
 مناهج المحدثين

 الفصل السادس

 ذ. محمد السائح

 

 هم في الرواية والدراية، لثبوت اشتغال المحدثين نقف على نماذج من مناهج

 بهما معا، ال بالرواية فقط.

غير أنهم اختلفوا في إطالق هذين المصطلحين؛ ونوضح ذلك بالكالم على 

 .رواية ودراية يثاتجاهين في تعريف علم الحد

 رواية ودراية:تعريف علم الحديث 

 االتجاه األول:

يرى أن الرواية والدراية معا، متعلقان بطرق نقل الحديث وأدائه وتتبع أسانيده 

من بلغ من أهل الحديث إلى درجة ورواياته، ثم معرفة درجته من القبول والرد؛ ف

التمييز بين الصحيح والضعيف، يكون جامعا للرواية والدراية في علوم الحديث، وأما 

قصرت درجته عن التصحيح والتضعيف، فليس له إال علوم الرواية كطرق التحمل من  

 وهم دون درجة المحدثين. ون،سندواألداء، وهؤالء هم الم  

وخالصة التعريف عند هذا االتجاه، أن علم الحديث رواية متعلق بطرق نقله، 

 وأن علم الحديث دراية متعلق بصناعة الحكم عليه قبوال وردا.

 ثاني:االتجاه ال

يرى أن علم الحديث رواية شامل لمعرفة طرق نقل الحديث ورواياته، ولمعرفة 

 1لتفقه في متن الحديث.باالحكم عليه قبوال وردا. وأما الدراية فهي متعلقة 

وسنعتمد تعريف االتجاه الثاني، فنخصص محورا للتعرف على بعض 

المشهورة في الحديث، ومحورا ثانيا العناصر المنهجية في رواية الحديث في الكتب 

 للتعرف على مناهج بعض شراح هذه الكتب.

 
اية لتعريف علم الحديث رواية ودراية للشيخ  نراجع شرح االتجاهين في كتاب توجيه الع - 1

 ني. هللا بن الصديق، وقد رجح االتجاه الثاعبد 



 المحور األول: مناهج المحدثين في الرواية:

 توطئة:

، من المعلوم أن الحديث لم يكتب كله على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عض فقد كان المعول على قوة الحفظ، مع وقوع بعض الكتابة في عهده، من قبل ب 

 الصحابة، كعبد هللا بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب.

، أمر بجمع حديث رسول هللا هـ( الخالفة101فلما ولي عمر بن عبد العزيز)

صلى هللا عليه وسلم، وهو الذي يسمى التدوين الرسمي للحديث، وكان الغرض منه 

 .الكتب حفظ حديث رسول هللا من الضياع والنسيان بجمعه في

يختارها المصنف، ثم جاءت مرحلة التصنيف، وهو تدوين الحديث وفق معايير  

فمنهم من قصد جمع الحديث على مسانيد الصحابة، ومنهم من أفرد األحاديث 

المرفوعة عن آثار الصحابة والتابعين، ومنهم من أفرد الصحيح، ومنهم من قصد غير 

 ذلك.

المعايير، يتبين تنوع مناهج المحدثين في رواية ومن خالل النظر في هذه 

 الحديث؛ وسنقتصر على المعيار المتعلق بدرجة الحديث من جهة القبول والرد.

ال شك أن المحدثين قد اتفقوا في األغلب على مجموعة من األوصاف التي إذا 

واة، في اختيار الر قامت بالراوي كان حديث مقبوال، عير أنهم اختلفوا عند التصنيف

 فبعضهم اشترط في الرواة جميع أوصاف القبول، وبعضهم لم يشترط ذلك.

وهذا االشتراط أو عدمه، هو الذي نتج عنه ما يسميه المحدثين بشروط األئمة 

 .في رواية الحديث، ونتج عنه أيضا اختالف أغراضهم في روايته

اقهم ثم عند مالحظة طريقتهم في إيراد األحاديث في مصنفاتهم، يظهر اتف

 واختالفهم في ذلك.

ولهذا نقسم الكالم على مناهجهم في الرواية إلى ثالثة مطالب، وهي: شروطهم 

 في الرواية، وأغراضهم من التأليف، وطريقة إيرادهم لألحاديث.

 المطلب األول: شروط األئمة

، ليكون راويا 2قبل شرح هذه الشروط، نذكر األوصاف المطلوبة في الراوي 

 عند الجميع، كما ألمحنا سلفا:مقبوال 

 
 نلخص هذه األوصاف والشروط من كتاب شروط األئمة للحازمي.   - 2



اإلسالم: ويشترط إسالم الراوي عند أدائه للحديث، فال بأس أن يروي  -أ

 .ما تحمله حال كفره

 العقل: أي التمييز، فال تقبل رواية المجنون والصبي غير المميز. -ب

 الصدق: وهو العمدة في شروط الرواية. -ج

العدالة: وهي صفة تحمل صاحبها على تجنب الكبائر وتوقي الصغائر  -د

واجتناب خوارم المروءة. وكذلك تجنب االعتقاد البدعي. ولهذا ال تقبل 

رواية الفاسق وال المبتدع )مع تفصيل في رواية المبتدع يعلم من كتب 

 المصطلح والجرح والتعديل(.

ن التدليس، فيحمل : وما وقع في بعض رواة الصحيح معدم التدليس -ه

إما على أن هذا المدلس إمام ال يضره ذلك، وإما على قلة تدليسه، أو 

 أنه كان ال يدلس إال عن ثقة كالزهري واألعمش والنخعي.

 أن يكون حفظ الراوي مأخوذا عن العلماء ال عن الصحف. -و 

 أن يكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه. -ز

 لةأن يكون متيقظا سليم الذهن عن شوائب الغف -ح

 أن يكون قليل الغلط. -ط

 ا بالوقارفأن يكون الراوي حسن السمت موصو  -ي

 نشرح شروط األئمة: ،بعد ذكر أوصاف الراوي المقبول

استقرأ علماء الحديث الشروط المطلوبة في الراوي المجمع على اعتباره في  

 ،تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا  ،أعلى درجات القبول والصحة، فنتج عن هذا االستقراء

 تعرف به درجة كل راو في سلم التعديل والتجريح.

ثم بعد أن استقرت التصانيف في متون الحديث واشتهرت وت د وِولَْت كالكتب 

الستة خصوصا وغيرها، أتيح لعلماء الحديث أن يستقرئوا تصرف األئمة في اختيار 

 انيفهم.وإسناد األحاديث عبرهم في تص ،طبقات الرواة

ف في اختيار الرواة، معرفة طريقة كل مصن ِ  ،فنتج عن هذا االستقراء الثاني

 وتلك الطريقة هي ما عبروا عنه بشروط األئمة.



)الصحيحان   3هـ( كتابه "شروط األئمة الستة"507وقد صنف فيها ابن طاهر)

ن هـ( كتابه "شروط األئمة الخمسة" )الصحيحا584والسنن األربعة(، والحازمي)

 .4وسنن أبي داود والنسائي والترمذي(

في إدخال الراوي  ،ومعنى الشروط، تلك المعايير التي يراعيها المصنف

 وروايته في كتابه.

، وقد كشف الحازمي في كتابه السابق الذكر سر  تصنيف الرواة إلى طبقات

مصنَّفه في سلم وأن إكثار المصنف من االختيار من طبقة منها، هو الذي يبين درجة 

 الصحة والقبول.

تدور على أئمة  ،وبيان ذلك، أن االستقراء دل على أن رواية معظم األحاديث

هـ( 147هـ( واألعمش)124هـ( والزهري)117مشاهير من التابعين وأتباعهم كنافع)

هـ(؛ فكل إمام منهم قد روى عنه الجم الغفير من 198هـ( وابن عيينة)160وشعبة)

ين، جد بينهم التفاوت وفق معيارين مهم  ستقرئت سيرة أولئك الرواة، و  الرواة، فلما ا

 :وهذان المعياران هما .نتج عن تركيبهما أربع طبقات، وعن غيابهما طبقة خامسة

 اإلتقان والمالزمة.

وقد مث ل الحازمي بأحد األئمة المشاهير وهو الزهري، ونظر في الرواة عنه 

 :5ن ذلك الطبقات الخمس اآلتيةوفق المعيارين السابقين، فنتج ع

هـ( 179الطبقة األولى: من وصفوا باإلتقان وطول المالزمة للزهري، كمالك)

 هـ(.198وابن عيينة)

المالزمة للزهري،  صرالطبقة الثانية: من وصفوا باإلتقان وق

 هـ(.175هـ( والليث بن سعد)157كاألوزاعي)

 
هـ. ثم نشرته دار الكتب العلمية بيروت  1357مطبوع بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري عام    3

 هـ بالتحقيق نفسه. 1405عام 
 مطبوع مع سالفه.  4
 , 60- 57ص  5



وطول المالزمة للزهري، كجعفر  ،الطبقة الثالثة: من وصفوا بنقص اإلتقان

 هـ( وزمعة بن صالح المكي.154بن برقان)ا

المالزمة للزهري، كإسحاق   صروق  ،الطبقة الرابعة: من وصفوا بنقص اإلتقان

 بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي.ا

وبجهالتهم ال يعرف مقدار   ،الطبقة الخامسة: ضعفاء مجاهيل، فال إتقان عندهم

 مالزمتهم للزهري، كعبد القدوس بن حبيب الدمشقي ومحمد بن سعيد المصلوب.

لصحة، هو أن ا  اتأن سبب حيازة صحيح البخاري أعلى درج   ،ن الحازميفبي  

البخاري قد أكثر من الرواية عن أهل الطبقة األولى، وانتقى من الطبقة الثانية أجود 

 أحاديثها.

 ،عن أهل الطبقة الثانية الرواية وأن مسلما كان في الدرجة بعده، ألنه أكثر

 ونزل إلى الثالثة أحيانا.

ى الطبقة نزلوا بكثرة إل ،وأن أصحاب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي

 ،جد في سننهم غير الصحيحالثالثة وإلى الرابعة، بل إلى الخامسة أحيانا؛ فلهذا و  

 وكالضعيف أحيانا بعدد من مراتبه. ،كالحسن بقسميه )لذاته ولغيره(

 ينطبق على مصنفات أخرى كالمسانيد وغيرها. ،وما ذكر عن السنن

تي ال يرقى حديثها إلى الطبقات ال ،ل أصحاب السنن وغيرهازَ َن مَ فإن قيل: فلِ 

 الذي اجتمعت فيه شروط الصحة التي شرحناها سابقا؟  ،إلى الصحيح االصطالحي

 قلنا: الجواب نذكره في شرح أغراض األئمة إن شاء هللا تعالى.

 المطلب الثاني: أغراض األئمة

ٍف في الحديث، غرٌض يسعى إليه بتصنيفه، فذلك لقد كان لكل إماٍم مصن ِ 

الذي يحدد شرطه الذي يعتمده في إخراج الحديث؛ مع أننا ال نغفل التفاوت الغرض هو  

 في إتقان الصنعة الحديثية، مما يؤثر على الشرط المعتمد. ،بين المصنفين



أو  ،وأثرها في االقتصار على الصحيح ،وبالنظر إلى أغراض المصنفين

اعتماد األحاديث  في ،النزول دونه، يقف الباحث على مجموعة من المعايير النقدية

 فيما يلي: ،في المصنفات، يمكن أن نلخص ما تيسر منها

 معيار الصحة: -1

إال   ،فقد التزما أال يخرجا في كتابيهما  ؛وهو الذي كان غرضا للبخاري ومسلم

ذلك التفاوت لم   بينهما في درجة الصحة بحسب شرطيهما، ولكن   ما صح، مع تفاوتٍ 

ى كتابه متفق عليها. بخالف غيرهما ممن سم  خرج كتابيهما من دائرة الصحة الي  

هـ( 311هـ( وابن خزيمة)354م النقاد له بذلك، كابن حبان)الصحيح، فلم يسل ِ 

 هـ( وغيرهم.405والحاكم)

 معيار االحتجاج: -2

ومعناه االقتصار في التصنيف على ما يصلح لالحتجاج، وهو ينطبق على 

ونمثل ألصحاب هذا المعيار بأبي ثم على ما دونه كالحسن بنوعيه.  ،الصحيح أصالة

 هـ( في مسنده. 241هـ( في سننه، وبأحمد)275داود)

فيروى عن أبي داود أنه قال: "ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان 

 . 6فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"

"ومن هنا يتبين أن جميع ما : 7هـ( قصده بجالء فقال852وبين ابن حجر)

ال يكون من قبيل الحسن االصطالحي. بل هو على أقسام: منه  ،سكت عليه أبو داود

ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه 

ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. وهذان القسمان كثير في كتابه جدا؛ ومنه ما هو 

جمع على تركه غالبا. وكل هذه األقسام عنده تصلح ه من رواية من لم ي  ضعيف، لكن 

 لالحتجاج بها".

 
 . 106مقدمة ابن الصالح ص   - 6
 . 1/435النكت على ابن الصالح   - 7



: "انتقيته من أكثر من سبعمائة 8ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال عن مسنده

فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ؛ألف وخمسين ألفا

ال فليس بحجة". وأكد ابن حجر هذا األمر بقوله: "ال فارجعوا إليه، فإن وجدتموه، وإ

أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجاال من غيره، وهذا يدل على أنه  صفٌ يشك منْ 

 .9انتخبه"

 معيار العمل: -3

ومعناه تدوين المعمول به من الحديث عند الفقهاء والعلماء؛ وال يخفى أن الفقيه 

عند غيره. وهذا المعيار هو الغرض الذي قد يعمل بما لم تسل م صالحيته لالحتجاج 

: "جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ 10هـ( بقوله279صرح به الترمذي)

 به بعض العلماء، ما خال حديثين" ثم ذكرهما. 

: "وهذا شرط 11هـ( في "شروط األئمة الستة"507قال ابن طاهر المقدسي)

 ،به محتج أو عمل بموجبه عامل، أخرجهواسع، فإن على هذا األصل، كلُّ حديث احتج  

 ،فإنه شفى في تصنيفه ،سواء صح طريقه أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكالم

 وتكلم على كل حديث بما يقتضيه".

عن الشيخ  12هـ(1417ونقل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه هللا)

ي دَخل في الدين ما أنه قال: "كان اإلسناد لئال  13هـ( أحد علماء الهند1353األنور)

 –ليس منه، ال لي خَرج من الدين ما ثبت منه من عمِل أهل اإلسناد". وهي كلمة نفيسة  

 دالة على استقراء صحيح لمعايير نقاد الحديث في التصنيف. -نقلناها قبل 

 
 . 1/448المصدر نفسه  - 8
 . 1/447النكت على ابن الصالح   - 9

 . 1/49شرح علل الترمذي البن رجب  - 10
 . 21شروط األئمة ص  - 11
 . 238في األجوبة الفاضلة ص   - 12
الشيخ العالمة محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي أحد كبار الفقهاء الحنفية   - 13

)اإلعالم بمن في  وعلماء الحديث األجالء. ترجمته في: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر  
 . 8/1198تاريخ الهند من األعالم( لعبد الحي الطالبي 



 المطلب الثالث: طريقتهم في إيراد األحاديث

 

ما   إيراد األحاديث نذكر منهاتتفق األصول الحديثية على جملة من األمور في  

 يلي:

 كامال. إيراد الحديث بسنده -أ

 .العادة أن يكون الحديث متصال -ب

 .األصل أن يكون مرفوعا ألنه األصل في االحتجاج -ج

 .ترتيب األحاديث وفق التبويب أو وفق المسانيد -د

 .التكرار والتقطيع بغاية التفقه -ه

 .االختصار -و 

 :كما يلينعرضها وتتفرد بعض المصنفات بأمور، 

 الموطأ: 

، والتحقيق أن ذلك ال يخرج عن حيز إيراد غير المتصل كالبالغ والمرسل -

 الصحيح في خصوص الموطأ، كما رجحه المحققون.

 .إيراد الموقوف والمقطوع وعمل أهل المدينة، بغاية االستنباط -

 البخاري:صحيح 

 والموقوف والمقطوع، وذلك في تراجم أبوابه.إيراد المعلق  -

 اإلكثار من التكرار وتقطيع الحديث -

 مسلم:صحيح 

جمع طرق الحديث في مكان واحد، ولهذا أكثر من استعمال التحويل ويرمز  -

 له بحرف )ح(

 الترمذي:سنن 



اإلشارة إلى ما ورد من حديث يشهد لحديث الباب، وذلك هو قوله في عدد  -

 ابه: "وفي الباب عن فالن وفالن من الصحابة".من المواضع من كت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحور الثاني: مناهج المحدثين في الدراية

 

نقصد بالدراية، كما سبق في المقدمة، التفقه في الحديث وبيان ما فيه من 

 المعاني المتعلقة بأبواب الدين.

على تتبع مناهج الشراح المشاهير لكتب السنة، هذا المحور  الكالم في نيبين و 

، واالستذكارهـ( في التمهيد 463هـ( في فتح الباري، وابن عبد البر)852كابن حجر)

هـ( في إحكام األحكام، 702هـ( في نيل األوطار، وابن دقيق العيد)1250والشوكاني)

 وغيرهم.

شروح، وجود عناصر منهجية متفق عليها في النقف على التتبع وبهذا 

 وعناصر أخرى يتفاوت االشتغال بها بين الشراح، بحسب طبيعة الكتاب المشروح.

 في فتح الباري: هـ(852)منهج ابن حجر

 نلخص العناصر المنهجية عند ابن حجر في ما يلي:

اعتماده على أتقن الروايات في صحيح البخاري؛ قال رحمه هللا: "أتقن  -1

لثالثة، لضبطه لها الروايات عندنا هي رواية أبي ذر عن مشايخه ا

 وتمييزه الختالف سياقها".

 بيان وجه مناسبة الحديث للباب المذكور فيه. -2

 الف ألفاظه.ت طرقه وبيان اخ عجم -3

واإلسنادية المتعلقة بالرواية، كبيان  الوقوف على الفوائد المتنية -4

الزيادات وإيضاح المبهم وتصريح المدلس بالسماع والمتابعات، مع 

 والحسن. اقتصاره على الصحيح

 وصل المعلقات والموقوفات التي يذكرها البخاري غي تراجمه -5

 ضبط المشكل من األسماء واألوصاف واأللفاظ. -6

 شرح األلفاظ وبيان النكت البيانية ونحوها. -7

استعمال القواعد األصولية واللغوية في استنباط ما في الحديث من  -8

كلم على الناسخ المعاني مع مراعاة الراجح في ذلك. وفي هذا السياق يت

 رها.ي والمنسوخ والعام والمطلق والراجح والمرجوح وغ

 اإلشارة إلى الخالفات المذهبية في سياقها. -9

وجه مناسبة التنبيه على حكمة تكرار الحديث في األبواب مع ذكر  -10

 األحاديث لكل باب.



 منهج ابن دقيق العيد في شرح عمدة األحكام:

شرح عمدة األحكام"، والكتاب المشروح هو واسم الكتاب "إحكام األحكام في 

هـ(، واقتصر فيه على 600لصاحبه الحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي الحنبلي)

 أحاديث األحكام المروية في الصحيحين.

 محمد بن علي بن وهب بن مطيع اإلمام أبو الفتح تقي الدين أما الشارح، فهو 

 هـ(.702المشهور بابن دقيق العيد)

شرحه على تلميذه الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل المعروف وقد أملى 

 هـ(، وهو الذي سماه إحكام األحكام.699بابن األثير الحلبي الشافعي)

 ويمكن تلخيص منهج ابن دقيق العيد في العناصر اآلتية:

 .تعريف الراوي من الصحابة وغيرهم -1

 .تفسير الغريب -2

 ت.ذكر أسباب الورود إذا وجد -3

 .المناسبة للحديث والكتاب والبابذكر وجه  -4

 .اشتقاق ما في الحديث من مصطلحات ثم شرحها -5

 .اإلشارة إلى ما في الحديث من ألفاظ مختلفة -6

استخراج ما في األحداث من المعاني بالدالالت اللغوية واألصولية  -7

 .المعروفة

 ألحد.وأحيانا ال ينسبها  ،  غيرهاو للمذاهب األربعة  نسبة األقوال الفقهية   -8

  خرى في الباب.االستشهاد بأحاديث أ -9

 .رة بعض القضايا األصولية وترجيح ما يراه راجحا فيهاإثا -10

 

 :ى األخبارقني في نيل األطوار شرح منتكالشوا نهجم

 

أبو البركات مجد الدين هو : هصاحب ، و منتقى اإلخبار :الكتاب المشروح

 .هـ(652)تيمية الجد بابنالحراني الحنبلي المعروف 

 هـ(1250)هو اإلمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني الصنعانيف  : الشارحوأما  

 غيرها.األصول والتراجم و صاحب المصنفات الكثيرة في التفسير و 

 :يةت يمكن تلخيص منهج الشوكاني في العناصر اآلو 



 بيان حال الحديث من الصحة أو الضعف. -1

 تفسير غريب الحديث  -2

 نا إلى ضبط اسم راويه أو بيان حاله.اإلشارة أحيا -3

ذكر ما فيها من زيادة أو و االستشهاد ببقية األحاديث الواردة في الباب  -4

 إيضاح أو إبهام وغير ذلك.

من الكلمات المستعملة في الدالالت استخراج ما يستفاد من األحاديث  -5

 اللغوية.

األحاديث دمج كالم المصنف في فقه األحاديث وما يستطرده من جملة   -6

 ونسبته إليه.

                      تعقب المصنف في بعض كالمه -7

 ترجيح ما يراه المؤلف راجحا من المسائل الفقهية -8

 

 في التمهيد واالستذكار هـ(463)منهج ابن عبد البر

 

 التمهيد: -أ

ى به من جهة اإلسناد شرح الموطأ واعتن فىو أول كتاب است  هيدر التمب يعت 

 قدمة التمهيد:ناصر المنهجية التي ذكرها في مما يلي بعض العنلخص في و  والمتن.

الحديث المرسل، ومعنى الموقوف  البدء بمقدمة في الكالم على حجية -1

للهدف وما إلى ذلك من المصطلحات التي تمهد  ،والمدلس والمنقطع

الذي ألف من أجله التمهيد، وهو إثبات أن كل ما في الموطأ موصول 

 صحيح.

وبيان منزلة الموطأ في كتب  ،التعريف بصاحب الموطأ اإلمام مالك -2

 العلم. 

اعتماد رواية يحيى بن يحيى الليثي لشهرتها مع الرجوع إلى غيرها  -3

ل في تص. وقد ذكر سنده الممن الروايات فيما زادته على رواية يحيى

 هذه الرواية.

جل ذلك أعاد ابن عبد البر  أن اهتمامه بوصل المنقطع والمرسل، وم -4

 ورتبهم ألفبائيا.ترتيب أحاديث الموطأ وفق شيوخ مالك، 

 ووفياتهم. ن أحوالهمااة وبي بالرو التعريف  -5

 تفسير الغريب. -6



 ها.بيان معاني أحاديث الموطأ وشواهد -7

 ل.التعريف بالصحابة والرجا -8

 

 وأما االستذكار: -ب

كما ألفه مالك، ولهذا استوعب فيه شرح الحديث   على نسقه  يه الموطأفقد شرح  ف

والتابعين وما اختاره مالك من الفقه، مع ذكر  سند والمرسل مع أقاويل الصحابةمال

 الخالف مع فقهاء األمصار.

إلى كتبه  الصحابة ورجال أسانيد الموطأ عريفجال فأحال في ت وأما الر

 الكتاب. هذا في فعرف بهم غيرهمأما  ،رىاألخ 
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