
ح نخبة الفكر   –الدرس األول  –شر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ور انفسنا ومن سيئات   ضيه ونعوذ باهلل من شر  هلل نحمدُه و نستعينه و نستر
ُ
الحمد

أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله اىل هللا  

يك له واشهد ان محمد عبده و رسوله .   وحده ال شر

 أما بعد ،،،

 صىل هللا عليه وسلم وشر  
ً
فإن ختر الحديث كالم هللا وختر الهدي هدي ُمحمدا

ي النار . 
 األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضالل وكل ضاللة ف 

 وأن  
ً
نامج الذي نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يكون مباركا  حياكم هللا بهذا التر

ً
أوال

 لوجِهِه الكريم 
ً
امج  يكون خالصا ي هذه األزمان بحاجة اىل مثل هذه التر

، ونحن ف 

ي طلب العلم ، وخاصة مع شيوع الفوضوية وفقدان المنهجية عند كثتر 
التأصيلية ف 

 منكم الصتر و المجاهدة و االستمرار عىل مثل هذه  
ُ
ي طلب العلم ونريد

من الطالب ف 

 أن تستمر ِهَمَمكم  المجالس ألن همة البداية عند الكثتر قوية لكنها تخبو فنسأل هللا

نامج سيستمر لمدة ثالثة  نامج ، التر ي مثل هذه الدروس وحتر نتصور مثل هذا التر
ف 

  معنر  من الفنون و 
ي فن 

سنوات وسيكون باذن هللا عز وجل كل ستة اشهر ف 

ي 
ي متون مختلفة بحيث ان نأتر

ي يوم السبت ف 
ي مجالس متوالية مكثفة ف 

الدروس ف 

بالتدرج بحيث يعتاد الطالب عىل عبارة اهل العلم و عىل اغلب متون هذا الفن 

نامج كثتر من   المصنفينر  من جهة و يتقن هذه المسائل وسوف يتخلل هذا التر

التطبيقات العملية بأذن هللا عزوجل وقد تكون هناك بعض اإلختبارات متعلقة  

نتهاء ببعض المسائل والمتون فنسأل هللا سبحانه و تعاىل بركة الوقت والتيستر لل 

نامج وهو متسلسل البد أن يحرص االنسان عىل حضور جميع هذه   من هذا التر

 الدروس والمجالس. 

ي هذه الستة الشهور  
نامج وسيكون بإذن هللا عز وجل ف  هذا اللقاء االول من هذا التر

ي 
ي العلل او ف 

ي التخري    ج او ف 
ي المصطلح وف 

ي علوم الحديث المختلفة ف 
األوىل ف 

ي تختص بالحديث بأذن هللا عز وجل. المنر   مناهج المحدثنر  اوغ
ها من العلوم التر تر

ناه هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر وال اريد اتكلم عن الحافظ ابن  األول الذي اختر



ي مصطلح أهل االثر عنوان هذا 
حجر رحمه هللا والكن عىل عجالة نخبة الفكر ف 

إعمال الفكر فمعت  العنوان المنر  ، ومعت  النخبة أي المختار و الفكر من فكرة وهي 

ي مصطلح 
ي مصطلح اهل االثرأي ف 

ي علم المصطلح وقوله ف 
المختار من االفكار ف 

ي هذا السياق وهذا المنر  تستطيع ان  
أهل الحديث االثر يطلق ويراد به الحديث ف 

ي نتج عن االستقراء  
تيب منطقر ي الغاية و مرتب بتر

تقول انه متن   مخترص و دقيق ف 

ي السفر وهذا يدل عىل دقة االستحضار العلمي  وقد الف ابن ح
جر هذا المنر  وهو ف 

ي السفر و بنرّ  ابن 
ي تقاسيمها وهو ف 

ي الفاظها وف 
ف هذه الرسالة الدقيقة ف 

ّ
كيف أل

ة ومما  ي ترجمته قال "ىلي  مصنفات كثتر
حجر انه راٍض عن هذا التصنيف كما جاء ف 

ي نزهة  رضيت عىل تصنيفه الفتح و النخبة" ومنها هذا المص
حه بنفسه ف  نف وقد شر

ح  ح المصنف نزهة النظر ومنها الشر ة منها شر وحات كثتر النظر هذا المنر  له شر

ي كتاب نتيجة النظر وقال بعض العلماء ان 
ح هذا المنر  ف  ي هذا شر

ّمت 
ُ
المعارص له الش

ف 
ّ
 عىل متنه ورأى فيه بعض القصور فأل

ً
حا ح شر ي شر

ّمت 
ُ
ابن حجر لما كان رأى الش

هة  ي متنه والكن صاحب  الت  
ي من بعض ماال يصلح ف 

ّمت 
ُ
 لتدارك ما ذكره الش

ً
حا شر

ي عىل هذا المنر  مثل 
حه بعد ذالك وهناك حواشر المنر  اعلم بكتابه ولذالك شر

حاشية قطلو بغ  هذا احد األحناف من مرص وضع حاشية عىل هذا المنر  وهناك  

ي منظومتان لهذا 
ي و الصنعات 

مت 
ّ
ي من نظم واشهر من نظم الش

ّمت 
ُ
المنر  منر  الش

ي المنظومة المشهورة قصب  
ي ف 

الرتبة هذه منظومة ، للنخبة ، وايضا الصنعات 

حها بنفسه .   السكر وشر

ي بعض كالمه ان الذي  
هذا ما يتعلق بالكتاب للحافظ ابن حجر وابن حجر بنر  ف 

تيب رسالة ابن   دفعه اىل تأليف هذا المصنف ان مصنف ابن الصالح ينقصه التر

تيب  فألف هذه الرسالة.  الصالح و   هي علوم الحديث ينقصها التر

ي رحمه هللا تعاىل ، الحمد هلل الذي لم   
قال اإلمام الحافظ احمد ابن عىلي العسقالت 

 
ً
 ونذيرا

ً
ا يزل عليما قديرا وصىل هللا عىل سيدنا محمد الذي ارسله اىل الناس بشتر

ا أما بعد ،،  وعىل آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثتر

هذا المصنف بالحمد عىل هللا سبحانه وتعاىل كطرائق المصنفنر  وامتثال السنة   بدأ 

[ وثم اعقب الحمد  ي
ي ال تستفتح بالحمد كاليد الجذماء ]حسنه االلبات 

ان الخطبة التر

ي االية  
ي جائت ف 

ي صىل هللا عليه وسلم وهذه هي اعىل المراتب التر الصالة عىل النتر



سلمو تسليما (( امرنا بالجمع بنر  الصالة والسالم )) ياأيها الذين امنو صلو عليه و 

ه وايضا هنا جمع بنر  ذكر   ي صىل هللا عليه وسلم كما ذكر ابن القيم وغتر عىل النتر

اآلل و الصحب وهذه طريقة اهل السنة و الجماعة يخالفون بذالك الروافض و 

 النواصب فيذكرون اآلل ثم الصحب . 

 ثم 
َّ
: فإن

ُ
ا َبْعد مَّ

َ
، قال بعد ذلك أ

ْ
ت َ ُتُ

َ
 ك
ْ
د
َ
ِل الَحِديِث ق

ْ
ي اْصطالِح أه

َصاِنيَف ف 
َّ
 الت

 
ُ
ه
ُ
َجْبت

َ
أ
َ
، ف

َ
 المهمَّ ِمْن ذِلك

َ
ه
َ
َص ل

ِّ
لخ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
َواِن أ

ْ
ي بْعُض اإِلخ ِ

ت 
َ
ل
َ
َسأ
َ
، ف

ْ
ت رِصَ

ُ
ت
ْ
 َواخ

ْ
ت

َ
وُبِسط

 الَمَساِلِك 
َ
ك
ْ
ي ِتل ِ

ِدَراِج ف 
ْ
اِلِه َرَجاَء االن

َ
 ُسؤ

َ
 إىل

 
ْ
ي اْصطالِح أه

ي علم قال فإن التصانيف ف 
ي المصنفات كُتة ف 

 يعت 
ْ
ت َ ُتُ

َ
 ك
ْ
د
َ
ِل الَحِديِث ق

ي 
الحديث متر كُتة هذه المصنفات ؟ قال العلماء كُتة بعد عهد ابن الصالح يعت 

ي علم الحديث 
ف كتاب علوم الحديث كُتة التصانيف ف 

ّ
بعد ما جاء ابن الصالح و أل

ف حول علوم الحديث البن الصالح ي
ّ
بلغ مئة مصنف مئة  حتر قال العلماء ان ما ال

ح، او نظم .    كتاب حول فقط علوم الحديث سواء اختصار شر
ْ
ت

َ
قال قد كُتة وُبِسط

ي علم االصطالح وابرز مثال عىل ، 
ي التوسع ف 

هناك من الرسائل ما فيه البسط يعت 

ي وهذا الكتاب   قوله بسطت 
ح فيه ألفية العرافر رسالة فتح المغيث للسخاوي شر

ي علم الم 
ي علم  يعتتر موسوعة ف 

ف ف 
ّ
صطلح حتر قال بعض العلماء أعظم ما أل

ي أوردها السخاوي
ي علم المصطلح التر

قال:   المصطلح فتح المغيث لكُتة المسائل ف 

 
ْ
ت رِصَ

ُ
ت
ْ
، المصنفات كما هناك مطوالت هناك مخترصات و هذه الرسالة من  َواخ

 الَمَساِلِك المخترصات ولذالك 
َ
ك
ْ
ي ِتل ِ

ِدَراِج ف 
ْ
ي  ، قال َرَجاَء االن

ي ادخل فيما صنف ف 
أت 

ي كتب الحديث سواء المطولة أو المخترصة فأبن 
احد هذه االساليب المصنفات ف 

ف هذه الرسالة ماذا؟ المخترصة المصنفات الحديث متدرجة منها 
ّ
حجر ال

المخترصات ومنها المتوسطة ومنه المطولة وعند ذكر المصنفات قد يقو ل قائل أو  

لطالب ال
ً
ي علم المصطلح السائل وهذا مهم جدا

علم إذا اراد طالب العلم ان يتدرج ف 

 اذا انتىه من التذكرة 
ّ
قن ثانيا

ّ
 يبدأ بالتذكرة لنر  المل

ً
ماذا يدرس ؟ قال اهل العلم اوال

ي رابعا اذا  يدرس النخبة لنر  حجر ثالثا اذا انتىه من النخبة يدرس الموقظة للذهتر

 هذه انتىه من الموقظة يدرس التقريب للنووي خامسا ينت
ً
ي . إذا

ىهي بألفية العرافر

ي علم المصطلح يدرسها 
خمسة متون ليتدرج فيها طالب العلم اذا اراد التأصيل ف 

ي المطوالت هذه أفضل  ة ثم الوسط ثم يختم تر متدرجة يبدأ من الرسائل الصغتر



، طريقة 
َ
 المهمَّ ِمْن ذِلك

َ
ه
َ
َص ل

ِّ
لخ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
َواِن أ

ْ
ي بْعُض اإِلخ ِ

ت 
َ
ل
َ
َسأ
َ
يف هذه  سبب تالقال ف

 يذكرون هذا يكون بلسان  
ً
الرسالة انه اجابة لسؤال بعض االخوان والعلماء أحيانا

ي بعض األحيان يكون فعل هناك سائل طلب منه أن يؤلف  
ي ف 
المقال او الحال يعت 

 اليكون هناك سائل والكن حال الناس  
ً
ي علم الحديث و أحيانا

رسالة مخترصة ف 

ي ان يؤلف رسالة م
ي علم الحديث . وطالب العلم يقتض 

  خترصة ف 
َ
ه
َ
َص ل

ِّ
لخ
ُ
 أ
ْ
قال َن

 
َ
  هذا يدل عىل ماذا؟ ان هذه الرسالة ملخصة ومخترصة المهمَّ ِمْن ذِلك

ُ
ه
ُ
َجْبت

َ
أ
َ
قال ف

اِلهِ 
َ
 ُسؤ

َ
: بعد هذه المقدمة  إىل

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 َيك

ْ
ن
َ
ا أ ُ إمَّ َ تر

َ
 قال فأقوُل: الخ

1-  . ٍ
ٍد ُمَعنرَّ 

َ
 بال َعد

ٌ
ُرق

ُ
ْو َمَع َحرْصٍ ِبمَ  -2ط

َ
. أ ِ

نرْ 
َ
ن
ْ
 االث

َ
ْوق

َ
 ا ف

ْو ِبَواِحٍد.  -4أْو ِبِهَما. - 3
َ
 أ

وِطِه.  ُ
ُ ّ ِبشر ي

َيِقيت 
ْ
ِم ال

ْ
ِعل
ْ
 ِلل
ُ
َواِتُر الُمفيد

َ
ُل: الُمت وَّ

َ
 فاأل

ٍي. 
ْ
 َرأ

َ
ِفيُض َعىل

َ
ُمْست

ْ
َو ال

ُ
ُهوُر َوه

ْ
: الَمش ي ِ

ات 
َّ
 والث

 ِلمَ 
ً
ِحيِح، ِخالفا ا ِللصَّ

ً
ط ْ

َ ْيَس شر
َ
َعِزيُز، َول

ْ
: ال

ُ
اِلث

َّ
ها والث

ُّ
ل
ُ
ِريُب  َوك

َ
اِبُع: الغ . والرَّ

ُ
َعَمه

َ
 -ْن ز

ِل  ،  -ِسَوى األوَّ
ٌ
بدأ المصنف ببيان تقسيم الحديث بإعتبار العدد قبل أن ندخل  آَحاد

العلماء يقسمون الحديث بأربعة أعتبارات. االعتباراالول باعتبار العدد التقسيم 

ي تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد التقسيم الث
الث تقسيم الحديث بعتبار  الثات 

القائل التقسيم الرابع تقسيم الحديث باعتبار الداللة و العمل إذا هذه أربعة تقاسيم  

ي هذه الرسالة قال فأقول 
ُ للحديث يذكرها العلماء و سوف يذكرها ابن حجر ف  ترَ

َ
  الخ

 هناك خالف هال الختر بنفس معت  الحديث اوال  
ً
الختر هت  بمعت  الحديث طبعا

ي يقول الحديث اما ان  فيه 
ثالثة أقوال الكن هنا يريد الختر بمعت  الحديث يعت 

يكون له طرق يقصد بالطرق هنا االسانيد واالسناد هم سلسلة الرجال الموصلة اىل 

المنر  كل حديث يتكون من اسناد ومنر  النص نص الحديث يسم المنر  ورجال  

ات الحديث *إنما االعمال االسناد نسميهم السند اذا السند و المنر  هذه مكون

 بال  بالنيات* هذا المنر  وقبله الحديث عن عمر ابن الخطاب يسم السند 
ٌ
ُرق

ُ
قال ط

ْو ِبَواِحد 
َ
نرْ  أْو ِبِهَما أ

َ
ن
ْ
 االث

َ
ْوق

َ
ْو َمع َحرْصٍ ِبَما ف

َ
ٍ أ
ٍد ُمَعنرَّ 

َ
يقول هنا الحديث باعتبار   َعد

 بعدد معنر  العدد ينقسم اىل قسمنر  محصور بعدد معنر  وغتر محصور 
ٌ
ُرق

ُ
قال ط

ْو َمع َحرْص 
َ
ٍ أ
ٍد ُمَعنرَّ 

َ
ي هذا  بال َعد

إذا هذه القسمة االبتدائية وهذه طريقة الحافظ ف 



المنر  ان يجمل ثم يفش اذا الحديث بأعتبار العدد يقسم اىل قسمنر  قسم غتر 

ي اىل تسميتها 
ي محصور بعدد معنر  ثم يأتر

قال  محصور ليس له عدد معنر  وقسم ثات 

وَّ 
َ
وِطهِ فاأل ُ

ُ ّ ِبشر ي
َيِقيت 

ْ
ِم ال

ْ
ِعل
ْ
 ِلل

ُ
َواِتُر الُمفيد

َ
ي الحديث الذي طرقه غتر ُل: الُمت

. يعت 

ي ذكرها ابن حجر يا اما عدد غتر 
ي القسمة التر

محصورة وهو الحديث المتواتر يعت 

محصور وهذا نسميه المتواتر حديث المتواتر واما عدد محصور وهذا نسميه 

َواِتُر اتر و اآلحاد اآلحاد فهو ينقسم اىل المتو 
َ
ُل: الُمت وَّ

َ
ي قال فاأل

الذي ليس له حرص ف 

ي 
 ذكر العلماء مسألة عدد التواتر هل له عدد  قال بال عدٍد معنر  العدد يعت 

ً
طبعا

 والصحيح ليس له عدد معنر  ليس له عدد معنر   
ً
ة جدا معنر  ؟ ذكرو اعداد كثتر

ي يحصل بها اليقنر  وعدم 
قال فاألول الشك بكذبهم وانما ينظر اىل الصفة التر

 كثتر يستحيل العادة طواطئهم  المتواتر 
ُ
ما هو المتواتر ؟ المتواتر هو ما رواه عدد

  
ً
عىل الكذب هذا المتواتر ما رواه عدد كثتر يستحيل العادة تواطئهم عىل الكذب إذا

ين ثالثنر  أربعنر  مئة يستحيل العادة اليتصور   كثتر عشر
ٌ
الحديث الذي رواه عدد

 
ً
 الكذبان يتفقو عىل عىل  عادة

ك بالختر  االن لو ختر من االخبار جئت اىل رجل من االمارات وسألته عن ختر فأختر

ك به   ي الكويت وسألته عنة ذات الختر فأختر
بتفاصيله ثم  جئت اىل شخض اخرف 

ك به   وبنفس التفاصيل ثم ذهبت اىل االردن فسألت رجل عن نفس الختر فأختر

ي بلدان  بتفاصيله ثم ذهبت اىل 
ك رجل بنفس الختر بتفاصيله وهكذا ف  امريكا وأختر

مختلفة, نقول عن هذا الختر ماذا متواتر لماذا؟ ألنه يستحيل عادة أن يجتمعوا عىل  

ي منطقة وممكن يجتمعون ثالثة يتفقون ان يخرجون اشاعة 
الكذب اآلن لو أنت ف 

الكذب النهم ممكن يتواطؤون هذه صورة يحصل فيها التواطؤ, االجتماع عىل 

وها لكن لما   ي بلدة واحدة لهم هدف معنر  ألفو كذبة ونشر
قريببنر  من بعض ف 

ي مكان 
ة ال يتصور أن كل هؤالء يجتمعون ف  يكونون من بلدان مختلفة أعداد كثتر

واحد ويتفقون عىل الكذب , اذا نقول يستحيل عادة أن يجتمعوا عىل ماذا؟ الكذب  

ء عىل الكذب اذا هذا المتواتر ) ما رواه عدد كثتر . ال يتصور عادة ان يجتمعوا هؤءال 

تحيل العادة تواطؤهم عىل الكذب (. ابن حجر ذكر ما يفيده المتواتر قال المفيد 

ي ال شك فيه, اذا جاء 
ي يقول هذا الختر يفيد اليقنر  يعت 

وطه يعت  ي بشر
للعلم اليقيت 

ة , ختر  يرويه مئة شخص ما  الختر المتواتر ال نشك فيه ألنه جاء من أعداد كثتر



تستطيع أن تقول ال, هذا مشكوك فيه هذا ممكن كذب ما تستطيع ان تقول هذا  

الكالم وقد نقل ماذا؟ بالتواتر وان لم تره, يستحيل عادة ان يكون هذا من ماذا ؟ من 

وطه, طبعا هذا المسألة دائما نقول  ي بشر
الكذب فيقول هذا يفيد العلم اليقيت 

سائل الداخلة عىل علم الحديث وهي من مسائل أصول لطالب العلم هي من الم 

ي تدريب الراوي قال قلما يذكر أهل الحديث  
الفقه كما أشار إىل ذلك السيوطي ف 

 هذه المسألة, هل هذا الحديث يفيد اليقنر  والقطع؟ وال يفيد الشك؟ 

ي تاثر بها بعض علماء الحديث و 
هذا يرجع اىل علم األصول, وهي من المسائل التر

ي علم المصطلح, وأول من ادخل هو الخطيب البغدادي,أدخل هذه  أد
خلها ف 

ي المسألة , ماذا يفيد الحديث المتواتر؟ 
ي  قال فالمتواتر المفيد للعلم اليقيت 

يعت 

ي نأخذ منه انه ال شك فيه 
اآلن بدأ يذكر ماذا أقسام اآلحاد, وهي قال والثات 

 محصور وهو المتواتر و محصور المحصورة بعدد معنر  اذا فالبداية قسمنا إاىل غتر 

ي المشهور وهو وهو اآلحاد, ثم ذكر أن اآلحاد ينقسم اىل ثالثة أقسام 
قال والثات 

,المشهور هو ما رواه ثالثة فأكُت مالم يبلغ حد التواتر , هذا  المستفيض عىل رأي

ي أحد طبقات السند ثالثة 
ي طبقات السند ف 

المشهور , اذا جئنا اىل حديث و رأينا ف 

ي رواه ثالثة من التابعنر  , ثم ازداد عن خمسة من أتباع التابعنر  هنا  
ي أكُت , يعت 

والبافر

ي أحد الطبقات أنه رواه ثالث  نسميه المشهور, اذا هذا محصور بعدد معنر  
جاء ف 

قال وهو  وال غتر محصور؟  هذا محصور , كما قسمه, رواته ثالثة نسميه المشهور, 

ي بعضالمستفيض عىل رأي
العلماء يقول , يقال امشهور المشهور  , يعت 

والمستفيض بتفس المعت  , هذا رأي , رأي من ال يرى التفريق بنر  المشهور 

والمستفيض, وهو األقرب أنه ال فرق بنر  المستفيض والمشهور , الن الشهرة  

واالستفاضة معنيان متقاربان, والبعض يفرق, يقول المستفيض هو استواء السند  

حن عرفنا ان المشهور كم يرويه ؟ ثالثة, يقولون المستفيض البد من  بالعدد,اآلن ن

ي يكون أقل من  
كل طبقة ثالثة من أول السند اىل نهاية السند, أو أكُت من ثالث, يعت 

ي مثال ثالثة عن ثالتة عن ثالثة عن ثالثة, 
المتواتر لكن يكون السند مستوي, يعت 

خمسة عن خمسة عن خمسة,   اربعة عن أربعة عن أربعة عن اربعة, خمسة عن

ي الطبقات  قالوا هذا 
, رباعي ف  استوى السند , السند من أوله آلخره ثالُتي

المستفيض, والمشهور هو عدم اإلستواء, ثالثة عن أربعة عن خمسة عن أربعة ,  



ي رواه ثالثة من الصحابة ثم جاء رواه أربعه من التابعنر  ثم 
قالوا هذا مشهور, يعت 

ي بعدها وهكذا , السند يرتفع  خمسة من أتباع الت
, ثم ثالثة من الطبقة التر ابعنر 

ي أعداد يسمونه المشهور, أما اذا كان السند مستوي يسمونها المستفيض 
ل ف  ويت  

ي الذي ذكرناه وهو الراجح, أن المستفيض بمعت  المشهور’  
هذا قول, والقول الثات 

طا للصحيح خالفا لمن زعم , العزيز هو ما رواه اثنان   قال والثالث العزيز, وليس شر

ي احد طبقات السند هذا أيضا محصور بعدد وهو أحد أقسام اآلحاد, اذا اذا وجدنا 
ف 

ي االسناد رجالن نسميه  
االسناد فيه ثالثة أشخاص نسميه مشهور, واذا وجدنا ف 

ي االسناد اثننر  نفس االسناد نسميه  
ي االسناد ثالثة ووجدنا ف 

عزيز, طيب اذا وجدنا ف 

ي ناخذ االعدد األقل عزيز, 
ة باألقل, يعت  ح الموقظة العتر ي شر

لماذا, كم ذكرنا ف 

ي طبقة اثننر  ثم ثالثة ثم 
ي طبقة ثالثة ف 

فنحكم به عىل هذا السند, نفس االسناد ف 

ي 
ي الطبقات ف 

أربعه ننظر ما هو العدد االقل فنكم به عىل السند, فان كان أقل عدد ف 

شهور أو عىل حسب العدد الموجود, طيب  السلسلة اثنان نقول عنه عزيز, أو م 

ي 
ي تروى براوينر  ف 

ط, االحاديث التر ي هذا الشر
لماذا سمي العزيز؟ الن العلماء نظروا ف 

ي أحد 
ي التعريف قالوا ما كان ف 

الطبقات عددها قليل ضمن األحاديث, لما جاءو ف 

, فاألحاديث , فرأوا أن االح ي
ي فيها  طبقاته راوينر  ثم جاؤو اىل الواقع التطبيقر

اديث التر

, نظروا لحال هذا   ي
راوينر   قليل جدا, فسموه العزيز, هذا أخذوه من واقع تطبيقر

طا للصحيح خالفا لمن زعم, هذا يرد عىل  الحديث فوجدوه عىل قلة. قال: وليس شر

, يقول حتر يكون  ىلي
, هذا الرجل معتر  ي

لة, وهو أبو عىلي الجبات 
قول ألحد المعتر 

طا  الحديث صحيح البد من ان ي ي يرويه راويان, فيقول هذا ليس شر
كون عزيز, يعت 

للصحيح, قال والرابع الغريب, وهو ما روي من طريق واحد أو تفرد بروايته راو واحد 

ي احد الطبقات, مثل حديث ) انما االعمال بالنيات ( هذا مثال عىل الحديث  
ف 

عتبار العدد اىل  الغريب, اذا هنا قال وكلها سوى األول آحاد, اذا قسم الحديث بالع

المتواتر واىل اآلحاد, ثم قسم اآلحاد اىل ثالثة أقسام , المشهور والعزيز والغريب, من 

ي الصحة والضعف, 
األمور المهمة المتعلقة بهذا التقسيم ان هذا التقسيم ال يأثر ف 

ي هذي األعداد ليس لها عالقة بمسألة القبول والرد, وان كان العلماء يقولون أن 
يعت 

ي أن كل  الغر 
ي الغريب ولكن ال يعت 

ي الضعيف يكُت ف 
ائب هي من مظان الضعيف, يعت 

غريب ضعيف, ليس له تعلق بالقبول والرد, وال شك أن المتواتر يعطي اليقنر  كما 



ي 
ي ف 

ذكر المصنف. هذا بالنسبة لتقسيم الحديث باعتبار العدد, قال وفيها , يعت 

ي من تقسيم اآلحاد وأقسامه, قال وفيها المقبول والمردو 
د, وهذا توطئة لما سيأتر

ي الذي ذكرناه , قال وفيها المقبول 
الحديث باعتبار القبول والرد, وهو القسم الثات 

والمردود, اآلن يتكلم عن اآلحاد, لتوقف االستدالل بها عىل البحث عن احوال 

ي اآلحاد , ما هي أقسام اآلحاد؟ المشهور والعزيز 
رواتها دون األول, يقول يعت 

ي رجالها, دون  و 
الغريب, هذه  قال يتوقف االستدالل بها عىل البحث البد ان ننظر ف 

ي الرجال, لكُتة العدد الذي يسنحيل  
األول , دون المتواتر, يقول المتواتر ال ننظر ف 

عادة ان يكون قد اتفقوا عىل الكذب, ولذلك قال اهل العلم ان هذا ليس من  

ي االسناد, فاذا كان االسناد ال  مباحث االسناد, ألنه ليس ثم حديث اال 
 وينظرون ف 

ينظر اليه هذا يدل أنه ليس من مباحث علم المصطلح والحديث, قال وقد يقع 

فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن عىل المختار, هو لما تكلم عىل المتواتر قال يفيد 

ال اذا وجدت قرائن اليقنر  والعلم, لما جاء هنا اىل اآلحاد قال ان اآلحاد يفيد الظن, ا

تنقله من الظن اىل العلم, وهذه كما أسلفنا مسألة أصولية وهي ماذا يفيد المتواتر 

ي الذي الشك فيه  
وماذا يفيد اآلحاد, ذكر ابن حجر ان المتواتر يفيد العلم اليقيت 

واآلحاد قال يفيد الظن اال اذا جاء مع القرائن, القرائن, مثال يكون عند البخاري  

و أن يكون من رواية الحفاظ االعالم فهذا يقول يرقيه من افادة الظن اىل ومسلم, أ

ي الفتاوى, قال كليهما 
, شيخ االسالم ابن تيمية له بحث مشهور ف  افادة اليقنر 

يفيدان العلم وهذا قول المحققنر  من أهل السنة والجماعة, ان مثل ما أن المتواتر 

ي يفيد العلم ايضا اآلحاد يفيد العلم, وهما 
ي نفس الحال يوجبان العلم, لكن نقول ف 

ف 

ي علم المصطلح هي من مسائل  
ي هذه المسألة ال دخل لها ف 

المصطلح ال يركز ف 

 األصول. 

ي الفرد 
ي أصل السند أو ال فاألول الفرد المطلق والثات 

قال ثم الغرابة اما أن تكون ف 

ي ويقل اطالق الفردية عليه, نحن عرفنا أن اآلحاد ثالثة أق سام, المشهور  النستر

, الغريب المطلق  والعزيز والغريب, هنا جاء اىل أقسام الغريب, قال الغريب قسمنر 

ي أصل السند, 
ي , وعرف الغريب المطلق بأن ما كانت الغرابة فيه ف  والغريب النستر

ي بداية السند, من جهة الرسول صىل هللا عليه وسلم, لو بدأ الحديث من 
ي ف 
يعت 

ي أو  تابغي , تفرد من بداية السند يسم الغريب المطلق, أما   البداية رواية صحاتر



ي رواه مثال خمسة  
ي وسط السند, يعت 

ي هو الذي حصلت فيه الغرابة ف  الغريب النستر

ي طبقة أتباع التابعنر  ورواه ماذا راو  
, ثم جاء ف  من الصحابة عن خمسة من التابعنر 

ي ألنه  , لماذا سموه غريب نستر ي ,  واحد, هذا نسميه غريب نستر باعتبار شيخ معنر 

ي   ي مسألة العلو لها تشابه مع هذه المسألة, لما يكون العلو اىل النتر
وسوف يأتينا ف 

, اذا هذه أنواع الغريب اذا   ي ه النستر صىل هللا عليه وسلم يسمونه مطلق واىل غتر

ي بداية الحديث من جهة الرسول رواه راو واحد نسميه الغريب  
كانت الغرابة ف 

, قال : ويقل اطالق  المطلق, اذا كانت ي ي وسط السند نسميه الغريب النستر
الغرابة ف 

ادفنر  يقولون 
ي مصطلح الفرد, طبعا العلماء يقولون هو متر

الفردية عليه, يعت 

ي استخدام لفظ 
الحديث الغريب والحديث الفرد, ابن حجر يقول لكن األكُت ف 

ي الغريب اذا كان
ي الغريب المطلق, يعت 

من بداية االسناد   الفرد, ان يستخدمونه ف 

ي وسط السند يقول هذا أحيانا 
هذا العلماء يسمونه الفرد, اما اذا كانت الغرابة ف 

 يطلقون عليه الفرد, قال ويقل اطالق الفردية عليه. 

قال بعد ذلك, بعد ما انتىه من ذكر ما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار العدد متواتر 

قال : وختر اآلحاد اعتبار القبول والرد, وآحاد, انتقل اىل مسألة تقسيم الحديث ب

بنقل عدل تام الضبط متصل السند غتر معلل وال شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت 

, هنا الكالم عىل الحديث باعتبار القبول والرد, وفهم من  رتبه بتفاوت هذه األوصاف

ي باعتبار القبو 
ل والرد كالمه قبل ذلك أن الحديث ينقسم اىل مقبول واىل مردود يعت 

ي ينقسم اىل الصحيح والحسن, 
نقول الحديث مقبول ومردود, والمقبول كما سيأتر

ة, اذا الحديث اما مقبول واما مردود , المقبول  والمردود هو الضعيف وله أقسام كثتر

ي والمردود هو الضعيف بأقسامه.  
 هو الصحيح والحسن كما سيأتر

ي ال 
ي بعد خمس طيب نتوقف هنا نستأنف باذن هللا عز وجل ف 

ي يعت 
مجلس الثات 

 دقائق من هذا المجلس , جزاكم هللا ختر 

  

 

 

 


