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الشاذ في المغة من معانيو المنفرد، ففي المصباح "شذ ُيِشذ وَيُشذ ُشذوذا انفرد عن غيره"، وفي 
 القاموس: "شذ َيُشذ ويِشذ َشذًّا وشذوذا ندر عن الجميور".

 وفي اصطالح المحدثين لو تعريفات أشيرىا:
يروي الثقة ما ال يروي غيره،  "األول": عرفو اإلمام الشافعي، فقال: ليس الشاذ من الحديث أن

إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أي الحافظ الثقات، ووافق الشافعي 
 جماعة من العمماء.

و"الثاني" قال الحافظ أبو يعمى الخميمي في كتابو "اإلرشاد": الذي عميو حفاظ الحديث أن الشاذ 
غيره فما كان من غير ثقة، فمتروك ال يقبل، وما  ما ليس لو إال إسناد واحد يشذ بو ثقة أو

 كان عن ثقة توقف فيو وال يحتج بو فجعل الشاذ مطمق المتفرد من غير اعتبار المخالفة.
"الثالث": وقال الحاكم أبو عبد اهلل: ىو ما انفرد بو ثقة وليس لو أصل بمتابع لذلك وينقدح في 

 ليل عمى ذلك.نفس الناقد أنو غمط وال يقدر عمى إقامة الد
قال: ويغاير المعمل بأن ذلك وقف عمى عمتو الدالة عمى جية الوىم فيو، والشاذ لم يوقف فيو 

 .ريف الحاكم أخص من تعريف الخميميعمى عمة كذلك، فتع
"نقد ىذين التعريفين": وقد انتقد ابن الصالح، وتابعو النووي ىذين التعريفين بأنيما منتقضان 

"  ...بروايتيا العدل الضابط الحافظ، وذلك كحديث: "إنما األعمال بالنيات  باألحاديث التي انفرد
صمى اهلل عميو وسمم، وتفرد بو عن عمر عمقمة بن وقاص، -، فإنو تفرد بو عمر عن النبي 

وتفرد بو عن عمقمة محمد بن إبراىيم التيمي، وتفرد بو عن محمد يحيى بن سعيد األنصاري، 
ء وىبتو فقد تفرد بو عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر، وحديث مالك وحديث النيي عن بيع الوال

دخل مكة، وعمى رأسو المغفر، تفرد  -صمى اهلل عميو وسمم-عن الزىري عن أنس أن النبي 
بو مالك عن الزىري، فكل ىذه وأمثاليا مخرجة في الصحيحين أو أحدىما مع أنيا ليس ليا إال 

: لمزىري نحو تسعين حرفا يرويو وال يشاركو فيو أحد بأسانيد إسناد واحد، وقد قال اإلمام مسمم
 جياد والمراد بالحرف الحديث.

"تعريف ابن الصالح": قال ابن الصالح فيذا الذي ذكرناه لك، وغيره من مذاىب أئمة الحديث 
يبين لك أنو ليس األمر في ذلك عمى اإلطالق الذي قااله وحينئذ فالصحيح التفصيل: فإن كان 

ن الثق ة بتفرده مخالفا لما رواه من ىو أولى منو بالحفظ لذلك كان ما انفرد بو شاذا مردودا، وا 
نما روى أمرًا لم يروه غيره فينظر في ىذا الراوي المتفرد، فإن  لم يخالف الراوي بتفرده غيره وا 
ن لم يوثق بحفظو، ولكن لم يبعد عن  كان عدال حافظا موثوقا بضبطو كان تفرده صحيحا وا 



ن بعد من ذلك كان شاذا منكرادر  مردودا فتحصل من ىذا  جة الضابط كان ما انفرد بو حسنا، وا 
 :1أن الشاذ المردود قسمان

 الحديث الفرد الذي خالف فيو رواية من ىو أولى منو بالحفظ والضبط. -1
الفرد الذي ليس في راويو من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبو التفرد من النكارة  -2

 والضعف.
"تعريف الحافظ ابن حجر": قال: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن ىو أولى منو لمزيد ضبط 
 أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كفقو الراوي وعمو سنده قال الحافظ: وىذا ىو
المعتمد في تعريف الشاذ بحسب االصطالح، والمراد بالمقبول أعم من أن يكون ثقة أو 

 صدوقا.
"مثالو في السند": ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجو من طريق سفيان بن عيينة عن 

صمى اهلل -عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس "أن رجال توفي عمى عيد رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم: "ىل لو أحد؟ " -يدع وارثا إال مولى ىو أعتقو فقال ولم  -عميو وسمم

ميراثو لو"، وتابع ابن  -صمى اهلل عميو وسمم-قالوا: ال، إال غالم كان أعتقو فجعل رسول اهلل 
عيينة عمى وصمو إلى ابن عباس ابن جريج وغيره، وخالفيم حماد بن زياد فرواه مرسال عن 

 جة ولم يذكر ابن عباس.عمرو بن دينار عن عوس
العدالة والضبط ومع ذلك  قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أىل

 رجح أبو حاتم رواية من ىم أكثر عددا منو فرواية حماد شاذة.
"مثالو في المتن": ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن 

بي ىريرة مرفوعا "إذا صمى أحدكم ركعتي الفجر فميضطجع عن يمينو"، قال أبي صالح عن أ
صمى -البييقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في ىذا فإن الناس إنما رووه عن فعل النبي 

 ال من قولو، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات عن األعمش بيذا المفظ. -اهلل عميو وسمم
 


