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 املقدمة
ء واملرسلني ، نبينا حممد ، احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبيا

 وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد : 
؛ وهو (1)فهذا حبث تعليمي "مرجعي" يف موضوع أحسب أن حاجة الباحثني له ُمِلّحة

موضوع صياغة التخريج وعرضه وحتريره بصورة تنطلق من أصول علم احلديث وقواعد 
ذلك للقارئ أبسلوب سهل النقد ، وتصل إىل نتائج صحيحة يف ضوء ذلك ، وتظهر 

 ُمْفهٍم مقنع . 
والشك أن مهارات التعبري والكتابة العلمية مهمة للباحثني عمومًا يف علوم السنة وغريها 
إلفادهتا حسن عرض املسائل وتوصيلها ملن يطلبها ؛ ورمبا كان األقل علما أنفع وأكثر 

 فائدة من األكثر علماً جلودة بيانه وحسن عرضه . 
عرفة العلوم أمر، وتبليغها وإيصاهلا للقراء واملتلقني أمر آخر ، ولقد طلب وذلك أن م

ۅ  چموسى عليه السالم من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ، وعلل ذلك بقوله : 

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ     ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ى

  [.٣٤القصص: ] چ
 وتكتسب هذه املهارات غالباً من خالل : 

 م الذي يريد الكتابة فيه وإتقان أصوله وقواعده .دراسة العل •
 معرفة ما حيتاج إليه من العلوم املساعدة املرتبطة هبذا العلم . •
 اخلربة بعلوم اللغة واألدب واإلنشاء .  •
املمارسة والدربة واخلربة أبساليب أهل العلم السابقني الذي كتبوا فينسج على  •

 منواهلم، ويستفيد من أساليبهم.  

                                 
أن األوىل للمؤلِّف أن يعتين مبا يعم  ٣0(  ذكر العالمة ابن مجاعة رمحه هللا يف تذكر السامع واملتكلم ص 1)

 نفعه ، وتكثر احلاجة إليه وليكن اعتناؤه مبا مل ُيْسَبق إىل تصنيفه .
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فإن من يكتب يف التخريج البد له من معرفة طرق التخريج ومصادره ، ومعرفة ولذا 
العلوم املساعدة واملرتبطة بذلك كعلم مصطلح احلديث ، وعلم اجلرح والتعديل ، وعلم 

 النقد والعلل وما يتصل بذلك . 
ويضيف لذلك مطالعة كتب العلماء واحملققني يف ختريج األحاديث وتعليلها ، والتمرن 

 ى كتابة التخريج مبحاكاهتا يف منهج الصياغة حىت تكون لدية امللكة واخلربة . عل
ولعل هذا األمر األخري هو السبب يف عدم وجود كتاابت خمتصة بصياغة التخريج ؛ 
لكون أهل العلم يرون أن الصياغة تعّد علمًا تطبيقيًا يعرف ابخلربة واملمارسة واحملاكاة 

حيتاج املمارس للتخريج واملختص بصنعته يف  شرافهم ، والغالباً، وتوجيه املشايخ وإ
 أغلب األحوال إىل تنظري وتقعيد لذلك .  

 وعلم التخريج يتضمن ثالثة علوم : 
 األول : طرق البحث عن احلديث . 

وعنيت الكتب املعاصرة املؤلفة يف التخريج ـ وهي كثرية جدًا ـ ابلتعريف بطرق البحث 
ليه يف املصادر احلديثية ، حبيث كان املوضوع األغلب ألكثر عن احلديث ، والوقوف ع

 تلك الكتب هو: 
األول : طرق البحث عن احلديث والوصول إليه ، مثل ختريج احلديث عن طريق لفظة 

 منه أو طرفه أو موضوعه . 
 الثاين : التعريف ابلكتب واملصادر اليت حيتاجها الباحث يف ختريج احلديث . 

 . (1)األسانيدالثاين : دراسة 
وهو علم واسع لتعلقه كثريًا بعلم اجلرح والتعديل ، ونقد احلديث وعلله ، وأنواع كثرية 
من علم املصطلح ، فبه يعني الرواة املهملون واملبهمون ، وعن طريقه تدرس أحوال 
الرواة ، وينظر يف وجوه الطعن املوجهة إليهم ، من جهالة ، وجرح مطلق ، وجرح نسيب 

                                 
 وثيقه . وهو من علم التخريج أو هو علم مالزم له لصعوبة الفصل بينه وبني عزو احلديث وت(  1)
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س ، واختالط، وبدعة ، وخفة ضبط وغري ذلك ، ابإلضافة لدراسة اختالفات ، وتدلي
 الرواة ، والرتجيح بينها ، ومعرفة الشاذ واملنكر ، وزايدات الثقات املقبولة واملردودة . 

 
، وأفراد موضوعاته موجودة يف مظاهنا يف كتب املصطلح (1)وأُلف فيه مؤلفات مفردة

إىل مزيد بيان يف كيفية تطبيق تلك القواعد والضوابط ، واجلرح والتعديل لكنها حتتاج 
 والتعبري عنها وتوظيفها بكتابة حديثية حمررة . 

 الثالث : صياغة التخريج . 
وهو كيفية تنظيم معلومات التخريج ، وسبكها ، وترتيبها وعرضها للقارئ بعبارات 

، وصواًل إىل أحكام  ومنهجية واضحة مفهومة ، منطلقة من أصول الرواية وقواعد النقد
 ونتائج صحيحة . 

واجتهدت يف هذا الكتابة قاصدًا حترير منهجية مناسبة لعرض التخريج وتنظيمه بعد 
حتليل معلوماته ومقارنتها ، إلفادة الدارسني لصنعة التخريج ، ولتكون منطلقًا إبذن هللا 

 جلهود أخرى تسهم يف ضبط الصياغة احلديثية ، وتسهيلها وجتويدها .
والشك أن الصياغة العلمية للتخريج حيكم جزءًا كبريًا منها قواعد علمية ، وضوابط 
مقررة عند أهل الفن كسرب املروايت ، وترتيب املتابعات ، وبناء النتائج على املقدمات ، 

 والرتجيح ابعتبار األدلة والقرائن ، وترك التقوية مبا يعل ، وحنو ذلك . 
ي تعبريي بياين ، يرجع ملهارات الباحث اللغوية والتعبريية ويبقى منها جزء آخر اجتهاد

وذوقه البياين ، وقدرته على ترتيب األفكار والتعبري عنها ، وأعرتف أين اقتحمت هذا 

                                 
مثل : تيسري دراسة األسانيد لعمرو عبد املنعم سليم ، ومنهج دراسة األسانيد واحلكم عليه للدكتور وليد (  1)

 العاين ، ودراسة األسانيد للدكتور عبد العزيز العثيم . 
كما أن بعض الكتب املؤلفة يف التخريج تناولت مباحث دراسة األسانيد مثل كتاب أصول التخريج  

سة األسانيد للدكتور الطحان ، وكتاب التخريج ودراسة األسانيد للدكتور حممد عمر ابزمول، ودرا
والقول املفيد يف كيفية التخريج ودراسة األسانيد حملمد أنور البيومي "مل أطلع عليه"، والواضح يف فن 

 رتاث . التخريج ودراسة األسانيد جلماعة من املؤلفني نشر مجعية احلديث الشريف وإحياء ال
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اجملال الذي ختتلف فيه االجتهادات واآلراء ، ويتضمن قضااي عدة أسلوبية أو تنظيمية 
احلال يف سائر العلوم والتصانيف ـ مع قلة ترجع للذوق العلمي والتعبري البياين كما هو 

 الباع ... _ وهللا املستعان . 
واملقصود الوصول إىل صياغة مناسبة مستقاة من تصرفات أئمة احملدثني ، وواضحة 

 للقراء واملستفيدين .
 خطة البحث : 

 جعلت البحث يف مقدمة ، ومتهيد ، وأربعة مباحث ، وخامتة .
 ية البحث وخطته ومنهجه .فهي بيان أمه املقدمةأما 

 وأما التمهيد ففيه مخس مقدمات أتسيسية ملوضوع البحث . 
 وأما املباحث فهي :  

  املبحث األول : مجع مادة التخريج وتنظيمها .
  املبحث الثاين :العزو إىل املصادر

  املبحث الثالث : حكاية األسانيد .
  املبحث الرابع : سوق املتون ومقارنتها .

 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات .  امتةاخلمث 
 منهج البحث : 

مجع املادة العلمية من مظاهنا يف الكتب احلديثية ، وذكرت أمهها يف املقدمة  -
الرابعة من التمهيد هلذا البحث ، واستغنيت بذلك عن تكرار العزو والتوثيق 

 إليها ألّن غالبها تطبيقات وتصرفات متكررة يف تلك املصادر. 
 ب مادة البحث ترتيباً موافقاً لواقع صياغة التخريج . ترتي -
تقسيم املباحث سوى األول إىل متهيد ، وأتصيل ، وتفصيل ، وجدول أبهم  -

 املصطلحات والعبارات املستعملة عند أهل العلم . 
 ويتضمن التمهيد مقدمة أتصيلية أترخيية يف موضوع املبحث .
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بحث قبل الدخول يف تفاصيله ويتضمن التأصيل خالصة ألهم موضوعات امل
 املتشعبة اليت تذكر يف التفصيل . 

أهم املصطلحات والعبارات املستعملة فيه إلمداد الباحث  وأما اجلدول ففيه ذكر
وجتود له تختصر له الوقت ، حبصيلة مصطلحية لغوية يستعملها يف كتابته ل

  األسلوب. 
 

 اءات وما يقع اندرًا أو أحياانً . تقدمي املنهج األغلب يف الصياغة وأتخري االستثن -
العلة والفائدة من بعض الصياغات ألن معرفة الباحث االهتمام بتوضيح  -

 للهدف مما يكتب يساعده يف اختيار نوع ما يكتب وحجمه . 
 لطبيعة البحث التعليمية .العناية ابألمثلة  -
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 متهيد

قدمات توضح مفهوم حيسن قبل البدء بقضااي صياغة التخريج التفصيلية التمهيد مب
 صياغة التخريج ، وتبني أمهيته ، ومصادره . 

 املقدمة األوىل : مفهوم صياغة التخريج . 
ياغة بكسر الصاد : مصدر "َصاغ الشيء ، َيصوغه ، َصوغًا : هّيأه على مثال  الصِّ

  .(1)مستقيم ، وسبكه"
تخريج والتعبري عنها وميكن التعبري عن مفهوم صياغة التخريج أبهنا : هتيئة معلومات ال

 بصورة مستقيمة مطابقة لواقع املصادر ، ومراعية للقواعد احلديثية ، وواضحة للقارئ . 
وتشمل التهيئة : الكتابة ، والرتتيب ، وإنشاء العبارات ،  وحتويل الكالم من لفظ إىل 
لفظ آخر، والتأليف وحنو ذلك من األلفاظ اليت استخدمت يف تفسري الصياغة يف 

 عاجم القدمية واحلديثة . امل
ويستعمل يف التعبري عن صياغة التخريج عبارات أخرى ، مثل : عرض التخريج ، حترير 

 التخريج ، وصناعة التخريج ، وغري ذلك .  
 واخرتت عبارة : "صياغة التخريج" لشيوعها ، وكوهنا أدل على املراد . 

 
 .  املقدمة الثانية : الفرق بني واقع التخريج وصياغته

 ميكن تقسيم عمل املخرج إىل ثالث مراحل : 
 .البحث واجلمع  (1)
 .التنظيم والدراسة   (2)
 التعبري والصياغة .  (٣)

                                 
مادة ص ا غ ، ومنه : صيغ األداء عند احملدثني ، وهي األلفاظ اليت يعرّب هبا الراوي  6/2٣(  اتج العروس 1)

 عن كيفية حتمله للحديث . 
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وتكون املرحلة الثالثة مبنية على املرحلتني اللتني قبلها ، و ال يلزم أن تكون تعبريًا عما 
أصول الكتابة وقع يف املرحلتني السابقتني ، بل ينتقي الباحث مما مجعه ودرسه ما تتطلبه 

احلديثية يف ختصصه ، وما حيقق النتائج اليت يريد أن يصل إليها يف كتابته ، وال ينبغي 
 للباحث أن يكتب كل ما قام به من حبث وعمل وتنظيم ودراسة . 

وال شك أن كثريًا مما يقوم به الباحث للوصول إىل املعلومات إمنا يعين القارئ منه مثرته 
الباحث مثاًل بتخريج حديث ما ، ورجع إىل كتاب حتفة األشراف ، النهائية ، فإذا قام 

وجامع األصول ، واجلامع الصغري ، وتوصل من خالهلا إىل أن احلديث خرجه اإلمام 
البخاري ، فينبغي أن يعزوه للبخاري مباشرة ؛ ألهنا الثمرة املقصودة ؛ وال حيتاج إىل ذكر 

 املعلومة . تلك الكتب والوسائل اليت توصل هبا هلذه 
ويوضح هذا أيضًا أن الباحث قد يعمل على ختريج حديث لعدة أايم ، فال جيده يف 
املصادر، وحينئذ يكتفي بكتابة : ) مل أقف عليه ( ، وال يشري إىل ما قام به وعاانه واقعاً 

 من الرجوع للكتب واملصادر ومطالعتها.
 وميكن النظر إىل الكتابة العلمية مبلحظني : 

قومي الكاتب ، ويراعى كثريًا يف البحوث األكادميية لرتتب منح الدرجة على ملحظ ت
 التأكد من قيام الباحث من خطوات واجراءات املنهجية العلمية الصحيحة . 

 وملحظ إفهام القارئ .  
وإذا أمكن حتصيل األمرين فهو غاية املراد ، إال أنه يعسر يف كثري من األحوال حتصيلهما 

ر الكتابة أو ألمور أخرى ، فينبغي تقدمي حظ القارئ ، والتجاوز عن معاً، الختصا
إيضاح بعض مقدمات النتيجة اليت يكتبها الباحث بشرط أن ال ختل بصحة النتائج 
واتساقها مع املقدمات ، وهو موجود كثريًا يف تصرفات كبار احملققني واملؤلفني ، فإهنم 

ه ، ويدعون كثريًا  من تفاصيل تراجم الرجال يتجاوزون كثريًا ذكر طرق الوصول ملا كتبو 
 ودراسة األسانيد والعلل . 

ومما يستطرف هنا ما كتبه العالمة املعلمي رمحه هللا فإنه أطال على غري عادته يف إحدى 
حواشيه على كتاب اإلكمال البن ماكوال ، فكتب عشر صفحات ، مث قال : ) قد 
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ون ما أثبته منوذجًا ملا يقاسيه املعنيون بتحقيق أمللت القارئ ، ومل أمّل ، وحسيب أن يك
الكتب ، وإن أحدهم ليتعب حنو هذا التعب يف مواضع كثرية جدًا ، ولكنه يف الغالب 
ينتهي إىل أحد أمرين : إما عدم الظفر بشيء ، فيكتفي ابلسكوت ، أو أبن يقول "كذا" 

يب ، وإما الظفر بنتيجة حامسة أو حنوها ، وال يرى موجبًا لذكر ما عاانه يف البحث والتنق
؛ فيقدمها للقراء لقمة سائغة ، وال يهمه أن يشرح ما قاساه حىت حصل عليها ، وهللا 

 .  (1)املستعان (
ولعل اختالف النظر إىل هذين امللحظني هو من أهم أسباب وقوع بعض االختالف بني 

عض األقسام العلمية مثالً ؛ ألن ب(2)مناهج الباحثني واألقسام العلمية يف صياغة التخريج
تراعي كثريًا شرح الباحث لكيفية دراسته لإلسناد ، وتطالبه بتفصيل ذلك للتأكد من 
التزامه ابملنهج العلمي التفصيلي يف دراسة احلديث واحلكم عليه وإن مل يكن ذلك مهماً 

 للقارئ .
 املقدمة الثالثة : أمهية حترير صياغة التخريج : 

 صياغة التخريج مبعرفة فوائده ومثراته ، ومنها : تظهر أمهية حترير 
 صحة النتائج فيما يتعلق بدرجة احلديث ، والتصحيح واإلعالل والرتجيح .  -1
 إفهام القارئ وإقناعه أبحسن عبارة وأسهل أسلوب .  -2
 ( .  (٣)حتقيق مقاصد التخريج وفوائده ) وهي كثرية مذكورة يف كتب التخريج -٣
 مبا ال يفيد .  البعد عن احلشو والتطويل -٤
 

                                 
(  اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب البن ماكوال ـ حتقيق الشيخ 1)

 .  6/٣٣1املعلمي 
 وهناك أسباب أخرى ال يتسع املقام لذكرها، واملقصود هنا إبراز أمهية هذه القضية .    (2)
وما بعدها ، املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر  70(  انظر مثاًل : التأصيل للشيخ بكر أبو زيد ص ٣)

 . 1٤واحلكم عليها ص 
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 املقدمة الرابعة : مصادر صياغة التخريج .
واملقصود هنا : املصادر اليت استقيت منها مادة هذا البحث ، حبيث يراجعها من أراد 
االستزادة والتوسع ، ويكون بعضها ـ و ال سيما املتقدم منها ـ معيارًا الختيار أو ترجيح 

 بعض األساليب وطرق الصياغة على بعض . 
 املصادر احلديثية املسندة ، والسيما صحيح مسلم ، وابن خزمية وغريمها .  -1
تطبيقات العلماء احملدثني للتخريج يف كتبهم املتنوعة يف احلديث والشروح  -2

 والفقه وغريها .  
 كتب التخريج املفردة . املتقدمة مثل نصب الراية والتلخيص احلبري .  -٣
 صرين كالشيخ األلباين رمحه هللا . تطبيقات املربزين من أهل العلم املعا -٤
خطط الرسائل العلمية ، مع االستعانة ابملمارسة األكادميية يف التدريس  -5

 واإلشراف واملناقشة. 
إفادات املختصني واملمارسني لصنعة التخريج  من مشايخ كرام ، وابحثني  -6

 متميزين. 

 املقدمة اخلامسة : عناصر صياغة التخريج . 
 يج من جزئني أساسني : تتكون صياغة التخر 
 األول : التوثيق . 

ويتضمن عزو احلديث للمصادر احلديثية ، وموضعه منها ، مع بيان كيفية إخراجهم 
للحديث، وذكر أسانيده وألفاظه يف تلك املصادر ، والباحث يف هذا اجلزء ليس له إال 

 وصف الواقع وحكاية احلال مع التلخيص واالختصار . 
 .  الثاين : الدراسة

وتتضمن كل ما حيتاج إليه للوصول إىل درجة احلديث ، من الرتمجة لرجال اإلسناد ، 
وبيان العلل واختالفات الرواة سندًا ومتناً،  والرتجيح بينها،  وبيان أحكام العلماء ، وما 

 يقوي احلديث أو يعارضه من األسانيد أو املتون األخرى . 
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يج غالبًا : العزو للمصادر ، مث حكاية لألسانيد ، ويكون الرتتيب اإلمجايل لعناصر التخر 
 مث سوق للمتون ، مث الدراسة واحلكم  .  

 .(1)ورمبا بُِدء ابحلكم اإلمجايل على احلديث تسهيالً على القارئ
وتكون الصياغة غالبًا يف سياق متصل غري مفصول بعناوين فرعية إال إذا كان التخريج 

هذا يف البحوث املطولة أو اليت يقصد منها  للحديث موسعًا يف صفحات ، ويقع
 التدريب ، وحينئذ ميكن تقسيم التخريج إىل عناوين ، مثل : 

  : ترمجة رجال اإلسناد 
  : ختريج احلديث 
  : الدراسة 
 : احلكم 

 املقدمة السادسة : أنواع التخريج . 
 ميكن تقسيم التخريج ابعتبار حجمه إىل ثالثة أنواع : 

 املختصر . وهو العزو ملصدر واحد ، وبيان درجته عند احلاجة . األول : التخريج 
 :(2)مثاله : قول النووي يف خالصة األحكام 

قال : )) البسوا من ثيابكم  "وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب 
البياض؛ فإهنا من خري ثيابكم ، وكّفنوا فيها مواتكم (( رواه أبو داود والرتمذي 

 حيح" . ، وقال : حسن ص
 

                                 
راسته ، إال أنه يسوغ له أن يستويف دراسته (  ال ميكن للباحث أن يقوم ابحلكم على احلديث قبل استيفاء د1)

يف مسودته وصواًل للحكم عليه ، وعند الصياغة : يقدم احلكم على احلديث ، فاحلكم على احلديث 
 مقّدم يف الذكر ال يف واقع العمل . 

(2  )2/95٣ . 
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الثاين : التخريج املتوسط . وهو عزو لعدة مصادر وذكر خمرج احلديث ومداره ، وبيان 
 درجة احلديث معلالً . 

 :(1)مثاله قول ابن حجر يف التلخيص احلبري
")) حديث البسوا البياض؛ فإهنا خري ثيابكم (( الشافعي وأمحد وأصحاب 

قي مبعناه من حديث ابن عباس ، السنن إال النسائي وابن حبان واحلاكم والبيه
ويف لفٍظ احلاكم: )) خري ثيابكم البياض؛ فألبسوها أحياءكم ، وكّفنوا فيها 
مواتكم (( صححه ابن القطان ، ورواه أصحاب السنن غري أيب داود واحلاكم 

 أيضاً من حديث مسرة ، واختلف يف وصله وإرساله" . 
صادر ختريج احلديث ودراسة األسانيد ، وهو استيعاب مل(2)الثالث : التخريج املوسع

 واأللفاظ والزايدات واالختالفات ، واحلكم على كل رواية. 
 :(٣)مثاله : قول ابن امللقن يف البدر املنري

، هذا احلديث « البسوا البياض فإهنا خري ثيابكم»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه ) 
مذي، وابن ماجه، وابن حبان، واحلاكم، صحيح، رواه الشافعي، وأمحد، وأبو داود، والرت 

صلى هللا عليه  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -والبيهقي، من حديث ابن عباس 
 « .البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم»قال:  -وسلم 

 « .مواتكم من خري ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها»ولفظ الشافعي: 
ولفظ أمحد كما سقناه، ويف لفظ له كلفظ الشاهد الذي سيذكره احلاكم. )قال الرتمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولفظ 

                                 
 .  ٣/10٣7التلخيص احلبري (  1)
يج إىل : ) إمجايل ، ومتوسط ، وتفصيلي ( مع وجود (  يف برانمج جامع خادم احلرمني للسنة ، قسم التخر 2)

 فرق يف مفهوم هذه األنواع عن املفهوم الذي ذكرته هنا . 
 .  675-٤/671البدر املنري (  ٣)
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، وقال ابن « خري ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم، وكفنوا فيها مواتكم»احلاكم: 
 .القطان أيضا: إنه حديث صحيح

قال:  -رضي هللا عنه  -قال احلاكم: وهلذا احلديث شاهد صحيح: عن مسرة بن جندب 
البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها مواتكم، : »-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 « .فإهنا أطهر وأطيب
وهذا الشاهد صحيح كما ذكر، وقد أخرجه أيضا الرتمذي، والنسائي، وابن ماجه من 

 بن أيب شبيب.  مونرواية مي
 الكويف، عن مسرة. وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح( .

عليكم هبذه البياض »ورواه أمحد يف مسنده من حديث أيب قالبة، عن مسرة رفعه: 
أحياؤكم وكفنوا فيه مواتكم، فإهنا من خري ثيابكم . ورواه احلاكم يف مستدركه  فيلبسها

الثياب البيض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه  عليكم هبذا»أيضا يف كتاب اللباس بلفظ: 
 مواتكم، فإنه من خري ثيابكم( . أو قال: من خري لباسكم( .

مث قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه؛ ألن سفيان بن عيينة 
 وإمساعيل ابن علية أرساله عن أيوب. مث ذكر ذلك عنهما إبسناده.

سألت أيب عن هذا احلديث، وذكره بلفظ احلاكم فقال: « : علله»وقال ابن أيب حامت يف 
حيث رووه عن أيوب عن أيب قالبة، عن أيب  -مل يتابع معمر على وصل هذا احلديث 

 املهلب، عن مسرة وإمنا يرويه عن أيب قالبة، عن مسرة مرفوعا.
قال احلاكم: وقد روي عن ابن عباس ومسرة بن جندب بزايدة فيه، أما حديث ابن عباس 

خري ثيابكم البياض، فألبسوها »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -لفظه أن رسول هللا ف
أحياءكم وكفنوا فيها مواتكم، وإن من خري أكحالكم اإلمثد، فإنه جيلو البصر وينبت 

 مث قال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه.« . الشعر
الشيخني ومل خيرجاه  وأما حديث مسرة فقد تقدم، قال: وله إسناد صحيح على شرط

البسوا من الثياب البياض فإهنا أطهر وأطيب، وكفنوا فيها »فذكر حديث مسرة بلفظ: 
 « .مواتكم
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 مث قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
حديث مسرة؛ وشاهد  قلت: وله شاهد من حديث عمران بن حصني، أخرجه الطرباين مع

ال ابن أيب حامت يف علله: سألت أيب عن حديث رواه آخر من حديث أنس، لكنه واه، ق
كم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، قال: أخربين أبو عصام عن أنس ححسن بن 
فقال: هذا « . خري ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها مواتكم»مرفوعا: 

 حديث منكر جدا، ابطل هبذا اإلسناد.
حىت عبد اجمليد بن أيب رواد، وإن  -ل رجاله ثقات قلت: ويف سنن ابن ماجه إبسناد ك

إن أحسن ما زرمت هللا به يف قبوركم »من حديث أيب الدرداء: رفعه  -لينه أبو حامت 
 « .ومساجدكم البياض

وهذه األنواع الثالثة كلها مستعملة عند أهل العلم ، وخيتار الباحث منها ما يناسب 
 الغرض من التخريج . 

د من التخريج ضبط النص وحترير األلفاظ ، وبيان العلل ، واختالف فإذا كان املقصو 
الرواايت فال بد حينئذ من التخريج املوسع ، واستيعاب املصادر احلديثية وأسانيدها 

 وعللها. 
وإذا كان موضع التخريج يف حبث غري متخصص يف احلديث ، فيناسبه غالبًا التخريج 

 املتوسط . 
يف خطبة أو حماضرة أو حنو ذلك مما ال حيتمل التطويل ، فيكفيه وإذا كان احلديث واردًا 
 هنا التخريج املختصر . 

وقد كان يكون التخريج متوسطًا يف حبث ما لكن حيتاج الباحث يف بعض األحاديث 
للتوسع لغرض صحيح كتقوية احلديث بطرقه ، أو حترير خالف وارد فيه ، أو توضيح 

 و املنت أو غري ذلك . الغامض أو املشكل يف اإلسناد أ
 

 وميكن أيضاً تقسيم التخريج ابعتبار الغرض منه إىل قسمني: 
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. وهو التخريج املعتاد يف البحوث ، ويكون اهلدف منه  عاماألول : التخريج 
 توثيق احلديث واحلكم عليه عموماً . 

 أو املوجه .  املقصودالثاين : التخريج 
 لفظة معينة ، أو قضية نقدية معينة  . ويكون الغرض منه قضية خاصة ، كثبوت 
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 املبحث األول : مجع مادة التخريج وتنظيمها . 

ومرحلة اجلمع والتنظيم هي أساس كل ما أييت يف الصياغة ؛ ألن استيفاء اجلمع ، وتصور 
طرق احلديث وألفاظه ومصادره مث تنظيمها بصورة صحيحة ينبين عليه دراسة احلديث 

 عن ذلك ، وأهم ذلك : ثالثة أمور تنتظمها املطالب التالية :  واحلكم عليه والتعبري
 املطلب األول : طرق مجع مادة التخريج . 

يسلك املخرج أحد طرق البحث عن احلديث والوصول إليه ، وهي مبسوطة موضحة 
 ، وهي يف اجلملة نوعان : (1)يف كتب كثرية

حابة رضي هللا طرق إسنادية ، كالبحث عن احلديث بواسطة راويه من الص -1
عنهم، أو من يدور عليه اإلسناد ممن بعد الصحابة ، أو صفة إسنادية :  

 ككون احلديث فردًا أو متواتراً . 
طرق متنية ، كالبحث عن احلديث بواسطة لفظة منه يقل دوراهنا على األلسنة  -2

، أو بواسطة طرفه األول ، أو بواسطة موضوعه ، أو بواسطة صفة متنية  
 اً أو مصحفاً . ككونه منسوخ

وقد شاع يف عصران اعتماد املخرجني على برامج احلاسب اآليل ، لسرعتها ، 
وسهولة استخدامها ، وتنوع طرقها ، ويف ذلك فوائد مجة ، إال أن هلا أيضًا حماذير 

 ينبغي للمخرج أن حيرص على جتنبها ، ومن أمهها : 
معينة ، فقد يكون  عدم دقة النتائج ، وال سيما عند البحث بواسطة لفظة (1)

احلديث مرواًي بلفظة مرادفة ، أو بزايدة حرف ، أو وقع خطأ يف إدخال 
هذه الكلمة يف الربانمج ، أو اغفال إدخال حديث أو صفحة من كتاب، 

 وحنو ذلك. 
                                 

(  انظر مثاًل : أصول التخريج ودراسة األسانيد للطحان ، واملدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم 1)
بكر عابد ، كشف اللثام عن أسرار ختريج أحاديث سيد األانم لعبد  عليها للدكتور عبد الصمد بن

 املوجود عبد اللطيف . 
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وكثريًا ما يغرت بعض الباحثني هبذه النتائج االلكرتونية ، فيصدر أحكاماً  
، كما ترى يف قول بعضهم : ) هذا  كربى خاطئة ال يسوغ هلا إطالقها

احلديث مل يروه أحد ( أو ) هذا الراوي مل يضعفه أحد ( أو ) هذا احلديث 
 ال يوجد يف الكتاب الفالين ـ وهو موجود فيه ـ ( . 

اجلهل ابملصادر احلديثية ، العتماد املخرج التام على الربامج االلكرتونية ،  (2)
والصياغة والنتائج ، ويؤدي على  وهذا يثمر أخطاء فاحشة ، يف العزو ،

املدى البعيد إىل جهل املخرج مبناهج احملدثني يف الرواية والرتتيب واحلكم 
 واالستنباط . 

ومما ينصح به مستخدم الربامج التقنية : ترك االعتماد الكلي عليها ، بل هي 
فهارس تستعمل لتسهيل الوصول للمصادر األصلية ، فريجع املخرج للكتاب 

 لي بعد معرفة موضعه من الربانمج . األص
وأيضًا : ينبغي له تنويع طرق البحث ، فال يكتفي ابلبحث عن طريق لفظة واحدة ، 
بل ينوع األلفاظ ، ويرجع للمصادر اليت هي مظنة ختريج احلديث ، ويستعمل خدمة 
التخريج املوجودة يف بعض الربامج املفيدة : كربانمج حرف للكتب التسعة ، 

ج جوامع الكلم ، وبرانمج امللك عبد هللا للسنة ، وهذه الربامج الثالثة مع وبرانم
برانمج الشاملة ال ينبغي للمخرج أن يتجاهل شيئًا منها يف ختريج احلديث 

 الكرتونياً . 
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 املطلب الثاين : طرق تنظيم مادة التخريج . 

يف األلفاظ واملتون  بعد أن يقف املخّرج على احلديث يف املصادر املختلفة ، وينظر
وأحكام العلماء حيتاج إىل ترتيب تلك املعلومات حبيث يتمكن من استثمارها يف دراسة 

 احلديث وصياغة خترجيه واحلكم عليه . 
وهذه الدراسة يف ختريج احلديث حبث علمي تنطبق عليه أصول البحث العلمي 

طرائق البحث العلمي  ، فيستفيد املخرج من الكتب املؤلفة يف(1)ومنهجيته وقواعده
 ومناهجه وهي كثرية متداولة . 

 ومما ينصح به املخرج يف تنظيم بياانت التخريج وترتيبها :
   القراءة اإلمجالية اهلادفة لنتائج البحث عن احلديث قبل البدء ابلفرز والتنظيم

، وذلك لتتضح له يف ذهنه: القضااي الكلية العامة لتخريج احلديث :  
ن رووا احلديث،  وتعدد الطرق وقلتها ، وأهم مصادر ختريج كالصحابة الذي

احلديث ،  وأهم ما أعل به ، ومن سبقه يف ختريج احلديث ، وحنو ذلك ؛  
 ليتمكن من اختيار الطريقة املناسبة لرتتيب تلك النتائج والبياانت . 

وجيب على الباحث أن يتجنب االستغراق واالجنرار مع كثرة املعلومات 
الت، وأن ال يغرق يف تفاصيل الطرق واختالف األسانيد قبل حترير والتفصي

احملاور الكربى والقضااي األساسية ، وهذه من أصول البحث العلمي ، فإهنم 
مثاًل يف اخلطط يقسموهنا إىل أبواب مث إىل أجزاء أصغر وهي الفصول ، مث إىل 

 أجزاء أصغر وهي املباحث وهكذا . 
 

                                 
(  انظر مثاًل : كيف تكتب حبثا أو رسالة، للدكتور أمحد شليب ، ومناهج البحث وحتقيق الرتاث للدكتور 1)

أساسية يف البحث أكرم العمري ، وأجبدايت البحث يف العلوم الشرعية للدكتور فريد األنصاري وقواعد 
 العلمي للدكتور سعيد صيين . 
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 ة كالصحيحني ، والسنن األربع ، ومسند أمحد وأيب العناية أبصول كتب السن
يعلى والبزار ، وصحيح ابن خزمية وابن حبان ومستدرك احلاكم ، وسنن 
الدارقطين والبيهقي ، ومعاجم الطرباين الثالثة حبيث يقدمها على غريها أثناء 

 اجلمع األويل ، ويتأكد أن ال يفوته شيء من طرقها . 
  ـ سوى ما تقدم ـ حسب أقدمية املصادر )وفاة مؤلفيها( ترتيب نتائج حبثه زمنيًا

، ليقدم األهم على املهم، ويستغين عن املصادر الثانوية اليت تشتت جهده ، 
وال مثرة كبرية من ورائها ، فإذا وقف على احلديث مثاًل يف موطأ مالك ، فال 

بني  حاجة له لالنشغال مبصدر متأخر خرج احلديث إبسناده إىل مالك ، وبينه
 مالك رجل ضعيف إال لفائدة. 

ويستطيع الباحث ترتيب النتائج بناء على خربته ومعرفته ابملصادر ، وإن مل 
يكن قادرًا على ذلك فإن بعض الربامج االلكرتونية تتيح ترتيب النتائج حسب 
وفيات مؤلفيها من خالل فرز النتائج حبسب العمود اخلاص بوفيات املؤلفني  

امع الكلم، أو من خالل خيار خاص بذلك كما يف برانمج كما يف برانمج جو 
 الشاملة . 

 
  ، أشهر الطرق لتنظيم البياانت البحثية اجملموعة ثالث طرق : طريقة البطاقات

وطريقة امللفات ) أو الكراسات( ، وطريقة التصوير من املصادر ، وهذه الطرق 
حلاسب اآليل ، مبينة يف كتب مناهج البحث العلمي ، إال أنه مع شيوع ا

وسهولة استخدامه ، وما يقدمه من خدمات متعددة ومرونة يف التعديل 
واحلذف واإلضافة ؛ قّل استعمال هذه الطرق وغلب استعمال الربامج 
االلكرتونية ملا يقدمه احلاسب من ميزات ، ولسهولة النقل املباشر )النسخ 

 د مثالً ، ويالحظ ما يلي : واللصق(  من املصادر للربامج املكتبية كربانمج الوور 
o  يستعمل بعض الباحثني شجرة اإلسناد مباشرة لتنظيم معلومات

التخريج ، مث يرجع للنصوص يف املصادر عند الصياغة ، وال حيتاج 
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إىل مرحلة وسيطة لتجميع البياانت مث رمسها يف الشجرة ، وسيأيت يف 
ريقة املطلب التايل الكالم على شجرة اإلسناد ، لكن هذه الط

املختصرة قد ال تناسب كل الباحثني، وال يستطيع كل أحد القيام 
برسم الشجرة مباشرة ، كما أن كثريًا من األحاديث هلا خصوصية 
تقتضي مجع البياانت قبل التشجري كما يف األحاديث اليت للنقاد  

 كالم كثري يف نقدها وتعليلها . 
o أو تصديرها مللف  تتيح بعض الربامج االلكرتونية مجع نتائج البحث

 خاص، ومن أنفع تلك اخلدمات : 
ميزة النسخ الرتاكمي يف برانمج الشاملة، وهي خاصية متكن الباحث 
من نسخ النتائج جمتمعة أثناء تصفحها مباشرة دون احلاجة للصق 
بعد كل نتيجة حبث مع إضافة الربانمج للجزء والصفحة لإلحالة 

 لكل مصدر . 
ادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية خدمة كما يتيح برانمج جامع خ

تكوين وثيقة لنتائج البحث إال أهنا تقتصر على عشر نتائج فقط يف 
 النسخة املتداولة . 

 
  من املنهج املتبع عند احملدثني ما عرب عنه اإلمامان : حيىي بن معني وأبو حامت

، ومعناه التوسع (1)"فـََفتِّشوإذا حّدثَت  فـََقمِّش،إذا كتبت  الرازي بقوهلما : "
عند التلقي واجلمع ، ويكون التدقيق واالنتقاء عند األداء والتحديث ، وهكذا 
ينبغي أن يكون املخرج ، فيحرص على االستيعاب يف مرحلة اجلمع ، وال يرتك 

                                 
، وخرجها اخلطيب  ٣1/5٤9، وهتذيب الكمال  1٤/65، واتريخ دمشق  1/٤٣(  انظر : اتريخ بغداد 1)

عن أيب حامت الرازي أيضاً . والقمش : مجع الشيء  2/220يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 
 مادة ق م ش .من هنا وهناك . انظر : خمتار الصحاح 
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شيئًا من املصادر والطرق وكالم أهل العلم ، فرمبا ترك شيئًا ظنًا منه أنه ال 
ه ، مث تبني له فيما بعد أمهيته ، وَعُسر عليه معرفة حاجة له أو ال فائدة من

موضعه ، ورمبا نسي هذه املعلومة ، مع أن هلا أثرًا كبريًا يف الدراسة واحلكم على 
 احلديث . 

 
  ينبغي أن يالحظ املخرج أثناء ترتيب بياانت التخريج أمورًا مهمة تنبين عليها

واة يف املتون واألسانيد ، الدراسة والصياغة ، كمواضع اختالف واتفاق الر 
ومدارات األسانيد، وألفاظ التحديث وما يرتتب عليه من السماع واللقيا 
وانتفاء شبهة التدليس ، والرواة املدلسني واملهملني واملبهمني واملختلطني ، 
وغري ذلك مما ستتبني حاجته يف املباحث التالية ، ومما هو متعلق بدراسة 

عن موضوع هذا البحث ، وفيه مؤلفات مستقلة   األسانيد ، وهو علم خارج
 كما بينه يف املقدمة . 

وهذه املالحظة والتحليل لبياانت التخريج ترتبط مبستوى الباحث يف العلوم 
املساعدة املتصلة بعلم التخريج ، كعلم املصطلح ، وعلم اجلرح والتعديل ، 

ما كان الباحث أتقن وعلم النقد ، وعلم التاريخ ، وعلوم املنت املتعددة ، فكل
لتلك العلوم ، كان أكثر دقة وفطنة ملواضع اإلعالل ، واملسائل اليت تستوجب 

 عناية أكرب .  
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 املطلب الثالث : شجرة اإلسناد
 التعريف : شجرة اإلسناد : هي رسم كهيئة الشجرة ، تلخص فيه طرق احلديث . 

أو األحاديث ذات املوضوع أو ) هي عبارة عن رسم توضيحي ينتظم فيه رواة احلديث 
 .(1)الواحد حبسب ترتيبهم يف اإلسناد ، مع ذكر مواضع االلتقاء واالفرتاق فيه (

وحيتاج إليها احملدث ، استعملها احملدثون قدميًا ، قال ابن رشيد يف رحلته يف ترمجة احملب 
 .(2)داود ( أيب سنن يف أسانيده فيها كتب مغصنة شجرة صورة له الطربي : )ورأيت

اهلدف : تنظيم معلومات التخريج ، إلنشاء صورة ذهنية صحيحة ) إمجالية وتفصيلية ( 
 عن طرق احلديث ، ورواته ، ومدار أسانيده ، واختالفاهتا . 

وتكون الشجرة كاملخطط أو اخلريطة ليعتمد عليها الباحث يف بناء دراسته ، ويف التعبري 
ج للوصول إىل حكم صحيح على احلديث عن الطرق واأللفاظ وصياغة معلومات التخري

(٣) . 
 األدوات : 

 مرسام أو أقالم ملونة( .  – (٤)يف الرسم اليدوي : )ورقة كبرية 
 يف الرسم االلكرتوين : 

                                 
، وفيه فوائد  91(  عرفها بذلك أ.د.عبد الصمد عابد يف كتابه املدخل إىل ختريج األحاديث واآلاثر ص 1)

 وأمثلة أخرى عن رسم الشجرة . 
، ومن أمثلته يف القرن املاضي ما ذكره الكتاين عن الشيخ أمحد أيب اخلري املكي ؛  2٣7العيبة ص  ء(  مل2)

مساه مشجر األسانيد ، ذكر فيه أسانيد الكتب اليت يرويها ، قال : )وهو مشجر  إذ ذكر أن له كتاابً 
عجيب، على نسق غريب ، جعله دوائر ، وكل دائرة يكتب فيها اسم راٍو ، ويصلها أبخرى ، يكتب 

 .   2/588داخلها اسم الراوي ( . فهرس الفهارس 
إنه يكفيه أن يصممها ابلشكل الذي يستفيد منه ، (  واملقصود غالبًا من الشجرة : الباحث نفسه ، ولذا ف٣)

وأما إذا كانت الشجرة يراد هبا القارئ فال بد من مراعاة مناسبتها لعموم األفهام ، وتنسيقها بشكل 
 أكثر وضوحاً وترتيباً . 

وى (  واألوراق اليت تكون مسطرة أفقيًا وعموداًي أنسب لرسم الشجرة ليكون أهل الطبقة الواحدة يف مست٤)
 واحد . 
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 للمخرج خيارات عدة منها : 
 .   smartartبرانمج الوورد ميزة  -1
 .  edraw maxبرامج الرسم الشجري مثل برانمج  -2
 لاليباد .   PUREFLOWبرامج لألجهزة الكفية  -٣
 .www، وموقع  /https://www.draw.ioمواقع مثل موقع  -٤

xmind.net   (1). 
تقوم بعض الربامج احلديثية برسم شجرة اإلسناد ، مثل برانمج حرف للكتب  -5

، التسعة ، وجوامع الكلم ، وبرانمج جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة 
يزال ينقصها الكثري لتكون عملية للباحث ، وقيام الباحث برسم  وال

الشجرة بنفسه أكثر فائدة ، وأدق للنتائج ، وميكنه بعد ذلك املقارنة 
 سيما برانمج جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة .  بعمل احلاسب وال

 قبل التشجري : 
احلديث ، وذلك بقراءهتا يف ال ميكن البدء برسم شجرة احلديث حىت يتم تصور طرق 

املصادر ، وميكن االستفادة من املصادر االلكرتونية كما تقدم التنبيه عليه يف املبحث 
 السابق. 

ومن النقاط املهمة يف التصور اإلمجايل للحديث : معرفة الصحابة الذين يروون احلديث 
كما سيأيت ،   لكي يرسم لكل صحايب شجرة مستقلة إال إذا كانت اختالفًا على راوٍ 

ومعرفة مدارات االختالف يف احلديث لرياعى يف الرسم وضع مساحة أوسع هلم ، وغري 
 ذلك . 

وميكن تشجري األسانيد مباشرة من املصادر احلديثية ، إال يف األحاديث اليت تعددت 
طرقها أو األحاديث اليت يقع يف أسانيدها خالف كبري = فهذه تستوجب تصورًا كافياً 

 للمعلومات ليتمكن بعد ذلك من رسم الشجرة .وفرزًا 
                                 

 (  استفدت بعض هذه الربامج واملواقع من الطالب أثناء التدريس ، جزاهم هللا خرياً . 1)

https://www.draw.io/
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 صفة التشجري :
خيتلف املمارسون للتخريج يف كيفية رسم الشجرة ، واملقصود منها الرتتيب واإليضاح 
واالستفادة منها يف الصياغة والدراسة ، فمىت حصل استيفاء األغراض العلمية املطلوبة 

 الشكل الذي رمست به الشجرة ، من الشجرة على وجه صحيح فال يهم النظر يف تعيني
ولذا ؛ فإن ما سأذكره هي إحدى الطرق اليت أرى أهنا أكثر بيااًن وإيضاحًا لرسم الشجرة 

 ختطئة الطرق األخرى .  يعين ، وهذا ال
 يكون التشجري لكل إسناد لوحده حىت يفرغ منه ، مث ينتقل إلسناد آخر . (1)
سفلها ، فيدون يف أعلى الصفحة يبدأ رسم الشجرة من أعلى الصفحة  نزواًل أل (2)

طرف احلديث أو رقمه يف البحث العلمي مث يذكر حتته الصحايب ... 
 وهكذا نزواًل . 

بعد كتابة الصحايب يتفرع عنه خط انزل ألسفل : ويكتب حتته اسم الراوي عن  (٣)
 الصحايب وهو التابعي . 

 .  ويتفرع عن التابعي خط انزل ألسفل : ويكتب حتته اسم الراوي عنه
وهكذا حىت يكون يف أسفل الصفحة : اسم املخرج للحديث كالبخاري 

 ورقم احلديث .  
وإذا كان الصحايب مثاًل : قد روى عنه أكثر من راٍو ، فيتفرع عنه أكثر من 

 خط، حبسب عدد الرواة عنه .
اذا انتهى من إسناد انتقل إلسناد آخر ، فيذكر منه ما مل يذكر من الرجال يف  (٤)

ألول ، حبيث يبدأ من أعلى السند ، فما كان مذكورًا من الرجال اإلسناد ا
يكرره ، ويبدأ من حيث اختلف اإلسناد مالحظًا مواضع االتفاق  ال

 واالختالف بني اإلسنادين .   

 مهمات : 
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  جيب  العناية عند رسم شجرة اإلسناد بتعيني الرواة املبهمني مثل : ليث ، فيعني
بن أيب سليم ؛ ألن األصل يف الشجرة أن هل هو ليث بن سعد أو ليث 

يتكرر الراوي فيها يف أكثر من موضع إال لضرورة ، و ال ميكن أتجيل  ال
 هذا ملرحلة دراسة األسانيد .

  جيب العناية بتعيني ألفاظ األداء ، وال سيما يف طبقة التابعني ، ويف الرواة
راوي وشيخه املدلسني ، ويكتب لفظ األداء على اخلط الذي يصل بني ال

 . 
  ال ينبغي للباحث أن يكتفي بكون الراوي روى عن شيخه فيكتبه يف موضعه

من الشجرة فقط ، بل ينظر يف كيفية روايته ، إسنادًا ، ومتناً ، فإن خالف 
يف إسناده أو متنه وجب عليه إثباته يف الشجرة ، كأن يكون هناك إسناد 

يه عنه مالك هكذا ، عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ، ويرو 
فيكتب مالك راواًي عن الزهري يف الشجرة ، مث جيد احلديث قد رواه معمر 
عن الزهري أيضًا ، فال يستعجل يف كتابته ، فرمبا كان معمر رواه عن 

 الزهري عن أيب سلمة مرسالً من دون ذكر أيب هريرة .
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 العزو إىل املصادراملبحث الثاين :
 متهيد

ح دارج يف البحوث العلمية احلديثية وغري احلديثية ، ومعناه لغة : مصطلح العزو مصطل
. قال ابن جريج : (1)النِّسبة ، يقال : عزا الشيء : نسبه ، وأسنده ومناه لقائله أو فاعله

 . (2)حّدث عطاء حبديث فقيل له : إىل من تعزيه ؟ أي إىل من تسنده
 .فعزو احلديث نسبته للمصادر احلديثية اليت خرجته 

وليس العزو أمرًا شكليًا تلزم به اخلطط األكادميية ، وال مثرة من ورائه؛ بل هو أمر له 
 أمهيته ، وله فوائد كثرية منها: 

التوثيق ، إبثبات أن هذا اللفظ حديث منسوب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  -1
. 

هو األساس الذي يبىن عليه كل دراسة للحديث ، سواء كانت إسنادية أو  -2
 ية.متن

 فوائد التخريج املتعددة مبنية على العزو .  -٣
 فوائد مباشرة قبل الدراسة كالعزو للصحيحني أو كتب املوضوعات .  -٤

 
 

                                 
 مادة عزا . س ٣/62، وهتذيب اللغة  6/2٤25(  انظر : الصحاح 1)
 مادة عزا .  15/52(  انظر : لسان العرب 2)

 أتصيل
)إذا تعذرت  إال حلاجةيعزى لغريها  وال،  فقط للكتب املسندة يكون العزو •

 .اإلحالة للكتب املسندة ( 
ترتب مصادر التخريج يف السياق الواحد على وفيات مؤلفيها، سوى  •

  وقد يقدم املتأخر وفاة لفائدة .، الكتب الستة فإهنا تقدم على غريها 
يذكر موضع احلديث من الكتاب بذكر رقم اجلزء والصفحة ن العزو ويكو  •

 ورقم احلديث، ويزاد يف الكتب الستة : اسم الكتاب والباب . 
ويستعمل عبارات العزو اليت تدل على كيفية إخراج احلديث حنو : أخرجه   •

 . ، وذكره، وعلقه بصيغة اجلزم 
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 تفصيل
 أواًل : أنواع املصادر اليت يعزى إليها .

األصل يف العزو أنه ال يكون إال للكتب املسندة ) اليت تروي احلديث ابإلسناد 
ديث وإمكانية دراسته ، وال يعزى لغري الكتب ( ليستفاد من ذلك توثيق احل

 عند تعذر وجودها يف تلك الكتب .  املسندة إال
 وميكن تطبيق ذلك على أنواع مصادر السنة : 

املصادر األصلية .  ) مسندة ، عصر الرواية ، موضوعها علم  (1)
 احلديث ( . 

. ) وهي مثل سابقتها إال أهنا يف علوم أخرى  (1)املصادر الفرعية (2)
 تفسري ابن جرير ( . ك

ويستحسن ذكر السورة عند العزو البن جرير مثاًل ، واسم املرتجم له 
 عند العزو لكتاب يف اجلرح والتعديل وهكذا . 

املصادر املنتقاة . ) انتقيت أحاديث من املصادر األصلية مثل كتب  (٣)
 األحكام والكتب اجلامعة وغريها ( .

ام أصوهلا . مثل املطالب العالية ومنها كتب الزوائد ، وبعضها تقوم مق
 . مثل مسند ابن أيب عمر ، ومسند مسدد .  

وتكون العبارة هكذا : ) أخرجه مسدد يف مسنده ـ كما يف املطالب 
 العالية )../...( ـ وأمحد .... ( . 

املصادر املساعدة مثل كتب األطراف وكتب التخريج ، وال يعزى إليه  (٤)
ادر األصلية والفرعية ، كأن يعزو ابن إال عند تعذر وجودها يف املص

                                 
ة ابعتبار تقدمها، وابعتبار الفن الذي (  مسيتها فرعية ابعتبارها ليست يف علم احلديث ؛ وإال فهي أصلي1)

 تنتمي إليه . 
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امللقن يف البدر املنري لكتاب مفقود فيعزى إليه ، وإمنا يستفاد منها يف 
 دراسة احلديث ومعرفة حكمه . 

 العزو للكتب املفقودة : 
ويالحظ أنه إذا خرج احلديث إمام متقدم كتابه مفقود ، وعرف الباحث ذلك من خالل 

 ب العالية وإحتاف اخلرية املهرة والدر املنثور فله حاالن : املصادر املتأخرة كاملطال
احلال األوىل : أن يكون املصدر املتأخر ذكر إسناد الكتاب املفقود ، وحينئذ يعزى 

 للمتقدم يف موضعه مع مصادر التخريج األخرى ، فيقال مثالً : 
 هقي .أخرجه مسدد ـ كما يف املطالب العالية /     ،  وأمحد .... ، والبي

احلال الثانية : أن يكتفي املصدر املتأخر ابلعزو دون ذكر اإلسناد ، فيؤخر ذلك بعد 
 متام مصادر التخريج لتعذر معرفة املكان املناسب له يف املتابعات ، فيقول مثاًل : 

أخرجه أمحد ، والطرباين من طريق الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة بلفظ كذا .... ، 
 يف الدر املنثور البن أيب حامت .  وعزاه السيوطي

 ما يكتفى به من املصادر : 
تقدم يف مقدمات متهيد هذا البحث اإلشارة إىل أنواع التخريج : املختصر ، واملتوسط ، 

 واملوسع ، وأتثري ذلك على تعداد املصادر قلة وكثرية . 
املوسع ؛ حىت وال شك أن األصل هو استيعاب املصادر احلديثية األصلية يف التخريج 

ـ وقد ال يناسب ـ  يعسر يستدرك شيء من الطرق أو األلفاظ أو األحكام ، إال أن ال
 .أتليفاً أو حتقيقاً ، يف مجيع البحوث مطولة أو خمتصرة  القيام بذلك

والشائع لدى املخرجني االكتفاء ابلعزو إىل الصحيحني عند وجودها فيهما أو يف أحدمها 
و متنية ، كأن يكون احلديث قد انتقد بعض أهل العلم لفظة منه أو لفائدة إسنادية أ إال 

 إسنادًا فيتوسع حينئذ يف بيان طرقه وما أعل به ومناقشة ذلك . 
ويكتفي كثري من الباحثني ابملصادر املشهورة ) الكتب التسعة والصحاح واملسانيد 

ما مل يكن هناك فائدة  الثالثة واملعاجم الثالثة ( إذا كانت كافية يف بيان علة احلديث
 زائدة ، أو وجد احلديث يف كتاب أقدم منها يف القرن الثاين أو الثالث . 
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 اثنياً : ترتيب املصادر .

 ميكن ابتداء ترتيب املصادر احلديثية يف التخريج ابعتبار عدة أمور : 
 وفيات املؤلفني .  -1

من العلل اليت تقع  وفائدهتا : تصحيح املنت ، وتقدمي األعلى سندًا ، والسالمة
، وغير ذلك من (1)يف األسانيد املتأخرة وتسلم منها املصادر املتقدمة

  الفوائد . 
وميكن الرتتيب على ذلك حبفظ وفيات مشاهري األئمة املؤلفني لكتب 
السنة، وتثبيت ذلك من خالل تطبيق ذلك يف التخريج وعلوم اجلرح 

 ى ذلك . والتعديل ، بل وترتيب الكتب يف املكتبة عل
 كما أن هناك رسوماً ملخصة لوفيات املؤلفني . 

 وتقدم بعض الربامج االلكرتونية هذه اخلدمة أيضاً . 
 الصحة .  -2

فيقدم البخاري مث مسلم ، مث كتب الصحاح األخرى إلفادة ذلك احلكم 
 على احلديث . 

 املكانة .  -٣
ملزي : فيقدم الصحيحان ، مث السنن األربع مرتبة على ترتيب احلافظ ا

 سنن أيب داود ، مث الرتمذي ، مث النسائي ، مث ابن ماجه مث مسند أمحد . 
 مكانة نوع الكتاب .  -٤

ورأيته يف بعض الرسائل العلمية ، فيبدأ ابلصحاح مثال مث املسانيد مث 
 املصنفات ... وهكذا ، وهو ترتيب غري مناسب ؛  

                                 
(  مثاله : كون البيهقي خيرج أحاديث املوطأ من طريق يونس بن بكري عن مالك ، ويونس متكلم فيه ، لكنه 1)

ال أثر هلذا التضعيف إذا كان احلديث موجودًا بتمامه يف املوطأ ، فإذا قدم املوطأ سلمت من احلاجة إىل 
 ونس من كالم النقاد . بيان حال ي
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رفها ومكانتها ) وأمور أخرى ( والذي عليه عمل أكثر املخرجني تقدمي الكتب الستة لش
 على الرتتيب التايل : 

 ) البخاري ، مث مسلم ، مث أبو داود ، مث الرتمذي ، مث النسائي ، مث ابن ماجه ( . 
 مث ترتب بقية الكتب على وفيات مؤلفيها . 

 ولكن هنا تنبيهات واستثناءات : 
) أي يف فقرة يكون الرتتيب السابق للمصادر إذا كانت يف سياق واحد متصل  (1)

واحدة(، وأما إذا كان الباحث يرتب التخريج على املتابعات أو على أوجه 
اخلالف فإن هذا الرتتيب إمنا يلزمه يف املتابعة الواحدة ، والوجه الواحد من 
اخلالف ، أما ترتيب املتابعات وأوجه اخلالف إمجااًل فسيأيت عند الكالم 

 تلخيصها. عند الكالم على طرق حكاية األسانيد و 
إذا كان املؤلف له أكثر من كتاب ، وخرج احلديث يف الكتابني ، وأراد الباحث  (2)

العزو إليهما فإن يقدم الكتاب األشهر ، فيقول مثاًل : أخرجه أبو داود يف 
السنن ) .../ ... ( ، ويف املراسيل ، ويقول : ) أخرجه البيهقي يف سننه ) 

 .../...( ويف شعب اإلميان ( .   
ّدم املصدر املتأخر وفاة يف الرتتيب إذا كان خرج احلديث من طريق مصدر يق (٣)

 متقدم ، فيذكر عقبه مباشرة ، مثال ذلك : 
أخرجه عبد الرزاق ـ ومن طريقه الطرباين ـ وأمحد والدارمي ، فقّدم الطرباين 
مع أتخر وفاته على أمحد والدارمي لكونه خرج احلديث من طريق عبد 

 الرزاق . 
 ن العمل يف حتقيق وختريج كتاب مسند ، فرتتب املصادر كما يلي : إذا كا (٤)

املصادر اليت روى املؤلف من طريقها ، وهي بعبارة أخرى : -أ
مؤلفات رجال اإلسناد الذي أخرج احلديث من طريقهم ، كأن خيرج 

 البيهقي احلديث من طريق أيب داود ، فيعزى أليب داود أواًل . 
 ) إذا كان من اإلسناد نفسه ( . كتب املؤلف األخرى . -ب
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املصادر األخرى حسب الرتتيب املقدم ، وبتخرجيها على طريقة -ج
املتابعات حبسب األقرب للمصدر كما سيأيت يف طرق حكاية األسانيد 

 وتلخيصها .

   اثلثاً : عناصر العزو للمصادر . 
 ينبغي أن يتضمن العزو أمرين مهمني : 

اللة على مكان املعلومة ملن طلبها ، بذكر اسم الكتاب واسم األول : التوثيق ، وهو الد
 مؤلفه ، وموضع املعلومة منه ) رقم احلديث ، واجلزء والصفحة ( .

الثاين :  املنقول ، إما بذكره حبروفه اتمًا ، وهذا ال يناسب غالبًا ، أو بتقدمي وصٍف 
احلديث ومتابعاته خمتصر مطابٍق لواقع الكتاب الذي عزا إليه من حيث بيان سند 

واالختالف فيه ، ومتنه ، وحكم املؤلف عليه ، حبيث يستغين القارئ هبذا الوصف عن 
 الرجوع للكتاب . 

و) العزو التام ( هو  أن يذكر الكتاب مث الباب مث رقم اجلزء والصفحة مث رقم احلديث ، 
ء والصفحة ورقم لكن جرت عادة عامة احملققني االكتفاء يف غري الكتب الستة برقم اجلز 

احلديث إال لفائدة، كما أن كثريًا منهم ال يذكر تبويبات مسلم نظرًا ألهنا ليست من عمل 
 مسلم نفسه. ) وبعضهم يرمز للكتاب حبرف : ك ، وللباب : ب ، وللرقم : ر ( .

وينبغي عند العزو ذكر املؤلف واسم كتابه فيقال مثاًل : أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 
أكد هذا إذا كان يرتتب عليه إيهام الصحة أو الضعف كأن يقال : أخرجه البخاري ، ويت

يف التاريخ الكبري ، ولو اقتصر الباحث على قوله : )أخرجه البخاري( لتوهم أنه يف 
 الصحيح . 

وال أبس ابالكتفاء ابلعزو للمؤلف فقط إذا مل يُعرف له إال كتاب واحد ، أو كان له  
ع بني أهل العلم دون سائر كتبه األخرى كما يقع يف العزو للكتب كتاب واحد هو الشائ
 الستة ومسند أمحد . 

 ويذكر يف العزو اسم الكتاب ، والباب الذي ُخّرج فيه احلديث . 
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والفائدة من ذكر الكتاب والباب تعيني موضع احلديث إذا اختلفت الطبعات ، وقد 
 يستفاد منه فقه احلديث تبعاً . 

كتاب كما هو عند املصدر ، ولو يسمه كتااًب ؛ ألن املقصود معرفة موضع ويذكر اسم ال
احلديث ، فالرتمذي يعرب عن الكتاب بقوله : أبواب ، والبيهقي يقول : مجاع أبواب كذا 

 ، فيقال : أخرجه الرتمذي يف أبواب ... . 
بذكر الرتمجة وإذا كان لفظ ترمجة الباب طوياًل ، فيكتفى جبملة اتمة منه ، ألن املقصود 

هو الداللة على املوضع ، وهو حيصل بذلك ، وليس املقصود لفظ الرتمجة خبصوصه 
 لالستنباط مثالً .

وإذا كان ابب بال ترمجة ، فيذكر رقم الباب إن كان مرقمًا ، أو يقول : ) الباب الذي 
 يلي ابب .... ( . 
 وأما رقم احلديث : 

من أول الكتاب إىل آخره ؛ ألنه  يكون  فيذكر الرقم العام لألحاديث الذي يبدأ
للحديث رقمان يف بعض الكتب املطبوعة ، رقم تسلسلي عام ، يستطيع القارئ 
بواسطته الوصول للحديث ، ولو مل تذكر اجلزء الصفحة ، خبالف رقم احلديث اخلاص 

 يف كل كتاب .  
بن عمر : حديث ا -طبعة فؤاد عبد الباقي  –مثال ذلك من صحيح اإلمام مسلم 

 مرفوعاً : )) ال تصوموا حىت تروا اهلالل ... احلديث(( ، ورقمه يف املطبوع : 
 ( حدثنا حيىي بن حيىي ... .1080)-٣

( فهذا هو 1080معناه : احلديث الثالث من كتاب الصيام فقط ، وأما الرقم )  ٣فرقم 
 ترتيبه العام من أول صحيح اإلمام مسلم ال خبصوص كتاب الصيام .

ذلك ما يقع يف بعض الطبعات من ذكر احملقق رقمًا آخر للحديث يوافق طبعة  ومثل
 أخرى، وحينئذ يدون الباحث الرقم املتسلسل لطبعة الكتاب ال ما حيال به لطبعة أخرى.

 وإذا روى املخرج احلديث يف أكثر من موضع فهل يكرر الباحث العزو ؟ 
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رجيًا خمتصرًا فيكفي موضع واحد وال خيتلف احلال ابعتبار نوع التخريج ، فإن كان خت
 سيما إذا كان الكتاب املعزو إليه صحيح اإلمام البخاري . 

وهو كذلك يف التخريج املتوسط إال لفائدة ؛ كأن يكون خرجه يف موضع آخر مصرحاً 
 بتصريح املدلس ، أو تعيني املبهم ، أو يكون خرجه إبسناد آخر . 

 ه مواضع ختريج احلديث ولو تكررت . وأما التخريج املطول : فتستوعب في
 مثال : حديث أبي هريرة في القيء . 

كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عامدًا  ُسَننه أخرجه أبو داود في 

كتاب الصوم باب ما جاء جامعه  ، والترمذي في 2380رقم  2/776

كتاب  الكربى ، والنسائي في 720رقم  3/89فيمن استقاء عمدًا 

، وابن ماجه  3117رقم  3/317الصائم يتقيأ  يالصيام باب ف

رقم  2/315الصائم يقيء  كتاب الصيام باب ما جاء في ُسَننه في

 صحيحه ، وابن خزيمة في 2/498 مسنده ، وأحمد في 1676

، وابن حبان  2/97 شرح معاين اآلاثر ، والطحاوي في 3/226

م ، والحاك 2/184 ُسَننه ، والدارقطني في 8/284 صحيحه في

بن  من طرق عن عيسى 4/219، والبيهقي  1/426 املستدرك في

هريرة  بن سيرين عن أبي بن حسان عن محمد يونس عن هشام

،  من ذرعه القيء فليس عليه قضاء : )) : قال رسول اهلل  قال

، وقال  ... حسن غريب : ) . قال الترمذي (( ومن استقاء فليقِض

وقد  : ) ، قال الترمذي ( حفوظًاأراه م : ال محمد ـ يعني البخاري ـ

،  هريرة عن النبي  روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي

، ونقل  ( رواته ثقات كلهم : ) ، وقال الدارقطني ( يصح إسناده وال

: يريد  ، قال الخطابي ( ليس من ذا شيء : ) أبو داود عن أحمد قوله

 : 387ص داود ألحمد  ، وفي مسائل أبي أن الحديث غير محفوظ

، قلت  عمر : نافع عن ابن سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه؟ قال )

: ليس من هذا  .فذكر الحديث قال . : حديث هشام عن محمد له

.  ( ، إنما هو حديث من أكل ناسيًا وهو صائم فاهلل أطعمه وسقاه شيء

: حدث به عيسى وليس هو  وقال مهنا عن أحمد : ) حجر وقال ابن
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، وقال  2/201 التلخيص احلبري(  ، وليس هو من حديثه كتابه في

، فموضع الخالف  زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه : ) الدارمي

تعليله إلى أنه  ، وأشار البخاري في 2/1079. سنن الدارمي  ( ههنا

: العلل الكبير للترمذي  . انظر ُيفطِّر هريرة أن القيء ال جاء عن أبي

إشارة لعلة أخرى  7/6البن القيم  يب السننهتذ، وفي  198رقم 

، وخالصة األمر أن الحفاظ تتابعوا على إعالل الحديث  للحديث

، وأما الحكم الذي  بناء على ظاهر اإلسناد فالقول قولهم يصححوه ولم

:  المنذر ـ انظر دّل عليه الحديث فإنه قول عامة أهل العلم ونقل ابن

، واهلل  ـ والخطابي االجماع عليه 1/400كتاب الصيام لشيخ اإلسالم 

 .  أعلم
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 رابعاً أهم مصطلحات العزو
 االستعمال اللفظ
 العزو للكتاب املسند  أخرجه ، خّرجه ، رواه 

 للكتاب غري املسند .  أورده ، ذكره ، عزاه 
لكتاب حذف أول إسناده ، وكان املؤلف  علقه ، ذكره فالن تعليقاً ، 

 ممن يسند األحاديث . 
ويراعى عند البخاري وأمثاله التفريق بني 

العزو بصيغة اجلزم ، والعزو بصيغة 
 التمريض .

إذا أخرجه املصنف معلقاً إسناده بصيغة  علقه جازماً به أو جمزوماً به
من صيغ اجلزم ، مثل : ) قال ، وذكر، 

 وهنى ، وكان فالن يفعل كذا ( .
قاً إسناده بصيغة إذا أخرجه املصنف معل علقه بصيغة التمريض 

من صيغ التمريض مثل : ) ويروى ، وروي 
 ، ويذكر ،  

إلسناد خرج منقطعاً ـ أبحد أنواع  أسنده ، وصله 
 مث رواه موصواًل مصدر آخر .  -االنقطاع

 ذكره املصنف بقوله : بلغين عن فالن بالغاً 
ذكر املصنف احلديث يف كتابه املسند ، ومل  ذكره  بال إسناد

ناده ، وأما إذا كان الكتاب غري يذكر إس
 مسندًا فيكفي قوله : )ذكره أو أورده ( . 
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 . األسانيد  املبحث الثالث : حكاية

 أمهية مجع األسانيد ومقارنتها .
من املقرر عند احملدثني أن سبيل تصحيح األحاديث وتضعيفها ، وابب معرفة مقبوهلا من 

عتبار بعضها ببعض ، ومقارنتها سندًا ومتنًا ، معلوهلا ، هو مجع طرق احلديث أواًل ، مث ا
للوصول إىل مواضع االتفاق واالختالف ، والزايدة والنقصان ، والتفرد ، وهبذا تدرك 
علة احلديث عند اختالف الرواة أو تفردهم ، أو ثبوته عند اتفاقهم وتوفر شروط القبول 

 األخرى ، وهذا من أهم معاين التخريج ، ومقاصده .
معــني : ) لــو مل نكتــب احلــديث مــن ثالثــني وجهــاً مــا عقلنــاه ( ، وقــال اإلمــام  قــال ابــن

أمحد : ) احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه ، واحلديث يُفّسر بعضه بعضاً (، وقال ابـن 
ـــني خطـــؤه ( ـــاب إذا مل جتمـــع طرقـــه مل يتب ، وقـــال اخلطيـــب البغـــدادي : (1)املـــديين : )الب

ــه ، ) والســبيل إىل معرفــة علــة احلــ ديث : أن جُيمــع بــني طرقــه ، ويُنظــر يف اخــتالف روات
ويُعتــرب مبكــاهنم يف احلفــظ ، ومنــزلتهم يف اإلتقــان والضــبط ( ، مث أســند عــن ابــن املبــارك 

، أي قـارن بينهـا ،  (2)قوله : )إذا أردت أن يصح لـك احلـديث فاضـرب بعضـه بـبعض (
  وانظر يف مواضع اتفاقها واختالفها .

تبـار رواهتـا فوائـد أخـرى كتصـحيح األسـانيد وسـالمتها مـن التصـحيف وجلمع الطرق واع
 والتحريف ، ومعرفة أحوال الرواة وغري ذلك . 

 وللرواة واملؤلفني يف مجع األسانيد وتلخيصها أغراض خمتلفة ، ومسالك متعددة منها : 
مجع الشيوخ ، أبن يروي الراوي احلديث الواحد عن عدة شيوخ ، ويسوقها  -1

حدًا ، دون أن يُفرد لكل شيخ إسنادًا ، كرواية الزهري حديث مساقًا وا
اإلفك عن عروة ، وابن املسّيب ، وعلقمة بن وقاص الليثي ، وعبيد هللا 
بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة ، وقال عقبه : )وكلهم حدثين طائفة من 

                                 
 . 2/212(  اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 1)
 .  2/295(  املصدر السابق 2)
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حديثها ، وبعضهم أوعى من بعض ، وأثبت له اقتصاصًا ، وقد وعيت عن 
حد منهم احلديث الذي حدثين عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق وكل وا
 ، فأشار إىل اختالف ألفاظهم .(1) بعضاً (

مجع طرق األحاديث وألفاظه متتابعة بذكر إسناد كل رواية مستقلة عن  -2
األخرى، كما يفعل اإلمام النسائي رمحه هللا كثريًا يف أبواب يرتجم عليها 

ا أو على فالن يف حديث كذا ، أببواب ذكر االختالف يف حديث كذ
 فيسوق احلديث الواحد مكرراً ، لكن أبسانيد خمتلفة .  

حتويل األسانيد ، وذلك عند مجع أكثر من إسناد ملنت واحد ، فيذكر اإلسناد  -٣
األول للحديث ، مث يكتب حرف "ح" ، مث يذكر السند  اآلخر ، و"ح" 

 .(2)للتحويل من إسناد إىل آخر
ي الكتب اليت يذكر فيها طرف احلديث الدال على بقيته وهكتب األطراف ،  -4

 . (3)وجتمع أسانيده إما مستوعباً أو مقيدًا بكتب خمصوصة

وتلخص فيها األسانيد بذكرها إىل مواضع االلتقاء لتصل إىل عنوان الرتمجة 
 الذي سيقت فيه ، وهم ال حيذفون شيئاً من إسناد املخرج . 

 مثال ذلك : 
 رمحن بن أوس املدين عن السائب بن يزيد . اجلعيد بن عبد ال 

]خ م ت س[ حديث: ذهبْت يب خاليت إىل النيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم -
فقالت: ابن أخيت وجع ، فمسح رأسي ودعا يل ، مث توضَّأ ... احلديث. 
وأوَّل حديث الفضل بن موسى: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعني 

 .َجلدًا معتدالً 

                                 
 ( .   2770( ، وصحيح مسلم )2661(  انظر : صحيح البخاري رقم )1)
 .   2/88، وتدريب الراوي  ٣/111(  انظر : فتح املغيث 2)
 . 167ستطرفة ص ، والرسالة امل 1/155(  انظر : تدريب الراوي ٣)
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عن حممد بن  خ يف الطهارة عن عبد الرمحن بن يونس؛ ويف وصفة النيبِّ 
عبيد هللا؛ ويف الطبِّ عن إبراهيم بن محزة؛ ويف الدعوات عن قتيبة: 

( عن 21)املناقب  ويف وصفة النيبِّ  -عن حامت بن إمساعيل أربعتهم 
 كالمها عنه به.  -إسحاق بن إبراهيم ، عن الفضل بن موسى 

عن حامت بن  كالمهاعن قتيبة وحممد بن عبَّاد ،    فة النيبِّ م يف ص
 إمساعيل به.

 ت يف املناقب عن قتيبة به ، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
 )ك س( يف الطّب عن قتيبة به.

كتب التخريج . وهلم مسالك يف مجع الطرق وتلخيصها حبسب نوع التخريج  -5
ظاهرة أو خفية ، لكنها ال تورد  وطبيعة مادة التخريج سعة وقصرًا ، وعلل
 أسانيد املصادر كاملة غالباً، بل ختتصرها .

 ومن أمثلة ذلك : 
قول احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي 

)) حديث لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل  الكبري : )
عرج عن أيب هريرة ، رواه صالة(( متفق عليه من حديث أيب الزاند عن األ

البخاري من حديث مالك ، ومسلم من حديث ابن عيينة ـ وهذا لفظه ـ  
 .(1)كالمها عنه (

واملقصود من سرد بعض مسالك أهل العلم يف حكاية األسانيد : معرفة استمداد هذه 
الطرق، وأهنا جادة مسلوكة عند أهل العلم ، مث مالحظة مناهجهم ومواقع استعماهلم 

ارات ، وما حيذف من الطرق ، لينسج الباحث على منواله ، ويستفيد منها يف للعب
 تعبرياته . 

 وميكن أن ترد طرق حكاية األسانيد إىل ثالثة طرق : 

                                 
 .  1/15٣(  التلخيص احلبري 1)
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 األوىل : طريقة املتابعات .
 الثانية : طريقة املدارات .
 الثالثة : طريقة اخلالف . 

إذ يتحقق هبا منهج احملدثني يف وطريقة املتابعات هي األصل يف  صياغة التخريج ، 
 اعتبار الرواايت ، ومقارنتها كما سيأيت . 

ويرى بعض املختصني حتّتم استعماهلا يف كل حديث ، فإن احتيج إىل مسلك آخر 
ابختصار ودون أن يعيد العزو للمصادر ،  –فيستعمله بعد الفراغ من طريقة املتابعات 

غناء بسلوك الطريقة األخرى مباشرة مع مراعاة ويظهر يل أن يف هذا تكرارًا ميكن االست
 قواعد دراسة األسانيد . 

وأيضًا ينبغي التنبيه إىل أن الباحث حيتاج يف كثري من األحاديث لسلوك أكثر من طريقة 
 يف خترجيه كما سيظهر من شرح مواضع استعمال كل طريقة . 
ة لألحاديث اليت ال تكثر وأما طريقة املدارات فتستعمل كثريًا يف التخرجيات املتوسط

 خالفات الرواة والعلل .  
وطريقة اخلالف تستعمل يف األحاديث املعلة واملضطربة ، واليت يقع فيها خالف بني 

 الرواة .  
 أواًل : طريقة املتابعات . 

وهذه الطريقة هي األصل يف صياغة التخريج ـ كما تقدم ـ ، وميكن هبا النظر يف كل راو : 
ديث تفردًا مطلقًا أو نسبيًا عن شيخ معني ، أم وافقه غريه ، أم رواه غريه هل تفرد ابحل

 لكن خالفه يف إسناده أو متنه . 
وتسلك هذه الطريقة بتعيني طريق من طريق احلديث يتم رد طرق احلديث األخرى إليها 

لذي ،  وقد تكون الطريق معّينة مسبقًا كمن حيقق كتااًب مسندًا ، فيكون إسناد الكتب ا
 حيققه هو األصل ، ويرتب مجيع الطرق ابلنسبة إليه . 
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فإن مل تكن معّينة فيمكن للباحث تعيني اإلسناد األساس ابعتبار تقدم من رواها  
هـ ( مثاًل ، أو صحة كتابه كالبخاري ، أو قوة اإلسناد أبن  20٤كالطيالسي ) ت 

 ك .  يكون رجاهلا ثقات ، وبقية الطرق ال ختلو من مقال وحنو ذل
 وميكن توضيح هذه الطريقة مبا يلي : 

  ترتب املتابعات األقرب فاألقرب لإلسناد املعتمد ، فيقدم من وافقه يف السند
 اتماً ، 

 وذلك أبن يرويه عن شيخه مث شيخ شيخه مث من فوقه إىل الصحايب .  
 أي املتابعات التامة مث القاصرة . 

  ًوأخرجه فالن . تبدأ كل متابعة بسطر جديد ، فيقول مثال : 
   يقدم ختريج املصدر الذي روى من طريقه املصنف ، مث خيتار من مصادر

املخرجني األقرب إلسناد املصنف ، فإذا روى البيهقي احلديث من طريق مالك 
مثاًل ، فإنه يبدأ بتخرجيه من املوطأ ألنه أحد رجال اإلسناد ، مث خيرج من بقية 

 املصادر .
 ر كل متابعة مبواضع اجتماع الطرق وافرتاقها ، وينبه على يعتين املخّرج عند ذك

اختالف األسانيد واملتون ؛ فيقول مثاًل : وأخرجه البزار عن فالن عن فالن به 
 مرساًل أو مل يذكر أاب هريرة يف إسناده ، وحنو ذلك .

 مثال : 
 :  ٤/297قال البيهقي يف سننه  
بن  ثنا حممد : بن يعقوب العباس حممد ثنا أبو : هللا احلافظ َعْبد أخربان أبو 

اهليثم عن  عن أيب السمح اج أيبدرّ عن هليعة  ابنثنا :  األسود ثنا أبو : إسحاق
ر صُ قَ  ، الشتاء ربيع املؤمن )) : قال رسول هللا  : سعيد اخلدري قال أيب
 .(( وطال ليله فقام ، اره فصامهن

 خترجيه على طريقة املتابعات : 
 إبسناده ومتنه .  5/٤2٣أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان 
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 عن موسى بن احلسن طريق من 2/525 يعلى وأبو ، ٣/75 أمحد أخرجهو 
  إال أهنما اقتصرا على اجلملة األوىل منه .  به هليعة ابن

 حلية يف نعيم وأبو ٣/981 الكامل يف عدي وابن 2/٣2٤ يعلى أبو وأخرجه
 وسقط ،خمتصرًا أيضاً  به اجدرّ  عن احلارث بن عمرو طريق من 8/٣25 األولياء

: ) غريب ،  ، قال أبو نعيم عقبه(1)"اهليثم أبو: " احللية مطبوعإسناده يف  من
  هللا عن عمرو ( . ال حيفظ إال هبذا اإلسناد ، تفرد به عبد

 اثنياً : طريقة املدارات . 
املدار هو : ملتقى طرقه ، أو هو الرجل الذي تدور عليه أسانيد احلديث وترجع 

 إليه .
ويعرب عنه أحيااًن مبخرج احلديث ، ومثال ذلك أنه حديث له مخسة أسانيد تشرتك 

 الصحايب وهو أبو هريرة مثاًل ، وتشرتك أيضًا يف التابعي  وهو حممد بن مجيعها يف
سريين ، ويف اتبع التابعي وهو أيوب السختياين ، مث ختتلف فيما بعد ذلك ففي 
اإلسناد األول والثاين: يرويه عن أيوب محاد بن سلمة ، ويف اإلسناد الثالث : محاد 

حازم . يكون املدار هنا أيوب لكون مجيع  بن زيد ، ويف الرابع واخلامس : جرير بن
األسانيد ترجع إليه ، فهو موجود يف األسانيد مجيعها ، وختتلف الطرق بعده 

 الختالف تالميذه . 
 وميكن تطبيق ذلك على احلديث املتقدم يف طريقة املتابعات فيقال : 

 وابن عدي يف(، 2/٣2٤( و)2/525) يف مسنده وأبو يعلى (٣/75) أخرجه أمحد
البيهقي يف سننه ( و 8/٣25)وأبو نعيم يف حلية األولياء  (٣/981)الكامل 

سعيد  عن أيب( كلهم من طريق أيب اهليثم 5/٤2٣)شعب اإلميان (، ويف 297/٤)
وطال  ، ر هناره فصامصُ قَ  ، الشتاء ربيع املؤمن )) : قال رسول هللا  : اخلدري قال

 مطبوعإسناده يف  من وسقط، واللفظ للبيهقي ، ولفظه عند البقية خمتصر ،  (( ليله فقام
                                 

 (  املقصود التمثيل ؛ وإال فقد خرج احلديث يف مصادر أخرى .1)
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"، قال أبو نعيم عقبه : ) غريب ، ال حيفظ إال هبذا اإلسناد ، تفرد به اهليثم أبو: " احللية
  هللا عن عمرو ( . عبد

 هذه الطريقة ما يلي :  ويالحظ عند استعمال
إذا كان من دون املدار موضع علة احلديث فال ينبغي اغفال ذكره واالقتصار  (1)

على املدار ، ففي احلديث السابق يروي عن أيب اهليثم : ابن هليعة ، ودرّاج 
، وكالمها متكلم فيه ، وحينئذ ينبغي تفصيل ذلك ، فيقال رواه ..... من 

 طريق دراج ، كالمها عن أيب اهليثم .... .  طريق ابن هليعة ، و..... من
قد يكون للحديث طرق متعددة ترجع ألكثر من مدار ، فيبدأ بتلخيص الطرق  (2)

على املدار األول ، مث ينتقل للمدار الثاين ، مث لألسانيد األفراد ) اليت 
ليس هلا إال طريق واحد ( ، وترتب طرق احلديث أو مداراته ـ إذا تعددت ـ 

 الشهرة .  -لي:  أحبسب ما ي
وتعرف الطريق املشهورة للحديث بكثرة من رواها من الرواة أو بكثرة من 

 خرجها من املصادر احلديثية . 
 الصحة .  -ب

فرتتب حبسب قوهتا ، فيبدأ ابلطريق األقوى ، مث األقل منه حىت ينتهى إىل 
 أضعف الطرق وأوهاها . 

 رسلة واملنقطعة . )ج( االتصال ، فتقدم الطرق املسندة على امل
املقصود ابملدار هنا هو ما قدمته من كون الطرق ترجع إليه ، وقد يطلق ويراد  (٣)

به الرجل املختلف عليه يف اإلسناد ، وسيأيت بيانه يف طريقة اخلالف اآلتية 
 . 

 اثلثاً : طريقة اخلالف . 
لة ، وذكر وهذه الطريقة تشبه ما يذكر يف كتب الفقه واخلالف وغريها من ذكر املسأ

 األقوال فيها ، مث الرتجيح بينها . 
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وتستعمل هذه الطريقة يف األحاديث اليت وقع االختالف يف أسانيدها أو متوهنا ، وهي 
 طريقة اإلمام الدارقطين رمحه هللا يف كتاب العلل . 

فيبدأ الباحث بذكر الرواي املختلف عليه ، مث يبني وجه االختالف ملخصًا إن أمكن 
ثاًل : رواه فالن ، واختلف عليه يف وصله وإرساله ، أو يف زايدة لفظة كذا، أو فيقول م

يف إثبات الراوي الفالين أو حذفه ، مث يقوم ببيان أوجه االختالف مرتبة ، ومعزوة إىل 
خمرجيها ، ويف ضمن ذلك : يذكر أحوال الرواة بني شرطتني هكذا : ـــ ... ـ ، وخيتم 

ه وتلخيص من رواه . ) ويراعى يف بيان حاهلم االختصار حىت الوجه بذكر حال هذا الوج
 ال يتشتت القارئ إال يف الرواة الذين يتوقف الرتجيح على حترير حاهلم (.

 مثال ) افرتاضي ( : 
احلديث رواه الزهري ، واختلف عليه يف وصله وإرساله ، ويف تعيني صحابيه على ثالثة 

 أوجه:
 يب سلمة عن أيب هريرة . الوجه األول : عن الزهري عن أ

 رواه عن الزهري هكذا :
إسحاق بن راشد الزهري ، ـ وهو ثقة يف حديثه عن الزهري بعض الوهم ـ ،  -1

 أخرجه من طريقه النسائي وابن ماجه . 

 الوجه الثاين : عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر . 
ي ، وحديثه عن ورواه عنه هكذا : سفيان بن حسني ، ـ وهو ثقة يف غري الزهر 

 الزهري ضعيف ـ ، أخرجه من هذا الوجه البيهقي . 
 الوجه الثالث : عن الزهري مرساًل . 

سفيان بن عيينة ، وهو إمام حافظ ، أخرجه من طريقه أبو  -1ورواه عنه مرساًل : 
 داود.

 مالك بن أنس ، ـ وهو إمام مشهور ـ ، أخرجه من طريقه أبو داود والرتمذي. -2
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 الوجه الثالث : وهو كونه من مرساًل عن الزهري لألسباب التالية : والراجح هو 
ثقة رواة هذا الوجه ، وهم من الطبقة األوىل عن الزهري ، وهم مقدمون على  -1

 رواة األوجه األخرى ـ كما تقدم . 
 كوهنم أكثر عددًا .  -2

 
 تنبيهات :  

وجوه املختلف وال حاجة لعزو احلديث هنا يف أول الصياغة قبل ذكر ال أواًل :
 فيها .

: جيب على الباحث دراسة كل خالف يقع يف أسانيد احلديث ، وقد ال يثبت   اثنياً 
 كل دراسة عمل هبا عند الصياغة حبسب نوع التخريج ، والغرض منه . 

: إذا تعدد اخلالف يف احلديث ، وكان يف أكثر من طبقة ؛ فإن يعتىن ابخلالف  اثلثاً 
صغر يف األكرب ، ومثال ذلك يف احلديث السابق : اخلالف األكرب، ويدمج اخلالف األ

األكرب عن الزهري وهو مدار االختالف ، ووقع خالف آخر عن أحد الرواة عن املدار 
، وهو تلميذ الزهري : معمر ، فاختلف تالميذه أيضًا عنه يف الوصل واإلرسال ، فإنه 

: معمر ـ يف رواية فالن عنه أو  يذكر االختالف عنه مع الرتجيح وبيان سببه فيقال مثالً 
يف رواية األكثر عنه وهم فالن وفالن ، أو وإن كان املقام ال يتسع لذكر اخلالف النازل 
، وليس له أثر قوي على االختالف العايل فيمكن للمخرج أن يقول رواه معمر ـ يف 

 احملفوظ عنه ـ .  
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 رابعاً أهم عبارات تلخيص األسانيد
 االستعمال اللفظ

 كلهم
تستعمل بعد ذكر طرق متعددة إىل رواة كثريين ، وكل 
هؤالء الرواة يروون هذا احلديث عن شيخ واحد ، 

 فيقال مثالً : كلهم عن الزهري به . 

 أربعتهم ، مخستهم
تستعمل مثل لفظ "كلهم" املتقدم ، لكنها أوىل منه 
لضبط عدد الرواة ، وإمنا حيسن ذلك إذا مل يزد عدد 

 التسعةالرواة عن 

 به

أي ابإلسناد املتقدم ذكره ،  وتستعمل لالستغناء عن 
إعادة إسناد تقدم ذكره ، فيقال : عن الزهري به ، 
والبد يف إستعماهلا من إسناد اتم مذكور قبله ، وال 
تستعمل عقب الصحايب ، بل يقال : فذكره ، واألصل 
أنه إذا أطلق لفظ : "به" فإنه يشمل اإلسناد واملنت ما 

 يقّيد . مل
طريق أخرجه النسائي من 

 فالن
تستعمل إذا حذف املخرج شيئاً من اإلسناد بني 

 املصدر وبني الراوي . 

 فالنعن أخرجه 
تستعمل إذا كان املصدر يرويه مباشرة عن فالن دون 

 واسطة .

 اختلف عنه أو عليه
تستعمل العباراتن لبيان االختالف على راٍو ، ويستعمل 

ه ( ، ولعلها أقرب يف هذا االستعمال الدارقطين ) عن
 لغة .

 واتبعه ، ووافقه
عند عطف رواية راٍو على آخر ، واتفقا على إسناده 
ومتنه ، وإذا كان االختالف جزئياً فيمكن استعماهلا 

 مقيدة ؛ فيقال : واتبع فالن لكنه زاد فيه كذا . 
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 وخالفه 
أو  عند عطف رواية راٍو على آخر خمالف له يف اإلسناد

 املنت.

 مقروانً بغريه
إذا رواه املؤلف عن عدة رواة ، وأراد املخرج أن 

 يكتفي بذكر واحد منهم
ومل يذكر فالانً ، وأسقط 
من إسناده فالانً ، وزاد 
 فيه فالن بني فالن وفالن

 عبارات بيان الفروق بني األسانيد
 

ة راٍو تستعمل لالستغناء عن إعادة إسناد ، فتحال رواي كرواية فالن
 إىل رواية راٍو آخر تقدمت روايته . 
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 املبحث الرابع : سوق املتون ومقارنتها . 

 متهيد 
عين احملدثون أبلفاظ  األحاديث كما اعتنوا أبسانيدها حتصياًل لتبليغ السنة كما وردت 
عنه صلى هللا عليه وسلم ، وتعددت وجوه عنايتهم أبلفاظ املتون عند الرواية واألداء 

 تخريج والتأليف. وال
ومع اتفاق مجهورهم على جواز الرواية ابملعىن إال أن مجاعة منهم تشدد يف الرواية ، 
وحرص على أداء الرواية بلفظها كما مسعها ، حىت كان اإلمام مالك يتحفظ من الباء 

 .  (1)والتاء والثاء يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
، قال ابن (2)از الرواية ابملعىن إذا قطع أبداء املعىنوجّوز مجهور السلف واخللف جو 

سريين : )كنت أمسع احلديث من عشرة ، اللفظ خمتلف ، واملعىن واحد ( ، وقال 
 .(٣)وكيع : )إن مل يكن املعىن واسعاً فقد هلك الناس(

ونقص ضبُط بعض الرواة فرمبا زادوا يف األلفاظ أو نقصوا أو توسعوا يف الرواية ابملعىن 
 .(٤)فأخطئوا يف التعبري عن لفظ احلديث بلفظ غري مرادف

ونتيجة الختالف ألفاظ الرواة، وأثر هذا االختالف يف صحة احلديث واالستنباط منه ،  
اهتم أئمة السنة املؤلفون لدواوينها ابلتمييز بني ألفاظ الرواة ، وعزو كل لفظ إىل راويه ، 

زمية رمحهما هللا ، والناظر يف صحيحهما وممن اشتهر بذلك اإلمامان : مسلم وابن خ

                                 
 .  178، والكفاية ص  892(  انظر : جامع الرتمذي ص 1)
 .  2/99(  انظر : تدريب الراوي 2)
 . 891(  أسندمها الرتمذي  يف جامعه كتاب العلل الصغري ص ٣)
لرتمذي عن اإلمام أمحد قوله : ) ابن أيب ليلى ال حيتج به (، قال الرتمذي : )إمنا عىن إذا تفرد (  أسند ا٤)

ابلشيء ، وأشد ما يكون هذا إذا مل حيفظ اإلسناد ، فزاد يف اإلسناد أو نقص ، أو غري اإلسناد أو جاء 
سع عند أهل العلم إذا مل يتغري مبا يتغري فيه املعىن، فأما من أقام اإلسناد وحفظه وغري اللفظ فإن هذا وا

 . 891به املعىن(.جامع الرتمذي كتاب العلل الصغري ص 
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يلحظ دقة متناهية يف ذلك حبيث ينصان على اختالف الرواة ولو  كان اخلالف يف 
 .(1)حرٍف واحدٍ 

واتبعهم يف التمييز بني ألفاظ الرواة واملصادر احلديثية : أئمة احلديث الذي صنفوا يف 
 والغرض منه  . التخريج، وتوسعوا يف ذلك واختصروا حبسب نوع التخريج

وعاب العلماء من توسع يف محل ألفاظ الرواة والشيوخ على بعضها ، ومل مييز بني 
 .(2)ألفاظهم 

 فوائد متييز ألفاظ الرواة واملصادر :
 الدِّقة يف العزو ، واألمانة العلمية بنسبة اللفظ إىل قائله أو راويه أو خمّرجه .  -1
اء ، ألن متييز األلفاظ ال يكون إال مجع ألفاظ احلديث املختلفة بتتبع واستقص -2

 بذلك . 
القدرة على تعيني األلفاظ الثابتة يف األحاديث ، والزايدات املدرجة واملطرحة  -٣

 .(٣)من خالل الرتجيح بني األلفاظ واعتبار منازل رواهتا وخمرجيها
 االستفادة من تنوع ألفاظ الرواية عند شرح احلديث واالستنباط منه . -٤

يف مقدمة األحكام الوسطى مبينًا ميزة كتابه على كتاب أيب القاسم قال اإلشبيلي 
 كتب من فأخرجه احلديث؛ إىل عمد القاسم أاب فإن الزيدزي الذي ألف قبله : )وأيًضا

 وال هو، من لفظ يبني ومل واحًدا، لفظًا إال يذكر ومل عديدة، أبمساء عليه وترجم كثرية،
 أو لفظ يف ابختالف إال كثرية، كتب يف واحدال احلديث جييء ما وقل به، انفرد من

 يف أو القليل، النزر يف إال ذلك، من شيًئا هو يبني ومل نقصان، أو زايدة أو معىن،

                                 
(  قال السخاوي : )وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حىت يف احلرف من املنت ، وصفة الراوي ونسبه( 1)

قال(، إذ مّيز بني لفظني أحدمها : )و  1/12، وانظر مثاًل : صحيح ابن خزمية  ٣/18٣فتح املغيث 
 والثاين : )مث قال( . 

(  واستثنوا من كان حافظ متقنًا يعرف اتفاق شيوخه واختالفهم ، وهلذه املسألة ـ مجع الشيوخ تفاصيل 2)
 .  ٣/18٤، وفتح املغيث  2/816وأحكام ليس هذا موضعها .  انظر : شرح علل الرتمذي 

 . بوي الذي تكلم به النيب وال شك أن الغرض من ذلك كله : حماولة حتصيل اللفظ الن (٣)
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 مما اللفظ يف االختالف وليس ذلك، من كان فيما أو أكثر، يف أو املئة، من احلديث
 قائله، إىل كالم كل ينسب األوىل أن ولكن متفًقا، املعىن كان إذا احلديث يف يقدح

 أو زايدة أو معىن االختالف من احلديث يف كان ما وأما به، الناطق إىل لفظ كل ويعزى
 احلكم صاحب يعرف حىت وحتصيله، وهتذيبه ومتييزه، ذلك تبيني إىل حيتاج فإنه نقصان،

 من عليه ترجم مبا الواحد احلديث على هللا رمحه ترجم وإمنا املختلف واملعىن الزائد
 من وأخرجته احلديث إىل أان وعمدت له، الناس وإخراج احلديث شهرة لتعرف ب،الكت

 ليعرف واحد وبلفظ واحد، كتاب من الزايدة ذكرت وكذلك واحد، ولفظ واحد، كتاب
 .(1)صحيحة( إليه احلديث نسبة وتقع النص، صاحب ويتبني اللفظ صاحب

 منهجية التمييز بني األلفاظ عند اجلمع :
تنبيه املخّرج على العناية جبمع األلفاظ أثناء البحث يف املصادر ، وله  تقدم فيما سبق

 يف حتصيل ذلك أثناء اجلمع  ـ إمجااًل ـ طريقان : 
كتابة لفظ كل مصدر اتمًا أثناء اجلمع ، وال شك أن هذه الطريقة أدق ، وتغين  -1

عن الرجوع للمصادر فيما بعد ، إال أهنا تعسر عند كثرة مصادر ختريج 
 ديث، وتعدد طرقه . احل

اعتماد لفظ أحد املخرجني وكتابته ، وتدوين ما خيتلف به كل راٍو أو مصدر  -2
 عن اللفظ الذي اعتمده املخّرج أواًل .

وهذه الطريقة أيسر وأوضح، لكن ينبغي العناية بكتابة مجيع الفروق املؤثرة 
ند ، واحلذر من اخلطأ يف هذه املرحلة ، ألنه سيرتتب عليه ما بعده ع

 صياغة التخريج . 
 
 
 

                                 
 .  69-1/68األحكام الوسطى  (1)
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 منهجية التمييز بني األلفاظ عند الصياغة :
األصل يف ذكر لفظ احلديث عند التخريج أن يبدأ بذكر لفٍظ للحديث ، ويعزوه 
ملخرجيه ، ويعنّي من أخرجه هبذا اللفظ، مث يذكر فروق األلفاظ بني املخرجني ، فهذه 

 هي طريقة بيان األلفاظ إمجاالً . 
 مثال ذلك :

 وميكن تقسيم حاالت صياغة مقارنة األلفاظ إىل ثالث حاالت :
احلال األوىل :أن تتشابه ألفاظ املخرجني ، حبيث ال يكون الفرق بني األلفاظ إال يف 

 حروف يسرية ، أو يف كلمة مقاربة ال تؤثر يف معىن احلديث . 
حب اللفظ ، ويف هذه احلال يذكر لفظ احلديث ، ويعزى جلميع املخرجني ، ويعني صا

 . (1)وذلك بعبارة : ) واللفظ لفالن ( ، فيفهم من العبارة أن ألفاظ بقية املخرجني متقاربة
مثال :قول ابن عبد اهلادي : ) وعن جابر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

، هنى عن احملاقلة ، واملزابنة ، واملخابرة ، وعن الثنيا إال أن تعلم . رواه أبو داود
 . (2)والنسائي ، وهذا لفظه ، والرتمذي وصححه (

وتستعمل هذه الصياغة أيضًا عند التخريج املختصر للحديث ، وتقدم بيان املراد 
 ابلتخريج املختصر ، وذلك مثل قوهلم : ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري ( .

 
ذ التفصيل ، وبيان احلال الثانية : أن يقع بني ألفاظ املخرجني اختالف مؤثر ، فيلزم حينئ

 ألفاظ املخرجني ، وعزوه ألصحاهبا بعد املقارنة . 

                                 
(  ويلتحق به : إذا كان املقام مقام اختصار واختلفت األلفاظ اختالفًا كثريًا لكنها متفقة يف املعىن ، فله أن 1)

ث يقول : "واملعىن واحد" كما جاء عن أيب داود ، ونبه عليه السخاوي رمحهما هللا . انظر : فتح املغي
٣/18٣. 

 .  ٣09( ص 866احملرر رقم ) (2)
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ويكون ذلك ابعتماد لفظ أحد املخرجني ، مث ذكر فروق األلفاظ األخرى من زايدة 
 ونقص وخمالفة . 

 ويكون ذلك ابلتنصيص على اللفظ املخالفة ، وعزوها ملخرجها . -
: )) من أسلف يف متٍر ،  وذلك حنو قول ابن عبد اهلادي يف حديث ابن عباس

فليسلف يف كيل معلوم ... (( احلديث ، قال : ) متفق عليه ، وهذا لفظ 
 مسلم، ويف لفظ البخاري : )) من أسلف يف شيء (( ( .  

ويكون بيان االختالف أيضًا ابستعمال ألفاظ املقارنة املختصرة ، مثل : حنوه ،  -
قصة ( ، وحنو ذلك مما سيأيت  بلفظ مقارب ، بينهما اختالف يسري ، ويف أوله

 . 
مثال : قال ابن عبد اهلادي : ) وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب 

 .(1). كذا رواه البخاري ، ورواه مسلم بنحوه ( الأهل له يف مسجد النيب 
وخيتار الباحث إحدى الطريقتني حبسب نوع التخريج ، والغرض منه ، وغالبًا ما 

ريقة األوىل يف التخريج املوسع ، وفيما إذا كان التخريج يكون استعمال الط
مرتبطًا بدراسة أو حبث فقهي أو عقدي يستفاد من ألفاظ احلديث يف تقريره ، 
وتستعمل الطريقة الثانية فيما سوى ذلك ، وكثريًا ما حيتاج إىل استعمال 

 الطريقتني مجيعاً حبسب حال احلديث وطرقه .  
 

 ظ املعتمد ملقارنة املتون األخرى به :اعتبارات اختيار اللف
جيب على املخّرِج اعتماد لفظ لريد القارئ إىل أصل ميكن من خالل تصور لفظ احلديث 
، ورد بقية األلفاظ إليه ، وهلذا االعتماد اعتبارات أييت ذكرها ، إال أنه يف بعض األحوال 

ق كتااًب ، ويريد أن خيّرج يكون اللفظ معينًا قبل بدء الباحث ابلتخريج ، وذلك كمن حيق

                                 
 .  16٤( ص ٤25احملرر رقم ) (1)
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حديثًا فيه، فإن اللفظ املعتمد هو لفظ الكتاب احملقق ، وسيقارن الباحث بقية األلفاظ 
 املخرجة يف املصادر هبذا اللفظ . 

وأما إذا كان التخريج مطلقًا ، ومل يقيد بلفظ معني فإّن املخّرِج خيتار لفظًا يعتمد ابعتبار 
 أحداألمور التالية : 

 .الصحة  (1)
فعند ذكر لفظ حديث خّرجه البخاري والنسائي والدارقطين : يعتمد لفظ 

 البخاري فيذكره ، مث يقارن بقية ألفاظ املخرجني به . 
 متام اللفظ . (2)

وذلك أن األوىل أن يقدم من خّرجه بلفظ اتم مطّول على من اختصره ، 
ليجتمع سياق احلديث اتمًا يف موضع واحد ، مث يشري إىل مواضع 

 تصار والنقص عند املخرجني اآلخرين . االخ
 عناية مصدر التخريج بتحرير ألفاظ احلديث . (٣)

وأوضح تطبيق لذلك اختيار كثري من األئمة حكاية لفظ مسلم على لفظ 
غالب من صنف يف األحكام يعتمدون على صحيح مسلم يف نقل غريه ، و 

حمررة ، وقد نص املتون دون البخاري لعنايته بتمييز ألفاظها وسوقه هلا اتمة 
على ذلك فقال: ) وعلى كتاب (1)الوسطىاألحكام اإلشبيلي يف مقدمة 

 .(2)مسلم يف الصحيح عولت ، ومنه أكثر ما نقلت (
 تقدم أتليف املصدر . (٤)

فال خيتار لفظ كتاب متأخر مع وجوده يف كتاب متقدم ، فيقدم لفظ أيب 
ه، على ما هـ( يف سنن 275داود مثاًل يف حديث خرجه أبو داود )ت 

 ه( يف املختارة .  6٤٣خرجه الضياء املقدسي )ت 

                                 
 .  1/70األحكام الوسطى  (1)
 . 1/28٣وانظر : النكت البن حجر   (2)
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 شهرة املصدر . (5)
فيقدم لفظ املصدر املشهور على لفظ املصدر الغريب ، مثل تقدمي لفظ 
 النسائي يف حديث خرجه النسائي والبخاري يف جزء القراءة خلف اإلمام .

، مع  ووجه التقدمي تداول هذا الكتاب بني أهل العلم واعتمادهم عليه
 سهولة مراجعة القارئ له لتوفره . 

 
ومع هذا كله ، فإن هذه االعتبارات أغلبية ، وقد حيتاج املخرج لتقدمي 
لفظ التوجد فيه كل هذه االعتبارات ، وذلك لفائدة أخرى يف لفظ أحد 

 املصادر .
 

 ومما جيب على املخرج العناية ابلتنبيه عليه يف فروق األلفاظ ما يلي :
 احلديث .سبب ورود  -1
 حتديد املوضع الذي قيل فيه ) كتبوك مثالً (. -2
 حتديد الوقت الذي قيل فيه ) كعام الفتح مثاًل ( .   -٣
 حتديد أمساء الصحابة املذكورين إن كان يف احلديث قصة مثالً . -٤
 تعيني أخطاء الرواة أو تصحيفاهتم إن ترتب عليها فائدة . -5

اظ أو االختصار يف ذلك أمر حيكمه نوع وأخريًا ، فإن التوسع يف بيان اختالف األلف
 التخريج والغرض منه ، وطبيعة البحث املتعلق به . 

 
 فائدة : 

إذا احتاج املخرج لإلشارة حلديث طويل ) كأن يكون شاهدًا للحديث ، أو خمالفًا له ( 
 فإّن له يف اختصاره أربع طرق : 

املقارنة اآليت ذكرها  أن يذكر حمل الشاهد منه ، وحيذف الباقي مستعماًل ألفاظ -1
 يف اجلدول .   
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أن يشري إىل موضوع احلديث ، أو قضية احلديث الكربى أو القصة الواردة فيه  -2
 ، مثل أن يقول : حديث اإلفك ، أو حديث الذابب أو حديث جربيل . 

أن يذكر أشهر مجلة يف احلديث ، إن كان يف احلديث مجلة متداولة وشائعة بني  -٣
حديث إمنا األعمال ابلنيات ، وحديث : )) صلوا كما  أهل العلم ، مثل :

 رأيتموين أصلي (( ، وهو جزء من حديث مالك بن احلويرث . 
أن يذكر أول احلديث ، وحيذف ابقيه ، ويعوض عن احلذف إبثبات نقاط ثالث  -٤

هكذا : ) ... ( احلديث ، وإمنا يلجأ هلذه الطريقة إذا مل يتيسر له طريقة 
 املتقدمة . من الطرق الثالث 
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 جدول عبارات مقارنة ألفاظ املتون املختصرة
 توضيح االستعمال اللفظ النوع

امة
 الع

ات
عبار

ال
 

 بلفظ أو بلفظ حديث فالن
 مبثله أو مبثل رواية فالن عند تطابق األلفاظ

 (1)به
عند إخراج احلديث اتماً مل خيتصر من لفظه شيء  بتمامه

 بطوله بعض األلفاظ .  ، واملعىن واحد ، وإن اختلفت
عند وقوع االختالف يف كلمات يسرية ، والتطابق  بلفظ مقارب

 بنحوه يف بقية األلفاظ .

 مبعناه
اذا اختلفت األلفاظ ، واتفقت الرواايت يف 

 املعىن .

ايدة
الز

 

ويف حديث فالن: )...( ، 
 ويف حديث فالن )....( .

 

 بزايدة ....
ايدة أو موضعها فيقول : والواجب أن يعني الز 

بزايدة لفظة كذا ، أو بزايدة يف أوله أو أثنائه أو 
 آخره .

 وفيه قصة
وله أن يقتصر على ذلك، أو يعني موضوع القصة 

 من غزوة كذا . فيقول مثالً: وفيه قصة قدومه 

  مطوالً  

                                 
لفظ "مبثله"، و"به" يستعمل أيضًا يف اختصار األسانيد ـ كما تقدم ـ ، واستعماله يف األسانيد )مع  (1)

 متوهنا( أكثر. 
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ص
النق

 

 إذا اقتصر على جزء من لفظه ، ومل يرو الباقي . ببعضه
  خمتصراً 

 وانتهى حديثه إىل قوله ..
إذا اقتصر املصدر على ختريج أول اللفظ، ومل 

 يذكر آخره .
ومل يذكر قوله كذا ، أو ومل 
يذكر أول احلديث أو آخره 

أو مل يذكر النهي عن 
 السجود

 

  وليس يف رواية فالن كذا

رى
أخ

 

 بتقدمي وأتخري
واألوىل بيان اللفظ املقدم أو املؤخر ، فيقال : 

 دمي لفظة أو مجلة كذا.بتق

  مع اختالف يسري

وتستعمل غالباً يف بيان اختالف ألفاظ الرواة ،  يزيد بعضهم على بعض
 ال اختالف املصادر

 (1)مفرقاً 
إذا روى احلديث يف أكثر من موضع من كتابه ، 

 ورواه

 ملفق )من عدة أحاديث(

إذا مل جيد احلديث بتمامه يف مصدر واحد ، كأن 
جلملة األوىل يف حديث أيب هريرة مثاًل عند جيد ا

أمحد، واجلملة الثانية عند الطرباين من حديث 
 ابن عباس .

                                 
 الباً يف عزو احلديث ابتداًء ، ال يف خصوص ذكر األلفاظ ومقارنتها .وتستعمل غ (1)
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 (1)ومل أره هبذا السياق  
تستعمل عند ختريج لفظ حديث وجدت بعض 

ألفاظه أو معانيه يف املصادر احلديثية لكنها 
 ليست جمتمعة أو موافقة للفظ املخرج .

 
 مثال تدرييب :

، َأّن 1٣٣9)رقم  هـ( حديث 20٤)ت  لسيالطيا ( : )َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبَِّق اهْلَُذيلِّ
 قَاَل: " ِداَبُغ اأَلِدمِي ذََكاتُُه (( .  النَّيبَّ 
 ( : )َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبِِّق: َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ 19560) رقم هـ( حديث 2٤1)ت  أمحد

َتٌة، فـََقاَل: أََتى َعَلى ِقْربٍَة يَـ  َها مبَاٍء َوِعْنَدَها اْمَرَأٌة، فـََقاَلْت: ِإنَـَّها َميـْ ْوَم ُحنَـنْيٍ، َفَدَعا ِمنـْ
َها حِلَاَجِتِه، فـََقاَل:  ((،َسُلوَها، أَلَْيَس َقْد ُدِبَغْت؟  )) ذََكاُة اأْلَِدمِي  ))فـََقاَلْت: بـََلى فَأََتى ِمنـْ

 ( .  (( ِداَبُغُه 
( : )َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبَِّق: " َأّن َرُسوَل ٤125)رقم  حديث ـ(ه 275)ت  أبو داود

،  اَّللَِّ  يف َغْزَوِة تـَُبوَك أََتى َعَلى بـَْيٍت فَِإَذا ِقْربٌَة ُمَعلََّقٌة َفَسَأَل اْلَماَء، فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َتٌة، فـََقاَل: ِداَبُغَها ُطُهورَُها".  ِإنَـَّها َميـْ

يف َغْزَوِة  ْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبِِّق، َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ عَ ( : )٤2٤٣) ه(  ٣0٣)ت  ائيالنس
َتٍة، قَاَل: " أَلَْيَس َقْد  تـَُبوَك َدَعا مبَاٍء ِمْن ِعْنِد اْمَرَأٍة، قَاَلْت: َما ِعْنِدي ِإالَّ يف ِقْربٍَة يل َميـْ

 " فَِإنَّ ِداَبَغَها ذََكاتـَُها ( . َدبـَْغِتَها "، قَاَلْت: بـََلى، قَاَل: 
 مناذج صياغة مقارنة ألفاظ احلديث

 ( : )صياغة خمتصرة ، واختيار لفظ الطيالسي لتقدم مؤلفه ( . 1منوذج )
((، رواه الطيالسي ـ وهذا لفظه ـ، وأمحد، قَاَل: " ِداَبُغ اأَلِدمِي ذََكاتُُه  َأّن النَّيبَّ .... 

 ويف أوله عند أمحد وأيب داود والنسائي قصة . وأبو داود، والنسائي، 

                                 
حيث قال : ) حديث  ٣60انظر مثاًل : حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب ص  (1)

 اخلثعمية، رواه أهل الكتب الستة ، ومل أره يف شيء منها هبذا السياق ( . 
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 ( : ) صياغة مطولة ، واختيار لفظ أمحد لتمامه ومشوله ( . 2منوذج )

َها مبَاٍء  َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلُمَحبِِّق: َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ ....  أََتى َعَلى ِقْربٍَة يـَْوَم ُحنَـنْيٍ، َفَدَعا ِمنـْ
َتٌة، فـََقاَل: َوِعْنَدَها اْمَرَأٌة،  فـََقاَلْت: بـََلى  ((،َسُلوَها، أَلَْيَس َقْد ُدِبَغْت؟  ))فـََقاَلْت: ِإنَـَّها َميـْ

َها حِلَاَجِتِه، فـََقاَل:  (( ، أخرجه الطيالسي، وأمحد، وأبو ذََكاُة اأْلَِدمِي ِداَبُغُه ))فَأََتى ِمنـْ
)) دابغ األدمي ذكاته (( داود، والنسائي، واللفظ ألمحد، واقتصر الطيالسي على قوله : 

ومل يذكر القصة، وعند أيب داود النسائي : ))غزوة تبوك((، ومل يذكر أبو داود سؤاله عن 
 الدابغ، وعنده : ))دابغها طهورها((، وعند النسائي : )) فإّن دابغها ذكاهتا (( . 

 
 ( : ) صياغة خمتصرة، واختيار لفظ أمحد لتمامه ومشوله ( .٣منوذج )

 جه الطيالسي خمتصراً ، وأمحد ـ واللفظ له ـ، وأبو داود والنسائي بنحوه . .... أخر 
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 اخلامتة
  أمهية العناية بتحرير صياغة التخريج ؛ ملا يرتتب على ذلك من صحة النتائج

واألحكام ، وإيصال األفكار حبسن عبارة ونظام ، وحتقيق مقاصد التخريج ، وغري 
 ذلك . 

  فات وعبارات األئمة يف الكتب املسندة ، وكتب تستمد صياغة التخريج من تصر
التخريج ، وتطبيقات التخريج يف كتب احملدثني املتقدمني واملعاصرين يف سائر الفنون 

 . 
  ًمن أجود وسائل تنظيم معلومات التخريج : رسم شجرة اإلسناد ورقيًا أو الكرتونيا

 ث وصياغة خترجيه . ، وتكون خمططاً مناسباً يعتمد عليه الباحث يف دراسة احلدي
  عزو احلديث للمصادر احلديثية يف التخريج له أغراض وفوائد متعددة ، واألصل يف

العزو أن يكون للكتب املسندة مرتبة على وفيات مؤلفيها مستعماًل عبارات العزو 
املناسبة كأخرجه أو علقه أو  حنو ذلك ، ولذلك تفصيالت واستثناءات مذكورة يف 

 البحث.
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 صادر واملراجعثبت امل
o  األحكــام الوســطى مــن حــديث النــيب  أتليــف أيب حممــد عبــد احلــق بــن عبــد ،

الــرمحن اإلشــبيلي، حتقيــق محــدي الســلفي وصــبحي الســامرائي ، مكتبــة الرشــد ، 
 هـ . 1٤16

o  اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلـف واملختلـف يف األمسـاء والكـىن واألنسـاب
رمحن املعلمـــي ، نشـــر دار الكتـــاب اإلســـالمي ، البـــن مـــاكوال ، حتقيـــق: عبـــد الـــ

 ، مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية . 199٣القاهرة ، 
o  لعمر بن  ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ،

 . 1علي ابن امللقن، حتقيق مصطفى أبو الغيط وآخران ، دار اهلجرة ، ط 
o لقاموس ، حملمد مرتضى الزبيدي ، دار الفكر .اتج العروس من جواهر ا 

o ( هـ٤6٣ت  اتريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب ) دار الفكر ،  . 
o  اتريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر) ت

 هـ ( ، حتقيق عمر بن غرامة العمري . 571
o لتعديل ، أتليف بكر عبد هللا أبو زيد التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح وا

 هـ .  1٤1٣،  1، دار العاصمة، ط 
o  ، تدريب الراوي يف شرح تقريـب النـواوي ، لعبـد الـرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي

 عبد الوهاب عبد اللطيف .  حتقيق
o  . تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ، البن مجاعة 
o  = للحافظ  تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز التمييز يفالتلخيص احلبري ،

 ه .  1٤28،  1ابن حجر ، حتقيق د.حممد الثاين ، دار أضواء السلف ، ط 
o  هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ، قدم لـه وحقـق بعـض أجزائـه

 عبد السالم هارون ، نشر املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر . 
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o  حتقيق مشهور حسن  مذي أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذيجامع الرت ،
 سلمان ، دار املعارف . 

o  ـــي املعـــروف ابخلطيـــب ـــن عل ـــراوي وآداب الســـامع ألمحـــد ب اجلـــامع ألخـــالق ال
-هـــــ ( ، حتقيــــق د .حممــــود الطحــــان ، مكتبــــة املعــــارف ٤6٣البغــــدادي ) ت 

 هـ . 1٤0٣الرايض ، 
o اإلسـالم أليب زكـراي حيـىي بـن شـرف  خالصة األحكام يف مهمـات السـنن وقواعـد

هـ ( ، حتقيق حسني اجلمـل ، مؤسسـة الرسـالة ، ط  676النووي الشافعي ) ت
 هـ .  1٤18،  1
o  6الرســالة املســتطرفة حملمــد بــن جعفــر الكتــاين ، دار البشــائر اإلســالمية ، ط  ،

 هـ . 1٤21
o  حتقيـق شرح علل الرتمذي أليب الفرج عبد الرمحن بـن أمحـد بـن رجـب احلنبلـي ،

 هـ .  1٣98،  1نور الدين عرت ، دار املالح للطباعة والنشر ، ط 
o  صحيح ابن خزمية أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزميـة ، حتقيـق حممـد مصـطفى

 هـ .  1٣95،  1األعظمي ، املكتب اإلسالمي ، ط 
o  صــحيح البخــاري أليب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري ، مطبــوع مــع فــتح

 لطبعة السلفية .الباري . ا
o  صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري حتقيق حممد فؤاد عبد

 تركيا ، مصورة عن الطبعة األوىل .-استانبول-الباقي ، املكتبة اإلسالمية
o  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث أليب عبد هللا حممـد بـن عبـد الـرمحن السـخاوي

البحــوث اإلســالمية ابجلامعــة الســلفية ، حتقيــق علــي حســني علــي ، نشــر إدارة 
 هـ .  1٤07،  1ببنارس ، ط 

o حملمد بن  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،
 .  2عبد احلي الكتاين ، حتقيق إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، ط 

o  . الكفاية يف علم الرواية ، للخطيب البغدادي ، املكتبة العلمية 
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o  احملرر يف احلديث ، حملمد بن أمحد ابن عبد اهلادي ، حتقيق عادل اهلداب وحممد
 ه .  1٤22،  1علوش ، دار العطاء للنشر والتوزيع ، ط 

o  هــ ( ، حتقيـق محـزة 666خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي ) ت بعد سنة
 هـ .  1٤08فتح هللا ، ترتيب حممود خاطر ، مؤسسة الرسالة ، 

o خل إىل ختريج األحاديث واآلاثر واحلكم عليها ، للدكتور عبد الصمد بن املد
 بكر عابد ، دار الفضيلة . 

o ملء العيبة مبا مُجع بطول الَغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكة وطَيبة  ،
حملمد بن عمر ابن رشيد الفهري ، حتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجه ، دار الغرب 

  ه . 1٤08،  1، ط 
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