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بسم هللا و الصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد فهذه جمموعة حماضرات موجهة إىل طلبة السنة 
لربانمج السنوي الثانية أصول الدين يف مقياس منهجية ختريج احلديث، هذه احملاضرات طبعا وفق ا

املربمج هلذا املستوى، أكيد تتضمن هذه احملاضرات املبادئ األساسية هلذا العلم الذي يعترب من علوم 
احلديث اليت ال غىن للطالب عن فهم مسائله، و اليت حيتاجها الطالب خالل مساره اجلامعي حسب 

الطلبة الذين هم سيتخصصون  التخصص الذي هو فيه و تتأكد أمهية دراسة هذا املقياس أكثر لفئة 
.كتاب و سنة يف السنة الثالثة من مرحلة ليسانس  

اهلدف من دراسة مقياس ختريج احلديث هو اكتساب الطالب ملهارة التخريج أي عزو احلديث إىل 
مصادره األصلية  من كتب األئمة املعتمدة املشهورة أي كتب الرواية خترجيا صحيحا يستجيب 

ة للمنهجية العلمية املتفقة عليها بني علماء هذا الفن، ابإلضافة إىل اكتسابه مهارات أخرى متعلق
ابلتعرف على مناهج احملدثني يف كتبهم و كذا التقرب من كتب التخريج الفرعية وطرق مؤلفيها يف 

. تصنيفها و ابلتايل التعرف على كيفية استعماهلا و االستفادة منها يف هذا العلم  
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عادة جمموعة من املهارات بعد دراسته هلذا الفن أي علم التخريج فمن هذه  بيكتسب الطال
:تاملهارا  

.التعرف على كتب الرواية* 1  

.القدرة على التعامل مع كتب الرواية واستخراج الرواايت* 2  

.القدرة على التعامل مع كتب التخريج الفرعية* 3  

.التعامل مع الشروح وكيفية استخراج املعلومات املناسبة من الشرح املناسب* 4  

.القدرة على التفريق بني املصادر األصلية وغريها* 5  

.عرف على قواعد الرتمجة مبا تقتضيه الدراسةالقدرة على التعامل مع كتب الرتاجم و الرجال، و الت  * 6  

. يف فن التخريج علمي مهارة إجناز حبث* 7  

.التدرب على أجبدايت البحث العلمي املتعارف عليها* 8  

.شواهدهديث يف موضوع ما، مبتابعاته و مهارة مجع طرق ح* 9  

.شجرة التخريج، بطريقة علمية صحيحةمهارة رسم * 11  

.مهارة تلخيص التخريج بطريقة علمية موجزة* 11  

.مهارة استنباط درجة احلديث من نصوص العلماء مع مجع فوائد متعلقة ابإلسناد أو املنت* 12  

:تعريف علم التخريج  

الظهور، يقول  التخريج لغة من الفعل خرج نقيض دخل، و اخلروج مبعىن الربوز و: التخريج لغة -أ
" .و هللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا: " هللا تعاىل  
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.1"ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون و ميكر هللا إذ ميكر بك الذين كفروا : " ويقول هللا تعاىل  

-رأيت رسول هللا : وابن ماجة والدارمي عن عبد هللا بن عدي عن الزهري قالو أخرج الرتمذي 
وهللا إنك خلري أرض هللا و أحب أرض هللا إىل هللا ، و لوال أين : واقفا على حزورة، فقال -ملسو هيلع هللا ىلص

. 2"خرجت منك ما خرجتأ    

".أرض خمرجة كمنقشة: "قال الفريوزابدي  

:التخريج اصطالحا: اثنيا  

.أشكال  منهااختلف معىن التخريج عرب العصور ابختالف املرحلة اليت مر هبا فاختذ   

يف خمتلف مجع  األحاديث من صدور الرواة : أيخذ التخريج يف العصور األوىل للرواية معىن  -1
و تصنيفها يف الكتب، و إبرازها وإظهارها للناس، و هذا ماقام به احملدثون يف القرون  األمصار،

أخرجه : ن أحاديث بقوهلماألوىل، ولذا اصطلحوا على التعبري عما أسنده أولئك املصنفون يف كتبهم م
.البخاري أو الشيخان  

التفتيش والتنقيب عن األحاديث: أيخذ التخريج بعد ذلك معىن -2  

لقصوره عن املعرفة و إذا قصر احملد ث عن ختريج اإلمالء : قال اإلمام السيوطي يف تدريب الراوي
.ابحلديث وعلله و اختالف وجوهه  

عزو احلديث إىل مصادره األصلية اليت أخرجته : خريج معىنفيأخذ التأما يف العصور املتأخرة  -3
وهذا هو املشهور يف معىن التخريج يف العصور املتأخرة، و : ، و الداللة على موضعه فيهابسنده

.عليه استقر العمل، و أصبح هو املقصود عند اإلطالق  

                                                             

31سورة األنفال آية   1  
.392سنن الرتمذي، أبواب املناقب، ابب يف فضل مكة، حديث رقم   2  



 
5 

فت ل  يدرس الكتب اليت أ   و مما سبق نستنتح أن علم التخريج ينتمي إىل علم احلديث دراية، فكل علم
البحث عن احلديث يف كتب الرواية : يتم فيهيف الرواية فهو ينتمي إىل علم الدراية، فعلم التخريج 

.تهاسانيدها و متوهنا والوصول إىل درجومجع الطرق و عزوها إىل مضاهنا، ودراسة أ  

:دوائر التخريج  

:دائرة املصادر األصلية: الدائرة األوىل  

هذه الدائرة يتم ختريج األحاديث من كتب الرواية اليت تروي األحاديث أبسانيدها، كالصحاح و  ويف
.السنن و املسانيد و املصنفات و املعاجم واملستخرجات  و املستدركات و غريها  

: دائرة املصادر الفرعية: دائرة الثانيةال  

لرتشدان إىل وجود تلك الرواايت يف  الدائرة يتم فيه االستعانة بكتب التخريج الفرعية،ويف هذه 
.املصادر األصلية  

غ ي عن لمل حلبري للحافظ ابن حجر، و كتاب املككتاب نصب الراية للزيلعي، و التلخيص ا
.األسفار يف األسفار للعراقي، وحتفة األشراف للمزي و غريها  

: الثالثة الدائرة  

م التخريج، واليت تقدم لنا علم ابملؤلفات يف علمنها، وهي خاصة الدائرة ال يتم التخريج  وهذه
وتعلمنا كيفية ختريج احلديث ككتاب حصول  نشأته وقواعده أصوله ومنهجيته، ،التخريج نظراي

        التخريج ودراسة األسانيد حلامت الشريفوكتاب  التفريج أبصول التخريج حملمد صديق الغماري
.انيف البقاعي وغريها وختريج احلديث الشريف لعلي  
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:مقارنة بني عملييت التخريج و االستخراج  

الدارس ملسائل علوم احلديث يسجل أبن الفرق بينهما يكمن يف وظيفة كل واحد منهما حبيث أن 
وظيفته عزو احلديث إىل مصادره األصلية اليت روته بسنده ، أما اإلستخراج يف اصطالح التخريج 

د ث إىل كتاب معني من كتب احلديث املسندة ككتاب سنن الرتمذي مثال، احملدثني هو أن أييت احمل
فيخر ج أحاديثه أبسانيد لنفسه، ويلتقي مع اإلمام يف شيخه أو شيخ شيخه، أو من فوقه و لو يف 

.الصحايب  

، و كذا ورد عن غريه من "لو مل نكتب احلديث من ستني وجها ما عقلناه : " قال أبو حامت الرازي
.ءالعلما  

: فتكون يف نقاط :العالقة بينهماأما   

.زايدة يف الطرق مما يؤدي إىل تقوية احلديث: االستخراج يعد -1  

.ت عد من مصادر التخريج، فهي تنتمي إىل الدائرة األوىل: أن املستخرجات -2  

 أن زايدة الطرق عند املستخرجات، قد يرد فيها زايدة يف املنت أو شرح غامض يف حديث الباب -3
..مل يف الرواية األصلية و غريهاأو تفصيل جم  

. "يأخذ قلم التخريجلليكسر قلم النسخ و ن أراد الفائدة فم" :ال اخلطيب البغدادي ق  

من  إال ،اخلفي من فوائدهويستثري  ،على غوامضهقلما يتمهر يف علم احلديث ويقف "  :وقال أيضا
ويكشف  ويثبت احلفظ، النفس، مما يقويفإن ذلك  .رقه وألف مشتته وضم بعضه إىل بعضمجع متف

."املشتبه ويوضح امللتبس  

ى بعض وجيمع بني ما ميكن بعضها عل يستدلاحلديث،  اجتمعت طرقإذا "  :ق العيدقال ابن دقي
".هر به املرادمجعه ويظ  
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.ومن ذلك تعرف أمهية التخريج وفوائده عند أهل الفن   

:ألفاظا على كتب املخرج عليهامناذج عن زايدة أصحاب املستخرجات   

عمر رضي هللا عن ابن ، 3من أمثلة ذلك احلديث الوارد عند اإلمام الرتمذي يف أول أبواب الطهارة
."ال تقبل صالة بغري طهور و ال صدقة من غلول: " عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال -عنهما  

مرض ابن عامر : " مصعب بن سعد قالعن : جاء احلديث عند اإلمام الطوسي بزايدة يف أوله و هي
أما إين لست داع لك، و لك ي مسعت رسول هللا : فجعلوا يثنون عليه، و ابن عمر هنع هللا يضر ساكت، فقال

".ال يقبل هللا صالة بغري طهور و ال صدقة من غلول: " ملسو هيلع هللا ىلص يقول-  

طوسي وفيه زايدة قصة وضوء عبد هللا من كتاب الطهارة عند ال 24، الباب رقم 29و احلديث رقم 
.بن زيد هنع هللا يضر  

، من كتاب الصالة وفيه زايدة قصة ازدحام الناس على فضل 132، الباب رقم 181واحلديث رقم 
.وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

 يذكر ال وضوء ملن مل"  ومن أمثلة الزايدات اليت تضمنت أحكاما شرعية، ما ورد عند الرتمذي بلفظ
وال صالة ملن ال وضوء له، و ال يؤمن ابهلل من ال " بينما جاء عند الطوسي بزايدة " اسم هللا عليه

."يؤمن يب، وال يؤمن يب من ال حيب األنصار  

4الذي رواه اإلمام الرتمذي يف سننهو احلديث   

املستخرج، يف  وجاء عند الطوسي يف" إذا توضأت فخلل األصابع" عن لقيط بن صربة مرفوعا بلفظ، 
وأسبغ الوضوء وإذا استنشقت فبالغ إال أن تكون : " ، بزايدة34حديث رقم  29الباب رقم 

."صائما  
                                                             

1/89، ج61جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد برقم  ابب ما  3  
.38حديث رقم   4  
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ومن أمثلة تصريح بعض املدلسني ابلتحديث و اإلخبار وحنومها عند صاحب املستخرج حديث رقم 
طوسي دون ابلتحديث عند ال إسحاقمن كتاب الطهارة حيث جاء فيه تصريح ابن  7ابب رقم  3

.الرتمذي  

: تعيني مهملني و املبهمني يف اإلسناد*   

من كتاب الطهارة و فيه تعيني األسود وهو ابن يزيد عند  71ابب رقم  89أنظر احلديث رقم 
.الطوسي بينما ألمهل عند الرتمذي  

من كتاب الصالة و فيه تعيني سفيان أنه الثوري عند الطوسي،  167ابب رقم  231واحلديث رقم 
.ينما هو مهمل عند الرتمذيب  

من كتاب الطهارة عرف الطوسي يف إسناده عبد هللا بن عبد هللا أنه  56ابب  68واحلديث رقم 
بذكر امسه " أاب قيس" ، وكذا حديث من كتاب الطهارة عر ف الطوسي موىل لقريش خبالف الرتمذي

.ف عند الرتمذيواسم أبيه ونسبه عند الطوسي و مل يعر    

:التخريجأصول علم   

عند علماء احلديث أبن انتقاء األئمة أحاديث  مصنفاهتم من مئات اآلالف من  كما استقر
.األحاديث، ال شك أن بطون الكتب احلديثية حوت أصول التخريج  

ومن سائر كتب احلديث  -أي من علوم احلديث-إن أصوله تستمد منها : " قال بكر أبو زيد
ه ابلتأليف ليس اخرتاعا لعلم جديد، وإمنا هو مجع ملا هنالك، و وشروحه ورجاله، و هلذا فإن إفراد

إال احلفاظ لعل هذا هو السبب لدى املتقدمني ولسبب آخر، وه أن التخريج مل يكن ميارسه 
إن علم التخريج وإن مل يكن مدوان يف كتب مستقلة وذلك ملهارهتم : وزايدة على ذلك أقول. اجلامعون

إذا كتبت فقمش : " نوا حيفظوهنا مع حثهم على ذلك كما ورد عن ابن معنيوعدم احلاجة إليها ملا كا
".وإذا حد ثت ففتش  
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."الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه: " وعن ابن املدي ي  

ومثله عن ابن معني لكنه " لو مل نكتب احلديث من ستني وجها ما عقلناه: " وعن أيب حامت الرازي
.بلفظ ثالثني  

يصر حون بذلك كما سيأيت، بل احملد ث ئمة مثل البخاري ومسلم وأيب داود وغريهم ولذلك جند األ
عندهم ال يصبح حمد اث و عاملا ابحلديث وماهرا فيه بصحيحه من سقيمه و عارفا بعلله، وغري ذلك 

إال بعد أن يروي احلديث بوجوه خمتلفة و أسانيد متعددة، ومن هنا نرى اإلمام البخاري كما ذكر ابن 
.ي واخلطيب و احلازمي والذهيب عنه يقولعد  

ما : " ، وقال أيضا"أحفظ مائة ألف حديث صحيح، و أحفظ مائيت ألف حديث غري صحيح" 
."أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح ، و تركت من الصحيح خشية أن يطول  

.صحيحمائة ألف حديث ، و مائة ألف حديث غري  -أي من الصحيح-أحفظ منه : " وقال أيضا  

.اوي أنه أراد بلوغ العدد املذكور ابلتكرار هلا، فرب حديث له مائة طريق فأكثروذكر السخ    

:و املتابعات والشواهد وعالقتها ابلتخريج االعتبارمسائل   

شورك من معترب  ك راو غريه فيما محل شيخه، فإنهل شار : هي سربك احلديث: مسألة االعتبار
.به فتابع   

اختبارك ونظرك احلديث من الدواوين املبوبة، واملسندة  كاملعاجم و املشيخات و  االعتبارأي أن 
الفوائد لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غريه، فيما لمل عن شيخه سواء اتفقا يف رواية 

كما  و الشواهد ليس قسيما للمتابعات ذلك احلديث بلفظه عن شيخ واحد أم ال، فبان أن االعتبار
.، بل هو اهليئة احلاصلة يف الكشف عنهمالبعضتومهه ايد ق  
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:مسائل االعتبار واملتابعات والشواهد بعملية التخريج عالقة  

: تبار واملتابعات و الشواهد هلا عالقة ابلتخريج من حيثمسائل االع   

هو وسيلة  العتماد على سرب الرواايت ومجعها، و التخريجأن االعتبار هو وسيلة للتخريج، فنخرج اب
ملعرفة املتابعات والشواهد، و املتابعات و الشواهد هي وسيلة لتقوية احلديث، و الغاية يف ذلك 

.ديث صحة و ضعفاالوقوف على درجة احل  

:عند العلماء مسائل االعتبار و املتابعات و الشواهد مناذج عن  

إن طريق االعتبار يف  :رلمه هللاان التميمي احلافظ ذكر أبو حامت دمحم بن حب  : األمثلة نسوق بعض
أن يروي لماد بن سلمة حديثا مل يتابع عليه عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة : األخبار مثاله

هل روى ذلك ثقة غري أيوب عن ابن سريين؟ فإن و جد  علم أن للخرب أصال : عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فينظر
ري ابن سريين رواه عن أيب هريرة وإال فصحايب غري أيب هريرة رواه فثقة غ: يرجع إليه، وإن مل يوجد ذلك

.عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصال يرجع إليه وإال فال  

فمثال املتابعة أن يروي ذلك احلديث بعينه عن أيوب غري لماد، : -القائل احلافظ ابن حبان -قلت
فإن مل يروه أحد غريه عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سريين أو عن أيب فهذه املتابعة التامة، 

هريرة، أو رواه غري أيب هريرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذلك قد يطلق عليه اسم املتابعة أيضا، لكن يقصر 
.عدها عنها، وجيوز أن يسمى ذلك ابلشاهد أيضاعن املتابعة األوىل حبسب ب    

ذلك احلديث أصال من وجه من الوجوه املذكورة، لكن روى حديثا آخر مبعناه فذلك فإن مل يرو 
الشاهد  من غري متابعة، فإن مل يرو أيضا مبعناه حديث آخر فقد حتقق فيه التفرد املطلق حينئذ، 

.وينقسم عند ذلك إىل مردود منكر وغري مردود  

عن أيب هريرة ابن سريين و تفرد به عن ابن سريين د به هريرة و تفر   تفرد به أبو: يف مثل هذا اوإذا قالو 
.أيوب، وتفرد به عن أيوب لماد بن سلمة كان يف ذلك إشعارا ابنتفاء وجوه املتابعات فيه  
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بل يكون معدودا مث اعلم أنه قد يدخل يف ابب املتابعة و االستشهاد رواية من ال حيتج حبديثه وحده، 
مجاعة من الضعفاء ذكرهم يف املتابعات والشواهد، وليس كل يف الضعفاء، ويف كتاب البخاري ومسلم 

، "وفالن ال ي عترب بهفالن يعترب به "ضعيف يصلح لذلك و هلذا يقول الدارقط ي وغريه يف الضعفاء  
روينا من حديث سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب : مثال للمتابع و الشاهد

ورواه ابن جريج عن " فانتفعوا به  دبغوهإهاهبا ف لو أخذوا " :ملسو هيلع هللا ىلص قال رابح عن ابن عباس أن النيب
.عمرو عن عطاء و مل يذكر فيه الدابغ  

فإن أسامة بن زيد اتبعه عن عطاء و روى : أما املتابع. فذكر البيهقي حلديث ابن عيينة متابعا وشاهدا
أال نزعتم : " قالهللا صلى هللا عيه وسلم إبسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول 

."جلتها فدبغتموه فاستمتعتم به  

أميا إهاب د بغ فقد " أما الشاهد فحديث عبد الرلمن بن علية عن ابن عباس قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.5"رطه    

:وفوائده أمهية علم التخريج  

.44حل نال "ز ل إليهمن    لتبني للناس ما الذكر إليكأنزلنا و " تعاىل يقول هللا  

وأهم مثرة  ، ذلكعرف احلالل واحلرام وغريوهبا ي ،تفاصيلهاو مدار األحكام  ة النبوية تعتربإن السن  
سقيمها ن من ومعرفة صحيح املتو  ،لدخيل عليهااها من وصيانت سنةال حفظألصول التخريج هي 

    . "يتبني خطؤه مل جتمع طرقه مل الباب إذا"  :ومنكراهتا ولذا قال ابن املدي ي هاشواذمن  وحمفوظها

و  ل مجع الطرقمن أهم هذه الفوائد بل هي مثرته معرفة صحة احلديث أو ضعفه من خال -1
.خترجيها  

.معرفة مظان احلديث يف مصادره األصلية ومن مث توثيق نص احلديث ورجاله وضبط هذا النص -2  
                                                             

16أنظر مقدمة ابن الصالح ص   5  
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.با أو عزيزا أو مشهورا مستفيضا أو متواترامعرفة كون احلديث فردا غري -3  

معرفة أن احلديث أخرجه الشيخان أو أحدمها يف األصول املسندة فلسنا حباجة إىل دراسة  -4
وقد تلقت األمة كتابيهما . نة ذلكو اإلسناد، و احلكم عليه، عندمها ملا تكفل كل واحد منهما مؤ 

.احتجنا إىل التخريج ألحاديثهم ، فليس ألصل احلكم بل لفوائد أخرى يف التخريج ابلقبول وإذا   

الوقوف من خالل التخريج على كالم األئمة يف احلديث وإسناده صحة وضعفا، مثل كالم  -5
وغريهم، فيسهل الرتمذي، وما ينقله عن البخاري و كالم النسائي و أيب داود و الدارقط ي و البيهقي 

.معرفة حكم احلديث وإسنادهذلك له   

معرفة شواهد احلديث ومتابعاته من عملية التخريج ومن مث معرفة تقوية اإلسناد أو احلديث هبا أو  -6
.عدم تقوية  

ميكن الوصول ابلتخريج ومجع طرق احلديث إىل معرفة علل احلديث متنا و إسنادا من الشذوذ و  -7
.النكارة و زايدة الثقة و حنوها  

ف على أسباب ورود احلديث من خالل خترجيه و مجع طرقه و االطالع على معاين الغريب الوقو  -8
لو مل نكتب احلديث من ستني وجها ما عقلناه، فهذه اجلملة : " منه ، كما ذكر أبو حامت الرازي

.القصرية تبني لنا قيمة مجع طرق احلديث  

طه ابثنني متواليني و هو املعضل أو معرفة السقط يف السند سواء يف أوله و هو املعلق أو وس -9
.اإلسنادبواحد وأكثر متفرقا فهو املنقطع أو يف آخره فهو املرسل أو وجود تدليس يف   

.معرفة من روى عن املختلط قبل اختالطه من بعده -11  

.معرفة القلب يف اإلسناد أو املنت أو اإلدراج أو االضطراب و غريها من العلل -11  
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اخلفية عند االختالف على الراوي ابلوصل و اإلرسال أو الوقف و الرفع  اإلسنادإظهار علل  -12
أو االتصال و االنقطاع أو زايدة رجل يف أحد اإلسنادين أو االختالف يف امسه و هو مرتدد بني ثقة 

.فمعرفة احلديث املعلول من غريه هي حبق أم الفوائد .و ضعيف  

ي و مل ينسب ، و و الفرق بينه معرفة املهمل و املبهم من الرواة -13 .املبهم مل ي سمما أن املهمل مس   

.كشف أوهام الرواة و املخرجني من خالل التخريج  -14  

والعلو يف اإلسناد كما هو معلوم شرف يتنافس عليه أصحاب  ه،معرفة العلو جبميع أقسام -15
  .احلديث

:قواعد منهجية يف علم التخريج  

: منهجية ختريج احلديث على جمموعة من القواعد ترتكز  

االبتعاد كل البعد عن العزو إىل املصادر املتأخرة كالعزو إىل كتب الدائرتني الثانية  :القاعدة األوىل* 
أمثلة ذلك أن خيرج الطالب  التخريج، ومنخطأ منهجيا كبريا يف علم  أو الثالثة، فالعزو إليهما ي عد  

   ..الصاحلني لإلمام النووي  من كتاب رايضمثال 

وابلتايل فالدائرة املعنية ابلتخريج منها هي الدائرة األوىل وهي دائرة املصادر األصلية كالصحاح و  
.السنن و املسانيد و غريها  

تضمني وتطعيم التخريج ابملرفقات واملقصود هبا املعلومات الضرورية اليت ال ميكن  :القاعدة الثانية* 
.رقم احلديث -الباب -الكتاب -اإلمام: املقصود هبذه املعلومات، و ا التخريج العلميأن خيلو منه  

 

الذي رواه، فيقال حديث عبد هللا بن  إسناد احلديث املراد خترجيه إىل الصحايب :القاعدة الثالثة* 
...عباس رواه اإلمام   
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.يف ترتيب معومات التخريجاختيار أحد املنهجني املتبعني من قبل العلماء : القاعدة الرابعة *  

.حسب شهرة اإلمام: املنهج األول  

.حسب أسبقية الوفاة: املنهج الثاين  

االنتباه إىل منهجية التخريج املتبعة من طرف املخر ج، و اإلشارة إىل أيهما  :القاعدة اخلامسة* 
.أبحدمها طوال فرتة التخريج االلتزامسيعتمد يف التخريج وال بد من   

:هي التوسع يف التخريج: وىلاملنهجية األ  

اجلوامع و املسانيد، السنن : عزو احلديث إىل ما استطاع من مصادر أصلية -1: وله قواعد منها
.املصنفات، املستخرجات، املشيخات و األجزاء وغريها من أنواع املصادر األصلية  

.بتوسع وإسهاب حداإذا كان للحديث أكثر من صحايب فيخرج حديث كل صحايب على  -2  

.بيان اختالف ألفاظ احلديث ومقارنة الرواايت فيما بينها -3  

.ذكر علل كل حديث إذا كان فيه علة، وبيان من حكم عليه من العلماء -4  

إذا كان احلديث مرواي يف مصادر متقدمة وروته مصادر متأخرة عنها، فاحلال معها على  -5
. أخرجه أو داود ومن طريقه البيهقي: املتقدم فيقال مثالمن إن كان املصدر متأخر رواه  -أ: طريقتني

أما إن كان املصدر املتأخر رواه من غري طريق املتقدم، فيكون املصدر املتأخر مصدرا مستقال يف  -ب
.التخريج  

عند العزو إىل الرتمذي أو احلاكم أو إمام متقدم روى احلديث و تكل م عليه فيذكر حكمهم على  -6
.األحاديث  

.يذكر عند العزو إىل جامع أو سنن ذكر الكتاب و الباب و اجلزء و الصفحة و رقم احلديث -7  
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:وله قواعد :اإلمجال يف التخريجو يسمى كذلك  االختصار يف التخريج: املنهجية الثانية  

إذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدها فيكتفي ابلعزو إليه دون غريها من املراجع، وذلك -1
.أو اجلزء و الصفحة فيجوز والباب ورقم احلديث ، و إن اكتفى برقم احلديث الكتاب بذكر  

.إن كان احلديث يف غري الصحيحني، فإن كان يف السنن األربعة فيكتفي ابلعزو إليها -2  

.وإن كان خارج السنن، فيخرج منها بذكر املصادر املتقدمة أو املشهورة فقط -3  

.ماء ابختصارذكر من حكم عليه من العل -4  
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:طرق التخريج ومصادرها: احملور الثاين  

:طرق التخريج:أوال  

حيفظ منت احلديث أو طرفه األول، فيستعني بطريقة التخريج على  و هذه الطريقة ملن :الطريقة األوىل
.حروف املعجم  

على ترتيب  الكتب اليت رتبت أحاديثها -  :أهم الكتب اليت تساعد على البحث هبذه الطريقة،
.املفاتيح اليت صنفها العلماء لكتب خمصوصة -.جلوامعحروف املعجم وتسمى هذه الكتب اب  

.كتب األحاديث املشهورة-  

 -: الباحث يعرف الراوي األعلى للحديث فيستعني بطريقة التخريج على املسانيد: الطريقة الثانية
.كتب األطراف-املعاجم  -املسانيد  

الكتاب الذي ترتب فيه األحاديث على : و املعجم يف اصطالح احملدثني مجع معجم: املعاجم *أ
مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان ، و الغالب أن يكون ترتيب األمساء فيه على حروف املعجم، 

املعجم الكبري للطرباين فهو مرتب على مسانيد الصحابة، و املعجم األوسط للطرباين، : من أمثلة ذلك
.لى الشيوخفهو مرتب ع  

فيها مؤلفوها على ذكر طرف احلديث الذي يدل على بقيته، مث ذكر  اقتصر :كتب األطراف* ب
مرتبة )وبعضهم اقتصر على ذكر شيخ املؤلف فقط . أسانيد اليت ورد من طريقها ذلك املنت، بتمامها

(.على مسانيد الصحابة مرتبة أمساؤهم على حروف املعجم  

   .التخريج  ابلكلمة من كلمات املنت الذي أمامه فيستعني ابملعجم املفهرسطريقة : الثالثة الطريقة

: ب طريقة التخريج مبوضوع احلديث فيستعني: الطريقة الرابعة  
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نصب الراية يف ختريج -كنز العمال للمتقي اهلندي- جملموعة من املستشرقنيمفتاح كنوز السنة -
املغ ي عن لمل األسفار يف األسفار  -فظ ابن حجرالتلخيص احلبري للحا -أحاديث اهلداية للزيلعي

....إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل -نيل األوطار للشوكاين -للعراقي  

:تطبيقي شرح منوذج  

و هو من: عن هذه الطرق اخرتان كتاب املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي الشريف   

: أتليف جمموعة من املستشرقني، ساعد يف إخراجه دمحم فؤاد عبد الباقي رلمه هللا  

: يتكون هذا الكتاب من مثان جملدات، و هو فهرسة أللفاظ األديث الواردة يف الكتب التسعة و هي
 خ: ابن ماجة موطأ مسند ألمد سنن الدارمي ابلرموز التاليةالبخاري مسلم أبو داود الرتمذي النسائي 

.ميم د ن ت جه ط حم   

اليت الكتب ما عدا احلروف و األفعال  قام املؤلفون بعمل فهرسة أللفاظ األحاديث الواردة يف هذه
قال، ذهب وحنو ذلك، وجعلوا اجلزء الثامن من  جاء،: يكثر استعماهلا يف ألفاظ احلديث النبوي

.هذا الكتاب حسب حروف املعجمالكتاب خاص ألمساء األعالم و األماكن و البلدان و مت  ترتيب   

.كل حديث مفهرس له يف الكتابوقاموا بكتابة الرموز املستعملة بعد    

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن : قال اإلمام الرتمذي: مثال من سنن الرتمذي
، ليوشكن أن و الذي نفسي بيده: " رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال: ابن املسيب أنه مسع أاب هريرة هنع هللا يضر يقول

ينزل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا، فيكسر الصليب و يقتل اخلنزير و يضع اجلزية و يفيض املال حىت 
."ال يقبله أحد  

-حكما -: األلفاظ التاليةحد ، ميكن البحث أبمن خالل لفظة من ألفاظهتخريج هذا احلديث ل
. اجلزية -الصليب -مقسطا   
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:إبتباع اخلطوات التاليةنقوم   

فنبحث عنها بعد التجريد، الثالثي " مقسطا"نقوم بتجريد الكلمة إىل الفعل املاضي الثالثي مثل كلمة 
.378فيخرج لنا احلديث يف كتاب املعجم   يف اجمللد اخلامس صفحة " قسط"هلا يف مادة   

يوشك املسيح عيسى بن " لفظ احلديث : ، فنجد378على اجلزء اخلامس، صفحة  5نفتح املعجم
..."عادال حكما مقسطا" عيسى بن مرمي إماما " " فيكم " ينزل " أن حىت " مرمي   

31، مظامل 112/ بيوع : خ  

242/ إميان : م  

54/ فنت : ت  

33/ فنت : جه  

.538، 482، 394، 272، 2/241: حم: حم  

.فننقل احلديث و معه هذه الرموز، مث نقوم بفك هذه الرموز  

.ول األرقام املوجودة بعد ك رمز من رموز الكتب املستخدمة يف كتاب املعجم املفهرسح: تنبيه  

 " 242/ إميان : م: " الرقم يف صحيح مسلم وموطأ اإلمام مالك يقصد به رقم احلديث يف الباب
.من كتاب اإلميان 242يع ي صحيح مسلم كتاب اإلميان حديث رقم   

صحيح البخاري، السنن األربعة، يذكر اسم : أما بقية الكتب ما عدا املسند لإلمام ألمد و هي
يع ي أخرجه "  112/ بيوع: خ " الكتاب و رقم الباب يف الكتاب، مثال من صحيح البخاري 

ففي هذه الكتب، يذكر رقم الباب يف الكتاب ال رقم " 112" البخاري يف كتاب البيوع ابب 
.نتبه لذلكاحلديث فلن  
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أما مسند اإلمام ألمد يذكر رقم اجلزء و الصفحة، لكن كان اعتمادهم على الطبعة القدمية التيب 
تتكون من ست أو مثان جملدات، لذلك الطبعات اجلديدة للكتب مثل طبعة دار احلديث، حتقيق 

.العالمة ألمد شاكر، يكتب فيها على اهلامش، ترقيم الصفحات حسب الطبعة القدمية  

احلديث و رقم احلديث و الباب و اجلزء اآلن مع فك الرموز من كتاب املعجم مع ذكر سند 
.والصفحة  

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن املسيب أنه مسع : يع ي البخاري قال/ خ
ه، ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مرمي والذي نفسي بيد: " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أاب هريرة هنع هللا يضر  يقول

".حكما مقسطا، فيكسر الصليب و يقتل اخلنزير ، و يضع اجلزية ، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد  

كتاب البيوع ابب قتل اخلنزير، طبعة مكتبة   2222حديث رقم ( 2/41صحيح اإلمام البخاري ) 
".اإلميان املنصورة مصر، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد  

صلى هللا -حدثنا ليث وحدثنا دمحم بن رمح أخربان رسول هللا  قتيبة بن سعيد حدثنا: مسلم قال/ م
".احلديث...عليه وسلم  

ابب نزول عيسى بن  ،كتاب اإلميان   242حديث رقم  1/428ووي الن صحيح مسلم بشرح
                                .األستاذ دمحم دمحم اتمر الفجر للرتاث القاهرة ،حتقيقر طبعة دا...مرمي
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  : التعريف ابلكتب املؤلفة يف منهجية التخريج

 م1981، بريوت سنة حملمود الطحان ، طبع الطبعة الثانية: كتاب أصول التخريج ودراسة األسانيد
.ه1831كانت سنة   أول طبعة للكتاب  

 نهللكتاب كما ضم  أنه أول كتاب صنف يف هذا الفن تناول فيه مؤلفه سبب أتليفه ذكر صاحبه 
تعريف التخريج، أمهيته وفائدته و حملة موجزة عن اترخيه، وأشهر كتب التخريج : مقدمة اشتملت على

كما جاء فيه .و التعريف ببعضها، ونبذة عن مؤلفيها، مع ذكر طرق التخريج وجعلها مخسة طرق
األسانيد من علم اجلرح و ما حتتاجه دراسة : دراسة األسانيد و احلكم على احلديث وتناول فيها

.التعديل وأنواع الكتب املؤلفة يف الرجال و مراحل دراسة األسانيد  

:لعبد املهدي بن عبد القادر بن عبد اهلاديطرق ختريج احلديث  كتاب  

م 1987طبع بدار االعتصام مكتبة انقد، وقد نشر الكتاب أول مرة مبصر سنة   

:ه 1411الغ ي التميمي، الطبعة األوىل املؤلف عبد  :كتاب ختريج احلديث النبوي  

: ذكر بعض االصطالحات و األمور اخلاصة ابلتخريج ومنها: تناول فيه مؤلفه مايلي  

.التصحيح و التضعيف يف هذا العصر -  

.من أشهر كتب السنة املطبوعة -  

.التخريج اصطالحا-  

.طرق استخراج احلديث من مظانه وبيان كيفية استعماهلا -  

دراسة منت احلديث وطريقة التوصل إىل معرفة العلة، -  

.أمثلة تطبيقية على التخريج-  
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:كتاب حصول التفريج أبصول التخريج أو كيف تصري حمد اث*   

، الناشر مكتبة طربية ابلرايض، ال، الطبعة األوىل 1381أللمد بن دمحم بن الصديق الغماري ت 
.ه 1414  

: ذكر فيه مؤلفه  

التخريج نبذة عن فوائد-  

.اتريخ فن التخريج وبيان السبب الداعي إليه -  

-.ما ذ كرت فيه األحاديث مسندة وخترجيها على نوعني -  

. كيفية التخريج وما يلزم له و غري ذلك من املسائل  -  

:وال خيرج منها: مصادر التخريج الفرعية كمصادر يستعان هبا يف املرحلة األوىل من التخريج  

هي كال كتاب جيمع فيه مصنفه األحاديث من املصادر األصلية من : ابملصادر الفرعيةو املقصود 
.غري رواية هلا أبسانيدها  

(.املروي) أو حسب موضوع احلديث ( الراوي)وهي إما حسب أحد أجزاء السند   

:املصادر الفرعية املصنفة على حسب سند احلديث وهي نوعني: سم األولالق  

:كتب األطراف* 1  

.مجع طرف و هو هناية الشيء: طراف لغةاأل  

.ذكر جزء من احلديث يدل على ابقيه، و بيان من أخرجه: وعند احملدثني  

.ه 742حتفة األشراف مبعرفة األطراف، ليوسف بن عبد الرلمن املزي املتوىف سنة * أ: أمثلة  
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علي بن حجر العسقالين إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة، أليب الفضل ألمد بن * ب
.ه 852ت   

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة للحافظ ألمد بن أيب بكر بن إمساعيل البوصريي، ت * ج
.ه 841  

:كتب اجلوامع  -0  

.الكتب اليت مجعت األحاديث من مصادر عدة و ذكرها أبسانيدها أو بدون أسانيدها وهي  

بن عمر بن كثري  إمساعيلجامع املسانيد و السنن اهلادي األقوم سنن، أليب الفداء  -أ: أمثلة
.ه 774الدمشقي، ت   

.ه 911قسم األحاديث الفعلية من مجع اجلوامع، جلالل الدين السيوطي، ت  -ب  

:الكتب املصنفة يف ختريج أحاديث كتب الفقه اثنيا  

: كتاب نصب الراية ألحاديث اهلداية*   

.ه  762مجال الدين أيب دمحم عبد هللا بن يوسف الزيلعي احلنفي ت  لإلمام  

خر ج فيه أحاديث كتاب اهلداية يف الفقه احلنفي لعلي بن أيب بكر املرغيناين من كرباء فقهاء احلنفية، 
.ه 593ت   

ب اهلداية، وهو كتاب حافل إبيراد الرواايت، غزير يف فوائده احلديثية، يتكل م على كل حديث من كتا
مث يتبعه مبا يؤيده من الرواايت و األحاديث األخرى، مث يعقد حبثا لألحاديث اليت يستدل هبا خمالفو 

.احلنفية  

.أبدع فيه مجال الدين الزيلعي فهو متمكن يف احلديث و أمساء الرجال: قال احلافظ ابن حجر   
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:منهج اإلمام الزيلعي يف كتابه نصب الراية  

.كما أورده اإلمام املرغناين احلنفي يف كتابه اهلدايةيذكر نص احلديث  -  

.يذكر من أخرجه من أصحاب كتب احلديث و غريها -  

.يذكر طرق احلديث ومواضعه -  

يذكر املتابعات و الشواهد من األحاديث اليت تدعم وتشهد للحديث الذي جاء يف اهلداية حمور  -
.البحث  

.بيان مواضعها يف كتبها اخلاصةيذكر من أخرج املتابعات والشواهد مع  -  

اليت جاءت استثئناسا ألحاديث الكتاب املراد ي طلق على هذه املتابعات والشواهد من األحاديث -
.خترجيه أحاديث الباب  

إن كانت املسألة اليت ورد فيها احلديث يف كتاب اهلداية خالفية يذكر اإلمام الزيلعي األحاديث  -
.األئمة املخالفون ملا ذهب إليه األحناف أحاديث اخلصوماليت استشهد هبا العلماء و   

يقوم بتخريج أحاديث املخالفني الذين مساهم ابخلصوم لألحناف، فيذكر  من أخرجها ومواطنها يف  -
.كتب احلديث بكمال النزاهة واإلنصاف  

وجودة يف  رتب اإلمام الزيلعي كتابه نصب الراية ألحاديث اهلداية حسب ترتيب الكتب الفقهية امل -
.كتب الفقه، مقتداي ابلكتاب األصلي الذي قام بتخرجيه  
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عمر : مؤلفه: البدر املنري يف ختريج األحاديث و اآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري للرافعي كتاب
(:هـ324ت )سراج الدين بن امللقن   

م فيه مؤلفه بتخريج األحاديث و اآلاثر املوجودة يف كتاب الرافعي قاوهو من أنفع كتب التخريج، 
.املسمى ابلشرح الكبري وهو كتاب يف الفقه الشافعي  

عبد الرحيم  مؤلفه: املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار كتاب
:ه 814العراقي ت  

فيه مؤلفه بتخريج األحاديث املرفوعة املوجودة يف كتاب إحياء علوم الدين لإلمام أيب حامد  قام
  .الغزايل

:ريالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث شرح الوجيز الكب كتاب  

د أجاد احلافظ ابن حجر وأفاد يف هذا الكتاب، فقد و فق يف اختصار كتاب األصل، كما وفق يف ق
.عرض األدلة، و ضمنه مجلة من الفوائد و التخرجيات إضافة على البدر املنري  

:عمل احلافظ ابن حجر يف كتابه التلخيص احلبري  

ختريج األحاديث الواقعة يف الشرح الكبري كتاب البدر املنري يف "قام احلافظ ابن حجر بتلخيص كتاب 
يف الفقه الشافعي لإلمام أيب القاسم عبد الكرمي بن دمحم الرافعي، شرح فيه كتاب الوجيز لإلمام أيب 

.حامد دمحم بن دمحم الغزايل  

:منهج احلافظ يف كتابه التلخيص احلبري  

للرافعي و بنفس لفظه، دون زايدة وال " العزيز"بذكر احلديث بنصه يف كتاب : يبدأ احلافظ أوال -
.نقصان  
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يعزو احلديث إىل املصادر األصلية للتخريج مكتفيا أبمساء أصحاهبا دون اسم املصدر نفسه غالبا،  -
.فيقول أخرجه الرتمذي و النسائي وألمد والطرباين وذلك عند خترجيه حلديث الذهب و احلرير  

.اكم يف املستدركوأحياان يذكر املصدر فيقول مثال أخرجه احل  

.يذكر احلكم على احلديث غالبا، وإذا كان فيه ضعيف بي نه، ونقل أقوال أهل اجلرح و التعديل فيه -  

ويف الباب : " يعزو احلديث بداية للصحايب، مث بعد ذلك يذكر عزو احلديث ألصحاب أ خر بقوله -
..".أيضا عن أيب سعيد هنع هللا يضر  

.ف األلفاظ و الرواايت يف احلديثيذكر يف بعض املواضع اختال-  

قلت ويقصد أن الكالم ، و إمنا هو لصاحب األصل ابن امللقن غالبا، و : أحياان يقول احلافظ -
.أحياان يكون الكالم له فلي تنبه لذلك  

يذكر يف هناية احلديث تنبيها مشتمال على فوائد، وتقريرات مهمة-  

: هـ1832ت: ألمحد بن الصديق الغماري: اهلداية يف ختريج أحاديث البداية كتاب  

.وهو يف ختريج أحاديث كتاب بداية اجملتهد البن رشد يف املذهب املالكي  

:لفه دمحم انصر الدين األلباينمؤ : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل كتاب  

.بيل البن ضواين يف املذهب احلنبليقام فيه مؤلفه بتخريج أحاديث كتاب منار الس  
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: منها: املصادر الفرعية املصنفة حسب املنت: الثاين القسم  

الكتب اليت جيمع فيها مصنفوها األحاديث الزائدة يف كتاب أو عدة كتب على   وهي: كتب الزوائد
.كتاب آخر أو كتب أخرى  

ألمد بن أيب بكر البوصريي  ت مؤلفه : كتاب مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة -أ: مثل
.جاء يف الكتب الستة ه  ، مجع فيه مؤلفه األحاديث الزائدة يف سنن ابن ماجة على ما841  

ه ، 817مؤلفه نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ت :كتاب جممع الزوائد و منبع الفوائد  -ب
، مسند املوصلي يعلىمسند أيب مجع فيه اهليثمي األحاديث الزائدة الواردة يف مسند اإلمام ألمد، 

.البز ار، ومعاجم الطرباين الثالثة، على ما جاء يف الكتب الستة  

:كتاب املطالب العالية يف زوائد املسانيد الثمانية  -ج  

ه 852مؤلفه أبو الفضل ألمد بن علي بن حجر العسقالين ت   

مجع فيه مؤلفه األحاديث الزائدة الواردة يف مسند أيب يعلى و مسند مسدد بن مسرهد، و مسند ابن 
سند ألمد بن منيع، و مسند الطيالسي و مسند احلارث بن أيب أسامة و مسند مأيب عمر، و 

.على ما يف الكتب الستة ،احل ميدي، و مسند إسحاق بن راهوية  

لعالء الدين املتقي اهلندي، قام فيه مؤلفه جبمع : ل و األفعالكتاب كنز العمال يف سنن األقوا-
بني كتايب اجلامع الصغري و زوائده، و كتاب مجع اجلوامع للسيوطي، استوعب حوايل مخسني ألف 
حديث جمردة من األسانيد و معزوة إىل الصحايب راوي احلديث أو إىل من روى احلديث يف كتب 

.األحاديث يف الكتاب على األبواب الفقهيةالسنة، وقد قام املؤلف برتتيب   

:كتب فهارس األطراف  

:هي الكتب اليت مجع فيها مصنفوها األحاديث و رت بوها على حسب أول لفظة من منت احلديث و  
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.ه ،911جلالل الدين السيوطي ت: كتاب اجلامع الصغري و زايدته  -أ: مثال  

.أيضا قسم األحاديث القولية من مجع اجلوامع للسيوطي -ب  

.حملمد سعيد البسيوين زغلول: موسوعة فهارس أطراف احلديث الشريف -ج  

: املصنفة يف معىن معني الكتب  

: كتب األحاديث املشتهرة على األلسنة  -أ  

جلمع األحاديث اليت اشتهرت على ألسنة الناس، سواء املقبول منها أو  وهي الكتب اليت صنفت
.املردود  

.ه 794األحاديث املشتهرة، لبدر الدين الزركشي تكتاب التذكرة يف   -: مثل  

مشس الدين : مؤلفه: كتاب املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة  -
:ه 912السخ اوي ت  

.مجع فيه مؤلفه األحاديث املشتهرة على ألسنة العامة من الناس سواء مقبولة أو مردودة  

.ه 1162ت لباس، ملؤلفه العجلوين كتاب كشف اخلفاء ومزيل اإل  -  

.كتاب أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب للبريوين  -  

: كتب أحاديث األحكام  -ب  

: من أمثلتها:وهي الكتب اليت جتمع األحاديث املقبولة اليت تبني شرع هللا على املكلفني  

.ه  ، 611تللحافظ عبد الغ ي بن عبد الواحد املقدسي : كتاب عمدة األحكام  -  

.ه ،625بن تيمية ت ال: املنتقى من األخبار يف األحكامكتاب  -  
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.ه 814ملسانيد، لعبد الرحيم العراقي كتاب تقريب األسانيد و ترتيب ا  -  

.كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام، للحافظ ابن حجر العسقالين  -  

   


