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تقسيم خرب اآلحاد ابلنسبة إىل عدد طرقه
األول :املشهور
اصطالحا :ما رواه ثالثة فأكثر -يف كل طبقة -ما يبلغ حد التواتر.
تعريفه
ً
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْم بَِق ْب ِ
 مثاله :حديث” :إِ َّن َّض
ْم انْتِ َز ً
اعا يَ ْن تَ ِز ُعهُ م َن العبَادَ ،ولَك ْن يَ ْقبِ ُ
اَّللَ الَ يَ ْقبِ ُ
ض العل َ
ض العل َ
ِ
ِ َّ
ِ
َضلُّوا ].
وسا ُجه ً
سئِلُوا فَأَفْ تَ ْوا بِغَ ِْْي ِعل ٍْم ،فَ َ
ضلُّوا َوأ َ
َّاس ُرءُ ً
العُلَ َماءَ ،ح ََّّت إذَا ََلْ يُ ْب ِق َعال ًما اَّتَ َذ الن ُ
َّاال ،فَ ُ
أخرجه البخاري ،ومسلم ،والطرباين ،وأمحد ،واخلطيب ،من طريق أربعة من الصحابة[.
املشهور غْي االصطالحي :ويقصد به ما اشتهر على األلسنة من غْي شروط تعترب.

 -حكم املشهور:

صحيحا أو غْي صحيح ابتداء ،لكن بعد البحث يتبني أن
املشهور االصطالحي وغْي االصطالحي ال يوصف بكونه
ً

منه الصحيح ،ومنه احلسن ،ومنه الضعيف ،ومنه املوضوع أيضا لكن إن صح املشهور االصطالحي ،فتكون له ميزة
ترجحه على العزيز والغريب.

 -أشهر املصنفات فيه:

املراد ابملصنفات يف األحاديث املشهورة هي األحاديث املشهورة على األلسنة ،وليست املشهورة اصطالحا.

 -كشف اخلفاء ومزيل اإللباس فيما اشتهر من احلديث على ألسنة الناس ،للعجلوين.
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الثاين :العزيز
تعريفه اصطالحا :أن ال يقل رواته عن اثنني يف مجيع طبقات السند.

شرح التعريف :يعين أال يوجد يف طبقة من طبقات السند أقل من اثنني؛ أما إن وجد يف بعض طبقات السند ثالثة
فأكثر فال يضر ،بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان؛ ألن العربة ألقل طبقة من طبقات السند.

 -مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس ،والبخاري من حديث أيب هريرة؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال« :الَ يُ ْؤِم ُن
َّاس أ ْ ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َوالِ ِدهِ َوَولَ ِد ِه َوالن ِ
ني»
َح َّ
َمجَع َ
َح ُد ُك ْمَ ،ح ََّّت أَ ُكو َن أ َ
أَ

ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ،ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ،ورواه عن عبد العزيز
إمساعيل بن علية وعبد الوارث ،ورواه عن ٍ
كل مجاعة .فهذا حديث يسمى "عزيزا"؛ ألنه َل يقل رواته
عن اثنني يف مجيع طبقات السند ،وإن زاد يف بعض طبقات السند عن اثنني.
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الثالث :الغريب

تعريفه :اصطالحا :هو ما ينفرد بروايته را ٍو واحد.

 شرح التعريف :أي هو احلديث الذي يستقل بروايته شخص واحد ،إما يف طبقة من طبقات السند،أو يف بعض طبقات السند ،ولو يف واحدة ،وال تضر الزايدة على واحد يف ابقي طبقات السند؛ ألن
العربة لألقل.
 تسمية اثنية له :يطلق كثْي من العلماء على الغريب امسا آخر ،هو "الفرد" على أهنما مرتادفان،وغاير بعض العلماء بينهما ،فجعل كال منهما نوعا مستقال ،لكن احلافظ ابن حجر يعدمها مرتادفني
لغة ،واصطالحا.
 1.مثاله :حديث "إمنا األعمال ابلنيات"  .تفرد به عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر.
 2.مثاله :حديث "مالك ،عن الزهري ،عن أنس هنع هللا يضر ،أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل مكة وعلى رأسه املغفر".
تفرد به مالك ،عن الزهري.
 3.مثاله :تفرد أهل بلد أو أهل جهة :كقوهلم" :تفرد به أهل مكة ،أو أهل الشام".
قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو املنت إىل:
أ -غريب متنا وإسنادا :وهو احلديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد.
ب -غريب إسنادا ،ال متنا :كحديث روى متنه مجاعة من الصحابة ،انفرد واحد بروايته عن صحايب
آخر .وفيه يقول الرتمذي" :غريب من هذا الوجه".
 من ِمظان الغريب :أي من مكان وجود أمثلة كثْية له:

 -مسند البزار.

 -املعجم األوسط ،للطرباين.

 -أشهر املصنفات فيه:

 -غرائب مالك ،للدارقطين - .األفراد ،للدارقطين أيضا.
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