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تدوين السنة النبوية يف القرن الثاين اهلجري:
أما التدوين فالذي يظهر من معناه اللغوي أنه ال يتحقق إال يف الشيء الكثري ،وهو بذلك ال يرادف
معىن الكتابة؛ ألنه ال مياثلها يف البساطة ،بل هو أوسع وأمشل ورمبا أعقدِّ ،
فالديوا ُن هو ُُْمتَ َم ُع
الصح ِّ
ين .فيكون التدوين هو عملية ِّ
ود ِّ
ف ،ومجعهَ :د ِّ
ومجْ ِّع ما
ضم الصحائف إىل بعضهاَ ،
ين َ
ُّ ُ
ايو ُ
واو ُ
ت كتابته فيها يف كتاب كبري هو الديوان.
متَّ ْ
كان تعامل املسلمني مع السنة النبوية منذ أول يوم يقوم على أساسني اثنني :مها :احلفظ يف الصدور
والتقييد يف الصحف.
ويف بيان هذا يقول ابن األثري" :وكان اعتمادهم أوالً على احلفظ والضبط يف القلوب واخلواطر غري
ملتفتني إىل ما يكتبونه ،وال ِّ
معولني على ما يسطرونه حمافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب هللا عز
وجل ،فلما انتشر اإلسالم ،واتسعت البالد ،وتفرقت الصحابة يف األقطار وكثرت الفتوح ومات
وقل الضبط احتاج العلماء إىل تدوين احلديث وتقييده
معظم الصحابة وتفرق أصحاهبم وأتباعهم َّ
ابلكتابة ،ولعمري إهنا األصل ،فإن اخلاطر يغفل ،والذهن يغيب ،والذكر يهمل ،والقلم حيفظ وال
ينسى"
وأما ابتداء تدوين احلديث فإنه وقع على رأس املائة يف خالفة عمر بن عبد العزيز أبمره؛ ففي
صحيح البخاري" :وكتب عمر بن عبد العزيز أيب أيب بكر بن حزم :انظر ما كان من حديث رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاكتبه؛ فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء”.
وأخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان بلفظ" :كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق :انظروا حديث
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأمجعوه" .قال يف فتح الباري" :يستفاد من هذا ابتداء تدوين احلديث النبوي ،مث
أفاد أن أول من دونه أبمر عم بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري" .اهـ.
وروى عبد الرزاق" :كان عمر بن عبد العزيز يكتب إىل األمصار يعلمهم السنن والفقه ،ويكتب إىل
املدينة يسأهلم عما مضى ،وأن يعملوا مبا عندهم ،ويكتب إىل أيب بكر بن حزم أن جيمع السنن،
ويكتب هبا إليه ،فتويف عمر بن عبد العزيز وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث هبا إلينا  " ...اهـ.
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وكان أول من استجاب له يف حياته وحقق له غايته عامل احلجاز والشام دمحم بن مسلم بن شهاب
الزهري املدين الذي دون له يف ذلك كتااب ،فغدا عمر يبعث إىل كل أرض دفرتا من دفاتره ،وحق
للزهري أن يفخر بعلمه قائال" :مل يدون هذا العلم أحد قبل تدويين".
ومما تقدم يتبني لنا أن علماء التدوين قد طوفوا الدنيا كلها ،وانتشروا يف البلدان واألمصار وأحاطوا
هبا جيمعون ويكتبون يف حركة نشطة دائبة يواصلون الليل ابلنهار؛ ليسجلوا أجل وأخلد سجل
عرفته البشرية على اإلطالق ،على امتداد اترخيها الطويل ،فبعد كتاب هللا جندوا أنفسهم وأقالمهم
ليدونوا مصدر شريعتهم ،ومنبع عزهم الدائم.
التدوين العام للحديث:
يقول احلافظ ابن حجر يف مقدمته ":اعلم  -علمين هللا وإايك  -أن آاثر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،مل تكن يف
عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة يف اجلوامع وال مرتبة ألمرين:
أحدمها :أهنم كانوا يف ابتداء احلال قد هنوا عن ذلك ،كما ثبت يف صحيح مسلم؛ خشية أن خيتلط
بعض ذلك ابلقرآن العظيم.
واثنيهما :لسعة حفظهم ،وألن أكثرهم كانوا ال يعرفون الكتابة".
أقول :نفي كتابة اآلاثر املشار إليها ،ليس على إطالقه؛ فقد وجد من كتب أن عهد الين صلى هللا
عليه وسلم وأقره بل طلب عليه السالم أن يكتب كتااب ألصحابه ،كما تقدم.
فيحمل كالم ابن حجر على الكتابة العامة.
يقول ابن حجر" :فأول من مجع ذلك الربيع بن صبيح (تويف  061هـ)  ،وسعيد بن أيب عروبة
( 056هـ) وغريمها ،وكانوا يصنفون كل ابب على حدة ،إىل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة؛ فدونوا
األحكام.
فصنف اإلمام مالك "املوطأ" وتوخى فيه القوي من حديث أهل احلجاز ،ومزجه أبقوال الصحابة
وفتاوى التابعني ،ومن بعدهم (تويف  071هـ)
وصنف أبو دمحم عبد امللك بن عبد العزيز بن جريح مبكة (تويف ببغداد  051وقيل.0 )050 :
وصنف أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ابلشام (056هـ)  ،وأبو عبد هللا سفيان بن سعيد
الثوري ابلكوفة (تويف  060هـ)  ،ومحاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة ابلبصرة (نويف 076هـ) ،
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ومعمر بن راشد ابليمن (املتوىف 051هـ)  ،وجرير بن عبد احلميد ابلري (تويف 011هـ)  ،وعبد هللا
بن املبارك خبراسان (املتوىف 010هـ) .
مث تالهم كثري من أهل عصرهم يف النسج على منواهلم إىل أن رأى بعض األئمة منهم أن يفرد
حديث الين ملسو هيلع هللا ىلص خاصة ،وذلك على رأس املائتني؛ فصنف عبيد هللا بن موسى العبسي الكويف
مسندا (تويف 301هـ)  ،وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا ،وصنف أسد بن موسى األموي
مسندا (تويف 303هـ)  ،وصنف نعيم بن محاد اخلزاعي نزبل مصر مسندا.
مث اقتفى األئمة بعد ذلك أثرهم ،فقل إمام من احلفاظ إال وصنف حديثه على املسانيد؛ أمحد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أيب شيبة وغريهم من النبالء.
ومنهم من صنف على األبواب واملسانيد معا ،كأيب بكر بن أيب شيبة.
وملا رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وجدها جامعة للصحيح واحلسن ،والكثري منها يشمله
التضعيف؛ فحرك مهته جلمع احلديث الصحيح ،وقوى مهته لذلك ما مسعه من أستاذه اإلمام
إسحاق بن راهويه حيث قال ملن عنده والبخاري فيهم" :لو مجعتم كتااب خمتصرا لصحيح سنة رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ،قال البخاري :فوقع ذلك يف قليب وأخذت يف مجع اجلامع الصحيح" .انتهى.
يقول السيوطي" :وهؤالء املذكورون يف أول من مجع كلهم من أثناء املائة الثانية".
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