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تيسير مصطلح الحديث : محمود الطحان ، الكتب المساعدة ) تحرير علوم الحديث   الكتاب المقرر :

 لعبدهللا بن يوسف الجديع( .

  (الحديث الغريب )  أقسام الخبرمن حيث الورود

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين وبعد  

هللا وبركاته  السالم عليكم ورحمة  

الخبر االحاد واقسامه ومنها  اعزائي الطلبة بعد الحديث في المحاضرة السابقة عن 

سنتطرق في هذه المحاضرة المباركة عن قسم آخر من أقسام  والمستفيض ، المشهور

  خبر اآلحاد ، اال وهو )الحديث الغريب(

تعريفه:  الغريب : الثالث  المطلب   

أقاربه عن البعيد أو المنفرد، بمعنى مشبهة، صفة  هو: لغة -أ  

واحد  راو   بروايته ينفرد ما هو: اصطالحا -ب   

التعريف  شرح  

 السند، طبقات   من طبقة كل في إما واحد، شخص بروايته يستقل الذي الحديث  هو أي

  طبقات  باقي في واحد  على الزيادة تضر  وال واحدة،  في ولو السند، طبقات  بعض  في أو

لألقل  العبرة ألن السند؛  

له  ثانية  تسمية  



 وغاير  مترادفان، أنهما على" الفرد" هو آخر، اسما الغريب  على  العلماء من كثير يطلق

 يعدهما حجر  ابن الحافظ لكن مستقال، نوعا منهما كال فجعل بينهما، العلماء بعض

 حيث من بينهما غايروا االصطالح  أهل إن: قال  أنه إال واصطالحا، لغة، مترادفين

" الغريب "و  ،"المطلق الفرد" على يطلقونه ما أكثر" الفرد" فـ  وقلته، االستعمال كثرة

" النسبي الفرد" على يطلقونه ما أكثر  

 أقسامه 

 غريب "و" مطلق غريب : "هما قسمين، إلى فيه التفرد لموضع بالنسبة الغريب  يقسم

   "نسبي

  "المطلق  الفرد أو "  المطلق  الغريب -أ

 في واحد شخص بروايته يتفرد ما أي سنده، أصل في الغرابة كانت  ما هو: تعريفه

سنده أصل  

عن  عنه هللا  رضي الخطاب  بن عمر به تفرد"  بالنيات  األعمال إنما" حديث: مثاله

 النبي صلى هللا عليه وسلم ، ولم يروه غيره من الصحابة رضي هللا عنهم

الرواة  من عدة المتفرد ذلك  عن يرويه وقد السند، آخر إلى التفرد يستمر وقد هذا  

  إذا أي السند، حلقات  من حلقة والصحابي الصحابي، فيه الذي طرفه هو:  السند وأصل 

 فهمه  ما وأما ،مطلقة غرابة غريبا يسمى الحديث   فإن  الحديث، برواية الصحابي تفرد

  الذي الموضع  بأنه السند أصل شرح عندما حجر ابن الحافظ كالم من القاري علي الماَل 

 من الصحابي،  فيه الذي طرفه وهو إليه، الطرق تعددت  ولو ويرجع عليه اإلسناد يدور

  أو قدحا، يوجب  ما  الصحابة في  ليس بأنه  ذلك وتعليله غرابة، يعد ال الصحابي تفرد أن

  عرف أنه بدليل أعلم، وهللا ذلك، أراد حجر  ابن أن  أظن فما. عدول  كلهم الصحابة  أن

 من فيه التفرد وقع موضع أي في واحد شخص بروايته ينفرد ما هو: "بقوله الغريب 

 السند،  حلقات  من حلقة الصحابي ألن الصحابي؛ موضع في التفرد وقع ولو أي" السند

 أهل لبعض رأي هو القاري علي المال قاله فما حال، كل وعلى. تعالى هللا  عند والعلم

 .الحديث 

 يرويه سنده، أثناء في الغرابة  كانت  ما هو: تعريفه" النسبي الفرد أو"النسبي الغريب  -ب 

الرواة  أولئك   عن واحد بروايته ينفرد ثم سنده،  أصل في راو   من أكثر  



 عليه هللا صلى  النبي أن عنه، هللا رضي أنس عن  الزهري، عن  مالك،" حديث: مثاله

) ومعنى المغفر غطاء الزهري عن مالك، به تفرد". المغفر رأسه وعلى مكة دخل وسلم

 الرأس ، سواء عمامة او أي غطاء آخر وكان هذا االمر يوم فتح مكة( 

 إلى  بالنسبة فيه  وقع التفرد ألن ؛"النسبي الغريب " بـ القسم هذا وسمي: التسمية سبب 

معين شخص  

 

النسبي الغريب أنواع من  

  فيها الغرابة ألن النسبي؛ الغريب  من عدها يمكن التفرد أو الغرابة،  من  أنواع هناك 

هي  األنواع وهذه معين، شيء إلى  بالنسبة فيها  الغرابة حصلت  وإنما مطلقة، ليست   

فالن إال ثقة  يروه لم: كقولهم: الحديث  برواية ثقة تفرد -أ . 

 مرويا كان وإن" فالن عن فالن به تفرد: "كقولهم:  معين راو   عن  معين راو   تفرد -ب 

غيره عن أخرى  وجوه من  

  الشام  أهل أو مكة، أهل به تفرد: كقولهم: جهة أهل أو بلد أهل تفرد -ج

  عن البصرة، أهل به تفرد: كقولهم أخرى جهة أو بلد أهل عن جهة أو بلد، أهل تفرد -د

الحجاز أهل عن  الشام، أهل به تفرد أو المدينة،  أهل  

له آخر تقسيم  

إلى  المتن أو السند غرابة  حيث   من الغريب   العلماء قسم  

واحد  راو متنه برواية تفرد الذي الحديث وهو:  وإسنادا متنا غريب  -أ  

  بروايته واحد انفرد الصحابة، من جماعة متنه روى  كحديث : متنا ال إسنادا، غريب  -ب 

، أي من هذا الطريق. الوجه  هذا من غريب : الترمذي يقول  وفيه. آخر صحابي  عن  

 

) أي المصنفات والصحاح والسنن والمسانيد التي نجد فيها الحديث  الغريب  مظان    من

 الغريب(



البزار مسند -أ . 

للطبراني األوسط،  المعجم -ب  . 

   فيه المصنفات  أشهر

للدارقطني مالك، غرائب  -أ  

أيضا  للدارقطني األفراد، -ب   

السجستاني داود ألبي بلدة، أهل منها سنة بكل تفرد التي السنن -ج  

: يجب االنتباه الى أمر معين يتعلق بالحديث الغريب وهي   مالحظة  

أن طلق صفة الغريب على الحديث ال يعني ثبوت الحديث أو ضعفه ، وال يعني ان 

التفرد يطلق على الضعف ، وانما في الحديث الغريب يكون هناك الصحيح والحسن 

والضعيف ، وتعرف درجة الحديث من معرفة اسناده وحال رواته ، وسالمته من 

ال بالنيات ( فهو حديث صحيح العلل. وخير مثال على ما تقدم حديث ) انما االعم

 واكتسب شهرة وحفظه الناس وقد تفرد به صحابي واحد . 

 

اسأل هللا جل في عاله أن يوفقكم ويتقبل طاعاتكم ويبلغنا ويبلغكم صيام شهر رمضان 

وان يكشف الغمة عن جميع الناس . المبارك   

 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين . 

 


