بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح :نظم (اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون) ()3
الكالم على :المتواتر واآلحاد (المشهور والعزيز).

الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بدأنا باألمس في تقسيم األخبار من حيث كثرة الطرق إلى متواتر وآحاد ،وقلنا :إن هذا التقسيم معتبر عند أهل

العلم ،وان لم يكن موجوداً في كالم المتقدمين إال أنه يفيد طالب علم تسنده اللغة من جهة ،واعتنى به أهل العلم
وال محظور فيه شرعاً ،ال يخالف نص وال محذور ف يه ،نعم المحذور الذي رتب على خبر اآلحاد وأنه ال يفيد إال

الظن سيأتي بحثه -إن شاء هللا -في موضعه ،لكن اعتمد هذا التقسيم الكبار من أهل التحقيق كشيخ اإلسالم
ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجمع غفير من أهل العلم.

يقول بأن...

طالب........:

إيه انتهينا ،والذي روى تعريف...
يقول:

اعلممممممممممممم نمممممممممممم ن مممممممممممم ا الشممممممممممممان
لمممممممممم ف تممممممممممواتر يممممممممممد ال لممممممممممم ا
ج
ج

قممممممممد قسممممممممموا األ نممممممممار نالت ممممممممان
نظمممممممممر ممممممممم نال مممممممممرور ان ممممممممما

ج

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

طيب ،المتواتر يفيد العلم ،وال بد من بيان معنى العلم ومعنى الظن؛ ألننا نحتاج هذه األمور في هذا الباب وفي
باب خبر الواحد ،فالعلم عندهم الذي ال يحتمل النقيض ،العلم هو ما ال يحتمل النقيض ،بل نتيجته مائة بالمائة،
ما يحتمل النقيض ب ٍ
وجه من الوجوه ،هذا من األخبار.

الظن :هو االحتمال الراجح ،الشك :االحتمال المساوي ،الوهم :االحتمال المرجوح االحتمال المرجوح.
طالب........:

جمع من الثقات بأن زيداً قدم ال محيد وال مفر من تصديق هذا الخبر ،وحين ٍئذ يكون
جمع من الثقات ٌ
إذا أخبرك ٌ
هذا الخبر أفادك العلم؛ ألنه ال يخطر ببالك أنه بمجموعهم كذبوا عليك ،أو وقع منهم الخطأ بمجموعهم ،لكن لو
أخبرك واحد أو اثنين أو ثالثة بأن زيداً قدم وهم ثقات عندك ،وجاء شخص رابع وقال :ز ٌيد لم يقدم ،خبر الثالثة
وكلهم ثقات أفادك علم واال..؟ لو جاء الرابع مؤيداً لهم بأن زيداً قدم وخامس وسادس وعاشر وعشرين خالص

أفادك العلم ،فال يؤثر فيه أن يأتي شخص يقول :لم يقدم زيد ،لكن إذا قال ثالثة :زيد قدم ثم جاء رابع قال :لم
يقدم زيد ،كالم الثالثة ارجح إذاً هو ظن ،كالم الرابع مرجوح إذاً هو وهم من حيث الحكم هذا من حيث الحكم،

لو جاءك ثالثة قالوا :ز ٌيد قدم وثالثة قالوا :ز ٌيد لم يقدم وكلهم بمنزلة واحد هذا يورث عندك الشك وهو االحتمال
المساوي.
نظمممممممممر ممممممممم نال مممممممممرور ان ممممممممما

 .......................يممد ال لممم ا

ج
ج
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ج

وعرفنا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري ،العلم الضروري ال يحتاج إلى نظر وال استدالل ،وال يحتاج إلى
مقدمات ،بينما العلم النظري يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إليه ،فإذا وصلت إليه صار مثل الضروري في

النتيجة ال يحتمل النقيض وضربنا أمثلة باألمس.

ثم قال معرفاً المتواتر :والمتواتر مأخذ من التواتر وهو التتابع ،وهو مجيء الشيء دفعات ،تقول :جاءت اإلبل
متواترة أي دفعات ما جاءت دفعة واحدة ،فهؤالء ما دخلوا عليك المكان وقالوا :جاك زيد ثم جاك عمرو ثم جاء

بكر ثم جاء كذا هذا األصل.

مع رواه" ال بد أن يكون من رواية جمع ليفيد التواتر ،وهذا الجمع ال حصر له على القول الصحيح
"و و ال ف ٌ
ال حصر له ،ال يحصر بأربعة وال بعشرة وال بعشرين وال بسبعين وال بأربعين ،وان قيل بذلك ،لكن ال حصر له،
إذا كان العدد هذا ال حصر له كيف نعرف أن هذا الجمع بلغ حد التواتر؟ قد يبلغ التواتر وهم عشرين ،قد يبلغ

التواتر وهم عشرة ،كيف نعرف أن هذا الجمع قد بلغوا حد التواتر أو القدر المقبول في التواتر؟ هؤالء الجمع ال
بد أن تحيل العادة تواطئهم على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً ،أوالً :ال بد أن يرويه جمع من غير حصر عن

جمع عن جم ٍع عن جمع ،وأن تحيل العادة تواطئهم على الكذب ،وال يحصل منهم وال
مثلهم في جميع الطبقات ٌ
من غير تواطؤ وال اتفاق ،وأن يسندوا خبرهم إلى الحس إلى شيء محسوس ال إلى شيء معقول ،زاد بعضهم:
ط لنعرف أن هذا العدد قد بلغ الحد المطلوب ،ولذا يقول:
وأن يفيد العلم ،وافادة العلم شر ٌ
ممممممممع رواه ات ممممممموا
و مممممممو الممممممم ف
ٌ

ج
ج

"عن مثلهم رووا -هذا الشرط الثالث -نا امتراء"

أحالممممممممممممي ال مممممممممممماد أن ي تل مممممممممممموا

ج

....................................
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مممممممممن ا تممممممممدا ا سممممممممناد انتهمممممممماءِ
جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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جمع مثلهم ،وأن
جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ،جمع تحيل العادة عن ٍ
هذه شروط المتواتر أن يرويه ٌ
يستندوا في خبرهم إلى الحس ،يعني من مشاهدة من سماع بإحدى الحواس الخمس ،يعني تكون إدراك الخبر
بإحدى الحواس الخمس ال بالعقل ،يعني لو جاءنا أمة تقول وقد وجد أعداد هائلة عن مثلهم ممن يقول بقدم

العالم مثالً ،نقول :هذه مسألة عقلية مهما كثروا ،ومهما تواطئوا ال يفيد خبرهم العلم ،تواطأ النصارى على القول
بالتثليث ال يفيد العلم؛ ألنهم لم يستندوا في ذلك إلى الحس.

ما يشاع من األخبار وسيلة من وسائل نقل األخبار إما مرئية أو مسموعة أو مقروءة مما يثق الناس به بعض

اآلالت يوثق بها من قبل عموم الناس؛ ألنها جربت تأتي بأخبار جديدة وغريبة ،وفي الغالب يعني دقيقة،
أشاعت خبر ثم تناقلته جميع وكاالت األنباء ،وتحدث الناس به في مجالسهم ،نقول :هذا وان نقله الكافة إال أن

نقله عن جهة واحدة ما رووه عن مثلهم ،فهذه إشاعة ،ولذا في الصحيح في البخاري عمر -رضي هللا عنه -لما

دخل المدينة وجد الناس يتناقلون أن النبي -عليه الصالة والسالم -طلق نساءه ،فجاء إلى المسجد فوجد الناس

مجتمعين حول المنبر ويسألهم قالوا :نعم طلق النبي -عليه الصالة والسالم -نساءه ،النبي -عليه الصالة
والسالم -آالء من نسائه شه اًر واعتزل في المشربة ،وصاحب ذلك شيء من احتجابه -عليه الصالة والسالم،-

وعدم استقباله للناس ،فتوقع شخص أن النبي -عليه الصالة والسالم -طلق نساءه فأشاعه ،واألرضية موجودة

لقبول الخبر كما يفعل اآلن عن تروي بعض األخبار ،يوطن الناس ،وتوجد اإلرهاصات ثم يذكر هذا الخبر،

فتجد الناس يقبلونه ،يمكن شخص من المنافقين أشاع واإلشاعات النفوس عموماً جبلت عليها ،لكن على
اإلنسان أن يلتزم بآداب الشرع وتعاليم الشرع ،ال يقبل مثل هذه اإلشاعات ،ولهذا يقول الحافظ في شرح الحديث:

اإلشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها ال تفيد العلم ،ما لم تستند إلى الحس ،وبعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل
بحيث يوطن لقبول خبر يلقى إليه مرة مرتين على وجوه وعلى صيغ من قبل شخص ويدفع إليه آخر ثم كذا

فيصير يفيد العلم عنده ،وهو في األصل ال أصل له.

فاإلشاعات لم تستند إلى حس ،يعني ما نطق بها صاحب الشأن ،ولذا لما استأذن عمر على النبي -عليه

الصالة والسالم -مرة مرتين ثالثة ثم أذن له ودخل سأله سأل النبي -عليه الصالة والسالم :-أطلقتك نساءك؟

قال :ال ،والناس كلهم يتحدثون بالمدينة أن النبي -عليه الصالة والسالم -طلق نساءه ،فمثل هذه اإلشاعات ال
تفيد علماً ولو كثر ناقلوها ،ولو تناقلتها وكاالت األنباء ،وبثتها الصحف والقنوات وتحدث بها الناس كلهم ،فاألمة

متبوعة ال تابعة ،عندنا أصول نعتمد عليها ،عندنا قواعد وضوابط نمحص بها األخبار.

وعلم مصطلح الحديث كفيل بضبط أمور الناس في هذا الباب لو طبق كما هو ،قواعد لقبول األخبار ،قواعد

لقبول نقلة األخبار ،قواعد لقبول من ينقد النقلة ،واآلن تجد اإلشاعات على أشدها ،وتمشي على ٍ
كثير من الناس،
وتجد ناس يعدلون ويجرحون وليسوا بأهل ،وتجد آحاد طالب من ينتسب إلى العلم يقعون في الكبار من متقدمين

ومتأخرين وال يردعهم رادع وال ورع وال شيء ،ينصبون أنفسهم حكام على خلق هللا -عز وجل ،-فال بد أن

تتوافر هذه الشروط.

وعرفنا أنه ال بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب وأن يحصل ذلك منهم اتفاقاً عن مثلهم في
جميع طبقات اإلسناد وأسندوه إلى شيء محسوس ،وزاد ابن حجر وأورده الناظم -رحمة هللا عليه -أن يكون

خبرهم مفيداً للعلم؛ ألنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم ،كما ذكرنا عن اإلشاعات ،وأن يكون مفيداً
للعلم ،هنا يأتي اإلشكال :إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء اإلشكال ،جاء الدور الذي أشار إليه السائل ،نحن
ال نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر ال نعرف أنه بلغ الحد

المطلوب إال إذا أفاد خبرهم العلم ،وخبرهم ال يفيد العلم حتى يكتمل العدد ،ظاهر الدور واال ما هو بظاهر؟
نعيد؟ طيب يعاد:

هؤالء الجمع الذين يروون هذا الخبر قلنا :إنه من غير حصر ،يعني لو قلنا :سبعين مثالً أو أربعين انتهى

اإلشكال ،عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خالص قف هذا تواتر ،أفاد علم واال ما أفاد علم هذا شيء
آخر ،ما فيه إشكال ،لكن هم يقولون :جمع بال حصر ،لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟ إذا
رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه ،إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل ،ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في

بداية األمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا اإلخوان؟ إذا اكتمل العدد ،يلزم الدور واال ما يلزم الدور؟ أنتم معنا واال
ما انتم معنا يا اإلخوان؟ نعم يعاد؟ يعاد.

مع رواه" طيب كم يا شيخ؟ عشرة؟ يقول :من غير حصر ،هو وغيره يقولون:
هنا ما قال الشيخ" :و و ال ف ٌ
من غير حصر على الصحيح ،من غير حصر ،يعني األربعة جمع ،إذا قلنا :الثالثة مشهور ،قلنا :األربعة

جمع ،الخمسة جمع ،الستة جمع ،إلى متى؟ يكفي أربعة خمسة ستة عشرة أو ما يكفي؟ يقولون :من غير
حصر ،تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو ال بد من حد نقف عنده؟ إذا أفادنا العلم ،إذا اكتمل العدد إذا عرفنا

أنه جاءنا واحد اثنين ثالثة نقول :خالص بتعرف من نفسك ،يعني لو واحد طرق عليك الباب قال :قدم فالن ،ثم

طرق ثاني قدم فالن ،ثالث قدم فالن ،رابع قدم فالن ،عاشر قدم ،..أنت اآلن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا

الخبر؛ ألنه جاء من طرق متباينة ،شخص جاءك من العلية ،واحد من الشفة ،واحد من النسيم ،واحد من

العريجة ،جاءوك من كل الجهات ،يعني لو جاؤوا من جهة واحدة قلت :هؤالء متفقين على شيء ،اآلن هذا جمع

من غير حصر ،هذا الجمع من غير حصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم
بالتصديق ،هذه إفادة العلم ،لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص األول؟ الثاني؟

الثالث؟ الرابع؟ إلى أن انتهوا؟ إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم ،والعدد ما حصل العدد المطلوب حتى

أفادك العلم ،إذاً يلزم عليه دور ،إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد ،واكتمال العدد مبني على إفادة العلم ،هذا
ٌ
هو الدور ،اتضح واال ما اتضح؟
الدور يا اإلخوان ممنوع ،ممنوع الدور ،ما هم بيقولون في مسائل الغرقى والهدمى ويرث كل واحد من اآلخر

عشرة متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعاً حادث ما تدري أيهم األول؟ أو غرقوا في سفينة جميعاً ،أو
أنهدم عليهم بيت جميعاً ما تدري أيهم األول من الثاني؟ ألن معروف أن الذي يموت األول يورث والثاني وارث،

لكن ما تدري ،يرث كل واحد من اآلخر من تالد ماله ال مما ورثه منه منعاً للدور ،ألنك تبي تبلش؛ ألنك تبي
تورث هذا من هذا ،ثم تورث هذا مما ورثه من هذا ،وهذا مما ورثه من هذا .....ما تنتهي المسألة.

عسر أشد ،ويقررون هذا الكالم ويقولون :وال دور ،إيش
نأتي إلى مسألتنا ،وفي فهمها عسر ،وفي اإلجابة عنها ٌ
وال دور؟ نقول :فيه دور ،كيف ندفع هذا الدور؟ أنت اآلن لو قلت لواحد :أنا عطشان ،طرقت باب شخص
ٍ
بصطل كبير قال :اشرب ،إيش تسوي بهذا الماء كثير؟ قال :أنت جربت؟ أنت
وقلت :عطشان ،ثم جاء لك
بطنك ظرف ال تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ ،وأنت ما بعد مليته ،اآلن متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟

أنت احتمال بطنك يأخذ خمسة أكواب ،وأنت إذا عطشت يكفيك كوب ،متى عرفت؟ من خالل التجربة شيئاً

فشيئاً ،أقول :مثل هذه األمور ،مثل أعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ شيئاً فشيئاً فشيئاً إلى أن ينمو ويتم من
غير أن تشعر ،نمو النبات مثالً ،فأنت ما عرفت أن هذا اإلناء يكفيك ،وهذا الوعاء يشبعك حتى عرفت بالقاعدة

المستمرة المستقرة.

في شرح السفارينية ،وهذا من العلوم التي دخلت على علم السلف ،السفارينية في العقيدة ،في بيان عقيدة السلف،
وان كان دخلها لوثة لكنها خفيفة ،حينما يقرر أن المتواتر يفيد العلم ،يقول :والعلم يحصل عنده ال به ،إيش

معنى يحصل عنده ال به؟ الشبع يحصل عند األكل ال به ،الري يحصل عند الشرب ال به ،الكالم هذا فيه
محظور واال ما فيه محظور؟
طالب.......:
من أي وجه؟

طالب.......:
ال المسألة عقيدة ترى ،مسأل ٌة عقدية.

طالب........:

نعم ،هذا على مذهب األشاعرة في نفي تأثير األسباب ،أن وجود األسباب كعدمها ال قيمة لها ،ولذلك لو تشرب
بئر ما كان ريك به إنما كان ريك عنده ،لو تأكل إناء كبير من الطعام وينتفخ بطنك كان شبعك عند األكل ال

به ،األكل سبب ،الشرب سبب ،والري والشبع حصل عنده ال به ،هم يلغون األسباب ،ويجعلون وجودها مثل
تأثير مستقالً ،مستقل تأثير األسباب ،وأهل السنة يقولون:
عدمها ،يقابلهم المعتزلة ،المعتزلة يرون أن لألسباب
اً

إن األسباب مؤثرة بال شك ،لكنها هللا -سبحانه وتعالى -وهو المسبب هو الذي جعل لهذه األسباب تأثي اًر ،ولذا
قد يتخلف المسبب عند وجود السبب ،قد يتخلف المسبب عند وجود السبب لوجود مانع مثالً ،ال سيما في

األسباب المعنوية والحسية أيضاً ،قد تلبس في الشتاء مائة ثوب ويدخلك البرد ،وقد تغتسل بالماء البارد بثيابك

في الشتاء وال يضرك ،لكن ال نقول :إن هذا هو األصل هو المطرد ،نقول :ال هذا خالف األصل؛ ألن هللا -

سبحانه وتعالى -جعل لهذه األسباب تأثي اًر ال على جهة االستقالل ،والمسبب هو هللا -جل وعال.-

يعني األشاعرة فيهم أصحاب عقول كبار كبار ،يعني لو نظرت إلى عقل مثالً الرازي أو الباقالني أو غيره من
الكبار لكن يقعون في مثل هذه األشياء ،يقول لك :ممكن أن تشوف وأنت كفيف ،كفيف جالس في المسجد
تشوف اللي يحدث بأمريكا ،يعني عباراتهم من كتبهم يقولون :يجوز أن يرى أعمى الصين البقة في األندلس،

يقولون هذا الكالم؛ ألن البصر سبب ،يعني في كتبهم هذا يقولون ،يعني ما هو بمحض افتراء ،أنا لو أقول هنا

في الرياض.... :أمريكا قيل :هذا تنظير من عندك ،في كتبهم يقولون :يجوز أن يرى أعمى الصين بقة
األندلس ،البقة صغار البعوضة ،لماذا؟ ألن البصر سبب واألسباب ال قيمة لها ،يعني وجودها مثل عدمها.

ولذلك قال السفاريني :ويحصل العلم عنده ال به ،وهذه لوثة من مذهب األشعرية ،وأنتم تعرفون أنه يقرر في

بداية الكتاب السفاريني أن مذهب أهل السنة ثالث فرق :األثرية ،وامامهم أحمد بن حنبل ،واألشعرية وامامهم أبو
الحسن ،والماترودية وامامهم أبو منصور.

المقصود أن هذه لوثة وال يوافق على هذا ال يوافق على هذا ،لكن الذي جرنا إلى الكالم عليه وجود هذه المسألة

وتكلم عليها ،فنقول :إفادة الخبر المتواتر العلم إنما جاءت بالتدري كنمو الصبي ونمو النبات ،وما أشبه ذلك.
عممممممممن مممممممممثلهم رووا نمممممممما امتممممممممراء

.....................................

ج
ج

بال مرية وال شك.

.....................................
ج
ج

ج

ججججججججج

مممممممممن ا تمممممممممدا ا سمممممممممناد انتهممممممممماء

ٍ
شخص واحد أو اثنين أو ثالثة ال يتصفون
جمع بالصفة المذكورة عن
يعني من أول اإلسناد إلى آخره ما يكون ٌ
بالوصف المذكور عن غيرهم ،ال ،ال بد من ابتدا اإلسناد النتهاء.
واسمممممممممممتند انتهممممممممممماؤ م للحممممممممممم

ا

لممممممممممذ أن خممممممممممحب اذ ال مممممممممم ار

محمما اقت مماء ال م وان مما

لم

فمممممممممماد ال لممممممممممم ال ممممممممممين ا ممممممممممم ار

ج
ج

هذا هو المتواتر.

ف مممممممد ي مممممممي فمممممممي ل ظممممممم التمممممممواتر

و مممممماء فممممممي م نمممممماه و ممممممو األ ثممممممر

ج
ج

الناظم -رحمة هللا عليه -في هذا البيت يبين أنهم قسموا المتواتر إلى قسمين ،ما تواتر لفظه ومعناه ،ومثل له

أهل العلم بحديث(( :من كذب)) وما تواتر في معناه فقط بأن يرد نصوص كثيرة من جهات ومن طرق ،وعن

جمع من الرواة من الصحابة فمن دونهم تقرر شيئاً واحداً بألفاظ مختلفة ،وبمناسبات متعددة ،كما جاء في
ٍ

الحوض مثالً ،ما جاء في الحوض ،حديث الشفاعة متواتر ،فضائل أبي بكر ،فضائل عمر ،فضائل علي -
رضي هللا عنه ،-هناك تواتر قدر مشترك.

مثال حسي :جاء شخص وقال :أعطاني فالن شيك بمائة ألف ،ثم جاء ثاني قال :وهللا أعطاني فالن سيارة

جديدة ،وجاء ثالث قال :وهللا أعطاني فالن قطعة أرض هو نفسه ،وجاء رابع وقال :وهللا أعطاني فالن كذا،

أعطاهم مبالغ يعني ،يعني أال تجزم النفوس بأن هذا الشخص متصف بصفة الكرم ،يعني جاءت هذه الوقائع ما
تقرر قضية واحدة ،تقرر قضايا متعددة ،لكنها بمجموعها مصبها واحدة ،فهذا تواتر القدر المشترك ،وهو التواتر

المعنوي ،هذا الذي يقرره أهل العلم في تقسيم المتواتر.

يضيف بعضهم في صاحب( :فيض الباري) محمد أنور الكشميري يضيف يقول :هناك تواتر العمل والتوارث،

يعني لو أردت أن تبحث عن أسانيد ٍ
ألمر توارثه الناس ،يعني أسانيد حديث األذان مثالً ،أسانيد أعداد الصلوات،
هي ثابتة الصالة ،والظهر أربع ركعات ،والعصر أربع ركعات وكذا ،لكن إذا نظرت إلى أسانيدها ال تصل إلى

حد التواتر الموجب للعلم عند أهل العلم في الجملة ،لكن األمة تواترت على ذلك ،يعني إضافة إلى ورودها
باألسانيد الصحيحة الملزمة الموجبة للعمل أيضاً تواتر الناس على قبولها والعمل بها ،وهذا يسمونه تواتر العمل

والتوارث.

أممممممممما ال ممممممممر ن فهممممممممو قممممممممد تمممممممموات ار

ل ظمممممممما وم نمممممممم كلمممممممم ا متممممممممر

ج
ج

القرآن متواتر لفظاً ومعنى ،القرآن متواتر لفظه ومعناه ،لماذا؟ ألنه أوالً تكفل هللا -جل وعال -بحفظه ،نعم في
وهلم وتعال وما
بداية األمر لما كانت القراءات أو األوجه السبعة األحرف السبعة ،يعني ال يجوز أن تق أر بأقبل َّ

أشبه ذلك ،لكن لما أجمع الصحابة على ما بقي من القرآن بعد رفع القراءة باألحرف السبعة واتفقوا على ما كتب

أحد حرف في القرآن أو نقص حرف كفر؛ ألنه تواتر لفظه ومعناه ،والقرآن مصون من
بين الدفتين ،لو زاد ٌ
الزيادة والنقصان ،القرآن مصون من الزيادة وال حرف واحد ،وال زيادة وال حرف واحد ،ال زيادة وال نقص ،فمن
ادعى أنه زيد فيه أو نقص منه فهو كافر ،ومن ادعى أنه يجوز أن يزاد فيه أو ينقص منه ،لو قال قائلَ{ :ي ْوَم

َتْ َ ُّ
اس َوَّد ْي و و ه ْم} فيقال لهم{ :أَ ْ َ ْرتم} [( )601سورة آل عمران] ويش المانع
وه َف َّ
َما َّال َ
وه َوَت ْس َوُّد و ٌ
او ٌ
ين ْ
أن نزيد :فيقال؟ نعم؟
طالب........:

َحٌد} [()6
َو َّ
َّللا أ َ

المعنى يقتضي هذا ،لكن هل نستطيع زيادتها؟ ال يمكن ،من زادها يكفر ،لو يقول قائل{ :ق ْ
سورة اإلخالص] ما الفائدة من ذكر األمر قل؟ {ق ْ أَعو َرب َّ
النا } [( )6سورة الناس] أنا أقول مباشرة ،أنا أمتثل
األمر ليش أكرر األمر؟ وقد نادى بعض المفتونين بحذف مثل هذا ،وهذا كفر -نسأل هللا العافية-؛ ألنه تواتر
لفظه ومعناه ،وأجمعت األمة عليه.

فالقرآن كما ذكرنا مصون ،وال يستطيع أحد أن يلبس على أحد ،وال يمكن وهذا من حفظ هللا -عز وجل -لكتابه

أن تروج نسخة زيد فيها حرف على المسلمين وال على عوام المسلمين.

يحيى بن أكثم قاضي في عهد الرشيد ،دعوا عنكم ما يذكر في كتب األدب ،لكنه قاضي وعالم من علماء

المسلمين ،دعا يهودياً إلى اإلسالم فرفض رفض اليهودي ،وبعد سنة سنة كاملة جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم
وأعلن إسالمه ،فسأله عن قصته وسبب إسالمه ،قال :جئت إلى التوراة فنسخت منها ثالث نسخ ،كل نسخة
تختلف عن الثانية ،أزيد وأنقص وأقدم وأخر ،وذهبت بها إلى اليهود إلى علمائهم فاشتروها راحت ،جئت إلى
اإلنجيل فنسخت منه ثالث نسخ كل نسخة تختلف عن الثانية ،فذهبت بها إلى النصارى نفس الشيء ،جئت إلى

المصحف فكتبت ثالث مصاحف وزدت ونقصت ،وقدمت شيء ال يذكر أحرف فجئت به إلى سوق الوراقين من
المسلمين أعرضه عليهم كل من فتح المصحف لفه في وجهي ،يا خبيث هذا محرف ،الثاني كذلك ،الثالث
كذلك ،فعرفت أن هذا الدين حق ،وأن دستوره مصون محفوظ ،القصة عجيبة ،ح يحيى بن أكثم فذكر القصة

لسفيان بن عيينة قال :هذا منصوص عليه في القرآن ،كيف؟! قال :هللا -عز وجل -يقول في الكتب السابقة:

است ْح ظوْا} [( )44سورة المائدة] هم استحفظوا وكل الحفظ إليهم فما حفظوا ،وقال في القرآنَ { :واَّنا َل
{ن َما ْ
َل َحافظو َن} [( )9سورة الحجر] تكفل هللا بحفظه.

وبعض المفتونين بعد أن انفتحت أبواب الشرور على المسلمين في هذه القنوات ،وصاروا يسمعون كالم األعداء،

والشبه تلقى على المسلمين على عوام المسلمين في بيوتهم يأتيك من يشكك في المصحف وكيفية جمعه ،لماذا

اتفقوا؟ لماذا حذفوا؟ وكيف فعلوا؟ والقراءات وما ،..ويشككون في أسانيد وردت في كتاب المصاحف وغيره البن
أبي داود ،ويأتون بأحاديث تدل على أن هناك ما نسخ ،وأن هناك ما بقي حكمه وال يوجد في المصحف،
المقصود أن ،..وقد توفي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وهن مما يتلى من القرآن ،إذاً تصرف الصحابة،

نقول :ال ما تصرفوا ،في حديث الرضاع" :عشر رضعات يحرمن" فنسخن بخمس ،توفي رسول هللا -صلى هللا

عليه وسلم -وهن مما يتلى من القرآن ،إذاً الصحابة تصرفوا وحذفوا ،نعم يتلوهن من لم يبلغه النسخ ،استمر

يتلوها إلى أن عرف أنها منسوخة ،منسوٌخ لفظها ،ال يمنع أن اإلنسان يخفى عليه الناسخ ويعمل بالمنسوخ لعدم
علمه بالناسخ ،فإذا علم بالناسخ لزمه العمل به وهكذا.
قرأت إلى أين؟ وين قريت؟

طالب :وخلنا ل اآلحاد ،الثاني اآلحاد.

قرأته؟

طالب........:
القراءة وين؟ وين وقفت عليه؟ ياهلل اقرأ ،سم.

اختلقوا بالقاف.

ممممممممع رواه ات ممممممموا
و مممممممو الممممممم ف
ٌ
ج

أحالممممممممممممي ال مممممممممممماد أن ي تل مممممممممممموا

ق} [( )7سورة ص] يعني كذب ،أحالة العادة أن يكذبوا.
{ ْن َ َ ا َّا ا ْ ت َا ٌ
طالب........:
ج

نقول :ال بد أن يكون مستند الخبر إلى الحس؛ ألن هنا مسألة ال بد أن يتنبه لها ،وهو أنه قد يتلبس الشيطان
لجمع من الناس من بلدان كثيرة أنه سيحصل كذا ،أو أن
ويتمثل لبعض الناس في المنام ،وال يمنع أن يتلبس
ٍ

فالناً هو كذا ،ويتلبس للناس بالمغرب والمشرق والشمال والجنوب ،ويأتيك ستين سبعين شخص أن فالناً مثالً هو
المهدي ،طيب ويش مستندك؟ مستندهم رؤى مثالً ،أقول :ال يمنع أن يتلبس الشيطان أو يتراءى لجمع من الناس

في ٍ
آن واحد ويكون..
طالب........:

لكن مستندهم في هذا الخبر على إيش؟ هل استندوا على حس؟ أو استندوا على رؤيا؟ الرؤيا ال يبنى عليه حكم
من األحكام ،وهذا حكم من األحكام ،وشيخ اإلسالم -رحمه هللا تعالى -يقرر أن بعض الشياطين تلبس بصورة

الشيخ ،ولبس على بعض المفتونين وقال :إن شيخ اإلسالم يقول كذا ،وكذبه شيخ اإلسالم ،يقول :هذا شيطان
تصور بصورتي ،فال بد أن يكون مستند الخبر الحس هذا تنبيه خفيف ،نعم.

نسم هللا الرحمن الرح م

الحمد هلل رب ال المين ،والخا والسام عل رسول هللا وعل
وللحا رين والمستم ين رحمتذ ا أرحم الراحمين ،أما ن د:

قال المؤلف -رحم هللا ت ال :-
و َّ
ممممت َهْر
مممماد َفمْنممممم َمممممما ا ْشم َ
الثممممماني َحم ٌ
َ
مممممن طممممممرق َثمممممماَ أ َْو
َفممممممَ ْن أ ََتمممممم مم ْ
لسمممممَند
ممممهَرٌ كممممم َّ اَ َّ
َو َحْيممممم َع َّمم ْ
ممممي شم ْ
ممممممممين َرَواه ا ْثَنمممممممممان
َو َمممممممممما َعم ْ
ممممممممن ا ْثَنم ْ
ممممممممرَدا
َو َممممممممما نمممممممم اَْل َواحممممممممد
قممممممممد َت َّ
ْ
ممممممحا ي
ممممممرد نممممممم اَ َّ
لخم َ
َفممممممماْلم ْطَلَ اْل َ م ْ
ممممممن دون َ َ ممممممما
َو َغْيمممممممره اَلن ْسممممممم ُّي مم ْ
ممممممممممممرد
اعتَنمممممممممممممار َم ْو مممممممممممممع اَ َّلت م ُّ
َون ْ
السمممممممممممند
ممممممممممرٌد َم ْتنممممممممممم َو َّ
َفمْنممممممممممم َفم ْ
السممَن ْد
َوَفم ْمرٌد َن ْ مما اَْل َممم ْتن أ َْو َن ْ مما َّ

ل وأخحان أ م ين ،اللهم اغ ر لنا ولشي نا

مممممر
مممممد َ
مممممث ثم َّ
َكمممممم َ ا َعثيم ٌ
مممممرٌد َقم ْ
ظ َهم ْ
مممممم َفم ْ
ور َأر َْوا
مم ْ
ممممممن َف ْوق َهممممممما َفممممممم َ َ
اذ َم ْشمممممممه ٌ
مممممممد ْم ممممممممدون َرد
َفاْلم ْسم َ
مممممممت ا عْنم َ
مممممممو اَْل َثيممممممممث َفمممممممما ْف َه َم ْن تْ َ ممممممممان
َفهم َ

ممممممممدا
َفممممممممماْل َ ْرد م ْطَل ممممممممما َون ْسممممممممم ا َغم َ
ممن َسممما ر اَلص ْْ َحممماب
عمممن ا َّلن م
ممي َعم ْ
َ ْ َ ْ
ممممممممد عرَفممممممممما
ممممممممد ْم َقم ْ
َوناْل َغريمممممممممب عْنم َ
اعمممممممممممدد
ممممممممممرد َف ْ
مممممممممموا َفم ْ
أَْرَب َمممممممممممٍ أَْنم َ
ممممممرد
َومْنممممممم َمممممممما فمممممممي اَلسمممممممْند اَ َّلت م ُّ
مممممب َممممممم ْتن اَ َسممممممَن ْد
مممممم َت م ْ
مممممد َغريم َ
َوَلم ْ

َوَقَّيممممممممممد اَلن ْسمممممممممم َّي أَْ مممممممممما ثَ مممممممممم ٍْ
ممممممممممد م َتان ممممممممممما أ َْو َشممممممممممما دا
َوا ْن َت م ْ
ممممممممممردِ
ال َهممممممممممما َت َ م ُّ
ممممممممممرٌد َعم ْ
ممممممممممن َفم ْ
َث َ
مممممت َهْر
مممممهَر َهمممممما اََّلمممممم ف ا ْشم َ
َو ْاثَد َاد شم ْ
ممممممممن َسممممممممَ ْر
َفََّن َممممممممما َ ْحخمممممممم َ ا ل َم ْ
مممممن
مممممن َ َوامممممممع َومم ْ
مممممن سممممممَنن َومم ْ
مم ْ
َف َمممممممما َعَلممممممم َمْرو ممممممم َقم ْ
ممممممد َت َان َممممممم ْ

ممممممممموافَرْ )
َفمممممممممَ ْن َت
ْ
مممممممممن لَن ْ سممممممممم ( َف َ
مممو
مممهد َممممم ْت ٌن َعم ْ
َو َممممما َلمممم َ ْشم َ
مممن سم َ

فممي اَ َّلل ْ ممَ َواْل َم ْ َنممم أ َْو اَْل َم ْ َنمم َفَ ممم ْ
ظممممرفِ
َعنممممي اَ َّلن َ
مممم أ ْ
َو ْ م َ
مممو يممممد اَْل ْلم َ
ممممممممممر
َثا َثمممممممممم ٌٍ أ ْ
َح َكممممممممممام َن ْ مممممممممم ت ْ َ
َفاأل ْ
َخ م فممي اَْلَ ممول خم ْمدق َمم ْمن َنَ م ْ

مممممف ف مممممم َلمممممم
َولْلتَنمممممما اَْل َحممممممال قم ْ
مممممممممممممممع َمَراتممممممممممممممممب اَْل َم ْ ممممممممممممممممول
َوأَْرَبم
ٌ

َخممممممممممممح حه ْم ل َ اتمممممممممممم أ َْو َغْيممممممممممممره
ممممممتَر ْذ
َوكُّل َهممممممما فمممممممي َع َمممممممم نممممممم ا ْشم َ

يكفي يكفي حسبك.

ممممممممراو أ َْو نم ْخمممممممممر َحَّ ممممممممم
كممممممممم َ ا م َ
ممممممممان َعا مممممممممدا
آلحممممممممماد َكم َ
ل َ َ مممممممممر اَ َ
اشممممممممممممممممممممتهَر اَْل َثيممممممممممممممممممممث دو َن َرد
َو ْ
ممممممممر
مممممممد َ
َوَك ْشمممممممم ناا ْعتَنممممممممار َقم ْ
ظ َه ْ
مممممر
ق اَْل َحممممممدي ثم َّ
مممممر َ
مممممم َّ مممممماه ا ْع َتَ م ْ
طم ْ

يد َفمممممممممد ْن
ممممممممن َم َسمممممممممان َ
َم َممممممممما م َومم ْ
مممممن َ ا اَ َّ
مممممحا ْي َ ممممممر م َت َان َمممممم ْ
َعم ْ
لخم َ
ممممممممرْ )
أ َْو َشم ْ
ممممممممي َف َخممممممممماعدا ( َفَ اخم َ
مممممممموا
اذ اَ َّ
َ َ
لخم َ
ممممممممحا ي ( َف َشممممممممما ٌد) َسم َ
َحمممممممممم ْ
َل َّن َممممممممممما َمْرَتَنممممممممممٍ اَ َّلثمممممممممماني أ َ
ظمممممممممممر
ممممممممممد اَ َّلن َ
ممممممممممد ث وتممممممممممم َفَن ْ م َ
عْنم َ
مممممممممممممممرُّد َو َّ
الت َوُّقممممممممممممممممف
َق ولمممممممممممممممم َوالم
َّ

َواْل م ْ ب أ ْ
َخ م اَلم َّمرد َ مما َمم ْمن َقم ْمد َعَ م ْ
َ َ انممممممممممممم ْن نممممممممممممماْلَ َار ن اْن َ مممممممممممممماَ
َ َّيَن َهمممممممممممممممممما أَ َّمممممممممممممممممممٍ اَ ُّلن ممممممممممممممممممول
مممممممممدره
مممممممممن َفْل َتم ْ
َوم ْثمممممممممم َ ْيممممممممممن َح َسم ٌ
ممممممممذ
َوَبْيَن َهممممممممما َت َ ممممممممماو ٌي مممممممممدون َشم ْ

لما انتهى المؤلف -رحمة هللا تعالى عليه -من المتواتر أردف الكالم السابق بالكالم على قسيمه وهو اآلحاد؛
ألن الخبر من حيث الطرق إما أن يرد بال حصر أو مع حصر ،فبال حصر هو المتواتر ،ومع الحصر هو

اآلحاد ،وهذا الحصر إما أن يكون بواحد أو باثنين أو ثالثة فأكثر ،فاألول الغريب ،والثاني العزيز ،والثالث
المشهور ،والكالم عليها يأتي ،ولذا يقول -رحمه هللا تعالى:-

"والثاني حاد" واآلحاد :جمع أحد ،اآلحاد جمع أحد ،وان قال ثعلب وهو من أئمة اللغة الثقات حاشا أن يكون
لألحد جمع ،هو نظر إلى هذا اللفظ باعتباره من أسماء هللا -جل وعال ،-وأسماء هللا -جل وعال -ال تجمع؛
ألنه واحد ،وهو األحد الفرد ،يقول :حاشا أن يكون لألحد جمع ،لكنه خفي عليه أن لفظ األحد من المشترك مما
يجوز إطالقه على غير هللا -جل وعال ،-فإذا قيل لك :كم في الشهر من أحد؟ أليس عندنا اليوم الذي يلي

السبت يوم األحد؟ كم في الشهر من أحد؟ كم؟ أربعة إيش؟ آحاد ،إذاً جمع األحد :آحاد.
ٍ
بشخص عادي يمكن أن يتطاول عليه ،لكنه خفي عليه أن
إمام كبير ما هو
أقول :خفي على هذا اإلمام وهو ٌ
هذا اللفظ وهذا االسم وهو من أسماء هللا -جل وعال -أنه من األسماء المشتركة التي تطلق على هللا -عز

وجل -وعلى غيره ،والتمثيل باليوم ظاهر.

اآلحاد :جمع أحد ،واألحد هو الواحد ،خبر اآلحاد وخبر الواحد ال يختلف ،يطلق خبر اآلحاد ويراد به الخبر
الذي لم تتوافر فيه شروط المتواتر ،وان رواه واحد أو اثنين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر،

فما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد وهو خبر الواحد ،وهذا مجرد اصطالح ،واال فاألصل أن خبر الواحد ما يرويه
الشخص الواحد ،لكن هم في باب المقابلة إذا قابلوا اآلحاد بالمتواتر فيكون اآلحاد ما عدا المتواتر ،وما عدا

المتواتر كل ما يروى من طر ٍ
يق ال يبلغ به أو ال يصل إلى حد التواتر مما ال يفيد العلم على ما سيأتي تقريره
مما يرويه الواحد واالثنين والثالثة واألربعة إلى آخره.
مممماد فمنممممم مممممما اشمممممتهر
والثممممماني حم ٌ

ج

...................................

ج

ما اشتهر هذا هو القسم األول من أقسام اآلحاد (المشهور).

فرد" هذا الثالث" ،قد ظهر" وعرفنا أن القسمة التي صدرنا بها الكالم ،أن الخبر إما
"ك ا
ٌ
عثيث" هذا الثاني" ،ثم ٌ
أن يروى من طرق أو ال ،فإن كان من طرق فإما أن ال تكون هذه الطرق محصورة وهو المتواتر ،أو تكون مع

الحصر فإن كانت بثالثة فأكثر فهو المشهور ،وان كانت باثنين فهو العزيز ،وان لم ترد من طرق متعددة فهو
الغريب.

فممممممَن أتمممممم مممممممن طممممممرق ثمممممما أو
ممممممهور أروا
ممممممممن فوقهممممممما فممممممم لذ مشم ٌ
طرق ثالث أو ثالثة؟ الطريق مذكر واال مؤنث؟ طريق سلكتها أو سلكته؟ أو نقول :هذا الحديث جاء من طر ٍ
يق
ج
ج

أخرى أو طريق آخر؟ طر ٍ
يق أخرى أو طريق آخر؟ نعم؟
طالب........:
نعم؟ كيف؟

طالب........:

يذكر ويؤنث ،تجدون في كتب التخري  :جاء من طر ٍ
يق أخرى ،يعني هذا غالب كالمهم ،ما يقولون :طريق

آخر ،المقصود أنه يذكر ويؤنث ،والدليل على تذكيره ..االستعمال على التأنيث كثير؛ ألنه خالف أصل اللفظ،
طري ا في اْلَن ْحر}
والناس يحبون أن يعتمد ما هو خالف األصل ،يعني لفظه مذكر ،لكن يجوز تذكيره وتأنيثه { َ

إيش؟ {َيَنسا} [( )77سورة طجه] ما قال :يابسة ،وعلى كل حال هو مما يجوز تذكيره وتأنيثه ،فمن قال :طريق آخر
أو طريق أخرى ال إشكال في ذلك.
مشهور أروا) وعلى هذا فالمشهور
(فَن أت من طرق ثا ) ما قال :ثالث ٍة ألنه يجوز (أو ** من فوقها ف اذ
ٌ
ما رواه ثالثة فأكثر مما لم يصل إلى حد التواتر ،ما رواه ثالثة فأكثر عن ثالثة فأكثر عن ثالثة فأكثر ..إلى
آخره ،يرويه ثالثة مثالً عن خمسة عن أربعة عن سبعة نقول :إيش؟ مشهور.
وحيممممم عممممممي شمممممهر كممممم السمممممند

ج

فالمسممممممممت ا عنممممممممد م ممممممممدون رد

ج

المستفيض :هو المشهور ،المستفيض هو المشهور عند قومٍ ،وبعضهم يجعل المستفيض أحد قسمي المتواتر
وهذا قول عند الحنفية ،فالمستفيض عندهم من قسيم المتواتر ،قسم للمتواتر وليس قسيم له ،قسم من المتواتر أحد

قسمي المتواتر ،ومنهم من يقول :المستفيض هو المشهور الذي تتساوى فيه األعداد ،بأن يرويه ثالثة عن ثالثة

أعداد متفاوتون
عن ثالثة عن ثالثة ،أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره هذا مستفيض ،والمشهور :ما يرويه
ٌ
على أن ال ينقص العدد عن ثالثة في أي طبقة من طبقات السند ،والمعروف عند أهل العلم أن المستفيض

والمشهور بمعنى واحد ،والشهرة :من االنتشار والوضوح ،وال شك أن الخبر إذا جاء من طرق انتشر وضح أمره،
ً
ومنه قيل للشهر :الشهر ،سمي شه اًر لوضوحه ،هذا هو المشهور ،وهذا هو المشهور االصطالحي ،وهناك
مشهور لغوي وليس اصطالحي ،مشهور على األلسنة فقط ،يعني الحديث الذي يروى من ثالثة طرق فأكثر
على رأي ابن حجر ثالثة فأكثر ،والناظم على هذا.

ابن الصالح يرى أنه ما يرويه أكثر من ثالثة هو المشهور ،وأما ثالثة واثنين هذا عزيز ،داخل في حيز العزيز،
يقول صاحب البيقونية:

عزيج ج ج ج ج ججز مج ج ج ج ج ججروي اثنج ج ج ج ج ججين أو ثالثج ج ج ج ج ججة

ج
ج

مش ج ج ج ججهور م ج ج ج ججروي ف ج ج ج ججوق م ج ج ج ججا ثالث ج ج ج ججة

لكن المعتمد هنا عند الناظم وهو الذي يراه ابن حجر أن مروي الثالثة مشهور ،هذا الذي يرويه ثالثة مشهور

اصطالحي ،هناك مشهور لغوي ليس باصطالحي ،يعني منتشر بين الناس ،اشتهر على األلسنة ولو لم يكن له

إال طريق واحد أو اثنين أو ال أصل له ،ال سند له ،تداوله الناس والكته األلسنة على أنه مما يروى عن النبي -

عليه الصالة والسالم -هذا مشهور ،لكنه مشهور لغوي ،وألفت فيه المؤلفات ،ومن المشهور اللغوي هذا على

األلسنة ما ال أصل له ،ما ليس بحديث أصالً ،لكن الناس يتداولونه على أنه حديث" ،النظافة من اإليمان"،

"المعدة بيت الداء" وغير ذلك أحاديث كثيرة يلوكها الناس ويبثونها فيما بينهم على أنها أحاديث ،هذه ليست
بأحاديث ،ألفت في هذا الكتب؛ لكي يتوقى الناس من الوقوع في مثل هذه األحاديث( ،المقاصد الحسنة)( ،الدرر

المنتثرة)( ،كشف الخفا ومزيل اإللباس) المقصود أن هناك كتب تبين هذه األحاديث التي اشتهرت على ألسنة

الناس ،واشتهر على ألسنة الناس أحاديث صحيحة ،ال يعني هذا أن كل ما اشتهر على ألسنة الناس ليس
بصحيح ،اشتهر على ألسنة الناس أحاديث صحيحة ،واشتهر وكثر على ألسنتهم أحاديث ليست بصحيحة ،فهذا

يسمونه مشهور ،وهو في الحقيقة قد ال يكون حديثاً أصالً ،وهو مشهور غير اصطالحي.
ومممممممممما عمممممممممن اثنمممممممممين رواه اثنمممممممممان
فهممممممممو ال ثيممممممممث فممممممممافهمن ت ممممممممان
ج
ج

العزيز :ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره ،يعني على أن ال يقل الرواة عن اثنين ،يعني يرويه ثالثة
عن أربعة عن اثنين عن خمسة عن سبعة نسميه إيش؟ عزيز ،لماذا ال نقول :مشهور اعتبا اًر باألكثر؟ نقول :ال،

عزيز لماذا؟ ألن العدد األقل يقضي على األكثر ،هذه قاعدة عندهم ،العدد األقل يقضي على األكثر ،لو رواه
مائة عن واحد ثم عن مائة ،ثم عن عشرة كذا ،نقول :غريب ،ولذا كما سيأتي في حديث( :األعمال بالنيات)

يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل :سبعمائة ،ومع ذلك غريب فرد مطلق؛ ألن العدد األقل يقضي على

األكثر ،فالعبرة باألقل.

عز بمجيئه من طر ٍ
يق آخر وقوي ،إما لقلته وندرته أو لقوته ،ال
فالعزيز :إما من العزة وهي الندرة ،أو من كونه ّ
شك أن العزيز أقوى من الفرد ،أقوى من الغريب ،فقد قوي بمجيئه من طر ٍ
يق آخر ،واصطالحاً :ما ذكره الشيخ.
ومممممممممما عمممممممممن اثنمممممممممين رواه اثنمممممممممان

ج
ج

فهممممممممو ال ثيممممممممث فممممممممافهمن ت ممممممممان

يعني :ما يرويه ولو في بعض طبقات السند اثنان فهو عزيز ،وال يشترط لصحة الخبر أن يكون عزي اًز ،ال
يشترط لصحة الحديث أن يكون عزي اًز ،ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال:
ول ج ج ج ج ججيس ش ج ج ج ج ججرطاً للص ج ج ج ج ججحيح ف ج ج ج ج ججاعلم

ج

وق ج ج ج ج ججد رم ج ج ج ج ججي م ج ج ج ج ججن ق ج ج ج ج ججال ب ج ج ج ج ججالتوهم

ج

وقال في بعض النسخ:

ول ج ج ج ججيس ش ج ج ج ججرطاً للص ج ج ج ججحيح ف ج ج ج ججاعلمْ

ج
ج

ط وه ج ج ججو ق ج ج ججول الح ج ج ججاكمْ
وقي ج ج ججل :ش ج ج ججر ٌ

ط للبخاري
ط للصحة مطلقاً أو شر ٌ
من أهل العلم من يرى أنه ال بد أن يصل إلى درجة العزيز واال فال يصح ،شر ٌ
ٍ
بشرط ال للصحة مطلقاً وال للبخاري في صحيحه ،وان كان شرط البخاري قوياً،
في صحيحه ،والواقع أنه ليس
لكنه ال يشترط التعدد ،الذين يشترطون العدد في الرواية وأنه ال يقبل خبر الواحد المعتزلة ،لكن المعتمد عند أهل

السنة أن خبر الفرد خبر الواحد يصح ولو لم يأت إال من طر ٍ
يق واحد.

يفهم من كالم الحاكم أبي عبد هللا أنه ال يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق ،وهذا مجرد فهم من كالمه

ط للبخاري في صحيحه ،أنه ال يخرج الحديث إال إذا روي من
في المعرفة ،وصرح الكرماني الشارح بأن هذا شر ٌ
جهل بالكتاب الذي يشرحه،
طريق اثنين عن اثنين إلى آخره ،ال يتفرد به
ٌ
شخص واحد ،وهذا كما قال أهل العلمٌ :
أول حديث في الصحيح فرد ،وآخر حديث في الصحيح فرد فكيف نقول :شرط البخاري أن ال يروي إال ما ثبت

جهل
عن اثنين عن اثنين إلى آخره ،أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوى ،حتى قالوا :إن هذا ٌ
بالكتاب الذي يشرحه.

حديث صحيح ولم يخرجه البخاري ألنه
ابن العربي في (عارضة األحوذي) يقول :حديث(( :هو الطهور ماؤه))
ٌ
ليس على شرطه لتفرد راويه به ،طيب البخاري خرج حديث( :األعمال بالنيات) البخاري خرج حديث أبي هريرة:

((كلمتان خفيفتان على اللسان)) ..إلى آخره حديث فرد ،فرد مطلق ،البيهقي أيضاً يفيد بعض كالمه أنه يشترط
لصحة الخبر أن يروى من أكثر من طريق.
وممممممممما نمممممممم الواحممممممممد قممممممممد ت ممممممممردا
ج

فمممممممممال رد مطل ممممممممما ونسممممممممم ا غمممممممممدا

الكالم على الغريب والفرد وأقسامه يطول لعلنا نؤجله غداً -إن شاء هللا تعالى.-

