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 مقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلهه ولهو  
كره الكافرون، وحفظ دينه بالبينات والرباهني اليت نصبها ألعدائه وهم يف غهيهم 

هلل وسههلم وبههارى علههى لههن أرسههله اهلل باهه اع ونههذيراع، وعلههى  لههه يعمهههون، وىههلى ا
 وىحبه وأتباعه الذين هم على سنته قابضون، وهبديه القومي لهتدون. وبعد:

قصدت لن ورائه إظهار شيء لن جوانه  حفهظ اهلل  -خمتصر-فهذا حبث 
عز وجل هلذه السنة النبوية العظيمة، لن خالل استعراض شيء لن لظاهر ههذا 

لر بالنظر يف نوع لن أنواع الكت  اليت عنيت به، وهي كت  التخريج الهيت   األ
 خيفى على أهل الفن دورها يف هذا اجلان  املهم.

وقد جعلت البحث يف متهيد ولبحثني، ذكرت يف التمهيهد تعريهه ههذا العلهم 
وتههارين ناهه ته، وسههب  هههذه الناهه يف، مل ذكههرت يف املبحههث  -أعههع علههم التخههريج-

امل عالهههة يف كتههه  التخهههريج و ههها لعلمهههان يف لتلبهههني: األول: عهههن تنهههوع األول لعههه
 لوضوعاهتا، والثاين: عن تنوع أساليبها بني التول وا ختصار.

ألا املبحث الثاين: فهو عن دور علم التخريج يف حفظ السنة، وقهد ضهمنته 
ها ثالثة لتال : أوهلا عن دوره يف حفظ السنة رواية، والثاين: عن دوره يف حفظ

 دراية. والثالث: عن دوره يف تقرير قواعد عالة يف احلكم على احلديث.
وقد أسعفع يف ذلك توفيق الباري جل وعال، مل نظرات سهريعة يف أسهالي  
العلماء وطرقهم يف لصنفاهتم، ولها ههو إ  اجتههاد يف لنهاه هم، والعهو  علهى 

 ز والتقصه ، أسه ل درر علولهم ونفائسها، وهذا جهد العاجز الفق  املقهر بهالع
 اهلل العفو والسرت والقبول والتيس  لصاحل القول والعمل.
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 تمهيد
 يتضمن أمرين: 

 األول: تعريف التخريج 
َعهههَل، لصههههدره: ا هههروع: نقههههي  الفعلللل الي: لللل :  ََ ََ ََ َن َ  َخهههرََع علههههى و

الههدخول، فهههو يعههع: الظهههور وا نفصههال. سههواء كههان يف األعيههان أو يف املعههاين. 
َن أفعل، لصدره: إخراع.وفعله ال  رباعي املتعدي باهلمز: أخرع، على و

َن فّعل، لصدره: ختريج  .(1)واملضعه: خرّع على و
ۡخرََجَكَٓٓكَما ٓ:واإلخهراع أكثر لا يقال يف األعيان ولنه)) قال الراغ :

َ
 أ

 .(2)ه. ا((. والتخريج أكثر لا يقال يف العلوم والصناعات [5]األنفال:
:فقد عرفههههه اإللههههام السههههخاوي َعَرضههههاع يف لبحههههث  دا  ألهههها يف ا ىههههتال 
التخههريج: إخههراع ااههدد األحاديههث لههن بتههون األجههزاء )) طالهه  احلههديث فقههال:

واملاههيخات والكتهه  و،وههها، وسههياقها لههن لرويههات نفسههه أو بعهه  شههيوخه أو 
أقرانهههه أو ،هههو ذلهههك، والكهههالم عليهههها وعزوهههها ملهههن رواهههها لهههن أىهههحا  الكتههه  

يهههان البهههدل واملوافقهههة و،و ههها، وقهههد يتوسههه  يف إطالقهههه علهههى  هههرد والهههدواوين لههه  ب
بعههههه  ههههههذا . واقتصهههههر الاهههههين َكريههههها األنصهههههاري علهههههى (3) ه. ا((اإلخهههههراع والعهههههزو

 .(4)التعريه
 هههههههههههههه
القههالوا ااههي   -2/243لسههان العههر   -272املفههردات للراغهه    -1/303انظههر: الصههحا  لل ههوهري (1)

 237. 

 .272املفردات    (2)

 .2/343فتح املعيث (3)

 .2/133فتح الباقي ( 4)
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وقد حوى هذا التعريه أعلى لرات  التخريج وأدناها، وإن كان الثهاين علهى 
والتعليههل والرتجههيح، نههدريف. فهه على لراتهه  التخههريج ياههمل العههزو والروايههة واحلكههم 

وهو ش ن األئمة الكبار كما هو ظاهر يف كت  شيخه احلافظ ابن ح ر، وغه ه 
كهان بعه  شهيوخنا ))لن األئمة كالزيلعي وابن امللقن. يقول ا تي  البعدادي: 

 .(1) ه. ا((يقول: لن أراد الفائديف فليكسر قلم النسن ولي خذ قلم التخريج
ت  وهي  رد العزو واإلخراع، وهذا توسه  يف كما يتناول التعريه أدىن املرا

اإلطالق كمها ذكهرأل ألن األىهل ههو األول. وبهني ههاتني املهرتبتني لراته  أخهرى. 
 ختهرع عهن ههذا وسائر التعريفهات الهيت عهر  هبها التخهريج بعهد اإللهام السهخاوي 

 .(2)التعريه
 على أن كلمهة التخهريج لهن املاهرتى اللفظهي الهذي تت اذبهه لعهان عهديف عنهد

. لكن الذي أعنيه يف ههذا البحهث ههو التعريهه املهذكور، (3)اادِّثني وعند غ هم
 وهو املتبادر عند اإلطالق.

 

 هههههههههههههه
 .2/422اجلال  ألخالق الراوي  (1)

أىهول التخهريج  – 23تلحات احلهديث لععظمهي  لع هم لصه –13انظر: حصول التفهريج للعمهاري   (2)
 .10امود التحان  

َيهد    – 1/20انظر: في  القدير للمناوي ( 3)  طهرق ختهريج حهديث رسهول اهلل  – 55الت ىيل لبكهر أبهو 
 .3لعبداملهدي بن عبدالقادر   
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 الثاني: عرض موجـز ألسباب نشأة علم التخريج 
إن لبهههدأ التثبهههت يف قبهههول األخبهههار وطلههه  املتهههاب  والاهههاهد لهههي  بهههدعاع لهههن 

وقهد نقلهت إلينها أخبهار   سهول القول، بل هو قدمي العهد، إذ يبهدأ لنهذ وفهايف الر 
ههم أول لههن سهن هههذه  –رضهي اهلل عههنهم–كثه يف تبهني هههذه احلقيقهة، فالصههحابة 

: كان أول لهن احتها  -رضي اهلل عنه–السنة، يقول اإللام الذهيب عن أيب بكر 
 .(1) هيف قبول األخبار. ا

َلنهم عر  ظهور البدع  ولضى أئمة التابعني على النهج ذاته، و سيما أن 
 انتاار النحل، وفاو الوض .و 

َلن ىعار األتباع وأتباعهم ألفت الكت  ومجعت السنة كمها ههو لقهرر  ويف 
 يف غ  هذا املوض .

حباجههة إه هههذا العلههم لقصههر األسههانيد،  –يف هههذا العصههر–ومل يكههن العلمههاء 
وسعة حفظهم واطالعهم على احلهديث النبهوي، له  أن قواعهد ههذا العلهم كانهت 

 .(2)فهياع تتناقل بينهم ش
إ  أن هناى لن اعتىن جبم  الترق ولهو حلهديث واحهد، ولعهل لهن أقهدم لهن 

لهن  ))فقد مج  طهرق حهديث ه( 234فعل ذلك هو: اإللام علي بن املديع )ت
 .(3)وغ  اه( 262وتبعه: يعقو  بن شيبة )ت ((كذ  علي لتعمداع 

هذا  وض  لبنة أخرى يفه( 273) ت –رمحه اهلل–كما أن اإللام الرتلذي 

 هههههههههههههه
 

 1/2تذكريف احلفاظ  (1)
 .13ىول التخريج   أ – 1/142انظر: كاه اللثام لعبداملوجود بن عبداللتيه ( 2)

 .37انظر: نظم املتناثر للكتاين   ( 3)
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البناء الاالن حيث أله السنن وكان يا  بعد كل حهديث إه شهواهده املرويهة 
 .(1)عن عدد لن الصحابة فيقول: ويف البا  عن فالن وفالن

 فكان هبذا العمل ينمو هذا العلم الوليد.
وبعههد ذلههك اجتهههد عههدد لههن العلمههاء يف القههرن الرابهه  يف العنايههة باألحاديههث 

لة يف كتهههه  احلههههديث املاهههههوريف فوىههههلوها يف لصههههنفات املرسههههلة واملعلقههههة واملعضهههه
لستقلة، ولعل أقدلهم: أبهو عمهر أمحهد بهن خالهد القهرطيب املعهرو  بهابن اجلب ها  

 .(2)حيث أله لسند املوط ، وتبعه غ ه لن العلماء  ه(322)ت
فهههذه الكتهه  مجعههت بههني التخههريج واإلخههراع، وبعبههاريف أخههرى: كانههت ختههرع 

علههى ذلههك حهها جههاء اإللههام البيهقههيأل فقههد نقههل أن لههه   بالروايههة. واسههتمر احلههال
 .(3)للاافعي ((األم  ))كتاباع يف ختريج أحاديث 

وبعههد هههذه املرحلههة املذسسههة هلههذا العلههم أتههت لرحلههة أخههرى وهههي حههني بع ههد 
الزلن وطالت األسانيد وتنوعت العلوم وكثرت املصنفات وىار كث  لن املعتنهني 

فقه واألىول تقل عنهايتهم ببيهان األحاديهث وارثهار بالعلوم األخرى كالتفس  وال
عههاديف املتقههدلني السههكوت عمهها أوردوا  ))الههيت يوردو هها يف كتههبهم. يقههول العراقههي: 

لهههن األحاديهههث يف تصهههانيفهم، وعهههدم بيهههان لهههن خرجهههها، وبيهههان الصهههحيح لهههن 
الضهعيه إ  نههادراع وإن كهانوا لههن أئمهة احلههديث، حها جههاء النهووي فبههني. وقصههد 

لههني أ  يعفههل النههاا النظههر يف كههل علههم يف لظنتههه، وهلههذا لاههى الرافعههي علههى األو 
 هههههههههههههه
 .1/142كاه اللثام   (1)
 .24انظر: حصول التفريج    (2)
)انظهر لقدلهة ختهريج أحاديهث شهر   725يوجد لنه  لد يف دبلن، واجمللد الثاين يف دار الكته  املصهرية بهرقم ( 3)

 .(11العقائد لصبحي السالرائي  
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 .(1)((طريقة الفقهاء ل  كونه أعلم باحلديث لن النووي
وعندها    كثه  لهن العلمهاء فصهنفوا كتبها يف ختهريج أحاديهث هههذه الكته  يف  

 كل فن.
يما مل استقل هذا العلم واحتيج إليهه أكثهر، وبهذلت فيهه جههود عظيمهة و سه

يف القههرنني الثههالن والتاسهه ، واسههتمرت العنايههة بههه إه عصههرنا احلاضههر لكههن توسهه  
املعاىرون يف التخريج لن بتون الكت  وعزو األحاديث إه لصادرها األىلية، 
وذلههك لاههديف الضههعه يف العلههم باحلههديث النبههوي، وغلبههة قصههور اهلمههم عههن محههل 

 .(2)هذا العلم الاريه
 

 هههههههههههههه
 1/21في  القدير ( 1)

 .14انظر أىول التخريج    (2)
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 مناهج كتب التخريج المبحث األول: معالم في
 

تتحهههد كتههه  التخهههريج يف العهههرض الهههذي ألجلهههه ألفهههت، فههههي تناهههد الضهههالة 
نفسهههها، إ  أن املت لهههل يف ههههذه الكتههه  قهههد تلهههو  لهههه بعههه  املعهههامل األساسهههية، 

 واملاللح الرئيسة. وميكن تقدميها لن خالل تقسيمها إه لتلبني:
 

 المطلب األول: تنوع موضوعات هذه الكتب
 

، وإذا -عهز وجهل-قول إن السنة لصدر تاريعي بعهد كتها  اهلل لن يقني ال
انصههرفت  ههة ااههدثني وعنههايتهم إه هههذا املصههدر مجعههاع وتههدويناع وختر ههاع وشههرحاعأل 
فهه ن علمههاء األلههة علههى تنههوع علههولهم وعلههو  مهههم قههد أولههوا هههذا العلههم الاههريه 

األحكههام،  جههل عنههايتهم، إذ  خيلههو كتهها  فقههه لههن أدلههة حديثيههة تسههتنب  لنههها
 و خيلو كتا  أىويل لن أحاديث تبىن عليها قواعد الفقه يف اإلسالم.

وقبل هذا وذاى حفلت كت  التفس  بقدر هائل لن األحاديث النبوية اليت 
تفسههر كههالم ر  العههاملني. فضههالع عههن كتهه  السهه  والاههمائل واألخههالق واردا  

تسهههتقي لادهتههها لهههن ههههذا النبههه  والعقائهههد، بلهههه اللعهههة والبالغهههة وعلهههوم العربيهههة الهههيت 
 النبوي الصايف.

وإذا كان هذ ء العلماء قد أودعوا يف كتبهم هذه النصو  النبوية فقد قلت 
عنهههايتهم ببيهههان درجتهههها واحلكهههم عليهههها، ومل يلتفهههت كثههه  لهههنهم إه ههههذا اجلانههه  
املهههم لسهههب  أو رخههر، ولعهههل لههن أههههم هههذه األسهههبا  أ ههم أوكلهههوا هههذا العمهههل 

وهذا لا دعا إه  هوض عهدد لهن ااهدثني أههل الاه ن بت ريهد ههذه  ألهل الفن،
األحاديهههث واحلكهههم عليهههها وبيهههان خمارجهههها يف لصهههنفات لسهههتقلة، وتبعهههاع لتعهههدد 
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لوضههوعات هههذه املصههنفات تعههددت لصههنفات علههم التخههريج فكههان لههن أشهههرها 
 لاي يت:

 أواًل: كتب ف  تخريج أحاديث كتب حدييية، ومن أشهرها:
ليههههههق: للحهههههههافظ أمحههههههد بهههههههن علههههههي بهههههههن ح ههههههر العسهههههههقالين تعليههههههق التع -1

 .(1)ه(252)ت
 .(2)الع ا  يف ختريج لايقول فيه الرتلذي ويف البا ،  بن ح ر -2
كاهههههه النقههههها  عمههههها يقولهههههه الرتلهههههذي ويف البههههها ، امهههههدحبي  اهلل  -3

 .(3)خمتار
 .(4)ه(775احلاوي يف بيان  ثارالتحاوي لعبدالقادرالقرشي)ت -4
يج أحاديههث املصههابيح، أليب املعههايل  مههد بههن املنههاهج والتنههاقيح يف ختههر  -5

 .(5)ه(203إبراهيم بن إسحاق املناوي ) ت
ختههريج أحاديههث: أربعههون حههديثاع يف اىههتناع املعههرو  للمنههذري. ختههريج  -6

 هههههههههههههه
حههديثاع كمهها ذكههر احلههافظ يف هههدي السههاري، وقههد 1341خههرع فيههه املعلقههات يف ىههحيح البخههاري، وعههددها  (1)

 بتحقيق: سعيد القزقي.ه 1405طب  يف مخسة  لدات 
 .وقال:كت  لن أوائله قدر ستة كراري  لو كمل جلاء يف  لد ضخم.2/666( اجلواهر والدرر للسخاوي 2)

 .لج5ه 1403طب  يف كراتاي،  ل  الدعويف والتحقيق اإلساللي  (3)
 . وهو ختريج ألحاديث شر  لعاين ارثار.43حصول التفريج    -140انظر الرسالة املستترفة   ( 4)
وقهد  – 140الرسهالة املسهتترفة   – 6/243الضوء الالله  للسهخاوي  – 4/315إنباء العمر  بن ح ر  (5)

إه أنهه خمتهو  تكتبهة أمحهد الثالههث، وأن  10رائي يف حتقيقهه ألحاديهث شههر  العقائهد  أشهار ىهبحي السهال
 هناى نسخة أخرى لنه بدار الكت  املصرية، ومساه: كاه املناهج والتناقيح.

نسهبة الكتها  إه:  مهد بهن إبهراهيم بهن  1/430ويف إيضا  املكنهون  2/1701وقهد وق  يف كاه الظنون 
 إليهما لعاع. 33-25ونسبه عمر كحاله يف لع م املذلفني ه( 746عبدالرمحن املناوي )ت
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 .(1) مد بن إبراهيم املناوي
 .(2)ه(252ختريج األربعني النووية للحافظ ابن ح ر )ت -7
 .(3)واملاكايف، له أيضاع  هداية الروايف إه ختريج أحاديث املصابيح -2
 .(4)ختريج األحاديث العالية ملسلم على البخاري له أيضاع  -3

 .(5)نتائج األفكار قي ختريج أحاديث األذكار له أيضاع  -10
 .(6)ه(302ختريج األربعني السلمية يف التصو  للسخاوي )ت -11
 .(7)ختريج األربعني النووية له أيضاع  -12
 .(2)عيم. له أيضاع ختريج أحاديث العادلني لن الو يف أليب ن -13
َهار املتناثريف يف األخبار املتواتريف للسيوطي )ت -14  .(3)ه(311قته األ
ختههههريج أحاديههههث الاههههها  للقضههههاعي، ختههههريج: رضههههوان بههههن عبههههداهلل  -15

 .(10)ه(331اجلنوي الفاسي )ت
 هههههههههههههه
  .112حتقيق:مس  اجملذو   –عامل الكت   -ه 1406طب  يف ب وت  (1)
 .1/60كاه الظنون   – 140الرسالة املستترفة   ( 2)
 .140الرسالة املستترفة    (3)
، ضمنه احلافظ أربعني حديثاع عهال فيهها حتقيق كمال احلوت، يف  لد ىع ه 1405طب  الكتا  يف ب وت ( 4)

 إسناد لسلم على البخاري، وخرجها لن الصحيحني، وهي إه ا نتخا  وا نتقاء أقر .
وطبعههت لههه تكملههة ه. 1406طبهه  املوجههود لنههه يف  لههدين بتحقيههق: محههدي السههلفي، لكتبههة اإلرشههاد ببعههداد ( 5)

لهام بالريهاض. وقهد ألهه تلميهذه السهخاوي: القهول البهار بتحقيقه أيضاع، وحقق يف رسائل لاجسهت  جبالعهة اإل
 (.2/330يف تكملة ختريج األذكار. ) انظر: فهرا الفهارا 

  .165 –األردن ه 1402حققه علي حسن عبداحلميد ( 6)
 وقال: إنه  لد لتيه. 2/330فهرا الفهارا ( 7)
  .112 -ه 1402 –طب  بتحقيق: لاهور حسن سليمان ( 2)
حديثاع ذكر لن رواهها لهن  113 ، تضمن 312ه 1405ق: خليل املي ، املكت  اإلساللي، طب  بتحقي (3)

 الصحابة ولن أخرجها يف كتبه. وقد ذكر املذله يف املقدلة أنه خمتصر لن كتابه الكب : الفوائد املتكاثريف.
 .3/27األعالم  -10/72وانظر يف ترمجة املذله: تاع العروا  -1/435فهرا الفهارا ( 10)
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َ بهادي ختهريج:  -16 التنكيت واإلفاديف يف ختريج خامتة سفر السعاديف للف و
 .(1)ه(1175بن حسن )تابن  ات الدلاقي مش  الدين  مد 

ختههريج أحاديههث الاههها  أليب العههالء إدريهه  بههن  مههد بههن محههدون  -17
 .(2)ه(1123العراقي الفاسي )ت

 .(3)ه(1205ختريج األربعني النووية، امد لرتضى الزبيدي )ت: -12
 .(4)ختريج أحاديث لسند أيب حنيفة. له أيضاع  -13
 .(5)ه(1345ختريج أحاديث الاها ، امد بن جعفر الكتاين)ت -20
ختهههههههريج أحاديهههههههث كاهههههههه العمهههههههة للاهههههههعراين، لعبدالسهههههههتار اهلنهههههههدي  -21

 .(6)ه(1354)
فهههههههتح الوهههههههها  بتخهههههههريج أحاديهههههههث الاهههههههها ، ألمحهههههههد بهههههههن  مهههههههد  -22

 .(7)ه(1320العماري)ت
 .(2)ختريج األربعني املسلسلة باألشرا ، له أيضاع  -23
 .(3)لنية التال  يف ختريج أحاديث الاها ، له أيضاع  -24

 هههههههههههههه
ه 1407 -دلاههههق –دار املههه لون  –وقهههد طبههه  الكتههها  بتحقيهههق: أمحهههد البهههزريف  -2/330فههههرا الفههههارا ( 1)

وهههوختريج ألحاديههث ذكرههها الفهه َو  بههادي يف خامتههة كتابههه سههفر السههعاديف ذكههر أ هها تههرد يف أبههوا   –  137
 العلم و يصح لنها شيء.

 .2/212فهرا الفهارا( 2)
 .1/533فهرا الفهارا ( 3)
 .43ر: حصول التفريج للعماري   انظ (4)
 ، وذكر أنه مل يتم.1/517فهرا الفهارا  -140الرسالة املستترفة  ( 5)
  .34حصول التفريج   (6)
 حتقيق: محدي السلفي. –يف  لدين  -ه 1402-طب  يف ب وت (7)

 .43أشار إه هذا الكتا  يف حصول التفريج  ( 2)
 .35( انظر: حصول التارين له  3)
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 .(1)يف، ألمحد بن حسن املولويتنقيح الروايف يف ختريج املاكا -25
  انياً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث مصنفات ف  التفسير، منها:

 .(2)ه(762ختريج أحاديث الكاا  للزخماري ختريج: الزيلعي )ت -1
 الكههههههههههايف الاهههههههههها  يف ختههههههههههريج أحاديههههههههههث الكاهههههههههها   بههههههههههن ح ههههههههههر -2

 .(3)ه(252)ت
َيه -3 ن الهدين قاسهم ختريج أحاديث تفس  أيب الليث السمرقندي لإللهام: 

 .(4)ه(273بن قتلوبعا )ت 
 .(5)(311الدر املنثور يف التفس  بامل ثور للسيوطي )ت: -4
الفههههتح السههههماوي يف ختههههريج أحاديههههث تفسهههه  البيضههههاوي، لههههزين الههههدين  -5

 .(6)ه(1031عبدالرؤو  املناوي )ت
حتفهة الههراوي يف ختهريج أحاديههث تفسه  البيضههاوي للاهين:  مههد  ههات  -6

 .(7)ه(1175في )تَاده احلن
 هههههههههههههه
 . ه1334دهلي  -ب  يف  لد ط( 1)
وقهههال عنهههه: اسهههتوع  لافيههه لهههن األحاديهههث املرفوعهههة، 133الرسهههالة املسههتترفة   -2/1421كاههه الظنهههون  (2)

ف كثر لن تبيني طرقها وتسمية خمارجها، لكن فاته كث  لهن األحاديهث املرفوعهة الهيت يهذكرها الزخماهري بتريهق 
 .ها اإلشاريف، ومل يتعرض غالباع لآلثار املوقوفة.

وقهد طبه  الكتها  به خر  - 133هو تلخيص للكتا  السابق واستدراى ملا فاته ،انظهر الرسهالة املسهتترفة   (3)
   ب وت. -الكاا  

 .2/372فهرا الفهارا  - 140الرسالة املستترفة  ( 4)
و أثهر له  هو خمتصر لن كتابه: ترمجان القر ن، وهو تفس  لسهند ذكهر لهاورد يف تفسه  كهل  يهة لهن حهديث أ (5)

 لج. 2ويف ب وت  -لج 6العزو ملن أخرجه. وقد طب  الدر املنثور عديف طبعات يف القاهريف 
 لج. 3 ه1403الرياض  -دار العاىمة  -طب  بتحقيق:أمحد السلفي (6)
وهههو خمتههو  تكتبههة عههار  حكمههت باملدينههة، ولنههه نسههخة لصههوريف باجلالعههة  - 140الرسههالة املسههتترفة   ( 7)

 أنه لن ألت  كت  ابن  ات. 2/330وقد ذكر الكتاين يف فهرا الفهارا  -دينة املنوريف اإلساللية بامل
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في  الباري يف ختهريج أحاديهث تفسه  البيضهاوي، للاهين: عبهداهلل بهن  -7
 .(1)ه(1222ىبعة املدراسي )ت

إحتها  األخيههار بتخههريج لهها يف تفسه  البيضههاوي لههن األخبههار، للاههين:  -2
 .(2)عوض بن  مد بن السقا  احلضرلي

  الياً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب ف  العقيدة:
بعيههة الراشههد يف ختههريج أحاديههث شهههر  العقائههد النسههفية،  بههن قتلوبعههها  -1

 .(3)ه(273)ت
 .(4)ه(311ختريج أحاديث شر  العقائد للسيوطي )ت -2
 .(5)ختريج أحاديث شر  املواقه، له أيضاع  -3
فرائهههههههد القالئهههههههد يف ختهههههههريج أحاديهههههههث شهههههههر  العقائهههههههد، لعلهههههههي القهههههههاري  -4

 .(6)ه(1014)ت
 ريج أحاديث كتب فقهية:رابعاً: كتب اعتنت بتخ

 .(7)ه(452ختريج أحاديث األم للاافعي، ختريج اإللام البيهقي )ت -1
 هههههههههههههه
 .1/60انظر الكالم عليه يف لقدلة الفتح السماوي ( 1)
 ( املصدر السابق.2)
َاين )ت -2/372فهرا الفهارا  -1/126( إيضا  املكنون 3) والعقائد للنسفي ه( 731وشر  العقائد للتفتا

 ه(.537)ت
  .62-ت: ىبحي السالرائي  -ه 1404 -ونارته دار الرشد  -ب  يف الرياض ط( 4)
وشهرحه ه( 756واملواقه يف علهم الكهالم لعضهد الهدين اإل هي )ته.1406 -دار املعرفة  –( طب  يف ب وت 5)

 ه(.216للاريه اجلرجاين )ت
قهدم لهه وضهب   -  122ه 1410املكت  اإلسهاللي  –وقد طب  يف ب وت  -133( الرسالة املستترفة  6)

 نصه:لاهور سليمان.)سلسلة رسائل علي القاري (.
)لقدلهههة حتقيهههق أحاديهههث شهههر  العقائهههد 725( يوجهههد  لهههد لنهههه يف دبلهههن، والثهههاين يف دار الكتههه  املصهههرية رقهههم 7)

= 
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َلي  -2 َي، أليب بكهر  مهد بهن لوسهى احلها ختريج أحاديث املهذ  للا ا
 .(1)ه(524) ت 

َي ) -3  .(2)ه(537حتقيق التعليق أليب الفرع بن اجلو
َي، ا -4 مهد بهن التراَ املهذه  يف الكهالم علهى أحاديهث املههذ  للاه ا

 .(3)ه(741عبداملنعم املنفلوطي )ت
الكفاية يف لعرفة أحاديث اهلداية للمرغيناين احلنفي، لعالء الدين علهي  -5

 .(4)ه(750بن عثمان املارديع املعرو  بابن الرتكماين )ت
نصهههههههههههههه  الرايههههههههههههههة ألحاديههههههههههههههث اهلدايههههههههههههههة لعبههههههههههههههداهلل بههههههههههههههن يوسههههههههههههههه  -6

 .(5)ه(762الزيلعي)ت
، لعههز الههدين عبههدالعزيز بههن  مههد ختههريج أحاديههث الاههر  الكبهه  للرافعههي -7

 .(6)ه(767ابن مجاعة )ت

 ههههههههههههههههههههه =
 (.11للسالرائي  

 .2/1313كاه الظنون   -142( الرسالة املستترفة  1)
وهههو ختههريج لقتضهه  لعحاديههث الههيت  -لههج2 -ه 1422 –ا عنايههة حسههن عبهها –طبهه  الكتهها  يف لصههر ( 2)

 استاهد هبا القاضي أبو يعلى الفراء يف كتا : التعليق الكب  يف املسائل ا الفية.
 .3/467لع م املذلفني  – 2/1313( كاه الظنون 3)
 ذكر أنه يف  لدين. – 141( الرسالة املستترفة  4)
وأعيهد تصهويره يف  -ه 1357وعهع بتصهحيحه أعضهاء اجملله  العلمهي  لهدات،  4( طب  الكتا  يف اهلند يف 5)

ب وت، وهو لن أشهر كت  التخريج وأوسعها وأكثرها فائديف، وقد أله ابن قتلوبعا كتابا مساه: لنية األملعهي 
َاهههههد الكههههوثري، وطبهههه  يف القههههاهريف  ه 1370فيمههها فههههات لههههن ختههههريج أحاديههههث اهلدايههههة للزيلعهههي، حققههههه  مههههد 

64.  
والاهر  الكبه  للرافعهي علهى الهوجيز للعهزايل يف الفقهه  -2/2003كاه الظنون  -142سالة املستترفة  ( الر 6)

 الاافعي.
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 .(1)ه(774إرشاد الفقيه إه أدلة التنبيه،  بن كث  )ت -2
العنايهههة يف ختهههريج أحاديهههث اهلدايهههة، ايهههي الهههدين عبهههدالقادر بهههن  مهههد  -3

 .(2)ه(775القرشي احلنفي )ت
 .(3)الترق والوسائل يف ختريج أحاديث خالىة الد ئل، له أيضاع  -10
يج أحاديث الار  الكب  للرافعي، لبدر الدين  مد بن عبهداهلل ختر  -11

 .(4)ه(734الزركاي )
تهههههههههههههذكريف األخيهههههههههههههار تههههههههههههها يف الوسهههههههههههههي  لهههههههههههههن األخبهههههههههههههار،  بهههههههههههههن  -12

 .(5)ه(204امللقن)ت
 .(6)البدر املن  يف ختريج أحاديث الار  الكب ، له أيضاع  -13
َي، له أيضا ع  -14  .(7)ختريج أحاديث املهذ  للا ا
 .(2) أدلة املنهاع، له أيضاع حتفة ااتاع إه -15

 هههههههههههههه
َي يف الفقهه الاهافعي، وإرشهاد الفقيهه حقهق لنهه جهزء يف رسهالة لاجسهت  باجلالعههة 1) ( التنبيهه أليب إسهحاق الاه ا

 الرائي.حققه:  مد إبراهيم الس-ه 1407اإلساللية باملدينة املنوريف 
 .141( الرسالة املستترفة  2)
وخالىة الد ئل شر  ملختصر القهدوري يف  -2/1111.كاه الظنون 142-141( الرسالة املستترفة   3)

َي.  فروع احلنفية حلسام الدين علي بن أمحد الرا
 .2/2003كاه الظنون   -142( الرسالة املستترفة  4)
 الكت  املاهوريف يف الفقه الاافعي أليب حالد العزايل. والوسي :أحد -142( الرسالة املستترفة   5)
وقههد حقههق بعضههه يف رسههائل علميههة يف اجلالعههة اإلسههاللية باملدينههة املنههوريف، وطبهه   -142( الرسهالة املسههتترفة  6)

وقد اختصره املذله يف: خالىة البدر املن ، وهو لتبوع يف لكتبة الرشهد  -ه1414بعضه يف دار العاىمة 
يف  لدين، حتقيق:محدي السلفي. مل انتقاه لذلفه أيضاع ومساه: لنتقى خالىة البدر  -ه1410–الرياض  –

 املن .
 .2/1313كاه الظنون  -142( الرسالة املستترفة  7)
لكهة املكرلهة. وطبه  يف القهاهريف بتحقيهق:  مهد  –لج 2 -ه 1406( طب  الكتا  بتحقيق: عبداهلل اللحياين 2)

= 
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هَباين  -16 شايف العي يف ختريج أحاديهث الرافعهي ألمحهد بهن إمساعيهل احل س 
 .(1)ه(215)ت

ختريج أحاديث الار  الكب  للرافعي، لبدر الهدين  مهد بهن مجاعهة  -17
 .(2)ه(213)ت

الدرايهههههههههههههههة يف ختههههههههههههههههريج أحاديههههههههههههههههث اهلدايهههههههههههههههة، للحههههههههههههههههافظ ابههههههههههههههههن  -12
 .(3)ه(252ح ر)ت

 .(4)يج أحاديث الار  الكب ، له أيضاع التلخيص احلب  يف ختر  -13
 .(5)ختريج أحاديث شر  التنبيه للزنكلوين، له أيضاع  -20
 .(6)ختريج أحاديث خمتصر الكفاية  بن لذلذ، له أيضاع  -21
ختههريج أحاديههث ا ختيههار لتعاليههل املختههار أليب الفضههل عبههداهلل بههن  -22

 .(7)ه(273 مود املوىلي احلنفي، ختريج: ابن قتلوبعا )ت
أحاديههث املقنهه   بههن قدالههة،  بههن املههربد يوسههه بههن حسههن ختههريج  -23

 ههههههههههههههههههههه =
 اع التالبني يف الفروع لإللام النووي.محدان. واملنهاع هو لنه

 .31( حصول التفريج  1)
 .142( الرسالة املستترفة  2)
يف ثالثهة أجهزاء داخهل  لهد،  -ه 1324ويف القاهريف بتحقيق: عبداهلل هاشهم ميهاين  -ه 1233( طب  يف اهلند 3)

 ويف ب وت يف جزأين داخل  لد. وهو اختصار لنص  الراية للزيلعي.
 ه.1324 ، ولنها املصرية حتقيق: عبداهلل هاشم مياين  416-ه1303يف طبعات لنها اهلندية ( له عد4)
َي )كاه الظنون-1/336( فهرا الفهارا 5)  (.1/423والتنبيه:يف فروع الاافعية أليب إسحاق الا ا
لذلهههذ  والكفايهههة: يف فهههروع الاهههافعية أليب حالهههد السههههيلي، وخمتصهههره: ألمحهههد بهههن -1/336( فههههرا الفههههارا 6)

 .2/1432كاه الظنونه(.  763)ت
 .2/1623كاه الظنون   -2/372فهرا الفهارا -141( الرسالة املستترفة  7)
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 .(1)ه(303الصاحلي )ت
 .(2)ه(311ختريج أحاديث الكفاية للسهيلي، ختريج السيوطي )ت -24
 .(3)نار العب  يف ختريج أحاديث الار  الكب ، له أيضاع  -25
اهلدايهههههههههههة إه ختهههههههههههريج أحاديهههههههههههث البدايهههههههههههة، ألمحهههههههههههد بهههههههههههن  مهههههههههههد  -26

 .(4)ه(1320العماري)ت
عليههل يف ختههريج أحاديههث لنههار السههبيل للاههين:  مههد ناىههر إرواء ال -27

 .(5)الدين األلباين
 خامساً: كتب اعتنت بتخريج أحاديث كتب أصولية:

ختهههريج أحاديهههث املختصهههر الكبههه   بهههن احلاجههه ، امهههد بهههن أمحهههد بهههن  -1
 .(6)ه(744عبداهلادي )ت

ي ختهههريج أحاديهههث املنههههاع للبيضهههاوي، لتهههاع الهههدين عبهههدالوها  السهههبك -2
 .(7)ه(771)ت

حتفة التال  تعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاج  لعماد الدين بن كث   -3
 .(2)ه(774)ت

املعتههههرب يف ختههههريج أحاديههههث املنهههههاع واملختصههههر، لبههههدر الههههدين الزركاههههي  -4
 هههههههههههههه
 .2/1141( فهرا الفهارا1)
 .2/1432( كاه الظنون2)
 .142( الرسالة املستترفة  3)
 والبداية هو: بداية اجملتهد  بن رشد. -لج 2 -ه 1405 –عامل الكت   –( طب  يف ب وت 4)
َه  الااويش ه 1333( طب  يف ب وت طبعتني، األوه5) التاسه  والعاشهر  ها لنهار السهبيل  –لج  10ب شرا  

 . ه1405 بن ضويان. والثانية 
 .525طبقات احلفاظ للسيوطي   -141( الرسالة املستترفة 6)
 .140( الرسالة املستترفة  7)
  .572دالعع الكبيسي ت: عب -ه 1406 –( طب  يف دار حراء تكة املكرلة 2)
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 .(1)ه(734)ت
 .(2)ه(204حتفة ااتاع إه أحاديث املنهاع،  بن امللقن )ت -5
َيههههههههههن الههههههههههدين العراقهههههههههههي ختههههههههههريج أحاديههههههههههث املنهههههههههههاع، أليب -6  الفضههههههههههل 

 .(3)ه(206)ت
 .(4)ه(252لوافقة ا رب ا رب يف ختريج  ثار املختصر،  بن ح ر )ت -7
 .(5)ه(273ختريج أحاديث أىول البزدوي،  بن قتلوبعا )ت -2
 .(6)ا بتهاع بتخريج أحاديث املنهاع، لعبداهلل بن  مد العماري -3

َي،  -10  .(7)له أيضاع ختريج أحاديث اللم  للا ا
 سادسلاً:كتلب اعتنت بتخريج أحاديث كتب ف  السيرة والشمائل:

 .(2)ختريج األحاديث املنقتعة يف الس يف  بن هاام،  بن ح ر -1
 .(3)ه(273ختريج أحاديث الافا للقاضي عياض،  بن قتلوبعا )ت -2

 هههههههههههههه
وطبههه  أيضهههاع  –لهههج 2( حققهههه عبهههدالرحيم القاهههقري يف رسهههالة دكتهههوراه باجلالعهههة اإلسهههاللية يف املدينهههة املنهههوريف، 1)

  .375 -ه 1404 –دار األرقم بالكويت  –بتحقيق: محدي السلفي 
ن اسهههم كتههها  ابهههن وقهههد ذكهههر  قهههق كتههها : ختهههريج العراقهههي ألحاديهههث املنههههاع أ -140( الرسهههالة املسهههتترفة  2)

امللقن: تذكريف ااتاع، وأنه وقه على ثالد نسن ختية له، وأن ابن امللقن خرع أحاديث املختصر يف كتا  
  خر مساه: غاية الراغ  يف لعرفة أحاديث ابن احلاج ، وأنه خمتو  بالسليمانية يف تركيا.

  .131 –ت:  مد ناىر الع مي  -ه 1403 -دار الباائر –( طب  يف ب وت 3)
وكهان  - ه 1412 –الريهاض  –لكتبهة الرشهد –ت: محدي السهلفي، وىهبحي السهالرائي  –( طب  يف  لدين 4)

 ه.1404وطب  يف  لدين  –قد حقق يف رسالة دكتوراه باجلالعة اإلساللية باملدينة املنوريف 
 وقد طب  على حاشية كتا  البزدوي. -1/111كاه الظنون  - 2/372( فهرا الفهارا5)
  .235بعناية: مس  اجملذو ،  -ه1405 –عامل الكت   –طب  يف ب وت  (6)
  .433 –بعناية: يوسه املرعالي  -ه 1405 –عامل الكت   –( طب  يف ب وت 7)
 .1/334فهرا الفهارا -2/667( اجلواهر والدرر2)
 .2/372( املصدر السابق3)
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 .(1)ه(311لناهل الصفا يف ختريج أحاديث الافا للسيوطي )ت -3
أهل السداد والوفا بتكميل لناهل الصفا، أليب العالء إدري  ابن  لوارد -4

 .(2)ه(1123 مد العراقي )ت
للاههريه  ختههريج د ئههل ا هه ات يف ذكههر الصههاليف علههى النههيب املختههار  -5

 .(3)ه(1233احلسع، ختريج أيب رأا املعسكري )ت
 سابعاً: كتب ف  تخريج أحاديث كتب ف  الرقائق واآلداب:

عههههن محههههل األسههههفار يف األسههههفار يف ختههههريج لهههها يف اإلحيههههاء لههههن  املعههههع -1
 .(4)ه(206األخبار، لزين الدين العراقي )ت

 .(5)ه(273ختريج أحاديث لنهاع العابدين للعزايل،  بن قتلوبعا )ت -2
 .(6)ختريج أحاديث جواهرالقر ن للعزايل، له أيضاع  -3
 .(1)ختريج أحاديث عوار  املعار  للسهروردي، له أيضاع  -4

 هههههههههههههه
 -ت: مسهههه  القاضههههي -ه1402–بهههه وت  وطبهههه  يف –يف جههههزأين داخههههل  لههههد  -ه1275( طبهههه  يف القههههاهريف 1)

255.  
 .34( أشار إليه العماري يف حصول التفريج   2)
 .1/150( فهرا الفهارا 3)
وههذا التخهريج ههو املختصهر  -1/24كاهه الظنهون  -2/216فهرا الفههارا  -142( الرسالة املستترفة  4)

الههبع  أن لههه ثالثههة ختر ههات هههذان  إذ قههد أشههار إه أن لههه ختر ههاع لوسههعاع يف لقدلههة هههذا الكتهها ، بههل ذكههر
وقههد طبهه  املعههع علههى هههالش اإلحيههاء، كمهها جههرده  مههود احلههداد لهه   –وسههي يت ذكههر ذلههك  –وثالهث لتوسهه  

 . ه1402دار العاىمة -ع7ختر ني  خرين لإلحياء يف كتا  طب  لستقالع يف 
األحيهههاء تههها فهههات لهههن ختهههاريج ههههذا وقهههد اسهههتدرى علهههى العراقهههي كهههل لهههن: ابهههن قتلوبعههها يف كتههها  مس هههاه: حتفهههة 

الرسهالة ااملسهتترفة    – 2/666اإلحياء. واحلهافظ ابهن ح هر يف  لهد. ) انظهر: اجلهواهر والهدرر للسهخاوي 
 (.1/24كاه الظنون   -1/336فهرا الفهارا  -142

 (.2/1276ولنهاع العابدين يف األخالق وهتذي  النفوا )كاه الظنون -2/372( فهرا الفهارا 5)
 .2/372الفهارا ( فهرا6)
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ختريج أحاديث النصيحة الكافية ملن خصه اهلل بالعافية ألمحد بن أمحهد  -5
 .(2)ه(1143َروق، ختريج: علي بن أمحد احلرياي الفاسي )ت

عواطه اللتائه يف ختريج أحاديث عوار  املعار ، ألمحد بن  مهد  -6
 .(3)ه(1320العماري )ت

  امناً:تخريج أحاديث كتب نحوية ولغوية:
إلىهبا  يف ختهريج أحاديهث الصهحا  لل هوهري، ختهريج السهيوطي فلق ا -1

 .(4)ه(311)ت
ختريج األحاديث وارثار الهوارديف يف شهر  الكافيهة لالسهرتاباذي، ختهريج:  -2

 .(5)ه(1033عبدالقادر البعدادي )ت
ختريهههج األحاديههث الواقعههة يف التحفههة الورديههة لعمههر بههن لظفههر الههوردي،  -3

 .(6)له
 ديث مفردة:تاسعاً: تخريج أحا

 .(7)ختريج حديث األمساء احلسىن، للحافظ ابن ح ر العسقالين -1
، للسهههههخاوي ((إن اهلل  يقهههههب  العلهههههم انتزاعهههههاع ))ختههههريج طهههههرق حهههههديث:  -2

 ههههههههههههههههههههه =
 .2/1172كاه الظنون  -( املصدر السابق1)
 .143( الرسالة املستترفة  2)
 .35( حصول التفريج  3)
 .2/1073كاه الظنون   -143( الرسالة املستترفة  4)
والكافيههههههة  بههههههن  -  36 -ه 1414( حققههههههه:  مههههههود ف ههههههال، وطبهههههه  يف النههههههادي األديب باملنتقههههههة الاههههههرقية 5)

 احلاج .
نهه نسهخة ختيهة تكتبههة شههيد علهي باشا،أشهار لهذلك السههالرائي يف لقدلهة حتقيقهه لتخهريج أحاديههث ( توجهد ل6)

 (.1/376. والتحفة الوردية لنظولة ،وية )انظر: كاه الظنون13شر  العقائد  
  .24ه.1413( حققه: لاهور سلمان، وطب  تكتبة العرباء باملدينة املنوريف 7)
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 .(1)ه(302)ت
 .(2)، له أيضاع ((  تكن حلواع فتسرت ))اجلوا  الذي انضب  عن:  -3
ي ليوسهههههههههه بهههههههههن عبهههههههههداهلاد (( تهههههههههرد يهههههههههد  لههههههههه ))ختههههههههريج حهههههههههديث  -4

 .(3)ه(303)ت
األقاويهههل املفصهههلة لبيهههان حهههديث ا بتهههداء بالبسهههملة، امهههد بهههن جعفهههر  -5

 .(4)ه(1345الكتاين )ت
ا سهههتعاذيف واحلسهههبلة  هههن ىهههحح حهههديث البسهههملة، ألمحهههد بهههن  مهههد  -6

 .(5)ه(1320العماري )ت
 .(6)اغتنام األجر لن حديث اإلسفار بالف ر، له أيضاع  -7
. لهههه ((ولهههن لعههها فهههال مجعهههة لهههه))جهههود حهههديث: تبيهههني البلهههه  هههن أنكهههر و  -2

 .(7)أيضاع 
لهن سه ل عهن علهم فكتمهه أجلهم يهوم القيالهة ))رف  املنار لترق حديث:  -3

 .(2). له أيضاع ((بل ام لن نار
طلههههه  العلهههههم فريضهههههة علهههههى كهههههل ))املسههههههم يف بيهههههان حهههههال حهههههديث:  -10

 هههههههههههههه
 .2/33( فهرا الفهارا1)
  .20 -ه1414دار التوحيد  –لاهور سلمان، وأمحدالاق ات وطب  يف الرياض  ( حققه2)
 .104( فهرا خمتوطات الظاهرية للاين األلباين  3)
  .24 -ه 1323 -( طب  يف املتبعة العلمية باملدينة املنوريف 4)
عهههة لههههن الريهههاض لههه   مو – . وطبههه  يف لكتبهههة طربيهههة 20 - ه 1405 -دار البصهههائر  -( طبههه  يف دلاهههق 5)

 . ه1414 -رسائله 
 ( طب  يف دلاق ل  الكتا  السابق.6)
 ( كسابقه.7)
 . ه1414 -الرياض  -لكتبة طربية  -( طب  ل  بع  رسائله 2)
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 .(1)، له أيضاع ((لسلم
 سنة:عاشرًا: تخريج األحاديث المشتهرة على األل

 .(2)ه(734الآللئ املنثوريف يف األحاديث املاهوريف، للزركاي )ت -1
املقاىهههد احلسهههنة يف بيهههان كثههه  لهههن األحاديهههث املاهههتهريف علهههى األلسهههنة  -2

 .(3)ه(302لإللام السخاوي )ت
 .(4)ه(311الدرر املنتثريف يف األحاديث املاتهريف للسيوطي )ت -3
لسنة الناا لن احلديث  بن متييز التي  لن ا بيث فيما يدور على أ -4

 .(5)ه(344الديب  )ت
 .(6)ه(353الاذريف يف األحاديث املاتهريف،  بن طولون )ت -5
كاههه ا فههاء ولزيههل اإللبههاا عمهها اشههتهر لههن األحاديههث علههى ألسههنة   -6

 .(7)ه(1162الناا إلمساعيل الع لوين )ت
ذه أن ههه -وجبههالء  -ولههن هههذا العههرض اجملمههل ألنههواع كتهه  التخههريج يظهههر

الكتهه  مل تعههادر نوعههاع لههن أنههواع العلههم إ  وضههربت فيههه حبههظ وافههر، وأ هها كانههت 
 .سياجاع لنيعا حفظ اهلل به سنة املصتفى 

 هههههههههههههه
 ( كسابقه.1)
ت:  مههههد لتفههههي  -ويف املكتهههه  اإلسههههاللي -  233 -ه1406ت: لصههههتفى عتهههها  -( طبهههه  يف بهههه وت 2)

 . ه1417الصباغ 
وقهد اختصهره الزرقهاين  - لهد واحهد -ه1405ويف القاهريف  -ه 1333يف ب وت و  -ه1375( طب  يف بعداد 3)

  .256وطب  املختصر. ت:   مد لتفي الصباغ ه( 1122)ت
 . ه1404ت:   مد لتفي الصباغ  -ويف ب وت  -ه1320( طب  يف القاهريف 4)
 كما طب  يف ب وت.ه 1322 -ه 1353 -ه 1324( طب  يف القاهريف 5)
 دار الكت  العلمية. -ه 1413وت ( طب  يف ب  6)
يف  لههدين، وهههو أوسهه  كتهها  يف هههذا النههوع وأمشلههه، ه 1411( طبهه  يف بهه وت طبعههات لتعههدديف، ويف حلهه ، 7)

  . 3221ضم:
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ومل يقههه األلههر عنههد هههذا احلههد لههن التصههنيه، بههل ىههنفت كتهه  يف ضههب  
 قواعد هذا العلم وطرقه وكيفية حتصيله. وأشهر لا هنالك:

األحاديث ف  بطون المصلنفات  الكتب المساعدة ف  العيور على -1
 األصلية الت  تروي الحديث بسنده وأهمها:

 وتتقدلها الكت  ارتية: :(1)كتب األطراف  -أ
حتفة األشرا  تعرفة األطرا ، أليب احل اع يوسه بن عبدالرمحن املزي  -

 .(2)ه(742)ت
إحتههها  املههههريف بالفوائهههد املبتكهههريف لهههن أطهههرا  العاهههريف للحهههافظ ابهههن ح هههر  -

 .(3)ه(252)ت
ذخهههائر املواريهههث يف الد لهههة علهههى لواضههه  احلهههديث، لعبهههدالعع النابلسهههي  -

 .(4)ه(1143)ت
ونظههريف يف هههذه الكتهه  الثالثههة كافيههة يف إعتههاء القههارل علمههاع بتلههك الكتهه  

 هههههههههههههه
( كتهه  األطههرا  هههي: الكتهه  الههيت يقتصههر فيههها علههى ذكههر طههر  احلههديث الههدال علههى بقيتههه و مهه  أحاديههث  1)

رتبههة أمسهههاء الصههحابة علههى حههرو  املع هههم مل الههروايف عههنهم. )انظهههر يف كتهه  لعينههة وترتبههها حسههه  املسههانيد ل
 (.125تعريفها، وأنواعها: الرسالة املستترفة  

( ضهمنه أطهرا  الكته  السهتة وبعضه  لهن كته  األئمهة السهتة غ هها له  اجلمه  ألسهانيدها، ف هاء كتابهاع حهافالع 2)
بعنايهههة: عبدالصهههمد شهههر  الهههدين  -ه 1324ضهههم لايقهههار  عاهههرين ألهههه حهههديث.، وقهههد طبههه  يف بولبهههاي 

 ه.1403مل أعيد تصويره يف ب وت  -لج 14
( ضمنه أطرا  عاريف كت  لن أشهر كت  السنة، ههي: ابهن خزميهة، وابهن حبهان، واملسهتدرى، وسهنن الهدارلي، 3)

واملنتقهههى  بهههن اجلهههارود، ولسهههندأيب عوانهههة، ولسهههند أمحهههد، ولسهههند الاهههافعي، واملوطههه ، وشهههر  لعهههاين ارثهههار، 
ا  إليههها سههنن الههدارقتع. وقههد ش ههرع يف طبهه  الكتهها  بالتعههاون بههني  مهه  امللههك فهههد لتباعههة املصههحه وأضهه

 ، وىدر لنه حا ارن مثانية عار  لداع.ه1415الاريه ولركز خدلة السنة باملدينة املنوريف 
لههج 2ع يف 4 - ه1352( ضههمنه أطههرا  السههتة واملوطهه ، دون اعتنههاء باألسههانيد كاللههة، وقههد طبهه  يف القههاهريف 4)

 دار املعرفة. –وأعيد تصويره يف ب وت 
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 ولناه ها.
كتب الفهارس المعجمية الت  ترتلب األحاديلث فيهلا ترتي لاً هجائيلاً   -ب

 ، ومن أهمها:مع اإلحالة على من أخرجها بسندها
 .(1)ه(311اجلال  الكب  )مج  اجلوال  ( لإللام السيوطي )ت -
 .(2)اجلال  الصع ، له أيضاع  -
الفههههههههههههتح الكبهههههههههههه  يف ضههههههههههههم الزيههههههههههههاديف إه اجلههههههههههههال  الصههههههههههههع  ليوسههههههههههههه  -

 .(3)ه(1350النبهاين)ت
 على أن كت  الفهارا كث يف لكت   موعة أو لكتا  لفرد.

 د التخريج وبيان طرقه:الكتب الت  اعتنت بض ط قواع -2
مل يعه  العلمههاء املتقههدلون بوضه  كتهها  جههال  هلهذه القواعههد واألىههول، بههل  
كانههههت كع ههههها لبثوثههههة يف ثنايهههها كتهههه  املصههههتلح، وذلههههك يف لباحههههث املتابعههههات 
والاههواهد، واجلههر  والتعههديل، ولعرفههة الثقههات والضههعفاء، و دا  طالهه  احلههديث 

القواعهههد والتنبيههههات مل تهههرد يف كتههه  و،وهههها لهههن األنهههواع، علهههى أن بعههه  ههههذه 
املتقدلني، بل اعتىن هبا املت خرون واملعاىرون للحاجة إليها، ولعل أبَر كتا  يف 
هههذا البهها  هههو كتهها : حصههول التفههريج يف أىههول التخههريج ألمحههد بههن  مههد بههن 

 .(4)ه(1320الصديق العماري )ت

 هههههههههههههه
( أراد أن  مهه  السههنة كلههها يف هههذاالكتا  فقسههمه إه أحاديههث قوليههة وأحاديههث فعليههة، ورتهه  القوليههة ه ائيههاع 1)

 لج21 -ه 1414ب وت  –والفعلية على املسانيد، وهو كتا  حافل، طب  يف دار الفكر 
وبههه وت يف  لهههد ويف  لهههدين، وقهههد شهههرحه املنهههاوي يف: فهههي  القهههدير. وههههو ( طبههه  طبعهههات عهههديف، يف القهههاهريف 2)

 . ه1331ويف ب وت  -لج 6ه 1375لتبوع يف القاهريف 
 لج.2لج. وطب  يف ب وت أيضاع 3 -ه 1323، ه1350ويف ب وت  -ه1351( طب  يف القاهريف 3)
  .34 -ه 1414 –لكتبة طربية  –( طب  يف الرياض 4)
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يههن السههنة، وكثههريف وهههذا األلههر  هها يههدرى بههاملراا والدربههة علههى البحههث يف دواو 
ا طهههالع عليهههها، ولعرفهههة لناه هههها، ولههه  ذلهههك اعتهههىن املعاىهههرون بوضههه  طهههرق 
لاهوريف متكن لهن لهي  عنهده علهم بالسهنة لهن العثهور علهى احلهديث الهذي يريهده 

 -دون لاقة، ولعل لن أشهر هذه الكت :
 .(1)أىول التخريج ودراسة األسانيد، للاين:  مود التحان -
رار ختههريج حههديث سههيد األنههام، لعبههداملوجود  مههد كاههه اللثههام عههن أسهه  -

 .(2)عبداللتيه
لعبههههد املهههههدي بههههن عبههههدالقادر بههههن  طههههرق ختههههريج حههههديث رسههههول اهلل  -

 .(3)عبداهلادي
 

 المطلب الثاني: تنوع هذه المصنفات بين اإلطناب واالختصار
 

تنوعههههت هههههذه الكتهههه  يف لقههههدار املههههاديف الههههيت اعتنههههت ب يرادههههها، لههههن حيههههث 
ملصهههادر احلهههديث وطرقهههه والكهههالم عليهههه، حبسههه  العهههرض الهههذي ألهههه اسهههتيعاهبا 

الكتهها  لههن أجلههه، وهلههذا ألههه بعهه  العلمههاء أكثههر لههن كتهها  يف ختههريج بعهه  
 األحاديث.

يف ختر هههههه  –رمحهههههه اهلل  –ولعههههل  ههههها يوضههههح ذلهههههك عمههههل احلهههههافظ العراقههههي 
 ألحاديهههث إحيهههاء علهههوم الهههدين، فقهههد ذكهههر يف لقدلهههة املعهههع أنهههه ألهههه كتابهههاع يف
أحاديهههث اإلحيهههاء سهههنة إحهههدى ومخسهههني وسهههبعمائة، وتعهههذر عليهههه الوقهههو  علهههى 
بع  أحاديثه ف خر تبييضهه إه سهنة سهتني فظفهر بكثه   ها عهز  عنهه علمهه، مل 

 هههههههههههههه
  .220( كتابه لتبوع 1)
 ذكر فيه كث ا لن كت  التخريج وطرقه. -ه 1404 –القاهريف  –( طب  يف  لدين 2)
  .303( طب  يف القاهريف 3)
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شههرع يف تبييضههه يف لصههنه لتوسهه  احل ههم إلكهه ن ظفههر بهه كثر لههامل يقههه عليههه، 
ل حتصههيله ف حهه  أن يكملههه وبههادر إليههه لكنههه اختصههره يف غايههة ا ختصههار ليسههه

 .(1)هومحله يف األسفار ا
وهلههذا ذكهههروا أن لهههه ثالثهههة كتههه  يف ختههريج أحاديهههث اإلحيهههاء أحهههدها لتهههول 

، ه751مسههاه: إخبههار األحيههاء ب خبههار اإلحيههاء، يف أربعههة  لههدات فههرغ لنههه سههنة
بههي  لنههه ،ههو مخسههة وأربعههني كراسههاع ووىههل فيههه إه أواخههر احلههج، مل اختصههره يف 

يف األسههفار، وهههو املتههداول، وبسههببه تباطهه  عههن تبيههي   املعههع عههن محههل األسههفار
األىل وشرع قبله يف ختريج وس  مساه: الكاه املبني يف ختريج أحاديث إحياء 

 .(2)علوم الدين
يف ختر ههه لعحاديههث املعلقههة  –رمحههه اهلل–وكههذلك عمههل احلههافظ ابههن ح ههر 

لهههن ههههدي  يف ىهههحيح البخهههاري، فقهههد خرجهههها ختر هههاع خمتصهههراع يف الفصهههل الرابههه 
السههاري، وأشههار إه أنههه بسهه  ذلههك يف تصههنيه كبهه  مسههاه: تعليههق التعليههق، وأنههه 

. كمههههها ذكهههههر أن ههههههذا املختصهههههر كهههههالعنوان (3)جهههههاء كتابهههههاع حهههههافالع وجالعهههههاع كهههههالالع 
 .(4)للمتول

وهههذا ظههاهر، فقههد اسهههتعرق املختصههر سههبعاع ومخسهههني ىههفحة بينمهها اسهههتعرق 
لى أنه ذكر له تصنيه لتوس  مسهاه: املتول أربعة  لدات هي لاديف الكتا . ع

 .(5)التاويق إه وىل املهم لن التعليق
 هههههههههههههه
 .1/2 –هالش اإلحياء  –( املعع 1)
كاهههه الظنهههون -2/216فههههرا الفههههارا  -142الرسهههالة املسهههتترفة   – 31( انظهههر: حصهههول التفهههريج  2)

1/24. 
 .17( هدي الساري  3)
 .71السابق    ( املصدر4)
 .1/333فهرا الفهارا -1/555كاه الظنون  -55لنهج ذوي النظر   -666/ 2( اجلواهر والدرر 5)
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ولههو  -وإذا نظههر القههارل يف التخههريج املوسهه  وجههد أنههه يههذكر فيههه لهها   ياهه 
 إه بعضه يف املختصر، ولعل أبَر عناىر التخريج املوس : -إشاريف 
 .(1)أنه يسوق احلديث املخرع ب سناده هو -1
الكت  املسهنديف املاههوريف، وينبهه علهى طريقهة ختهر هم خيرع احلديث لن  -2

يف لوضهههه   خههههر لههههن  –لههههثالع  –لههههه، وينبههههه علههههى لهههها وىههههله البخههههاري 
 .(2)ىحيحه

 .(3)مج  أسانيده للكت  اليت أحال عليها يف فصل ختم به الكتا  -3
ذكهر أنههه وىههل املعلقهة ب سههنادها ولههو كانهت بصههيعة اجلههزم يف الصههحيح،  -4

ان ودح  ح ة املخاله على أن ههذه األحاديهث وذلك إلقالة الربه
 .(4) كوم بصحتها

إذا خهههرع حهههديثاع لهههن كتههها  ذكهههر إسهههناد ىهههاح  الكتههها  كهههالالع، أو  -5
 .(5)لداره إن وجد

يعتههع بههذكر املتابعههات والاههواهد، واإلسههناد العههايل ب قسههاله، فياهه  إه  -6
 .(6)املوافقة والبدل واملساوايف واملصافحة

 .(7)ختال  على الروايف، ويرجح بعد سرد األوجهيا  إه ا  -7
 هههههههههههههه
 .1/233نتائج األفكار  – 1/260، ولثله: لوافقة ا رب ا رب 13 -2/12انظر: تعليق التعليق ( 1)
 . وغ ها73-4و  13-2/12انظر: تعليق التعليق ( 2)
ذكر يف هذا الفصل أسهانيده إه أربعهة وسهتني كتابهاع، وههي بعه  لاأحهال عليهه فقهد  -5/442( تعليق التعليق 3)

 أن احلافظ استفاد لن أكثر لن ثالمثائة ومخسني لصنفاع، ذكرها. 1/243ذكر ااقق يف املقدلة 
 .2/11( تعليق التعليق 4)
 وذكر أسانيدهم.فقد خرع لن لسلم، وابن حبان، وابن لنده، وأمحد،  57-2/56( انظر لثالع: 5)
 وغ ها الكث . 237-216 -2/210( انظر: تعليق التعليق 6)
 فقد ذكر ا ختال  على ابن هليعة ورجح. 2/123( انظر: تعليق التعليق 7)
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 .(1)يتكلم على تعديل الروايف و رحيهم، ناقالع كالم املتقدلني -2
 .(2)يا  إه اإلهبام الوارد يف امل  -3

 .(3)يذكر بع  الفوائد اإلسنادية -10
فهذه املسائل اليت تهرد بكثهريف يف التخهريج املوسه  ) تعليهق التعليهق (   تظفهر 

يف املختصهههههر، ألنهههههه يقتصهههههر يف املختصهههههر علهههههى لاياهههههبه العنهههههوان، كقولهههههه يف  هبهههها
أحاديههث األنبيههاء: روايههة الليههث عههن حيههو بههن سههعيد وروايههة حيههو بههن أيههو  عنههه 

 .(4)هوىلهما البخاري يف األد  املفرد واإلمساعيلي يف املستخرع ا
ار لسههلك التخههريج املوسهه  يف نتههائج األفكهه –رمحههه اهلل–وقههد سههلك احلههافظ 

ولوافقة ا رب ا رب، ولي  له ختريج خمتصر هلما، وههذا يعهع عهدم اشهرتا  ذلهك. 
وغال  التخر ات لعحاديث املفرديف إمنا هي ختر ات لوسهعة يسهتوع  املخهرع 
 ))طههرق احلههديث ولتابعاتههه وشههواهده ولاقيههل فيههه واحلكههم الكلههي عليههه. فحههديث 

لهههن طريهههق تسهههعة لهههن  خرجهههه العمهههاري ((طلههه  العلهههم فريضهههة علهههى كهههل لسهههلم 
ليقتهه  بههذلك جههد ع حههول ىههحة احلههديث  –رضههي اهلل عههنهم–الصههحابة الكههرام 

أوضهههعفه، واسهههتعرق البحهههث أكثهههر لهههن أربعهههني ىهههحيفة، قهههررت ىهههحته ت مهههوع 
 طرقه.

أن يندرع حتت التخريج املوس  كتا : نص   –على هذه القاعديف-وميكن 
باع ختر ههههه لههههن لصههههادره الرايههههة لإللههههام الزيلعههههي، إذ يههههورد حههههديث األىههههل لسههههتوع

 هههههههههههههه
 عند كالله عن:  مد بن يون  و مد بن سنان. 2/125( انظر: تعليق التعليق 1)
 .5/21-2/243( انظر: تعليق التعليق 2)
 .316-2/315انظر:  (3)
 .46( هدي الساري  4)
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األىلية، مل يهذكر لاياههد لهه حتهت عنهوان: أحاديهث البها . مل لايعارضهه حتهت 
 عنوان: أحاديث ا صوم. مل يرجح يف املسائل ا الفية غالباع. 

وقهههههد اختصهههههره ابهههههن ح هههههر يف الدرايهههههة، ف هههههاء ختر هههههه لتوسهههههتاع غههههه  خمهههههل 
افظ لههن البههدر املنهه   بههن باملقصههود.... ولثلههه: التلخههيص احلبهه ، إذ اختصههره احلهه

امللقن، وذكر أن شيخه ابن امللقن أطال كتابه بهالتكرار ف هاء يف سهبعة  لهدات، 
مل  صه يف  لديف لتيفة أخل فيها بكث  لن لقاىد املتول فلخصه احلهافظ يف 

َاد عليه بع  التخر ات  .(1)قدر ثلث ح مه ل  ا لتزام بتحصيل لقاىده، و
الفهههن ظههههر لهههه األلهههر جبهههالء ووضهههو ، فتخهههريج  ولهههن ت لهههل كتههه  أههههل ههههذا

حهههديث يسهههتعرق ىهههفحات عهههديف بينمههها   يت هههاَو كلمهههات لعهههدوديف يف لوضههه  
  خر، وبينهما لراحل.

ألههها تنهههوع أسهههالي  العلمهههاء يف إيهههراد املهههاديف العلميهههة، وعهههرض التخهههريج فقهههد 
 ظهرت يل لعامل رئيسة لنها:

لفظه مل يذكر لن رواه لن  إذا مل حيدد راوي احلديث ف ن املخرع يورد أواًل:
الصحابة على سبيل اإلمجال مل يفصل رواية كل لنهم علهى طريقهة اللهه والناهر 

 .(2)املرت ، ولن نظر يف كتا : نص  الراية ظهر له هذا
 .((لن س ل عن علم فكتمه  ))وكذلك فعل العماري يف ختر ه حلديث:

ه لهن روايهة ذلهك إذا كان احلهديث يف األىهل عهن ىهحايب بعينهه خرجه  انياً:
الصههحايب فحسهه ، وقههد يلههتم  لههه الاههواهد إن كههان التخههريج لوسهههعاع، وإن مل 
حيههدد خرجههه عههن عههدد  ههن رواه، سههواء كههان لتههو ع أوخمتصههراع. يقههول العراقههي يف 

 هههههههههههههه
 .1/3( التلخيص احلب  1)
 .315-2/164( انظر لثالع: 2)
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: البخهاري لهن حهديث ابهن عمهر ولسهلم ((فيما سقت السماء العار  ))حديث 
كههان فيمهها )): -عنههها رضههي اهلل–لههن حههديث جههابر. وقههال عههن حههديث عائاههة 

 .(1): رواه لسلم(( أنزل عار رضعات...
قهههد خيهههرع احلهههديث بالروايهههة وههههذا يكثهههر عنهههد املتقهههدلني كفعهههل اإللهههام   اليلللاً:

فقد خرجه لهن مثهانني  (( لن كذ  علي لتعمداع...)) الترباين يف ختر ه حلديث: 
 .(2)طريقا عن ستني ىحابياع 

ديث إشهاريف، فيقههول لههثالع: لههن السههنة  قهد ياهه  لذلههه األىههل إه احلههرابعللاً: 
كهذا، أو: كمهها ورد يف السهنة أو يف األثههر فيخرجهه املخرع.كقههول الزركاهي: بهها  

 .(3)هذا له ألثلة.. مل ذكرها النسن: األول: ورود النسن بفعله 
قد يسرتسل املخرع يف التخريج ل  أن احلهديث ىهحيح لعهرض لها   خامساً:

 .(4)ك ثبات تواتر احلديث أو ،و ذلك
خيتلههههه ترتيهههه  املخههههرجني لكتهههه  احلههههديث يف ختر ههههاهتم حبسهههه   سادسللللاً:

يقههههدلون الصههههحيحني مل السههههنن مل  -يف األىههههل–العههههرض لههههن التخههههريج، فهههههم 
. وقههههد تقههههدم الكتهههه  الههههيت (5)املسههههانيد مل املعههههاجم مل بقيههههة الكتهههه  املخههههرع لنههههها

يانهاع يقهدم . وأح(6)شرطت الصحة على املسانيد إ  لسند أمحد ف نهه يقهدم عليهها

 هههههههههههههه
 .63( ختريج أحاديث املنهاع للعراقي   1)
  .200-ه 1410 –( طب  يف املكت  اإلساللي 2)
 .202( املعترب  3)
 ( انظر كت  األحاديث املتواتريف.4)
 .1/303نتائج األفكار -2/42( انظر: نص  الراية 5)
 .200 -2/125( انظر: نص  الراية 6)
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. لكههن قههد يعههرض هلههذه القاعههديف لايقتضههي عههدم ا لتههزام هبهها  (1)أمحههد علههى السههنن
 .(2)كما لو اعتىن املخرع باملتابعات وترتيبها ف نه يقدم ويذخر تبعا هلذا العرض

خيتلهههههه املخرجهههههون ختر ههههها خمتصهههههراع يف لقهههههدار ختهههههر هم، فبعضههههههم  سلللللابعاً:
: (( ملا استقبلع جربيل بالرسالة ))يقتصرعلى العزو،كقول السيوطي عن حديث: 

 )). ويهذكر الهبع  العهزو والهراوي األعلهى كقهول املنهاوي عهن حهديث: (3) هالبهزار ا
: أخرجهههه أمحهههد وابهههن حبهههان واحلهههاكم عهههن العربهههاض بهههن ((أنههها دعهههويف أيب إبهههراهيم 

. ويزيد البع  على ذلك بيهان الدرجهة كقهول العراقهي عهن حهديث: (4) هسارية. ا
: أخرجهههه ابهههن عهههدي وابههن حبهههان يف الضهههعفاء لهههن ((جلبههها  احليههاء لههن ألقهههى  ))

 .(5)هحديث أن  بسند ضعيه ا
 عهن السهخاوي كقهول سهبيل اإل هاَ علهة يف احلهديث علهى بعضهم ذكر ورتا
هريهههريف  أيب عهههن وراويهههه احلهههارد لسهههند يف ههههو :((رعيتهههه يف العهههادل عمهههل)) حهههديث:
 .(6) ه هول ا

ريج خاىههاع باههيء لعههني فيقتصههر املخههرع قههد يكههون العههرض لههن التخهه  امنللاً:
َي يف ختر هه ألحاديهث التعليهق الكبه   على لا يفي بالعرض. كما ىن  ابن اجلو

 املسمى بالتحقيق حيث قصد ترجيح بع  الروايات أو األقوال الفقهية.
قههههد خيههههرع املخههههرع لههها يههههرد عههههن الصههههحابة ولهههن بعههههدهم لههههن ارثههههار  تاسلللعاً:

 هههههههههههههه
 .1/447نتائج األفكار  -221/ 3( انظر:تعليق التعليق1)
 فقد بدأ بالرتلذي فالنسائي ف محد ف يب داود... وله ألثلة كث يف. 1/75( انظر: نتائج األفكار 2)
 .127( لناهل الصفا   3)
 .1/121( الفتح السماوي 4)
 .1/134هالش اإلحياء  –( املعع 5)
 .53( ختريج أحاديث العادلني   6)
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 .(1)و يقتصر على املرفوع
قهههد يظفهههر طالههه  التخهههريج بتلبتهههه يف غههه  كتههه  التخهههريج ككتههه   شلللرًا:عا

الارو  والتعليقات احلديثية، ولن ألفها لن أهل الفن فقد يظفر فيها تا  يظفر 
 به يف غ ها، أو العك .

 هههههههههههههه
 .24( انظر املعترب  1)
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المبحث الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة 
 النبوية

 

 حفهههظ اهلل هبههها سهههنة لهههي  علهههم التخهههريج أقهههل قهههدراع لهههن العلهههوم األخهههرى الهههيت
وإذا ناههه ت علهههوم عهههديف هلهههذا العهههرض فههه ن علهههم التخهههريج يههه يت يف  املصهههتفى 

 لقدلة هذه العلوم.
لقههد ولههد هههذا العلههم لهه  علههم احلههديث النبوي،وبههدأت العنايههة بههالعزو وطلهه  
اإلسناد لنذ العصور األوه للرواية، لكنه نا  نا يف أي علم  خر ينا  ضعيفاع مل 

هود وتكتنفه العناية حا يقهوى وياهتد عهوده. ولهادام قهدمي الناه يف تتوارد عليه اجل
ف نه تدرع يف لدارع الكمال حا استوى على سوقه يف القرن ا ال  والسادا 

َلي ه( 452والبيهقي )ته( 463والساب  على يد ا تي  البعدادي )ت واحلا
َي )ته( 524)ت  وغ هم.ه( 537وابن اجلو

م الذي  تى فيه أكله هو القهرن الثهالن اهل هري لكن العصر الذهيب هلذا العل
إذ ظهههرت فيههه جهههود العلمههاء أكثههر  هها سههبق، وىههار علمههاع لههه شهه ن، وكثههرت فيههه 

َهم: ابهن عبهداهلادي )ت وابهن ه( 744املصنفات على يد علماء ههذا القهرن وأبهر
ه( 771وتهههاع الهههدين السهههبكي )ته( 762والزيلعهههي )ته( 750الرتكمهههاين )ت
ه(. 734والزركاهي )ته( 775( وعبدالقادر القرشي )ته774وابن كث  )ت

وأكثر هذ ء العلماء ىنه أكثر لن لصنه يف التخريج، وقهد تقهدلت اإلشهاريف 
 إه ذلك يف عرض املصنفات يف املبحث األول.

واستمر هذا اجلهد املبارى يف القرن التاس  الذي ظهرت فيه جهود عدد لن 
َهم:  مههههههد بههههههن إبههههههراهيم وابههههههن امللقههههههن ه( 203املنههههههاوي )ت العلمههههههاء كههههههان أبههههههر
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وابهههن ه( 213وابهههن مجاعهههة احلفيهههد )ته( 206والهههزين العراقهههي )ته( 204)ت
وكههههذلك األلههههر بالنسههههبة للقههههرن ه(. 273وابههههن قتلوبعهههها )ته( 252ح ههههر )ت

مل ه(. 311والسهههههيوطي )ته( 302العاشههههر علهههههى يهههههد: اإللههههام السهههههخاوي )ت
واملنههههههههاوي  ه(1014القههههههههرن احلههههههههادي عاههههههههر وكههههههههان فيههههههههه: علههههههههي القههههههههاري )ت

وكههذلك القههرن الثههاين عاههر ه(. 1033وعبههدالقادر البعههدادي )ته( 1031)ت
وأبههو ه( 1175وابههن  ههات )ته( 1162فقههد ألههه يف التخههريج: الع لههوين )ت

مل تتالهت كته  التخهريج إه عصهرنا احلاضهر لكهن ه(. 1123العالء العراقهي )ت
 الفضل كان للمتقدم.

تاههعر النههاظر ب  يههة هههذا العلههم  ونظههريف ع لههى إه هههذا القههدر لههن املصههنفات
ولههدى عنايههة العلمههاء بههه ورعههايتهم لههه،يت لى هههذا األلههر إذا أدركنهها لههن العههرض 

إن مل  -و شههك–السهابق للمصهنفات أ ها تربهو علههى لائهة لصهنه، وههذا العهدد 
يههزد فهههو يسههاوي أي عههدد لههن أعههداد املصههنفات الههيت ألفههت للعههرض ذاتههه، و هها 

ان لهههذثراع تههه ث اع بالعهههاع يف حفهههظ ههههذا العلهههم النبهههوي  جهههدل فيهههه أن ههههذا العهههدد كههه
وىهههونه، يذكهههد ذلهههك ويقهههرره اسهههتعراض بعههه  ههههذه األلهههور لهههن خهههالل املتالههه  

 الثالثة ارتية:
 

 المطلب األول: دور علم التخريج في حفظ السُّنَّة رواية
إن العصههر الههذهيب للروايههة هههو القههرن الثههاين والثالههث والرابهه ، ولهها وجههد بعههد 

. لكههن النههاظر يف كتهه  التخههريج  ههد  (1)ا هههو قليههل بالنسههبة هلههذه القههرونذلههك إمنهه
كث ا لنها حفل باألسانيد اليت تروى هبا أحاديث كث يف، وهذه األسهانيد   ختلهو 

 هههههههههههههه
َهو  1)  ولا بعدها. 423( انظر: احلديث واادثون امد أبو 
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 لن واحد لن أحوال ثالثة:
أن يههروي املخههرع احلههديث بسههنده إه ىههاح  الكتهها  الههذي ذكههره أو  -1

ة أو أحههد رجالههه،كما هههو ىههني  احلههافظ ابههن إه أحههد الكتهه  املعتمههديف يف الروايهه
يف ختار ه اليت لهن أشههرها: تعليهق التعليهق، ونتهائج األفكهار.  -رمحه اهلل–ح ر 

يقول يف لقدلة الكتا  األول: التزلت يف وىل هذا التعليق أن أسهوق أحاديثهه 
. (1)هاملرفوعهههة و ثهههاره املوقوفهههة ب سهههنادي إه لهههن علهههق عنهههه املصهههنه   إه غههه ه ا

 ألور: –فيما يظهر يل–وفائديف هذا 
حفظ اإلسناد الذي اختص اهلل به هذه األلة دون غ ها، و شك أن  أواًل:

َلنة املت خريف لن لظاهر هذا ا ختصا .  وجود اإلسناد يف هذه األ
–بيان علو اإلسناد لدى املصنه، فمثالع: روى احلافظ حديث أن    انياً:

الهههذي علقهههه البخهههاري، رواه احلهههافظ  (( جد...يتبهههاهون باملسههها )) –رضهههي اهلل عنهههه
ب سههناده مل قههال: وهكههذا رواه ابههن خزميههة يف ىههحيحه لههن طريههق أيب عههالر، وقههد 
وق  لنا لن وجه  خر أعلى لن طريقهه... مل سهاق إسهناده، وقهال عقبهه: وقه  لنها 
بد ع عالياع. ورواه أبو داود والنسائي وابن لاجه لن طريق محاد بن سلمة... وقد 

 .(2)  لنا عالياع.. مل ذكرهوق
أن املخرع يفعل ذلك ليبني اتصال إسناده تذله أو بكتا  أوب سناد   الياً:

بعينههه، كمهها فعههل اإللههام العراقههي يف تقريهه  األسههانيد، فقههد خههرع  بنههه أحاديههث 
ب سهههانيد  صهههوريف  ههها قيهههل فيهههه: إنهههه أىهههح األسهههانيد، مل سهههاق إسهههناده إه ههههذه 

 هههههههههههههه
 .2/12( تعليق التعليق1)
 . وغ ها.126-121-1/120. وانظر: نتائج األفكار 237-236-2/235( تعليق التعليق 2)
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 .(1)األسانيد املاهوريف
أن خيرع املصنه لن كتا  ويذكر إسناد ىاح  الكتا  تالهاع، وههذه  -2

 الكت  لنها املوجود بني أيدينا ولنها املفقود، وتظهر فوائد هذا األلر فيما ي يت:
حفهههظ لصهههادر أىهههلية للروايهههة ف قههههد كثههه  لنهههها، و  سهههبيل إه لعرفههههة  أواًل:

لنهها. ذكهر الزركاهي يف  سندها إ  بالنقل لن هذه املصادر الفرعية اليت خرجهت
أنهه قهال: يصهح ا سهتثناء يف اليمهني وإن  –رضهي اهلل عنهه–املعترب أثر ابن عبهاا 

طال شهراع. قال الزركاي: ورد لرفوعاع عنه: أربعون يولاع. رواه احلافظ أبهو لوسهى 
 يف كتهههههههههها : التبيههههههههههني  سههههههههههتثناء اليمههههههههههني لههههههههههن حههههههههههديث حيههههههههههو بههههههههههن سههههههههههعيد

 .(2)نار.... مل ذكرهعن عمرو بن دي –قرشي كان بفارا –
وذكهر احلههافظ ابههن ح ههر يف لقدلههة كتابهه: تعليههق التعليههق أنههه  مهه  أسههانيده 

. وهو لا فعله، فقهد ذكهر (3)يف الكت  اليت حييل عليها يف فصل خيتم به الكتا 
، والتفسهه   بههن غنههدر (4)أسههانيده إه: لصههنه محههاد بههن سههلمة، ولصههنه وكيهه 

. وههذا العهدد لهي  كهل الكته  (6)وسهتني كتابهاع  لكنهها مل تت هاَو أربعهة (5)وغ ها
اليت اسهتفاد لنهها، فقهد ذكهر  قهق الكتها  أن احلهافظ اسهتفاد يف كتابهه ههذا لهن 

 .(7)أكثر لن مخسني وثالمثائة لصنه
 هههههههههههههه
 .1/13( انظر: طر  التثري  1)
 .161( املعترب  2)
 .2/12( تعليق التعليق 3)
 .5/457( تعليق التعليق 4)
 .5/462( املصدر السابق 5)
 .5/442( انظر: تعليق التعليق 6)
 .1/243( املصدر نفسه 7)
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وهههذا العههدد الكبهه  لههن الكتهه  لنههه لهها هههو لوجههود، ولنههه لهها   وجههود لههه 
، وكتهها  بهر الوالههدين، كال هها ب يهدينا، ولعههل لهن النههوع الثهاين: كتهها  الههرب والصهلة

، ه(233لإللهام البخهاري، والسههنة أليب احلسهني  مهد بههن حالهد بهن السههري )ت
، وكتههههها  ه(333، وألهههههايل ابهههههن البخهههههرتي )ته(311وىهههههحيح الب ههههه ي )ت

، والههرو   بههن لنههده ه(362، وألههايل القتيعههي )ته(360اجلمعههة للتههرباين )ت
، والسهفينة ه( 431لهزينيب )ت ، وفضائل الصحابة لتراد بن  مد اه(335)ت

 و،وها لن املصادر احلديثية.ه(. 720اجلرائدية امد بن يعقو  اجلرائدي )ت 
أورد إسههناد ابههن أيب  ((لههن يههرد اهلل بههه خهه اع يفقهههه يف الههدين  ))يف حههديث: 

: إن لنعتهههه ألههههه عههههن -رمحههههه اهلل–. ويف قهههول احلسههههن (1)عاىهههم يف كتهههها  العلههههم
ة عليهههه مل يتعهههها. نقهههل إسهههناد احلسهههني بهههن احلسهههن يف  العاهههاء يف اجلماعهههة شهههفق

 . و،و هذا كث .(2)كتا  الصيام
لهها يوجههد عنههد املخههرِّع لههن علههو إسههناد علههى ىههاح  الكتهها  املخههر ع   انيللاً:

لنههه ذكههر احلههافظ يف لقدلههة كتابههه السههابق أنههه إذا أخههرع حههديثاع لههن لصههنه غهه  
 لتداول فذلك لفائدتني: 

 .(3)لسموعه. الثانية: أن يكون عالياع إحدا ا: أن يكون لن 
مجهه  أسههانيد احلههديث يف لكههان واحههد، ويف ذلههك فوائههد يههدركها أهههل   اليللاً:

الفههههن، لعههههل لههههن أظهرههههها: لقارنههههة املتههههون ببعضههههها، وإظهههههار السههههق  والتحريههههه 
والتصحيه، وتعيني املبهم وتقييد املهمل، وبيان املتابعات والاهواهد، واسهتظهار 

 هههههههههههههه
 .2/73( تعليق التعليق 1)
 .2/275( تعليق التعليق 2)
 .2/13( تعليق التعليق 3)
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 حلديث، وغ  ذلك.احلكم الكلي علكا
مل قال: روي  (( ألن ميتلئ جو  أحدكم قيحاع... ))ذكر الزركاي حديث: 

 .(1)عن ستة لن الصحابة.. فذكرهم وذكر رواياهتم ب سانيدها
 ىاليف ملن  )): -رضي اهلل عنه–وذكر احلافظ ابن ح ر حديث أيب هريريف 

والهدارقتع وابهن لاجهه  مل بهني أنهه رواه لهن األئمهة أمحهد وأبهو داود ((   وضوء لهه
 .(2)واحلاكم، وذكر أسانيدهم بعد أن رواه ب سناده هو

أن املخههههرع قههههد يههههذكر إسههههناد أحههههد املصههههنفني مل يههههذكر لهههها يفيههههد يف  رابعللللاً :
التصههحيح والتضههعيه. وهههذا الصههني  أكثههر لنههه اإللههام الزيلعههي إذ يههذكر احلههديث 

َيهههاد بهههن  بسهههند املصهههنه مل يبهههني لههها فيهههه لهههن علهههل إسهههنادية، فقهههد ذكهههر حهههديث 
مل ذكههر رجههال إسههناده ولهها قيههل يف كههل لههنهم  ((لههن أذن فهههو يقههيم  ))احلههارد: 

. وكذلك احلافظ ابن ح ر فقد خرع حهديثاع لهن اجلعهديات (3)وأجا  عن ذلك
 .(4) هفذكر إسناده مل قال: عاىم فيه لني. ا

فههذكر  ((كيههه تقههول يف الصههاليف..   ))وذكههر أن اإللههام أمحههد أخههرع حههديث: 
 ((تعليق التعليق)). بل قد شر  يف لقدلة (5)ده مل قال: هذا حديث ىحيحإسنا

ف نه خيرجه لهن أىهح طرقهه  أنه إذا قال البخاري يف ىحيحه: قال رسول اهلل 

 هههههههههههههه
 .135( املعترب   1)
 .1/225( نتائج األفكار 2)
 وغ ها الكث . 311.وانظر 1/223الراية  ( نص 3)
 .30-4/23( التلخيص احلب  4)
 .2/211( نتائج األفكار 5)
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 .(1)إن مل يكن عند البخاري لوىو ع يف لوض   خر
قههد يسههوق املخههرع إسههناداع يههذكر فيههه فوائههد  تظفههر هبهها يف غهه  هههذا  خامسللاً:

وعنهد ختر هه لهه  ((إن حبهها أدخلهك اجلنهة  ))فقد ذكر احلهافظ حهديث:  املوض ،
لن سنن أيب داود ذكر أن املزي يف األطرا  مل يذكره تبعاع  بن عساكر، وتعقبه 
َه يف هتذي  الكمال لبع  الروايف مل قال: وقد خرجنا عن املقصود،  أيضاع يف رلو

 .(2)هوإمنا نبهنا على ذلك للفائديف ا
املخههرع بعهه  إسههناد الكتهها  املخههرع لنههه. وأهههم الفوائههد الههيت أن يههذكر  -3

 تدعو هلذا األلر:
التمييهههههز بهههههني روايهههههة ىهههههحايب و خهههههر، كقهههههول العراقهههههي عهههههن حهههههديث:  أواًل:

 .(3): لتفق عليه لن حديث عائاة وابن عباا((الركوعني يف ا سو  ))
ده الصهحيح. كقهول العراقهي عهن حهديث: هبيان أىل احلهديث أو شها  انياً:

: ابن حبان لن حهديث ابهن عمهر واحلهديث لتفهق عليهه (( مل يفاو الكذ ... ))
 .(4)بلفظ  خر لن حديث أيب هريريف وعمران
َالهههت أكلهههة خيهههرب تعهههاودين.. ))وكقهههول السهههيوطي عهههن حهههديث:  : ابهههن (( لههها 

 .(5)سعد وهو يف الصحيح لن حديث عائاة
ه لههن طريقههه أو أن يههذكر إسههناد أحههد املصههنفني ويهه يت بعههده لههن خيرجهه  اليللاً:

 هههههههههههههه
 .2/12( تعليق التعليق 1)
 .2/315( تعليق التعليق 2)
 .66( ختريج أحاديث املنهاع للعراقي  3)
 .112( املصدر السابق   4)
 .134( لناهل الصفا   5)
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يلتقي لعه يف إسناده، ف ن املخهرع  يهذكر إسهناد الثهاين كهالالع بهل يه يت باملقصهود 
: رواه (( ...جههههاء جربائيههههل فصههههلى بههههالنيب ))لنههههه يقههههول الزيلعههههي عههههن حههههديث: 

َاق رواه إسههحاق يف  َاق يف لصههنفه... وذكههر سههنده... قههال: وعههن عبههدالر عبههدالر
 .(1)لسنده

رواه أبهههو  (( إذا أراد اهلل بهههاألل  خههه اع... )) ويقهههول السهههخاوي عهههن حهههديث:
داود يف سههننه...وذكر إسههناده..مل قههال: ورواه عمههر بههن سههعيد عههن القاسههم عهههن 
عائاهههة...فذكر ،هههوه وقهههال: أخرجهههه النسهههائي والبيهقهههي يف الاهههع  والتيمهههي يف 

 .(2)الرتغي 
أعهل أن يكون املذكور لن السند هو لن تكلم فيه لهن رجالهه أو لهن  رابعاً:

: -رضي اهلل عنه–به احلديث.يقول العراقي عن حديث: النص على إلالة علي 
ابن حبان يف الضعفاء لن رواية لتهر بهن ليمهون عهن أنه  فهذكره ونقهل عهن ابهن 
حبان أنه قال: لتر يروي املوضوعات. مل ذكر أن الترباين أخرع ،هوه لهن روايهة 

. وهذا يكثر (3) ه.ا((أبو حامتلينا كان يكذ  قاله  ))لينا عن ابن لسعود وقال: 
 يف كت  التخريج.

 هههههههههههههه
 .1/225( نص  الراية 1)
 .71-70يج أحاديث العادلني   ( ختر 2)
 .67-66( ختريج أحاديث املنهاع  3)
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 المطلب الثاني: دور علم التخريج في حفظ السنة دراية
 

علم التخريج لاهو إ  تتبيق عملي لقواعد علم درايهة احلهديث، فقهد وضه  
املتقههدلون هههذا العلههم وقعههدوه يف لصههنفات تبههني حرىهههم علههى ىههيانة احلههديث 

 ه الذي قد يتترق إليه.النبوي لن الوض  والكذ  والضع
مل جاء لن طبق هذه القواعد علهى الروايهات ونقهدها نقهداع علميهاع لبنيهاع علهى 
هذه األس  العلمية، وذلك يف لصنفات مجعت طرق األحاديث وأجرت عليها 

 هذه القواعد وهي كت  التخريج.
وعنهههد الت لههههل يف هههههذه املصههههنفات الههههيت عنيهههت بههههالتخريج  ههههد قواعههههد علههههوم 

ثوثة يف أطرافها،  ا يعع أن هذه القواعد مل تكن ألراع نظرياع يستعصي احلديث لب
علههى التتبيههق والعمههل بههه، وهههو يعههع أيضههاع أن علههم التخههريج حفههظ هههذه القواعههد 
 لن الضياع أو التهميش، وسواء كانت هذه القواعد يف األسانيد أو يف املتون.

 -جوانبها يف ألرين:وميكن أن أبني أن لظاهر هذا احلفظ ميكن  لية أهم 
 األول: حفظ علم التخريج لعلوم اإلسناد:

تعههددت جوانهه  العنايههة بعلههوم اإلسههناد عنههد املعتنههني بههالتخريج، والسههب  أن 
العنايههة باألسههانيد هههي التريههق إه إثبههات املتههون أو عدلههه، فاإلسههناد هههو التريههق 

علههههوم  املوىهههل إه املهههه . وميكههههن اسهههت الء جوانهههه  هههههذه العنايهههة الههههيت حفظههههت
 اإلسناد لن خالل األلور التالية:

 بيان كثريف خمارع احلديث: -1
لهن األلهور الهيت يعتهع املخهرع هبها بيهان كثهريف خمهارع احلهديث سهواء كهان ذلههك 
لن جهة كثهريف الصهحابة الهذين رووه، أو كثهريف طرقهه. لثهال ذلهك لها ذكهره الزيلعهي 
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الذين رووا ىفة  واظ  عليهما. قال: عند ذكر املضمضة وا ستنااق، وأنه 
لههن الصههحابه عاههرون نفههراع، مل ذكههرهم وذكههر لههن أخههرع حههديث   وضههوء النههيب 
 .(1)كل لنهم

: -رضي اهلل عنهها –ولثل قول احلافظ ابن ح ر عند ذكره حديث عائاة 
. قههال: ههذا حههديث ىههحيح، ((يع بهه التههيمن لهها اسهتتاع  كهان رسههول اهلل   ))

ئي والرتلههذي وابههن لاجههه وابههن خزميههة أخرجههه البخههاري ولسههلم وأبههو داود والنسهها
. ولههن هههذا البهها  كتهه  األحاديههث (2)وأبههو عوانههة والتيالسههي، وذكههر أسههانيدهم

 املتواتريف.
 تتب  املتابعات وترتيبها بقصد تكث  الترق واحلكم على اإلسناد. -2

إن لباحث املتابعات والاواهد  ا يتوافر يف أي كتا  لن كته  املصهتلح، 
تي  هذه املتابعهات وكيهه يسهتفاد لنهها يف احلكهم علهى احلهديث إ  أن طريقة تر 

 ا اعتنت به كت  التخريج أكثر. لثال ذلك لا ذكره احلافظ عند ذكره حلهديث 
اإلبراد بالظهر أنه لروي عهن حفهص عهن األعمهش عهن أيب ىهاحل عهن أيب سهعيد 

 مل قههال: تهههاب  حفصهههاع سهههفيان وحيههو وأبهههو عوانهههة عهههن –رضهههي اهلل عنهههه–ا ههدري 
 .(3)األعمش... مل ذكر لن أخرع هذه املتابعات

 ا عتناء بالعلل اإلسنادية. -3
إن بيان العلل والكالم على األحاديهث كاللها لعلهالع لهي  ألهراع لهن السههولة 
 تكههههان، و  يههههنه  بههههه إ  اجلهابههههذيف لههههن العلمههههاء، وقههههد أولههههت كتهههه  التخههههريج

 هههههههههههههه
 .1/10( نص  الراية 1)
 .140-1/133( نتائج األفكار 2)
 .2/253( تعليق التعليق 3)
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ن الهنف  عنهد الكهالم هذا اجلان  جل اهتمالها، فهم يتيلهو  -املوس  خاىة –
علهههى ا خهههتال  علهههى الهههراوي واضهههترا  اإلسهههناد ولههها شهههابه ذلهههك لهههن أبهههوا  

أن ابههن  (( إذا بلهها املههاء قلتههني.. ))ولسههالك التعليههل. نقههل الزيلعههي عنههد حههديث: 
دقيق العيد ضعه احلديث لالضترا  يف سهنده ولتنهه، مل  هص كاللهه يف ههذا 

 .(1)الا ن تلخيصاع حسناع 
لههن قههاء أو رعههه أو ألههذى يف ىههالته  ))ابههن ح ههر حههديث: وذكهر احلههافظ 

فبني أنهه اختلهه علهى ابهن جهريج يف إسهناده فهروي لهريف لرسهال ولهريف  ((فلينصر  
 .(2)لتصال، واإلرسال أرجح،وذكر لا يذيد ذلك

 وميكن أن يتلق على هذا النوع: التخريج املعلل.
 ا عتناء بالروايف جرحاع وتعديالع. -4

ج بههاحلكم علههى الههروايف، وبيههان لهها قيههل فههيهم لههن جههر  أو تعتههع كتهه  التخههري
تعديل، ألن ذلك سبيل إه احلكم على األحاديث، وسواء كانت هذه األحكام 
لنقولههة عههن املتقههدلني أو قاهلهها املخههرع بنههاء علههى تتبعههه وسههربه حلههال الههراوي ذكههر 

لههن روايههة بكهه  بههن وههه ، مل نقههل  ((األئمههة لههن قههريش  ))الزركاههي أن حههديث: 
عن ابن القتان أنه قال:   يعر  حاله، وأن الهذهيب تابعهه علهى ذلهك..مل قهال: 
لكهههن وثقهههه ابهههن حبهههان وروايهههة النسهههائي لهههه توثيهههق لنهههه، ولهههه طهههرق يقهههوي بعضهههها 

 .(3)بعضاع 
ويف حههديث دعههاء دخههول املسهه د ذكههر احلههافظ ابههن ح ههر أنههه لههروي عههن 

 هههههههههههههه
 .1/105( نص  الراية 1)
 .2/274( التلخيص احلب  2)
 .146( املعترب  3)
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 .(1)سامل بن عبداألعلى.. مل قال: سامل ضعيه جداع 
 عتناء تواض  ا تصال وا نقتاع يف اإلسناد.ا  -5

تعتههع كتهه  التخههريج هبههذا األلههر تهها قههد   ههده الباحههث يف لواضهه  أخههرى، 
 خصوىاع ا نقتاع ا في يف اإلسناد فهو  ا خيفى على كث  لن الباحثني.

ذكههر الزيلعههي ا ههال   ((لههن توضهه  يهوم اجلمعههة فبههها ونعمهت  ))يف حهديث: 
وأطههههال يف ذلههههك بههههذكر ا ههههال   –رضههههي اهلل عنههههه–ن مسههههريف يف مسههههاع احلسههههن لهههه

 .(3)، وكذلك فعل احلافظ ابن ح ر يف التلخيص احلب (2)والرتجيح
 ا عتناء ببيان الاواهد والتمييز بني رواية ىحايب و خر. -6

عهههاديف لهههامييز املخرجهههون بهههني روايهههات الصهههحابة إذا كهههان احلهههديث لرويهههاع عهههن 
لتب  يف البحث عهن روايهة ىهحايب بعينهه. يقهول أكثر لن ىحايب. وهذا لفيد با

: أخرجههه ((للسههائل حههق وإن جههاء علههى فرسههه  ))عههن حههديث:  –لههثال-املنههاوي 
أمحد لن حديث احلسني بن علي، وأبو داود لن حديث علي، وابن راهويهه لهن 

َياد  .(4)حديث فاطمة الزهراء،والترباين لن حديث اهلرلاا بن 
 هم الذي قد حيصل يف اإلسناد.ا عتناء ببيان السق  والو  -7

وهههههذا  هههها قههههد خيفههههى علههههى النههههاظر يف األسههههانيد املفرديف،فهههه ذا مجعههههت التههههرق 
رضهههي اهلل –واألوجهههه تبهههني السهههق  أو الهههوهم. ملههها ذكهههر السهههخاوي حهههديث أنههه  

خرجههه لههن جههزء عبههاا الرتقفههي، ولههن  ((السههلتان ظههل اهلل يف األرض  )): -عنههه

 هههههههههههههه
 .1/223( نتائج األفكار 1)
 1/23( نص  الراية 2)
 .2/67يص احلب  ( التلخ3)
 .1/210( الفتح السماوي 4)
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سهههق  عليهمهها لعهههاع احلسههن البصهههري بهههني طريقههه البيهقهههي يف الاههع ، وذكهههر أنههه 
 .(1)الربي  وأن 

  تقه  يف شهيء  ))وذكر العراقي يف ختر هه ألحاديهث البيضهاوي حهديث: 
قهال ذلهك أليب  ونقهل عهن البيضهاوي أن رسهول اهلل  ((واحد حبكمهني خمتلفهني 

 .(2)بكر، مل تعقبه بقوله: وإمنا هو أليب بكريف بزياديف الت نيث، وذكر لن أخرجه
 شهههار الزركاهههي إه ،هههو لهههن ههههذا، وأن احلهههديث أخرجهههه النسهههائي بلفهههظ:وأ

وقال: ههذه الفائهديف تسهاوي رحلهة،  (( يقضني أحد يف قضاء واحد بقضاءين  ))
ر حتريه لاوق  يف املنهاع لن وجهني، وأن الصوا  أبو بكريف وأنه شرع هوبه يظ

 .(3)عام   ختا  لواحد
 سانيد.ا عتناء بالزيادات الوارديف يف األ -2

َيادات األسانيد أو نفيها لبحث لن أشهر لباحث علوم   شك أن إثبات 
اإلسهههههناد، وههههههو  ههههها يفتقهههههر إه علهههههم مجههههه  التهههههرق والنظهههههر يف الرجهههههال وأحهههههواهلم 
ولتابعاهتم. وهذا األلر يتحقق بكثريف يف كت  التخريج. ذكهر السهخاوي حهديث 

 ((ن أعلمكم لا جهلهتم أ  إن ريب ألرين أ )): -رضي اهلل عنه–عياض بن محار 
َاد بعهه  الثقههات أيضههاع  فقههال: رواه عههدد لههن الثقههات لههن طريههق لتههر  عنههه، و

 .(4)بينهما واستة
وذكر احلافظ حديث النههي عهن الصهاليف فهوق الكعبهة مل قهال: الرتلهذي عهن 
ابن عمر.. وذكره.. مل قال: ورواه ابن لاجهه لهن طريهق ابهن عمهر عهن عمهر، ويف 

 هههههههههههههه
 .74( ختريج أحاديث العادلني  1)
 .111( ختريج أحاديث املنهاع للعراقي  2)
 .243( املعترب   3)
 .62-67( ختريج أحاديث العادلني   4)
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َيد بن ج ب يف وهو ضعيه جداع، ويف سند ابن لاجه: عبداهلل بهن سند الرتلذي: 
ىاحل وعبداهلل بن عمر العمهري املهذكور يف سهنده ضهعيه أيضهاع، ووقه  يف بعه  

 .(1)النسن بسقو  عبداهلل بن عمر بني الليث وناف  فصار ظاهره الصحة
 الوقو  على أسانيد لبع  الروايات اليت يظن أنه   إسناد هلا. -3

أسههانيد بعهه  األخبههار  –فضههال عههن غهه هم–عهه  العلمههاء قههد خيفههى علههى ب
فيتلقههههون احلكههههم بعههههدم وجههههود إسههههناد هلهههها، إ  أن املاههههتعلني بههههالتخريج لصههههلتهم 
بالبحهههث وكثهههريف لراسههههم لهههه قهههد يظفهههرون تههها   يظفهههر بهههه غههه هم لهههن األسهههانيد 

عن قهول علهي رضهي اهلل عنهه ملها سه ل عهن  -رمحه اهلل-واملتون. لثل قول الذهيب 
فقهههد تعقبهههه الزركاهههي بقولهههه: ه. قتهههل اجلماعهههة بالواحهههد....: مل أظفهههر لهههه بسهههند ا
 .(2)قلت: رواه ا تايب يف غري  احلديث...فذكره

: وقعهههت يف سههههمي جاريهههة لهههن سهههيب -رضهههي اهلل عنهههه–ويف أثهههر ابهههن عمهههر 
رين سههنة أحبههث عمههن جلههو ء... نقههل احلههافظ عههن الرافعههي أنههه قههال: أقمههت عاهه

 .(3)خرع هذا األثر فلم أظفر به إ  بعد ذلك، مل ذكر احلافظ ختر ه
ذكههههر بعهههه  الفوائههههد اإلسههههنادية الههههيت قههههد   يظفههههر هبهههها يف غهههه  هههههذه  -10

 املواض .
هنههاى فوائههد إسههنادية   وجههود هلهها إ  يف كتهه  الاههرو  أو كتهه  التخههريج، 

 لفن.وهي فوائد قيمة يعتع هبا الباحثون وأهل ا
قال احلافظ: أخرجه الدارقتع لهن  (( ىاليف ملن  وضوء له  ))يف حديث: 

 هههههههههههههه
 .1/215( التلخيص احلب  1)
 .212( املعترب   2)
 .4/3( التلخيص احلب  3)
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طههرق إه أيب ثفهههال، وههههو بكسهههر املثلثهههة وختفيههه الفهههاء، وامسهههه: مثالهههة بهههن وائهههل، 
ونسبه الرتلذي إه جده، وهو لوثق. وشيخه ربا : بفتح الهراء وختفيهه املوحهديف 

ال، وألا جدتهه فوقه  يف بعه  طرقهه و خره لهملة، و  نعر  له راوياع غ  أيب ثف
. فقهههد تضهههمن ههههذا الكهههالم ضهههبتاع وحكمهههاع وتعيهههني (1)أ ههها أمسهههاء وأن هلههها ىهههحبة

 لبهم.
مل قهال: فيهه  ((لهن ويل لهن ألهر املسهلمني شهي اع  ))وذكر السخاوي حهديث: 

ثالثههههة لههههن الصههههحابة يف نسههههق، وشههههين بقيههههة املههههبهم الظههههاهر أنههههه أبههههو عبههههدالرمحن 
 .(2)التميمي

نبههه علههى شههيء خيههص بعهه  الههروايف: كقههول احلههافظ عنههد حههديث سههلمة ورتهها 
يف.... احلههديث أخرجههه ابههن لاجههه  ابههن كلثههوم أن رسههول اهلل  ىههلى علههى جنهها

. فهههذه (3( ولههي  لسههلمة يف سههنن ابههن لاجههه وغ ههها إ  هههذا احلههديث الواحههد اه
األلههور الههيت اعتنههت هبهها كتهه  التخههريج لههن لسههائل اإلسههناد   تعههع سههوى حفههظ 

 لم التخريج لكث  لن علوم اإلسناد.ع
 اليان : حفظ علم التخريج لعلوم المتن:

إن العرض لن دراسة األسهانيد والعنايهة هبها ههو التوىهل إه إثبهات املتهون أو 
نفيههههها، سههههواء كههههان ذلههههك للمهههه  كلههههه أو لبعضههههه، وإذا اعتنههههت كتهههه  التخههههريج 

َ ىهههور ههههذه العنايهههة باألسهههانيد فههه ن عنايتهههها بهههاملتون   تقهههل عهههن ذلك.ولعهههل أبهههر 
 باملتون:

 هههههههههههههه
 .1/230( نتائج األفكار 1)
 .41( ختريج أحاديث العادلني  2)
 .2/131( التلخيص احلب  3)
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 مج  ألفاظ املتون. -1
 شك أن الرواية باملعىن عند اادثني كانت أكثهر لهن الروايهة بهاللفظ، وههذا 
األلر كان سبباع يف اختال  األلفاظ الذي قد يرتت  عليهه اخهتال  يف اسهتنبا  

لفهاظ األحكام ولعرفة لا يدل عليه لفظ امل . وقد اعتنت كت  التخريج جبم  أ
املتههون للمقارنههة بينههها، ويظهههر هههذا األلههر بكثههريف يف الكتهه  الههيت اعتنههت بتخههريج 
أحاديث فقهية، فقد ذكر الزيلعي حديث القلتني وأشار إه ا ضهترا  يف لتنهه 

 .(1)وذكر األلفاظ اليت روي هبا وأطال يف ذلك تا  لزيد عليه
  سهفر. قهال مجه  باملدينهة لهن غه  خهو  و  ويف حديث: أن رسهول اهلل 

. و  يكههاد (2)احلههافظ ابههن ح ههر: لتفههق عليههه هبههذا اللفههظ، ولههه ألفههاظ مل ذكرههها
 خيلو كتا  ختريج لن هذا النوع لن ا عتناء هبذا األلر.

 تصحيح املتون وتقوميها كما وردت يف كت  اادثني. -2
قد ترد بع  املتون يف بع  الكت  بعه  ألفاظهها الهوارديف يف كته  احلهديث 

لية، إلا رواية هلا باملعىن أو ألن الذين ذكروها ليسوا لن أهل األثهر، وحين هذ األى
 ي يت املخرع فيعيد األلر يف نصابه، ويرد اللفظ إه أىله.

اللهههم إين أسهههتعفرى ملهها علمهههت وملههها مل  ))ذكههر العهههزايل يف اإلحيههاء حهههديث: 
ك لهن شهر اللههم إين أعهوذ به ))قال العراقي: لسلم لن حهديث عائاهة:  ((أعلم 

 .(3)((لا عملت ولن شر لا مل أعمل 
قيهل إنهه عليهه السهالم ىهلى ب ىهحابه  ))ويف حديث ذكره البيضهاوي بقولهه: 

 هههههههههههههه
 .1/110( نص  الراية 1)
 .4/50( التلخيص احلب  2)
 .1/110( إحياء علوم الدين ل  املعع للعراقي3)
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قهال املنهاوي: ههذا  ((يف لس د بهع سهلمة ركعتهني لهن الظههر فتحهول يف الصهاليف 
إلالهههاع، و  ههههو  حتريهههه للحهههديث، فههه ن قصهههة بهههع سهههلمة مل يكهههن فيهههها النهههيب 

 .(1)صاليف، مل ذكر الرواية الصحيحةالذي حتول يف ال
 حترير ألفاظ املتون. -3

قههههد ختههههتل  بعهههه  ألفههههاظ املتههههون بههههبع  أو يتسههههاهل يف عههههدم إيرادههههها كمهههها 
 جاءت، وحين ذ يلتزم املخرع بتحرير اللفظ ويعتع بتحقيقه.

كان يبتدل الصاليف بقول:   ذكر احلافظ ابن ح ر قول الرافعي: إن النيب 
 ه عائاة.اهلل أكرب، هكذا روت

وتتبعه احلافظ بقوله: هكهذا قهال، ولهي  ههذا اللفهظ يف حهديث عائاهة، بهل 
..... إه أن ((كهههان يسهههتفتح الصهههاليف بهههالتكب  )) الهههذي يف لسهههلم عهههن عائاهههة: 

ذكر أن كلمة: اهلل أكرب رواها ابن لاجه لن حديث أيب محيد والبزار لن حديث 
 .(2)علي ب سناد ىحيح

 .(3)بني أنه َلف َقه  لن لتون عديفوعند حديث ذكره الزخماري 
َيادات املتون. -4  ا عتناء ببيان 

َيادات املتون  ا اعتىن به املتقهدلون، وذكهروا قواعهده يف لباحهث علهوم  علم 
احلههديث، وذكههروا لهها تقبههل هههذه الزيههادات ولهها تههرد. وقههد أولههت كتهه  التخههريج 

ذكهههر احلهههافظ  -يهههةو سهههيما الهههيت خرجهههت األحاديهههث الفقه-ههههذا النهههوع عنايتهههها 
مل قهال: مل تثبهت  ((اللهم اجعلع لن التوابني واجعلع لهن املتتههرين  ))حديث: 

 هههههههههههههه
 .2/70، وانظر التلخيص احلب  1/132( الفتح السماوي1)
 .1/217( التلخيص احلب  2)
 .135( الكايف الاا    3)
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هههذه الزيههاديف يف هههذا احلههديث، فهه ن جعفههر بههن  مههد شههين الرتلههذي تفههرد هبهها ومل 
 .(1)يضب  اإلسناد، مل ذكر هلا شاهداع 

َاد الرافعي يف سياق  ))ه بعد ويف حديث دعاء ا ستفتا  قال احلافظ: تنبيه: 
َاد علي، حديث لن حبان ابن عند وهو لسلماع. :(( حنيفاع   قوله: بعد و

 .(2): وحبمدى. وهو يف رواية الاافعي((سبحانك  ))
 بيان نكاريف امل . -5

إن أغل  حهديث كته  املصهتلح يتوجهه إه نكهاريف اإلسهناد، إذ نكهاريف امله  
عنههد مجهه  ألفههاظ  ليسههت هلهها قاعههديف تضههبتها وتنههدرع حتتههها، بههل هههي  هها يعههر 

املتون أو عند ت لل هذه األلفاظ ولعرفة وجه نكارهتا، وقد عنيت كت  التخهريج 
 هبذا األلر، فعالباع لاينبه املخرع لنكاريف امل .

قهال العراقهي عنهه:  (( لن ىهلى ليلهة األحهد عاهرين ركعهة... ))لثل حديث: 
 .(3)ذكره أبو لوسى املديع بع إسناد، وهو لنكر

 ء ببيان األوهام الوارديف يف املتون.ا عتنا -6
اعتنههت كتهه  التخههريج ببيههان لهها قههد حيصههل يف املتههون لههن بعهه  األوهههام لههن 
قبهههههل بعههههه  الهههههروايف. إذ إن كثههههه اع لهههههن األوههههههام   تتبهههههني إ  بعهههههد مجههههه  األلفهههههاظ 

ح ههي )) واألسههانيد. ذكههر الزيلعههي أن ىههاح  اهلدايههة اسههتدل حبههديث ا ثعميههة: 
هههذا وهههم لههن املصههنه، فهه ن حههديث ا ثعميههة  ))قههال:  مل ((عههن أبيههك واعتمههري 

 هههههههههههههه
 .1/244نتائج األفكار (1)
 .1/222( التخليص احلب  2)
 .1/173 -هالش اإلحياء –( املعع 3)
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 .(1)((لي  فيه ذكر ا عتمار، أخرجه األئمة الستة يف كتبهم 
َوجههها طالقههها...  وذكههر احلههافظ حههديث: أن فاطمههة بنههت أيب حبههيش بههت 
مل قال: هذا  ا يف هذا الكتا  لن األوههام الواضهحة، والقصهة إمنها ههي لفاطمهة 

 .(2)بنت قي 
 بني احلديث القويل واحلديث الفعلي. التفريق -7

وفعلهههه سهههيان، إ  عنهههد لهههن يعتهههع باسهههتنبا   إن األلهههر بالنسهههبة إه قولهههه 
القواعههد الفقهيههة واألحكههام املبنيههة عليههها، وهههذا  هها اعتنههت بههه كتهه  املخههرجني. 

ذكهههر الزركاهههي أن لسهههلما روى ههههذا  ((ابهههدأوا تههها بهههدأ اهلل بهههه  ))فعنهههد حهههديث: 
 رب، وألا ىيعة األلر فهي عند النسائي والدارقتع، قال: وإمنا احلديث بصيعة ا

ذكرت ذلك ألن بع  الفقهاء عزا لفظ األلر لروايهة لسهلم وههو وههم لنهه، وقهد 
حيتمهههل ههههذا لهههن ااهههدد   لهههن الفقيههههأل ألن ااهههدد إمنههها ينظهههر يف اإلسهههناد ولههها 

على الفقيهه إذا أراد يتعلق به، والفقيه نظره يف استنبا  األحكام لن األلفاظ... ف
أن حيهههتج حبهههديث علهههى حكهههم أن يكهههون ذلهههك اللفهههظ الهههذي يعتيهههه لوجهههوداع فيهههه 

 .(3)ها
أي: ينظر  راها ل ال يرد عليه  ((كان يتمخر الريح   أنه  ))وعند حديث: 

البههول. هكههذا ذكههره الرافعههي، وتعقبههه احلههافظ فقههال: مل أجههده لههن فعلههه، وهههو لههن 
 .(4)علل لن حديث سراقة... فذكرهقوله عند ابن أيب حامت يف ال

 هههههههههههههه
 .3/156( نص  الراية 1)
 .3/262( التلخيص احلب  2)
 .32-31( املعترب  3)
 .107-1/106( التلخيص احلب 4)
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 العناية ببيان اإلدراع يف امل . -2
اعتنههت كتهه  التخههريج ببيههان ذلههك للتفريههق بههني اللفههظ النبههوي وغهه ه، ففههي 

بريهريف ملها عتقههت ذكهر الزيلعهي روايهة لسهلم لهن طريههق  حهديث ختيه  رسهول اهلل 
َوجههها عبههداع...إ . مل بههني ا لزيلعههي أن هههذا عههرويف عههن عائاههة وفيههه: قههال: وكههان 

. بل يصل األلر إه حتديهد املهدر ع (1)األخ  قتعاع لن كالم عرويف لوجهني ذكر ا
علههههى وجهههههه دقيههههق، يقهههههول الزركاهههههي: قههههول ابهههههن عبهههههاا: كنهههها ن خهههههذ باألحهههههدد 
فاألحدد. لتفق عليه عن ابن عباا وذكر لفظه مل قال: هكذا ورد لدرجاع عن 

ذلك لن قول الزهري، وذكر أدلهة  ابن عباا كما قاله ابن احلاج ، والظاهر أن
 .(2)على ذلك
ذكهههههر بعههههه  الفوائهههههد املتنيهههههة، كضهههههب  العريههههه  وشهههههرحه وتعيهههههني املهههههبهم  -3

 و،وذلك.
قتهه  رجههال لهههن املفصههل... ذكهههر  يف حههديث رجههاء بهههن حيههويف: أن النهههيب 

 . (3)الزركاي ضب  املفصل لستاهداع عليه لن الاعر
َهه  قصهيدته بهني يه ذكهر احلهافظ  دي النهيب ويف حديث إنااد كعه  بهن 

 .(4)أوجه اجلم  بني هذه القصة وبني النهي عن إنااد الاعر يف املس د
قتيفة محراء. قال احلافظ: تنبيه: اجلاعل  ويف حديث: جعل يف قرب النيب 

 هههههههههههههه
 .3/207( نص  الراية 1)
 .165( املعترب  2)
 .50( املعترب  3)
 .1/306( نتائج األفكار 4)
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لذلك هو شقران لوه رسول اهلل 
(1). 

 ا ستدراى على بع  الارا  عند الوهم أو التقص . -10
خههرع علههى التنبيههه علههى أوهههام الههروايف، بههل قههد يعههرض وهههم   يقتصههر عمههل امل

لبع  الاهرا  أوملهن سهبقه لهن املخهرجني فينبهه علهى ذلهك، وقهد   يظفهر القهارل 
 هبذا التنبيه عند غ ه.

ملهههها ذكههههر املنههههاوي قههههول البيضههههاوي: روي أنههههه ملهههها طلعههههت قههههريش يههههوم بههههدر.. 
ن أئمهة احلهديث أن احلديث. قال: مل يقه عليهه التيبههي فقهال: مل يهذكر أحهد له

 هذه الرلية كانت يوم بدر، وإمنا هي يوم حنني.
َاين  –واغههرت بههه الاههين سههعد الههدين  ))قههال:  فقههال: ااههدثون  –يعههع التفتهها

ولهي  كمها قهال التيبههي  )). قهال املنهاوي: ((على أن الرلية مل تكن إ  يوم حنني 
ظ، ولنتههى نظهره الكته  وإن كان له إملام باحلديث لكنه مل يبلا فيه درجهة احلهاف

السههتة واملوطهه  ولسههند أمحههد ولسههند الههدارلي   خيههرع عههن غ ههها، وكثهه ا لههايورد 
ىهاح  الكاها  احلهديث املعهرو  فهال حيسهن ختر هه، ويعهدل إه ذكهر لها ههو 
يف لعنههاه  هها يف هههذه الكتهه  وهههو قصههور يف التخههريج. كههذا ذكههر هههذا التعقيهه  

وأرعد وأوههم أن ذلهك لهن عندياتهه الهيت مل  على التيبهي اجلالل السيوطي، وأبرق
 .(2) هيسبق إليها. و  كذلك. وقد نبه على ذلك قبله احلافظ ابن ح ر وغ ه ا

 هههههههههههههه
 .2/130( التلخيص احلب  1)
 .62.وانظر الكايف الاا   652-2/650( الفتح السماوي 2)
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 المطلب الثالث: دورعلم التخريج في تقريراألحكام الحديثية
إن احلكم على األحاديث ههو العهرض األمسهى لهن التخهريج، فلهم يناه  ههذا 

  املسهتقلة الكثه يف إ  هلهذا األلهر. ولهن املعلهوم لهدى العلم وينم  وتذله فيه الكت
أههههل الفهههن أن احلكهههم علهههى األحاديهههث إمنههها ههههو شههه ن جهابهههذيف العلمهههاء وكبهههارهم 
الههههذين أبلههههوا يف مجهههه  احلههههديث وطلبههههه وتعلمههههه وحتقيقههههه بههههالء حسههههنا، وأفنههههوا فيههههه 
أعمارهم، حا ىار احلديث النبوي خمتلتها بلحهم أحهدهم ودلهه، لكثهريف  ارسهته 

ه. واملخهههرع   ياهههتعل هبهههذا العلهههم إ  بعهههد أن حيصهههل أدواتهههه لهههن العلهههم الهههوافر لههه
وا طهالع الواس  واملعرفة التالة وقبل هذا وذاى الورع وا و  لن اهلل جل وعال 

 لا مل يقله أو العك . أن يقول على النيب 
ولقهههد طََفَحهههت  كتههه  التخهههريج بهههاحلكم علهههى األحاديهههث ىهههحة وضهههعفاع. بهههل 

َلة هلذا األلر، واليت اعتمهدها املخرجهون واىهتلحوا عليهها حها بتقرير ا لقواعد الال
 ىارت قواعد عالة   ينبعي خمالفتها أو ا جتهاد يف اإلتيان ب فضل لنها.

وعنههد نظههري يف هههذه الكتهه  ظهههرت يل بعهه  هههذه القواعههد العالههة املتعلقههة 
 بالتصحيح والتضعيه والتعليل والرتجيح. ولعل لن أظهرها:

 بيان لا يصح العزو إليه ولا   يصح. -1
هنهههاى لهههن كتههه  احلهههديث كتههه  أىهههلية يصهههح العهههزو إليهههها والتخهههريج لنهههها، 
ولنههها لهها   يصههح العههزو إليههه و  التخههريج لنههه، والعههربيف عنههد املخههرجني باإلسههناد 
فكل كتا    يكون لسنداع   يفيهد العهزو إليهه شهي اع، واملت لهل يف كته  التخهريج 

ا األلههر جبهالء، فهههم   يههذكرون كتابهاع و  خيرجههون لنهه لهها مل يكههن قاطبهة يههرى ههذ
 لسنداع.

يقههههول املنههههاوي يف شههههرحه لقههههول السههههيوطي: بالعههههت يف حتريههههر التخههههريج: أي 
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اجتهدت يف هتذي  عهزو األحاديهث إه خمرجيهها لهن أئمهة احلهديث لهن اجلواله  
حالههه وحههال  والسههنن واملسههانيد، فههال أعههزو إه شههيء لنههها إ  بعههد التفتههيش عههن

خمرجههههه، و  أكتفهههي بعههههزوه إه لهههن لهههي  لهههن أهلهههه وإن جهههّل كعظمهههاء املفسهههرين 
 .(1) ها

 تقرير بع  قواعد العزو واإلحالة. -2
إن كتههه  احلهههديث ليسهههت يف لرتبهههة واحهههديف، فبعضهههها أوه لهههن بعههه ، بهههل  
كته  اإللهام الواحههد يقهدم بعضههها علهى الهبع  ارخههر، وحين هذ يعهها  علهى لههن 

 العلم أن يعزو إه كتا  ويرتى لا هو أوه لنه.اشتعل هبذا 
: ذكههره عبههداحلق ((أخههذ لههاء جديههداع لعذنههني  ))يقههول الزيلعههي عههن حههديث: 

يف أحكاله وقال: هذا حديث رواه احلاكم يف كتابه: علوم احلديث. وهذا ع هز 
 .(2) هلنه وتقص  فقد رواه يف املستدرى وىححه ا

 لعزو.التنبيه على عدم التقليد يف ا -3
قههد يسهههرتو  الباحههث أن يقلهههد غههه ه يف العههزو واإلحالهههة، لهه ال يكلهههه نفسهههه 
عناء البحث والتخريج، وهذا قد يوقعه يف أوهام وألور   حتمد. وعلهى ههذا كهل 
لن أراد أن خيرع حديثا أو يبحث عنه عليه أن يقهه عليهه بنفسهه دون ا عتمهاد 

بههع عبههد لنهها  لههن ويل يهها  ))علههى غهه ه. يقههول احلههافظ ابههن ح ههر عههن حههديث: 
بعههد أن ذكهر أنهه أخرجههه أمحهد وأىهحا  السههنن:  ((لهنكم لهن ألههور النهاا شهي اع 

عههزا اجملههد ابههن تيميههة حههديث جبهه  ملسههلم، ف نههه قههال: رواه اجلماعههة إ  البخههاري، 

 هههههههههههههه
 .1/20في  القدير  (1)
 .1/22( نص  الراية 2)
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وهههذا وهههم لنههه تبعههه عليههه ااهه  التههربي فقههال: رواه السههبعة إ  البخههاري. وابههن 
ولفظهه.... وك نههه واهلل أعلهم ملها رأى ابههن تيميهة عههزاه إه الرفعهة فقهال: رواه لسههلم 

اجلماعههههة دون البخههههاري اقتتهههه  لسههههلماع لههههن بيههههنهم واكتفههههى بههههه عههههنهم، مل سههههاقه 
 .(1) هباللفظ الذي أورده ابن تيمية ف خت  لكرراع ا

 التنبيه على ىيا العزو واإلحالة. -4
ة ههذه الصهيا ألهر هناى ىيا للعزو واإلحالة اىتلح عليها اادثون، وخمالف

غهه   مههود عنههد أهههل الفههن. لثههال ذلههك: أن املنههاوي ذكههر أن البيضههاوي ملهها أورد 
قههال عنههه: روي. فتعقبههه املنههاوي  ((إن إبههراهيم كههذ  ثههالد كههذبات  ))حههديث: 

بقوله: احلديث يف الصهحيحني، فهالتعب  عنهه بصهيعة التمهري  خهال  اىهتال  
 .(2)أهل احلديث

 بحث عن العواضد.لنهج املخرجني يف ال -5
احلههههديث الههههذي خيههههرع يف الصههههحيحني أو أحههههد ا خيتلههههه عههههن غهههه ه فعههههاديف 
املخههرجني عههدم اإلسههها  يف ختر ههه لههن غ  هها بههل يكتفههون بههالعزو إليهمههاأل ألن 
ذلك لاعر بصهحة احلهديث دون البحهث يف غ  ها. فالزركاهي لهثال يسهه  يف 

 ((يما سقت السماء العار ف ))التخهريج والتماا العواضد لكن ملا ذكر حديث: 
 .(3)هقال: رواه البخاري عن ابن عمر ا

وقههد أشههار يف لقدلههة الكتهها  إه املههنهج الههذي سههلكه فقههال: والتزلههت أنههه 
حيههههث وقهههه  ا حت ههههاع حبههههديث ضههههعيه اإلسههههناد ذكههههرت لههههايقوم لقالههههه لههههن 

 هههههههههههههه
 .1/130( التلخيص احلب  1)
 .1/155.وذكر لثل ذلك يف 1/142( الفتح السماوي 2)
 .ولثله كث .131( املعترب   3)
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 .(1) هالصحيح أو احلسن غالباع ا
 احلديث.ويفهم لنه أنه إمنا تتل  العواضد عند عدم ىحة 

 أخذ األحكام على األحاديث لن كت  أهل الفن. -6
هههذه الكتهه  ترشههد إه أنههه   ينبعههي أن يذخههذ حكههم حههديثي إ  لههن أهههل 
احلههديث الهههذين هههم أههههل الاههه ن، أل ههم الهههذين اشههتعلوا بالتصهههحيح والتضهههعيه، 

َلناع طويالع.  ولارسوه 
َيد على السبعني  ))يقول الزركاي عن حديث:  القاضي أيب  : ألا قول((س 

بكههههر واإللههههام العهههههزايل وغهههه هم يف كتههههبهم األىههههولية: إن احلههههديث غهههه  ىههههحيح، 
 .(2)فمحمول على أ م مل يتلعوا على أنه يف الصحيحني

: ملهها (( لههن أتهى لههن هههذه القههاذورات شههي اع... ))ويقهول احلههافظ عههن حههديث: 
ىهحته،  ذكر إلام احلهرلني ههذا احلهديث يف النهايهة قهال: إنهه ىهحيح لتفهق علهى

هههذا  هها يتع هه  لنههه العههار  باحلههديث، ولههه أشههباه )) وتعقبههه ابههن الصههال  فقههال:
 ((بذلك كث يف أوقعه فيها اطراحه ىناعة احلديث اليت يفتقر إليهها كهل فقيهه وعهامل

 .(3) ها
 كثريف األحكام احلديثية يف كت  التخريج.  -7

ذا األلر، و شك تكثر األحكام احلديثية يف كت  التخريج نظراع  عتنائها هب
أن ههههذه األحكهههام ىهههادريف عهههن أههههل الصهههنعة الهههذين   يصهههدرون ههههذه األحكهههام 

 جزافاع بل ت يت بعد تفحص ومتحيص لعسانيد واملتون.
 هههههههههههههه
 .24( املعترب  1)
 .132 ( املعترب 2)
 .4/57( التلخيص احلب  3)
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وإذا كان ههذا األلهر يت لهى بكثهريف يف الكته  املتولهة فه ن الكته  املختصهريف 
  كهههان رسهههول اهلل  ))مل تعفهههل ههههذا األلهههر أيضهههاع. يقهههول العراقهههي عهههن حهههديث: 

: رواه الرتلههههذي يف الاههههمائل ب سههههناد ضههههعيه لههههن ((يههههدهن الاههههعر ويرجلههههه غبههههاع 
حههديث أنهه ، ويف الاههمائل أيضههاع ب سهههناد حهههسن لههن حههديث ىههحايب مل يسههم 

: رواه ابههن ((خلههق اهلل املههاء طهههوراع  )). ويقههول يف كتهها   خههر عههن حههديث: (1)ها
 .(2)هلاجه لن حديث أيب ألالة ب سناد ضعيه 

 ))لتخريج املوس  فاأللر فيها أظهر، يقهول احلهافظ عهن حهديث: وألا كت  ا
هذا حديث حسن لن ههذا الوجهه هبهذا السهياق،  (( إذا قام أحدكم لن فراشه...

 كههان رسههول اهلل  )). ويقههول عههن حههديث: (3)هوأىههل شههتره األول ىههحيح. ا
: ىههححه احلههاكم، ويف تصههحيحه نظههر، وإمنهها قلههت (( عههل ميينههه لتعالههه وشههرابه 

 .(4)هسن  عتضاده تا قبله اح
 بيان املنهج يف النتائج واملقدلات. -2

لههن املعلههوم أن املهههنهج املتبهه  يف التصهههحيح والتضههعيه ههههو تقههدمي املقهههدلات 
علههى النتههائج، أي إن احلكههم لرتتهه  علههى ألههور تتقدلههه ويبههىن عليههها، وهههذا هههو 

يذكر احلكم مل العال  يف هذه الكت ، إ  أن هذا األلر لي  على إطالقه فقد 
يتبههه  بهههالتخريج. كقهههول الزيلعهههي: لاجهههاء أن اإللهههام  يكهههون لذذنهههاع فيهههه حهههديثان 

 .(5)ضعيفان... مل ذكر ا

 هههههههههههههه
 .1/121–هالش اإلحياء  –( املعع 1)
 .52( ختريج أحاديث املنهاع  2)
 .110-103/ 1( نتائج األفكار 3)
 .1/146( نتائج األفكار 4)
 .1/233( نص  الراية 5)
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: هههذا ((تعمههل هههذه األلههة برهههة بالكتهها   ))ويقههول الزركاههي عههن حههديث: 
. ويقههههول احلههههافظ عههههن حههههديث (1)حهههديث  تقههههوم بههههه ح ههههة... مل ذكههههر التعليهههل

 .(2)رجه أبو داود... إ األذان: هذا حديث ىحيح أخ
 استنبا  األحكام الفقهية والفوائد لن األحاديث الصحيحة. -3

بهههذكر بعههه  الفوائهههد، واسهههتنبا   –املوسههه  خاىهههة–عنيهههت كتههه  التخهههريج 
بعههه  األحكهههام لهههن األحاديهههث الصهههحيحة املرويهههة يف كثههه  لهههن املسهههائل. يقهههول 

–تههيمم بضههربتني  احلههافظ ابههن ح ههر: اسههتدل الرافهههعي حبهههديث ابههن عمههر أنههه 
علهههى أن الهههرتا     ههه  أن يصهههل إه لنابهههت الاهههعر... قهههال:  –وههههو ضهههعيه

 .(3)ويعع عن هذا حديث عمار يف الصحيحني

 هههههههههههههه
 .226( املعترب  1)
 .1/323( نتائج األفكار 2)
 .1/151( التلخيص احلب  3)
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 الخــــــاتمة
 

بعد هذه النظرات السريعة العالة يف كت  التخريج اليت ألفهها املتقهدلون لهن 
 العلماء ظهرت يل بع  النتائج لعل لن أ ها:

د أهل الفن يامل ألوراع: هي العزو، واإلسناد، والتعليهل أن التخريج عن -1
والرتجههههههيح واحلكههههههم الكلههههههي علههههههى احلههههههديث، وقههههههد يتلههههههق علههههههى  ههههههرد 

 ا ستخراع والعزو لكنه على خال  األىل.
أن هذا العلم قدمي قدم السنة ذاهتها، لكنهه مل يظههر باسهتقالل وتصهنه  -2

سههانيد وإ ههال فيههه الكتهه  ا اىههة بههه إ  بعههد ا حتيههاع إليههه، لتههول األ
 عزو األحاديث لدى كث  لن املصنفني.

اسهههتقل ههههذا العلهههم وألفهههت فيهههه الكتههه  بهههدءاع لهههن القهههرن الرابههه  وكهههذلك  -3
ا ال  والسادا والسهاب ، لكهن العصهر الهذهيب هلهذا العلهم كهان القهرن 

 الثالن، حيث كثرت املذلفات واعتىن به العلماء أكثر لن ذي قبل.
لههن الههدخيل،  اهلل بههه سههنة املصههتفى أن التخهريج سههياع لتههني حفههظ  -4

ولههذا مشههل مجيهه  العلههوم الههيت ميكههن أن يستاهههد فيههها باحلههديث النبههوي 
 الاريه.

إن كثهههريف املصهههنفات يف ههههذا العلهههم تهههدل علهههى اعتنهههاء العلمهههاء بهههه قهههدمياع  -5
 وحديثاع.

تنوع لناهج هذه املصنفات وطرقهها يهدل علهى سهعة ههذا العلهم، وتنهوع  -6
 لقاىد لصنفيه.

ريج رابههه  وثيهههق بهههني علمهههي الروايهههة والدرايهههة، وتتبيهههق عملهههي علهههم التخههه -7
 .لقواعد علم احلديث دراية على الروايات الوارديف عن النيب 
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أن علههم احلههديث النبههوي الاههريه لههن العلههوم الههيت   غههىن عنههها لتالهه   -2
العلههم الاههرعي علههى اخههتال  لقاىههده، ولههذلك بههذل علمههاء احلههديث 

وتبيهههني ىهههحيحه لهههن سهههقيمه، حههها  جههههوداع عظيمهههة يف تقريبهههه وحتقيقهههه
ىار يف لتناول اجلمي . وعلى هذا   يعتفر لتال  العلهم اجلههل حبهال 
احلهديث والصههحيح لههن السههقيم بعههد ههذه اجلهههود الههيت قربتههه لعلههة. و  

 يسوغ له أن يستاهد حبديث إ  بعد بيان حاله.
مل يقتصههر جهههد العلمههاء علههى بيههان الصههحيح لههن السههقيم وختر ههه لههن  -3

ادره األىلية بهل أضهافوا لهذلك بيهان التهرق الهيت ميكهن للباحهث أن لص
يسههلكها للعثههور علههى األحاديههث، حهها أىههبح هههذا العلههم يف غايههة لههن 

 اليسر والسهولة.
فهذا البحهث لها ههو إ  اسهت الء لهبع  جوانه  العنايهة باحلهديث  وأخيرًا:

نههني باحلههديث النبههوي الاههريه يف بعهه  الكتهه  الههيت ألفههها ثلههة لههن األولههني املعت
 الاهههريه، ونظهههريف ع لهههى إه لنهههاهج لذلفيهههها الهههذين أسسهههوا ههههذا العلهههم وشهههادوه

عسى أن يفتح  فاقاع أوس  للبحث يف هذا الفن الهذي ههو لهن األ يهة تكهان  –
علهههى أن العنايههههة بهههالتخريج والتحقيههههق مل تقهههه عنههههد ههههذا احلههههد بهههل هههههي  -عهههال  

هلههههذا الههههدين وأهلههههه الههههذين  لسههههتمريف، تكلذههههها رعايههههة اهلل الههههذي تكفههههل بههههالتمكني
يعملهههون بهههه، وقهههد بهههذل كثههه  لهههن املعاىهههرين جههههوداع لاهههكوريف يف ههههذا السهههبيل، 
وأسههههمت وسهههائل احلفهههظ ارليهههة يف كثههه  لهههن ههههذه اجلوانههه ،،،،، واهلل   يضهههي  

 أجر لن أحسن عمالع.....
 وىلى اهلل وسلم على نبينا  مد وعلى  له وىحبه أمجعني.
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