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 املبحث الثالث : التدوين يف القرن الثاني
 إىل مستوى التصنيف د، من مستوى التدوين واجلمع اجملر احلديث يف القرن الثاين انتقل تدوين 

 والتبويب.
وضوعيا وفق املوضوعات مرتبت املادة ترتيبا  ،وأوائل العصر العباسي ،ويف آخر العصر األموي 

 .املختلفة 
ومل يكن العلم مدوان أصنافا، والمؤلفا و أحد فرسان امليدان : "يقول اخلطيب البغدادي وه

كتبا وأبوااب يف زمن املتقدمني من الصحابة والتابعني، وإمنا فعل ذلك َمْن بعدهم، مث حذا 
 (1)" املتأخرون حذوهم

يف املصنفات جليل، و يف نشاط األئمة والعلماء من هذا اابرزة املتحدث عنها، وهذا النقلة 
احلاصل يف البناء العلمي  ، مما يربز أيضا التطورالقرن يف خمتلف املراكز العلمية يف هذا املنجزة

 اإلسالمي مبختلف ختصصاته ، وهذا ما يؤكده هذا اجلرد : 

يث جزء منها ما ، مجع أحادهـ150مبكة سنة  لك بن عبد العزيز بن جريح املتوىفعبد امل  1 -
 يزال خمطوطا .

ة ، ابملدينة ، طبع جزء من أتليفه يف السي  151ر املتوىف سنة احممد بن اسحاق بن يس -2 -
 النبوية .

 طبوع ، وصلنا نصف كتابه املسمى ابجلامع  ، وهو م 153د املتوىف ابليمن معمر بن راش -3 -

 ، ابلبصرة كتابه " املناسك " خمطوط . 156 عروبة املتوىف سنة سعيد بن أيب  -4 -

 طوط .، بعض من حديثه خم هـ(161)تفيان بن سعيد الثوري املتويف ابلكوفة س -5 -

 " . ، طبع بعض كتابه " اجلامع هـ( 197)تبد هللا بن وهب املتوىف مبصر ع -6 -

، لعل أنضجها كتاب ، منها ما وصلنا خمطوطا أو مطبوعامعروفة مؤلفوها وغي هذه النماذج
 .ابملدينة  هـ179املوطأ لإلمام مالك املتوىف 

                           
 2/186اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي :  (1)
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 المبحث الرابع : التدوين في القرن الثالث  
ة، ويعد من أزهى العلوم اإلسالمية عامة، وعلوم السنة خاص زدهاريعد هذا القرن قرن ا

حىت كاد  ،ج خمتلفةتدوين احلديث يف صور شىت ومبناه عصور السنة النبوية، إذ نشطت فيه حركة
 صنفون حييطون ابملادة احلديثية .امل

هر منذ أواخر القرن الثاين د " اليت يبدوا أهنا بدأت تظيول صور التدوين متثلت يف " املسانوأ 
. 

 أوال : املسانيد : 
 لى أمساء من رواها من الصــــــــــــــحابة فيجمع معىن املســــــــــــــند هو الكتاب الذي يرتب األحاديث ع

لكتاين يف الرســـالة قال احتت ترمجته  ، والعربة فيه مبروايت الراوي ال مبوضـــوعها، حديث كل واحد
 صاااحاي كل  حديث جعل موضاااو  ا اليت الكتب مساااند،وه  مجع، املساااانيداملســـــتطرفة : " 

نا أو كان  صااااااااااحيحا حدة،  لى  أمساء يف اهلجاء حروف  لى مرتبني ضااااااااااعيفا، أو، حساااااااااا
 أو اإلسالم، يف السابقة القبائل،أو أو لى تناوال، أس ل وهو واحد، غري فعله الصحابة،كما

كمسااند   ،واحد صااحاي أحاديث  لى بعضاا ا يف يقتصاار وقد ذلك، غري أو النساابية الشاارافة
 مجع ا خمصاااوصاااة، طائفة أو العشااارة، أو األربعة كمساااند  من م، مجا ة أحاديث أو ،بكر  أي
 (1)".ذلك ريغ  إىل مصر نزلوا الذين الصحابة مسندو  ،املقلني واحد،كامسند ف  صْ وَ 
 :  (2)املسانيد كثية نذكر مناذج منها وهي و  -
صنفه وإمنا مجع من ي( ومل هـ 204الطياليسي ) ت سليمان بن داود بن اجلارود مسند أيب داود  -

 م  1999حديثه، طبع يف أربع جملدات بعناية حممد بن عبد احملسن الرتكي سنة 

ناية حسني سليم جملدين بعيف ( طبع  هـ 219)ت   مسند  بد هللا بن الزبري احلميدي– 2 -
 أسد الداراين .

                           
 1406ط بعناية حممد املنتصر الكتاين نشر دار البشائر االسالمية  60الرسالة املستطرفة حملمد بن جعفر الكتاين :  (1)

 م  1986هـ 

 الكتب اليت أرخت للحديث وعلومه . الرسالة املستطرفة وغيها منملزيد من النماذج انظر  (2)



4 

 

 

ى اإلطالق، حيث وأشهرها عل وهو أكرب املسانيد ( 241) ت مسند اإلمام أمحد بن حنبل  3 -
 ا.. طبع عدة مرات وبتحقيقات خمتلفة ولكل ميزهتني ألفاثالجتاوزت أحاديثه ث

ن فرزها وبيان و د مجع أحاديث كل صاحيب معزولة،هو والظاهر أن معيار التدوين يف املسانيد
 .يث كل الصحابة ، ودون ترتيبها موضوعيا  ، كما أهنا مل حتط بكل أحاددرجاهتا صحة وضعفا

 اثنيا : املصنفات 
ىل جانب بعض إيث مرتبة حسب املوضوعات الفقهية، دألحاومقاصد واضع هذه املؤلفات مجع ا

 .   ، كما جتمع الصحيح والضعيفنيبعبة والتااحاآلاثر من آراء الص
 وأشهر النماذج يف ذلك  : 

 أكثر من مرة ( طبع 211مصنف عبد الرزاق  بن مهام الصنعاين ) ت  – 1
عة يف ست أكثر من مرة من بينها طب ( طبع هـ235مصنف أيب بكر بن أيب شيبة )ت  – 2

 وعشرين جملدا بعناية حممد عوامة .
 الصحاح  – اثلثا

مبقاصـــد املؤلفني جلامع، واالســـم األول يوحي وهناك من يســـمي هذه الصـــنف من املؤلفات اب
ؤالء من ابتغـاء صــــــــــــــحيح احلـديـث دون غيه، وهـذا اعـد  دعى إليـه مـا وقع ع على هـذا املنوال

فكان الوسط  ،املدوانت من املسانيد واملصنفات وغيها ضمت الصحيح إىل غيه اوغيهم ملا رأو 
مام البخاري حني مسع من شــــيخه إســــحاق حباجة إىل إفراد الصــــحيح كما يؤكد ذلك اإل ،العلمي

: فوقع ذلك يف قليب  قال البخاري" لو مجعتم كتااب خمتصاااارا لصااااحي  ساااانة بن راهويه  : " 
وكذلك أكد اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه ملن طلب  (1)،"فأخذت يف مجع اجلامع الصحي  

املنكرة  األخبار نشاااااااااار القوم... ولكن من أجل ما أ لمناك من منه فرز الصــــــــــــــحيح قال : " 
ابألسااااااانيد الضااااااعاف ا  ولة وقذف م  ا إىل العوام الذين ال يعرفون  يو ا خف  لى قلوبنا 

 . (2)" إجابتك إىل ما سألت...
 نبذة  ن الكتابني : 

                           
هذه الواقعة أوردها مجاعة من املؤلفني من غي إحالة على مصدرها عند البخاري، أوردها ابن حجر يف الفتح، وأوردها  (1)

 ابن امللقن يف التوضيح على البخاري، وأوردها جل املعاصرين يف حديثهم عن اجلامع الصحيح .

 دار اآلفاق احلديثة بدون اتريخط  1/6مقدمة صحيح مسلم : (2)
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 ل هللا اجلامع املسااااند الصااااحي  املأتصاااار من أمور رسااااو ســـــم صـــــحيح البخاري  : " ا
بنقل العدل  ن  املسند الصحي  املأتصر من السننواسم صحيح مسلم : " "، وسننه وأايمه

 " العدل  ن رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم 

ه من مادة كبية، جمموع نتقى كتاباملؤلفني، أن البخاري انهج وأول ما يثي انتباه املتأمل مل
 .ختصر مسلم كتابه من ثالمثئة ألف نص أحاديثها ست مئة ألف حديث وا

ن وقته ســــتة ومســــلم أنفق م ،عمره مخســــة عشــــر عاماصــــنيف الكتاب و لبخاري أخذ تمث إن ا
 عشر عاما . 

 أسلوب التأليف  :  ومنهج املؤلفني ال خيتلف إال قليال ال يف منهج البحث والنقد وال يف
لميذ والشيخ أما مسلم اللقاء بني الت ، إذ يشرتط ثبوتفالبخاري أكثر تشددا يف شروط الرواة

 اللقاء  .  فيكتفي ابشرتاط إمكان

كما يقطع   ،ل بهوميتاز صحيح البخاري بتكرار احلديث الواحد كل ما احتاج إىل االستدال
ة أخرى يف الكتاب ، وهذا حييل على ميز به ملا هو بصدده هد فيكتفي مبا يستشاحلديث أحياان

 . يبوب هبا اوين اليتوهي العناية ابلفقه واالستنباط، وهو ما يتضح يف الرتاجم والعن

النص الواحد  وإيراد ،ما ميزة صحيح مسلم فهي مجع طرق احلديث الواحد يف مكان واحدأ
تلفة، وهذا له أمهية  مع التحرز يف نقل األلفاظ املخ ،أبسانيد عدة دون تقطيع احلديث وتكراره

 كبية يف مجع ألفاظ النص .

 ،(1)واملتابعاتدون املعلقات  2602وبدوهنا   3977وعدد ما يف صحيح البخاري ابملكررات 
 أسانيد احلديث الواحد عدة أحاديث،أما عدد أحاديث مسلم فاختلف فيه لالختال  يف عد 

 3033وبدون التكرار  5777ويف طبعة األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي للكتاب وترقيمه ابملكرر 
 سوى املتابعة والشواهد  .

 رابعا السنن : 

                           
 انظر هدي الساري البن حجر .(1)



6 

 

 

هرت طائفة أخرى من احملدثني، ســـــــلكوا منهجا نفس الفرتة اليت ظهرت فيه الصـــــــحا ، ظيف 
األحـــــاديـــــث املقبولـــــة غـــــالبـــــا واليت عليهـــــا مـــــدار الفقـــــه آخر يف التـــــدوين، وكـــــان هـــــدفهم مجع 

ما بني الصـــــــــحا  واحلســـــــــان األحاديث اليت مجعها هؤالء، رتاو  إليها، وتاحلاجة ،وظهرت والعمل
حســـب األبواب  ضـــوعياو ة ترتيبا مب" وهي مرتالساانن وامصـــنفاهتم ابســـم " مساجلهة ولعله من هذا 

ومن ا كتب تعرف ابلساااانن، وه  يف اصااااكالح م الكتب املرتبة الفقهية،قال الكتاين رمحه هللا "
 لى األبواب الفق ية من اإلميان والك ارة والصاااالة والزكاة إىل هخرها، وليي في ا  ااا ء من 

وأشــهر هذه الســنن،  (1)"املوقوف، ألن املوقوف ال يسامى يف اصاكالح م سانة ويسامى حديثا 
 السنن األربعة وهي : 

إىل د يف رســالته ( : قال أبو داو  275ســنن أيب داود ســليمان بن األشــعت الســجســتاين ) ت  1
مل أكتااب يف الباااب إال حااديثااا أو حااديثني وإن كااان يف : ... أهــل مكــة  متحــداث عن منهجــه

باب من وج ني أو ثالثة إذا أ دت احلديث يف الو ...  ،الباب أحاديث صااااااااااحاح فأنه يكثر
... ورمبا اختصااااارت احلديث الكويل ألك لو كتبته بكوله مل يعلم  ،فإمنا هو من زايدة كالم فيه

الذي ... وليي يف كتاب السنن  وال يف م موضع الفقه منه  منه موضع املرادبعض من مسعه 
ر ، وليي وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منك صااااانفته  ن رجل محلوك احلديث  ااااا ء،

ومنه  ،، وما كان يف كتاي هذا من حديث فيه وهن  ااااااديد فقد بينته لى حنوه يف الباب غريه
ما ال يص  سنده وما مل أذكر فيه  يئا ف و صاحل، وبعض ا أص  من بعض  ... ذكرت فيه 

 .  (2)"  الصحي  وما يشب ه ويقاربه

رتب أبو عيسى وقد هـ(،279)ت سنن أي  يسى حممد ابن  يسى الحلمذي  -2 -
كتابه  لى األبواب  لى طريقة اجلوامع الشاملة لألحكام وغريها، وكل ابب من   الرتمذي

أبواب الحلمذي حيمل  نوان املسألة أو احلكم الذى روى الحلمذي احلديث من أجله، ويورد 
                           

 32الرسالة املستطرفة حملمد بن جعفر الكتاين : (1)

وما بعدها بتحقيق العالمة عبد الفتا  أيب غدة ضمن  31رسالة أيب داود السجستاين إىل أهل مكة يف وصف سننه :(2)
م وانظر  1997ه /ـ 1417املطبوعات اإلسالمية حبلب ثالث رسائل يف علم مصطلح احلديث ط مكتب 

 تعليقات احملقق فهي مفيدة وماتعة .
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 يف الباب حديثًا أو أكثر مث يُاْتِبُع ذلك آبراء الفق اء يف املسألة و مل م بذلك احلديث
تصحيحاً وحتسيناً وتضعيفاً؛ ويتكلم  لى درجة اإلسناد ورجاله وما ا تمل  ليه من العلل، 
ويذكر ما للحديث من الكرق، مث إن كان هناك أحاديث أخرى تناسب الحلمجة فإنه يشري 

 .(1)إلي ا بقوله: "ويف الباب  ن فالن، وفالن" من الصحابة
ثا ، دون حدي 3956لشيخ أمحد شاكر وبلغت أحاديث " جامع"' الرتمذي يف حتقيق ا

 أحاديث  " علل الرتمذي " .

(  ، واملقصود هنا السنن هـ 303) ت    بد الرمحان أمحد بن  عيب النسائ سنن أي– 3
) اتركا ملا تكلم يف إسناده ابلتعليل الصغرى املسمى " اجملتىب " وهو اختصار للسنن الكربى 

كتاب السنن  كتابه :   معاوية األمحر تلميذ النسائي وأحد رواةن بحممد وكالمها مطبوع( ، قال 
. (2)اب تىب صحي  كله"نه مل يبني  لته، واملنتأب املسمى أكله صحي  وبعضه معلول إال 

كتاب النسائ  أبدع الكتب املصنفة يف السنن تصنيفا وأحسن ا "  د السبيت  : ي  ش  بن ر  اوقال 
ويف ، يت البأاري ومسلم مع حظ كبري من بيان العللترصيفا وكأن كتابه جامع بني طريق

أقل الكتب  بعد الصحيحن حديثا ضعيفا ورجال جمروحا ويقاربه  هو  اجلملة فكتاب النسائ 
 ئة . اوجمموع أحاديث اجملتىب أكثر من مخسة آال  وسبعم (3)"كتاب أي داود وكتاب الحلمذي

هـ ( ، وأهم ما مييزه اإلنفراد 273)ت   القزويينسنن أي  بد هللا جممد بن يزيد بن ماجة  4 -
تفرد أما نقائصه فذكر ابن رشيد أنه  ،أبحاديث ليست يف بقية السنن مث إحكام التبويب والرتتيب

 ،، وحسب حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي للكتاب(4)إبخراج أحاديث  ن رجال املت مني ابلكذب
ال  حديث أخرجها وأربعون، منها حديثان وثالثة آ فمجموع أحاديثه أربع آال  وثالمثائة وواحد

                           
انظر منهجه وميزة كتاب الرتمذي يف كتاب "اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني للدكتور نور الدين عرت (1)

 وما بعدها . 45.ص 

 حتقيق مكتب الرتاث اإلسالمي ط دار املعرفة   1/6ئي :زهر الرىب مقدمة شر  السيوطي على سنن النسا(2)

هـ ./ وزهر الرىب  1417تح ربيع بن هادي عمي ط دار الراية   1/484النكت على ابن الصال  البن حجر : (3)
  1/5مقدمة شر  السيوطي : 

  1/6زهر الرىب مقدمة شر  السيوطي على النسائي : (4)
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زوائد منها مثاينة  ،وهي تسعة وثالثون وثالثة مئة وألف حديث -، وسائرها  اخلمسة أو بعضهم
وثالثة عشرة  ،وتسعة وتسعون ومائة حديث حسنة اإلسناد ،وأربعمائة صحيحة اإلسنادوعشرون 

 .ومنكرة أو مكذوبة ،وتسعة وتسعون واهية اإلسناد ،وستمائة ضعيفة اإلسناد

 المبحث الخامس  :  التدوين في القرن الرابع  
ابلسنة النبوية تدوينا وتقوميا  وأن علماؤه قاربوا اإلحاطةلقرن الثالث تقدم الكالم عن عطاءا

عما تعاطاه األولون  وارجفكان يف فلك من سبقهم، فلم خي القرن الرابععلماء وفهما، أما جمهود 
أو  ،ذا القرن، وهي إما سلوك هنج املدونني للصحا إنتاج هذا ما جنده يف أهم ، وهخطاه اورمسو 

 .هل السنن كما ظهرت صور أخرى من التأليف منهج أ
 أوال : هنج أهل الصحاح   

 :   نيثهذا على يد ثالثة من كبار احملد وظهر
( : صاحب كتاب  " الصحيح " وهو مرتب هـ311)ت   حممد ابن اسحاق بن خزمية– 1

على أبواب الفقه ويذكر طرق احلديث ويتكلم على األسانيد واملتون إال أنه أدىن من درجة " 
 الصحيحني "  لدنو شروطه عن شروطهما . والكتاب طبع املوجود منه ، ومعظمه مفتقد  .

األصلي " املسند الصحيح  ( واسم كتابه 354) ت  د بن حبان البسيتمأبو محيد حامت حم– 2
 على التقاسيم واألنواع .." 

فأفعال  ،ابحاتفاألخبار فاإل وقد رتبه املؤلف ترتيبا خاصا فيذكر أحاديث  األوامر فالنواهي
أقل من مستوى ، والتعليقات العلمية ،...  ويضيف االستنباطات واآلراء الفقهية النيب 

ال إذا مل يعر  فيهم جر  و  تصحيح وتوثيق الرواة،حني : وابن حبان أكثر تساهال يف الالصحي
 2012تعديل مع ثقة شيوخهم وتالميذهم، والكتاب حمقق من قبل ابحثني من تركيا، وطبع سنة 

 م يف سبع جملدات.بدار ابن حزم.
هـ ( ، مؤلف  :  405) ت  أبو  بد هللا حممد بن  بد هللا احلاكم النيسباوري -1
" الذي قصد به إىل استدراك ما كان عليهما أن خيرجاه من الصحا   املستدرك  لى الصحيحني"

روط غي أنه وقع يف أخطاء عدة منها ما هو منهجي، إذا مل يلتزم ابلش –وإن كاان مل يلتزما ذلك  –
خرجها ، وأكثر من هذا صحح كما أعاد إخراج أحاديث سبق وأن إ  ،عينها اليت التزمها الشيخان
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املستدرك مجلة  يفقال الذهيب  :  -مل ينقح كتابه  –حسنة  ، ولعله  أحاديث غي صحيحة وال
، ومجلة وافرة  لى  رط أحدمها، وجمموع ذلك نصف الكتاب وفيه حنو وافرة  لى  رط ما

الربع مما ص  سنده، وفيه بعض الش ء معلل وما بق  مناكر وواهية ال تص  ، ويف ذلك 
 . بعض موضو ات قد أ لمت  لي ا ملا اختصرته

وإن مل  ،تبقى منه وفقوا يف مجع جل ما ،واخلالصة أن من راموا مجع الصحيح يف هذا القرن
 .يرتق منهجم إىل مستوى صاحب منهج الصحيح

 اثنيا  : التدوين  لى هنج غري الصحاح 

 وضعت يف هذا القرن مدوانت عديدة خمتلفة املقاصد  من أمهها  : 
 املعاجم :  1 -

مؤلف ( ، هـ 360محد الطرباين ) ت ن أأبو القاسم سليمان ببه  يد عر دوهو مصطلح ج
لى أمساء شيوخه مرتبني وضع الصغي واألوسط ع  ،، والصغياملعاجم الثالثة  : الكبي ، واألوسط

املسانيد، طريقة  على حرو  املعجم، فيذكر بعض ما مسع من كل شيخ  ..أما الكبي فرتبه على
ملعاجم  الثالثة وا ،على حرو  املعجم بعد أن بدأ ابلعشرة ، ورتبهم كذلكأي أمساء الصحابة

 .  وهو غي اتم حاديث كبيها سبعة وأربعون ومخسمئة وواحد وعشرون ألفا،، جمموع أمطبوعة

 السنن - 2 -

( 385ارقطين ) ت بن عمر الدمن أمثلة مؤلفات السنن يف هذه املرحلة سنن أيب احلسن علي 
 .نقد حديثي وبيان علل األحاديث، وهو مطبوع اب، والكتاب أقرب أن يكون كت

واستقراء كل هذه األمساء  يصعب إستقصاءوهناك اجتاهات أخرى سلكها مصنفون آخرون،  
 . (1)وهذه االجتاهات

 المبحث السادس : خدمة الحديث بعد القرن الرابع  
توجه املشتغلون ابلفن إىل حتقيق أهدا  أخرى حيتاج  ،بعد االنتهاء من اإلحاطة ابحلديث

إليها الوسط العلمي يف التعامل مع املتون، ويربز منها احلاجة إىل مجع كل احلديث يف مصادر 

                           
 للكتاين وانظر كذلك الكتب اليت تناولت اجلانب التارخيي للحديث .انظر الرسالة املستطرفة (1)
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 ل إىل األحاديث بتقنية متبعة وغي ذلك : و حمددة  أو مصدر واحد، وتسهيل الوص
 أوال : ج ود مجع السنة 

 يذكر منها ثالث صور حققت هذا اعد  : 
 اجلمع بني الصحيحن  : – 1 -

، وممن قام هبذا احملداثن أحاديث أكثر من كتاب يف مرجع واحدوهي احملاولة األوىل يف ضم 
 ( ببغداد وعبد احلق اإلشبيليهـ 488أبو عبد هللا حممد بن نصر احلميدي ) ت : سيان األندل

 ( ببجاية .581) ت  ابن اخلراط

والنموذج املعرو  واملطبوع  هو : " جامع األصول  اجلمع بني أحاديث الكتب الستة : – 2 -
وجعل ( ،  606، جملد الدين مبارك بن حممد بن األثي اجلزري ) ت من أحاديث الرسول " 

على  سم الصحايب، ورتب الكتاب، ويكتفي بذكر ا، حيذ  أسانيد احلديثسادس الكتب املوطأ
أبواب، ورتب األبواب ترتيبا أجبداي ) ال موضوعيا (  ويعزوا احلديث إىل من أخرجه من أصحاب 

 تلك األصول  .

 حماولة مجع الشامل :  3 -

 ( ، مجع فيه أحاديث  عشرة كتب هي 774) ت   جامع املسانيد والسنن البن كثري  -أ  -
كبي ( واملعجم الكبي  يعلى املوصلي ) المحد والبزار ومسند أيبالستة ) اببن ماجة ( مث مسانيد أ

ورتب الكتاب على طريقة املسانيد ، والكتاب  ،، وأضا  مصادر أخرى تزيد على مئتنيللطرباين
 مطبوع .

ه نه اإلحاطة ابحلديث النبوي، وقسم: قصد م  مجع اجلوامع للسيوط أو اجلامع الكبري–ب  -
وأحاديث األفعال على مسانيد  ،على حرو  املعجمإىل أحاديث قولية وفعلية، رتب قسم األقوال 

" رتبه على األطرا   اجلامع الصغريي أيضا " وطوللسي ،الصحابة، وجتاوزت أحاديثه أربعني ألفا
 " والكتاابن مطبوعان  .  اجلامع الكبريوخلصه من قسم األقوال من "

الدين املتقي اعندي ) لعالء الدين علي بن حسام  كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال–ج 
، وسلك يف الرتتيب طريقة ابن األثي يف جامع ، أدخل يف كتابه ما مجعه السيوطي (هـ985ت 
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 فات أخرى . ك أبعمال ومؤل، بعد أن قدم لذل، فأعاد ترتيب األحاديث موضوعيا األصول
 وجتاوز ما مجعه من النصوص ستة وأربعني ألف حديث والكتاب مطبوع .

ستقصاء التام ، مل يتمكن من االممن تصدى عذه املهمة ،ؤالء وغيهمفإنه هومع هذا 
 للحديث لظرو  موضوعية ختص عصورهم  .

 اثنيا  : ج ود يف الف رسة 
وهي ذكر  ابألطرافوالطريقة املثلى اليت اتبع أهل احلديث هي فهرسة النصوص مبا يسمونه 

وإن كانت أغلب الكتب مفهرسة مل تسلك  ،مث اإلحالة على مظانه ،طر  احلديث وأوله فحسب
ألنه إن أمكن يف األحاديث القولية فليس ممكنا يف األحاديث الفعلية اليت  ،ذلك بطريقة مباشرة

ب كل األحاديث على إىل ترتي ا، وعذا جلأو لهوإمنا هي وصف لفع ،ليست قوال نطق هبا الشارع
مث األحاديث اليت رواها  ... وأشهر النماذج  ، فيذكرون الصحايبأمساء الصاحبة، أي طريقة املسانيد

: 
( ،  742: أليب احلجاج يوسف عبد الرمحان املزي ) ت   حتفة األ راف مبعرفة األطراف

وطريقته هي ترتيب أمساء الصحابة على حرو   ،الذي فهرس الكتب الستة وبعض مالحقها
مث أمساء أتباع التابعني  ،عنه من التابعني اسم الصحايب مث يذكر أمساء الرواةاملعجم فيذكر 

يراد أسانيده ، مث يشرع يف إؤالء عن الصحايبيورد طر  احلديث الذي رواه أحد همث  ،كثرواا إذ
عمن أخرجه من أصحاب الكتب الستة، فيمز إليهم ويبني موضوعهم من كتبه ...والكتاب 

 مطبوع  .

: البن حجر العسقالين الذي فهرس فيه  العشرة إحتاف امل رة ابلفوائد املبتكرة من أطراف– 2
موطأ سنن الدارم  ومنتقى ابن اجلارودي ومسندا أمحد والشافع  و أحد عشر مصدرا هي : 

وي ومستدرك احلاكم وصحي  ابن حبان وبعض ما وجد من احمالك و رح معاك األاثر للك
ص من صحيح ابن خزمية )جرب به ما نقصحي  ابن خزمية ومسند أي  وانة وسنن الدارقكين 

 (  والكتاب مطبوع 

 اثنيا : كتاب الزوائد 
هي الكتب أو املصنفات اليت ت عىن جبمع زوائد كتب معينة كاملسانيد واملعاجم على كتب و 

، خمصوصة من أمهات كتب احلديث كالكتب الستة ومسند أمحد وصحيح ابن حبان وغيمها
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 وبذلك اجلمع يغين عن الرجوع إىل تلك األصول، 
هـ( صاحب فكرة  806حلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي املتوىف سنة )ويعترب ا

 .  (1)، وأشار على ثالثة من تالمذته هبذا العمل مجع الزوائد ومبتكرها

ا زادته ستة مصادر م( مجع هـ 807لنور الدين اعيثمي ) ت  جممع الزوائد ومنبع الفوائد– 1
جم اليت وثالثة معا  ،والبزار ،محد وأيب يعليتب الستة ، وهي :  ثالثة مسانيد، مسند أعلى الك
يحا وتضعيفا  .. رتبها موضوعا وحذ  األسانيد وتكلم على األحاديث والرواة تصح ،للطرباين

 وهو مطبوع  .
انية على الكتب ات هذه الثممجع فيه زايد ،البن حجر املكالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية

ن سدد بالعدين وم وأيب عمر ،واحلميدي ،، وهي : مسانيد أيب دواد الطيالسيالستة ومسند أمحد
، ومسند رث بن أيب أسامةواحلا ،يدبن مح  ، وعبد يب شيبة، وأيب بكر بن أوأمحد بن منيع ،ده  ر  س  م  

 . مطبوع القائمة هذه إسحاق بن راهويه وبعض مؤلفات

( ، وأحصى هـ 840ي ) ت ، لشهاب الدين البوصي  اف اخلرية امل رة بزوائد املسانيد العشرةاحت
نديه اسحاق بن رهويه يف زايدات املسانيد الثمانية الواردة يف" مطالب" ابن حجر مع زايدات مس

 .وأيب يعلى املوصلي الكبي
قة يف جزئيات ة، و رفت كتاابت دقيلقد تنو ت اجتاهات الكتاب يف السنة النبوي

يل استقراء كل ما كتب ما أنه يستحصغرية، ال ميكن استعراض ا يف هذه املذكرة املتواضعة، ك
 . كتب الرجالو املؤتلف واملأتلف و غريب احلديث  من ذلك

مناذج منها  ذيها وأخعن الرجوع إىل هذه املصادر واإلطالع علال يغين هذا اجلرد  كما أن   
لسنة، ويف ثنااي هوا ا،كما ال يغين عن الرجوع إىل الكتب اليت تناولت اتريخ بقصد فهم طرائقها

 هذه املذكرة مناذج من ذلك .

                           
 حماضرة أستاذان حممد الوثيق .(1)
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ويف عصران هذا ميكن  ،ويبقى هذا النوع من اخلدمات مفتوحا حمتاجا إليه يف كل العصور
ة ذلك كله لالستفادة السريعة مه ورواته وبرجماملعاصرة،جلمع احلديث وعلو  التقنيات العلمية ثماراست

 منه يف كل اجملاالت وعلى كل املستوايت .

 
 


