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 مبادئ علم التخريج
 

 كببببببببب   ببببببببب  ع ببببببببببببببببببر إن مبببببببببببببببببببادئ  
ت ببببب اد   م ال بببببببببببببببا    االسبببببببببببم االسببببببببببب
 مسبببببببببببببببا ببببب   الببببببب ببب   لببببببب ببب  اكبببتببب ببب 

 

 احلببببببببب   ا ببببببببب  بببببببببببببببببب       الببببببببب ببببببببب بببببببببر  
  ضببببببببببببببببببلببببببببب   سبببببببببببببببببببببببببببب  الببببببببب ا بببببببببببببببببب 
  مبببببب  د ع اابببببب بببببب بببببب   ببببببا  ال بببببببببببببببر ببببببا

 
 تعريف )حد( التخريج -1

 ماد  ]خ.   .ج[ ت    ِفي اللغ    ل أصلني:
عَن  اخلروج األ ل: -  هو كأنَّه منه، يتعلم كان إذا فالن، خر ميج فالن ومنه: الشيييييييييييييي    من النفاذ ِبم

 اجلهل. حد م  من أخرجه الذي
- :  فم  نبتها كان إذا ُمخَرَّجة  أرض وتقول: وبياض. سييييييييوا  بني لوانن فاخلراج لونني، اختالف ال اِني

 .(1)بعًضا وتركت بعًضا أكلت إذا املرتع  الراعية وخرَّجت مكان،  ون مكان
 هنا. ناسبامل هو األول واألصل
رج َخرَّج من مصدر والتخريج ر مج فهو ََترْيجًا ُيخ  ُمرَج. وهو ُمخ

ا أو موضييعه، أو احلديث، سييند إبراز االصببح: : ِفي   التخريج -  املسييند  احلديث كتب من مًعا، ُهخ
 القبول. من  رجته بيان مع

 ََتريج فكيييل وخصييييييييييييييو ، عموم عالقييية االصيييييييييييييي الح  والتعريف اللغوي التعريف بني والعالقييية
 عكس. وال لغوي ََتريج اص الح 
 منها. ابحلديث نفذ املسند ، احلديث كتب من موضعه أو احلديث سند إببرازه الجمخخر مج فإن

 التال  : األ كان اصح:ً ا التخريج ت ريف  تض  
 موضعه. أو احلديث سند إبراز -1
 املسند . احلديث كتب من هذا يكون أن -2
 والر . القبول من احلديث مرتبة بيان -3
 ََتوُّزًا. إال ََترْيجًا يخسمَّى ال األركان هذه من ركن اختل فإذا
 جبهة املتعلقة الكلية واألصييييييييول املسييييييييا ل جمموعة "معرفة هو التدوين اصيييييييي ال  ف العلم كان وإذا

 احلديث سييند زإببرا املتعلقة الكلية واألصييول املسييا ل جمموعة معرفة : هو التخريج" "علم تعريف فإن  (2)ما"
 والر ". القبول من  رجته بيان مع املسند ، احلديث كتب من معاً  ُها أو موضعه أو

  مسا ل : التخريج علم م     -2
                                           

 (.176-2/175( معجم مقاييس اللغة )1)
 (.1/43(، وقارن بي أجبد العلوم )1/6( كشف الظنون )2)
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 ي    هذا ال لم   ل احل يث النب ي م  جهات ث:ث:
: ااه   احلديث. سند إبراز األ َلى
 احلديث. موضع إبراز ال ا   : ااه 
 احلديث. ة رج بيان ال ال  : ااه 

 علم مسيييييا ل أبن القول إَل  ننته  وبتأملها الثالث، اجلهات هذه بيان فم  كلها العلم هذا ومسيييييا ل
 كتب فم  احلديث عن البحث ب رق الدراية إليها مضييييييييييييافًا و راية، رواية احلديث علم مسييييييييييييا ل ه  التخريج
 احلديث.

 ال رع  : ال ل م سا ر إَلى  التخريج علم  سب  -3
 إال املصييي ل  مسيييا ل ت بيق إَل  يصيييل ال الجمخحدث إذج  وأصيييله  بل احلديث، مصييي ل  لمع ََثر  هو

 فقهه َثَّ  ومن والر ، القبول من احلديث  رجة معرفة إَل  الوصييول أجل من وموضييعه، احلديث سييند إبرازه بعد
 منها سوا   الشرعية العلوم سا ر مع كذلك فهو احلديث، مص ل  مع هكذا حاله كان وإذا به، يتعلق وما

 احلديث. أم العقيد ، أم التفسري، أم الفقه،
ا وعالقته  العلوم سيييييييييييييييا ر مع يتداخل فهو وجه  من وخصييييييييييييييو  عموم عالقة -التحقيق عند- ِبم

 عنه. وتنفر  عنها وينفر  الشرعية
 التخريج: علم است  اد -4

 يتعلَّق ما مع و راية، يةروا احلديث علم فم  التصيييييينيف فم  العلما  جهو  ََجيع من العلم هذا يسييييييتمد
 احلديث. عن البحث على تساعد وكشَّافات فهرسات من بذلك

 التخريج: علم  ا   -5
م احلديث علما  العلم هذا وضع صنفاِتم  التصنيف من -احلقيقة فم - تعترب الَّتم  احلديث فم  األوَل  ِبم

 الروا   أسييا  على وإمَّا املوضييوعات  أسييا  على فيه يصيينَّف أن إمَّا احلديث ََتريج ألن احلديث  ََتريج فم 
 ذلك. عن َُيرج ال احلديث فم  والتصنيف
 التخريج: علم ت لُّم ِفي  ال ر    م -6

 املسلمني. عموم على كفاية فرض العلم هذا تعلُّم
 عن فيها يخسييييييييتغَن  ال الشييييييييرعية العلوم كل إذ الشييييييييرعية  العلوم فم  ابحث كل على عني فرض وهو

رفامل احلديث،  نتا ج تسييييييييييييتقيم وال احلديث، ََتريج إَل  ََبثهم فم  ََيتاجون وغريهم، واألصييييييييييييو م  والفقيه فسيييييييييييي م
 التخريج. علم  ون ََجيعه ذلك فم  البحث

ذا يقوم وال  وخاصيييية مسييييا له، ويفقه املصيييي ل  يتقن َحّتَّ  احلديث مصيييي ل  طلب من كل العلم ِبم
 البحث بكيفية الدراية مع والر   القبول من احلديث  رجة بيان إَل  للوصيييول وذلك والتعديل  اجلر  مسيييا ل

 ََجيعه. ذلك فم  العلما  كالم بفهم االعتنا  حسن مع املسند ، الكتب فم  احلديث عن
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رت : التخريج علم  ض  -7   َثى
 أش اء،  هي: ثالثةإذا كا ت الصناعات احلق ق  ت رف أب   

ا:  الذهب- موضييييييييوعها ألن الدابغة  من أشييييييييرف غةالصيييييييييا يقال: أن ََنو إم ا ب بببببببرف م  ببببببب عا ي
 الدابغة. موضوع هو الذي الجَميتة جلد من أشرف -والفضة

 والسيور! القيو  طبع من أشرف السيوف طبع يقال: أن ََنو  إم ا ب رف ص  ها:
ا الصييحة  إفا   غرضييها الَّتم  ال ب كصييناعة  إما ب برف أررا بها  ك ا:ا:  الكناسيية من أشييرف فإَّنَّ

 .(3)املسرتا  تنظيف غرضها تم الَّ 
  إذا كان ذلك كذلك؛  إن علم التخريج م  أشرف الصناعات:

 مرتبته. وبيان املسند  احلديث كتب من وموضعه إسنا ه جهة من احلديث إذ م   ع :
 املر و . من املقبول و  الضعيف، من الصحي  ََتييز  ص      ل :

ا العمل  رر  :  تعاَل. هلل العبو ية وََتقيق ،Tهللا شرع اتباعو  ج، هللا رسول عن ص  ِبم
  ت ص   هذه اا ل  ِفي النقاط التال   ال ِتي ت ت   عل  أهم َثىرات علم التخريج   ضا ل ،  هي:

 احلديث. من واملر و  املقبول بني التمييز -1
 لن الَّتم  سيييييييييريته عنها. وأتخَّر ََتلَّف الَّتم  األوَل  سيييييييييريته إَل  به والتقدُّم املسيييييييييلم، الجمخجتمع َِتيئة -2

ا، إال يصل   طريق: عن الدين إَل  للعو   العلم أهل بعض رََسه الذي للمنهج ََتقيًقا وذلك ِبم
 التصفية. -أ

 الرتبية. -ب
 العظيم. والقرآن النبوية للسنةTهللا حفظ صور من صور  العلم هذا لنا يربز -3
 قال َحّتَّ  به، عنايتهم ومدى ابحلديث، األمة هذه فسيييييل اهتمام من صيييييور  العلم هذا لنا يربز -4
 األعدا . به شهد ما والفضل .(4)حديثهم" بعلم شا وا ما املسلمون "ليفخر مرجليوث: املستشرق
 اإلسنا . جهة من األمة هذه خصيصة على الجمخحافظة -5
م، كتبهم فم  النظر خالل من ابلسلف اخللف وصل -6 مأقو  على والوقوف ومصنفاِتم م اِلم  وإشاراِتم
م.  وإرشا اِتم
ذا -7 تثل العلم ِبم ٌق بينبىبىٍإ   بىتبىببى ب ن  ا﴿ :-وتعاَل  تبارك- هللا قول ُيخ  .[6]احلجرات: ﴾إين جىاءىك ْم  ىاسي
ذا -8  يقله. لَج  ما ج هللا رسول إَل  يخنسب أن من االحرتا  ََيصل العلم وِبم

                                           

 (.91( انظر: مقدمة جامع التفاسري للراغب )  3)
 ب(./1ََتقيقه لكتاب اجلر  والتعديل ) فم ( بواس ة مقدمة العالمة املعلم  4)

= 
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 الدين، فم  التثبت من -عليهم هللا رضيييوان- صيييالم ال سيييلفنا به أمران ما على السيييري ََيصيييل وبه -9
 أتخذون عمن فانظروا  ين، العلم هذا "إن قالوا: حيث ج  الكرمي الرسول حديث العظيم، القرآن مع ورأسه
 .(5) ينكم"

 .(6)املؤمن" سال  "اإلسنا  : - ِحي  هللا- قال س  ان ال   ي 
 .(7)الدين" من ا "اإلسن :-هللا  ِحي - ا با ك ب  هللا عب   قال
رًَّ ا  فالن عن فالن حدثنم  يعنون: وال الدين  من اإلسييييينا  "جعلوا :-هللا  ِحي - ال ببببا  ي  قال  بل جمخ

دث الذين الرجال معرفة من تضمنه لمما ذلك يريدون  متهم  وال جَمرو  وال جَمهول من يسند ال َحّتَّ  عنهم  َيخ
 قاله قد احلديث ذلك أن ريبة غري من الظن على يغلب أن ملسييييييألة:ا رو  ألن بروايته  الثقة ََتصييييييل عمَّن إال
 .(8)’األحكام"ا إليه وتسند الشريعة، فم  عليه لنعتمد ج النَّبم 

  تت ات: مسا  
 التخريج: أ  ا  -1

 اتمًّا. م وَّالً  يكون اتر : التخريج
تصرًا. يكون واتر :  ُمخ
 قاصرًا. يكون واتر :
 فقط. احلديث موضع يربز أن وإمَّا وموضعه  احلديث سند يربز نأ إما الجمخخر مج: أن وذلك
 يبني  ال وإمَّا والر ، القبول من احلديث مرتبة يبني أن إما فهو سيييييييينده أو احلديث موضييييييييع أبرز فإن

 التالية: األنواع عندان فينتج
 الر .و  القبول من مرتبته بيان مع وموضعه احلديث سند الجمخخر مج يربز أن األ ل: الن   -
: الن   -  من مرتبته بيان مع املسييييييييييييييند  احلديث كتب من احلديث موضييييييييييييييع الجمخخر مج يربز أن ال اِني

 والر . القبول
 القبول، من مرتبته بيان  ون املسييييييند  الكتب من احلديث موضييييييع الجمخَخر مج يربز أن ال الث: الن   -

 مسند. غري كتاب إَل  احلديث يعزو أو
 التام. امل وَّل ريجالتخ هو  الن   األ ل:

                                           

يييييييييد ( قاَِليييييييييا5) مَّ (، 2/15(، اجلييييييييير  والتعيييييييييديل )1/14بييييييييين سيييييييييريين وغيييييييييريه. انظييييييييير: مقدمييييييييية صيييييييييحي  مسيييييييييلم ) ُمخ
 (.18(، فهرست ابن خري األشبيل  )  1/7(، ضعفا  العقيل  )1/21الجمجروحني البن حبان )

 (.1/23(، الجمجروحني البن حبان )19، 2/16(، اجلر  والتعديل )1/112( سنن الدارم  )6)
(، الكفايييييييية 1/26(، الجمجيييييييروحني البييييييين حبيييييييان )2/16(، اجلييييييير  والتعيييييييديل )1/15سيييييييلم )( مقدمييييييية صيييييييحي  م7)

  (392.) 
 (.1/225( االعتصام )8)
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:  الجمخختصر. التخريج هو  الن   ال اِني
 القاصر. التخريج هو  الن   ال الث:

:- األخري وهذا  فا د  فيه اختلت إذ ََتوُّزًا  إال عندي ََترْيجًا يسيييييييييييييمَّى ال -القاصييييييييييييير التخريج أعنم
 الر . أو القبول من احلديث مرتبة بيان من له األصل  واملقصد التخريج

 كتب من موضييييييييعه إَل  احلديث تعزو ال السييييييييتة الكتب مثل املسييييييييند  احلديث كتب ق  :  إن -2
تصرًا؟ فيها احلديث ََتريج يكون فهل أخرى،  ُمخ

 احلديث: سند إبراز إن  اا اب:
 وما الستة الكتب فم  حاصل هو كما ج، الرسول إَل  للحديث الجمخخر مج سند ابعتبار يكون أن إمَّا

 شاَِبها.
 سيينده الجمخحدث يسييوق كأن أسييندته، الَّتم  احلديثية الكتب فم  احلديث سييند ابعتبار يكون أن اوإمَّ 
ه عن للحديث  البخاري. عند احلديث سند يسوق ثخَّ  للبخاري الصحي  اجلامع كتاب إَل  مشاُيم

 مقام ايخاملشييييييي إَل  العزو يقوم فهنا ج  هللا رسيييييييول إَل  الجمخخر مج من احلديث سيييييييند ابعتبار كان فإن
 حديثه. منه يروي احلديث فم  أصل شيخ لكل إذ الكتب  إَل  العزو

 السؤال. َُمل هو وليس فيه، إشكال ال ظاهر فهذا احلديثية الكتب إَل  السند ابعتبار كان وإن
لة املسييييييييييييييند  احلديث كتب ق  :  إن -3  حديث، كل عقب احلديث مرتبة تبني لَج  منها كبري  َجخ

 قاصرًا؟ فيها احلديث ََتريج يكون فهل
د مث كتاب لكل ولكن احلديث، مرتبة بيان املسييييييييييييييند  احلديث كتب فم  الغالب إن  اا اب:  وُمخ

 ذلك. فم  منهج
 فم  الرتمذي اإلمام يصييينع كما حديث، كل عقب عليها ابلتنصيييي  احلديث مرتبة يبني من فهناك

 مستدركه. فم  واحلاكم مسنده، فم  والبزار سننه،
ا موسوم كتاب فم  له إخراجه طريق عن احلديث مرتبة يبني من وهناك  مرتبته: على يدل ِبم

ة، ابن وصييييحي  مسييييلم، وصييييحي  البخاري، كصييييحي   على واملسييييتدرك حبان، ابن وصييييحي  خزُيج
 األحا يث وسلسلة الضعيفة، األحا يث وسلسلة املتناهية، والعلل اجلوزي، البن واملوضوعات الصحيحني،
 عقبه. عليها ين  لَج  ولو مرتبته لك ييخَبني السابقة الكتب من كتاب أي فم  احلديث اجإخر  فإن الصحيحة 

 إَل  واإلشيييييييييييييييار  واحد، مكان فم  احلديث طرق إيرا  طريق عن احلديث مرتبة لك يبني من وهناك
ذه والجمخحدث فيها، االختالف مواضييييييع  ييخبجَن  الَّتم  احليثيات ََجيع إَل  يشييييييري إذ احلديث  مرتبة يبني ال ريقة ِبم
رتبة مباشييييييير  يخشيييييييعرك ما كالمه فم  أيتم  ما وغالًبا احلديث،  رجة بيان عليها  مخلمًّا ف ًنا كنت إذا احلديث، ِبم

صيييي لحاته  مسييييند وفم  احلديثية، األجزا  أغلب وفم  النسييييا  ، سيييينن فم  تراه كما العلم، أهل ومصيييي لحات ِبم
 راهويه. ابن
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 اإلمام قال كما كتابه، عن ي لقها عامة كلمة طريق عن كتابه فم  احلديث مرتبة يبني من وهناك
ه- حنبل بن أمحد  سيييييييبعما ة من أكثر من وأتقنته ََجعته قد الكتاب هذا "إن "املسيييييييند": كتابه عن -هللا رمحم

 فليس وإال فيه، كان فإن إليه، فارجعوا ج هللا رسييييييول حديث من فيه املسييييييلمون اختلف فما ألًفا، ومخسييييييني
ج  .’ا(9)ة"َبم

 نسيييًقا ألَّفته "وقد دا د: أبي  ببببببببببببببب"سببن  ا  ر ف ل  "السببن " كتاب  اصببً ا -هللا  ِحي - دا د أب  قال  ك ا
 فم  يكون أن إال واٍه  حديث أنه فاعلم خرَّجته ِممَّا ليس سيييييييييينة ج النَّبم  عن لك ذكر فإن عندي، وقع ما على
 املتعلم. على يكرب ألنه ال رق  أخَخر مج لَج  فإن م  آخر طريق من كتابم 

 لَج  وما سيييييينده، يصيييييي  ال ما ومنه بينته، فقد شييييييديد وهن   فيه حديث من كتابم  فم  كان وما قال:     
 .(10)’بعض"ا من أص  وبعضها صالم ، فهو شيًئا فيه أذكر

ر مجها الَّتم  األحا يث مرتبة يبني من ومنهم  تقدم. ِممَّا طريقة من أبكثر ُيخ
ة- العلما  مناهج  تعد علمت فإذا  الغالب أن لك وضيييييييييييي  احلديث، مرتبة بيان فم  -عليهم هللا رمحج

 املرتبة. بيان يوجد أالَّ  الغالب غري ومن العكس، ال احلديث مرتبة بيان هو األوَل  احلديثية املصنفات على
 احلديث، مرتبة فيها يبني لَج  الَّتم  الغالبة غري احلديثية املصيييينفات فم  يتحد  السييييابق ابلتقرير والسييييؤال

 قاصر؟ فيها التخريج إن يقال: هل
ة- السييييابقني إن  اا اب: جر  الذ ممة برا   يرون كانوا -عليهم هللا رمحج  أن اعتبار على السيييند، إيرا  ِبم

هم أن شيييييك وال أحالك، فقد لك أسيييييند من ذه للحديث ََترْيج  احلديث معرفة فيه يشييييييع عصييييير فم  الصيييييور  ِبم
هم عن يقال أن عن يرفعهم ورواته  هذا أن وليخعلم البيان، من -هذه واحلالة- السيييند إيرا  بل قاصييير، إنه ََترْيج
 بيان  ون مسنًدا املوضوع احلديث أور  من أمَّا الوضع   رجة فم  تكن ولَج  مسند  األحا يث أور  من حق فم 

ه فهذا وكذبه، وضعه جر  الجَمحذور من ألمنا عدم من فيه لمما َْيوز  ال وفعله قاصر، ََترْيج  السند. ِبم
 روايته ََتل وال الضييييعيفة، األحا يث شيييير املوضييييوع احلديث أن "اعلم :-هللا  ِحي - الصببب:  اب  قال

الف وضييييييييعه ببيان مقروانً  إال كان معًن  أي فم  حاله علم ألحد تمل الَّتم  الضييييييييعيفة األحا يث من غريه ِبم  َيخ
 .(11)’الباطن"ا فم  صدقها

 إَل  انظره أحيال إذ لعيذره  أبسييييييييييييييط فهو .... إسيييييييييييييينيا ه أبرز من "لكن :-هللا  ِحي - اقيال ر   قال

                                           

 (.1( )ضمن املسند بتحقيق أمحد شاكر ج21موسى املدينم )   ألبم ( خصا   املسند 9)
 (.27-26وصف سننه )   فم أهل مكة  إَل  او   أبم ( رسالة 10)
 (.89 ، ََتقيق العرت )  ( مقدمة ابن الصال11)

= 
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 .(12)’بيانه"ا غري من عليه السكوت له َْيوز ال كان وإن سنده عن الكشف
 لكثري معروفة طريقة اإلسيييييييييييينا  فم  النظر على ابحلوالة "واالكتفا  :-هللا  ِحي -  جر اب  احلا ظ  قال

مل يهاوعل الجمخحدثني من ا عن معرضني الساق ة األحا يث إيرا  من منهم كثري من صدر ما َيخ  صرَيجًا، بياَّنم
ماعة هذا وقع وقد لة من عندهم اإلسنا  ذكر وكان األ مة، كبار من جلم  .’ا(13)البيان" َجخ

ا قلت:  فال. هذا عصران فم  أمَّا أعصارهم، فم  هذا إَّنَّ
 إيرا  على ابالقتصيييييييييار األعصيييييييييار هذه فم  العهد  من يخربأ "ال :-عل   هللا  ِْح - السبببببببخا ي قال  ق 

 ما تني سيينة فم  املاضييية األعصييار فم  الجمخحدثني أكثر صيينعه وإن به، الجَمحذور من األمن لعدم بذلك، إسيينا ه
 .(15)’"ا(14)جرًّا وهلم

 لكتبا إَل  احلديث عزو أن منه يفهم املسند  احلديث كتب من موضعه أو احلديث سند إبراز -4
 ََترْيجًا. يكون ال سند  ون احلديث تور  الَّتم 

 لإلمام املرام" "بلوغ إَل: عزوه أو النووي، لإلمام الصييييييييييياحلني" "رايض إَل: احلديث عزو  م  ذلك:
 املسند . غري الكتب من وََنوها األثري، ابن لإلمام األصول" "َجامع إَل: عزوه أو حجر، ابن

5- : ا سند ".امل احلديث "كتب قو م  املقصو : ألن كاشف  وصف هو أو الغالب، َُمرج خرج إَّنَّ
 وصييييييي َّ  اعتخمد احلديث  كتب من ليس كتاب فم  األثر أو احلديث سيييييييند وجد فلو السيييييييند، أُهية إَل  التنبيه
 فتنبه. إليه، العزو

 ووَنَ  الفقه أو األ ب، أو اللغة، أو التفسييييييري، كتب من كتاب فم  حديث سييييييند يوجد كأن وذلك
 حديث. كتاب فم  السند يكون أن شرطًا فليس ذلك،

 املسند . الكتب من موضعه طريق كل وََتت احلديث طرق تذكر امل وَّل التخريج فم  -6
 العلمية الجمخكانة أسا  على إمَّا املسند ، الكتب من احلديث مواضع تذكر الجمخختصر التخريج وفم 
، الرتتيب أسا  على وإما للكتاب،  عليه. وتنب مه تتخذه آخر أسا  على وإمَّا الزمنم

 عليه تعذ مر فإن أحًدا، حكمه فم  يقلد فال الجمخخر مج  َْيتهد أن األصييييييييييييييل احلديث مرتبة بيان فم  -7

                                           

 (.1/227( التبصر  والتذكر  )12)
 (.2/863( النكت على ابن الصال  )13)
كيييييون هيييييذا   فم ( عييييين "هليييييم جيييييرا": "عنيييييدي توقيييييف 34"املسيييييا ل السيييييفرية" )   فم ( قيييييال ابييييين هشيييييام النحيييييوي 14)

(، ورسيييييالة: "الفوا يييييد 1/136عليييييوم اللغييييية وأنواعهيييييا للسييييييوط  ) فم الرتكييييييب عربيًّيييييا َُمًضيييييا ...". وانظييييير: املزهييييير 
(، وكييييييالم احلييييييافظ 2/330إعييييييراب الكلمييييييات الغريبيييييية" البيييييين عابييييييدين "ضييييييمن جَمموعيييييية رسييييييا له" ) فم العجيبيييييية 

 (.1/503النكت على ابن الصال  ) فم ابن حجر حوَِلا 
 (.1/296( فت  املغيث )15)

= 
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ه، احلييديييث فم  املشييييييييييييييتغلني أو والتعييديييل، اجلر  أ ميية من غريه حكم ينقييل أن فلييه ذلييك  إَل  عزوه مع وََترْيييج
 .(16)مصدره

 التخريج: ِفي  التصن ف  رق -8
 احلديث. فم  التصنيف طرق نفسها ه  التخريج فم  التصنيف طرق
 طريقتان: تصنيفه فم  ابحلديث "وللعلما  :-هللا  ِحي - الص:  اب  قال

ه وهو األبواب، على التصيييييييييييينيف إ  امها:  ما وََجع أنواًعا، وتنويعه وغريها، الفقه أحكام على ََترْيج
 فباب. ابب فم  نوع وكل حكم كل فم  ور 

 اختار ولممن أنواعه، اختلفت وإن وحده صحابم  كل حديث وََجع املسانيد، على تصنيفه  ال ا   :
ا هم، فم  الجمعجم حروف على يرتبهم أن ذلك  ابألقرب ثخَّ  هاشييييييييم، ببنم  فيبدأ القبا ل، على يرتبهم أن وله أَسج

ًبا فاألقرب  أبهل ثخَّ  بدر، أبهل ثخَّ  ابلعشيير ، فيبدأ الصييحابة، سييوابق على يرتب أن وله ج، هللا رسييول من نسييَ
ن ثخَّ  احلديبية،  ثخَّ  ونظرا ه، ال فيل كأبم  الصييييييييحابة أبصيييييييياغر وَُيتم مكة، وفت  احلديبية بني وهاجر أسييييييييلم ِبم
 ذلك. غري الرتتيب وجوه من ذلك وفم  أسهل، واألول أحسن، وهذا ابلنسا ،

 كما فيه، الروا  واختالف طرقه، حديث كل فم  َْيمع أبن مخعلالً  فهتصني فم  املراتب أعلى من إن ثخَّ 
 شييييييييييييييو  حديث ََجع أي: الشييييييييييييييو ، ََجع التأليف فم  به يعتنون وِممَّا مسييييييييييييينده، فم  شييييييييييييييبة بن يعقوب فعل

 انفرا ه. على منهم واحد كل َُمصوصني
 احلديث: فم  مفلس هوف اخلمسييييييييية هؤال  حديث َْيمع لَج  من "يقال: ال  امي: سببببببب    ب  ع  ان قال

 الدين". أصول وهم عيينة، وابن زيد، بن ومَحا  ومالك، وشعبة، سفيان،
 أيوب منهم: الييييدرام ، ذكرهم الييييذين غري كثري َخلجقٍ  حييييديييييث َْيمعون احلييييديييييث وأصييييييييييييييحييييابخ 

، ا جا  ما َُيصون أسانيد وه  الرتاجم، أيًضا وَْيمعون واألوزاع ، والزهري، السختيانم  لتأليف،وا ابجلمع ِبم
 بن هشام وترَجة هرير ، أبم  عن أبيه عن صالم  أبم  بن سهيل وترَجة عمر، ابن عن انفع عن مالك ترَجة مثل
 كثري . لذلك أشباه فم  ل، عا شة عن أبيه عن عرو 

ا وَْيمعون  كتًبا فتصييييري ابلتأليف، فيفر وََّنا لألحكام اجلامعة املصيييينفة الكتب أبواب من أبواابً  أيضييييً
 ذلك. وغري اإلمام، خلف القرا   وابب اليدين، رفع وابب ،Tهللا رؤية ابب ََنو مفر  ،

 الغسل وحديث العلم، قبض حديث طرق ََنو مفر  ، كتب فم  طرقها فيجمعون أحا يث ويفر ون
 والتصنيف. ابجلمع أحا يثه أفر وا قد هذا كتابنا أنواع من وكثري ذلك، وغري اجلمعة، يوم

مَّد بن محز  عن بلغنا وََنوه، املكاثر  قصيييييييييييد من واحلذر القصيييييييييييد حي تصييييييييييي ذلك كل فم  وعليه  ُمخ

                                           

ييييير   َْييييييد مييييين صيييييحي  احليييييديث أو حسييييينه، فيييييال يقيييييدم عليييييى ذليييييك، ويكيييييون لَج ( أميييييا إذا 16) يييييه قاصيييييرًا عليييييى جمخ ََترْيج
 (.1/449العزو  ون بيان املرتبة. وانظر: النكت على ابن الصال  )
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 لييه فييذكر منييامييه فم  معني بن ََيَي  فرأى ذلييك، فييأعجبييه طريق مييا َت  ََنو من واحييًدا حييديثيًيا خرَّج أنييه الكنييانم 
 .[1]التكاثر: ﴾أىْ:ىاك م  الت  ىاثب ر  ﴿ ََتت هذا يدخل أن أخشى له: فقال ذلك،

رج أن ليحذر ثخَّ   أن وليتق وتكريره، فيه النظر وإعا   وََتريره َِتذيبه بعد إال يصيييييييييييينفه ما النا  إَل  ُيخ
، بن عل  عن رويناه ما حكمه يكون كيال ََجعه فا د  واقتنا  ََثرته الجتنا  بعدخ  يتأهل لَج  ما َْيمع  املدينم
 على فاكتب  #كذب م $ ثوحدي الغسييييييييل حديث َْيمع احلديث يكتب ما أول احلدث رأيت "إذا قال:
 .(17)’ايفل " ال قفاه:

 فم  التصنيف هيئة أن إال احلديث، فم  التصنيف عن َُيرج ال التخريج فم  التصنيف أن والواقع قلت:
 طريق عن التخريج فم  التصيييييينيف فم  وذلك فيه  التصيييييينيف فم  مسييييييتقل ك ريق جعلته أبمر انفر ت التخريج
 فم  التصييييييينيف طرق فم  السيييييييابقتني ال ريقتني عن َُيرج ال التأمُّل عند حلقيقةا فم  وهو كتاب، أحا يث ََتريج

 احلديث.
  هي:  رق ث:ث    لت ص    ريقتان، التخريج ِفي  التصن ف  رق ُم     إن  عل  ؛

 احلديث. موضوع أسا  على التصنيف -
 احلديث. روا  أسا  على التصنيف -
 ب.كتا أحا يث ََتريج أسا  على التصنيف -

 والسيييييييييييينن، واملصيييييييييييينفات، اجلوامع، كتب ا   ببببببببب عات: أسبببببببببا  عل  ا صبببببببببن    التخريج ك ت ب   ي ْ 
، ترتيب على احلديث فيها ُيخَرَّج حيث  (18)واملوطآت  موضوعه. فيه يخراعى معنيَّ

ه- أمحد اإلمام أفر  كما ابلتصيييييييييينيف، منها جز   موضييييييييييوع يخفر  وقد  فضييييييييييا ل أحا يث -هللا رمحم
ه- البخاري وأفر  الصيييييييحابة"، "فضيييييييا ل تابه:ك فم  الصيييييييحابة  "األ ب كتابه: فم  األ ب أحا يث -هللا رمحم
 األجزا  كتب هذا: فم  ويدخل وغريهم، "التفسيييييييييري"، كتابه: فم  التفسيييييييييري أحا يث النسيييييييييا   وأفر  املفر "،
 املوضوع. أسا  على الجمخرَّجة احلديثية

 ،(19)واملشيييييييخات واملعاجم، املسييييييانيد، كتب يث:احل    ا  أسبببببا  عل  ا صبببببن   التخريج كتب  م 
 وََنوها. شعبة وحديث الزهري، أحا يث فم  كالزهرايت بعينه: راوٍ  ألحا يث املفر   والكتب

ريج أسبببببببببببا  عل  ا صبببببببببببن   التخريج كتب  م   ََتريج فم  الراية "نصيييييييييييييييب كتاب: كتاب: أ اديث َتى
 لإلمام الكبري" الرافع  أحا يث ََتريج فم  احلبري لخي "الت وكتاب: الزيلع ، لإلمام اِلداية" كتاب أحا يث

، السبيل" منار أحا يث ََتريج فم  الغليل "إروا  وكتاب: حجر، ابن  وََنوها. لأللبانم
                                           

 (.230-228( مقدمة ابن الصال ، ََتقيق العرت )  17)
يييييذه( انظييييير التعرييييييف 18) لييييية كبيييييري  منهيييييا  ِبم يييييا  َجخ الرسيييييالة املسيييييت رفة للكتيييييانم  فم األنيييييواع مييييين كتيييييب احليييييديث ميييييع أَسج

  (32 ،39-40.) 
 (.140، 135، 60( ما سبق )  19)


