الدراية في بيان ضوابط نقد الرواية عند الصحابة 

األستاذ الدكتور عبد القادر مصطفى احملمدي
أستاذ احلديث يف كلية أصول الدين /بغداد

المقدمة

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،أما بعد:
فمثلما أن املالئكة أمناء اهلل يف السماء،فالصحابة الكرام هم أمناء اهلل تعاىل يف األرض ،إذ وقعت
على كاهلهم مهمة جسيمة ،وأمانة خطرية ،هي نقل دين اهلل تعاىل وتبليغه للناس ،فكانوا وزراء النيب يف
تبليغ رسالته ،فطوفوا األرض شرقا وغربا فما استكانوا وما وهنوا يف حفظ الدين وتبليغه.
وهذا التكليف خصيصة من اهلل تعاىل إذ اختار لنبيه  أصحابا هم خري ٍ
جيل ظهر يف التاريخ ،آووا
ونصروا وبذلوا وضحوا ،ومل يدخروا نفيسا يف سبيل اهلل تعاىل.
وكان من أهم املهام اليت قام هبا الصحابة الكرام هي حفظ أحاديث النيب ونقلها للناس ،وملا كان
هذا احلديث املنقول دينا يتعبد به كان الصحابة ال يقبلون كل حديث يروى عن النيب هكذا ،بل تعاملوا
مع الرويات وفق ضوابط ثابتة  ،يلحظ املتتبع أهنا مشرتكة بينهم يف الغالب األعم ،حاولنا يف حبثنا هذا
املوسوم (الدراية يف بيان ضوابط نقد الرواية عند الصحابة ،)حاولنا من خالله استقراء الضوابط الرئيسة
اليت اعتمدها الصحابة الكرام يف قبول الرواية أو ردها يف حياة النيب وبعد وفاته.
واملشكلة األساس اليت يعاحلها حبثنا:هي ملا كان كثري من اجلهلة واملنتحلني يثريون اشكاالت حول
نقل الروايات عن النيب وطريقة وصوهلا إلينا ،زاعمني أن مل تكن للصحابة ضوابط للتثبت يف نقل
األحاديث ،وأن بعض الصحابة توسعوا يف رواية األخبار وتناقلها دون استيثاق من صحة صدورها من
النيب ،فأردرنا يف هذه الدراسة املقتضبة تسليط الضوء على منهج الصحابة الكرام يف التثبت يف قبول
الرويات ،واستقراء الضوابط اليت اعتمدوها يف نقدهم للرواية.
وأما عن أهم الدراسات اليت سبقتين يف هذا املوضوع ،فقد وجدت أن غالب الدراسات اليت حتدثت
عن موضوع النقد عند احملدثني تعرضت ملنهج التابعني وأتباع التابعني ومن بعدهم يف مسالك النقد احلديثي،
ونادرا من تطرق إىل ضوابط الصحابة الكرام يف النقد ،رمبا لصعوبة توجيه النصوص وفق قواعد عامة أو
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لسبب آخر ،فالذي اردناه ههنا وضع بصمة معينة يف هذا الطريق ،وفتح باب لباحث متخصص متوسع
يستفيض بالبحث واجلمع ،وال أخاهلا مهمة صعبة إن شاء اهلل تعاىل.
وقد وجدت بعض األساتذة والباحثني قد تطرقوا إىل األسس العامة للنقد عند اهل احلديث ،ومن
انفعها كتاب (مقاييس نقد متون السنة) للدكتور مسفر الدميين ،وكتاب (توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري
اسسه واجتاهاته) ،للدكتور رفعت فوزي ،وكتاب (:منهج النقد يف علوم احلديث)للدكتور نور الدين
عرت،و(حوار حول منهج احملدثني يف نقد الروايات سندا ومتنا) ،للشيخ عبد اهلل بن ضيف اهلل
الرحيلي،وكتاب(منهج النقد عند احملدثني)،للدكتور حممد علي قاسم العمري،و(أسباب تفوق الصحابة يف
 يف ضبط احلديث) لألستاذين د.سلطان العكايلة ود.حممد عيد الصاحب ،وهي كتب قيمة ونافعة،
لكنها ال تتحدث يف مناهج احملدثني ومسالكهم يف النقد ،وال تتطرق إىل مناهج الصحابة وضوابطهم ،إال
نزرا قليال ،وأعمق من حتدث عن ذلك الدكتور الدميين ،فجزاهم اهلل كل اخلري على ما قدموا.
وهكذا حاولنا يف هذا البحث أن نأصل ملسالة يف غاية األمهية ،تينب من خالهلا الدور الكبري
للصحابة الكرام يف التنقيب والتفتيش عن الرواية ومسالك نقدهم هلا.
وجاء البحث يف ثالثة مباحث رئيسة:
ففي المبحث األول:بينا مفهوم الصحبة ،وتعرضنا لدورهم يف كتابة السنة وحفظها.وجاء يف أربعة

مطالب :يف املطلب األول :عرفنا بالصحايب ،وبينا أقوال أهل العلم فيه.ويف املطلب الثاين :بينا طرق ثبوت
الصحبة.وخصصنا املطلب الثالث :لذكر األدلة على فضلهم ومنزلتهم من الكتاب والسنة.أما املطلب الرابع
فتحدثنا فيه عن مراتب الصحابة،وعقيدة أهل السنة يف تفضيل الصحابة.وجاء المبحث الثاني يف بيان

جهود الصحابة يف تدوين السنة،وتطرقنا لبعض الصور املتميزة هلذه اجلهود.

أما المبحث الثالث فخصصناه يف ضوابط النقد عند الصحابة الكرام،وجاءت يف مخسة ضوابط :
ففي الضابط األول:حتدثنا عن عرضهم الرواية على النيب  حال حياته.ويف الضابط الثاين:تعرضنا
لعرضهم الرواية على القرآن الكرمي.أما الضابط الثالث:فخصصناه لعرض الرواية على احملفوظ من السنة
النبوية(بعد وفاته .)ويف الضابط الرابع:ذكرنا عرضهم الرواية على كبار الصحابة .أما الضابط
اخلامس:فكان يف عرضهم الرواية على أزواج النيب.وجاء الضابط السادس:يف حتريهم من صاحب القصة،
مث ختمنا بأهم النتائج.

2

و اخريا نقول :هذا جهد املقل وبضاعة مزجاة ،فإن كانت صوابا فما هي إال بتوفيق اهلل وحده وإن
كانت االخرى فمن ضعفي وتقصريي ،واحلمد هلل رب العاملني .
المبحث األول  :مفهوم الصحبة ،ودور الصحابة في كتابة السنة النبوية وحفظها.
حابي.
المطلب األول:من هو ّ
الص ّ

ِ
ِ
صاحبه
وصحابة وصحابة َو َ
صحبة َ
الصحبة  -املعاشرة صحبَه ُ
أوال :الصحايب لغة :قال ابن سيدةُ ":
والصاحب ِ -
املعاشر"(.)1
ثانيا :الصحايب يف اصطالح احملدثني:
قال احلافظ العراقي ":فالعبارة الساملة من االعرتاض أن يقال الصحايب من لقي النيب  مسلما مث
مات على اإلسالم؛ ليخرج من ارتد ومات كافرا"(.)2
النيب  مؤمنا به ،ومات على اإلسالم ،ولو ختللت ردة يف
وقال ابن حجر":وهو من لقي ي
األصح.واملراد باللقاء :ما هو أعم :من اجملالسة ،واملماشاة ،ووصول أحدمها إىل اآلخر ،وإن مل يكامله،
ويدخل فيه رؤية أحدمها اآلخر ،سواء كان ذلك بنفسه أم بغريه.والتعبري باللقي أوىل من قول بعضهم:

الصحايب من رأى النيب ؛ ألنه خيرج ابن أم مكتوم ،وحنوه من العميان ،وهم صحابة بال تردد"(.)3
وقال السيوطي ":وال يشرتط البلوغ على الصحيح ،وإال خلرج من أمجع على عده يف الصحابة"(.)4
فالصحايب هو من لقي النيب  حال حياته ومات على االسالم.
وقولنا(:من لقي النيب  : )يشمل كل من لقيه يف حياته ،وأما من رآه بعد موته قبل دفنه فال
يكون صحابيا كأيب ذؤيب اهلذل الشاعر فإنه رآه قبل دفنه(.)5
وقولنا(:مسلما)  :خرج به من لقيه كافرا وأسلم بعد وفاته ،كرسول قيصر فال صحبة له.
وقولنا(:ومات على إسالمه)  :خرج به من كفر بعد إسالمه ومات كافرا(.)6

( )1ابن سيدة ،املخصص .424/3
( )2املصدر نفسه . 121/2
( )3ابن حجر،نزهة النظر ص.141-141
( )4السيوطي،تدريب الراوي .211 /2
( )5ينظر:ابن عبد الرب،االستيعاب .1641/4
( )6ينظر:ابن حجر ،نزهة النظر .141/2
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أما من ارتد بعده مث أسلم ومات مسلما ،فقال العراقي" :فيهم نظر ،ألن الشافعي وأبا حنيفة نصا
على أن الردة حمبطة للصحبة السابقة ،كقرة بن ميسرة واألشعث بن قيس"(.)1
وجزم احلافظ ابن حجر ببقاء اسم الصحبة له كمن رجع إىل اإلسالم يف حياته ،كعبد الليه بن أيب
سرح(.)2

المطلب الثاني :طرق ثبوت الصحبة (:)3

أوال :التواتر ،وهو رواية مجع عن مجع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ،كأيب بكر ،وعمر،
وعثمان ،وعلي ،وبقية العشرة املبشرين باجلنة -رضي الليه عنهم.
ثانيا:الشهرة أو االستفاضة ،كما يف أمر ضمام بن ثعلبة ،وعكاشة بن حمصن ،وياسر والد عمار
رضي اهلل عنهم.
ثالثا:أن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحايب ،كما يف "محمة بن أيب أمحمة الدوسي" الذي مات
يب  حكم له بالشهادة ،هكذا ذكره أبو نعيم يف
بـأصبهان مبطونا فشهد له أبو موسى األشعري أنه مسع الني ي
تاريخ أصبهان (. )4
رابعا :أن خيرب أحد التابعني بأنه صحايب بناء على قبول التزكية من واحد عدل وهو الراجح.
صحايب بعد ثبوت عدالته ومعاصرته ،فإنه بعد ذلك ال يقبل
خامسا :أن خيرب هو عن نفسه بأنه
ي
النيب  أو مسعه،لقوله  يف احلديث الصحيح " :أرأيتكم ليلتكم هذه ،فإنه على رأس
ادعاؤه بأنه رأى ي
مائة سنة منه ال يبقى أحد ممن على ظهر األرض أحد "(.)5

( )1العراقي،شرح األلفية .121/2
( )2ابن حجر ،نزهة النظر ص،141وينظر :العراقي،شرح األلفية .121/2
( )3ينظر :ابن حجر،نزهة النظر ص،141والسخاوي ،فتح املغيث  ،41-41/4والسيوطي،تدريب الراوي  111/2وأبو
شهبة ،الوسيط ،ص.767
( )4أبو نعيم ،تاريخ اصبهان .44/1
( )5أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح ( ،)116ومسلم ،املسند الصحيح  )2537 (1465/4وغريمها.
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يريد هبذا اخنرام ذلك القرن ،وقد قال النيب  ذلك يف سنة وفاته ،ومن هذا املأخذ مل يقبل األئمة
قول من ادعى الصحبة بعد الغاية املذكورة.وقد ذكر احلافظ ابن حجر ضابطا يستفاد منه معرفة مجع كثري

من الصحابة يكتفى فيهم بوصف يتضمن أهنم صحابة ،وهو مأخوذ من ثالثة آثار(:)1
أحدها :أهنم كانوا ال يؤمرون يف املغازي إال الصحابة ،فمن تتبع األخبار الواردة من الردة والفتوح
وجد من ذلك الكثري.
ثانيها :أن عبد الرمحن بن عوف قال :كان ال يولد ألحد مولود إال أتى به النيب  فدعا له ،وهذا
أيضا يوجد منه الكثري.
ثالثها :أنه مل يبق باملدينة وال مبكة وال الطائف وال من بينها من األعراف إال من أسلم وشهد حجة
الوداع ،فمن كان يف ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم ،حلصول رؤيتهم للنيب  وإن مل يرهم هو.
المطلب الثالث :فضلهم ومنزلتهم في الكتاب والسنة:

ص القرآن الكرمي على فضلهم وتزكيتهم يف آيات كثرية منها:
ن ي
قال تعاىل  :وال يسابُِقو َن األَيولُو َن ِمن الم ِ
هاج ِرين واألَنصا ِر ،والي ِذين اتـيبـعوهم بِِإح ٍ
سانَ ،ر ِض َي الليهُ َعنـ ُهم
َ َ َُ ُ
ََ
َ ُ
َ
()2
ِ
يات َجت ِري َحتتـها األَهنار خالِ ِد ِ
ورضوا عنه ،وأَع يد َهلم جن ٍ
ِ
يم  . وغريها من
ين فيها أَبَدا ،ذل َ
ََ
ََ ُ َ ُ َ َ ُ َ
ُ
َ
ك ال َفوُز ال َعظ ُ

اآليات.
ويف نصوص السنة النبوية املشرفة أمثلة كثرية منها:
عن أيب سعيد عن النيب قال " :ال تسبوا أصحايب ،فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل

أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه"(. )3
وعن عبد الليه بن مغفل املزين قال :قال رسول الليه " :الليه الليه يف أصحايب ،الليه الليه يف أصحايب ال
تتخذوهم غرضا بعدي ،فمن أحبهم فبحيب أحبهم ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،ومن آذاهم فقد آذاين
ومن آذاين فقد آذى الليه ،ومن آذى الليه فيوشك أن يأخذه"(.)4

( )1ابن حجر،اإلصابة .161/1
( )2سورة التوبة.111 /
( )3أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح ( )3673ومسلم ،املسند الصحيح . )2541( 1461 -1467 /4
( )4أخرجه أمحد ،املسند  ،17 /4الرتمذي ،اجلامع ، 653 /5وغريمها.
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وعن عمران بن حصني قال :قال رسول الليه  ":خري أميت القرن الذي بعثت فيهم ،مث اليذين
يلوهنم ،مث الذين يلوهنم"(.)1قال ابن عباس ":أصحاب حممد  اصطفاهم الليه لنبيه عليه السالم"(.)2
فالصحابة كلهم عدول،وهم أمناء اهلل يف أرضه ،أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب بردة ،عن
أبيه ،قال :صلينا املغرب مع رسول اهلل  ،مث قلنا :لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء قال فجلسنا ،فخرج
علينا ،فقال" :ما زلتم هاهنا ؟" قلنا :يا رسول اهلل صلينا معك املغرب ،مث قلنا :جنلس حىت نصلي معك
العشاء ،قال ":أحسنتم أو أصبتم " قال فرفع رأسه إىل السماء ،وكان كثريا ما يرفع رأسه إىل السماء ،فقال:
«النجوم أمنة للسماء ،فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ،وأنا أمنة ألصحايب ،فإذا ذهبت أتى
أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة ألميت ،فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون(.)3
قال اإلمام النووي" :الصحابة كلهم عدول ،من البس الفنت وغريهم بإمجاع من يعتد به"(.)4
وقال أبو زرعة الرازي ":إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الليه  فاعلم أنه زنديق،
وذلك أن الرسول حق ،والقرآن حق ،وما جاء به حق ،وإمنا أدى ذلك كله إلينا الصحابة ،وهؤالء الزنادقة
يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فاجلرح هبم أوىل"(.)5
قال ابن الصالح" :مث إن األمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة ،ومن البس الفنت منهم فكذلك
بإمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع؛ إحسانا للظن هبم ونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر ،وكأن الليه
سبحانه وتعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكوهنم نقلة الشريعة"(.)6
قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية مبوبا على عدالتهم":ما جاء يف تعديل الليه ورسوله للصحابة ،وأنه

ال حيتاج إىل سؤال عنهم ،وإمنا جيب فيمن دوهنم كل حديث اتصل إسناده بني من رواه وبني النيب مل يلزم

( )1أخرجه مسلم ،املسند الصحيح  ،)2535(1464/4وغريه.
( )2البغوي،شرح السنة .61/14
( )3املصدر نفسه .)2531(1461/4
( )4النووي،التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث ص.42
( )5ابن عساكر،تاريخ دمشق .32/31
( )6ابن الصالح ،مقدمة علوم احلديث ص.245
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العمل به إال بعد ثبوت عدالة رجاله ،وجيب النظر يف أحواهلم سوى الصحايب الذي رفعه إىل رسول الليه ،
ألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الليه هلم ،وإخباره عن طهارهتم واختياره هلم يف نص القرآن"(.)1
واألخبار يف هذا املعىن تتسع ،وكلها مطابقة ملا ورد يف نص القرآن ،ومجيع ذلك يقتضي طهارة
الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ،فال حيتاج أحد منهم مع تعديل الليه تعاىل هلم ،املطلع على
بواطنهم إىل تعديل أحد من اخللق له .
الصحابة.
السنّة في تفضيل ّ
المطلب الرابع:مراتب الصحابة،وعقيدة أهل ّ

يب  على اإلطالق :أبو بكر مث عمر
قد أمجع أهل السنة واجلماعة على أن أفضل الصحابة بعد الن ي
رضي اهلل عنهما.
قال القرطيب":ومل خيتلف أحد يف ذلك من أئمة السلف وال اخللف ،فقال :وال مباالة بأقوال أهل

التشيع وال أهل البدع،فإهنم بني مكفر تضرب رقبته ،وبني مبتدع مفسق ال تقبل كلمته"(.)2
وقال البيهقي  ":روينا عن أيب ثور عن الشافعي ،قال :ما اختلف أحد من الصحابة والتابعني يف
تفضيل أيب بكر وعمر وتقدميهما على مجيع الصحابة ،وإمنا اختلف من اختلف منهم يف علي وعثمان"(.)3
وقال العالمة ابن اهلمام  ":فضل الصحابة األربعة على حسب ترتيبهم يف اخلالفة ،إذ حقيقة الفضل
ما هو فضل عند الليه تعاىل ،وذلك ال يطلع عليه إال رسول الليه  وقد ورد عنه ثناؤه عليهم كلهم ،وال
يتحقق إدراك حقيقة تفضيله عليه السالم لبعضهم على بعض إن مل يكن مسعيا يصل إلينا قطعيا يف داللته
إال الشاهدين لذلك الزمان ،لظهور قرائن األحوال هلم ،وقد ثبت ذلك لنا صرحيا وداللة كما يف صحيح
البخاري من حديث عمرو بن العاص حني سأله عليه السالم :من أحب الناس إليك من الرجال؟ فقال:
"أبوها"  .يعين عائشة رضي الليه عنها -وتقدميه يف الصالة على ما قدمنا مع أن االتفاق على أن السنة أن
يقدم على القوم أفضلهم علما ،وقراءة ،وخلقا ،وورعا ،فثبت أنه كان أفضل الصحابة ،وصح من حديث
يب  ال نعدل بأيب بكر أحدا مث عمر مث عثمان ،مث نرتك
ابن عمر يف صحيح البخاري قال":كنا يف زمن الن ي

أصحاب النيب  ال نفاضل بينهم"(.)4وصح فيه من حديث حممد بن احلنفية :قلت أليب" :أي الناس خري
( )1اخلطيب،الكفاية ص. 47
( )2القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن .141/1
( )3البيهقي ،االعتقاد ص.364
( )4أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح(.)3444
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بعد رسول الليه ؟ فقال :أبو بكر ،قلت :مث من؟ قال :مث عمر ،وخشيت أن يقول عثمان ،قلت :مث أنت
قال :ما أنا إال واحد من املسلمني"(.)1فهذا علي نفسه مصرح بأن أبا بكر أفضل الناس ،وأفاد بعد ما ذكرنا
تفضيل أيب بكر وحده على الكل ،ويف بعض ترتيب الثالثة ،وملا أمجعوا على تقدمي علي بعدهم ي
دل على إنه
كان أفضل من حبضرته وكان منهم الزبري وطلحة فثبت أنه كان أفضل اخللق بعد الثالثة.
هذا واعتقاد أهل السنة تزكية مجيع الصحابة والثناء عليهم ،كما أثىن الليه سبحانه وتعاىل عليهم إذ قال:
ُ كنتُم َخيـَر أُيم ٍة أُخ ِر َجت لِلن ِ
ياس ً.)3(".)2( 

فمنهج أهل احلق من املسلمني احرتام الصحابة ،وتوقريهم ،والرتضي عنهم أمجعني ،ونرتك ما شجر
بينهم ،فهم خري البشر بعد النبيني.
المبحث الثاني :جهود الصحابة في تدوين السنة:
مل يدخر الصحابة الكرام جهدا يف حتمل أمانة الدين وتبليغه ،فطوفوا املشارق واملغارب لنشره
وتبليغه للناس ،باذلني الغال والنفيس يف ذلك ،ومن يقرأ التاريخ بإنصاف ال ميلك إال أن يقف هلم بكل
احرتام وتبجيل،وال يتنكر هلم إال جاحد أو حاقد.
وهلم الفضل بعد فضل اهلل مث فضل رسوله  يف إخراجنا من براثن الشرك والوثنية وإدخالنا يف هذا

الدين العظيم.
ومثلما كان هلم الفضل يف الفتوحات االسالمية ،كان هلم الفضل يف حفظ السنة النبوية ونشرها
بني الناس ،وميكن أجياز دورهم الكبري يف محل السنة وتبليغها مبا يلي:
 -1حفظ الروايات ،وأعين به حفظ الصدر وحفظ الكتاب ،إذ متيز كثري من الصحابة حبفظ أحاديث
النيب يف صدورهم ،حىت تفرغ هلا بعضهم –كأصحاب الصفة -فكان جل حياته تتبع الروايات وحفظها،
وكان من أحفظهم الصحايب اجلليل أبو هريرة  ،أخرج البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة قال" : ":
ما من أصحاب النيب  أحد أكثر حديثا عنه مين إال ما كان من عبد اهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وال
أكتب " (.)4

( )1أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح(.)3461
( )2سورة آل عمران.111 /
( )3ابن اهلمام ،املسايرة .161-166
( )4أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح ( ،)113ومسلم ،املسند الصحيح  ،)3114(2241/4وغريمها.
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النيب  فأخرج الشيخان من حديث عمر أنه
وكان بعض الصحابة يتنابون على حضور جمالس ي
قال":كنت أنا وجار ل من األنصار يف بين أمية بن زيد وهي من عوال املدينة ،وكنا نتناوب النزول على
رسول اهلل ينزل يوما وأنزل يوما ،فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه وإذا نزل فعل مثل
ذلك".....احلديث(.)1وهذا يدل على حرصهم على حفظ حديث النيب.
وأما عن كتابة احلديث وحفظه يف الصدور والسطور ،فقد كتب بعض الصحابة يف حياة النيب  كما
يف صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وقد كان لبعض كبار الصحابة صحف دونوا فيها بعض
األحاديث ،وما هذا إال من حرصهم عليه ،وهو جهد كبري يف محاية احلديث من الضياع أو النسيان ،إذ
كتب أسيد بن حضري األنصاري  بعض األحاديث النبوية ،وقضاء أيب بكر وعمر وعثمان ،وأرسله إىل
مروان بن احلكم(.)2
وكتب جابر بن مسرة بعض أحاديث رسول اهلل  وبعث هبا إىل عامر بن سعد بن أيب وقاص بناء
على طلبه ذلك منه(.)3
وكتب زيد بن أرقم  بعض األحاديث النبوية وأرسل هبا إىل أنس بن مالك .)4(
وكتب زيد بن ثابت يف أمر اجلَ يد إىل عمر بن اخلطاب  وذلك بناء على طلب عمر نفسه(.)5

ومجع مسرة بن جندب ما عنده من حديث رسول اهلل  وبعث به إىل ابنه سليمان ،وقد أثىن اإلمام
حممد بن سريين على هذه الرسالة فقال" :يف رسالة مسرة إىل ابنه علم كثري"(.)6
ومن ذلك أيضا حثهم على كتابة احلديث وتقييده ،فروى عن عمر بن اخلطاب وعن عبد اهلل بن
عباس  ،أهنما كانا يقوالن" :قيدوا العلم بالكتاب"(.)7
وجاء عن علي بن أيب طالب  أنه قال" :من يشرتي مين علما بدرهم"(.)1

( )1أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح (،)14ومسلم ،املسند الصحيح  ،)1474(1111/2وغريمها.
( )2ينظر :أمحد ،املسند .226 / 4
( )3أخرجه أمحد ،املسند  ،14 / 5ومسلم،املسند الصحيح .)1122(1453/3
( )4ينظر :أمحد ،املسند  ،374 - 371 /4وابن حجر ،هتذيب التهذيب .344 / 3
( )5الدارقطين ،السنن . 44 – 43/ 4
( )6ابن حجر،هتذيب التهذيب  ،237 - 236 / 4وينظر :أبو داود،السنن ( .)456
( )7ابن نقطة،تقييد العلم ص،42 :و ابن عبد الرب،جامع بيان العلم وفضله.72/1
( )1أبو خيثمة  ،العلم .31/1
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قال أبو خيثمة":يقول :يشرتي صحيفة بدره ٍم يكتب فيها العلم"(.)1
-2تدوينهم احلديث يف صحف:
أخرج البخاري بسنده عن مثامة أن أنسا  حدثه أن أبا بكر  كتب له –يف زكاة احليوان-اليت
أمر اهلل رسوله  ": ومن بلغت صدقته بنت خماض وليست عنده وعنده بنت لبون فإهنا تقبل منه ويعطيه
املصدق عشرين درمها أو شاتني فإن مل يكن عنده بنت خماض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه
وليس معه شيء " (.)2
وأخرج مسلم يف صحيحه أن عليا ُ سئل :أخصكم رسول اهلل بشيء؟ فقال ":ما خصنا رسول
اهلل  بشيء مل يعم به الناس كافة ،إال ما كان يف قراب سيفي هذا ،قال :فأخرج صحيفة مكتوب فيها:
" لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،ولعن اهلل من سرق منار األرض ،ولعن اهلل من لعن والده ،ولعن اهلل من آوى

حمدثا"(.)3
ومن هذه الصحف أيضا:
* صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،املعروفة بالصحيفة الصادقة.
عن جماهد قال" :أتيت عبد اهلل بن عمرو فتناولت صحيفة من حتت مفرشه ،فمنعي ،قلت :ما كنت

متنعين شيئا ،قال :هذه الصادقة ،هذه ما مسعت من رسول اهلل  ليس بيين وبينه أحد"(.)4
هذه الصحف الثالث كلها كتبت يف حياته  ،وهناك غريها كثري مما كتب يف حياته .
* صحيفة عبد اهلل بن أيب أوىف ،ذكرها اإلمام البخاري يف كتاب اجلهاد من "صحيحه ،فأخرج

بسنده من طريق سامل أيب النضر ،أن عبد اهلل بن أيب أوىف ،كتب فقرأته :إن رسول اهلل  قال" :إذا
()5
لقيتموهم فاصربوا"

( )1املصدر نفسه.
( )2البخاري،اجلامع الصحيح(.)1311
( )3مسلم ،املسند الصحيح . )1471( 1567 /3
( )4ابــن نقطــة ،تقييــد العلــم ص  ،14وابــن عبــد الــرب ،جــامع بيــان العلــم وفضــله  ،73 / 1وهــي صــحيفة مشــهورة ،وينظــر:
اإلمام أمحد ،املسند .226 - 151 / 2
( )5أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح (،)2671وينظر :ابن حجر :فتح الباري .45/6
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 -3دقتهم وحتريهم وأمانتهم :أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر ،قال :كانت علينا رعاية
اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعشي فأدركت رسول اهلل  قائما حيدث الناس فأدركت من قوله« :ما من
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ،مث يقوم فيصلي ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إال وجبت له اجلنة» قال
فقلت :ما أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول :اليت قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال :إين قد رأيتك جئت
آنفا ،قال " :ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ  -أو فيسبغ  -الوضوء مث يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن
حممدا عبد اهلل ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء "(.)1
 -4احتياط الصحابة والتابعني يف رواية احلديث:
ومن هذا ما رواه عمرو بن ميمون قال :ما أخطأين ابن مسعود عشية مخيس إال أتيته فيه قال :فما
ٍ
بشيء قط قال( :قال رسول اهلل  )فلما كان ذات عشية قال " :قال رسول اهلل  ،قال :فنكس،
مسعته
قال :فنظرت إليه ،فهو قائم حمللة أزرار قميصه ،قد اغرورقت عيناه ،وانتفخت أوداجه ،قال :أو دون ذلك،
أو فوق ذلك ،أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك" (.)2
وبدأ التحذير من الكذب على النيب يف وقت مبكر ،فاول من حذر منه هو النيب نفسه فأخرج
البخاري من حديث املغرية بن شعبة  "إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار " (.)3
وكذا كان الصحابة حيتاطون جدا يف رواية احلديث خشية من التحريف أو التبديل ،فكان بعضهم
لشدة حذره ميتنع عن الرواية ،وكان بعضهم يقول عقب احلديث ( أو حنوه ،أو بعناه.)..

وهلذا كان الصحابة بعد وفاة النيب حيتاطون جدا من قبول األحاديث  ،أورد احلافظ الذهيب عند
ترمجة أيب بكر الصديق":وكان أول من احتاط يف قبول األخبار ،فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب
أن اجلدة جاءة إىل أيب بكر تلتمس أن تورث ،فقال :ما أجد لك يف كتاب اهلل شيئا ،ما علمت أن رسول
هلل ذكر لك شيئا ،مث سأل الناس ،فقام املغرية فقال :حضرت رسول اهلل يعطيها السدس فقال له :هل

معك أحد؟ فشهد حممد بن مسلمة مبثل ذلك ،فأنفذه هلا أبو بكر .)4("
( )1أخرجه مسلم ،املسند الصحيح.)234(214/1
( )2أخرجه ابن ماجه،السنن (.)23
( )3أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح (.)1224
( )4الذهيب ،تذكرة احلفاظ  ،2/1والدهلوي ،حجة اهلل البالغة .141/1
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وقال يف ترمجة عمر":وهو الذي س ين للمحدثني التثبت يف النقل ،ورمبا كان يتوقف يف خرب الواحد
إذا ارتاب ،فروى اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثالث
مرات ،فلم يؤذن له ،فرجع ،فأرسل عمر يف أثره ،فقال :مل رجعت؟ قال :مسعت رسول اهلل  يقول" :إذا
سلم أحدكم ثالث ،فلم جيب ،فلريجع"  ،قال :لتأتيين على ذلك ببينة أو ألفعلن بك ،فجاء أبو موسى
منتقعا لونه وحنن جلوس ،فقلنا :ما شأنك؟ فأخربنا ،وقال :فهل مسع أحد منكم؟ فقلنا :نعم ،كلنا مسعه،
أحب عمر أن يتأكد عنده خرب أيب موسى بقول صاحب
فأرسلوا معه رجال منهم حىت أتى عمر فأخربه ،ي
آخر ،ففي هذا دليل على أن اخلرب إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد ،ويف ذلك حض على
تكثري طرق احلديث لكي يرتقي عن درجة الظن إىل درجة العلم ،إذ الواحد جيوز عليه النسيان والوهم ،وال
يكاد جيوز ذلك على ثقتني مل خيالفهما أحد ،وقد كان عمر من وجله أن خيطئ الصاحب على رسول اهلل

 يأمرهم أن يقلوا الرواية عن نبيهم ،ولئال يتشاغل الناس باألحاديث عن حفظ القرآن"(.)1
وهذا االحتياط ال يعين اهنم كتموا شيئا من السنة كما يروج له أهل البدع ويطبل به اذناهبم عرب
ِ يِ
ين يَكتُ ُمو َن َما
وسائل األعالم ،فالصحابة أعرف الناس بأمث من كتم شيئا من الدين  ،قال تعاىل  :إ ين الذ َ
أَنزلنَا ِمن البـيـنَ ِ
ياس ِيف ال ِكتَ ِ
ك يَ َلعنُـ ُهم اللهُ َويـَل َعنُـ ُهم ي
ات َواهلَُدى ِمن بَـع ِد َما بـَيـنياهُ لِلن ِ
الال ِعنُو َن .)2(
اب أُولَـئِ َ
َ َ َ
ُ
ُ
النيب يقول ":من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار"(.)3
وال سيما أن ي
وأخرج اإلمام أمحد بسند صحيح عن األعرج قال :قال أبو هريرة :إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن
النيب  واهلل املوعد أنكم تقولون ما بال املهاجرين ال حيدثون عن رسول اهلل  هبذه األحاديث وما بال

األنصار ال حيدثون هبذه األحاديث وأن أصحايب من املهاجرين كانت تشغلهم صفقاهتم يف األسواق وان
أصحايب من األنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها وإين كنت امرأ معتكفا وكنت أكثر جمالسة
رسول اهلل  أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وأن النيب  حدثنا يوما فقال ":من يبسط ثوبه حىت أفرغ
إل
من حديثي مث يقبضه إليه فإنه ليس ينسى شيئا مسعه مين أبدا" .فبسطت ثويب أو قال :منريت مث قبضته ي

( )1الذهيب،تذكرة احلفاظ .7-6/1
( )2سورة البقرة.154/
( )3أخرجه أمحد ،املسند .444/2
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ِ يِ
ين
فواهلل ما نسيت شيئا مسعته منه وأمي اهلل لوال آية يف كتاب اهلل ما حدثتكم بشيء أبدا مث تال{  :إ ين الذ َ
يكتمو َن ما أَنزلنَا ِمن البـيـنَ ِ
ات َواهلَُدى اآلية(.)2(.")1
َ ُُ َ َ َ َ
وأخرج مسلم من حديث أيب أيوب ،أنه قال حني حضرته الوفاة :كنت كتمت عنكم شيئا
مسعته من رسول اهلل  ،مسعت رسول اهلل  ،يقول" :لوال أنكم تذنبون خللق اهلل خلقا يذنبون يغفر
هلم"(. )3
والسبب الرئيس يف تأخري تبليغ احلديث هو إما اكتفاء بغريه من الصحابة ممن روى احلديث أو رمبا
اجتهادا من الصحايب أن احلديث قد يتخذه بعض الناس ذريعة يف تقصريهم يف العبادة ،ومن ذلك ان معاذ
بن جبل حني حضرته الوفاة قال:اكشفوا عين سجف القبة ،أحدثكم حديثا مسعته من رسول اهلل .
وقال مرة :أخربكم بشيء مسعته من رسول اهلل ، مل مينعين ان أحدثكموه إال أن تتكلوا مسعته يقول " :من
شهد أن ال إله إال اهلل خملصا من قلبه أو يقينا من قلبه مل يدخل النار أو دخل اجلنة" .وقال مرة ":دخل
اجلنة ومل متسه النار "(.)4فاالحتياط والتثبت ال يتعارض مع التبليغ ،والصحابة الكرام  بلغوا ما مسعوا وأدوا
ما جيب عليهم تأديته ،ومل يكتموا شيئا من الدين.
المبحث الثالث :ضوابط نقد الرواية عند الصحابة الكرام:
من خالل التتبع لألحاديث النبوية جند أن الصحابة الكرام كانت هلم سبل متعددة يتبعوهنا من أجل
ضبط قبول الرواية أو ردها ،وهو ينم عن حرصهم على سنة نبيهم ،ومحايتها من الدخلة واملنتحلني،
والسيما أن اهلل تعاىل تكفل حبفظ الكتاب الكرمي ،وصار على عاتقهم محاية السنة النبوية ،فكانوا أحق
حبمل هذه األمانة وأهلها ،فهم خري ٍ
جيل عرفه التاريخ.
ومن هذه الضوابط :

( )1سورة البقرة.154/
( )2أخرجه أمحد ،املسند .274/2
( )3أخرجه مسلم ،املسند الصحيح .)2741(2115/4
( )4اخرجه امحد ،املسند .235/5
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الضابط األول:عرض الرواية على النبي  حال حياته:
وهذا من أعظم أسباب محاية السنية ،فهم وإن كانوا خري ناس ،ومل يفشي بينهم الكذب ،إال أهنم
حترجوا من كثرة التحديث ،والقبول من كل أحد ،فكان بعضهم يأيت النيب  يسأله عن أمر ينسب إليه 
،ومن ذلك:
ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة ،قال :كنا قعودا حول رسول اهلل  ،معنا
أبو بكر ،وعمر يف نفر ،فقام رسول اهلل  من بني أظهرنا ،فأبطأ علينا ،وخشينا أن يقتطع دوننا ،وفزعنا،
فقمنا ،فكنت أول من فزع ،فخرجت أبتغي رسول اهلل  حىت أتيت حائطا لألنصار لبين النجار ،فدرت
به هل أجد له بابا؟ فلم أجد ،فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من بئر خارجة  -والربيع اجلدول -
فاحتفزت ،فدخلت على رسول اهلل  ،فقال" :أبو هريرة" فقلت :نعم يا رسول اهلل ،قال" :ما شأنك؟"
قلت :كنت بني أظهرنا ،فقمت فأبطأت علينا ،فخشينا أن تقتطع دوننا ،ففزعنا ،فكنت أول من فزع،
فأتيت هذا احلائط ،فاحتفزت كما حيتفز الثعلب ،وهؤالء الناس ورائي ،فقال" :يا أبا هريرة" وأعطاين نعليه،
قال" :اذهب بنعلي هاتني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه ،فبشره
باجلنة" .فكان أول من لقيت عمر ،فقال :ما هاتان النعالن يا أبا هريرة؟ فقلت :هاتان نعال رسول اهلل ،
بعثين هبما من لقيت يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه ،بشرته باجلنة ،فضرب عمر بيده بني ثديي
فخررت السيت ،فقال :ارجع يا أبا هريرة ،فرجعت إىل رسول اهلل  ،فأجهشت بكاء ،وركبين عمر ،فإذا هو
على أثري ،فقال رسول اهلل " :ما لك يا أبا هريرة؟" قلت :لقيت عمر ،فأخربته بالذي بعثتين به ،فضرب
بني ثديي ضربة خررت السيت ،قال :ارجع ،فقال رسول اهلل " :يا عمر ،ما محلك على ما فعلت؟ " قال:
يا رسول اهلل ،بأيب أنت ،وأمي ،أبعثت أبا هريرة بنعليك ،من لقي يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقنا هبا قلبه
بشره باجلنة؟ قال" :نعم ".قال :فال تفعل ،فإين أخشى أن يتكل الناس عليها ،فخلهم يعملون ،قال رسول
اهلل " :فخلهم"(.)1
فعمر بن اخلطاب مل يقبل الرواية عن النيب  من أيب هريرة  أوال ،حىت عرضه على النيب
ليتأكد من صحة اخلرب ،وهذا ال يعين هتمة أليب هريرة ،فرمبا لو جاء هبذا اخلرب من جاء من الصحابة لتثبت
عمر  من النيب ،اللهم إال ابا بكر الصديق ،لعظم مكانته عندهم ،وقد مرت أمثلة تؤيد ذلك.

( )1أخرجه مسلم ،املسند الصحيح ،)31(54/1وغريه.
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فكان عمر – امللهم -قد اجتهد يف احتمال استغالل بعض ضعاف القلوب هلذا احلديث يف
النيب على
التسويف يف االعمال ،والتقصري يف الطاعات (االتكال)،كما عرب عنه عمر ،فأقره ي

اجتهاده.
وقد فعل مثل فعل عمر  بعض الصحابة  ،ومن ذلك ان معاذ بن جبل حني حضرته الوفاة
قال :اكشفوا عين سجف القبة أحدثكم حديثا مسعته من رسول اهلل  ."وقال مرة:أخربكم بشيء مسعته من
رسول اهلل  مل مينعين ان أحدثكموه إال أن تتكلوا مسعته يقول " :من شهد ان ال إله اال اهلل خملصا من قلبه

أو يقينا من قلبه مل يدخل النار أو دخل اجلنة" وقال مرة ":دخل اجلنة ومل متسه النار "(.)1
قال النووي ":وأما دفع عمر  له-يريد أبا هريرة -فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه بل قصد رده عما
هو عليه وضرب بيده يف صدره ليكون أبلغ يف زجره "(.)2
النيب لرأي أصحابه والنزول عنده! وهذا يف منتهى الرمحة والتواضع
وهنا نكتة عظيمة وهي مساع ي
النبوي ،وهو تربية ألمته من بعده.
النيب  يف ذلك اعرتاضا عليه ورد األوامر ،إذ ليس
قال القاضي عياض ":وليس فعل عمر ومراجعة ي
فيما وجه به أبا هريرة( )3غري تطييب قلوب أمته وبشراهم ،فرأى عمر أن كتم هذا عنهم أصلح هلم ،وأذكى
ألعماهلم ،وأوفر ألجورهم أال يتكلوا ،وأنه أعود باخلري عليهم من ُم َع يجلة هذه البشرى ،فلما عرض ذلك
النيب  للخصوص ،وخشى عمر إن حصل ىف
النيب  صوبه له ،وقد يكون رأي عمر للعموم وأمر ي
على ي
اخلصوص أن يفشو ويتسع.وىف هذا احلديث من الفقه والذى قبله :إدخال املشورة على اإلمام من أهل العلم
والدين ومن وزرائه وخاصته.)4("..
وتأمل بعد قول النيب ملعاذ،وكان رديفه على الرحل ":يا معاذ بن جبل .قال :لبيك يا رسول اهلل
وسعديك .قال :يا معاذ  .قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك -ثالثا -قال" :ما من أحد يشهد أن ال إله

( )1اخرجه أمحد ،املسند .235/5
( )2النووي،شرح مسلم .221/1
( )3يف املطبوع (معاذ)،والصواب ما أثبتناه ،وهو يف إحدى نسخ الكتاب كما نبه احملقق يف اهلامش.
( )4القاضي عياض،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم.264/1
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إالي اهلل وأ ين حممدا رسول اهلل ،صدقا من قلبه ،إالي حرمه اهلل على النار" .قال يا رسول اهلل :أفال أخرب به
الناس فيستبشروا؟ قال" :إذا يتكلوا " وأخرب هبا معاذ عند موته تأمثا"(.)1
قال احلافظ":فكأن قوله  ملعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أيب هريرة فكان النهي للمصلحة ال
للتحرمي فلذلك أخرب به معاذ لعموم اآلية بالتبليغ واهلل أعلم"(.)2
وهنا يتضح أن خشية التكاسل واالتكال إمنا كانت متوقعة من ضعاف اإلميان أو املؤلفة قلوهبم،
النيب  خص هبا بعض أصحابه كأيب هريرة ،ومعاذ.
والدليل أن ي
ص بالعلم قوم ملا فيهم من الضبط وصحة الفهم ،وال يبذل املعىن
قال املهلب ":فيه أنه جيب أن ُخيَ ي
اللطيف ملن ال يستأهله من الطلبة ومن خياف عليه الرتخص واالتكال لقصري فهمه ،كما فعل .)3("
الضابط الثاني:عرض الرواية على القرآن الكريم.
وهذا الضابط يف األصل استعمله الصحابة بعد وفاة النيب، إذ لو كان النيب حيا لردوا اختالفهم
إليه.
ومن أمثلة هذا الضابط ،وأمثلته كثرية :ما أخرجه أمحد يف مسنده عن قتادة عن أىب حسان األعرج ان
رجلني دخال على عائشة فقاال :إن أبا هريرة حيدث أن نيب اهلل  كان يقول " :إمنا الطرية يف املرأة والدابة
والدار" .قال :فطارت شقة منها يف السماء وشقة يف األرض ،فقالت :والذي أنزل القرآن على أيب القاسم
ما هكذا كان يقول ،ولكن نيب اهلل  كان يقول ":كان أهل اجلاهلية يقولون الطرية يف املرأة والدار
ض وَال ِيف أَن ُف ِس ُكم إِيال ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
اب  )4(إىل آخر
والدابة" .مث قرأت عائشة َ :ما أ َ
اب من يمصيبَة يف األَر ِ َ

اآلية"(.)5
وقد وقع اختالف واضح بني أهل العلم يف هذا احلديث بني مق ٍر ٍ
وناف له ،واحلديث مل ينفرد به أبو
هريرة ،بل رواه ابن عمر )6(وغريه ،وليس املوضع موضع دراسته ،وأنقل هنا كالم اإلمام القرطيب يف توجيه

( )1أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح ()121و(،)124من حديث أنس بن مالك .
( )2ابن حجر ،فتح الباري .221/1
( )3ابن بطال ،شرح صحيح البخاري .217/1
( )4سورة احلديد .22/
( )5أخرجه أمحد ،املسند .246/6
( )6أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح ( )5431وغريه.
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احلديث ،إذ قال":وال يظن مبن قال هذا القول  :أن الذي رخص فيه من الطرية هبذه األشياء الثالثة هو على
حنو ما كانت اجلاهلية تعتقد فيها  ،وتفعل عندها  ،فإ يهنا كانت ال تقدم على ما تطريت به  ،وال تفعله
بوجه بناء على أن الطرية تضر قطعا  ،فإ ين هذا ظن خطأ ،وإمنا يعين بذلك  :أن هذه الثالثة أكثر ما يتشاءم
الناس هبا ملالزمتهم إياها  ،فمن وقع يف نفسه شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يرتكه  ،ويستبدل به
غريه مما تطيب به نفسه ،ويسكن له خاطره ،ومل يُلزمه الشرع أن يقيم يف موضع يكرهه  ،أو مع امرأة
يكرهها ،بل قد فسح له يف ترك ذلك كله ،لكن مع اعتقاد أن اهلل تعاىل هو الفعيال ملا يريد ،وليس لشيء

من هذه األشياء أثر يف الوجود"(.)1
ومنه ما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث أيب إسحاق  ،قال  :كنت مع األسود بن يزيد جالسا
يف املسجد األعظم  ،ومعنا الشعيب  ،فحدث الشعيب حبديث فاطمة بنت قيس  ،أن رسول اهلل  ، مل
جيعل هلا سكىن وال نفقة  ،مث أخذ األسود كفا من حصى فحصبه به ،فقال :ويلك حتدث مبثل هذا ،قال
عمر":ال نرتك كتاب اهلل وسنة نبينا  لقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسيت ،هلا السكىن والنفقة،
قال اهلل عز وجل َ  :ال ُخت ِرجوه ين ِمن بـيوهتِِ ين وَال َخيرجن إِيال أَن يأتِني بَِف ِ
اح َش ٍة يمبَـيـنَ ٍة .)3(")2( 
َ َ
ُ ُ
ُُ َ ُ َ
فعمر  عرض خرب فاطمة بنت قيس على القرآن الكرمي ،فرآه خيالفه،فالقرآن نص على السكىن
للمطلقة ،وفاطمة روت حادثة هلا مع النيب معارضة هلذا ،فعمر رد حديثها معلال ذلك باهنا واحدة
لعلها نسيت أو اخطأت يف نقلها أو فهمها للحديث ،وللعلماء يف احلديث أقوال فلتنظر يف حملها.
ومنه ما أخرجه الطرباين من حديث طارق بن شهاب قال  :سألت عبد اهلل عن امرأة أرادت أن جتعل

ومات  )4( ما أرى هؤالء إال أشهر احلج
من حجها عمرة فقال  ":أمل تسمع اهلل يقول   :احلَ يج أَش ُهر يمعلُ َ
"(.)5
واحلقيقة أن هذا املنهج (عرض الرواية على القرآن الكرمي) قد علمه النيب  ألصحابه ،فمنه ما
أخرجه متام الرازي يف فوائده بسنده عن أم مبشر ،قالت :كنت يف بيت حفصة فقال رسول اهلل " :ال
( )1القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص شرح مسلم .114/11
( )2سورة الطالق.1/
( )3أخرجه مسلم ،املسند اجلامع .)1411(1111/2
( )4سورة البقرة.147/
( )5الطرباين ،املعجم الكبري.)4713 ( 342/4
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يدخل النار إن شاء اهلل أحد شهد بدرا واحلديبية" .قالت :فقالت حفصة :ألست تسمع اهلل يقولَ :وإِن
يمن ُكم إِيال وا ِردها ، )1( فقال ":أولست تسمعني اهلل عز وجل يقول  :مثُي نـُن يجي الي ِ
ين اتـي َقوا .)3(")2( 
ذ
َ
َ َُ
َ

وكذا املوقف التارخيي العظيم أليب بكر الصديق يف أول امتحان حقيقي للصحابة يف وفاة النيب، إذ
أخرج البخاري من حديث أ يم املؤمنني عائشة  :أن رسول اهلل  مات وأبو بكر بالسنح ،فقام عمر
يقول:واهلل ما مات رسول اهلل .قالت وقال عمر :واهلل ما كان يقع يف نفسي إال ذاك وليبعثنه اهلل فليقطعن
أيدي رجال وأرجلهم  .فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهلل  فقبله ،قال :بأيب أنت وأمي طبت حيا

وميتا ،والذي نفسي بيده ال يذيقنك اهلل املوتتني أبدا ،مث خرج فقال :أيها احلالف على رسلك فلما تكلم
أبو بكر جلس عمر فحمد اهلل أبو بكر وأثىن عليه ،وقال :أال من كان يعبد حممدا  فإن حممدا قد مات،
يك َميت َوإِنـ ُيهم يميتُو َن .)4( وقالَ :وَما ُحمَ يمد إِالي
ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي ال ميوت  .وقال :إِن َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ضير
ات أَو قُت َل ان َقلَبتُم َعلَى أَع َقابِ ُكم َوَمن يَن َقلب َعلَ َى َعقبَـيه فَـلَن يَ ُ
َر ُسول قَد َخلَت من قَـبله الير ُس ُل أَفَِإن يم َ
ِ
ين  . .)5( فنشج الناس يبكون.)6( ".....
اللهَ َشيئا َو َسيَج ِزي اللهُ الشياك ِر َ
فالقرآن الكرمي البوصلة الصحيحة اليت ال يضل من متسك هبا ،وال يزيغ عنها إال هالك.
وهكذا جيد الباحث أن الصحابة الكرام جعلو من القرآن الكرمي ضابطا هلم يف قبول الرواية أو ردها،

وال سيما بعد وفاة النيب. 
الضابط الثالث:عرض الرواية على المحفوظ من السنة النبوية(بعد وفاته .)

ومن الضوابط اليت اعتمدها الصحابة الكرام يف نقد الراويات عرضها على الثابت احملفوظ من
األحاديث ،وقد نفعهم يف هذا قرهبم من النيب وجمالستهم.
ومن ذلك:ما أخرجه الشيخان من حديث عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة قال :توفيت ابنة
لعثمان  مبكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهم وإين جلالس بينهما أو قال
( )1سورة مرمي .71/
( )2سورة مرمي .71/
( )3متام الرازي ،الفوائد (.)1275
( )4سورة الزمر.31/
( )5سورة آل عمران.144/
( )6البخاري ،اجلامع الصحيح (.)3467
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جلست إىل أحدمها مث جاء اآلخر فجلس إىل جنيب فقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما لعمرو بن
عثمان :أال تنهى عن البكاء ؟ فإن رسول اهلل  قال  ":إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه " .فقال ابن
عباس رضي اهلل عنهما قد كان عمر  يقول بعض ذلك مث حدث قال صدرت مع عمر  من مكة
حىت إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب حتت ظل مسرة فقال أذهب فانظر من هؤالء الركب ؟ قال فنظرت فإذا
صهيب فأخربته فقال :ادعه ل فرجعت إىل صهيب ،فقلت :أرحتل فاحلق أمري املؤمنني فلما أصيب عمر
علي وقد قال رسول اهلل
دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه .فقال عمر  :يا صهيب أتبكي ي

 ": إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه " .قال ابن عباس رضي اهلل عنهما فلما مات عمر  ذكرت
ذلك لعائشة رضي اهلل عنها فقالت :رحم اهلل عمر واهلل ما حدث رسول اهلل  إن اهلل ليعذب املؤمن ببكاء
أهله عليه ،ولكن رسول اهلل  قال":إن اهلل ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه".وقالت حسبكم القرآن
َ والَ تَ ِزُر َوا ِزَرة ِوزَر أُخَرى )1( قال ابن عباس رضي اهلل عنهما عند ذلك :واهلل هو أضحك وأبكى"(.)2
قال احلافظ  ":وهذه التأويالت عن عائشة متخالفة ،وفيه إشعار بأهنا مل ترد احلديث حبديث آخر
بل مبا استشعرته من معارضة القرآن"(.)3
قال القرطيب ":قال علماؤنا :وإمنا محلها على ذلك أهنا مل تسمعه ،وأنه معارض لآلية .وال وجه
إلنكارها ،فإن الرواة هلذا املعىن كثري ،كعمر وابنه واملغرية بن شعبة وقيلة بنت خمرمة ،وهم جازمون بالرواية،
فال وجه لتخطئتهم .وال معارضة بني اآلية واحلديث ،فإن احلديث حممله على ما إذا كان النوح من وصية
امليت وسنته ،كما كانت اجلاهلية تفعل"(.)4
وقد وقع خالف يف احلديث بشكل كبري  ،بعضهم ذهب إىل مذهب السيدة عائشة رضي اهلل عنها ،
وبعض ذهب املذهب اآلخر ،وبعضهم وفق بينهما كما فعل اإلمام البخاري إذ بوب يف صحيحه (باب قول
النيب "يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه " .إذا كان النوح من سنته) (.)5
( )1هذه جزء من آية وردت يف سورة:االنعام 164/و اإلسراء،15 /وفاطر11/والزمر.7/
( )2أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح ( )1226و()1221و( ،)1231ومسلم ،املسند الصحيح
427(641/2و421و )424وغريمها.
( )3ابن حجر ،فتح الباري .154/3
( )4القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن .231/11
( )5البخاري  ،اجلامع الصحيح 431/1باب  ،32وينظر :ابن حجر ،فتح الباري .154/3
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فأم املؤمنني عارضت حديث عمر وغريه من الصحابة مبا حتفظه من سنة املصطفى ،وبفهمها
لكتاب اهلل تعاىل.
ومنه ما أخرجه الطحاوي من طريق عروة بن الزبري  ،قال  :بلغ عائشة رضي اهلل عنها  :أن أبا هريرة
يقول  :إن رسول اهلل  قال  ":ألن أمتع بسوط يف سبيل اهلل  ،أحب إل من أن أعتق ولد الزنا  ،وإن
رسول اهلل  قال  :ولد الزنا شر الثالثة  ،وإن امليت يعذب ببكاء احلي" .فقالت عائشة  :رحم اهلل أبا
هريرة أساء مسعا فأساء إجابة"(. )1
قال الطحاوي  ":قول رسول اهلل  الذي ذكره عنه أبو هريرة " :ولد الزىن شر الثالثة " إمنا كان
إلنسان بعينه كان منه من األذى لرسول اهلل  ما كان منه مما صار به كافرا شرا من أمه  ،ومن الزاين هبا
الذي كان محلها به منه"(.)2
فأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ردت حديث أيب هريرة  مبا حتفظه من حديث النيب ،وقد
يكون كذلك من معارضته – بفهمها واجتهادها – للقرآن لكرمي،ويؤيده ما جاء يف أحد طرق احلديث أن
عائشة رضي اهلل عنها كانت إذا قيل هلا :هو شر الثالثة (يعين ولد الزنا)  ،عابت ذلك وقالت" :ما عليه من
وزر أبويه ،قال اهللَ  :والَ تَ ِزُر َوا ِزَرة ِوزَر أُخَرى.)4(")3( 
ومنه أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن ثابت األنصاري :حدثىن رجل أنه كان مع عمار
بن ياسر باملدائن فأقيمت الصالة فتقدم عمار وقام على دكان يصلى والناس أسفل منه ،فتقدم حذيفة فأخذ
على يديه فاتبعه عمار حىت أنزله حذيفة ،فلما فرغ عمار من صالته قال له حذيفة :أمل تسمع رسول اهلل 

يقول  ":إذا أم الرجل القوم فال يقم ىف مكان أرفع من مقامهم " .أو حنو ذلك ،قال عمار :لذلك اتبعتك
حني أخذت على يدي"(.)5فحذيفة  إمنا انتقد فعل عمار مبا حيفظه من سنة النيب.

( )1أخرجه الطحاوي ،مشكل اآلثار (،)411واحلاكم،املستدرك على الصحيحني ،215/2والبيهقي،معرفة السنن واآلثار
.343/14
( )2الطحاوي ،شرح املشكل .264/2
( )3هذه جزء من آية وردت يف سورة:االنعام 164/و اإلسراء،15 /وفاطر11/والزمر.7/
( )4أخرجه عبد الرزاق ،املصنف ( )13161و (،)13161واحلاكم ،املستدرك  ،111/4والبيهقي ،السنن .51/11
( )5أبو داود ،السنن ( )541وروي عن أيب مسعود  أيضا كما يف السنن(،)547وهو مما يعضد هذا احلديث.
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وقد يعارض هذا احلديث حبديث إمامة النيب  على املنرب ،وقد وجهه العلماء بتوجيهات عدة ،منها
أن حديث املنرب منسوخ ،يقول اإلمام القرطيب ":قلت :فهؤالء ثالثة من الصحابة قد أخربوا بالنهي عن
ذلك ،ومل حيتج أحد منهم على صاحبه حبديث املنرب فدل على أنه منسوخ ،ومما يدل على نسخه أن فيه
عمال زائدا يف الصالة ،وهو النزول والصعود ،فنسخ كما نسخ الكالم والسالم"(.)1
ومنه أيضا ما أخرجه أمحد من حديث ابن املسيب قال:خرج عثمان  حاجا حىت إذا كان ببعض
الطريق قيل لعلي رضوان اهلل عليهما أنه قد هنى عن التمتع بالعمرة إىل احلج .فقال علي  ألصحابه :إذا
ارحتل فارحتلوا فأهل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمه عثمان  يف ذلك ،فقال له علي  أمل أخرب إنك
هنيت عن التمتع بالعمرة؟ قال :فقال :بلى .قال :فلم تسمع من رسول اهلل  متتع ؟ قال :بلى "(.)2
قال السندي  ":واحلاصل أن عمر وعثمان رضي اهلل تعاىل عنهما كانا يريان أن التمتع يف وقته 

كان بسبب من األسباب وتركه أفضل وعلي كان يراه أنه السنة أو أفضل ،واهلل تعاىل أعلم"(.)3
وعلي أية حال فالذي يعنينا معارضة علي لنهي عثمان رضي اهلل عنهما عن التمتع بالعمرة إىل احلج
مبا حيفظ من سنة النيب.
الضابط الرابع:عرض الرواية على كبار الصحابة.
من البدهي أن حفظ الصحابة الكرام متفاوت وأن فقههم متفاوت  ،نص عليه القرآن الكرمي بقوله
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعاىل َ وإِذَا َج ُ
اءهم أَمر يم َن األَم ِن أَ ِو اخلَوف أَذَاعُوا بِه َولَو َريدوهُ إِ َىل الير ُسول َوإِ َىل أُوِل األَم ِر منـ ُهم لَ َعل َمهُ
يِ
ين يَستَنبِطُونَهُ ِمنـ ُهم َولَوالَ فَض ُل الل ِه َعلَي ُكم َوَرمحَتُهُ الَتـيبَـعتُ ُم الشييطَا َن إِالي قَلِيال .)4(
الذ َ
فلو كان الصحابة كلهم على قدر متسا ٍو من الفقه واحلفظ واالستنباط ملا أمرهم رب العزة برد األمر
إىل النيب يف حضوره حال حياته ،وإىل فقهاء الصحابة وأهل العلم منهم يف غياب النيب أو بعد وفاته.
أخرج ابن حبان يف صحيحه من حديث أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل " :أرحم أميت
بأميت أبو بكر ،وأشدهم يف اهلل عمر ،وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب اهلل أيب بن كعب ،وأفرضهم

( )1القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن،51/11وينظر:ابن رجب ،فتح الباري،455/2والشيقينطي ،أضواء البيان.373/3
( )2أخرجه أمحد ،املسند ،54/1والنسائي ،السنن ،153/5وغريمها.
( )3السندي،شرح سنن النسائي .152/5
( )4سورة النساء.13/
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زيد بن ثابت ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل أال وإن لكل أمة أمينا وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن
اجلراح"(.)1
وهذا التكامل بني الصحابةالكرام هو من بلغ هبم ما بلغ ،لذا كان بعض الصحابة يتحرى من
الصحايب األخر صحة حديث طرق مسعه مل يكن مسعه من قبل ،إما لكونه مل حيضر ذلك اجمللس كله أو
بعضه ،أو لتأخر اسالمه عن زمن حتديث النيب .فهذا ضابط معترب عند الصحابة الكرام يف قبول
األحاديث.
ومن ذلك  :ما أخرجه عبد الررزاق يف مصنفه من حديث قبيصة بن جابر األسدي ،قال :كنت
حمرما فرأيت ظبيا فرميته ،فأصبت ُخ َش َشاءَهُ -يعين أصل قرنه -فركب ردعه ،فوقع يف نفسي من ذلك شيء،
فأتيت عمر بن اخلطاب أسأله فوجدت ملا جئته رجال أبيض رقيق الوجه ،وإذا هو عبد الرمحن بن عوف قال:
فسألت عمر فالتفت إىل عبد الرمحن ،فقال" :ترى شاة تكفيه؟" قال :نعم فأمرين أن أذبح شاة " ،فقمنا من
عنده ،فقال صاحب ل :إن أمري املؤمنني مل حيسن أن يفتيك حىت سأل الرجل فسمع عمر كالمه ،فعاله
عمر بالدرة ضربا ،مث أقبل علي عمر ليضربين ،فقلت :يا أمري املؤمنني مل أقل شيئا إمنا هو قاله قال :فرتكين،
مث قال" :أردت أن تقتل احلرام وتتعدى الفتيا" قال " :إن يف اإلنسان عشرة أخالق ،تسعة حسنة ،وواحدة
سيئة ،فيفسدها ذلك السيئ ،وقال :إياك ،وعثرة الشباب"(.)2
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث مالك بن أوس بن احلدثان قال  :جئت بدنانري ل فأردت
ان أصرفها فلقيىن طلحة بن عبيد اهلل فاصطرفها وأخذها ،فقال :حىت جيئ سلم خازين -قال أبو عامر من

الغابة -وقال فيها كلها :هاء وهاء .قال فسألت عمر بن اخلطاب  عن ذلك ،فقال :مسعت رسول اهلل
 يقول ":الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء ،والرب بالرب ربا إال هاء وهاء ،والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء
والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء"(.)3
فتأمل يف قوله (فسألت عمر )،فالرجل إراد االطمئنان هلذا احلكم (احلديث)،أنه صدر من النيب،
فسأل بعض األصحاب عنه.
( )1أخرجه ابن حبان،الصحيح .)7131(7131
( )2أخرجه عبد الرزاق ،املصنف ، 417/4والطرباين،املعجم الكبري ،)254( 127/1واحلاكم  ،املستدرك ،315/3وغريهم
( )3أخرجه أمحد-واللفظ له -املسند ،45/1والبخاري،اجلامع الصحيح(،)2127ومسلم ،املسند الصحيح 1214/3
( ،)1516وغريهم.
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ويتضح هذا الضابط بشكل أجلى يف قول أم املؤمنني لسائل يسأهلا عن مسألة ،فتحيله إىل من هو
أعرف هبا ،لتعلق املسألة بأمر ما ،إذ أخرج اإلمام أمحد بسند صحيح من حديث القاسم بن خميمرة عن
شريح بن هانئ قال  :سألت عائشة رضي اهلل عنها عن املسح على اخلفني ،فقالت :سل عليا فهو أعلم
هبذا مين ،هو كان يسافر مع رسول اهلل  فسألت عليا ، فقال :قال رسول اهلل ": للمقيم يوم وليلة
وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن "(.)1
فلما كان السؤال يتعلق مبسألة تقع يف الغالب يف السفر ،فالسيدة عائشة  أرجعت السائل إىل
صحايب آخر أعرف منها هبذه املسألة؛ ألنه كان يسافر مع النيب. 
ومنه:ما أخرجه الشيخان من حديث أيب بردة ،عن أيب موسى األشعري ،قال :جاء أبو موسى إىل
عمر بن اخلطاب فقال :السالم عليكم هذا عبد اهلل بن قيس ،فلم يأذن له ،فقال :السالم عليكم هذا أبو
موسى ،السالم عليكم هذا األشعري ،مث انصرف ،فقال :ردوا علي ردوا علي ،فجاء فقال :يا أبا موسى ما
ردك؟ كنا يف شغل ،قال :مسعت رسول اهلل يقول" :االستئذان ثالث ،فإن أذن لك ،وإال فارجع" قال:
لتأتيين على هذا ببينة ،وإال فعلت وفعلت ،فذهب أبو موسى .قال عمر :إن وجد بينة جتدوه عند املنرب
عشية ،وإن مل جيد بينة فلم جتدوه ،فلما أن جاء بالعشي وجدوه ،قال :يا أبا موسى ،ما تقول؟ أقد وجدت؟
قال :نعم ،أيب بن كعب ،قال :عدل ،قال :يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال :مسعت رسول اهلل  يقول
ذلك ،يا ابن اخلطاب فال تكونن عذابا على أصحاب رسول اهلل  ،قال :سبحان اهلل إمنا مسعت شيئا،
فأحببت أن أتثبت"(.)2
ويف قول عمر(: أتثبت) تصريح واضح باعتبار هذا الضابط املهم عندهم.
النيب  ،أنه قال:
ومنه ما أخرجه أمحد من حديث الوليد بن عبد الرمحن ،أن أبا هريرة ،حدث عن ي
"من صلى على جنازة فله قرياط ،ومن صلى عليها وتبعها فله قرياطان" .فقال له عبد اهلل بن عمر :انظر ما
حتدث به يا أبا هريرة ،فإنك تكثر احلديث عن رسول اهلل  ،فأخذ بيده ،فذهب به إىل عائشة ،فصدقت
أبا هريرة ،فقال أبو هريرة":واهلل يا أبا عبد الرمحن ،ما كان يشغلين عن رسول اهلل  الصفق يف األسواق ،ما
كان يهمين من رسول اهلل  إال كلمة يعلمنيها ،أو لقمة يلقمنيها"(.)3
( )1أخرجه أمحد،املسند .144/1
( )2أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح (،)5141ومسلم –واللفظ له -املسند اجلامع ،)2153(1644/3وغريمها.
( )3أخرجه أمحد ،املسند .317/2
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فمن يتأمل صنيع أيب هريرة  جيد بوضوح اعتمادهم –أحيانا-يف صحة الراوية وتصحيحيها على
اقرار الصحابة الكبار .
ومنه أيضا ما أخرجه ابن سعد وغريه من حديث سامل أيب النضر ،قال :ملا كثر املسلمون يف عهد
عمر ضاق هبم املسجد فاشرتى عمر ما حول املسجد من الدور إال دار العباس بن عبد املطلب وحجر
أمهات املؤمنني ،فقال عمر للعباس :يا أبا الفضل إن مسجد املسلمني قد ضاق هبم وقد ابتعت ما حوله من
املنازل نوسع به على املسلمني يف مسجدهم إال دارك وحجر أمهات املؤمنني ،فأما حجر أمهات املؤمنني فال
سبيل إليها وأما دارك فبعنيها مبا شئت من بيت مال املسلمني أوسع هبا يف مسجدهم .فقال العباس :ما
كنت ألفعل .قال فقال له عمر":اخرت مين إحدى ثالث :إما أن تبيعنيها مبا شئت من بيت مال املسلمني،
وإما أن أخططك حيث شئت من املدينة وأبنيها لك من بيت مال املسلمني ،وإما أن تصدق هبا على
املسلمني فنوسع هبا يف مسجدهم" فقال" :ال ،وال واحدة منها" ،فقال عمر" :اجعل بيين وبينك من
شئت" ،فقال" :أيب بن كعب" ،فانطلقا إىل أيب ،فقصا عليه القصة فقال أيب " :إن شئتما حدثتكما حبديث
مسعته من النيب  ،" فقاال" :حدثنا" ،مسعت رسول اهلل  يقول " :إن اهلل أوحى إىل داود أن ابن ل بيتا
أذكر فيه» .فخط له هذه اخلطة ،خطة بيت املقدس فإذا تربيعها بيت رجل من بين إسرائيل .فسأله داود أن
يبيعه إياه ،فأىب ،فحدث داود نفسه أن يأخذ منه فأوحى اهلل إليه أن يا داود :أمرتك أن تبين ل بيتا أُذكر
فيه ،فأردت أن تدخل يف بييت الغصب ،وليس من شأين الغصب ،وإن عقوبتك أن ال تبنيه .قال :يا رب
فمن ولدي؟ قال :من ولدك" .قال :فأخذ عمر مبجامع ثياب أيب بن كعب وقال" :جئتك بشيء فجئت
مبا هو أشد منه" .لتخرجن مما قلت .فجاء يقوده حىت أدخله املسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول
اهلل  فيهم أبو ذر فقال" :إين نشدت اهلل رجال مسع رسول اهلل  يذكر حديث
بيت املقدس حني أمر اهلل داود أن يبنيه إال ذكره" .فقال أبو ذر" :أنا مسعته من رسول اهلل ."وقال آخر:
"أنا مسعته" .وقال آخر" :أنا مسعته" .يعين من رسول اهلل  قال :فأرسل عمر أبيا،قال :وأقبل أُيب على عمر
فقال " :يا عمر أتتهمين على حديث رسول اهلل  ،"! فقال عمر " :يا أبا املنذر ،ال واهلل ما أهتمتك
عليه ،ولكين كرهت أن يكون احلديث عن رسول اهلل  ظاهرا" .قال :وقال عمر للعباس " :إذهب فال
أعرض لك يف دارك" .فقال العباس" :أما إذ فعلت هذا فإين قد تصدقت هبا على املسلمني أوسع هبا عليهم
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يف مسجدهم ،فأما وأنت ختاصمين فال" .قال :فخط عمر هلم دارهم اليت هي هلم اليوم وبناها من بيت مال
املسلمني"(.)1
ومنه ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن ،قال :كان أبو هريرة حيدثنا،
عن رسول اهلل  ،أنه قال" :إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو يف صالة يسأل اهلل خريا إال أعطاه
إياه"  .يقللها أبو هريرة بيده ،فلما تويف أبو هريرة ،قلت :لو جئت أبا سعيد فسألته؟ ،فأتيته فسألته ،مث
خرجت من عنده فدخلت على عبد اهلل بن سالم ،فسألته ،فقال :خلق اهلل آدم يوم اجلمعة ،وقبضه يوم
اجلمعة ،وفيه تقوم الساعة ،وهي آخر ساعة ،فقلت :إن رسول اهلل  ،قال":يف صالة" ،وليست ساعة
صالة.فقال :أوما تعلم أن رسول اهلل  قال" :منتظر الصالة يف صالة "؟  ،قلت :بلى ،قال :فهي واهلل
هي"(.)2
وهكذا جند أن الصحابة الكرام جعلوا ألنفسهم ضابطا مهما يف التثبت من صحة الرواية ،وهو
عرضها على كبار الصحابة وإقرارهم هلذا احلديث ،وهكذا يطمأن لسالمة الرواية من احتمالية اخلطأ الذي
قد يقع فيه الراوي.
الضابط الخامس:عرض الرواية على أزواج النبي.
مر معنا سلفا سؤال بعض الصحابة الكرام ألم املؤمنني عائشة ومعاودة االستفسار يف كثري من
الروايات ،وهذه االسئلة يف مسائل قد تكون مما خيتص به أهل بيت النيب من نسائه ،وقد ال تكون من
كذلك.
أما يف هذا الضابط فإننا نسلط الضوء على مسألة عرض الصحابة الكرام رواية ما أو حادثة ما على
أزواج النيب لكون األمر مما خيتص بالنيب يف حياته الزوجية أو األسرية ،أو أن هذه احلادثة مما خيتص هبا
النيب وال يطلع عليها أحد إال أزواجه.
وهذا ال يعين أن النيب  مل يبلغ هذا احلكم أو هذه املسألة للناس ،فالنيب بلغ كل الدين ،وعرف
الناس دقائق حياهتم ،لكن قد يقع يف مسألة ما حديثان متعارضان ظاهرا أو من قبيل الناسخ واملنسوخ،
فيسمع صحايب حديثا دون حديث ،فيختلف مع صحايب آخر حدث خبالف ما يعرفه ،فيلجأ الصحابة إىل
بعضهم البعض إذا كان مما يشتهر،ورمبا سألت زوجة من زوجاته أحد أصحابه  عن مسألة وقعت ومل
( )1ابن سعد ،الطبقات .15/4
( )2أخرجه الطرباين  ،املعجم الكبري.)362(146/13
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تشهدها ،أو ترسل زوجة منهن سائال يسأهلا إىل غريها من الصحابة ،كما سبق من إرسال أم املؤمنني عائشة
رضي اهلل عنها سائلها إىل علي بن أيب طالب ،معللة ذلك كون السؤال يتعلق بسفر النيب وعلي أعرف
منها؛ ألنه أكثر مالزمة للنيب  يف سفره.
إذن فالصحابة الكرام ضبطوا اخلالف يف الروايات اخلاصة بالنيب يف حياته الزوجية باالحتكام إىل
ازواجه فهن أعرف به ،والسيما أفقه النساء وسيدهتن ،الطاهرة املطهرة أم عبد اهلل عائشة ،فلوالها –بعد اهلل
تعاىل -لضاع علينا كثري من أمور النيب فجزاها اهلل عنا خري اجلزاء ،ولعن مبغضها ومؤذيها ،ومؤذي رسول
اهلل  فيها  ،فهي أعلم نسائه ،وأحبهن إليه.
واحلقيقة أن املتتبع للتاريخ بشكل متجرد ،جيدها من رؤوس فقهاء الصحابة ،وعليها مدار واسع يف
الفقه ،قال مسروق" :رأيت مشيخة أصحاب رسول الليه  األكابر يسألوهنا عن الفرائض"(.)1

وقال عطاء بن أيب رباح" :كانت عائشة أفقه الناس ،وأعلم الناس ،وأحسن الناس رأيا يف العامة"(.)2
النيب  كثريا وال مثال لعائشة وأ يم
النيب  حيفظن من حديث ي
قال حممود بن لبيد ":كان أزواج ي
سلمة ،وكانت عائشة تفيت يف عهد عمر وعثمان إىل أن ماتت ،يرمحها اهلل ،وكان األكابر من أصحاب
رسول اهلل  عمر وعثمان بعده يرسالن إليها فيسأالهنا عن السنن» "(.)3
وقال أبو موسى األشعري ":ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إال وجدنا عندها فيه علما"(.)4
وقال الزهري" :لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أمهات املؤمنني وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة
أفضل"(.)5

وبالطبع فال يقتصر هذا الضابط على السيدة عائشة،فقد روي عن غريها من أمهات املؤمنني،وكذا ال
يقتصر أمر سؤاهلن على قضايا أسرية(فقه األسرة)،كما نلحظه يف طيات هذا البحث.
ومن هذه األمثلة:

( )1أخرجه ابن ايب شيبة ،املصنف .234/11
(. )2
( )3ابن سعد،الطبقات.375/2
( )4أورده ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة .233/1
( )5أورده احلاكم،املستدرك ،11/4وابن عبد الرب ،االستيعاب .1113/4
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ما أخرجه اإلمام مسلم بسنده عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن ،عن أيب بكر(أبيه) ،قال:
مسعت أبا هريرة  يقص ،يقول يف قصصه":من أدركه الفجر جنبا فال يصم".فذكرت ذلك لعبد الرمحن ابن
احلارث  -ألبيه  -فأنكر ذلك ،فانطلق عبد الرمحن وانطلقت معه ،حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي
اهلل عنهما ،فسأهلما عبد الرمحن عن ذلك ،قال :فكلتامها قالت":كان النيب  يصبح جنبا من غري حلم ،مث
يصوم" .قال :فانطلقنا حىت دخلنا على مروان ،فذكر ذلك له عبد الرمحن ،فقال مروان :عزمت عليك إال ما
ذهبت إىل أيب هريرة ،فرددت عليه ما يقول :قال :فجئنا أبا هريرة -،وأبو بكر -حاضر ذلك كله ،قال:
فذكر له عبد الرمحن ،فقال أبو هريرة :أمها قالتاه لك؟ قال :نعم ،قال :مها أعلم ،مث رد أبو هريرة ما كان
النيب  ،قال:
يقول يف ذلك إىل الفضل بن العباس ،فقال أبو هريرة :مسعت ذلك من الفضل ،ومل أمسعه من ي
فرجع أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك ،قلت لعبد امللك :أقالتا :يف رمضان؟ قال :كذلك كان يصبح

جنبا من غري حلم مث يصوم"(.)1
النيب  من أزاواجه وهم أعرف الناس به(.)2
فأبو هريرة رجع عن رأيه ملا تبني له فعل ي
ومنه ما أخرجه الطرباين بسنده من حديث عبيد بن رفاعة ،أن زيد بن ثابت كان يقص فقال يف
قصصه :إذا خالط الرجل املرأة ،فلم مين فليس عليه غسل فليغسل فرجه وليتوضأ ،فقام رجل من اجمللس،
فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب ،فقال عمر  :ائتين به ألكون عليه شهيدا ،فلما جاءه قال له :يا عدو
نفسه أنت تضل الناس بغري علم ! قال :يا أمري املؤمنني أما واهلل ما ابتدعته ،ولكين مسعت ذلك من
أعمامي ،قال :أي أعمامك؟ قال :أيب بن كعب ،ورفاعة بن رافع ،وأبو أيوب ،فقال رفاعة وكان حاضرا :ال
تنهره يا أمري املؤمنني ،فقد كنا واهلل نصنع هذا على عهد رسول اهلل  ،فقال :هل علمتم أن رسول اهلل 
اطلع على شيء من ذلك؟ فقال :ال ،فقال علي بن أيب طالب :يا أمري املؤمنني ،إن هذا األمر ال يصلح،
فقال :من أسأل بعدكم يا أهل بدر األخيار؟ فقال علي  :أرسل إىل أمهات املؤمنني ،فأرسل إىل حفصة
رضي اهلل عنها ،فقالت :ال علم ل ،فأرسل إىل عائشة رضي اهلل عنها فقالت :إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد
وجب الغسل" .مث أفاضوا يف ذكر العزل ،فقالوا :ال بأس ،فسار رجل صاحبه ،فقال :ما هذه املناجاة؟
أحدمها يزعم أهنا املوؤودة الصغرى ،فقال علي بن أيب طالب  " :إهنا ال تكون موءودة حىت متر بسبع
ني* مثُي َج َعلنَاهُ نُط َفة ِيف قَـرا ٍر يم ِك ٍ
اإلنسا َن ِمن ُس َاللٍَة يمن ِط ٍ
ِ
ني* مثُي
َ
تارات ،قال اهلل عز وجلَ  :ولََقد َخلَقنَا َ
( )1أخرجه مسلم ،املسند الصحيح .)1114( 774/2
( )2للمزيد ينظر :النووي ،شرح مسلم .221/7
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آخَر
َخلَقنَا النيط َف َة َعلَ َقة فَ َخلَقنَا ال َعلَ َقةَ ُمضغَة فَ َخلَقنَا ال ُمضغَ َة ِعظَاما فَ َك َسونَا العِظَ َام َحلما مثُي أ َ
َنشأنَاهُ َخلقا َ
ِِ
ني . )1( فتفرقوا على قول علي بن أيب طالب أنه ال بأس به"(.)2
فَـتَبَ َارَك الليهُ أَح َس ُن اخلَالق َ

وتأمل ههنا يف قول علي( أرسل إىل أمهات املؤمنني) ،فهو يدرك أن مثل هذه املسائل البد من
الرجوع فيها إىل أزواج النيب، ألهنن أعرف هبذه األمور.
ومنه ما أخرجه الشيخان -من حديث نافع يقول :حدث ابن عمر أن أبا هريرة،يقول ":من تبع
جنازة فله قرياط".فقال ":أكثر أبو هريرة علينا".فصدقت -يعين عائشة -أبا هريرة وقالت":مسعت رسول اهلل

 يقوله" .فقال ابن عمر رضي اهلل عنهما لقد فرطنا يف قراريط كثرية"(.)3
ومنه ما أخرجه البيهقي قتادة عن عكرمة قال  :اختلف فيها -يعين احلائض -ابن عباس وزيد بن
ثابت فقال زيد " :ليكن آخر عهدها بالبيت يعىن الطواف بالبيت" .فقال ابن عباس ":إذا أفاضت يوم
النحر مث حاضت فلتنفر إن شاءت" .فقالت األنصار ":إنا ال نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت" .فقال ابن
عباس ":سلوا صاحبتكم أم سليم" .فسألوها فأنبأت أن صفية بنت حىي بن أخطب حاضت بعد ما طافت
بالبيت يوم النحر فقالت هلا عائشة  ":اخليبة لك حبستنا " .فذكروا ذلك لرسول اهلل " فأمرها أن تنفر
وأخربت أم سليم أهنا لقيت ذاك وأمرها أن تنفر"(.)4

ففي هذا احلديث اشارة واضحة إىل رد اخلالف اىل أمهات املؤمنني،والسيما يف مسألة تتعلق بفقه
النساء .
ومن ذلك ما أخرجه أمحد بسنده عن يزيد بن أىب زياد ،قال :سألت عبد اهلل بن احلارث عن الركعتني
بعد العصر ،فقال :كنا عند معاوية فحدث ابن الزبري عن عائشة " :أن النيب  كان يصليهما" .فأرسل
معاوية إىل عائشة-رصي اهلل عنها-وأنا فيهم فسألناها فقالت :مل أمسعه من النيب  ،ولكن حدثتين أم
سلمة .فسألتها ،فحدثت أم سلمة ":أن النيب  صلى الظهر ،مث أتى بشيء فجعل يقسمه حىت حضرت
صالة العصر ،فقام فصلى العصر ،مث صلى بعدها ركعتني ،فلما صالها قال :هاتان الركعتان كنت أصليهما
بعد الظهر" .فقالت :أم سلمة ولقد حدثتها أن رسول اهلل  هنى عنهما .قال :فأتيت معاوية فأخربته
( )1سورة املؤمنون.14-12
( )2أخرجه الطرباين،املعجم الكبري(.)4536
( )3أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح (،)1261ومسلم ،املسند الصحيح  ،)445(652/2وغريمها.
( )4أخرجه البيهقي،السنن الكربى (.)11146
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بذلك ،فقال ابن الزبري ":أليس قد صالمها؟ ال أزال أصليهما" .فقال له معاوية":إنك ملخالف ال تزال حتب
اخلالف ما بقيت"(.)1
وال أريد الولوج يف االختالف بني أهل العلم يف حكم الصالة بعد العصر؛ ألن الشاهد هنا واضح،
وهو الرجوع إىل بيت النبوة (أزواجه) للتثبت من صحة الرواية.
ومنه ما أخرجه ابن حبان بسنده أن عبد اهلل بن عمر ملا مات رافع بن خديج قال هلم :ال تبكوا فإن
بكاء احلي عذاب للميت .قالت عمرة :فسألت عائشة فقالت :يرمحه اهلل إمنا قال رسول اهلل  ليهودية

وأهلها يبكون عليها" :إهنم ليبكون وإهنا لتعذب يف قربها"(.)2
وتأمل بعد يف صنيع اخلليفة امللهم عمر بن اخلطاب  يف التحري من ازواج النيب يف مسألة تتعلق
بفقه النساء ،فاخرج ابن أيب شيبة بسنده عن الشعيب ،عن عبد الرمحن بن أبزى ،قال " :ماتت زينب بنت
جحش ،وكرب عليها عمر أربعا ،مث سأل أزواج النيب  من يدخلها قربها ،فقلن :من كان يدخل عليها يف
حياهتا "(.)3
الضابط السادس:التحري من صاحب القصة التي جاء في الرواية.

من الضوابط املهمة اليت اعتمدها الصحابة الكرام يف التوثق من الرواية سؤال صاحب القصة نفسه،

فكانوا يسألونه عن تلك الواقعة وتفصيالهتا ،ليحصل هلم السماع املباشر من صاحب القصة بعد مساعها من
غريه،وهو بطبيعته توثق من صدق ذلك اخلرب.
ومن ذلك  :ما أخرجه الدارقطين من حديث عامر الشعيب،أنه قال :دخلنا على فاطمة بنت قيس
فقلنا هلا :حدثينا يف قضاء النيب  فيك .قالت :دخلت على النيب ومعي أخو زوجي ،فقلت :إن زوجي
طلقين وإن هذا يزعم أن ليس ل سكىن وال نفقة ،قال" :بلى لك سكىن ونفقة" .قال :إن زوجها طلقها
النيب " :إمنا السكىن والنفقة على من له عليها الرجعة" .قالت :فلما قدمت الكوفة طلبين
ثالثا ،فقال ي
األسود بن يزيد يسألين عن ذلك ،وإن أصحاب ابن مسعود يقولون :هلا السكىن والنفقة"(.)4

( )1أخرجه أمحد ،املسند .311/6
( )2أخرجه ابن حبان ،الصحيح( .) 3137
( )3أخرجه ابن أيب شيبة،املصنف(.)11421
( )4أخرجه الدارقطين،السنن .42/5
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جل احملدثني سأل فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها عن حادثة مشهورة عنها وهي
فعامر الشعيب من ي
قصة طالقها ،ومسألة السكىن والنفقة ،وماوقع بني الصحابة من اخلالف فيها ،فجاء عامر الشعيب ليستوثق
من صاحبة القصة ،لذا فإنه اعتمد هذا املذهب ،قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ":قلت اليب فإن بعض من
قال يف حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن يقدم فقال :سبحان اهلل! قد قال به فقيه الكوفة
الشعيب وفقيه البصرة احلسن يذهبان اليه"(.)1
ومنه ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث عن عبد الرمحن بن األسود ،عن أبيه األسود ،قال:
قلت :يا أم املؤمنني ،أو يا أمتاه أال حتدثيين كيف كان  -يعين  :أمر اإلفك -؟  ،قالت  :تزوجين رسول
اهلل  وأنا أخوض املطر مبكة  ،وما عندي ما يرغب فيه الرجال وأنا بنت ست سنني  ،فلما بلغين أنه
تزوجين ألقى اهلل علي احلياء"....احلديث (.)2
ومنه :ما أخرجه الشيخان من حديث عن عبيد اهلل قال :دخلت على عائشة فقلت هلا :أال حتدثيين
النيب  فقال ":أصلى الناس؟ قلنا :ال .هم ينتظرونك يا رسول
عن مرض رسول اهلل  ؟قالت :بلى ":ثقل ي
اهلل .قال :ضعوا ل ماء يف املخضب قلت ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء"....احلديث"(.)3
ومنه :ما أخرجه الطيالسي من حديث زر ،قال :غدوت على صفوان بن عسال فقلت :إنه حك يف
نفسي من املسح على اخلفني شيء فهل مسعت من رسول اهلل  يف ذلك شيئا؟ قال :كنا مع النيب 
سفرا  -أو مسافرين – "فأمرنا أن منسح عليهما ثالثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إال من جنابة"(.)4
ومنه ما أخرجه البخاري من حديث حممد بن املنتشر ،قال :سألت عائشة ،فذكرت هلا قول ابن
عمر :ما أحب أن أصبح حمرما أنضخ طيبا ،فقالت عائشة" :أنا طيبت رسول اهلل  ،مث طاف يف نسائه،
مث أصبح حمرما "(.)5
فأم املؤمنني هي أعرف بالنيب وطيبه ،وهي من طيبته مث أحرم ،فهي صاحبة احلادثة ،أضف إىل
النيب ،وهي أعرف حبال زوجها يف مثل هذه األحوال.
كوهنا زوجة ي
( )1عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،مسائل اإلمام أمحد ،ص.354
( )2أخرجه الطرباين،املعجم الكبري .)153(111/23
( )3أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح ( ،)655ومسلم ،املسند الصحيح ،)411(311/1وغريمها.
( )4أخرجه الطيالسي،املسند (،)1262وغريه.
( )5أخرجه البخاري،اجلامع الصحيح (،)271وغريه.
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ومنه ما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عبيد بن عمري  ،قال  :بلغ عائشة  ،أن عبد اهلل بن
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن  .فقالت  :يا عجبا البن عمرو هذا ،يأمر النساء إذا
اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن  ،أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل  من
إناء واحد  .وال أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات"(.)1
ومنه ما أخرجه الشيخان من حديث أيب بكر بن عبد الرمحن  ،قال :مسعت أبا هريرة  يقص،
يقول يف قصصه" :من أدركه الفجر جنبا فال يصم"  ،فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث  -ألبيه  -فأنكر
ذلك ،فانطلق عبد الرمحن وانطلقت معه ،حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما ،فسأهلما عبد
الرمحن عن ذلك ،قال :فكلتامها قالت " :كان النيب  يصبح جنبا من غري حلم ،مث يصوم" .قال :فانطلقنا
حىت دخلنا على مروان ،فذكر ذلك له عبد الرمحن ،فقال مروان :عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة،
فرددت عليه ما يقول :قال :فجئنا أبا هريرة ،وأبو بكر-راوي احلديث -حاضر ذلك كله ،قال :فذكر له
عبد الرمحن ،فقال أبو هريرة :أمها قالتاه لك؟ قال :نعم ،قال :مها أعلم ،مث رد أبو هريرة ما كان يقول يف
ذلك إىل الفضل بن العباس ،فقال أبو هريرة :مسعت ذلك من الفضل ،ومل أمسعه من النيب  ،قال :فرجع
أبو هريرة عما كان يقول يف ذلك ،قلت لعبد امللك :أقالتا :يف رمضان؟ قال :كذلك كان يصبح جنبا من

غري حلم مث يصوم"(.)2
ويف هذه األمثلة بيان واضح ملنهج الصحابة الكرام يف التثبت من صحة الرواية من صاحب القصة،
ويف ذهاهبم إىل أمهات املؤمنني غاية يف الفهم ،فهم أعرف الناس مبثل هذه األحكام ،وهذا الضابط قد
يشرتك بوجه من الوجوه بالضابط السابق.
ومنه :ما أخرجه الشيخان من حديث حذيفة قال:كنا جلوسا عند عمر  ،فقال :أيكم حيفظ
قول رسول اهلل  يف الفتنة ؟ قلت :أنا كما قاله .قال :إنك عليه  -أو عليها  -جلريء قلت :فتنة الرجل
يف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي .قال :ليس هذا أريد ،ولكن الفتنة

اليت متوج كما ميوج البحر .قال :ليس عليك منها بأس يا أمري املؤمنني ،إن بينك وبينها بابا مغلقا .قال:
أيكسر أم يفتح ؟ قال يكسر.قال :إذا ال يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب ؟ قال نعم كما أن دون الغد

( )1أخرجه مسلم ،املسند الصحيح ،)331(261/1وغريه.
( )2أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح (،)1125ومسلم ،املسند الصحيح –واللفظ له)1114(774/2-وغريمها.
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الليلة إين حدثته حبديث ليس باألغاليط  .فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله ،فقال :الباب
عمر"(.)1
ويتضح ههنا حرص عمر بن اخلطاب على مساع احلديث الذي مل يسمعه من النيب مباشرة أو
رمبا مل حيفظه بتمامه أو رمبا أراد امساعه لغريه ،ولكن الظاهر يقضي أنه يريد التثبت من مساعه.مث جاء سؤال
بعض الصحابه احلاضرين من حذيفة ملعرفة من هذا الباب؟ واهلل أعلم.

اخلامتة
يف ختام هذا البحث ميكننا امجال أهم النتائج فيما يأيت:
-1اهتمام النيب  وأصحابه ومنذ وقت مبكر ،بالتحري يف األخبار ،وهو يف أصله منهج قرآين.
 -2متيز اجملتمع اإلسالمي مبيزة الثقافة اجملتمعية يف التلقي والنقل ،فهو ال يقوم على اساس تقديس
األشخاص ،واضفاء العصمة عليهم ،اللهم إال النيب كونه يبلغ عن ربه جل جالله ،وهو معصوم عن الغلط
والسهو فيما يبلغ ،أما سائر افراد اجملتمع اإلسالمي ،فكل يؤخذ منه ويرد عليه.
-3للصحابة الكرام دور كبري يف حفظ السنة ونقلها وتبليغها ،وال ينكر فضلها إال جاهل أو حاقد.
 -4متثل دور الصحابة الكرام يف حفظ السنة والتثبت من الروايات يف ضوابط متعددة ،سلكها
الصحابة بينهم دون اتفاق-طبعا -كان هلذه الضوابط الدور الكبري يف محاية األحاديث النبوية .
 -5يف طيات البحث رد على املنتحلني واملغرضني الذين يلقون الشبه أن الروايات مل تغربل ،وإمنا
نقلت هكذا دون تفتيش أو تدقيق.
 -6يظهر بوضوح دور السيدة عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها بشكل كبري يف حفظ األحاديث
بشكل خاص ،ومعرفة الصحابة الكرام بأمهية هذا الدور الكبري واقرارهم هلا بالفضل.
 -7نوصي بضرورة تعميق هكذا دراسات ،والتوسع يف دراسة هذه الضوابط ،ليتحقق النفع بشكل
أكرب.
( )1أخرجه البخاري ،اجلامع الصحيح (،)512ومسلم ،املسند الصحيح –واللفظ له ،)144 (121/1-وغريمها.
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