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This article deals with the reality of the codification of the 

Prophet's Hadith, its beginning with its gradual levels, the 
justification for this, in addition to a number of suspicions in the 
history of codifying the Sunnah, discussing it and clarifying 
historical facts. 
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 مقدمة: 

موضوع تدوين السنة واإلشكاالت ادلثاره حولو وليدة ادلرحلة ادلأخرة أو الراىنة، بل ىي يكن مل 
مثبتة يف شكل نصوص واردة بأسانيدىا يف مصادر السنة، ومصنفات علوم احلديث القدؽلة، واليت 
يبدو يف الظاىر أهنا تشَت إىل تعارض من حيث التدوين من عدمو، ّتميع أشكالو يف القرن اذلجري 

 ألول والنصف األول من القرن الثاين.ا
مل تكن ملفتا علميا تناولو العلماء بالنقاش والتحليل، بل رويت األحاديث لكن ىذه اإلشكاالت 

واآلثار اآلمرة بالتدوين، والناىية عنو يف سياق الرواية اجملردة، ألن األصل عندىم ىو الرواية حفظا 
 بالصدور.

كتابو "تقييد العلم"، ٖتقيقا لرفع ألف   ىـ(463) يب البغداديألف اخلط ودلا جاء القرن اخلامس
َوَقْد َجاءَ َعْن " احلديث، فقال يف خطبة كتابو: النهي عن كتابةاحلرج عن كراىة كتابة العلم وادلقصود ب

َر اَل َتْكتُُبوا َعٍتي َشْيًئا ِسَوى »َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل:  اْلُقْرآِن، َوَمْن َكَتَب َعٍتي َغيـْ
رَبِ، وََكرُِىوا َأْن «اْلُقْرآِن فـَْلَيْمُحوُ  ، َفَحَمَل مَجَاَعٌة ِمَن السََّلِف ُحْكَم ِكَتاِب اْلِعْلِم َعَلى ظَاِىِر َىَذا اخلَْ

ُهْم ِكَتاَب اْلِعْلِم ُيْكَتُب َشْيٌء ِمَن احلَِْديِث َوَغَْتِِه يف الصُُّحِف، َوَشدَُّدوا يف َذِلَك َوأَ  َجاَز آَخُروَن ِمنـْ
ُ َوْجَهَها َوَأنَّ َكتْ  ُر َوَتْدِويَنُو، َوأَنَا أَذُْكُر ٔتَِشيَئِة اللَِّو َما ُرِوَي يف َذِلَك ِمَن اْلَكرَاَىِة َوأُبـَُتي َب اْلِعْلِم ُمَباٌح َغيـْ

ُر َمْكُروٍه. َوبِالِلَِّو تـَعَ   .(1)"اىَل َأْسَتِعُُت، َوُىَو َحْسِب، َونِْعَم اْلوَِكيلُ زَلْظُوٍر، َوُمْسَتَحبٌّ َغيـْ
فكان غرضو مجع الروايات اليت ظاىرىا التعارض، وبيان وتوجيو ذلك التعارض ٔتا يفهم منو جواز  

 كتب العلم يف القرن األول.
، صلد مشاىَت أعالم احلديث وعلومو، مل وجود ىذا الكتاب للخطيب البغدادي وعلى الرغم من

عطوا ىذه ادلرويات "حقها من التأويل العميق، والتفهم اجللي لدقيق تعبَتىا، بل رووىا بشكل يوىم ي
بأن أول من كتب احلديث ابن شهاب، وأول من وضع الكتب أتى بعده، والذي محلهم على عدم 

                                                

 (28تقييد العلم للخطيب البغدادي )ص: ( 1)
 



التوسع ، وحسن التفهم اشتهار حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم هنى 

بل "غلبت ىذه  .(2)"عن كتابة غَت القرآن، أضف إىل ذلك إجالذلم لشأن العرب يف قوة حافظتهم

 .(3)الفكرة على أصحاب الكتب اجلامعة ، فكانوا يؤيدوهنا رغم  أهنم كانوا غلدون ذلا نقيضا"
اعلم َعلمٍِت اهلل َوِإيَّاك َأن آثَار النَِّبي َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ملَْ َتُكْن يف يقول احلافظ ابن حجر: "

 عصر َأْصَحابو وكبار تَِبَعُهْم مدونة يف اجلََْواِمع َواَل مرتَبة، ألمرين: 
َصِحيح ُمسلم خشَية َأن ؼْلَتلط َأحدعلَا ِإنَـُّهم َكانُوا يف اْبِتَداء احْلَال قد هنوا َعن َذِلك َكَما ثَبت يف 

 بعض َذِلك بِاْلُقْرآِن اْلَعِظيم. 
 َوثَانِيهَما لسعة حفظهم وسيالن أذىاهنم، َوأِلَن َأْكَثرىم َكانُوا اَل يْعرُفوَن اْلِكَتابَة. 

يف اأْلَْمَصار وَكثر مثَّ حدث يف َأَواِخر عصر التَّاِبعُت تدوين اآْلثَار وتبويب اأْلَْخَبار دلا انـَْتَشر اْلعلَماء 
االبتداع من اخْلََوارِج َوالرََّواِفض ومنكرى االقدار َفأول من مجع َذِلك الرّبيع بن صبيح  َوَسِعيد بن أيب 

 .(4)عُروبَة َوَغَتعلَا"
 .(5)وإىل ىذا ذىب كثَت من العلماء القدامى واحملدثُت وادلعاصرين

ىان العامة والناس من غَت ذوي االختصاص يقول يوسف العش: "أفليس طبيعيا أن يثبت يف أذ
والتتبع أن احلديث مل يكتب يف عصر الصحابة والتابعُت، إال فيما ندر، والنادر ال حكم لو. ومن أين 
ذلم أن يضبطوا معٌت التدوين والتصنيف حق الضبط، فيعرفوا أن التدوين ىو تقييد ادلتفرق ادلشتت 

الصحف ، فيضم الشمل، وػلفظ من الضياع، وإنو أوسع ومجعو يف ديوان أي يف كتاب، ٕتمع فيو 
من التقييد ٔتعناه احملدود. مث يعرفوا أن التصنيف أدق من التدوين، فهو ترتيب ما دون يف فصول 

                                                

 (06يوسف العش )ص: تقييد العلم للخطيب البغدادي، مقدمة احملقق ( 2)
 (06تقييد العلم للخطيب البغدادي، مقدمة احملقق يوسف العش )ص:  (3)
 (1/6فتح الباري، البن حجر، ) (4)
من ىؤالء: اإلمام الذىِب يف تذكرة احلفاظ، وادلقريزي يف اخلطط، وزلمد بن جعفر الكتاين يف الرسالة ادلستطرفة، وغَتىم،  (5)

 (07 - 06ينظر: تقييد العلم للخطيب البغدادي، مقدمة احملقق يوسف العش )ص: 



زلدودة، وأبواب شليزة . ليس ذلم أن يعرفوا ذلك، وأصحاب الكتب العامة ادلنتشرة بينهم، مل يهدوىم 
على أن احلديث مل يكتب إال بعد عصر التابعُت، ، فكان أن استقر رأيهم سبيلو، ومل ينَتوا ذلم معادلو

 .(6)"أي حُت شرع العلماء يف تدوينو ومن مث يف تصنيفو
ومن ىنا حدثت االستشكاالت، وكثرت االستفهامات، واستغلها ادلشككون لبث شبههم، ونشر 

عدمها، وأن احلفظ ؼلون وما إىل مسومهم، فلم يتوقف احلداثيون عند مسألة قوة ذاكرة العرب من 
ذلك من ادلربرات اليت قد تكون واقعية. بل تعدى األمر إىل توجيو االهتام إىل طائفة كبَتة من احملدثُت 

 الصحابة وغَتىم بالدس والتزوير يف احلديث النبوي؛ ألسباب سياسية ومذىبية.
وات اهلل عليو مل تكتب يف على أن أحاديث الرسول صل… يقول: "تضافرت األدلة فهذا أبو رية

 ".منو وتلفظو هبا مساعها عند يقيدوهنا كتاب ذلا كان وال القرآن، يكتب كان كما ملسو هيلع هللا ىلصعهد النِب 
 –: "وألن احلديث مل ينشأ تدوينو إال يف القرن الثاين وكتبو مشهورة بُت مجهور أىل السنة يقولو 

، وما تظهر إال يف القرنُت الثالث والرابع مل –وىي البخاري ومسلم ، وأبو داود، والًتمذي، والنسائي 
فيها من األحاديث قد روي من طريق اآلحاد الذي ال يعطي إال الظن، فإن علماء األمة مل يتلقوا 
أحاديثها ٔتحض التسليم واإلذعان، كما تلقوا ما جاءىم من آيات القرآن، وال اعتربوىا من األخبار 

وز ألحد أن ؼلالف أمرىا، وإظلا طاروا هبا بددا، واختلفوا فيها ادلتواترة اليت غلب األخذ هبا، وال غل
  .(7)"طرائق قددا

قد وقعت كتابة يف اجلملة كما يأيت، لكن مل تشمل ومل يؤمر  وقد رد عليو ادلعلمي اليماين بقولو: "
  .هبا أمرًا

سبحانو أن ال أما حكمة ذلك فمنها: أن اهلل تبارك وتعاىل كما أراد ذلذه الشريعة البقاء أراد 
يكلف عباده من حفظها إال ٔتا ال يشق عليهم مشقة شديدة، مث ىو سبحانو ػلوطها وػلفظها 
                                                

 (06تقييد العلم للخطيب البغدادي، مقدمة احملقق يوسف العش )ص:  (6)
 (09اء على السنة احملمدية، زلمد أبو رية )ص: أضو  (7)
 



بقدرتو... وكانت العرب أمة أمية يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم، وأدوات الكتابة عزيزة والسيما 
زل من القرآن شيًئا فكان التكليف بالكتابة شاقًا، فاقتصر منو على كتابة ما ين... ما يكتب فيو

وتكفل اهلل عز  ...ولو مرة واحدة يف قطعة من جريد النخل أو ضلوه تبقى عند الذي كتبها ،فشيًئا
  .وجل ْتفظو يف صدورىم ويف تلك القطع، فلم يتلف منها شيء

فأما السنة فقد تكفل اهلل ْتفظها أيًضا؛ ألن تكفلو ْتفظ القرآن يستلزم تكفلو ْتفظ بيانو وىو 
ة، وحفظ لسانو وىو العربية، إذ ادلقصود بقاء احلجة قائمة واذلداية باقية ْتيث يناذلا من يطلبها؛ السن

َنا بـََيانَُو {  ألن زلمًدا خامت األنبياء وشريعتو خامتة الشرائع. بل دل على ذلك قولو: } مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ
كان التزام كتابتها يف العهد فحفظ اهلل السنة يف صدور الصحابة والتابعُت حىت كتبت ودونت، و 

وأفعالو وأحوالو وما يقولو غَته ْتضرتو أو يفعلو  ملسو هيلع هللا ىلصالنبوي شاقًا جًدا؛ ألهنا تشمل مجيع أقول النِب 
وغَت ذلك. وادلقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن ادلقصود لفظو ومعناه؛ ال جرم خفف اهلل 

عليها بعض الصحابة، ويكمل اهلل تعاىل حفظها عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالًبا بأن يطلع 
قد بلغ ما أمر بو  ملسو هيلع هللا ىلصوتبليغها بقدرتو اليت ال يعجزىا شيء، فالشأن يف ىذا األمر ىو العلم بأن النِب 

التبليغ الذي رضيو اهلل منو، وأن ذلك مظنة بلوغو إىل من ػلفظو من األمة ويبلغو عند احلاجة ويبقى 
 تعاىل ْتفظ دينو غلعل تلك ادلظنة مئنة، فتم احلفظ كما أراد اهلل تعاىل، موجوًدا بُت األمة، وتكفل اهلل

وهبذا التكفل يدفع ما يتطرق إىل تبليغ القرآن كاحتمال تلف بعض القطع اليت كتبت فيها اآليات، 
 واحتمال أن يغَت فيها من كانت عنده وضلو ذلك. 

تدبر ما آتاىم اهلل تعاىل من قوة احلفظ ومن طالع تراجم أئمة احلديث من التابعُت فمن بعدىم و 
والفهم والرغبة األكيدة يف اجلد والتشمَت حلفظ السنة وحياطتها بان لو ما ػلَت عقلو، وعلم أن ذلك 
مثرة تكفل اهلل تعاىل ْتفظ دينو. وشأهنم يف ذلك عظيم جًدا، أو ىو عبادة من أعظم العبادات 



ادلًتتبة على ترك كتابة األحديث كلها يف العهد وأشرفها، وبذلك يتبُت أن ذلك من ادلصاحل 
 .(8)"النبوي

 :كتابة السنةإكبار الحداثيين ألحاديث وآثار النهي عن  
" وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة تنهى كلها عن كتابة أحاديثو صلى  يقول أبو رية:

 .(9)اهلل عليو وسلم"
فأورد ستة روايات مفادىا هني النِب صلى اهلل عليو وسلم عن كتابة  إبراهيم فوزيوىذا ما أيده 

 . (10)احلديث، من غَت أن يبُت درجتها
قد التزم التزاما كامال بذلك  : "وال شك أن اجليل األول من ادلسلمُتعبد المجيد الشرفي ويقول

 .(11)النهي عن كتابة األقوال اليت كانوا شاىدين عليها
وحىت هناية اخلالفة الراشدة كان ادلوقف من رواية األحاديث  "يف عهد الرسول جمال البنا:ويقول 

 ؼلضع دلبدأين بينهما الرسول صلى اهلل عليو وسلم وتابعو عليها اخللفاء الراشدون:
 ادلبدأ األول: ٖترمي كتابة احلديث -
 ادلبدأ الثاين: إباحة تناقلو شفاىا مع اإلقالل من الرواية والتحرز فيها. -
مث يقول: "لقد ادعى احملدثون أن كتابة السنة بدأت يف عهد النِب، وبإذن منو أيضا، مستدلُت  -

بكتابة عبد اهلل بن عمرو بن العاص...كما يستدلون بأن الرسول ألقى خطبة فأعجب أحد 
ادلستمعُت من اليمن، فسأل أن تكتب لو، فقال الرسول "أكتبوا أليب شاه". إن ىذه 

فإهنا ال تعدوا إال استثناء من ادلبدأ العام ولشخص واحد، ولذا ال تعد  األحاديث إذا صحت؛

                                                

 (40-38األنوار الكاشفة، عبد الرمحان ادلعلمي اليماين، بتصرف )ص:  (8)
 (40-38األنوار الكاشفة، عبد الرمحان ادلعلمي اليماين، بتصرف )ص:  (9)
 (39-37ينظر: تدوين السنة، إبراىيم فوزي)ص:  (10)
 (39-37والتاريخ، عبد اجمليد الشريف)ص: سالم بُت الرسالة اإل (11)
 



. أما الذي يعد فهو األحاديث ادلتعددة عن ٖترمي حجة يف التصريح بكتابة احلديث
 .(12)"...الكتابة

وىذه النصوص الواردة عن ىؤالء، ليست جديدة؛ بل تأكيد آلراء علماء سابقُت؛ وىذا التصور 
أن الواقع خالف ذلك انطالقا من النظر يث النبوي، ليس صحيحا؛ فادلتأمل يرى حلال كتابة احلد

 احلديثي.
أما األحاديث فإظلا ىي حديث سلتلف يف ناقش ىذه الروايات الشيخ ادلعلمي، فقال: " فقد

  .صحتو، وآخر متفق على ضعفو
ال تكتبوا " :مرفوعامسلم وغَته عن أيب سعيد اخلدري عند  أبي سعيد الخدري حديث فاألول:

قال علام: أحسبو -عٍت، ومن كتب عٍت غَت القرآن فليمحو، وحدثوا عٍت وال حرج، ومن كذب علّي 
 ىذا لفظ مسلم. « فليتبوأ مقعده من النار -قال: )متعمًدا(

الصواب   :من أعّل حديث أيب سعيد وقال -يعٍت األئمة-منهم "د ذكر احلافظ ابن حجر أن وق
  ."وغَته البخاريوقفو على أيب سعيد، قالو 

فهو من طريق كثَت بن زيد عن ادلطلب بن عبد اهلل بن حنطب قال:  وأما حديث زيد بن ثابت
إن رسول اهلل »دخل زيد بن ثابت على معاوية فسألو عن حديث وأمر إنسانًا أن يكتبو فقال لو زيد: 

  .(13)"وكثَت غَت قوي، وادلطلب مل يدرك زيًدا. أمرنا أن ال نكتب شيًئا من حديثو. فمحاه" ملسو هيلع هللا ىلص
قَاال: َخرََج َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْعُصوبًا رَْأُسُو، فـََرِقَي  عباس: وابنوحديث ابن عمر 

اْلُكُتُب الَّيِت بـََلَغٍِت أَنَُّكْم َتْكتُُبوهَنا ؟ َأِكَتاٌب َمَع ِكَتاِب اللَِّو ؟ ! َما َىِذِه  َدَرَجاِت اْلِمْنرَبِ ، فـََقاَل: "
ُرَك يف َوَرَقٍة َوال قـَْلٍب ِمْنُو َحْرفًا إِ  ال َذَىَب ِبِو". يُوِشُك َأْن يـَْغَضَب اللَُّو ِلِكَتاِبِو فـَُيْسَرى َعَلْيِو لَْيال ، َفال يـَتـْ

رًا فـََقاَل َمْن َحَضَر اْلمَ  ْجِلَس: َفَكْيَف يَا َرُسوَل اللَِّو بِاْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت ؟ قَاَل : " َمْن أَرَاَد اللَُّو بِِو َخيـْ
  " أَبـَْقى يف قـَْلِبِو ال إَِلَو ِإال اللَّوُ 

                                                

 (12-11)ص: ، بتصرف، جناية قبيلة حدثنا، مجال البنا (12)
 (40-38( األنوار الكاشفة، عبد الرمحان ادلعلمي اليماين، بتصرف )ص: 13)
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 .(14)ُموٍن، تـََفرََّد ِبِو: َشْيَبانُ قال الطرباين: "ملَْ يـَْرِو َىَذا احلَِْديَث َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ِإال ِعيَسى ْبُن َميْ 
َنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوضَلُْن َنْكُتُب اأَلَحاِديثَ  ، أَِبي ُهَريْ َرةَ َعْن و  ، فـََقاَل: "  قَاَل : َخرََج َعَليـْ

َر ِكَتاِب اللَِّو؟ " : َما َىَذا الَِّذي َتْكتُُبوَن ؟ قـُْلَنا : َأَحاِديَث َنْسَمُعَها ِمْنَك ، قَالَ  أََتْدُروَن َما  ِكَتاٌب َغيـْ
َلُكْم ؟ َأال ٔتَا اْكَتَتُبوا ِمَن اْلُكُتِب َمَع ِكَتاِب اللَِّو تـََعاىَل " . قـُْلَنا :  َأضُلَديُث َعْنَك يَا َرُسوَل َضلَّ األَُمَم قـَبـْ

ًدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ  ثُوا َعٍتي َوال َحرََج ، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمي  :  " . قـُْلَنااللَِّو ؟ قَاَل : " َحدي
ثُوا َوال َحرََج ، فَِإنَُّكمْ  ُهْم ِبَشْيٍء ِإال َوَقْد َكاَن  فـََنَتَحدَُّث َعْن َبٍِت ِإْسرَائِيَل ؟ قَاَل : " َحدي ثُوا َعنـْ ملَْ ُٖتَدي

َناَىا يف النَّاِر" : قَاَل أَبُو ُىَريـْرَةَ  . " ِفيِهْم أَْعَجُب ِمْنوُ   . (15)َفَجَمْعَناَىا يف َصِعيٍد َواِحٍد َفأَْلَقيـْ

وىو تبع يف ىذا للجوزقاين يف قولو:  .(16)وىذا منكرىذا احلديث بقولو: وحكم الذىِب على 
"ىذا حديث منكر، قال زلمد بن محوية: مسعت أبا طالب، يقول: سألت أمحد بن حنبل، عن عبد 

 .(17)"ضعيفالرمحن بن زيد بن أسلم؟ فقال: 
إذا فهذه األحاديث ادلرفوعة، اليت رويت يف سياق النهي عن كتابة السنة النبوية، وقد علمت 

 ا خلص منها سوى احلديث األول ادلختلف يف رفعو ووقفو.حكم كل منها، فم
يشرحون ىذه األحاديث ٔتا يفي باحلقائق لوجناىم ولو نظرنا إىل مؤلفي كتب السنة القدامى، 

 التارؼلية والظروف احمليطة بزمن ورود احلديث.

                                                

ثـََنا 7710َمِن امْسُُو : زُلَمٌَّد، ح " مِ بَاُب اْلِمي " ادلعجم األوسط، أخرجو للطرباين،  (14) زُلَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن ، قال الطرباين: َحدَّ
 .َزْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ، َعِن زُلَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيُّ ، َعْن ِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن ، ثـََنا َشْيَباُن ْبُن فـَرُّوٍخ ، نَا ُرْسَتْو 

ثـَنَا  ,َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن مَحَْداَن َأْخبَـَرنَا  ,احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ التَِّميِميُّ أخرجو اخلطيب البغدادي يف تقييد العلم، قال: َأْخبَـَرنَا  (15) َحدَّ
ثـََنا  ,َعْبُد اللَِّو ْبُن َأمْحََد  ثـََنا  ,َأيب َحدَّ ثـََنا  ,ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى َحدَّ  ,َأمْحَُد ْبُن َأيب َجْعَفٍر اْلَقِطيِعيُّ َوَأْخبَـرَنَا  .ْيٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَ َحدَّ

ثـََنا  ,زُلَمَُّد ْبُن اْلُمظَفَِّر َأْخبَـَرنَا  َثٍِت  ,قَاِسُم ْبُن زََكرِيَّا اْلُمَطريُز َحدَّ ثـََنا  ,َعِليُّ ْبُن َسْهٍل َحدَّ ثـََنا  ,َأيب َحدَّ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن َحدَّ
 َعطَاِء ْبِن َيَساٍر. َعْن  ,أَبِيِو َعْن  ,َأْسَلَم 

 82ص: أحاديث سلتارة من موضوعات اجلوزقاين وابن اجلوزي، للذىِب (16)
 1/255اجلوزقاين:  األباطيل وادلناكَت والصحاح وادلشاىَت، (17)
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ادلرء السنن باب الزجر عن كتبة ترجم ذلذا احلديث ببيان مقصده، فقال: "فهذا اإلمام ابن حبان 
زجره ". وبعد إيراده حديث أيب سعيد اخلدري، تعقبو بقولو: "سلافة أن يتكل عليها دون احلفظ ذلا

صلى اهلل عليو وسلم عن الكتبة عنو سوى القرآن أراد بو احلث على حفظ السنن دون االتكال على  
عليو وسلم أليب شاه  ، والدليل على صحة ىذا إباحتو صلى اهلل كتبتها وترك حفظها والتفقو فيها

كتب اخلطبة اليت مسعها من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وإذنو صلى اهلل عليو وسلم لعبد اهلل بن 

 .(18)عمرو بالكتبة"

حلديث من وعقد زلمد مصطفى األعظمي بابا يف كتابو "دراسات يف احلديث النبوي" لتقييد ا
الثاين اذلجري على وجو التقريب، وقسمو إىل أربعة عصره صلى اهلل عليو وسلم إىل منتصف القرن 

 .(19)فصول زمنية

ات عنهم، وذكر شلن وقف على آثارىم يف فالفصل األول جعلو لكتابة الصحابة، والكتاب 

 .(20)صحابيا، ويف كل منهم يورد النصوص ادلثبتة لكتابتو العلم، أو الكتابة عنو 52الكتابتة، 

 .(21)تابعيا 53الذين عاشوا يف القرن األول، وذكر منهم  ويف الفصل الثاين خصو للتابعُت

 .(22)تابعيا 99ويف الفصل الثالث جعلو لصغار التابعُت والكتابة عنهم، وذكر فيو 

 .(23)عادلا 252ويف الفصل الرابع أفرده لبعض صغار التابعُت واتباع التابعُت، وذكر فيو 

                                                

 .64ح  (265/ 1زلققا ) -صحيح ابن حبان  (18)
 . (85-84/ 1ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، ) (19)
 . (142-1/92ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، ) (20)
 . (167-143/ 1ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، ) (21)
 . (220-168/ 1ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، ) (22)
 . (325-1/221ينظر: دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينو، ) (23)



 الكتابة شلن روي عنو أيضا الكتابةويف كل ىذه الفصول يورد من روي عنو النهي عن 

فهذا اإلحصاء منو ذلذا الكم اذلائل شلن كتبوا أو كتب عنهم، بداية من الصحابة يثبت أن الكتابة  
كانت موجودة حقا بداية من عهده صلى اهلل عليو وسلم." واستمرت مع يف الزيادة يف العصور اليت 

 .(24) لشفهي، أو إنكار االعتماد على الذاكرة"تلت تلك الفًتة، وليس معٌت ىذا إنكار التحديث ا

وانفرد األعظمي يف إرجاع سبب الظن اخلاطئ لكثَت من العلماء والباحثُت، وغَتىم إىل "عدم 
فهمهم بعض ادلصطلحات اليت استعملها احملدثون يف نقل الرواية، مثل كلمة حدثنا، وأنبأنا، وما 

 .(25) شاكل ذلك

على مجع األحاديث يف كتب أو صحف، أو أطراف؛ فمن  ويؤكد ىذه العناية حرصهم ىذا
 الصحابة الذين كانت لديهم صحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

 ُعبَـْيَدَة ْبِن وَعْن زُلَمَِّد ْبِن ُسوَقَة، قَاَل: أَتـَْيُت نـَُعْيَم ْبَن َأيب ِىْنٍد َفَأْخرََج إََلَّ َصِحيَفًة فَِإَذا ِفيَها ِمْن َأيب 
طَّاِب َساَلٌم َعَلْيك أَمَّا بـَْعُد َفَكَتَب إلَْيِهَما ِمْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ اجلَْرَّ  طَّاِب اِح َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل إىَل ُعَمَر ْبِن اخلَْ

 .(26)إىَل َأيب ُعبَـْيَدَة ْبِن اجلَْرَّاِح َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َساَلٌم َعَلْيُكَما أَمَّا بـَْعُد"

بدأت الكتب بالظهور، وأول كتاب كان لبشَت بن هنيك وعلام بن منبو ويف منتصف القرن األول 
 وكالعلا عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.

 .(27) وكذلك وجدت كتب أخرى عند زيد بن ثابت وابن عباس وجابر وغَتىم

                                                

 2/327دراسات يف احلديث النبوي، (24)
 2/327دراسات يف احلديث النبوي، (25)
 26365( ح 463/ 8ُمصنف ابن أيب شيبة، باب يف الّرجِل يكتب، ط السلفية )(26)
 2/334دراسات يف احلديث النبوي، (27)



 كما استعمل احملدثون منذ الربع الثالث من القرن األول طريقة األطراف، منها:

 .(28)عن زلمد بن سَتين. قال: كنت ألقى عبيدة بأطراف فأسألو. ػلِت بن عتيق،  ما رواه

يب احلواري قال مسعت وكيعا يقول : "قدم علينا أمحد بن أابن أيب حامت  بسنده عن  اهرو ما و 

 .(29)يب خالد فرأيتو ؼللط يف أخذهأإمساعيل بن عياش فأخذ مٍت أطرافا المساعيل ابن 

رَّمْحَِن ْبُن يُوُنَس قَاَل: مسَِْعُت ُسْفَياَن يـَُقوُل: َكَتْبُت ألَيُّوَب َأْطرَافًا وقال ابن سعد: َأْخبَـَرنَا َعْبُد ال

 .(30)َوَسأَْلُت َعْمَرو بن دينار عنها

وقال أبو يعلى: قال ػَلِْت بن َمِعُت دلردويو : كيف مسعت كالم فضيل؟ قال : أطرافا ، قَال : كنُت 

 .(31) فو ابن َمِعُت.تقول لو : قلت كذا ، أو قلت كذا ، أي ضع

وقال أبو مسلم عبد الرمحن بن يونس ادلستملي يف تارؼلو: قال َل سفيان بن عيينة كتبت أليوب 

 .(32)السختياين أطرافًا وسألت لو عمرو بن دينار عنها

فهذه كلها دالئل ثابتة وحجج راسخة تبُت مدى العناية بالكتابة، وأن ما أشار إليو بعض 
سبب النهي عن كتابة احلديث إىل قلة معرفة الكتابة يف تلك ادلرحلة ادلتقدمة، احملققُت، من إرجاع 

فهذا ال يعد تربيرا كافيا فالقلة ىنا نسبية فهناك العدد الكايف للكتابة ولو نسبيا، وما ذكرناه سابقا نراه  
 كافيا يف الرد على ىذا الرأي.

                                                

 (463/ 4أمحد يف اجلرح والتعديل ) موسوعة أقوال اإلمام(28)
 (224مقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت )ص: (29)
 (30/ 6الطبقات الكربى ط العلمية )(30)
 (32/ 7مقابل ) -الكامل يف معرفة ضعفاء احملدثُت وعلل احلديث البن عدي (31)
 (165/ 10إكمال هتذيب الكمال )(32)



 غرض القول بتأخر التدوين: 

ل بعدم القول بعدم أمر النِب صلى اهلل عليو وسلم بتدوين السنة، ىو والذي ينبٍت على "تبٍت القو 
َها القول بعد حجية السنة النبوية ؛ َلْو َكاَنْت الُسنَُّة ُحجًَّة أَلَمَر النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  ِبِكَتابَتِ 

يِنَها؛ فإن حجيتها تستدعي االىتمام هبا والعناية ْتفظها َوَلَعِمَل الصََّحابَُة َوالتَّاِبُعوَن َعَلى مَجِْعَها َوَتْدوِ 
وال ينساىا الناسون وال ؼلطئ  -والعمل على صيانتها حىت ال يعبث هبا العابثون وال يبدذلا ادلبدلون 

فيها ادلقصرون. وحفظها وصيانتها إظلا يكون باألمر بتحصيل سبيل القطع بثبوهتا للمتأخرين. فإن 
االحتجاج بو ، وال ػلصل القطع بثبوهتا إال بكتابتها وتدوينها كما ىو الشأن يف  ظٍت الثبوت ال يصح

القرآن. لكن التاَل باطل. فإن النِب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم مل يقتصر على عدم األمر بكتابتها بل 
ومل يقتصر  تعدى ذلك إىل النهي عنها واألمر ٔتحو ما كتب منها. وكذلك فعل الصحابة والتابعون.

األمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث هبا أو قـَلََّل منو وهنى اآلخرين عن اإلكثار منو. 
ومل ػلصل تدوينها وكتابتها إال بعد مضي مدة طويلة تكفي ألن ػلصل فيها من اخلطأ والنسيان 

و وغلعلها جديرة بعدم والتالعب والتبديل والتغيَت ما يورث الشك يف أي شيء منها وعدم القطع ب
فهذا الذي حصل من النِب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  ومن الصحابة  االعتماد عليها وأخذ حكم منها.

والتابعُت يدل على أن الشارع قد أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوهتا. وىذه اإلرادة تدل على أنو 

 .(33) مل يعتربىا وأراد أن ال تكون حجة

 كاآليت: وكان رده  

َا َٖتُْصُل ِصَيانَُة احُلجَِّة بَِعَداَلِة َحاِمِلَها بأن ػلملو الثقة العدل حىت يوصلو دلن ىو مثلو يف  (1) ِإظلَّ
ىذه الصفة. وىكذا. سواء أكان احلمل لو على سبيل احلفظ للفظو أو الكتابة لو أو الفهم 

لة عليو بدون لبس وال إهبام. دلعناه فهما دقيقا مع التعبَت عن ذلك ادلعٌت بلفظ واضح الدال

                                                

 (406السنة،  عبد الغٍت عبد اخلالق، بتصرف، )ص: الرد على من ينكر حجية ( ينظر: 33)
 



فأي نوع من ىذه األنواع الثالثة يكفي يف الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة. فإذا 
اجتمعت ىذه الثالثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنهاية يف احملافظة. وإذا اجتمعت 

التبديل والعبث وانتفت العدالة مل غلد اجتماعها نفعا ومل يغن فتيال. ومل نأمن حينئذ من 
 باحلجة.

ومن باب أوىل ما إذا انفردت الكتابة عن احلفظ والفهم وعدالة الكاتب أو احلامل 

 .(34)للمكتوب. فإنا ال نثق حينئذ بشيء من ادلكتوب
َيِة: فإذا كان ادلهم يف احملافظة على احلجة عدالة احلامل ذلا  (2)  -الِكَتابَُة لَْيَسْت ِمْن َلَوازِِم احُلجي

َيِة وأن صيانة احلجة غَت  -وجو كان محلها  على أي ٖتققنا أن الكتابة ليست من لوازم احُلجي
مث ساق مجلة من األدلة من السنة العملية متوقفة عليها. وأهنا ليست السبيل الوحيد لذلك. 

 . (35)على ذلك
عدل مثلو، فإهنا الِكَتابَُة اَل تُِفيُد الَقْطَع: إذا حصلت الكتابة من عدل ومحل ادلكتوب إلينا  (3)

ال تفيد القطع بل الظن، ألن احتمال التغيَت واخلطأ باق وإن كان ضعيفا لوجود العدالة. 
نعم إن بلغ كل من الكاتبُت واحلاملُت عدد التواتر، استفدنا القطع، وكذلك إذا كتب واحد 

ده من وأقرا ادلكتوب مجع بلغ عدد التواتر ومحلو عدد مثلو. والقطع على كل حال مل نستف
زلض الكتابة وخصوصيتها، وإظلا ىو من التواتر الكتايب يف احلالة األوىل، أو اللفظي بإقرارىم 

 .(36)يف احلالة الثانية

                                                

 (413الرد على من ينكر حجية السنة،  عبد الغٍت عبد اخلالق، بتصرف، )ص: ( ينظر: 34)
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 (415اخلالق، بتصرف، )ص:  الرد على من ينكر حجية السنة،  عبد الغٍت عبد( ينظر: 36)



الِكَتابَُة ُدوَن احلِْفِظ قـُوًَّة: ومع أن الكتابة تفيد الظن فهي دون احلفظ يف ىذه اإلفادة. ولذلك  (4)

 .(37) ترى
رب ومن على شاكلتهم: فالعرب كانوا أمة أمية، الكتابة دون احلفظ قوة خصوصا من الع (5)

يندر فيهم من يعرف الكتابة، ومن يعرفها منهم قد ال يتقنها، فيتطرق إىل مكتوبو احتمال 
اخلطأ احتماال قويا، وإذا أتقنها الكاتب فقد ال يتقن قراءهتا القارئ منهم: فيقع يف اللبس 

التمييز بُت احلروف ادلعجمة وادلهملة، واخلطأ، ُخُصوًصا قبل وضع قواعد النقط والشكل و 

 .(38).الذي مل ػلدث قبل عهد عبد ادللك  بن مروان
احلِْفُظ أَْعَظُم ِمَن الِكَتاِبِة فَاِئَدًة َوَأْجَدى نـَْفًعا: ذلك: أن احلفظ يف الغالب ال يكون إال مع  (6)

 إنو ػلمل الفهم وإدراك ادلعٌت والتحقق منو، حىت يستعُت بذلك على عدم نسيان اللفظ مث
ادلرء على مراجعة ما حفظو واستذكاره آنًا بـَْعَد آٍن حىت يأمن من زوالو. مث إن زلفوظو يكون 
معو يف صدره يف أي وقت ويف أي مكان، فَتجع إليو يف مجيع األحوال عند احلاجة وال 

 .(39) ...يكلفو ذلك احلمل مؤونة وال مشقة. ٓتالف الكتابة

  الخاتمة:

 السابق، طللص إىل مجلة من النتائج، أعلها: بعد العرض اجململ

األحاديث ادلروية يف النهي عن تدوين كلها ضعيفة عدا حديث واحد سلتلف بُت رفعو ووقفو،  -
 والصواب وقفو.

 أن النهي عن كتابة السنة النبوية، ال يقتضي بالضرورة عدم حجيتها. -
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 أن التدوين ثابت تارؼليا يف عهد الصحابة ومن دوهنم. -
 بة واإلقالل منها، روي عنو أيضا الكتابة، أو الكتابة عنهم.اروي عنو النهي عن الكت كل من -
عدد الذين ثبت عنهم كتبة كتب أو صحف أو فهارس أكثر بكثَت من الذين روي عنهم  -

 النهي.
األصل يف الرواية يف القرن األول و الثاين ىو احلفظ بالذاكرة ال الكتابة، فالكتابة كان يستعان  -

 على احلفظ.هبا 
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