

الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن وااله وبعــد ،فهــذه مطويــة مهمــة يف
تخريــج الحديــث.
 .1تخريج الحديث اليوم يقوم على ركيزتني:
األولى :عزو الحديث إلى موضعه يف الكتب املسندة.
الثانية :بيان مرتبته من القبول والرد.
 .2إبــراز الحديــث مــن الكتــب املســندة ،يعــي الكتــب
الــي يــورد فيهــا املحــدث الحديــث بإســناده ،ومعــى ذلك
أن عــزو الحديــث إلــى الكتــب الــي ال تــورده بالســند
ليــس مــن التخريــج؛ فــا يصــح أن تقــول :أخرجــه
النــووي يف ريــاض الصالحــن.
وال يصح أن تقول :أخرجه ابن حجر يف بلوغ املرام.
وكذا :أخرجه ابن حجر يف التلخيص الحبري.
وكذا :أخرجه يف مجمع الزوائد.
وكذا :أخرجه األلباني يف سلسلة األحاديث الصحيحة.
وكذا :أخرجه األلباني يف إرواء الغليل.
وكــذا ال يصــح عــزوه إلــى الكتــب الــي يقــوم أصحابهــا
بنقــل اإلســناد ،فــإن هــذا ليــس مــن الكتــب املســندة،
ألن صاحبهــا ال يســوق الحديــث بإســناده إلــى الرســول،
إنمــا ينقــل ســند الحديــث عنــد مــن أخرجــه.
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 .3عزو الحديث إلى موضعه يقوم على أساسني:
األول :عزو الحديث باعتبار سنده.
الثاني :عزو الحديث باعتبار متنه.
 .4والعزو باعتبار السند يشمل:
عــزوه باعتبــار اســم الصحابــي بالرجــوع إلــى الكتــب
املرتبــة علــى أســاس أســماء الصحابــة -ريض هللا عنهــم،-
وهــي املســانيد ،وبعــض املعاجــم.
عــزوه باعتبــار اســم راو يف الســند ،وهــذا ينفــع فيهــا
الرجــوع إلــى الكشــافات املصنوعــة ألســماء الرجــال يف
األســانيد يف نهايــة بعــض الكتــب ،إذ ال توجــد يف كل
الكتــب.
عــزوه باعتبــار وصــف يتعلــق بالســند ،كأن يكــون
الحديــث مرســا ،أو فيــه راو وضــاع ،أو فيــه علــة،
املصنفــة فيــه.
فريجــع يف كل وصــف إلــى الكتــب ّ
 .5والعزو باعتبار املنت يشمل:
عــزوه باعتبــار طــرف الحديــث (أولــه) بالرجــوع إلــى
الكتــب املصنفــة علــى أســاس أطــراف األحاديــث ،أو
بالرجــوع إلــى الكشــافات املرتبــة علــى هــذا األســاس.
عــزوه باعتبــار لفظــة يف الحديــث ،وذلــك بالرجــوع إلــى
املعجــم املفهــرس للحديــث النبــوي ،ومــا صنــف علــى
شــاكلته.
عــزوه باعتبــار موضــوع الحديــث ،بالرجــوع إلــى الكتــب

املرتبــة علــى أســاس املوضوعــات كمثــل كتــب الســنن
والجوامــع واملصنفــات.
 .6كل طريــق مــن طــرق العــزو الســابقة ســواء باعتبــار
املــن أو الســند ،فيهــا نــوع قصــور يكمــل باســتعمال
طريقــة أخــرى ،واليــوم بفضــل هللا تعالــى ورحمتــه
برامــج الحاســب اآللــي تغــي عــن اســتعمال هــذه
الطــرق مباشــرة مــع الكتــب ،فتســتطيع يف برنامــج مثــل:
(موســوعة الحديــث) (صخر/حــرف) ،أو برنامــج املكتبــة
الشــاملة ،أن تخــرج الحديــث بجميــع الطــرق الســابقة
بأيســر ســبيل وبأخــف مؤونــة.
ولذلــك عليــك أن تتعلــم كيــف تبحــث عــن الحديــث
باعتمــاد هــذه الربامــج .فتبحــث عــن الحديــث بــكل
الطــرق الســابقة داخــل الربنامــج بيســر وســهولة.
 .7عــزو الحديــث إلــى مواضعــه مــن الكتــب املســندة
يــراىع فيــه تقديــم العــزو إلــى الكتــب املشــهورة املعروفــة
علــى غريهــا ،وإال فإنــه يقــال ملــن عــزى الحديــث إلــى
كتــاب بعيــد وتــرك عــزوه إلــى الكتــب الســتة أو أحدهــا
بأنــه أبعــد النجعــة.
وعــادة أهــل العلــم ال يتوســعون يف التخريــج إذا كان
الحديــث يف الصحيحــن أو أحدهمــا ،إال لفائــدة.
ومــن املتقــرر عندهــم أن الحديــث املتواتــر ال يحتــاج إلــى
عــزو وتخريــج ،إنمــا فقــط ينقــل كالم مــن نــص علــى
تواتــره أو يعــزى إليــه.
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والعــزو تــارة يكــون بذكــر اســم الكتــاب والبــاب ورقــم
الحديــث ،وهــذه أتــم طــرق العــزو ،فتقــول :أخرجــه
البخــاري يف كتــاب الطهــارة ،بــاب الوضــوء مــرة مــرة،
الحديــث رقــم ( )333مث ـ ًا.
ودونهــا يف التمــام أن تقتصــر علــى رقــم الحديــث فتقــول:
أخرجــه البخــاري تحــت رقــم ( .)333ودونهــا يف التمــام
أن تقــول :أخرجــه البخــاري .فقــط و ال تذكــر رقــم
الحديــث وال الكتــاب وال البــاب ،واليــوم ال يعــذر الباحث
بهــذه الطريقــة بســبب تيســر الكتــب وتعــدد الطبعــات.
وتــارة يكــون العــزو بذكــر رقــم الجــزء والصفحــة ،وذلك
يف املســانيد ،فــإن كان الكتــاب مرقمــا تزيــد ذكــر رقــم
الحديــث ،فتذكــر الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث،
وبعضهــم يقتصــر علــى ذكــر رقــم الحديــث إذا كان
الكتــاب مرقمـ ًا .والعــزو بمجــرد قولــك :أخرجــه أحمــد
يف املســند بــدون ذكــر يشء مــن الجــزء أو الصفحــة أو
رقــم الحديــث فيــه قصــور اليــوم.
 .8بيان مرتبة الحديث تقوم على أمرين:
أحدهما :املعرفة بحال الرواة جرحا وتعدي ًال.
ثانيهمــا :املعرفــة بأوصــاف األحاديــث بحســب علــم
الحديــث.
فباألول تعرف حال رواة السند.
وبالثاني تعرف كيف تصفه الوصف املطابق له.

أعلى النموذج
أسفل النموذج
 .9األصــل أن يســتقل املخــرج يف الحكــم على الحديث،
لكــن إذا تعــذر عليــه لســبب مــن األســباب ،فلينقــل
حكــم معتــر يف الحديــث ويعــزو إليــه ،فيقــول :الحديــث
صححــه فــان ،أو ضعفــه فــان ،أو قــال فيــه فــان.
ويعــزو إلــى موضــع كالمــه مــن كتبــه.
 .10صنــف العلمــاء كتبـ ًا تعــن وتســاعد يف التخريــج،
خاصــة الــي حظيــت بمحققــن مهــرة ،فإنهــم يقومــون
بخدمتهــا فيعــزون كل حديــث إلــى موضعــه مــع بيــان
مرتبتــه ،فيكــون يف هــذا عــون كبــر للمخــرج.
مثــل :مســند أحمــد بتحقيــق دار الرســالة ،ملجموعــة
مــن املحققــن ،بإشــراف األرنــؤوط .ولألرنــؤوط تحقيــق
ســنن ابــن ماجــة ،وســنن أبــي داود.
جامع األصول البن األثري تحقيق عبدالقادر األرنؤوط
ومــن الكتــب املعينــة يف ذلــك :نصــب الرايــة للزيلعــي.
التلخيــص الحبــر البــن حجــر .إرواء الغليــل لأللبانــي.
والحمــد هلل رب العاملــن.
صحيــح الســنن وضعيــف الســنن األربعــة لأللبانــي رحــم
هللا الجميــع.
وعمومــ ًا برامــج الحديــث الحاســوبية تســاعدك كثــر ًا
يف الوقــوف علــى كل هــذه الكتــب ،أعــي بالخصــوص
برنامــج املكتبــة الشــاملة.
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