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 التمهيد
 

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن 

حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسّلم، وعلى آله  ال إله إال اهلل وأشهد أن
الطيبني وصحابته املكرمني اجملاهدين الذين مل يألوا جهًدا يف نشر هذا الدين 

 وتبليغه للعاملني، أما بعد: 
فمنننن فضنننل اهلل سنننبحانه علنننى هنننذه ا منننه أن تكفينننل اهلل  فننن  هنننذا النننّدين 

ۡن  ََّّاإِن َّومصادره وأصنوله وذلنيف يف لولنه تعنا :  ۡۡلحناََّنح ِۡكن حَّٱَّنحز  َّۥلح ََِّّإَون ناَّلذ
نن  حَّ َٰفِظ  كمننا أنننه جعننل وسيفننه رسننوله صننلى اهلل عليننه وسننلم   [9]احلجننر: ٩َّلححح

بينننان كنننل منننا يتننناه إ  بينننان يف هنننذا الكتننناي، فبننننيي وفّسنننر، وصنننار بياننننه ال مننناً 
ياًل حلفنن  الآننرآن، ومننن هنننا هيننأ اهلل تعننا  لكتابننه وسنننه رسننوله مننن يف و مننا جنن

بعد جيل، حف اً يف الصندور وحف ناً يف السنطور جنبناً إ  جننل، فالنذين لناموا 
خبدمننه الكتنناي والسنننه هننم العنندوم ا ربننات فمننا تركننوا جانبًننا مننن جوانننل العلننم 
حتتنناه إلينننه ا منننه إالي لنناموا بنننذليف، والعناينننه بالسننننه ال تنن ام مسنننتمر  منننن الآنننرون 

ذه النننندو  إالي جوذًجنننا الهتمنننا  اململكنننه املفضنننله إ  يومننننا هذا،وليسننن  إلامنننه هننن
خبدمنننه السننننه والسنننم ،إذ يآنننو  عننندد كبنننم منننن البننناح ني بالكتابنننه يف مو نننوعا ا 

عنايننه »املختلفننه، وكننن  عننن دعنن، إ  ذلننيف، فتلبيننه للنندعو  باملشنناركه يف ننندو  
الننننظ تن مهننننا و ار  الشنننن ون « اململكننننه العربيننننه السننننعوديه بالسنننننه والسننننم  النبويننننه

اإلسننننالميه وا ولنننناة والنننندعو  واإلرشنننناد، ع لننننه يف  منننن  امللننننيف فهنننند لطباعننننه 
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عناينه املسنلمني »املصحف الشريف باملدينه املنور ، بتآدمي  ث يف احملور ال نا:: 
علم التخريج ودوره يف »املو وع ال امن  «بالسنه والسم  النبويه على مّر العصور

عينا بنناهلل تعننا  عنن  وجننل يف كتابننه فشننّمرت عننن سننام ا نند مسننت«. خدمننه السنننه
هنننذا البحنننث، أسنننأم اهلل تعنننا  أن ينفننن  بنننه املسنننلمني وأن  علنننه خالصننناً لوجهنننه 

 الكرمي، إنّه مسي   يل.
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 خـطـة البحـث
لسم  البحث إ  متهيد ومآدمه وأربعه أبواي، ويف كل ا بواي فصوم، 

السنه وسبل الكتابه يف مث خامته. أما التمهيد فف، عنايه ا مه خبدمه الكتاي و 
 هذا البحث.

فف، معا: التخريج لغه واصطالحاً، والكتل امل لفه حدي اً  أما المقدمة
 فيه.

 : أمهيه التخريج واالستخراه وفوائده ونشأته.الباب األول
 وفيه فصالن:
 : أمهيه التخريج واالستخراه وفوائده.الفصل األول
 : نشأته وتطوره.الفصل الثاني

 : اهتما  العلماء بالتخريج وجهودهم يف ذليف.نيالباب الثا
 ويشتمل على مدخل وفصلني:

 املدخل: بدايه االهتما  بالتخريج بشكل م لفات يف الآرن الراب  فما بعد.
: جهود العلماء يف ختريج ا حاديث الوالعه يف كال  الفصل األول

 بعض املصنفني من أهل الفنون املختلفه.
لماء يف ختريج ا حاديث بدون تآّيد بكتاي : جهود العالفصل الثاني

 معنّي ومو وع معني.
 : التخريج املبين على املنت واإلسناد وطرم ختر هما:الباب الثالث

 وفيه مدخل وفصالن:
 : بيان الصعوبه يف التخريج وشد  احلاجه إليه.المدخل

 : يف التنبيه على بعض ا مور املهمه املتعلآه بالتخريج.الفصل األول
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: طرم ختريج احلديث ووسائله: وفيه لفصل الثانيا
 مدخل ورالره مباحث:

 : التخريج عن طريق معامل السند.المبحث األول
 : التخريج عن طريق معامل املنت.المبحث الثاني
 : التخريج عن طريق الكّل باحلاسوي.المبحث الثالث

 : دراسه إسناد احلديث ومتابعاته وشواهده. الباب الرابع
 الره فصوم:وفيه ر

 : يف بيان بعض ا مور املهمه بني يدي املو وع.الفصل األول
 : دراسه ا سانيد والطرم ومثر ا، وخطوا ا.الفصل الثاني
 : يف بعض الكتل املهمه املساعد  على دراسه الروا .الفصل الثالث

 .الخاتمة
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 المقدمة
واصطالحاً لبل أن أدخل يف مو وع البحث أريد أن أُعرِّة التخريج لغه 

 وإطاللاته عند احملدرني، فألوم:
 التخريج لغة:

التخريج مشتق من ماد  خره خروجاً، واخلروه نآيض الدخوم، وخاره كل 
 . (1)ش،ء ساهره. يآام: خرج  خواره فالن إذا سهرت جنابته

ۡۡ  َّومنه لوله تعا :  نزح ۡخن ح حََّّكح
ح
نۡ ََّّأ أي كم نل  رع  [99]الفنت::  ۥه ََّّ حَّشح

ۡخنننن ح حَّ، ومنننننه لولننننه تعننننا :(9)روعننننه وطرفننننهأبننننر  وأسهننننر م  
ح
أ اَّوح َٰ ح ا ننننهح َّض 

٢٩ (3)أي: أبر  وأسهر  ارها ونورها [99]النا عات. 
واخلروه … فآولنا خره خيره خروجًا واخلراه با سد »ولام ابن فارس: 

خروه السحابه، يآام ما أحسن خروجها، وفالن خرّيج فالن، إذا كان يتعلم 
، فكّل ما ذكر يتضمن معىن (4)«ه من حّد ا هلمنه كأنّه هو الذي أخرج

ال هور، وورد االستخراه واالخرتاه مبعىن االستنباط أيضاً، ويآام أيضاً: وخّرجه 
، ومن ذليف ِخرِّيج ا امعه، وذكر الدكتور بكر (5)يف ا دي فتخريه فهو ِخرِّيج

 نننننننننننننن

 (. 1/184( و الآاموس احمليط )  952، 9/949( لسان العري ) 1)
 (. 11/994( تفسم الآرطيب ) 9)
 (. 4/445( معامل التنن يل للبغوي ) 3)
 .( 171 – 9/175( معجم مآاييس اللغه ) 4)
 (. 1/185( الآاموس احمليط ) 5)
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املكان  أبو  يد: أّن معناه مشتق من: النفاذ وال هور واالنفصام للش،ء، من
الذي هو فيه إ  غمه سواء يف ا عيان أو املعا:، وَم يل لألعيان: خروه 
السحابه وخروه الشمس من حت  السحاي وخروه الرّجل من داره، وللمعا:: 
لوهلم: فالن يل اخلروه أي ال هور، وهلذا مّس، اخلارجون عن طاعه اإلما  

اع، ومصدره التخريج، ومن هذا ، وخرّه على و ن فّعل من فعله الرّب(1)خواره
وهو انفصام الش،ء من املكان الذي هو -الرّباعّ، على أساس اشتآاله الكبم، 

ليل لعمل احملدث الذي خيره احلديث من بطون الكتل  -فيه إ  غمه
، فمن هنا ي هر لنا مناسبه املعىن اللغوي للمعىن االصطالح،، ولد (9)«ختريج»

 .(3)خراه واالستخراه أيضاً يَرُِد التخريج مبعىن اإل
 أمَّا اصطالحا  

فلم يتعرض له من أليفوا يف التخريج، ولاموا بتخريج أحاديث يف كتل 
فآهيه أو تفسميه وحنومها م ل: ال يلع، واحلاف  العرال، وابن حجر وغمهم، 
وهذا ما جعل الباح ني خيتلفون يف التعريف االصطالح، للتخريج. ونذكر فيما 

من بعض اإلطاللات ملعا: التخريج عند احملدرني، مث ما ورد من  يل، جوذجاً 
 املعاصرين من تعريفات اصطالحيه عندهم.
 إطالقات التخريج عند المحدِّثين
 :اإلخراجحيث ورد إطالله على معان: منها: 

 نننننننننننننن

 (.1/51( التأصيل  صوم التخريج )1)
 (.1/59( املصدر نفسه )9)
 (.1/92( فيض الآدير شرح ا ام  الصغم للمناوي )1/4( ان ر: )3)
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وروايته للناس. لام  أي إبرا  احملدِّث احلديث أو إسهاره بسنده إ  النيّب 
"مث إنّا إن شاء اهلل، مبتدئون يف ختريج ما  (1)مآدمه صحيحه اإلما  مسلم يف

سأل ، وتأليفه على شريطه"، أي شرطه، فسّمى رمحه اهلل عمله يف إخراه 
الصحي: ختر اً. وهكذا ينطبق هذا اإلطالم على غمه من املصنفات الظ 

ل صنفها أصحاهبا بأسانيدهم م ل الصحاح والسنن واملسانيد، وغمها من الكت
الظ عني  بذكر ا حاديث با سانيد، ولذا يآام عند النسبه إليها أخرجه 

بعد – (9)البخاري، وأخرجه مسلم، وهكذا كان يطلق عند العلماء املتآدمني
على إيراد احلديث بإسناده يف مصادر  –سهور املصنفات املنهجيه يف السنه 

تُه ك ما عند املت  .(3)أخرينالسنه، وهذا االصطالح لد خف  ِحدي
: وللعلماء باحلديث يف تصنيفه (4)وعلى هذا ينن م كال  ابن الصالح

التصنيف على ا بواي، وهو ختر ه على أحكا  الفآه )) طريآتان إحدامها:
 أي إخراجه وروايته للناس يف كتبهم فهو مرادة له هبذا املعىن. ((…وغمها 

وايتها كما ذكر ويطلق أيضًا على إخراه ا حاديث من بطون الكتل ور 
 ، ون م كال  السخاوي على هذا، حيث لام السخاوي:(5)الدكتور الطحان

والتخريج: إخراه احملدث احلديث من بطون ا ج اء واملشيخات،  ))
والكتل وحنوها وسيالها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو ألرانه أو حنو 

 نننننننننننننن

(1( )1/4.) 
 (. 1/4) ( ويُنَعدُّ احلد الفاصل بني املتآدمني واملتأخرين رأس سنه رالمثائه، كما ذكر الذهيب يف املي ان 9)
 (. 1/91وكشف الل ا  للدكتور عبداملوجود )  14، 13( ان ر: حتفه اخلريج إللبام، 3)
 .998( يف علو  احلديث/ 4)
 .11( يف أصوم التخريج/ 5)
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ل والدواوين م  بيان ذليف، والكال  عليها، وع وها ملن رواها من أصحاي الكت
 .(((1)…البدم واملوافآه وحنومها 

أشار يف تعريفه  -رمحه اهلل تعا   -وذكر د.بكر أبو  يد أن السخاوي 
، مث ذكر (9)املذكور إ  اختالة حآيآه التخريج بتنوع طرله واختالة حآائآها

 .(3)على  رد اإلخراه والع و -أي التخريج  -أنه لد يُتوس  يف إطالله 
 من اطالقات التخريج: االنتقاء:و 

أي: انتآاء احملدِّث ا حاديث املشتمله على غرائل وفوائد من كتل الفوائد 
وا ج اء وغمها، ومنها ختاريج اخلطيل البغدادي لعدد من الكتل، منها فوائد 

 أيب الآاسم الننيْرِجس،، ختريج اخلطيل يف عشرين ج ءا.
 عفر بن أمحد السراه الآاري، ختريج « الفوائد املنتخبه الصحاح العوايل»
 .(4)اخلطيل

وينطبق التخريج هبذا املعىن على كل الكتل الظ انتخبها احملدِّرون من 
أنه لام ه( 413املصادر احلدي يه، وذكر الذهيب يف ترمجه ا ارودي اهلروي )ت

بعض الكبار: ا ارودي أوم من سّن هبرا  ختريج الفوائد وشرح الرجام 
 .(5)ي:والتصح

 نننننننننننننن

 (ط / بنارس. 318/ 3( فت: املغيث ) 1)
 .53( التأصيل/ 9)
 .54( املصدر السابق / 3)
ومننوارد اخلطيننل للنندكتور  193فننات اخلطيننل اليوسننف العنن / وللم ينند ان ننر ربنن  م ل 57( املصنندر السننابق/ 4)

 .85أكر  العمري / 
 (. 3/1255( وتذكر  احلفاظ )385/ 17( سم أعال  النبالء )5)
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 ولكن هذا املعىن مل ينتشر ومل يستمر فيما بعد، وصار يف حكم املنس،.
وإّجا ك ر استعماله يف ا  منه ا خم  إ  ولتنا احلا ر مبعىن الع و والدالله: 
 أي ع و احلديث إ  مصادره الظ خرجته والّدالله على موا عه م  بيان احلكم.

مبعىن « لغ  يف حترير التخريجوبا»ذكر املناوي عند لوم السيوطّ،: 
اجتهدت يف  ذيل ع و ا حاديث إ  خمرجيها من أئمه احلديث، من ا وام  
والسنن واملسانيد فال أع و إ  ش،ء منها إاّل بعد التفتي  عن حاله وحام 

كع ماء   –وإن جلي -خمرجه، وال أكتف، بع وه إ  من ليس من أهله 
 حاديث بدون إسناد، أميا الّذين يسندون أي: الذين يذكرون ا (1)«املفسرين

 ا حاديث فداخل يف ع وه.
وهذا املعىن ا خم هو الذي شاع وذاع عند املتأخرين من احملدرني يف 
الآرون املتأخر  وك ر استعماله بعد أن بدأ العلماء بتخريج ا حاديث املب وره يف 

 .(9)ممهابطون الكتل املختلفه، وال سيما يف الفآه والتفسم وغ
: االستخراه أو املستخره، ومجعه مستخرجات، ومن إطالقات المحدثين

خره على »ذكر الذهيب يف ترمجه احلاف  أيب علّ، احلسني بن حممد بن أمحد أنّه 
 .(3)مستخرجاً حافالً  «الصحيحني

إّن احلاف  أبا بكر حممد »وذكر احلاف  ابن حجر يف كتابه النك  فآام: 
با: املعروة با و ل، ذكر يف كتابه املسميى بن املتفق )أي ابن عبداهلل الشي

 نننننننننننننن

 (.1/92( فيض الآدير شرح ا ام  الصغم للسيوط، )1)
 .12و حتفه اخلرِّيج  19( ان ر: أصوم التخريج  9)
 (.11/988( سم النبالء )3)
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حدي ًا حدي اً، فكان « الصحيحني»أنه استخره على مجي  ما يف  –الكبم( 
 .(1) موع ذليف مخسه و عشرين ألَف طريق، وأربعمائه ومثانني طريآاً 

 حنو رالمثائه« كتاي املتفق الكبم»وكذا ذكر الذهيب وابن عبداهلادي أّن 
 .(9)ج ء

 وسيأيت الكال  على اصطالح االستخراه عند احملدرني وفوائده لريباً.
بعد أن عديه من املشرتك  –ولد توس  د.بكر أبو  يد يف معىن التخريج 

حىت وّصلها إ  مثانيه عشر معىن  -واستعماله عند احملدرني وغمهم –اللف ، 
 .(3)«التخريج عند النحا »واستعماالً ختمها بلف  

تبنّي من خالم املعا: السابآه أّن املتآدمني مل يُنَعرِّفوا التخريج، باملفهو  
املصطل: عند املتأخرين، ولعّل ألري تعريف للتخريج االصطالح، عند 
املتأخرين ما تآد  ذكره عن السخاوي واملناوي؛ ولذليف اختلف املعاصرون 

 اصطالحاً. الذين أّلفوا يف أصوم التخريج ولواعده يف معىن التخريج
 التخريج في اصطالح المعاصرين

التخريج هو الدالله على مو   احلديث يف مصادره »عّرفه الطحان بآوله: 
 .(4)«ا صليه الظ أخرجته بسنده، مث بيان مرتبته عند احلاجه

هذا تعريف لطرم »وردي هذا التعريف الدكتور بكر أبو  يد، ولام: إن 

 نننننننننننننن

 (.1/997على مآدمه ابن صالح ) ( النك 1)
 (. 3/928(، وطبآات علماء احلديث )  11/494( ان ر: سم النبالء ) 9)
 (.14 – 1/55( ان ر: التأصيل )3)
 .19( أصوم التخريج له /4)
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، وتأباه صناعه «للتخريج»ه تعريفًا وحآيآه استخراه احلديث، وال ميكن لبول
 .(1)«احلدود والتعريفات
 وعرفه البآاعّ،:

 .(9)«هو إسهار موا   ا حاديث من مصادرها املسند »بآوله: 
… مث ذكر أنه ال يَرُِد على تعريفه هذا أن بعض كتل التخريج فيها  يادات

ال يادات، إذ إن  كاحلكم عليه صحه أو  عفاً؛  نه الح  جوهر التعريف دون
 .(3)هذه ال يادات مل يطيرد وجوُدها يف كتل التخريج كافه

 فمد على هذا التعريف ما أورد على التعريف السابق.
وعّرفه إلبام أيضا لريبا من تعريف الطحان املذكور م  تفاوت يسم يف 

 .(4)ا لفاظ
 عّرفه د.عبدالصمد بكر عابد بأنّه:

جه من أئمه احلديث والكال  عليه بعد من أخر  إ هو ع و احلديث »
 .(5)«التفتي  عن حاله ورجام خمرجه

وذكر الدكتور سعد بنن عبنداهلل آم محيند أن تعرينف التخنريج االصنطالح،: 
 له رالره تعريفات:

 نننننننننننننن

 .3تعليق  89( التأصيل/ 1)
 .11( ختريج احلديث الشريف / 9)
 .17، 11( املصدر نفسه/ 3)
 .11( حتفه اخلريج/ 4)
 .19ملدخل إ  ختريج ا حاديث واآلرار / ( ا5)
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 :التعريف األول
إخراه احلديث وإبرا ه للناس بذكر سنده ومتنه، فيآام: هذا حديث أخرجه 

 للناس بذكر سنده ومتنه كامالً.البخاري، أي أبر ه وأسهره 
 :التعريف الثاني

ختريج أحاديث كتاي معني، بذكر املخرِّه احلديَث الذي ذكره صاحل 
نتائج ا فكار يف »ذليف الكتاي بسنده كما فعل احلاف  ابن حجر يف كتابه 

للنووي، فالنووي يورد فيه ا حاديث بدون ذكر  (1)«ختريج أحاديث ا ذكار
ع و كما هو طريآته يف رياض الصاحلني، فخره احلاف  ابن حجر ا سانيد م  ال

 ، بتصرة يسم.أحادي ه حدي اً حدي اً بإسناده الطويل منه إ  النيب 
 :التعريف الثالث

هو التعريف الذي أصب: الداره عند متأخري  ماننا عريفه بعضهم، ويعين 
، ولعلي أدم تعريف بالبعض تعريف الطحان املذكور، الذي نآده د.بكر أبو  يد

له الذي ينطبق على أعمام التخريج عند العلماء هو ما عريفه الدكتور بكر بن 
 عبداهلل أبو  يد بآوله:

هو معرفه حام الراوي واملروي، وخَمَْرِجِه، وحكمه صحه و عفًا مبجموع »
 مبعناه الدليق وهو املراد عند« هذا تعريف التخريج»، مث لام: (9)«طرله، وألفاسه
، وهذا (1)«من طرم التخريج وه، أعالها (3)«الطريآه اخلامسه»اإلطالم، وهو 

 نننننننننننننن

 ( طب  الكتاي يف  لدين بتحآيق الشيخ محدي عبداجمليد السلف،، مبكتبه ابن تيميه ومل يكتمل بعد.1)
 .59، 41( التأصيل/ 9)
 مخس ه،: (أي: للطريآه اخلامسه )بآوله: ووسائف التخريج هلا 158( ذكرها امل لف يف املصدر نفسه/ 3)

= 
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التعريف هو الذي أراه دليآًا بفن التخريج العملّ، عند أهله، ولريل عا ذكره 
د.بكر أبو  يد، تعريف الدكتور عبدالغين أمحد م هر التميم، ال الث يف كتابه 

ه التعريفات أيضاً ليس  بعيد  وكلها ، وإن كان  بآي(9)((ختريج احلديث النبوي))
 تدور حوم احلمى، لكّن االختيار ول  لألدم وا م ل منها، واهلل أعلم.

ولعله من املناسل بعد االنتهاء من عرض معىن التخريج اصطالحاً أن أذكر 
 الكتل والرسائل الظ ألف  يف هذا املو وع.

 ننننننننننننننننننننن =
 

معرفننه اإلسننناد " دراسننه ا سننانيد "،  -4مث العنن و،  -3فنناملنت،  -9ه احلننديث ) الصننحايب (، ذكننر خمننر  -1
 فاحلكم صناعه، ببيان مرتبته صحه و عفا. -5

 .53( املصدر نفسه / 1)
 .95( ص 9)
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اطمممرس ارمممتخرا  « »أصمممال التخمممريج»أهمممل المال مممات فمممي 
 (1)«لحديثا

  يب الفيض أمحد بن حممد « حصوم التفريج بأصوم الع و والتخريج» -1
، و الكتاي مطبوع ومل ألف عليه ه(1382ابن الصدِّيق الغماري )ت

 .(9)لعد  توفره
 .(3)للدكتور حممود الطحان« أصوم التخريج ودراسه ا سانيد» -9
للدكتور « كشف الل ا  عن أسرار ختريج أحاديث سيد ا نا » -3

 .(4)عبداملوجود عبد اللطيف
 للننننننننننندكتور عبداملهننننننننننندي  ((طنننننننننننرم ختنننننننننننريج حنننننننننننديث رسنننننننننننوم اهلل )) -4

 مل ألف عليه. (5)عبدالآادر
 .(1)للدكتور شاكر ذيل فّياض« أصوم التخريج وطرم ختريج احلديث» -5
 «منهج دراسه ا سانيد واحلكم عليها ويليه دراسه يف ختريج ا حاديث» -1

 .(7)ه(1411بن احلسن العا: )ت للدكتور وليد
علم ختريج ا حاديث: أصوله، طرائآه، مناهجه للدكتور حممد حممود  -7

 نننننننننننننن

،  وامل لفننات يف هننذا 92( سننواء أولفنن  عليننه أ  مل ألننف عليننه أو ذكننره د.علنن، بآنناع، يف ختننريج احلننديث ص 1)
 وع ليس  لدميه. وأك ر من ألفوا يف التخريج ما  الوا على ليد احليا .ومنهم من تويف.املو 

 ( نشر بالرياض مبكتبه طربيه.9)
 هن.1398( نشر يف بموت، بدار الآرآن الكرمي، 3)
  .1985( نشر يف مصر، بدار ابن تيميه، عا  4)
  .1987( نشر يف مصر، بدار االعتصا ، عا  5)
 .92ث للبآاع، / ( ختريج احلدي1)
 هن.1418( نشر يف ا ردن، دار النفائس عا  7)
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 . ومل ألف عليه.(1)بكار
 . ومل ألف عليه.(9)للدكتور مها  عبدالّرحيم سعيد« ختريج احلديث» -8
مل ألف  (3)للدكتور مصطفى سليمان الندوي« تبسيط علم التخريج» -9

 عليه.
للدكتور بكر ابن  «تأصيل  صوم التخريج ولواعد ا رح والتعديلال» -12

 .(4)عبداهلل أبو  يد
. ومل (5)حملمد ع مان اخلشني «مفاتي: علو  احلديث وطرم ختر ه» -11

 ألف عليه.
 .(1)للدكتور عّ ت عل، عيد عطيه، مل ألف عليه« فن ختريج احلديث» -19
للدكتور « واحلكم عليها املدخل إ  ختريج ا حاديث واآلرار» -13

 .(7)عبدالصمد بن بكر عابد
 .(8)تأليف: إلبام أمحد حممد إسحام« حتفه اخلريج إ  أدله التخريج» -14
 .(9)للدكتور سعد بن عبداهلل آم محيد« طرم ختريج احلديث» -15
للدكتور عبدالغين أمحد م هر التميم، وه، « ختريج احلديث النبوي» -11

 نننننننننننننن

 هن.1418( نشر بدار طيبه يف الرياض عا  1)
  .1991( نشر جامعه الآدس املفتوحه يف عّمان 9)
 ( نشر بدار الكلمه.3)
 هن.1413( نشر بدار العاصمه يف الرياض اجمللد ا وم عا  4)
 ( نشر مبكتبه الساع، يف الرياض.5)
 هن، السنه ال انيه، العدد ال ا:.1429 -هن 1421( هو مآام نشر يف  له كليظ الشريعه والدعو  عا  1)
 ( نشر بدار الفضيله،بالرياض.7)
 ( نشر مبرك  الآرآن والسنه، فريوا نرائن فور إله آباد يويب اهلند.8)
 هن بالرياض.1492( نشر بدار علو  السنه، ط/ ا و   عا  9)
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 .رساله صغم  احلجم
ومل (1)للمرتضى ال بيدي« الآوم الصحي: يف مراتل التعديل والتجري:» -17

 ألف عليه.
تأليف حممد عجاه « املفيد يف ختريج احلديث ودراسه ا سانيد» -18

 ومل ألف عليه.(9)اخلطيل
بعد هذا السرد للم لفات يف فن التخريج، نعود إ  بيان أمهيه التخريج 

 وفوائده ونشأته وتطوره. 
 

 نننننننننننننن

 هن.1412نشر الفرلان، الرياض ط/ ا و  عا   91( والتأصيل /  1/539فهرس الفهارس ) ( ان ر: 1)
 هن.1412، طب  يف عا  312( ذكره يف كتابه املختصر الوجي  / 9)
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الباب األول: أهمية التخريج واالستخراج وفوائده 
 ونشأته وتطوره

 
 وفيه فصالن:

 الفصل األول: أهمية التخريج واالستخراج وفوائده
 الفصل الثاني: نشأته وتطوره
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 (9)وفوائده (1)الفصل األول: أهمية التخريج واالستخراج
 

 وه، ك م  ومتداخله يف أمور ك م :
مننن أهننل العلننم أمهيننه أصننوم التخننريج وشننرة منننن لته وذلننيف وال خيفننى علننى أحنند 

 نّننه أسنناس ملعرفننه السننننه النبويننه الننظ عليهننا مننندار فهننم الآننرآن وتفسننمه، حينننث 
ۡۡلحا َّيف لولنه: جعل اهلل سبحانه وتعا  بيانه إ  الرسنوم  نزح

ح
أ ۡكحََّّوح ِۡك حَّٱَّإَِلح َّلذ

حَّ ِ نناَّلِلن نناِ ََِِّّل بحنن ذ ِ حََّّمح ِۡ نن ََّّۡن ننزذ ، فهنن، عليهننا منندار ا حكننا  [44ل: ]النحننإَِلح
وتفاصيلها، وهبا يعرة احلالم من احلرا  وغم ذليف، وأهنم مثنر   صنوم التخنريج 
ه، حف  السنه وصيانتها من الّدخيل عليها ومعرفه صحي: املتنون منن سنآيمها 

 وحمفوسها من شواذها ومنكرا ا.
ْ الباي إذا مل جت))ولذا لام ابن املديين رمحه اهلل تعا :  م  طرله مل يتبنيي

 نننننننننننننن

حنّدث إ  كتناي معننّي مننن كتنل احلنديث املسنند  كصننحي: 1)
ُ
( االسنتخراه يف اصنطالح احملندرني هنو أن يننأيت امل

دي نننه بأسنننانيد لنفسنننه يلتآننن، معنننه يف شنننيخه أو شنننيخ شنننيخه أو منننن فولنننه ولنننو يف البخننناري مننن ال فيخنننره أحا
 الصحايب 

 ( ان ر لفوائد التخريج واالستخراه الكتل اآلتيه:9)
(، والتآيينند واإليضنناح  191/ 1، إرشنناد طننالي احلآننائق للنننووي ) 92- 19علننو  احلننديث البننن الصننالح/ 

(، وفنت: البنناري  393 – 391/ 1للحناف  ابنن حجنر ) للحناف  العرالن،، النكن  علنى مآدمنه ابنن الصنالح
(،  322 – 999/ 3(، )  952 -949/ 3(، ) 971، 1/41(، وفننننننت: املغيننننننث للسننننننخاوي ) 9/127)

(، طنننرم ختنننريج ا حادينننث للننندكتور  19-17/ 1مآدمننه حمآنننق خمتصنننر ا حكنننا  للطوسننن، د.أنننيس طننناهر ) 
(، ختنريج احلنديث  82 -18/ 1ور بكنر أبنو  يند ) (، التأصيل للندكت 91 -11سعد بن عبداهلل آم محيد ) 

(، املدخل إ  ختريج ا حاديث للدكتور عبدالصمد بكر عابد )  94 – 93الشريف للدكتور عل، بآاع، ) 
14 – 15 .) 
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 .(1)((خط ه
لو مل نكتل احلديث من )): -رمحه اهلل تعا   – (9)لام أبو حامت الرا ي
وورد « رالرني»وكذا ورد عن ابن معني م له لكن بلف   ،((ستني وجهاً ما عآلناه

الباي إذا مل جتم  طرله ال يولف على صحه احلديث وال  ))عن غمهم أيضاً:
 .(3)((على ُسآمه

من أراد الفائد  فليكسر  )):-رمحه اهلل تعا  –البغدادي  (4)لام اخلطيلو 
 .((للم النسخ وليأخذ للم التخريج 

لّلما يتمهر يف علم احلديث، ويآف على غوامضه، ويست م  ))ولام أيضاً: 
…. اخلف، من فوائده، إاّل من مج  متفرله وألف مشتته و م بعضه إ  بعض 

ويكشف املشتبه ويو : امللتبس … فس، ويُ ب  احلف  فإّن ذليف عا يآوي الن
…)). 

إذا اجتمع  طرم احلديث )): -رمحه اهلل تعا   – (5)ولام ابن دليق العيد
 .((ُيستدم ببعضها على بعض و م  بني ما ميكن مجعه وي هر به املراد

ومن ذليف تُنْعَرُة أمهيه التخريج وفوائده عند أهل الفن. وفيما يل، بيان 
 من ذليف: (1)ه مل
من أهم هذه الفوائد بل ه، مثرته معرفه صحه احلديث و عفه من مج   -1

 نننننننننننننن

 (. 1/371، وفت: املغيث للسخاوي ) 91( ان ر: علو  احلديث البن الصالح/ 1)
 (.3/999( املصدر ا خم السابق ) 9)
 (.322-3/999ملصدر السابق ) ( ا3)
 (. 9/989( ا ام   خالم الرّاوي ) 4)
 ، حتآيق عائشه عبدالرمحن.374( وعلو  احلديث  9/982( املصدر السابق ) 5)
 ( استفد ا من املصادر املذكور  يف أوم املو وع.1)
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 الطرم وختر ها.
معرفه م ان احلديث يف مصادره ا صليه، ومن مَثي توريق نص احلديث  - 9

 ورجاله،و بط هذا النص.
 راً.معرفه كون احلديث فرداً غريباً أو ع ي اً، أو مشهوراً مستفيضاً، أو متوات - 3
معرفه أني احلديث أخرجه الشيخان أو أحدمها يف ا صوم املسند ، فلسنا  - 4

 اجه إ  دراسه اإلسناد واحلكم عليه عندمها ملا تكفل كل واحد منهما م نه 
ذليف، ولد تلآ  ا مه كتابيهما بالآبوم، وإذا احتجنا إ  التخريج  حادي هما 

تخريج، كما سأشم إ  فوائد فليس  صل احلكم بل لفوائد أخرى يف ال
 املستخرجات عليهما وعلى غممها  من هذه الفوائد.

الولوة من خالم التخريج على كال  ا ئمه يف احلديث وإسناده صحه  - 5
و عفاً، م ل كال  الرتمذي وما ينآله عن البخاري وكال  النسائ، وأيب داود 

 ه حكم احلديث وإسناده.والدارلطين والبيهآ، وغمهم، فيسهِّل ذليف له معرف
معرفه شواهد احلديث ومتابعاته من عمليه التخريج ومن مث معرفه تآويه  - 1

 اإلسناد أو احلديث هبا أو عد  تآويته.
ميكن الوصوم بالتخريج ومج  طرم احلديث إ  معرفه علل احلديث متنا  - 7

 وإسناداً، من الشذوذ والنكار  و ياد  ال آه وحنوها.
على أسباي ورود احلديث من خالم ختر ه ومج  طرله واالطالع الولوة  - 8

لو مل نكتل  ))الرا ي بآوله:  (1)على معا: الغريل منه، كما ذكر أبو حامت

 نننننننننننننن

 ( تآد  توريآه.1)
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فهذه ا مله الآصم  تبني لنا ليمه مج   ((احلديث من ستني وجها ما عآلناه 
 طرم احلديث.

ق، أو يف وسطه بارنني معرفه السآط يف السند سواء يف أّوله وهو املعل -9
متواليني وهو املعضل، أو بواحد وأك ر متفرلًا فهو املنآط ، أو يف آخره فهو 

 املرسل، أو وجود تدليس يف اإلسناد.
 معرفه من روى عن املختلط لبل اختالطه من بعده. -12
معرفه الآلل يف اإلسناد أو املنت أو اإلدراه أو اال طراي وغمها من  -11

 العلل.
إسهار علل اإلسناد اخلفيه عند االختالة على الراوي بالوصل  -19

واإلرسام، أوبالولف والرف ، أو االتصام واالنآطاع، أو  ياد  رجل يف أحد 
 اإلسنادين، أو االختالة يف امسه وهو مرتدد بني رآه و عيف.

 .(1)فمعرفه احلديث املعلوم من غمه ه،  ق أُ ُّ الفوائد
ملبهم من الروا . والفرم بينهما أن املهمل مُسِّ، ومل معرفه املهمل وا - 13

 ينسل، واملبهم مل يسمي.
 .(9)كشف أوها  الروا ، واملخرجني من خالم التخريج  - 14
 معرفه العلو جبمي  ألسامه. – 15
 نننننننننننننن

( وشنرح أمحند شناكر  لفينه السنيوط،  778 – 777، 9/477وان ر: النك  البنن حجنر )  71( التأصيل/ 1)
 (55 – 15 .) 

 وما بعده مل يد من الفوائد املضافه. 71( ان ر: التأصيل / 9)
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حيث  (1)وأشم هنا إ  بعض الفوائد الظ ذكرها احلاف  ابن حجر يف الفت:
، فمن أراد (( يف فائد  تتب  طرم احلديث...مث ذكر ابن الآا ، فصالً  ))لام:

 التوس  وامل يد فلماجعه.

 نننننننننننننن

 ( وذليف حت  شرح حديث " يا أبا عمم ما فعل الُنغم". 12/585( فت: الباري شرح صحي: البخاري ) 1)
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 (1)نماذ  تطبيقية لبعض هذه ال اائد
 :من أمثلة العلو

 ان ر للعلو املطلق: 
( عند الطوس،، حيث جاء عنده، نا إسحام 99( من باي)91احلديث)

ىي عن أبيه ابن شاهني الواسط، لام: نا خالد بن عبداهلل لام: نا عمرو بن ي
تو أ... احلديث، فعال إسناُد الطوس، إسناَد  عن عبداهلل بن  يد أن النيب 

الرتمذي بآله رواته، حيث رواه الطوس، خبمسه روا ، والرتمذي بسته روا ، وهذا 
رنا إبراهيم بن موسى الرّا ي حدرنا  إسناده: لام: حدرنا يىي بن موسى َحدي

 عن أبيه عن عبداهلل بن  يد لام: رأي  خالد بن عبداهلل عن عمرو بن يىي
، فتبنيي لنا من امل ام املذكور علو إسناد الطوس، على (9)مضمض.... النيب 

 وه، ليس  عند الرتمذي. ((تو أ)) إسناد الرتمذي و ياد  
حيث يلتآ، معه يف "شيخه" وهو ما يعرة  –وأما العلو النسبي 

فان ر  –لآري من كتل السنه املعروفه باملوافآه، وهو النوع ا وم من أنواع ا
 (، 42( باي رلم )52لذليف: احلديث رلم )

 لام الطوس،: حدرنا حممد بن بشار لام: حدرنا عبدالرمحن بن مهدي..

 نننننننننننننن

مسننتخره الطوسن، علننى سنننن الرتمننذي ( وهن، مسننتفاد  مننن دراسنه احملآننق د.أنننيس بنن أمحنند بننن طناهر لكتنناي 1)
 هن.1415حيث حآآه لرسالته العلميه الدكتوراه، وطب  الكتاي، مبكتبه الغرباء/ عا  

، ك: الطهار ، ي: املضمضه واالستنشام منن كنف واحند، حتآينق 98( ح 49-1/41( ان ر سنن الرتمذي )9)
 أمحد شاكر.
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حدرنا حممد بن بشار حدرنا عبدالرمحن بن مهدي...  (1)ولام الرتمذي:
 فالتآى معه الطوس، يف شيخه حممد بن بشار وهو املوافآه.

 له ما يلتآ، معه يف "شيخ شيخه" أو فيمن فوله وهو ما يعرة ومن أم
 ( لام الطوس،:19( باي رلم )15: احلديث رلم )بـ"البدل"

حدرنا حممد بن إمساعيل السلمّ،، لام: نا عبداهلل بن ال بم احلميدي لام: 
 نا سفيان بن عيينه....

ن بن : حدرنا حممد بن أيب عمر املكّ، حدرنا سفيا(9)ولام الرتمذي
 عيينه... فالتآى الطوس،ُّ م  الرتمذي يف شيخ شيخه ابن عيينه وهو البدم.

 ، فم اله: بالمساواةوأما ما يعرة 
 ( من كتاي الطهار . 48( الباي رلم )58احلديث رلم )

عند الطوس، حيث لام: حدرنا بذليف يىي بن حكيم املآّومّ، لام: نا 
 .عن حممد عن أيب هرير   عبداهلل بن بكر السهمّ، لام: حدرنا هشا 

ولام الرتمذي: حدرنا حممود بن غيالن حدرنا عبدالر ام عن معمر عن 
 مها  بن منبه عن أيب هرير ، فتساوى عدد الروا  عندمها وهو مخسه روا .

وأما  ياد  أصحاي املستخرجات ألفاسًا على الكتل املخره عليها، فمن 
( عن 1 أّوم أبواي الطهار  برلم )أم له ذليف: احلديث الوارد عند الرتمذي يف

لام: "ال تآبل صال  بغم طهور، وال  عن النيب –ر ، اهلل عنهما–ابن عمر 
 صدله من غلوم"، 

 نننننننننننننن

 (.11و وء واحد، برلم )( الطهار ، ي: ما جاء أنه يصّل، الصلوات ب1/89( )1)
 .15( ك: الطهار ، ي: يف كراهيه االستنجاء باليمني، ح1/93( )9)
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ب ياد  يف أوله وه،: عن مصعل بن سعد لام:  (1)وجاء عند الطوس،
ساك ،  –ر ، اهلل عنهما–"مرض ابن عامر فجعلوا يُ نون عليه، وابن عمر 

يآوم: "ال يآبل  ليف، ولكيّن مسع  رسوم اهلل  (9)لس  داع فآام: أما إ:
 اهلل صال  بغم طهور وال صدله من غلوم".

( من كتاي الطهار  عند الطوس، وفيه 94( الباي رلم )99واحلديث رلم )
 . ياد  لصه و وء عبداهلل بن  يد 

( من كتاي الصال ، وفيه  ياد  139( الباي رلم )182واحلديث رلم )
 .ا دحا  الناس على فضل و وء رسوم اهلل لصه 

 (3)الظ تضمن  أحكامًا شرعيه: ما ورد عند الرتمذي ومن أمثلة الزيادات
ب ياد   (4)بلف : "ال و وء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه"، بينما جاء عند الطوس،

"وال صال  ملن ال و وء له، وال ي من باهلل من ال ي من يب، وال ي من يب من ال 
 ل ا نصار".ي

عن لآيط بن صرب  مرفوعًا بلف :  (5)واحلديث الذي رواه الرتمذي يف سننه
ب ياد  "وأسبغ  عنه  (1)"إذا تو يأت فخّلل ا صاب " وجاء عند الّطوس،
 الو وء، وإذا استنشآ  فبالغ إالّ أن تكون صائماً".

 نننننننننننننن

 .1( الطهار ، ح1/142( )1)
 ( كذا جاء يف ا صل، وصوابه داعًيا حسل مآتضى الآواعد.9)
 .95( ك: الطهار ، ح1/38( سنن الرتمذي )3)
 .94، ح92( املستخره، ك: الطهار ، الباي رلم 4)
 .38( ح1/51( )5)
 .34واحلديث  99( الباي رلم 919- 1/911( يف املستخره )1)
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 ومن أم له ال ياد  بذكر سبل ورود احلديث:
مل يأكل ن لال : "دخل  بابن يل على النيب حديث أّ  ليس بن  حمص

 .(1)الطعا  فبام عليه، فدعا مباء فرّشه" كما يف الرتمذي
فيه بيان سبل ورود حديث "العود اهلندي فيه سبعه  (9)ف اد الطوس،

 أشفيه" م   ياد  مجله أخرى ليس  عند الرتمذي.
ت، جاء عند واحلديث الوارد يف التسبي: والتحميد والتكبم أدبار الصلوا

 (4)فيه بيان سبل وروده"، دون الرتمذي. وكذا ورد عند الطوس، (3)الطوس،
 دون الرتمذي. ((إن شئ  فصم، وإن شئ  فأفطر  ))بيان سبل ورود حديث 

 ومن أمثلة كثرة طرق الحديث:
من  (5)احلديث املتعلق بالنه، عن البوم يف املاء الراكد، حيث رواه الرتمذي

من طرم رالره  (1)ه حممود بن غيالن، بينما رواه الطوس،طريق واحد عن شيخ
عن رالره من شيوخه وهم: أبو عبيد  بن أيب السفر الكويف، ويىي بن حكيم 

 املآّوم،، ومجيل بن حسن البصري.
بالتحديث واإلخبار وحنومها عند  ومن أمثلة تصريح بعض المدّلسين

 نننننننننننننن

 .54، باي 71( ح 125 – 1/124( )1)
 .19، ح51( باي 914 – 1/913( يف كتابه املستخره )9)
 .395برلم ح 992( مستخره الطوس،، ك: الصال ، الباي 3)
 .154، برلم ح 471( املصدر نفسه كتاي الصيا ، الباي 4)
 .18( ك: الطهار ، ي: كراهيه البوم يف املاء الراكد، ح1/51) ( يف سننه5)
 (.59- 57، ح 482( ي: 958 – 1/951( مستخره الطوس، )1)
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 صاحل املستخره:
اي الطهار ، حيث جاء فيه تصري: ( من كت7( باي رلم )9حديث رلم )

 .(1)ابن إسحام بالتحديث عند الطوس، دون الرتمذي
( من كتاي الصيا ، وفيه تصري: 514( باي رلم )717وحديث رلم )

 با خبار عند الطوس، دون الرتمذي.« عبدالر ام»

 نننننننننننننن

 .7ي  9( ك: الطهار ، ح 1/15( لارن بالسنن )1)
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 :تعيين المهملين في اإلسناد
فيه تعيني ( من كتاي الطهار ، و 71( باي ) 89ان ر: احلديث رلم )

 .(1)وهو ابن ي يد عند الطوس، بينما أمهل عند الرتمذي «ا سود»
( من كتاي الصال ، وفيه تعيني  117( الباي )  932واحلديث رلم ) 

 ، أنّه ال وري عند الطوس، بينما هو مهمل عند الرتمذي.«سفيان»
 :ومن أمثلة تمييز بعض الرواة

 عّرة الطوسّ، يف إسناده( من كتاي الطهار  51( باي )18احلديث ) 
 أنه مو  لآري  خبالة الرتمذي.« عبداهلل بن عبداهلل»

( من كتاي الطهار ، عرة الطوسّ، 17( باي )81وكذا يف حديث )
بذكر امسه واسم أبيه ونسبه عند الطوس، ومل يعرة عند  «أبا ليس»

 .(9)الرتمذي
اديث وع وها وغم ذليف من أم له للفوائد املذكور  من متيي  ألفاظ ا ح

 لروا ا، واملغايرات يف ألفاسها، ليس هنا  ام ذكرها.
 

 نننننننننننننن

 .118( ك: الطهار ، ح 1/929( السنن )1)
 .81( ك: الطهار ، ح 1/199( ان ر: السنن )9)
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 الفصل الثاني: نشأة علم التخريج وتطوره
 

انتقممممائ ا ئمممممة أحاديممممث مصممممن ات ل مممممن مئممممات ا لمممما  مممممن 
 ا حاديث

 

وبطون الكتل احلدي يه حوت أشياء ك م  يف « علو  احلديث»ال شيف أن 
 وأصوله.« التخريج»

إن أصوله تستمد منها ) أي من علو  احلديث ( »و  يد: لام د.بكر أب
ومن سائر كتل احلديث وشروحه ورجاله، وهلذا فإن إفراده بالتأليف ليس 
اخرتاعًا لعلم جديد، وإجا هو مج  ملا هناليف، ولعل هذا هو السبل لدى 
املتآدمني، ولسبل آخر، وهو أن التخريج مل يكن ميارسه إاّل احلفاظ 

 .((….  (1)ا امعون
و ياد  على ذليف ألوم: إن علم التخريج وإن مل يكن مدونًا يف كتل 
مستآله وذليف ملهار م وعد  احلاجه إليها ملا كانوا يف و ا، م  ح هم على 

، وما «إذا كتب  فآم  وإذا حدر  ففت »ذليف، كما ورد عن ابن معني: 
وعن أيب حامت « ط هالباي إذا مل جتم  طرله مل يتبني خ»تآد  عن ابن املديين: 

، وم له عن ابن معني «لو مل نكتل احلديث من ستني وجهًا ما عآلناه»الرا ي:
 لكنه بلف  رالرني.

ولذليف جند ا ئمه م ل البخاري ومسلم وأيب داود وغمهم يصرحون بذليف  

 نننننننننننننن

 .87( ان ر التأصيل/ 1)



 30 

 كما سيأيت.
رًا وعاملاً باحلديث وماهراً فيه بصحيحه من  بل احملدِّث عندهم ال يصب: حمدِّ

يمه، وعارفاً بعلله وغم ذليف إال بعد أن يروي احلديث بوجوه خمتلفه وأسانيد سآ
كما ذكر ابن عدي واخلطيل واحلا م، -متعدد ، ومن هنا نرى اإلما  البخاري 

أحف  مائه ألف حديث صحي:، وأحف  مائظ ألف )) يآوم: -عنه (1)والذهيب
 .((حديث غم صحي: 
إال ما َص:ي، وترك  من « ا ام » ما أدخل  يف كتايب ))ولام أيضاً: 

 .(9)((الصحي: خشيه أن يطوم 
عشر ألف ألف حديث  –أي من الصحي:  –أحف  منه  ))ولام أيضاً: 

وذكر السخاوي  ((ومائه ألف حديث غم صحي:  –أي مائه ألف حديث  –
 .(3)((أنه أراد بلوغ العدد املذكور بالتكرار هلا.. فرّي حديث له مائه طريق فأك ر

صنف  كتايب الصحاح لس   ))وذكر اخلطيل البغدادي لوم البخاري: 
عشر  سنه خّرجته من ستمائه ألف حديث، وجعلته حجه فيما بيين وبني 

 .(4)((اهلل
إن الذي مل خيرجه  ))ولام أبو حممد السرخس، راوي الصحي: ومن تبعه: 

 .(5)((البخاري من الصحي: أك ر عّا خرجه 

 نننننننننننننن

 14(، وشروط ا ئمه اخلمسه للحنا م،/9/95(، وتاريخ بغداد )1/142( ان ر: مآدمه الكامل البن عدّي )1)
 (.  19/415وسم أعال  النبالء ) 

 ( 1/45( املصدر السابق نفسه للذهيب وفت: املغيث للسخاوي ) 9)
 (. 1/41( املصدر السابق ) 3)
 (. 9/14( تاريخ بغداد ) 4)
 (. 48 -1/47( فت: املغيث ) 5)
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خرجوا على الصحيحني أتوا بطرم ك م   ياد  على ولذليف جند الذين است
ما عندهم، وعلى سبيل امل ام نذكر ما ذكره ابن حجر وتبعه تلميذه السخاوي 

أنه استخره على أحاديث الصحيحني حدي ًا حدي اً، فكان   ))عن ا و لا:: 
 .(1)((عدته مخسه وعشرين ألف طريق وأربعمائه ومثانني طريآاً 

: أن ا حاديث الظ مل خيرجها مل يآل -رمحه اهلل  -وهكذا صرّح مسلم 
إجا أخرج  هذا الكتاي ولل : هو صحاح،  ))عنها إ ا  عيفه، حيث لام: 

صنف   ))، وورد عنه لوله: (9)((ومل ألل إن ما مل أخرجه من احلديث فيه  عف 
 .(3)((هذا الصحي: من رالمثائه ألف حديث

تا: كما نآل عنه تلميذه أبو بكر ابن وهكذا صرّح اإلما  أبو داود السجس
 مسع  أبا داود يآوم: كتب  عن رسوم اهلل ))داسه راوي سننه حيث لام: 

مخسمائه ألف حديث انتخب  منها ما  منته هذا الكتاي، مجع  فيه أربعه 
 .(4)((… آالة ومثاجائه حديث، ذكرت الصحي: وما ُيْشِبُهه ويُنَآاربُه 

السنن »أليف كتابه  –رمحه اهلل  –بو عبدالرمحن وهكذا اإلما  النسائ، أ
كتاي ))فذكر حممد بن معاويه ا محر راوي الكتاي عن النسائ، لوله:  «الكربى

إاّل أنّه مل يبني علته، واملنتخل  ((السنن كّله صحي: وبعضه معلوم 

 نننننننننننننن

 (. 1/47( واملصدر السابق )  1/997( النك  للحاف  ابن حجر ) 1)
 (. 1/41( فت: املغيث ) 9)
 (.1/998(، ومآدمه البدر املنم البن امللآن )9/589(، وتذكر  احلفاظ للذهيب)13/121( تاريخ بغداد)3)
ذا ذكننننره احلننننا م، يف شننننروط ا ئمننننه ( يف ترمجننننه أيب داود وكنننن 9/57( رواه اخلطيننننل بسنننننده يف تنننناريخ بغننننداد ) 4)

( يف ترمجنننه أيب داود، وكنننذا السنننيوط، يف البحنننر النننذي  912-13/929والنننذهيب يف السنننم )  79اخلمسنننه/ 
 (. 3/1199 خر شرح ألفيه ا رر ) 
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كله، وذكر بعضهم أن   (1)صحي: – «السنن الصغرى» – «باجملتىب»املسمى
أهداه إ  أمم الّرمله، فآام له ا مم: أكل  «السنن الكربى»صنف النسائ، ملا 

 .(9)«اجملتىب»ما يف هذا صحي:؟! لام: ال، لام: فجّرد الصحي: منه، فصنف 
وكان اإلما  النسائ، للمحدرني مرجعًا يف االنتخاي لألحاديث، كما ذكر 

م  النسائ، خرجنا إ  طرسوس  ))عن مأمون املصري احملدِّث لام:  (3)الذهيب
سنه الفداء، فاجتم  مجاعه من ا ئمه: عبداهلل بن أمحد بن حنبل، وحممد بن 
إبراهيم ُمربي  وأبو ا ذان، وكيَلجه )حممد بن صاحل أبو بكر ا جاط،( فتشاوروا: 
من ينتآ، هلم على الشيوخ؟ فأمجعوا على أيب عبدالرمحن النسائ،، وكتبوا كلهم 

 ((بانتخابه
ه اإلما  البخاري وغمه هو ج ء مهّم من أسس التخريج وهذا الذي صنع

وأساس معتمد لوّي أال وهو مج  الطرم لألحاديث، مث اختيار الصحي: من 
بينها وهذا ما فعله ا ئمه املشهورون، فاالنتخاي أحد معا: التخريج كما 

 تآد .
وأ ري جوذجًا آخر من هذا الآبيل وذليف مبسند اإلما  ا جل إما  أهل 

منصرفه من عند « مسنده»لسنه أمحد بن حنبل حيث شرع يف تصنيف ا
، وهو يف السادسه وال الرني من ه(922حنو سنه )  –شيخه  –عبدالر ام 

مسعها يف رحالته، فضّم حنو  (4)عمره، انتآاه من أك ر من سبعمائه ألف حديث

 نننننننننننننن

 ( أي عنده.1)
 (.1/5( ومآدمه السيوط، والشيخ عابد السندي على النسائ، ) 14/131( ان ر: السم للذهيب ) 9)
 (. 14/132سم النبالء ) ( 3)
 (. 1/12ومآدمه احملآآني للمسند )  95، 91( خصائص املسند 4)
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 .(9)يرويها عن مائتني ورالره ومثانني شيخاً من شيوخه (1)رالرني ألف حديث
ومن أهم مثرات التخريج متيي  الصحي: من السآيم واملآبوم من املردود 
وهذا ما حآآه عدد من ا ئمه، بل كان هدفهم من تأليفهم الذي جعلوه نصل 

 أعينهم هذا الغرض املهم.
ما يشم إ  وجود شعور اإلما  البخاري هبذه  (3)ذكر احلاف  ابن حجر

همه شيخه اإلما  إسحام بن راهويه حيث لام: احلاجه و اده مهًّه بآيا  هذه امل
هذه املصنفات وُرواءها وانتشق رياها  –رمحه اهلل–ملاي رأى اإلما  البخاري 

واستجلى حمياها، وجدها  سل الو   جامعه بني ما يدخل التصحي: 
والتحسني، والك م منها يشمله التضعيف، فال يآام لغ ه مسني، فحّرك مهته 

صحي: الذي ال يرتاي فيه أمني، ولويى ع َمه على ذليف ما  م  احلديث ال
مسعه من أستاذه أمم امل منني يف احلديث والفآه إسحام بن إبراهيم احلن ل،، 
فيما أخربنا أبو العباس أمحد بن عمرو مث ساله بسنده إيل أيب عبداهلل البخاري 

خمتصرًا لصحي: كنا عند إسحام بن راهويه فآام: لو مجعتم كتابًا »أنّه لام: 
 .((لام: فول  ذليف يف لليب يف مج  ا ام  الصحي: سنه رسوم اهلل 

صحيحه مبينًا سبل تأليفه. وأبو بكر  (4)وهكذا أشار مسلم يف مآدمه

 نننننننننننننن

 .191( منالل اإلما  أمحد البن ا و ي / 1)
 .12، ومآدمه احملآآني للمسند / 34( املصعد ا محد / 9)
 .1( َهْدي الساري مآدمه فت: الباري /3)
 (. 4/  1( ان ر ) 4)



 34 

حيث  (1)أوم كتاي الو وء ((الصحي:))حممد بن إسحام بن خ ميه يف كتابه 
ل العدم عن بنآ خمتصر املختصر من املسند الصحي: عن النيب  ))لام:

 .((…العدم موصوالً إليه من غم لط  يف أرناء اإلسناد وال جرح نالل، ا خبار
وإ: ملا رأي  ))صحيحه حيث لام:  (9)وكذا صرّح ابن حبان يف مآدمه

ا خبار طُرلها ك رت ومعرفه الناس بالصحي: منها لّل ، الشتغاهلم ِبكْتَبِه 
صار اخلرب الصحي: مهجورًا ال املو وعات، وحف  اخلطأ واملآلوبات، حىت 

 ….يكتل، واملنكر املآلوي ع ي اً يستغري 
فتدبرت الصحاح  سّهل حف ها على املتعلمني وأمعن  الفكر فيها لئال 
يصعل وعيها على املآتبسني، مث جل، ا خبار بألفاظ اخلطاي، بأشهرها إسناداً 

 .((…الليهاوأورآها عماداً من غم لط  يف سندها وال ربوت جرح يف ن
 فبذليف حتآق ركنا التخريج: مج  الطرم، واحلكم على احلديث يف  وئها. 

 نننننننننننننن

(1 ( )1 /3 .) 
 ( من اإلحسان برتتيل صحي: ابن حبان، حتآيق يوسف احلوت. 37، 31/ 1( )9)
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الباب الثاني: في اهتمام العلماء بالتخريج وجهودهم في 
 ذلك

 
 ويشتمل على مدخل وفصلين:

المــدخل: بدايــة االهتمــاخ بــالتخريج بشــفل مللفــات فــي القــرن الرابــع فمــا 
 بعد.

اء في تخريج األحاديث الواقعة فـي كـالخ بعـض الفصل األول: جهود العلم
 المصنفين من أهل الفنون المختلفة.

الفصل الثاني:جهود العلماء في تخريج األحاديث بدون تقيد بفتاب معّين 
 وموضوع معين.
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المدخل: بداية االهتمال بالتخريج بشكل مال ات في القرن 
 الرابع فما بعد:

الذهبيه لروايه احلديث وتدوينه  اجه  فمن هنا مل يكن العلماء يف الآرون
إ  ختريج ا حاديث واآلرار؛  ّ ا كان  تُروى با سانيد وه، حمفوسه عندهم 
بطرلها، إّما يف الصدور أو يف الّسطور، أو فيهما معاً، لكنه ملا وجدت بعض 
ا حاديث بغم أسانيد، كالبالغات واملعّلآات الظ ه، يف موطأ ماليف، أو 

ث الوارد  يف كتل الفآه وغمه بدون إسناد وع و، لا  أئمه بوصلها، ا حادي
فصنف احلاف  أبو عمر أمحد بن خالد بن ي يد ))الغماري:  (1)وختر ها كما لام

 .((مسند حديث املوطأه( 399الآرطيب املعروة بابن ا بياي )ت
ملصري وصنف احلاف  أبو الآاسم عبدالرمحن بن عبداهلل الغافآ، ا وهري ا))
وملا كان ه الء متآدمني موجودين يف … أيضًا « مسند املوطأ»ه( 335)ت

 من اإلسناد واإلخراه، جاءت مصنفا م جامعًه بني التخريج واإلخراه، فمن 
حيث إّ ا مسند  كان  أصواًل يع ى إليها وخيره منها، ومن حيث إن أصحاهبا 

آات كان  كالتخاريج لصدوا وصل ما يف مصنفات غمهم من املراسيل واملعل
 اهن. ((لتليف املصنفات

يف تصنيفه كتابًا مستآالً ه( 458وعلى هذا الغرار، ما لا  به البيهآ، )ت

 نننننننننننننن

، ومل أعننننرة عننننن 95( نآننننال عننننن ختننننريج احلننننديث الشننننريف للبآنننناع،/  41 -94( حصننننوم التفننننريج بأصننننوم التخننننريج ) 1)
 الكتابني هل مها موجودان أو مفآودان؟ ولعّل الغالل أنّه مل يع ر عليهما، واهلل أعلم.
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 .(1)لإلما  الشافع، «ا  »لتخريج أحاديث كتاي 
وغمه من كتبه بع و احلديث  «السنن الكربى»وكذا يهتم البيهآ، يف كتابه 

ناده، فيآوم: متفق عليه أو رواه البخاري إ  مصادره ا صليه بعد أن يسوله بإس
 أو مسلم.

فخره ه( 584كما لا  بعده أبو بكر حممد بن موسى احلا م، )ت
 .(9) يب إسحام الشما ي الشافع، «املهّذي»أحاديث كتاي 

ومعلو  أّن الفآهاء املتآدمني غالباً يوردون ا حاديث من غم ع و، وال بيان 
جعل العلماء يهتمون بتخريج أحاديث م ل الصحي: من الضعيف، فهذا ما 

هذه الكتل، كما ذكر احلاف  العرال، يف خطبه ختر ه الكبم لإلحياء حيث 
عاد  املتآدمني السكوت عّما أوردوا من ا حاديث يف تصانيفهم، وعد  ))لام: 

بيان َمْن َخريجه، وبيان الصحي: من الضعيف إال نادراً، وإن كانوا أئمه احلديث 
أي: فبنّي يف كتابه اجملموع حيث خرّه،  – ((ه( 171جاء النووي )تحىت 

 .-وبني درجه احلديث وعلله
ولصد ا ولني أال يغفل الناس الن ر يف كل علم يف م نته، وهلذا مشى 

 .(3)((الرافع، على طريآه الفآهاء م  كونه أعلم باحلديث من النووي 
مبن ذكرنا يف الآرن الراب  لل : الصحي: أّن النووي ُسبق يف هذا اجملام 

 واخلامس.
 نننننننننننننن

وأخرى يف جسرتبيظ، ان ر ختريج أحاديث املدوننه )  911 وم يف دار الكتل املصريه برلم ( خمطوطه: اجمللد ا1)
 ، وطب  بتحآيق د.خليل مال خاطر كما أُفدت بذليف.18( وحتفه اخلريج/  1/45

، كتابننه مل يع ننر عليننه حننىت اآلن حسننل 143( والرسنناله املسننتطرفه/ 91/119( ان ننر: سننم النننبالء للننذهيب ) 9)
  أعلم.علم،، واهلل

 (. 1/91( ان ر: فيض الآدير للمناوي ) 3)
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ومن هذا نعرة أيضًا أن ما ذهل إليه الدكتور حممود الطّحان يف كتابه 
الكتل  –فيما أعلم– (9)وكان من أوائل تليف الكتل ))التخريج بآوله: (1)أصوم

ختريج الفوائد )) أحادي ها وأشهرها ه( 413الظ خرّه اخلطيل البغدادي )ت
 إ  آخر ما ذكره.… ((لصحاح والغرائل ا ))و  ((املنتخبه 

ختريج »املخرجه ومنها كتابا  -أي اخلطيل-فغم مسّلم له؛  ن كتبه 
 يب الآاسم احلسيين ليسا من كتل «الصحاح والغرائل » و«  الفوائد املنتخبه

 .(3)التخريج باملعىن الذي لصده هو، وإّجا التخريج هنا مبعىن االنتخاي واالنتآاء
خريج باملعىن املذكور: أي االنتآاء، ليس اخلطيل هو أّوم من وحىت الت

، ه(385صنف فيه، بل سبآه اإلما  الدارلطين أبو احلسن عل، بن عمر )ت
حيث صنف يف ختريج ا فراد والغرائل احلسان، فخريه حديث أيب إسحام 

 إبراهيم بن حممد بن يىي امل ك، النيسابوري عن شيوخه.
 يب بكر حممد بن عبيد اهلل الكاتل « فوائد املنتآا بتخريج ال»وكما لا  

 .(4)الكويف وله غم ذليف من الفوائد املنتخبه

 نننننننننننننن

 .11( ص 1)
الكتننل الننظ خرجنن  أحاديننث بعننض الكتننل املصنننفه يف غننم احلننديث وعنن ت ا حاديننث إ  مصننادرها »( أي 9)

ف هننر مننا يسننمى بكتننل … ا صننليه وذكننرت طرلهننا وتكلمننوا علننى بعضننها أو كلهننا بالتصننحي: والتضننعيف 
 «… الكتل  التخريج وكان من أوائل تليف

، و د.علنننن، بآنننناع، يف ختننننريج احلننننديث 71تعليننننق  92( ولنننند نبّننننه علننننى ذلننننيف د.بكننننر أبننننو  ينننند يف التأصننننيل/ 3)
 .11ص  94، ود.عبدالغين أمحد م هر يف ختريج احلديث النبوي/ 91-95الشريف/ 

 ارلطين ( ومآدمننننه د.موفننننق بننننن عبننننداهلل للم تلننننف واملختلننننف للنننند 9/158( ان ننننر ا ننننام   خننننالم الننننراوي ) 4)
 .18( واملدخل إ  التخريج للدكتور. عبدالصمد/  1/53)
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 بل لد ُسبق إ  ذليف بصني  ا ئمه املذكورين يف أّوم هذا املبحث وغمهم.
الشيف أّن االنتآاء واالنتخاي إجا يتم لألسانيد العاليه وا حاديث 

 ا سانيد ختمُّ  يآصد أن للمنتخل ينبغ،) )الصحيحه كما ذكر اخلطيل فآام: 

الوا حه، وا حاديث الصحيحه، والروايات املستآيمه، وال  العاليه، والطرم
يُْذهل ولته يف التُنرُّهات من تتب  ا باطيل واملو وعات وتطلُّل الغرائل 

 .(1)((املنكرات 
  الطرم، وعّا  در اإلشار  إليه هنا أن العلماء لد اهتموا بالتخريج ومج

إبان سهور الكتل الصحيحه، فت امن هذا االهتما  م  فرت  االنتخاي واالنتآاء  
فمن أوائل  «املستخرجات»كما تآد ، فآا  أئمه من احلفاظ احملدرني بتصنيف 

  اإلسفرائيين بكر أبو رجاء بن حممد بن حممد احلاف  هو استخره ما ولفنا عليه أنّه

الصحي: املخره » املسمى كتابه يف مسلم صحي: على استخره حيث ه(981)ت
 .(9)«على صحي: مسلم

على الصحيحني أو أحدمها، وبلغ  «املستخرجات»مث توال  امل لفات يف 
 موع ما علمناه منها، حنو عشرين كتابًا مستخرجًا عليهما أو على أحدمها 

على ألِّف  يف الآرن ال الث والراب  واخلامس؛ إذ لا  بعض احلفاظ باالستخراه 
 .(3)سنن أيب داود والرتمذي يف الآرن الراب  واخلامس

 نننننننننننننن

 (. 9/159( ا ام   خالم الراوي ) 1)
( وتنذكر   13/499( والنذهيب يف سنم الننبالء )  9/424( ذكره ابن عبداهلادي يف طبآات علمناء احلنديث ) 9)

 (. 9/181احلفاظ ) 
محند ا ندونوسن، لكتناي مسنتخره الطوسن، علنى سننن ( ان ر لكتنل " املسنتخرجات " :مآدمنه د.أننيس بنن أ3)

= 
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فهكذا وجد التخريج عند املتآدمني، مبعىن االستخراه أو االنتخاي 
 واالنتآاء يف الآرن ال الث اهلجري واستمر إ  الآرن اخلامس اهلجري.

، كما (1)وجبانل هذا سهرت كتل يف فّن التخريج مستآله يف الآرن الراب 
عضها، واستمر التأليف بعد ذليف يف التخريج إ  يومنا هذا، وما تآد  ذكر ب

 ام مستمراً إ  اآلن يف الكتل الظ  اجه إ  التخريج. ولبل أن أنتآل إ  بيان 
كتل التخريج وسردها، أريد أن أنّبه على ما ذكره الدكتور عبداملوجود يف كتابه 

املدخل إ  »كتابه   وتبعه د.عبدالصمد بكر عابد يف (9)«…كشف الل ا  »
 .(3)…«ختريج ا حاديث 

وكان  أو  احملاوالت لو    وابط هلذا العلم ))حيث يآوم د.عبداملوجود:
ه، ما لا  به ذليف احلاف  الفّذ أبو عيسى حممد ابن  –حسبما توصل  إليه–

حيث استخد  و ّوم مر  طريآه ه( 979عيسى بن سور  اإلما  الرتمذي )ت
إ  عدد من الّروا ، فيذكر بعد إيراد ا حاديث يف الباي، ع و أحاديث الباي 

 .((ويف الباي عن فالن، عن فالن
ولعّل أوم من ميكن أن ننسل إليه نشأ  هذا  ))وذكر د.عبدالصمد بآوله: 

حيث يآوم « ا ام »العلم وتأسيسه هو: اإلما  أبو عيسى الرتمذي يف كتابه 

 ننننننننننننننننننننن =
 

 (. 198 – 1/123الرتمذي ) 
 (. 1/17( ان ر: كشف الل ا  ) 1)
(9 ( )1/49 ،43 .) 
 .17، 11( ص 3)
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، فصنيعه …ن فالن وعن فالن عآل ا حاديث الظ يوردها ويف الباي ع
ونسبنا إليه نشأ  هذا العلم م  وجوده يف  … بالنسبه لذليف الول  يُعد ختر ًا 

كال  ا ئمه السابآني له ويف ولته؛  نّه هو الذي الت   به كمنهج اتبعه يف  
على يديه رمحه اهلل  –يف اعتبارنا  –كتاي يُروى عنه، فكان ب وغ فجر التخريج 

)). 
ّن ما يذكره الرتمذي، ويف الباي عن فالن وعن فالن، ليس إالّ فألوم: إ

مفتاحًا للتخريج ونوا  أّوليه، وال يُعّد حماوله لو    وابط هلذا العلم، كما ذكر 
د.عبداملوجود، وال أوم م سس ومنشئ لعلم التخريج ال على طريآه املتآدمني 

كره أوال البحث عن وال على طريآه املتأخرين كما هو معلو ، بل يتطلل ما ذ 
منت حديث الصحايب مث عن إسناده ومن خّرجه، فكل هذه ا مور، جبانل مج  
طرله والوصوم إ  حكمه ُيسّمى ختر اً، وليس  رد الآوم: عن فالن يآام له 

 التخريج، واهلل أعلم.
بعد هذا العرض حوم نشأ  التخريج وتطوره أشرع يف اهتما  العلماء يف 

ويه عن طريق التخريج ودراسه ا سانيد والبحث عن اختيار خدمه السنه النب
الصحي: وهجر الضعيف وبيان ذليف، فنرى من هذا ا انل أّن كتل التخريج 

 الظ و عها العلماء تنآسم إ  لسمني:
: كتل اعتن  بتخريج ا حاديث الوالعه يف كال  بعض القسم األول

عآائد، أو التفسم، أو الفآه املصنفني من أهل الفنون املختلفه، سواء يف ال
 وأصوله وغم ذليف.
بتخريج  –بدون تآّيد بكتاي معنّي  –: كتل اعتىن أصحاهبا القسم الثاني

ا حاديث عامه إّما مآيدًا مبو وع معني، ككتل أحاديث ا حكا ، أو بدون 
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 تآييد مبو وع معني، وسأتناوم ذليف يف فصلني إن شاء اهلل تعا .
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العلماء في تخريج األحاديث الواقعة  الفصل األول: جهود
 في كالم بعض المصنفين من أهل الفنون المختلفة

ولد تآدم  يف فوائد التخريج العامه مجله كبم  من الفوائد، وأشم هنا إ   
كتل خرج  ا حاديث الوارد  يف مصنفات يف الفنون املختلفه يف الفآه أو 

الكتل، حيث إّن هذه الكتل يف  التفسم أو العآيد ، أو ا صوم وغمها من
الغالل يذكر أصحاهبا ا حاديث، بدون ع و، وبدون ذكر الصحايب، وبدون بيان 

أّن عاد  املتآدمني يف التخريج، )) (1)درجه احلديث صحه و عفاً، كما ذكر املناوي
 .((عد  بيان من خريجه وال بيان الصحي: من الضعيف...

برهان الدين عل، بن أيب بكر  ((اهلدايه))وأذكر جوذجًا عا ذكره صاحل 
يف كتاي الطهار ، باي املاء الذي  و  به الو وء وما ال ه( 593املرغينا: )ت

 و ، فذكر: من السنه على جوا  الطهار  مباء البحار، لوله عليه الصال  
 .(9)«هو الطهور ماؤه احلّل ميتته»والسال  يف البحر، 

طهار ، باي ما تكون به الطهار  من املاء، وكذا جاء يف املغين: كتاي ال
؟ «عن التو   مباء البحر وسئل النيب »فذكر احلديث املذكور نفسه بآوله: 

 .(3)«هو الطهور ماؤه احلّل ميتته»فآام: 
وهذا املنهج هو الغالل على مع م املصنفات يف الفآه وغمها من الفنون 

 نننننننننننننن

 (. 1/91( فيض الآدير شرح ا ام  الصغم ) 1)
 (. 19، 1/18( ان ر كتاي اهلدايه م  شرحه فت: الآدير ) 9)
 ( حتآيق د.عبداهلل الرتك،.13/ 1)  ( ان ر: املغين البن لدامه3)
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 وًا وال ختر اً، عا جعل العلماء املختلفه، فال شيف أّن هذا املسليف ال يُعّد ع
يهتمون بتخريج م ل هذه ا حاديث الوارد  يف أصناة من هذه امل لفات، 
وذليف إمتاًما للفائد  وحتصياًل للغرض من ذكر هذه ا دله من االعتماد عليها 
عند صحتها أو عد  االعتماد عليها عند عد  صحتها، فإلييف ذكر ما مل نذكره 

م بدءاً من بدايه هذه النهضه العلميه يف التخريج وهو الآرن سابآاً حسل وفيا 
الساب   وال امن اهلجري الذي يُنَعدُّ  ق عصر انتشار علم التخريج والتصنيف 

 أّلف فيه: (9)فممن (1)فيه
ختريج »له: كتاي ه( 189* احلاف  أبو حممد عبداهلل بن يىي الغّسا: )ت

 (3)«ا حاديث الضعاة من سنن الدارلطين
له كتاي ه( 744* مشس الدين حممد بن أمحد بن عبداهلادي املآدس، )ت

البن احلاجل، مل يع ر عليه حسل علم،، « ختريج أحاديث املختصر الكبم»
 واهلل أعلم.

له  ه( 719*مجام الدين أبو حممد عبداهلل بن يوسف بن حممد ال يلعّ، )ت
اإلسعاة يف ختريج »:وكتاي «(4)نصل الرايه لتخريج أحاديث اهلدايه»كتاي 

 نننننننننننننن

 .19( ان ر: املدخل إ  التخريج / 1)
، و دت عليهمنا مصنادر 93( استفدت من املصدر السابق املصادر الظ مل أطل  عليها وكذا من حتفنه اخلنريج/ 9)

 مل يذكراها.
 ت لبنان.هن، بمو 1411( طب  بتحآيق كمام يوسف احلوت، دار الكتل العلميه، ط/ ا و  عا  3)
هنننن الطبعننه ا و  باهتمنننا  الناشنننر: املكتبننه اإلسنننالميه، مث أعينند طباعتنننه يف عنننا  1357( طبنن  الكتننناي يف عننا  4)

هننن، مث طبنن  بتحآيننق الشننيخ حممنند عوامننه مننن لبننل دار الآبلننه، جنند  وم سسننه الّريننان واملكتبننه املكيننه، 1393
 هن. 1418ط/ا و  عا  

= 
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 .«(1)ا حاديث واآلرار الوارد  يف تفسم الكشاة
 لننننننه: ه( 717* بنننننندر النننننندين حممنننننند بننننننن إبننننننراهيم بننننننن سننننننعد اهلل بننننننن مجاعننننننه ) 

 .«ختريج أحاديث الشرح الكبم للرافع،»
 لنننننننه: ه( 774* عمننننننناد الننننننندين أبنننننننو الفنننننننداء إمساعينننننننل بنننننننن عمنننننننر بنننننننن ك نننننننم ) 

 .«ابن احلاجل حتفه الطالل مبعرفه أحاديث خمتصر»
دراسننننه وحتآيننننق: عبنننندالغين بننننن محينننند الكبيسنننن،، مكننننه املكرمننننه، دار حننننراء عننننا  

هننن، واملننراد مننن املختصننر: كتابننه يف الفآننه الننذي اختصننره مننن سننتني كتابنناً، 1421
وحتآيق: عبداهلل بن عبدالرمحن احمليسن، رساله ماجستم، جبامعه اإلما  حممد بنن 

 هن.1421سعود اإلسالميه، عا  
العنايننننه »لنننه:ه( 775يننن، الننندين أبوحممنننند عبننندالآادر بنننن حممنننند الآرشننن، )ت*حم

ومسننننننناه أواًل "الكفاينننننننه" ومسّننننننناه شنننننننيخه املنننننننارديين  «بتخنننننننريج أحادينننننننث اهلداينننننننه
 .(9)"العنايه"

ه( 794*بدر الدين أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل بن هبادر ال ركش، )ت
 و الشرح الكبم للرافع،.وه «الذهل اإلبري  يف ختريج أحاديث فت: الع ي »له:
 لل ركش، أيضاً.« املعترب يف ختريج أحاديث املنهاه واملختصر»

املنهاه هو منهاه ا صوم للبيضاوي، واملختصر هو خمتصر منتهى السوم 

 ننننننننننننننننننننن =
 

 

هننن وحتآيننق ودراسننه 1414لطبيشننى، دار ابننن خ ميننه، الرينناض ط/ ا و  عننا  ( طبنن  باعتننناء سننلطان بننن فهنند ا1)
 من أوم سور  سبأ إ  سور  الناس.ه 1419حممد بن أمحد باجابر، رساله: دكتوراه، جبامعه أ  الآرى عا  

 ( حملمد عوامه.145، 144( ان ر: دراسه حدي يه مآارنه )9)
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، حآآه د.عبدالرحيم ه(141وا مل لع مان بن عمر بن احلاجل )ت
دي عبداجمليد هن، وطب  بتحآيق مح1424الآشآري، با امعه اإلسالميه عا  

 هن.1424السلف،، دار ا رلم، الكوي ، 
املناهج والتنالي: يف »له: ه( 823* صدر الدين حممد بن إبراهيم املناوي )ت

 .«ختريج أحاديث املصابي:
 أّلف عدداً من الكتل منها:ه( 824*سراه الدين عمر بن عل، بن امللآن )ت

 للرافع،. «عه يف الشرح الكبمالبدر املنم يف ختريج ا حاديث واآلرار الوال»
حآق لرسائل ماجستم ودكتوراه، طب  منه بعض اجمللدات، بتحآيق د.مجام 

بدار العاصمه، الرياض، عا   -والبال، حت  الطب -حممد السيد وغمه، 
 هن.1414

اختصر الذي لبله، حتآيق ودراسه: أميمه عل، أمحد  - «خالصه البدر املنم»و
راه، جبامعه أ  درمان اإلسالميه، سودان، وحآآه أيضا رسالتا ماجستم ودكتو 

 هن.1412الشيخ محدي السلف،، طب  بالرياض، مكتبه الرشد، عا  
 .«تذكر  احملتاه إ  أحاديث املنهاه»

حتآيق: محدي عبداجمليد السلف،، املكتل اإلسالم،، بموت ودمشق، عا  
عبداهلل بن عمر هن، واملنهاه هو منهاه الوصوم إ  علم ا صوم ل1415

 ه(.185البيضاوي )ت
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، ومل يع ر عليه حسل «ختريج أحاديث ) املهذي (  يب إسحام الشما ي»
 .(1)علم،

 .(9)والوسيط لإلما  الغ ايل «تذكر  ا خيار مبا يف الوسيط من ا خبار»
 وله:ه( 821*  ين الدين أبو الفضل العرال، عبدالرحيم بن احلسني )ت

 آلرار الوالعه يف منهاه البيضاوي، طب  بتحآيق: حممد ختريج ا حاديث وا
هن وكذا له "ختريخ 1429ابن ناصر العجم،، بموت، دار البشائر، عا  

أحاديث خمتصر املنهاه يف أصوم الفآه" طب  بتحآيق: صبح، السامرائ،، 
 هن. 1397الآاهر ، دار الكتل السلفيه، عا  

 يسى البايب احلليب مبصر.للغ ايل، طب  ع« ختريج أحاديث اإلحياء»
 خمتصر الذي لبله.« املغين عن محل ا سفار يف ا سفار»

هن 1415اعتىن به أبو حممد أشرة بن عبداملآصود، الرياض، مكتبه طربيه عا  
 مج.3يف 

ختريج أحاديث »له:ه( 819*ع  الدين حممد بن عبدالع ي  بن مجاعه )ت
وجي " للغ ايل يف فآه الشافعيه ، والشرح للرافع، على كتاي"ال«الشرح الكبم

 (.1/9ذكره أك ر املرتمجني له؛ واحلاف  ابن حجر يف مآدمه التلخيص )
 * احلاف  أبو الفضل أمحد بن عل، املعروة بابن حجر العسآال: 

 له عد  كتل يف التخريج:ه( 859)ت

 نننننننننننننن

(، 9/114يننث املهننذي" وذكننره امل لننف يف كتابننه "حتفننه احملتنناه" )( وجنناء امسننه "احملننرر املننذهل يف ختننريج أحاد1)
 (.1/121وهو يف  لدين كما يآوم امل لف، الضوء الالم  )

 (.9/717(، )9/598( ان ر: حتفه احملتاه للم لف )9)
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م" فيه "البدر املن (1)اختصر «التلخيص احلبم يف ختريج أحاديث الرافع، الكبم»
 البن امللآِّن. وسيأيت الكال  عليه.

، وسيأيت (9)اختصر فيه نصل الرايه لل يلع،« الدرايه يف ختريج أحاديث اهلدايه»
 الكال  عليه.

اختصر فيه ختريج أحاديث  «الكاة الشاة ختريج أحاديث الكشاة»
الكشاة لل يلع،، طب  يف مصر، الطبعه ا و  مبطبعه مصطفى حممد عا  

 طب  يف آخر الكشاة مصوراً عن الطبعه ا و هن، و 1354
للنووي ومل يتمه وأمته تلميذه  «نتائج ا فكار بتخريج أحاديث ا ذكار»

 .(3)السخاوي، طب  بتحآيق: محدي عبداجمليد السلف،
 البن احلاجل وغمها. «ختريج أحاديث املختصر الكبم»

تصر..." حتآيق: محدي اسم كتابه "موافآه اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخ
هن وكذا طب  لبله بتحآيق 1419عبداجمليد السلف،، مكتبه الرشد، الرياض، عا  

د.عبداهلل احلمد، وكان أصله رساله علميه سجل  با امعه اإلسالميه، عا  
 هن، مث طبع  فيما بعد.1424

 نننننننننننننن

، نشر لرطبه، حتآينق أيب عاصنم حسنن بنن عبناس عنا  7( ذكر احلاف  ابن حجر منهجه يف مآدمه التلخيص/ 1)
 – 9/1299، وسننننيأيت تفصننننيله، ولننننه عنننند  طبعننننات، ان ننننر: املعجننننم املصنننننف مل لفننننات احلننننديث )هننننن1411
1293.) 

هن، وكذا يف الدهل، عا  1384( طب ، بتصحي: عبداهلل هاشم اليما:، مبطبعه الفجاله ا ديد ، الآاهر ، عا  9)
 هن.1323هن، ويف لكهنو عا  1999عا  

 إلما  حممد بن سعود اإلسالميه عبداهلل بن صاحل الدوسري و ميله. ( وكذا حآآه لرسالظ املاجستم جبامعه ا3)
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 له:ه( 879*  ين الدين لاسم بن ُلْطلوبُغا ا مايل )ت
، مل يع ر عليه حسل علم،، «أيب الليث السمرلنديختريج أحاديث تفسم »

 واهلل أعلم.
"التعريف واإلخبار بتخريج أحاديث "االختيار" شرح "املختار" يف فروع احلنفيه، 

والتخريج ه( 183كالمها  يب الفضل  د الدين عبداهلل بن مودود املوصل، )ت
اله دكتوراه، لدم  البن لطلوبغا، حتآيق: حممد أملاس يعآويب، مكه املكرمه، رس

هن، وكذا طب  بتحآيق بشم صبح، طاهر، أصله 1411جبامعه أ  الآرى، 
 رساله الدكتوراه، لدم  جبامعه أ  درمان اإلسالميه، بسودان.

 «.حتفه ا حياء مبا فات من أحاديث اإلحياء»
 للسهروردي. «ختريج أحاديث عوارة املعارة»
للب دوي عل، بن حممد ابن  « صومختريج أحاديث كنن  الوصوم إ  معرفه ا»

وكتابه يف أصوم الفآه خره أحادي ه ابن لطلوبغا، حتآيق: ه( 489حسني )ت
 د.حممد أديل الصاحل.

"منيه ا ملع، فيما فات من ختريج أحاديث ال يلعّ،"، حتآيق: حممد  اهد 
 هن.1372الكورري، الآاهر ، مكتبه اخلاجن،، عا  

 يف التخريج منها: (1)( له عد  كتله911* جالم الدين السيوط، )ت
 يب حامد حممد بن إبراهيم السهيل،  «جتريد العنايه يف ختريج أحاديث الكفايه»

 يف الفآه الشافع،.
. حتآيق: صبح، السامرائ،، مكتبه «ختريج أحاديث شرح العآائد النسفيه»

 نننننننننننننن

 (. 89، 79، 77، 57، 51( ان ر: دليل خمطوطات السيوط، ) ص 1)
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هن وشرح العآائد ملسعود بن عمر التفتا ا: 1424الرشد، الرّياض، عا  
 ه(.793ت)
. الناشر: دار املعرفه، بموت، عا  «ختريج أحاديث شرح املوالف يف الكال »

هن، و"املوالف يف علم الكال " مل لفه: عضد الدين عبدالرمحن اإل ، 1421
 ه(.811والشرح للشريف ا رجا: )ته( 751)ت
 . «ختريج أحاديث املوطأ»
 .«العنايه يف معرفه أحاديث اهلدايه»
 للجوهري يف اللغه. «يف ختريج أحاديث الصحاح فلق الصباح»
والشفا يف حآوم املصطفى للآا ،  «مناهل الصفا يف ختريج أحاديث الشفا»

عياض، حتآيق: مسم الآا ،، بموت، م سسه الكتل ال آافيه، دار ا نان، عا  
 هن.1428

للرافع،، ذكره السيوطّ، يف  «نشر العبم يف ختريج أحاديث الشرح الكبم»
( والسخاوي يف الضوء الالم  1/341ترمجته من كتابه حسن احملا ر  )

(4/18.) 
 له:ه( 1132* أمحد بن أيب سعيد بن عبداهلل شيخ جيون )ت

"إشراة ا بصار يف ختريج أحاديث نور ا نوار" طب  يف بومبائ،، املطبعه 
يون ، ونور ا نوار  محد بن أيب سعيد املعروة مبالجه1988املصطفاوي، عا  

 ه(.793وهو شرح ملختصر املنار، إلما  النسف، )ته( 1132)ت
الفت: السماوي بتخريج أحاديث »هن له: 1231*اإلما  عبدالرؤوة املناوي )ت
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 أي  حادي ه يف تفسمه. (1)«الآا ، البيضاوي
ختريج ا حاديث واآلرار الظ وردت »له: ه( 1293* عبدالآادر البغدادي )ت

.طب  بتحآيق: حممود فجام، الّدما ، نادي املنطآه «لنحويف شرح الكافيه يف ا
هن، وشرح الكافيه: حملمد بن احلسن الّر ، )ت حنو 1414الشرليه ا ديب، عا  

 والكافيه البن احلاجل.ه( 181
 .«ختريج ا حاديث الوالعه يف التحفه الورديه»

 له: ه( 1175* مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن حسن، ابن مهات )ت
 .(9)«حتفه الراوي يف ختريج أحاديث البيضاوي»
 .(3)«التنكي  واإلفاد  يف ختريج أحاديث سفر السعاد »

وهو منهاه الوصوم إ  علم ا صوم"  -"االبتهاه بتخريج أحاديث املنهاه 
 ه(.185لعبداهلل بن عمرالبيضاوي )ت

 .(4)تأليف: عبداهلل بن حممد الغماري
يس  لس الدعو  والتحآيق اإلسالم،، كراتش، * د.حممد حبيل اهلل خمتار، رئ

فآد خرّه  (5)«كشف النآاي عما يآوله الرتمذي يف الباي»له: ه( 1418)ت
 ا حاديث الظ يآوم الرتمذي ويف الباي ختر اً مفصالًّ.

له عد  كتل يف التخريج، ه( 1499* الشيخ حممد ناصر الدين ا لبا: )ت

 نننننننننننننن

 ه.1428( طب  بدار العاصمه، بالرياض، بتحآيق د.أمحد  تىب، ط/ ا و  عا  1)
 ي  حالياً.( خمطوط مبكتبه احملموديه لدمياً وُ ّم  إ  مكتبه املليف عبدالع  9)
 ( طب  بدمشق، بتحآيق الشي: أمحد خمتار الب ر .3)
 هن ومعه املنهاه.1425( طب  بتعليق و بط: مسم طه، بموت، عامل الكتل، عا  4)
 لنندات، الناشننر  لننس النندعو .. كراتشنن،  4( طبن  الكتنناي إ  كتنناي الصننال ، ومل يكتمننل بعنند، وعننندي منننه 5)

 هن.1427باكستان، عا  
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 منها:
، مطبوع م  ه(444لإلما  الربع، )ت« ودمشق ختريج أحاديث فضائل الشا »

 هن.1379الكتاي، املكتل اإلسالم،، دمشق، عا  
 .(1)مطبوع« إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل»
البن أيب عاصم النبيل مطبوع م  كتاي « سالم ا نه يف ختريج كتاي السنه»

 السنه.
 سيد سابق، مطبوع.لل« متا  املنه يف التعليق على كتاي فآه السنه»
 للآر اوي، مطبوع.« غايه املرا  يف ختريج أحاديث احلالم واحلرا »

*الشيخ صاحل بن عبدالع ي  بن حممد آم الشيخ، له تأليف يف التخريج: 
 .(9)«التكميل ملا فات ختر ه من إرواء الغليل»

ليف ختريج ا حاديث النبويه يف مدونه اإلما  ما»* د.الطاهر حممد الدرديري: 
 .(3)«ابن أنس

* الشيخ عبداللطيف آم عبداللطيف حيث لا  بتخريج أحاديث البدايه البن 
 .(4)«طريق الرشد إ  ختريج أحاديث بدايه ابن رشد»رشد مساه 

تيسم الفتاح الودود يف ختريج »* الشيخ السيد عبداهلل بن هاشم اليما: له: 

 نننننننننننننن

 بإشراة  هم الشاوي ، املكتل اإلسالم، بدمشق.( طب  1)
 هن.1417عا   1( مطبوع بدار العاصمه، الرياض، ط/ 9)
 هن.1421(مطبوع، مبكه املكرمه،مرك  البحث العلم، وإحياء الرتاث اإلسالم، عا  3)
 هن.1397( الكتاي مطبوع يف  لدين، ا امعه اإلسالميه عا  4)
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 .(1)«البن ا ارود« املنتآى»
 اهلل الشاّلح،، له تأليف يف التخريج مساه:  يف* الشيخ خالد بن  

للحاف  ابن حجر يف مثانيه  «التبيان يف ختريج وتبويل أحاديث بلوغ املرا »
 .(9) لدات

احلاوي يف ختريج أحاديث  موع »*  دي بن منصور بن سيد الشوري له: 
 .(3)لشيخ اإلسال  ابن تيميه «الفتاوي

صوم للغ ايل، لبشم صبح، بشم، رساله * ختريج أحاديث املستصفى يف ا 
 ماجستم، لدم  جبامعه أ  درمان اإلسالميه.

 (( شل))* ختريج أحاديث تاريخ واسط  سلم بن سهل املعروة بن
، رساله ماجستم، إعداد عبدالكرمي بن أمحد اخللف، لدم  يف ه(999)ت
 هن، جبامعه اإلما  حممد بن سعود اإلسالميه.1419عا  

ذا الآسم ما لا  به بعض العلماء احملآآني وطالي الدراسات العليا يف ويلحق هب
 حتآيق بعض الكتل املسند  حتآيآا علميا أو يف رسائل علميه

ومن أهم هذه ا عمام الظ تُعد من أعمام علم  –ماجستم ودكتوراه -
 التخريج غم ما ذكرت ما لا  به الشيخ ا لبا: يف حتآيآه بعض الكتل احلدي يه
وغمها، م ل ختر ه أحاديث املشكا  واحلكم عليها، وختريج أحاديث شرح 

 نننننننننننننن

 هن، بموت لبنان.1491/ ا و  عا  ( مطبوع يف م سسه الرساله، ط1)
 هن.1415( مطبوع بدار الكتل العلميه، بموت، لبنان، ط/ ا و  عا  9)
 ( مطبوع أيضاً.3)
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 العآيد  الطحاويه، وكتل أخرى لا  بتخريج أحادي ها وتآد  ذكر بعضها.
وما لا  به الشيخ أمحد شاكر يف حتآيآاته وختر اته، ملسند اإلما  أمحد يف 

خره  حدود النصف وتفسم ابن جرير وسنن الرتمذي أيضا بعضه حيث
 ا حاديث واآلرار ودرسها وحكم عليها.

وما لا  به عدد من العلماء ومن طالي الدراسات العليا با امعات يف اململكه 
وخارجها، وه، كتل ك م ، ُخرجِّْ  أحادي ُها وآرارُها، وُدرس  أسانيدها، 
وبُنيِّن  درجا ا، ال يتس  هذا البحث لبيان تفاصيلها ومن املناسل أن أذكر 

 هج بعض املشهورين عن لاموا بالتخريج يف املبحث اآليت.من



 55 

ابيممان أمث ممة بعممض  منمماهج أشمم ر مصممن ي كتممج التخممريج
 .ال اائد من ا

تآننندي  يف البننناي ا وم يف الفصنننل ا وم مننننه بينننان أمهينننه التخنننريج وفوائنننده، 
ولّلما خيلنو كتناي منن كتنل التخنريج منن تلنيف الفوائند  تمعنه أو مفّرلنه، والنذي 

ننننا هننننا اإلشنننار  إ  مننننهج ا ئمنننه النننذين أليفنننوا يف التخنننريج عنننن تآنننّد  ذكنننر يهم
م لفننا م، وهننم احلنناف  ال يلعننّ، واحلنناف  ابننن امللآننن واحلنناف  ابننن حجننر والشننيخ 

 ا لبا:.
 وإلييف بيان ذليف حسل الرتتيل املذكور:

 "نصب الراية ألحاديث الهداية". -1
أّلفننه برهننان الننّدين أبننو احلسننن علنن،  "اهلدايننه" كتنناي مهننم يف الفآننه احلنفنن،،
 (.ه593ابن  أيب بكر بن عبدا ليل الفرغا: )ت

ولنننند تضننننافرت ا هننننود خلدمننننه هنننننذا الكتنننناي بننننني شننننارح وخمتصننننر وخمنننننره 
 حادي ننه، فمّمننن خدمننه بتخننريج أحادي ننه احلنناف  مجننام النندين ال يلعنن، يف كتابننه 

 وكذا غم ال يلع،.(( نصل الرايه))
 يف ختريج ا حاديث فنوج ه يف ا مور املهمه اآليه:أما منهج ال يلع، 

مل يذكر ال ّيلع، لكتابه مآدمه يبنّي منهجه فيه كما بننّي ابنن امللآنن وابنن  -أ
حجننر وغممهننا، ويبنندو أنننه مل يكّمننل الكتنناي، وكننان مسننّود  كمننا صننرّح احلنناف   

ذا صننرّح أنننه بننّيض لكتنناي الفننرائض، ومل خيننره شننيئاً، وكنن (1)ابننن حجننر يف الدرايننه
 .(9)ابن لطلوبغا يف املنيه

 نننننننننننننن

 .383( ص: 1)
 .12( ص: 9)
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له م ايا جعلته يف طليعه كتل التخاريج، فهو   "نصل الرايه"وكتاي  -ي 
كتاي غيّن بالفوائد مج  لدرًا كبمًا جدًا من أحاديث ا حكا  وتوّس  يف 

وتكّلم على روا ا جرحًا وتعدياًل وتوّ  منها، التخريج وذكر أسانيد لسم كبم 
 .(1)حيحها وسآيمها، م  اإلنصاة واالعتدامبيان عللها وص

اإلما   به ومن منهجه أنّه خيره كل حديث مأرور سواء صرّح -جن 
املرغينا: يف اهلدايه أو ذكره باإلشار ، على خالة طريآته يف ختريج أحاديث 

 من املولوفات. الكشاة حيث خيره الّصري: املرفوع، ولد خيرّه شيئاً 
لط  السمر املنه،  ه ن في"ملرغينا: باإلشار  لوله: م ام ختر ه ملا ذكره ا

أي بعد الِعشاء فآام ال يلع،: "احلديث السادس عشر، فذكره مث  "عنه بعده
خّرجه بآوله: لل : رواه ا ئمه السته يف كتبهم من حديث أيب بر   عن 

 .(9): "أنه كان يكره النو  لبلها واحلديث بعدها" أي بعد العشاءالنيب
…. ن منهجه ترليم ا حاديث باحلروة: احلديث ا وم، وال ا:م –د 

 السادس عشر كاملذكور هنا.
ومن منهجه أنه ال يكتف، يف التخريج على أدله ا حناة بل يتجاو   -هن

إ  أدله املذاهل ا خرى، ويُعرّب عن ذليف بن"أحاديث اخلصو " وصرّح احلاف  
استفاد منه فوائد أ افها إ  أنه  (3)ابن حجر يف مآدمه التلخيص احلبم

 التلخيص.

 نننننننننننننن

 .179( ان ر: دراسه حدي يه مآارنه ص: 1)
  (.1/948نصل الرايه ) (9)
(3 )(1/7.) 
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وسليف ال يلع، يف ع و ا حاديث واآلرار إ  مصادرها طريآه جيد   –و 
تسهل للآارئ والباحث الوصوم إليه إذا أراد الرجوع إ  مصدر ّما إذا كان 
احلديث يف مصدر مرتل على ا بواي وذكر حت  كل باي ما يناسل الباي 

:، نآله ال ّيلع، عن مصدره نآاًل  رداً، م اًل يآوم: رواه الذي أورده فيه املرغينا
مسلم بدون ذكر عنوان الكتاي، وإن مل يكن كذليف حّدد الباي الذي فيه يف 
ذليف املصدر م ل حديث "من تو أ يو  ا معه فبها ونعم  ومن اغتسل فهو 

روي من حديث مسر  بن جندي ومن حديث  -أي ال يلع،ّ  –لل : ))أفضل
فأبوداود يف … أما حديث مسر  فأخرجه أبوداود والرتمذي والنسائ،…( أنس

 .(1)((… والرتمذي والنسائ، يف الصال    الطهار ...
ولد يشم إ  تكرر احلديث يف مصدر ما كما عمل يف حديث "إجا 

 …" ا عمام بالنيات
فآام رواه البخاري يف سبعه موا   من كتابه يف أّوله ويف آخر ا ميان ويف 

 .(9)…….أوم العتق ويف أوم اهلجر  
وإذا كان احلديث يف كتاي غم مرتل على ا بواي ياوم أن يآري  –  

مو عه للآارئ، ويف م ل صحي: ابن حبان املرتل على ا نواع والتآاسيم، يذكر 
النوع والآسم وإن كان مرتبًا على الرتاجم، كاحلليه وتاريخ بغداد وطبآات ابن 

 .(3)رتجم الذي ذكر احلديث يف ترمجتهسعد، يذكر اسم امل
 التوس  يف التخريج: -حن 

 نننننننننننننن

 (.4/119( وكذا )1/88ان ر: نصل الرايه )( 1)
 (.175،  174( ودراسه حدي يه مآارنه )ص: 1/321ان ر: نصل الرايه )( 9)
 (.3/95( و )119،  9/13ان ر: نصل الرايه )( 3)
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لد يتوس  يف التخريج، فيآو  بتخر ه من الكتل املشهور  والنادر ، م اله 
حديث أنس يف "نف، ا هر بالبسمله يف الصال " فآد أخرجه عن أحد عشر 

 .(1)مصدراً، وأشار إ  مغايرات ألفاسهم
له وال يآّصر يف ذليف، ان ر يف ذليف حديث كما يتوس  أيضًا يف ذكر طر 

عائشه ر ، اهلل عنها يف عد  نآض الو وء مبس املرأ ". إذ أورده بطرم  
 .(9)ك م 

ويتوس  يف ختريج أحاديث املذاهل ا خرى، كما يتوس  يف ختريج 
 .(3)أحاديث مذهبه

سليف ال يلعّ، منهجًا فيما مل يآف عليه من ا حاديث، أو يكون  –ط
الفًا للمشهور، فيآوم: "غريل" أو "غريل هبذا اللف " أو غريل لف ه خم

، ولام لاسم بن لطلوبغا: "فاهلل أعلم (4)مرفوعاً، وكذا  ج ابن امللآن هذا املنهج
وذكر ابن لطلوبغا: أن ال يلعّ،  (5)هل تواردا أو أخذ أحدمها عن اآلخر" –

 .(1)يآوم ملا مل  ده حديث غريل
در املنم ونصل الرّايه وم ايا كل واحد على اآلخر أما للمآارنه بني الب

 نننننننننننننن

 ( .399 – 391/ 1املصدر نفسه )( 1)
 (.75 – 1/71املصدرنفسه )( 9)
 (.192 – 3/189( و )319،  4/311ان ر لذليف املصدر السابق )( 3)
 (.1/159املنم ) ان ر: مآدمه حمآق البدر( 4)
 .9منيه ا ملع، ص:( 5)
 .999املصدر السابق ص: ( 1)
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 .(1)فرتاج  مآدمه د.مجام حممد السيد حمآق البدر املنم 
إذا كان احلديث روي مرفوعًا ومرسالً، فيخره املرفوع أّواًل مث يبدأ  –ي 

باملراسيل كما صن  يف حديث "من  حيف منكم لهآهه فليعد الصال " 
م ال يلع،: فيه أحاديث مسند  وأحاديث احلديث ال ا: والعشرون، لا

 .(9)مرسله

عند ختر ه احلديث لد يذكر سند خمرجه كاماًل أو لسما منه، ولد  –ك 
( 3/91يآتصر على الصحايب فآط، ان ر على سبيل امل ام لألوم نصل الرايه )

( وال الث هو ا ك ر، ويهتم بإيراد الكال  على احلديث الذي 4/921ولل ا: )
رحاً وتعديالً وصحه و عفاً، والكال  لد يذكره من خمره احلديث وراويه  خيرجه ج

( هذا 9/112(. أو من كال  غمه كما يف )1/198كما يف نصل الرايه )
 .(3)والذي لبله ك م، أو من كال  ال يلعّ، نفسه، وهذا لليل

واملطال  لنصل الرّايه يرى أنّه أما  موسوعه كبم  يف علل ا حاديث 
وبيان الفوائد والتنبيه على ا وها  واختالة ا لفاظ واإلشار  إ  ألفاظ  ونآدها

 املخرجني وبيان ال ياد  والنآصان.
. ومنهجه يف عرض التخريج (4)وعلى سبيل امل ام نورد أّوم حديث خرجه

 وهو كالتايل:
أتى سباطه لو ،  لام: "احلديث ا وم: روى املغم  بن شعبه أن النيب 

 نننننننننننننن

 (.1/159ان ر: )( 1)
 (.54 – 1/47نصل الرايه )( 9)
 (.114 – 113( وان ر: دراسه حدي يه مآارنه:) 3/942املصدر السابق )( 3)
 (.1/1نصل الرايه )( 4)
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 ، وتو أ، ومس: على ناصيته وخفيه".فبام لائماً 
لل : هذا حديث مركل من حدي ني، روامها املغم  بن شعبه، وجعلهما 
 (1)املصنف حدي ًا واحداً، فحديث املس: على الناصيه واخلفني، أخرجه مسلم

تو أ ومس: بناصيته،  عن عرو  بن املغم  عن أبيه املغم  بن شعبه أن النيب 
 اخلفني انتهى.وعلى العمامه وعلى 

 ورواه الطربا: يف "معجمه" هبذا اإلسناد، ومل يذكر فيه العمامه.
ووهم ابن ا و ي يف "كتاي التحآيق" فع ا هذا احلديث إ  الصحيحني، 
وليس كذليف، بل انفرد به مسلم، وتعآبه عليه صاحل "التنآي:"، روى أبوداود 

 ي  رسوم اهلل لام: "رأ من حديث أيب معآل عن أنس  (9)يف "سننه"
يتو أ وعليه عمامه لطريه، فأدخل يده من حت  العمامه، فمس: مآد  رأسه، 

 ومل ينآض العمامه، انتهى.
وسك  عنه أبو داود، مث املنذري يف "خمتصره"، ورواه احلاكم يف 

وسك  عنه، مث لام: وهذا احلديث، وإن مل يكن إسناده على  (3)"املستدرك"
ه غريبه، وه، أنه مس: بعض رأسه ومل ينآض شرط الكتاي، فإن فيه لف 

 العمامه، انتهى.
وحديث السباطه، والبوم لائماً، رواه ابن ماجه يف سننه: حدرنا إسحام 
ابن منصور، رنا أبو داود، رنا شعبه، عن عاصم عن أيب وائل عن املغم  بن 

 أتى سباطه لو  فبام لائماً. أن رسوم اهلل  شعبه 
م: يومئٍذ، وهذا ا عم  يرويه عن أيب وائل عن ولام شعبه: لام عاص

 نننننننننننننن

 (.1/1(، نصل الرايه )3ك: الطهار ، باي املس: على اخلفني )( 1)
 باي املس: على العمامه.( 9)
(3 )(1/119.) 
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حذيفه وما حف ه، فسأل  عنه منصوراً، فحدرنيه عن أيب وائل عن حذيفه، 
 انتهى.

وحديث حذيفه هذا أخرجه البخاري ومسلم عن ا عم  عن أيب وائل 
أتى سباطه لو ، فبام لائماً، مث دعا مباء فجئته به، مث  عن حذيفه أن النيب 

 مسلم: ومس: على خفيه، انتهى. تو أ،  اد
 وول  لشيخنا العالمه عالء الدين يف هذا احلديث وهم من وجهني:

أحدمها: أنه لام يف حديث حذيفه بعد أن حكاه بلف  البخاري و ياد  
مسلم: أخرجاه، ولد بّينا أن مسلمًا انفرد فيه باملس: على اخلفني، ولد صرّح 

مل يذكر البخاري فيه املس: على  بذليف "يف ا م  بني الصحيحني" فآام:
 اخلفني.

 الوهم ال ا:: أنه جعل حديث الكتاي مركبًا من حديث املغم ، أنّه 
 مس: بناصيته وخفيه، ومن حديث حذيفه يف السباطه والبوم لائماً.

وهذا عجل منه؛  ن املصنف جعلهما من روايه املغم ، ولد بّينا أّن 
أيضًا رواه املغم  بن شعبه، كما أخرجه عنه ابن حديث: السباطه والبوم لائمًا 

، وكان من الواجل أن يذكرمها من روايه املغم  ليطابق ع و املصنف، (1)ماجه
وهذا الوهم ال ا: مل يستبد به الشيخ، وإجا للد فيه غمه واهلل أعلم"، و اد 

 .احلاف  ابن حجر بعض الفوائد على ختر ه هذا احلديث سنذكرها يف اآلخر
 نستخلص من ختريج ال يلعّ، احلديث املذكور،  وابط وفوائد وأموراً كاآليت:

ترليمه ا حاديث الظ خيرجها باحلروة: احلديث ا وم، احلديث ال ا:  -1

 نننننننننننننن

 وأمحد كذليف عنه. (1)
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 وهكذا.
 التنبيه على ا وها  الظ ولع  من املصنف أو غمه من العلماء: - 9
حد بإسناد مستآل عن ُروي كل وا -كما نبه أن املصنف ركل حدي ني   -أ 

 يف حديث واحد. -املغم  
ونبه على وهم ابن ا و ي يف كتابه "التحآيق" حيث ع ا احلديث إ   –ي

الصحيحني، وليس كذليف، بل انفرد به مسلم كما تآد  وتعّآبه عليه 
 صاحل "التنآي:".

 كما تعآل شيخه العالمه عالء الدين يف هذا احلديث أنّه وهم  -جن
 ني:فيه على وجه 

أحدمها: أنه ع ا حديث حذيفه للبخاري ومسلم، ولد بينيا أّن مسلماً انفرد فيه 
باملس: على اخلفني، ولد صرّح بذليف يف ا م  بني الصحيحني حيث 

 لام: "مل يذكر البخاري فيه "املس: على اخلفني".
أنه عليه الصال   ))رانيهما: أنه جعل حديث الكتاي مركبًا من حديث املغم 

ومن حديث حذيفه يف السباطه والبوم  ((سال  مس: بناصيته وخفيهوال
ولد –لائماً، وهذا عجل منه؛  ن املصنف جعلهما من روايه املغم  

أن حديث السباطه رواه املغم  أيضًا كما تآد  ختر ه من سنن  –تآد 
، وكان من املناسل أن يذكرمها من روايه املغم  ليطابق ع و (1)ابن ماجه

 نف، َوبنيي أنه يف هذا الوهم لليد غمه.املص
التنبيه على اختالة ألفاظ املخرجني، كما بنّي هنا النآص يف روايه  –3
 نننننننننننننن

 وكذا رواه أمحد يف مسنده. (1)
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الطربا: بآوله: إن الطربا: مل يذكر "العمامه" يف روايته م  أنه رواه 
 باإلسناد نفسه.

من الفوائد: معرفه حكم احلديث أنه صحي: رواه مسلم، وهذا من أهم  -4
 ائد التخريج. وال يلعّ، يهتم ببيان حكم احلديث ودرجته.فو 

االهتما  بذكر شواهد حديث الباي كما ذكر هنا حديث أنس وحذيفه  -5
متفق  ، وحديث حذيفه ر ، اهلل عنهما شاهدًا حلديث املغم  

عليه غم لف  "ومس: على خفيه"، انفرد به مسلم كما بنّي احلاف  ابن 
 حجر.

اختالة الّروا  وبيان العلل، حيث لام: لام شعبه: لام  اإلشار  إ  –1
ولام -عاصم: وهذا ا عم  يرويه عن أيب وائل عن حذيفه وما حف ه،

 : فسأل  عنه منصوراً، فحدرنيه عن أيب وائل عن حذيفه -شعبه
 انتهى.

 (1)بيان متابعه محاد لعاصم كما صرّح بذليف احلاف  ابن حجر يف الدرايه – 7
 : لد وافق عاصمًا عليه محاد بن أيب سليمان، كما بينته يف بآوله: "لل

 شرح الرتمذي".
بيان خطأ لوم عاصم: والتوجيه الصحي: أن احلديث عن أيب وائل عن  - 8

االرنني معًا حيث لام: ولوم عاصم: "إن ا عم  ما حف ه، ليس 
 مبآبوم، ملوافآه منصور له، ومها أحف  من عاصم ومحاد، لكّن الذي ي هر
أن احلديث عند أيب وائل عنهما معاً؛  ن يف روايه ا عم  ومنصور  ياد  

 نننننننننننننن

 كتاي الطهار .  (1/11) (1)
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 " –واهلل أعلم–ليس  يف روايه عاصم 
أتى سباطه لو ،  ولام احلاف : وحديث حذيفه متفق عليه "أن النيب  – 9

فبام لائماً، مث دعا مباء فجئته به، مث تو أ، و اد مسلم: "ومس: على 
 خفيه" انتهى.

 من الفوائد والضوابط وجدت يف ختريج هذا احلديث. فهذه مجله
لإلما  أيب حفص  "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الفبير" -9

 ه(.824عمر ابن عل، بن أمحد ا نصاري املعروة بابن امللآن )ت: 
ه( 525والشرح الكبم للرافع، شرٌح لكتاي "الوجي " لإلما  الغ ايل)ت:

 ي اً يف فروع الفآه الشافعّ،.الذي هو يعّد كتاباً وج
ولآد نام كتاي الرافعّ، املذكور ح ًا وافرًا من املكانه والشهر  واالهتما  
من العلماء، ولد اشتمل على مجله ك م  من أحاديث ا حكا  يصل عددها 

كتابه ولد أرىن   (1)باملكرر أربعه آالة حديث كما صرّح ابن امللآن يف خطبه
فعّ،، وال  ام لذكر رنائهم وشهاد م ين ر لذليف مآدمه العلماء على شرح الرا

 .(9)حمآق الكتاي
ويُعّد "البدر املنم" من أهم الكتل امل لفه يف بابه، إن مل يكن أمّهها وهو  

كما ذكر   (3)كذليف: أمجعها، وأوسعها وأك رها فوائد وأمتّها استيفاء للمآاصد
 د.مجام السّيد.

 نننننننننننننن

(1) 1/311. 
 ل ميلنا د.مجام حممد السيد. ((مكانه الكتاي وشهرته)) حت  عنوان: 91ص:  (9)
 .137ان ر: املصدر السابق، ص:  (3)
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، فآام: "فرتبته على ترتيل (1)يف مآدمتهأما منهجه فآد ذكر ابن امللآن 
شرح الرافعّ، ال أغم منه شيئًا بتآدمي وال بتأخم، فأذكر كّل باي وما تضمنه 

 من ا حاديث واآلرار"، ولام أيضاً:
البخاري … "فإن كان احلديث أو ا رر يف صحيح، اإلمامني أيب عبداهلل

كتفي  بع وه إليهما أو وأيب احلسني مسلم بن احلجاه الآشمي أو أحدمها ا 
إليه، وال أعرّه على من رواه غممها من بال، أصحاي الكتل السته واملسانيد 

اللهم إال أن يكون يف …… والصحاح،  نه ال فائد  يف اإلطاله بذليف
 احلديث  ياد  عند غممها واحلاجه داعيه إ  ذليف فأشفعه بالع و إليهم.

حني ع وته إ  من أخرجه من وإن مل يكن احلديث يف واحد من الصحي
 ".(9)…ا ئمه

 :(3)ميكن حصر منهجه اإلمجايل يف ا مور التاليه
حصر وحتديد ا حاديث واآلرار الظ تندره حت  كل باي من أبواي   – 1

 كتاي الرّافعّ، فيآوم: ذكر الرافع، من ا حاديث كذا ومن اآلرار كذا.

بها عند الرافعّ،، ذاكرًا رلم  مث يبدأ يف دراسه هذه ا حاديث حسل ترتي – 9
كل حديث، مث بعد االنتهاء من ا حاديث يشرع يف دراسه اآلرار والكال  

 عليها وهكذا يف كل الكتاي.
ويبدأ أيضاً بإصدار حكمه اإلمجايل على احلديث من صحه أو حسن أو  – 3

 نننننننننننننن

 .319،  311ص:  (1)
 (.394 – 313املصدر نفسه ) (9)
 (.157 – 151ان ر لذليف: مآدمه د.مجام حممد السيد يف حتآيق الكتاي) (3)



 66 

 عف، أو الغرابه أو غم ذليف، مث يشرع يف عرض الطرم والّروايات 
 دراستها واحلكم التفصيل، عليها.املختلفه و 

وياوم حصر طرم احلديث غالبًا فيآوم: "هذا احلديث صحي: يُروى  – 4
 ….".من مخس طرم، أو يآوم: هذا احلديث يُروى من طرم

إعاد  احلكم اّلذي أصدره يف أوم البحث على احلديث بعد عرض  – 5
 الطرم وتفصيل الكال  عليها تأكيداً ملا تآد .

انتهائه من دراسه الطرم ينبِّه على بعض الفوائد املتنوعه من شرح  وبعد  – 1
كلمه غريبه أو  بط اسم راٍو ورد أرناء الدراسه، أو التنبيه على بعض 

 ا وها  الظ ولع  من بعض املصنفني.
أما منهجه التفصيل، فليس يف هذه العجاله  ام لذكره ومن يريد التفصيل 

 .(1) حتآيق الكتاي يراج  مآدمه د.مجام السّيد يف
 وهو اختصار لنصل الرايه لل يلع،. "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" -3

 ذكر احلاف  ابن حجر بعد خطبه كتابه سبل ليامه هبذا العمل فآام:
"أما بعد فإنين ملا خلص  ختريج ا حاديث الظ تضمنها شرح الوجي  لإلما  

ًا ملآاصد ا صل م  م يد ك م، كان أيب الآاسم الرافع،، وجاء اختصاره جامع
فيما راجع  عليه ختريج أحاديث اهلدايه لإلما  مجام الدين ال يلع،، فسألين 

لينتف  به  –أي: نصل الرايه–بعض ا حباي ا ع   أن أخلص الكتاي اآلخر 
أهل مذهبه كما انتف  أهل املذهل، فأجبته إ  طلبه وبادرت إ  وفق رغبته، 

 نننننننننننننن

(1) 319 – 394. 
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حسنًا مبينًا غم خمّل من مآاصد ا صل إاّل ببعض ما لد  فلخصته تلخيصاً 
 .(1)يستغىن عنه، واهلل املستعان يف ا مور كلها ال إله إال هو"

وال شيف أن احلاف  ابن حجر ي يد على ال يلعّ، يف التخريج والفوائد املهمه 
ولد أشرت يف احلديث الذي تآد  ذكره الستخراه فوائد التخريج عند ال يلعّ، 

 احلديث املذكور وما  اده احلاف  ابن حجر من الفوائد يف التخريج حنو يف
احلديث املذكور عا يدم أنه ليس  رد اختصار، وأكد حمآق الكتاي "أن 

مل خيره عن …" احلاف  ابن حجر الذي اختصر "نصل الرايه" ومساه "الدرايه
يق، سوى دائر  تفكم ال يلعّ، يف تأليف كتابه، ومشى معه يف نفس الطر 

االختصار يف العبارات وحذفها. ومن لارن بني الكتابني يآض، العجل من 
" لل : بل  اد (9)…براعه ابن حجر يف االختصار الذي مل خيل بأصل الكتاي

فوائد ك م  كما هو معروة عند أهل الشأن. وهكذا شأنه يف كتابه اآلخر: 
يث أشار فيما تآد  من "التلخيص احلبم يف ختريج أحاديث الرافع، الكبم" ح

سبل ليامه باختصار نصل الرايه، خبصوص التلخيص "أن اختصاره جاء 
جامعًا ملآاصد ا صل م  م يد ك م، كان فيما راجع  عليه ختريج أحاديث 

 ال يلعّ،".…اهلدايه لإلما  
إن احلاف  ابن حجر وإن كان بىن كتابه التلخيص على كتاي شيخه "البدر 

لآن، إال أنه استفاد من كتل أخرى يف إ افه فوائد منها إ  كتابه املنم" البن امل
فآام: "فآد ولف  على ختريج أحاديث شرح  (3)كما ذكر يف مآدمه التلخيص

 نننننننننننننن

 ( حتآيق السيد عبداهلل هاشم اليما:، دار املعرفه، بموت.1/12) (1)
(9) (1/5.) 
 هن.1411، نشر لرطبه عا  7ص:  (3)
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الوجي  لإلما  أيب الآاسم الرافعّ،  ماعه من املتأخرين.." فذكر من بينهم كتاي 
اي أيب أمامه بن ختريج ع  الدين بن مجاعه، وكتاي بدر الدين ال ركش،، وكت

 النآاش.
مث لام: "عند كل منهم ما ليس عند اآلخر من الفوائد وال وائد. وأوسعها 

سراه الدين، إالّ أنه أطاله بالتكرار فجاء  (1)عبار  وأخلصها إشار  كتاي شيخنا
يف سب   لدات، مث رأيته خلصه يف  لد  لطيفه، أخل فيها بك م من مآاصد 

ته، فرأي  تلخيصه يف لدر رلث حجمه، م  االلت ا  الكتاي املطوم وتنبيها
بتحصيل مآاصده، فمّن اهلل بذليف، مث تتبع  عليه الفوائد ال وائد من ختاريج 
املذكورين معه، ومن ختريج أحاديث اهلدايه يف فآه احلنفيه لإلما  مجام الدين 

 …".ال يلعّ،،  نه ينبه فيه على ما يتج به خمالفوه
أمهيه ومكانه عند املشتغلني بالتخريج وشهر  فائآه  فكتاي التلخيص له

عند الدارسني والباح ني وذليف ملكانه م لفه العلميه وشهرته احلدي يه وجود  
اختصاره للكتاي وحسن عر ه لألدله ودلته يف حّل املشكالت، واشتماله على 

غمه مجله وفم  من الفوائد والتخر ات إ افه على البدر املنم، و جل ذليف و 
 .(9)اشتهر الكتاي وذاع صيته وعم نفعه اآلفام

ومن منهجه يف االختصار أنه خيره احلديث يف الدرايه والتلخيص باسم 
امل لف دون ذكر اسم مصدره فيآوم: "رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والدارلطين 

 والبيهآ،.." وهكذا.
خباصه ما  ولد يكم على بعض ا حاديث الظ يسك  عنها ابن امللآن و 

 نننننننننننننن

 دين املعروة بابن امللآن.أي كتاي "البدر املنم" لشيخه سراه ال (1)
 .181 – 182 مهيه الكتاي ومصادره ان ر: مآدمه د.مجام حممد السيد:  (9)
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 .(1)كان منها  عيفاً 
ولد ال يوافق ابُن حجر ابَن امللآن يف حكمه فيصدر حكمًا مغايرًا على 

"إياكم والتعريس على جوادِّ الطريق، فإ ا  احلديث، كما يف حديث جابر 
 …".مأوى احلّيات

ولام احلاف  ابن حجر: "إسناده  (9)لام ابن امللآن: "إسناده صحي:"
 .(3)حسن"

مور ك م  تتعلق مبنهجه ال  ام لذكرها، ويراج  لذليف مآدمه حمآق  هناك أ
 .(4)كتاي البدر املنم

 "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" -4
ذكر الشيخ حممد ناصر الدين ا لبا: ا مور الباع ه على ليامه بتخريج 

 أحاديث هذا الكتاي، ذاكراً أمهها. وملخصها كما يل،:
هو من أمهات كتل مذهل اإلما  …" أصله "منار السبيل  ا وم: أن

أمحد إما  السنه، الذي مج  من ا حاديث ماد  غ ير ، لّلما تتوفر يف كتاي 
فآه، آخر يف م ل حجمه إذ هو ج ءان فآط حىت بلغ عددها رالره آالة أو 

 ". ادت جّلها مرفوعه إ  النيب 
طالل" مل لفه الشيخ إبراهيم لل : وكتاي "منار السبيل" شرح "دليل ال -

واملنت للعالمه الشيخ مرعّ، بن ه( 1353بن حممد بن سامل بن  ويان )ت
 نننننننننننننن

 .189 – 181املصدر السابق:  (1)
 /أ(.171/م 1البدر املنم، ه (9)
 .139(، ح 1/125التلخيص احلبم ) (3)
(4) (1/189 –183.) 
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 .–ه( 1233يوسف الكرمّ، املآدس، احلنبل، )ت
ال ا:: أنه ال يوجد بني أيدي أهنل العلنم وطالبنه كتناي مطبنوع يف ختنريج كتناي 

اجل علّ، جتاه إمنا  يف الفآه احلنبل،" كما للمذاهل ا خرى ... فرأي  من الو 
السننننه ومنننن حآنننه علنننّ، أن ألنننو  خبدمنننه متوا نننعه ملذهبنننه وفآهنننه وذلنننيف بتخنننريج 

 أحاديث هذا الكتاي.
ال الث: إننين توخين  بنذليف أن أكنون عونناً لطنالي العلنم والفآنه عامنه واحلنابلنه 

 منهم خاصه...".وذكر أمور أخرى ومنهجه يف اإلرواء :
يث مبتابعاتنننه وشنننواهده إ  املصنننادر بنننذكر هنننو التخنننريج املتوسننن  بعننن و احلننند -1

ا  ء والصفحه خبالة ا ئمه: ال يلع، وابن ملآن واحلاف ابن حجنر حينث أ نم 
خيرجون احلديث بنذكر عننوان لكتناي والبناي فينه وفينه كتنل النرتاجم بنذكر اسنم 

 املرتجم له عند ختريج احلديث منها.
صحي:،حسننننن ، أو إصنننندار احلكننننم علننننى احلننننديث لبننننل ختر ننننه، فيآننننوم: " -9

  عيف".
ختننننننريج احلننننننديث باعتبننننننار الننننننروا  عننننننن الصننننننحايب،فيآوم: " لننننننه طننننننرم عننننننن  -3
 هرير "، مث خيره من طرله واحداً تلو اآلخر عن الصحايب. أيب
 ختريج شواهد احلديث واحلكم عليها. -4
التنبينننه علنننى بعنننض مافنننات منننن ختنننريج بعنننض ا ئمنننه احلفننناظ منننن املتابعنننات  -5

 .واالستدراك عليهم
 التنبيه على تدليس املدلس وعنعنته يف الروايه مث احلكم عليه على  وئه. -1

متفننق  ((غسننل ا معنه واجننل علننى كننل حمننتلم))وأذكنر حننديث أيب سننعيد مرفوعنناً 
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 . (1)عليه
( عنننن 4رلنننم  1/129لنننام الشنننيخ ا لبا::"صنننحي:. أخرجنننه مالنننيف يف املوطنننأ )

 به.صفوان بن ُسليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد 
ومن طريق ماليف أخرجه الشيخان وأمحد وأبو داود والنسائ، والبيهآ،. 
وتابعه سفيان عن صفوان به.أخرجه أمحد والبخاري والدارمّ، وابن ماجه 
والطحاوّي. وذهل احلاف  ابن حجر عن هذه املتابعه، فآام: "ولد تاب  مالكاً 

حي: أيب داود على روايته الدراوردّي عن صفوان عند ابن حبان"! ان ر: ص
(318.) 

وله شاهد من حديث جابر بن عبداهلل مرفوعاً بلف :"على كل رجل مسلم 
 يف كل سبعه أيا  غسل يو ، وهو يو  ا معه".

( من طريق 3/324( وأمحد )558( وابن حبان )1/924أخرجه النسائ، )
 أيب ال بم عنه.

ه، ولكّنه ال ورجاله رآات رجام مسلم، إال أن أبا ال بم مدّلس ولد عنعن
 بأس به يف الشواهد"

فهذا جوذه من ختريج الشيخ ا لبا: ومنهجه يف كتابه "إرواء الغليل" من 
إصدار احلكم على احلديث مث البدء بتخر ه من املصادر وذكر طرله ومتابعاته 
وشواهده، والتنبيه على مافات احلاف  ابن حجر من ذكر متابعه، والتنبيه على 

 وعنعنته يف الروايه، مث بيان تآويته يف الشواهد. تدليس املدّلس

 نننننننننننننن

 .143( برلم 1/179-173( )1)
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وهناك فوائد ك م  ال يتس  اجملام لذكرها، وفيما ذكر كفايه إن شاء اهلل 
 تعا .

وهبذا أكتف، مبا يتعلق بالآسم ا وم، وأبدأ اآلن يف الآسم ال ا: من كتل 
 التخريج.
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الفصل الثاني في تخريج األحاديث عامة بدون تقيد 

 تاب معين بك
 

وال مبو وع  –لتخريج أحادي ها–ويدخل فيه من مل يتآيد بكتل معينه 
، ومن مل يتآيد بتخريج أحاديث كتل معينه لكّنه تآّيد جبم  أحاديث  معنيي
ا حكا  وختر ها م  االلت ا  ببيان خمّرجيها من الكتل املعتمد  ا صليه وبيان 

 درجتها ومتيي  الصحي: من الضعيف.
 
 

 مبحثان: وفيه
 المبحث األول: الصنف األول
 المبحث الثاني: الصنف الثاني
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 المبحث األول: الصنف األّول
يف سلسله ا حاديث  –رمحه اهلل تعا   –وهو ما لا  به الشيخ ا لبا: 

الصحيحه والضعيفه، الظ بلغ  عد   لدات كبم ، كل منها على حد ، 
كبم أن يآو  بأعمام علميه كبم  استطاع الشيخ من خالم هذا املشروع ال

أخرى، إذ اعتمد عليه يف بآيه أعماله العلميه الكبم ، م ل ليامه بصحي: 
ا ام  الصغم و ياداته و عيف ا ام  الصغم وصحي: السنن ا ربعه:  يب 
داود والنسائ، والرتمذي وابن ماجه ( و عيفها، وصحي: الرتغيل والرتهيل 

 املفرد لإلما  البخاري و عيفيهما وغمها. للمنذري، وصحي: ا دي
والدكتور عبداملليف بكر عبداهلل لا ، يف موسوعته، حيث أخره من 
املوسوعه: موسوعه الصيا ، واحلج والعمر ، وصال  ا معه، وموسوعه اهلدي 
وا  اح،، وأحاديث احلرمني الشريفني واملسجد ا لصى املبارك، وكلها 

 مطبوعه متداوله.
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 الثاني: الصنف الثاني المبحث
فآد لا  به عدد كبم من العلماء  مهيه ذليف يف الشرع مبينًا كل واحد 

 سبل تأليفه وهدفه من ذليف. -يف الغالل  -منهم 
لبل أن أدخل يف بيان هذه الكتل أي كتل أحاديث ا حكا  أشم إ  

 أنه لعّل لائال يآوم: كيف تدخل هذه الكتل يف كتل التخريج؟!.
بأن العلماء يُطلآون التخريج يف االصطالح على عد  إطاللات كما  فألوم

تآد ، وذكر السيوطّ، من بينها شيئني: أحدمها: إيراد احلديث بإسناده يف  
 كتاي أو إمالء، ومنه لوهلم خرجه البخاري ومسلم.

وال ا:: ع و ا حاديث إ  من أخرجها من ا ئمه ومنه الكتل امل لفه يف 
 .(1)اإلحياء والرافعّ، وغم ذليف تسّمى ختاريجختريج أحاديث 

فإّن هذه الكتل الظ نذكرها  تم بالتخريج بع وها إ  مصادرها ا صليه 
 وبيان درجتها كما سيتبني إن شاء اهلل تعا .

 مّمن ألَّ  في هذا الصن  أي أحاديث ا حكال
 أليف كتابهه( 353* احلاف  أبو عل، سعيد بن ع مان بن السكن )ت

وهو كتاي حمذوة ا سانيد،  ((السنن الصحاح املأرور  أو الصحي: املنتآى ))
عنده من  (9)جعله أبوابًا يف مجي  ما يتاه إليه من ا حكا   ّمنه ما ص:ي 

 .(3)((…السنن املأرور  

 نننننننننننننن

 (. 918 – 3/917شرح ألفيه ا رر للسيوط، )  ( ان ر البحر الذي  خر1)
أن تصننحيحه لننيس عننا يننركن إليننه بننل البنند مننن الن ننر يف سنننده إذا  128( ذكننر الشننيخ ا لبننا: يف متننا  املنننه / 9)

 صححه.
 .98( والكّتا: يف الرساله املستطرفه /  11/117( ذكره الذهيب يف ترمجه ابن السكن يف سم النبالء ) 3)
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 * أبو الآاسم ال يدو::
احلاف  عبداحلق اإلشبيل، يف معرض « أحاديث ا حكا »ذكر كتابه يف 

رمحه  –لد كان فيما مج  أبو الآاسم ال يدو:  ))على الآائل الذي يآوم: الّرد 
 ))مث أجاي بآوله  ((ما يرييف من تعبيف.. فما فائدتيف فيما لصدت.. –اهلل 

فألوم، واهلل املستعان: إن لكل أحد رأيًا يراه وطريآًا يلتمسه ويتوخاه، وإن أبا 
نها وصحيحها وسآيمها أخذ ا حاديث غ ها ومسي –رمحه اهلل  –الآاسم 

 .(1)((فأخرجها جبملتها، ومل يتكلم يف ش،ء من عللها إال يف الش،ء اليسم....
* احلاف  أبو جعفر أمحد بن عبداملليف بن حممد ا نصاري اإلشبيل، 

 ه(.549)ت
مج  فيه متفرم الصحي: من احلديث الوال  « املنتخل املنتآى»أّلف كتابه 

ا أبو حممد عبداحلق اإلشبيل، حذوه، إذ كان يف املصنفات واملسندات، وحذ
 .(9)مال ما له مستفيدا منه، وعليه بىن اإلشبيل، أحكامه

أّلف كتبًا رالره ه( 581* اإلما  احلاف  أبو حممد عبداحلق اإلشبيل، )ت
 «.الصغرى»و «الوسطى»و « الكربى»يف أحاديث ا حكا  

كتل أحاديث   وهو يُعّد  ق من أكرب« ا حكا  الشرعيه الكربى»
 .(3)ا حكا  ومن أمهها

أنه  (4)وذكر امل لف يف مآدمته« ا حكا  الوسطى من حديث النيب »

 نننننننننننننن

 (، وكتاي ال يدو: مل يع ر عليه حسل علم،، واهلل أعلم.1/18آدمته لكتابه ا حكا  الوسطى )( ان ر م1)
 (. 1/15( ان ر مآدمه احملآق لألحكا  الكربى لإلشبيل، )9)
 هن.1499( طب  الكتاي بتحآيق أيب عبداهلل حسني بن عكاشه، مبكتبه الرشد، الرياض ط/ا و  عا  3)
 هن.1411/عا  1السلف، وصبح، السامرائ،، مكتبه الرشد، الرياض ط/ ( حتآيق محدي  1/15( ) 4)
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ولام: … اآلداي والرلائق واحلكم واملواع   – اد فيه على ا حكا  الصغرى 
 .((نآلتها من كتل ا ئمه املشهورين وا له السابآني ُسره الّدين...

عدياًل ومساعًا وعد  مساع وعلى ا حاديث ويتكلم على الروا  جرحًا وت
 .(1)صحه و عفا

 أيضاً فآام: (9)ذكر يف املآدمه
وإّن احلديث إذا جاء من طريق واحد صحي: ومل  ئ ما يعار ه، فإنه ))

يوجل العمل، وتل   به احلجه، كما يوجل العمل وتل   به احلجه إذا جاء من 
ل وهبا أطيل، إذا كان  الك ر  إجا طرم ك م ، وإن كان  النفس إ  الك ر  أمي

وجعل  هذا ))مث لام:  ((…اجتمع  عن يورق  دي ه ويعتمد على روايته
الكتاي خمتصر اإلسناد؛ ليسهل حف ه ويآري تناوله وتتيسر فائدته إالي 

 .((…أحاديث يسم  ذكرت سندها أو بعضه؛ ليتبني الراوي املتكلم فيه
 «ا حكا  الشرعيه الصغرى»

فإ: مجع  هذا الكتاي مفرتلًا من حديث  )): (3)املصنف يف مآدمتهلام 
غم ذليف،  إ … يف لوا   الشرع وأحكامه وحالله وحرامه  رسوم اهلل 

وختّمُ ا صحيحه اإلسناد، معروفه عند النآاد، لد نآلها ا ربات وتداوهلا 
كاً والبخاري مث ذكر منهم مال ((ال آات، أخرجتها من كتل ا ئمه وهدا  ا مه 

 نننننننننننننن

 ( وغمها من الصفحات. 139 – 1/195( ان ر لذليف املصدر نفسه ) 1)
 (. 1/19( املصدر السابق ) 9)
هنن نشنر مكتبنه ابنن 1413( حتآيق أ  حممد بن  أمحد حتن  إشنراة خالند العننربي ط/ ا و  عنا   1/71( ) 3)

 ر  ومكتبه العلم جبد .تيميه بالآاه



 78 

وأحاديث من كتل أخرى أذكرها عند ذكر ما … ومسلمًا وأبا داود والرتمذي
 «.أخره منها

 بدأ كتابه بكتاي اإلميان مث الطهار  مث الصال  وهكذا بآيه العبادات.
 له:ه( 122* احلاف  تآ، الّدين عبدالغين بن عبدالواحد املآدس، )ت

وابن رجل يف ذيل  (9)عبداهلاديوابن  (1)ذكره الذهيب« ا حكا  الكربى»
. «كتاي ا حكا  على أبواي الفآه يف سته أج اء»، ولام(3) طبآات احلنابله

ولام احلاف  عبدالغين املآدس، يف أحكامه الكربى الظ »ولام ابن عبداهلادي:
 .(4)«با سانيد
 .((عمد  ا حكا  الكربى))و 

البخاري ومسلم وما ذكره وهو كتاي خمتصر يف أدله ا حكا  عا اتفق عليه 
البن « إحكا  ا حكا »غممها متداوم وشرحه غم واحد ومن أهم شروحه 

 .(5)البن امللآِّن« اإلعال  بشرح عمد  ا حكا »دليق العيد، ومن أوسعها 
 :(1)لام املصنف يف مآدمته

فهذه أحاديث يف ا حكا ، من احلالم واحلرا  اختصر ا وحذف  »
ناوهلا على من أراد حف ها وأ فتها إ  كتل ا ئمه املتفق أسانيدها؛ ليآري ت

 نننننننننننننن

 (. 91/448( ان ر: سم النبالء ) 1)
 أ (-1/13( شرح علل ابن أيب حامت ) 9)
 (. 1/11( وان ر مآدمه احملآق بكتاي أحكا  الكربى لألشبيل، )  9/19( ) 3)
 ( املصادر السابآه غم السم للذهيب.4)
 ( كلها مطبوعه متداوله.5)
 هن، دار ال بات للنشر والتو ي ، الرياض.1499ال هري ط/ ا و  عا   ( حتآيق/ مسم بن أمني 1/3( ) 1)
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فهو عّا اجتم  عليه اإلمامان: البخاري « متفق عليه»على كتبهم فما كان فيه 
، وعالمه « »، ومسلم على انفراده «خ»ومسلم، وعالمه البخاري على انفراده 

ابن وعالمه « ت»، وعالمه الرتمذي «س»، وعالمه النسائ، «د»أيب داود 
 .((وُنَسمِّ، غمهم..« م»ماجه 

* الشيخ هباء الدين أبو احملاسن يوسف بن راف  بن شداد احلليب الشافع، 
 ه(.139املآرئ )ت

 «.دالئل ا حكا  من أحاديث الرسوم عليه السال »أّلف كتابه 
 كتابه:  (1)لام املصنف يف مآدمه

الل ا حكا  ه، أدله غ وبعد فإنّه ملا رأي  ا حاديث عن النيب  ))
وأصوهلا الظ جتري مبعرفتها على ن ا ، وأن الفآهاء لد شحنوا هبا كتبهم 
وتصانيفهم ومل ينبهوا على الصحي: منها واحلسن والغريل، ومل يشموا إ  أي  

رأي  أن أمج  كتابا  م  بني التنبيه … كتاي تضمنها ومل يشرحوا غريبها 
لى نآله من أئمه احلديث على احلديث يف أّي كتاي ذكر ومن اتفق ع

ورأي  أن أ عه … املشهورين، وأنبه على أنه صحي:، أو حسن أو غريل 
 .((… على أبواي الفآه 

*اإلما  احلاف   ياء الدين أبو عبداهلل حممد بن عبدالواحد املآدس، 
املعروة « السنن وا حكا  عن املصطفى عليه السال »أّلف ه( 143)ت
ي كبم مل يكمله، وصل إ  أرناء كتاي ا هاد، وهو كتا« أحكا  الضياء»بن

 نننننننننننننن

 هننننننننننن، 1413( حتآينننننننننق د.حممنننننننننند الشنننننننننيخا: ود. ينننننننننناد النننننننننندين ا ينننننننننويب، ط/ ا و  عننننننننننا   17 -11/ 1( ) 1)
 دار لتيبه دمشق.
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 «.أك ر الكتل نفعا»املنم (1)عده ابن امللآن يف مآدمه كتابه البدر
أنه »، وذكر ابن رجل: (9)«ومل يتم، يف رالره  لدات»ولام الذهيب عنه: 

 .(3)«يف حنو عشرين ج ءاً يف رالره  لدات
عليه بتحآيق هذا الكتاي  ذكر حمآق كتاي ا حكا  الكربى، أن اهلل َمني 

 لريباً. (4)وسيطب 
*شيخ اإلسال   د الدين أبو الربكات عبدالسال  بن عبداهلل بن أيب 

 ه(.159الآاسم ابن تيميه )ت
وهو جد شيخ اإلسال  أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسال  بن تيميه  -

« لكربىا حكا  ا»، وألف - اإلما  العلم املشهور صاحل  املصنفات السائر 
 .(5)«يف عد   لدات»وذكر كتابه املذكور ابن رجل ولام: 

انتآاه من ا حكا  «. املنتآى يف ا حكا  الشرعيه من كال  خم الربيه»
 .(1)الكربى بطلل بعض العلماء منه

 كتابه:  (7)لام املصنف يف مآدمه
هذا كتاي يشتمل على مجله من ا حاديث النبويه الظ ترج  أصوم »

 نننننننننننننن

(1) (1/979.) 

 (.93/198السم ) (9)

 (.9/938ذيل طبآات احلنابله ) (3)
 (.1/17ان ر مآدمته ) (4)

 (.9/959ان ر ذيل طبآات احلنابله ) (5)
 .(.1/17ان ر مآدمه احملآق لكتاي ا حكا  ا لكربى لإلشبيل، ) (1)
هننن، دار ابننن ا ننو ي للنشننر والكتنناي لننه 1493( حتآيننق: طننارم بننن عننوض اهلل، ط/ ا و  عننا  1/99-32) (7)

 عد  طبعات منفرد  وم  شرحه نيل ا وطار للشوكا:.



 81 

إليها، ويعتمد علماء أهل اإلسال  عليها، انتآيتها من صحيح،  ا حكا 
البخاري ومسلم ومسند اإلما  أمحد بن حممد بن حنبل وجام  أيب عيسى 
الرتمذي وكتاي السنن  يب عبدالرمحن النسائ، وكتاي السنن  يب داود 
السجستا: وكتاي السنن البن ماجه الآ ويين، واستعن  بالع و إ  هذه 

نيد عن اإلطاله بذكر ا سانيد، والعالمه ملا رواه البخاري ومسلم أخرجاه. املسا
ولبآيتهم: رواه اخلمسه أي أمحد وأصحاي السنن، وهلم سبعتهم: رواه ا ماعه، 

-، «متفق عليه»أي م  اخلمسه، البخاري ومسلم، و محد والبخاري ومسلم، 
 .(1)«فيما سوى ذليف أمس، من رواه منهم -أي خالة املشهور

 ألف كتابه:ه( 171*اإلما  حمي، الدين أبو  كريا النووي )ت
، ولام ابن امللآن: «خالصه ا حكا  يف مهمات السنن ولواعد اإلسال »

 .(9)«رأيتها خبطه، ولو كمل  لكان  يف باهبا عدميه الن م»
وميتا  الكتاي بأنّه يذكر أوال ا حاديث الصحيحه يف الباي، مث يتبعها 

 .(3)يف البايبفصل يف  ع
ألف  ه( 194*احلاف  أبو العباس أمحد بن عبداهلل حمل الدين الطربي )ت

 كتابه:
، عريفه الذهيب «غايه اإلحكا   حاديث ا حكا  أو ا حكا  الكربى»
عمل ا حكا  الكربى يف س   لدات، تعل عليه وأتى فيه بكل »بآوله:

 نننننننننننننن

( حيث ذكنر حنديث الندعاء علنى منن يبين  ويشنرتي يف املسنجد، ولنام: 1/989ملا يع و يف: ) ان ر: جوذجا (1)
 رواه اخلمسه مث ذكر حدي ا آخر يف املو   نفسه ولام: متفق عليه، أي رواه أمحد م  الشيخني.

 (.1/18ان ر: مآدمه احملآق لكتاي اإلشبيل، ا حكا  الكربى ) (9)
 ( وهو مطبوع يف  لدين إ  كتاي ال كا .1/38ان ر: مآدمه حمآق  الكتاي ) (3)
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 اهن.(1)«مليحه
مصنف ا حكا  املبسوطه، أجاد »فآام: وذكره احلاف  ابن ك م يف ترمجته 

فيه وأفاد وأك ر وأطنل ومج  الصحي: واحلسن، ولكن رمبا أورد ا حاديث 
 .(9)«الضعيفه وال ينبه على  عفها

ذكرمها ابن تغري « ا حكا  الصغرى»و« ا حكا  الوسطى»وله أيضا: 
 .(3)بردي يف املنهل

عل، املعروة بابن دليق  *اإلما  الآا ، تآ، الّدين أبو الفت: حممد بن
 العيد 
وهو خمتصر كتابه « كتاي اإلملا  بأحاديث ا حكا »له ه( 729)ت
 «.اإلما »

وشرط، فيه أن ال أورد إال حديث من »كتابه:  (4)لام امل لف يف مآدمه
ورآه إما  من م ك، روا  ا خبار، وكان صحيحا على طريآه أهل احلديث 

لكل منهم مغ ى لصده وسلكه وطريآاً أعرض  احلفاظ، وأئمه الفآه الن ار، فإن
 «.عنه، وتركه ويف كل خم

هو الطهور »ولطريآه ختر ه أذكر حديث أيب هرير  ر ، اهلل عنه مرفوعاً:
أخرجه ا ربعه: أبو داود والرتمذي والنسائ، وابن »فآام: « ماؤه احلل ميتته

منده أيضا ماجه، وصححه الرتمذي وأخرجه ابن خ ميه يف صحيحه ورج: ابن 

 نننننننننننننن

 ( طبعه دار الفكر، هذا ا  ء سالط من طبعه م سسه الرساله.17/178السم له ) (1)
 (.9/939طبآات الشافعيه الفآهاء ) (9)
(3) (1/347.) 

 هن، نشر دار ابن الآيم.1421( بتحآيق / حممد سعيد املولوي، ط/ ا و ، عا  9)/ (4)
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 .(1)«صحته
 (9)له أيضاً، وَعريفه ابن امللآن يف مآدمه كتابه« اإلما  يف معرفه ا حكا »

 فآام: « البدر املنم»
فهو للمسلمني إما ، وهلذا الفن  ما ، ال ن م له، ولو « اإلما »وأّما كتابه»

، يوجد منه  لد فآط يآآه حمآق ((مت جاء يف مخسه وعشرين  لًدا......
 ا حكا  الكربى لإلشبيل، كما ذكر يف مآدمته للكتاي املذكور.
أّلف  ه( 733*شيخ اإلسال  بدر الّدين حممد بن إبراهيم بن مجاعه )ت

 كتابه:
. لإلما  احلاف  مشس الّدين أيب عبداهلل (3)«اإلعال  بأحاديث ا حكا »

وهو  « ا حكا  الكربى»كتاي:ه( 744حممد بن أمحد بن عبداهلادي )ت
ولد »، فآام: (4)اي كبم مبسوط، ذكره ابن عبداهلادي يف تنآي: التحآيقكت

ا حكا  »بسطنا الكال  على ا حاديث الوارد  يف مج  التآدمي يف كتاي 
 «.الكربى

، املرتبه على أحكا  احلاف  «ا حكا  الكربى»فآام:  (5)وذكره ابن رجل
 علمنا. وال يعلم عن وجوده حسل« الضياء كمل منها سب   لدات

 نننننننننننننن

(1) (1/3.) 
(9) (1/983.) 
( والفهنننرس الشنننامل 1/92لنننه نسنننختان خطيتنننان، ان نننر مآدمنننه حمآنننق كتننناي ا حكنننا  الكنننربى لإلشنننبيل، )  (3)

  .1991، 1، م سسه آم البي ، ا ردن، ط/1189برلم 1/929للرتاث اإلسالم،.
(4) (9/189.) 
 (.9/437ذيل طبآات احلنابله ) (5)
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، له أيضًا وهو كتاي خمتصر ناف ، بالغ «احملرر يف أحاديث ا حكا »
م لفه يف حترير ألفاسه، وذكر بعض من يصح: احلديث أو يضعفه، ويتكلم 

 على ك م من الروا  جرحاً وتعدياًل، والكتاي مطبوع أك ر من طبعه.
ّوده احملرر يف احلديث اختصره من اإلملا  فج»ولام احلاف  ابن حجر:

 .(1)«جًدا
ألف  ه( 759*اإلما  هباء الدين حممد بن عل، بن سعيد ا نصاري )ت

 .(9)«أليف أحكاما كبمًا»عرّفه الذهيب فآام:«ا حكا  الكبم»كتابه:
الّدر املن و  من »أّلف كتابه ه( 719*عالء الّدين مغلطاي بن لليج )ت

فق عليه ا ئمه السته وهو كتاي خمتصر مج  فيه ما ات« كال  املصطفى املعصو 
من ا حاديث وذكر يف آخر كل باي فصاًل يف ا حاديث الضعيفه الوارد  فيه، 

 .(3)وهو مطبوع
ه( 713*اإلما  أبو أمامه حممد بن عل، الدُّكيايل املعروة بابن النآاش )ت

وهو كتاي خمتصر، جعله تتميمًا لعمد  « إحكا  ا حكا »ألف كتابه
 .(4)عا حكا ، والكتاي مطبو 

ألف  ه( 774*احلاف  عماد الدِّين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن ك م )ت
وهو كتاي كبم ييل إليه احلاف  ابن ك م يف كتابه « ا حكا  الكبم»كتابه 

 نننننننننننننن

 (.3/339الدرر الكامنه ) (1)
 (.945ملختص له )ص املعجم ا (9)
طبنننن  بإشننننراة ومراجعننننه الشننننيخ حممنننند عوامننننه، وان نننننر مآدمننننه احملآننننق لكتنننناي اإلشننننبيل، ا حكننننا  الكنننننربى  (3)

(1/91.) 
 (.1/99ان ر مآدمه حمآق ا حكا   الكربى لإلشبيل، ) (4)
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 وغمه من كتبه ك ماً.« اختصار علو  احلديث»
فبيض  « ا حكا  الكربى»وشرع يف عمل »وَعريفه احلاف  ابن حجر فآام: 

ي الطهار  فآط يف  لدين، وولف على ال الث من أوم الصال  إ  كيفيه كتا
 .(1)«الركوع ومل ير ما بعده

*شيخ اإلسال  احلاف   ين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن احلسني العرال، 
 له:ه( 821)ت

وهو كتاي خمتصر يف أحاديث « تآريل ا سانيد وترتيل املسانيد»
أيب  رعه، التصر فيه على ما ُعدي من أص: ا سانيد  ا حكا  مجعه العرال، البنه

 .(9)وذكر ا حاديث بإسناده. والكتاي مطبوع
 ألف كتابه املشهور:ه( 859*احلاف  ابن حجر العسآال: )ت

  (3)لام احلاف  ابن حجر يف مآدمه« بلوغ املرا  من مج  أدله ا حكا »
ه احلدي يه لألحكا  أما بعد فهذا خمتصر يشتمل على أصوم ا دل»كتابه: 

الشرعيه.... ولد بين  عآل كل حديث من أخرجه من ا ئمه إلراد  نص: 
ا مه، فاملراد: بالسبعه: أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائ، 
وابن ماجه، وبالسته: من عدا أمحد، وباخلمسه: من عدا البخاري ومسلماً، ولد 

 نننننننننننننن

رعشنل، ( وذكنر د / يوسنف امل1/374( وكنذا ذكنره يف الندرر الكامننه )127-9/121ان ر اجملم  امل سس ) (1)
 يف تعليآه على الكتاي يف اجملم  بأني منه مصور  يف ا امعه اإلسالميه.

 (.1/94مآدمه احملآق لكتاي اإلشبيل، ) (9)
هنننن، بنننموت، 1419، حتآينننق الشنننيخ أسنننامه صنننالح الننندين، دار إحيننناء العلنننو ، ط/ ا و  عنننا  91-92ص  (3)

السنال  للصننعا:، وهنو مطبنوع من  بلنوغ املنرا ، لبنان، والكتاي له عد  طبعات وعند  شنروح منن أمههنا سنبل 
 وكذا "فآه اإلسال  شرح بلوغ املرا " لشيبه احلمد و"تو ي: ا حكا " للشيخ عبداهلل البسا  كالمها مطبوع.
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: من عدا ال الره ا وم، وبال الره من عداهم ألوم: ا ربعه وأمحد، وبا ربعه
وعدا ا خم، )أي ابن ماجه( وباملتفق عليه: البخاري ومسلم، ولد ال أذكر 

 «. معهما غممها وما عدا ذليف فهو مبنّي 
أكتف، هبذا الآدر من كتل أحاديث ا حكا  رتيبتها حسل وفيات 

 م لفيها.
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على المتن واإلسناد الباب الثالث: في التخريج المبني 
 وطرق تخريجهما

 
 وفيه مدخل وفصالن:

 المدخل: حاجة التخريج وحتمية دراسة األسانيد
 الفصل األول: التنبيه على بعض األمور المهمة المتعلقة بالتخريج

 الفصل الثاني: طريق تخريج الحديث ووسائله
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 المدخل: حاجة التخريج احتمية درارة ا رانيد
لكتل التخريج، أدخل يف التخريج وطرله ووسائله، معلو  بعد هذا العرض 

 –غم الذين الت موا بإخراه ا حاديث الصحيحه  -لدينا أن أك ر املتآدمني 
يسولون ا حاديث بأسانيدها من غم الت ا  ببيان احلكم على اإلسناد وبيان 

حلاف  درجه احلديث يف الغالل، وذليف ملعرفتهم بالروا  ومرويا م، كما ذكر ا
.... ومنهم من مل يشرتط الصحه، ومج  الصحي: وما لاربه »ابن رجل فآام:

وما فيه بعض لني و عف. أك رهم مل يكتبوا ذليف، ومل يتكلموا على الصحي: 
ولد  –رمحه اهلل  -والضعيف، وأويم من علمناه بني ذليف أبو عيسى الرتمذي 

َ يف كالمه هذا أنه مل يسبق إ  ذليف...  .(1)«بَننيي
فحاجه التخريج لائمه ودراسه ا سانيد حتميه على  وء الضوابط الآوميه 
واملوا ين العادله الدليآه لكن ملن؟ لصاحل اخلرب  يف هذا الفن واملاهر بأصوله 

فليس أمر التخريج مهاًل، يدخل فيه من »وشىت مراحله كما لام د.بكر أبو  يد:
حتليى بأصوله، وعرة أحكامه شاء وكيف شاء، وإجا هو دين ال يدخله إال من 

 .(9)«وحدوده وإال فال يتعّن...
فعلم التخريج الشيف أنه ليس بسهل وهو يف الصعوبه مبكان، إال أنه ليس 
للعلماء بُدُّ دونَه فيما عدا الصحيحني، حيث إ ما كفيانا م ونه ذليف، وتلآ  

ه لائمه يف ا مه كتابيهما بالآبوم، فليس  حد دراسه أسانيدمها، إجا احلاج
 غممها وملن هو أهل لذليف.

 نننننننننننننن

( حتآيننق د.مهننا  عبنندالرحيم سننعيد، مكتبننه املنننار، ا ردن، ط/ 345-1/344ان ننر: شننرح علننل الرتمننذي لننه ) (1)
 هن.1427ا و ، عا  

 .14التأصيل/  (9)
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والتخريج الذي هو عبار  عن منت احلديث وإسناده ينبين على أمرين 
 أساسيني:

 أحدمها: البحث عن احلديث وطرله يف مصادره ا صليه.
رانيهما: دراسه أسانيد هذه الطرم، واستخالص ال مر  منها، ويدور بآيه 

 على أمور مهمه بني يدي هذا املو وع. البحث على هذين احملورين، م  التنبيه
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الفصل األول: التنبيه على بعض األمور المهمة المتعلقة 
 بالتخريج

لبل البدء يف مو وع طرم التخريج أريد أن أشم إ  بعض ا مور املهمه 
 املتعلآه بالتخريج.

سبق أن ذكرت بأن من أهم مثر  هذا العلم هو معرفه صحي: احلديث  -1
علوله من حمفوسه، وإال فإن  رد الع و ال يسمى ختر ًا يف من سآيمه وم

احلآيآه، وإن أطلق عليه بعضهم اسم التخريج، بل إن بعضهم ال يشرتط بيان 
. لكن الذي عليه صني  (1)مرتبه احلديث وأنه ال يل   أي خمره أن يآو  بذليف

وهو احلكم ا ئمه يف التخريج هو دراسه ا سانيد واستخالص ال مر  منها، أال 
على ا سانيد وبيان مرتبه احلديث صحه و عفا، وإال يُعدُّ التخريج نالصاً، 

 .(9)وهذا ما ذكره السخاوي يف حآيآه التخريج
إن ا ساس يف التخريج أصل احلديث، وال يضر اختالة ا لفاظ ما  -9

ه يريد فاحملدث إذا لام: أخرجه فالن، فإن»دا  املعىن متآارباً، كما لام ال يلع،: 
وسيفه احملدث أن يبحث »ولام أيضاً: « أصل احلديث ال بتليف ا لفاظ بعينها

عن أصل احلديث، فين ر من خرجه، وال يضره تغيم بعض ألفاسه، وال ال ياد  
 .(3)((فيه أو النآص، وأما الفآيه فال يليق له ذليف...

 نننننننننننننن

 .7ان ر طرم ختريج احلديث للدكتور سعد آم محيد/  (1)
 (.3/318يف فت: املغيث ) (9)
 (.1/922(، و)3/454نصل الرايه ) (3)



 91 

  لكن على الذي يآو  بالتخريج استعمام اصطالحات احملدرني م ل صني
البخاري ومسلم وغممها يف حاله عد  تطابق ا لفاظ، فيآوم: أخرجه فالن 
بنحوه أو بألفاظ متآاربه، أو م   ياد  فيه أو م  اختصار، أو ب ياد  لصه فيه، 
وعند التطابق يآوم: رواه م له، ولد يآتصر أحدهم على طرة منه، فيآام 

 لشطر ا وم، وهكذا.عندئذ: رواه مآتصراً على كذا أو دون كذا، أو روى ا
إن التخريج يكون من الكتل املسند  من أي فن كان من كتل  -3

احلديث أو التفسم أو العآيد  وغمها، أو الكتل الظ تنآل أسانيد م لفيها،  
كاحلاف  ابن ك م والآرطيب والسيوط،، فف، م له يآام: أخرجه ابن املنذر أو 

 تفسمه أو تارخيه أو فضائله وحنو ابن مردويه، كما ساله احلاف  ابن ك م يف
 ذليف.

أما اشرتاط التخريج من الكتل املسند  فألنه أساس احلكم على اإلسناد 
وبدونه ال ميكن الوصوم إ  معرفه احلكم ودرجه احلديث، ومن هنا َعدي العلماء 

 اإلسناد من الدين.
، أو فعلى هذا ال يآام يف التخريج أخرجه ال يلع،، أو احلاف  ابن حجر

السيوط، يف ا ام  الكبم أو ا ام  الصغم أو يف الدر املن ور، أو احلاف  ابن  
 «.ذكره أو أورده وحنو ذليف»ك م يف تفسمه، إجا يآام: 

ا مور الظ يل   ذكرها خبصوص مصادر التخريج: ال خيفى أن هدة  -4
  مصدره املخره من ع وه يف ختريج احلديث إ  مصادره، هو تسهيل الوصوم إ

لدر ما ميكن، فبناء على مراعا  هذا الغرض عليه أن يلت   يف مصادر التخريج 
 باآليت تسهيالً للآارئ:
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 –إذا كان يف أك ر من ج ء  –ذكر اسم امل لف واسم كتابه، مث رلم ا  ء 
والباي، ورلم احلديث،  –إن كان مبوبًا  –ورلم الصفحه، مث عنوان الكتاي 

 والباي فحسن. وإن  اد رلم الكتاي
أما يف غم املبوي ترتيبًا فآهيًا فيكتفى بذكر ا  ء والصفحه، ورلم احلديث 
إن وجد، فكلما فصل  يف بيان املعلومات عن مصادر التخريج كان أفضل 
للآارئ وأسهل للباحث لرجوعه إ  املصادر من أي طبعه عنده عند اختالة 

 الطبعات.
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 ووسائلهالفصل الثاني: طرق تخريج الحديث 
  

 وفيه مدخل وثالثة مباحث.
 مدخمل: ت نن المحدثين في التصني 

وهذا ا انل من التخريج أعين البحث عن احلديث واستخراجه من دواوين 
السنه وبطو ا فهذا عا يعرة بأدىن عارسه وتوجيه وتدريل عمل، على التخريج 

 من لبل املاهر يف هذا الفن.
ملآاصد مهمه « طرم التصنيف يف التخريج»ونرى أن العلماء تفننوا يف 

وسهوله الولوة على املطلوي، وجعلوا لذليف عالمات  « تآريل السنه»منها: 
كاملفاتي: هبا يهتدى ملا يف بطون ا سفار، تُوِلف الطالل على احلديث بيسر 

 .(1)وسهوله
بعد أن عرض طرم التخريج  –ذكر الدكتور عبداملوجود عبد اللطيف أيضاً 

ترتيل ا حاديث على الكتل وا بواي الفآهيه، وترتيبها على من حيث 
وترتيبها على  –يعين على املسانيد  –ا طراة أو حسل الراوي ا على هلا 

كما ال خيفى »فآام:  –املو وعات املتعدد  أو ترتيبها على حروة املعجم 
اكن ورود علييف أن دواف  العلماء من تأليف هذه املراج  إجا هو تيسم معرفه أم

ا حاديث من املصادر املعترب  عند ا ئمه، و بط ألفاسها ومعرفه 
 .(9)«أسانيدها

 نننننننننننننن

 .144ان ر: التأصيل / (1)
 (.1/151كشف الل ا  ) (9)
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فبهذا الصن  َسهيلوا املسليف ملن يبحث عن احلديث ن راً ملو وعه وحمتواه، 
 أو طرله وشواهده أو ألفاسه وأطرافه.

 وَعدي العلماء الستخراه احلديث من بطون دواوين السنه طرلا منها:
 ختريج احلديث: عن طريق مو وعه وذليف مبراجعه الكتل املصنفه فيه. -1
 ختريج احلديث: عن طريق طرفه ا وم. -9

ختريج احلديث: عن طريق لف ه من ألفاسه، ولكل طريق كتل مصنفه  -3
 فيه أو مساعد  عليه، وهذه الطرم ال الره متعلآه مبنت احلديث.

 ومن دونه. –أي الصحايب  –ختريج احلديث: عن طريق راويه ا على  -4

ختريج احلديث: عن طريق صفات السند أو املنت م ل: املتواتر،  -5
الآدس،، ا حاديث الصحيحه، الضعيفه، أو الواهيه واملو وعه، أو 

 املسلسله، أو املعلله.... وحنوها.

 فكل هذه الطرم تنصل يف لالبني:
 معامل السند. -1
 معامل املنت. -9
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 لتخريج عن طريق معالم السندالمبحث األول: ا
أما عن طريق معامل السند فيكون إذا عرة الباحث: الصحايب أو التابع، 

 فمن دونه وهذا هو خمره احلديث.
فيل مه البحث يف كتل املسانيد وه، الظ جتم  أحاديث كل صحايب يف 

 مكان واحد بغض الن ر عن صحتها.
ديث، وجَتمُ  ا حاديث وه، الظ تذكر طرفًا من احل–أو كتل ا طراة 

لكتل معينه، وتُرتِّبها حسل املسانيد مرتبه أمساء الصحابه على حروة املعجم، 
وكذا الروا  عنهم والروا  عن الروا  إن دع  احلاجه إليه ما عدا العشر  املبشرين 

وكتل املعاجم م ل:  –با نه، فإن أصحاي املسانيد يآدمو م على غمهم
يف « مسند»أما املعجم الكبم فهو  – وسط والصغم املعجمني للطربا: ا

واملعجم البن  –احلآيآه، ومسياه معجمًا لرتتيبه الصحابه على حروة املعجم 
التاريخ »ا عرايب وغمه من معاجم الشيوخ، أو عن طريق كتل الرتاجم م ل: 

ا للعآيل، وحنوه« والضعفاء الكبم»البن عدي، « الكامل»للبخاري، و« الكبم
 عن يروي ا حاديث بإسناده.

أو عرة الباحث خمارجه البلدانيه أي الكتل الظ ألف  عن علماء 
طبآات احملدرني »وحمدرني يف بلد معني، والواردين عليه من بالد أخرى، م ل 

 يب الشيخ عبداهلل بن حممد بن جعفر بن حيان، « بأصبهان والواردين عليها
للسهم، « تاريخ جرجان»ا صبها:، و  يب نعيم« ذكر أخبار أصبهان»و
 البن عساكر وغمها.« تاريخ دمشق»للخطيل البغدادي و« تاريخ بغداد»و

أو عرة أن احلديث يدور على َمْن ُرم، بالو  ، فيبحث يف كتل ألف  
يف الضعفاء واملرتوكني والو اعني وكتل املو وعات، وهكذا إذا كان يف اإلسناد 
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ات، وإذا كان فيه من روى عن أبيه عن جده، راو مبهم فف، كتل املبهم
 فيبحث يف الكتل امل لفه يف هذا النوع.

 ومن أهم الكتل يف املسانيد:
، ومسند إسحام بن إبراهيم ه(924مسند أيب داود الطيالس، )ت -1

، ومسند اإلما  أمحد بن ه(938احلن ل، املعروة بابن راهويه )ت
 ه(.327ى املوصل، )ت، ومسند أيب يعله(941)ت/ حممد بن حنبل

فآد  -وه، الكتل الظ رتب  باعتبار شيوخ املصنف-وأما املعاجم  -9
 ذُِكر ا هم منها.

 ومن أهم الكتل يف ا طراة:
"حتفه ا شراة مبعرفه ا طراة" للحاف  مجام الدين امل ي  -1

 .(1)عمله على الكتل السته ولواحآهاه( 749)ت

للحاف  ابن  (9)ر  من أطراة العشر ""إحتاة املهر  بالفوائد املبتك -9
 ه(.859حجر العسآال: )ت

إحتاة اخلم  املهر  ب وائد »وعدي الدكتور عبداملوجود عبد اللطيف كتاي 
من كتل ه( 842للحاف  أيب العباس البوصمي )ت« املسانيد العشر 

 نننننننننننننن

ري تعليآنا،  : مسنلم استخد  رمو اً للكتل السته ولواحآها: ع: ا ماعه السته، خ: البخاري، خ : البخنا (1)
بنننن احلجننناه، د: أبنننو داود، ت: الرتمنننذي، مت: الشنننمائل للرتمنننذي، س: النسنننائ،، سننن،: عمنننل الينننو  والليلنننه 

 للنسائ،، م: ابن ماجه،  :  يادات، ك: استدراك.
والكتننل العشننر : املوطننأ ومسننند الشننافع، ومسننند أمحنند و"سنننن" النندارم، وصننحي: ابننن خ ميننه، ومنتآننى ابننن  (9)

، وصننحي: ابننن حبننان ومسننتدرك احلنناكم ومسننتخره أيب عوانننه وشننرح معننا: اآلرننار للطحنناوي، وسنننن ا ننارود
الندارلطين و اد سننن الندارلطين  نربان الننآص  يف صنحي: ابنن خ مينه، واسنتخد  هلنا رمنو ا وهن،:  ط: مالننيف، 

البنن خ مينه، عنه:  ش: للشافع،، حم:  محد، عم: لعبداهلل بن أمحد، م،: الدارم،، جا: البن ا ارود، خ :
  يب عوانه، ط:: للطحاوي، حل: البن حبان، لط: للدارلطين، كم: للحاكم.



 97 

، (1)وذكره يف مصاة كتل ا طراة« أطراة املسانيد العشر »ا طراة، ومسياه 
ا طراة، وكذا د.حممد  ياء  (9)وكذا تبعه د.حممود الطحان، فَعديه يف كتل

، بينما عنوان الكتاي يُنْنِبئ أنه يف ال وائد وليس يف (3)الرمحن ا ع م،
 ا طراة.

املغين عن محل »وكذا عّد الدكتور عبداملوجود كتاي احلاف  العرال، 
من كتل ا طراة « ا خبارا سفار يف ا سفار يف ختريج ما يف اإلحياء من 

 .(4)وفيه ن ر
 للديلم، « وفردوس ا خبار مبأرور اخلطاي املخره على الشهاي»
 ه(.529)ت

ولنعلم بأن كتل ا طراة ه، الكتل الوسيطه للوصوم إ  أصوهلا، 
وفائد ا مج  طرم احلديث يف مكان واحد حت  عنوان الراوي عن الصحايب، 

يآام: أخرجه امل ي، إجا يآام أورده كما تآد  فال خيره منها مباشر  أي ال 
 التنبيه على حنوه.

ومن املصادر املساعد  أيضاً: ا ام  الكبم أو مج  ا وام  للسيوط، 
الآسم ال ا: منه الذي خصه بأحاديث ا فعام أو املشتمله على ا فعام 

ورتل البآيه وا لوام ورتبه على مسانيد الصحابه، ولد  العشر  املبشرين با نه 
على حروة املعجم: ا مساء، مث الكىن، مث املبهمات، مث النساء، مث املراسيل يف 

  اآلخر.

 نننننننننننننن

 (.9/154ان ر كتابه: كشف الل ا  ) (1)
 .49ان ر كتابه: أصوم التخريج / (9)
 .41ان ر: معجم مصطلحات احلديث له، ص  (3)
 (.9/15املصدر  السابق ) (4)
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 المبحث الثاني: عن طريق معالم المتن
أما عن طريق معامل املنت فهو إذا عرة مو وع احلديث ومعناه، ولعل هذا 

، أي: من أسهل الطرم، والكتل املرتبه على املو وعات منها ما ه، أصليه
تروي ا حاديث بأسانيدها، ومنها ما ه، غم أصليه يعين تع و ا حاديث إ  

 مصادرها ا صليه وال ترويها بأسانيدها.
أما الصنف ا وم من هذه الكتل الظ يبحث فيها الباحث لتخريج 
احلديث، فإما شامله  ك ر مو وعات الدين أو تستغرم ا بواي الفآهيه 

 وع معني كل، أو ج ئ،.وغمها، وإما يف مو 
 فا وم: م ل كتل ا وام :

« ا ام  الصحي:»، وه(951لإلما  البخاري )ت« ا ام  الصحي:» -أ
« جام »، وه(979، وا ام  لإلما  الرتمذي )ته(911لإلما  مسلم )ت

 ه(.154اإلما  معمر بن راشد )ت
 وكتل السنن:  -ي

ه( 323ما  النسائ، )تولإله( 975كالسنن ال الره: لإلما  أيب داود )ت
السنن »، وه(955، وسنن الدارم، )ته(975ولإلما  ابن ماجه )ت

 ه(.458لإلما  البيهآ، )ت« الصغرى»و« الكربى
 وكتل املصنفات: -ه

، ومصننننننننننننننف ابنننننننننننننن أيب ه(911كمصننننننننننننننف عبننننننننننننندالر ام الصننننننننننننننعا: )ت
 ه(.935شيبه)ت
 واملوطآت: -د

وايه يىي اللي ،، بر ه( 179ومن أشهرها: موطأ اإلما  ماليف بن أنس )ت
وه، أشهر روايات املوطأ، مث روايه حممد بن احلسن الشيبا: وفيها  يادات 

 يسم  يرويها عن غم ماليف، وأيضا  يادات على الروايات املشهور .
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أو كتل ألف  يف مو وع معني، م ل: كتاي فضائل ا عمام البن 
حنبل وهلّناد وللبيهآ،، شاهني، وكتل ال هد، البن املبارك، ولوكي ، و محد بن 

 أو كتل اآلداي م ل كتاي ا دي املفرد للبخاري وكتاي أخالم النيب 
وآدابه  يب الشيخ، وكتاي اآلداي للبيهآ، أيضاً، وكتل الرتغيل والرتهيل 
املسند ، وكتل السنه يف العآيد  م ل: كتاي السنه لإلما  أمحد، وكتاي السنه 

للرتمذي، وكتل التوحيد، م ل: كتاي  البن أيب عاصم، وكتاي الشمائل
التوحيد البن خ ميه، وكتاي التوحيد البن منده، وكتل اإلميان م ل: كتاي 

 .(1)اإلميان لإلما  أمحد والبن منده، وغمها من الكتل املسند 
ويف ا ج اء احلدي يه م ل: ج ء الآراء  خلف اإلما  وج ء رف  اليدين يف 

 آدر البن وهل.الصال  كالمها للبخاري، وال
أما الصنف اآلخر من الكتل املرتبه على املو وعات، وه، الظ تع و 

 ا حاديث إ  مصادرها ا صليه وال ترويها بأسانيدها.
، «جام  ا صوم يف أحاديث الرسوم صلى اهلل عليه وسلم»م ل: كتاي 

مج  فيه أحاديث الكتل السته غم أنه أدخل ه( 121للحاف  ابن ا رم )ت
خ »وطأ بدم سنن ابن ماجه، واستخد  عند الع و الرمو  هلذه الكتل وه،: امل

 «.  ط ت د س
 ، للفاس، «مج  الفوائد من جام  ا صوم و م  ال وائد»وكتاي 

 . (9)مرتل على ا بواي الفآهيهه( 1294)ت

 نننننننننننننن

 .141لشريف البآاع، ن ر هلذه الكتل: ختريج احلديث اا( 1)
 الناشر: السيد عبد اهلل اهلاشم اليما:، باملدينه املنور .  (9)
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ويدخل يف ذليف كل كتل التخريج املتعلآه بالكتل الفآهيه وكتل العآيد  
املسند  وكتل التفسم واآلداي وا خالم وغم ذليف. ولد  وكتل احلديث غم
 تآدي  ذكرها مفصالً.

و عه فنسيف املستشرم وترمجه حممد ف اد عبد « مفتاح كنو  السنه»وكتاي 
البال،، ولد رتبه حسل ا غراض واملعا: واملو وعات، ويشمل أربعه عشر  

يالس، والطبآات كتاباً: الكتل السته وموطأ ماليف ومسند أمحد ومسند الط
البن سعد والسم  البن هشا  واملغا ي للوالدي، واملسند املنسوي ل يد بن 

 عل،.
 ويدخل يف ذليف أيضا كتل أحاديث ا حكا  ولد تآد  بيا ا مفصاًل.

والرتغيل والرتهيل للمنذري ورياض الصاحلني، والنصيحه يف ا دعيه 
املن ور يف التفسم باملأرور، الصحيحه، للحاف  عبدالغين املآدس،، وكتاي الدر 

للحاف  «  م  ال وائد ومنب  الفوائد»ويدخل فيه أيضا:ه( 911للسيوط، )ت
اهلي م، وهو كتاي مج  فيه  وائد الكتل اآلتيه على السته: وه،:  وائد مسند 
أمحد وأيب يعلى املوصل، وأيب بكر الب ار، ومعاجم الطربا: ال الره، ولد أفرد 

كتاي خاص ما عدا املعجم ا وسط والصغم فجمعهما يف  وائد كل واحد ب
إال أنه حذة ا سانيد «  م  البحرين يف  وائد املعجمني»مصنف واحد مساه 

كنن  العمام يف »فصار م  الصنف ال ا:، وكتاي«  م  ال وائد»من كتابه 
 ه(.975لعالء الدين عل، املتآ، اهلندي )ت« السنن وا لوام وا فعام

ال وائد ا خرى الظ تذكر أسانيد م لفيها فه، تعد أصواًل باعتبار  أما كتل
م لفيها وكتبهم املسند ، ويتم التخريج منها م  الع و إ  امل لف الذي مج  

ومن ذليف أصوم كتاي  م  ال وائد، وأيضا  –وكذا يف كتل ا طراة-ال وائد 
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حجر العسآال: حيث  للحاف  ابن« املطالل العاليه ب وائد املسانيد ال مانيه»
مج  فيه  وائد املسانيد ال مانيه على الكتل السته ومسند أمحد، ولد ول  له 
منها مثانيه كامله وه،: مسند أيب داود الطيالس، ومسند أيب بكر احلميدي 
ومسند ابن أيب عمرو العد: ومسند مسدد ومسند أمحد بن مني  ومسند أيب 

د ومسند احلارث بن أيب أسامه، ومن بكر بن أيب شيبه ومسند عبد بن محي
املسانيد النالصه: مسند إسحام بن راهويه حيث ول  له نصف الكتاي، وأمهل 

 النالص من الذكر يف التسميه.
للحاف  أيب العباس « إحتاة اخلم  املهر  ب وائد املسانيد العشر »و

كتاي    ولد تآد  بيان املسانيد العشر  الظ تضمنها، وهوه( 842البوصمي )ت
كبم رتل امل لف فيه ا حاديث على ا بواي الفآهيه، وحآق من لبل طالي 
الدراسات العليا با امعه اإلسالميه، إال أن الكتاي أخره إخراجًا جتاريا من 

 غم حتآيق علمّ،.
ويلحق هبذا التسهيل لوصوم الباحث إ  التخريج، كتل املسانيد الظ رَتيَل 

 ء على أبواي فآهيه كصن  أصحاي ال وائد.أحادي ها بَنْعُض العلما
« الفت: الربا: لرتتيل مسند اإلما  أمحد بن حنبل الشيبا:»م ل: كتاي 

منحه املعبود لرتتيل مسند الطيالس، أيب »و عه أمحد عبدالرمحن البنا، وأيضا 
كالمها أيضا للشيخ « بدائ  املنن يف ترتيل مسند الشافع، والسنن»و« داود

 محن الساعايت.أمحد عبدالر 
 ومن معامل املنت أيضا: ترتيل ا حاديث حسل أوائلها وأطرافها ا وم:

 ومن أهم هذه الكتل:
وهو أكرب كتاي يف ه( 911"ا ام  الكبم أو مج  ا وام " للسيوط، )ت
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هذا املو وع، حيث إن امل لف لصد فيه استيعاي مجي  ا حاديث النبويه، وهو 
لسم  –وهو املعين هنا  –سمه لسمني: ا وم ول - (1)من الصعوبه مبكان

ا لوام احملضه حيث رتبها على حروة املعجم، م  ذكر من خره احلديث من 
أصحاي الكتل ومن رواه من الصحابه م  الت امه ببيان درجه احلديث صحه 

 وحسناً و عفاً على منهج ال يوافق عليه كما سأبينه إن شاء اهلل.
 :–والذي مل يرم  له يسميه  –، كاآليت واستخد  للمصادر رمو ا وه

 عل: ملصنف عبدالر ام. خ: البخاري.
 ص: لسنن سعيد بن منصور.  : مسلم.

 ش: ملصنف ابن أيب شيبه. حل: البن حبان.
 ع: ملسند أيب يعلى. ك: للحاكم يف املستدرك.
 طل: للطربا: يف الكبم. ض: للضياء املآدس،.

 يف ا وسط. طس: للطربا: د:  يب داود.
 طص: للطربا: يف الصغم. ت: للرتمذي.
 لط: للدارلطين يف سننه. ن: للنسائ،.

 حل:  يب نعيم يف احلليه. البن ماجه.ه: 
 هق: للبيهآ، يف سننه. ط: للطيالس،.

 هل: للبيهآ، يف الشعل. حم: ملسند أمحد.

 نننننننننننننن

أدخننل فيننه أحاديننث مننا ي ينند عننن مائننه مصنندر مننن مصننادر السنننه النبويننه املهمننه وغمهننا ولنناري مننا مجعننه مائننه  (1)
 (.9/912( ألف حديث. ان ر كشف الل ا  )41ألف وفق روا ا وإال عدد ا حاديث ال يتجاو  )
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 عق: للعآيل، يف الضعفاء.  خد: للبخاري يف ا دي املفرد.
 عد: البن عدي يف الكامل. خ: للبخاري يف التواريخ ال الره.ت
 خط: للخطيل يف تاريخ بغداد. :  صحاي السنن ا ربعه.4
 كر:البن عساكر يف تاريخ دمشق : لل الره غم ابن ماجه.3

 فر: للديلم، يف مسند الفردوس. ب . أو.  : للب ار.
  عم: ل يادات عبداهلل بن أمحد.

فإنه رم  له فيه « م»ه، رمو  كنن  العمام أيضا إال رم وهذه الرمو  
 للبيهآ، يف السنن الكربى.

أما منهجه يف احلكم على ا حاديث ففيه اتساع وتساهل وا : ال 
يستآيم م  املنهج املعتمد عند العلماء؛  ن أساس احلكم مبين على دراسه 

الصحيحني  للصحه  حاديث» اإلسناد ملا عدا الصحيحني، أما هو فرم  
ومستدرك احلاكم وصحي: ابن حبان واملختار  للضياء املآدس، وموطأ ماليف، 
وصحي: ابن خ ميه وصحي: أيب عوانه وصحي: ابن السكن واملنتآى البن 

كلِّها، وهذا غم مسلم له فيما عدا « ا ارود واملستخرجات على الصحيحني
 .(1)الصحيحني وموطأ ماليف ملا فيها من ا حاديث الضعيفه

 حاديث: الضعفاء للعآيل، والكامل البن عدي، وتاريخ » ورم  بالضعف 
بغداد للخطيل وتاريخ دمشق البن عساكر ونوادر ا صوم للحكيم الرتمذي، 

فهذا « وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ ابن ا ارود ومسند الفردوس للديلم،
حه أو حسنه يف أيضا حكم كل، ال يوافق املنهج العلم، لوجود أحاديث صحي

 نننننننننننننن

 (.994-991، 1/992ان ر: النك  على مآدمه ابن الصالح البن حجر ) (1)
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 هذه املصادر.
وأما خبصوص مسند اإلما  أمحد فَعدي كلي ما فيه مآبوال، فإن الضعيف 

 الذي فيه يآري من احلسن، وهذا غم مسلم له لوجود أحاديث  عيفه فيه.
وأما ما عدا ه الء فآد بينه، والكتاي فيه من ا حاديث املو وعه الش،ء 

 .(1)الك م
ذكر يف ه( 911للسيوط، )ت« اديث البشم النذيرا ام  الصغم من أح»
وأودع  فيه من الكال  النبويه ألوفا... والتصرت فيه على »فآام: (9)مآدمته

ا حاديث الوجي   وخلص  فيه من معادن ا رر إبري ه وبالغ  يف حترير 
 نه مآتضل « ا ام  الصغم من حديث البشم النذير»التخريج.... ومسيته 

ولصدت فيه مج  ا حاديث « مج  ا وام »الكبم الذي مسيته من الكتاي 
 «. النبويه بأسرها
منننننن مجننننن  ا وامننننن  لسنننننم ا لنننننوام وتعننننندادها  -أي ا حادينننننث-واختارهنننننا 

 ( حديث.12231)
ولد رتبه على حروة املعجم حسل أوائل ا حاديث، وبني أنه مل يورد فيه 

الصحي: واحلسن  حسل  عمه ما تفرد به كذاي أو و اع، بل أورد من
والضعيف، ويبني درجه احلديث بالرمو  اآلتيه: ص:: للحديث الصحي:، )ح( 

 .(3)للحديث احلسن، و)ض( للضعيف
والكتاي فيه من ا حاديث املو وعه والباطله باملئات كما صرح الشيخ 

 نننننننننننننن

 (.9/913كشف الل ا  ) (1)

 (.3-1/9ان ر: مآدمته  ) (9)

 (.93-1/19ان ر مآدمه ا ام  الصغم م  شرحه فيض الآدير ) (3)
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 .(1)ا لبا: رمحه اهلل تعا 
عله للمتفق عليه ورمو ه يف ا ام  الصغم كرمو  أصله إال يف )م( فإنه ج

( للسنن 4عند الشيخني بدم البيهآ،، ورم  له بن)هق( يف السنن الكربى، و)
( لل الره إال سنن ابن ماجه. مث  اد امل لف على كتابه املذكور 3ا ربعه، و)

 ( حدي اً ورمو ه كرمو  ا ام  الكبم والصغم.4442وصل  أحادي ه )«  وائد»
 للنبها:.«   ا ام  الصغمالفت: الكبم يف  م ال ياد  إ»

وال وائد عليه، التفالهما على شروط « ا ام  الصغم»مج  بني الكتابني
ورمو  واحد ، إال أنه أمهل بيان درجه احلديث يف غم الصحيحني ومي  

، ودمج الكتابني يف ترتيل واحد على حروة « »أحاديث ال وائد  رة 
 (.14471املعجم، وعدد أحادي ه )

لشيخ ا لبا: بدراسه أحاديث ا ام  الصغم و يادته فمي  الصحي: ولا  ا
» والضعيف بأنواعه ومسّاه« صحي: ا ام  الصغم و يادته»واحلسن ومسياه 

 والكتاي مطبوع متداوم بآسميه.«  عيف ا ام  الصغم و يادته
 لإلما  عبدالرؤوة املناوي « ا ام  ا  هر يف حديث النيب ا نور»
استدرك املناوي يف هذا الكتاي  هاء رالرني ألف حديث ه( 1231)ت

حسل تعدد روا ا على ا ام  الكبم للسيوط،، وأورد فيه بعض أحاديث 
ا ام  الكبم ومي ها باملداد ا سود وما كان عنده من ال وائد كتبها باملداد 

و  رعه ا محر، واعتمد يف حكمه على ما حرره احلاف  العرال، وولده احلاف  أب

 نننننننننننننن

 (.1/5ان ر  عيف ا ام  الصغم للشيخ ا لبا: ) (1)
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 واحلاف  اهلي م، وغمهم.
 ولد و   لبعض املصادر رمو ا وذكر ما عدا ذليف بامسه صراحه.

 أما املصادر الظ و   هلا رمو ا فه،:
حم:ملسند أمحد، عم:  وائد عبداهلل على املسند، طيف:للطربا: يف الكبم، 
طص: له يف الصغم، طس: له يف ا وسط، طسكس: للكبم وا وسط، 

كبم والصغم، طكسص: للمعاجم ال الره، ب : ملسند الب ار، ع: طكص: لل
 .(1)ملسند أيب يعلى، ك: ملستدرك احلاكم

تأليف: اإلما  عبدالرؤوة املناوي « كنو  احلآائق يف حديث خم اخلالئق»
وهو كتاي مج  فيه عشر  آالة حديث اختارها من ا حاديث ه( 1231)

ى احلديث وبدون بيان درجه الآصم ، بدون ذكر الصحايب الذي رو 
 ا حاديث، وجعل لبعض املصادر رمو اً، والبال، صرح بامسه، ورمو ه كاآليت:

 حل: احلليه  يب نعيم. خ: البخاري.
 هق: السنن الكربى للبيهآ،.  : ملسلم.

 عد: الكامل البن عدي. د:  يب داود.
 عق: الضعفاء للعآيل،. ت: للرتمذي.
 يخ بغداد للخطيل.خط: تار  ن: للنسائ،.

 كر: تاريخ دمشق البن عساكر. جه: البن ماجه.
 لا: معجم عبدالبال، بن لان . : للسنن ا ربعه.4

 نننننننننننننن

 (.99، 9/19ان ر كشف الل ا  ) (1)
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 أبو: الع مه  يب الشيخ. : للسنن ال الره ما عدا ابن ماجه.3
 ض: مسند ا لشهاي للآضاع،. حم: ملسند أمحد.

 ى البن سعدس : الطبآات الكرب  عم:  وائد عبداهلل على املسند.
 خر: كتل اخلرائط،. ما: موطأ ماليف.

 طيا: مسند الطيالس،. ك: ملستدرك ا حلاكم.
 حيف: نوادر ا صوم للحكيم الرتمذي خد: للبخاري يف ا دي املفرد.
 جنا:  ذيل تاريخ بغداد البن النجار. تخ: للبخاري يف التاريخ الكبم.

 يد.عبد: ملسند عبد بن مح حل: لصحي: ابن حبان.
 يا: كتل ابن أيب الدنيا.  ا: للضياء يف املختار .
 سن: عمل اليو  والليله البن السين ب : للب ار يف مسنده.

 شم: ا لآاي للشما ي. عل: لعبدالر ام يف مصنفه
 يه: كتل ابن مردويه. ش: البن أيب شيبه يف مصنفه
 ني : ملسند أمحد بن مني  ع:  يب يعلى يف مسنده.

 غ : لكتل الغ ايل. للدارلطين يف سننه.لط: 
  ر: فوائد الآرآن البن  ريس. ف : ملسند الفردوس للديلم،.

 ط: معاجم الطربا: ال الره. حا: امسند احلارث بن أيب أسامه.
 
للممغين، مرتل على حروة « معجم الوجي  من أحاديث الرسوم الع ي »
 املعجم.
« ا حاديث املشتهر  على ا لسنه املآاصد  احلسنه يف بيان ك م من»

 (، مطبوع متداوم.ه929لإلما  السخاوي )ت
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لإلما  السمهودي « الغما  على اللما  يف ا حاديث املشتهر »
 (.ه911)ت

 ه(911 الم الدين السيوط، )ت« الدرر املنت ر  يف أحاديث املشتهر »
ط،  الم الدين السيو « الآللئ املصنوعه يف ا حاديث املو وعه»
 ،وكّلها مطبوعه متداوله.ه(911)ت

 البن عرام، مطبوع متداوم.« تنن يه الشريعه من ا حاديث الشنيعه»
البن الّديب  « متيي  الطيل من اخلبيث فيما على ألسنه الناس من احلديث»
 مطبوع ه(944)ت

كشف اخلفاء وم يل اإللباس عما اشتهر من ا حاديث على ألسنه الناس »
 مطبوع متداوم. ،ه(1119للعجلو: )ت« 

مج  وترتيل « جام  ا حاديث: ا ام  الصغم و وائده وا ام  الكبم»
 . (1)عباس أمحد صآر وأمحد عبدا واد

رمحه اهلل « ا ام  املفهرس لألحاديث الوارد  يف كتل الشيخ ا لبا:»
 للشيخ سليم اهلاليل، مطبوع يف  لدين، دار ابن ا و ي.

م املفاتيُ: والفهارُس الظ و ع  جملموعه من الكتل أو ويلتحق هبذا الآس
 .(9)لكل كتاي بانفراد، أو أحلآ  بآخر الكتل، وه، فهارس ك م  جداً 

، وذيله حملمد «موسوعه أطراة احلديث النبوي الشريف»أذكر من بينها 

 نننننننننننننن

 هن.1414طب  بموت، دار الفكر، عا   (1)
،حيننث ذكننر الفهننارس املسننتآله مب لننف خنناص 114-159ان ننر يف ذلننيف ختننريج احلننديث الشننريف للبآنناع،  (9)

 (.1491-3/1417دون ذكر اللواحق بآخر الكتاي، وكذا ين ر كشاة العناوين )
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 السعيد بن بسيو:  غلوم، حيث تضمن أك ر من مائه كتاي.
طريق لف ه من ألفاسه، وذليف باستخدا   ومن معامل املنت ختر ه عن

املعاجم املفهرسه  لفاظ ا حاديث، والسيما ا لفاظ الغريبه والآليله 
 االستعمام، وأيضا كتل الغريل.

ومن أشهر املعاجم:املعجم املفهرس  لفاظ احلديث النبوي وهو أوسعها، 
ل حيث إنه يشمل ألفاظ تسعه مصادر أصليه من مصادر السنه: ه، الكت

السته: صحيحا البخاري ومسلم والسنن ا ربعه، وموطأ ماليف ومسند أمحد 
وسنن الدارم،، ورم  للكتل السته برمو ها املعروفه، وط: ملوطأ ماليف، وحم: 
ملسند أمحد، ودي: للدارم،، وألفه لفيف من املستشرلني بإشراة أ،ي، 

 فنسيف، وترمجه ا ستاذ حممد ف اد عبدالبال، إ  العربيه.
 ناك عدد من املعاجم و ع  لبعض الكتل بانفراد، م ل:وه
 للدكتور يوسف املرعشل،.« املعجم املفهرس  لفاظ سنن الدارلطين»
 ملصطفى بن عل، البيوم،.« فهرس ا لفاظ لسنن أيب داود»
 حملمد ف اد عبدالبال،.« معجم ا لفاظ لصحي: مسلم»
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لمتن المبحث الثالث: التخريج عن طريق معالم السند وا
 عن طريق الحاسوب

من الوسائل السريعه لتخريج احلديث ومعرفه الروا  بأك ر من طريق، 
 :(1)استخدا  احلاسل اآليل

ومننن خصننائص هننذا ا هننا  منن  صننغر حجمننه أنننه يتسنن  لتخنن ين مكتبننات  
كبننننم  فيننننه، وإمكننننان بر ننننه للمعلومننننات وترتيبهننننا، إ ننننافه إ  سننننرعه اسننننتعراض 

تاحه يف ا لربامج، جبانل سهوله طباعه املعلومنات املعلومات حسل اخلدمات امل
 عند احلاجه.

نسم  ونشاهد بني كل حني وآخر برامج عديد  متوافر  يف ا سوام تتعلق 
بالعلو  اإلسالميه وخباصه يف احلديث وعلومه، وسأعرض فيما يل، بعض هذه 

 الربامج لك، يستعني الطالل هبا يف ختريج احلديث، منها:
 الحديث الشريف:برنامج مفتبة 

من إعداد شركه العريس للكمبيوتر يف بموت، وكان الربنامج يف إصداراته 
ا و  على كتل معدود ، مث طوِّر يف اإلصدارات ا خم  ب ياد  يف املصادر إ  

(  لد وكتاي، 3922أن وصل اإلصدار الساب  وهو يتوي على أك ر من )
مع م هذه الكتل يف احلديث، يف مخسه ألراص مد ه ) س، دي رو  (، و 

 نننننننننننننن

 الآليننل وعننن ولفنن  عليننه أنننه تعننرض للننربامج مل يتعننرض مننن ألننف يف طننرم التخننريج للننربامج اإللكرتونيننه، إال (1)
 ولد استفدت منه. 41د.عل، بآاع، يف كتابه: "ختريج احلديث الشريف" / 
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مو عه على عد  علو ، وه،: أهم كتل التفسم، وكتل احلديث إ  حد كبم 
بشكل أوس ، كتل الشروح والغريل، املهمه منها، الكتل املهمه من مصطل: 
احلديث، كتل الرتاجم والرجام من روا  احلديث، املهمه منها، كتل السم ، 

همه منها، كتل املعاجم واملتفرلات، ولك ر  عدد املهمه منها، كتل التاريخ، امل
الكتل املدخله أعر   عن ذكرها التفصيل،. فمن أراد التفصيل يرج  إ  
الربنامج نفسه، وم  الربنامج دليل للمستخد  ولد شاهدته فإنّه يبني خصائص 

 الربنامج وما امتا  به وكيفيه استخدامه، ومن خالله:
طريق  ث حر من خالم طرة احلديث ميكن الوصوم إ  احلديث عن 

 سواء من أوله أو وسطه أو آخره.
أو مننننن خننننالم كلمننننه مننننن كلماتننننه، أو مننننن خننننالم ا ننننذور اللغويننننه، ومننننن 

 خالم مو وعه، أو من خالم روا  اإلسناد.
م  إمكان التخريج بذكر رلم ا  ء والصفحه للمصادر، باإل افه إ  ربط 

 تل الرجام والرتاجم.تلآائ، للحديث م  شرحه وللسند م  ك
 برنامج موسوعة الحديث الشريف:

 لشركه الصخر العامليه بالآاهر .
ويشمل هذا الربنامج الكتل التسعه الظ تضمنها املعجم املفهرس  لفاظ 
احلديث، وه، الكتل السته وموطأ ماليف ومسند أمحد وسنن الدارم،، كما 

لى ارنني وستني ألف ذكروا أن الكتل التسعه ي يد عدد ا حاديث فيها ع
 حديث.

بذم يف الربنامج جهد كبم، ويتوي على خدمات عديد ، من حتآيق 
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النص و بط أمساء الروا  وا عال ، وترليم الكتل وا بواي وا حاديث وحتليل 
مفردا ا و بطها، إ افه إ  مج  املعلومات عن الروا  ومراتبهم، وشرح الغريل 

ن اإلسناد وطرم الروايه وغم ذليف عا مت مجعه من وبيان ا طراة والتخريج وبيا
مخسمائه  لد كما ذكروا يف التعريف بالربنامج، ويُعرِّة الربنامج بعلم مصطل: 
احلديث، واملصادر التسعه ومصنفيها، جبانل  مه عدداً من املعاجم الظ تضم 

 .(1)ألفاظ الكتل التسعه وغريبها ومبهما ا
 برنامج المحدث:

يف  –سابآا  –دار طالي دار احلديث النبوي الشريف تصميم وإص
 واشنطن بأمريكا.

ويتننوي الربنننامج علننى الكتننل السننته املشننهور ، وموطننأ مالننيف ومسننند أمحنند 
ومسنننننند الشنننننافع، ومسنننننند أيب حنيفنننننه، نصنننننل الراينننننه،  مننننن  ال وائننننند، ريننننناض 

حيننناء الصنناحلني، وا ذكننار للنننووي، ون ننم املتنننارر للكتننا:، وختننريج أحاديننث اإل
للحنناف  العرالنن،، وكشننف اخلفنناء للعجلننو:، صننحي: البخنناري باللغننه اإلجنلي يننه، 
وا نام  الصننغم و يادتننه كالمهننا للسننيوط،، والنندرر املنت ننر  يف ا حاديننث املشننتهر  

 للسيوط،، وكنن  العمام للمتآ، اهلندي، وفيض الآدير للمناوي.
و إعال  الباحث وذكر أصحاي الربنامج، أن لصدهم من هذا الربنامج ه

عن وجود هذه النصوص يف الربنامج لك، يبحث عن ذليف فيما يتاه إليه، أما 

 نننننننننننننن

 .51-52يشاهد الربنامج للم يد وان ر ختريج احلديث الشريف / (1)
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 .(1)التدليق يف التفاصيل، فراج  إ  املستخد 
وهناك برنامج ا لفيه للسنه النبويه، وبرنامج املوسوعه الذهبيه للحديث 

 يف الشريف كالمها من إصدارات مرك  إحياء الرتاث   اث احلاسل اآليل
ا ردن، ومع م هذه الربامج يف متناوم الباح ني، يستفيدون منها يف التخريج 

 وتراجم الروا  وغممها.
ال خيتلنننننننف برننننننننامج ا لفينننننننه و املوسنننننننوعه الذهبينننننننه عنننننننن النننننننربامج السنننننننابآه 

 من حيث طرم االستفاد  إال يف عدد الكتل الظ يتضمنها كل برنامج.
احلديث ومصادره فينبغ، للباحث  وهذه الربامج تساعد على الوصوم إ 

وطالي العلم الت ب  والتدليق بالرجوع إ  أصوم املصادر املستآا  منها 
 ا حاديث، جتنباً للولوع يف اخلطأ.

 نننننننننننننن

 .59( ان ر املصدر السابق / 1)
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الباب الرابع: دراسة إسناد الحديث ومتابعاته 
 وشواهده

 
 وفيه ثالثة فصول:

 الفصل األول: بيان بعض األمور المهمة في التخريج.
فصل الثاني: دراسة األسانيد وأهميتها وثمرتها وخطوات العمل في ال

 الدراسة.
 الفصل الثالث: أهم الفتب المساعدة على دراسة الرواة.

 
بعد أن ذكرت ما يتعلق بطرم البحث عن احلديث وأسانيده وطرله، أنتآل 

ات إ  الشق اآلخر من جوانل التخريج أال وهو دراسه ا سانيد مبا فيها املتابع
 والشواهد ولبل الدخوم فيه أنّبه على بعض ا مور املهمه.
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الفصل األول: التنبيه على بعض األمور المهمة في 
 التخريج

أشرت سابآًا أّن الشق ا ّوم من التخريج وهو البحث عن احلديث  -1
وطرله يف مصادره ميكن أن يسلكه َمن عنده أدىن عارسه وتدريل على يد أحد 

رين يف الفن، أّما الشق اآلخر وهو دراسه ا سانيد والطرم ملعرفه العلماء املاه
حكم احلديث صحه و عفاً، والوصوم إ  معرفه اإلسناد اتصااًل وانآطاعاً 
واحلكم عليه، فهذا ال ميكن أن يدخل فيه أّي أحد شاء،  نّه ينبين عليه إربات 

 ))  ابن حجر: احلالم واحلرا  وإربات ا حكا  الشرعيه، ولذا لام احلاف
وليحذر املتكلم يف هذا الفن من التساهل يف ا رح والتعديل فإنّه إن عّدم أحدا 

وإن جرح بغم حتر  ألد  على … بغم ت ب ، كان امل ب  حكمًا ليس ب اب  
 .(1)((الطعن يف مسلم بريء من ذليف...

ولفوا  وهو يف حّد ذاته يف غايه من الصعوبه، ال يسلكه إالّ املتمرسون الذين
 حيا م لطلبه وحتصيله. كما ذكر اخلطيل يف علم احلديث فآام: 

. (9)((علم ال يعلق إاّل مبن ولف نفسه عليه، ومل يضم غمه من العلو  إليه  ))
 ه(:481وكذا لام أبو إمساعيل عبداهلل بن حممد ا نصاري )ت

شأن من ليس له شأن سوى هذا  –يعين احلديث  –هذا الشأن ))
 .(3)((الشأن

 نننننننننننننن

 .199( ن هه الن ر م  النك  عليه / 1)
 (.9/173وآداي السام  ) ( ا ام   خالم الراوي 9)
 (. 9/18( التآييد البن نآطه ) 3)
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ولنعلم بأن أصوم التخريج مرتبطه بن "لواعد ا رح والتعديل" كما ال  -9
 ملا كان  أصوم التخريج مرتبطه ))خيفى، لام الكتور بكر أبو  يد: 

ارتباط الروح بالبدن، وبينهما من التداخل والتال   ما « لواعد ا رح والتعديل »بن
« حام الراوي»ن يآض، بسيالها يف مكان واحد؛ إذ ه، عمد  البحث ع

))(1). 
أن يندخل فينه منن شناء  ))ولصعوبه هذا الفن حذير الدكتور بكر أبو  يد من 

كينننف شننناء، وإّجنننا هنننو دينننن ال يدخلنننه إالّ منننن حتلينننى بأصنننوله وعنننرة أحكامنننه 
 .((وحدوده وإالّ فال يتعنّ 

وألوم: إن علم مصطل: احلديث مبا فيه علم ا رح والتعديل وغمه من علم 
 ها خلدمه التخريج وأصوله.العلل كل
مىت يكون احلديث صحيحًا أو حسناً، أو بتعبم آخر مىت يكم  -3

 بصحه احلديث وحسنه؟!
ا واي: إذا توافرت فيه شروط الآبوم من اتصام السند وسالمته من 
االنآطاع، ومن حتآق عداله الراوي و بطه، والتحآق من انتفاء الشذوذ والنكار  

 .(9)ومن العله الآادحه
إجا يص: احلديث مبجموع أمور: منها صحه سنده  ))لام ابن الآيم: 

 .(3)((وانتفاء علته وعد  شذوذه ونكارته 

 نننننننننننننن

 .11( التأصيل / 1)
 (.931، 935، 1/934، و النك  على املآدمه للحاف  ابن حجر )12( ان ر مآدمه ابن صالح/ 9)
 ، بتحآيق أيب غّد .99-91( املنار املنيف / 3)
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ال يل   من كون رجام اإلسناد، رجام الصحي:، أو رجاله رآات أن  -4
الحتمام أن يكون فيه انآطاع أو شذوذ أو عله  (1)يكون احلديث صحيحا

 لادحه.
لوهلم هذا حديث صحي: اإلسناد دون لوهلم  )) ولذا لام ابن الصالح:

حديث صحي:؛  نه لد يآام صحي: اإلسناد وال يصّ: أي املنت لكونه أي 
، فمن هنا يل   التأكد من اتصام اإلسناد وانتفاء (9)((… اإلسناد شاذا ومعلالً 

 الشذوذ والعله يف م له ومن مث احلكم على  وء ما يتوصل به عليه.
 على وجه اإلمجام على أربعه أصناة:يصنف الروا   -5

صنف اتفق على توريآهم على اإلطالم، أو مآيدا ببعض الشيوخ دون 
 بعض، أو ببعض ا ماكن دون بعض، أو ببعض ا ولات دون بعض.

صنف اتفق العلماء على تضعيفهم، صنف مل يرد فيه جرح وال تعديل، 
 .واملبهمون الذين مل يعرفوا (3)وهم اجملاهيل بنوعيهم

 .(4)صنف اختلف فيهم تعديال وجتريا
فعلى الباحث أن يعرة ال آات املتفق على توريآهم على اإلطالم، لك، 

 نننننننننننننن

ديث للنننندكتور/ حممنننند  ننننياء الننننرمحن (.، ومعجننننم مصننننطلحات احلنننن 1/474( املصنننندر السننننابق البننننن حجننننر ) 1)
 .999ا ع م،/ 

 .35( مآدمه ابن الصالح/ 9)
 ( أي  هوم احلام الذي مل يورق ومل  رح، و هوم العني الذين مل يرو عنه إال واحد ومل يورق ومل  رح.3)
َلسينما النروا   ، إال أ منا938، والتأسنيس يف فنن دراسنه ا سنانيد/ ص ي 77( ان ر دراسه ا سانيد  للع نيم/ 4)

 إ  رالره ألسا ، مل يذكروا املسكوت عنهم وهم صنف راب  عندي.
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وأن يعرة ال آات  –بعد توافر بآيه الشروط  –يكم على روايا م بالصحه 
 الذين لُنّيد توريآهم ببعض ا وانل ويراعى ذليف.

ماء على تضعيفهم فال أما الصنف اآلخر من الروا  وهم الذين اتفق العل
تآبل روايا م وال يتج هبم، لكن من بني ه الء من يُنْعترب  دي ه يف املتابعات 
والشواهد ويتآوى عند حصوهلا وهو الذي  عفه ليس بشديد من لبل  بطه ال 
من جهه عدالته، أما الذي  عفه شديد فهو الذي طعن يف عدالته، بالكذي 

حلديث، أو بالفسق أو بأنه ال حتل الروايه عنه أو اال ا  به، أو وصف بسرله ا
 .(1)وحنو ذليف من ا لفاظ

، فال يتج (9)أما الصنف املسكوت عنهم وهم اجملاهيل أو مستورو احلام
 (3)بأحادي هم ويدخل يف ذليف ا هاله بآسميها، جهاله احلام وجهاله العني

 وكذا يلحق هبما املبهم الذي مل يعرة.
اجملهوم عند أهل احلديث هو كل من مل يشتهر )): لام اخلطيل البغدادي

بطلل العلم يف نفسه، وال عرفه العلماء به ومن مل يعرة حدي ه إاّل من جهه 
 .(4)((راو واحد

 فيدخل فيه الصنفان  هوم العني واحلام.

 نننننننننننننن

 (.422 -1/399( ان ر حوم مراتل هذا الصنف وا لفاظ الظ  وصفوا هبا: فت: املغيث )1)
لن  ( فرم احلاف  ابن ك م وغمه، بني اجملهوم وهو من مل تعرة عدالته ساهراً وباطناً، واملسنتور وهنو النذي جه9)

 عدالتنننننننه باطنننننننناً، ولكننننننننه عننننننندم يف ال ننننننناهر ان نننننننر اختصنننننننار علنننننننو  احلنننننننديث مننننننن  شنننننننرحه الباعنننننننث احل ينننننننث 
 (1/999 .) 

 ( تآد  تعريفهما.3)
 .88( الكفايه يف علم الروايه /4)
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فأما املبهم الذي مل يسّم أو َمْن مُسِّ، وال تعرة ))ولام احلاف  ابن ك م: 
 يآبل روايته أحٌد علمناه، ولكنه إذا كان يف عصر التابعني عينه فهذا عن ال

 .(1)((والآرون املشهود هلم باخلم، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء هبا يف مواطن
وأّما الصنف املختلف فيهم من الروا  من حيث ا رح والتعديل، وهذا 

ومن طبيعه  ش،ء متول  ال مّفر منه، فإن توريق الروا  وجتريهم أمر اجتهاديّ 
 احلام البد أن يآ  االختالة بني العلماء. 

فالروا  املختلف فيهم هم الذين اجتم  فيهم ا رح والتعديل سواء من عدد 
 من ا ئمه أو من إما  واحد، جرحه مر  وورآه مر .

فمنهم من ين ر إ  الك ر  ولبوم لوهلم ورد الآوم اآلخر، فمى ا خذ 
فإنّا نآبل لوله  ))ذهيب عن ابن معني حيث لام عنه:بآوم ا مهور، كما ذكر ال

دائماً يف ا رح والتعديل ونآدمه على ك م من احلفاظ ما مل خيالف ا مهور يف 
اجتهاده، فإذا انفرد بتوريق من لينه ا مهور أو بتضعيف من ورآه ا مهور 

 .(9)((ولبلوه، فاحلكم لعمو  ألوام ا ئمه ال ملن شّذ 
 .(3)ة ا ئمه أسباباً ك م  ال يتس  هذا البحث لبيا االشيف أن الختال

وإن أمكن أن  م  بني ا رح والتعديل مج  بني ذليف، ومحل كل لوم على 
جانل، كما محل كال  اإلما  أمحد يف لبيصه السوائ، أنّه ك م الوهم رآه ال 

ني من بأس به، على حني ما كان يف  وكال  أيب حامت فيه أنه مل ير من احملدر
يف  ويأيت باحلديث على لف  واحد ال يغمه يمل على ما كان يف ، وكال  

 نننننننننننننن

 (. 1/993( اختصار علو  احلديث ) 1)
 .49( معرفه الروا  املتكلم فيهم مبا ال يوجل الرد / 9)
 .915 – 913س / ( ان ر يف ذليف التأسي3)
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كان لبيصه ال يف  مث   ))أيب داود فيه هو الذي  م  بني الآولني، حيث لام: 
 .(1)((حف  بعد ذليف

وإن مل ميكن ا م  فالرتجي: كما تآد  من لوم الذهيب من ترجي: لوم 
آبيل ما ذكره ابن رجل بعد نآله عن الرتمذي ا مهور على الفرد، من هذا ال

ما نعلم مالكا حّدث عمن يرتك حدي ه إال عن عطاء اخلراسا:  ))لوم البخاري 
 مث لام ابن رجل: –فيفهم من لوله أن عطاء اخلراسا: مرتوك ((
ولد ذكر فيما تآد  أن عطاء اخلراسا: رآه عامل ربا: ورآه كل ا ئمه ما  ))

مل يوافق على ما ذكره، وأك ر ما فيه أنه كان يف حف ه بعض خال البخاري، و 
 .(9)((سوء

وإن كان ميكن محل كال  البخاري على سوء حف ه وفساد ذاكرته، فيكون 
 ا م  أو .

وا رح مآّد  على التعديل وأطلق ذليف مجاعه، ))ولام احلاف  ابن حجر: 
ان غم مفسير مل يآدح ولكّن حمله إن صدر مبينًا من عارة بأسبابه؛  نه إن ك

فيمن ربت  عدالته، وإن صدر من غم عارة با سباي، مل يعترب به أيضاً، فإن 
خال اجملروح عن التعديل، لبل ا رح فيه،  ماًل غم مبنّي السبل إذا صدر من 
عارة على املختار؛  نّه إذا مل يكن فيه تعديل فهو يف حيِّ  اجملهوم، وإعمام 

 .(3)((من إمهالهلوم اجملرح أو  

 نننننننننننننن

 .431( املصدر السابق واهلدي الساري / 1)
 (. 9/877( شرح علل الرتمذي  ) 9)
 .193( ن هه الن ر / 3)
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بعد ذكره لوم ابن الصالح يف تعارض ا رح -ولام احلاف  ابن ك م:  -5
 .(1)«والصحي: أن ا رح مآد  مطلآاً إذا كان مفسراً » -والتعديل
ومن تتمه ا مور املذكور ، أن يعرة الدارس لرجام اإلسناد  -1

ام اإلما  اصطالحات ا ئمه يف ا رح والتعديل ومدلوم عبارا م، كما ل
مث حنن نفتآر إ  حترير عبارات التعديل وا رح، وما بني ذليف من ))الذهيب: 

العبارات املتجاذبه، مث أهّم من ذليف أن نعلم باالستآراء التا : عرة ذليف 
فمنهم من نفسه حادٌّ …. اإلما  ا هبذ، واصطالحه ومآاصده بعباراته الك م  

مث لام ولكن … من هو متساهل  يف ا رح، ومنهم من هو معتدم، ومنهم
هذا الدين م يد حمفوظ من اهلل تعا ، مل  تم  علماؤه على  الله، ال عمداً 
وال خطأ، فال  تم  ارنان على توريق  عيف، وال على تضعيف رآه، إجا يآ  

 .(9)((…اختالفهم يف مراتل الآو ، أو مراتل الضعف 

 نننننننننننننن

 (.1/989( اختصار علو  احلديث م  شرحه الباعث احل يث)1)
 .127، واملدخل إ  التخريج /  84 – 89( املول ه / 9)
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مرتها الفصل الثاني: دراسة األسانيد والطرق وث
 وخطواتها

 وفيه مدخل وثالثة مباحث:
بعد ذكر هذه ا مور املهمه أشرع يف الشق ال ا: من التخريج وهو دراسه 

 إ ا سانيد والطرم الظ جتمع  لدينا من خالم ختريج احلديث وطرله وع وها 
خمرجيها، فالذي يل   بعد هذه املرحله هو الآيا  بدراسه تليف الطرم، مث احلكم 

 ديث والطرم على  وء تليف الدراسه.على احل
 المدخل: بعض ا مار الم مة

ال خيفى ما لألسانيد من أمهيه، إذ ه، ا ساس املتني للتخريج والركن 
الآوي الذي ال ميكن البناء عليه إاّل به وبدو ا ال يعرة احلكم، وكذا دراستها 

ا العلم، يف غايه من ا مهيه يف هذ -ما عدا الصحيحني  -ودراسه طرلها 
 وبدو ا ال يآام للتخريج ختريج وإجا هو ع و.

ويكون احلكم على احلديث باعتبارين: باعتبار سنده الذي بني أيدينا من  
كتاي معني، بصرة الن ر عن طرله ا خرى، فإذا تبنّي لنا بعد دراسه اإلسناد 
 توافر شروط الصحه فيه  يث كان رجاله رآات، وكان اإلسناد متصال، وليس
فيه شذوذ وال عله، حكمنا له بالصحه، و إال فبضدها عند فَنْآِد شرط من 

 .(1)شروط الصحه

 نننننننننننننن

مهها كتاي دراسه ا سانيد للندكتور عبندالع ي  الع نيم وأك نره ( استفدت من عد  كتل يف دراسه ا سانيد من أ1)
 مبين على خربيت يف هذا اجملام.
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لو فر نا أن احلديث الذي بني أيدينا يف سنن ابن ماجه م اًل، ووجد هذا 
احلديث يف الصحي:، فإنّه ال ي خذ به إاّل بعد الن ر يف سنده ومتنه، فإن وافق 

ف اإلسناد حكم عليه مبآتضى ا رح ما يف الصحي: كان صحيحاً، وإن اختل
والتعديل وكذا املنت إن وافق الصحي: صّ:، وإن كان فيه  ياد  يدرس اإلسناد 

 ويكم على  وئها.
أو يكون احلكم راجعًا إ  احلديث نفسه باعتبار طرله ا خرى، أي: 
باعتبار متابعاته وشواهده، ومن الآدماء من يطلق على املتاب  شاهدًا وعلى 

 هد متابعاً، لكن هذا يف االستعمام كما لام احلاف  ابن حجر:الشا
 .((ولد تطلق املتابعه على الشاهد وبالعكس، وا مر فيه سهل))

ويف احلآيآه يصدم على االرنني معىن الشاهد؛  ن ا مي  يشهد له 
بالصحه، غم أنه استآر يف االصطالح على الراج:، أّن املتاب  لإلسناد 

أّن املتاب  يفيد يف تآويه )). وذكر الدكتور عبدالع ي  الع يم: (1)والشاهد للمنت
السند واملنت، خبالة الشاهد، فإنه ال يآوي إال املنت، واملنت يستفيد من املتابعه، 
سواء كان  تامه أو لاصر  إذا كان  صاحله لالعتبار، مث فّصل هذه ا لسا  

 به دراسه ا سانيد با م له التو يحيه من يريد امل يد فلماج  كتا
(، مث ذكر أنه إذا كان بني يديه حديث يريد أن يبني درجته  149-147) ص 

 –صحي: لذاته  (9)فعليه الن ر يف رجاله فإن كانوا رآات لام فيه: احلديث
 نننننننننننننن

، واملتابعنننننه: إن حصنننننل  للنننننراوي نفسنننننه يف شنننننيخه فهننننن، التامنننننه، وإن 121، 122، 99( املصننننندر السنننننابق/ 1)
 حصل  لشيخه فمن فوله فه، الآاصر ، املصدر نفسه.

ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ال ا:: ما انفرد بنه البخناري ال النث:  ( احلديث الصحي: على درجات: ا وم:9)
منا انفننرد بننه مسننلم، الرابنن : مننا كننان علننى شننرطهما، اخلنامس: مننا كننان علننى شننرط البخنناري، السننادس مننا كننان 
= 
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لل : م  توافر بآيه شروط الصحه وإال لد يكون رجاله رجام الصحي: لكن 
مث ين ر هل له طريق  –ئذ فال يكون صحيحًا عند… اإلسناد غم متصل

،  «حديث صحي:، لكنه فرد أو غريل»أخرى، فإن مل يكن له طرم، لام فيه:
 كما يفعله الرتمذي وغمه من العلماء.

وإن كان له طرم ن ر فيها فإن كان روا ا يف درجه الروا  أو ألل، ذكر 
ر، مث إ  املتابعه؛ لينآل احلديث من الغريل إ  الع ي ، ومن الع ي  إ  املشهو 
  (1)املستفيض، مث إ  املتواتر، فاحلديث كلما  ادت طرله  اد الوروم بصحته
فمتآ،  -مث نن ر إن كان فيه صدوم واملتاب  كذليف ولو  اد عدد املتابعات 

احلديث إ  درجه الصحي: لكنه لغمه، ويآام فيه "احلديث صحي: لغمه" 
سن لذاته، وإن اعتضد وذليف  ن حديث الصدوم إذا مل يعتضد فهو احل

 .(9)بصدوم م له أو أك ر فهو الصحي: لغمه
وأما إذا كان الراوي  عيفاً و عفه ينجرب، وتفريد باحلديث، فيآام: حديث 
 عيف صاحل لالعتبار، وإن اعتضد بطرم أخرى فيها  عف كضعفه، فيحكم 

يئ ومىت توب  الس))عليه باحلسن لغمه كما ذكر احلاف  ابن حجر حيث لام: 
احلف  مبعترب وكذا املستور واملرسل واملدّلس، صار حدي هم حسنا ال لذاته، بل 

 .(3)((باجملموع
 ننننننننننننننننننننن =

 
على شرط مسلم، الساب : ما ص: عند غممها ومل يكنن علنى شنرط واحند منهمنا، ان نر: ن هنه الن نر للحناف   

 .92-89/ ابن حجر 
 ( بتفصيل أك ر. 1/413والنك  البن حجر أيضاً )  89( ن هه الن ر/ 1)
 .14( دراسه ا سانيد/ 9)
 .139، 89( ان ر: ن هه الن ر/ 3)
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 أّما إن كان الضعف شديداً فال يعتضد وال يعضد غمه.
 وذكر الدكتور عبدالع ي  الع يم أن احلكم على احلديث له رالره طرم:

يآوم م الً:  ا وم: احلكم على إسناد املصنف فآط، كفعل اهلي م، حيث
 رواه أمحد ورجاله رجام الصحي:، 

ال ا:: بيان درجه ذليف احلديث مطلآا، بعد مج  طرله املختلفه من أماكن 
 متعدد  ودراستها والن ر فيها.

وال الث: احلكم على احلديث من غم مج  طرله، وهذا العمل فيه تساهل 
)وجتاو  وال يسمى ختر ا الآاصر وعليه اكتفى  ، لل : هو داخل يف التخريج (1ًً

ك م من العلماء كما تآد ، وإن كان التخريج يف حآيآه ا مر هو الشامل 
 مي  املتابعات والشواهد، مث الآيا  بدراستها، واستخالص احلكم على  وء ما 

 توصل إليه.
 وإلييف اآلن خطوات دراسه ا سانيد وأحوام الروا  يف املباحث اآلتيه:

 نننننننننننننن

 .19( دراسه ا سانيد/ 1)
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 األولى من دراسة األسانيدالمبحث األول: الخطوة 
عرض اإلسناد املراد دراسه رواته من املصدر الذي يآصده بدءًا من شيخ 
املصنف إ  الصحايب أو العكس، مث يآو  بدراسه سلسله الروا  من حيث 
الضبط، ملن يتاه إ  الضبط ومن حيث متيي  راوي اإلسناد املآصود فيه عن 

، ومن حيث تعيني املهمل فيه، وكذا املبهم إن غمه من املتفق معه أو املشتبه معه
 أمكن، ومن حيث العداله والضبط.

وال ختفى صعوبه هذه املرحله للباحث الذي يآصد البحث عن الروا  
ومتيي هم، ولذا ينبغ، ملن يشتغل يف هذا الفن أن يض  معرفه كتل هذا الفن 

يف أمر سهل، فرمبا نصل عينيه؛ لك، تسهل عليه ا مور، وإال فآد يتعل ك ماً 
يكون الراوي من روا  السته، وهو يبحث عنه يف غمها، ولد  ده ولد ال  ده، 
أو يكون الراوي  عيفا ومن رجام السته فهو يبحث عنه يف لسان املي ان وال 

أو  - نه حذة املرتمجني يف التهذيل وسرد أمساءهم يف اجمللد ا خم  - ده 
يبحث يف كتل الضعفاء أو العكس فال  ده،  يكون الراوي من ال آات وهو

فمن هنا  ل أن يكون له إملا  بكتل الفن، حىت يرج  إ  الروا  ال آات إ   
كتل م لفه يف ال آات، أو الظ مجع  بني ال آات وغمهم م ل التاريخ الكبم 
للبخاري، وا رح والتعديل البن أيب حامت وغممها، ويراج  للروا  الضعفاء 

ل املعنيه هبم، وه، ك م ، وللمختلطني يراج  الكتل املخصصه هلم، الكت
وهكذا يف املدّلسني وروا  املراسيل يُراج  الكتل املفرد  هلم، وهكذا فيمن عرفوا 
واشتهروا بكناهم وألآاهبم يراج  الكتل الظ خّص  هلم، وه، ك م  أيضاً، 

 الرب والذهيب.م ل: كتل الكىن ملسلم والبخاري والدواليب وابن عبد
كما يل   الباحث يف هذا الفن معرفه طبآات الروا  والتاريخ وفيا م، وهو 
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مهم جداً لك، ال يآ  يف ااخلطأ  نه ك م مايتفق الروا  يف ا مساء وأمساء اآلباء، 
ويف أنساهبم وبلدا م أحياناً، وليس الفارم بينهما إال الطبآه، أحدمها متآد  

الباحث أن املراد منه يف اإلسناد املتآد  بينما املآصود هو واآلخر متأخر، في ن 
املتأخر أو العكس، م ام ذليف: سعد بن إبراهيم ال هري أبو اسحام الآا ،، 
ومها ارنان لد اتفآا يف اإلسم واسم ا ي وكنيه والنسل والشهر ، والفارم 

ن بن بينهما الطبآه؛ هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمح
عوة، وا دهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوة، فيحصل االختالط 

ه 312بينهما فيل   التأكد من مراد هبما وهكذا يف الروا  الذين ولدوا بعد سنه
 أن جندهم يف كتل البخاري  نه تويف لبل التاريخ املذكور.ميكن  ال

 الخيلو أحوام روا  اإلسناد من حالتني: 
ذكور الراوي بكامل امسه واسم أبيه وجده وكنيته أو ذكر بلآبه أن م األول:

الذي انفرد به، فا مر يف الولوة عليه سهل، ويبآى التعل يف تعيينه من بني 
الروا  الذين اتفآوا معه فيما ذكر فيه، م ل: محيد بن ليس ومها ارنان يف طبآه 

ا، أن أحدمها مكّ، واحد  ويشرتكان يف بعض الشيوخ والتالميذ، والفارم بينهم
 .(1)واآلخر أنصاريّ 

فيه:  هوم، ولام ابن  (9)وكذا بشر بن غالل ا سدي، لام ا  دي

 نننننننننننننن

 .981( ان ر احملدث الفاصل / 1)
 (. 9/98( لسان املي ان ) 9)
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: بشر بن غالل ا سدي، يروي عن احلسني بن عل،، ولام احلاف  (1)حبان
وال اهر أن هذا غم الذي ذكره النسائ،، ولكن اتفق يف االسم ))ابن حجر: 

 .(9)((بينهما أيضاً ا  ديواسم ا ي والنسبه، ولد فرم 
ومن ذليف إبراهيم بن عمر الصنعا: ومها ارنان إال أن أحدمها من صنعاء 
اليمن واآلخر من صنعاء دمشق، فيمي ان بالبلد، وكذا بالطبآه؛  ن أحدمها من 

  (3)الطبآه العاشر  واآلخر من السابعه
وك، والفارم وكذا إمساعيل بن أبان الكويف ارنان: أحدمها رآه واآلخر مرت 
 .(4)بينهما هو النسل؛  ن الورام ا  دي رآه واخلياط الغنوي مرتوك

 : أن يذكر الراوي يف اإلسناد مهمالً أو مبهماً:الحالة الثانية
رنا سفيان أو حدرنا  واملهمل: هو الذي أمهل ذكر نسبه، يآوم الراوي حدي

ما يآوم البيهآ، ك ماً يف  محاد، أو حدرنا الورام، أو حدرنا أبو عبداهلل احلاف  ك
كتبه وحنو ذليف، وهم يك رون من ذليف بغيه االختصار لو وح أمرهم عندهم، 

 وهم فرسان هذا الفن.
واملبهم هو الذي مل ُيسّم أصاًل إجا يآوم: حدرين رجل أو امرأ  أو جار 

 لفالن وحنو ذليف.
ء فيهم، والطريق إ  معرفتهما هو مج  الطرم وتتبعها وتتب  ألوام العلما

جبانل الن ر يف شيوخهم وتالميذهم، وطبآا م، والن ر يف أسانيد امل لف يف 
 نننننننننننننن

 (. 4/91( ال آات له ) 1)
 (. 9/99( لسان املي ان ) 9)
 .994، 993برلم  99( ان ر التآريل / 3)
 .411، 412برلم  125( املصدر السابق/ 4)
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 أوائل كتابه، حيث إ م يف الغالل ينسبون الروا  يف أوم الكتاي مث خيتصرون.
 ولعّل ألوى الطرم يف تعيني عني الراوي املهمل أو املبهم هو مج  الطرم.

اله عنه، وحكم بكونه رآه أو فمىت عرة املبهم يف اإلسناد ارتفع  ا ه
 عيفاً، وعلى  وئه يكم على اإلسناد، وإن مل يعرة فال يتج به حىت يتبني 

 .(1)أمره
 متى يضّر عدخ تميّز الراوي المهمل؟.

على ا غلل يتم الولوة على متيي  الراوي املهمل من خالم مج  الطرم 
 وجترياً. وتصري: بعض ا ئمه، فيكون احلكم على حسل حاله توريآاً 

أما إذا مل يتمي  املهمل عن غمه الشرتاكهما يف االسم والطبآه والشيوخ 
ابن  -والتالميذ، فإذا كان كالمها رآه، فإنه ال يضّر إمهاله يف اإلسناد كالسفيانني

 محاد بن  يد ومحاد بن سلمه. –واحلمادين  –عيينه وال وري 
مييننن  بيننننهم، ال يتسننن  ولننند ذكنننر العلمننناء بعنننض ا منننور املسننناعد  علنننى الت

 .(9)البحث لذكرها
أما إذا كان أحدمها رآه واآلخر  عيفاً، فال بد من التميي  بينهما لتباين 
احلكم بينهما، كما روى ابن ماجه عن عل، بن حممد عن سفيان بن عيينه عن 

، وكالمها من شيوخ (3)ال هري فأمهل عل، بن حممد، ومها ارنان يف هذه الطبآه
المها كويفّ، وكالمها يروي عن سفيان بن عيينه، أحدمها الطنافسّ، ابن ماجه وك

 نننننننننننننن

 (. 4/321( للسخاوي، وتو ي: ا فكار للصنعا: )  351/   1( ان ر فت: املغيث )  1)
( الشننننرتاك السنننننفيانني، والتآييننننند  7/411( للحمنننننادين و )  7/414( ان ننننر يف ذلنننننيف سننننم أعنننننال  النننننبالء ) 9)

 (. 19/319وفت: الباري للحاف  ابن حجر )  411اح للعرال، / واإليض
 .4799و  4791برلم  425( كالمها من العاشر  ان ر التآريل/ 3)
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 .(1)وهو رآه، واآلخر ابن أيب اخلصيل، صدوم رمبا أخطأ
ولد سبق يف بيان أصناة الروا  ال آات املتفق عليهم مطلآًا أو مآيداً، 
والضعفاء املتفق على  عفهم، واملسكوت عنهم أي اجملاهليل بأنواعها، 

م وآراء العلماء يف حكم روايتهم فلماج  هناك للعلم هبم، وال واملختلف فيه
 أرى حاجه يف إعاد م.

وهناك كتل معتمد  أليفها العلماء يف الرجام عموما، والسيما أ ا تساعد 
الباحث على دراسه سلسله اإلسناد، ومعرفه أحوام الروا  أذكر أمهها بعد 

 يد وختريج الطرم.االنتهاء من بيان اخلطوات يف دراسه ا سان

 نننننننننننننن

 .55( ان ر دراسه ا سانيد / 1)
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 المبحث الثاني: الخطوة الثانية من دراسة األسانيد
تتم ل هذه اخلطو  يف التحآق من اتصام السند وعد  االنآطاع فيه، وذليف 
بوجود هذا اإلسناد يف الصحيحني، أو أحدمها، أو بالتأكد من كتل الرتاجم 

للم ي، الظ تذكر شيوخ الراوي وتالميذه بشموم، م ل:  ذيل الكمام 
و ذيل التهذيل البن حجر، أومن غم مشوم، م ل: ا رح والتعديل البن أيب 
حامت، وال آات البن حبان، وتعجيل املنفعه برجام ا ئمه ا ربعه البن حجر، 

 واملي ان للذهيب، ولسان املي ان البن حجر وغمها.
ي املراسيل وأيضاً مراجعه كتل املراسيل ملعرفه اإلرسام يف اإلسناد م ل: كتا

البن أيب حامت، وجام  التحصيل يف أحكا  املراسيل للعالئ،، وحتفه التحصيل 
 لويل الدين العرال،.

 ومراجعه الكتل الظ ألّف  يف التدليس واملدّلسني:
منها: من ومه الذهيب يف أهل التدليس شرحها د.عاصم الآريويت، وه، 

وصوفني بالتدليس للحاف  مطبوعه م  شرحها، وتعريف أهل التآديس مبراتل امل
ابن حجر، والتبيني  مساء املدلسني لربهان الدين احلليب، وإحتاة ذوي الرسوخ 

 مبن رمى بالتدليس من الشيوخ للشيخ محاد بن حممد ا نصاري.
ومعرفه اتصام اإلسناد من ا مور الصعبه إال ملن مج  الطرم وولف على 

ليف على بعض العلماء من أهل تصري: العلماء بذليف، ولد خيفى أمره م  ذ
 الشأن. إلييف جوذجاً من ذليف:

( على حديث أيب لالبه  1/53حكم أبو عبداهلل احلاكم يف املستدرك ) 
فآام:  –ر ، اهلل عنها  -)عبداهلل بن  يد ا رم،( عن عائشه أ  امل منني 

روا  هذا احلديث عن آخرهم رآات على شرط الشيخني، ومل خيرجاه هبذا ))
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 .((فيه انآطاع  ))وتعآبه الذهيب بآوله: ((اللف 
 .(1)لل : االنآطاع بني أيب لالبه وبني عائشه حيث أرسل عنها

عند  (9)وذكر الشيخ ا لبا: أيضًا يف متا  املنه يف التعليق على فآه السنه
يف الركعتني لبل صال  الفجر  وعن عائشه لال : كان ليا  رسوم اهلل  ))لوله:

احلديث، و عفه الشيخ ا لبا: هبذا اللف   ((حته الكتاي لدر ما يآرأ فا
به أعّله خمرجه الطحاوي؛  نه من روايه حممد بن سمين عن  ))لالنآطاع ولام: 

 .((عائشه ومل يسم  منها، كما لام أبو حامت 
كان رسوم ))و عف الشيخ ا لبا: حدي ًا آخر أيضًا عن عائشه لال : 

باالنآطاع كالذي لبله  ((وكان يسر هبما  )( جر بنيآرأ يف ركعظ الف اهلل 
دون  وهو أي احلديث يف صحي: مسلم من حديث أيب هرير   ))ولام: 
 .(3)((« كان يسر هبما»لوله:

فيل   التأكد من اتصام السند، وال سيما فيمن وصفوا بك ر  اإلرسام أو 
 التدليس وحنو ذليف.

 نننننننننننننن

 (. 5/995( ان ر  ذيل التهذيل ) 1)
 .937( ص 9)
 .937( متا  املنه / 3)
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 ة األسانيدالمبحث الثالث: الخطوة الثالثة من دراس
 التحآق من خلّو اإلسناد واملنت من الشذوذ والعله الآادحه:

ومن أم له اإلعالم بالشذوذ ما ذكره الشيخ ا لبا: فآام معلآًا على لوم 
وأما االلتصار على ركعتني فآط )يعين لبل العصر(، فدليله ))م لف فآه السنه: 

 لف ما أخرجه أبو "بني كل أذانني صال " لل : خف، على املعمو  لوله 
ولام … داود "يف باي الصال  لبل العصر"، ومن طريآه الضياء يف املختار  

(: "إسناد صحي:" مث لام الشيخ: وألوم هو كذليف،  4/8النووي يف اجملموع ) 
لوال أنه شاذ هبذا اللف ، واحملفوظ بلف  "أرب  ركعات" وبيان ذليف يف  عيف 

 .(1)((( والروض النضم 935أيب داود ) 
 لآننننننوم رسننننننوم ))وعلّننننننق الشننننننيخ ا لبننننننا: علننننننى لننننننوم م لننننننف فآننننننه السنننننننه:

من )):"صال  الليل والنهار م ىن م ىن" رواه أبو داود بسند صحي:، فآام:اهلل 
شروط احلديث الصحي: أن ال يشذ راويه عن رواينه ال آنات اآلخنرين للحنديث، 

 وغممهننا مننن وهننذا الشننرط يف هننذا احلننديث مفآننود؛  ّن احلننديث يف الصننحيحني
دون ذكر النهار وهذه ال ياد  تفرد هبنا  –ر ، اهلل عنهما  –طرم عن ابن عمر 

علن، بنن عبننداهلل ا  دي عنن ابنن عمننر دون سنائر منن رواه عننن ابنن عمنر، ونُِآننل 
عنن احلنناف  ابنن حجننر خالصننه ألنوام احلفنناظ يف إعالهلننم احلنديث هبننذه ال ينناد ، 

لنى طريآنه منن يشنرتط يف الصنحي: أال وه، أن هذه ال ياد  ال تكون صنحيحه ع
 «.(9)يكون شاذا

 نننننننننننننن

 .941( املصدر السابق / 1)
 .942، 939( متا  املنه / 9)
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وأّما التحآق من نف، العله الآادحه فهو أيضًا من أهمِّ الواجبات على 
الباحث، وذكر الدكتور عبدالع ي  الع يم أّن كل موان  الآبوم يف اإلسناد أو املنت 

فيه عله  املعلل لغه: ما)) ، وهذا يوافق املعىن اللغوي؛  ن (1)من لبيل العله
 .(9)كما ذكر احلاف  ابن حجر  ((واصطالحاً: ما فيه عله خفيه لادحه 

فإذاً العله تكون خفيه غامضه تآدح يف احلديث، وإن كان ال اهر السالمه 
منها. ولام احلاف  ابن حجر: "املعّلل: هو من أغمض أنواع علو  احلديث 

لباً، وحف ًا واسعاً، ومعرفه وأدلها، وال يآو  به إال من ر له اهلل تعا  فهمًا را
تامه مبراتل الروا ، وملكه لويه با سانيد واملتون، وهلذا مل يتكلم فيه إاّل الآليل 
من أهل هذا الشأن كعلّ، بن املديين وأمحد بن حنبل والبخاري ويعآوي بن 

 .(3)شيبه وأيب حامت وأيب  رعه و الدارلطين"
، –وه، العله يف احلآيآه–دحه وال خيفى أن العلل ألسا : منها ما ه، لا

وتآ  غالبًا يف اإلسناد وللياًل يف املنت،   –ومنها ما ليس  بآادحه، وه، أنواع 
كرف  املولوة، وولف املرفوع، وإرسام املوصوم، ووصل املنآط ، ودخوم 

 .(4)حديث يف حديث
فالعله الظ تآ  يف اإلسناد واملنت سته »لام الدكتور عبدالع ي  الع يم: 

 :(5)ا ألس

 نننننننننننننن

 .141( دراسه ا سانيد / 1)
 .83( ن هه الن ر/ 9)
 .193( املصدر السابق/ 3)
 .141( ان ر دراسه ا سانيد/ 4)
 .147( املصدر السابق/ 5)
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 العله يف السند تآدح يف صحه السند و املنت مجيعاً. -1
 العله يف السند تآدح يف صحه السند من غم لدح يف املنت. -9
 العله يف السند ال تآدح يف صحه السند وال املنت. -3
 العله يف املنت تآدح فيه ويف السند. -4
 العله يف املنت تآدح فيه من غم لدح يف السند. -5
 .(1)لعله يف املنت ال تآدح فيه وال يف السندا -1

بعد االنتهاء من هذه اخلطوات: وه، حتآق عداله الروا  و بطهم، وحتآق 
اتصام السند وعد  وجود انآطاع فيه، وحتآق عد  وجود الشذوذ والعله الآادحه 

نآطف مثار الآبوم واحلكم على احلديث بالصحه أو احلسن، وإذا اختل  –فيه 
وط الآبوم حكمنا بالضعف، وهذا من أهم مثار التخريج ومج  شرط من شر 

 الطرم.

 نننننننننننننن

 (. 33، 9/39(، وتو ي: ا فكار للصنعا:)  9/477( ان ر للم يد: النك  للحاف  ابن حجر ) 1)
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الفصل الثالث: في أهم الكتب المساعدة على دراسة 
 الرواة 

و در هنا أن أشم إ  أهم الكتل املساعد  على دراسه رجام ا سانيد 
 باختصار:

به، سواء ولنعلم بأّن العلماء ما تركوا جانبًا مهما يف خدمه السنه إاّل لاموا 
فيما خيد  املتون أو رجام ا سانيد، فألفوا يف كل ذليف كتباً، فنجدهم ألّفوا فيما 
خيد  جانل سلسله روا  ا سانيد فسّهلوا للباحث الوصوم إليهم، حيث تفننوا 

 يف التصنيف حسل أحوام الروا .
فمنهم من صنف يف ال آات فآط: ك آات ابن حبان وال آات للعجل، 

شاهني وكلها مطبوعه، ومنهم من أّلف يف الضعفاء فآط  وال آات البن
واملصنفات فيه ك م ، كالضعفاء الصغم والكبم لإلما  البخاري، والضعفاء 
لإلما  النسائ، والكامل يف الضعفاء البن عدي، والضعفاء للدارلطين، وكتاي 
 اجملروحني البن حبان، والضعفاء الكبم للعآيل،، وتاريخ أمساء الضعفاء
والكذابني البن شاهني، والضعفاء  يب نعيم ا صبها:، أحوام الرجام 
للجو جا:، ومي ان االعتدام للذهيب، وديوان الضعفاء وذيله، واملغين يف 
الضعفاء، ا مي  له، ولسان املي ان للحاف  ابن حجر، اجملموع يف الضعفاء 

لضعفاء الكبم واملرتوكني البن ا و ي، وكل هذه الكتل مطبوعه ما عدا ا
 للبخاري.

ومنهم من مج  بني الصنفني: كالتاريخ الكبم والصغم للبخاري، وا رح 
والتعديل البن أيب حامت، ومها من أهّم الكتل يف هذا الصنف، وكذا ما ألف 
خبصوص رجام أصحاي الكتل السته من الكمام للمآدس،، وهو ا صل، 
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ل الكمام والكاشف كالمها وفروعه:  ذيل الكمام للم ي، وتذهيل  ذي
للذهيب، و ذيل التهذيل، وتآريل التهذيل كالمها للحاف  ابن حجر، 
واخلالصه للخ رج،، وكّلها مطبوعه، وتعجيل املنفعه ب وائد رجام ا ئمه ا ربعه 

 على التهذيل وهو مطبوع أيضاً.
اد أو كتل اعتن  برتاجم روا  بلد معني، وه، ك م  أيضاً، م ل: تاريخ بغد

للخطيل البغدادي، وتاريخ دمشق البن عساكر، وطبآات احملدرني بأصبهان 
 يب الشيخ ابن حّيان ا نصاري، وذكر أخبار أصبهان لتلميذه أيب نعيم 
ا صبها:، والتدوين يف أخبار ل وين لعبدالكرمي الرافع،، وتاريخ جرجان 

جام ا ندلس، للسهم،، وطبآات علماء إفريآيه، وبغيه امللتمس يف تاريخ ر 
 وغمها ك م، وكل ما ذكر مطبوع.

 وكتل يف التاريخ و تم برتاجم الروا :
م ل: وفيات ا عيان البن خلكان، التكمله لوفيات النآله للمنذري، العرب 

 يف خرب من غرب للذهيب، وتاريخ اإلسال  له أيضا، كلها مطبوعه.
ملعرفه والتاريخ ومن الكتل الظ اهتم  برتاجم الروا  أيضاً: كتاي ا

للفسوي، واإلرشاد يف معرفه علماء احلديث  يب يعلى اخلليل،، وسم أعال  
النبالء، وتذكر  احلفاظ كالمها للذهيب، وطبآات علماء احلديث البن 

 عبداهلادي، كلها مطبوعه.
 وهناك كتل اهتم  برتاجم رجام املذاهل:

البن رجل، واملنهج  فمن أمهّها: طبآات احلنابله البن أيب يعلى وذيلها
ا محد للعليم، وترتيل املدارك وتآريل املساليف للآا ، عياض، والديباه 
املذهل البن فرحون، وطبآات الشافعيه الكربى للسبك،، وطبآات الفآهاء 
الشافعيه البن الصالح، وطبآات الشافعيه البن لا ، شهبه، وا واهر املضيه 

 نف،، وغمها ك م، وكلها مطبوعه.يف طبآات احلنفيه البن أيب الوفاء احل
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كما أّلفوا يف الطبآات كتباً، منها:الطبآات الكربى البن سعد، والطبآات 
ملسلم، واملعني يف معرفه طبآات احملدرني للذهيب كلها مطبوعه، ويف العلل ومعرفه 
الرجام كتبا، كالعلل ومعرفه الرجام لإلما  أمحد، والعلل البن املديين، والعلل 

 م للدارلطين.الكب
كما أّلفوا يف املتفق واملفرتم وامل تلف واملختلف ويف املتشابه من ا نساي 
وا مساء والكىن، منها:كتاي: املتفق واملفرتم للخطيل البغدادي، اإلكمام يف 
رف  االرتياي عن امل تلف واملختلف من ا مساء والكىن لألمم ابن ماكوال، 

تبه بتحرير املشتبه للحاف  ابن حجر، وتو ي: املشتبه  للذهيب، وتبصم املن
 املشتبه البن ناصر الدين الدمشآ،.

كما اعتىن العلماء بالتأليف يف الكىن، ولد تآد  بيان أمهها وكذا يف 
املختلطني من الروا ، واملدلسني ومن عرفوا باإلرسام تآد  بيان أهم امل لفات 

 سمعا:، وهو مطبوع.فيهم، وكذا يف ا نساي، ومن أمهها ا نساي لل
أخما أذكر كتابًا ألفه أحد علماء اهلند وهو عبدالوهاي بن مولوي حممد 
غوث ومساه "كشف ا حوام يف نآد الرجام" مج  فيه الروا  الضعفاء من كتاي 
ابن ا و ي وغمه من عدد من املصادر واستخد  فيه رمو ا ك م  بلغ عددها 

ها وان ر لذليف كشف الل ا  ) ( رم ا، ولك ر ا أعر   عن ذكر 74)
9/499-491 .) 
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 الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، ويف اخلتا  أشم إ  أبر  معامل 
البحث حيث تناوم عنايه ا مه خبدمه الكتاي والسنه، ومعا: التخريج لغه 
واصطالحا عند احملدرني، ونشأ  التخريج وتطوره وأمهيه التخريج وفوائده، ومن 
أمهها معرفه صحه احلديث و عفه، وجهود العلماء يف ختريج ا حاديث من  

 كال  ا ئمه يف كتبهم املختلفه، ومن أهل الفنون املتعدد .
وجهود العلماء يف ختريج ا حاديث على وجه العمو ، بدون التآيد بكتاي 
معنّي أو مو وع معني، أو م  التآييد يف مو وع معنّي كّل، أو ج ئ،، كما 

ناوم البحث التنبيه على أمور مهمه بني يدي التخريج ودراسه ا سانيد،  ل ت
معرفتها لبل الدخوم يف التخريج ودراسه الروا ، وطرم ختريج احلديث ووسائله 
 من مصادره ا صليه، وكذا استخدا  الربامج املوجود  يف ألراص احلاسل اآليل.

 املتابعات  –له وتناوم أيضًا دراسه ا سانيد للحديث جبمي  طر 
وأمهيه هذه الدراسه ومثر ا، وذليف على خطوات رالره: ه، حتآُق  –والشواهد 

عداله الروا  ورآتهم، وحتآُق اتصام السند وعد  وجود انآطاع فيه، وحتآُق عد  
وجود الشذوذ والعله الآادحه فيه، ونآطف من ذليف مثار احلكم على احلديث 

من شروط الصحه والآبوم حكمنا على بالصحه أو احلسن. وإن اختل شرط 
 احلديث بالضعف، وهذا من أهّم مثار التخريج.

أسأم اهلل سبحانه أن  عل أعمالنا خالصه لوجهه الكرمي، ويتآبلها إنه نعم 
 املو  ونعم النصم.
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 المراجع 
 

 الآرآن الكرمي -1
تأليف: عل، بن بلبان  –اإلحسان برتتيل صحي: ابن حبان  -9

كمام يوسف احلوت، دار الكتل العلميه، ، حتآيق:  ه(739)ت
 ه.1427بموت ط/ ا ولىعا  

 يب حممد عبداحلق اإلشبيل،  –ا حكا  الشرعيه الصغرى  -3
، حتآيق: أ  حممد بن  أمحد، نشر مكتبه ابن تيميه ه(581)ت

 ه.1413بالآاهر ، ومكتبه العلم جبد ، ط/ ا و  عا  
احلق اإلشبيل،  يب حممد عبد -ا حكا  الشرعيه الكربى  -4

، حتآيق: أيب عبداهلل حسني بن عكاشه، الناشر مكتبه ه(581)ت
 ه.1499الرشد، الرياض، ط/ ا و  عا  

، ه(581 يب حممد عبداحلق اإلشبيل، )ت –ا حكا  الوسطى  -5
 حتآيق: محدي السلف، وصبح، السامرائ،، مكتبه الرشد، الرياض، 

 هن.1411ط/ ا و  عا  
 -ث منننن  شننننرحه الباعننننث احل يننننث  محنننند شنننناكراختصننننار علننننو  احلنننندي -1

، دار العاصننمه، تعليننق: الشننيخ ا لبننا:، ه(547للحنناف  ابننن ك ننم )ت
 ه.1415وحتآيق: عل، بن حسن احلليب، ط/ ا و  عا  

 للنووي  –إرشاد طالي احلآائق إ  معرفه سنن خم اخلالئق  -7
لبنان، ، حتآيق: عبدالباري فت: اهلل، دار البشائر، بموت، ه(171)ت

 ه.1427ط/ ا و  عا  
تأليف: د.حممود الطحان، مكتبه  –أصوم التخريج ودراسه ا سانيد  -8

 ه.1423الرشد، الرياض ط/ اخلامسه 
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، حتآيق: ه(729البن دليق العيد )ت –اإلملا  بأحاديث ا حكا   -9
 ه.1421عا   1حممد سعيد املولوي، نشر، دار ابن الآيم، ط/

، حتآيق: ه(911للسيوط، )ت -ا رر البحر الذي  خر شرح ألفيه -12
 د.أنيس بن أمحد ا ندنوس،، ط/ ا و .

  –البدر املنم يف ختريج ا حاديث واآلرار الوالعه يف الشرح الكبم  -11
، حتآيق: د.مجام حممد السيد، وعدد غمه، ه(824البن امللآن )ت

 ه.1414عا  1مكتبه الرشد، الرياض، ط/
 للحاف  ابن حجر العسآال:  –كا  بلوغ املرا  من مج  أدله ا ح -19

، حتآيق: الشيخ أسامه صالح الدين، دار إحياء العلو ، ه(859)ت
 ه.1419بموت، لبنان، ط/ ا و  عا  

، الناشر دار ه(413للخطيل البغدادي )ت –تاريخ بغداد  -13
 الكتاي العريب، بموت، لبنان.

بكر،  تأليف: د.عمر إميان أبو -التأسيس يف فن دراسه ا سانيد -14
 ه.1491مكتبه املعارة، الرياض، ط/ ا و  عا  

تأليف: د.بكر  –التأصيل  صوم التخريج ولواعد ا رح والتعديل  -15
بن عبداهلل أبو  يد، دار العاصمه، الرياض، ط/ ا و  عا  

 ه.1413
تأليف: إلبام أمحد حممد إسحام،  –حتفه اخلريج إ  أدله التخريج  -11

 ه إله آباد بو:، اهلند.الناشر مرك  الآرآن والسن
د.الطاهر حممد  –ختريج ا حاديث النبويه يف مدونه اإلما  ماليف  -17

 الدردير، مطبوع.
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تأليف: د.عل، نايف بآاع،، دار البشائر  -ختريج احلديث الشريف -18
 ه.1491اإلسالميه، بموت، لبنان، ط/ ا و  

،، تأليف: د.عبدالغين أمحد م هر التميم –ختريج احلديث النبوي  -19
 ه.1412الفرلان، الرياض، ط/ ا و  عا  

، دار ه(748لإلما  احلاف  أيب عبداهلل الذهيب )ت –تذكر  احلفاظ  -92
 إحياء الرتاث العريب، بموت، لبنان.

، حتآيق: ه(859البن حجر العسآال: )ت -تآريل التهذيل  -91
حممد عوامه، دار الرشيد سوريا، حلل، دار البشائر اإلسالميه، 

 ه.1421ان، ط/ ا و  عا  بموت، لبن
حملمد بن عبدالغين الشهم  –التآييد ملعرفه الروا  والسنن واملسانيد  -99

، دار احلديث للنشر، بموت، لبنان، عا  ه(199بابن نآطه )ت
 هن.1427

 للحاف  العرال،  –التآييد واإليضاح شرح مآدمه ابن الصالح  -93
الكتيب،  ، حتآيق: عبدالرمحن ع مان، نشر عبداحملسنه(821)ت
 ه.1389عا  

للحاف  ابن  –التلخيص احلبم يف ختريج أحاديث الرافع، الكبم  -94
، حتآيق: أيب عاصم حسن بن عباس، م سسه ه(859حجر )ت

 ه.1411لرطبه، جد ، ط/ ا و  عا  
للشيخ ا لبا:، دار الرايه،  –متا  املنه يف التعليق على فآه السنه  -95

 ه.1429عا   3الرياض، ط/ 
، ه(859للحاف  ابن حجر العسآال: )ت –التهذيل  ذيل  -91

مبطبعه  لس دائر  املعارة الن اميه حيدر آباد الدكن، اهلند، 
 ه.1395ط/ا و  عا  
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حملمد بن إمساعيل الصنعا:  –تو ي: ا فكار ملعا: تنآي: ا ن ار  -97
، حتآيق: حممد حمي، الدين، مكتبه اخلاجن،، مصر، ه(1189)ت

 ه.1311ط/ ا و  عا  
تأليف: عمرو بن عبداملنعم  –تيسم دراسه ا سانيد للمبتدئني  -98

 ه.1491عا   1سليم، نشر دار الضياء مبصر، ط/
 ليوسف العّ ، ط/ ا و . –رب  م لفات اخلطيل من ترمجته  -99
تأليف: د.صاحل حامد  –ال آات الذين  عفوا يف بعض شيوخهم  -32

 هن.1413يه، عا  الرفاع،، طب  اجمللس العلم، با امعه اإلسالم
، حتآيق: حممد ه(911ملسلم بن احلجاه )ت –ا ام  الصحي:  -31

عا   1ف اد عبدالبال،، دار إحياء الكتل العريب، عيسى البايب، ط/ 
 ه.1374

 ان ر فيض الآدير. –ا ام  الصغم م  شرحه فيض الآدير  -39
 ، ه(171للآرطيب حممد بن أمحد )ت –ا ام   حكا  الآرآن  -33

 ه.1379ا  ط/ ال انيه ع
للخطيل البغدادي  –ا ام   خالم الراوي وآداي السام   -34

، حتآيق: د.حممود الطحان، مكتبه املعارة، الرياض، ه(413)ت
 ه.1423عا  

، دار ه(397 يب عبدالرمحن بن أيب حامت )ت –ا رح والتعديل  -35
 ه.1371املعارة الع مانيه، اهلند، عا  

تأليف: أبو الفيض أمحد  –حصوم التفريج بأصوم الع و والتخريج  -31
، طب  مبكتبه طربيه، ه(1382بن حممد بن الصديق الغماري )ت

 الرياض.



 144 

، ه(581 يب موسى املديين ا صبها: )ت –خصائص املسند  -37
، حتآيق: الشيخ أمحد شاكر يف مآدمه ه1347طب  بالآاهر  عا  

 ه.1318حتآيق املسند، بالآاهر  أيضاً عا  
الع ي  بن عبدالرمحن الع يم، الرياض، د.عبد -دراسه ا سانيد  -38

 ه.1419ط/ا و  عا  
حتآيق: د.حممد  –دالئل ا حكا  من أحاديث الرسوم عليه السال   -39

عا   1الشيخا: ود. ياد الدين ا يويب، دار لتيبه، دمشق، ط/ 
 ه.1413

للحاف  ابن حجر العسآال:  –الدرر الكامنه يف أعيان املائه ال امنه  -42
 ا و . ، ط/ه(859)ت

، ه(1345للكتا: حممد بن جعفر )ت –الّرساله املستطرفه  -41
 دمشق، ط/ ال ال ه.

لشيخ اإلسال  ابن تيميه،  –رف  املال  عن ا ئمه ا عال   -49
 ط/ا و .

 هر الرىب على سنن النسائ، اجملتىب للسيوط،، م  حاشيه السندي،  -43
 املطبعه املصريه با  هر.

، حتآيق: شعيل ا رن وط ه(748)تللذهيب  -سم أعال  النبالء  -44
وآخرين، دار الفكر، ا  ء السالط من طبعه م سسه الرساله، 

 ه.1421ط/ا و  عا  
  محد شاكر، طب  مبصر. –شرح ألفيه السيوط،  -45
 البن عبداهلادي، خمطوط، مل يطب  بعد. –شرح علل ابن أيب حامت  -41
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 ، حتآيق:ه(795البن رجل احلنبل، )ت –شرح علل الرتمذي  -47
د.مها  عبدالرحيم سعيد، مكتبه املنار، ا ردن، ط/ ا و  عا  

 ه.1427
 امل لف: أبو بكر حممد  –شروط ا ئمه اخلمسه )غم ابن ماجه(  -48

ابن موسى احلا م،، تعليق: حممد  اهد الكورري، الناشر مكتبه 
 عاطف بالآاهر .

، ه(311حممد بن إسحام بن خ ميه )ت –صحي: ابن خ ميه  -49
صطفى ا ع م،، الناشر املكتل اإلسالم،، بموت، حتآيق: د.م

 لبنان.
للشيخ ا لبا:، نشر املكتل  – عيف ا ام  الصغم و يادته  -52

 اإلسالم، طب  بموت، لبنان.
تأليف:حممدبن أمحد بن عبداهلادي –طبآات علماء احلديث -51

، حتآيق: إبراهيم ال يبق، م سسه الرساله، بموت، ه(744)ت
 ه.1429ط/ا و  عا  

تأليف: د.سعد بن عبداهلل آم محيد، دار  –طرم ختريج احلديث  -59
 ه.1492علو  السنه، الرياض، ط/ ا و  عا  

حتآيق: أمحد  –العلل الصغم للرتمذي بآخر السنن اجمللد اخلامس  -53
 حممد شاكر.

 البن الصالح، دمشق. –علو  احلديث  -54
(، ه122للحاف  عبدالغين املآدس، )ت –عمد  ا حكا  الكربى  -55

حتآيق: مسم بن أمني ال هري، دار ال بات للنشر، ط/ ا و  عا  
 ه.1499
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 للحاف  ابن حجر العسآال:  –فت: الباري شرح صحي: البخاري  -51
 ، الطبعه اخلامسه، الآاهر .ه(859)ت

للعرال،، للسخاوي حممد بن  –فت: املغيث شرح ألفيه احلديث  -57
عويضه، تو ي   ، تعليق: الشيخ صالح حممده(929عبدالرمحن )ت

 دار أحد.
 الفهرس الشامل للرتاث اإلسالم، آلم البي ، با ردن. -58
فيض الآدير شرح ا ام  الصغم حممد عبدالرؤوة املناوي  -59

 ه(.1231)ت
، املطبعه ه(817للفمو آبادي الشما ي )ت –الآاموس احمليط  -12

 ، ط/ ال انيه.ه1344احلسينيه املصريه، عا  
 بموت.البن عدي، طب ،  –الكامل  -11
، دار ه(795البن رجل )ت –كتاي الذيل على طبآات احلنابله  -19

 املعرفه، بموت، لبنان.
امل لف:  --كشف الل ا  عن أسرار ختريج حديث سيد ا نا   -13

د.عبداملوجود حممد عبداللطيف، مكتبه ا  هر، بالآاهر ، ط/ا و  
 ه.1424عا  

،الناشر: ه(413للخطيل البغدادي )ت –الكفايه يف علم الروايه  -14
 النمنكا:، املكتبه العلميه باملدينه املنور .

، دار صادر، ه(711البن من ور اإلفريآ، ) ن  –لسان العري  -15
 بموت لبنان.

، الناشر ه(859للحاف  ابن حجر العسآال: )ت –لسان املي ان  -11
 م سسه ا علم، للمطبوعات، بموت لبنان.

، حتآيق: ه(385ر )تللدارلطين عل، بن عم -امل تلف واملختلف  -17
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د.موفق بن عبداهلل، دار الغري اإلسالم،، بموت، ط/ ا و  
 ه.1421

، نشر دار الوع، ه(354البن حبان البسظ )ت –اجملروحني  -18
 ه.1391 لل، ط/ ا و  عا  

، ه(859للحاف  ابن حجر العسآال: )ت -اجملم  امل سس  -19
 .حتآيق: د.يوسف املرعشل،، بموت، لبنان، ط/ ا و 

 للآا ، الرامهرم ي  –احملدث الفاصل بني الراوي والواع،  -72
، حتآيق: د.حممد عجاه اخلطيل، دار الفكر، بموت ه(312)ت
 ه.1391عا  

–خمتصر ا حكا  مستخره الطوس، على جام  الرتمذي  71 -71
حتآيق: ه( 319للحاف  أيب عل، احلسن بن عل، الطوس، )ت

د، الرياض، ط/ا و  عا  د.أنيس أمحد ا ندنوس،، نشر دار امل ي
 ه.1494

تأليف حممد عجاه اخلطيل، طب  يف عا   –املختصر الوجي   -79
 ه.1412

ختريج ا حاديث واآلرار د.عبدالصمد بكر عابد، نشر  إ املدخل  -73
 دار الفضيله، تو ي  البخاري باملدينه املنور .

 للحاف  ابن ا  ري  –املصعد ا محد يف ختم مسند اإلما  أمحد  -74
 ، طب  م  خصائص املسند ان ر خصائص املسند.ه(833)ت

، ه(511 يب حممد احلسني بن مسعود البغوي )ت –معامل التنن يل  -75
 ه.1421حتآيق: خالد العيف و ميله، دار املعرفه ط/ ا و  عا  

 ، ط/ ا و .ه(748للذهيب )ت –املعجم املختص  -71
تأليف: د.حممد  –معجم مصطلحات احلديث ولطائف اإلسناد  -77
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 ياء الرمحن ا ع م،، أ واء السلف، الرياض، ط/ ا و  عا  
 ه.1492

، حتآيق: عبدالسال  ه(395البن فارس )ت –معجم مآاييس اللغه  -78
 ه.1389هارون، مطبعه البايب احلليب مبصر، ط/ ال انيه عا  

للحاف  ا و لا:، حتآيق: صبح،  –معرفه أحوام الرجام  -79
 السامرائ،، بموت، ط/ ا و .

لإلما  احلاف   –رفه الروا  املتكلم فيهم مبا ال يوجل الّرد مع -82
 ه(.748الذهيب)
، حتآيق: إبراهيم بن سعيداي، نشر دار البا ، مكه ه(748)ت

 ه.1421املكرمه، دار املعرفه، بموت، ط/ ا و  عا  
املغين عن محل ا سفار يف ا سفار يف ختريج ما يف اإلحياء من  -81

، ه(821ال، عبدالرحيم بن احلسني )تللحاف  العر  –ا خبار 
 نشر دار إحياء الكتل العربيه، عيسى البايب احلليب مبصر.

، حتآينننق: د.عبنننداهلل الرتكننن، ه(192املغنننين البنننن لدامنننه املآدسننن، )ت -89
ود.عبننننننندالفتاح احللنننننننو، هجنننننننر للطباعنننننننه، الآننننننناهر ، ط/ ا و  عنننننننا  

 ه.1422
حممد بن أيب  يب عبداهلل  –املنار املنيف يف الصحي: والضعيف  -83

، حتآيق: عبد الفتاح أبو غد ، مكتل ه(751بكر احلنبل، )ت
 ه.1392املطبوعات اإلسالميه، حلل، عا  

 البن ا و ي. –منالل اإلما  أمحد  -84
جملد الدين أيب  –املنتآى يف ا حكا  الشرعيه من كال  خم الربيه  -85

 ، حتآيق: طارمه(159الربكات عبدالسال  بن عبداهلل بن تيميه )ت
 ه.1493بن عوض اهلل، دار ابن ا و ي، ط/ ا و  عا  
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منهج دراسه ا سانيد واحلكم عليها ويف آخره، دراسه يف ختريج  -81
دار ه( 1411ا حاديث، تأليف: د.وليد بن احلسن العا: )ت

 ه.1418النفائس، ا ردن، عا  
 البن تغري بردي، مطبوع. –املنهل  -87
أليف: د.أكر   ياء العمري، موارد اخلطيل البغدادي يف تارخيه، ت -88

 ط/ا و ، بموت، لبنان.
 ، ط/ ا و .ه(748للحاف  الذهيب )ت –املول ه  -89
، ه(748للحاف  الذهيب )ت –مي ان االعتدام يف نآد الرجام  -92

 حتآيق: عل، البجاوي، دار املعرفه، بموت.
احلاف  ابن  –ن هه الن ر يف تو ي: خنبه الفكر م  النك  عليه  -91

، دار ابن ا و ي، الدما ، ط/ ال انيه ه(859: )تحجر العسآال
 ه.1414عا  

لل يلع، عبداهلل بن يوسف  –نصل الرايه يف ختريج أحاديث اهلدايه  -99
 ه.1393، ط/ ال انيه عا  ه(713)ت

للحاف  ابن حجر العسآال:  –النك  على مآدمه ابن الصالح  -93
، حتآيق: د.ربي  بن هادي املدخل،، نشر اجمللس ه(859)ت

 ه.1424العلم، با امعه اإلسالميه، ط/ ا و  عا  
للحاف  ابن حجر العسآال:  –هدي الساري مآدمه فت: الباري  -94

 ، طب  املكتبه السلفيه.ه(859)
للمرغينا:، طب  مطبعه البايب احلليب  –اهلدايه م  شرحه فت: الآدير  -95

 ه.1389مبصر، ط/ ا و  عا  
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