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مصطلح الحديث النشأة والتطور
)المرحلة الثانية: قواعد مستقاة من القرآن الكريم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل كما ينبغي جلالله، والصالة والسالم األمثان األكمالن على سيدنا حممد وآله.

كنــا أعزائــي املشــاهدين عزيــزايت املشــاهدات قــد رأينــا يف احللقــة الســابقة، منــاذج مــن التأصيــالت 
الــي وجــدت يف القــرآن الكــرمي لقواعــد علــم احلديــث، واألســس الــي بــَـَى عليهــا احملدثــون عملهــم، وأسســوا 
عليهــا علمهــم، وكنــا قــد ذكرنــا أن أصــول هــذه القواعــد، ومجــل هــذه املبــادئ ُأسَِّســت بالوحــي مــن خــالل 
القــرآن الكــرمي، والســنة النبويــة الشــريفة، ورأينــا أن القــرآن الكــرمي أملــع إىل أهليــة الــراوي حــى يقبــل اخلــر ال 
بــد مــن وجــود هــذه األهليــة وعلــى رأســها العدالــة، كمــا أملــع أيضــا أىل أن التعــدد يف الشــهادة يفيدهــا قــوة، 
واألمركذلك بالنسبة للتعدد يف الرواية، ألن الشهادة والرواية وإن افرتقا يف كثري من الصور، فإهنما جيتمعان 
يف صــور أيضــا أخــرى كثــرية، ووعــدت يف احللقــة الســابقة أن أشــري إىل بعــض األســس الكــرى الــي أشــارت 
إليهــا الســنة النبويــة يف هــذا املضمــار، مضمــار قواعــد علــم احلديــث وأســس الروايــة، وكمــا اكتفيــت يف مــا 
يتعلــق مبــا أشــار إليــه القــرآن الكــرمي بنموذجــن اثنــن، فإنــي ســأكتفي أيضــا فيمــا أشــارت إليــه الســنة النبويــة 

الشــريفة بنموذجــن آخريــن اثنــن.

أمــا النمــوذج األول: فإنــه منــوذج يف غايــة الوضــوح ذلــك هــو: المتعلــق بالتشــديد الشــديد فــي 
مجــال الروايــة عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، وحياطــة حديــث النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم 
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بســياج مــن احلرمــة، حبيــث أن النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم جعــل الكــذب عليــه ليــس كالكــذب علــى 
غــريه مــن النــاس، فقــال صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: »إن كذبــا علــي ليــس ككذبــا علــى أحدكــم«، فقــال يف 
احلديــث املتواتــر املشــهور معــروف عنــد النــاس عمومــا، والعلمــاء خصوصــا، قــال صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: 
»مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«، هــذا األمــر وهــو املتعلــق باالحتيــاط يف جمــال الروايــة، 
وأن روايــة حديــث النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم شــأهنا شــأن عظيــم، وأهنــا حتتــاج إىل تثبــت، وحتتــاج إىل 
يقظــة، وأن مــن كــذب يف حديــث النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ولــو حرفــا واحــدا ال يكــون مرضيــا أبــدا، 
ال تقبــل منــه روايــة يف أي حــال مــن األحــوال، هــذا األمــر قعــده النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم بالوحــي، 

وعلــى ذلــك جــرى عمــل احملدثــن إىل يــوم النــاس هــذا.

      وأمــا القاعــدة الثانيــة: وهــي مــن القواعــد أيضــا الكــرى يف الروايــة والــي قعدهــا النــي صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم بأخبــاره، بأحاديثــه، بتوجيهاتــه، بتصرفاتــه، بأحوالــه صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، فهــي: 
التثبــت فــي أداء ألفاظــه وفــي تبليــغ حديثــه، والتيقــظ أثنــاء ذلــك، وعــدم التســاهل فــي هــذا البــاب، 
واألحاديــث يف ذلــك كثــرية جــدا أجتــزئ منهــا حبديــث واحــد جامــع، وهــو قــول النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم: »نضــر اهلل امــرءا ســمع مقالتــي فوعاهــا، فأداهــا كمــا ســمعها، فــرب حامــل فقــه ليــس بفقيــه« ويف 
روايــة »فــُرب ُمبـَلّــغ أْوَعــى مــن ســامع«، فهنــا جعــل النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم هــذا الدعــاء العظيــم، 
وهــو الدعــاء بنضــارة الوجــه وإشــراقه، جعلــه مســببا هلــذه األمــور جمتمعــت، أوال: أن يســمع اإلنســان مقالتــه، 
مث أن يعيهــا، أي: أن يفقــه مضامينهــا، وأن يعــرف مدلوالهتــا، مث أن يبلغهــا كمــا مسعهــا، ويؤديهــا كمــا 
حتملهــا، دون تغيــري، دون تبديــل، دون زيــادة، دون نقصــان، دون زيــادة بطبيعــة احلــال هــذا أمــر مقطــوع منــه، 
ودون نقصــان نقصــان يــؤدي إىل فســاد املعــى، وأمــا تقطيــع احلديــث فــإن ذلــك ممــا جــرى بــه عمــل العلمــاء 
قدميــا وحديثــا، علــى كل حــال فــإن هــذا احلديــث كمــا نالحــظ يقعــد أيضــا هلــذه القاعــدة األســاس، وهــي: 
قاعــدة التثبــث مــن الروايــة، واالحتيــاط مــن األلفــاظ، حــى إذا أراد اإلنســان أن يــؤدي كالم النــي صلــى اهلل 

عليــه وآلــه وســلم، أو أن خيــر عــن فعــل مــن أفعالــه النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.

هــذا املنهــج الــذي أســس بالوحــي ســنجد بعــد ذلــك أعــزاء املشــاهدين أثــره واضحــا متجليــا يف عمــل 
الصحابــة مــن بعــد النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، وكان عملهــم وكانــت تصرفاهتــم رضــوان اهلل عليهــم 
خصوصــا اخللفــاء األربعــة الراشــدين، كانــت تصرفاهتــم يف ميــدان الروايــة ويف جماهلــا ممــا اعتمــد عليــه احملدثــون 
يف تقعيــد قواعــد هــذا العلــم، وتأســيس أصولــه، وترســيخ مبادئــه، إىل تلكــم احللقــة أعــزاء املشــاهدين مــع مــا 

أصلــه الصحابــة مــن أصــول، ومــا وضحــوه مــن فصــول، أســتودعكم اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
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ملخص الحلقة السادسة:

      تناولــت يف هــذه الحلقــة السادســة مــن »علــم الحديــث النشــأة والتطــور«، موضــوع: »قواعــد 
مستقاة من الحديث النبوي«، حيث أشارت السنة النبوية إىل قواعد علم احلديث وأسس الرواية ، وهي:

     القاعــدة األولــى: التشــديد الشــديد فــي مجــال الروايــة عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم، قــال النــي صلــة اهلل عليــه وســلم: »مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«.

    القاعــدة الثانيــة: التثبــت فــي أداء ألفاظــه وفــي تبليــغ حديثــه، والتيقــظ أثنــاء ذلــك، وعــدم 
التســاهل فــي هــذا البــاب، قــال النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: »نضــر اهلل امــرءا ســمع مقالتــي فوعاهــا، 

فأداهــا كمــا ســمعها، فــرب حامــل فقــه ليــس بفقيــه« ويف روايــة »فــُرب ُمبـَلّــغ أْوَعــى مــن ســامع«.

     هــذا املنهــج الــذي أســس بالوحــي ســنجد أثــره بعــد ذلــك واضحــا يف عمــل الصحابــة، الــذي 
هو موضــوع احللقــة املقبلــة حبــول اهلل تعــاىل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته


