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ِ ِ
العر ِ
ب قَ ْب َل ا ِإل ْسالَِم:
الكتَابَةُ ع ْن َد َ َ

تدل الدراسات العلمية على أن العرب كانوا يعرفون الكتابة قبل اإلسالم ،فكانوا يؤرخون أهم

حوادثهم على احلجارة ،وقد أثبتت األحباث األثرية ذلك أبدلة قاطعة ،تعود إىل القرن الثالث
امليالدي
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -أنه قال« :إَِّن أُمةٌ
فقد أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن رسول هللا َ -
ِ
ب .الش ْه ُر َه َك َذا َو َه َك َذا » ...
س ُ
أُميةٌ ،الَ نَ ْكتُ ُ
ب َوالَ ََْن ُ
ِ
ص ْد ِر ا ِإل ْسالَِم:
الع ْ
ص ِر الن بَ ِو ِي َو َ
 -الكتَابَةُ ِِف َ

صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم على نطاق أوسع مما كانت
مما ال شك فيه أن الكتابة انتشرت ِف عهد النيب َ

ضا ،واقتضت
عليه ِف اجلاهلية ،فقد حث القرآن الكرمي على التعلم ،وحض الرسول على ذلك أَيْ ً
طبيعة الرسالة أن يكثر املتعلمون ،القارئون ،الكاتبون ،فالوحي حيتاج إىل ُكت ٍ
اب ،وأمور الدولة من

مراسالت وعهود ومواثيق حتتاج إىل ُكت ٍ
ضا ،وقد كثر الكاتبون بعد اإلسالم فعالً ليسدوا
اب أَيْ ً

اب للوحي بلغ عددهم أربعني كاتبًا ،وكتاب للصدقة،
حاجات الدولة اجلديدة ،فكان للرسول ُكت ٌ

وكتاب للمداينات واملعامالت ،وكتاب للرسائل يكتبون ابللغات املختلفة وإن ما ذكره املؤرخون من

أمساء ُكت ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -مل يكن على سبيل احلصر ،بل ذكروا من دوام
اب رسول هللا َ -

على الكتابة بني يديه،

وكان إىل جانب هذه املساجد كتاتيب يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة إىل جانب القرآن الكرمي
 .وال يفوتنا أن نذكر أثر غزوة (بدر) ِف تعليمصبيان املدينة ،حينما أذن رسول هللا ألسرى بدر أبن
يفدي كل كاتب منهم نفسه بتعليم عشرة من صبيان املدينة الكتابة والقراءة.
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه
فإذا رأينا  -بعد ذلك  -أن احلديث الشريف َملْ يُ َدو ْن َر ْمسيًّا ِف عهد الرسول َ -
َو َسل َم  ،-كما ُد ِو َن القرآن الكرمي  -فال بد لنا من البحث عن السبب الذي أدى إىل عدم تدوينه
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم.
ِف عصره َ
ول ِ
هللا  -صلى هللا َعلَي ِه وسلم ِِ -ف ِ
أَوالً َ -ما ر ِوي َع ْن ر ُس ِ
الكتَابَِة:
َ
ُ َ َ
ُ ْ ََ َ
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[أ] -ما ر ِوي ِمن َكراه ِة ِ
الكتَابَِة:
َ ُ َ ْ ََ
يد اخلُ ْد ِر ِي أَن رس َ ِ
 - 1روى أَبو س ِع ٍ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -قال« :الَ تَ ْكتُ بُوا َع ِّنَ ،وَم ْن
ول هللا َ -
َُ
ُ َ
ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه
ب َع ِّن غَْي َر ال ُق ْرآن فَ لْيَ ْم ُحهُ» .وهذا احلديث أصح ما ورد عن رسول هللا َ -
َكتَ َ
َو َسل َم ِ -ف هذا الباب.
يد اخلُ ْد ِر ِي« :ج ِه ْد ََّن ِابلنِ ِيب أَ ْن َيْ َذ َن لَنَا ِِف ِ
ال أَبو س ِع ٍ
الكتَ ِ
ال:
اب فَأ ََب» .وِف رواية عنه قَ َ
َ
َ - 2وقَ َ ُ َ
َ
«استَأْذََّن النِيب صلى اَّلل َعلَي ِه وسلم ِِف ِ
الكتَابَِة فَ لَ ْم ََيْذَ ْن لَنَا»
ْ
َ
ُ ْ ََ َ
الَ :خرج علَي نا رس ُ ِ
ِ
ب
ول اَّلل َ -
ي َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة أَنهُ قَ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َ , -وََْن ُن نَ ْكتُ ُ
ُ - 3ر ِو َ
ك .قَ َ ِ
ال« :ما ه َذا ال ِذي تَ ْكتُ بو َن؟»  ,قُلْنَا :أَح ِ
األَح ِ
اب غَْي َر
اد َ
اد َ
يث نَ ْس َمعُ َها ِم ْن َ
ال« :كتَ ٌ
يث  ,فَ َق َ َ َ
ُ
َ
َ
اب ِ
اب ِ
ب َم َع كِتَ ِ
كِتَ ِ
ضل األ َُم َم قَ ْب لَ ُك ْم إِال ِِبَا ا ْكتَ تَ بُوا ِم َن ال ُكتُ ِ
اَّلل تَ َع َاىل»
اَّلل!؟ ،أَتَ ْد ُرو َن؟ َما َ
[ب] ما ر ِوي ِمن إِابح ِة ِ
الكتَابَِة:
َ ُ َ ْ ََ

اص  -ر ِ
َمسَ ُعهُ ِم ْن
 - 1قَ َ
ب ُكل َش ْي ٍء أ ْ
ض َي هللاُ َع ْن ُه َما ُ « :-ك ْن ُ
ال َع ْب ُد اَّلل بْن َع ْمرو بْن َ
الع ِ َ
ت أَ ْكتُ ُ
ِ
رس ِ ِ
ِ
ب ُكل َش ْي ٍء َِمس ْعتَهُ ِم ْن
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،أُ ِري ُد ح ْفظَهُ ،فَ نَ َه ْت ِّن قُ َريْ ٌ
ول اَّلل َ
َُ
شَ ،وقَالُوا :تَ ْكتُ ُ
هللا  -صلى هللا علَي ِه وسلم  -ورس ُ ِ
ول ِ
ر ُس ِ
ضِ
ب
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -بَ َ
ش ٌر يَتَ َكل ُم ِِف الْغَ َ
ول اَّلل َ -
َ
ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ
َ
ك لِرس ِ ِ
اب ،فَ َذ َكر ُ ِ
ِ
ت َع ِن ِ
الكتَ ِ
َو ِ
ُصبُ ِع ِه إِ َىل
س ْك ُ
الر َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَأ َْوَمأَ ِأب ْ
ول اَّلل َ
ت ذَل َ َ ُ
ْ
ضا ،فَأ َْم َ
ِ ِ ِِ
ِ
ج ِم ْنهُ إِال َحق»
فِ ِيه َوقَ َ
ال« :ا ْكتُ ْ
ب فَ َوالذي نَ ْفسي بيَده َما َخ َر َ
ِ
ِ
ال أَبو ُهريْ رَة  -ر ِ
َص َح ِ
َح ٌد
ض َي هللاُ َع ْنهُ َ « :-ما م ْن أ ْ
اب الن ِيب َ -
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم  -أ َ
 - 2قَ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب»
ب َوالَ أ ْكتُ ُ
أ ْكثَ َر َحديثًا َع ْنهُ م ِّن إال َما َكا َن م ْن َع ْبد هللا بن َع ْم ٍرو ،فإنهُ َكا َن يَ ْكتُ ُ
ول ِ
اء ،أَفَنَ ْكتُ بُ َها؟ قال:
ال :قُلْنَاََ :ي َر ُس َ
يج أَنَهُ قَ َ
َ - 3رَوى َرافِ ُع بْ ُن َخ ِد ٍ
هللا إَِّن نَ ْس َم ُع ِم ْن َ
ك أَ ْشيَ َ

ج»
«ا ْكتُ بُوا َوالَ َح َر َ

ِ
ِِ
ول -
ام الر ُس ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َمكةَ قَ َ
ي َع ْن أَِِب ُه َريْ َرَة أَنهُ لَما فَ تَ َح اَّللُ َعلَى َر ُسوله َ
ُ - 4ر ِو َ
ِ
ب ِِف الن ِ
الََ :ي
ال لَهُ أَبُو َشاهٍ ،فَ َق َ
ام َر ُج ٌل ِم ْن أ َْه ِل اليَ َم ِن يُ َق ُ
اس ،فَ َق َ
َ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َ -و َخطَ َ
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ول ِ
س يُ ْرَوى ِِف
هللا ا ْكتُ بُوا ِِل ،فَ َق َ
َر ُس َ
ال« :ا ْكتُ بُوا لَهُ» .قال أبو عبد الرمحن (عبد هللا بن أمحد)« :لَْي َ
يث َشيء أ ِ
ِ ِ
كِتَاب ِة احل ِد ِ
ال" :ا ْكتُ بُوا
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم أ ََم َرُه ْم ،قَ َ
َص ُّح م ْن َه َذا ا ْحلَديث ،ألَن النِيب َ
ٌْ َ
َ َ
ألَِِب َشاهٍ"»
حاول العلماء أَ ْن يُ َوفِ ُقوا بني ما ورد من نَ ْه ٍي عن الكتابة وما وري من إابحة هلا.
مل يكن السبب ِف عدم تدوين ِ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -جهل املسلمني
السنة َر ْمسيًّا ِف عهده َ -
ُ

آنذاك ابلكتابة والقراءة ،فكان فيهم القارئون الكاتبون ،الذين دونوا التنزيل احلكيم ،بل كان ذلك
ألسباب أخرى ،أمهها اخلوف من التباس القرآن ابلسنة ،وكيال ينشغل املسلمون بكتابة السنة عن

كتابة القرآن ودراسته وحفظه.
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -من إابحة الكتابة
 - 2ليس هناك تعارض بني ما روي عن الرسول َ -
وكراهتها ،فَ َك ِرَه الكتابة ملن ال حيسنها أو ملن يستطيع احلفظ ،وأابحها ملن ال يستطيع احلفظ ،وإن

بعضهم يرى أن النهي كان أول اإلسالم حىت ال يلتبس القرآن ابلسنة ،مث انتهينا إىل إابحة الرسول
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -كتابة السنة مطل ًقا ،وليست هذه األخبار من وضع مذاهب متخاصمة
 َمتضادة.
 - 3ما ورد عن الصحابة والتابعني وأتباعهم من كراهة الكتابة أو إابحتها مل يكن َّنشئًا من قيام
حزبني أحدمها يبيح الكتابة واآلخر يكرهها ،بل أابحوا الكتابة حني زالت أسباب املنع ،وكرهوا

الكتابة حني وجدت أسباب منعها وكراهتها ،كخشية التباس القرآن ابلسنة ،أو االنشغال ابلسنة
عن القرآن ،أو خوف مضاهاة الكتاب الكرمي بكراريس احلديث وكتبه .وقد ثبتت أخبار الكراهة
عن بعض من أابحوا الكتابة ،كما ثبتت أخبار اإلابحة عن بعض من كرهوا الكتابة ،وكانت غايتهم
َِ
َج ًيعا واحدة ،وهي احملافظة على القرآن والسنة :أن يلتبس أحدمها ابآلخر ،مث انعقد اإلَجاع على
إابحة الكتابة حني زالت أسباب كراهتها.

ص ْد ِر ا ِإل ْسالَِم : ...
َما ُد ِو َن ِِف َ
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صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -بعض
من الثابت أن بعض الصحابة كانوا قد كتبوا عن رسول هللا َ -

أحاديثه إبذن خاص منه كعبد هللا بن عمرو ،واألنصاري الذي كان ال حيفظ احلديث ،مث كتب غريهم

صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -ابلكتابة إِ ْذ ًَّن َع ًّاما كما سبق ،ولدينا أخبار كثرية عما
من حديثه بعد إذنه َ -
كتبه الصحابة من صحف.

غري أَّن ال نعرف كل ما تتضمنه هذه الصحف ،ألن بعض الصحابة والتابعني كانوا حيرقون ما لديهم
من الصحف أو يغسلوهنا قبل وفاهتم ،وكان بعضهم يوصي ِبا عنده ملن يثق به ،كانوا يفعلون هذا
كثريا من صحف الصحابة
خشية أن تؤول تلك الصحف إىل غري أهل العلم .وَنن ال نشك ِف أن ً
ِ
الصالَةُ َوالسالَ ُم  ،-وأن أكثر ما كتب تناقله الناس ِف حياة أصحابه
قد كتب ِف عهده َ -علَْيه َ
وبعد وفاهتم عن طريق أبنائهم وأحفادهم أو ذويهم

صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -كتاب خطري الشأن هو ذلك الكتاب
وقد اشتهر ِف عهد رسول هللا َ -
ت
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم ُ -كتابَهُ بتدوينه ِف السنَ ِة األوىل للهجرة ،وقد نَص ْ
الذي أمر رسول هللا َ -
فيه حقوق املسلمني املهاجرين واألنصار وعرب يثرب وموادعة يهودها ،وتكررت فيه عبارة (أهل
ِ
الصحيفة) مخس مرات ،وجاء ِف مقدمته« :ه َذا كِتاب ِمن ُُمَم ٍد النِ ِيب رس ُ ِ
ني
ني املُْؤمنِ َ
ول هللا بَ ْ َ
َُ
َ َ ٌ ْ
ش و [ي ثْ ِرب] ،ومن تَبِعهم ،فَ لَ ِحق ِبِِم ،وجاه َد معهم ،إن هم أُمةٌ و ِ
واملُسلِ ِم ِ
اح َدةٌ ِمن ُد ِ
ون
َ ْ َ
ْ
ني م ْن قُ َريْ ٍ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ ْ َ َ َ ََُ ْ ُ ْ َ
الن ِ
اس  » ...اخل ،وهذا دليل على أن هذا الدستور أو امليثاق للدولة اإلسالمية الفتيةَ ،كا َن ُم َدوًَّن
ِف صحيفة اشتهر أمرها وتواتر نقلها.
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -بعض األحكام مكتوبة إىل عماله ،ومن هذا ما
ورِبا أرسل رسول هللا َ -
ال :قُ ِرئ علَي نا كِتاب رس ِ ِ
يرويه ابن أَِِب لَي لَى ،عن عب ِد ِ
صلى اَّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم:
اَّلل بْ ِن عُ َك ْي ٍم قَ َ
َ ْ َْ
ُْ ْ
ول اَّلل َ
َ َ َْ َ ُ َ ُ
«أَ ْن الَ تَ ْن تَ ِفعُوا ِم َن املَْي تَ ِة إبِِ َه ٍ
صٍ
ب»
اب َوالَ َع َ
وقد اشتهرت صحيفة أمري املؤمنني َعلِي بن أِب طالب اليت كان يعلقها ِف سيفه ،فيها أسنان اإلبل،
وأشياء من اجلراحات ،وحرم املدينة ،وال يقتل مسلم بكافر
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وَجع َمسُرةُ بْ ُن ُج ْن ُد ٍ
ب ( 06 -ه ) أحاديث كثرية ِف نسخة رواها عنه ابنه سليمان ،وحيتمل أن
َ
تكون هذه النسخة هي الرسالة اليت كتبها مسرة إىل بنيه ،وقال فيها دمحم بن سريينِِ« :ف ِر َسالَ ِة َمسَُرَة
ِِ ِ
ْم َكثِريٌ»
إِ َىل بَنيه عل ٌ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الع ِ
اص " 7( :ق ه  06 -ه ):
" الصحي َفةُ الصادقَةُ ل َع ْبد هللا بْ َن َع ْم ٍرو بَ ِن َ
كان رسول هللا  -صلى هللا َعلَْي ِه وسلم  -قد مسح لعبد هللا بن عمرو  -ر ِ
ض َي هللاُ َع ْن ُه َما  -بكتابة
َ
ُ
َ
ََ َ
احلديث ،ألنه كان كاتبا ُمسنًا ،فكتب عنه الكثري ،واشتهرت صحيفة عمرو  -ر ِ
ض َي هللاُ َع ْنهُ -
ً
َ

صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم
(الصحيفة الصادقة) كما أراد كاتبها أن يسميها ،ألنه كتبها عن رسول هللا َ -
 ،فهي أصدق ما يُ ْرَوى َع ْنهُ ،وقد رآها جماهد بن جرب ( 161 - 21ه ) عند عبد هللا ابن عمرو،فذهب ليتناوهلا ،فقال له« :مه َي غُالم ب ِّن َُمز ٍ
ال ُجمَ ِ
ال:
ت َش ْي ئًا» قَ َ
وم» .قَ َ
ْتَ « :ما َكتَ ْب ُ
اه ٌد :قُل ُ
َ ْ َ ََ َ ُْ
ادقَةُ ،فِيها ما َِمسعته ِمن رس ِ ِ
ِ
ِ
«ه ِذهِ الص ِ
َح ٌد»
َ
ول اَّلل َ
س بَ ْي ِّن َوبَ ْي نَهُ ف َيها أ َ
َ َ ُْ ُ ْ َ ُ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم ،لَْي َ
وتضم صحيفة عبد هللا بن عمرو ألف حديث كما يقول ابن األثري .إال أن إحصاء أحاديث عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده ال يبلغ مخسمائة حديث  ،وإذا مل تصلنا الصحيفة الصادقة كما كتبها
ابن عمرو خبطه ،فقد نقل إلينا اإلمام أمحد ُمتواها ِف " مسنده "  ،كما ضمت كتب السنن
كبريا منها .وهلذه الصحيفة أمهية علمية عظيمة ،ألهنا وثيقة علمية اترخيية ،تثبت
األخرى جانبًا ً
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -وإبذنه.
كتابة احلديث النبوي الشريف ،بني يدي رسول هللا َ -
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ِ
ِ
ِ
ام بْ َن ُمنَ بِ ٍه ( 131 - 16ه ):
يحةُ " هلَم َ
" الصحي َفةُ الصح َ

لقي مهام بن منبه أحد أعالم التابعني الصحاِب اجلليل أاب هريرة ،وكتب

كثريا من حديث رسول هللا  ،وَجعه ِف صحيفة أو صحف أطلق عليها اسم (الصحيفة
عنه ً

الصحيحة)  ،ورِبا مساها ابلصحيحة على مثال (الصحيفة الصادقة) لعبد هللا بن عمرو بن العاص
رِض َي هللاُ َع ْن ُه َما  ،-وحق له أن يسميها ابلصحيحة ،ألنه كتبها عن صحاِب خالط رسول هللا -
َ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -أربع سنني ،وروى عنه الكثري.
َ
وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة ،كما رواها َو َدونَ َها مهام عن أِب هريرة ،فقد َعثَ َر على هذه
الصحيفة الدكتور احملقق دمحم محيد هللا ِف خمطوطتني متماثلتني ِف دمشق وبرلني.

وتزداد ثقتنا بصحيفة َمه ٍام حينما نعلم أن اإلمام أمحد قد نقلها بتمامها ِف " مسنده " ،كما نقل
ِ
ريا من أحاديثها ِف " صحيحه " ِف أبواب شىت.
اإلمام البخاري َع َد ًدا َكث ً
وهلذه الصحيفة أمهية اترخيية ِف تدوين احلديث الشريف ،ألهنا حجةٌ قَ ِ
اط َعةٌ ،ودليل ساطع على أن
ُ
يث َملْ يُ َدو ْن إِال ِِف
ص ِح ُح اخلَطَأَ الشائِ َع :أَن احلَ ِد َ
احلديث النبوي كان قَ ْد ُد ِو َن ِف عصر مبكرَ « ،وتُ َ

أ ََوائِ ِل ال َق ْر ِن اهلِ ْج ِري الث ِان»  ،ذلك ألن َمه ًاما لقي أاب هريرة  -وال شك أنه كتب عنه  -قبل وفاته

وقد توِف أبو هريرة سنَةَ ( )65للهجرة فمعىن ذلك أن هذه الوثيقة ِ
العل ِْميةَ قد دونت قبل هذه
َ
السنة ،أي ِف منتصف القرن اهلجري األول.

وتضم صحيفة مهام هذه ( )131حديثًا وقد ذكر ابن حجر أَن َمه ًاما مسع من أِب هريرة َنو أربعني
ومائة حديث إبسناد واحد  ،وهذا يزيدَّن ثقة ِبذه الصحيفة ،التفاق عدد ما جاء فيها من

األحاديث وما ذكره العلماء.
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