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  احلديث عن البحث طرق
 

رج ال احلديث عن البحث  سبيلني: عن َيخ
 السند. خالل من البحث األول:
:  اْلَمنت. خالل من البحث الثاِني

 التالية: الطرق على يشتمل فإنه السند، خالل من البحث أمَّا
 احلديث. راوي الصحاِب  اسم طريق عن البحث -1
 الصحاِب. غري السند رواة أحد اسم طريق عن البحث -2
 ابلسند. يتعلق وصف خالل من البحث -3
 ة.اجلردي القراءة طريق عن البحث – 4
 اخلاسوب. برامج طريق عن البحث – 5
 التالية: الطرق على يشتمل فإنه املنت، خالل من حثالب أما
 املنت. طرف خالل من البحث -1
 املنت. موضوع خالل من البحث -2
 املنت. ِف  كلمة خالل من البحث -3
 ابملنت. يتعلق وصف خالل من البحث -4
 ة.اجلردي القراءة طريق عن البحث-5
 احلاسب. برامج طريق عن البحث -6
 ىأحد لدينا ف تحصتتتتتتت   كل هما؛ الستتتتتتتب لن ِف  ردية(اجل القراءة واالستتتتتتتتعرا  االستتتتتتتتقراء طريقة تأِت ف

 .احلديث عن حثللب طريقة عشرة
 وهاك ب اهنا:

 البحث عن احلديث من جهة السند
- :  أواًل: عن طريق اسم الصحاِبي
 فإنه ج؛ هللا رستتتول عن يرويه الذي الصتتتحاِب  استتتم تعرف وكنت ما، حديث عن البحث أردت إذا

 احلديث. إَل  للوصول الطريقة ِِبذه االستعانة إبمكانك
 وكذا الصتتتتحابة، مستتتتان د أستتتتا  على ف ها األحاديث رُت ِبت ال ِت  الكتب ِف  النظر طريق عن ذلكو 

 التال ة: الكتب الطريق هذه من احلديث عن البحث ف شم  الصحابة، أْْساء أسا  على املرتبة الفهار 
 املسان د. -1
 الصحابة(. أسامي )على املعاجم -2
ا األطراف؛ كتب -3  للمزي. األشراف" كت"ُُتفة الصحابة مسان د لىع مرتبة ألهن 
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 وغريها. للحاكم املستدرك فهار  ِف  تراه كما املسان د، على املرتبة الفهار  -4
ا بع نه؛ صتتتتتتتتتحاِب  ألحاديث املفردة احلديث ة واألصتتتتتتتتتول األجزاء -5  من احلديث كان إذا تف د فإهن 

 ص .األ أو اجلزء ِف  أحاديثه ُُجعت الذي الصحاِب  طريق
 احلديث عن تبحث الذي الصحاِب  حديث أغلب ِف  النظر است عاب على تساعدك الطريقة وهذه

 نوًعا وُُملة طويلة الطريقة هذه أن غري ذلك، وََنو أخرى رواايت على الوقوف على وتستتتتتتتتتتتتتتاعدك طريقه، من
 يكون كأن متعددة: تجها من قصتتتتتتتتور ِِبا التخريج ِف  يقع قد أنه كما عل ها، له ُدربة ال ِلمن خاصتتتتتتتتة ما،

 يكون أو عل ه، البحث وقع من غري آخر صتتتتتتتتتحاِب  مستتتتتتتتتند ِف  ولكن املستتتتتتتتتند، الكتاب ِف  موجوًدا احلديث
 الكتب أكثر وأن منه. مقطًعا ُيشتتتتتتتتتتتتتكِ   حديث ثنااي ِف  ولكن املستتتتتتتتتتتتتند، ِف  عنه البحث وقع الذي احلديث

 املسان د. على تبةمر  غري ديث ةاحل
 على احلديث عن البحث ِف  يقتصتتتتر وأال   ف ه، املذكورة األمور هذه ِبالحظة القصتتتتور: هذا ويُتالفَ 

 واحدة. طريقة
: غري السند في  راو   طريق عن البحث اثنًيا:  الصحاِبي

 احلديث أن تعرف كأن ف ه، راوايً  تعرف أو له ستتتتتتتتتند ولديك ما حديث عن البحث تريد كنت إذا
 الكتب لخال من احلديث عن البحث فبإمكانك غريهم؛ أو الزبري ابن أو شتتتتتعبة، أو مثاًل، الزهري طريق من

 التال ة:
 ِف  و"اجلعدايت" الزهري، أحاديث ِف  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت"الزهرايت" بع نه، راو   ألحاديث املفردة الكتب -1

 القطان. سع د بن ََيَي  وأحاديث شعبة، وأحاديث اجلعد، بن علي أحاديث
 إستتتتتتتتتتتتتتحا  وأِب  ََل عة، كابن الرواة بعض أحاديث ِف  اجلامع ة الرستتتتتتتتتتتتتتتا   من العديد أُفرِدت وقد

 كانت إذا احلديث، عن البحث ِف  تستتتتتتتتاعد وَُج عها وغريها، أنس، عن الطوي  ُُح د وأحاديث ستتتتتتتتب عي،ال
 طريقه. من احلديث جاء الذي الراوي ِف  الكتاب أو الرسالة

 "للذهِب"، النبالء أعالم سري فهار  ِف  تراه كما األسان د برجال املتعلقة ابلفهار  االستعانة -2
 وغريمها. الفارسي الدين لعالء حبان" ابن صح ح تقريب ِف  "اإلحسان وفهار 

 الصتتتحابة، مستتتان د على مرتبة فهي الصتتتحابة، عن الرواة ترت بها ِف  راعت ال ِت  األطراف كتب -3
 األشتتتتتتتراف" "ُُتفة ِف  تراه كما واتبع هم، التابعن طبقة من عنه الرواة ِِبستتتتتتتب مرتب صتتتتتتتحاِب  ك  ومستتتتتتتند
 للمزي.

ا الرجال، كتب ِف  الراوي ترُجات إَل  الرجوع -4  كما الرتُجة ِف  حديثه من ُُجلة تستتتتتتند غالًبا فإهن 
 وغريمها. بغداد" و"اتريخ األول اء" "حل ة ِف  تراه

ا واألثبات، املشتتتت خات كتب إَل  الرجوع -5 ا وتذكر للرواة، ترتجم ما غالًبا فإهن   حديثهم من بعضتتتتً
 مسنًدا.
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 لكنها العادية؛ ابلطر  إل ها الوصتتتتول يصتتتتعب أحاديث على لوقوفا على تستتتتاعدك الطريقة وهذه
 األسان د. رواة الفهر  ََش  ِِب ث األسا ، هذا على ُفهرست ال ِت  الكتب ِف  إال تت سر ال

 نوًعا ف ها أن كما الطريقة، هذه على مفهرستتتتة غري كثرية كتًبا هناك أن الطريقة: هذه ِف  والقصتتتتور
 له. دربة ال ِلمن خاصة اْلُمم  الطول من

 احلديث. عن للبحث أخرى طريقة استعمال مع األمور، هذه إَل  ابالنتباه القصور: هذا ويُتالفخ 
 السند. ف راو   طريق عن البحث اثلثًا:
 طريقه: من احلديث ُُمرج راو أو

 على يغلب معروفة، حديث ة مصتتتنفات له ُم ن راوايً  تتضتتتمن قد اإلستتتناد رواة ستتتلستتتلة أن هنا: واملراد
 ِف  احلديث هذا ََند غالًبا فإننا النحو؛ هذا على راو   احلديث ستتتتند ِف  ُوِجد فإذا ف ها، احلديث هذا أن الظن

 منها. وُُنر ِجه مصنفاته،
 ستتتنجد غالًبا فإننا اَلجرة؛ دار إمام األصتتتبحي أنس بن مالك اإلمام الستتتند ِف  كان إذا ذلك: مثال

 له. "املوطأ" كتاب ِف  احلديث
 "الطبقات". كتابه ِف  احلديث سنجد غالًبا فإننا سعد؛ ابن اإلمام السند ِف  نكا إذا آخر: مثال
 كتاب ِف  احلديث ستتتتتتتتتتتتتنجد غالًبا فإننا املبارك؛ بن هللا عبد اإلمام الستتتتتتتتتتتتتند ِف  كان إذا آخر: ومثال

 هذا. على وقس له، كل هما والصلة" "الرب كتاب ِف  أو "اجلهاد"، كتاب ِف  أو له، "الزهد"
 مصتتتتتتتتتتتتتتنفتات، ََلم كتان إذا مصتتتتتتتتتتتتتتنفتاِ م ومعرفتة الرواة برتاجم كبرية معرفتة إَل  َُتتتاج طريقتةال وهتذه

 عل ها. واحلصول
 مصتتنفات وََلم األستتان د مدار عل هم ُم ن يُعدُّون الذين الرواة أن جهة من الطريقة هذه ِف  والقصتتور

 يد متناول ِف  م ستتترة ل ستتتت مصتتتنفاُ م كوكذل ف هم، الطريقة ِِبذه االستتتتفادة َيصتتتر ُم ا ََمصتتتورون، قل لون
 الباحثن.

 ِِبا. احلديث عن البحث ِف  االقتصار وبعدم تقدم، ما ِبالحظة الطريقة: هذه في  القصور تالف وُُيكن
 ابلسند: يتعلق وصف طريق عن البحث رابًعا:

 هذا اعتماد إبمكانك فإن ما؛ بوصتتتتتتتتتتتتف موصتتتتتتتتتتتتوف ستتتتتتتتتتتتنده أن وتعلم حديث، عن تبحث كنت إذا
 عنه. البحث ِف  أساًسا الوصف

 كتب ِف  النظر طريق عن احلديث عن البحث فتستتتتتتتتتط ع موضتتتتتتتتوًعا؛ احلديث كان إذا مثاًل: وذلك
 املوضوعة. األحاديث

 احلديث. عل  كتب ِف  عنه البحث تستط ع عل ة؛ السند ِف  كان وإذا
 املراس  . كتب ِف  عنه البحث تستط ع إرسااًل؛ السند ِف  كان وإذا

 أن َُتتاج إذ متعبة؛ الطريقة وهذه اإلخوة... ورواية والعكس، اآلابء عن األبناء كرواية وهكذا...
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 ف ها. تبحث ُث   اْلُمحتملة، املصادر تعن ُث   السند وصف تعن
 أنك ومنها: ذلك، ِف  املصتتنت َفة الكتب ِف  احلديث ََتد ال قد أنك منها: جهات؛ من هنا والقصتتور

 أسان دها ِف  ال ِت  األحاديث َُجع مصنًفا تعرف ال أنك أو لك، مسل م غري وهو بذلك موصوفاً  احلديث تظن
 إل ه. تص  وال تعرف وقد الوصف، هذا

 معها. أخرى بطر  احلديث عن ابلبحث الطريقة: هذه في  القصور ويُتجنب
 البحث عن احلديث من جهة املنت

 أواًل: البحث عن طريق طرف احلديث:
ذه االستتتتتتعانة فبإمكانك املنت؛ طرف تعرف وكنت حديث، عن البحث أردت إذا  إليه، للوصتتتتتول الطريقة ِبي

 التالية: الكتب ابستعمال وذلك
 للستتتتتتتتتتتتتت وطي، الصتتتتتتتتتتتتتتغري كاجلامع املتون، أطراف أستتتتتتتتتتتتتتا  على األحاديث رتبت ال ِت  الكتب -1
 للديلمي. األخبار" و"فردو  للسخاوي، احلسنة" و"املقاصد

 احلديث. أطراف فهار  ستعمالا -2
  جهات، من الطريقة هذه يعتور الذي والقصور

 الطرف. ِِبسب فهرسته يت سر ال الفعلي احلديث أن منها:
 مكان. دون مكان ِف  ف فهر  الواحد؛ احلديث ِف  يتعدد قد النبوي الكالم أن ومنها:
 أخرى؛ رواية ابعتبار عنه البحث عويق رواية ابعتبار ف فهر  تتعدد؛ قد احلديث رواايت أن ومنها:

 موجود. أنه مع عل ه يعثر فال
 رواية. دون رواية ِف  احلديث ف وجد رواية؛ من أكثر له تكون قد احلديثي الكتاب أن ومنها:
 أصاًل. للكتاب احلديث ألطراف فهر  يوجد أال   ومنها:
 هذه. مع احلديث عن للبحث أخرى طريقة واستعمال األمور، َِلذه ابالنتباه القصور: هذا ويُتالفخ 
 احلديث: موضوع طريق عن البحث اثنًيا:
ديد طريق عن وذلك إليه، الوصتتتتتتتول في  تستتتتتتتاعد  الطريقة فهذه حديث؛ عن تبحث كنت إذا  موضتتتتتتتوع َتخ

 التالية: الكتب في  مظانه مراجعة ثَّ  احلديث،
 واألجزاء والستتتنن، مع،واجلوا كاملصتتتنفات، املوضتتتوعات: أستتتا  على املصتتتنفة احلديث كتب -1

 احلديث. موضوع ِِبسب كتاب ك  فرياجع والعق دة؛ التفسري وكتب واملستدركات، ِلموضوع، أُفردت ال ِت 
 أستتتتتتتتتتا  على مرتب فإنه الباقي، عبد فؤاد ِلمحمد الستتتتتتتتتتنة" كنوز "مفتاح بكتاب االستتتتتتتتتتتعانة -2

ا. انفع كتاب وهو املوضوعات،  جدًّ
 ُُمر ًجا يكون قد احلديث أن جهة من القصتتور ويدخلها اْلَمل ، من وعن وف ها طويلة، الطريقة وهذه

 املوضوعات، أسا  على مرتبة ل ست كتب ِف  ولكن موجوًدا؛ يكون قد احلديث أن ومنها: مظانه، غري ِف 
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 إل ه. الوصول بسهولة يت س ر فال يقطعه أو اإلمام ََيتصره قد احلديث أن ومنها:
 معها. للبحث أخرى بطريقة االستعانة مع ذلك إَل  ابالنتباه الطريقة: ذهه في  القصور ويُتالفخ 
 احلديث: في  كلمة طريق عن البحث اثلثًا:
 إلخ  ابلرجوع وذلك إليه، للوصتتتتتتتتتتتول الطريقة هذه استتتتتتتتتتتتعمال ُُيكن فإنه ما، حديث عن البحث أردت إذا

 التالية: الكتب
 منها: ،األلفاظ أسا  على األحاديث فهرست ال ِت  الكتب

 األثري. البن األصول جامع تتمة -1
 املستشرقن. من جِلماعة النبوي احلديث أللفاظ املفهر  املعجم -2

 للمخرج؛ اعتبار دون اللفظ أستتتتا  على يعزو أن ه مستتتتاو ه: من املفهر "، "املعجم طريق عن العزو
 وذلك متعددة؛ متنوعة والتابعي الصتتتتتحاِب  من َُمارجه أن مع واحد، بلفظ كتب عدة إَل  احلديث يعزو فقد
 املخرج. دون اللفظ يعتمد ألنه

 املرعشلي. يوسف للدكتور الدارقطِن  سنن أللفاظ املفهر  املعجم -3
 الباقي. عبد فؤاد ِلمحمد السنة، كنوز مفتاح -4

 فهرستتتتت ال ِت  الكتب هي وقل لة كثريًا، تنتشتتتتر لَْ  األلفاظ أستتتتا  على األحاديث فهرستتتتة وعموًما؛
 تقدم: ما غري منها أذكر األسا ، هذا على

 األعظمي. طبعة ماجه، ابن سنن فهر  -5
 األلفاظ. أسا  على فهرًسا تتضمن زغلول، لبس وِن  الزوا د" "ََممع فهار  -6

ا سهلة الطريقة وهذه ا. وانفعة جدًّ  جدًّ
 لذلك النوع؛ هذا من الفهرستتتتتة وقل ة االستتتتتت عاب، وعدم املفهرستتتتتن دقة عدم من القصتتتتتور ويعرتيها

 البحث. ِف  الطريقة هذه على االقتصار عدم من البد
 ابملنت: يتعلَّق وصف طريق عن البحث رابًعا:

 ِِبذه االستتتتتتتتتتتتتتتعانة إبمكانك فإن ِبتنه، يتعل ق وصتتتتتتتتتتتتتًفا تعلم وكنت ما، حديث عن البحث أردت إذا
 ف ه. املصنفة الكتب إَل  الرجوع ُث   املنت، ِف  وصف َُتديد طريق عن وذلك عنه، البحث ِف  الطريقة

 والبحث احلديث، غريب كتب مراجعة إبمكانك فإن غريبة، ألفاظ احلديث ِف  كان إذا ذلك: مثال
 ف ها. عنه

 املدرجة. األحاديث كتب تراجع املنت؛ ِف  إدراج احلديث ِف  كان إذا آخر: مثال
 قدس ًّا. عنه حوثاْلَمب احلديث كان إذا القدس ة؛ األحاديث كتب تراجع وكذا
 وهكذا. مبهم، راو   املنت ِف  كان إذا املبهمات؛ كتب تراجع وكذا

 به. يتعلق وصف ابعتبار ابلسند املتعلقة الطريقة ِف  كالقصور الطريقة، هذه ِف  والقصور
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 ِِبا. االكتفاء وعدم معها، أخرى بطر  احلديث عن ابلبحث القصور: هذا ويتالف
 وأخريًا: -

 الكتاب وُيستتتتتتتعر  ُيستتتتتتتقرأ أبن ما؛ حديث عن البحث عند واالستتتتتتتعرا  االستتتتتتتقراء طريقة أتِت 
 ف ه. احلديث عن َِبثًا آخره إَل  أو له من احلديثي

 ال قن، أراد إذا إل ها يلجأ واْلُمحدث مضتتمونة، نتا جها ولكن ومضتتن ة، ومتعبة طويلة الطريقة وهذه
 مساعدة. فهار  توجد ولَْ  معن   كتاب ِف  َِبثه حصر إذا خاصة

 ابملنت. يتعلق أمر أو ابلسند، يتعلق أمر ابعتبار سواء يُعتمد الطريقة ِِبذه والبحث
 البد أننا ذلك معَن  ل س الطر  هذه نذكر َلما أننا إَل  أنبه املقصتتتد: هذا ختام في  القلم أضتتت  أن وقبل

 ال ِت  التخريج كتب من االستتتتتتتتتتتتتتتفادة يقطر  عن حديث ََتريج ُُيكننا ب  ما، حديث ََتريج عند نعتمدها أن
 اْلُمحققة، احلديث كتب خاصة الغل  "، و"إرواء احلبري"، و"التلخ ص الراية"، كتتتتتتتتتتتتت"نصب العلماء: صنفها

 وكتاب: للبغوي، الستتتتتتتتتنة" "شتتتتتتتتترح وكتاب: األثري، البن األصتتتتتتتتتول" "جامع ككتاب: أحاديثها خر ِجت ال ِت 
 َْيع  ُم ا وََترْْيًا؛ َُتق ًقا ُخدمت الكتب هذه ِف  األحاديث فإن حبان"؛ ابن صتتتتح ح تقريب ِف  "اإلحستتتتان

 من أن تذكُّر مع االستفادة، من مانع فال خريًا، هللا جزاهم الباحثن، هؤالء جِلهود إهدارًا منها االستفادة ترك
 قا له، إَل  عزوه العلم بركة

 تبةاملك بربانمج نةاالستعا املنت ابعتبار أو السند ابعتبار احلديث َتريج ف ابإلمكان وهو آخر وأمر
 والسالم. جداً. ومف د سه  فإهني الشاملة،

 


