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اخلرب
ينقسم اخلرب ابلنسبة لوصوله إلينا إىل قسمني:
 -1فإن كان له طرق غري حمصورة بعدد معني ،فهو املتواتر. -2وإن كان له طرق حمصورة بعدد معني ،فهو اآلحاد.املبحث األول :اخلرب املتواتر
 تعريفه:اصطالحا :ما رواه عدد كثري ،حُِتيل العادة تواطحَؤهم على الكذب.
ً
ومعىن التعريف :أن املتواتر هو احلديث أو اخلرب الذي يرويه يف كل طبقة من طبقات سنده رواة كثريون ،حيكم العقل
عادة ابستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختالق هذا اخلرب.

 شروطه :ان التواتر ال يتحقق يف اخلرب إال بشروط أربعة وهي:أ -أن يرويه عدد كثري ،وقد اختلف يف أقل الكثرة على ٍ
أقوال ،املختار أنه عشرة أشخاص.
ب -أن توجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند.
ج -أن ُتيل العادة تواطؤهم على الكذب.
د -أن يكون مستند خربهم احلس؛ كقوهلم :مسعنا ،أو رأينا ،أو ملسنا ،أو  ...أما إن كان مستند خربهم العقل،
كالقول حبدوث العامل مثال ،فال يسمى اخلرب حينئذ متواترا.

 حح ْك حمهح:املتواتر يفيد العلم الضروري ،أي العلم اليقيين الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديقا جازما،
كمن يشاهد األمر بنفسه؛ فإنه ال يرتدد يف تصديقه ،فكذلك اخلرب املتواتر ،لذلك كان املتواتر كله
مقبوال ،وال حاجة إىل البحث عن أحوال رواته.
2

 أقسامه:ينقسم اخلرب املتواتر إىل قسمني مها :لفظي ،ومعنوي:
أ -املتواتر اللفظي :وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
مثل حديث" :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" .رواه بضعة وسبعون صحابيا .مث
استمرت هذه الكثرة -بل زادت -يف ابقي طبقات السند.
ب -املتواتر املعنوي :هو ما تواتر معناه دون لفظه.
مثل :أحاديث رفع اليدين يف الدعاء ،فقد ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص حنو مائة حديث ،كل حديث منها فيه :أنه رفع
يديه يف الدعاء ،لكنها يف قضااي خمتلفة ،فكل قضية منها مل تتواتر ،والقدر املشرتك بينها -وهو الرفع
عند الدعاء -تواتر ابعتبار جمموع الطرق.

املبحث الثاين :خرب اآلحاد
 تعريفه:أ -لغةً :اآلحاد :مجع أحد ،مبعىن :الواحد ،وخرب الواحد هو :ما يرويه شخص واحد.
اصطالحا :هو ما مل جيمع شروط املتواتر.
ب-
ً
 حكمه:يفيد العلم النظري؛ أي العلم املتوقف على النظر واالستدالل.
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