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 :المحدثين وإطالقاته عندتعريف التخريج لغة واصطالحا -أوال

من  اإلخراج، مأخوذبمعنى " تفعيل " على وزن  التخريج: اللغةفي تعريفه  -0

  وبرز أي ظهر (خرج)

اللغة في أصل و 
1

اجتماع  أو لونيناختالف و الشيء،النفاذ من تدور على معنيين هما 

 .أمرين متضادين في شيء واحد

االستنباط واالستخراج هو
2

يده، تخّرج على و بيّن لها وجهاو ، خّرج المسالة وّجهها،

تدّرب
3
. 

 :إطالقاته عند المحدثين-2

. كتابهمتنه وكتابته في و أي إبراز المحدث الحديث للناس وِذكره بسنده :الرواية-1

و لعل قائال :"و قال الحاكم.ذكره في كتابهو رواه: هذا الحديث أخرجه البخاري أي: يقال

أي رواية  :تخريج هنامعنى "يعدّل رواتهو ما ال يصح سنده تخريجما الغرض في : يقول

 .الحديث

في كتاب ما أو  معينة، بتصنيفهاحسب صفات  أحاديث المحدِّث أي انتقاء :االنتقاء-2

 غرائب على لما اشتمل المحدثين في الغالب اختيارو .بإمالئها في مجالس اإلمالء مشافهة

 .الكتب من لعدد البغدادي الخطيب تخاريج األجزاء ومنهاو الفوائد كتب من وفوائد

 .لجعفر السراج تخريج الخطيب البغدادي" العوالي الصحاح المنتخبة الفوائد"

 .انتقيتأي " خّرجُت الصحيح من ستمائة ألف حديث و : "وقال البخاري 

 . يستعمل المحدثون كلمة تخريج للداللة على االستخراج :االستخراج-3

االستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري ، فيورد أحاديثه حديثا " :قال السخاوي

 من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخ من شيوخه...حديثا بأسانيد لنفسه

..."هكذاو
4
 األجزاء بطون من ديثاحاأل المحدث إخراج :والتخريج :" قال في موضع آخرو. 

نحو  أو رانهقأ أو شيوخه بعض أو نفسه، مرويات من وسياقها ونحوها المشيخات، والكتبو

                                                           

029-0/020والقاموس المحيط،  9/071ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ،  
1
  

.0/029 القاموس المحيط،  2  

 .9/942ابن منظور، لسان العرب مادة خرج، 
3
  

.15-0/19فتح المغيث
4
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 بيان البدل والدواوين، مع الكتب أصحاب من رواها لمن وعزوه عليها، والكالم ذلك ،

"ونحوهما الموافقةو
5
. 

 للعلماء بالحديث في تصنيفهو ":قال الخطيب البغدادي :التصنيف والتأليف-4

فالمراد .غيرها و تخريجه على أحكام الفقههو و إحداهما التصنيف على األبواب،: طريقتانو

 .ترتيبه في كتابه و تخريجه أي تصنيفهو بقوله

 :مواضع الحديث والداللة علىالعزو -5

 .الحكم مع بيان مواضعه على والداللة خرجته التي مصادره إلى الحديث عزو أي

أحاديث كتاب بيّن العراقي عناصر التخريج األساسية حين تكلم عن منهجه في تخريج 

 صحابيهو فاقتصرت على ذكر طرف الحديث:"...إحياء علوم الدين للغزالي فقال في مقدمته

بيان صحته أو حسنه أو ضعف َمخرجه، فإن ذلك هو المقصود األعظم عند أبناء و َمخرجهو

..."عند كثير من المحدثين عند المذاكرة أو المناظرةو اآلخرة
6
 

 بمعنى اجتهدت في "في تحرير التخريج وبالغت" :قول السيوطي عند المناوي ذكر

"...السننمن الجوامع وجيها من أئمة الحديث، خرّ ديث إلى مُ احعزو األ تهذيب
7

هذا المعنى 

 .من جاء بعدهم ممن اشتغل بعلم التخريجو اشتهر عند علماء الحديث المتأخرينانتشر و

 :المعاصرين اصطالح في التخريج

للتخريج حول عدة عناصر أو أسس فيه تدور جل التعاريف التي جاء بها المعاصرون 

 :هي

إظهار مظان الحديث من مصادره،أي االعتماد على عزو المرويات إلى من -0

 .أخرجها

 .متونهااألحاديث بالتكلم عن أسانيدها و دراسة حال هذه-9

 .تّم بحثه سابقاذلك كنتيجة كلية لما الوصول إلى حكمها أو مرتبتها و-5

هو ما ذهب إليه علي نايف و فاكتفى بعضهم بكون التخريج مجرد عزو للمصادر،

حين أكد ان ذلك ما قام به المحدثون المتقدمون في كتبهم التي خرجوا فيها المرويات،  بقاعي

                                                           

.9/553المرجع نفسه
5
  

.0/0(المطبوع بذيل إحياء علوم الدين)األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار األسفارالمغني عن حمل 
6
  

.0/97(المقدمة)فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي 
7
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بينما ذهب الباقون إلى بيان حال الحديث قبوال أو ردا داخل ضمن التخريج، بل ركن أساسي 

 .فيه

إنّما هو أمر متمم يؤتى به عند و ومنهم من جعله أمرا ثانويا قد ال يحتاج إلى ذكره

 . الحاجة إليه مثل محمود الطحان

 :تعريف التخريج اصطالحا-5

هو الداللة على موضع الحديث في مصادره  ":عرفه الدكتور محمود الطحان فقال

"بيان درجته أو عند الحاجة  بسنده ثماألصلية التي أخرجته 
8

 

"المسندة   امن مصادرهديث إظهار مواضع األحا هو": بقاعيقال الدكتور 
9
 

التخريج هو ذكر مصادر الحديث األصلية مع : "دمحم ضياء الرحمن األعظمي عرفه

"تدعو الحاجة إلى ذكرهاو التنصيص على طرقه وإن كانت مختلفة،
10
 

 صحة وحكمه وَمْخَرِجِه، والمروي، الراوي حال هو معرفه :"بكر أبو زيدعرفه   

"وألفاظه طرقه بمجموع وضعفا  
11
  

التخريج هو عزو األحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث :" قال ابن عبد الهادي 

"في كتابه مع الحكم عليها
12
 

على موضع الحديث في مصادره األصلية التي  الداللةهو :" قال الدكتور محمود

"ثم بيان مرتبته عند الحاجة  أخرجته بسنده
13
. 

 :شرح التعريف

 شقينهذا التعريف عبارة عن 

 .وغيرها السنةفي كتب الحديث موضع ألول معرفة الشق ا -0

 – .الحديثمعرفة درجة  الثانيالشق -9

 :الشق األول -

المراد بالداللة على موضع الحديث ذكر المصنفات التي يوجد فيها الحديث الذي  

 .صحيحهنقول هذا الحديث أخرجه اإلمام البخاري في  كأنيبحث عنه 
                                                           

.09محمود الطحان،ص( 0272 -9دار القرآن، بيروت، ط)أصول التخريج ودراسة األسانيد   8  

.01تخريج الحديث الشريف، ص  9  

.35لطائف األسانيد ص و معجم مصطلحات الحديث 
10

  

ص ( هـ، دار العاصمة الرياض، السعودية 0405-0ط)التأصيل ألصول التخريج وقواعد الجرح، بكر أبو زيد  

40.
11 

 

.01 ص طرق تخريج حديث رسول هللا ركملسهيلع هللا ىلص
12

  

.01أصول التخريج ص 
13
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 :الحديث تخريج مصادر

 .أي المصادر التي يُخّرج منها الحديث

 :تنقسم مصادر الحديث إلى قسمين

 .الحديث مصادر أي األصلية األصيلة -0

 .األصيلة الحديث غيرمصادر  -9

 :ةياألصل الحديثمصادر : أوال

بأسانيد أصحابها إلى قائلها األول مثل الكتب  األحاديث فيها التي تروىالسنة كتب -

 .ذلك وغير مالك اإلمام وموطأ الستة،

 فيها تروى التي التفسير كتب مثل الحديث غير األخرى العلوم في المصنفة الكتب-

 كان وإن الكتاب فهذا ،الطبري جرير ابن تفسير مثل الكتب، هذه أصحاب بأسانيد األحاديث

 يستدل التي واآلثار األحاديث فيه يروى تعالى هللا رحمه جرير ابن أن إال في التفسير صنف

 .األول قائلها إلى هو بإسناده بها

 األول، قائلها إلى الكتاب صاحب بأسانيد األحاديث فيها تروى التي الفقه كتب وكذلك-

 – .تعالى هللا رحمه- الشافعي لإلمام األم كتاب مثل

 األول، قائلها إلى أصحابها بأسانيد األحاديث فيها تروى التي التاريخ كتب كذلكو -

 .الطبري جرير تاريخ ابن مثل

  :يةلاألص غير الحديث مصادر: ثانيًا

 أصحاب اعتمد وإنما قائلها، إلى أسانيد بدون األحاديث فيها تذكر التي الكتب وهى

 أصحاب من أخرجها من إلى وعزوها المتون منها فأخذوا األصيلة المصادر على الكتب هذه

 :مثل وذلك األصيلة، المصادر

 للحافظ األحكام أدلة من المرام بلوغ كتاب مثل األحكام، أحاديث عتمج التي الكتب -

 .حجر ابن

لإلمام  واألذكار وكذلك الكتب التي صنفت في الفضائل مثل رياض الصالحين -

 .النووي

 أشهر كتب التخاريج -

 ألبي إسحاق الشيرازي المهذب،تخريج أحاديث -0

  البن الحاجب الكبير،تخريج أحاديث المختصر -9
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 نصب الراية ألحاديث الهداية ، للمرغيناني-5

  تخريج أحاديث الكشاف ، للزمخشري-4

 في الشرح الكبير ، للرافعي ةالواقعاآلثار و البدر المنير في تخريج األحاديث  -1

من األخبار ،  اإلحياءفي  تخريج ماالمغني عن حمل األسفار في األسفار في -1

  العراقي عبد  الرحيمتصنيف 

-7 تخريج األحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب ، للحافظ العراقي  

-3  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير ، للرافعي  

الهداية ، للحافظ ابن حجر أحاديثالدراية في تخريج    -2 

المناوي الرؤوفتحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي ، تصنيف عبد   -01 

 :فوائد التخريج

معرفة درجته في اصطالح و –موضوع التخريج  –توثيق الحديث -0

 .االطالع على كالم علماء الحديث حول الحديثو المحدثين

 صحيح وما هو شاذفيعرف ما هو  الحديث،معرفة الزيادة والنقص في متن -9

 .أو منكر أو مدرج

الصحيح  االستنباطمعرفة الوجوه المختلفة لرواية الحديث مما يساعد في -5

 .لألحكام الفقهية

فنخلص إلى نص  التحريف،تصويب النص مما يقع في التصحيف أو -4

 .زوال التصحيف أو التحريف في اإلسناد أو المتن. صحيح

 منها،المهمالت وتوضيح المبهمات و اإلسناد،تصويب األسماء في -1

 .وغير ذلك الصحيح،وضبطها الضبط 

كأن يكون في اإلسناد رجل عرف بالتدليس وقد روي : زوال عنعنة المدلس-1

 عن شيخه بالعنعنة

 وتمييزهبيان المهمل والمبهم في اإلسناد -7

األحاديث في مصادرها األصلية أو الثانوية مع معرفة درجة الحديث  ىعل الوقوف-3

 من حيث القبول أو الرد

 سواء أكان في اإلسناد أو في المتن. اإلدراج بيان-2

 االنقطاع أو اإلعضال زوال-01

 كشف علل الحديث-00
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 الحديثمصادر 

 

 :مصادر الحديث متعددة ومتنوعة، لكنها تنقسم إلى قسمين

 .المصادر األصلية- أ

 .المصادر الفرعية- ب

 :المصادر األصلية: أوالً 

 :تعريفها

هو كل كتاب يروي فيه مصنفه األحاديث بأسانيده عن شيوخه عمن  :المصدر األصلي

 .فوقهم، حتى يصل إلى المتن

 :مثاله

خولهم يت-ركملسهيلع هللا ىلص-قال اإلمام البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ما كان النبي  

: حدثنا شعبة، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا دمحم بن بشار، قال: بالموعظة والعلم كي ال ينفروا

 ".يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا"  :قال -ركملسهيلع هللا ىلص-حدثني أبو التياح، عن أنس، عن النبي 

لوا الحديث قبل أن ففي هذا المثال نجد اإلمام البخاري يذكر سلسلة الرجال الذين نق

 .يذكر متن الحديث

كتب  لتخريجه منيبحث الطالب عن حديث  لكي: كتب الحديثمناهج تصنيف 

في  جمعوا الحديث الذينالحديث البد قبل ذلك أن يطلع على مناهج هؤالء المصنفين 

الذي يتحدث عنه الحديث  معينا، بحسب الموضوع ورتبوه ترتيباوكتبهم، مصنفاتهم 

 به نصأو بحسب الراوي الذي روى الحديث أو بحسب الحرف األول الذي بدأ 

 .الحديث

 :الموضوعة على المرتب الكتب: أوال

 :أصناف هي يندرج تحتها

ي وهو كتاب جمع األبواب الفقهية والسير والمغاز :مفردها جامع :الجوامع-أ

الموضوعات فيها جميع  حديثية مرتبة على كتبوهي  والتوحيد وغيرها من فنون العلم

 :الدين ومنهاموضوعات 

 .عبد الرزاق رواية(. هـ015)لمعمر بن راشد البصري ت  الجامع- 0

وأيامه، لمحمد  وسننه- ركملسهيلع هللا ىلص-المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  الجامع-9

اختصارا  صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد  ، ويسمى(هـ911)ت  بن إسماعيل البخاري

 .كتاب هللا تعالى، وقد تلقته األمة بالقبول
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والمسمى ( هـ910)الصحيح، لإلمام مسلم بن حجاج النيسابوري ت  المسند-5

وهو ثاني كتاب بعد  ،من الجوامع أيضا ألنه جمع موضوعات الدين ويعتبر( صحيح مسلم)

 .تلقته األمة بالقبولصحيح البخاري في الصحة وهو مما 

ومعرفة الصحيح والمعلول وما  -ركملسهيلع هللا ىلص  -الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا  -4

: ، وأحيانا  (جامع الترمذي: )،ويسمى اختصارا  (هـ972)ألبي عيس الترمذي ت . عليه العمل

 (.سنن الترمذي)

إال جامع معمر مقسم  الكتب مقسمة إلى أبواب،و هذه الجوامع مقسمة إلى كتب

 .لألبواب

.  

  :السنن -ب

أكثر ما تختص به و وهي كتب حديثية ال تستغرق جميع موضوعات الدين

يغلب على أحاديثها الرفع إلى النبي الموضوعات الفقهية، ، وتتضمن أحاديث األحكام غالبا  و

 :، ومنهاالتابعينو الموقوفات على الصحابة اآلثارفي  بعضها الكثير  من و ركملسهيلع هللا ىلص

يحوي الكثير من اآلثار )(.هـ997)السنن، لسعيد بن منصور الخراساني ت  - 0

 (.المقطوعة على التابعينو الموقوفة على الصحابة

،والمشهور بسنن ابن (هـ975)السنن، لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت  - 9

 .ماجه

 .والمشهور بسنن أبي داود( هـ971)جستاني ت السنن، ألبي داود الس - 5

،ويسمى سنن النسائي، أو (هـ515)السنن، ألحمد بن شعيب النسائي ت  - 4

 (.المجتنى)أو ( المجتبى)

 .السنن الكبرى للنسائي نفسه - 1

 (.هـ531)السنن، لعلي بن عمر الدارقطني ت  - 1

يحوي الكثير من (.) (.هـ413)السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين البيهقي ت  - 7

 (.المقطوعة على التابعينو اآلثار الموقوفة على الصحابة

 .السنن الصغرى، للبيهقي - 3
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 : المصنفات -ج

مرتبة على األبواب حديثية تشبه كتب السنن  من حيث موضوعاتها ،كتب 

 :الفقهية، وتشتمل على األحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، منها

 (.هـ900)المصنف، لعبد الرازق بن همام الصنعاني ت  - 0

المصنف، البن أبي شيبة، ألبي بكر عبد هللا بن دمحم بن أبي شيبة ت  - 9

 (.هـ951)

 

 :الموّطآت -د

تشمل المرفوعات والموقوفات  مصنفة على أبواب الفقه حديثية هي كتب 

بعض اجتهادات وتختلف عنها باحتوائها على ،  اتتشبه المصنف ات،والمقطوع

نة على الناس، لذا سميت بالموطآت، ويقصد مصنفها تسهيل الس   فتاويه، ،و المؤلف

. وقيل إّن اإلمام مالكا  عرضه على سبعين من فقهاء المدينة فوافقوه وتواطؤوا عليه

 :ومنها

 .وهو مفقود( هـ013)الموطأ، لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ت  - 0

 (.هـ072)لمالك بن أنس المدني ت الموطأ،  - 9

 : المستخرجات-ه

وهو أن يأتي المصنف إلى أحاديث كتاب من كتب السنة المسندة ويروي 

أحاديثه بأسانيده هو، من غير طريق صاحب األصل، فيجتمع مع صاحب األصل في 

طبقة من طبقات السند في شيخه أو فيمن فوقه ولو إلى الصحابي، ألغراض كثيرة 

اإلسناد، أو تقوية الحديث األصل بتعدد طرقه وهكذا، والمستخرجات ال  كطلب علو

 :تتضمن إال المرفوع من الحديث فقط، ومنها

 (.هـ921)المستخرج على صحيح البخاري، ألبي بكر اإلسماعيلي ت  - 0

مختصر المسند الصحيح المؤلف على مسلم، ألبي عوانة يعقوب بن  - 9

 (.مستخرج أبي عوانة)،والمعروف بـ (هـ501)إسحاق اإلسفراييني ت 

 (.هـ451)المستخرج على صحيح البخاري، ألبي نعيم األصفهاني  - 5



10 
 

 : المستدركات -و

–يقصد مؤلفها استدراك أحاديث على كتاب معين أو أكثر حديثية كتب 

. مما يظن أنها على شرطه أو شرطهما-كصحيح البخاري أو مسلم أو كليهما مثال  

 :قليلة جدا ، منهاوهي 

 (.هـ531)اإللزامات، لعلي بن عمر الدارقطني ت -0

 (.هـ411)المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد هللا الحاكم النيسابوري ت -9

هذه المستدركات ليست من قبيل الصحاح، إذ فيها الصحيح والحسن والضعيف، بل  و

المنكرة والمعلولة، فال  والموضوع، وال سيما مستدرك الحاكم الذي حشاه باألحاديث

  .قة الذهبي له ،مات رحمه هللا ولم يتمهيلتفت إلى تصحيحه أو مواف

  :األجزاء الحديثية-ز

 أحاديث خاصة بمسألة معينة أو مراد معين مؤلفهايجمع فيها هي كتب حديثية 

 وهكذا .السيرة، كأن تكون في العقيدة أو في الفقه أو في الزهد أو في أو موضوع ما

 :الفقه مثال   في

 (.هـ911)رفع اليدين، لمحمد بن إسماعيل البخاري ت  - 0

 (.هـ413)مد بن الحسين البيهقي ت القراءة خلف اإلمام، ألح - 9

 (.هـ030)لعبد هللا بن المبارك ت الزهد،  :وفي الزهد مثال  

 (.هـ951)عبد هللا بن أبي شيبة ت ، لاإليمان- في العقيدةو 

كالترغيب والترهيب أو الفضائل أو األحكام وغير : كتب ذات موضوع عام-ح

يتفرع عن هذا الموضوع العام موضوعات هي ليست جزءا واحدا بل أكثر، وذلك و

 فرعية تندرج تحته

 .الترغيب والترهيب للمنذري- :من هذه الكتب

 .كتاب السنة لإلمام احمد-

 .كتاب الشمائل للترمذي-
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 .حجربلوغ المرام من ادلة االحكام البن -

كتب حديثية مرتبة على الموضوع يعمد مؤلفها إلى مقارنة كتاب  :الزوائد-ح

أو كتب مع كتب أخرى، فال يذكر األحاديث المشتركة بين الكتابين، ويورد األحاديث 

 :ومنها.  الزائدة في هذه الكتب

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  - 0

مسند اإلمام أحمد، ومسند أبي : )فيه األحاديث الزائدة الواردة في ،جمع(هـ317)

 (.يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثالثة، على ما جاء في الكتب الستة

المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  - 9

دة الواردة في مسند أبي يعلى، ومسند األحاديث الزائ: )،جمع فيه(هـ319)العسقالني 

مسدد بن مسرهد، ومسند ابن أبي عمر العدني، ومسند أحمد بن منيع، ومسند 

الطيالسي، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الحميدي، ومسند إسحاق بن 

  (.راهويه، على ما في الكتب الستة

ئد  صحيح ابن موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي،أفرد فيه زوا-5

 . مسلمو حبان على صحيحي البخاري

هي كتب حديثية تجمع في مؤلف يقال لها أيضا مجاميع الكتب و: المجامع-ط

 .واحد أحاديث عدد من الكتب الحديثية

سلم البن  جامع األصول من أحاديث الرسول صلى هللا عليه-: من أشهرهاو

صحيحي البخاري ومسلم وسنن : جمع فيه أحاديث كتب ستةو األثير الجزري

 .مجلدا 00فيه  2195. عدد أحاديثه. الترمذي وأبي داود والنسائي وموطأ مالك

 21كنز العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي جمع فيه أكثر من -

 .مجلدا 01فيه .41194عدد أحاديثه . كتابا

قسمان قسم مرتب :هيو راوي الحديثالمرتبة حسب  الحديثية الكتب–ثانيا 

 .قسم مرتب حسب اسم الشيخو حسب اسم الصحابي

حسب اسم الصحابي  ت فيها األحاديث رتبكتب حديثية   وهي :المسانيد-أوال

 :أفضليتهم أو سابقتهم، ومنهاالصحابة بحسب  ويرتب الذي يرويها،

 (.هـ011)النعمان بن ثابت ت  ، ألبي حنيفةالمسند- 0
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 (هـ902)لعبد هللا بن الزبير بن عيسى الحميدي ت : المسند- 9

 (.هـ940)المسند، ألحمد بن حنبل الشيباني ت -5

أو اسم  اسم الصحابي فيهاترتب األحاديث هي كتب حديثية  : المعاجم -نياثا

 :ولكن حسب حروف الهجاء، ومنها شيخ المصنف

وهذا (.هـ511)لسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ت  المعجم الكبير، - 0

 .مرتب حسب أسماء الصحابة

 .وهو مرتب حسب أسماء شيوخه. المعجم األوسط، للطبراني - 9

 .مرتب حسب أسماء شيوخه ووه. المعجم الصغير، للطبراني - 5

 :مالحظة هامة

المصادر ال يجوز للمشتغل بالتخريج العدول عن المصادر األصلية إلى 

 :الفرعية إال بشروط، منها

أو مخطوطا  أن يكون هذا الحديث غير موجود في األصلية كونه مفقودا   - 0

 .أو تعذر الوصول إليه

هناك بعض الكتب التي لم تصلنا أصال  أو لم تصلنا كاملة، ولكنها : فمثال  

ك أن موجود في زمن الحافظ المزي أو مغلطاي أو الذهبي أو ابن حجر، فيجوز ل

 .تخرجه من هذا الكتاب الفرعي وتعزو إليه

فمثال  كتاب التمييز لإلمام النسائي فيه تراجم وروايات، ولكنه مفقود، وهو إلى 

موجود ومتداول، وصرح بالنقل منه ابن خلفون ( هـ319)زمن الحافظ ابن حجر 

في أخرجه النسائي : والمزي والذهبي ومغلطاي وابن حجر وغيرهم، فتقول في مثله

 .التمييز كما نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال

يمكنك أن تخرج من كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر :-مثال آخر-

أحاديث مسند أبي عوانة المفقودة من المطبوع؛ ألن الحافظ ابن حجر كانت عنده 

إتحاف )أخرجه أبو عوانة في مسنده كما قال الحافظ في : نسخة كاملة، فنقول

 .أو نحوها من العبارات األخرى(.رةالمه
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فهذا الكتاب مصدٌر فرعي؛ ألنه نقل عن الكتب التي تروي باإلسناد، يجوز لنا 

 .أن ننقل منه بهذه الطريقة

أما أن ننقل من مصدر فرعي حديثا  مخرجا  في المصادر األصلية، والكتاب 

 –مثال  –المهرة مطبوع متداول، فال يصح علميا ، كأن تخرج حديثا  من إتحاف 

 .وتعزوه على صحيح ابن خزيمة وهو في المطبوع

 .أن يكون المصدر الفرعي نقل الحديث باإلسناد - 9

والحقيقة أنه يشمل كال المصدرين، فالبد للمصدر األصلي والفرعي أن يكون 

من المصادر األصلية؛ لكنه لم يحوي ( هـ414)للقضاعي ت ( الشهاب)مسندا ، فكتاب 

فهذا مصدر أصلي ( ند الشهابمس)د حتى جاء المؤلف وصنف مسنده على أساني

 .مسند

من المصادر األصلية، وهو غير ( هـ112)للديلمي ت ( الفردوس)كتاب : وكذا

 .مصدر أصلي ومسند( أبي منصور)البنه ( مسند الفردوس)مسند، لكن كتاب 

 أورده: الفرعيةأخرجه، ومن المصادر : نقول عند النقل من المصادر األصلية: هينبت

 .أو ذكره

أي الجزء ) لطرف الحديث الكتب الحديثية المرتبة بحسب الحرف األول-ثالثا

 :(بدأ به نص الحديث األول الذي

الحرف األول لمتن التي رتب فيها مؤلفها األحاديث حسب  وهي الكتب

 :الحديث، بترتيب حروف المعجم مثل

تمييز و المقاصد الحسنة للسخاوي مثل: األلسنكتب األحاديث المشتهرة على 

 الطيب من الخبيث للشيباني

 الصغير للسيوطيو كتب مثل الجامع الكبير
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 طرق التخريج

 

 :كما يأتي، نستطيع حصر طرق التخريج في خمسة طرق

التخريج عن طريق معرفة الراوي األعلى للحديث أي الصحابي في  -0

 .الحديث الموصول والتابعي في الحديث المرسل

 التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث-9

 .التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث-5

 .التخريج عن طريق النظر في حال الحديث سندا أو متنا-4

 التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على األلسن -1

 للحديث األعلى الراوي معرفة طريق عن التخريج :أوالً 

ا في الحديث الذي يراد تخريجهيلجأ إلى هذه   ،الطريقة إذا كان اسم الصحابي مذكور 

لم يعرف أن هذا الحديث المراد تخريجه من و الصحابي غير مذكور في الحديث  كان إذاأما 

 .استخدام هذه الطريقة يمكن حديث فالن فال

  هي: الطريقة بهذهالتي يبحث فيها المصنفات 

 األطراف كتب 3 – .المعاجم 2 – .المسانيد - 1

 :الطريقة هذه عيوب أهم

ا ينفق الباحث إن  يبحث الذى الحديث إلى يصل حتى والجهد الوقت من كثير 

 من المكثرين أحد رواية من عنه يبحث الذى الحديث هذا- كان إذا خاصة عنه،

 .عنه هللا رضى هريرة كأبي الصحابة

 الحديث ألن طويال ، ووقت ا جهد ا بذل أن بعد الحديث على الباحث يعثر ال وقد

 .المسند صاحب يخرجه لم

 الباحث عليه يعثر وال الصحابي ذلك مسند ففي موجود ا الحديث يكون وقد

 وهو الحديث على الباحث فيمر البحث، طول من له حدث الذى والتعب اإلعياء لكثرة

 يبصره ال
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 هذا حل قد المستشرقون، صنفه الذي النبوي الحديث أللفاظ المفهرس المعجم أن غير

ا سهال   المعجم بواسطة المسند أحاديث إلى الوصول وأصبح اإلشكال  ميسور 

 :الحديث متن من لفظ أول معرفة طريق عن التخريج: ثانيًا

 ؟الطريقة هذه إلى نلجأ متى

 .الحديث متن من كلمة بأول علم على كنا إذا التخريج فى الطريقة هذه إلى نلجأ إنما

 اللهم ممكن غير الحديث إلى الوصول أصبح الحديث متن من كلمة أول نعرف لم فإذا

 للوقت إضاعة من فيه ما ذلك وفى آخره إلى أوله من الكتاب فى ويبحث الباحث يفتش أن إال

 والجهد

 :الطريقة بهذه فيها يبحث التى المصنفات

 األحاديث فى صنفت التى الكتب مثل المعجم حروف على أحاديثه رتبت كتاب كل

 السنة كتب لخدمة صنفت التى الفهارس من ذلك وغير ) (األلسنة على المشتهرة

 أيضا الحديث متن من لفظ أول بطريقة فيها يبحث التى المصنفات ومن

 بكر أبى بن عبدالرحمن الدين جالل للحافظ النذير البشير حديث من الصغير الجامع

 السيوطى

 أول مراعيا المعجم حروف على الصغير الجامع أحاديث السيوطى الحافظ رتب

 بعده فما الحديث

 ألول حافظا كان إذا فائقة بسرعة الحديث إلى الوصول الباحث على يسهل وبذلك

 .الحديث من كلمة

 ً  :الحديث موضوع معرفة طريق عن التخريج :ثالثا

 لتحديد الباحث وفق فإذا الحديث موضوع معرفة على الطريقة بهذه التخريج يتوقف

 يتفق أن بشرط الطريقة هذه على المصنفة الكتب فى إليه الوصول أمكنه الحديث موضوع

 الحديث موضوع يتعدد وقد فيه يبحث الذى الكتاب مؤلف مع الحديث لموضوع الباحث تحديد

 موضوعاته كل إلى الرجوع الباحث فعلى موضوع من أكثر على الحديث يشتمل أن بمعنى

 .االستيعاب وجه على الحديث وجود أماكن على الوقوف من يتمكن حتى

 األبواب على أحاديثه رتبت كتاب كل :الطريقة بهذه فيها يبحث التى المصنفات

 مسلم، اإلمام وصحيح البخارى، اإلمام وصحيح مالك، اإلمام موطأ :مثل والموضوعات،

  والمستخرجات .على المصنفات على كتب السنة أبى اإلمام وسنن

 على ورتبوها السنة كتب من كتب عدة أحاديث بين مصنفوها جمع التى الكتب وكذلك

 األبواب،

 هللا صلى الرسول أحاديث من األصول وجامع للحميدى، الصحيحين بين الجمع :مثل

 وسلم عليه

 اليدين رفع جزء :مثل واحد، بموضوع المتعلقة األحاديث على المشتملة الكتب وكذلك

 .والترهيب الترغيب كتب وكذلكالبخارى،  لإلمام الصالة فى
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 الزهد كتاب :مثل واإلخالص، واآلداب والفضائل الزهد فى المصنفة الكتب وكذلك

 أحمد لإلمام

 حجر ابن لإلمام المرام بلوغ كتاب :مثل األحكام، فى المصنفة الكتب وكذلك

 ألبى والصفات األسماء كتاب :مثل خاصة، موضوعات فى المصنفة الكتب وكذلك

 .التفسير كتب :مثل الحديث، غير أخرى علوم فى المصنفة الكتب البيهقى، وكذلك أحمد بكر

 :قسمين إلى تنقسم التفسير فى المصنفة والكتب

 الطبرى  جرير ابن تفسير :مثل الكتاب، صاحب بأسانيد األحاديث فيها تروى كتب - أ 

 كتب أصحاب من أخرجها من تذكر ثم اإلسناد عن مجردة األحاديث تورد كتب  -ب

 السنة

 يورد الكتب هذه فإن .السيوطى لإلمام بالمأثور التفسير فى المنثور الدر - -مثل

 القرآنية اآليَت تفسير عند والمقطوعة والموقوفة المرفوعة األحاديث أصحابها

 موضوع معرفة طريق عن الحديث أخرج من لمعرفة تستخدم التى المفاتيح عن أما

 حسام بن على الشيخ للعالمة واألفعال األقوال سنن فى العمال كنز- :بعضها فسنذكر الحديث

 .ي الهنديالمتق الشهير الدين

 للحافظ األخبار من اإلحياء فى ما تخريج فى األسفار فى األسفار حمل عن المغنى-

 العراقى

 ً ً  سنداً  الحديث حال فى النظر طريق عن التخريج :رابعا  :ومتنا

 فى كان فإذا ومتنه الحديث سند فى النظر نمعن عندما الطريقة هذه إلى يلجأ وإنما

 .الحديث به يتميز بما الخاصة الكتب فى بِثنا متميزا   ما يجعله المتن أو السند

 :مثل القدسية األحاديث فى المصنفة الكتب فى بِثنا قدسيا الحديث كان فإذا

 . بالمدنى الشهير محمود بن دمحم الشيخ للعالمة القدسية األحاديث فى السنية االتحافات

 الموضوعات كتب فى الحديث عن بِث الوضع عالمات المتن على ظهرت وإذا

 الفرج أبى لإلمام الموضوعات :منها كثيرة الموضوعة األحاديث فى المصنفة والكتب

 زى الجو بن عبدالرحمن

 كتاب :مثل المراسيل، جعت التى المراسيل بكتب فيستعان مرسال الحديث كان إذا

 .األبواب على مرتب وهو ألبى داود المراسيل

 الضعفاء فى المصنفة الكتب فى الحديث عن فيبحث ضعيف راو اإلسناد فى إذا كان- 

 عدى البن الرجال ضعفاء فى الكامل :مثل فيهم، والمتكلم

 :الحديث متن من األلسنة على دورانها يقل كلمة معرفة ريق ط عن التخريج :خامًسا

 :الطريقة لهذه ويستخدم

 المستشرقين من جاعة المعجم هذا صنف ." النبوى الحديث أللفاظ المفهرس المعجم "

 وجود أماكن على الباحث يد ويضع والجهد الوقت يوفر الحقيقة فى فهو أبِاثهم فى لخدمتهم

 ويسر بسهولة التسع األمهات هذه فى الحديث
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 :النبوى الحديث أللفاظ المفهرس المعجم معها يتعامل التى الكتب 

 :وهى المطهرة، السنة كتب أمهات من كتب تسعة مع المعجم هذا يتعامل

 اإلمام سنن.داود  أبى اإلمام سنن 3 .مسلم اإلمام صحيح .البخارى اإلمام صحيح

 اإلمام موطأ .الدارمى اإلمام سنن .ماجه ابن اإلمام سنن .النسائي اإلمام سنن 5 .الترمذي

 .حنبل بن أحمد اإلمام مسند .أنس بن مالك

 :المعجم فى المستخدمة الرموز

 من المفهرس المعجم معها يتعامل التى الكتب لهذه رموزا المعجم مصنفو استخدم لقد

 كل أسفل فى مسجلة عليه تدل وما المعجم استخدمها التى الرموز وهذه االختصار باب

 :اآلتية بالرموز الكتب لهذه المعجم رمز وقد المعجم من صفحات متقابلتين صفحتين

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) خ ( البخارى اإلمام صحيح

 .الكتاب هذا فى الحديث ورقم الكتاب اسم ويذكر ) م ( مسلم اإلمام صحيح

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) د ( داود أبى اإلمام سنن

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) ت   ( الترمذى اإلمام سنن

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) ن ( النسائى اإلمام سنن

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) جه ( ماجه ابن اإلمام سنن

 ..الكتاب هذا فى الحديث ورقم الكتاب اسم ويذكر ) ط ( مالك اإلمام موطأ

 .الباب ورقم الكتاب اسم ويذكر ) دى ( الدارمى اإلمام سنن

 آخره إلى أوله من المعجم فى المعجم مصنفو عليها سار التى الرموز هذه أن يالحظ

 حنبل، بن أحمد اإلمام لمسند ) حل( رمز استخدم فإنه األولى صفحة وعشرين الثالث فى إال

 .ماجه ابن اإلمام لسنن ) ق ( ورمز

 

 رقم فوق نجمتين يضعون المعجم مصنفي فإن الصفحة نفس في الحديث إذا تكرر

 – .الصفحة

 :النبوى الحديث أللفاظ المفهرس المعجم بواسطة التخريج طريقة

 على تتوقف ال فهى للتخريج طريقة أسهل هى المفهرس المعجم بواسطة التخريج إن

 معرفة على وال الحديث متن من لفظة أول معرفة على أو للحديث الراوي األعلى معرفة

 يخرج أن الباحث أراد إذا ولكن والمتن السند حال فى النظر عن طريق وال الحديث موضوع

 الكلمة يجرد ثم األلسنة على دورانها يقل الحديث متن من أكثر أو كلمة يتخير أن فعليه حديث ا

 أللفاظ المفهرس المعجم فى عنها يبحث ثم بالفعل الماضى منها فيأتى أصلها إلى فيردها

 النبوى الحديث

 النبوى الحديث أللفاظ المفهرس المعجم فى الكلمة مواد المعجم مصنفو رتب وقد

 ترتيب حسب
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 التى لألفعال وال األعالم ألسماء وال لألحرف ليس ولكن عام بشكل اللغوية المعاجم

 .ذلك وغير وقال كجاء المعجم فى ذكر في الكالم ورودها يكثر

 :التسعة الكتب من كتاب كل عن مأخوذ واحد مثال :المراجعة دليل

 .الترمذى صحيح فى األدب كتاب من عشر الخامس الباب = 15 أدب ت

 .ماجه ابن سنن فى التجارات كتاب من والثالثون الحادى الباب = 31 تَجارات جه

 .حنبل ابن لمسند الرابع الجزء من 175 صفحة = 175 ، 4 حم

 صحيح فى الشركة كتاب من عشر والسادس الثالث الباب = 16 ، 3 شركة خ

 .البخارى

 .داود أبى سنن فى الطهارة كتاب من والسبعون الثانى الباب = 72 طهارة د

 .الدرامى مسند فى الصالة كتاب من والسبعون التاسع الباب = 79 صالة دى

 .مالك موطأ فى النبى صفة من 3 رقم الحديث = 3 النبى صفة ط

 صحيح فى الصحابة فضائل كتاب من 165 رقم الحديث = 165 الصحابة فضائل م

 .مسلم

 .النسائى سنن فى الصيام كتاب من والسبعون الثامن الباب = 78 صيام ن

ينبغي أن يعلم الباحث أن المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي ليس كتابا : ملحوظة

يعتمد عليه في تخريج الحديث فال يصح أن ينقل منه الحديث أو طرفه ثم ينسب الحديث إلى 

 .كتب السنة التي أشار إليها المعجم

 السنة كتب فى الحديث وجود أماكن على الباحث يد يضع مفتاح إال هو ما فالمعجم

 هل وينظر المعجم إليها أشار التى السنة كتب إلى الرجوع الباحث وعلى معها التي يتعامل

 هذا يكون فقد ال أم المعجم إليها أشار التى الكتب هذه فى موجود عنه يبحث حديثه الذى

 الذى حديثه هو ليس السنة كتب فى وجوده أماكن إلى وأشار المعجم ذكره الطرف الذى

 .عنه يبحث

 اإلمام صحيح وحديث عنه يبحث الذى حديثه بين العالقة أيضا ينظر أن وعليه

 الحديث البخارى اإلمام أخرج هل البخارى اإلمام أخرجه قد الحديث كان إن مثال البخارى

 الحديث أصل أخرج أى منه جزءا   أخرج أم كامال أخرجه وهل بمعناه أم بلفظه عنه المبحوث

 .كامال   يخرج الحديث ولم


