
: الرابعةالمحاضرة   

م الحديث  والمادة:  عل  

 المرحلة االولى

 قسم العقيدة والدعوة والفكر

 د. قاسم محمد نجم 

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

 لعبدهللا بن يوسف الجديع( .

  (خبر اآلحاد)  من حيث الورود أقسام الخبر  

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

 وصحبه أجمعين وبعد  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

سنتحدث اليوم عن   الخبر المتواترالطلبة بعد الحديث في المحاضرة السابقة عن  اعزائي

ومنها المشهور   خبر اآلحادبيان اقسام    

إلينا  لوصوله بالنسبة الخبر  تقسيم  

 تمهيد

قسمين إلى إلينا لوصوله بالنسبة الخبر ينقسم  

المتواتر فهو معين، بعدد محصورة  غير طرق  له  كان فإن  

اآلحاد فهو معين، بعدد محصورة طرق  له  كان وإن  

اآلحاد خبر: الثاني المبحث   

 تعريفه 

واحد  شخص يرويه ما: هو الواحد وخبر  الواحد،: بمعنى أحد، جمع: اآلحاد: لغة   -أ  

ا -ب  المتواتر شروط يجمع لم  ما هو: اصطالح   



ما قصر عن صفة التواتر ، ولم يقطع به العلم   وعرفه الخطيب البغدادي )خبر اآلحاد :

 وإن روته الجماعة( .  

 حكمه 

 اآلحاد ولخبر هذا واالستدالل النظر على المتوقف العلم أي ،النظري العلم يفيد

الثاني  الفصل في التقسيمين هذين وسأذكر. باعتبار تقسيم كل تقسيمان،  

اآلحاد خبر تقسيم: الثاني الفصل  

، أي من حيث كثرة االسانيد  طرقه عدد إلى بالنسبة اآلحاد خبر تقسيم: األول المبحث 

ينقسم الى ثالثة انواع من حيث التفرد باالسناد او تعدد  وقلتها التي روي بها الحديث .

 االسانيد 

المشهور : األول  المطلب  

 تعريفه

لظهوره  بذلك  وسمي وأظهرته، أعلنته إذا" األمر شهرت " من مفعول اسم هو: لغة   -أ  

ا -ب  . التواتر حد يبلغ لم ما -طبقة كل في- فأكثر  ثالثة رواه  ما: اصطالح   

بمعنى ان الحديث قد اشتهر وتداولته الناس ،وحفظه اهل العلم وغيرهم ومنها حديث 

 )طلب العلم فريضة على كل مسلم ( 

  ولكن  العلماء، صدور من ينتزعه انتزاعا العلم يقبض ال هللا إن: "حديث : ايضا  مثالهو

، رءوسا الناس  اتخذ عالما  يبق لم  إذا حتى العلماء، بقبض  العلم يقبض اال    فُسئِلوا ُجهَّ

"  وأضلوا فضلوا  علم، بغير فأفتوا   

 من أربعة طريق من  والخطيب، وأحمد، والطبراني، ومسلم، البخاري، أخرجه

  لبيد، بن وزياد العاص، بن عمرو بن هللا عبد:  وهم )رضي هللا عنهم (الصحابة

 ،194/ 1: العلم يقبض كيف باب  العلم، كتاب  البخاري، فأخرجه هريرة، وأبو وعائشة،

 العلم، كتاب  مسلم، وأخرجه العاص، بن  عمرو بن هللا عبد عن بلفظه، ،100 حديث 

  العاص بن عمرو بن هللا عبد عن  ،13 حديث   ،2058/ 4:  وقبضه العلم رفع باب 

 معناه،  من قريبا لبيد، بن زياد عن ،218 ،160/  4 المسند في  أحمد وأخرجه أيضا،



 وأخرجه  هريرة، أبي  عن ،6403 حديث  األوسط، المعجم في الطبراني وأخرجه

.عائشة  عن 312/  5 تاريخه في  الخطيب   

 

 المستفيض 

النتشاره بذلك  وسمي الماء فاض من مشتق" استفاض"  من فاعل، اسم: لغة   -أ  

ا -ب  وهي  أقوال، ثالثة على تعريفه في اختلف: اصطالح   

من حيث عدد الرواة في كل طبقة ، أي هو المشهور بعينه   للمشهور  مرادف هو   

  ذلك يشترط وال  إسناده، طرفا يستوي أن المستفيض في يشترط ألنه منه؛ أخص هو 

بمعنى اذا روى تساوي طرفا االسناد أي اول السند ونهاية السند  ومعنى. المشهور في

الحديث اربعة من الصحابة او التابعين رضي هللا عنهم جميعا فيجب ان يكون الطرف  

الثاني وهو اول السند من صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث سواء في الصحيحين او  

الصحابة . كتب السنة االخرى واقصد شيوخ صاحب الكتاب بنفس عدد  

.    الثاني القول  عكس هو  أي منه، أعم هو   

االصطالحي  غير المشهور  

  فيشمل تعتبر؛ شروط غير من األلسنة على اشتهر ما به ويقصد

واحد  إسناد له ما -أ  

إسناد من أكثر له وما -ب   

أصال إسناد له يوجد ال وما -ج  

االصطالحي غير المشهور أنواع  

أشهرها  كثيرة، أنواع له  

بن مالك رضي هللا عنه أنس حديث : ومثاله:  خاصة الحديث  أهل بين مشهور -أ  

وذكوان. رعل على يدعو الركوع بعد شهرا قنت   وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول أن  



ولبيان االمر رعل وذكوان قبيلتان من قبائل العرب من بني سليم قد آذوا المسلمين لذا 

د الركوع . قنت شهر كامال يدعوا عليهم بع  

 من  المسلمون سلم من المسلم: "مثاله: والعوام والعلماء، الحديث، أهل بين مشهور  -ب 

" ويده لسانه  

 الحاكم صححه "الطالق هللا  إلى الحالل أبغض: "حديث: مثاله:  الفقهاء بين  مشهور -ج

  انظر" الطالق من  إليه أبغض شيئا هللا أحل  ما: "بلفظ لكن الذهبي وأقره المستدرك  في

  196/ 2 الطالق، كتاب  المستدرك،

  وما والنسيان الخطأ أمتي عن رفع: "حديث : مثاله: األصوليين بين مشهور -د

والحاكم  حبان،  ابن صححه". عليه استكرهوا  

 ال". يعصه لم هللا يخف لم  لو صهيب،  العبد نعم: "حديث: مثاله:  النحاة بين  مشهور -هـ

في كتب السنة .  له أصل  

  "الشيطان  من العجلة"  حديث : مثاله: العامة بين مشهور و

وحسنه الترمذي أخرجه  

المشهور حكم  

ا بكونه يوصف ال االصطالحي وغير االصطالحي المشهور  صحيح غير أو صحيح 

 ومنه الضعيف، ومنه الحسن،  ومنه الصحيح،  منه أن يتبين البحث  بعد  لكن ابتداء،

  على ترجحه ميزة له فتكون  االصطالحي، المشهور صح  إن لكن أيضا الموضوع

والغريب  العزيز  

 

فيه المصنفات شهرأ  

 األلسنة، على المشهورة األحاديث هي المشهورة األحاديث   في بالمصنفات  المراد

 المشهورة  األحاديث  جمع في كتبا العلماء  يؤلف ألنه اصطالحا؛ المشهورة وليست 

المصنفات  هذه ومن.  اصطالحا : 

للسخاوي األلسنة، على اشتهر فيما  الحسنة، المقاصد -أ  



للعجلوني الناس، ألسنة على  الحديث  من اشتهر فيما  اإللباس، ومزيل الخفاء، كشف -ب   

  الدَّْيبَع البن  الحديث، من الناس ألسنة على يدور  فيما الخبيث، من الطيب  تمييز -ج

 الشيباني 

  

 وفقكم هللا لكل خير وفتح عليكم من خزائن علمه وكرمه .

 

 


