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التصنيف
وهو الرتتيب والتمييز والتبويب
ُّ
نعد الدكتور فؤاد سيزكني موفقا حينما قسم أطوار كتابة السنة النبوية إىل ثالث مراحل :أوالها
مرحلة الكتابة ،والثانية مرحلة التدوين ،والثالثة مرحلة التصنيف .
ونعين ابلكتابة ما مت يف عهد النيب والصحابة وذلك يف القرن األول اهلجري ،وكان التدوين يف هناية
هذا القرن على يد ابن شهاب الزهري أبمر من اخلليفة عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ)  ،وبعده
مباشرة بدأت عملية التصنيف اليت توسع فيها جيل تالمذة الزهري رمحه هللا.
وليس هناك من الناحية الزمنية متاثل بني هذه املراحل كما هو واضح ،فمرحلة التدوين هي أقصر
املراحل ،أما التصنيف فاستغرق أضعاف ذلك.

 أنواع التصنيف يف احلديث:قد صنف العلماء احلديث على أشكال متنوعة ،فمن أشهر أنواع التصنيف يف احلديث ما يلي:
أ -اجلوامع :مجع جامع ،واجلامع :كل كتاب جَيمع فيه مؤلفه مجيع األبواب من العقائد،

والعبادات ،واملعامالت ،والسري ،واملناقبِّ ،
والرقاق ،والفنت ،وأخبار يوم القيامة .مثل "اجلامع
الصحيح للبخاري".
ب -املسانيد :مجع مسند ،واملسند :كل كتاب مجع فيه مروايت كل صحايب على حدة ،من غري
النظر إىل املوضوع الذي يتعلق فيه احلديث ،مثل "مسند اإلمام أمحد بن حنبل".
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ج -السنن :وهي الكتب املصنفة على أبواب الفقه؛ لتكون مصدرا للفقهاء يف استنباط األحكام،
وختتلف عن اجلوامع يف أهنا ال يوجد فيها ما يتعلق ابلعقائد ،والسري ،واملناقب ،وما إىل ذلك ،بل
هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث األحكام .مثل "سنن أيب داود".
د -املعاجم :مجع معجم ،واملعجم :كل كتاب مجع فيه مؤلفه احلديث مرتبا على أمساء شيوخه،
على ترتيب حروف املعجم غالبا ،مثل معجمي الطرباين :األوسط ،والصغري.
هـ -العلل :كتب العلل :هي الكتب املشتملة على األحاديث املعلولة ،مع بيان عللها ،وذلك مثل
"العلل البن أيب حامت" و "العلل للداقطين".
و األجزاء :مجع جزء ،واجلزء :كل كتاب صغري مجع فيه مروايت را ٍو واحد من رواة احلديث ،أو
مجع فيه ما يتعلق مبوضوع واحد على سبيل االستقصاء ،مثل "جزء رفع اليدين يف الصالة"
للبخاري.
ز -األطراف :كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ،مث يذكر أسانيد
كل منت من املتون إما مستوعبا ،أو مقيدا هلا ببعض الكتب ،مثل "حتفة األشراف مبعرفة األطراف"
للمزي.
حـ -املستدركات :مجع مستدرك ،واملستدرك :كل كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث اليت استدركها
على كتاب آخر ،مما فاتته على شرطه ،مثل "املستدرك على الصحيحني" أليب عبد هللا احلاكم.
ط -املستخرجات :مجع مستخرج ،واملستخرج :كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغريه
من املؤلفني أبسانيد لنفسه ،من غري طريق املؤلف األول ،ورمبا اجتمع معه يف شيخه ،أو من فوقه،
مثل "املستخرج على الصحيحني" أليب نعيم األصبهاين.
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