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 ي يمكن بها معرفة مكان الحديث( :)أو الوسائل الت الحديث تخريجطرق  :األولى (1)المحاضرة
 ىي أربعة طرق أساسية :

 ديث من خالل النظر في إسناده .الح تخريج: األولى 
 ىي: وتندرج ٖتتها ثبلث طرؽ فرعية،

 .من خالل معرفة الصحابي -أ/                        
 .من خالل راٍو في أثناء السند  -ب/                        
 صفة في اإلسناد.من خالل  -ج/                        

 الحديث من خالل النظر في متنو . تخريج: الثانية 
 ىي: طرؽ فرعية، أربعةوتندرج ٖتتها 

 .(ايتود)بمتنطرف المن خالل  -أ/                        
 المتن. كلمة بارزة فيمن خالل   -ب/                        
 .موضوع الحديثمن خالل  -ج/                        
 من خالل صفة تتعلق بالمتن. -د/                         

 الحديث من خالل برامج الحاسب اآللي . تخريج:  الثالثة
 الحديث من خالل استعراض كتب السّنة ، وقراءتها قراءة شاملة . تخريج:  الرابعة

 
 .إسناده في النظر خالل من الحديث تخريج : األولى لطريقةا

 : فرعية طرؽ عدة الطريقة ىذه ٖتت ويندرج       
  :الصحابي معرفة خالل من -أ

 : الوسيلة ىذه ٗتدـ اليت والكتب       
 .  ا١تسانيد على ا١ترتبة والكتب ، ا١تسانيد. 1
 " . الصحايب اسم على فيها األحاديث رتبت اليت الكتب ىي:"ا١تسانيد و

 : حسب على يرتب من فمنهم ، الًتتيب يف ٥تتلفة أساليب ا١تسانيد و١تؤلفي
 . رواية األكثر -
  .- وسلم عليو اهلل صلى - النيب من والقرب النسب أو -
 . الفضيلةأو  -

                                                             
 (33 -1 )تنظر ىذه احملاضرات بأكثر تفصيل يف كتاب : التخريج ودراسة األسانيد : حامت بن عارؼ الشريف _( 1) 



 . البلداف أو - 
 ،( أحمد اإلمام مسند) يف ىو كما ، الًتتيب وجوه من وجو من أكثر الواحد ا١تسند يف حيصل وقد -

 إلى رجع ثم ، الصحابة من بالمكثرين ثم -وسلم عليو اهلل صلى- النبي بيت بأىل ثم بالعشرة فابتدأ
 . خاص مسند لهم واألنصار ، والشاميين ، المكيين كمسانيد البلدان
 ا١تطبوعة ا١تسانيد كتب ومن( . حنبل بن أٛتد اإلماـ مسند) قمتها يف يأيت ، جداً  كثَتة ا١تسانيد و      

 عْبد مسند من ا١تنتخب)و( اٟتميدي مسند)و ،( البزار مسند)و ،( يعلى أيب مسند)و ،( أٛتد مسند: )
 مسند) من وا١تتبقي ،( راىوية بن إسحاؽ مسند) من ،وا١تتبقي( الطيالسي داود أيب مسند)و ،( ُٛتيد بن
 . كثَت وغَتىا ،( شيبة أيب ابن

 :  وــــيـبـتن     
 :  ذلك أمثاؿ من ، الذكر اآلنف ا١تسانيد ترتيب على ترتب ودل مسانيد ُٝتيت كتبا ىناؾ •    

 -العلم أىل جل   عليو نص   كما( ا١تسند: ) الصحيح واٝتو( الدارمي سنن) بػ ا١تشهور( للدارمي ا١تسند) -
 . الفقو أبواب على مرتبٌ  فهو

 . ا١تسند واٝتو الفقو أبواب على مرتبٌ ( السرّاج مسند) وكذلك -
 .( ا١تبارؾ بن عبداهلل مسند) وأيضاً  -
 بػ وتسميتو.(1) (ا١تختصر الصحيح ا١تسند: ) اٝتو فإف مسلم اإلماـ كتاب الكتب ىذه قمة على ويأيت -
 عن العدؿ عن العدؿ بنقل السنن من ا١تختصر الصحيح ا١تسند) ىو الصحيح واٝتو ، اختصاراً ( الصحيح)

 . العلم وأبواب الفقو أبواب على مرتبٌ  أنو مع مسنداً  فسّماه( -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ
 : وىناؾ كتٌب رُتِبت على ا١تسانيد ، ودل تسم  با١تسانيد مثل  •     

)األحاديث ا١تختارة( للضياء ا١تقدسي ، وىو أحد الكتب اليت اشًتطت الصحة ، وىو مرتب على  -
 .ا١تسانيد ودل يسم  بو 

 .وأيضاً كتاب )العلل( للدارقطٍت مرتب على ا١تسانيد   -
وأيضاً كتاب )جامع ا١تسانيد( البن كثَت ، وىو كتاب كبٌَت وضخٌم ومهٌم ، وقد طبع ، وىو مرتٌب على   -
 سانيد كذلك ، ا١ت
قسم األفعاؿ منو ىو الذي رُتب على -وأيضاً ٦تا رتب على ا١تسانيد كتاب )اٞتامع الكبَت( للسيوطي  -

 . -ا١تسانيد
 : بالنسبة للكتب ا١تذكورة ال يلـز أف تكوف مسندٌة ، ىي إما أف تكوف مسندًة أو ُٖتيُلك إذل  مالحظة

                                                             
 الصحيح غَت ١تسلم آخرٌ  كتابٌ ( اٞتامع) ألف ؛ ٤تض خطأٌ  فإنو باٞتامع تسميتو أما _( 1) 



وعليو فبعض الكتب ا١تذكورة سابقا ىي   يل وال يسند .الكتب ا١تسندة كػ)اٞتامع الكبَت( للسيوطي ، فهو حي
 كتب أصلية مسندة وبعضها فرعي.

ديكن أف تدخل ضمن ا١تسانيد ، ولكن باعتبار أهنا ٝتيت  و-ا١ترتبة على أٝتاء الصحابة  (1)ا١تعاجم .2
باسٍم ٥تتلٍف وىو اسم : ا١تعجم ، وباعتبار أف ترتيبها التـز ترتيب الصحابة على حروؼ ا١تعجم ، فيمكن 

 :من أوسع كتب ا١تعاجم ،-اعتبارىا قسم آخر
 .(٣تلداً 25َت( للطرباين ، ا١تطبوع يف ))ا١تعجم الكب -
وىناؾ كتاٌب من ا١تعاجم طُبع ا١توجود منو : وىو كتاب  .وكتاب )معجم الصحابة( لعبدالباقي بن قانع   -

 .-وىو غَت البغوي صاحب )شرح السّنة(-)معجم الصحابة( أليب القاسم البغوي 
تذكر يف ترٚتة الصحايب بعض أحاديثو ، وقد تعتٍت  الكتب اليت ىي: كتب معرفة الصحابة ا١تسندة   .3

 بالغرائب أو ٔتا لو فائدة حديثية معينة .
ين( البن أيب عاصم ، و)معرفة الصحابة( البن مندة ، و)معرفة الصحابة( أليب مثل كتاب )اآلحاد وا١تثا

 نعيم األصبهاين ، 
 :ومن أشهرىا: كتب األطراؼ   .4
 وبعض ملحقاهتا،اؼ الكتب الستة ، الذي ٚتع أطر ىػ(742))ٖتفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ( للمزي   -

 ػ مقدمة صحيح مسلم. وىي:
 ػ كتاب ا١تراسيل أليب داود.       
 ػ كتاب العلل الصغَت للًتمذي.       
 ػ كتاب الشمائل للًتمذي.       
  ـو والليلة للنسائي.ػ كتاب عمل الي       

 رمز لكل كتاب من الكتب اليت ٚتع أطرافها برمز خاص موجود يف حاشية الكتاب من األسفل.* 
رتب األحاديث على مسانيد الصحابة، ورتب ا١تسانيد ترتيًبا أّتديًا، وجعل مسانيد النساء يف آخر  *

 الكتاب.
يب على حروؼ ا١تعجم، مث يذكر مروياهتم عن ذلك وداخل مسند كل صحايب يرتب الرواة عن الصحا

 .الصحايب
روى عنو يضع لو ٧تمة والذي روى عن ن يب يضع اٝتو با٠تط العريض مث  مصحافال استخدـ إشارات *

 .اوسيط االتابعي يعطيو ٧تمتاف يعٍت تابع تابعي، مث  يضع طرؼ اٟتديث وٗتريج اٟتديث. وىو يعترب مصدر 

                                                             
رتبت فيو األحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو  ٚتع معجم وا١تعجم يف إصطبلح احملدثُت ىو الكتاب الذي : ا١تعاجم _( 1) 

 .وىي مصادر أصلية، البلداف ، والغالب يف ترتيبها أف تكوف األٝتاء مرتبة على حروؼ ا١تعجم



 -طبعو قبل-أنو ذكر أحاديث وأسانيد سنن النسائي الكربى ٖتفة األشراؼومن ميزات  *
 ليف تسهيل الوصوؿ للحديث النبوي.* سبب التأ

 .وأيضاً كتاب )إٖتاؼ ا١تهرة بالفوائد ا١تبتكرة بأطراؼ الكتب العشرة( البن حجر  -
عتلي بأطراؼ ا١تسند اٟتنبلي( مطبوع وىو البن حجر ، لكنو داخل ضمن  -

ُ
ْسِند ا١ت

ُ
ومنها )إطراؼ ا١ت

 )إٖتاؼ ا١تهرة(.
حملققوف بناًء على ترتيب األحاديث على مسانيد الصحابة ، وىي  اليت يصنعها االكشافات والفهارس .5

 طٍت( ، وكتب كثَتة أخرى .كثَتة من أمثلتها الفهارس اليت صنعت لػ)مستدرؾ اٟتاكم( ولػ)سنن الدارق
فردة :  .6

ُ
فقد يؤلف أحد العلماء يف ٚتع أحاديث صحايبٍّ معُّت ، أو ال يبلغنا من مسانيد الصحابة ا١ت

مسنداً معيناً من مسنٍد كبَت ُفقد ودل يبق إال مسند أحد الصحابة أو بعضهم . فمن ىذه ا١تسانيد  تأليفو إال
للّنجاد ،  -وىو جزٌء منو-ا١تطبوعة : )مسند أيب بكر الصديق( أليب بكر ا١تروزي ، و)مسند عمر( 

يب طالب( يف )مسند علي بن أ -وىو يوسف أوزبك -و)مسند الفاروؽ( البن كثَت ، وألحد ا١تعاصرين 
سبع ٣تلدات ، و)مسند سعد بن أيب وقاص( للّدورقي ، و)مسند عبدالرٛتن بن عوؼ ( للبَػْريت ، وغَتىا  

 كثَت كػ)مسند عائشة( إلسحاؽ بن راىويو ، و)مسند ابن عمر( أليب أمية الطرسوسي .
سندة اليت تتضمن تراجم للصحابة :   .7

ُ
لتواريخ احمللية ، مثل : وىي كثَتٌة مثل كتب اكتب تراجم الرواة ا١ت

)ذكر أخبار أصبهاف( أليب نُعيم ، ٕتده يذكر يف ا١تقدمة الصحابة الذين نزلوا أصبهاف ويذكر بعض 
أحاديثهم باإلسناد ، و)تاريخ دمشق( البن عساكر ، يذكر يف أثناءه ترٚتة معاوية بن أيب سفياف ، وٕتدىا 

معاوية بن أيب سفياف وغَتىا ، وأيضاً )التاريخ  أوسع الًتاجم حيث يكاد يستوعب كثَتاً من أحاديث
 الكبَت( للبخاري قد يورد يف ترٚتة الصحايب أحاديثاً لو ، ويف الغالب أنو يوردىا لبياف علٍة معينة .

 من خالل راٍو في أثناء السند : -ب
 والكتب اليت ٗتدـ ىذه الطريقة :

إذا كانت لو مصنفات أْتث يف مصنفاتو ، : ف -الذي أْتث من خبللو-كتب ومصنفات ىذا الراوي   .1
لعل اٟتديث يكوف موجوداً فيها ، فمثبًل : لو نظرت يف إسناٍد فيو اإلماـ أٛتد فمظنتو )ا١تسند( لئلماـ أٛتد 

، فإذا كاف متعلقاً بفضائل الصحابة فمظنتو )فضائل الصحابة( لئلماـ أٛتد ، فإف كاف متعلقاً بالزىد 
 ...ماـ أٛتد ، وىكذافمظنتو كتاب )الزىد( لئل

َصن ِف بطريقة سريعة إذا كاف الباحث يستحضُر إسناد ىذا الكتاب ، ومن رواه 
ُ
وقد يُعُت كثَتاً يف معرفة ا١ت

عن مصنِّفو ، فمثبًل : إذا وجدت يف إسناد البغوي :"الًتمذي" ، فإذا كاف من رواية ا٢تيثم بن كليب 
، فأعرؼ غالباً أنو يف )الشمائل احملمدية( للًتمذي ؛ ألف راويها عن الًتمذي ىو ا٢تيثم بن كليب  الشاشي

الشاشي ، لكن إذا كاف من رواية احملبويب عن الًتمذي ، فأعرُؼ أنو يف )اٞتامع( . ومثالو أيضاً كتب ابن 



كتاب )اٞتهاد( البن ا١تبارؾ ، وإذا  ا١تبارؾ ، فإذا كاف الراوي عن ابن ا١تبارؾ ىو سعيد بن رٛتة ، فهو يف  
كاف الراوي ىو اُٟتّسُت بن اٟتسن ا١تروزي ، فهو إما يف )الزىد( أو يف )الرب والصلة( البن ا١تبارؾ ، وإذا  

كاف الراوي نُعيم بن ٛتاد فهو يف )الزىد( برواية ابن ٛتاد عنو ، وإذا كاف من رواية حّباف بن موسى فهو يف  
 ١تبارؾ .كتاب )ا١تسند( البن ا

وأيضاً كتب ابن أيب الدنيا كثَتة جداً ، وخُيرج من طريقو كثٌَت من األئمة ، خاصًة كالبيهقي واٟتاكم 
وغَتمها، فمن خبلؿ معرفتك بكتب ابن أيب الدنيا تستطيع أيضاً أف ٖتدد ما ىو الكتاب الذي أخرج 

ر يف رواة السند وىل فيهم ُمصنٌِّف مهم اٟتاكم أو البيهقي ىذا اٟتديث منو من كتب ابن أيب الدنيا . فالنظ
 ؛ لكي أرجع إذل مصنفاتو وأستخرج منها اٟتديث .

 األجزاء والكتب اليت أفردت حديث راٍو بعينو :  .2
مثل حديث علي بن اٞتعد اٞتوىري ا١تشهور )باٞتعديات( أليب القاسم البغوي ، فإذا كاف عندي يف  

)اٞتعديات( ففي الغالب أين سأجده فيو ، فإف كاف اٟتديث اإلسناد "علي بن اٞتعد" فأرجع إذل كتاب 
من رواية أيب القاسم البغوي عن علي بن اٞتعد ، فيقيناً أنو يوجد يف )اٞتعديات(. ومنها )حديث ابن أيب 
مسرّة( للفاكهي ، و)حديث علي بن ُحُجر عن إٝتاعيل بن جعفر ا١تدين( ، و)حديث أيب الزبَت عن غَت 

  .خ األصبهاين ، وغَتىا كثَتجابر( أليب الشي
: مثل )جزء اٟتسن بن عرفة( ،  -ا١تؤلف يذكر أحاديثو يف جزء-ومنو األجزاء اٟتديثية ا١تتعلقة براوي 

و)جزء بِْييب بنت عبدالصمد ا٢ترٙتية( ، وجزء )وكيع عن األعمش( ، وأيضاً )صحيفة مهّاـ( ، و)صحيفة 
 ، وغَتىا كثَت. -وىي مطبوعة-( سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة

ا١تنسوبة إذل مؤلفيها ، مثل )الفوائد الغيبلنيات( أليب بكر الشافعي ، و)أمارل كتب الفوائد واألمارل : .3
، و)فوائد أيب  -وىي أمارل حديثية غَت أمارل ابن الشجري الْنحوي-احملاملي( ، و)أمارل الشجري الزيدي( 

خّلص( .
ُ
 طاىر ا١ت

فكثٌَت من احملققُت يصنعوف فهارس شاملة لؤلعبلـ عبلـ ورجاؿ األسانيد يف الكتب احملققة : فهارس األ .4
 الواردة يف الكتاب .

سندة :   .5
ُ
مثل : )التاريخ الكبَت( للبخاري ، وكتب التواريخ احمللية ، وكتب الضعفاء كتب الًتاجم ا١ت

سندة كػ)معرفة اجملروحُت( البن حباف و)الكامل( البن ع
ُ
دي و)الضعفاء( للُعقيلي ، فمثبًل إذا مررُت على ا١ت

حينها أرجع مباشرة إذل كتب  -النّسابة ا١تشهور ا١تتهم بالكذب-حديث من رواية ٤تمد بن السائب الكليب 
الضعفاء لعّلي أجد  ىذا اٟتديث فيو ، وإذا مررُت براٍو دمشقي أو بغدادي أرجع إذل )تاريخ دمشق( 

 أجد  ىذا اٟتديث مذكوراً يف ترٚتة ذلك الراوي . أو)تاريخ بغداد( ؛ لعّلي



وىناؾ كتب تراجم مفردة وىي من أىم الكتب يف ذلك عند ٤تاولة استخراج اٟتديث من اسم الراوي ، 
مثل: )ترٚتة عمر بن عبدالعزيز( و)ترٚتة معروؼ الكرخي( كبلمها البن اٞتوزي حيث يذكر بعض 

 مسانيدىم إذل من بعدىم .
مثل : )ٖتفة األشراؼ( للمزي ، فمع أنو رتب الكتاب على اؼ الدقيقة يف ترتيبها : كتب األطر   .6

ا١تسانيد ، فقد رتب الرواة عن الصحايب على حروؼ ا١تعجم ، وإذا كاف التابعي الذي يروي عن الصحايب 
على حروؼ ُمكثراً عن ىذا الصحايب ، فإنو يرتب الرواة عن ىذا التابعي ، بل لرٔتا رتب الطبقة الرابعة 

 ا١تعجم ، وىكذا .
 :فمثبًل الكتب ا٠تاصة بصفٍة معينة تتعلق بالراوي :  .7
فأرجع إذل  -فهذه صفٌة متعلقٌة بالراوي-إذا كنت أخرّج حديث رجل من أصحاب الكتب الستة  -

 )هتذيب الكماؿ( ، لعل ا١تزّي أخرج حديث ىذا الراوي بإسناده . 
 عفاء . وإذا كاف الراوي ضعيفاً أرجع إذل كتب الض -
وإذا كاف ىذا الراوي اٝتو مشاهباً ألٝتاء رواة آخرين ٥تتلفُت ، حينها أرجع لكتاب )ا١تتفق وا١تفًتؽ(  -

 حيث يذكر ا٠تطيب البغدادي أٝتاء الرواة ا١تختلفُت ويذكر ٢تم أحاديث بإسناده.
-و ا١تختلف وىو علم ا١تؤتلف-وإذا كاف اسم ىذا الراوي يشتبو يف خطو مع راٍو آخر وخيتلف يف نطقو  -

 ، فأرجع إذل )ا١تؤتلف وا١تختلف( للدارقطٍت لعلو يذكر حديثاً من طريق ىذا الراوي . 
وإذا اتفق ىذا يف الرواية عن شيخ معُّت مع راٍو آخر مع تباعد ما بينهما من الوفاة فأرجع إذل كتاب  -

 )السابق والبلحق( للخطيب البغدادي . 
دمشق( ، أو بغدادي فأرجع إذل )تاريخ بغداد( ، فهذه  وإذا كاف الراوي دمشقي أرجع إذل )تاريخ -

 صفات متعلقة بالراوي . 
إذا كاف الراوي مشهوراً بكنيتو أو ُتعرؼ بو الكنية ، فأرجع إذل كتب الكٌت واألٝتاء ، مثل )الكٌت  -

 واألٝتاء( أليب أٛتد اٟتاكم ، أو )الكٌت واألٝتاء( للدواليب . 
 كتب الزىاد والصوفية  ، فأرجع إذل -إذا كاف الراوي مشهوراً عنو بأنو من الزىاد أو معروفاً بأنو متصوؼ-
كتاب )حلية األولياء( أليب نعيم ، أو إذل كتاب )طبقات الصوفية( أليب عبد الرٛتن السلمي ؛ ألنو ك

 يتضمن أحاديث ُمسندة يف تراجم أولئك الرواة الذين وصفوا بذلك .
مثل : )معرفة السنن واآلثار( للبيهقي ، الذي استوعب يث راٍو معُّت ، الكتب اليت اىتمت بأحاد .8

حديث الشافعي ا١تكتوب كلًُّو ، فأي  حديث للشافعي ٕتده يف السنن للبيهقي ، الذي التـز أف خيرج كل 
 أحاديث الشافعي يف كتابو بإسناده ىو .

 : مثبلً الكتب اليت ُعرؼ مؤلفوىا باالختصاص بشيخ معُّت ،  .9



كنت أخرّج حديثاً من رواية سفياف بن عيينة ، فنجد أف اٟتميدي يف )مسنده( خيرّج لسفياف بن   إذا -
)مسند  فنرجع لػ -بل لو ٝتي الكتاب مسند ابن عيينة لصح  سوى أحاديث معدودة-عيينة غالباً 
 .اٟتميدي(

رؼ بكثرة روايتو عن ١تعمر بن راشد فأرجع لػ)مصّنف عبدالرزاؽ( ، الذي عُ  -مثبلً -وإذا كاف اٟتديث  - 
الرزاؽ فغالباً أجده يف  معمر فأرجع لػ)مصنف عبدالرزاؽ( ، وإف كاف اٟتديث من رواية رجل آخر غَت عبد

 )ا١تصنف( لعبدالرزاؽ . 
وإذا كاف اٟتديث من طريق اٟتاكم ، فإين أرجع إذل مصنفات البيهقي الذي ُعرؼ باختصاصو بالرواية عن 

 واية غَت البيهقي .اٟتاكم ، وإف كاف اٟتديث من ر 
 من خالل صفة تتعلق باإلسناد : -ج

 الكتب ا١تعينة على ىذه الطريقة :
فاٟتكم على اٟتديث قد يكوف متعلقاً باإلسناد وا١تنت ، الكتب اليت تتضمن أحكاماً على األحاديث ،  .1

 وقد يكوف متعلقاً باإلسناد وحده ، فمن ىنا تدخل ٖتت ىذه الطريقة .
 .موصوفاً بالصحة ، أرجع إذل الكتب اليت اشًتطت الصحة  فإذا كاف اٟتديث -
وإذا كاف اٟتديث موصوفاً بشدة الضعف ، أرجع إذل كتاب )العلل ا١تتناىية( البن اٞتوزي أو كتب  -

 .الضعفاء اليت ٗترّج أحاديث الضعفاء 
إذل كتب  وإذا كاف اٟتديث موصوفاً بأنو موضوع أو توصلت من خبلؿ البحث إذل أنو موضوع ، فأرجع -

 .ا١توضوعات ، كػ)ا١توضوعات( البن اٞتوزي
وإذا كاف اٟتديث موصوفاً باإلرساؿ ، فأرجع إذل كتب ا١تراسيل ، ككتاب) ا١تراسيل( أليب داود  -

 .السجستاين 
درج يف النقل(  -

ُ
وإذا كاف اٟتديث موصوفاً باإلدراج يف اإلسناد ، فأرجع إذل كتاب )الفصل للوصل ا١ت

ْدرَِج( للسيوطي ؛ ألنو خاص باإلدراج يف للخطيب البغدادي 
ُ
ْدرَُج إذل ا١ت

َ
، وال يصح أف أرجع إذل كتاب )ا١ت

ا١تنت ، ٓتبلؼ كتاب ا٠تطيب البغدادي الذي تضّمن كبل القسمُت : اإلدراج يف ا١تنت ، واإلدراج يف 
 اإلسناد ، مث إف كتاب ا٠تطيب كتاٌب مسند . 

فمظنتو الكربى كتب العلل ، وخاصة كتاب )العلل( للدارقطٍت وإذا وقع يف اٟتديث اختبلٌؼ يف اإلسناد  -
طبلع عليو تضعيفاً إال بعد اال فهو كتاٌب عظيم ، ال يصح ألحٍد أف يتكلم يف األحاديث تصحيحاً أو

 .واالعتماد عليو كثَتاً ، فهو كتاب عظيم ال ُيْستغٌت عنو أبداً 
كتاب )العلل( للدارقطٍت ، أو كتاب )العلل( البن وإذا كاف يف اإلسناد اختبلؼ على رواتو ، فأرجع إذل   -

 أيب حامت ، أو )العلل( لعلي بن ا١تديٍت ، وغَتىا.



فإذا كاف يف اإلسناد راٍو ُمبهم : وىو الراوي الذي دل يسم  فُيقاؿ يف اإلسناد : كتب مبهمات اإلسناد :   .2
ا١تسلمُت ، أو حدثنا الثقة ، أو حدثنا من ال أهتمو ، فهذا   عن رجٍل ، أو عن أحد الناس ، أو عن أحد

كلو إهباـٌ يف اإلسناد . وىناؾ كتٌب اعتنت ببياف ا١تبهمُت يف األسانيد ، مثل كتاب )الغوامض وا١تبهمات( 
 البن بشكواؿ ، وكتاب )ا١تستفاد من مبهمات ا١تنت واإلسناد( أليب ُزرعة العراقي .

الذي دل يبق منو إال أجزاء -من أمثاؿ كتاب )الغرائب واألفراد( للدراقطٍت :  كتب الغرائب واألفراد  .3
، لكن يوجد كتاب )أطراؼ الغرائب واألفراد( البن طاىر ا١تقدسي ا١تشهور بابن القيسراين ، الذي  -يسَتة

ئل أخذ كتاب الدارقطٍت ورتبو على األطراؼ مثل ٖتفة األشراؼ ، وىو كتاب موجود ُحقق على شكل رسا
 جامعية يف جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود ، وقد طُبع طبعة ٕتارية .

أيضاً من الكتب اليت اعتنت بالغرائب : كتايَبْ )ا١تعجم األوسط( و )ا١تعجم الصغَت( ، وكبلمها للطرباين ، 
 .وقد اعتنيا بذكر األحاديث الغرائب ، وبياف وجو الغرابة فيها 

ببياف الغرابة يف األسانيد ، بل إنو مذكور ضمن الكتب اليت ُصنفت  أيضاً كتاب )مسند البزار( فهو ملئٌ  -
 .يف الغرائب 

 . -وىو ا١تتبقي من الكتاب-أيضاً كتاب )األفراد( البن شاىُت ، وطبع منو جزء صغَت  -
فإذا كاف مسلسبًل بأٝتاء متشاهبة ، مثل : علي عن علي عن علي ، أو كتب األحاديث ا١تسلسلة :   .4

نف خاص وىو  وىكذا ، فهذا يسمى مسلسل باألٝتاء ، ويف ىذا الفن مص ...عن أٛتد  أٛتد عن أٛتد
اظ( أليب موسى ا١تديٍت ، ومن أغرب ما فيو :كتاٌب مسلسٌل ٔتن اٝتو حسن ، وفيو سبعة كتاب )نزىة اٟتُفّ 

: حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن اٟتسن بن علي بن أيب طالب عن 
-أنو قاؿ : ))أْحَسُن اُٟتْسِن ا٠تلُق اٟتسن(( ، واٟتديث موضوع ،  -اهلل عليو وسلم صلى-النيب 

. ومن ا١تطبوع أيضاً كتاب )ا١تناىل الَسْلَسة يف األحاديث ا١تسلسلة(  -وا١تسلسبلت ٢تا ىيئات ٥تتلفة 
 لعبدالباقي األيويب .

راٍو :وىو أوؿ حديث ٝتعتو منو ، والتسلسل :" ىو عبارة عن تكرر صفة يف اإلسناد" ، كأف يقوؿ كل 
فيكوف اٟتديث ا١تسلسل باألولّية ، أو يكوف مسلسبًل بصفة يف الرواة ، كأف يكوف مسلسبًل بالدمشقيُت أو 
باٟتنابلة أو باٟتنفية أو بالشافعية ، أو مسلسبًل بصيغة ٖتديث معينة ، مثل أف يقوؿ كل راٍو : ٝتعُت ، أو 

بًل بقراءة سورة الصف . وا١تسلسبلت كثَتة ، وىيئاهتا أيضاً متعددة ، وقد مسلسبًل با١تصافحة ، أو مسلس
تكّلم العلماء على أف غالبها ضعاؼ . وا١تقصود أف اٟتديث إذا كاف مسلسبًل فإنو يُرجع إذل الكتب 

 ا٠تاصة باألحاديث ا١تسلسلة .
تظهر أمهية معرفة مصادر السّنة ،  وعموماً فالكتب اليت تتعلق بصفات معينة يف األسانيد كثَتة جداً ، وىنا

 وأهنا من األمور ا١تعينة يف التخريج من حيث اإلتقاف والتسهيل وتوفَت الوقت .



 اٟتديث من خبلؿ النظر يف ا١تنت ٗتريج الطريقة الثانية :المحاضرة الثانية :
 *وسائل ىذه الطريقة :

 المتن المروي . -بداية –أي أول الحديث من خالل طرف المتن ،  تخريج أ.
أف حياوؿ استحضار ٚتيع ألفاظ اٟتديث ا١تختلفة لذلك ا١تنت، مثل ُمستخدـ ىذه الطريقة  على:  تنبيو    

فينبغي للباحث أف يضع االحتماالت اليت ديكن أف يكوف اٟتديث  [إنما األعمال بالنيات..:]حديث
الوقوؼ على اٟتديث . مث مروياً هبا ؛ ألف اختبلؼ حرٍؼ واحد يف بداية الكلمات قد يُعسِّر عليك عملية 

قد يقف الباحث على اٟتديث من خبلؿ طرٍؽ سابقة أو الحقة ، وجيُد ىناؾ ألفاظاً ٥تتلفة ، فينبغي أف 
ُتقّيد ىذه األلفاظ ا١تختلفة يف البداية ، فإذا جاء وقت البحث تكوف األلفاظ موجودة بُت يديك ، 

بداية اٟتديث على ٚتيع الوجوه حىت تقف على  فتستطيع أف ُتقلّب الفهرس أو الكتاب الذي رُّتب على
 ُمرادؾ .

مث ينتبو ألمر آخر : وىو أف بعض األحاديث قد تكوف جزءاً من حديث طويل يأيت اللفظ يف وسطو ، 
 .فتبحث من خبلؿ ىذه الطريقة فبل ٕتده ، وحينها يكوف اٟتل  أف ٗترّج بأحد الطرؽ السابقة أو البلحقة

، ال تكاد ٕتده هبذا اللفظ يف أحد الفهارس أو يف  [صلوا كما رأيتموني أصّلي]ور: اٟتديث ا١تشه مثالو
الكتب اليت رتبت على بداية األحاديث ؛ ألنو جزٌء من حديٍث طويل فيو قصة ، وىو حديث مالك بن 
ا اٟتويرث ا١تشهور . وقد تكوف ىناؾ أحاديث مشهورة على ألسنة الفقهاء ، ويف نصها اختبلٌؼ يسٌَت ٦ت

جيعل عملية الوقوؼ على مصادرىا أمراً صعباً ، ولكن ٔتعرفة األلفاظ واختبلفها ، وىل ىي جزء من 
حديث طويل أـ ال ؟ َيْسُهُل على الباحث الوقوؼ على اٟتديث من خبلؿ ىذه الطريقة . ومن ىنا حيسن 

ة ِلما ورد يف الكتاب ِمْن التنبيو على َمْن يعمل بالتحقيق أو طبلب الرسائل اٞتامعية ، أنو عند الفهرس
أحاديث أف يشَتوا الختبلؼ األلفاظ يف الفهرسة وِلما يدخل ضمن حديٍث طويل ، فيقوؿ مثبًل : إمنا 

األعماؿ بالنيات = األعماؿ بالنيات ، ويفهرس ٚتيع مقاطع اٟتديث ؛ حىت يستطيع الباحث أف ينتفع من 
 خدمة كبَتة بذلك .ىذا الفهرس انتفاعاً جّيداً ، وخيدـ طلبة العلم 

 الكتب اليت ٗتدـ ىذه الوسيلة :
وال أستحضر كتاباً مسنداً رُتب على حروؼ ا١تعجم إال )مسند الكتب اليت رتبت على حروؼ ا١تعجم : .1

الفردوس( أليب منصور الديلمي ، أما باقي الكتب فهي عبارة عن كتٍب ٤تذوفة األسانيد تعزو إذل أماكن 
 :أخرج اٟتديث ، ومن أشهر ىذه الكتب ذل َمنْ إوجود اٟتديث ، و 

)اٞتامع الصغَت وزيادتو( للسيوطي ، الذي خدمو الشيخ األلباين يف )صحيح اٞتامع الصغَت( و )ضعيف  
 .اٞتامع الصغَت( 



وىو )اٞتامع الكبَت( ، والقسم األوؿ منو وىو  -لكنو مات ودل يتمو-وأيضاً للسيوطي كتاٌب آخر  - 
مرتٌب على حروؼ ا٢تجاء ، أما  -صلى اهلل عليو وسلم-سوبة إذل قوؿ النيب أحاديث األقواؿ : وىي ا١تن

 -كما سبق-فهو مرتٌب على ا١تسانيد  -صلى اهلل عليو وسلم-القسم الثاين : وىو األحاديث الفعلية للنيب 
هٌم ، وىناؾ كتاٌب جيمع اٞتامع الصغَت والكبَت وىو كتاب )كنز الُعّماؿ( للمتقي ا٢تندي ، وىو كتاٌب م

للتخريج ، خاصًة بفهرسو الذي صدر يف ٣تلدين ضخمُت وىو مرتب على حروؼ ا١تعجم ، أما كتاب 
)الكنز( فهو مرتٌب على أبواب الفقو ، ولكن فهرسو مرتٌب على حروؼ ا١تعجم ، وبو ُيستغٌت عن كتاب 

األفعاؿ : وىي ترتيبو  )اٞتامع الكبَت( و )اٞتامع الصغَت( ، لكن يبقى أف لػ)اٞتامع الكبَت( مزية يف قسم
 على مسانيد الصحابة ، وىذه ا١تزية ال توجد ال يف )كنز العماؿ( وال يف كشاؼ أحاديثو وآثاره .

أيضاً من الكتب اليت رُتِبت على حروؼ ا١تعجم : كتب األحاديث ا١تشتهرة على األلسنة ، وا١تقصود هبا  -
اجاهتم ومعامبلهتم سواًء العلماء والعامة ، وقد األحاديث الدائرة على ألسنة الناس ، ويذكروهنا يف احتج

اعتٌت العلماء بًتتيب كتب تبُت مراتب ىذه األحاديث من حيث القبوؿ والرد ، وأقدـ من أّلف كتاباً يف 
، وٝتاه )الآللئ ا١تنثورة يف األحاديث ا١تشهورة( وىو مشتهر ، ومطبوع باسم )التذكرة يف  ذلك ىو الزركشي

، وىو مرتٌب على أبواب الفقو ، وىو الوحيد من كتب األحاديث ا١تشتهرة على هرة( األحاديث ا١تشت
األلسنة الذي رُتب على أبواب الفقو ، أما بقية الكتب اآلتية فهي مرتبة على حروؼ ا١تعجم ، تبله يف 

اب يف ذلك ىو  التأليف اٟتافظ ابن حجر بنفس ا١تسمى )الآللئ ا١تنثورة يف األحاديث ا١تشهورة( وتبلّه كت
كتاب )ا١تقاصد اٟتسنة يف بياف األحاديث ا١تشتهرة على األلسنة( للسخاوي ، وىو أجّل ىذه الكتب ، 

وىو نافع جداً يف التخريج وال ُيستغٌت عنو أبداً . وأيضاً كتاب )الدرر ا١تنتثرة يف األحاديث 
السابق ، وزاد عليو السيوطي يف  وىو عبارٌة عن تلخيٍص لكتاب الزركشي -وىو مطبوع-ا١تشتهرة(للسيوطي 

فألف كتاباً ٝتاه )الشْذرة يف  -وىو متأخر عن األئمة السابقُت-)الدرر ا١تنتثرة( ، مث جاء ابن طولوف 
األحاديث ا١تشتهرة( وىو مطبوع ، ٚتع فيو مؤلفو بُت الكتب الثبلثة السابقة ، وليس لو يف الكتاب إال 

ي فألف كتاباً ٝتاه )إتقاف ما حيسن من األخبار الدائرة على األلسن( اٞتمع ، مث جاء بعده بدر الدين الغز 
ا١تصنف  وىو مطبوع ، ٚتع فيو مؤلفو بُت الكتب السابقة وأضاؼ إضافات كثَتة ومفيدة ، وجاء حفيد

وىو أٛتد بن عبدالكرمي الغزي فالتقط من كتاب جده السابق ما وصف بأنو "ال يثبت فيو حديث" يف  
اٟتثيث يف بياف ما ليس ْتديث( ، حققو الشيخ : بكر أبو زيد ، وجاء إماـ آخر وىو  كتاب ٝتاه )اٞتدّ 

، فأخذ زيادات كتاب الغزّي )إتقاف ما حيسن( على  -إبراىيم بن سليماف بن ٤تمد اٞتِْينيٍت-اٞتينيٍت 
السخاوي . )ا١تقاصد اٟتسنة( ، حىت يربز ىذه الزيادات ويبُت ماىي اإلضافات اليت أضافها الغزّي على 

كتاب )كشف ا٠تفا ومزيل اإللباس عّما يدور من   -واليت ٚتعت ما سبق-ومن أىم الكتب ا١تتأخرة 
 اٟتديث على ألسنة الناس( للعجلوين ، وىو عبارة عن خبلصة الكتب السابقة ، لكن يعيبو أمراف :



ٔتا اكتفى يف بعض األحياف أ( أف ا١تؤلف اختصر كبلـ السخاوي وا١تخّرجُت اختصاراً شديداً جداً ، حىت لر 
بذكر اسم العادل فقط ، أما األسانيد اليت كاف يسوقها السخاوي والكبلـ عليها وما يتعلق هبا فحذفو كلو ، 

 ودل يُبِق إال على شٍئ يسَت من ذلك ، وىذا ٦تا يقلل فائدة الكتاب .
ض لو يف الكتاب ، حيث ب( أف ا١تؤلف متصوٌؼ ، وقد أدخل عقيدتو يف كثٍَت من أحكامو وفيما يتعر 

 يظهر من خبلؿ قراءة الكتاب ٤تاولة بثِّ عقيدتو من خبللو .
 وىناؾ كتٌب كثَتٌة يف ىذا الفن ، ولكن ما سبق ىي أمهات الكتب يف ذلك وأمهها.

أو اليت أُفردت بالتصنيف ، فكثَتاً من الفهارس والكشافات اٟتديثة اليت ُصنعت يف أواخر الكتب احملققة .2
تب السّنة يعتنوف بصنع فهارس على أطراؼ األحاديث يف تلك الكتب ، وبعضها أعماؿ جيدة ٤تققي ك

  :متقنة ، وبعضها يعًتيو النقص ، وعلى كلِّ حاؿ فهي مهمٌة وُمعينٌة يف التخريج . ونستعرُض أمهها وىي
 فهارس الكتب التسعة ، فمنها :  -
األحاديث يف صحيح البخاري( للغنيماف ، فهرٌس مستقٌل لصحيح البخاري اٝتو )دليل القاري ١تواضع  -

، وديتاز بأنو حىت لو اختلفت الطبعة فإنك تستطيع أف  -الطبعة السلفية-وىو مصنوع على فتح الباري 
 .تقف على اٟتديث ؛ ألنو عُّت لك اسم الكتاب والباب 

  .ب أما )صحيح مسلم( فطبعة ٤تمد فؤاد عبدالباقي ، حيث جعل اجمللد ا٠تامس فهارس للكتا -
أما )سنن أيب داود( فكانت أفضل طبعٍة طبعُة عزت عبيد الّدعاس وفيها فهارس ،ولكن صدرت طبعٌة  -

بعد ذلك بتحقيق ٤تمد عّوامة وىي أجود الطبعات إذل اآلف ، لكن ىذه الطبعة دل يصدر ٢تا فهارس إذل 
 . -وإف كاف احملقق وعد بإصدار فهرس للكتاب-اآلف 

 .نعت لو فهارس منفردة ، وال أعرؼ لو طبعة مفهرسة فهرسة جيده أما )جامع الًتمذي( فقد صُ  -
أما )سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي( فقد رقمها عبدالفتاح أبو غدة ، وصنع ٢تا ٣تلداً   -

 .كامبًل للفهارس ، وكذلك فقد حقق ٤تمد فؤاد عبدالباقي )سنن ابن ماجة( وصنع لو فهارساً 
اية حيِت الليثي ا١تشهورة فقد أخرجو ٤تمد فؤاد عبدالباقي وصنع لو فهارساً ، وأما )موطأ مالك( برو  -

 .والروايات األخرى للموطأ غالبها خرج مطبوعاً ٤تققاً ومفهرساً أيضاً 
 وأما )مسند اإلماـ أٛتد( فلو فهرساف جّيداف : -

 األوؿ :ا١تسمى بػ)ُمرشد احملتار( من صنع وإعداد الشيخ : ٛتدي السلفي .
ين :)ا١تنهج األسعد يف ترتيب أحاديث مسند اإلماـ أٛتد( لعبداهلل ناصر الرٛتاين ، وىو يف أربعة والثا

٣تلدات ، وميزة ىذا الكتاب أنو فهرس فيو ثبلث طبعات للمسند : الطبعة القددية اليت طبعت يف ست 
ليت بًتتيب الساعايت ىػ ، والطبعة اليت حققها الشيخ أٛتد شاكر ، والطبعة ا٣1313تلدات ا١تطبوعة عاـ 

 .)الفتح الرباين بًتتيب مسند أٛتد ف حنبل الشيباين( 



وأما )سنن الدارمي( فلو فهرس مطبوع بإعداد أٛتد بن عبداهلل الرفاعي على أطراؼ اٟتديث وعلى  -
 ا١تسانيد ، وأخرج )سنن الدارمي( مصطفى الُبغا أيضاً بفهرس يف آخره .

"دار عادل الكتب" وىي من الفهارس ا١تتقنة ، وأشرؼ على إصدار ىذه وىناؾ فهارس أيضاً كثَتة أخرجتها 
الفهارس الدكتور : ٝتَت طو اجملذوب ، وٕتد يف الغالب أف أربعة أو ٜتسة اشًتكوا يف إصدار فهرس واحد ، 

وقد أصدرت فهرس لػ)مصنف عبدالرزاؽ( يف أربع ٣تلدات ، اجمللد األوؿ والثاين على أطراؼ اٟتديث ،  -
 .ث والرابع على ا١تسانيد والثال

 .وأيضاً أخرجوا فهرس لػ)مستدرؾ اٟتاكم( يف ٣تلدين ضخمُت  -
 .وفهرس )جملمع الزوائد ومنبع الفوائد( يف أربعة ٣تلدات ضخاـ  -
 .وفهرس لػ)سنن الدارقطٍت( يف ٣تلدين كبار  -
 )نصب الراية( للزيلعي ، وىي فهارس متقنة . وفهرس لػ -
ب )موسوعة أطراؼ اٟتديث النبوي( أليب ىاجر ٤تمد السعيد بسيوين أيضاً من الفهارس ا١تهمة كتا -

زغلوؿ ، وميزة ىذا الكتاب أنو ٚتع بُت مائة وٜتسُت كتاباً ، وخرج لو ذيٌل أيضاً ، والكتاب غَت دقيق ، 
 ولكنو مفيد ونافع يف اإلعانة على الوقوؼ على اٟتديث ، وال ُيستغٌت عنو ؛ ألنو ينفع كثَتاً .

الكتب اٞتّيدة : )اٞتامع ا١تفهرس ١تصنفات األلباين( لسليم ا٢تبلرل ، الذي فهرس فيو أيضاً من  -
 األحاديث الواردة يف مؤلفات األلباين ا١تطبوعة .

، ومن أقدـ الكتب كرة الفهرسة للكتب موجودة قددياً ىناؾ فهارس قددية ٦تا يدؿ على أف ف       
 -ا١تشهور بابن القيسراين-حاديثو ابن طاىر ا١تقدسي كتاب )اجملروحُت( البن حباف ، فقد فهرس أا١تفهرسة

)تذكرة اٟتفاظ( وىو مطبوع ، حيث فهرس كتاب )اجملروحُت( على حروؼ ا١تعجم ،وميزة  يف كتاب ٝتاه
ىذا الكتاب أنو ليس فهرساً فقط ، بل ىو فهرٌس يذكر لك فيو حكم ابن حباف على اٟتديث بعد سياقو 

، مث قد يضيف ابن طاىر رأيو  -أي: علة التضعيف-اٟتديث بسببو لطرفو ، والراوي الذي تكلم يف 
 الشخصي ، وىذه فائدة مهمة جداً . 

يف  كتاباً آخر وىو )ذخَتة اٟتفاظ( فَػْهَرَس فيو كتاب )الكامل  -أيضاً -وقد صنع ابن طاىر ا١تقدسي 
( البن عدي ، وقد طُبع ىذا الكتاب يف ٜتسة ٣تلدات، وفيو نفس ا١تزايا السابقة من ضعفاء الرجاؿ

 لفهرسة على أطراؼ اٟتديث ، وقد يتعقب ابن طاىر ا١تقدسي بعض األحاديث يف رأي خاص لو .ا
 ىذه أىم الفهارس اليت رُتبت على حروؼ ا١تعجم .

 
 أي كلمة بارزة من وسط ا١تنت أو أولو أو آخره .:  استخراج الحديث من خالل كلمة بارزة فيو ب.

 وأشهر ما خيدـ ىذه الطريقة :



صنعو ٚتاعة من ا١تستشرقُت ، وطبع يف ، مصدر وسيطوىو  ،هرس أللفاظ اٟتديث النبوي()ا١تعجم ا١تف.1
ٙتاف ٣تلدات ، والكتاب مفيٌد على إعواٍز كبَت فيو ، وقد خدـ ىذا ا١تعجم الكتب التسعة : الستة ا١تشهورة 

 .، إضافة إذل )موطأ مالك( و)سنن الدارمي( و)مسند أٛتد( 
ٟتديث ذكروا مكانو من الذي خرج ذلك اٟتديث فيذكروف أسم الكتاب مثل كتاب التوحيد ، * إذا ذكروا ا

مث يذكروف أرقاـ ، فمسند أٛتد الرقم الكبَت للجزء والصغَت للصفحة وىذا حسب  ...األدياف ، النذور 
 الطبعة .

 مسلم وموطأ مالك الرقم الكبَت ، للكتاب والصغَت لؤلحاديث .
 اخل الرقم الكبَت ، للكتاب والصغَت ، للباب . .... باقي الكتب البخاري

  -أي أصل الكلمة  -يبحث فيو عن طريق كلمة ٦تيزة يف اٟتديث ، وترجع الكلمة إذل مصدره اللغوي * 
اجم اللغوية، مث ٕتد األحاديث مرتبة داخل الكلمة الواحدة أو داخل كما ىي طريقة البحث يف بعض ا١تع

 وىكذا. ...ا١تادة الواحدة ترتيًبا أّتديًا فيبدأ بألف باء مث بعدىا ألف تاء 
 تبدأ بتجريد الفعل . -
 مث ذكر األٝتاء . -
 مث ذكر ا١تشتقات . -
 واجمللد الثامن عبارة عن فهارس لؤلماكن والبقاع والغزوات الواردة يف أحاديث الكتب التسعة.* 

 اشية كل صفحة من الكتاب.وللكتاب رموز خاصة بو موجودة يف ح
يف ٚتيع ألفاظو يف )ا١تعجم ا١تفهرس( وال ٕتده ، ٦تا يدؿ على وقد يوجد اٟتديث يف ىذه الكتب وتبحث 

نقٍص كبٍَت يف خدمة ىذا ا١تعجم ، وإف كانت خدمتو جليلة ، وخاصة ١تن أراد أف يؤلف يف موضوع معُّت 
 فإف الكتاب يستحضر لو ٚتلة كبَتة من األحاديث تعينو يف كتابة موضوعو .

نفس الفكرة السابقة قاـ باتباعها بعض الفهارس اٟتديثة اليت صنعها بعض الكت اب على األلفاظ : .2
 :فمثبًل الُكّتاب ا١تعاصرين ، فصنعوا فهارس لؤللفاظ النبوية لكتب معينة ، 

آخر الكتاب ،  ( أخرجو الدكتور مصطفى األعظمي مذيبًل بفهارس على األلفاظ يفو)سنن ابن ماج -
( يف ٣تلدين ، والفهارس ٣تلدين أيضاً ، وىي فهارس متقنة ودقيقة ، حيث فهرس وفجعل )سنن ابن ماج

 .( والكلمات الواردة يف )سنن ابن ماجٚتيع 
 .سنن الدارقطٍت( صنعو الدكتور يوسف ا١ترعشلي  أيضاً كتاب )ا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ -
 )٣تمع الزوائد ومنبع الفوائد( أليب ىاجر بسيوين زغلوؿ . وأيضاً فهرس على األلفاظ لػ -
الذي ترٚتو : ٤تمد فؤاد عبدالباقي ، وىو كتاٌب مهم ، وإف كانت أمهيتو كتاب )مفتاح كنوز السّنة( .3

زالت فائدتو قائمة ، وميزتو اليت تُبقي فائدتو مع كثرة ضعفت مع صدور الفهارس اٟتديثة ، ولكن ال



الفهارس ، أنو فهرس لؤللفاظ و للموضوعات يف آف واحد ، فمثبًل إذا ذكر لفظة "صبلة التطوع" ٕتده 
يذكر كل األحاديث ا١تتعلقة بصبلة التطوع يف الكتب اليت خدمها وىي الكتب التسعة ، مضافاً إليها 

ىذا ا١تسند ال قيمة لو ؛ ألنو مكذوب على زيد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن و -)مسند زيد بن علي( 
وأيضاً كتاب )ا١تغازي( للواقدي و)الطبقات( البن سعد و)سَتة ابن ىشاـ( ، ىذه الكتب اليت  -أيب طالب

 ُفهرست يف )مفتاح كنوز السّنة(.
ال يعرؼ معناىا بسبب قلة وىي تعتٍت باأللفاظ الغريبة لغًة ، أي اليت كتب غريب اٟتديث : .4

استخدامها . ومن أشهر كتب الغريب كتاب )غريب اٟتديث( أليب ُعبيد القاسم بن سبلـّ ، وأيضاً كتاب 
)غريب اٟتديث( إلبراىيم اٟتريب ، وجاء بعد أيب ُعبيد من ذّيل على كتابو وىو ابن قتيبة يف كتاب ٝتاه 

يب عبيُد( تعقب فيو أبا ُعبيد يف ا١تواضع اليت يرى ابن )غريب اٟتديث( ولو كتاب آخر اٝتو )إصبلح غلط أ
قتيبة أنو أخطأ فيها ، مث جاء بعد ابن قتيبة من ذّيل على ابن قتيبة وىو اإلماـ ا٠تطايب يف كتابو )غريب 

، وذّيل  -غريب القرآف واٟتديث-اٟتديث( ، مث جاء بعد ىؤالء ٚتيعاً أبو ُعبيد ا٢تروي صاحب )الغريبُت( 
ب )الغريبُت( أبو موسى ا١تديٍت يف كتابو )اجملموع ا١تغيث يف غرييب القرآف واٟتديث( ، لكن  على صاح

كتاب أيب موسى ال يدخل يف مصادر التخريج ؛ ألنو غَت مسند ، أما كتاب أيب عبيد و تتماتو وكتاب 
تخداـ ىذه اٟتريب وكتاب أيب عبيد ا٢تروي فهي من مصادر التخريج ، ألهنا كتٌب مسندة . وطريقة اس

الكتب ىي أنو إذا وقف الباحث على كلمة غريبة لغوياً ، فيغلب على الظن أف يذكرىا العلماء الذين 
صنفوا يف غريب اٟتديث ، وقد يُعُت الباحث قبل أف يبحث الرجوُع إذل كتاب )النهاية يف غريب اٟتديث( 

 ىذه اللفظة فبل بد أف تكوف يف أحد البن األثَت ، فإذا وجد أف ابن األثَت ذكر ىذا اٟتديث وبُّت معٌت
مصادره ، وِمْن مصادره الكتب السابقة ، فيصبح كتاب )النهاية( كالفهرس . وأيضاً فالكتب السابقة ٢تا 
فهارس ُمِعينة ، فكتاب )غريب اٟتديث( أليب عبيد صدر لو فهرٌس منفرد على األطراؼ وعلى ا١تسانيد 

 اٟتريب لو فهرٌس يف آخره .وعلى األلفاظ ، وأيضاً كتاب إبراىيم 
 

 من خالل النظر في المتنالحديث  تخريجطريقة الثالثة : لاتابع  : المحاضرة الثالثة
 -الطرؽ الفرعية ا١تتضمنة يف الطريقة الرئيسية الثالثة -

 الحديث عن طريق موضوعو أو األحكام المستنبطة منو . تخريج ج.
ال يستطيع أف ينتفع هبذه الوسيلة إال من فهم معٌت اٟتديث ، وعرؼ أظهر حكٍم ديكن أف يستفاد      

ا يدؿ على من ىذا اٟتديث ، بل كلما كاف فهم الباحث دقيقاً كانت استفادتو من ىذه الطريقة أنفع ، و٦ت
ذلك أف البخاري رٔتا أورد اٟتديث ٖتت باب معُّت حيار  الباحث يف العبلقة بُت الًتٚتة وبُت إيراد اٟتديث 

 ٖتتها ، ٦تا جعل عدداً من العلماء يتوقف يف معرفة مقصد البخاري يف بعض الًتاجم .



 والكتب اليت يستعاف هبا يف ىذه الطريقة :
 :ومن أشهرىا عات : الكتب ا١ترتبة على ا١توضو .1
 .كتب اٞتوامع ، كػ)اٞتامع الصحيح( للبخاري ، و )ا١تسند الصحيح( ١تسلم -
ويفرقوف بُت كتب اٞتوامع وكتب السنن ، بأف كتب اٞتوامع تعتٍت ّتميع أبواب -وكتب السنن كذلك  -

منها حكم ،  العلم ، ٓتبلؼ السنن فأكثر عنايتها بأبواب الفقو فقط ،أي بأحاديث األحكاـ اليت ُيستنبط
  . -وقد يوردوف غَتىا ولكنو قليل

 .جامع وُأطلق عليو "سنن" تغليباً إال أف كتاب الًتمذي -وكتب السنن األربعة 
ويدخل ضمن كتب اٞتوامع والسنن ٚتيع كتب الصحاح ا١تؤلفة مثل : )صحيح ابن خزدية( ، و)صحيح  -

 . -وىو مطبوع-ابن حباف( وخاصة ترتيبو ا١تسمى )اإلحساف يف ترتيب صحيح ابن حباف( 
أيب نُعيم( ، و)٥تتصر األحكاـ( ا١تستخرج وأيضاً كتب ا١تستخرجات كػ)مستخرج أيب عوانة( و)مستخرج  -

 .على جامع الًتمذي 
 .و)ا١تستدرؾ( للحاكم   -
 .وأيضاً كتاب )السنن الكربى( للبيهقي ، وىو من أمهات السّنة  -
 وٚتيع ما سبق مرتٌب على أبواب الفقو . 

فردة يف موضوعات معيّنة ، الكتب ا.2
ُ
 مثل : ١ت

با١تأثور خاصة ا١تسندة ، وغَت ا١تسندة مفيدة يف بياف من أخرج اٟتديث ، فمثبًل من كتب  كتب التفسير-
التفسَت ا١تسندة : )تفسَت ابن جرير الطربي( و)تفسَت ابن أيب حامت( و)تفسَت الثوري( و)تفسَت عبدالرزاؽ( 

 التفسَت با١تأثور لكنها إما ناقلة باألسانيد كػ)تفسَت ابن كثَت( ، أو كتب و)تفسَت ٣تاىد( ، وىناؾ كتٌب يف
 . وىذه الكتب شاملة للمرفوع وا١توقوؼ وا١تقطوع .ديث مثل )الدر ا١تنثور( للسيوطيتعزو إذل من أخرج اٟت

-مثل : )أسباب النزوؿ( للواحدي  -خاصة ا١تسندة منها-يدخل ضمن التفسَت كتب أسباب النزوؿ  -
، وأيضاً كتاب )الُعجاب يف بياف األسباب( للحافظ ابن حجر ، لكنو  -ىو األصل لكتب أسباب النزوؿو 

دل يتمو بل توقَف يف أثناء "سورة النساء" ، وىو كتاب جليل وعظيم الفائدة يف أسباب النزوؿ ، وىو كتاب 
 مطبوع .

اسخ وا١تنسوخ( البن اٞتوزي ، أيضاً كتب الناسخ وا١تنسوخ يف القرآف ا١تسندة ، مثل : كتاب )الن -
و)ناسخ القرآف ومنسوخو( أليب ُعبيد القاسم بن سبلـّ ، وىي ُتورد األحاديث اليت ُيستدؿ هبا على النسخ 

 بأسانيدىا .
فردة :-

ُ
 :ا١تسندة بأنواعها كتب العقيدةومن ا١تواضيع ا١ت



إلدياف( البن مندة ، وكتاب )تعظيم فمنها مثبًل ما يتعلق باإلدياف ، مثل )شعب اإلدياف( للبيهقي ، و )ا -
 . -وقد تَػْعِرُض ١تسائل اإلدياف-قدر الصبلة( البن نصر ا١تروزي 

ومنها ما يتعلق باألٝتاء والصفات مثل كتاب )التوحيد( البن خزدية ، وكتاب )التوحيد( البن مندة ، و  -
 .كتاب )األٝتاء والصفات( للبيهقي 

ألىواء والبدع ، ككتاب )الرد على اٞتهمية(، و)الرد على بشر ومنها الكتب ا١تتعلقة بالرد على أىل ا -
 .ا١ترّيسي( كبلمها لعثماف بن سعيد الدارمي 

 ومنها الكتب الشاملة مثل )السّنة( لعبداهلل ابن اإلماـ أٛتد ، والبن أيب عاصم ، وللخبلؿ . -
ة( أليب نُعيم الفضل بن ، مثل كتاب )الصبلموضوع فقهيومن ا١تواضيع ا١تفردة : الكتب اليت أُلفت يف  -

دكُت ، وكتاب )البسملة( البن طاىر ا١تقدسي ، وكتاب )اإلنصاؼ( البن عبدالرب ، وكتاب )الط هور( أليب 
أليب ُعبيد القاسم بن سبلـّ ، وكتاب )األمواؿ( ُٟتميد -أيضاً -ُعبيد القاسم بن سبلـّ ، وكتاب )األمواؿ( 
ـ ، )والقراءة خلف اإلماـ( للبخاري ، )وجزء رفع اليدين( لو بن ز٧تولة ، وكتاب )ا٠تراج( ليحِت بن آد

أيضاً ، و)القراءة خلف اإلماـ( أيضاً للبيهقي ، وكل ىذه مسندة . وىي أجزاء كثَتة طُبع منها الكثَت ، 
 وبقي األكثر دل ُيطبع .

ابن إسحاؽ( ،  مثل : )سَتة السيرة والشمائل المحمديةومن ا١تواضيع ا١تفردة : الكتب اليت أُلفت يف  -
، و )هتذيب سَتة ابن ىشاـ( . وُتذكر أيضاً ىنا : كتب الدالئل  -وىو ا١تعروؼ اآلف-وقد طُبع جزء منها 

النبوية ، مثل )دالئل النبوة( أليب نُعيم ، و)دالئل النبوة( للبيهقي ، و)دالئل النبوة( للفريايب ، و)دالئل 
 سّنة .النبوة( أليب القاسم التيمي ا١تشهور بقواـ ال

، وكتاب )األنوار يف مشائل  -وىو من أصو٢تا-ومن كتب الشمائل : كتاب )الشمائل احملمدية( للًتمذي 
 النيب ا١تختار( أليب الشيخ األصبهاين ، وكلها مطبوعة .

، وا١تسند منها : كتاب )فضائل الصحابة(  بفضائل الصحابةومن ا١تواضيع ا١تفردة : الكتب ا١تتعلقة -
و) فضائل الصحابة ( ٠تيثمة الطرابلسي ، وكتاب )فضائل ا٠تلفاء األربعة( أليب نُعيم لئلماـ أٛتد، 
 األصبهاين .

وىو موجود ضمن -وىناؾ كتب فضائل صحابة على ا٠تصوص ، مثل : كتاب )خصائص علي( للنسائي 
لي بن أيب ، كتاب )فضائل أيب بكر الصديق( البن بَػْلَباف الفارسي ، وكتاب )فضائل ع -)السنن الكربى(

 طالب( البن ا١تغازرل الواسطي ، وكلها مطبوعة .
، مثل : كتاب )األدب ا١تفرد( للبخاري ،  اآلداب ومحاسن األخالقومن الكتب ا١تفردة : كتب -

وكتاب )اآلداب( للبيهقي ، وكتاب )مكاـر األخبلؽ( البن أيب الدنيا ، وكتاب )مكاـر األخبلؽ( للطرباين 



، وكتاب )مساوئ األخبلؽ( للخرائطي  -وىو أوسع ىذه الكتب-( للخرائطي ، وكتاب )مكاـر األخبلؽ
أيضاً ، وكتاب )التوبيخ والتنبيو( أليب الشيخ األصبهاين ، ويدخل ضمن كتب اآلداب كتب متعددة كثَتة 

البن أيب الدنيا ، مثل : كتاب )الصمت( و )ذـ البغي( و )ذـ الكذب( و )ذـ الغضب( و )التواضع 
 )اإلخواف( و )الصرب( و )اٟتلم( ، وغَتىا كلها البن أيب الدنيا وىي يسند يف كل ما يورده . وا٠تموؿ( و

كتب األمثاؿ النبوية ، مثل : )األمثاؿ( أليب الشيخ األصبهاين ، )األمثاؿ( للرامهرمزي ، )األمثاؿ( أليب 
 ىبلؿ العسكري ، )مسند الشهاب( للقضاعي .

، وطبع منها عدد كبَت ، ومنها : )الزىد( لئلماـ أٛتد ،  د والرقائقكتب الزىومن ا١تواضيع ا١تفردة :  -
)والزىد( لوكيع ، والبن ا١تبارؾ و للبيهقي ، وألسد بن موسى . ويدخل فيها أيضاً كتب البن أيب الدنيا مثل 

 : )ذـ الدنيا(، و)اٞتوع( و )احملتضرين( و )الرقة والبكاء( وغَتىا.
 .، يدخل من بينها كتب السنن واٞتوامع اديث األحكامكتب أحومن ا١تواضيع ا١تفردة :  -
 لكن ىناؾ كتب اختصت باألحاديث اليت احتج هبا الفقهاء ، ومن أقدـ ىذه الكتب :  -

)شرح معاين اآلثار( للطحاوي ، وىو ٤تدث وحافظ وحنفي ، فأسند أدلة أيب حنيفة وذكرىا بإسناده ، 
وىو كتاب -و أدلة الشافعية مسندة ، طبع منو ثبلثة ٣تلدات وأيضاً كتاب )ا٠تبلفيّات( للبيهقي ، أورد في

 . -ضخم
وأيضاً كتاب )التحقيق( البن اٞتوزي ، وقد أسند فيو أدلة ا١تذىب اٟتنبلي ، ومن كتب األحكاـ اليت تذكر  

 األسانيد كتاب )األوسط( البن ا١تنذر . 
للزيلعي ، و)التلخيص اٟتبَت( يأيت بعدىا كتب ٗتريج أحاديث األحكاـ ، من أمثاؿ )نصب الراية(  -

للحافظ ابن حجر ، و)البدر ا١تنَت( البن ا١تلقن ، و)تنقيح التحقيق( البن عبدا٢تادي ، وأيضاً )تنقيح 
، و)إرواء الغليل يف ٗتريج أحاديث السبيل( لؤللباين ، فاألوؿ يف الفقو  -ودل يطبع-التحقيق( للذىيب 

عي ، والرابع وا٠تامس يف الفقو اٟتنبلي ، أما الفقو ا١تالكي فكتب اٟتنفي، والثاين والثالث يف الفقو الشاف
التخريج فيو قليلة جداً ، لكن ىناؾ رسالة مطبوعة وىي )ٗتريج أحاديث ا١تدونة( للدرديري ، وكذلك  

كتاب )ا٢تداية يف ٗتريج أحاديث البداية( أليب الفيض الغماري ، فيمكن أف يعترب من ٗتريج أدلة الفقو 
 ، باعتبار أف ابن رشد مالكي ا١تذىب . ا١تالكي

أيضاً يدخل يف كتب األحكاـ ، كتب أحاديث األحكاـ احملذوفة األسانيد ، مثل )بلوغ ا١تراـ( البن  -
حجر ، ففيو عزو ، وبعض األحياف فيو حكم على اٟتديث ، وأيضاً كتب األحكاـ الثبلثة اليت صنفها 

طُبعت يف ٜتسة -، و)األحكاـ الوسطى(  -دل تطبعو -عبداٟتق اإلشبيلي وىي: )األحكاـ الكربى( 
، واألحكاـ الصغرى اشًتط فيها مؤلفها أف  -وطُبعت أيضاً يف ٣تلدين-٣تلدات ، و)األحكاـ الصغرى( 

ال يورد فيها إال األحاديث الصحيحة ، فميزة األحكاـ الصغرى أف ٚتيع األحاديث الواردة فيو ىي 



ال يذكر فيها إسناداً وال تعليبًل وال كبلماً على اٟتديث . واألحكاـ  صحيحة عند عبداٟتق اإلشبيلي ، وىو
الوسطى يذكر فيها الكبلـ على اٟتديث ، ودل يكتِف فيها باألحاديث الصحيحة ، وىي اليت ألف عليها 

ابن القطاف الفاسي كتابو ا١تشهور )بياف الوىم واإليهاـ الواقَعُت يف كتاب األحكاـ( فهو على األحكاـ 
وىو دل -وسطى . وأما األحكاـ الكربى فيذكر فيو عبداٟتق أسانيد ا١تؤلفُت كاملة ، وىذه ميزة الكتاب ال

، وىو موجود وضخم ، وميزة أخرى للكتاب أنو ينقل من كتب مفقودة بالنسبة لنا اآلف  -يطبع حىت اآلف
دلسيُت مفقودة ، ينقل منها مثل : )أمارل البزار( ، و)ا١تنتقى( للقاسم بن أصبغ ، وكتب أخرى لبعض األن

 بأسانيد مصنفيها ، فهو كتاب مهم لو طُبع ، و٥تطوطتو موجودة يف جامعة أـ القرى .
 .أيضاً من الكتب ا١ترتبة على األبواب الفقهية : )كنز العماؿ( للمتقي ا٢تندي  -
 مرتبة على األبواب الفقهية ، وأجل  كتب الزوائد كتاباف :  جلُّ كتب الزوائدوأيضاً  -

األوؿ )٣تمع الزوائد ومنبع الفوائد( للهيثمي ، وىو غَت مسند ، ولكن غالب الكتب اليت صنع عليها 
الزوائد طُبعت ماعدا األجزاء ا١تفقودة من )معجم الطرباين الكبَت( ، أو األحاديث اليت أخذىا من )مسند 

وىو مرتٌب على األبواب  أيب يعلى الكبَت( ، وأيضاً )مسند البزار( لكن )كشف األستار( يعُت عليو،
 الفقهية . 

 والكتاب الثاين : )ا١تطالب العالية( للحافظ ابن حجر ، وىو مرتب على األبواب الفقهية أيضاً .
ومن كتب الزوائد أيضاً : )كشف األستار عن زوائد مسند البزار( ، و كتاب )ا١تقصد العلي  يف زوائد مسند 

ئد تاريخ بغداد( يف عشرة ٣تلدات ، لكنو غَت مرتب على األبواب أيب يعلى ا١توصلي( ، وصدر مؤخراً )زوا
 الفقهية ، وكتاب )بغية الباحث يف زوائد مسند اٟتارث( للهيثمي ، وىو مطبوع ، ولو طبعتاف .

اليت ُيسند فيها الشارحوف بعض  شروح الحديث المسندمن الكتب اليت رتبت على األبواب الفقهية  -
 : األحاديث ، من أمثاؿ

ـ اٟتديث( للخطايب ، وىو شرح لصحيح البخاري ، وُيسند فيو ا٠تطايب بعض األحاديث بإسناده )أعبل 
 .-صلى اهلل عليو وسلم-إذل النيب 

وأيضاً كتاب )اإلستذكار( البن عبدالرب ،وىو شرح للموطأ ، حيث يورد فيو ابن عبدالرب أحاديث بإسناده ، 
انيد ، لكنو غَت مرتب على األبواب الفقهية بل ىو مرتب الرب أكثر منو رواية لؤلس و)التمهيد( البن عبد

على شيوخ مالك ، إال أنو من السهولة أف تقف على اٟتديث من خبلؿ ا١توضوع حينما ترجع إذل ا١توطأ 
فتنظر يف الباب الذي أورد فيو اإلماـ مالك اٟتديث ، وتنظر يف الشيخ ، مث ترجع إذل )التمهيد( فتستخرج 

لشيخ السابق . وىناؾ طريقة أخرى فيما إذا كاف لديك كتاب )اإلستذكار( فإنو يف أي اٟتديث من خبلؿ ا
موطن يذكر اٟتديث من ا١توطأ يقـو احملقق بتحديد موطن اٟتديث يف )التمهيد( بذكر الصفحة واجمللد ، 

 . ومها كتاباف ضخماف ، حيث يقع )اإلستذكار( يف ثبلثُت ٣تلد ، و)التمهيد( يف ستة وعشرين ٣تلد



 فكما أنو على األلفاظ فهو أيضاً على  الباقي، )مفتاح كنوز السّنة( بًتٚتة ٤تمد فؤاد عبد أيضاً كتاب
 ا١توضوعات.

أيضاً )ا١تعجم ا١تفهرس للمسائل الفقهية( ، حيث قاـ أحد احملققُت وا١تفهرسُت وىو الدكتور : يوسف  -
ئل الفقهية ، ورتب ا١تسائل الفقهية على ا١ترعشلي يف كتاب )شرح معاين اآلثار( رتب األحاديث على ا١تسا

 حروؼ ا٢تجاء.
، حيث إف  الكتب التي رُتبت على المسانيدأيضاً من الكتب اليت رُتبت على األبواب الفقهية :  -

بعض العلماء أخذ بعض ا١تسانيد ا١ترتبة على أٝتاء الصحابة فرتبها على األبواب الفقهية ، ومن أقدـ ىذه 
دراري يف ترتيب مسند أٛتد بن حنبل على أبواب البخاري( ١تؤلفو : ابن زكنوف الكتب كتاب )الكواكب ال

، وكتابو ضخم ، ا١توجود منو اآلف مائة ٣تلد ، وقد توىف مؤلفو ودل  -من تبلميذ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية-
لى مسألة من يتمو ، وا١توجود منو اآلف ال ديثل شيئاً من مسند اإلماـ أٛتد ، وكاف من منهجو أنو إذا أتى ع

مسائل اٟتديث وفيها كبلـ لشيخ اإلسبلـ ، أو كتاباً يف ٣تلد أو ٣تلدين أورد اجمللدين كلها ضمن الكتاب 
، ويذكر كتابو كامبًل ،وكذا إذا كاف ىناؾ كتاباً البن قيم  ...، ويقوؿ : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كذا 

ده كامبلً يف شرح ىذا اٟتديث ضمن كتابو السابق . اٞتوزية متعلق ٔتسألة من مسائل اٟتديث فإنو يور 
وقد طُبع  -وأيضاً أورد كتاب )توضيح ا١تشتبو يف ا١تؤتلف وا١تختلف( يف ٣تلدين من )الكواكب الدراري( 

، وا١تقصود أنو   -كتاب )توضيح ا١تشتبو( يف عشر ٣تلدات ، وكلو يف تراجم الرواة ، ويف ا١تؤتلف وا١تختلف
لنا الكثَت من الكتب ، ودل يتمو ا١تؤلف ، ودل يصل لنا كامبًل بل جزٌء يسَت منو . كتاب ضخم جداً حفظ 

، وأّلف كتاب )الفتح  -ا١تشهور بالساعايت ، وىو من الذين توفوا يف العصر اٟتديث-جاء بعده أٛتد البنا 
أيضاً كتاب  الرباين يف ترتيب مسند أٛتد بن حنبل الشيباين( حيث رتب ا١تسند على أبواب الفقو ، ولو

، ولو أيضاً )بدائع ا١تَِنن يف  -يقصد مسند أيب داود الطيالسي-)عوف ا١تعبود يف ترتيب مسند أيب داود( 
 ترتيب ا١تسند والسنن( للشافعي ، حيث أخذ ا١تسند من سنن الشافعي ورتبو على أبواب الفقو .

 
 استخراج الحديث من خالل وصف يتعلق بالمتن : د.
مع آية قرآنية أو مع حديث نبوي آخر أو مع العقل أو مع اٟتس ، شكبًل يف ظاىره إذا كاف اٟتديث مُ .1

فقدُ ألِّفت كتٌب يف ىذا الباب منها: كتاب )اختبلؼ اٟتديث( لئلماـ الشافعي ، وكتاب )تأويل ٥تتلف 
كتاب )شرح   -وىو موسوعة مهمة جداً ، ونافعة جداً كذلك-اٟتديث( البن قتيبة ، وأوسع ىذه الكتب 

 مشكل اآلثار( للطحاوي ، وىو مطبوع يف ستة عشر ٣تلدًا.
،  -وىو مطبوع-من أمثاؿ )العلل( البن ا١تديٍت إذا كاف اٟتديث معلبًل فنرجع إذل كتب العلل ،  .2

 و)العلل( البن أيب حامت ، و)العلل الكبَت( للًتمذي ، و)العلل( للدارقطٍت .



فنرجع إذل كتاب )التتبع( للدارقطٍت ، أو كتاب )علل  وإذا كاف اٟتديث يف الصحيحُت وىو ٦تا انتقد
 األحاديث يف صحيح مسلم( البن عّمار ، أو لغَته .

درج يف النقل( للخطيب ، وكتاب إذا كاف يف منت اٟتديث إدراج .3
ُ
فنرجع إذل كتاب )الفصل للوصل ا١ت

ْدرَج( للسيوطي .
ُ
ْدرَج إذل ا١ت

َ
 )ا١ت
 الكتب ا١تؤلفة يف األحاديث القدسية ، مثل : )ا١تقاصد الس نية يف فنرجع إذلإذا كاف اٟتديث قدسياً .4

، وكتاب )اإلٖتافات السن ية يف األحاديث اإل٢تية(  -وىو مطبوع-األحاديث اإل٢تية( البن بَػْلَباف الفارسي 
 لعبدالرؤوؼ ا١تناوي .

جعنا ٢تا ؛ ألهنا مرتبة على فنرجع إذل كتب الزوائد . يف ا١ترة السابقة ر إذا كاف اٟتديث من الزوائد .5
األبواب الفقهية ، أّما اآلف فنرجع إليها ؛ ألف اٟتديث موصوؼ بأنو من الزوائد ، فمثبًل : إذا ْتثت عن 
حديث يف الكتب الستة فلم ٕتده فيها ، فًتجع مباشرة إذل كتب الزوائد ؛ ألف اٟتديث من الزوائد على 

مع الزوائد( أو )ا١تطالب العالية( فغالباً ستجد حديثك فيها ، فإف الكتب الستة ، فًتجع مثبًل إذل كتاب )٣ت
دل ٕتده فيها فليكن أوؿ ما يتبادر إذل ذىنك أنك أخطأت ، وأنو موجود يف الكتب الستة ؛ وذلك ألف 

الكتب ا١تؤلفة يف الزوائد استوعبت كتباً ضخمة كػ)مسند أٛتد( و )مسند أيب يعلى( و )مسند البزار( 
رباين الثبلثة ، فهذه يف ٣تمع الزوائد وحده ، وعشرة مسانيد أخرى يف )ا١تطالب العالية( ، فَيِقل  ومعاجم الط

 أف يفوهتا حديث .
فنرجع إذل الكتب اليت أُلفت يف بياف األحاديث ا١تتواترة ، مثل :  إذا كاف اٟتديث موصوفاً بأنو متواتر .6

، و)قطف األزىار ا١تتناثرة يف األخبار ا١تتواترة( للسيوطي ،  كتاب )نظم ا١تتناثر من اٟتديث ا١تتواتر( للكتاين
 وكتاب )لقط الآللئ ا١تتناثرة يف األحاديث ا١تتواترة( للزبيدي .

وخة فنرجع إذل ا١تؤلفات يف األحاديث الناسخة أو ا١تنسإذا كاف اٟتديث موصوفاً بأنو ناسٌخ أو منسوخ .7
وىو من أجلِّ كتب الناسخ -اسخ وا١تنسوخ من اآلثار( للحازمي عتبار يف النا١تسندة من أمثاؿ : كتاب )اال

 . -وىو أيضاً كتاٌب مسنٌد مطبوع-، وكتاب )ناسخ اٟتديث ومنسوخو( البن شاىُت  -وا١تنسوخ
فنرجع إذل كتب ا١تبهمات يف ا١تنت ، ومن أقدمها كتاب ا٠تطيب إذا كاف يف منت اٟتديث رجٌل مبهم .8

يف األنباء احملكمة( ، وكتاب )الغوامض وا١تبهمات( البن بشكواؿ ، وكتاب  البغدادي )األٝتاء ا١تبهمة
ستفاد 

ُ
)إيضاح اإلشكاؿ( البن طاىر ا١تقدسي ، و)الغوامض وا١تبهمات( لعبدالغٍت بن سعيد ، وكتاب )ا١ت

 يف مبهمات ا١تنت واإلسناد( أليب زرعة العراقي ، وكل ىذه الكتب مطبوعة .
 

 
 



 .الحديث من خالل الحاسب اآللي)الكمبيوتر( تخريجالطريقة الثالثة :  : رابعةالمحاضرة ال
ِفهرساً يُنتفع بو كما يُنتفع بالفهارس على ٚتيع الوجوه السابقة على : اسم  اٟتاسب اآلرليُعترب        

الراوي ، أو الصحايب ، أو لفظة يف اٟتديث ، وغَتىا ، وال يعدو اٟتاسب اآلرل إال أف يكوف ِفهرساً ، 
االستقبلؿ يف اٟتكم ، فاٟتكم على اٟتديث ليس عمبًل آلياً ، بل ىو عمٌل ويستحيل أف يكوف قادراً على 

 حيتاج إذل فقو واستنباط وإعماؿ ذىن و ال يتأتى ٚتيع ذلك للكمبيوتر .
 *مزايا اٟتاسب اآلرل :

 ( السرعة وما يوفره من الوقت .1
 ( تنوع أساليب استخدامو .2
 ( استيعابو لعدد كبَت من ا١تصادر .3

 *عيوبو :
( عدـ دقة برا٣تو حىت اآلف ، ولعل العجلة والتنافس بُت الشركات ا١تنتجة ٢تذه الربامج جيعلهم يستعجلوف 1

 يف إخراجها بغَت دقة .
( إبعاد القارئ عن التعرؼ على ا١تصادر ومناىجها ، حىت إف البعض تصّور أنو ديكن أف يستغٍت هبذه 2

وتر مستحيل أف حيل ٤تّل الكتاب ، فالكتاب ىو الوسيلة الربامج عن الكتب ، وىذا غَت صحيح ، فالكمبي
 الصحيحة للتعّلم .

( االغًتار بكثرة ا١تصادر ، فالبعض قد يظن أف التخريج بكثرة ا١تصادر ، فإذا وقف على اٟتديث يف 3
مصادر متعددة ظن  أنو أعلم من الذي دل يقف على مصادره ، وىذا ما حيصل من خبلؿ الكمبيوتر الذي 

ك على مصادر عديدة ، وقد يغًّت بذلك الباحث ، والشك أف ىذا غَت صحيح ، وأنو عيب يف يوقف
مستخدـ الكمبيوتر . فيُنصح من يستخدـ اٟتاسب اآلرل أف يستغّل ا١تزايا اليت فيو استغبلاًل جيداً ، وأف 

ف الكمبيوتر أصبح يتجنب العيوب السابقة اليت ىي يف اٟتقيقة عيوب يف ا١تستخدـ ال يف الكمبيوتر .واآل
 .واقعاً والبد من االستفادة منو ، وليس ىناؾ داٍع ١تعاداتو

 
 الحديث من خالل االستعراض والَجْرد لكتب السّنة تخريجالطريقة الرابعة :

وذلك بأف تأخذ الكتاب من أولو إذل آخره قراءًة حىت تستخرج اٟتديث . وىذه الطريقة ىي الطريقة      
خرجوف األّولوف يف عصر مااليت كاف يسَت عليها اٟتُ 

ُ
 قبل الطباعة . ّفاظ والعلماء وا١ت

 مزايا ىذه الطريقة : من



( أهنا الطريقة الوحيدة اليت نستطيع أف ٧تـز من خبل٢تا أف ىذا اٟتديث موجود يف ىذا الكتاب أو غَت 1
فيو ، فقد يبحث موجود فيو ؛ ألف ٚتيع الطرؽ السابقة قد ال تدؿ  على اٟتديث يف الكتاب وىو موجود 

 الباحث
يف الكتاب بالطرؽ السابقة فبل جيد اٟتديث ، مث يقف على عبارة أحد العلماء أنو موجود فيو ، فَيجـز 

 بوجوده يف الكتاب ، فحُت البحث والقراءة هبذه الطريقة ُيوقف على اٟتديث ؛ ألنو قد يسقط من 
فهرس ، وىكذا

ُ
 . الفهارس ، وقد ينساه ا١ت

تكوف الطريقة الوحيدة الكتشاؼ العلة ا٠تفية ؛ ألنو قد يقف أثناء االستعراض على رواية قد  ( أهنا تكاد2
ُتِعل  الرواية اليت يبحث عنها من خبلؿ وىم الراوي يف منت اٟتديث أو يف إسناده ، وىذه ال تدل ك عليها 

 الطرؽ السابقة ، ومن مارس التخريج يعرؼ ذلك ٘تاماً .
 العلماء ، وأسباب التأليف . ( التعرؼ على مناىج3
( الفوائد اٞتانبية الكبَتة اليت يستفيدىا طالب العلم أثناء القراءة ، وينبغي تقييد ىذه الفوائد يف جلدة 4

الكتاب برقم الصفحة ، خاصة الفوائد اليت توجد يف غَت مظنتها . وقد ينقدح يف ذىن طالب العلم 
فينبغي تقييد ىذا االستنباط ّتانب ىذا اٟتديث ، ووجو  استنباط من أحد األحاديث اليت مّر عليها

 االستنباط ؛ حىت ال يُنسى مع مرور الزمن .
 ( أهنا الطريقة الصحيحة الستحضار متوف السّنة النبوية .5
 


