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ِ
ط ِ
ي
النَّ َشا ُ
العل ِْم ُّي ِِف َع ْ
ص ِر التَّابِع َ

السن َِّة وحضور جمالس العلم ،فقد
وقد سار التابعون وأتباعهم على هنج الصحابة ،فكانوا يوصون أوالدهم وتالميذهم حبفظ ُ
الر ْْحَ ِن بْ ِن
أوصى عُ ْرَوةُ بَنِ ِيه هبذا كما أوصى طالبه  ،وكان علقمة يشجع طالبه على مذاكرة احلديث ودراسته كما كان َع ْب ُد َّ
ول« :إِ ْحياء احل ِد ِ
يث يُ َهيِ ُج
أَِِب ل َْي لَى ،يَ ُق ُ
يث فَِإ َّن احلَ ِد َ
يث ُم َذا َك َرتُهُ فَ تَ َذا َك ُروهُ»  .واشتهرت بي العلماء عبارة «تَ َذا َك ُروا احلَ ِد َ
َُ َ
يث» .
احلَ ِد َ
وأكثر من هذا ،كان بعض اآلابء يشجعون أبناءهم على حفظ احلديث ،ويقدمون إليهم جوائز كلما حفظوا شيئًا منه ،من
الََِ :سع ُ ِ ِ
ضر بن احلا ِر ِ
َن ،اطْلُ ِ
ت
ول :قَ َ
يم بْ َن أَ ْد َه َم ،يَ ُق ُ
ب احلَ ِد َ
يث ،فَ ُكلَّ َما ََِس ْع َ
ال ِِل أَِِبََ « :ي بُ ََّ
ث ،قَ َ ْ
هذا ما رواه النَّ ْ ُ ْ ُ َ
ت إبْ َراه َ
يث َعلَى َه َذا»
ت احلَ ِد َ
َح ِديثًاَ ،و َح ِفظْتَهُ ،فَ لَ َ
ك ِد ْرَه ٌم .فَطَلَْب ُ
ي ِف هذا العصر من هذا التشجيع فإنه وسيلة مبدئية حلفظ احلديث ودراسته ،إن كانت ِف نظر
ومهما يكن موقف املَُربِ َ
الطفل هي الغاية فإهنا ال تلبث أن تصبح ،وسيلة إذا ما ألف حفظ احلديث ،وتعطشت نفسه إليه جتسمت الغاية األصلية
أمامه ،وعرف قيمتها ،وقدر نفع احلديث ،وعرف معناه ،وأصبح من عشاقه ،سواء أنقطعت تلك اجلوائز أم مل تنقطع.
وقد كانت املنافسة العلمية احملببة قائمة بي طالب احلديث ِف ذلك العصر ،فالذكي من متكن من حفظ أحاديث ِف ابب
كذا وابب كذاَ ،واملُ ِج ُّد من أسرع إىل صحاِب وأخذ عنه قبل وفاتهَ ،واملُْفلِ ُح من حظي حبب شيخه ،ومتكن من االنفراد به،
والكتابة عنه ،والقراءة عليه مث العرض والتصحيح بي يديه ..

لكل هذا رأينا أصحاب احلديث ََِيدُّو َن ِف طلب العلم الشريف ،ويتبارون ِف حتصيله وكثر طالب العلم كثرة تثلج هلا
الصدور ،وتشرق هبا النفوس حىت إن أحد الصحابة كان حيدث الناس ،فيكثرون عليه ،فيصعد فوق بيت وحيدثهم  .قال
ت [فِيها] أَرب عةَ آالَ ٍ
ِ
يث»  ،وِف رواية زاد :فقال:
ف يَطْلُبُو َن احلَ ِد َ
أنس بن سريين« :قَ ِد ْم ُ
ت ال ُكوفَةَ قَ ْب َل اجلَ َماج ِم ،فَ َرأَيْ ُ َ ْ َ َ
« َوأ َْربَ َع ِمائَ ٍة قَ ْد فَِق ُهوا»  .فَ َق ْب َل بِ َدايَِة الربع األخري من القرن األول أضحت الكوفة حمط أنظار أهل احلديث ،ومل يقتصر هذا
آخ ٍر ،بل كان َع ًّاما شامالً .فحلقات العلم كانت تعقد ِف كل مكان ،ففي جامع دمشق حلقات أِب
النشاط على قُطْ ٍر ُدو َن َ
الدرداء اليت تضم نَيِ ًفا ومخسمائة وألف طالب إىل جانب حلقات غريه من شيوخ دمشق اليت كان يكتب فيها الطالب  ،كما

كانت تعقد ِف ْحص وحلب والفسطاط والبصرة والكوفة واليمن إىل جانب حلقات ينبوع اإلسالم ِف مكة واملدينة ،فقد
كانت ِف املدينة كالروضة خيتار منها طالب العلم ما يشاء .
وِف عهد عبد امللك بن مروان اخلليفة األموي ،كان املسجد احلرام يغص بطالب العلم ،حىت إن اخللفية أعجب هبم عندما
زاره فوجد فيه ِحلَ ًقا ال حتصى ،تضم أبناء املسلمي وطالب العلم ،فسأل عن شيوخ هذه احللقات ،فكان فيها عطاء،

وسعيد بن ُجبري ،وميمون بن مهران ،ومكحول ،وجماهد وغريهم ،فحث أبناء قريش على طلب العلم واحملافظة عليه .

ِ
اداَ ،عن أَِِب صالِ ٍح الس َّم ِ
ان
الصالَةُ َو َّ
َ
وكان التابعون وأتباعهم يذاكرون حديث رسول هللا َ -علَْيه َ
السالَ ُم  -مجاعات وأفر ً ْ
َ
اس ي وما ِحبَ ِد ٍ
الر ْْحَ ِن بْ ِن أَِِب ل َْي لَى َع ْن َعطَ ٍاء،
قَ َ
يث فَ لَ ْم ََْن َفظْهُ ،فَ تَ َذا َك ْرََنهُ بَ ْي نَ نَا َح َّىت َح ِفظْنَاهُ» َ .و َع ْن َع ْب ِد َّ
الَ « :حدَّثَنَا ابْ ُن َعبَّ ٍ َ ْ ً
الُ « :كنَّا نَ ُكو ُن ِع ْن َد جابِ ِر ب ِن عب ِد َِّ
اَّلل فَ يُ َح ِدثُنَا ،فَِإ َذا َخر ْجنَا ِم ْن ِع ْن ِدهِ تَ َذا َك ْرََن َح ِديثَهُ»َ ، ..و َع ْن ُم ْسلِ ٍم البَ ِط ِ
ال:
ي ،قَ َ
قَ َ
َ ْ َْ
َ
ت أَاب َْحيَي األَ ْعرج  -وَكا َن َعالِما ِحبَ ِد ِ
يث ابْ ِن َعبَّ ٍ
اجتَ َم َع ُه َو َو َس ِعي ُد بْ ُن ُجبَ ٍْري ِِف َم ْس ِج ِد الْ ُكوفَ ِة،
اس ْ -
ً
« َرأَيْ ُ َ َ
ََ َ
ِ
اَّلل بن َشد ٍ
الر ْْحَ ِن بْ ِن أَِِب ل َْي لَى« :إِ ْحياء ا ْحل ِد ِ
يث ابْ ِن َعبَّ ٍ
َّاد:
يث ُم َذا َك َرتُهُ» ،فَ َق َ
اس» وقال مرة َع ْب ُد َّ
فَ تَ َذا َك َرا َح ِد َ
َُ َ
ال لَهُ َع ْب ُد َّ ْ ُ
ِ
اَّللَ ،كم ِمن ح ِد ٍ
ات» .
ص ْد ِري قَ ْد َكا َن َم َ
«يَ ْر َْحُ َ
يث قَ ْد أ ْ
َحيَ ْي تَهُ م ْن َ
ك َُّ ْ ْ َ
وقد تطول جمالس املذاكرة من أول الليل حىت نداء الفجر  ،وكان من طالب العلم من ينتظر انصرام الليل ليلقى إخوانه
فيذاكرهم ،وكان إِب ر ِاهيم الن ِ
َص َح ِاِب فَأُذَاكِ ُرُه ْم»  .ومما يروى عن شعبة بن
ول« :إِنَّهُ لَيَطُ ُ
َّخعي يَ ُق ُ
ول َعلَ َّي اللَّْي ُل َح َّىت أَلْ َقى أ ْ
َْ ُ
ِ
احلجاج أنه َخر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْت
ض إ ْخ َوانه ،فَ َق َ
ال« :الَ تُ َكل ْم َِن فَإِّن قَ ْد َحفظ ُ
ج م ْن ع ْند َع ْبد هللا بْ ِن َع ْونَ ،وقَ ْد َع َق َد بيَ َديْه َمج ًيعا فَ َكل َمهُ بَ ْع ُ
ََ
ِ
اها» .
َخ ُ
َحاد َ
َع ِن ابْ ِن َع ْو ٍن َع َ
يث أ َ
سَ
ش َرَة أ َ
اف أَ ْن أَنْ َ
ص َّل ََى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،-حىت يثبت ِف صدورهم وال ينسوه.
هكذا كان يذاكر أصحاب احلديث حديث رسول هللا َ -
وكان بعضهم يتخذ التحديث مبا َسع وسيلة إىل حفظه ،فإذا مل َيد من حيدثه حدث خادمه أو بنيه ،وِف هذا يروى َع ْن
ِ ِ
ول َهلَا « َح َّدثََِن فُالَ ٌن بِ َك َذاَ ،وفُالَ ٌن
ْم ِم ْن ُع ْرَوةَ َوغَ ِْريهِ ،فَ يَأِِْت َجا ِريَةً لَهُ ََنئِ َمةً فَيُوقِظُ َها فَ يَ ُق ُ
ا ِإل َم ِام ُّ
الزْه ِر ِي َكا َن يَ ْب تَغي الْعل َ
ك الَ تَ ْن ت ِف ِعي بِ ِه ،ول ِ
مت أَنَّ ِ
َستَذكِ َرهُ»  ،وال
ول لَهَُ « :ما ِِل َوِهلَ َذا؟» فَ يَ ُق ُ
بِ َك َذا» ،فَ تَ ُق ُ
ت اآل َن ،فَأ ََر ْد ُ
َك ْن ََِس ْع ُ
ول« :قَ ْد َعلِ ُ
ت أَ ْن أ ْ
َ َ َ
كثريا ما كانت تعقد جمالس
َيد إَساعيل بن رجاء من يذاكر احلديث معه فيجمع غلمان املكاتب وحيدثهم كيال ينسى حديثه و ً

املذاكرة وتقام املناظرات بي أصحاب احلديث لتعرف طرقه ،ويكشف عن القوي والضعيف منها ،وِف هذا يقول يَ ِزي ُد بْ ِن
شايِ ِخ األَقْ ِوَي ِء والضُّع َف ِاء  ،-فَِإذَا وقَ ع ِ
صلُوا».
ت ال ُْمنَاظََرةُ َح َّ
َّاس يَ ْكتُ بُو َن َع ْن ُك ٍل ِ -م َن املَ َ
ارو َن« :أَ ْد َرْك ُ
َ َ
َ َ َ
َه ُ
ت الن َ

ب احل ِد ِ
ِ
يث
الر ْحلَةُ ِِف طَلَ ِ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،-فكان بعض من يسمع ابلرسالة اجلديدة ،يسافر
كانت الرحلة ِف طلب احلديث قائمة ِف عهده َ -
ِ
السالَ ُم  -ليسمع القرآن الكرمي ،ويتفهم تعاليم اإلسالم ،مث ينصرف إىل قومه بعد أن يعلن
الصالَةُ َو َّ
إىل الرسول َ -علَْيه َ
إسالمه كما فعل ضمام بن ثعلبة.
فالرحلة ِف عهد الرسول كانت عامة من أجل معرفة تعاليم الدين اجلديد.

كثريا ما كانوا
وأما ِف عهد الصحابة والتابعي وأتباعهم فقد متت رحالت كثرية من العلماء ِف طلب احلديث خاصة ،و ً
يقطعون املسافات الطويلة لسماع حديث أو التأكد من حديث وضبطه ،أو لاللتقاء بصحاِب ومالزمته ،لألخذ عنه ،ألن

الصحابة ِف عهد التابعي توزعوا ِف البلدان ونقلوا ِف صدورهم احلديث النبوي ،فكان ال بد ملن أراد أن َيمع حديث دمحم -
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -من أن ينتقل من بلد إىل آخر ،وراء الصحابة الذين َسعوا منه ورأوه وأخذوا األحكام عنه ،مث رحل
َ
أتباع التابعي إىل التابعي ،والزموهم وأخذوا عنهم ،حىت مت مجع احلديث ِف مراجعه الكربى ،ومع هذا مل تنقطع رحلة العلماء
ِف سبيل املذاكرة والعرض على الشيوخ املشهورين.
وتنشط الرحالت ِف طلب احلديث بي التابعي وأتباعهم ،حىت لقد كان أحدهم خيرج وما خيرجه إال حديث عند صحاِب يريد
ِ
العالِيَ ِة قَ ْولُهُُ « :كنَّا نَ ْس َم ُع ِ
الرَوايَةَ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم  ،-وِف هذا يروى َع ْن أَِِب َ
أن يسمعه منه ألنه َسعه من رسول هللا َ -
اب رس ِ ِ
اَّلل صلَّى هللا علَي ِه وسلَّمِ ،ابلب ِ
ِ ِ ِ ِ
اها ِم ْن أَفْ َوا ِه ِه ْم»
س ِم ْعنَ َ
ُ َْ ََ َ َ ْ
َع ْن أ ْ
ص َرة ،فَ لَ ْم نَ ْر َ
ول َّ َ
َص َح ِ َ ُ
ض َح َّىت َرك ْب نَا إ َىل املَدينَة ،فَ َ
يث الو ِ
ٍِ
ال« :إِ ْن ُك ْن ُ ِ
َسري ثَالَ ًًث ِِف احل ِد ِ
سيَّ ِ
اح ِد».
ب قَ َ
وروى ُّ
َ
َ
ت أل ُ
الزْه ِري َع ْن َسعيد بْ ِن املُ َ

