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 اآلحاد خبر: الثاني المبحث
 :تعريفو -1
 شخص يرويو ما: ىو الواحد وخبر الواحد،: بمعنى أحد، جمع: اآلحاد: لغةً  -أ

 .واحد
 .1المتواتر شروط يجمع لم ما ىو: اصطالًحا -ب
 :حكمو -2

 .واالستدالل النظر عمى المتوقف العمم أي النظري؛ العمم يفيد
 . باعتبار تقسيم كل تقسيمان، اآلحاد ولخبر ىذا

 .الثاني الفصل في التقسيمين ىذين وسأذكر
 اآلحاد خبر تقسيما: الثاني الفصل
 .طرقو عدد إلى بالنسبة اآلحاد خبر تقسيم: األول المبحث
 المشيور: األول المطمب
 اآلحاد خبر تقسيم: الثاني الفصل
 طرقو عدد إلى بالنسبة اآلحاد خبر تقسيم: األول المبحث
 :المشيور: األول المطمب

 :تعريفو -1
 .لظيوره بذلك وسمي وأظيرتو، أعمنتو إذا" األمر شيرت" من مفعول اسم ىو: لغةً  -أ

 .التواتر حد يبمغ ما -طبقة كل في- فأكثر ثالثة رواه ما: اصطالًحا -ب
 ولكن العمماء، صدور من ينتزعو انتزاعا العمم يقبض ال اهلل إن: "حديث: مثالو -2

 فُسِئموا ُجيَّااًل، رءوسا الناس اتخذ عالما يبق لم إذا حتى العمماء، بقبض العمم يقبض
 ."وأضموا فضموا عمم، بغير فأفتوا

 :المستفيض -3
 .النتشاره بذلك وسمي الماء فاض من مشتق" استفاض" من فاعل، اسم: لغةً  -أ

 :وىي أقوال، ثالثة عمى تعريفو في اختمف: اصطالًحا -ب
 .لممشيور مرادف ىو -
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 يشترط وال إسناده، طرفا يستوي أن المستفيض في يشترط ألنو منو؛ أخص ىو -
 .المشيور في ذلك
 .الثاني القول عكس ىو أي منو، أعم ىو -
 :االصطالحي غير المشيور -4

 :فيشمل تعتبر؛ شروط غير من األلسنة عمى اشتير ما بو ويقصد
 .واحد إسناد لو ما -أ

 .إسناد من أكثر لو وما -ب
 .أصال إسناد لو يوجد ال وما -ج
 :االصطالحي غير المشيور أنواع -5
 :أشيرىا كثيرة، أنواع لو
 اهلل صمى اهلل رسول أن :أنس حديث: ومثالو: خاصة الحديث أىل بين مشيور -أ

 .وذكوان رعل عمى يدعو الركوع بعد شيرا قنت وسمم عميو
 المسممون سمم من المسمم: "مثالو: والعوام والعمماء، الحديث، أىل بين مشيور -ب
 ".ويده لسانو من
 ".الطالق اهلل إلى الحالل أبغض: "حديث: مثالو: الفقياء بين مشيور -ج
 وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع: "حديث: مثالو: األصوليين بين مشيور -د

 .والحاكم حبان، ابن صححو". عميو استكرىوا
 لم اهلل يخف لم لو صييب، العبد نعم: "حديث: مثالو: النحاة بين مشيور -ىـ

 .لو أصل ال". يعصو
 ".الشيطان من العجمة" حديث: مثالو: العامة بين مشيور و

 .وحسنو الترمذي أخرجو
 :المشيور حكم -6

 صحيح غير أو صحيًحا بكونو يوصف ال االصطالحي وغير االصطالحي المشيور
 ومنو الضعيف، ومنو الحسن، ومنو الصحيح، منو أن يتبين البحث بعد لكن ابتداء،

 عمى ترجحو ميزة لو فتكون االصطالحي، المشيور صح إن لكن أيضا الموضوع
 .والغريب العزيز
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 :فيو المصنفات أشير -7
 األلسنة، عمى المشيورة األحاديث ىي المشيورة األحاديث في بالمصنفات المراد

 المشيورة األحاديث جمع في كتبا العمماء يؤلف ألنو اصطالحا؛ المشيورة وليست
 :المصنفات ىذه ومن. اصطالحا

 .لمسخاوي األلسنة، عمى اشتير فيما الحسنة، المقاصد -أ
 الناس، ألسنة عمى الحديث من اشتير فيما اإللباس، ومزيل الخفاء، كشف -ب

 .لمعجموني
 الدَّْيَبع البن الحديث، من الناس ألسنة عمى يدور فيما الخبيث، من الطيب تمييز -ج

 .الشيباني
 العزيز: الثاني المطمب

 :تعريفو -1
" يعز عز" من أو وندر، قل أي بالكسر،" يعز عز" من مشبية، صفة ىو: لغة -أ

ما وندرتو، وجوده لقمة إما بذلك وسمي واشتد، قوي أي بالفتح،  من بمجيئو لقوتو، وا 
 .آخر طريق

 .السند طبقات جميع في اثنين عن رواتو يقل ال أن: اصطالحا -ب
 :التعريف شرح -2

 بعض في وجد إن أما اثنين؛ من أقل السند طبقات من طبقة في يوجد أال يعني
 ألن اثنان؛ فييا واحدة طبقة ولو تبقى أن بشرط يضر، فال فأكثر ثالثة السند طبقات
 .السند طبقات من طبقة ألقل العبرة
  .حجر ابن الحافظ حرره كما الراجح، ىو التعريف ىذا
 المشيور عن يفصموه فمم ثالثة، أو اثنين رواية ىو: العزيز إن: العمماء بعض وقال
  .صوره بعض في
 :مثالو -3
 اهلل رسول أن ىريرة؛ أبي حديث من والبخاري أنس، حديث من الشيخان رواه ما

 وولده، والده، من إليو أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال: "قال وسمم عميو اهلل صمى
 ".أجمعين والناس
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 ورواه وسعيد، شعبة قتادة عن ورواه صييب، بن العزيز وعبد قتادة أنس عن ورواه
 .جماعة كل   عن ورواه الوارث، وعبد عمية بن إسماعيل العزيز عبد عن
 :فيو المصنفات أشير -4
 ولعدم لقمتو، ذلك والظاىر العزيز، بالحديث خاصة مصنفات العمماء يصنف لم

 .المصنفات تمك من ميمة فائدة حصول
  .لممثال توضيحي رسم وىذا
ن السند، طبقات جميع في اثنين عن رواتو يقل لم ألنو ؛"عزيزا" يسمى حديث فيذا  وا 
 .اثنين عن السند طبقات بعض في زاد

 الغريب: الثالث المطمب
 :تعريفو -1
 .أقاربو عن البعيد أو المنفرد، بمعنى مشبية، صفة ىو: لغة -أ

 .واحد راو   بروايتو ينفرد ما ىو: اصطالحا -ب
 :التعريف شرح -2
 السند، طبقات من طبقة في إما واحد، شخص بروايتو يستقل الذي الحديث ىو أي
 باقي في واحد عمى الزيادة تضر وال واحدة، في ولو السند، طبقات بعض في أو

 .لألقل العبرة ألن السند؛ طبقات
 عمى" الفرد" ىو آخر، اسما الغريب عمى العمماء من كثير يطمق :لو ثانية تسمية -3

 لكن مستقال، نوعا منيما كال فجعل بينيما، العمماء بعض وغاير مترادفان، أنيما
 االصطالح أىل إن: قال أنو إال واصطالحا، لغة، مترادفين يعدىما حجر ابن الحافظ
 الفرد" عمى يطمقونو ما أكثر" الفرد" فـ وقمتو، االستعمال كثرة حيث من بينيما غايروا
 " النسبي الفرد" عمى يطمقونو ما أكثر" الغريب"و ،"المطمق

 :أقسامو -4
 غريب"و" مطمق غريب: "ىما قسمين، إلى فيو التفرد لموضع بالنسبة الغريب يقسم
 ".نسبي

 ":المطمق الفرد أو" المطمق الغريب -أ
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 واحد شخص بروايتو يتفرد ما أي سنده، أصل في الغرابة كانت ما ىو: تعريفو -1
 .سنده أصل في
 .عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر بو تفرد"  بالنيات األعمال إنما" حديث: مثالو -2

 .الرواة من عدة المتفرد ذلك عن يرويو وقد السند، آخر إلى التفرد يستمر وقد ىذا
 ":النسبي الفرد أو"النسبي الغريب -ب
 سنده، أصل في راو   من أكثر يرويو سنده، أثناء في الغرابة كانت ما ىو: تعريفو -1
 .الرواة أولئك عن واحد بروايتو ينفرد ثم
 اهلل صمى النبي أن عنو، اهلل رضي أنس عن الزىري، عن مالك،" حديث: مثالو -2

 .الزىري عن مالك، بو تفرد". المغفر رأسو وعمى مكة دخل وسمم عميو
 بالنسبة فيو وقع التفرد ألن ؛"النسبي الغريب" بـ القسم ىذا وسمي: التسمية سبب -3

 .معين شخص إلى
 :النسبي الغريب أنواع من -5

 فييا الغرابة ألن النسبي؛ الغريب من عدىا يمكن التفرد أو الغرابة، من أنواع ىناك
نما مطمقة، ليست  :ىي األنواع وىذه معين، شيء إلى بالنسبة فييا الغرابة حصمت وا 

 .فالن إال ثقة يروه لم: كقوليم: الحديث برواية ثقة تفرد -أ
ن" فالن عن فالن بو تفرد: "كقوليم: معين راو   عن معين راو   تفرد -ب  مرويا كان وا 
 .غيره عن أخرى وجوه من
 ".الشام أىل أو مكة، أىل بو تفرد: "كقوليم: جية أىل أو بمد أىل تفرد -ج
 :أخرى جية أو بمد أىل عن جية أو بمد، أىل تفرد -د

 أىل عن الشام، أىل بو تفرد أو المدينة، أىل عن البصرة، أىل بو تفرد: "كقوليم
 ".الحجاز

 :لو آخر تقسيم -6
 :إلى المتن أو السند غرابة حيث من الغريب العمماء قسم

سنادا متنا غريب -أ  .واحد راو متنو برواية تفرد الذي الحديث وىو: وا 
 واحد انفرد الصحابة، من جماعة متنو روى كحديث: متنا ال إسنادا، غريب -ب

 ".الوجو ىذا من غريب: "الترمذي يقول وفيو. آخر صحابي عن بروايتو
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 :الغريب مظان   من -7
 :لو كثيرة أمثمة وجود مكان من أي
 .البزار مسند -أ

 .لمطبراني األوسط، المعجم -ب
 :فيو المصنفات أشير -8
 .لمدارقطني مالك، غرائب -أ

 .أيضا لمدارقطني األفراد، -ب
 .السجستاني داود ألبي بمدة، أىل منيا سنة بكل تفرد التي السنن -ج
 


