
 مصطلح الحدیث
 قلة مرو�ات ��ار الصحا�ة مقارنة �غیرهم 

 
من المهاجر�ن   -صلى هللا عل�ه وسلم -لماذا الصحا�ة الك�ار الذین الزموا النبي  :السؤال

  خالفَ  -عل�ه الصالة والسالم-كثروا من روا�ة الحدیث عنه َلْم �ُ  -رضي هللا عنهم -واألنصار 
 غیرهم؟ 

كان الصحا�ة �شغلهم العمل في  :حیث قال -رضي هللا عنه -بیَّن ذلك أبو هر�رة  :الجواب
وأنا رجل مسكین ألزم   ،-�عني الب�ع والشراء- والصفق �األسواق ،-�عني من الزروع- أموالهم

دعا له وأمَره   -عل�ه الصالة والسالم-والنبي  ،على ملء �طني -صلى هللا عل�ه وسلم-نبي هللا 
[ُینظر: البخاري:  -عل�ه الصالة والسالم-مَره �ضمه فلم ینس ما سمع منه ب�سط ردائه وأ

وهذا أمر  ،ت من تحت أیدیهموْ تهم وقوأما غیره فاشتغلوا �ما تمس حاجتهم إل�ه من قوْ  ،]2047
 ،ال شك أنه �عوق عن الحفظ وعن الجلوس ألداء الحدیث للناس والراغبین لكن ،مطلوب شرًعا

ى الحدیث واحد ال یلزم أن یؤد�ه و�عضهم یرى أنه إذا أدَّ  .فهذه هي العلة ،بخالف من تفرغ لذلك
ن  مَ  فال یلزم أن یرو�ه كلُّ  ،وسقط الواجب بذلك -عل�ه الصالة والسالم-�عد أن ُبلِّغ عن النبي 

ث �ه على المنبر ]1[البخاري:  «إنما األعمال �الن�ات»حدیث  ولذلك ،سمعه رضي  – وعمر ،ُحدِّ
ما رواه عن   ،ومع ذلك هو غر�ب في ط�قاته األر�ع األولى ،خطب �ه على المنبر -هللا عنه
وما رواه عن عمر إال علقمة بن   ،-رضي هللا عنه– إال عمر -عل�ه الصالة والسالم-النبي 

وال رواه عنه إال �حیى بن سعید   ،وما رواه عن علقمة إال محمد بن إبراه�م الت�مي ،وقاص اللیثي
تثبت   نهذا معروف عند أهل العلم أنه إذا نقله مَ  ،طب �ه على المنبرمع أنه خُ ، األنصاري 

ن سمع  مَ  كلُّ �كون ألن التبل�غ من فروض الكفا�ات فال یلزم أن  ؛الحجة بنقله سقط عن ال�اقین
  ، �التبل�غ -جل وعال-ن �حتسب األجر والثواب من هللا و�تبرع لذلك و�نبري له مَ  ،�روي و ینقل 

مقالتي فوعاها وحفظها  سمع أً رَ هللا امْ ر «نضَّ ، ]3461[البخاري:  «بلغوا عني ولو آ�ة»
– من هو أكبر من أبي هر�رةمن انشغل مع أن مَ  ،إلى غیر ذلك ] 2658[الترمذي:  »و�لغها

هذا ف ،وهكذا األمة متكاملةاجه األمة، وأقدم صح�ة انشغل �ما هو نافع مما تحت -رضي هللا عنه
 ٕالى غیر ذلك.و  ...،ع الثاني من أنواع الع�ادات وهذا یتجه إلى الفر  ،یتجه إلى كذا
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