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Abstract:
The essence of the Ḥadīth of the Holy Prophet (S.AW) is its
fame. When there is Tafarrud in Ḥadīth, the scholars
scrutinize it with great concern to detect whether Tafarrud
is incidental or the Ravi has committed some mistake. The
status of the Ḥadīth is established on the basis of Tafarrud.
There is no specific rule or formula for it, rather every
Tafarrud is decided permanently on the basis of
circumstances. In this paper I have mentioned Imām
Ṭabrānī’s way of Tafarrud. I have explained different
forms of Tafarrud in his book Al-Mu'jam-ul- Awsat. I have
also explained with example that Tafarrud is accepted
sometimes wile rejected at others.
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أما بعد :فإن علوم احلديث من أفضل العلوم بعد علوم القرآن ،ألنه مت به حفظ الدين
اإلسالمي من التحريف والتبديل ،ومن أهم علوم احلديث علم علل احلديث ،وهو علم برأسه غري
الصحيح والسقيم ،وعلة احلديث يكثر يف أحاديث الثقات ،وهذا العلم ال حيصل إال جبمع
الطرق واستيعاب الرواة ،ويستعان على إدراك العلة بتفرد الرواة ،والتفرد أحد الوسائل للكشف
عما يف األحاديث من العلل ،وأوهام الثقات ،فنجد املتقدمني من العلماء كثريا يعلون األحاديث
ابلغرابة ،وعدم املتابعات ،ومشى منهجهم اإلمام الطرباين يف تعليل األحاديث بتفرد الرواة،
وخاصة يف كتابه املعجم األوسط ،الذي مجع فيه تفردات شيوخه ،وينص على غرابتها ،وموضوع
التفرد فيها.
لكن التفرد ليس بعلة يف حد ذاته ،بل يكشف عن العلة ،فقمت بدراسة نظرات يف
تعامل الطرباين مع التفرد يف احلديث يف كتابه املعجم األوسط ،ألظهر منهجه يف تعليل احلديث
ابلتفرد ،وهل كل ما ذكر فيه التفرد فهو مردود؟ ،أم يوجد فيه ما حيتج به مع وجود التفرد؟
وقسمت البحث يف هذا املوضوع إىل متهيد وثالثة مباحث .والتمهيد هو يشتمل على ترمجة
الطرباين ،والتعريف على كتابه املعجم األوسط.
املبحث األول :التفرد عند احملدثني
املبحث الثاين :منهج الطرباين يف بيان التفرد يف احلديث من خالل كتابه العجم األوسط
املبحث الثالث :حكم التفرد الذي وقع يف املعجم األوسط للطرباين.
التمهيد:
نبذة خمتصرة عن ترمجة اإلمام الطرباين والتعريف بكتابه املعجم األوسط
إن اإلمام الطرباين هو سليمان بن أمحد ،ولد مبدينة عكا يف شهر صفر سنة ستني

ومائتني 1،وخرج من الشام يف طلب علم احلديث وسافر البالد ،ومكث خارج البلد ثالاث
وثالثني سنة ،2روى عن :أيب زرعة ،وإسحاق بن إبراهيم ،وأمحد بن عبد الوهاب احلوطي ،وخلق
كثري غريهم ،3وروى عنه ابن مردويه ،وأبو نعيم األصبهاين ،وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن

أمحد– وهو روى عنه الكبري والصغري.
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وله مصنفات كثرية ،وانتشرت تصانيفه يف البالد ،لكن أشهر كتبه معامجه الثالثة:

"الكبري" و "األوسط" و"الصغري".5
دونه على معجم شيوخه ،وأورد فيه الغرائب والفرائد عن كل
وكتابه املعجم األوسط ّ
شيخ ،وهو مثل "األفراد" للدار قطين ،ويعد مصدرا أساسيا لعلل احلديث؛ ألنه مجع فيه
األحاديث الغريبة ،ونص على غرابتها وموضوع التفرد أو املخالفة فيها.
وعدد أحاديثه ( )9489حديثا ،ويشتمل على كثري من الزوائد على الكتب الستة،
ويظهر منه مكانة الطرباين يف سعة علمه ،وأسأل هللا أن جيزيه خري اجلزاء.
املحبث اوأل ::تعريف التفرد:

فرد" تفرد ابألمر :ان َفرد ،أفرد ابألمر :كان فِيه فَ ْرداً ال نَ ِظ َري لَهُ،
لغةً :التفرد مصدر من "تَ ّ
قال ابن فارس" :6فرد :الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على وحدة ،من ذلك :الفرد هو
الوتر" .وقال ابن منظور" :7الفرد :الذي ال نظري له" .فالفرد :مصدر يدل على الوحدة وعدم
النظري.

عرف امليانشي 8أبن الفرد" :ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه ،دون
اصطالحاّ :
ِ
ك الشيخ".
سائر ُّ
الرَواة عن ذَل َ
فالتفرد يف تعريف امليانشي خاص بتفرد ثقة عن شيخه ،وأما تفرد الضعفاء فلم يدخل
حتت تعريف التفرد عند امليانشي ،وكذا هذا التعريف ألحد قسمي التفرد ،ألن التفرد يف أصل
اإلسناد مل يتعرض له.

معني".9

لعرف الذهيب التفرد" :ما انفرد به الراوي إسنادا أو متنا ،أو ما تفرد به عن شيخ

فهذا التعريف أعم من تعريف امليانشي؛ ألنه ذكر "الراوي" والراوي قد يكون ثقة ،وقد
يكون ضعيفاً ،فهو شامل لتفرد الضعيف ،وكذا ذكر "إسنادا أو متنا" فيدخل فيه التفرد يف سند
احلديث ،كان أو منت احلديث.
لقا :نور الدين عرت" :هو ما تفرد به راويه أبي وجه من وجوه التفرد" .10فهذا التعريف
جامع جلميع انواع التفرد ،نسبيا كان أو مطلقاً ،وسواء كان يف السند ،أو يف منت احلديث.
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لأما الطرباين فلم أجد عنده تعريف اصطالحي لكلمة التفرد ،لكن تطبيقات هذا

املوضوع يف أثناء كتابه املعجم األوسط مثالً مل يروه إال فالن" ،أو " مل يروه عن فالن إال فالن"،
أو "تفرد به فالن" ،أو " غريب من حديث فالن" ،أو "مل يروه عن فالن إال فالن ،تفرد به
فالن ،ورواه الناس عن فالن" ،تدل على أن التفرد عنده" :ما أييت من طريق را ٍو و ٍ
احد ،سواء
الراوي أو دون ذلك.
كان أبصل احلديث أو جبزء منه ،مع املخالفة أو دوهنا ،ثقة ضابطاً كان َّ
وهذه التعريفات قد مجعت بني املعىن اللغوي وبني حقيقة التفرد عند احملدثني ،واحلديث
الذي يوجد فيه التفرد يقال له :الغريب أو الفرد ،وأهل االصطالح من حيث إطالق االسم على
الفرد والغريب فرقوا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلته ،هم يطلقون الغريب على الفرد
النسيب ،يقولون مثال :غريب من هذا الوجه ،ويطلقون الفرد على الفرد املطلق ،لكن من حيث
استعماهلم الفعل املشتق ال يغايرون بني الفرد والغريب ،وهم يقولون يف املطلق والنسيب كليهما:
"تفرد به فالن" ،و"أغرب به فالن".11
املحبث الثاين :منهج الطرباين يف بيان التفرد يف احلدي :

إن اإلمام الطرباين مجع يف كتابه غرائب شيوخه من املرفوعات واملوقوفات واملقطوعات،
ويذكر تفرد الرواة ،سواء كان هذا تفرد الثقة ،أو تفرد الضعيف ،سواء مقبوال كان هذا التفرد أم
مردودا ،فهو يذكر التفرد ،وينص على موضع الغرابة ،وال حيكم على احلديث ،ومن املعلوم أن
التفرد ليس بعلة يف ذاته ،بل هو كاشف عن العلة ،يدرك به العلة إذا انضم إليه قرائن أخرى،
مثال وجود املخالفة ،واستمراره يف طبقات متأخرة ،وتفرده عن شيخ مكثر ،وغريها من القرائن.
وكذا ال يبني نوع التفرد من أي قسم هذا؟ ،لكن أحياان يفهم نوع التفرد من استعمال
صيغه لبيان التفرد ،مثال إذا كان التفرد يف أصل السند فيفهم من كالمه ،وإن كان التفرد من
أقسام التفرد النسيب فال يفرق بني صور التفرد النسيب يف كالمه عقب إيراد احلديث ،مثال يقول:
"مل يروه عن فالن إال فالن ،تفرد به فالن" إال إذا كان فيه خمالفة فيذكر من خالفه من الرواة،
وينص على موضع املخالفة.
فأذكر بعض أنواع التفرد من كتابه املعجم األوسط ،ليتضح منهجه يف ذكر الغرائب
والتفرد يف كتابه.
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ألال :التفرد املطلق:

هو التفرد يف أصل احلديث ،أبن ال يعرف احلديث إال من هذا الطريق ،وال يكون له
متابع .يعين يرويه اتبعي واحد عن صحايب ،وال يتابعه غريه من التابعني عن ذلك الصحايب،
سواء تعدد الصحايب أم ال ،ألن تفرد الصحايب ال يعد غرابة ،ألن املقصود من التفرد ما يترتب
عليه من احلكم ،والصحابة كلهم عدول ،مث هذا التفرد قد يستمر حىت إىل طبقات متأخرة.12
واإلمام الطرباين حينما يذكر التفرد املطلق ،فريد احلديث الفرد ،مث يعقبه بقوله " :ال
يروى عن فالن (يذكر اسم الصحايب) إال هبذا اإلسناد ،مث يذكر الراوي الذي تفرد به ،يف أي
طبقة كان.
مثاله :حديث أيب هريرة مرفوعاً "مثل بالل كمثل حنلة.13 "...
وقال الطرباين بعد إيراد احلديث :ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد،
تفرد به حيىي بن أيب أيوب.
فيفهم من كالمه أبنه يشري إىل أن الغرابة يف أصل سنده.
واحلديث أخرجه احلكيم الترمذي ذكره يف نوادر األصول ( ،)319/2وأبو الشيخ
األصبهاين يف أمثال احلديث ( ،)359وابن عساكر ( 465/10رقم  )2669من طريق ابن أيب
أيوب هبذا اإلسناد ،ومل أجده بغري هذا ،فتعني أن الغرابة يف أصل السند ،واستمر التفرد فيه إيل
حيىي بن أيب أيوب.
اثنياً :التفرد النسيب:

هو التفرد الواقع يف أثناء السند ،أبن احلديث روى يف أصل السند من غري ٍ
وجه ،لكن
وقع التفرد يف أثنائه بنسبة شخص معني.
وذكر له احملدثون صوراً كثرية ،لكن أذكر بعض ما اطلعت عليه يف املعجم األوسط.

-1

أن ينفرد الرالي بزايدة يف سند احلدي :

وهو أن يكون احلديث مرواي عن شيخ بطرق كثرية ،لكن أحد من تالميذه يزيد يف سنده
شخصاً مل يزده اآلخرون من تالميذ هذا الشيخ ،فهذا نوع فيه املخالفة بزايدة راو يف اإلسناد،
فيذكر اإلمام الطرباين احلديث مث يذكر موضع التفرد ،أو موضع املخالفة ،وينص على من تفرد
به ،وأحياانً يذكر اإلسناد احملفوظ عنده.
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كما أخرج حديث رافع بن خديج "هناان (رسول هللا) أن نتقبل األرض ببعض خراجها
أو بورق منقودة" 14مث بني االختالف فيه ،وقال بعده" :مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني ،عن
جماهد ،عن ابن رافع إال أبو عوانة ،تفرد به :حممد عيسى .ورواه أبو بكر بن عياش وغريه :عن
أيب حصني عن جماهد ،عن رافع نفسه".
فيعرف من كالم الطرباين أن احلديث غريب هبذا اإلسناد ،ألن احلديث رواه حممد بن
عيسى عن أيب عوانة فزاد فيه رجال وهو ابن رافع ،ورواه أبو بكر بن عياش وغريه عن أيب عوانة
فليس فيه ابن رافع.
مث تبني يل أن مدار اإلسناد علي أيب عوانة ،رواه شريك عن أيب عوانة ،كما أخرجه
اإلمام أمحد ( )17264فلم يذكر فيه "ابن رافع" .واتبعه أبوبكر بن عياش عن أيب عوانة ،أخرجه
الترمذي (.)1384
ورواه حممد بن عيسى عن أيب عوانة عن أيب حصني عن جماهد عن ابن رافع عن رافع،
فزاد فيه ابن رافع .كما ذكره الطرباين يف األوسط رقم (.)395
ومل يتابعه أحد على هذه الزايدة ،فذكر الطرباين اإلسناد الغريب ،ونص على من تفرد به،
ومع ذلك ذكر اإلسناد احملفوظ ،ووضح موضع الزايدة واملخالفة يف اإلسناد.
-2

أن ينفرد الرالي بزايدة يف منت احلدي :

هو أن يروي احلديث عن شيخ أكثر من را ٍو ،لكن يزيد يف متنه بعض رواته ما مل يزده
غريه من تالميذ هذا الشيخ.
واإلمام الطرباين يف هذا النوع من التفرد يذكر الراوي املتفرد هبذه الزايدة ،لكن ال يذكر
موضع التفرد يف املنت.
مثاله :حديث ابن عباس قال" :كانت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداء ولواؤه
أبيض ،مكتوب عليه :ال إله إال هللا حممد رسول هللا".
أخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم األوسط برقم  ،219وقال عقبه" :ال يروى هذا
احلديث عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد ،تفرد به :حيان بن عبيد هللا".
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قلت :اإلسناد يدور علي أيب جملز ،رواه يزيد بن حيان عنه (أيب جملز) فليس فيه قوله:
"مكتوب عليه :ال إله إال هللا حممد رسول هللا" .كما أخرجه الترمذي يف جامعه برقم (،)1681
وابن ماجه يف سننه برقم (.)2818
ورواه حيان بن عبيد هللا عن أيب جملز فزاد فيه هذا القول "مكتوب عليه "...ومن أجل
هذه الزايدة يف املنت أعله الطرباين ابلتفرد ،ونص على تفرد حيان ،وأيت بصيغة أييت هبا عامة لبيان
التفرد يف أصل السند كما مر يف مثال الغريب املطلق ،وليس يف هذا احلديث التفرد يف أصل
السند بل هو النسيب ،ومل يذكر الطرباين أن يف املنت زايدة ،لكن ميكن القول لنا أن الطرباين يريد
هبذه العبارة أن احلديث مع هذه الزايدة ال يروى إال هبذا اإلسناد ،تفرد به حيان بن عبيد هللا.
لمنه أن يكون احلديث مشهورا عن شيخ أبلفاظ مث أييت أحد من تالميذه فيزيد يف متنه
خمالفا ملا رواه اآلخرون.
ككلمة "بورق منقودة" يف حديث رافع بن خديج.
قلت :مدار إسناد احلديث علي أيب عوانة ،أخرجه الطرباين برقم ( )395من طريق حممد
بن عيسى عن أيب عوانة حديث رافع قال" :هناان (رسول هللا) أن نتقبل األرض ببعض خراجها
أو بورق منقودة".
ففي هذا احلديث كلمة "بورق منقودة" شاذة ،مل يذكرها غريه من الرواة.
ورواه قتيبة بن سعيد ،عن أيب عوانة،كما أخرجه النسائي ( ،)3868ورواه ابن أيب شيبة
يف مصنفه برقم ( )21251من طريق أيب بكر بن عياش عنه (أيب عوانة) ،ومل يذكرا فيه هذه
الكلمة.
ِ َّ ِ ِ ِ
س بِِه.
وقد رواه حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ،ففيه " أ ََّما ابلذ َهب َوالْ َورق فََال َأبْ َ
كما أخرجه مسلم يف صحيحه  .)1547( - 115وألجل هذا حكم األلباين بنكارة هذه
الكلمة.15
فكلمة "بورق منقودة" تفرد به الراوي ،ومع ذلك هي خمالفة ملا صح يف حديث رافع بن
خديج بسند آخر.
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لكن مل يذكر اإلمام الطرباين هذه الزايدة صراحةً ،وال إشارًة ،واكتفى بذكر تفرد الراوي يف
سند احلديث ،وكالم الطرباين على هذا احلديث قدتقدم ص  ،6حتت مثال تفرد الراوي بزايدة
يف سند احلديث.
تفرد الرالي إببدا :رال يف اإلسناد:
وصورته :أن يكون احلديث مروايً عن شيخ على ٍ
وجه ،وأييت أحد من رواة هذا احلديث
فريويه عن هذا الشيخ فيغري يف إسناده ،ويرويه على وجه مل يذكره به اآلخرون.
فيذكر الطرباين اإلسناد الغريب ،وينص على موضع املخالفة ،ويذكر من تفرد به من
الرواة ،مث يذكر اإلسناد احملفوظ.
مثاله :ما أخرجه الطرباين يف األوسط"إنه سيكون عليكم أمراء .....احلديث»
هذا احلديث أخرجه أبو يعلى املوصلي ( )5902من طريق أيب املغرية  ،و ابن حبان
( )6660من طريق الوليد – كالمها (أبو املغرية ،والوليد) عن األوزاعي عن الزهري ،من طريق
أيب سلمة ،عن أيب هريرة.
ورواه مسلمة بن علي عن األوزاعي والزبيدي -كالمها -من حديث سامل عن أيب هريرة،
كما أخرجه الطرباين برقم .398
فخالفهما يف السند ،وجعله من حديث سامل عن أيب هريرة ،ومسلمة بن علي متروك،
قال البخاري :منكر احلديث عن األوزاعي.17
فذكر الطرباين احلديث إبسناد غريب ،مث بني تفرد الراوي ،وخمالفته لغريه يف اإلسناد،
وذكر اإلسناد احملفوظ ،حيث قال" :مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي عن الزهري عن سامل إال
مسلمة  ،وروى املعاىف بن عمران وغريه عن األوزاعي ،عن إبراهيم بن مرة ،عن الزهري ،عن أيب
سلمة".18
ٍ
إبسناد عن شيخ معني:
 -3تفرد الرالي
16

وصورته :أن يكون احلديث معروف عن شيخ بطرق معلومة ،فيأيت أحد من رواة هذا
احلديث فريويه عن هذا الشيخ بطر ٍيق يتفرد به ،مل يروه اآلخرون هبذا الطريق عن هذا الشيخ.
لمثاله :ما رواه الطرباين يف وجوب غسل اجلمعة قال« :غسل يوم اجلمعة واجب على
كل حمتلم».19
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مث بني الطريق الغريب ،ونص على من تفرد به ،حيث قال" :مل يرو هذا احلديث عن
أسامة بن زيد إال زين بن شعيب ،تفرد هبا عبد األعلى".
هذا احلديث ُروى عن صفوان بن سليم بطرق كثرية ،رواه مجاعة من احملدثني عن سفيان
عن صفوان بن سليم ،وكذا رواه كثري من الناس عن اإلمام مالك عن صفوان بن سليم ،ورواه
يعقوب الدورقي وحممد بن هشام عن أيب علقمة عن صفوان بن سليم ،لكن من طريق أسامة بن
زيد عن صفوان بن سليم مل يروه إال زين بن شعيب ،تفرد به عبد األعلى ،كما قال الطرباين.
فهذا احلديث وقع التفرد يف أثناء سنده عن شيخ معني ،ألنه روى مجاعة عن صفوان بن
سليم ،لكن رواية أسامة بن زيد عن صفوان مل أجده إال من طريق زين بن شعيب.
فبني اإلمام الطرباين الطريق الغريب أبن احلديث مل يرو عن أسامة إال زين بن شعيب،
يعين يريد أن احلديث روى عن صفوان بطرق أخرى لكن من طريق أسامة مل يروه إال زين بن
شعيب ،والراوي املتفرد به هو عبد األعلى.

-4

تفرد أهل بلد برلاية حدي :

إن احلديث إذا روى بسند ،ورجاله من بلد و ٍ
احد ،وال يعرف احلديث إال من رواة ذلك
ُ
البلد ،فيقال :تفرد به أهل بلد ،وهذا التفرد قد يكون يف الغريب املطلق أبن يكون التفرد يف أصل
سنده مث يستمر إىل طبقات بعده ،وقد يكون يف أثناء سند احلديث أبن يتفرد بعض روامهم عن
شخص معني بكلمة يف منت احلديث أو يف سند احلديث بزايدة رجل أو إسقاط راو ،مث يستمر
عنه هذا التفرد يف طبقات أخرى ،وكلهم من بلد واحد.
مثاله :حديث عبد الرمحن بن عوف "اهلجرة هجراتن".20

ما أخرجه الطرباين من طريق إمساعيل بن عياش ،عن ضمضم بن زرعة ،عن شريح بن
عبيد ،عن مالك بن خيامر ،عن عبد الرمحن بن عوف ،ومعاوية بن أيب سفيان.
وبني وجه الغرابة فيه بقوله" :ال يروى عن عبد الرمحن بن عوف إال من هذا الوجه".
قلت :أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1671والبزار يف مسنده ( ،)1054والطحاوي يف شرح
مشكل اآلاثر ( )2635من طريق إمساعيل بن عياش ،وهو شامي ثقة عن أهل بلده ،ورواه هذا
عن أهل بلده ضمضم بن زرعة ،وفيه كالم يسري ،قال ابن حجر" :صدوق يهم".21
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وذكر األلباين هذا احلديث يف "اإلرواء" ،وقال" :وهذا إسناد شامي حسن ،رجاله كلهم
ثقات ،ويف ضمضم بن زرعة كالم يسري".22
فهذا تفرد أهل بلد ،واحلديث ال يعرف إال هبذا اإلسناد الشامي ،لكن مل يظهر من كالم
الطرباين التنصيص على هذا القسم من التفرد ،بل ذكر فيه التفرد كما يذكر يف الغريب املطلق.
املحبث الثال  :حكم التفرد الذي لقع عند الطرباين يف كتابه املعجم اوألسط:
التفرد ليس بعلة يف حد ذاته ،لكنه كاشف عن العلة ،قد يكون من الثقة ،وقد يكون
من الضعيف ،ليس هناك كلي عام لقبول التفرد أو رده ،بل ينظر يف كل تفرد مستقال من دون
ورده يدور حول مظنّة اخلطأ الناجتة عن
حكم كلي عام شامل ،لكن الضابط العام لقبول التفرد ّ
التفرد ،ألن األصل يف احلديث :الشهرة واالنتشار خاصة يف عصر انتشار الرواية كالقرن األول
والثاين والثالث اهلجري( ،)23ويترك حديث الرجل إذا أُمهم ابلكذب ،وأكثر الغلط ،وكذا إذا روى
عن املعروفني ماال يعرف ،كما قال شعبة حينما سئل .24وقال ابن الصالح" :إذا انفرد الراوي
بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه ابحلفظ لذلك وأضبط ،كان
ما انفرد به شاذا مردودا ،وإن مل تكن فيه خمالفة ملا رواه غريه ،وإمنا هو أمر رواه هو ومل يروه غريه،
فينظر يف هذا الراوي املنفرد ،فإن كان عدال حافظا موثوقا إبتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل
يقدح االنفراد فيه كما فيما سبق من األمثلة .وإن مل يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي
انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح".25
وأما اإلمام الطرباين رمحه هللا فالتفرد يف كتابه على أنواع خمتلفة ،كما بينت بعض صوره
يف املبحث الثاين ،لكنه مل يصرح على قبوله أو رده ،لكن يفهم من صنيعه أنه ال يقبل التفرد
الذي فيه املخالفة ،ألنه يذكر التفرد الذي فيه املخالفة ،مث يذكر موضع التفرد ،وينص على من
تفرد به ،مث يذكر اإلسناد احملفوظ عنده ،فيعرف من هذا أنه ال يقبل التفرد الذي فيه املخالفة.
وأما التفرد بدون املخالفة ،فهو يذكر اإلسناد الغريب ،مث يصرح بغرابته بعد إيراد احلديث
ويصرح على الراوي الذي تفرد به ،ثقة كان أو ضعيفاً ،وأعم من أن يكون التفرد يف طبقات
متقدمة ،أو طبقات متأخرة ،ومل يصرح على قبوله أو رده ،ويعتذر له أبنه مجع يف كتابه غرائب
شيوخه ،وفرائده كما بني يف مقدمة كتابه ،ومل يهتم جبمع األحاديث املردودة من الغرائب ،بل
مجع فيه كل غريب عن شيوخه .مث اطلعت بعد دراسيت هلذا الكتاب على أن الكتاب ليس
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مبصدر املناكري ،واألحاديث املردودة ،واآلاثر الضعيفة فقط ،بل يوجد فيه كثري من األحاديث
الصحيحة واحلسنة.
فأذكر بعض األمثلة ليتضح به أنواع التفرد من حيث القبول والرد يف كتابه املعجم
األوسط.


تفرد الثقة بدلن املخالفة:

أبن يروه ثقة ،وال يكون فيه املخالفة ،أبن يكون احلديث غريبا ،مل يروه غريه من احملدثني،
فهذا مقبول حيتج به.
26
مثاله" :يعق عن الغالم ،وال ميس رأسه بدم".
فبني الطرباين فيه التفرد ،أبنه مل يرو عن أيوب بن موسى إال من طريق عمرو بن احلارث،
تفرد به ابن وهب.
قلت :عبد هللا بن وهب ثقة ،ذكره ابن حجر يف التقريب ،وقال" :ثقة حافظ عابد".27
ومع ذلك مل ينفرد به بل اتبعه رشدين بن سعد كما أخرج أبو نعيم يف معرفة الصحابة (.)4775
تفرد به عمرو بن احلارث ،وهو ثقة ،كما قال ابن حجر" :ثقة فقيه حافظ" .28فحديثه
صحيح حمتج به ،مع أنه غريب ،مل يروه غريه ،لكن تفرد به ثقة.


تفرد الثقة خمالفا ملا رلاه الثقات:

أبن يرويه ثقة ،وتفرد به هذا الراوي الثقة ،ومع أنه خمالف ملا رواه الثقات ،فيقال له:
الشاذ ،اليقبله العلماء ،ألن عدم الشذوذ شرط من شروط الصحة يف احلديث.
مثاله يف املعجم اوألسط :حديث وائل بن حجر قال" :رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم

ركع ،فوضع يديه على ركبتيه".29
مدار إسناد احلديث على عاصم بن كليب ،أخرجه الطرباين من طريق أيب عوانة ،عن
عاصم بن كليب عن عبد اجلبار ،عن أبيه وائل.
ورواه شعبة ،عبد العزيز بن مسلم ،قيس بن الربيع ،وعبد الواحد بن زايد (أربعتهم )30عن
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
فتفرد أبو عوانة بذكر عبد اجلبار يف اإلسناد ،وهو ثقة ،وثقه الذهيب ،وقال :احلافظ،
الثبت ،حمدث البصرة .31لكنه خالف من هم أوثق منه ،وأكثر عدداً ،فروايته شاذة مردودة.
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تفرد الصدلق:

تفرد الصدوق مقبول إذا مل خيالف غريه ،بشرط أن اليستمر إىل طبقات متأخرة ،وكذا ال
يكون عن شيخ مكثر الذي مل يرو عنه الثقات من أصحاب ذلك الشيخ.
وهو موجود يف املعجم األوسط كما أخرجه الطرباين من طريق معمر ،عن هبز بن حكيم،
عن أبيه ،عن جده ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم «حبس رجال يف مهمة ،فكلم فيه فخلى
سبيله» .32فذكر الطرباين موضع التفرد فيه أبنه مل يرو عن هبز بن حكيم إال معمر.
وهبز بن حكيم صدوق ،كما قال ابن حجر .33وقبل العلماء حديثه هذا مع تفرده ،وقال
الترمذي" :حديث حسن" .34وذكره األلباين يف "اإلرواء" ،وقال" :وإمنا هو حسن فقط للخالف
املعروف يف هبز بن حكيم".35
تفرد الصدلق عن الشيخ املشهور املكثر:

أبن يتفرد الصدوق عن الشيخ املشهور ،ومل يرو عنه اآلخرون من أصحاب هذا الشيخ،
مع أهنم ثقات ،فهذا حمل للتعليل ،إذا مل يكن له االعتناء أبحاديث هذا الشيخ.
مثاله يف املعجم اوألسط :حديث أيب هريرة مرفوعاً" :ال عدوى ،وال هام ،وال صفر"
أخرجه الطرباين يف األوسط برقم ( )204من طريق عبد هللا بن انفع عن مالك بن أنس
عن املقربي عن أيب هريرة.
فأعله الطرباين بتفرد ابن انفع عن مالك .ومل أجده من حديث سعيد املقربي إال هبذا
اإلسناد ،وعبد هللا بن انفع ثقة يف كتابه ولني يف حفظه ،ومع ذلك تفرد به عن مالك بن أنس،
وهو إمام يف الفقه ،واحلديث ،و مشهور ،ومكثر ،وله تالميذ كثري ،وأصحاب ثقات ،لكن مل يرو
عنه أحد من تالميذه إال هذا ابن انفع ،وليس له اعتناء حبديثه ،وهو ثقة يف كتابه ،لكنه لني يف
حفظه ،كما قال احلافظ ،36فكيف يطمئن له القلب ،فمن أجل هذا ال يقبل العلماء التفرد عن
مثل هذا.
وأما احلديث فرواه الناس من غري هذا الوجه عن أيب سلمة عن أيب هريرة.
فعرف من هذه األمثلة أن اإلمام الطرباين مجع يف كتابه كثري من أنواع التفرد ،وبني فيه
التفرد ،ووضحه ،لكنه مل يكتف إبيراد تفرد الضعيف ،أو تفرد املردود ،بل ذكر يف كتابه كل ما
تفرد به الراوي ،ثقة ،كان أو ضعيفا ،صدوقا ،كان أو لينا ،يف طبقات متقدمة كان ،أو يف
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طبقات متأخرة ،فينبغي للقاري أن جيتهد يف معرفة حكم احلديث الذي أورده الطرباين يف كتابه،
وذكر فيه التفرد ،وال ينفر عن احلديث الذي جيده يف املعجم األوسط حىت حيققه ويبحث
حكمه ،ألن يف أحاديثه يوجد الصحيح ،واحلسن ،والضعيف جبميع أقسامه.
خامتة الحبث لفيها أهم النتائج:
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد :أخريا أذكر بعض أهم النتائج وهي:
 .1عظم اهتمام األئمة النقاد من علوم احلديث يف تفتيش األسانيد ،وكشف العلل.
 .2مكانة اإلمام الطرباين فقد كان له يد طوىل يف علم علل احلديث.
 .3إن التفرد من أهم وسائل اليت يكشف عن العلة يف احلديث.
 .4إن املعجم األوسط مصدر كبري لألحاديث الغريبة.
 .5إن اإلمام الطرباين رمحه هللا يذكر التفرد يف األحاديث وينص على من تفرد به ،وعمن
تفرد به ،لكن ال يذكر ترمجة الراوي ،ولو كان كذااب ودجاال ،وكذا لو كان ثقة ثبتا،
ومعروفاً ابلعدالة.
 .6إذا كان يف سند احلديث خمالفة الراوي ،فيذكره الطرباين ،ويرجح فيه أحياانً.
 .7وإذا تفرد الراوي بشيء يف منت احلديث ،فهو يصرح على من تفرد به من الرواة ،ولكن
اليصرح على شيئ يف منت احلديث من تفرد الراوي أو خمالفته لغريه من الرواة.
 .8إن كل ما ذكره الطرباين فيه التفرد ال حيكم بضعف مجيعه ،بل يوجد فيه احلسن،
والصحيح.
 .9وكذا يوجد يف كتابه مجيع أنواع الضعيف ،حىت املوضوع واملتروك ،لكنه ال يبني حكم
احلديث ،من حيث القبول ،والرد.
 .10وبعض األحاديث أعله الطرباين ابلتفرد يف موض ٍع ،ويوجد له التوابع ،يكون التفرد فيه يف
موضع آخر ،واترة ال يكون فيه التفرد أصال.

اإليضاح ( 37عدد)2 :

(ديسمرب )2019

242

اهلوامش:
-1

أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب ،سري أعالم النبالء ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1405 :ه
()135/31

-2

أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكان ،وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان ،ت :إحسان عباس ،الناشر:
دار صادر  -بريوت ()407/2

-3

الذهيب ،سري أعالم النبالء ()136/31

-4

عواد معروف ،الناشر :دار الغرب
الذهيب ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،ت :بشار ّ
اإلسالمي ،الطبعة 2003 :م ()143/8

-5

ابن خلكان ،وفيات االعيان ()407/2

-6

أمحد بن فارس القزويين ،معجم مقاييس اللغة ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر،
( )500/4مادة [فرد].

-7

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر -بريوت )331/3( -مادة [فرد].

-8

هو عمر بن عبد اجمليد ،انتقل مكة من بلده "ميانش" (ت581ه ) أنظر :األعالم خلري الدين بن حممود
الزركلي ،دار العلم للماليني)53/5( ،

-9

الذهيب ،املوقظة يف علم املصطلح ،ت :أبو غدة ،ط :مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب ()43/1

 - 10نور الدين عتر ،منهج النقد يف علوم احلديث ،الناشر :دار الفكر دمشق( ،ص )399
 - 11ابن حجر أمحد بن علي ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ،ت :عبد هللا الرحيلي ،الناشر :مطبعة سفري
ابلرايض ،ص .204
 -12اهلروي ،علي بن سلطان حممد القاري ،شرح خنبة الفكر ،تعليق :حممد نزار متيم ،ط ،1427 :ص .233

 - 13سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق عوض هللا وعبد احملسن بن ابراهيم احلسيين دار
احلرمني ،الطبعة األوىل 1415ه  63/1( .رقم )179
 - 14نفس املرجع ،رقم احلديث ()395
 - 15حممد انصر الدين األلباين ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة دار النشر :دار املعارف ،الرايض ،رقم
احلديث ()3989

نظرات يف تعامل اإلمام الطرباين مع التفرد يف احلديث
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 - 16سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط رقم ()398
 - 17حممد بن إمساعيل البخاري ،التاريخ الكبري ،الناشر :دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد  -الدكن
()389/7
 -18الطرباين ،املعجم األوسط ،مصدر سابق.
 - 19نفس املصدر ،رقم .307
 - 20نفس املرجع .رقم احلديث ()59
 - 21ابن حجر أمحد بن علي العسقالين ،تقريب التهذيب ،دار العاصمة الرايض ،ط :الثانية 1423ه )2992( .

 - 22حممد انصر الدين األلباين ،إرواء الع ليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،الناشر :املكتب اإلسالمي -
بريوت ()1208
-23

عبد السالم ،احلديث املنكر :دراسة نظرية تطبيقية يف كتاب علل احلديث البن أيب حامت ،ص.63-762

 - 24عبد الرمحن بن أمحد البغدادي الدمشقي الشهري اببن رجب احلنبلي ،شرح علل الترمذي ،ت :مهام،
مكتبة الرشد الرايض ،ط :الرابعة 1426ه ()113/1
 - 25أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري املشهور اببن الصالح ،مقدمة ابن الصالح ،احملقق :نور
الدين عتر ،الناشر :دار الفكر -سوراي ،دار الفكر املعاصر – بريوت ،ص (.)79
 - 26سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،رقم احلديث ()333
 - 27ابن حجر ،التقريب ()3694
 - 28نفس املرجع ،رقم الترمجة ()5004
 - 29الطرباين ،املعجم األوسط ()415
 - 30أخرج أمحد يف مسنده رقم ( )18855من طريق شعبة .ويف رقم ( )18865من طريق عبد العزيز بن
مسلم .والطرباين يف األوسط ( ) 5458من طريق قيس بن الربيع .والبيهقي يف سنن الكربى ( )2516من
طريق عبد الواحد ابن زايد.
 - 31الذهيب ،سري أعالم النبالء ( 217/8رقم )39
 - 32سليمان بن أمحد ،املعجم األوسط ،رقم احلديث ()154
 - 33ابن حجر ،تقريب التهذيب ،رقم ()772
 - 34حممد بن عيسى الترمذي ،سنن الترمذي ،ت :بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي -
بريوت ()1417

اإليضاح ( 37عدد)2 :

(ديسمرب )2019

 - 35األلباين ،إرواء العليل ،رقم ()2397
 -36ابن حجر ،التقريب ،املصدر السابق ()3659
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