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مصطلح الحديث النشأة والتطور
(المرحلة الثانية :قواعد مستقاة من عمل الصحابة رضي اهلل عنهم)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل وكفــى وســام علــى عبــاده الديــن اصطفــى ،خصوصــا ســيدنا وموالنــا املصطفــى صلــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم.
أعزائــي املشــاهدين هــذه الحلقــة الســابعة مــن هــذه التمهيــدات املتعلقــة هبــذا الربنامــج ،وال زلــت
معكــم يف مــا يتعلــق بقواعــد علــم احلديــث ومصطلحــه ،وأن هــذا العلــم ربــاين التوجيــه ،وأنــه مؤســس بالوحــي،
وذكــرت مــن ذلــك مجلــة مــن النمــاذج الــي تعتــر أســس وقواعــد هلــذا الفــن يف القــرآن الكــرمي ،ومنــاذج أخــرى
ممــا يعتــر أيضــا أسســا وقواعــدا مــن هــذا الفــن مــن ســنة النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،ووعدتكــم يف احللقــة
الســابقة أن أجلــب شــيئا مــن أفعــال الصحابــة وتصرفاهتــم ،وأقوهلــم ،وتوجيهاهتــم رضـوان اهلل عليهــم ،املتعلقــة
جبانــب الروايــة ،والــي كانــت ممــا اســتقى منــه احملدثــون ،وأخــذ منــه احملدثــون املبــادئ الكــرى لصناعــة علــم
احلديــث ،وفــن نقــد األخبــار ،ال ختطــئ عــن الناظــر يف الصحابــة رضـوان اهلل عليهــم ،ال ختطــئ أن تالحــظ
يف هــذا اجملــال مبدأيــن كبرييــن وأساســن عظيمــن.
أمــا األســاس األول :فهــو مــا كان ـوا عليــه مــن اإلقــال فــي الروايــة ،ذلــك أن اإلقــال مــن الروايــة
هــو مضنــة للتثبــت واالحتيــاط ،فــإن اإلكثــار غالبــا جيــر إىل العثــار ،فــكان الصحابــة رض ـوان اهلل عليهــم
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مجيعــا ال حيدثــون إال مبــا تيقنـوا ،وهلــذا قــال ســيدنا عمــر رضــى اهلل عنــه ،وهــو مــن عظمــاء املوجهــن يف هــذا
الباب«:أقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم» ،وكان بعــض الصحابــة ميضــي عليــه
الشــهر والشــهران فال يســمع منه قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وآله وســلم ،كانت روايتهم عن النيب صلى
اهلل عليــه وآلــه وســلم قليلــة ،وذلــك ملزيــد مــن التثبــت ،وملزيــد مــن االحتيــاط ،وكانـوا ال حيدثــون إىل مبــا تيقنـوا
رضـوان اهلل عليهــم ،وعلــى االحتيــاط ،هــذا املبــدأ الكبــر ينبــي علــم احلديــث مــن أولــه إىل آخــره.
وأمــا المبــدأ الثانــي :وهــو مــن املبــادئ الــي أرســى الصحابــة رضـوان اهلل عليهــم أصوهلــا ،فمبــدأ طلــب
الشــواهد والمتابعــات ،ذلــك أن الشـواهد واملتابعــات تزيــد األخبــار قــوة ،المتابــع ،أي :الــذي يوافقــك عــن
شــيخ معــن فريويــه يف مثــل مــا رويــت ،والشــاهد بالنســبة لألحاديــث هــو :صحــايب يــروي حديثــا عــن النــي
صلــى اهلل عليــه وســلم بفــس اللفــظ ،ونفــس املعــى ،أو بنفــس املعــى فقــط الــذي رواه صحــايب آخــر ،هــذا
املبــدأ أرســاه الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ورســخوه ،وهلــذا فــإن بعــض كربائهــم كاخلليفــة الراشــد ســيدنا علــي
كــرم اهلل وجهــه ،كان يف جمــال الروايــة ـ رغــم أن الصحابــة رضـوان اهلل عنهــم مجيعــا عــدول ،ولكــن ملزيــد مــن
االحتيــاط ،ومزيــد مــن التثبــت ـ كان إذا حدثــه الرجــل عــن رســول صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم اســتحلفه،
وليــس مــن مقاصــد ســيدنا علــي أنــه يتهــم الــذي اســتحلفه ،لــو اهتمــه ملــا احتــاج إىل اســتحالفه أبــدا ،وإمنــا
كان يفعــل ذلــك رضــي اهلل عنــه وأرضــاه ملزيــد مــن التثبــت ،فكأمنــا يقيــم قســم الرجــل ،وحلفــه شــاهدا مؤيــدا
لروايتــه ولتحديثــه ،فقــال« :مــا حدثنــي أحــد عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم إال اســتحلفته»،
وحدثــي أبــو بكــر ،وصــدق أبــو بكــر رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال« :مــن أذنــب
ذنبــا فذكــره فتوضــأ فصلــى ركعتيــن فاســتغفر اهلل فغفــر اهلل لــه».
هذا املنهج الذي هو منهج التثبت ،ومنهج االستيثاق ،هو الذي سار عليه الصحابة رضوان
اهلل عليهــم ،مــن خــال هاتــن الدعامتــن الرئيســتني الكبريتــن ،أمــا الدعامــة األوىل فهــي :دعامــة االقــال،
وأمــا الدعامــة الثانيــة فإهنــا :دعامــة طلــب الشــواهد والمتابعــات ،وممــن صنــع هــذا األمــر اخلليفــة الراشــد
ســيدنا عمــر ابــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه حينمــا اســتأذن عليــه يف احلديــث املشــهور ،حينمــا اســتأذن عليــه
أبــو موســى األشــعري رضــي اهلل عنــه ثــاث مـرات فلمــا مل يِــؤذن لــه ،انصــرف فأرســل إليــه عمــر يف قصــة
معروفــة ،فذكــر لــه أنــه فعــل مــا كان النــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم يفعــل ،وأنــه حينمــا مل يــؤذن لــه عقــب
االســتئذان ثالثــا فإنــه انصــرف ،قــال مسعــت رســول اهلل يقــول ذلــك؟ قــال :نعــم ،قال«:فــواهلل لتأتينــي بشــاهد
علــى ذلــك أو ألجعلنــك نــكاال» ،فذهــب أبــو موســى رضــي اهلل عنــه األشــعري إىل نفــر مــن األنصــار فقــص
عليهــم القصــة ،فقال ـوا :كلنــا مســع رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال ذلــك ،ف ـواهلل ال يقــوم معــك
إال أصغرنــا ،فأرســلوا معــه أبــا ســعيد الخــدري رضــي اهلل عنــه ،فلمــا أخــر عمــر بنفــس مــا قــال أبــو موســى
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األشــعري رضــي اهلل عنــه ،فعلــى كل حــال ســيدنا عمــر ذكــر لــه يف آخــر القصــة أنــه مل يتهمــه ،وإمنــا أراد أن
ووضــح
يســتثبت ،وهــذا األمــر أســاس كبــر ،وقاعــدة عظمــىَّ ،
أصــل أصوهلــا ،وبـ ّـن فصوهلــا ،ورســم حدودهــاّ ،
مســالكها الصحابــة رض ـوان اهلل عليهــم ،وبذلــك املعــن النمــر اســتقى احملدثــون مــن بعدهــم هــذا املنهــج
الرصــن يف نقــد األخبــار ،ومتييــز أحـوال النقلــة ،ومــن مت بيــان املقبــول مــن املــردود ،والصحيــح مــن الســقيم.
وإىل احللقة املقبلة بإذن اهلل ،أستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

ملخص الحلقة السابعة:
تناولــت يف هــذه الحلقــة الســابعة مــن «علــم الحديــث النشــأة والتطــور» ،موضــوع« :قواعــد
مســتقاة مــن عمــل الصحابــة» ،حيــث أســس الصحابــة منهجــا دقيقــا يف التثبــت واالســتيثاق ،هــذا املنهــج
ينبــي علــى دعامتــن أساســيتني:
الدعامــة األولــى :دعامــة اإلقــال مــن الروايــة ،ألن اإلكثــار مضنــة اخلطــأ  ،قــال ســيدنا عمــر
رضــى اهلل عنــه ،يف هــذا البــاب« :أقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم».
الدعامــة الثانيــة :دعامــة طلــب الشــواهد والمتابعــات ،ملزيــد التثبــت يف الروايــة ،مــن ذلــك أن
علــي رضــي اهلل عنــه كان إذا حدثــه الرجــل عــن رســول صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم اســتحلفه ،وكذلــك عمــر
رضــي اهلل عنــه يف حديــث االســتئذان املشــهور قــال ألبــي موســى األشــعري رضــي اهلل عنــه« :فــواهلل لتأتينــي
بشــاهد علــى ذلــك أو ألجعلنــك نــكاال».
ومــن هــذه القواعــد الــي أصلهــا الصحابــة رضـوان اهلل عليهــم ،اســتقى المحدثــون مــن بعدهــم هــذا
املنهــج الرصــن يف التثبــت ونقــد األخبــار.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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