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 ان أهميته:التعريف بمناهج املحدثين كعلم وبي

 "مناهج املحدثين" مركب إضافي مكون من كلمتي "مناهج" مضاف و"املحدثين" مضاف إليه.

نَ  معنى مناهج:
ْ
ٍّ َجَعل

ل 
ُ
ا النهج الطريق الواضح ونهج األمر وأنهج وضح ومنهج الطريق ومنهاجه، قال }ِلك

 َوِمْنَهاًجا{.
ً
ْم ِشْرَعة

ُ
 ِمْنك

: من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع بين رواته، واطلع على كثير من الرواة املحدثويقصد ب

 .والروايات في عصره، وتميز في ذلك، عرف فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه

 عليه وسلم من قول أو ويعنون به العلم املشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى هللا :"رواية"معنى 

لقي أو تقريرفعل 
ُ
قي أو خ

ْ
  .أو وصف ِخل

يعنون به العلم املشتمل على قوانين وقواعد يعرف بها حال السند واملتن من صحة  :"دراية"معنى و 

ٍّ ونزول ورفع ووقف وقطع وكيفية التحمل واألداء ومعرفة صفة الرواية وحال الرواة، 
وحسن وضعف وعلو 

 .وغير ذلك

 



 :أهمية دراسة مناهج املحدثين

 ،ودراسة مناهج املحدثين مهمة وضرورية لكل باحث في السنة أو مشتغل بها أو بالعلوم الشرعية

 ومعرفة بمراحلوذلك ألن هذه الدراسة ت
ً
 .تدوين السنة من العهد النبوي وإلى العصر الحالي عطيه تصورا

 تعرفه باألطوار التي مرت بها السنة النبو  
ً
ية في هذه املراحل ومعرفة أثر السابق في الالحق ومدى وايضا

 تأثر الالحق بالسابق وإضافاته وزيادته لعمل السابقين.

 تتعرف على مناهج كتب الحديث وعلومه وطرق التصنيف مما معه 
ً
وبدراسة مناهج املحدثين أيضا

يك الوصول إلى املوضوع الذي من هذه املؤلفات فيدون معرفة منهج الكتاب يتعذر عل واالستفادةيعم النفع 

 تريد جمعة أو الحديث الذي تريد تخريجه.

 ملناهج املحدثين 
ً
 في السنة النبوية وعلومها فالبد من أن تكون عارفا

ً
 إذا أرادت أن تؤلف مؤلفا

ً
وأيضا

 طيع أن تستبين الطريقة التي تسير عليها في مؤلفك.توطرق تأليفهم حتى تس

 ومفيدة وال يستغني عنها طالب العلم. همةملكل هذا كانت هذه الدراسة 

 

 

 نشأة التصنيف عند املحدثين: -1

رأى أن السنة يخش ى عليها من الفوت ،  الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ـ رحمه هللا ـ ملا جاء عصر

وذلك بوفاة حامليها ، فيكتب الى اآلفاق يامرهم في تلك الكتب التي كتب إليهم بها أن يدونوا ما عندهم من ستة 

النبي صلفي هللا عليه وسلم ، وما يضاف الى ذلك من آثارعن صحابته الكرام ـ رض ي هللا عنهم ـ ففعلوا ونهض 

ألجالء ، كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ـ رحمه هللا تعالى ـ ودونت السنة ، ولكنه بذلك بعض العلماء ا

 في الطهارة يتلوه  حديث في 
ً
ندوين لم يتخذ طابع التصنيف على املوضوعات وإنما هو سرد ، فقد تجد حديثا

 تلك األحاديث مشوبة ومخلوطة 
ً
بما جاء عن النكاح يتلوه حديث في التفسير ، وهلم جرا . وكانت أيضا

 
ً
الصحابة ـ رض ي هللا عنهم ـ من أقوال أو أفعال ، حتي جاء عصر طبقة أخري بعد ذلك ـ وإن كان بعضها ملحقا

   بصغار التابعين كأبن جريح رحمه هللا تعالى

 آخر فرتبت هذه األحاديث على املوضوعات ، وبدأ 
ً
ملا جاء هذا العصر اتخذ التدوين والتصنيف طابعا

 آخر . وهو من باب التفنن في التأليف التصنيف يتخذ
ً
  . شكال

 من علماء كانوا متعاصرين في وقت واحد أنهم سلكوا هذا 
ً
املسلك ، كابن جريح ، ومحمد فنجد كثيرا

سحاق ، واإلمام مالك ، وحماد بن سلمه ، وسعيد بن أبي عروبة ، وسفيان الثوري ، ومعمر بن راشد ، بن إ

 كانت تمزج اآلثار الواردة  هؤالء كثير ، كلهم ممن وغير
ً
صنف على املوضوعات . ولكن هذه التصانيف أيضا

  . عن الصحابة ـ رض ي هللا عنهم ـ باألحاديث املرفوعة إلي النبي صلي هللا عليه وسلم



ف عبد الرزاق ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ـ هذه نون في موطأ اإلمام مالك ، وفي مصولعلكم تلحظ

بتدأ العلماء يركزون على الى أن جاءت سنة مائتين للهجرة ـ سلكت في ذلك العصر ، إ الطريقة هي التي كانت

فرز األحاديث عن اآلثار الواردة عن الصحابة ـ رض ي هللا تعالى عنهم ـ فبعضهم رأى أن هناك ما يسهل حفظ 

، ألن اإلسناد تلك األحاديث ، وذلك بجمع أحاديث الصحابي في موضع واحد غير مرتبة ، وهذا يسهل الحفظ 

  . يتكرر ، واملتون مختلفة

فإذن سيركز على حفظ املتون ، واإلسناد تقريبا ٌ واحد ، وإن اختلف فيختلف في بعض الطبقات ، 

 عن 
ٌ
أما طبقة الصحابة فهذا يقل فيه الحفظ الى حد كبير ، وتتلوه طبقة التابعين ، فربما كان التابعي مكثرا

هذا اإلسناد في الطبقة العليا ، فالصحابي والتابعي  ظفظ نفسه من حفصحابي معين ، ولذلك يريح الحا

 نزل الى طبقة أتباع التابعين
ٌ
  . يتكرر معه في أحاديث عدة ، وربما أيضا

فإذا اإلختالف يكون أكثر في طبقة املشايخ ) مشايخ أولئك املصنفين ( ثم في طبقة مشايخهم أيضا ً . 

لذي يسمي ) املسانيد ( ، كان فيه ش يء من الصعوبة على طلبة العلم ، لكن هذا النوع من التصنيف وهو ا

 
ً
 آخر في  ىة عن التفقه ، فرأكان املقصود منه حفظ السنة مجرد وأيضا

ً
بعض األئمة أن يسلك مسلكا

التصنيف مع التركيز على األحاديث املرفوعة ، فرأوا إفراد أحاديث النبي صلي اله عليه وسلم وفرزها عن آثار 

 لصحابة رض ي هللا عنهم واآلثار الواردة عن التابعين ، ثم ترتيب هذه األحاديث على املوضوعات الفقهية.ا

 

 


