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تا خالفت عمربن عبدالعزيز  صاز حيات پيامبرسرنوشت احاديث 
 اهللا رحمه

بيش از صد سال بدون  صدر بين برخي چنين شايع است كه احاديث رسول اهللا 
ه سينه در ميان مسلمانان نقل شده، تا اينكه زمان عمربن اينكه نوشته شود، سينه ب

 اين احاديث  به دستور وي بر روي كاغذ مكتوب شده است.  /عبدالعزيز 
لذا افرادي كه منتظر بهانه  براي وارد كردن طعن به دومين منبع اصيل اسالم يعني 

و براي خود سنت هستند فرصت را غنيمت شمرده، از اين اشتباه غير علمي سود برده 
داستانها ساخته تا شايد به گمان باطل دلهايي را به بيراهه كشانده و بگويند از كجا معلوم 

ي فكر جاعالن و دروغگويان  رها شده ساخته احاديثي كه پس از يك قرن بدون نوشتن
 نباشد.

تدوين و زيرا علماي اسالم خود بر اين نظر اتفاق دارند كه اولين كسي كه سنت را 

 هجري وفات نموده است. 125يا  124نمود ابن شهاب الزهري است كه در سال  فتصني

ابن  نوشتهآورند كه اولين كسي كه احاديث را  مي و با اين سخن اين گمان را به وجود
 شهاب زهري است.

از نوشتن حديث   صو در تقويت ادعاهاي خود احاديثي را مبني بر نهي رسول اهللا 
آوري و نوشتن سنت،  ) از جمعبشيخين (ابوبكر و عمر و امتناع اصحاب خصوصا 

 كنند. مي ذكر
در اين ميان از جمله علماي حديث كه به رد اين شبهات واهي پرداخته و اثبات نموده 

بدون انقطاع و با امانت داري كامل به ما رسيده، خطيب  صكه احاديث رسول اهللا 

 پردازد. مي به اين مسئله »العلمتقييد «باشد كه در كتاب ارزشمندش   مي /بغدادي 
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پردازد كه در آنها از نوشتن حديث  مي خطيب در اين كتاب ابتدا به بررسي احاديثي
 كند. مي نهي شده و اين احاديث را با هم چه صحيح و چه ضعيف  ارائه

الَ تَْ�تُبُوا «  سولي اين احاديث به جز يك حديث يعني حديث ابي سعيد خدري 

 ِّ ِّ َوَمْن كَ  ََ ََ  ََ يَْمُحهُ  تَ
ْ
ُقْرآِن فَل

ْ
 .]خررهه رللم ررفوًع [». َ�ْ�َ ال

من چيزي را ننويسيد و هركس غير از قرآن چيزي از (سخنان) من را  از( سخنان )« :ترجمه

 .»نوشته آنها را پاك كند

 »ياددث  البو رااات  ف«ما بقي چنانچه دكتر محمد مصطفي األعظمي  در كتاب 
 باشند. مي دازد، داراي ضعفپر مي به آن

كند موقوف است يعني  مي چنانچه امام بخاري بيان سو حديث ابي سعيد خدري 
 .صسخن خود ابي سعيد است نه قول رسول اهللا 

با اين وجود اگر ما اين احاديث را صحيح بدانيم، از يك طرف بنا به قول ابن قتيبه، 
احاديث امر به نوشتن كه صحيح و  رامهرمزي، خطابي و گروهي ديگر از علماي حديث،

 باشند. مي باشند، ناسخ احاديث نهي  مي صريح
و از طرفي ديگر بنا به قول خطيب بغدادي و خطابي و ديگر علما اين نهي، مربوط به 

شده تا ناخواسته  مي يي است كه قرآن در آن نوشتهها عدم نوشتن احاديث در مصحف
 ود نيايد.اختالطي بين آيات قرآن و احاديث بوج

رفته بر نوشتن تكيه كرده و  مي همچنين گفته شده كه نهي براي كساني بوده كه بيم
 حفظ را فراموش كنند و رخصت براي كساني است كه از اين موضوع در امان باشند.

ي كتابش در فصل دوم و سوم روايات و اخباري را از  در ادامه /خطيب بغدادي 
آورد، كه اين روايات در واقع حاكي  مي ت نوشتن استصحابه و تابعين كه دال بر كراه

يشان را از بين ها شد  اصحاب يا تابعين به خاطر آن نوشته مي از علتهايي است كه سبب
 برده يا بسوزانند.

 از نوشتن احاديث به چشم صو در هيچكدام از اينها نصي بر نهي رسول اهللا 
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 خورد. نمي
كند:  مي كتابش را با اين جمله آغاز فصل سوم از قسمت دوم /خطيب بغدادي 

ترس از افتادن علم به دست نا اهالن و كساني كه به اين خاطر كتابهاي خود را قبل از «
 ».بردند مرگ از بين مي

بينيم كه حقيقت نيز همين است زيرا اگر نهي صريحي از رسول  مي و اگر بينديشيم،
كرد يا  نمي حاديث را جمع آوريا سدر اين باره وجود داشت، ابوبكر صديق  صاهللا 

 نمود. نمي نيت به جمع آوري سنت سعمر بن خطاب 
برد كه در آخر عمر  مي همچنين خطيب در فصل دوم از همين قسمت، از كساني نام

باشد كه  مي »عروه بن زبير«ي آنها  شدند. از جمله مي خود از عمل محو احاديث پشيمان
نوشتم، سپس آنها را پاك كردم  و االن حاضرم  ث را ميدر ابتدا احادي«گويد:  مي اين گونه

 .»مال و فرزندانم را براي بدست آوردنشان فدا كنم
كه از مخالفين اتكاي بر كتابت بود، خود احتياطا احاديث  /در اين ميان سفيان ثوري

 نوشت. مي را
 اريواضح و آشكار است كساني كه از نوشتن احاديث خود د ها پس با تمام اين گفته

ساس اجتهاد شخصي بوده و بردند بر ا مي كرده يا اينكه بعد مصاحف خود را از بين مي
 ي عمومي نبوده است. يك مسئله

كه احاديث را از طريق  اند و تعداد ديگري از صحابه و تابعين همواره وجود داشته
 نمودند. مي نوشتن محافظت

 ذكر صرسول اهللا  در قسمت سوم كتاب خود احاديثي را از /خطيب بغدادي 
 كند كه در آنها اذن به نوشتن كامال مشهود است. مي

 احاديثي كه در آنها اذن به نوشتن كامال مشهود است:

 ي اين احاديث صحيح: از جمله
إال مت  ت عنه مِ،خحد خرث حدثثً  مت من خاحتا الب« :ههرير بيحديث أ -1



 /سرنوشت احاديث تا خالفت عبر بن العزيز                 6

 

 .0F1»تَا  نن عمرو، فنهه كن ث�تَ وال خركن من عبد
بيشتر از من حديث روايت نكرده به جز عبداهللا بن عمرو  صهيچ كدام از اصحاب پيامبر «

 .»نوشتم نوشت ولي من نمي كه او مي

فت  رة.    إل خن  ف صرطَ ااول ا  « :ازهم روايت است كهاز ابوهريره ب -2
 .1F2»شتة اتل    اكتبوا يب

د... تا جايي كه فرمود: ر فتح مكه خطبه خواند صروايت است كه رسول اهللا  هاز ابوهرير«

 .»( سخنان من را) بنويسيد ةشا براي أبي

ْاَمُعُه ِمْن اَُاوِل « حدث  عبدا  نن عمرو نن العتص  -3
َ
ٍء خ َُ  َشْ  َُ تُ

ْ
ر
َ
ُكنُْأ خ

ِس �ِيَِدهِ َمت َرَرَج مِ   صإل خن اتل  فقتل ااول ا  صا  ِ 
ْْ ََ  ِ

 
َْ فََواّ تُ

ْ
ِّ اك

 ٌّ  َح
 
 .2F3»إِال

شنيدم  مي صمن هر چيزي را كه از رسول اهللا «: سحديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 
فرمود: بنويس، قسم به ذاتي كه جانم در دست  صنوشتم ... تا جايي كه گفت: رسول اهللا  مي

 .»شود حق است اوست هر چه از دهان من خارج مي
اصحابي كه  از آنها روايت شده «را باب سپس خطيب در فصل دوم كتاب خود كه آن

، نام گذاري كرده، روايات زيادي را در »كردند مي نوشتند يا به نوشتن آن امر مي علم را
 كند كه اكثر آنها صحيح هستند. مي اين باره ذكر

مت كنت ه�تَ شیئت « است كه فرمود: سي  آنها روايت ابو سعيد خدري  از جمله

 .»نوشتيم ما غير از قرآن و تشهد چيز ديگري را نمي« .»التشهدغ� القرآن و

ِّ « :و ابوسعيد كسي است كه حديث ََ  ََ ُقْرآَن َمْن َكتَ
ْ
ِّ ِاَو  ال ََ ال تَْ�تُبُوا 

                                           
 .العلم از كتاب العلم از صحيح امام بخاري كتتن.باب   - 1
 .مصدر قبلي - 2

 )1/103(من ار  ف كتتن. العلم) و الدارمي در سننش باب 2/163امام احمد بن حنبل در مسندش  ( - 3
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يَْمُحهُ 
ْ
ُقْرآِن فَل

ْ
 كند. مي را روايت. » ِاَو  ال

دهد و اين  مي گويد: او همان كسي است كه خبر از نوشتن قرآن و تشهد مي خطيب
د دليلي است بر اينكه نهي از نوشتن قرآن همانطور كه گفته شد به خاطر پرهيز از خو

اختالط چيزي با كالم اهللا جل جالله و عدم مشغوليت به غير از قرآن بوده است. و زماني 
كه اين خطر برطرف شده و نياز به نوشتن به وجود آمده، ديگر نوشتن حديث مكروه 

 دانستند. نمي هد را مكروهنيست، چنانچه صحابه نوشتن تش
 باشند. نمي و هيچ فرقي بين تشهد و ديگر علوم نيست، زيرا هيچكدام قرآن

و كتابت حديث توسط صحابه به خاطر احتياط بوده چنانچه كراهت كتابت نيز به 
 همين دليل بوده است.

 خطيب فصل سوم كتابش را به ذكر روايات از تابعين  و اجازه و تشويق شاگردانشان
 است. نسبت به نوشتن حديث اختصاص داده

اما سبب گسترش كتابت سنت در عصر تابعين و بعد از آن و تكيه كردن بر كتابت را، 
 دهد: مي اينگونه توضيح /خطيب 

مردم نوشتن علم را گسترش دادند و پس از اعتقاد به كراهيت به آن روي آورند، زيرا  
يشان زياد شد ها روايات منتشر و سندهاي حديث طوالني  و اسامي رجال و كنيه و نسب

از حفظ عاجز ماندند و حديث مكتوب  ها و الفاظ عبارتها، متفاوت گشت در نتيجه سينه
اش  به كسي كه حافظه صاز علم حافظ شد و رسول اهللا  رت در اين زمان قابل اعتماد

ي نوشتن را داده بود و عمل صحابه و تابعين و پيروان آنها نيز بيانگر  ضعيف بود اجازه
 همين مطلب بود.

 يي از نوشتن سنت توسط صحابهها نمونه

را نوشت و آنها را بنا به  صبعضي از احاديث رسول اهللا  س هجابر بن سمر -1
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3Fامر بن سعد بن أبي وقاص برايش فرستادطلب ع

1. 
ارسال  سبعضي از احاديث نبوي را نوشته و براي انس بن مالك  سزيد بن أرقم  -2
4Fكرد

2. 
5Fدر موضوع جد سبنابر درخواست عمربن خطاب  سي زيد بن ثابت  نوشته -3

3. 
را كه نزد خود داشت براي پسرش  صسمرة بن جندب احاديثي از رسول اهللا  -4
گويد:  مي اين نامه را تحسين كرده و /ن نوشت و فرستاد و امام محمد بن سيرين سليما

6Fدر نامه سمره به پسرش علم فراواني نهفته است

4. 
7Fرا براي عمر بن عبيداهللا فرستاد صعبداهللا بن أبي أوفي احاديث رسول اهللا  -5

5. 

 تشويق شاگردان به نوشتن احاديث

گفت:  مي كرد و مي وشتن علم تشويقفرزندانش را به ن سانس بن مالك  -1
گفت: ما علم كسي را كه ننوشته بود  فرزندانم علم را بوسيله نوشتن نگهداري كنيد. و مي«

 .»آورديم علم به حساب نمي
كند كه ابن  مي روايت سخطيب بغدادي از تعدادي از شاگردان عبداهللا بن عباس  -2

 .»ا بهترين محافظ براي علم كتاب استعلم را با نوشتن محافظت كنيد زير«عباس گفته: 
علم را با نوشتن محافظت «ت: روايت ميكند كه گف سهمچنين از عمر بن خطاب  -3
 .»كنيد
ل علم را از من چه كسي با پو« روايت شده كه گفت: سو از علي بن أبي طالب -4

                                           
 .)10( ةصحيح امام مسلم كتاب اإلمار - 1
 .)3/394) و تهذيب التهذيب ابن حجر (374-4/370مسند امام احمد ( - 2
 .)94-4/93سنن دارقطني ( - 3
 .)456ح: 315—1/314داود ( ) ، سنن أبي237-4/236ب التهذيب (تهذي  - 4
 .)20(ح: كتاب جهاد از صحيح امام بخاري و هچنين صحيح  امام مسلم - 5



 9 /سرنوشت احاديث تا خالفت عبر بن عبدالعزيز 

 

 

آن  گويد: (منظورش اين بود كه) دفتري را بخرد كه علم را در أبوخيثمه مي خرد؟ مي
 .»بنويسد

 

 ها تدوين احاديث در صحيفه

منشأ اصلي تصنيفات جوامع، مسانيد و سنن در قرن دوم و سوم  ها در حقيقت صحيفه
 باشند. هجري مي

شد، مرتب و موضوع  نوشته مي شچه در زمان صحابه آن«گويد:  حافظ ابن رجب مي
صر  تابع تابعين شد. سپس در ع بندي شده نبود و فقط براي حفظ و مراجعه نوشته مي

را گردآوري كرده  صاين احاديث گردآوري شد . بعضي از اهل علم سخنان رسول اهللا 
 .»و گروهي ديگر سخنان صحابه را

را گردآوري كرد ابن جريج بود و اوزاعي  ها گويد: اولين كسي كه نوشته مي عبدالرزاق
 زماني كه به نزد يحيي ابن كثير رفت كتابهايش را تصنيف نمود.

 ي نوشته شده در زمان صحابه:ها يي  از صحيفهها نمونه

 .كه در آن صدقات واجب نوشته شده بود سصحيفه ابوبكر صديق  -1
 .ي علي بن أبي طالب صحيفه -2
 .ي عبداهللا بن عمرو بن العاص معروف به صحيفه صادقه صحيفه -3
 .صحيفه عبداهللا بن أبي أوفي -4
 .صحيفه ابوموسي األشعري -5
 .فه جابر بن عبداهللاصحي -6

 نوشته شدند. صدر حيات رسول اهللا  ها ي اين صحيفه همه
ي صحيحة نام برد كه احاديثش  معروف به صحيفه ي همام توان از صحيفه مي همچنين
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 روايت شده است. ساز ابوهريره 

 تالش تابعين در جمع آوري سنت نوراني:

ا از صحابه دريافت نمودند و تابعين رحمهم اهللا سنت رسول اهللا و بلكه كل دين ر
 ابالغ اين رسالت عظيم را عهده دار شدند.

زحمات زيادي در خدمت به سنت بهترين نسل بعد از صحابه آنها بودند كه 
 كشيدند. صاهللا رسول

 يي از تشويق تابعين به نوشتن احاديث:ها نمونه

نند هيچ چيز هما«كند كه او گفت:  مي از حسن بصري روايت /خطيب بغدادي 
 .»نويسيم تا از آن محافظت كنيم كند، ما علم را مي كتاب، علم را محافظت نمي

نوشتم تا اينكه  مي سمن نزد ابن عباس «كند كه گفت:  مي و از سعيد بن جبير روايت
 .»نوشتم و سپس در كف دستم ام مي شد سپس روي دمپايي دفترم پر مي

من و ابن شهاب زهري با هم علم « كند كه او گفت: مي و از صالح بن كيسان روايت
آمده  صنويسيم. پس هر آن چه از رسول اهللا  آموختيم. به هم گفتيم كه سنتها را مي مي

بود را نوشتيم سپس او گفت: آن چه از صحابه به ما رسيده را نيز بنويسيم زيرا سنت 
 است. 

 نويسم. گفتم: سنت نيست و من نمي
 .»باختماو نوشت و من ننوشتم، او برد و من 

اگر به خاطر احاديث ناپسند و « :گفت مي كند كه مي و از ابن شهاب زهري روايت
نوشتم و نه اجازه به نوشتن  آمدند نبود، نه حديثي را مي كه از مشرق مياي  ناشناخته

 .»دادم مي
ما علم كسي را كه «كند كه گفت:  مي از معاوية بن قرة روايت /و خطيب 
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 .»آورديم مينوشت علم به حساب ن نمي
نوشتن احاديث در زمان تابعين گسترش فراواني يافت، چنانچه نوشتن امر الينفك 

 مجالس و دروس علم شده بود.
ي فراواني نوشته شد كه دكتر مصطفي األعظمي تعداد بسياري ها در اين عصر صحيفه

 آورده است. »ياددث  البو رااات  ف«از آنها را در كتابش 

 :ها صحيفه هايي از اين مثال

 .سي سعيد بن جبير شاگر ابن عباس ها صحيفه يا صحيفه -1
 .و ديگران نوشته شده سصحيفه بشير بن نهيك كه به نقل از ابوهريره  -2
 .سي مجاهد بن جبر شاگرد ابن عباس ها صحيفه -3
 .سصحيفه أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي شاگرد جابربن عبداهللا  -4
 .بن أبي أنيسه الرُّهاوي صحيفه زيد -5
 صحيفه أبي قالبة كه هنگام وفات آنرا براي أيوب السختياني وصيت كرد. -6
 .فه أيوب بن أبي تميمة  السختيانيصحي -7
 .صحيفه هشام بن عروة بن الزبير -8

از آن است كه نياز به شرح و  تر تابعي بزرگوار مشهور /بن عبدالعزيز اما دوران عمر
 شد.بيان داشته با

 /كند كه عمر بن عبدالعزيز  مي امام بخاري در صحيحش از عبداهللا بن دينار روايت
كه وجود دارد را  صهرآن چه از احاديث رسول اهللا «براي أبي بكر بن حزم نوشت: 

ترسم.  و به جز حديث رسول اهللا  بياب و بنويس زيرا من از نابودي علم و رفتن علما مي
و بايد علم آشكار شود  و بايد مجالسي برپا كنيد تا هر چيز ديگري را قبول نكن  ص

 .»رود مگر زماني كه پنهاني شود داند، علم پيدا كند، زيرا علم از بين  نمي كس نمي
از ابن شهاب زهري نيز روايت شده كه عمربن عبدالعزيز به ما دستور داد تا احاديث 
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 را جمع آوري كنيم.
 او به تمامي قلمرو حكومت خود دفتري را فرستاد.نوشتيم سپس  مي و آن را دفتر دفتر

در قرون  صبله اينها سندهايي تاريخي و محكم از سرنوشت احاديث رسول اهللا 
 اوليه اسالم بود.

گذارد كه احاديث رسول  نمي حقايقي كه براي هر طالب حق هيچ جاي شكي را باقي
 .با حفاظت كامل از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است صاهللا 

اي  البته من اين مطالب را براي پاسخ به منكرين سنت جمع آوري نكردم. بلكه هديه
 است براي  مؤمناني كه با فهم اين حقايق بر ايمانشان افزوده شده  و اعتقادشان استوارتر

 گردد. مي

ُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ِ َ ٱ ُُ ُۡ ُ�ۡ  َُُِّعوِ� ٱفَ  َّ ُ ٱ ُ�مُ ُِ ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  مۡ لَ�ُ  فِرۡ َوَ�غۡ  َّ  َ�ُفورٞ  َّ
 .]31عمران:  [آل ﴾٣ رِّحيمٞ 

داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و  اگر خدا را دوست مي«: بگو  

 . »گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است
   

 برگرفته از:

 .دكتر محمد بن مطر الزهراني ، تأليف:تطورهتدوين السنة النبوية ونشأته وكتاب 

 .أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديو كتاب : تقييد العلم، تأليف: ابوبكر 
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