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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ..بعده  احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب   

علٌم مهٌم من علوم السنة املشرفة ، وهوو يف احلقيقوة الثمورة ، الو  مون أ قون       : التخريج ودراسة األسانيد    
من دراسة علوم السنة ؛ وهو متييز املقبول من املردود مما  هفقد وصل إليها ، وحقق ما يريد امقدما ها وما قبله

 .واىل صحابته ، والتابعني كذلك – صلى اهلل عليه وسلم  –ينسب ويضاف إىل النيب 
 : وهذا العلم ال يتقنه وال حيسنه إال من أ قن علوما ثالثة ؛ هي يف احلقيقة أصول علوم احلديث    

 .وهو مصطلحه ، وقواعده : علم أصول احلديث  :العلم األول 
 .وهو علم اجلرح والتعديل : وهو داخل يف األول ، وُيخص ألهميته  :العلم الثاني 
 .علم مصادر السنة ، سواء املعتنية بإخراج األحاديث باألسانيد أو كتب الرتاجم  :العلم الثالث 

فينبغوي  . ثم إن إ قان هذه العلوم الثالثة ال يتُم إال مبمارسة التخريج من وقت مبكر ، فبينهموا  وال م كوب       
وخترجيوه  . تمورن علوى التخوريج    للطالب من حني دراسة خمتصر يف علووم احلوديث أن يبتود  يف التودرب وال    

للحديث يف الوقت املبكر ال يعين أنه أ قنه ، ولكن نطالبه بوذلك حتوى يوتقن علوم املصوطلم وعلوم التخوريج        
 .أيضًا
 (: عريف التخريج*)
 .مصدر الفعل خرَّج مبعنى أظهر وأبر  ، فالتخريج هو اإلظهار واإلبرا   :التخريج لغًة *   
حلديث إىل مصادره األصلية املسندة ، فوإن  عوذرف فوإىل الفرعيوة املسوندة ، فوإن       عزو ا :ويف االصطالح *   

 . عذرف فإىل الناقلة عنها بأسانيدها ، مع بيان مر بة احلديث غالبًا 
للحديث أظهر ه وأبر  ه وأعلمت أمواكن   بعزوك وهي أنك : عالقة التعريف االصطالحي باللغوي ظاهرة   

ك على احلديث يعطيه مكانًة وقدرًا ، ويعرِّف القار  مون خوالل حكموك هول     وجوده ،  إضافًة إىل أن حكم
 .ُيعمل بهذا احلديث أم ال 

 :شرح التعريف *
 .هو النسبة ، أو اإلحالة : (العزو)    

 :و للعزو أساليب خمتلفة منها 
كتاب من خوالل  وهو الذي يلتزم فيه احمُليل أو العا ي ذكر مكان وجود احلديث يف ال :العزو املطّول - 1

رقم اجمللد ، والصوفحة  : ذكر الكتاب الذي أورد فيه احلديث ، والباب ، ثم يضيف احمليل والعا ي إىل ذلك 
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وهذا أطول عزو ممكن ، وقد يقوم مقام الباب والكتاب ، ذكر الرتمجة فيموا  . ، ورقم احلديث إن ُوجد أيضًا 
وميوزة  . يف  رمجوة فوالن   : و راجم الضوعفاء ، فتقوول   لو كان الكتاب مر ب على الرتاجم ، كتاريخ بغداد ، 

الطوول ، خاصوًة إذا كوان احلوديث     : وعيبوه  . أنه  بقى إفاد ه مهما اختلفت طبعاف الكتواب  : العزو املطّول 
 . ُيعزى إىل مصادر كث ٍة جدًا 

ذكر الباب أخرجه البخاري ، من دون : فتقول . وهو أن  ذكر من أخرج احلديث فقط : العزو املختصر -2
، و (  لخويص احلوب   )و ال الكتاب وال الصفحة وال اجمللد وال أي شئ ، كما كوان يفعلوه املتقودمون ، أن ور     

وهذه الطريقة مفيدة خاصة مع الكتب املشهورة مثل الصحيحني . ، وكتب التخريج املشهورة ( نصب الراية)
 .لرجوع للحديث فيها ، وال  صنعت هلا فهارس متعددة يف الوقت احلاضر مما يسهل ا

ولعل السبب يف استعمال هذه الطريقة عند املتقدمني هو اختالف النسخ ، ومل يكن لديهم طبعة معينة ميكن    
وهذه الطريقة املختصرة ميكن اللجوء إليها يف مّراف قليلة . أن يعزى إليها كما هو حاصل يف الوقت احلاضر 

اواًل ، وفيما لو كان الذي يكتب ويصنف ال يصونف يف التخوريج   ونادرة فيما لو كان الكتاب مشهورًا ومتد
 .فيأ ي حديث أو حديثني فيعزوها إىل مصادرها عزوًا خمتصرًا 

وهي ال  ُيذكر فيها رقم احلديث إذا كان الكتاب مرقمًا ، وهوي األفضول ؛   :  وهناك طريقة متوسطة- 3
 ًا ، فيتقودم احلوديث عشورًا أو عشورين رقموًا ثوم  وده        بني الطبعاف اختالفًا كوث  فألن الرتقيم غالبًا ال خيتل

وهكذا ،فالوقوف عليه مع اختالف الطبعاف ممكن ، لكن الذي يقلل من فائودة هوذه الطريقوة هوو أن بعو       
حيوث ُرقموت منوه الوداف وهنواك      ( مصنف ابون أبوي شويبة   )الكتب  رقيمها ليس صحيحًا ، كما حصل يف 

لمجلداف األخ ة ورقموهوا دون االلتفواف للمجلوداف الوسوطى فأصوبم      الداف منه مل  رقم ، ثم رجعوا ل
الفائدة ،لكن إذا كان الرتقيم جيدًا ودقيقًا إىل حدٍّ ما يكون العزو إليه أفضل من  لمنه أو قلي ةالرتقيم ال فائد

 .غ ه ، وهو متوسط بني التطويل واالختصار 
حيان ، ويلزم الباحث أن يعوتين بوه فيموا لوو كوان املووطن       إال أن العزو املطّول له فائدة خاصة يف بع  األ   

الذي يعزو إليه له أهمية خاصة كأن يكون طريقًا مهمًا يف كتاٍب سئ الطباعوة والتحقيوق ، ُي وّن أنوه سووف      
ُيحقُق حتقيقًا جديدًا ، فتحديد املوطن مفيد ؛ ألنه قد ختتلف الطبعة ، وقد يشكك الباحث إذا مل جيود الطريوق   

أخرجوه ابون عودي يف الكامول يف  رمجوة فوالن بون فوالن ، أمكون          : عة اجلديدة ولكن إذا قيل له مثاًل يف الطب
 .حتى لو اختلفت الطبعاف  قالوقوف على الطري

مون قوول أو فعول أو  قريور أو      - صلى اهلل عليوه وسولم  -إىل النيب  فهو كل ما أضي: يف االصطالح :  (احلديث)
 .إىل التابعني كذلك  صفة أو س ة أو إىل الصحابة أو

 .وهو قيٌد خنرج به عزو اآلياف القرآنية ، و عزو األبياف الشعرية إىل الدواوين    
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 :نالحظ يف وصف الكتاب باألصالة يف علوم احلديث أمرين :  (إىل مصادره األصلية)
 .كتاب أهمية ال -2.                                                    ِقَدُم الكتاب  -1

صوحيم  )لوو وقفوت علوى حوديث يف     : فقد يكون الكتاب قدميًا لكنه ليس أصياًل ؛ ألنه غ  مهم ، مثالوه     
هول يصوم أن    -وهي نسوخة حديثيوة مطبوعوة   –( وكيع عن األعمش)خيرجه البخاري من نسخة (  البخاري
مع أن ( صحيم البخاري) ؟ الصحيم أن أعزو إىل( صحيم البخاري)املتقدمة أم إىل ( نسخة وكيع)أعزو إىل 

 .املتقدمة ( نسخة وكيع)يف األهمية جعلته ُيقدم على ( يصحيم البخار)متقدمة ، لكن مر بة ( نسخة وكيع)
وقد حيصل العكس فيكون الكتاب مهمًا لكنه ليس بقديٍم جدًا ، فوال يصوم أن أعوزو إىل ابون عسواكر يف         
قطيعي عن عبداهلل بن اإلمام أمحد عن أمحود بون حنبول    حلديث أخرجه ابن عساكر من طريق ال(  اريخ دمشق)
ثوم إذا أضوفت ابون عسواكر بعود      ( املسند)، وأ رك العزو للمسند ، بل الواجب عليَّ أن أعزو إىل(املسند)يف 

وأكتفي بالعزو إىل ابن عساكر مع أن ابن عساكر يرويه من ( املسند)ذلك فال بأس ، لكن أن أ رك العزو إىل 
، فهذا خطٌأ يف التخريج ؛ ألني مل أعُز إىل املصدر األصلي ، فاملصدر ( املسند)بإسناده  وأغفل ( املسند)طريق 

شورح  )ومن أمثلتها أيضًا رواياف البغوي يف كتابوه  . األصلي هو الذي بنى عليه ابن عساكر إسناده وروايته 
ّنة واحلوديث موجوود يف أحود    عن الكتب الستة ، فال يصم أن أعزو احلديث إىل البغوي يف شرح الس( السّنة

 هوذيب  )الكتب الستة ، و البغوي كث  الرواية عن الكتوب السوتة يف كتبوه ومصونفا ه ، وكوذلك املوزي يف       
 .، وغ هم ( الكمال

وهي ال  يروي فيها املؤلف األحاديث بإسوناده هوو عون شويخه عون شويخ شويخه إىل منتهوى         :  (امُلسندة)   
 .اإلسناد

( امع الزوائود ) البن األث  ، أو إىل( جامع األصول)ن اخلطأ الكب  أن  عزو احلديث إىل وبهذا  علم أنه م   
، وأّن مون فعول شوي ًا مون هوذا فإنوه ال يعورف شوي ًا يف فون          ( ريوا  الصواحلني  )للهيثمي ، أو إىل النووي يف 

 . بغ  أسانيد  ومثل الكتب املشهورة املتداولة ال   ورد األحاديث مقطوعة أو بالغاف أو. التخريج
 هل َوصُف الكتاب بأنه أصلي أو أصيل ُيغين عن وصفه بأنه مسند ؟: مسألة  •

( نتوائج األفكوار  )للنوووي وخترجيوه   ( األذكار: )أصياًل لكنه غ  مسند ، مثاله  الكتابقد يكون : اجلواب    
نتوائج  )م أن  عزو لكتواب  غ  مسند ، فيص( األذكار)كتاب مسند ، واألصل ( نتائج األفكار)البن حجر، فو

، ومثله كتواب   -أي ابن حجر–بإسناده هو ( األذكار)؛ ألنه كتاب مسند ويسوق أحاديث كتاب ( األفكار
، أورد فيوه  احلكوم النبويوة واألحاديوث الو       ( الشهاب)للقضاعي ، الذي أّلف كتابًا مّساه ( مسند الشهاب)

، ثوم هوو نفسوه أّلوف مسوندًا هلوذا       ( الشوهاب )ناد يف كتابوه   صلم أن  كون أمثااًل متداولة ، أوردها بغ  إس
للديلمي لويس فيوه أسوانيد ، حتوى جواء ابون       ( الفردوس)، ومثله أيضًا كتاب ( مسند الشهاب)الكتاب مّساه 
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( مسند الفردوس)، يف كتاب مّساه  - صلى اهلل عليه وسلم-رواها إىل النيب  واملؤلف وأسند أحاديث كتاب أبيه ، 
كتواب أصويل ، لكنوه غو  مسوند ،      ( الفوردوس )فكتواب  . و منصور شهردار بن شو ويه الوديلمي   ، وهو أب
 " .مسند"فال بد من إضافة : كتاب أصيل ومسند ، وعليه ( مسند الفردوس)وكتاب 

أن يكوون الكتواب   : ومون أسوباب  عوذر ذلوك     . أي  عذر الوقوف على املصادر األصلية : ( فإن  عذرف)   
ر االطالع عليه ، أو ال  تيسر الرحلة للن ر فيوه ، ففوي هوذه احلالوة نلجوأ للعوزو إىل املصودر        خمطوطًا ال يتيس

 .الفرعية 
الكتب احلديثية الناقلة عن كتب أقدم منها أو أكثر منهوا  : ونعين بالكتب الفرعية :  (فإىل الفرعية املسندة)   

 :فالكتب الفرعية هي ال  اجتمع فيها أمران . أهمية
 .أن  كون أقل أهمية من الكتب ال  سبقتها  -2. ون جاءف بعد كتب أصيلة يف الزمن ن  كأ -1
موا لوو روى البيهقوي مون اجلوزء املفقوود مون        : مثاله . مسندًا أيضًا أن يكون  ويشرتط يف الكتاب الفرعي   
م كتواب  ( ميوة صوحيم ابون خز  )، فلو أخرج البيهقي بإسناده إىل ابن خزمية حوديثًا يف   (1)(صحيم ابن خزمية)

البيوع ، فهنا يوصف كتاب البيهقي بأنه مصدر فرعي ؛ ألنه خيرج هذا احلديث عن كتاب أقودم منوه وأكثور    
منه أهمية ، لكن عندما يتعذر على الوقوف على املصدر األصلي ؛ فإنه يلوزمين العوزو إىل املصودر الفرعوي ،     

   ( .  ميانشعب اإل)أو ( معرفة السنن واآلثار)أو ( السنن الكربى)مثل 
ومعجوم الطربانوي الكوب     –( معجم الطرباني الكب )أيضًا مثل ما لو روى ابن عساكر عن جزء مفقود من    

فابن عساكر مصدر فرعي والطرباني مصدر أصلي ، لكن مّلا  عذر الوقوف عليه مت  -هناك أجزاء منه مفقودة
 . العزو إىل املصدر الفرعي 

كشوف األسوتار   )كتاب : كتب الزوائد ال   ذكر األحاديث بأسانيدها مثل : ية ويدخل يف املصادر الفرع    
فهوذه ليسوت   . البن حجر ( املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية)للهيثمي ، ومثل ( عن  وائد مسند البزار

 الكتب األصلية ، بل كتٌب فرعيوة اسوتخرجت الزوائود مون كتواب معوّين علوى كتوب معينوة ، ويوذكر هوذه           
 . األحاديث املؤلف األصلي 

و ( إحتاف املهرة)و ( حتفة األشراف: )مثل " األطراف"كتب أطراف احلديث : ويدخل يف املصادر الفرعية     
 ( . أطراف الغرائب واألفراد)
، وأموا  [ وهوو مسوتخرجه علوى صوحيم مسولم     ]مسنَد أبوي عوانوة كواماًل    ( إحتاف املهرة)فمثاًل قد  ضمن    

البون  ( إحتاف املهورة )أن نعزو إىل ( مسند أبي عوانة)ففيه نقٌص ، فنضطر أحيانًا عند العزو إىل مطبوع مسنده 

                                                 
 . اب األصلي ويتضمن أبواب العباداف فقط والباقي مفقود اآلن هو ربع الكت( صحيم ابن خزمية)حيث إن املوجود من   1))
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كانت موجودة عند احلافظ ابن حجر ، مثل كتاب التوكل ( صحيم ابن خزمية)وأيضًا هناك كتب من . حجر 
املطبووع  ( ن خزميةصحيم اب)، وكتاب السياسة ، كانا موجودين عند احلافظ ابن حجر وهي غ  موجودة يف 

أخرجوه ابون خزميوة يف صوحيحه يف كتواب التوكول ،       : ، فوأقول  ( إحتاف املهرة)، فأضطر حينها يف العزو إىل 
 .للحافظ ابن حجر ، فهذا مصدٌر فرعي ؛ ألنه نقل عن الكتب ال   روي باإلسناد( إحتاف املهرة)أن ر
 .ا يف التخريج والكتب الفرعية البد أن  كون مسندة وإال مل يصم ذكره   
 . أي  عذر الوقوف على املصادر األصلية والفرعية :  (فإن  عذرف)   
أي فنعزو إىل الكتب الناقلة عن الكتب األصلية أو الفرعية بأسانيدها ،فقود  :  (فإىل الناقلة عنها بأسانيدها)   

ناد كاماًل عون املؤلوف مون    يذكر مثاًل احلافظ ابن حجر حديثًا يعزوه إىل كتاب مفقود ويسوق ابن حجر اإلس
، أو كتوب  ( نصوب الرايوة  )أو يف (  لخيص احلب )وحيصل هذا مثاًل يف  - صلى اهلل عليه وسولم   -شيخه إىل النيب 

شيخ اإلسالم ابن  يمية أو ابن القيم ، فنسوق اإلسناد ونعزوه إىل مؤلفه ، ثم حنيول إىل الكتوب السوابقة الو      
تب األطراف والزوائد نستطيع إدخاهلا يف الكتب الناقلة ، لكن ُجِعلت يف وأيضًا ك. أخرجت احلديث بالسند 

املر بة السابقة عن هذه املر بة ؛ ألنها أرقى مر بًة باعتبار أنها  نقل مجلًة من األحاديوث عون كتواٍب واحود وال     
احود ، لوذلك   يأ ي احلديث فيها َعَرضًا ضمن كتاب كب  ولكن  عتين بسياق أحاديث كث ة جدًا من كتاب و

املطالوب  )و ( كشوف األسوتار  ) عترب يف مر بة أعلى من غ ها من الكتب الناقلة ، وخاصًة كتب الزوائد مثول  
، هي يف احلقيقة كتب مسندة ؛ ألن احلافظ ابن حجر ذكر يف مقدمة الكتاب إسناده إىل كل مؤلف ، ( العالية

 .ببفهي أيضًا صاحلة ألن  كون من املصادر الفرعية هلذا الس
 .أي  وضيم درجة احلديث من حيث القبول أو الرّد:  (مع بيان مر بة احلديث)   
 : وقد اصطلم املتأخرون على  قسيم األحاديث من حيث القبول والرّد إىل مخسة أقسام أصلية *

 .املوضوع-5. شديد الضعف-4. الضعيف-3. احلسن-2. الصحيم-1
عنهوا   جواحلديث ال خيور . ني سواًء يف الرسائل اجلامعية أو غ ها هذا ما اصطلم عليه املتأخرون من الباحث   

: فعاًل إما صحيحًا بقسميه ، أو حسنًا بقسميه كذلك ، أو ضعيفًا أي خفيوف الضوعف ، أو شوديد الضوعف     
رواية املرتوك ، رواية منكر احلديث ، رواية ساقط احلديث ، احلديث املعضل ، ثوم يوأ ي بعود ذلوك احلوديث      

، هذه مخسة أقسام  -صلى اهلل عليه وسلم-هو الذي يغلب على ال ن أو ُيجزم بأنه مكذوب على النيب املوضوع و
     .، والتزامها حسن

 :  احلكم على احلديث* 

 .إما أن يكون متعلق باملنت واإلسناد كليهما  -1
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 .أو باإلسناد وحده -2
 .أو باملنت وحده -3

 :ال يصم و ال ميكن إال يف إحدى حالتني أما احلكم على املنت واإلسناد كليهما ف
فلوو خّرجوت حوديثًا موثاًل     . أن  كون مسبوقًا من إمام ناقٍد ِجهبذ يف احلكم على هذا احلديث : احلالة األوىل 

حوديث صوحيم ، إال يف   : ودرست إسناده ومتنه يف أحد الكتب فوجد ه صحيحًا ، فال يصم لوك أن  قوول   
ي املذكورة آنفًا ، من أن  كون مسبوقًا بإمام حكم على هذا احلوديث ، كوأن   إحدى حالتني ، احلالة األوىل ه

 .حديث صحيم: يكون أخرجه البخاري يف صحيحه فتقول حين ٍذ 
، و وصلت إىل أن هذا احلديث ليس لوه عّلوة باطلوة     السّنةأن  زعم أنك استقرأف مجيع كتب :  احلالة الثانية

ط ، إال أن  كوون دقيوق الفهوم عاملوًا بوالتخريج وعلوم املصوطلم        أن  سوتقرأ فقو   موال يص.  قدح يف صحته 
 .واجلرح والتعديل، وقد بلغت مبلغ العلماء فيها ، و زم بعدم وجود عّلة باطنة  قدح يف احلديث 

 : أما احلكم على اإلسناد
سوناد  هوذا إسوناد صوحيم ، هوذا إ    : فتن ر يف اإلسناد الذي عندك وحتكم عليه حبسوب ال واهر ، فتقوول        

هوذا  : ضعيف ، وال ُيْعرَتُ  عليك بعد ذلوك إذا ُوقوف علوى عّلوة باطلوة  قودح يف حكموك ؛ ألنوك بقوول          
ضوعيف ، وإاوا حكموت     -مثاًل–، حكمت على اإلسناد فقط ومل  زعم أن احلديث مبجموع طرقه ... إسناد

وأهول العصور   . اإلسناد على إسناد معّين ،وهو املذكور أمامك ، و الم فيما لو أخطأف يف حكمك على هذا 
 .إال هذه الطريقة فقط  نيف الغالب ال يستطيعو

 :أما احلكم على املنت فقط 
وهذا يفعله من كان قليل املعرفة جدًا بعلم احلديث أو عنده ورٌع  ائد يف حكمه على األسانيد ، كما فعل    

 رمجًة كاملة ، ولو أراد  اإلسنادرواة للطربي ، فهو يرتجم ل(  هذيب اآلثار)الشيخ حممود شاكر يف خترجيه يف 
، لكنه يعزو احلوديث  " أنه ليس من أهل هذا الفن: "؛ ألنه يقول  ملَفَعَل ، لكنه ال حيك اإلسنادأن حيكم على 

أخرجه البخاري ، فإنه حيكم على املنت بأنه صحيم ، أموا  : إىل مصادره ، ويف هذا حكٌم على املنت ، فلو قال 
فهذه احلالة ميكن أن يلجأ إليها الطالب الذي يريد أن خيلي نفسه من املسؤولية .حيكم عليه إسناد الطربي فال 
، ويعزو احلديث إىل امُلخّرج ، فإن امُلخرَِّج قد حكم على احلديث ، أو إخراجوه   اإلسناد ةمتامًا ، فيرتجم لروا

: أو أخرجه ابن عودي وقوال   حسن صحيم ، : أخرجه الرتمذي وقال : حكمًا يكتفى به ، فيقول  له يقتضي
 .ضعيف ال نعرفه إال من هذا الوجه ، وهكذا
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الشك أن غالب كتب التخريج  عتين باحلكم على احلديث ؛ ألنه الثمورة األخو ة مون العوزو     :  (غالبًا)...   
ب لكن قد يقوم املخّرج بتخريج احلديث وال حيكم عليه حبكٍم ما ، وهذا حيصل حتى يف كت. ودراسة اإلسناد 

حتفة الطالوب يف  )، ويكثر عند ابن كث  يف كتابه ( نصب الراية)، و( التلخيص احلب )التخريج املشهورة مثل 
للسيوطي، فهؤالء يكتفوون بوالعزو فقوط وال    ( ختريج أحاديث الشفا)، و( ختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب

 .حيكمون على احلديث غالبًا 
ليس شرطًا يف التخريج ، لكن غالب كتب التخريج  تضمن  احلديثوعليه يتضم من ذلك أن احلكم على    

 .احلكم على احلديث 
ويتوقف يف احلكم ؛  اإلسنادوقد يلجأ الباحث إىل عدم احلكم لعدم جزمه حبكٍم على احلديث ، فقد يدرس    

 .ألن ِعلمه قاده إىل التوقف يف احلكم على احلديث
لكن قد .  الذي سنتكلم عليه فيما يأ ي التخريج لعلماإلصطالحي ف تعريالاآلنف الذكر هو  هذا التعريف   

معنيوان   -سووى املعنوى السوابق   –وُيراد به غ  املعنى االصطالحي املذكور ، وللتخوريج  " التخريج"يأ ي لفظ 
 :آخران 

: أن  قوول  فكما يصم . فهذا التخريج جاء مبعنى الرواية . رواية احلديث بإسناده من ُمخّرجه إىل منتهاه *   
خّرجه البخاري ، وهذا يقوله العلماء ، وابن رجب خاصًة يف كتبه يستعمل : رواه البخاري ، يصم أن  قول 

واصطالح املتأخرين واملعاصرين خاصة فّرق بني التخريج واإلخوراج  .كث ًا " خّرجه"هذه اللف ة ، فيستخدم 
، بوول " رواه"ون اإلخووراج ويقصوودون بووه ، فيطلقووون التخووريج علووى املعنووى االصووطالحي السووابق ، ويطلقوو 

املعاصرين أيضًا فّرقوا بني أخرجه ورواه ، فيقولون مثاًل رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخرجوه البخواري   
لغ  املصنف بل لذكر الراوي الوارد يف أثناء السند لو نقل طرف " رواه"من هذا الطريق ، فيستخدمون لف ة 

وهوذا اسوتخدام جّيود    . أخرجه: ه فالن عن فالن، فإذا أراد أن يعزو إىل الكتاب قالروا: ، فيقولون  اإلسناد
أخرجه ، وإذا : مادام التفريق ُيعني على الفهم ، ومالح ة االصطالح ، فإذا أردف أن  عزو إىل الكتاب  قول

 .رواه ، حتى حيصل التفريق :  قول  اإلسنادأو جزء من  اإلسنادأردف أن  بّين طرف 
 السوّنة وهوو أن يقووم أحود العلمواء بتصونيف كتواٍب يف       :  ملعنى الثالث للتخريج على املعنويني السوابقني  ا*   

بالرجوع إىل مصادره ومسموعا ه أو مسموعاف أحد العلماء الذين يعاصرونه ، فينتقي من هذه املسموعاف 
 -أي علوى أمسواء شويوخه   –يخة كأن ير بها على املش: أحاديث معينه وير بها على أحد وجوه الرت يب التالية 

فوائود ، أو  : فإن مل جيعل هلا  ر يبًا معينًا قيول هلوا   . معجم شيوخ فالن : فإن ر بها على حروف املعجم قيل له 
ختريج ( مشيخة بدر الدين بن مجاعة)كتاب  -مثاًل–فإن وجدف . ذلك  هأمالي ، أو جزء حديثي ، أو ما شاب
أرنوي  :  الوي جواء إىل أصوول شويخه بودر الودين بون مجاعوه ، وقوال لوه           علم الدين الرب الي ،  عرف أن الرب
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مسموعا ك ، فأخرج له بدر الدين بن مجاعة مسموعا ه كاملة ، واستخرج أحاديث منتقاة من أحاديث بودر  
و الدين بن مجاعة عن كل شيخ منهم ، واالنتقاء البد أن يكون له سبٌب إما العلو أو الغرابة أو  يادٌة يف املنت أ

صولى  -أن خيرج أحاديث أحد معاصريه بأسانيدهم إىل النيب : فيأ ي التخريج مبعنى . ذلك  هأو ما شاب اإلسناد

 .على أّي وجٍه من  وجوه الرت يب -اهلل عليه وسلم
 : بع  الكتب املؤلفة يف التخريج*
 . -وهو من أقدم الكتب-حصول التفريج بأصول التخريج ، ألبي الفي  الغماري  -1   
 .أصول التخريج ودراسة األسانيد ، للشيخ حممود الطّحان  -2   
 .كشف اللثام عن أسرار ختريج أحاديث سّيد األنام ، لعبداملوجود عبداللطيف  -3   
 .عبدامُلهدي عبدالقادر / طرق ختريج احلديث النبوي ، للدكتور   -4   
 .بكر بن عبداهلل أبو  يد : التأصيل ، للشيخ  -5   
 : د علم التخريج فوائ*

وقد نّبه العلماء قودميًا علوى هوذه الفائودة ، فقوال      . متييز صحيم السّنة من سقيمها : الفائدة الع مى -1    
:"  -رمحوه اهلل -، ويقوول حييوى بون معوني     " الباب إذا مل  مع طرقه مل يتبني خطأه :"  -رمحوه اهلل -علي بن املديين 

احلديث إذا مل يوروى مون   :" فقال  -رمحه اهلل-، و اد أبو حامت " ما عقلناه  احلديث إذا مل نروه من ثالثني وجهًا
وهذا كما حيمل " . األحاديث يفسر بعضها بعضًا :" يقول  -رمحوه اهلل -واإلمام أمحد " . ستني وجهًا ما عقلناه 

 . أن املتون يفسر بعضها بعضًا ، فكذلك األسانيد يفسر بعضها بعضًا : على املنت ، أي 

 .والفوائد ال   لي هذه الفائدة هي فرٌع  عنها    
 .معرفة األحاديث ال  ُيعمل بها ، وال  ال ُيعمل بها -2    
 .معرفة األحاديث ال  ُ ستنبط منها األحكام ، وال  ال  ستنبط منها األحكام  -3    
، واألحاديث ال  ال جيو   -قدي إذا كان مدلوهلا ع -معرفة األحاديث ال  جيب اعتقاد ما جاء فيها  -4    

 .اعتقاد مافيها ؛ لضعفها ، أو ألنها موضوعة 
 .حفظ السّنة ، وبقاؤها إىل يوم القيامة -5    
 .والفوائد غ ها كث ة ، ولكن هذه أصوهلا وأساسها    
 :بيان  فاوف مرا ب التخريج *
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اسوتيعابًا كواماًل ، فيوذكر مون أخورج احلوديث        وهو الذي ُ ستوعب فيه األسوانيد :  ختّريج مطّول: أواًل      
ويعزو إليه احلديث ، ثم يذكر إسناد هذا املصنف كاماًل ، ويرتجم جلميع رواة السند يف مجيع طرق احلوديث  

ث ة ، ثوم  كوهو يصعب مع الكتب الكبار ، أو ختريج أحاديث . على مجيع الوجوه ، هذا ختريج مطّول جدًا 
 . يل قد ال  كون متحققة دائمًا كأن يكون احلديث صحيحًا من طريق معني إن الفائدة من هذا التطو

 .فهذه الطريقة ال ُينصم بإ باعها إال إذا كان الباحث يريد أن ُيفرد حديثًا معينًا بالتصنيف    
، كموا يف   احلوديث موع احلكوم علوى     احلوديث وهو أن ُيكتفى بالعزو إىل من أخورج  :  ختّريج خمتصر: ثانيًا    
أخرجه البخاري ومسلم ، : البن امللقن ، وهو يف الغالب يبتد  حبكم إمام متقدم فيقول ( خالصة البدر املن )

أخرجه الرتمذي وصححه ، وهذا أيضًا حيصول يف كتوب الشويخ األلبواني     : ويكتفي بالعزو إليهما ، أو يقول 
، ( صوحيم الرتغيوب والرتهيوب   )، و( ضوعيف اجلوامع الصوغ    )، و( صحيم اجلامع الصغ : )املختصرة مثل 

 .وغ ها من الكتب املختصرة

. وهو االعتناء باختالف الطرق ونقاط االلتقاء بني الرواة  -والتوسط خيتلف أيضًا-:  ختريج متوسط: ثالثًا    
فمثاًل إذا كان احلديث يدور على الزهري ثم اختلف على الزهري بأوجوه خمتلفوة واختلوف  الموذة الزهوري      

أخرجوه فوالن   : واية احلديث اختالفًا يف املنت واإلسناد أو يف واحٍد منهموا ، فيوأ ي امُلخوّرج ويقوول     عليه يف ر
وخالفوه   -ويوذكر الوجوه الوذي ُروي بوه    –ُعقيل بن خالد عن الزهري بوجوه كوذا    -مثاًل–وفالن من طريق 

ويذكر من أخرجه –ن يونس بن يزيد األيلي فرواه عن الزهري بطريق كذا ، ووافق يونس مالك وفالن و فال
ثم بعد ذلك يرجم بني الطرق ، ببيان احلكم الذي يليق بكل طريق إن  –من هذا الوجه من أصحاب الكتب 

كان هناك اختالف حقيقي أو مل يكن اختالفًا حقيقيًا ، أو إذا كان بع  الرواة أوثق من بع  ، أو ا فق بع  
 .كذاوه....الثقاف على وجه وخالفهم راٍو على وجه آخر 

وهذه الطريقة هي املتبعة يف كث  من كتب التخريج ال  ميكن أن  وصف بأنها أكثر كتب التخريج إفادة ،    
( السلسولة الصوحيحة  )أو كتب الشويخ األلبواني املوسوعة كوو    ( نصب الراية)أو ( التلخيص احلب : )من أمثال 

( العلل)تاب تقدمة ال   ستخدم هذه الطريقة كومن الكتب امل. وأمثاهلا ( إرواء الغليل)و( السلسلة الضعيفة)و
للودارقطين ، فطريقتوه فيوه    ( العلل)أراد أن يتعلم طريقة سياق الطرق أن يقرأ كتاب  ْنَمللدارقطين ، وُينصم 

بديعٌة جدًا ، حيث يسوق الطرق واألسانيد واختالف الورواة يف احلوديث الواحود فيموا يقوارب الصوفحتني ،       
 .وقت احلاضر من املتأخرين من التطويل بشكل ممّل خبالف ما حيصل يف ال

 : احلديثنصائم لطالب العلم يف طرق ختريج *   
جيب أن يفّرق طلبة العلم بني ختريج أحاديث كتاب معّين ضمن حتقيق هذا الكتاب ، وبني أن يؤلف -1      

ق ال يسوو  للمحقوق أن يتوسوع    ففوي حالوة التحقيو   . كتابًا يف التخريج ، ويكون كتابًا مسوتقاًل يف التخوريج   
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التوسع الزائد ، بل يكتفوي بأقول موا ُيبّلوغ إىل املقصوود وهوو احلكوم علوى احلوديث ، فوإذا كوان احلوديث يف             
ُيكتفى بالعزو إليهما ، أو صححه إماٌم معترب ، فيخّرجه وحيكم عليوه ، إال إذا كوان هنواك خوالٌف      الصحيحني

ن يؤلف كتابًا مستقاًل يف التخريج فإن له احلق أن يتخوذ أي أسولوب   أّما إذا كا. فيش  إليه ويرجم باختصار 
 .من أساليب التخريج السابقة ، والتوسط مطلوب دائمًا 

، قود يغوين    السوّنة احلرص على عدم إضاعة الوقت واجلهد بكثرة العزو إىل مصادر كوث ة مون كتوب     -2   
ا خّرج حديثًا من مائوة وجوه ، فورأى حييوى بون      بعضها عن بع  ، وهذا قد يدخل يف قصة محزة الكناني حينم

، خاصًة وأّنوه  " {أهلاكم التكاثر}أخشى أن يدخل ذلك يف قوله  عاىل :"-يف املنام-معني يف املنام فقال له حييى
اآلن قد كُثرف الفهارس ، فكثرة املصادر واملراجع مل َ ُعْد ميزانًا ُيفرَّق به بني العامل واجلاهل ، بل االنتقواء مون   

 . لك املصادر واملراجع هو الذي ُيفرَّق به بني العامل واجلاهل 
بالنسبة لألحاديث ال  ُخِدمت بالتخريج ، وخاصوًة أحاديوث األحكوام ، حيوث إنهوا خودمت خدموًة         -3   

واسعة جدًا منذ القدم من أهل العلم ، وال يعين ذلك أنه ليس هناك إضافة يف خترجيها ، فهناك إمكانية لإلضافة 
نصوب  )حلوديث خّرجوه الزيلعوي يف     -موثالً -ُيالم الباحث الوذي يوأ ي   : لرتجيم ، لكن الذي ُينبَّه عليه أنه وا

أنه يعزو ألرقام األحاديث ، والزيلعوي مل يكون يعوزو ألرقوام     : ، فينقل هذا التخريج لكن مع فرق هو ( الراية
ستفاده منه ، وقد يكوون أمينوًا فيشو  إىل    األحاديث ، وقد يسطو على عمل الزيلعي فينقله وال يش  إىل أنه ا

، فإذا كانت لديك ( نصب الراية)ان ر : ، و قول  احلديثذلك ، ولكن لعل الذي يكفي هو أن  ذكر حكم 
وال بأس أن  ذكر من ختريج الزيلعي ما يتعلوق بإضوافتك ،   ( نصب الراية)إضافة مهمة  ذكرها بعد العزو إىل 

ُ مّل نفسك والقار  ، وُينتبه أيضًا لضرورة األمانة وعودم السوطو علوى جهوود     لكن املهم أن ال  عيد العمل و
اآلخرين سواًء من األئمة املتقدمني أو من املعاصرين ، وبركة العلم أن  عزوه إىل قائله ، وهذا ال يعيبك مادام 

 .أنك قد عزوف القول لصاحبه ، ومادام أن املتقدم خدم العمل خدمة وافية 

 :( أو الوسائل ال  ميكن بها معرفة مكان احلديث)احلديث طرق استخراج *
 :هي أربعة طرق أساسية    
 .من خالل الن ر يف إسناده  احلديثاستخراج : األوىل    
 .استخراج احلديث من خالل الن ر يف متنه : الثانية    
 .من خالل برامج احلاسب اآللي  احلديثاستخراج : الثالثة    
 .، وقراء ها قراءة شاملة  السّنةمن خالل استعرا  كتب  احلديثتخراج اس: الرابعة    
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 :الطريقة األوىل 
 [من خالل الن ر يف إسناده احلديثاستخراج ]

 : ويندرج حتت هذه الطريقة عدة طرق فرعية  *
 : من خالل معرفة الصحابي -أ   
 : والكتب ال  ختدم هذه الوسيلة    
هي الكتب ال  ر بت األحاديث فيها على اسم :"و املسانيد. ر بة على املسانيد املسانيد ، والكتب امل.1   

وملؤلفي املسانيد أساليب خمتلفة يف الرت يب ، فمنهم من ير ب على حسب األكثر رواية ، ومنهم " . الصحابي
 ، ومنهم من ير ب على حسب - صلى اهلل عليه وسلم  –من ير ب على حسب النسب والقرب من النيب 

الفضيلة ، ومنهم من ير ب على حسب البلدان ، وقد حيصل يف املسند الواحد أكثر من وجه من وجوه 
ثم  -صلى اهلل عليه وسلم-، فابتدأ بالعشرة ثم بأهل بيت النيب ( مسند اإلمام أمحد)الرت يب ، كما هو يف 

 . ، واألنصار هلم مسند خاص  باملكثرين من الصحابة ، ثم رجع إىل البلدان كمسانيد املكيني ، والشاميني
مسند : )ومن كتب املسانيد املطبوعة ( . مسند اإلمام أمحد بن حنبل)و املسانيد كث ة جدًا ، يأ ي يف قمتها    
، ( املنتخب من مسند عْبد بن ُحميد)و( مسند احلميدي)، و( مسند البزار)، و( مسند أبي يعلى)، و( أمحد
، ( مسند ابن أبي شيبة)، واملتبقي من ( مسند إسحاق بن راهوية) ملتبقي من،وا( مسند أبي داود الطيالسي)و

 .وغ ها كث  
: وُينتبه إىل أنه هناك كتبًا ُسميت مسانيد ومل  ر ب على  ر يب املسانيد اآلنف الذكر ، من أمثال ذلك    
فهو  -عليه جلُّ أهل العلم كما نصَّ( املسند: )وامسه الصحيم ( سنن الدارمي)املشهور بو-( املسند للدارمي)

مسند )مر ٌب على أبواب الفقه وامسه املسند ، وأيضًا ( مسند السّراج)مر ٌب على أبواب الفقه ، وكذلك 
( املسند الصحيم املختصر: )، ويأ ي على قمة هذه الكتب كتاب اإلمام مسلم فإن امسه ( عبداهلل بن املبارك

( الصحيم)كتاٌب آخٌر ملسلم غ  الصحيم و سميته بو( اجلامع)ن أما  سميته باجلامع فإنه خطٌأ حم  ؛ أل
-املسند الصحيم املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل )اختصارًا ، وامسه الصحيم هو 

 .فسّماه مسندًا مع أنه مر ٌب على أبواب الفقه وأبواب العلم ( -صلى اهلل عليه وسلم
للضياء املقدسي ، وهو ( األحاديث املختارة: )املسانيد ، ومل  سمَّ باملسانيد مثل وهناك كتٌب ُرِ بت على    

للدارقطين ( العلل)أحد الكتب ال  اشرتطت الصحة ، وهو مر ب على املسانيد ومل يسمَّ به ، وأيضًا كتاب 
ومهٌم ، وقد طبع ، البن كث  ، وهو كتاب كبٌ  وضخٌم ( جامع املسانيد)مر ب على املسانيد ، وأيضًا كتاب 

قسم -للسيوطي ( اجلامع الكب )وهو مر ٌب على املسانيد كذلك ، وأيضًا مما ر ب على املسانيد كتاب 
 . -األفعال منه هو الذي ُر ب على املسانيد
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بالنسبة للكتب املذكورة ال يلزم أن  كون مسندٌة ، هي إما أن  كون مسندًة أو ُ حيُلك إىل الكتب :   نبيه   
 . للسيوطي ، فهو حييل وال يسند ( اجلامع الكب )سندة كوامل
وهي ميكن أن  دخل ضمن املسانيد ، ولكن باعتبار أنها مسيت -املعاجم املر بة على أمساء الصحابة . 2   

املعجم ، وباعتبار أن  ر يبها التزم  ر يب الصحابة على حروف املعجم ، فيمكن : باسٍم خمتلٍف وهو اسم 
الدًا ، وكتاب (25)للطرباني ، املطبوع يف ( املعجم الكب )من أوسع كتب املعاجم :  -سم آخراعتبارها ق

معجم )وهو كتاب : لعبدالباقي بن قانع ، وهناك كتاٌب من املعاجم ُطبع املوجود منه ( معجم الصحابة)
 .-(شرح السّنة)وهو غ  البغوي صاحب -ألبي القاسم البغوي ( الصحابة

البن ( معرفة الصحابة)البن أبي عاصم ، و( اآلحاد واملثاني)مثل كتاب : رفة الصحابة املسندة كتب مع. 3   
ألبي نعيم األصبهاني ، فهي  ذكر يف  رمجة الصحابي بع  أحاديثه ، وقد  عتين ( معرفة الصحابة)مندة ، و

 .بالغرائب أو مبا له فائدة حديثية معينة 
للمزي ، الذي مجع أطراف الكتب ( فة األشراف مبعرفة األطرافحت)ومن أشهرها : كتب األطراف . 4   

( إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة بأطراف الكتب العشرة)الستة ور به على مسانيد الصحابة ، وأيضًا كتاب 
مطبوع وهو البن حجر ، لكنه داخل ( إطراف امُلْسِند امُلعتلي بأطراف املسند احلنبلي)البن حجر ، ومنها 

 (.إحتاف املهرة)ضمن 
الكشافاف والفهارس ال  يصنعها احملققون بناًء على  ر يب األحاديث على مسانيد الصحابة ، وهي .5   

 .، وكتب كث ة أخرى ( سنن الدارقطين)ولو( مستدرك احلاكم)كث ة من أمثلتها الفهارس ال  صنعت لو
 مجع أحاديث صحابيٍّ معّين ، أو ال يبلغنا من فقد يؤلف أحد العلماء يف: مسانيد الصحابة امُلفردة . 6   

فمن هذه املسانيد .  أليفه إال مسندًا معينًا من مسنٍد كب  ُفقد ومل يبق إال مسند أحد الصحابة أو بعضهم 
مسند )للّنجاد ، و -وهو جزٌء منه-( مسند عمر)ألبي بكر املرو ي ، و( مسند أبي بكر الصديق: )املطبوعة 
يف سبع الداف ( مسند علي بن أبي طالب) -وهو يوسف أو بك -كث  ، وألحد املعاصرين البن ( الفاروق

مسند )للَبْر ي ، وغ ها كث  كو( مسند عبدالرمحن بن عوف )للّدورقي ، و( مسند سعد بن أبي وقاص)، و
 .ألبي أمية الطرسوسي ( مسند ابن عمر)إلسحاق بن راهويه ، و( عائشة
وهي كث ٌة مثل كتب التواريخ احمللية ، مثل : ة امُلسندة ال   تضمن  راجم للصحابة كتب  راجم الروا. 7   
ألبي ُنعيم ،  ده يذكر يف املقدمة الصحابة الذين نزلوا أصبهان ويذكر بع  ( ذكر أخبار أصبهان: )

يان ، و دها البن عساكر ، يذكر يف أثناءه  رمجة معاوية بن أبي سف(  اريخ دمشق)أحاديثهم باإلسناد ، و
( التاريخ الكب )أوسع الرتاجم حيث يكاد يستوعب كث ًا من أحاديث معاوية بن أبي سفيان وغ ها ، وأيضًا 

 .للبخاري قد يورد يف  رمجة الصحابي أحاديثًا له ، ويف الغالب أنه يوردها لبيان علٍة معينة 
 :من خالل راٍو يف أثناء السند  -ب
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 :طريقة والكتب ال  ختدم هذه ال
فإذا كانت له مصنفاف أحبث يف مصنفا ه ، :  -الذي أحبث من خالله-كتب ومصنفاف هذا الراوي  .1   

لإلمام أمحد ، ( املسند)لو ن رف يف إسناٍد فيه اإلمام أمحد فم نته : لعل احلديث يكون موجودًا فيها ، فمثاًل 
لإلمام أمحد ، فإن كان متعلقًا بالزهد فم نته  (فضائل الصحابة)فإذا كان متعلقًا بفضائل الصحابة فم نته 

 ...لإلمام أمحد ، وهكذا( الزهد)كتاب 
وقد ُيعني كث ًا يف معرفة امُلَصنَِّف بطريقة سريعة إذا كان الباحث يستحضُر إسناد هذا الكتاب ، ومن رواه 

واية اهليثم بن كليب الشاشي ، فإذا كان من ر" الرتمذي:"إذا وجدف يف إسناد البغوي : عن مصنِّفه ، فمثاًل 
للرتمذي ؛ ألن راويها عن الرتمذي هو اهليثم بن كليب الشاشي ، ( الشمائل احملمدية)، فأعرف غالبًا أنه يف 

ومثاله أيضًا كتب ابن املبارك ، فإذا ( . اجلامع)لكن إذا كان من رواية احملبوبي عن الرتمذي ، فأعرُف أنه يف 
البن املبارك ، وإذا كان الراوي هو ( اجلهاد)هو سعيد بن رمحة ، فهو يف كتاب  كان الراوي عن ابن املبارك

البن املبارك ، وإذا كان الراوي ُنعيم بن ( الرب والصلة)أو يف ( الزهد)احُلّسني بن احلسن املرو ي ، فهو إما يف 
البن ( املسند)هو يف كتاب برواية ابن محاد عنه ، وإذا كان من رواية حّبان بن موسى ف( الزهد)محاد فهو يف 

 . املبارك 
وأيضًا كتب ابن أبي الدنيا كث ة جدًا ، وُيخرج من طريقه كثٌ  من األئمة ، خاصًة كالبيهقي واحلاكم    

وغ هما، فمن خالل معرفتك بكتب ابن أبي الدنيا  ستطيع أيضًا أن حتدد ما هو الكتاب الذي أخرج احلاكم 
فالن ر يف رواة السند وهل فيهم ُمصنٌِّف مهم ؛ لكي . من كتب ابن أبي الدنيا  أو البيهقي هذا احلديث منه

 .أرجع إىل مصنفا ه وأستخرج منها احلديث 
مثل حديث علي بن اجلعد اجلوهري املشهور : األجزاء والكتب ال  أفردف حديث راٍو بعينه . 2   
( اجلعدياف)فأرجع إىل كتاب " علي بن اجلعد"اد ألبي القاسم البغوي ، فإذا كان عندي يف اإلسن( باجلعدياف)

ففي الغالب أني سأجده فيه ، فإن كان احلديث من رواية أبي القاسم البغوي عن علي بن اجلعد ، فيقينًا أنه 
حديث علي بن ُحُجر عن إمساعيل بن )للفاكهي ، و( حديث ابن أبي مسّرة)ومنها (. اجلعدياف)يوجد يف 
 ....ألبي الشيخ األصبهاني ، وغ ها كث  ( أبي الزب  عن غ  جابرحديث )، و( جعفر املدني

، ( جزء احلسن بن عرفة)مثل :  -املؤلف يذكر أحاديثه يف جزء-ومنه األجزاء احلديثية املتعلقة براوي    
صحيفة )، و( صحيفة هّمام)، وأيضًا ( وكيع عن األعمش)، وجزء ( جزء ِبْيِبي بنت عبدالصمد اهلرمثية)و
 .، وغ ها كث   -وهي مطبوعة-( هيل بن أبي صاحل عن أبيه عن أبي هريرةس
أمالي )ألبي بكر الشافعي ، و( الفوائد الغيالنياف)املنسوبة إىل مؤلفيها ، مثل : كتب الفوائد واألمالي .3   

فوائد أبي )، و -وهي أمالي حديثية غ  أمالي ابن الشجري الْنحوي-( أمالي الشجري الزيدي)، و( احملاملي
 ( .طاهر امُلخّلص
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فكثٌ  من احملققني يصنعون فهارس شاملة لألعالم : فهارس األعالم ورجال األسانيد يف الكتب احملققة . 4   
 .الواردة يف الكتاب 

للبخاري ، وكتب التواريخ احمللية ، وكتب الضعفاء ( التاريخ الكب : )مثل : كتب الرتاجم امُلسندة . 5   
يلي ، فمثاًل إذا مررُف على للُعق( الضعفاء)البن عدي و( الكامل)البن حبان و( معرفة اجملروحني)كوامُلسندة 
حينها أرجع مباشرة إىل كتب  -النّسابة املشهور املتهم بالكذب-من رواية حممد بن السائب الكليب  حديث

 اريخ )أو(  اريخ دمشق)أرجع إىل  الضعفاء لعّلي أجدُّ هذا احلديث فيه ، وإذا مررُف براٍو دمشقي أو بغدادي
 .؛ لعّلي أجدُّ هذا احلديث مذكورًا يف  رمجة ذلك الراوي ( بغداد
وهناك كتب  راجم مفردة وهي من أهم الكتب يف ذلك عند حماولة استخراج احلديث من اسم الراوي ،    
حيث يذكر بع  كالهما البن اجلو ي (  رمجة معروف الكرخي)و(  رمجة عمر بن عبدالعزيز: )مثل

 .مسانيدهم إىل  من بعدهم 
للمزي ، فمع أنه ر ب الكتاب على ( حتفة األشراف: )مثل : كتب األطراف الدقيقة يف  ر يبها . 6   

املسانيد ، فقد ر ب الرواة عن الصحابي على حروف املعجم ، وإذا كان التابعي الذي يروي عن الصحابي 
الرواة عن هذا التابعي ، بل لرمبا ر ب  الطبقة الرابعة على حروف  ُمكثرًا عن هذا الصحابي ، فإنه ير ب

 . املعجم ، وهكذا 
فمثاًل إذا كنت أخّرج حديث رجل من أصحاب الكتب : الكتب اخلاصة بصفٍة معينة  تعلق بالراوي . 7   

ذا الراوي ، لعل املزّي أخرج حديث ه(  هذيب الكمال)فأرجع إىل  -فهذه صفٌة متعلقٌة بالراوي-الستة 
وإذا كان هذا الراوي امسه مشابهًا ألمساء رواة . تب الضعفاء كوإذا كان الراوي ضعيفًا أرجع إىل . بإسناده 

ختلفني أمساء الرواة امل اخلطيب البغداديحيث يذكر ( املتفق واملفرتق)آخرين خمتلفني ، حينها أرجع لكتاب 
وهو -وي يشتبه يف خطه مع راٍو آخر وخيتلف يف نطقه وإذا كان اسم هذا الرا.ويذكر هلم أحاديث بإسناده
للدارقطين لعله يذكر حديثًا من طريق هذا ( املؤ لف واملختلف)، فأرجع إىل  -علم املؤ لف و املختلف

وإذا ا فق هذا يف الرواية عن شيخ معّين مع راٍو آخر مع  باعد ما بينهما من الوفاة فأرجع إىل . الراوي 
، أو (  اريخ دمشق)وإذا كان الراوي دمشقي أرجع إىل . للخطيب البغدادي ( حقالسابق والال)كتاب 

وهكذا إذا كان الراوي مشهورًا بكنيته أو . ، فهذه صفاف متعلقة بالراوي (  اريخ بغداد)بغدادي فأرجع إىل 
الكنى )م ، أو ألبي أمحد احلاك( الكنى واألمساء)ُ عرف به الكنية ، فأرجع إىل كتب الكنى واألمساء ، مثل 

إذا كان الراوي مشهورًا عنه بأنه من الزهاد أو -وكذلك كتب الزهاد والصوفية . للدوالبي ( واألمساء
ألبي ( طبقاف الصوفية)ألبي نعيم ، أو إىل كتاب ( حلية األولياء)، فأرجع إىل كتاب  -معروفًا بأنه متصوف

 .         جم أول ك الرواة الذين وصفوا بذلك عبد الرمحن السلمي ؛ ألنه يتضمن أحاديث ُمسندة يف  را
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للبيهقي ، الذي استوعب ( معرفة السنن واآلثار: )الكتب ال  اهتمت بأحاديث راٍو معّين ، مثل . 8    
حديث الشافعي املكتوب كلًُّه ، فأيُّ حديث للشافعي  ده يف السنن للبيهقي ، الذي التزم أن خيرج كل 

 .ه بإسناده هو أحاديث الشافعي يف كتاب
الكتب ال  ُعرف مؤلفوها باالختصاص بشيخ معّين ، مثاًل إذا كنت أخّرج حديثًا من رواية سفيان بن . 9   

بل لو مسي الكتاب مسند ابن عيينة -خيّرج لسفيان بن عيينة غالبًا ( مسنده)عيينة ، فنجد أن احلميدي يف 
ملعمر بن راشد  -مثاًل-، وإذا كان احلديث ( مسند احلميدي)فنرجع لو -لصمَّ سوى أحاديث معدودة

، وإن كان ( مصنف عبدالر اق)، الذي ُعرف بكثرة روايته عن معمر فأرجع لو( مصّنف عبدالر اق)فأرجع لو
وإذا كان احلديث من . لعبدالر اق ( املصنف)احلديث من رواية رجل آخر غ  عبدالر اق فغالبًا أجده يف 

ىل  مصنفاف البيهقي الذي ُعرف باختصاصه بالرواية عن احلاكم ، وإن كان طريق احلاكم ، فإني أرجع إ
 .احلديث من رواية غ  البيهقي 

 :من خالل صفة  تعلق باإلسناد  -ج
 :الكتب املعينة على هذه الطريقة 

،  الكتب ال   تضمن أحكامًا على األحاديث ، فاحلكم على احلديث قد يكون متعلقًا باإلسناد واملنت .1   
 .وقد يكون متعلقًا باإلسناد وحده ، فمن هنا  دخل حتت هذه الطريقة 

فإذا كان احلديث موصوفًا بالصحة ، أرجع إىل  الكتب ال  اشرتطت الصحة ، وإذا كان احلديث    
البن اجلو ي أو كتب الضعفاء ال  ختّرج  (العلل املتناهية)كتاب موصوفًا بشدة الضعف ، أرجع إىل  

ضعفاء ، وإذا كان احلديث موصوفًا بأنه موضوع أو  وصلت من خالل البحث إىل  أنه موضوع ، أحاديث ال
البن اجلو ي ، وإذا  كان احلديث موصوفًا باإلرسال ، ( املوضوعاف)فأرجع إىل  كتب املوضوعاف ، كو

موصوفًا ألبي داود السجستاني ، وإذا  كان احلديث ( املراسيل) فأرجع إىل  كتب املراسيل ، ككتاب
أن  مللخطيب البغدادي ، وال يص (الفصل للوصل امُلدرج يف النقل)كتاب باإلدراج يف اإلسناد ، فأرجع إىل  

اخلطيب للسيوطي ؛ ألنه خاص باإلدراج يف املنت ، خبالف كتاب ( امَلْدَرُج إىل  امُلْدَرِج)أرجع إىل  كتاب 
 ، واإلدراج يف اإلسناد ، ثم إن كتاب اخلطيب كتاٌب اإلدراج يف املنت: الذي  ضّمن كال القسمني  البغدادي
 (العلل)كتاب وإذا وقع يف احلديث اختالٌف يف اإلسناد فم نته الكربى كتب العلل ، وخاصة . مسند 

ألحٍد أن يتكلم يف األحاديث  صحيحًا أو ضعيفًا إال بعد اإلطالع عليه  مللدارقطين فهو كتاٌب ع يم ، ال يص
عنه أبدًا ، وإذا كان يف اإلسناد اختالف على روا ه ،  ىث ًا ، فهو كتاب ع يم ال ُيْستغنواالعتماد عليه ك

لعلي بن املديين ، ( العلل)البن أبي حامت ، أو ( العلل) بللدارقطين ، أو كتا (العلل)كتاب فأرجع إىل  
 .وغ ها
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للبيهقي ، وكتب االعتقاد ال   (شعب اإلميان)كتاب أيضًا الكتب واألجزاء احلديثية يف أنواع خمتلفة ، مثل    
وشرح )بن اإلمام أمحد ،  لعبد اهلل (السّنة)كتاب  تضمن كالمًا للصحابة والتابعني حول االعتقاد ، مثل 

 .للاللكائي وحنوها ( واجلماعة السّنةاعتقاد أهل 
( الزهد)مللي ة باآلثار ، ككتاب وإذا كان احلديث الذي  بحث عنه متعلٌق بالزهد ، فأرجع إىل كتب الزهد ا   

وكتب ابن أبي الدنيا فهي كتٌب . لوكيع ( الزهد) البن املبارك ، وكتاب ( الزهد)لإلمام أمحد ، وكتاب 
مهمة جدًا ، وملي ٌة باآلثار ، وأخطأ من يف احلكم َمْن َهّون من شأنها باعتبار أن كث ًا من األحاديث ال  فيها 

، فلو سّلمنا له بذلك ، فهذه الكتب مهمٌة جدًا يف معرفة آثار الصحابة ، واملزية أو غالبها ضعيف  مال  ص
اخلطيب ثم إنه الشك أّن . الع مى هلا أن املؤلف يروي باإلسناد ، فال ُيستغنى عن كتب ابن أبي الدنيا 

من بغداد إىل  مّلا رحل -رمحه اهلل-من أعلم الناس بكتب احلديث ومعرفة املهم منها ، فاخلطيب  البغدادي
حنو أربعني كتابًا من كتب ابن أبي الدنيا خاصة ، وهو يف  -يف ِحمله الذي حيمل فيه كتبه-دمشق محل معه 

فيها اإلنسان إال املهم من حاجيا ه ، فهذا دليٌل على عناية اخلطيب بها مما يدل على  لحال السفر ال  ال حيم
يف سفره من بغداد إىل  دمشق ،  اخلطيب البغدادي  محلها أهميتها ، وهناك جزء كامل يف أمساء الكتب ال

ومما . حممود الطّحان: للدكتور (وأثره يف علوم احلديث اخلطيب البغدادي)كتاب مطبوع هذا اجلزء ضمن 
على األجزاء ال   -كث ًا–يدل على أهميتها أيضًا أن ابن رجب احلنبلي يعتمد يف األحاديث ال  يذكرها 

يف جامع العلوم واحلكم ،  د أن ..(( إاا األعمال بالنياف))بي الدنيا ، فمثاًل يف شرحه حلديث يصنفها ابن أ
فاملقصود أن كتب ابن أبي الدنيا . البن أبي الدنيا  (اإلخالص)كتاب غالَب اآلثار املوجودة فيه مأخوذٌة من 

 .مهمة ينبغي اقتناؤها والعناية بها 
: وهو الراوي الذي مل يسمَّ فُيقال يف اإلسناد : كان يف اإلسناد راٍو ُمبهم فإذا : كتب مبهماف اإلسناد . 2

، فهذا كله  هعن رجٍل ، أو عن أحد الناس ، أو عن أحد املسلمني ، أو حدثنا الثقة ، أو حدثنا من ال أ هم
البن  (املبهمافالغوام  و)كتاب وهناك كتٌب اعتنت ببيان املبهمني يف األسانيد ، مثل . إبهاٌم يف اإلسناد 

 .ألبي ُ رعة العراقي ( املستفاد من مبهماف املنت واإلسناد)بشكوال ، وكتاب 
الذي مل يبق منه إال أجزاء -للدراقطين ( الغرائب واألفراد)من أمثال كتاب : كتب الغرائب واألفراد . 3

بابن القيسراني ، الذي  البن طاهر املقدسي املشهور (أطراف الغرائب واألفراد)كتاب ، لكن يوجد  -يس ة
أخذ كتاب الدارقطين ور به على األطراف مثل حتفة األشراف ، وهو كتاب موجود ُحقق على شكل رسائل 

 .جامعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود ، وقد ُطبع طبعة  ارية 
، وكالهما للطرباني ، ( املعجم الصغ )و ( املعجم األوسط)كتاَبْي : أيضًا من الكتب ال  اعتنت بالغرائب    

فهو ملٌئ ببيان  (مسند البزار)كتاب وقد اعتنيا بذكر األحاديث الغرائب ، وبيان وجه الغرابة فيها ، أيضًا 
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البن  (األفراد)كتاب الغرابة يف األسانيد ، بل إنه مذكور ضمن الكتب ال  ُصنفت يف الغرائب ، أيضًا 
 . -ن الكتابوهو املتبقي م-شاهني ، وطبع منه جزء صغ  

علي عن علي عن علي ، أو أمحد : فإذا كان مسلساًل بأمساء متشابهة ، مثل : كتب األحاديث املسلسلة . 4
كتاب وهكذا ، فهذا يسمى مسلسل باألمساء ، ويف هذا الفن مصنف خاص وهو ... عن أمحد عن أمحد 

حسن : مسلسٌل مبن امسه حسن ، وفيه سبعة كتاٌب :ألبي موسى املديين ، ومن أغرب ما فيه  (نزهة احُلفّّّّّاظ)
صلى اهلل عليه -عن النيب  علي بن أبي طالبعن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن احلسن بن 

.  -واملسلسالف هلا هي اف خمتلفة -، واحلديث موضوع ، (( أْحَسُن احُلْسِن اخللُق احلسن: ))أنه قال  -وسلم
 .لعبدالباقي األيوبي  (ل الَسْلَسة يف األحاديث املسلسلةاملناه)كتاب ومن املطبوع أيضًا 

وهو أول حديث مسعته منه ، :، كأن يقول كل راٍو " هو عبارة عن  كرر صفة يف اإلسناد:" والتسلسل     
فيكون احلديث املسلسل باألولّية ، أو يكون مسلساًل بصفة يف الرواة ، كأن يكون مسلساًل بالدمشقيني أو 

مسعُت ، أو : أو باحلنفية أو بالشافعية ، أو مسلساًل بصيغة حتديث معينة ، مثل أن يقول كل راٍو باحلنابلة 
واملسلسالف كث ة ، وهي ا ها أيضًا متعددة ، وقد . مسلساًل باملصافحة ، أو مسلساًل بقراءة سورة الصف 

فإنه ُيرجع إىل  الكتب اخلاصة  واملقصود أن احلديث إذا كان مسلساًل.  كّلم العلماء على أن غالبها ضعاف 
 .باألحاديث املسلسلة 

،  السّنةوعمومًا فالكتب ال   تعلق بصفاف معينة يف األسانيد كث ة جدًا ، وهنا   هر أهمية معرفة مصادر    
 .التخريج من حيث اإل قان والتسهيل و وف  الوقت  وأنها من األمور املعينة يف

 
 :الطريقة الثانية 

 [احلديث من خالل الن ر يف املنتاستخراج ]
 :وسائل هذه الطريقة *
 .أي أول املنت املروي  ، استخراج احلديث من خالل طرف املنت.أ   
احلديث املختلفة لذلك   ظوهو أن ُمستخدم هذه الطريقة َيلزمه أن حياول استحضار مجيع ألفا: وهنا  نبيه    
فينبغي للباحث أن يضع االحتماالف ال  ميكن أن يكون  ..((إاا األعمال بالنياف))، مثل حديث املنت

احلديث مرويًا بها ؛ ألن اختالف حرٍف واحد يف بداية الكلماف قد ُيعسِّر عليك عملية الوقوف على 
ثم قد يقف الباحث على احلديث من خالل طرٍق سابقة أو الحقة ، وجيُد هناك ألفاظًا خمتلفة ، . احلديث 

ه األلفاظ املختلفة يف البداية ، فإذا جاء وقت البحث  كون األلفاظ موجودة بني يديك ، فينبغي أن ُ قّيد هذ
فتستطيع أن ُ قلّب الفهرس أو الكتاب الذي ُرّ ب على بداية احلديث على مجيع الوجوه حتى  قف على 

 .  ُمرادك 
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أ ي اللفظ يف وسطه ، وهو أن بع  األحاديث قد  كون جزءًا من حديث طويل  ي: به ألمر آخر تنثم ي   
فتبحث من خالل هذه الطريقة فال  ده ، وحينها يكون احللُّ أن ختّرج بأحد الطرق السابقة أو الالحقة ، 

 ده بهذا اللفظ يف أحد الفهارس أو يف  د، ال  كا(( صلوا كما رأيتموني أصّلي))احلديث املشهور : مثاله 
جزٌء من حديٍث طويل فيه قصة ، وهو حديث مالك بن  الكتب ال  ر بت على بداية األحاديث ؛ ألنه

وقد  كون هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الفقهاء ، ويف نصها اختالٌف يسٌ  مما جيعل . احلويرث املشهور 
عملية الوقوف على مصادرها أمرًا صعبًا ، ولكن مبعرفة األلفاظ واختالفها ، وهل هي جزء من حديث طويل 

ومن هنا حيسن التنبيه على َمْن . على الباحث الوقوف على احلديث من خالل هذه الطريقة  أم ال ؟ َيْسُهُل
يعمل بالتحقيق أو طالب الرسائل اجلامعية ، أنه عند الفهرسة ِلما ورد يف الكتاب ِمْن أحاديث أن يش وا 

= عمال بالنياف إاا األ: الختالف األلفاظ يف الفهرسة وِلما يدخل ضمن حديٍث طويل ، فيقول مثاًل 
األعمال بالنياف ، ويفهرس مجيع مقاطع احلديث ؛ حتى يستطيع الباحث أن ينتفع من هذا الفهرس انتفاعًا 

 .جّيدًا ، وخيدم طلبة العلم خدمة كب ة بذلك 
 :الكتب ال  ختدم هذه الوسيلة *
مسند )لى حروف املعجم إال كتابًا مسندًا ُر ب ع روال أستحض: الكتب ال  ر بت على حروف املعجم .1   

ألبي منصور الديلمي ، أما باقي الكتب فهي عبارة عن كتٍب حمذوفة األسانيد  عزو إىل أماكن ( الفردوس
للسيوطي ، الذي ( اجلامع الصغ  و ياد ه)وجود احلديث ، واىل َمْن أخرج احلديث ، ومن أشهر هذه الكتب 

، وأيضًا للسيوطي كتاٌب آخر ( ضعيف اجلامع الصغ )و ( صحيم اجلامع الصغ )خدمه الشيخ األلباني يف 
وهي املنسوبة إىل : ، والقسم األول منه وهو أحاديث األقوال ( اجلامع الكب )وهو  -لكنه ماف ومل يتمه-

-وهو األحاديث الفعلية للنيب : مر ٌب على حروف اهلجاء ، أما القسم الثاني  -صلى اهلل عليه وسلم-قول النيب 
، وهناك كتاٌب جيمع اجلامع الصغ  والكب  وهو  -كما سبق-فهو مر ٌب على املسانيد  -اهلل عليه وسلمصلى 

للمتقي اهلندي ، وهو كتاٌب مهٌم للتخريج ، خاصًة بفهرسه الذي صدر يف الدين  (كنز الُعّمال)كتاب 
الفقه ، ولكن فهرسه  فهو مر ٌب على أبواب (الكنز)كتاب ضخمني وهو مر ب على حروف املعجم ، أما 
، لكن يبقى أن ( اجلامع الصغ )و  (اجلامع الكب )كتاب مر ٌب على حروف املعجم ، وبه ُيستغنى عن 

كنز )وهي  ر يبه على مسانيد الصحابة ، وهذه املزية ال  وجد ال يف : مزية يف قسم األفعال ( اجلامع الكب )لو
 .وال يف كشاف أحاديثه وآثاره ( العمال
كتب األحاديث املشتهرة على األلسنة ، واملقصود بها : يضًا من الكتب ال  ُرِ بت على حروف املعجم أ   

األحاديث الدائرة على ألسنة الناس ، ويذكرونها يف احتجاجا هم ومعامال هم سواًء العلماء والعامة ، وقد 
لرد ، وأقدم من أّلف كتابًا يف اعتنى العلماء برت يب كتب  بني مرا ب هذه األحاديث من حيث القبول وا
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وهو مشتهر ، ومطبوع باسم ( الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة)، ومساه  (1)ذلك هو الزركشي
، وهو مر ٌب على أبواب الفقه ، وهو الوحيد من كتب األحاديث  (2) (التذكرة يف األحاديث املشتهرة)

ه ، أما بقية الكتب اآل ية فهي مر بة على حروف املعجم ، املشتهرة على األلسنة الذي ُر ب على أبواب الفق
كتاب يف ذلك  و الّه( الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة)بنفس املسمى  احلافظ ابن حجر  اله يف التأليف 

للسخاوي ، وهو أجّل هذه الكتب ، ( املقاصد احلسنة يف بيان األحاديث املشتهرة على األلسنة)هو كتاب 
الدرر املنتثرة يف األحاديث )كتاب وأيضًا . فع جدًا يف التخريج وال ُيستغنى عنه أبدًا وهو نا
وهو عبارٌة عن  لخيٍص لكتاب الزركشي السابق ، و اد عليه السيوطي  -وهو مطبوع-للسيوطي (املشتهرة

الشْذرة يف )مساه فألف كتابًا  -وهو متأخر عن األئمة السابقني-، ثم جاء ابن طولون ( الدرر املنتثرة)يف 
وهو مطبوع ، مجع فيه مؤلفه بني الكتب الثالثة السابقة ، وليس له يف الكتاب إال اجلمع ( األحاديث املشتهرة

وهو ( إ قان ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن)، ثم جاء بعده بدر الدين الغزي فألف كتابًا مساه 
أضاف إضافاف كث ة ومفيدة ، وجاء حفيد املصنف وهو أمحد مطبوع ، مجع فيه مؤلفه بني الكتب السابقة و

اجلّد )يف كتاب مساه " فيه حديث تال يثب"بأنه  فبن عبدالكريم الغزي فالتقط من كتاب جده السابق ما وص
إبراهيم بن -بكر أبو  يد ، وجاء إمام آخر وهو اجلينيين : ، حققه الشيخ ( احلثيث يف بيان ما ليس حبديث

، حتى يرب  ( املقاصد احلسنة)على ( نإ قان ما حيس)، فأخذ  ياداف كتاب الغزّي  -حممد اجِلْينيينسليمان بن 
وال  -ومن أهم الكتب املتأخرة  . هذه الزياداف ويبني ماهي اإلضافاف ال  أضافها الغزّي على السخاوي 

للعجلوني ،  (لسنة الناسكشف اخلفا ومزيل اإللباس عّما يدور من احلديث على أ)كتاب  -قمجعت ما سب
 : وهو عبارة عن خالصة الكتب السابقة ، لكن يعيبه أمران 

أن املؤلف اختصر كالم السخاوي واملخّرجني اختصارًا شديدًا جدًا ، حتى لرمبا اكتفى يف بع  األحيان ( أ   
علق بها فحذفه كله ، بذكر اسم العامل فقط ، أما األسانيد ال  كان يسوقها السخاوي والكالم عليها وما يت

 . ومل ُيبِق إال على شٍئ يس  من ذلك ، وهذا مما يقلل فائدة الكتاب 
أن املؤلف متصوٌف ، وقد أدخل عقيد ه يف كثٍ  من أحكامه وفيما يتعر  له يف الكتاب ، حيث ( ب   

 . ي هر من خالل قراءة الكتاب حماولة بثِّ عقيد ه من خالله 
 .              هذا الفن ، ولكن ما سبق هي أمهاف الكتب يف ذلك وأهمهاوهناك كتٌب كث ٌة يف   
الفهارس والكشافاف احلديثة ال  ُصنعت يف أواخر الكتب احملققة أو ال  ُأفردف بالتصنيف ، فكث ًا .2   

 يعتنون بصنع فهارس على أطراف األحاديث يف  لك الكتب ، وبعضها أعمال جيدة السّنةمن حمققي كتب 

                                                 
سابقًا على كتاب الزركشي ، لوال أنه يف نوٍع خاٍص ( أحاديث القصاص)وقد يصم أن ُيعدَّ كتاب شيخ اإلسالم ابن  يمية  1))

 . من األحاديث الدائرة على األلسنة وهو أحاديث القصاص 
 . حممد لطفي الصبا  فهو مطبوع باإلمسني . مصطفى عبدالقادر عطا ، أما يف طبعة د: هذا يف الطبعة القدمية ال  حققها  2))
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ونستعرُ  أهمها وهي . متقنة ، وبعضها يعرتيه النقص ، وعلى كلِّ حال فهي مهمٌة وُمعينٌة يف التخريج 
دليل القاري ملواضع األحاديث يف )فهرٌس مستقٌل لصحيم البخاري امسه : فهارس الكتب التسعة ، فمنها 

، وميتا  بأنه حتى لو اختلفت  -الطبعة السلفية-للغنيمان ، وهو مصنوع على فتم الباري ( صحيم البخاري
فطبعة ( صحيم مسلم)الطبعة فإنك  ستطيع أن  قف على احلديث ؛ ألنه عّين لك اسم الكتاب والباب ، أما 

فكانت أفضل طبعٍة ( سنن أبي داود)حممد فؤاد عبدالباقي ، حيث جعل اجمللد اخلامس فهارس للكتاب ، أما 
ن صدرف طبعٌة بعد ذلك بتحقيق حممد عّوامة وهي أجود طبعُة عزف عبيد الّدعاس وفيها فهارس ،ولك

وإن كان احملقق وعد بإصدار فهرس -الطبعاف إىل  اآلن ، لكن هذه الطبعة مل يصدر هلا فهارس إىل  اآلن 
له طبعة مفهرسة فهرسة جيده ،  ففقد ُصنعت له فهارس منفردة ، وال أعر( جامع الرتمذي)، أما  -للكتاب
فقد رقمها عبدالفتاح أبو غدة ، وصنع هلا الدًا ( ع شرح السيوطي وحاشية السنديسنن النسائي م)أما 

موطأ )وصنع له فهارسًا ، وأما ( سنن ابن ماجة)كاماًل للفهارس ، وكذلك فقد حقق حممد فؤاد عبدالباقي 
واياف األخرى برواية حييى الليثي املشهورة فقد أخرجه حممد فؤاد عبدالباقي وصنع له فهارسًا ، والر( مالك

 : فله فهرسان جّيدان ( مسند اإلمام أمحد)للموطأ غالبها خرج مطبوعًا حمققًا ومفهرسًا أيضًا ، وأما 
 .محدي السلفي : من صنع وإعداد الشيخ ( ُمرشد احملتار)املسمى بو:األول    
رمحاني ، وهو يف أربعة لعبداهلل ناصر ال( املنهج األسعد يف  ر يب أحاديث مسند اإلمام أمحد:)والثاني    

الطبعة القدمية ال  طبعت يف ست : الداف ، وميزة هذا الكتاب أنه فهرس فيه ثالث طبعاف للمسند 
هو ، والطبعة ال  حققها الشيخ أمحد شاكر ، والطبعة ال  برت يب الساعا ي 1313الداف املطبوعة عام 

فله فهرس مطبوع بإعداد أمحد ( سنن الدارمي)، وأما ( الفتم الرباني برت يب مسند أمحد ن حنبل الشيباني)
مصطفى الُبغا أيضًا بفهرس ( سنن الدارمي)بن عبداهلل الرفاعي على أطراف احلديث وعلى املسانيد ، وأخرج 

 .يف آخره 
وهي من الفهارس املتقنة ، وأشرف على إصدار هذه " دار عامل الكتب"وهناك فهارس أيضًا كث ة أخرجتها    
مس  طه اجملذوب ، و د يف الغالب أن أربعة أو مخسة اشرتكوا يف إصدار فهرس واحد ، : ارس الدكتور الفه

يف أربع الداف ، اجمللد األول والثاني على أطراف احلديث ، ( مصنف عبدالر اق)وقد أصدرف فهرس لو
لدين ضخمني ، وفهرس يف ا( مستدرك احلاكم)والثالث والرابع على املسانيد ، وأيضًا أخرجوا فهرس لو

يف الدين كبار ، ( سنن الدارقطين)يف أربعة الداف ضخام ، وفهرس لو( جملمع الزوائد ومنبع الفوائد)
 .للزيلعي ، وهي فهارس متقنة ( نصب الراية)وفهرس لو

ألبي هاجر حممد السعيد بسيوني  (موسوعة أطراف احلديث النبوي)كتاب أيضًا من الفهارس املهمة    
ول ، وميزة هذا الكتاب أنه مجع بني مائة ومخسني كتابًا ، وخرج له ذيٌل أيضًا ، والكتاب غ  دقيق ،  غل

 .ولكنه مفيد ونافع يف اإلعانة على الوقوف على احلديث ، وال ُيستغنى عنه ؛ ألنه ينفع كث ًا 
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لي ، الذي فهرس فيه األحاديث لسليم اهلال( اجلامع املفهرس ملصنفاف األلباني: )أيضًا من الكتب اجلّيدة    
 .الواردة يف مؤلفاف األلباني املطبوعة 

هناك فهارس قدمية مما يدل على أن فكرة الفهرسة للكتب موجودة قدميًا ، ومن أقدم الكتب املفهرسة    
 كتابيف  -املشهور بابن القيسراني-البن حبان ، فقد فهرس أحاديثه ابن طاهر املقدسي  (اجملروحني)كتاب 
،وميزة هذا الكتاب  على حروف املعجم (اجملروحني)كتاب وهو مطبوع ، حيث فهرس  ( ذكرة احلفاظ)مساه

أنه ليس فهرسًا فقط  ، بل هو فهرٌس يذكر لك فيه حكم ابن حبان على احلديث بعد سياقه لطرفه ، والراوي 
يه الشخصي ، وهذه فائدة ، ثم قد يضيف ابن طاهر رأ -علة التضعيف: أي-الذي  كلم يف احلديث بسببه 

كتاب َفْهَرَس فيه ( ذخ ة احلفاظ)كتابًا آخر وهو  -أيضًا-وقد صنع ابن طاهر املقدسي . مهمة جدًا 
البن عدي ، وقد ُطبع هذا الكتاب يف مخسة الداف، وفيه نفس املزايا السابقة من الفهرسة على  (الكامل)

 .  األحاديث يف رأي خاص له أطراف احلديث ، وقد يتعقب ابن طاهر املقدسي بع
 . على حروف املعجمهذه أهم الفهارس ال  ُر بت    
 .أي كلمة بار ة من وسط املنت أو أوله أو آخره : استخراج احلديث من خالل كلمة بار ة فيه .ب   

 :وأشهر ما خيدم هذه الطريقة 
املستشرقني ، وطبع يف مثان الداف ،  ، الذي صنعه مجاعة من( املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي.)1   

الستة املشهورة ، إضافة إىل  : والكتاب مفيٌد على إعواٍ  كب  فيه ، وقد خدم هذا املعجم الكتب التسعة 
، وقد يوجد احلديث يف هذه الكتب و بحث يف مجيع ألفاظه يف ( مسند أمحد)و( سنن الدارمي)و( موطأ مالك)
مما يدل على نقٍص كبٍ  يف خدمة هذا املعجم ، وإن كانت خدمته جليلة ،  ، هوال  د( املعجم املفهرس)

وخاصة ملن أراد أن يؤلف يف موضوع معّين فإن الكتاب يستحضر له مجلة كب ة من األحاديث  عينه يف كتابة 
 .موضوعه 

با باعها بع  نفس الفكرة السابقة قام : الفهارس احلديثة ال  صنعها بع  الكتَّاب على األلفاظ .2   
أخرجه الدكتور ( سنن ابن ماجة)الُكّتاب املعاصرين ، فصنعوا فهارس لأللفاظ النبوية لكتب معينة ، فمثاًل 

يف الدين ، ( سنن ابن ماجة)مصطفى األع مي مذياًل بفهارس على األلفاظ يف آخر الكتاب ، فجعل 
سنن ابن )س مجيع الكلماف الواردة يف والفهارس الدين أيضًا ، وهي فهارس متقنة ودقيقة ، حيث فهر

صنعه الدكتور يوسف املرعشلي ، وأيضًا  (املعجم املفهرس أللفاظ سنن الدارقطين)كتاب ، أيضًا ( ماجة
 .ألبي هاجر بسيوني  غلول ( امع الزوائد ومنبع الفوائد)فهرس على األلفاظ لو

بدالباقي ، وهو كتاٌب مهم ، وإن كانت أهميته حممد فؤاد ع: الذي  رمجه (  السّنةمفتاح كنو  )كتاب .3   
ضعفت مع صدور الفهارس احلديثة ، ولكن ال الت فائد ه قائمة ، وميز ه ال  ُ بقي فائد ه مع كثرة الفهارس 

 ده يذكر كل " صالة التطوع"، أنه فهرس لأللفاظ و للموضوعاف يف آن واحد ، فمثاًل إذا ذكر لف ة 
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مسند  يد بن )التطوع يف الكتب ال  خدمها وهي الكتب التسعة ، مضافًا إليها  األحاديث املتعلقة بصالة
وأيضًا  -علي بن أبي طالبله ؛ ألنه مكذوب على  يد بن علي بن احلسني بن  ةوهذا املسند ال قيم-( علي

فتاح م)، هذه الكتب ال  ُفهرست يف ( س ة ابن هشام)البن سعد و( الطبقاف)للواقدي و( املغا ي)كتاب 
 ( .السّنةكنو  
وهي  عتين باأللفاظ الغريبة لغًة ، أي ال  ال يعرف معناها بسبب قلة استخدامها : كتب غريب احلديث .4   
غريب )كتاب ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم ، وأيضًا  (غريب احلديث)كتاب ومن أشهر كتب الغريب . 

غريب )مساه كتاب ّيل على كتابه وهو ابن قتيبة يف إلبراهيم احلربي ، وجاء بعد أبي ُعبيد من ذ (احلديث
 عقب فيه أبا ُعبيد يف املواضع ال  يرى ابن قتيبة أنه  (إصالح غلط أبي عبيُد)آخر امسه كتاب وله  (احلديث

، ثم ( غريب احلديث)أخطأ فيها ، ثم جاء بعد ابن قتيبة من ذّيل على ابن قتيبة وهو اإلمام اخلطابي يف كتابه 
، وذّيل على صاحب  -غريب القرآن واحلديث-( الغريبني)د هؤالء مجيعًا أبو ُعبيد اهلروي صاحب جاء بع

، لكن كتاب أبي موسى ال ( اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث)أبو موسى املديين يف كتابه ( الغريبني)
كتاب احلربي وكتاب أبي عبيد يدخل يف مصادر التخريج ؛ ألنه غ  مسند ، أما كتاب أبي عبيد و  تما ه و

وطريقة استخدام هذه الكتب هي أنه إذا  وقف . اهلروي فهي من مصادر التخريج ، ألنها كتٌب مسندة 
الباحث على كلمة غريبة لغويًا ، فيغلب على ال ن أن يذكرها العلماء الذين صنفوا يف غريب احلديث ، وقد 

البن األث  ، فإذا وجد أن ابن  (النهاية يف غريب احلديث)كتاب ُيعني الباحث قبل أن يبحث الرجوُع إىل 
األث  ذكر هذا احلديث وبّين معنى هذه اللف ة فال بد أن  كون يف أحد مصادره ، وِمْن مصادره الكتب 

غريب )وأيضًا فالكتب السابقة هلا فهارس ُمِعينة ، فكتاب . كالفهرس  (النهاية)كتاب السابقة ، فيصبم 
عبيد صدر له فهرٌس منفرد على األطراف وعلى املسانيد وعلى األلفاظ ، وأيضًا كتاب إبراهيم  ألبي( احلديث

 .احلربي له فهرٌس يف آخره 
 .  استخراج احلديث عن طريق موضوعه ، أو األحكام املستنبطة منه.ج
ن يستفاد من أن ينتفع بهذه الوسيلة إال من فهم معنى احلديث ، وعرف أظهر حكٍم ميكن أ عوال يستطي   

هذا احلديث ، بل كلما كان فهم الباحث دقيقًا كانت استفاد ه من هذه الطريقة أنفع ، ومما يدل على ذلك 
أن البخاري رمبا أورد احلديث حتت باب معّين حيارُّ الباحث يف العالقة بني الرتمجة وبني إيراد احلديث حتتها ، 

 .د البخاري يف بع  الرتاجم مما جعل عددًا من العلماء يتوقف يف معرفة مقص
 :والكتب ال  يستعان بها يف هذه الطريقة 

للبخاري ، و ( اجلامع الصحيم)ومن أشهرها كتب اجلوامع ، كو: الكتب املر بة على املوضوعاف .1   
ويفرقون بني كتب اجلوامع وكتب السنن ، بأن كتب -ملسلم ، وكتب السنن كذلك ( املسند الصحيم)

جبميع أبواب العلم ، خبالف السنن فأكثر عنايتها بأبواب الفقه فقط ،أي بأحاديث األحكام ال   اجلوامع  عتين



 24 

،ويدخل ضمن كتب اجلوامع والسنن مجيع كتب  -ُيستنبط منها حكم ، وقد يوردون غ ها ولكنه قليل
حسان يف اإل)وخاصة  ر يبه املسمى ( صحيم ابن حبان)، و( صحيم ابن خزمية: )الصحاح املؤلفة مثل 
مستخرج )و( مستخرج أبي عوانة)، وأيضًا كتب املستخرجاف كو -وهو مطبوع-(  ر يب صحيم ابن حبان

للحاكم ، وكتب السنن ( املستدرك)املستخرج على جامع الرتمذي ، و( خمتصر األحكام)، و( أبي ُنعيم
للبيهقي ، ( السنن الكربى)تاب  غليبًا ، وأيضًا ك" سنن"إال أن كتاب الرتمذي جامع وُأطلق عليه -األربعة 

 .مر ٌب على أبواب الفقه  ق، ومجيع ما سب السّنةوهو من أمهاف 
كتب التفس  باملأثور خاصة املسندة ، وغ  املسندة مفيدة : الكتب امُلفردة يف موضوعاف معّينة ، مثل .2   

 فس  ابن أبي )و( جرير الطربي  فس  ابن: )يف بيان من أخرج احلديث ، فمثاًل من كتب التفس  املسندة 
، وهناك كتٌب يف التفس  باملأثور لكنها إما (  فس  ااهد)و(  فس  عبدالر اق)و(  فس  الثوري)و( حامت

. للسيوطي ( الدر املنثور)، أو كتب  عزو إىل  من أخرج احلديث مثل (  فس  ابن كث )ناقلة باألسانيد كو
 .وقوف واملقطوع وهذه الكتب شاملة للمرفوع وامل

وهو -للواحدي ( أسباب النزول: )مثل  -خاصة املسندة منها-يدخل ضمن التفس  كتب أسباب النزول 
للحافظ ابن حجر ، لكنه مل يتمه  (الُعجاب يف بيان األسباب)كتاب ، وأيضًا  -األصل لكتب أسباب النزول

أسباب النزول  ، وهو كتاب  ائدة يف، وهو كتاب جليل وع يم الف" سورة النساء"بل  وقَف يف أثناء 
 .مطبوع
ناسخ )البن اجلو ي ، و (الناسخ واملنسوخ)كتاب : أيضًا كتب الناسخ واملنسوخ يف القرآن املسندة ، مثل    

 .النسخ بأسانيدها ُيستدل بها على ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم ، وهي ُ ورد األحاديث ال ( القرآن ومنسوخه
( شعب اإلميان)كتب العقيدة املسندة بأنواعها ، فمنها مثاًل ما يتعلق باإلميان ، مثل : ع امُلفردة ومن املواضي   

وقد َ ْعِرُ  ملسائل -البن نصر املرو ي (  ع يم قدر الصالة)البن مندة ، وكتاب ( اإلميان)للبيهقي ، و 
البن مندة ( التوحيد)خزمية ، وكتاب  البن (التوحيد)كتاب باألمساء والصفاف مثل  ق،ومنها ما يتعل -اإلميان
لبدع ، ككتاب للبيهقي ، ومنها الكتب املتعلقة بالرد على أهل األهواء وا (األمساء والصفاف)كتاب ، و 
ومنها الكتب الشاملة كالهما لعثمان بن سعيد الدارمي ، ( الرد على بشر املّريسي)، و(الرد على اجلهمية)

   . مام أمحد ، والبن أبي عاصم ، وللخالل لعبداهلل ابن اإل( السّنة)مثل 

ألبي ُنعيم الفضل بن  (الصالة)كتاب الكتب ال  ُألفت يف موضوع فقهي ، مثل : ومن املواضيع املفردة 
ألبي ( الطُّهور)البن عبدالرب ، وكتاب ( اإلنصاف)البن طاهر املقدسي ، وكتاب ( البسملة)دكني ، وكتاب 

حُلميد بن ( األموال)ألبي ُعبيد القاسم بن ساّلم ، وكتاب -أيضًا-( األموال)كتاب ُعبيد القاسم بن ساّلم ، و
له أيضًا ، ( وجزء رفع اليدين)للبخاري ، ( والقراءة خلف اإلمام)ليحيى بن آدم ، ( اخلراج) جنولة ، وكتاب 
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الكث  ، وبقي  وهي أجزاء كث ة ُطبع منها. أيضًا للبيهقي ، وكل هذه مسندة ( القراءة خلف اإلمام)و
 . األكثر مل ُيطبع 

، وقد ( س ة ابن إسحاق: )الكتب ال  ُألفت يف الس ة والشمائل احملمدية مثل : ومن املواضيع املفردة    
كتب الدالئل : وُ ذكر أيضًا هنا ( .  هذيب س ة ابن هشام)، و  -وهو املعروف اآلن-ُطبع جزء منها 
دالئل )للفريابي ، و( دالئل النبوة)للبيهقي ، و( دالئل النبوة)بي ُنعيم ، وأل( دالئل النبوة)النبوية ، مثل 

 . السّنةألبي القاسم التيمي املشهور بقوام ( النبوة
األنوار يف مشائل )، وكتاب  -وهو من أصوهلا-للرتمذي  (الشمائل احملمدية)كتاب : ومن كتب الشمائل    

 . وكلها مطبوعة ألبي الشيخ األصبهاني ، ( النيب املختار
لإلمام  (فضائل الصحابة)كتاب : الكتب املتعلقة بفضائل الصحابة ، واملسند منها : ومن املواضيع املفردة    
 .ألبي ُنعيم األصبهاني ( فضائل اخللفاء األربعة)خليثمة الطرابلسي ، وكتاب ( فضائل الصحابة ) ، وأمحد
وهو موجود ضمن -للنسائي  (خصائص علي)كتاب : وهناك كتب فضائل صحابة على اخلصوص ، مثل    
فضائل علي بن أبي )كتاب لنب َبْلَبان الفارسي ، و (فضائل أبي بكر الصديق)كتاب ،  -(السنن الكربى)

 .البن املغا لي الواسطي ، وكلها مطبوعة  (طالب
للبخاري ، وكتاب  (األدب املفرد)كتاب : كتب اآلداب وحماسن األخالق ، مثل : ومن الكتب املفردة    
للطرباني ، ( مكارم األخالق)البن أبي الدنيا ، وكتاب ( مكارم األخالق)للبيهقي ، وكتاب ( اآلداب)

للخرائطي ( مساو  األخالق)، وكتاب  -وهو أوسع هذه الكتب-للخرائطي ( مكارم األخالق)وكتاب 
ضمن كتب اآلداب كتب متعددة كث ة ألبي الشيخ األصبهاني ، ويدخل ( التوبيخ والتنبيه)أيضًا ، وكتاب 

التواضع )و ( ذم الغضب)و ( ذم الكذب)و ( ذم البغي)و  (الصمت)كتاب : البن أبي الدنيا ، مثل 
 .يف كل ما يورده   يسند، وغ ها كلها البن أبي الدنيا وهي ( احللم)و ( الصرب)و ( اإلخوان)و ( واخلمول

ألبي ( األمثال)للرامهرمزي ، ( األمثال)ألبي الشيخ األصبهاني ، ( األمثال: )كتب األمثال النبوية ، مثل    
 .للقضاعي ( مسند الشهاب)هالل العسكري ، 

لإلمام أمحد ، ( الزهد: )كتب الزهد والرقائق ، وطبع منها عدد كب  ، ومنها : ومن املواضيع املفردة    
ويدخل فيها أيضًا كتب البن أبي الدنيا مثل .  لوكيع ، والبن املبارك و للبيهقي ، وألسد بن موسى( والزهد)
 . وغ ها( الرقة والبكاء)و ( احملتضرين)و ( اجلوع)،  و(ذم الدنيا: )
كتب أحاديث األحكام ، يدخل من بينها كتب السنن واجلوامع ، لكن هناك كتب : ومن املواضيع املفردة    

للطحاوي ، وهو ( شرح معاني اآلثار: )ه الكتب اختصت باألحاديث ال  احتج بها الفقهاء ، ومن أقدم هذ
للبيهقي ، أورد  (اخلالفّياف)كتاب حمدث وحافظ وحنفي ، فأسند أدلة أبي حنيفة وذكرها بإسناده ، وأيضًا 

البن  (التحقيق)كتاب ، وأيضًا  -وهو كتاب ضخم-فيه أدلة الشافعية مسندة ، طبع منه ثالثة الداف 



 26 

البن  (األوسط)كتاب ة املذهب احلنبلي ، ومن كتب األحكام ال   ذكر األسانيد اجلو ي ، وقد أسند فيه أدل
( التلخيص احلب )للزيلعي ، و( نصب الراية)يأ ي بعدها كتب ختريج أحاديث األحكام ، من أمثال . املنذر 

(  نقيم التحقيق) البن عبداهلادي ، وأيضًا(  نقيم التحقيق)البن امللقن ، و( البدر املن )للحافظ ابن حجر ، و
لأللباني ، فاألول يف الفقه احلنفي، والثاني ( إرواء الغليل يف ختريج أحاديث السبيل)، و -ومل يطبع-للذهيب 

والثالث يف الفقه الشافعي ، والرابع واخلامس يف الفقه احلنبلي ، أما الفقه املالكي فكتب التخريج فيه قليلة 
اهلداية يف ختريج )كتاب للدرديري ، وكذلك ( ختريج أحاديث املدونة)جدًا ، لكن هناك رسالة مطبوعة وهي 

ألبي الفي  الغماري ، فيمكن أن يعترب من ختريج أدلة الفقه املالكي ، باعتبار أن ابن رشد  (أحاديث البداية
 .مالكي املذهب 

البن حجر ، ( و  املرامبل)أيضًا يدخل يف كتب األحكام ، كتب أحاديث األحكام احملذوفة األسانيد ، مثل    
ففيه عزو ، وبع  األحيان فيه حكم على احلديث ، وأيضًا كتب األحكام الثالثة ال  صنفها عبداحلق 

ُطبعت يف مخسة الداف ، -( األحكام الوسطى)، و -ومل  طبع-( األحكام الكربى: )اإلشبيلي وهي
غرى اشرتط فيها  مؤلفها أن ال يورد فيها ، واألحكام الص -وُطبعت أيضًا يف الدين-( األحكام الصغرى)و

إال األحاديث الصحيحة ، فميزة األحكام الصغرى أن مجيع األحاديث الواردة فيه هي صحيحة عند عبداحلق 
واألحكام الوسطى يذكر فيها . فيها إسنادًا وال  علياًل وال كالمًا على احلديث  راإلشبيلي ، وهو ال يذك

كتِف فيها باألحاديث الصحيحة ، وهي ال  ألف عليها ابن القطان الفاسي كتابه الكالم على احلديث ، ومل ي
وأما األحكام الكربى . فهو على األحكام الوسطى ( بيان الوهم واإليهام الواقَعني يف كتاب األحكام)املشهور 

، وهو موجود  -وهو مل يطبع حتى اآلن-فيذكر فيه عبداحلق أسانيد املؤلفني كاملة ، وهذه ميزة الكتاب 
( املنتقى)، و( أمالي البزار: )وضخم ، وميزة أخرى للكتاب أنه ينقل من كتب مفقودة بالنسبة لنا اآلن مثل 

للقاسم بن أصبغ ، وكتب أخرى لبع  األندلسيني مفقودة ، ينقل منها بأسانيد مصنفيها ، فهو كتاب مهم لو 
 .ُطبع ، وخمطوطته موجودة يف جامعة أم القرى 

للمتقي اهلندي ، وأيضًا جلُّ كتب الزوائد ( كنز العمال: )ًا من الكتب املر بة على األبواب الفقهية أيض   
للهيثمي ، ( امع الزوائد ومنبع الفوائد)األول : مر بة على األبواب الفقهية ، وأجلُّ كتب الزوائد كتابان 

معجم )ماعدا األجزاء املفقودة من ال  صنع عليها الزوائد ُطبعت  الكتب وهو غ  مسند ، ولكن غالب
كشف )لكن ( ارمسند البز)، وأيضًا ( مسند أبي يعلى الكب )، أو األحاديث ال  أخذها من ( الطرباني الكب 

للحافظ ابن حجر ( املطالب العالية: )والكتاب الثاني . وهو مر ٌب على األبواب الفقهية  ،يعني عليه( األستار
 .الفقهية أيضًا  ، وهو مر ب على األبواب
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املقصد العليُّ يف  وائد )كتاب ، و ( كشف األستار عن  وائد مسند البزار: )ومن كتب الزوائد أيضًا     
يف عشرة الداف ، لكنه غ  مر ب على (  وائد  اريخ بغداد)، وصدر مؤخرًا  (مسند أبي يعلى املوصلي
 .للهيثمي ، وهو مطبوع ، وله طبعتان ( احلارث بغية الباحث يف  وائد مسند)األبواب الفقهية ، وكتاب 

من الكتب ال  ر بت على األبواب الفقهية شروح احلديث املسند ال  ُيسند فيها الشارحون بع     
للخطابي ، وهو شرح لصحيم البخاري ، وُيسند فيه اخلطابي بع  ( أعالم احلديث)األحاديث ، من أمثال 

البن عبدالرب ،وهو شرح للموطأ  (اإلستذكار)كتاب ، وأيضًا -لى اهلل عليه وسلمص-األحاديث بإسناده إىل  النيب 
البن عبدالرب أكثر منه رواية لألسانيد ، لكنه غ  ( التمهيد)، حيث يورد فيه ابن عبدالرب أحاديث بإسناده ، و

ى احلديث من مر ب على األبواب الفقهية بل هو مر ب على شيوخ مالك ، إال أنه من السهولة أن  قف عل
خالل املوضوع حينما  رجع إىل  املوطأ فتن ر يف الباب الذي أورد فيه اإلمام مالك احلديث ، و ن ر يف 

وهناك طريقة أخرى فيما إذا . فتستخرج احلديث من خالل الشيخ السابق ( التمهيد)الشيخ ، ثم  رجع إىل 
ن املوطأ يقوم احملقق بتحديد موطن احلديث فإنه يف أي موطن يذكر احلديث م (اإلستذكار)كتاب كان لديك 

يف ثالثني الد ، ( اإلستذكار)وهما كتابان ضخمان ، حيث يقع  بذكر الصفحة واجمللد ،( التمهيد)يف 
 .يف ستة وعشرين الد ( التمهيد)و
لى حممد فؤاد عبدالباقي،فكما أنه على األلفاظ فهو أيضًا ع برتمجة (السّنةمفتاح كنو  )كتابأيضًا    

 .املوضوعاف
يوسف : ، حيث قام أحد احملققني واملفهرسني وهو الدكتور ( املعجم املفهرس للمسائل الفقهية)أيضًا    

ر ب األحاديث على املسائل الفقهية ، ور ب املسائل الفقهية على  (شرح معاني اآلثار)كتاب املرعشلي يف 
 .حروف اهلجاء

الكتب ال  ُر بت على املسانيد ، حيث إن بع  : اب الفقهية أيضًا من الكتب ال  ُر بت على األبو   
العلماء أخذ بع  املسانيد املر بة على أمساء الصحابة فر بها على األبواب الفقهية ، ومن أقدم هذه الكتب 

من -ابن  كنون : ملؤلفه  (الكواكب الدراري يف  ر يب مسند أمحد بن حنبل على أبواب البخاري)كتاب 
، وكتابه ضخم ، املوجود منه اآلن مائة الد ، وقد  وفى مؤلفه ومل يتمه ،  -اإلسالم ابن  يمية شيخ الميذ 

شي ًا من مسند اإلمام أمحد ، وكان من منهجه أنه إذا أ ى على مسألة من مسائل  لواملوجود منه اآلن ال ميث
: جمللدين كلها ضمن الكتاب ، ويقول احلديث وفيها كالم لشيخ اإلسالم ، أو كتابًا يف الد أو الدين أورد ا

، ويذكر كتابه كاماًل ،وكذا إذا كان هناك كتابًا البن قيم اجلو ية ... كذا :  شيخ اإلسالم ابن  يميةقال 
وأيضًا أورد . متعلق مبسألة من مسائل احلديث فإنه يورده كاماًل يف شرح هذا احلديث ضمن كتابه السابق 

 وضيم )كتاب وقد ُطبع -( الكواكب الدراري)يف الدين من  (ؤ لف واملختلف وضيم املشتبه يف امل)كتاب 
، واملقصود أنه كتاب ضخم  -يف عشر الداف ، وكله يف  راجم الرواة ، ويف املؤ لف واملختلف (املشتبه
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ه أمحد جاء بعد. جدًا حفظ لنا الكث  من الكتب ، ومل يتمه املؤلف ، ومل يصل لنا كاماًل بل جزٌء يس  منه 
الفتم الرباني يف  ر يب )كتاب ، وأّلف  -املشهور بالساعا ي ، وهو من الذين  وفوا يف العصر احلديث-البنا 

عون املعبود يف  ر يب )كتاب حيث ر ب املسند على أبواب الفقه ، وله أيضًا  (مسند أمحد بن حنبل الشيباني
( بدائع امِلَنن يف  ر يب املسند والسنن)أيضًا ، وله  -يقصد مسند أبي داود الطيالسي- (مسند أبي داود

 .للشافعي ، حيث أخذ املسند من سنن الشافعي ور به على أبواب الفقه 
 : استخراج احلديث من خالل وصف يتعلق باملنت.د
إذا كان احلديث ُمشكاًل يف ظاهره مع آية قرآنية أو مع حديث نبوي آخر أو مع العقل أو مع احلس ، .1   

ُ ألِّ  أويل خمتلف )لإلمام الشافعي ، وكتاب  (اختالف احلديث)كتاب : فت كتٌب يف هذا الباب منهافقد
شرح )كتاب  -وهو موسوعة مهمة جدًا ، ونافعة جدًا كذلك-البن قتيبة ، وأوسع هذه الكتب ( احلديث

 .للطحاوي ، وهو مطبوع يف ستة عشر الدًا  (مشكل اآلثار
،  -وهو مطبوع-البن املديين ( العلل)فنرجع إىل  كتب العلل ، من أمثال إذا كان احلديث معلاًل . 2   
 .للدارقطين ( العلل)للرتمذي ، و( العلل الكب )البن أبي حامت ، و( العلل)و
علل )كتاب للدارقطين ، أو  (التتبع)كتاب وإذا كان احلديث يف الصحيحني وهو مما انتقد فنرجع إىل     

 .البن عّمار ، أو لغ ه  (األحاديث يف صحيم مسلم
للخطيب ، وكتاب  (الفصل للوصل امُلدرج يف النقل)كتاب إذا كان يف منت احلديث إدراج فنرجع إىل  .3   
 .للسيوطي ( امَلْدَرج إىل  امُلْدَرج)
 املقاصد السَّنية يف: )إذا كان احلديث قدسيًا فنرجع إىل  الكتب املؤلفة يف األحاديث القدسية ، مثل .4   

( اإلحتافاف السنَّية يف األحاديث اإلهلية)، وكتاب  -وهو مطبوع-البن َبْلَبان الفارسي ( األحاديث اإلهلية
 .لعبدالرؤوف املناوي 

يف املرة السابقة رجعنا هلا ؛ ألنها مر بة على .  إذا كان احلديث من الزوائد فنرجع إىل  كتب الزوائد .5   
إذا حبثت عن : رجع إليها ؛ ألن احلديث موصوف بأنه من الزوائد ، فمثاًل األبواب الفقهية ، أّما اآلن فن

فلم  ده فيها ، فرتجع مباشرة إىل  كتب الزوائد ؛ ألن احلديث من الزوائد على  الكتب الستةحديث يف 
ا ، فإن مل فغالبًا ستجد حديثك فيه( املطالب العالية)أو  (امع الزوائد)كتاب ، فرتجع مثاًل إىل   الكتب الستة

؛ وذلك ألن الكتب  الكتب الستة ده فيها فليكن أول ما يتبادر إىل  ذهنك أنك أخطأف ، وأنه موجود يف 
ومعاجم ( مسند البزار)و ( مسند أبي يعلى)و ( مسند أمحد)املؤلفة يف الزوائد استوعبت كتبًا ضخمة كو

، فَيِقلُّ أن يفو ها ( املطالب العالية)يد أخرى يف الطرباني الثالثة ، فهذه يف امع الزوائد وحده ، وعشرة مسان
 .حديث 
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: إذا كان احلديث موصوفًا بأنه متوا ر فنرجع إىل  الكتب ال  ُألفت يف بيان األحاديث املتوا رة ، مثل .6   
لسيوطي ، ل( قطف األ هار املتناثرة يف األخبار املتوا رة)للكتاني ، و (ن م املتناثر من احلديث املتوا ر)كتاب 
 .للزبيدي ( لقط الآللئ املتناثرة يف األحاديث املتوا رة)وكتاب 

إذا كان احلديث موصوفًا بأنه ناسٌخ أو منسوخ فنرجع إىل  املؤلفاف يف األحاديث الناسخة أو املنسوخة .7   
كتب الناسخ وهو من أجلِّ -للحا مي  (اإلعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار)كتاب : املسندة من أمثال 

 . -وهو أيضًا كتاٌب مسنٌد مطبوع-البن شاهني ( ناسخ احلديث ومنسوخه)، وكتاب  -واملنسوخ
كتاب اخلطيب منت احلديث رجٌل مبهم فنرجع إىل  كتب املبهماف يف املنت ، ومن أقدمها  إذا كان يف.8   

البن بشكوال ، وكتاب ( بهمافالغوام  وامل)، وكتاب  (األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة) البغدادي
امُلستفاد يف )لعبدالغين بن سعيد ، وكتاب ( الغوام  واملبهماف)البن طاهر املقدسي ، و( إيضاح اإلشكال)

 .ألبي  رعة العراقي ، وكل هذه الكتب مطبوعة ( مبهماف املنت واإلسناد
 

 الطريقة الثالثة
 ([الكمبيو ر)استخراج احلديث من خالل احلاسب اآللي]

   
اسم الراوي ، : احلاسب اآللي ُيعترب ِفهرسًا ُينتفع به كما ُينتفع بالفهارس على مجيع الوجوه السابقة على     

احلاسب اآللي إال أن يكون ِفهرسًا ، ويستحيل أن  وأو الصحابي ، أو لف ة يف احلديث ، وغ ها ، وال يعد
يث ليس عماًل آليًا ، بل هو عمٌل حيتاج إىل  فقه يكون قادرًا على االستقالل يف احلكم ، فاحلكم على احلد

 .مجيع ذلك للكمبيو ر  ىواستنباط وإعمال ذهن و ال يتأ 
 :مزايا احلاسب اآللي *
 .من الوقت  هالسرعة وما يوفر( 1   
 . نوع أساليب استخدامه ( 2   
 .استيعابه لعدد كب  من املصادر ( 3   
 :عيوبه *   
تى اآلن ، ولعل العجلة والتنافس بني الشركاف املنتجة هلذه الربامج جيعلهم عدم دقة برااه ح( 1   

 .يستعجلون يف إخراجها بغ  دقة 
إبعاد القار  عن التعرف على املصادر ومناهجها ، حتى إن البع   صّور أنه ميكن أن يستغين بهذه ( 2   

حمّل الكتاب ، فالكتاب هو الوسيلة  عن الكتب ، وهذا غ  صحيم ، فالكمبيو ر مستحيل أن حيل جالربام
 .الصحيحة للتعّلم 
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االغرتار بكثرة املصادر ، فالبع  قد ي ن أن التخريج بكثرة املصادر ، فإذا وقف على احلديث يف ( 3   
مصادر متعددة ظنَّ أنه أعلم من الذي مل يقف على مصادره ، وهذا  ما حيصل من خالل الكمبيو ر الذي 

ديدة ، وقد يغرّت بذلك الباحث ، والشك أن هذا غ  صحيم ، وأنه عيب يف مستخدم يوقفك على مصادر ع
فُينصم من يستخدم احلاسب اآللي أن يستغّل املزايا ال  فيه استغالاًل جيدًا ، وأن يتجنب  .الكمبيو ر 

واآلن الكمبيو ر أصبم واقعًا والبد .و ر العيوب السابقة ال  هي يف احلقيقة عيوب يف املستخدم ال يف الكمبي
 .من االستفادة منه ، وليس هناك داٍع ملعادا ه 

 
 :الطريقة الرابعة 

 [السّنةاستخراج احلديث من خالل االستعرا  واجَلْرد لكتب ]
 
وهذه الطريقة هي الطريقة . وذلك بأن  أخذ الكتاب من أوله إىل  آخره قراءًة حتى  ستخرج احلديث    
 . كان يس  عليها احُلّفاظ والعلماء وامُلخرجون األّولون يف عصر ماقبل الطباعة ال 
 :من مزايا هذه الطريقة *   
أنها الطريقة الوحيدة ال  نستطيع أن جنزم من خالهلا أن هذا احلديث موجود يف هذا الكتاب أو غ  ( 1   

ديث يف الكتاب وهو موجود فيه ، فقد يبحث موجود فيه ؛ ألن مجيع الطرق السابقة قد ال  دلُّ على احل
 الباحث 

يف الكتاب بالطرق السابقة فال جيد احلديث ، ثم يقف على عبارة أحد العلماء أنه موجود فيه ، فَيجزم 
بوجوده يف الكتاب ، فحني البحث والقراءة بهذه الطريقة ُيوقف على احلديث ؛ ألنه قد يسقط من الفهارس 

 ...س ، وهكذا ، وقد ينساه امُلفهر
أنها  كاد  كون الطريقة الوحيدة الكتشاف العلة اخلفية ؛ ألنه قد يقف أثناء االستعرا  على رواية قد ( 2   

ُ ِعلُّ الرواية ال  يبحث عنها من خالل وهم الراوي يف منت احلديث أو يف إسناده ، وهذه ال  دلُّك عليها 
 .متامًا  الطرق السابقة ، ومن مارس التخريج يعرف ذلك

 .التعرف على مناهج العلماء ، وأسباب التأليف ( 3   
الفوائد اجلانبية الكب ة ال  يستفيدها طالب العلم أثناء القراءة ، وينبغي  قييد هذه الفوائد يف جلدة ( 4   

نباط وقد ينقدح يف ذهن طالب العلم است. الكتاب برقم الصفحة ، خاصة الفوائد ال   وجد يف غ  م نتها 
من أحد األحاديث ال  مّر عليها فينبغي  قييد هذا االستنباط جبانب هذا احلديث ، ووجه االستنباط ؛ حتى ال 

 .ُينسى مع مرور الزمن 
  .النبوية  السّنةأنها الطريقة الصحيحة الستحضار متون ( 5   


