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تا خالفت عمربن  ج از حیات پیامبرسرنوشت احادیث 
 /عبدالعزیز

بیش از صد ج  در بین برخی چنین شایع است که احادیث رسول الله
سال بدون اینکه نوشته شود، سینه به سینه در میان مسلمانان نقل شده، تا 

به دستور وی بر روی کاغذ  این احادیث /اینکه زمان عمربن عبدالعزیز
 مکتوب شده است.

برای وارد کردن طعن به دومین منبع اصیل  لذا افرادی که منتظر بھانه
اسالم یعنی سنت ھستند فرصت را غنیمت شمرده، از این اشتباه غیر علمی 

ھایی را  ھا ساخته تا شاید به گمان باطل دلسود برده و برای خود داستان
کشانده و بگویند از کجا معلوم احادیثی که پس از یک قرن بدون  به بیراھه

 ی فکر جاعالن و دروغگویان نباشد. رھا شده ساخته نوشتن
زیرا علمای اسالم خود بر این نظر اتفاق دارند که اولین کسی که سنت را 

 ۱۲۵یا  ۱۲۴تدوین و تصنیف نمود ابن شھاب الزھری است که در سال 
 است.ھجری وفات نموده 

آورند که اولین کسی که احادیث  و با این سخن این گمان را به وجود می
 را نوشته ابن شھاب زھری است.

از  ج و در تقویت ادعاھای خود احادیثی را مبنی بر نھی رسول الله
) از باصحاب خصوصا شیخین (ابوبکر و عمرنوشتن حدیث و امتناع 

 کنند. آوری و نوشتن سنت، ذکر می جمع
این میان از جمله علمای حدیث که به رد این شبھات واھی پرداخته در 

بدون انقطاع و با امانت داری کامل ج  و اثبات نموده که احادیث رسول الله
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تقييد « باشد که در کتاب ارزشمندش می /به ما رسیده، خطیب بغدادی

 پردازد. به این مسئله می »العلم
از ھا  آن پردازد که در دیثی میخطیب در این کتاب ابتدا به بررسی احا

ارائه  نوشتن حدیث نھی شده و این احادیث را با ھم چه صحیح و چه ضعیف
 کند. می

الَ « سولی این احادیث به جز یک حدیث یعنی حدیث ابی سعید خدری
ُقْرآِن فَلْيَْمُحهُ  َوَمْن َكتََب َ��ِّ  تَْ�تُبُوا َ��ِّ 

ْ
 .]اأخرجه مسلم مرفوعً [ .»َ�ْ�َ ال

من چیزی را ننویسید و ھرکس غیر از قرآن چیزی  از( سخنان )«: ترجمه
 .»را پاک کندھا  آن از (سخنان) من را نوشته

 يدراسات ف«کتاب در  ما بقی چنانچه دکتر محمد مصطفی األعظمی
 باشند. پردازد، دارای ضعف می می به آن »يالحدیث النبو

کند موقوف  چنانچه امام بخاری بیان می سو حدیث ابی سعید خدری
 .ج است یعنی سخن خود ابی سعید است نه قول رسول الله

با این وجود اگر ما این احادیث را صحیح بدانیم، از یک طرف بنا به قول 
ابن قتیبه، رامھرمزی، خطابی و گروھی دیگر از علمای حدیث، احادیث امر 

 باشند. می سخ احادیث نھیباشند، نا به نوشتن که صحیح و صریح می
و از طرفی دیگر بنا به قول خطیب بغدادی و خطابی و دیگر علما این 

ھایی است که قرآن در آن  نھی، مربوط به عدم نوشتن احادیث در مصحف
 شده تا ناخواسته اختالطی بین آیات قرآن و احادیث بوجود نیاید. نوشته می

رفته بر نوشتن  که بیم میھمچنین گفته شده که نھی برای کسانی بوده 
تکیه کرده و حفظ را فراموش کنند و رخصت برای کسانی است که از این 

 موضوع در امان باشند.
ی کتابش در فصل دوم و سوم روایات و  در ادامه /خطیب بغدادی
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آورد، که  اخباری را از صحابه و تابعین که دال بر کراھت نوشتن است می
اصحاب یا  شد ھایی است که سبب می علت این روایات در واقع حاکی از

 ھایشان را از بین برده یا بسوزانند. تابعین به خاطر آن نوشته
از نوشتن احادیث به ج  نصی بر نھی رسول اللهھا  این و در ھیچکدام از

 خورد. چشم نمی
فصل سوم از قسمت دوم کتابش را با این جمله آغاز  /خطیب بغدادی

علم به دست نا اھالن و کسانی که به این خاطر ترس از افتادن «کند:  می
 ».بردند کتابھای خود را قبل از مرگ از بین می

بینیم که حقیقت نیز ھمین است زیرا اگر نھی  و اگر بیندیشیم، می
احادیث  سدر این باره وجود داشت، ابوبکر صدیقج  صریحی از رسول الله
نیت به جمع آوری سنت  سکرد یا عمر بن خطاب را جمع آوری نمی

 نمود. نمی
برد که  ھمچنین خطیب در فصل دوم از ھمین قسمت، از کسانی نام می

ھا  آن ی شدند. از جمله در آخر عمر خود از عمل محو احادیث پشیمان می
در ابتدا احادیث را «گوید:  باشد که این گونه می می »عروه بن زبیر«

ن حاضرم مال و فرزندانم را برای و اال را پاک کردمھا  آن نوشتم، سپس می
 .»بدست آوردنشان فدا کنم

که از مخالفین اتکای بر کتابت بود، خود  /در این میان سفیان ثوری
 نوشت. احتیاطا احادیث را می

ھا واضح و آشکار است کسانی که از نوشتن احادیث  پس با تمام این گفته
ساس بردند بر ا بین میکرده یا اینکه بعد مصاحف خود را از  خود داری می

 ی عمومی نبوده است. اجتھاد شخصی بوده و یک مسئله
اند که احادیث را  و تعداد دیگری از صحابه و تابعین ھمواره وجود داشته

 نمودند. از طریق نوشتن محافظت می
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 در قسمت سوم کتاب خود احادیثی را از رسول الله /خطیب بغدادی
 نوشتن کامال مشھود است. اذن بهھا  آن کند که در ذکر می ج

 ها اذن به نوشتن کامال مشهود است: احادیثی که در آن

 ی این احادیث صحیح: از جمله
 ا عنه م�،أحد أ�رث حديثً  ج ما من أصحاب انليب« :هھریر بیحدیث أ -۱

 .١»ا� بن عمرو، فإنه اكن ي�تب وال أ�تبإال ما اكن من عبد
من حدیث روایت نکرده به جز  بیشتر ازج  ھیچ کدام از اصحاب پیامبر«

 .»نوشتم نوشت ولی من نمی عبدالله بن عمرو که او می
فتح  يف ج خطب رسول اهللا« :ازھم روایت است کهاز ابوھریره ب  -۲

 .٢»شاة مكة... إىل أن قال: " اكتبوا أليب
د... تا در فتح مکه خطبه خوانج  روایت است که رسول الله هاز ابوھریر«

 .»( سخنان من را) بنویسید ةشا برای أبیجایی که فرمود: 
ْسَمُعُه ِمْن « حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص:  -۳

َ
ٍء أ ْ�تُُب لُكَّ ىَشْ

َ
ُكنُْت أ

 ِ ى َ�ْفىِس : ج إىل أن قال: فقال رسول اهللا ج رَُسوِل ا�َّ ِ
َّ

اْكتُْب فََواذل
 .٣»�ِيَِدهِ َما َخَرَج ِم�ِّ إِالَّ َحقٌّ 

من ھر چیزی را که از رسول «: ببن العاصحدیث عبدالله بن عمرو 
فرمود: ج  نوشتم ... تا جایی که گفت: رسول الله شنیدم می میج  الله

                                           
 .العلم از کتاب العلم از صحیح امام بخاری کتابةباب  - ١
 .مصدر قبلی - ٢
من رخص فی ) و الدارمی در سننش باب ۲/۱۶۳( امام احمد بن حنبل در مسندش - ٣

 )۱/۱۰۳(کتابة العلم
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بنویس، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست ھر چه از دھان من خارج 
 .»شود حق است می

 از اصحابی که«را باب  سپس خطیب در فصل دوم کتاب خود که آن
، نام »کردند نوشتند یا به نوشتن آن امر می می روایت شده علم راھا  آن

صحیح ھا  آن کند که اکثر گذاری کرده، روایات زیادی را در این باره ذکر می
 ھستند.

ما كنا « است که فرمود: سروایت ابو سعید خدریھا  آن ی از جمله
ما غیر از قرآن و تشھد چیز دیگری را «. »التشهدن�تب شیئا غ� القرآن و

 .»نوشتیم نمی
ُقْرآَن َمْن َكتََب « :و ابوسعید کسی است که حدیث

ْ
ال تَْ�تُبُوا َ��ِّ ِسوَى ال

ُقْرآِن فَلْيَْمُحهُ 
ْ
 کند. را روایت می. » َ��ِّ ِسوَى ال

گوید: او ھمان کسی است که خبر از نوشتن قرآن و تشھد  خطیب می
رآن ھمانطور که دھد و این خود دلیلی است بر اینکه نھی از نوشتن ق می

گفته شد به خاطر پرھیز از اختالط چیزی با کالم الله جل جالله و عدم 
مشغولیت به غیر از قرآن بوده است. و زمانی که این خطر برطرف شده و 
نیاز به نوشتن به وجود آمده، دیگر نوشتن حدیث مکروه نیست، چنانچه 

 دانستند. صحابه نوشتن تشھد را مکروه نمی
بین تشھد و دیگر علوم نیست، زیرا ھیچکدام قرآن  و ھیچ فرقی

 باشند. نمی
و کتابت حدیث توسط صحابه به خاطر احتیاط بوده چنانچه کراھت 

 کتابت نیز به ھمین دلیل بوده است.
و اجازه و تشویق  خطیب فصل سوم کتابش را به ذکر روایات از تابعین

 است. نسبت به نوشتن حدیث اختصاص داده شاگردانشان
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اما سبب گسترش کتابت سنت در عصر تابعین و بعد از آن و تکیه کردن 
 دھد: اینگونه توضیح می /بر کتابت را، خطیب

مردم نوشتن علم را گسترش دادند و پس از اعتقاد به کراھیت به آن  
و اسامی رجال و  روی آورند، زیرا روایات منتشر و سندھای حدیث طوالنی

و الفاظ عبارتھا، متفاوت گشت در نتیجه ھایشان زیاد شد  کنیه و نسب
تر از  ھا از حفظ عاجز ماندند و حدیث مکتوب در این زمان قابل اعتماد سینه

ی  اش ضعیف بود اجازه به کسی که حافظهج  علم حافظ شد و رسول الله
نیز بیانگر ھمین ھا  آن نوشتن را داده بود و عمل صحابه و تابعین و پیروان

 مطلب بود.

 یی از نوشتن سنت توسط صحابهاه نمونه
ھا  آن را نوشت وج  بعضی از احادیث رسول الله سهجابر بن سمر  -۱

 .١را بنا به طلب عامر بن سعد بن أبی وقاص برایش فرستاد
بعضی از احادیث نبوی را نوشته و برای انس بن  سزید بن أرقم  -۲

 .٢ارسال کرد سمالک
در  سبنابر درخواست عمربن خطاب سی زید بن ثابت نوشته  -۳

 .٣موضوع جد
را که نزد خود داشت ج  سمرة بن جندب احادیثی از رسول الله  -۴

 /برای پسرش سلیمان نوشت و فرستاد و امام محمد بن سیرین

                                           
 .)۱۰( ةامام مسلم کتاب اإلمارصحیح  - ١
 .)۳/۳۹۴) و تھذیب التھذیب ابن حجر (۳۷۴-۴/۳۷۰مسند امام احمد ( - ٢
 .)۹۴-۴/۹۳سنن دارقطنی ( - ٣
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گوید: در نامه سمره به پسرش علم  این نامه را تحسین کرده و می
 .١فراوانی نھفته است

را برای عمر بن عبیدالله ج  رسول الله عبدالله بن أبی أوفی احادیث  -۵
 .٢فرستاد

 تشویق شاگردان به نوشتن احادیث
کرد و  فرزندانش را به نوشتن علم تشویق می سانس بن مالک  -۱

فرزندانم علم را بوسیله نوشتن نگھداری کنید. و «گفت:  می
 .»آوردیم گفت: ما علم کسی را که ننوشته بود علم به حساب نمی می

 بی از تعدادی از شاگردان عبدالله بن عباسخطیب بغداد  -۲
علم را با نوشتن محافظت کنید «کند که ابن عباس گفته:  روایت می

 .»زیرا بھترین محافظ برای علم کتاب است
علم را با «روایت میکند که گفت:  سھمچنین از عمر بن خطاب  -۳

 .»نوشتن محافظت کنید
ل چه کسی با پو«روایت شده که گفت:  سو از علی بن أبی طالب  -۴

گوید: (منظورش این بود که)  أبوخیثمه می خرد؟ علم را از من می
 .»دفتری را بخرد که علم را در آن بنویسد

 ها تدوین احادیث در صحیفه
ھا منشأ اصلی تصنیفات جوامع، مسانید و سنن در  در حقیقت صحیفه

 باشند. قرن دوم و سوم ھجری می
                                           

 .)۴۵۶ح: ۳۱۵—۱/۳۱۴داود ( ) ، سنن أبی۲۳۷-۴/۲۳۶ب التھذیب (تھذی - ١
 .)۲۰امام مسلم (ح: کتاب جھاد از صحیح امام بخاری و ھچنین صحیح - ٢
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شد، مرتب  نوشته می شزمان صحابه چه در آن«گوید:  حافظ ابن رجب می
شد. سپس  و موضوع بندی شده نبود و فقط برای حفظ و مراجعه نوشته می

تابع تابعین این احادیث گردآوری شد . بعضی از اھل علم سخنان  در عصر
 .»را گردآوری کرده و گروھی دیگر سخنان صحابه راج  رسول الله

ھا را گردآوری کرد ابن جریج  نوشتهگوید: اولین کسی که  عبدالرزاق می
ھایش را تصنیف  بود و اوزاعی زمانی که به نزد یحیی ابن کثیر رفت کتاب

 نمود.

 ی نوشته شده در زمان صحابه:ها از صحیفه ییها نمونه
 .که در آن صدقات واجب نوشته شده بود سصحیفه ابوبکر صدیق  -۱
 .ی علی بن أبی طالب صحیفه  -۲
 .عمرو بن العاص معروف به صحیفه صادقهی عبدالله بن  صحیفه  -۳
 .صحیفه عبدالله بن أبی أوفی  -۴
 .صحیفه ابوموسی األشعری  -۵
 .صحیفه جابر بن عبدالله  -۶

 نوشته شدند.ج  ھا در حیات رسول الله ی این صحیفه ھمه
نام  ۀی صحیح معروف به صحیفه ی ھمام توان از صحیفه ھمچنین می

 روایت شده است. سبرد که احادیثش از ابوھریره

 تالش تابعین در جمع آوری سنت نورانی:
تابعین رحمھم الله سنت رسول الله و بلکه کل دین را از صحابه دریافت 

 نمودند و ابالغ این رسالت عظیم را عھده دار شدند.
زحمات زیادی در خدمت به بودند که ھا  آن بھترین نسل بعد از صحابه
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 کشیدند. ج الله سنت رسول

 یی از تشویق تابعین به نوشتن احادیث:ها نمونه
ھیچ «کند که او گفت:  از حسن بصری روایت می /خطیب بغدادی

نویسیم تا از آن  کند، ما علم را می چیز ھمانند کتاب، علم را محافظت نمی
 .»محافظت کنیم

 بمن نزد ابن عباس«کند که گفت:  و از سعید بن جبیر روایت می
نوشتم و سپس  ام می شد سپس روی دمپایی نوشتم تا اینکه دفترم پر می می

 .»در کف دستم
من و ابن شھاب زھری «کند که او گفت:  و از صالح بن کیسان روایت می

نویسیم. پس ھر آن چه  آموختیم. به ھم گفتیم که سنتھا را می با ھم علم می
: آن چه از صحابه به ما آمده بود را نوشتیم سپس او گفتج  از رسول الله

 رسیده را نیز بنویسیم زیرا سنت است. 
 نویسم. گفتم: سنت نیست و من نمی

 .»او نوشت و من ننوشتم، او برد و من باختم
اگر به خاطر احادیث «گفت:  کند که می و از ابن شھاب زھری روایت می

نوشتم و  آمدند نبود، نه حدیثی را می که از مشرق میای  ناپسند و ناشناخته
 .»دادم نه اجازه به نوشتن می

ما علم کسی را «کند که گفت:  بن قرة روایت می ۀاز معاوی /و خطیب
 .»آوردیم نوشت علم به حساب نمی که نمی

نوشتن احادیث در زمان تابعین گسترش فراوانی یافت، چنانچه نوشتن 
 امر الینفک مجالس و دروس علم شده بود.

ھای فراوانی نوشته شد که دکتر مصطفی األعظمی  در این عصر صحیفه



 /خالفت عمر بن عبدالعزیزسرنوشت احادیث تا   ١٠

 

آورده  »يالحدیث النبو يدراسات ف«را در کتابش ھا  آن تعداد بسیاری از
 است.

 :ها هایی از این صحیفه مثال
 .بھای سعید بن جبیر شاگر ابن عباس صحیفه یا صحیفه  -۱
ان نوشته و دیگر سصحیفه بشیر بن نھیک که به نقل از ابوھریره  -۲

 .شده
 .بھای مجاھد بن جبر شاگرد ابن عباس صحیفه  -۳
صحیفه أبی الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکی شاگرد جابربن   -۴

 .بعبدالله
ھاوی  -۵  .صحیفه زید بن أبی أنیسه الرُّ
که ھنگام وفات آنرا برای أیوب السختیانی وصیت  ۀصحیفه أبی قالب  -۶

 کرد.
 .السختیانی ةفه أیوب بن أبی تمیمصحی  -۷
 .بن الزبیر ةصحیفه ھشام بن عرو  -۸

تر از آن است که  تابعی بزرگوار مشھور /بن عبدالعزیز اما دوران عمر
 نیاز به شرح و بیان داشته باشد.

کند که عمر بن  امام بخاری در صحیحش از عبدالله بن دینار روایت می
 رسول اللهھرآن چه از احادیث «برای أبی بکر بن حزم نوشت:  /عبدالعزیز

که وجود دارد را بیاب و بنویس زیرا من از نابودی علم و رفتن علما ج 
چیز دیگری را قبول نکن و باید علم ج  و به جز حدیث رسول الله ترسم. می

داند، علم پیدا کند، زیرا  و باید مجالسی برپا کنید تا ھر کس نمی آشکار شود
 .»رود مگر زمانی که پنھانی شود نمی علم از بین
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از ابن شھاب زھری نیز روایت شده که عمربن عبدالعزیز به ما دستور داد 
 تا احادیث را جمع آوری کنیم.

نوشتیم سپس او به تمامی قلمرو حکومت خود  و آن را دفتر دفتر می
 دفتری را فرستاد.

ج  سندھایی تاریخی و محکم از سرنوشت احادیث رسول اللهھا  این بله
 بود.در قرون اولیه اسالم 

گذارد که  حقایقی که برای ھر طالب حق ھیچ جای شکی را باقی نمی
با حفاظت کامل از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ج  احادیث رسول الله

 است.
البته من این مطالب را برای پاسخ به منکرین سنت جمع آوری نکردم. 

افزوده مؤمنانی که با فھم این حقایق بر ایمانشان  است برایای  بلکه ھدیه
 گردد. و اعتقادشان استوارتر می شده

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  ُذنُو�َُ�ۡمۚ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  �َّ
ُ ٱوَ   .]۳۱عمران:  [آل ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

دوست  د تا خدا شما راینک یروید، از من پیدار یاگر خدا را دوست م«: بگو  
 . »د، و خداوند آمرزنده مھربان استیبدارد و گناھانتان را ببخشا

 برگرفته از:
: دکتر محمد بن تطوره، تألیفتدوین السنة النبویة ونشأته وکتاب  -۱

 .مطر الزھرانی

ب یبن ثابت الخط یو کتاب: تقیید العلم، تألیف: ابوبکر أحمد بن عل -۲

 .یالبغداد


	فهرست مطالب
	سرنوشت احادیث از حیات پیامبر ج تا خلافت عمربن عبدالعزیز/
	احادیثی که در آنها اذن به نوشتن کاملا مشهود است:
	از جملهی این احادیث صحیح:

	نمونههایی از نوشتن سنت توسط صحابه
	تشویق شاگردان به نوشتن احادیث
	تدوین احادیث در صحیفهها
	نمونههایی از صحیفههای نوشته شده در زمان صحابه:
	تلاش تابعین در جمع آوری سنت نورانی:
	نمونههایی از تشویق تابعین به نوشتن احادیث:
	مثالهایی از این صحیفهها:
	برگرفته از:


