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 مفاهيم ومناهج: ختريج احلديث النبوي عند احملد ِّثني 
 

 مرمي بنت أمحد زانن الزهراين. د
 أستاذ احلديث وعلومه املساعد، جامعة أم القرى مبكة املكرمة )اململكة العربية السعودية(

 d-maz96@hotmail.com 
 

 ملخَّص البحث   
يهدف البحث يف جممله إىل التعريف بعلم ختريج األحاديث النبوية؛ وذلك لبيان أمهيته، وعالقته الوثيقة مبصادر 
السنة ودواوينها، فمن خالله ميكننا حتديد أماكن وجود األحاديث من املصادر األصلية للسنة، وعزوها إىل من 

صوص نقامت الباحثة ابستقراء الضعيف. حيث  أخرجها، وبيان درجة هذه األحاديث ومتييز الصحيح منها من
فهوم علمّي للتخريج، حتديد م ، ومن مث حتليلها وصوًلا إىلالتخريجاليت تناولت موضوع  العلماء املوجودة يف كتبهم

 التعريف بعلم التخريج يف اللغة ويف اصطالح املتقدمني وذلك من خالل:يف ختريج األحاديث  ومناهج العلماء
 واترخيه، وبيان فوائده، وأهم املؤلفات فيه، مع بيان مناهج احملدثني يف التخريج والعزو. مع احلكم علىواملعاصرين، 

التحقق و  ،التحقق من اتصال السند وعدم اًلنقطاع فيه، و عرض اإلسناد املراد خترجيه، ودراسة رواتهاحلديث؛ وذلك ب
ا    من الشذوذ، والعلة القادحة. احلديثمن سالمة أيضا

 التخريج. احلديث. احملدثون. املفاهيم. املناهج. مات االفتتاحية:الكل
 

 املقدمة:
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 
ا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وسلم، وعلى  مضّل له، ومن يضلل فال هاِد له، وأشهد أن ًل إله إًل هللا، وأن حممدا

 آله وصحابته، ومن تبع هداهم إىل يوم الدين. 
أما بعد: فإن أعظم ما يشغل اإلنسان به نفسه هو: التفقه يف العلوم الشرعية املبنية على نصوص الكتاب 
والسنة، ومن أجّل هذه العلوم ما له تعلق بسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم؛ فهي املصدر الثاين من مصادر 

 إشارةا جمملة، الشرعية اليت أشار إليها القرآن الكرميالتشريع بعد القرآن الكرمي، وعليها اًلعتماد يف كثري من األحكام 
 لذا فإن من الضروري التحري والدقة يف التعامل مع نصوصها حتمالا وأداءا.

ونظراا هلذه املكانة السامية للسنة فلقد حظيت منذ فجر اإلسالم بعناية الصحابة رضوان هللا عليهم     
واهتمامهم البالغ هبا، فتلقوها وحفظوها وعملوا هبا، وحرصوا على أن يؤدوها كما مسعوها من النيب صلى هللا عليه 
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ر هللا امرأا  »وسلم امتثاًلا لقوله صلى هللا عليه وسلم:  ه، فرب حامل فقٍه مسع منا حديثاا فحفظه، حىت يبلغ غري  َنضَّ
 .  «(1)إىل من هو أفقه منه، ورب حامل فقٍه ليس بفقيه

وعلى هنج الصحابة الكرام سار من بعدهم من رجال هذه األمة قدمياا وحديثاا يف حفظ سنة النيب صلى     
ديل، والعلل، واوين؛ واعتنوا بعلومها كاجلرح والتعهللا عليه وسلم، فدونوها يف املصنفات وأخرجوها يف الكتب والد

 ومناهج احملدثني، وغري ذلك من العلوم.
ومن أهم هذه العلوم املتعلقة ابلسنة النبوية: "علم التخريج"، والذي يعىن ببيان املصادر األصلية للحديث،     

 وأماكن ورود احلديث فيها، وحكم األئمة السابقني على هذه األحاديث.
وعلم التخريج كغريه من العلوم والفنون نشأ وظهر لوجود احلاجة املاسة إليه، فبعد أن مجعت السنة ودونت     

يف الكتب، وقّل اًلعتماد على احلفظ يف الصدور، كان ًل بد من إظهار األحاديث وإبرازها للناس من خالل ذكر 
 وغريه الوصول للسنة أبيسر الطرق. مصادرها وأماكن وجودها يف تلك املصادر؛ لتسهل على طالب العلم

وقد اشتغل هبذا العلم علماء احلديث قدمياا، وبذلوا جهدهم يف وضع أسسه وقواعده، وطبقوا تلك القواعد     
ا عملياا، وجاء من بعدهم من قام جبمع هذه القواعد، وضموها حتت مظلة علوم املصطلح،  يف مصنفاهتم تطبيقا

 الشريف.لتكون أحد فروع علوم احلديث 
ومل تقف جهود العلماء عند هذا احلد، فقد تسابق املسلمون يف كل عصر خلدمة سنة املصطفى صلى هللا     

 عليه وسلم، والذب عنها، وتسهيل وصوهلا للناس يف كل مكان.
اجبنا  و ولعّل هذا املؤمتر املبارك من أهم الشواهد على عناية املسلمني ابلسنة وما يتعلق هبا من علوم، ومن     

هود أن نشارك مبا فتح هللا تعاىل علينا من العلم يف نشر السنة، وإبراز ج -ومتخصصني يف علوم السنة  -كمسلمني
 العلماء يف خدمتها.

وقد اخرتت الكتابة يف احملور املتعلق مبناهج علماء احلديث يف أتليف الكتب يف التخريج، راجيةا من هللا     
 فيق.تعاىل العون والسداد والتو 

 أمهية املوضوع:
 تكمن أمهية املوضوع فيما يلي: 

يعترب علم التخريج من أهم فروع علوم احلديث؛ وذلك ألنه أساٌس ملعرفة السنة النبوية اليت عليها مدار فهم  (1
 القرآن الكرمي وتفسريه، ومعرفة األحكام الشرعية.

نقف على  ومغلوط، فمن خالل التخريجالذب عن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وتنزيهها عن كل دخيٍل  (2
 صحيح السنة من سقيمها، وحمفوظها من شواذها ومنكراهتا.

                                                           
 (، وقال: حديٌث حسن.2656)برقم: 393، ص4ث على تبليغ السماع،  أخرجه الرتمذي يف اجلامع، كتاب العلم، ابب ما جاء يف احل  ( 1
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إبراز جهود علماء املسلمني يف خدمة السنة النبوية ورعايتها، بدءاا من القرون املفضلة، ووصوًلا إىل عصران  (3
 هذا.

 خطة البحث: 
 صادر. يتكون البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهرس للم

 املقدمة: وفيها نبذة عن أمهية املوضوع، وخطة البحث، ومنهجه.
 املبحث األول: مفهوم علم التخريج، ومراحله، وفوائده، وأشهر املصنفات يف علم التخريج، وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول: مفهوم علم التخريج.
 .املطلب الثاين: املراحل التارخيية لعلم التخريج

 .لث: فوائد علم التخريجاملطلب الثا
 علم التخريج.املطلب الرابع: أشهر املصنفات يف 

 املبحث الثاين: مناهج احملدثني يف التخريج، والعزو، وفيه مطلبان:
 .املطلب األول: مناهج احملدثني يف ختريج احلديث

 .املطلب الثاين: مناهج احملدثني يف عزو احلديث
 ومتنه، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث: دراسة إسناد احلديث

 .املطلب األول: عرض اإلسناد املراد خترجيه، ودراسة رواته
 .املطلب الثاين: التحقق من اتصال السند وعدم اًلنقطاع فيه

 .املطلب الثالث:  التحقق من سالمة اإلسناد واملنت من الشذوذ، والعلة القادحة
 اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

 الباحثة:منهج 
سلكت يف استخرا  املادة العلمية للبحث مجع قواعده النظرية من مباحث علوم احلديث ومقدمات كتب لقد 

التخريج، وربط ذلك ابلواقع العملي يف مصنفات احلديث، وخصوصاا كتب التخريج العملي، مع مقارنة ذلك مبا  
 .كتبه املؤلفون يف قواعد التخريج

الص يف القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا علمنا، إنه ويل ذلك والقادر هذا وأسأل هللا تعاىل اإلخ
 عليه، واحلمد هلل رب العاملني.

 املبحث األول: مفهوم "علم التخريج" ومراحله وفوائده وأشهر املصنفات فيه:
 املطلب األول: مفهوم "علم التخريج":
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 أواًل: املفهوم اللغوي للتخريج:
تعاىل: ﴿ َواّلّلُ  هللاتعود إىل كلمة "خر " وهي نقيض دخل، وهي تعين الربوز والظهور، يقول  "التخريج"كلمة   أصل

َهاِتُكْم ًلَ تَ ْعَلُموَن َشْيئاا ﴾] ن بُطُوِن أُمَّ َك [. وقال سبحانه: ﴿ َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُرواْ لِيُ ْثِبُتو 78النحل: َأْخَرَجُكم مِّ
عن عبدهللا بن عدي بن احلمراء الزهري،  ه (279)ت [. وأخر  الرتمذي30األنفال:يَ ْقتُ ُلوَك أَْو خُيْرُِجوَك ﴾ ]أَْو 

. فقال: "وهللا إنك خلري أرض هللا، وأحب أرض هللا (2)قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقفاا على احلزورة
 ."(3)ما خرجت ولوًل أين أُخرجت منكِ  ،إىل هللا

كمنقشة نبتها يف مكان دون مكان،   جةٌ رَّ مَُ  أرضُ ": ه (817الفريوزآابدي )ت جمد الدين يعقوب قالو     
، وختريج الراعية املرعى أن أتكل بعضاا وترتك بعضاا، واًلستخرا  واًلخرتا : وجدبٌ  فيه ختريج: خصبٌ  وعامٌ 

اللوح خترجياا: كتب   كعنني مبعىن: مفعول، وخرّ   وهو خرّيج -أي درَّبه - ، جه يف األدب، فتخرّ اًلستنباط. وخرّ 
  ."(4)ابعضاا وترك بعضا 

"، لسان العرب"يف  ه (711)ت وقد استوىف الكالم على هذه املعاين للتخريج واإلخرا  ابن منظور    
 . (5)فلينظر

 وحديثاا، فالتخريج اا قلت: هذه املعاين اللغوية للتخريج ترتبط مبعىن التخريج الذي در  وشاع استعماله قدمي    
هو يف احلقيقة إبراٌز للنصوص وإخراٌ  هلا من الصدور إىل املدوانت، وكذلك هو تدريٌب على كيفية استنباط 
واستخرا  األحاديث النبوية من بطون الكتب واملصادر األصلية على اختالف مناهجها، وعزو تلك النصوص إىل 

ا يف ذلك من فوائد عظيمة يف الوصول إىل احلكم على تلك من أخرجها من أصحاب تلك الكتب، وًل خيفى م
 النصوص.

 اثنًيا: املفهوم االصطالحي للتخريج.
 أ. مفهوم التخريج عند املتقدمني: 

 يطلق التخريج عند املتقدمني على عدة معاين:   
 :ها للناسوإظهار ، وتصنيفها يف الكتب، وإبرازها بلدانمجع األحاديث من صدور الرواة يف خمتلف ال. 1

وهذا ما قام به احملدثون يف القرون األوىل، ولذا اصطلحوا على التعبري عما أسنده أولئك املصنفون يف كتبهم من  
 .وهكذاالشيخان"، أخرجه "، و"أخرجه البخاري"أحاديث بقوهلم: 

                                                           
، وقد دخلت يف احلزورة سوق مكةبفتح املهملة مث سكون وفتح الواو وهاء وراء. قال: الدارقطين: كذا صوابه، واحملدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو، وهو تصحيف، وكانت   ( 2

 .255، ص2م(،  1993/ه 1397، )بريوت، دار صادر، معجم البلداناحلموي، أبو عبدهللا شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا احلموي، املسجد ملا زيد فيه. انظر: 
 (، وقال: حديث حسن غريب صحيح. 3925، برقم)206، ص6أخرجه الرتمذي يف اجلامع، كتاب املناقب، ابب يف فضل مكة،    ( 3
 .33-32، ص2(  3قاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، )بريوت، دار الفكر، طالزاوي، الطاهر أمحد، ترتيب ال  ( 4
 .249، ص2ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، لسان العرب، )بريوت، دار صادر(،    ( 5
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 وصنيع القدماء يف هذه املرحلة يشتمل على أمرين:   
يف ه ( 911وتدوينها يف الكتب وذكر رجاهلا. ومن ذلك قول السيوطي )ت األول: مجع األحاديث من الصدور

خاري أحدها: أن الذين انفرد الب وبيان ذلك من وجوه:"ض تفضيله لصحيح البخاري على صحيح مسلم: رِ معْ 
فرد نابإلخرا  هلم دون مسلم أربعمائة وبضعة وثالثون رجالا، املتكلم فيهم ابلضعف منهم مثانون رجالا، والذين ا

ك أن التخريج وًل ش، مسلم ابإلخرا  هلم دون البخاري ستمائة وعشرون، املتكلم فيهم ابلضعف منهم مائة وستون
  ."(6)عمن مل يتكلم فيه أصالا أوىل من التخريج عمن تكلم فيه، إن مل يكن ذلك الكالم قادحاا 

الثاين: ختريج تلك األحاديث وتصنيفها بطرق متلفة ليسهل الوصول إليها؛ كإخراجها على األبواب الفقهية، 
 واملسانيد وغريها. 

األبواب،  إحدامها: التصنيف على وللعلماء ابحلديث يف تصنيفه طريقتان:ه (: "642قال ابن الصالح )ت
الثانية: و  ا ومجع ما ورد يف كل حكم، وكل نوع يف ابب فباب.اعا وهو خترجيه على أحكام الفقه، وغريها، وتنويعه أنو 

 ".(7)تصنيفه على املسانيد، ومجع حديث كل صحايب وحده، وإن اختلفت أنواعه
 . البحث والتنقيب عن األحاديث:2

 ،وعلله ،وإذا قصر احملدث عن ختريج اإلمالء، لقصوره عن املعرفة ابحلديثويف هذا املعىن يقول السيوطي: " 
واختالف وجوهه، أو اشتغل عن ختريج اإلمالء، استعان ببعض احلفاظ يف ختريج األحاديث اليت يريد إمالءها قبل 

 ."(8)يوم جملسه، فقد فعله مجاعة كأيب احلسني ابن بشران، وأيب القاسم السرَّا ، وخالئق
ابعتبار أهنم  يدل على هذا املعىن قدامى احملدثني يف مصنفاهتم كاجلوامع والسنن واملسانيد وغريها، وفعلُ     

 قاموا ابلتفتيش والتنقيب والكشف عن طرق األحاديث وعللها من خالل تلك الكتب اليت دونَّوها.
 :(9). إخراج األحاديث من بطون الكتب وروايتها3

أيب و  ،البخاريصحيح على يف مستخرجه ه ( 371)ت اإلمساعيليوهو ما يسميه احملدثون اًلستخرا ؛ كصنيع  
يف مستخرجه ه ( 430)ت مسلم، وأيب نعيم األصبهاينصحيح على يف مستخرجه ه ( 316)ت عوانة اإلسفراييين

 .على الصحيحني مجيعاا 

                                                           
 .97-96، ص1ه (  1423، 6ملصري، تدريب الراوي، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفراييب، )الرايض، دار طيبة، طالسيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر ا  ( 6
كتب ة، )بريوت، دار الد بن عويضالشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن املعروف اببن الصالح، مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، تعليق: أبو عبدالرمحن صالح بن حمم  ( 7

 . 268م( ص2003ه/ 1423، 1العلمية، ط
 . 581، ص2تدريب الراوي،   ( 8
 . 9م(، ص2010ه/ 1431، 4، الدكتور حممود بن أمحد، أصول التخريج ودراسة األسانيد، )الرايض، مكتبة املعارف، طالطحان ( 9
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ث األحاديث من بطون األجزاء واملشيخات والكتب والتخريج إخرا  احملدِّ ه (: "902قال السخاوي )ت    
ن رواها وعزوها مل ،والكالم عليها .أو حنو ذلك ،أو أقرانه ،أو بعض شيوخه ،وسياقها من مروايت نفسه .وحنوها

 ". (10)مع بيان البدل واملوافقة من أصحاب الكتب والدواوين
، ومن صدور الرجال، عن األحاديث يف الكتب اوتنقيبا  امرتدد بني املعنيني، ألن فيه تفتيشا واملعىن األخري     

 .كتب املستخرجاتيف  وإظهارها  ،إبرازها للناس، مث اجلمع طرق األحاديث املستخر  عليه
 ب. مفهوم التخريج عند املعاصرين:

ًل خيتلف كثرياا تعريف املعاصرين للتخريج عن تعريف القدماء، إًل أن يقال أن مفهوم التخريج عند املعاصرين اقتصر 
 على معىن الدًللة على مكان ورود احلديث، وعزوه إىل من أخرجه.

بعض تعريفات املعاصرين للتخريج على سبيل املثال ًل اًلستقصاء؛ وذلك لكثرهتا،  وسأذكر فيما يلي
 وألهنا يف الغالب تدور يف معىن واحد:

عّرف الدكتور حممود الطحان التخريج بقوله: "هو الدًللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية اليت 
 ". (11)أخرجته بسنده، مث بيان رتبته عند احلاجة

ميكن قبوله  هذا تعريف لطرق استخرا  احلديث، وًل"و قال: فالتعريف الدكتور بكر أبو زيد،  هذا وردّ 
 ". (12)، وأتابه صناعة احلدود والتعريفات(للتخريج) تعريفاا وحقيقةا 

قلت: هذا التعريف الذي ارأته الدكتور الطحان يشري إىل فعل بعض العلماء يف مصنفاهتم؛ فقد قال املناوي     
هدت يف هتذيب مبعىن اجت.. .ه ( يف فيض القدير، عند قول السيوطي: "وابلغت يف حترير التخريج" 1031)ت 

عد التفتيش منها إًل ب ءٍ شيفال أعزو إىل  ،نيدعزو األحاديث إىل مرجيها من أئمة احلديث من اجلوامع والسنن واملسا
 ."(13)كعظماء املفسرين  وًل أكتفي بعزوه إىل من ليس من أهله وإن جلّ  ،عن حاله وحال مرجه

ويرى الدكتور بكر أبو زيد أن حقيقة التخريج ختتلف ابختالف طريقته، ولكنه عاد وعرّفه بتعريٍف متار، 
ا مبجموع طرقه، وألفاظهفقال: "هو معرفة حال الراوي،   ".(14)واملروي، وَمَْرِجِه، وحكمه صحةا وضعفا

 ".  (15)وعرف البقاعي التخريج أبنه: "هو إظهار مواضع األحاديث من مصادرها املسندة

                                                           
 السخاوي، أبو اخلري مشس الدين، حممد بن عبدالرمحن الشافعي، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، حتقيق: الدكتور عبدالكرمي اخلضري،  ( 10

 .  330، ص3ه (،  1426، 1والدكتور حممد آل فهيد، )الرايض، مكتبة دار املنها ، ط
 . 10أصول التخريج ودراسة األسانيد، ص  ( 11
 .89ه (، ص1413، 1الدكتور/ بكر بن عبدهللا أبو زيد، التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل، )الرايض، دار العاصمة، ط  ( 12
ه/ 1422ية، طعلملكتب الاملناوي، العالمة حممد بن عبدالرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، ضبطه: أمحد عبدالسالم، )بريوت، دار ا  ( 13

 . 27، ص1م(،  2001
 .41التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل، ص  ( 14
 .16م(، ص2002ه / 1423، 2البقاعي، الدكتور/ علي بن انيف، ختريج احلديث الشريف، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط  ( 15
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وقال بعد أن ساق التعريف: " وًل يرد على تعريفي هذا أن بعض كتب التخريج فيه زايدات على جمرد 
ا، ألنين ًلحظت جوهر التعريف دون الزايدات، إذ أن هذه إظهار مواضع احلديث، كاحل كم عليه صحةا وضعفا

 ".  (16)الزايدات مل يطرد وجودها يف كتب التخريج كافة
 املطلب الثاين: املراحل التارخيية لعلم التخريج: 

هل العلم ابحلديث أمّر علم التخريج كغريه من العلوم مبراحل متلفة، فقواعده ونظرايته كانت جمملة يف عبارات 
 يتناولوهنا مشافهةا، أو يف ثنااي كتب السنة وشروحها.

 :يهاأبواابا يقول ف" الكفاية"ب يف كتابه علوم احلديث، يبوّ  شيُخ أئمةِ ه ( 463فهذا اخلطيب البغدادي )ت
  .(17)ابب يف جواز استثبات احلافظ ما شك فيه من كتاب غريه أو حفظه (1
  واحتذاء األصل فيه وما ًل جيب من ذلك.  هابب ذكر ما جيب ضبط (2

تبع فيه ألفاظ ، ويُ طمن منع من الرواية على املعىن أن يقيد الكتاب ويضبمذهب الواجب على "وقال فيه: 
    ."(18)الراوي وما يف أصله، إًل اللحن احمليل للمعىن، وما كان بسبيله

ول ألصحاب يق - رمحه هللا -مسعت محاد بن سلمة "مث روى عن أيب زرعة الدمشقي أنه مسع عفان يقول: 
 . ورأيت عّفان حيض أصحاب احلديث على الضبط والتغيري،-يعين قيدوا واضبطوا  -احلديث: وحيكم غرّيوا 

  ."(19)ليصححوا ما أخذوا عنه من احلديث
ذلك.  مل يفابب ضبط اختالف الرواايت والعيقول يف كتاب اإلملاع: "ه ( 544وهذا القاضي عياض )ت    

تقانه ومعرفته ومتييزه، وإًل تسودت الصحف واختلطت الرواايت، ومل حيل صاحبها بطائل، وأوىل إهذا مما يضطر إىل 
: ومن الصواب -إىل أن قال  - "(20)على رواية متصة، مث ما كانت من زايدة أخرى أحلقت مذلك أن يكون األأ 

فال أييت  إىل ختريج حديث، أو تصنيف كتاب -إن أفلح  -احتا   أن ًل يتساهل الناظر يف ذلك وًل يهمله، فرمبا
  ."(21)به على رواية من يسنده إليه إن مل يهتب بذلك فيكون من مجلة أصناف الكاذبني

يف "إرشاد طالب  ه (676مث خصصوا له فصوًلا وأبواابا مستقلة يف كتب علوم احلديث، قال النووي )ت    
 فصل: وليشتغل ابلتخريج والتصنيف إذا استعد لذلك، وأتهل له، فإنه كما قال اخلطيب: يثبتاحلقائق" ما نصه: "

احلفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع، ويكشف امللتبس، وجييد البيان، وحيصل مجيل الذكر، وخيلده إىل آخر الدهر، 
                                                           

 .17-16املرجع السابق، ص  ( 16
م(، 2003ه / 1423، 1م أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت، الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، حتقيق: إبراهيم الدمياطي، )ميت غمر، دار اهلدى، طاخلطيب البغدادي، اإلما  ( 17

 .37، ص2 
 .115، ص2املرجع السابق،    ( 18
 (.765، برقم)115، ص2املرجع السابق،    ( 19
، 1 معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، حتقيق: السيد أمحد صقر، )القاهرة، دار الرتاث، تونس، املكتبة العتيقة، طالقاضي عياض بن موسى اليحصيب، اإلملاع إىل  ( 20

 .189م(، ص1970ه /1389
 . 192املرجع السابق ص  ( 21
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وللعلماء يف  .من فعل ذلكده، إًل ئوقل من ميهر يف علم احلديث، ويقف على غوامضه، ويستبني اخلفي من فوا
ب ما حضره وخترجيه على مسائل الفقه، فيذكر يف كل اب أجودمها: تصنيفه على األبواب، تصنيف احلديث طريقان،

والطريق الثاين: تصنيفه على املسانيد، فيجمع يف مسند كل صحايب مجيع ما عنده من حديثه صحيحه  فيه.
  ."(22)األبوابمعون جيو  ...، وجيمعون الرتاجم...لتصنيف مجع الشيوخومما يعتنون به يف ا، إىل أن قال:" وضعيفه

هو أبو  -حسب علمي  -وأول من صنف فيه ، أخرياا يف عصران احلاضر أفردوا له مصنفات مستقلةو    
 . (23)"حصول التفريج أبصول العزو والتخريج"الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغماري يف كتابه 

 فوائد علم التخريج:املطلب الثالث: 
 للتخريج فوائد كثرية نذكر منها ما يلي: 

ميكننا التخريج من معرفة مكان وجود احلديث يف املصادر األصلية املسندة، حيث يشار يف التخريج إىل  (1
َصنَّف وذلك بذكر اسم الكتاب، والباب، ورقم 

ُ
َخرِّ ، وُمصنَّفه، ومكان وجود احلديث يف هذا امل

ُ
اسم امل

 واجلزء والصفحة.  احلديث،
ا ابحلكم على احلديث، فال يتصور أن حيكم على حديث بدون خترجيه، فمن  (2 التخريج يرتبط ارتباطاا وثيقا

خالل التخريج نستطيع معرفة درجة احلديث وذلك كوروده يف الصحيحني، أو من خالل اًلطالع على  
يٌث صحيٌح، أو حسٌن، أو غري كالم األئمة على األحاديث اليت أخرجوها؛ كقول الرتمذي: هذا حد

 ذلك.
 ابلتخريج نستطيع أن جنمع طرق احلديث الواحد، وهذا يفيدان يف أمرين: (3

 األول: معرفة غرابة احلديث من شهرته.
الثاين: معرفة درجة احلديث من حيث الصحة والضعف؛ وذلك مبعرفة املتابعات والشواهد اليت ميكن أن 

 ترقي احلديث إىل رتبة أعلى.
 "علم التخريج" يف الوقوف على العلل اليت ترد يف بعض األحاديث، من زايدات أو شذوذ ونكارة. يفيدان (4

 ". (24)ه (: "الباب إذا مل جتمع طرقه، مل يتبني خطأه234قال علي بن املديين )ت
كما أن للتخريج فوائد مجة يف مباحث علوم احلديث األخرى، فمن خالل ختريج احلديث ومجع طرقه  (5

 تعيني املبهم، ومتييز املهمل، وتصريح املدلس ابلسماع، وعلو اإلسناد وغري ذلك من الفوائد.نقف على 
 

 
 

                                                           
، 1مكتبة اإلميان، ط قيق: عبدالباري فتح هللا السلفي، )املدينة املنورة،النووي، األمام حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف، إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق، حت  ( 22

 .523، ص1م(،  1987ه/ 1408
 .88التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل، ص  ( 23
 . 132املقدمة يف علوم احلديث، ص  ( 24
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 املطلب الرابع: أشهر املصنفات يف علم التخريج: 
ه (، وهو يف 762لإلمام الزيلعي )ت "نصب الراية"من أمثلة الكتب اليت ختصصت يف ختريج األحاديث، كتاب 

 ه (، وهو من أشهر املتون الفقهية عند احلنفية.593لربهان الدين املرغيناين احلنفي )ت "اهلداية"ختريج كتاب 
ه (، 804لّقن )تللعالمة ابن امل "البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري"كذلك و     

ه (، وهو عبارة عن شرح لكتاب 623)تكتاب "الشرح الكبري" هو لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي و 
 ه ( وهو من أمهات الفقه عند الشافعية.505"الوجيز" لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت

 -املذكور آنفاا  - "التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث شرح الرافعي الكبري"ومن الكتب أيضاا كتاب     
كتابه هذا قد خلص كتاب شيخه العالمة ابن امللّقن املسمى ه (، وهو ب852للحافظ ابن حجر العسقالين )ت

مة كتابه: لإلمام أيب  "رح الوجيزش"أما بعد، فقد وقفت على ختريج أحاديث " ابلبدر املنري، يقول ابن حجر يف مقدَّ
شكر هللا سعيه جلماعة من املتأخرين، منهم القاضي عز الدين ابن مجاعة، واإلمام أبو أمامة ابن  ،القاسم الرافعي

بد هللا واملفيت بدر الدين حممد بن ع -يعين ابن امللقن  -النقاش، والعالمة سرا  الدين عمر بن علي األنصاري 
 ."(25)الزركشي، وعند كل منهم ما ليس عند اآلخر من الفوائد والزوائد

 يف التخريج، حىت أصبح فارساا ًل يشق له غبار، فمن مؤلفاته يف -رمحه هللا  -وقد ختصص ابن حجر 
 "ج األذكارختري"، و"ختريج أحاديث تفسري الكشاف للزمشري"، و"الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية"ذلك: 

ي يف ختريج اًلستدراك على العراق"، و"ختريج أحاديث متصر ابن احلاجب"، وكالمها للنووي، و"األربعني النووية"و
 ."أحاديث إحياء علوم الدين

ريج موسع، للعالمة األلباين، وهو خت "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"ومن الكتب أيضاا كتاب     
عن شرح لكتاب  عبارة "منار السبيل"للشيخ إبراهيم بن حممد بن ضواين، وكتاب  "منار السبيل"خر  فيه كتاب 

 الذي يعترب من املتون املهمة يف الفقه احلنبلي. ،ه (1033دليل الطالب ملرعي احلنبلي )ت
نافعة، وقته فيه، وصنف فيه عشرات املصنفات الواسعة ال لّ ، وصرف جُ من أعالم هذا الفنوالشيخ األلباين     

صحيح "، و"ةالسلسلة الضعيف"، و"السلسلة الصحيحة"بل التخريج هو الطابع العام لكتبه، ومن أشهرها وأوسعها 
ريج أحاديث نيل املرام بتخ"للسيد سابق، و "متام املنة يف ختريج أحاديث فقه السنة"، وه ("275)ت سنن أيب داود
  للقرضاوي، وغريها. "احلالل واحلرام

ىل على عزو األحاديث إ وهكذا أصبح اصطالح التخريج فيما بعد القرن السادس وإىل يومنا هذا علماا     
مصادرها األصلية وبيان موضعها فيها، وقد مت بفضل هللا ختريج أكثر كتب السنة املنشورة، وهذا إن شاء هللا من 

 . أسباب حفظ السنة وتقريبها بني يدي األمة
                                                           

، 1لسلف، طر أضواء االعسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، التلخيص احلبري، حتقيق: د. حممد الثاين بن عمر بن موسى، )الرايض، دا  ( 25
 . 3، ص1م(،  2007ه/1428
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 املبحث الثاين: مناهج احملدثني يف التخريج، والعزو:
 ،لعلوم له وجهانعلم التخريج ككثري من اددة، وقبل بياهنا نؤكد على أن إن للمحدثني يف التخريج والعزو مناهج متع

  مها:
 نظري:  -أ 

وهو يتصل ابألسس والقواعد اليت يقوم عليها هذا الفن، والوسائل والطرق اليت بينها أئمة احملدثني نظرايا وعملياا ملن 
 يتم فمثالا طرق التخريج، واملصنفات اليت؛ أراد الوصول إىل موضع احلديث يف مصادره األصلية وغري األصلية

التخريج منها بواسطتها وكيفية التعامل مع هذه املصادر، وصيغ العزو إليها، ووصف األسانيد واملتون، مث كيفية 
 تدوين هذا احلديث الذي مت خترجيه وما الذي يلزم كتابته ويستحسن، كل ذلك وغريه من هذا القبيل.

 تطبيقي:  -ب 
التفتيش يف مصادر السنة عن احلديث املراد خترجيه، مث صياغة ما نصل إليه وفق القواعد واألسس وهو البحث و 

 املذكورة يف الوجه النظري.
بيق التخريج فقد أما تط، ومن املعلوم أن املصنفات يف القواعد واألسس النظرية لعلم التخريج قليلة ومتأخرة    

لما وجد حمدث أو طالب حديث يف القدمي واحلديث إًل مارس التخريج ازدانت به جل كتب املتون يف السنة، بل ق
 يوماا ما، لكن ما بني مقل ومكثر.

فهو يف احلقيقة يتكون من جمموعة الوسائل والطرق اليت يسلكها الباحث للوصول إىل موضع احلديث     
 ذلك املوضع.  علىئ بيسر واألثر يف املصنفات احلديثية، مث صياغة ما وصل إليه صياغة صحيحة تدل القار 

وختتلف مناهج احملدثني يف التخريج والعزو حبسب اختالف األطوار اليت مرت هبذا العلم، ومن املمكن أن     
 نوجز هذه املناهج يف املطالب اآلتية: 

 املطلب األول: مناهج احملدثني يف ختريج احلديث: 
 قاا منها ما ذكره الدكتور الطحان يف كتابه: عّد العلماء لتخريج احلديث من بطون دواوين السنة طر 

 التخريج عن طريق معرفة راوي احلديث من الصحابة. (1
 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من منت احلديث. (2
 التخريج عن طريق معرفة لفظ ابرز أو ًل يكثر دورانه من أي جزء من منت احلديث. (3
 موضوعاته إن كان يشمل عدداا من املوضوعات.التخريج عن طريق معرفة موضوع احلديث، أو موضوع من  (4
 . (26)التخريج عن طريق النظر يف صفات خاصة يف سند احلديث أو متنه (5

 وهذه الطرق اخلمسة ترجع إىل أمرين: أحدمها: ما خيتص بسند احلديث، واآلخر: ما خيتص مبتنه.    
 

                                                           
 . 38-37أصول التخريج ودراسة األسانيد، ص  ( 26
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 : أواًل: ما خيتص بسند احلديث
 ، كتب املسانيدالبحث يف هفيلزم مر  احلديث ما يسمىالصحايب أو التابعي فمن دونه وهذا  عرف الباحث اسمإذا 

الكتب احلديثية اليت صنفها مؤلفوها على أمساء الصحابة، أي مبعىن أهنم مجعوا أحاديث كل صحايب على وهي 
ه (، 219)ته (، ومسند احلميدي 241، بغض النظر عن صحة احلديث؛ كمسند اإلمام أمحد )ت(27)حدة

  .ه ( وغريها204والطيالسي )ت
وهي اليت تذكر طرف احلديث الدال على بقيته، مع مجع أسانيده إما على سبيل  "طرافكتب األ"أو     

، وترتب حسب املسانيد مرتبة أمساء الصحابة على حروف (28)اًلستيعاب، أو على جهة التقيد بكتب مصوصة
عن الرواة إذا دعت احلاجة إليه ما عدا العشرة املبشرين ابجلنة فإن أصحاب املعجم، وكذا الرواة عنهم، والرواة 

ه (، و"إحتاف 742املسانيد يف الغالب يقدموهنم على غريهم، مثل: "حتفة األشراف مبعرفة األطرا"ف للمزي )ت
 املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة" ًلبن حجر العسقالين.

؛  (29)الكتاب اليت تذكر فيه األحاديث على ترتيب الشيوخ على حروف اهلجاء واملعجم هو "املعاجم"،و    
 ه ( وغريها. 340ه ( األوسط والصغري، و"املعجم" ًلبن األعرايب )ت360كمعجمي الطرباين )ت

ه (، والضعفاء 365مثل: التاريخ الكبري للبخاري، والكامل ًلبن عدي )ت "كتب الرتاجم"أو عن طريق     
 ه ( وحنوها ممن يروي األحاديث إبسناده. 322الكبري للعقيلي )ت

أو عرف الباحث مارجه البلدانية فيبحث يف الكتب اليت ألفت عن العلماء واحملدثني يف بلد معني،     
ن قات احملدثني أبصبهان والواردين عليها أليب الشيخ عبدهللا بن حممد بوالواردين عليها من بالد أخرى، مثل: طب

ه (، وذكر أخبار أصبهان أليب نعيم األصبهاين، واتريخ بغداد للخطيب البغدادي، واتريخ 369جعفر بن حيان )ت
 ه (.571دمشق ًلبن عساكر )ت

وكني، ؤلفة يف الضعفاء واملرت أو عرف أن احلديث يدور على من رُمي ابلوضع، فيبحث يف الكتب امل    
ه (، املوضوعات الكربى ًلبن اجلوزي 303والوضاعني وكتب املوضوعات، كالضعفاء واملرتوكني للنسائي )ت

 ه ( وغريها.597)ت
 وهكذا أن وجد يف اإلسناد راٍو مبهم، أو أٍب يروي عن ابنه، فيبحث يف الكتب املصنفة يف هذا النوع.    
ا "اجلامع الكبري" أو "مجع اجلوامع" للسيوطي، ًل سيما القسم الثاين منه، الذي عدة أيضا ومن املصادر املسا    

ا العشرة املبشرين ابجلنة، ورتب البقية على حروف  خصصه لألحاديث الفعلية، ورتبه على مسانيد الصحابة مقدما
  املعجم: األمساء، مث الكىن، مث املبهمات، مث النساء، مث املراسيل يف اآلخر. 

                                                           
 . 40، صأصول التخريج ودراسة األسانيد  ( 27
 .40ه ( ص1425، 2األعظمي، د. حممد ضياء الرمحن، معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، )الرايض، دار أضواء السلف، ط  ( 28
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 اثنًيا: ما خيتص مبنت احلديث: 
 أما إذا عرف الباحث موضوع احلديث ومعناه فالبحث يكون يف الكتب املرتبة على املوضوعات، وهي على نوعني: 

 النوع األول: مصادر أصلية؛ أي اليت تروي األحاديث أبسانيدها.
 األصلية، وًل ترويها أبسانيدها.النوع الثاين: مصادر غري أصلية، وهي اليت تعزو األحاديث إىل مصادرها 

أما النوع األول من تلك املصادر اليت يبحث فيها الباحث لتخريج األحاديث، فهي إما شاملة ألكثر موضوعات 
 الدين، أو ختتص ابألبواب الفقهية وغريها، وإما يف موضوع معني كلي أو جزئي.

 ومن أمثلة تلك املصادر:
وصحيح مسلم، وجامع الرتمذي، وغريها من الكتب اليت تشتمل على  أ. "كتب اجلوامع": كصحيح البخاري،

 أكثر موضوعات الدين من حيث العقائد واألحكام والعبادات والسري واملناقب واآلداب وغريها.
ب. "الكتب اليت ختتص ابألبواب الفقهية": مثل كتب السنن، كسنن أيب داود، والنسائي، والرتمذي وغريها، أو   

ه (، وكتب املوطآت 235ه (، ومصنف ابن أيب شيبة )ت211؛ كمصنف عبد الرزاق الصنعاين)تكتب املصنفات
 ه (.   179وأشهرها: موطأ اإلمام مالك بن أنس )ت

ه (، واإلمام أمحد 181 . "الكتب اليت ألفت يف موضوع معني": ككتب الزهد، مثل: "الزهد" ًلبن املبارك )ت
: "األدب املفرد" للبخاري، واألخالق مثل: "أخالق النيب که (، أو "كتب اآلداب"؛ 458بن حنبل، والبيهقي )ت

ن شاهني "الرتغيب والرتهيب" ًلبکة صلى هللا عليه وسلم" أليب الشيخ، وكتب الرتغيب والرتهيب املسند
ه (، و"كتاب 287"كتاب السنة" لألمام أمحد، و"السنة" ًلبن أيب عاصم )که (، وكتب السنة يف العقيدة؛ 385)ت

 ه (، وغريها من الكتب املسندة.311التوحيد" ًلبن خزمية )
 اري.الصالة" وكالمها للبخ : "جزء القراءة خلف اإلمام" و"رفع اليدين يفکأو كتب "األجزاء احلديثية"؛ 

أما النوع الثاين من تلك املصادر واليت ترتب األحاديث على املوضوعات، واليت تعزو األحاديث إىل 
أ على أنواع متلفة منها:  مصادرها األصلية وًل ترويها أبسانيدها فهي أيضا

هللا  ث الرسول صلى:"جامع األصول من أحاديکكتب اجملاميع وهي اليت جتمع أحاديث عدة مصنفات؛  (1
 ه (.606عليه وسلم" ًلبن األثري )ت

كتب التخريج املتعلقة ابلكتب الفقهية وكتب العقيدة وكتب احلديث غري املسندة وكتب التفسري واآلداب  (2
 واخلالق وغريها.

كتاب "مفتاح كنوز السنة" وهو فهرس ألربعة عشر كتاابا من مصادر السنة، وضعه املستشرق فنسك،  (3
 حممد فؤاد عبد الباقي.وترمجه 

كتب األحكام وهي الكتب املشتملة على أحاديث األحكام فقط؛ كاألحكام الكربى والصغرى لألشبيلي  (4
 ه (. 581)ت
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 ه (.656كتب الرتغيب والرتهيب غري املسندة؛ كالرتغيب والرتهيب للمنذري )ت (5
ز ابملأثور"، وكتايب الكتاب العزي كتب الفنون األخرى، كتفسري السيوطي املسمى: "الدرر املنثور يف تفسري (6

 ه (.204"الرسالة" و"األم" لإلمام الشافعي )ت
ا:   ومما خيتص ابملنت أيضا

ترتيب األحاديث على حسب أوائلها وأطرافها، ومثاهلا: اجلامع الكبري للسيوطي، واجلامع األزهر يف حديث     
 النيب األنور لعبدالرؤوف املناوي. 

حاديث ألاملقاصد  احلسنة يف بيان كثري من ا، أي مشتهراا على ألسنة الناس، كأو كون احلديث مشهوراا
 ة للسخاوي، والدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة للسيوطي. لسناملشتهرة على األ

ويلتحق هبذا القسم املفاتيح والفهارس اليت وضعت جملموعة من الكتب، أو لكل كتاب ابنفراد، أو أحلقت 
ا من أشهرها: املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي وهو فهرس لتسع مصادر من آبخر الكتب وه ي كثرية جدا

 مصادر السنة وهي الكتب الستة ومسند أمحد بن حنبل وموطأ مالك وسنن الدارمي.
 ألّفه لفيف من املستشرقني ونقله للعربية حممد فؤاد عبدالباقي.

راد: فهرس لرتتيب أحاديث صحيح مسلم حملمد فؤاد ومن الفهارس اليت وضعت لبعض الكتب ابنف    
 عبدالباقي.

ل أن أثين على جهود العلماء يف تيسري التخريج على املسلمني من خال يف هناية هذا املطلبوًل يفوتين     
برامج احلاسب اآليل، واليت اختصرت كثرياا من اجلهد والوقت على الباحثني عن نصوص السنة، وخترجيها من كتبها 

 األصلية.
ومن أبرز هذه الربامج: مكتبة احلديث الشريف من إعداد شركة العريس ببريوت، وموسوعة احلديث الشريف     

لشركة صخر ابلقاهرة، وبرانمج احملدث من تصميم وإصدار طالب احلديث النبوي الشريف بواشنطن، وبرانمج 
حباث شريف، ومها من إصدارات مركز إحياء الرتاث ألاأللفية للسنة النبوية وبرانمج املوسوعة الذهبية للحديث ال

 احلاسب اآليل ابألردن.
وكذلك التخريج عن طريق مواقع الشبكة العنكبوتية؛ كموقع الدرر السنية، واملوسوعة احلديثية وغريها من     

 جزاهم هللا خري اجلزاء. ،مواقع العلماء واملشايخ
 ديث:املطلب الثاين: مناهج احملدثني يف عزو احل

 وللمحدثني يف عزو احلديث عدة طرق.
 الطريقة األوىل: عزو احلديث إىل مصدره فقط بدون تفصيل:

خرِّ  اسم الكتاب الذي ورد فيه احلديث بدون حتديد املوضع التفصيلي فيه، كالعزو إىل 
ُ

ونعين بذلك أن يذكر امل
 الصحيحني أو أحدمها، أو السنن أو غريها.
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ناا عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم شرب لب، يف سننه قول اإلمام البيهقي :مثال ذلك
"رواه البخاري يف الصحيح عن أيب عاصم، ورواه مسلم من وجه آخر عن  :«إن له دمساا »فمضمض، وقال: 

 . "(30)األوزاعي
يث كعب بن عجرة يف النهي عن حدعن ، فقال "شرح السنة"يف   ه (516)ت وكذلك فعل البغوي    

ن ابن عجالن عن قتيبة عن الليث ع -يعين الرتمذي  -رواه أبو عيسى "تشبيك اليدين عند اخلرو  إىل الصالة: 
  ."(31)عن سعيد املقربي، عن رجل عن كعب

 الطريقة الثانية: عزو احلديث إىل مصدره وإىل موضوع عام فيه:
خرِّ  اسم 

ُ
ج، أو ، وموضع وردوه فيه؛ ككتاب الصالة، واحلالكتاب الذي ورد فيه احلديثونعين بذلك أن يذكر امل

 أبواب الطهارة، والفضائل وغري ذلك.
يف مثل كتابه "حتفة األشراف"، فمثالا يسوق حديث ابن عباس رضي هللا  وممن صنع ذلك اإلمام املزي

، عزاه إىل: يث. احلدهله ساعة مث رقد.عنهما": بت عند خاليت ميمونة فتحدث النيب صلى هللا عليه وسلم مع أ
البخاري يف التفسري، ويف األدب، ويف التوحيد، عن سعيد بن أيب مرمي، عن حممد بن جعفر، عن شريك عن كريب 
عنه، وإىل مسلم يف الصالة، عن أيب بكر بن إسحاق الصغاين، عن ابن أيب مرمي، عن شريك، عن كريب، عنه 

   .(32)رضي هللا عنه
اع من يف "نصب الراية" فرتاه مثالا يورد حديث النهي الوارد عن اًلنتف ل اإلمام الزيلعي رمحه هللاوهكذا يفع

رواه أصحاب السنن األربعة من حديث احلكم بن عتيبة عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن "ويقول:  ب،امليتة إبها
 ًل تنتفعوا من امليتة إبهابٍ  أن»موته بشهر:  عبدهللا بن عكيم عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كتب إىل جهينة قبل

  ."(33)، انتهى. أخرجه النسائي يف الذابئح، والباقون يف اللباس، وقال الرتمذي: حديث حسن«وًل عصب

                                                           
(، يف كتاب الطهارة، ابب املضمضة من م2003ه / 1424، 3البيهقي، اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، )بريوت، ط ( 30

(، وعند 211، )برقم:64(، واحلديث عند البخاري يف الصحيح، يف كتاب الوضوء، ابب هل ميضمض من اللنب، ص742، )برقم: 247، ص1شرب اللنب وغريه مما له دسومة،  
 (.358،)برقم: 157مسلم يف الصحيح، كتاب احليض، ابب نسخ الوضوء مما مست النار، ص

م(، يف كتاب الصالة، 1983ه /1403، 2البغوي، اإلمام احلسني بن مسعود، شرح السنة، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وحممد زهري الشاويش، )بريوت، املكتب اإلسالمي، ط ( 31
اء يف كراهية التشبيك بني األصابع يف الصالة، (، واحلديث عند الرتمذي يف اجلامع، كتاب الصالة، ابب ما ج475، )برقم: 361، ص2ابب اهلدي يف املشي إىل الصالة،  

 (.387، )برقم: 411، ص1 
، 668، ص4م(،  1999، 1املزي، احلافظ مجال الدين أبو احلجا  بوسف، حتفة األشراف مبعرفة األطراف، حتقيق: بشار عواد معروف، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط ( 32

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴾، كتاب التفسري  حيح،يف الص البخاري عندواحلديث (، 6355)برقم:  ابب رفع البصر ب، كتاب األد(، و  4569، )برقم: 867، صابب ﴿ ِإنَّ يف َخْلِق السَّ
  الصحيح،يف ، ومسلم (7452، )برقم: 1422، صابب ما جاء يف ختليق السماوات واألرض وغريها من اخلالئقد، كتاب التوحي(، و 6215)برقم:  1196ص، إىل السماء، 

 .(763، )برقم:200،  ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، صكتاب صالة املسافرين وقصرها
، 120، ص1ون،  ية(، احلديث األربعالزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبدهللا بن يوسف، نصب الراية ألحاديث اهلداية، حتقيق: حممد عوامة، )جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالم ( 33

ابب ما جاء يف جلود يف اجلامع، كتاب اللباس،  والرتمذي ،(4128، )برقم: 239، ص4،  أن ًل ينتفع إبهاب امليتة ىابب يف ما رو  ،كتاب اللباس،  يف سنن أيب داود واحلديث
(، وابن ماجة يف 4260/4261، )برقم: 197ص، ابب ما يدبغ به جلود امليتة، كتاب الفرع والعترية  يف السنن،  ، والنسائي(1729، )برقم:443، ص3،  امليتة إذا دبغت

  .(3613، )برقم: 165، ص4السنن، كتاب اللباس، ابب من قال: ًل ينتفع من امليتة إبهاٍب وًل عصب،  
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 الطريقة الثالثة: العزو التفصيلي: 
 

ُ
خرِّ  اسم امل

ُ
 ايدة، وز الكتاب والباب إن كان مبوابا  وعنوان ،الذي ورد فيه احلديث صَّنفونعين بذلك أن يذكر امل

يبها وهذا من مزيد خدمة السنة وتقر  ؛ابب التيسري والدقة ذلك منو ؛ على ذلك ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث
 ظهر حديثاا، وقلما جتد كتاابا مرجاا يف العصر احلاضر إًل وكان كذلك.ا النوع من التخريج وهذ ،لعموم األمة

اعدت يف متعددة س أن هناك أسباابا  لوجدان، علم التخريج اليت مر هباوالطرق هلذه املراحل  لو نظرانو     
 حصول هذا التغري، وميكن إمجال هذه األسباب فيما يلي:

الضعف العلمي الذي أصاب األمة يف الفنون عموماا ويف علم احلديث خصوصاا، وأصبح هذا الضعف  (1
وطالت األسانيد، وتعددت الطرق وكثرت املصنفات، وتفرقت يزداد كلما ابتعدان عن العهد النبوي 

واختلفت مناهجها، فكان األمر يف البداية ًل حيتا  إًل إىل ذكر منت احلديث أو طرفه، مث يعرف السامع  
كيف يصل إىل إسناده وطرقه، وغالباا ما يستطيع احلكم عليه، مث احتا  الناس إىل حتديد املصدر الذي 

ديث كالصحيحني والسنن مثالا، وحينئذ يستطيع السامع الوصول إليه داخل املصدر أخر  فيه هذا احل
كيف كان العزو يف قاا  ساببيسر وسهولة؛ نظراا لقوة املعرفة مبناهج هذه املصنفات وطرق ترتيبها، وقد رأينا 

 مرحلته األوىل إىل املصدر وحسب، كما صنع البيهقي والبغوي وغريمها.
يش حتا  الناس إىل حتديد أدق ومزيد تفصيل يف العزو، حىت تضيق دائرة البحث والتفتافمث ضعفت اهلمم،     

والتحري، فاعتىن املخرجون بذكر عنوان الكتاب والباب، مث تزايدت احلاجة حىت زادوا على ذلك بذكر اجلزء 
 والصفحة ورقم احلديث.

وفري الوقت دواوين السنة، حىت يتم ت التيسري على األمة ابختصار الطرق املوصلة إىل مواضع النصوص يف (2
 واجلهد، ويصرف يف مصاحل أخرى.

 اًلستفادة من جتارب اآلخرين يف كيفية ضبط النصوص، والتعامل معها، والوصول إليها. (3
 

 املبحث الثالث: دراسة إسناد احلديث:
لرد، وًل يث القبول أو امن املعلوم أن الغرض والثمرة من علم التخريج هو الوصول إىل احلكم على احلديث من ح

ا ومتناا.  ميكن ذلك إًل بدراسة احلديث سندا
 املبحث وهذا ما حتدثنا عنه يف –والباحث يف علم التخريج حيتا  أوًلا إىل معرفة مصادر احلديث وأماكن وجوده 

مثَّ حيتا   نومن املمكن أن يتدرب عليه الباحث إذا درس أصول وطرق التخريج ومارسها ممارسة عملية، وم -الثاين
ا؛ إذ ينبين  إىل معرفة احلكم على احلديث من خالل دراسة إسناده ومتنه، والنظر يف طرقه، وهذه اخلطوة مهمة جدا

 عليها إثبات األحكام الشرعية، لذا فال يتأتى هذا الفن إًل ملن رزق الفهم يف علم اجلرح والتعديل. 



661 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

حتصيله،  الصعوبة ًل يسلكه إًل املتمرسون الذين وقفوا حياهتم لطلبه و وعلم اجلرح والتعديل عامل يف غاية من     
 ". (34)كما قال اخلطيب: "علٌم ًل يعلق إًل مبن وقف نفسه عليه، ومل يضم غريه من العلوم إليه

وهو علٌم وثيق الصلة بعلم التخريج، قال الدكتور بكر أبو زيد: "ملا كانت أصول التخريج مرتبطٌة بقواعد اجلرح 
التعديل ارتباط الروح ابلبدن، وبينهما من التداخل والتالزم ما يقضي بسياقها يف مكان واحد؛ إذ هي عمدة و 

 ".  (35)البحث يف حال الراوي
 وسنتناول يف هذا املبحث احلكم على احلديث من خالل املطالب اآلتية:

 املطلب األول: عرض اإلسناد املراد خترجيه، ودراسة رواته:
صّنف الذي أخر  احلديث، وحىت الوصول إىل الصحايب راوي احلديث، والبحث عن أحوال وذلك بدءاا 

ُ
من شيخ امل

 رجال اإلسناد من حيث العدالة والضبط، والوقوف على املبهم منهم، وتعيني املهمل، وغري ذلك.
معرفة   عوًل خيفى على أحد صعوبة هذه اخلطوة للباحث، لذا وجب على من اشتغل هبذا العلم أن يض    

 كتب هذا الفن نصب عينيه وإًل سيضيع وقته، ولن يصل إىل بغيته إًل بشق األنفس.
: کفمثالا إن كان احلديث يف الكتب الستة فريجع يف ترمجة رجاله إىل الكتب اليت ختصصت يف ترامجهم؛     

رمجته إىل كتب فريجع يف ت"هتذيب الكمال" للحافظ املزي، وإن كان الراوي من املتفق على توثيقهم أو جترحيهم 
 الثقات أو الضعفاء أو الكتب اليت مجعت بينهم.

كما ينبغي أن ًل يفوت الباحث النظر يف الرواة املدلسني، واملختلطني، ومن عرف عنهم اإلرسال، فينظر   
 يف ترامجهم إىل الكتب املعنية برتمجة هؤًلء الرجال.

ا لكي ًل يقع يف اخلطأ،       كما يلزم الباحث يف هذا الفن معرفة طبقات الرواة وتواريخ وفياهتم، وهذا مهٌم جدا
، وليس الفارق بينهم إًل طبقة، أحدمها  ألنه كثرياا ما يتفق الرواة يف األمساء وأمساء اآلابء، ويف أنساهبم وبلداهنم أحياانا

 راد يف اإلسناد املتقدم، بينما املقصود هو املتأخر أو العكس.متقدم واآلخر متأخر، فيظن الباحث أن امل
ومثال ذلك: سعد بن إبراهيم الزهري، أبو إسحاق القاضي، ومها اثنان قد اتفقا يف اًلسم واسم األب،     

ن ب والكنية والنسب والشهرة والفارق بينهما الطبقة، فاألول: سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن
 ، فيحصل اًلختالط بينهما.(37)، والثاين: هو جده سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف(36)عوف

 مث إن حال الرواة يف اإلسناد ًل خير  عن حالتني:    
                                                           

(، م1983/ه 0314، مكتبة املعارف، الرايض، )د. حممود الطحان، )حتقيق: امع ألخالق الراوي وآداب السامعاخلطيب البغدادي، اإلمام أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت، اجل  ( 34
 .173، ص2 

 . 16التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل، ص  ( 35
 
، )برقم: 230م(، ص1991ه / 1411، 3ابن حجر، تقريب التهذيب، حتقيق: حممد عوامة، )حلب، دار الرشيد، ط العسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي  ( 36

 ( وقال: من التاسعة.2226
 ( وقال: من اخلامسة.2227، )برقم: 230ملرجع السابق، صا  ( 37



662 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

احلالة األوىل: أن يذكر الراوي بكامل امسه، واسم أبيه، وجده، وكنيته، أو ذكر بلقبه الذي انفرد به، ففي مثل هذه 
 يسهل الوصول إليه، ويبقى اإلشكال يف التمييز بينه وبني من اشرتك معه فيما ذكر به.احلالة 

فمثالا: محيد بن قيس مها اثنان يف طبقة واحدة، ويشرتكان يف بعض الشيوخ والتالميذ، والفارق بينهما أن 
ا: إبراهيم بن عمر الصنعاين ومها اثنان، إًل أن(38)أحدمها مكي، واآلخر أنصاري أحدمها من صنعاء اليمن  . وأيضا

واآلخر من  (39)واآلخر من صنعاء دمشق، فيميزان ابلبلد، وكذا ابلطبقة؛ ألن أحدمها من الطبقة العاشرة
 . (40)السابعة

وكذا إمساعيل بن أابن الكويف اثنان، أحدمها ثقة، واآلخر مرتوك، والفارق بينهما النسب؛ ألن الوراق 
 . (42)وك، واخلياط الغنوي مرت (41)األزدي ثقة

ا: ، أو مبهما  احلالة الثانية: أن يذكر الراوي يف اإلسناد مهمالا
واملهمل؛ كأن يروي الراوي عن شخصني متفقني يف اًلسم بدون معرفة األب، أو متفقني يف اًلسم مع 

، مثل (43)األب، أو متفقني يف اًلسم واسم األب واسم اجلد مع اًلتفاق يف النسبة، ومل يتميز مبا خيص كالا منهما
أن يقول الراوي: حدثنا محاد، أو حدثنا أبو عبدهللا احلافظ، وكان الرواة يفعلون ذلك رغبةا يف اًلختصار لوضوح 

 أمرهم عندهم.
؛ أي مل يذكر؛ كأن يقول الراوي: حدثين رجل، أو شيخ، أو (44)واملبهم هو من أهبم امسه ذكره يف اإلسناد    

 امرأة وحنو ذلك.
عرفتهما هو مجع الطرق وتتبعها، وتتتبع أقوال العلماء فيهم، جبانب النظر يف شيوخهم والطريق إىل م    

وتالميذهم، وطبقاهتم، والنظر يف أسانيد املؤلف يف أوائل كتابه؛ إذا أهنم ينسبون شيوخهم يف أول الكتاب مث 
 خيتصرون. 

 السند طرق، فمىت عرف املبهم يفولعل أقوى الطرق يف تعيني عني الراوي املهمل أو املبهم هو مجع ال    
ا، وعلى ضوء ذلك حيكم على اإلسناد، وإن مل يعرف فال حيتج به حىت  ارتفعت جهالته وحكم بكونه ثقةا أو ضعيفا

 . (45)يتبني أمره

                                                           
 .281م(، ص1984ه / 1404، 3قيق: د. حممد عجا  اخلطيب، )بريوت، دار الفكر، طالرامهرمزي، القاضي احلسن بن عبدالرمحن، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، حت  ( 38
 (.223، )برقم92تقريب التهذيب، ص  ( 39
 (.224، )برقم92املرجع السابق، ص  ( 40
 (.410، )برقم105تقريب التهذيب، ص  ( 41
 (.411، )برقم105املرجع السابق، ص  ( 42
 .515احلديث ولطائف اإلسناد، ص األعظمي، ضياء الرمحن، معجم مصطلحات  ( 43
 .338املرجع السابق، ص  ( 44
 .301، ص4ه (،  1366، 1الصنعاين، حممد بن إمساعيل، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، حتقيق: حممد حميي الدين، )مصر، مكتبة اخلاجني، ط  ( 45
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ا أو      وكذلك املهمل يعرف جبمع الطرق، أو تصريح بعض األئمة، فيكون احلكم على حسب حاله توثيقا
 جترحياا.

ا مل يتميز املهمل ًلشرتاكهما يف اًلسم والشيوخ والتالميذ والطبقة، فإذا كان كالمها ثقة؛ كالسفيانني أما إذ    
 واحلمادين؛ كابن زيد وابن سلمة فال يضر إمهاله. ،-ابن عيينة والثوري –
ا فال بد من التمييز بينهما، لتباين احلكم عليهما.      أما إذا كان أحدمها ثقة واآلخر ضعيفا

 املطلب الثاين: التحقق من اتصال السند وعدم االنقطاع فيه:
والتحقق من اتصال السند وعدم اًلنقطاع فيه يعرف من عدة وجوه: كوجود هذا اإلسناد يف الصحيحني، أو 

هتذيب الكمال" : "کأحدمها، أو ابلتأكد من كتب الرتاجم اليت تذكر شيوخ الراوي وتالميذه على وجه اًلستقصاء؛ 
ه (، 327: "اجلرح والتعديل" ًلبن أيب حامت )تک، أو "هتذيب التهذيب" ًلبن حجر، أو ابختصار؛ للمزي

 ه (.354و"الثقات" ًلبن حبان )ت
؛      : "املراسيل" أليب داود، وأيب حامت الرازي کومراجعة كتب املراسيل ملعرفة إذا ما كان السند مرسالا

 ه (.761يل" للعالئي )ته (، و"جامع التحصيل يف أحكام املراس277)ت
ا مراجعة كتب املدلسني؛ ككتاب ابن حجر املسمى: "تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني      وأيضا

 ه (.841ابلتدليس"، و"التببني ألمساء املدلسني" لربهان الدين احلليب )ت
ح العلماء ف على تصريومعرفة اتصال اإلسناد من األمور الصعبة إًل ملن جاهد يف مجع طرق احلديث، ووق   

ه ( 405بذلك، وقد خيفى أمره مع ذلك على بعض العلماء من أهل الفن، ومن ذلك: حكم أبو عبد هللا احلاكم )ت
يف املستدرك على حديث أيب قالبة )عبدهللا بن زيد اجلرمي( عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فقال: "رواة هذا 

يخني، ومل خيرجاه هبذا اللفظ"، وتعقيه الذهيب فقال: "قلت: فيه احلديث عن آخرهم ثقات على شرط الش
 ". (46)انقطاع

 .(47)واًلنقطاع حصل بني أيب قالبة وعائشة رضي هللا عنها فلم يسمع منها، وإمنا روايته عنها مرسلة
ا يف "متام املنة يف التعليق على فقه السنة" عند قوله: "وعن عائشة  الت: كان قيام رسول قوذكر الشيخ األلباين أيضا

"، وضعفه األلباين هبذا . احلديث.هللا صلى هللا عليه وسلم يف الركعتني قبل صالة الفجر قدر ما يقرأ فاحتة الكتاب
اللفظ لالنقطاع وقال: "وبه أعله ُمَّرِجه الطحاوي؛ ألنه من رواية حممد بن سريين عن عائشة ومل يسمع منها، كما 

 ".  (48)قال أبو حامت
 زم التأكد من اتصال السند، وًل سيما فيمن وصفوا بكثرة اإلرسال، أو التدليس وحنو ذلك.فيل

                                                           
 (. 173، )برقم: 109، ص1م(،  1997ه / 1417، 1النيسابوري، أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم، املستدرك على الصحيحني، )القاهرة، دار احلرمني، ط  ( 46
 .339، ص2بريوت، مؤسسة الرسالة،  ، اعتناء: إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد،، التهذيب ذيب، هتابن حجر العسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي  ( 47
 .237ه (، ص1409، 3، )الرايض، دار الراية، طمتام املنة يف التعليق على فقه السنةاأللباين: الشيخ حممد انصر الدين،   ( 48



664 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 املطلب الثالث:  التحقق من سالمة اإلسناد واملنت من الشذوذ، والعلة القادحة:
ا ملن هو أوىل منه  .(49)ونعين ابحلديث الشاذ: ما رواه املقبول مالفا

ا على مؤلف كتاب "فقه السنة" ما نصه: "وأما ومن أمثلة اإلعالل ابلشذوذ: ما      ذكره الشيخ األلباين معلقا
 .«بني كل أذانني صالة» :اًلقتصار على ركعتني فقط )يعين قبل العصر(، فدليله عموم قوله صلى هللا عليه وسلم

سي دقلت: خفي على املؤلف ما أخرجه أبو داود يف "ابب الصالة قبل العصر"، ومن طريقه الضياء املق  
   . «أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتني» :( عن علي رضي هللا عنه1/187يف "املختارة" )

 (: "إسناده صحيح".4/8وقد قال النووي يف "اجملموع" )
يف أيب داود" ، وبيانه يف "ضع«أربع ركعات»وأقول: هو كذلك لوًل أنه شاذ هبذا اللفظ، واحملفوظ بلفظ: 

 .  (50) (691(، "والروض النضري" )235)
ا من أهم الواجبات على الباحث. قال ابن الصالح: "اعلم  وأما التحقق من نفي العلة القادحة فهو أيضا
أن معرفة علم علل احلديث من أجلِّ علوم احلديث وأدقها، وأشرفها، وإمنا يضطلع بذلك كل أهل احلفظ واخلربة 

عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحٍة فيه. فاحلديث املعلل: هو احلديث الذي  -أي العلة –والفهم الثاقب، وهي 
 ". (51)اضطلع فيه على علٍة تقدح يف صحته، مع أن ظاهره السالمة منها

وهو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها، وًل يقوم به إًل من رزقه هللا : املعللوقال احلافظ ابن حجر: "
ذا مل يتكلم فيه إًل ابألسانيد واملتون؛ وهل قويةا  مبراتب الرواة، وملكةا  اتمةا  ا، ومعرفةا واسعا ا ا، وحفظا تعاىل فهما اثقبا 

بن املديين، وأمحد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن أيب شيبة، وأيب حامت، وأيب  القليل من أهل هذا الشأن: كعلي
  ."(52)زرعة، والدارقطين

هي ، ومنها ما ليست بقادحة، و -وهي العلة يف احلقيقة –دحة وًل خيفى أن العلل أقسام: منها ما هي قا
أنواع: وتقع غالباا يف اإلسناد وقليالا يف املنت، كرفع املوقوف، ووقف املرفوع، وإرسال املوصول، ووصل املنقطع، 

 . (53)ودخول حديٍث يف حديث
 قسام: قال الدكتور عبدالعزيز العثيم: "فالعلة اليت تقع يف اإلسناد واملنت ستة أ

 العلة يف السند تقدح يف صحة السند واملنت مجيعاا. (1
 العلة يف السند تقدح يف صحة السند من غري قدٍح يف املنت. (2

                                                           
هللا الرحيلي، )الرايض،  األثر، حتقيق: عبدهللا بن ضيفنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل ، ابن حجر العسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي  ( 49

 .85م(، ص2001ه / 1422، 1مكتبة امللك فهد الوطنية، ط
 .241متام املنة يف التعليق على فقه السنة، ص  ( 50
 .131-130قدمة يف علوم احلديث، صامل  ( 51
 .114-113، صنزهة النظر  ( 52
 .146ه (، ص1419، 1سة األسانيد، )الرايض، طالعثيم، عبدالعزيز بن عبدالرمحن، درا  ( 53
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 العلة يف السند ًل تقدح يف صحة السند وًل املنت. (3
 العلة يف املنت تقدح فيه ويف السند. (4
 العلة يف املنت تقدح فيه من غري قدٍح يف السند. (5
 .(54)تقدح فيه وًل يف السندالعلة يف املنت ًل  (6

وبعد اًلنتهاء من مجيع هذه املراحل، واتباع هذه اخلطوات: وهي حتقق عدالة الرواة وضبطهم، وحتقق 
اتصال السند وعدم وجود انقطاع فيه، والسالمة من وجود الشذوذ والعلة القادحة يف احلديث، نقطف مثار القبول 

وإذا اختل شرط من شروط القبول حكمنا ابلضعف، وهذا من أهم مثار واحلكم على احلديث ابلصحة أو احلسن، 
 التخريج ومجع الطرق.

 

 اخلامتة:
يتبني مما سيق أن التخريج من أهم فروع علم احلديث، وقد ظهر حلاجة الناس إليه بعد أن انتشر احلديث وكثرت 

 مصنفاته، ونوجز ما توصلنا إليه من النتائج يف النقاط اآلتية:
صوص ألنه يفتح القنوات واألبواب بني أفراد األمة ونالتخريج من أهم العلوم اليت تربط اإلنسان بدينه؛  (1

 .السنة
 أن التخريج له جانبان: نظري وعملي، والعملي أسبق إىل الظهور وأبرز وجوداَ يف الساحة احلديثية. (2
ييزها وترتيبها يف ثنااي األمصار، ومت يعىن جبمع األحاديث من صدور الرجال املتفرقنيقدمياا كان للتخريج  (3

 وإبرازها للناس يف املصنفات احلديثية، كاملسانيد، والصحاح، والسنن، واملصنفات، وغريها.
أصبح فيه نوع من التفنن عند احملدثني، حيث وجهوه لزايدة توثيق نصوص أن علم التخريج قد تطور، و  (4

ع رى هلا، محلت يف ثناايها فوائد أخرى كوصل املنقطتلك الدواوين السابقة من انحية البحث عن طرق أخ
 وكشف املبهم وبيان املدلس وغريها كثري.

، معىن العزو والدًللة على موضع احلديث يف مصادره احلديثيةأن التخريج يف الوقت احلاضر يركز على  (5
لوصف علماا ااستفاض هذا اًلصطالح واشتهر، وكثر املعتنون به، واملصنفات فيه، حىت أصبح هذا  حيث

 .على هذا املعىن
 فن التخريج تعتمد املهارة به على طول املمارسة، والنظر يف ختريج األئمة، أكثر من اإلملام بقواعده النظرية. (6
اابا مستقالا يف ف كتمن صنَّ عن احملدثني حيث ًل يعرف اجلانب العملي للتخريج سبق اجلانب النظري،  (7

 .ضرقواعد وطرق التخريج مثل عصران احلا
، ديث بواسطة متنهختريج احل، و ختريج احلديث بواسطة إسناده ترجع إىل طريقتني مها: طرق التخريج إمجاًلا  (8

 وًل تعترب إحدى الطريقتني هي األسهل إبطالق؛ ألن ذلك يتأثر ببعض األحوال والقرائن.
                                                           

 .147دراسة األسانيد، ص  ( 54
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وأخرياا: أوصي أخواين املسلمني مبزيد من العناية بسنة النيب صلى هللا عليه وسلم، وتقدميها للناس أبيسر الطرق؛ 
وذلك من خالل ابتكار تطبيقات على اهلواتف النقالة لتخريج األحاديث النبوية، يشرف عليها املختصون من 

 والذب عنها.لم، صلى هللا عليه وسعلماء احلديث، وذلك خلدمة لسنة املصطفى 
                                  

 فهرس املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي (1
  ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي، لسان العرب، بريوت، دار صادر. (2
ية، عام الكرمي، الرايض، بيت األفكار الدولصحيح، اعتىن به: أبو صهيب اجلامع الالبخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي،  (3

 م.1998ه /1419
 البغوي، اإلمام احلسني بن مسعود، شرح السنة، حتقيق: شعيب األرانؤوط، وحممد زهري الشاويش، بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، (4

  م.1983ه /1403عام 
  م.2002ه / 1423طبعة الثانية، عامال، دار البشائر اإلسالمية، البقاعي، الدكتور علي بن انيف، ختريج احلديث الشريف، بريوت (5
ه / 1424البيهقي، اإلمام أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، بريوت، الطبعة الثالثة، عام  (6

 ه .1413 عديل، الرايض، دار العاصمة، الطبعة األوىل، عامبكر بن عبدهللا أبو زيد، التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والت. 6 م.2003
  م.1996الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سؤرة، اجلامع، حتقيق: بشار عواد، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، عام (7
 م.1993ه /1397 احلموي، أبو عبدهللا شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا، معجم البلدان، بريوت، دار صادر، عام (8
رايض، مكتبة حممود الطحان، ال كتور/د الاخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، حتقيق:  (9

 م.1983ه /1403املعارف، عام 
غمر، دار اهلدى،  إبراهيم الدمياطي، ميتاخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت، الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، حتقيق:  (10

 م.2003ه / 1423الطبعة األوىل، عام 
، دار الفكر، حممد عجا  اخلطيب، بريوت كتور/د الالرامهرمزي، القاضي احلسن بن عبدالرمحن، احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، حتقيق:  (11

 م.1984ه / 1404الطبعة الثالثة، عام 
 يب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، بريوت، دار الفكر، الطبعة الثالثة.الزاوي، الطاهر أمحد، ترت (12
  .ةالزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبدهللا بن يوسف، نصب الراية ألحاديث اهلداية، حتقيق: حممد عوامة، جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمي (13
ث األزدي، السنن، إعداد وتعليق: عزت الدعاس وعادل السيد، بريوت، دار ابن حزم، الطبعة السجستاين، أبو داود سليمان بن األشع (14

  م.1997/ 1418األوىل، عام 
بدالكرمي اخلضري، و ع كتور/د الالسخاوي، أبو اخلري مشس الدين، حممد بن عبدالرمحن الشافعي، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث، حتقيق:  (15

 ه .1426رايض، مكتبة دار املنها ، الطبعة األوىل، عام حممد آل فهيد، ال كتور/د ال
 ،السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر املصري، تدريب الراوي، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفراييب، الرايض، دار طيبة (16

 ه .1423الطبعة السادسة، عام 
بن الصالح، مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، تعليق: أبو عبدالرمحن صالح بن الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن املعروف اب (17

 م.2003ه / 1423حممد بن عويضة، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، عام 
طبعة األوىل، عام لالصنعاين، حممد بن إمساعيل، توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، حتقيق: حممد حميي الدين، مصر، مكتبة اخلاجني، ا (18

 ه .1366
 م.2010ه / 1431حممود بن أمحد، أصول التخريج ودراسة األسانيد، الرايض، مكتبة املعارف، الطبعة الرابعة، عام  /الطحان، الدكتور (19
  ه .1419العزيز بن عبدالرمحن، دراسة األسانيد، الرايض، الطبعة األوىل، عام العثيم، الدكتور/ عبد (20
موسى، الرايض،  حممد الثاين بن عمر بن د.شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، التلخيص احلبري، حتقيق:  العسقالين، احلافظ (21

 م.2007ه/1428دار أضواء السلف، الطبعة األوىل، عام 
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لرشيد، الطبعة ا العسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، تقريب التهذيب، حتقيق: حممد عوامة، حلب، دار (22
 م.1991ه / 1411الثالثة، عام 

ريوت، ب العسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، هتذيب التهذيب، حتقيق: إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، (23
 مؤسسة الرسالة.

ر، حتقيق: خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثالعسقالين، احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي ابن حجر، نزهة النظر يف توضيح  (24
 م.2001ه / 1422عبدهللا بن ضيف هللا الرحيلي، الرايض، مكتبة امللك فهد الوطنية، الطبعة األوىل، عام 

 ه /1416القزويين، أبو عبدهللا حممد بن يزيد ابن ماجه، السنن، حتقيق: خليل مأمون شيحا، بريوت، دار املعرفة، الطبعة األوىل، عام  (25
  م.1996

القشريي، أبو احلسني مسلم بن احلجا  النيسابوري، صحيح مسلم، اعتىن به: أبو صهيب الكرمي، الرايض، بيت األفكار الدولية، عام  (26
 م.  1998ه /1419

سالمي، إلاملزي، احلافظ مجال الدين أبو احلجا  بوسف، حتفة األشراف مبعرفة األطراف، حتقيق: بشار عواد معروف، بريوت، دار الغرب ا (27
 م.1999الطبعة األوىل، عام 

املناوي، العالمة حممد بن عبدالرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، ضبطه: أمحد عبدالسالم، بريوت، دار  (28
 م.2001ه/ 1422الكتب العلمية، طبعة عام 

  ه .1420يق الرتاث اإلسالمي، بريوت، دار املعرفة، طبعة عام النسائي، أبو عبدالرمحن، أمحد بن شعيب، السنن، حتقيق: مكتب حتق (29
ينة دالنووي، حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف، إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق، حتقيق: عبدالباري فتح هللا السلفي، امل (30

 م.1987ه / 1408، عام األوىلاملنورة، مكتبة اإلميان، الطبعة 
  م.1997ه / 1417، املستدرك على الصحيحني، القاهرة، دار احلرمني، الطبعة األوىل، عام حلاكم، أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا النيسابوريا (31
عياض بن موسى، اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، حتقيق: السيد أمحد صقر، القاهرة، دار الرتاث، تونس، القاضي  يحصيب،ال (32

 م.1970ه /1389يقة، الطبعة األوىل، عام املكتبة العت
 . ه 1425 ،الطبعة الثانيةحممد ضياء الرمحن، معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، الرايض، دار أضواء السلف،  كتور/د الاألعظمي،  (33
 .ه 1409ة الثالثة،  عاماأللباين: الشيخ حممد انصر الدين، متام املنة يف التعليق على فقه السنة، الرايض، دار الراية، الطبع (34


