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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ النبييف كاماـ المرسميف  ،نبينا
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف .
إف عمػػـ ري ػريح ايحاديػػث مػػف العمػػكـ الميم ػ كالش ػريف  ،نظ ػ انر لشػػرؼ مرعم ػػو كأصػػمو ،
كىك ايصؿ الثػان مػف أصػكؿ الرشػريس  ،سػن الرسػكؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ  ،الرػ
يسرغن عنيا عمـ مف العمكـ الشرعي

 ،ك فف مف الفنكف العممي .

كعمـ الريريح حالو حاؿ كثير مف العمكـ اإلسالمي  ،نشأ حيػث احرػاج النػاس إليػو  ،ثػـ
ردرج ف الرطكر كالرأليؼ  ،كمر بمراحؿ كثيرة  ،كميا كانت ثمرة عمماء جدكا كاجريدكا
ف يدم سن الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ .
أىمية الموضوع
إف عمماء الريريح كمس كثرة مؤلفاريـ ف ريريح ايحاديث كرنكعيا لكنيا كميا أغفمت
جانبان ميمان ف الريريح  ،كىك أف الباحث بعد رفريشو عف مصادر الحديث الذم يراد
ريريجو  ،كجمعو ليذه المصادر ايصمي  ،بعد ذلؾ كمو يحراج إلى قكاعد كمنيجي
يسير عمييا ف صياغ ىذه المعمكمات  ،كسبكيا ف منظكم مركامم لبياف ريريح
الحديث  ،لذا ركمف ىنا أىمي مكضكع كالر ى عبارة عف أمريف :
أ -سد حاج الباحثيف كالدارسيف لعمـ ريريح ايحاديث  -ك سيما طالب الجامعات
كالمريصصيف ف السن النبكي – كذلؾ بإعطاء الطري المثمى كايسس الصحيح ف
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صياغ ريريح الحديث ككراب العزك كالحكـ .
ب -بياف مناىح العمماء ف ريػريح الحػديث كصػياغرو فػ مكػاف كاحػد ليرسػنى لمباحػث
بيف مناىجيـ رمؾ .

ا سرفادة كالم ارن
الدراسات السابقة

ل د اىرـ العمماء المر دمكف ف
الريريح  ،كى

عمـ ريريح ايحاديث ببياف الثمرة الم صكدة مف

عزك ايحاديث إلى مصادرىا ايصمي مس بياف درجريا كما يرعمؽ

بإسنادىا كمرنيا  ،ثـ جاء العمماء المرأيركف كألفكا كربان كثيرة ف

بياف كيفي ريريح

ايحاديث  .كىذه الكرب كانت عمى نكعيف  :النوع األول  :كرب ركممت عف و
عالـ
ب ف
ىكرى ى

ريريح ايحاديث كمنيجو ف كرابو ذلؾ  ،ككراب منيح اإلماـ الزيمع ف

كرابو نصب ال اري لمباحث  :منصكر محمكد محمد الشرايرم  ،ككراب منيح ابف المم ف
ف

كرابو البدر المنير لمباحث راشد سعد العجم

كغيرىا  .والنوع الثاني  :كرب

رناكلت ف مجمميا ايصكؿ كال كاعد الر يسير عمييا الباحث لمكصكؿ إلى الحديث
ف

مصادره ايصمي  ،ككراب حصكؿ الرفريح بأصكؿ العزك كالريريح يحمد بف

الصديؽ الغمارم  ،ككراب أصكؿ الريريح كدراس ايسانيد لمدكركر محمكد الطحاف ،
ككراب الرأصيؿ لمدكركر بكر أبك زيد كغيرىا .
كىذه الكرب-كما سبؽ -كميا بنكعييا أغفمت طري صياغ الريريح بعد ا ىرداء إلى
الحديث ف مصادره ايصمي  ،كالسبب يعكد إلى حداث الكالـ عمى قكاعد ىذا الفف ،
كقم الكالـ عميو .
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سبب اختيار الموضوع :
حممن عمى ىذا البحث عدة أمكر منيا :
 -1سد الن ص المكجكد ف دراس ريريح ايحاديث  ،ببياف الصياغ الصحيح ليا
 -2الكقكؼ عمى مناىح ايئم ف صياغريـ لريريح حديث ما  ،كم ارن ىذه المناىح
 -3إثراء المكرب اإلسالمي عام كالحديثي ياص بمثؿ ىذا المكضكع الميـ .
منيج البحث:
أ -عزك اآليات بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلي .
ب -إذا كاف الحديث ف الصحيحيف أك ف أحدىما فأكرف بالعزك لو دكف غيره مف
المراجس ،كذلؾ بذكر اسـ الكراب كالباب كرقـ الحديث .
ج -أما إذا كاف الحديث ف

غير الصحيحيف ،فإف كاف ف

السنف ايربع فأكرف

بالعزك ليا  ،كاف كاف يارج السنف  ،فأيرجو مف مصادره ايصمي اييرل .
د -الرعريؼ بمصطمحات ىذا الفف مف المصادر الميرص .
ق -ركثيؽ جميس النصكص الر يرـ ن ميا مف مصادرىا الرئيس .
خطة البحث  :سرككف يط البحث عمى النحك اآلر  :م دم  ،كرمييد
المبحث ايكؿ  :مناىح العمماء ف صياغ ريريح ايحاديث
المطمب ايكؿ  :منيح صياغ الريريح المكسس
المطمب الثان  :منيح صياغ الريريح المركسط
المطمب الثان  :منيح صياغ الريريح الميرصر
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المبحث الثان  :بياف قكاعد صياغ ريريح ايحاديث
المطمب ايكؿ :قكاعد صياغ عزك ايحاديث
المطمب الثان  :قكاعد صياغ ريريح اإلسناد كالكالـ عميو
المطمب الثالث :قكاعد صياغ ألفاظ المرف كالكالـ عميو
المطمب الرابس  :قكاعد ف صياغ درج النص
اليارم  ،كالركصيات  ،الفيرس .
كاهلل أسأؿ أف يجعؿ عمم ىذا يالصان لكجيو الكريـ  ،كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى نبينا
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف .
تمييد( شرح عنوان البحث )
ىناؾ عدة مصطمحات ينبغ

الرعريؼ بيا بيف يدم البحث  ،كبياص ما رضمنو

العنكاف  ،كى كالرال :
أوالً  :تعريف الحديث  ،فالحديث ف المغ  :ضد ال ديـ  ،يعن الجديد

()1

 ،كف

ا صطالح :ىك ما أضيؼ إلى النب  مف قكؿ أك فعؿ أك ر رير أك صف

()2

.

ثانياً :تعريف التخريج  ،فالريريح ف المغ  :يعكد إلى مادة ( خ ر ج )  ،كالر يدكر
طأىهي }[الفرح. ]29:
ىي ىرىج ىش ٍ
معناىا عمى معنييف  -1 :ا ظيار كا براز ،كمنو { ىك ىزٍروع أ ٍ

( )1ال امكس المحيط (ص )214/مادة حدث  ،النياي ف غريب الحديث كايثر (. )350/1
( )2فرح المغيث ( ، )10/1السن قبؿ الردكيف (ص. )20/

4

يرج المسأل  ،أم بيَّف ليا كجيان (.)1
 -2الركجيو  :ي كلكف َّ :
كالريريح ف ا صطالح  :ىك الد ل عمى مكضس الحديث ف مصادره ايصمي  ،مس
بياف درجرو عند الحاج

()2

.

ثالثاً  :تعريف العزو  ،فالعزك  :مف ىع ىزىك  ،قاؿ ابف فارس ( " :عزكم) العيف كالزاء
صحيح ُّ
يدؿ عمى ا نرماء كا رِّصاؿ"
كالحرؼ المعرؿ أص هؿ
ه

()3

.

()4

 ،كقيؿ ىك الد ل عمى

كىك ف أصؿ اسرعمالو نسب ال كؿ أك الفعؿ إلى صاحبو
الحديث ف مصادره ايصمي

()5

()6

 .كقاؿ بعضيـ

ىك أيص مف الريريح

سيما إذا

كاف الريريح مكسعان  ،فإف الريريح بذلؾ يشمؿ العزك كزيادة  ،كىك بياف مدار ا سانيد
كعمميا ثـ الحكـ عمييا .
رابعاً  :تعريف الصياغة  ،فالصياغ مشر

مف الفعؿ الثالث صاغ  ،ي اؿ  :صاغ

يصكغ صياغ  :صنعو عمى مثاؿ مسر يـ  .قاؿ ابف فارس " :الصاد كالكاك كالغيف

( )1انظر لساف العرب ( )410/7مادة يرج  ،الكاضح ف

فف الريريح (ص )28/لمجمكع مف

ايسارذة ايردنييف .

( )2انظر أصكؿ ريريح ايحاديث كدراس ايسانيد لمدكركر محمكد الطحاف (ص ، )11/كريريح
الحديث النبكم لمدكركر عبد الغن

الرميم

(ص ، )29/كشؼ المثاـ لمدكركر عبد المكجكد

محمد (. )28/1
( )3معجـ م اييس المغ (. )309/4
( )4لساف العرب (. )52/15

( )5فرح المغيث لمسياكم ( )382/2كالمديؿ إلى ريريح ايحاديث كا ثار لعبد الصمد عابد
(ص. )11/
( )6كىذا ىك رأم الشيخ بكر أبك زيد ف كرابو (الرأصيؿ) (ص. ) 52/
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أص هؿ صحيح ،كىك رييئ ش وء عمى و
مثاؿ مسر يـ

()1

 .كاسرعمؿ كثي انر ف

الحم .

كصيغ الكمم  :ىيئريا الحاصم مف ررريب حركفيا كحركاريا .
خامساً  :القواعد  ،فال كاعد ف المغ
قاعدة  ،كى

صيغ منريى الجمكع عمى كزف فكاعؿ  ،جمس

رعكد ف معانييا إلى ا سر رار كالثبات  ،كما قاؿ ابف فارس " :ال اؼ

كالعيف كالداؿ أصؿ مطرد من اس

يييمؼ ف ا سر رار كالثبات"

()2

.

أما ف اصطالح الف ياء كايصكلييف ف د عرفت بأنيا قضي كمي منطب
()3

 ،كذىب الفيكم

جزئياريا"

()4

بمعنى كاحد

كالريانكم كابف رجب الحنبم

عمى جميس

إلى أف ال اعدة كالضابط

.

المبحث األول  :مناىج العمماء في صياغة تخريج األحاديث
َّ
إف ريريح الحديث بعزكه إلى مف أيرجو مف أصحاب المصادر ايصمي  ،كدراس
إسناده  ،كالم ارن بيف طرقو  ،كذكر ألفاظ المرف كأحكالو  ،كارداؼ ذلؾ كمو بالحكـ
عمى الحديث  ،أك ن ؿ كالـ ايئم فيو يعد بنكدان كن اط ارركاز لمريريح يككف العمماء
فييا بيف م ؿ ليذه البنكد كبيف مسركثر ليا  .لذا نشأ بسبب ذلؾ ثالث مناىح لريريح

( )1معجـ م اييس المغ ( )322/3مادة (صكغ) .
( )2معجـ م اييس المغ ( )108/5مادة (قعد) .
( )3الرعريفات لمجرجان

(ص ،)219/المصباح المنير لمفيكم

( ، )448 /7ايشباه كالنظائر

لمسبك ( ، )21/1كايشباه كالنظائر ف النحك لمسيكط (. )10/1

( )4المصباح المنير لمفيكم ( ، )510/2كشاؼ اصطالحات الفنكف لمريانكم ( ، )886 /2ال كاعد
ال كاعد بف رجب (ص. )4/
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الحديث النبكم ى  :منيح الركسس  ،كمنيح الركسط  ،كمنيح ا يرصار .
فرجد بعض أئم الريريح ييرج الحديث ريريجان مكسعان حرى إنو ي ض

ف

ريريح

الحديث الكاحد صفحات كثيرة ؛ بؿ قد يظير بعضيا عمى شكؿ كراب مسر ؿ ،
كبعضيـ أقؿ مف ذلؾ  ،حرى يصؿ بعضيـ إلى ا يرصار جدان .
ف د ربيف ذلؾ مف مناىجيـ كطري رصنيفيـ لكرب الريريح  ،كقد َّ
صنؼ الحافظ ابف
المم ف  -رحمو اهلل رعالى  -ف

اينكاع الثالث كميا ف

ريريجو لكراب كاحد ىك

فيرجو ريريجان مكسَّعان ف كرابو المارس "البدر المنير( ، ")1ثـ
"الشرح الكبير لمرافع " َّ ،
ايرصره ايرصا انر مركسطان فيما ي ارب يع ٍشر ايصؿ ف
( ، ")2ثـ ايرصره أيضان فيما ي ارب الربس ف
()3

المنير"

()4

ايسفار

 .كي كؿ الحافظ العراق

–رحمو اهلل -ف

كرابو "يالص البدر المنير

كرابو "المنر ى مف يالص البدر
افرراحي كرابو المغن عف حمؿ

" :فمما كفَّؽ اهلل رعالى إلكمال الكالـ عمى أحاديث "إحياء عمكـ الديف" ف

سن إحدل كيمسيف  ،رعذر الكقكؼ عمى بعض أحاديث  ،فأيرت ربييضو إلى سن
( ) 1طبس برح يؽ مصطفى أبك الغيط ك عبداهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ  ،نشر دار اليجرة لمنشر
كالركزيس  -الرياض-السعكدي 1425 ،ىػ2004-ـ  ،ف رسع أجزاء .

( )2طبس برح يؽ حمدم عبد المجيد السمف  ،نشر مكرب الرشد – الرياض 1410 ،ق  ،ف جزئيف
( )3ايرصره ابف المم ف مف كرابو يالص البدر المنير  ،كىك ميطكط يكجد نسي مصكرة ف
الجامع ا سالمي برقـ ( )١٥٥٢ميكركفمـ  ،كانظر كراب "منيح الحافظ ابف المم ف ف كرابو
البدر المنير" لمدكركر راشد سعد العجم (ص)133/
( )4انظر (ص ، )3/كالعراق ىك زيف الديف أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف
العراق ايصؿً ،
الميران المكلد ،المصرم الشافع  ،صاحب المؤلفات البديع  ،منيا طرح
الرثريب  ،كالربصرة كالرذكرة  ،ركف سن  806ق  ،انظر إنباء الغمر بأبناء العمر ،بف حجر
( ، )170/5الضكء الالمس يىؿ ال رف الراسس  ،لمسياكم ()171/4
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سريف  ،فظفرت بكثير مما عزب عن

عممو  ،ثـ شرعت ف

ربييضو ف

مصنؼ

متوسط حجمو ،كأنا مس ذلؾ مرباطئ ف إكمالو ،غير مرعرض لرركو كاىمالو ،إلى أف
ظفرت بأكثر ما كنت لـ أقؼ عميو ،كركرر السؤاؿ مف جماع ف
كبادرت إليو ،كلكن

اختصرتو ف

إكمالو ،فأجبت

غاي ا يرصار ؛ ليسيؿ رحصيمو كحممو ف

كثير ًم َّمف ألَّؼ ف قكاعد الريريح كأصكلو مناىح العمماء
ايسفار " (اىػ)  .كقد قسَّـ ه
إلى قسميف منيح الركسس كمنيح ا يرصار  ،لكف كجدت بعض المؤلفات ف الريريح
أف قضي ا يرصار كالركسس فييا قضي ن َّ
ريرمؼ عف ىذيف ال سميف  ،أك َّ
نسبي
مشاح ف ا صطالح فييا  ،لذا مف باب ايضاح أنكاع مناىح الريريح كبياف أكصافو
درجت عمى ر سيمو بايقساـ الثالث  ،لك نضس كؿ مصنؼ ف الريريح ف مكانو
المناسب لو  ،كما أف بعض ريريح المرأيريف قد يزيد ايمر كضكحان مف ناحي الركسس
كالركسط كا يرصار  ،كاليؾ ىذه ايقساـ :
المطمب األول :منيح صياغ الريريح المكسس
كىذا المنيح درج عميو بعض ىم ٍف ألَّؼ ف ريريح ف الحديث  ،حيث ارَّسـ منيجيـ
بصفات لعميا رككف قكاسـ مشررك بينيـ ف الغالب ركح بالركسس ف بياف الريريح
كالرفصيؿ ف إيراد معمكمارو
كىذا المنيح يمكف أف يككف عمى ما يأر :
 -1عزك الحديث إلى ما اسرطاع مف المصادر ايصمي إذا كاف ىناؾ فائدة مف العزك
إلييا  ،كالجكامس  ،كالمسانيد  ،كالسنف  ،كالمصنفات  ،كالمسريرجات  ،كالمشييات ،
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كايجزاء كغيرىا .
بركسس .
-2إذا كاف لمحديث أكثر مف صحاب فييرج حديث كؿ صحاب عمى حدة
و
 -3بياف ايرالؼ ألفاظ الحديث  ،كم ارن الركايات فيما بينيا بالزيادة أك الن ص .
 -4بياف سند الحديث  ،كالرفصيؿ ف دراس اإلسناد ك ا رصاؿ كا ن طاع كالعمؿ .
 -5اصدار حكـ عمى الحديث  ،أك ن ؿ مف ىح ىكـ عميو مف العمماء .
 -6مف جديد الريريح ف كقرنا أف يذكر عند العزك إلى مصدر مررَّ وب عمى المكاضيس
كالجكامس كالسنف كالمصنفات أف يذكر اسـ الكراب كالباب كالجزء كالصفح كرقـ
في ٍكرفى بالجزء كالصفح كرقـ الحديث إف كجد .
الحديث  ،أما ما ألِّ ى
ؼ عمى غير ذلؾ ي
 -7الرنبيو عمى ايكىاـ كاييطاء الر
عمى سبيؿ ا رشاد كالرذكير ،

كقعت مف قبؿ الميرجيف الساب يف لمحديث
()1

السيري كالرعيير

.

المطمب الثاني  :منيح صياغ الريريح المركسط
كىذا المنيح ىك كساب و إ بررؾ بعض أكجو الركسس كالرفصيؿ الر

يضر إغفاليا ،

كيمكف أف يككف كما يأر :
 -1عزك الحديث إلى المصادر ايصمي المشيكرة  ،كا كرفاء بيا عف بعض المصادر
الر ليس كذلؾ كايجزاء كالمعاجـ كالمشييات .
 -2إذا كاف الحديث ف

مصدر مر دـ كمف طري و ركاه مصدر مرأير  ،فيكرفى

بالمر دـ دكف ا شارة إلى المرأير .
( )1المديؿ لمدكركر عبد الصمد العابد (ص. )100/
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 -3عدـ الركسس ف

دراس اإلسناد  ،كانما ا شارة إلى درج الركاة  ،كا رصاؿ

كا ن طاع كبياف العمؿ بطري سريع

ركح بالركسس كالرفصيؿ .

 -4ا كرفاء عند العزك بالجزء كالصفح أك رقـ الحديث .
المطمب الثالث  :منيح صياغ الريريح الميرصر
كجدت بعض مؤلفات الريريح الميرصرة رر ارب ف

بعض الصفات  ،كريرمؼ ف

بعض  ،كقد يككف بعضيا أيصر مف بعض حرى إنو بمغ ببعضيا ا يرصار بالرمكز
 ،لذا لف رككف السمات المشررك بينيا مرف

مائ بالمئ  ،كلكف ى ركح بالكصؼ

العاـ إلى ا يرصار كا جماؿ  ،كيمكف بيانيا بما يم :
 -1الحرص دائمان عمى اإلجماؿ دائمان مثؿ( الشيياف  ،الصحيحاف ،الجماع ،السر )
 -2ايرصار الميرجيف با قرصار عمى ا سـ ( البيارم  ،مسمـ  ،الررمذم  )...دكف
ذكر اسـ كرابو  ،أك ا يرصار بالرمكز مثؿ (خ  ،ـ  ،د  )...كما عند السيكط ف
الجامس الصغير  -3 .إذا رـ الرطرؽ لمحكـ فيككف بايرصار جدان  ،كبياف الحكـ
بكمم كاحد (صحيح  ،حسف  ،ضعيؼ  ،فيو فالف )....

-4

يرـ الرطرؽ

لممرابعات ك الشكاىد أبدان  -5 .قد يمكف ذكر الصحاب  ،لكف بطري ميرصرة .
 -6عدـ بياف ايلفاظ كالم ارن بينيا .
 -7بالنسب لطري المرأيريف يمكف ا قرصار عمى الجزء كالصفح أك رقـ الحديث .
 -8إذا كاف الحديث ف الصحيحيف فيمكف ا كرفاء بيما دكف غيرىما مف المصادر
ايصمي  ،كاذا كاف ف غير الصحيحيف في رصر عمى السنف ايربع كمسند أحمد .
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و
كرب ينكاع مناىح الريريح الثالث :
كاليؾ جدكؿ يبيف أمثم
الرقم

1

منيج التوسع في التخريج

منيج التوسط في التخريج

منيج االختصار في التخريج

البدر المنير لسراج الديف

يالص البدر المنير لسراج

المنر ى مف يالص البدر المنير

ابف المم ف

الديف ابف المم ف

لسراج الديف ابف المم ف

ريريح

2

نصب الراي لمزيمع

3

نرائح ايفكار لمحافظ ابف حجر

4

إركاء الغميؿ ف ريريح أحاديث الرذكرة

الكاقع

ايحاديث
ف

كاآلثار المغن عف حمؿ ايسفار لمعراق

رفسير الكشاؼ

لمزيمع
الجامس الصغير لمحافظ جالؿ

الرح يؽ بف الجكزم

الديف السيكط

المنار السبيؿ لأللبان
5

ال كؿ المسدد ف

6

الم اصد
السَّياكم

7

الذب عف رحف

ايشراؼ

لمسيكط
بمعرف

ايطراؼ لممزم

لمحافظ كشؼ اليفاء كمزيؿ اإللباس
لمعجمكن

رغميؽ الرعميؽ عمى صحيح الدراي
البيارم ابف حجر

ف

المشريرة لمزركش

المسند لإلماـ أحمد بف حجر
الحسن

ايحاديث جمس الجكامس أك الجامس الكبير

اليداي

المحرر ف

الحديث

بف عبد

اليادم
رحف

الطالب بمعرف

أحاديث

ميرصر ابف الحاجب بف كثير
ف

ريريح أحاديث مجمس

لمحافظ ابف حجر

الزكائد

لمييثم
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كمنبس

الفكائد

تنبيو  :استفيام وجوابو
ما الطري

المثمى الر ينبغ أف يسمكيا الباحث كالميرج لمحديث ؟ ىؿ يسيب ف

الريريح كيككف مركسعان ؟ أك يركسط فيو  ،أك يكجز كييرصر ؟ .
الجواب  :الذم يحدد ذلؾ كي يده ىك ف

نكعي البحث الذم ري ىي َّرج فيو ايحاديث ،

كنكعي المسرفيديف منو .
و
كحديث
أما نكعي البحث ف د يككف بعضيا محراجان إلى إسياب كركسس ف الريريح ،
ميرىمؼ فيو  ،كيرعمؽ بو معنى أك مسأل ميم ر ؼ عمى صح الحديث ك ضعفو  ،أك
أف يؤلؼ مؤلؼ مسر ؿ ف حديث ما  ،كمف دراسرو دراس سنده كمرنو  ،أك أف يككف
البحث رسال عممي ف
الريريح المكسس الذم

الدراسات العميا  ،فيحراج مثؿ ىذا النكع مف الرأليؼ إلى
يررؾ شاردة ك كاردة ف ريريح الحديث إ كيبينيا .

أما إف كاف الريريح لحديث ما ف م ال عام  ،أك ف كمم مجم  ،أك ف يطب
المؤلَّؼ ف الريريح عمى كجو ا يرصار كاإلجماؿ لكثرة ايحاديث
جمع مثالن أك كاف ى
كاآلثار الكاردة فيو فيكرفى باإليجاز كا يرصار  .أما غير ذلؾ فالركسط ف الريريح
كعدـ الركسس أك ا يرصار .
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المبحث الثاني  :صياغة تخريج األحاديث
الميرج كاظيار دراسرو بعد جمس كؿ ما يرعمؽ بو ىك الجيد الح ي
إف ابراز الحديث
َّ
الذم يي ٍب ًرز عمؿ الباحث ف

ريريح الحديث  ،كالذم ِّ
يحدد شيصيرو  ،كمدل حذقو

كيبررو ف رربس ايحاديث كالرعامؿ معيا  ،لذا رعد صياغ ريريح الحديث ى ثمرة
الجيد الطكيؿ الذم مكثو الباحث مس ريريح الحديث  ،لذا ينبغ العناي بيا أيما عناي
 ،كا ىرماـ بشؤكنيا أيما اىرماـ  ،في

مسؾ اليراـ  ،كصماـ ايماف  ،فمرب و
جيد

و
كبير جبَّار ف ريريح حديث ما ؛ يضمحؿ كيرالشى ف صياغ ريريح مريالك ىزيم
ككجدت أف ر سـ ىذه الصياغ إلى قكاعد راسي ربيف صياغ الريريح كأبجديات كرابرو
 ،كرأيت أف رككف ىذه ال كاعد عمى أربع أنكاع ى ف المطالب اآلري :
المطمب األول  :قواعد صياغة عزو األحاديث
أ -بيان مصادر التخريج
ذىب كثير ًم َّمف ألؼ ف

أصكؿ ريريح الحديث كقكاعده إلى أف العزك ف

الحديث

يككف لكرب معين  ،كاصطمحكا عمى رسمي ىذه الكرب بمصادر أصمي كمصادر غير
أصمي أك فرعي  ،كأكؿ مف أطمؽ ىذه الرسمي ىك الدكركر محمكد الطحاف ف كرابو
"أصكؿ الريريح كدراس ايسانيد " .
لكف رباينت اجرياداريـ ف

رحديد المصدر ايصم

بياف المصادر ايصمي بالكرب الر

مف غيره  ،فذىب بعضيـ إلى

يد ِّكنت يالؿ ال ركف اليمس ايكلى كجمعت

ايحاديث فييا مف صدكر الحفاظ بأسانيدىـ إلى النب صمى اهلل عميو كسمـ أك إلى
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()1

الصحاب أك الرابعيف

()2

 .كذىب بعضيـ

إلى أف المصادر ايصمي ى  ":الر ألفت

ايسانيد ف عصر الركاي  ،كيشمؿ ذلؾ ال ركف ايربع ايكلى" .
لكف ىي ًريد عمى ذلؾ كمو كجكد بعض الكرب الر

رركم ايحاديث كاآلثار ف

ال رف

السادس ككراب راريخ دمشؽ بف عساكر المركفى سن 571ق .
()3

كذىب بعضيـ

إلى بياف أف المصادر ايصمي ى كرب السن الر جمعيا مؤلفكىا

عف طريؽ رم ييا عف شيكييـ بأسانيد إلى النب صمى اهلل عميو كسمـ .
كىذا مف أحسف الرعاريؼ ؛ لكف يرد عميو :
كرب حكت أحاديث مسندة مف المؤلؼ إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كى
 -1ه
ليست ف مكضكع السن النبكي  ،إنما ف مكاضيس أيرل كالكرب المسندة ف الراريخ
كالرراجـ كالمغ كالرفسير كغيره  ،فيذه بناء عمى ىذا الرعريؼ

رسمى مصادر أصمي !

 -2أف الريريح ميرص بايحاديث النبكي  ،ك يديؿ ف ذلؾ آثار الصحاب كالرابعيف
 ،كىذا رحجير لكاسس .
كيمكف أف نسريمص مف ذلؾ كمو رعريفان لممصدر ايصم كىك "الكراب الذم ركل فيو
مؤلفو النصكص باإلسناد منو إلى صاحب النص المن كؿ عنو" .
كبناء عمى ذلؾ يمكف أف ن كؿ  :إف المصادر عمى نكعيف :

( )1كالدكركر يكسؼ المرعشم ف كرابو "عمـ ريريح الحديث "(ص. )25/
( )2كالدكركر إبراىيـ الالحـ كما ف "مذكرة ريريح ايحاديث" (ص)9/

( )3ىك الدكركر محمكد الطحاف ف كرابو أصكؿ الريريح كدراس ايسانيد (ص ، )10/كربعو كثير
ممف ألؼ بعد .
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ِّ
مصنفو إلى كؿ نص أك
 -6مصادر أصمية  ،كى كؿ كراب فيو أيبار مسندة مف
ن ؿ فيو  ،ككرب الصحاح كالسنف كالمسانيد كالمعاجـ  ،كالمصنفات  ،كالطب ات ،
كالمشييات  ،كايجزاء الحديث  ،بؿ ككرب الراريخ المسندة كراريخ الطبرم كراريخ
دمشؽ كراريخ بغداد  ،ككرب الرفاسير المسندة كرفسير الطبرم كرفسير ابف أب حارـ ،
ككرب الغريب ككراب غريب الحديث يب إسحاؽ الحرب كغيرىا .
فيذه كميا مصادر أصمي

عرمادىا عمى الركاي باإلسناد مف المصنؼ إلى صاحب

النص المن كؿ عنو  ،كاف كانت ليست عمى درج كاحدة  ،إذ ريرمؼ درجاريا بحسب
المؤلؼ كانر ائو لنصكص كرابو  ،كبحسب الفف الذم ربحث فيو  ،كأيضان بحسب الكقت
الذم أيلِّفت فيو  ،فمنيا المر دـ كمنيا المرأير .
 -5مصادر غير أصمية ( فرعية )  ،كى

الكرب الر

رذكر ايحاديث بغير إسناد

مرصؿ مف المصنؼ إلى صاحب النص المن كؿ عنو  ،كانما رن ؿ ايحاديث مف الكرب
المسندة  .كىذه المصادر عمى نكعػ ػػيف :
 -1مصادر فرعي احرفظت بالسند أك ببعضو  ،كبعض كرب ايطراؼ مثؿ (رحف
ايشراؼ بمعرف ايطراؼ لمحافظ المزم)  ،كبعض كرب الريريح ككراب (نصب الراي )
لمزيمع

ككراب (البدر المنير) بف المم ف .

 -2مصادر فرعي لـ رحرفظ بالسند ككراب مجمس الزكائد لمييثم

ككراب رياض

الصالحيف لمنككم  ،كبمكغ المراـ بف حجر  ،كغيرىا .
تنبيو  :ارفؽ كؿ مف ألؼ ف

قكاعد الريريح كأصكلو عمى أف كرب السن المسندة
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؛كالكرب السر

المشيكرة ف ال رف الثان كالثالث كالرابس أنيا مف المصادر ايصمي

كالمسانيد كالسنف كالمصنفات كغيرىا  ،كما أنيـ ارف كا عمى أف الكرب الر
اإلسناد أك ر رصر عمى المرف كركرف

ريرصر

بالعزك لمكرب المسندة المعرمدة أنيا مصادر

كرب
فرعي ككراب رياض الصالحيف كبمكغ المراـ كمنر ى اييبار كغيرىا  ،لكف ركجد ه
بيف ىذيف ال سميف ؛ كىما عمى نكعيف :
 -6مصادر مسندة قريبة من عصر التدوين  ،لكف مؤلفييا يمركف ف أغمب أسانيدىـ
بالكرب المعرمدة  ،مس كجكد بعض الزيادات عمى ما قبميا ؛ ككراب "السنف الكبرل"
لمبيي

 ،ككراب "شرح السن " لمبغكم  ،ككراب "راريخ دمشؽ" بف عساكر  ،كغيرىا

 ،فذىب بعضيـ إلى أنيا مف المصادر ايصمي
()2

كذىب بعضيـ

()1

.

إلى أنيا مصادر فرعي  ،كايقرب – كاهلل رعالى أعمـ – أنيا مف

المصادر ايصمي  ،لسببيف :
أ -كجكد أحاديث زائدة ف ىذه الكرب عمى ما قبميا مف المصادر ايصمي  ،كقد جمس
بعضيـ ىذه الزيادات  ،فضالن عف كجكد زيادة ف ألفاظ كثير مف ايحاديث .
و
بكراب قبمو يغفمنا
ب -لك أغفمنا ىذا المصدر كجعمناه مصد انر فرعيان لمركر إسناده
كثي انر مف ايحاديث الر ف

الصحيحيف كغيرىما كايحاديث الر

رمر بمكطأ اإلماـ

( )1كالدكركر محمكد الطحاف ف كرابو أصكؿ الريريح (ص ، )10/كالدكركر عم نايؼ الشحكذ ف
كرابو المفصؿ ف

أصكؿ الريريح(ص ، )8/كالدكركر عبد اهلل الركيجرم ف

الريريح كأطكاره مف ضمف مجم عالـ الكرب  ،مح( ،22ص. )288-259/

بحث نشأة عمـ

( )2مثؿ محمد عجاج اليطيب ف كرابو لمحات ف المكرب كالبحث كالمصادر (ص ، )127/كأب
أسام سمير الجزائرم ف مذكررو المسماة "الكككب الدرم ف كيفي ريريح الحديث النبكم" .
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مالؾ بف أنس كعبدالرزاؽ الصنعان كابف أب شيب ف مصنفييما كغيرىا  ،كلـ ي ؿ
أحد مف أىؿ العمـ .
ىذا ه
 -5مصادر مسندة وبعيدة عن عصر التدوين  ،يديؿ مؤلفكىا بأسانيدىـ إلى
ايحاديث بكاسط كرب المصادر ايصمي

 ،كى عمى حاليف :

الحال األولى  :مصادر مسندة يديؿ أصحابيا بأسانيدىـ إلى كؿ حديث مف أحاديث
اليبر ف ريريح أحاديث الميرصر بف
المصادر ايصمي  ،مثؿ كراب "مكاف
اليبر ى
ي
الحاجب"  ،ككراب "نرائح ايفكار ف ريريح أحاديث ايذكار" كالىما بف حجر .
الحال الثانية  :مصادر مسندة يسكؽ فييا أصحابيا ف

م دم كربيـ أسانيدىـ إلى

المصادر ايصمي  ،ثـ يعزكف إلييا باإلجماؿ  ،كمف ذلؾ ما صنعو ابف ايثير ػف
م دم كرابو (جامس ايصكؿ ف أحاديث الرسكؿ)  ،كالييثم ف م دم كربو (مجمس
الزكائد)  ،ك(مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف)  ،كالعراق ف كرابو (ر ريب ايسانيد)
 ،حيث ساقكا بأسانيدىـ إلى كرب ايصكؿ الر جمعكا أحاديثيا .
ككذلؾ كالبكصيرم ف م دم كرابو (مصباح الزجاج ف زكائد ابف ماج )  ،كف آير
كرابو (إرحاؼ الييرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة)  ،حيث ساؽ أسانيده إلى ىذا
المسانيد العشرة  .ككذلؾ الحافظ ابف حجر ف

م دم مجمكع مف كربو  ،منيا:

(المطالب العالي )  ،ك(إرحاؼ الميرة بالفكائد المبركرة مف أطراؼ العشرة)  .فالراجح ف
ىذه الكرب أنيا ريٍمحؽ بالمصادر الفرعي ،فال يحسف العزك إلييا مباشرة إ ف حالريف:
 -1إذا فيً ىد الكراب  ،فمـ يعثر عميو  ،فيصح العزك ف

ىذه الحال عميو مس الرنبيو
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ت لنا مادريا بالكرب الر ن مت عنيا .
عمى ذلؾ  ،ككـ مف كرب السن كغيرىا يح ًفظى ٍ
 -2إذا كاف الحديث أك ايثر زائدان عمى المصدر الناقؿ عنو  ،بسبب ايرالؼ نسخ
المصادر ايصمي  ،فمثالن قد يركم ابف حجر حديثان ف كرابو "المطالب العالي " كيمر
بو بمسند اإلماـ أحمد  ،كلـ نجده ف المسند  ،فيصح العزك إلى كرابو مس الرنبيو عميو
 قواعد صياغة العزو لمصادر التخريجإذا جمس الباحث مادة الريريح الر

ررعمؽ بالحديث مف مصادر كأسانيد كغيرىا ،

انر ؿ بعد ذلؾ إلى صياغريا كالركليؼ بينيا  ،كمف ذلؾ صياغ عزك الحديث إلى
مصادره الر أيرجرو  ،فمف ال كاعد الر ينبغ السير عمييا ف الصياغ ما يأر :
القاعدة األولى :

يصح العزك ف ريريح ايحاديث إ إلى مصدر أصم  ،ينو

منبس ايحاديث كالمصدر ايكؿ المرصؿ مف المصنؼ إلى صاحب النص المن كؿ عنو
ككؿ الكرب بعدىا –سكاء كانت حديثي أك ف يي أك غيرىا – فإنيا ررجس إلييا  ،كرنيؿ
مف أحاديثيا  .في المصدر ايـ  ،كالمنبس ايكؿ لألحاديث المسندة  ،لذا ُّ
كؿ حديث
يي ٍرجس فيو إلى مصدر أصم يي ٍركل فيو باإلسناد فميس بحديث .
فإف أراد الباحث ا شارة إلى مصدر غير أصم أك ا شارة با سرفادة منو ف الريريح
فال ِّ
يعبر عنو بمفظ الريريح كما رفرع منو  ،كانما يعبر بصيغ أيرل كػ(كجدرو  ،ذكره ،
أكرده ) كغيرىا .
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تنبيو  :مف العمماء( )1مف رأل جكاز العزك إلى مصدر فرع إذا كاف المصدر ايصم
مف كدان أك كاف ميطكطان يرعذر الحصكؿ عميو ،

سيما المصادر الفرعي الر ريرـ

باإلسناد كالركاي كالمطالب العالي كرحف ايشراؼ ككرب الريريح كنصب الراي كالبدر
المنير كغيرىا .
القاعدة الثانية  :يمنس العزك لممصدر المرأير زمنان أك ررب مس كجكد الحديث ف
كراب مر دـ عنو أك أشير منو  ،كا يالؿ بذلؾ مف العيكب الر رمحؽ بالبحث ف
الريريح .
مثاؿ ذلؾ  :العزك لسنف البيي

مس كجكد الحديث  -مثالن  -ف سنف أب داكد  ،ك

العزك لصحيح ابف يزيم مس كجكد الحديث ف صحيح البيارم .
يستثنى من ذلك :
 -1ما لك كاف ف كراب المرأير زيادة ف المفظ أك فائدة ف اإلسناد  ،فمو أف يبيف
ىذه الركاي  ،لكف بعد العزك لممصدر ايكؿ المر دـ  ،مثاؿ ذلؾ ريريح حديث (الميـ
رب ىذه الدعكة الرام كالصالة ال ائم آت محمدا الكسيم  " : )...أيرجو البيارم ف
صحيحو  ،كراب ايذاف  ،باب الدعاء عند النداء  ،حديث ( ، )614كأيرجو البيي
بمفظو كزاد (إنؾ

ريمؼ الميعاد) .

( )1مف ىؤ ء العمماء الشيخ محمد ناصر الديف ايلبان

ف كربو الر

يرج فييا الحديث ريريجان

مطك ن كالسمسم الصحيح كاإلركاء  ،فرجده يعزك إلى بعض المصادر ف رحف ايشراؼ لعدـ
ركفرىا آنذاؾ ككراب عمؿ اليكـ كالميم لمنسائ كيعزك لمسند اسحاؽ مف طريؽ المطالب العالي
بف حجر  ،انظر السمسم الصحيح (. )744/6( ، )435/3
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 -2أف يذكر المصدر المر دـ ف
أيرجو البيي

عرض عزكه لممصدر المرأير  ،كأف ي كؿ " :

مف طريؽ أب داكد "  ،لكف كمس ذلؾ

بد كأف يككف ذلؾ لسبب بيِّف

كذكر فائدة مرني أك إسنادي .
القاعدة الثالثة  :ا كرفاء بالكرب الصحيح أك المشيكرة عف غيرىا  ،كا سرغناء
بالصحيحيف عمى غيرىما مف باق الكرب السر .
()1

قاؿ الحافظ العراق ف كرابو (المغن عف حمؿ ايسفار ف ايسفار)

 " :فإف كاف

الحديث ف الصحيحيف أك أحدىما اكرفيت بعزكه إليو  ،كا عزكرو إلى مف يرجو مف
ب ي السر  ،كحيث كاف ف أحد السر لـ أعزه إلى غيرىا إ لغرض صحيح  ،بأف
يككف ف كراب الرزـ ميرجو الصح . "...
ررريب مصادر الريريح عند ريريح الحديث  ،كلمعمماء ف

القاعدة الرابعة  :ينبغ

ررريب مصادر الريريح طري راف(:)2
في ى َّدـ ايقدـ كفاة .
األولى :عمى حسب تاريخ وفاة المؤلف  ،ي
فمثالن  :أيرجو مالؾ  ،كالشافع  ،كأحمد ،كالبيارم  ،كىكذا .
كىذه طري

السيكط

ف

كرابيو جمس الجكامس كالجامس الصغير  ،كغالب طري

الزيمع ف كرابو "نصب الراي " .
الثانية  :عمى حسب قوة الكتاب وشيرة مؤلفو
( )1انظره (ص. )9/
( )2انظر كراب الكاضح ف فف الريريح كد ارس ايسانيد لمجمكع مف المؤلفيف  ،اصدار جمعي
الحديث الشريؼ ( ،ص. )231/
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فر دـ الكرب السر عمى غيرىا  ،كي دـ البيارم كمسمـ عمى غيرىما مف باق الكرب
السر

 ،ثـ باق السنف بدءان بأب داكد ،ثـ الررمذم ،كالنسائ  ،ثـ ابف ماجو  ،ثـ بعد

ذلؾ اإلماـ أحمد ف مسنده كىكذا .
مف كرب الحديث حسب شيرة الكراب أك صح أحاديثو  ،كايمر كاسس

ثـ نرابس ما ب

بيف ىاريف الطري ريف  ،كالشائس كالمشرير ىك الررريب حسب الطري ايكلى .
كعميو جرل المزم ف ررريب الكرب السر ف كرابو " رحف ايشراؼ" .
أما ابف المم ف ف د جرل عمى ررريب كرابو "البدر المنير"

()1

فيبدأ ف الغالب بالمكطأ ثـ

المسند  ،ثـ يربس ذلؾ بأصحاب الكرب السر بناءان عمى الشيرة  ،ثـ باق المصادر
عمى حسب الراريخ كايقدـ كفاة  .كاليؾ مثاؿ عمى ذلؾ ؛ حديث «مف لعب بالنرد ف د
عصى اهلل كرسكلو»  ،قاؿ " :ىذا الحديث صحيح  ،ركاه مالؾ كأحمد كأبك داكد كابف
ماجو كالحاكـ كالدارقطن كالبيي
كالررريب بالطري

()2

مف ركاي أب مكسى ايشعرم رض اهلل عنو "

.

ايكلى يرمشى مس سياؽ ايسانيد  ،فيربيف بو  :معرف السابؽ مف

الالحؽ  ،كمعرف مدار الركايات  ،كمعرف الزيادة ف ايسانيد كصالن كفصالن  ،كمف
زادىا  ،كأىـ مف ذلؾ كمو بياف العمك كالنزكؿ كالذم يغفؿ عنو الكثير عند سمكؾ غير
ىذه الطري

ف الريريح  ،إلى جانب سيكلرو ف العرض  .أما إذا رعددت المصادر

لمؤلِّ و
ؼ كاحد فإنو يراعى فييا اآلر

:

( )1ىذا حسب اسر رائ لمكراب .
( )2البدر المنير (. )632/9
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 - 1رررب عمى حسب ايشير  ،فمثالن

ي دـ ايدب المفرد لمبيارم عمى كرابو

الجامس الصحيح  ،ك ي دـ كراب "ايشرب " لإلماـ أحمد عمى كرابو "المسند" .
 – 2رررب عمى حسب الكثرة كالشمكؿ  ،فايكبر ي دـ عمى ايصغر  ،كالجامس ي دـ
عمى ميرصره  ،ينو أشمؿ منو  ،في كؿ :أيرجو الطبران
كايكسط ،كالصغير)  ،كأيرجو البيي

ف

معاجمو (الكبير ،

ف (السنف الكبرل  ،كف الصغرل) .

تنبييات :
و
كجكد لو ف كراب يراد ريريجو فيراعى فيو
 -1إذا كاف الريريح لحديث مسر ؿ دكف
الررريب الذم سبؽ بيانو .
و
أصؿ كجد فيو فمو ف
أما إذا كاف الريريح لحديث مف

ريريجو كررريب مصادره

طري راف :
أ -إما أف ي دـ المصدر الحديث الذم أيرج المفظ بعينو دكف المعنى ف ط  ،في دمو
عمى غيره  ،كأف يأر لحديث ف سنف النسائ يريد ريريجو في كؿ  ":أيرجو النسائ
كأبك داكد "..
ب -كاما أف يعرمد الررريب المرعارؼ عميو ؛ لكنو إذا جاء إلى المصدر الذم أيرج
لفظ الحديث في كؿ  " :كالمفظ لو"  ،مثالو  :أيرجو البيارم كمسمـ كالررمذم كالمفظ لو .
أما إذا ارف ت مصادر كثيرة عمى ايراج المفظ بعينو فيعرد بالررريب المشيكر لممصادر.
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()1

القاعدة الخامسة :مراعاة ألفاظ الريريح الر اسريدميا العمماء  ،كى ف مجمميا

:

يرج  ،ييرج  ،يم ىي َّرج )
 -1لفظ الريريح كما رفرع منو مثؿ  ( :أيرج َّ ،
م)
 -2لفظ الركاي كما رفرع منيا  ،مثؿ (ركل  ،ىيرٍكم  ،يي ٍركل  ،ىم ٍرًك ٌ
كىذاف المفظاف كما رفرع منيما ىما أكثر اسرعماؿ العمماء ف صياغ الريريح .
أيت  ،ف
 -3لفظ  ( :أكرد  ،ىذ ىك ىر  ،أسند  ،ر ي

) لكنيا ليست كثيرة ف

اسرعماؿ

المحدثيف كايلفاظ الر قبميا .
مثاؿ ذلؾ ريريح الحافظ ابف المم ف لحديث "قبيع سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ  ،كأنيا كانت مف فض "  ،قاؿ رحمو اهلل  " :ىذا الحديث لو طرؽ  :أحدىا  :مف
ركاي أنس  .ركاه أبك داكد  ،كالررمذم ف الجياد  ،كالنسائ ف الزين  ،مف حديث
قرادة عنو  .قاؿ الررمذم  :ىك حديث حسف غريب  ،كىكذا ركم عف ىماـ  ،عف قرادة
 ،عف أنس  .كقد ركل بعضيـ عف قرادة  ،عف سعيد بف أب الحسف  ،قاؿ « :كانت
قبيع سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف فض »  .قمت  :ىكذا (أيرجو) أبك
()2

داكد  ،كالنسائ "

.

القاعدة السادسة  :إذا كاف المصدر مرربان عمى المكضكعات كالجكامس كالسنف
كالمصنفات فينبغ أف يككف العزك مشرمالن عمى(:)3

( )1حاكلت اسريراج ىذه ايلفاظ مف كرب الريريح كى  :كراب نصب الراي لمزيمع  ،كالبدر المنير
بف المم ف  ،كالرمييص الحبير بف حجر  ،كالمغن عف حمؿ ايسفار لمعراق .

( )2انظر البدر المنير (. )635/1
( )3ريريح الحديث الشريؼ لمدكركر عم

نايؼ ب اع

(ص ، )22/كبحث "مصطمحات العزك
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 .1اسـ المصدر  .2اسـ الكراب
 .5رقـ الحديث

()1

 .3اسـ الباب  .4رقـ الجزء كالصفح

 .كقد ي دـ رقـ الحديث عمى رقـ الجزء كالصفح .

ىذا ايكمؿ ؛ كبعضيـ يكرف برقـ الحديث دكف الجزء كالصفح  ،بسبب عدـ انضباط
الصفحات يرالؼ طبعات الكرب  ،ككذا بالنسب لرقـ الحديث لكف ا يرالؼ فيو أقؿ .
كما أف الباحث يسركف مف ىذه ايمكر بحسب ما ركافر منيا ف الكراب المعزك إليو ،
فيعفى مف رقـ الحديث إذا لـ ركف النسي مرقم ايحاديث  ،كيكرفى بالعزك إلى الصفح
ف ط إذا كاف الكراب جزءان كاحدان .
مثالو " :أيرجو البيارم ،كراب مكاقيت الصالة  ،باب فضؿ الصالة لكقريا ،
( ، )197/1حديث (. ")2630
القاعدة السابعة  :إذا كاف المصدر غير مررب عمى المكضكعات كالررريب عمى
المسانيد أك المعاجـ فينبغ أف يككف العزك إلى :
 -1اسـ المصدر

-2الجزء كالصفح

-3رقـ الحديث إف كجد .

مثالو " :أيرجو اإلماـ أحمد ف المسند( ، )465/1حديث (. ")4437

الريريح" لمدكركر يحيى بف عبد اهلل الشيرم مف ضمف مجمكع مجم "سنف"

كالركثيؽ ف
(ص. )98/
( )1ىذه الطري

كاف اصطمح عمييا المرأيركف ف الريريح إ أف العزك بذكر اسـ المصنؼ كاسـ

الكراب كرد كثي انر عند بعض عمماء الريريح كابف حجر كالنككم كابف المم ف كالزيمع كغيرىـ ،
بؿ كرد ف بعض ايحياف العزك لمجزء كما قاؿ ابف حجر ف رغميؽ الرعميؽ (" : )147/2كأما

قكؿ عطاء ف اؿ أبك داكد ف

كراب الطيارة ف

الجزء ايكؿ مف السنف" كانظر (، 154/3

)463
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تنبيو :
 -1يمكف لمباحث أف يحذؼ اسـ المصدر اسرغناء بشيرة مؤلفو  ،في اؿ مثالن :
"أيرجو البيارم ف

كراب الزكاة"  ،فنكرف

َّ
المصنؼ لمبيارم حرى إنو
بسبب شيرة نسب

باسـ البيارم عف ذكر اسـ مصنفو ،
يربادر لمذىف عند ذكر البيارم إ

الصحيح  .أما إذا أراد الباحث أف يعزك لغير المصنَّؼ المشيكر لإلماـ كأف يعزكه
لمصدر آير لو فينبغ

أف يسميو  ،ك يكرفى بشيرة المؤلؼ  ،ينو قد يمربس

َّ
بالمصنؼ المشيكر لو  ،مثؿ أف نعزك إلى (ايدب المفرد) لمبيارم فينبغ أف ي كؿ :
أيرجو البيارم ف كرابو ايدب المفرد .
َّ
المصنؼ رقماف :عاـ لممصنَّؼ كمو  ،كياص بالكراب المعيف
 -2إذا كاف يحاديث
كالصالة كالزكاة مثالن ؛ فممباحث أف ييرار أحد الرقميف  ،كاف كاف ايكلى أف ييرار
اإلحال عمى الرقـ العاـ  ،ثـ يمرزـ ذلؾ ف جميس عزكه ف ريريح ايحاديث .
 -3إذا اسريدـ الباحث ف ريريجو لمحديث البرامح الحاسكبي  ،ككقؼ عمى مصادر
لمحديث فينبغ

لو الرأكد مف مكاف

ىذه البرامح لممطبكع مف الكرب  ،ك يحؽ لو

العزك إلى الجزء كالصفح ف البرنامح الحاسكب إ بعد الرح ؽ مف مكاف المطبكع .
أما بالنسب لرقـ الحديث فايمر فيو سع ؛ بسبب ر ارب ايرقاـ .
القاعدة الثامنة  :معرف اطالقات المحدثيف كاصطالحاريـ ف العزك  ،كى كالرال :
(-1الصحيحاف) أك (الشيياف)  :فالم صكد بيما صحيح البيارم كصحيح مسمـ .
(-2مرفؽ عميو)  :أم ارفؽ عمى ركايرو البيارم كمسمـ ف صحيحييما  ،كقد ايرمؼ
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قضي ا رفاؽ  ،ىؿ ىك عمى المفظ أك عمى المعنى  ،ككذلؾ ىؿ يمزـ

العمماء ف

()1

ا رفاؽ ف الصحاب ؟

 ،كينجر ذلؾ عمى الفرؽ بيف المرابس كالشاىد  ،كايمر فيو

سيؿ كما قاؿ ابف حجر رحمو اهلل ف كرابو (نزى النظر)
كينبغ

()2

.

الرنبو إلى أف لممجد ابف ريمي رحمو اهلل رعالى اصطالحان ياصان ف

المرفؽ

عميو ف كرابو "المنر ى"  ،حيث يعن بو ما ارفؽ عميو اإلماـ أحمد بف حنبؿ كالبيارم
كمسمـ  ،كىذا اصطالح ياص بو  ،لـ يعرؼ إ لو .
(-3الكرب السر )  :أم الصحيحاف  ،كالسنف ايربع

()3

.

(-4السنف ايربع ) :أم سنف أب داكد ،كالررمذم  ،كالنسائ  ،ك ابف ماجو
(-5اليمس )  :أم السنف ايربع مس مسند اإلماـ أحمد

()4

.

(-6الجماع )  :أم الكرب السر مس مسند اإلماـ أحمد .
()5

(-7الرسع )

 :أم الكرب السر مس مسند اإلماـ أحمد كمكطأ اإلماـ مالؾ كسنف

الدارم .

( )1ذىب السيكط ف ردريب الراكم ( )131/1إلى أف المرفؽ عميو يكف فيو ا رفاؽ عمى المعنى
ف ط  ،كذىب بعضيـ إلى ارفاؽ الحديثيف ف الصحاب حرى كلك ايرمفت ايلفاظ كارفؽ المعنى

 ،كىذا ما ماؿ إليو ابف حجر ف نزى النظر (ص. )37/
(( )2ص ، )37/كانظر كراب "ريريح الحديث الشريؼ" لمدكركر عم نايؼ ب اع (ص. )39/
( )3أكؿ مف أطمؽ ىذا المفظ ابف طاىر ال يسران ف كرابو شركط ايئم السر .
( )4أكؿ مف أطم و الحازم ف كرابو شركط ايئم اليمس .

( )5أكؿ مف أطمؽ ىذا المفظ ىـ المسرشرقكف ف كرابيـ "المعجـ المفيرس يلفاظ الحديث النبكم" ،
كليذا كره بعض أىؿ العمـ إطالؽ ىذا المفظ ؛ ينو غير مرعارؼ عميو بيف أىؿ الحديث
كا يرصاص  ،كقد كاف شيينا ايسراذ الدكركر عبد الميدم عبد ال ادر يكره ذلؾ كيشدد فيو .
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المطمب الثاني :قواعد صياغة تخريج اإلسناد والكالم عميو
لصياغ ريريح اإلسناد منيجاف  ،منيح ا يرصار كمنيح الركسس  ،أما منيح
ا يرصار في كـ عمى ذكر صحاب

الحديث ف ط عند ريريح الحديث  ،أما منيح

الركسس فمو قكاعد ينبغ أف ريرَّبس ف صياغ ريريح اإلسناد .
القاعدة األولى  :معرف أصؿ الحديث كميرجو ( ،كىك الراكم أك الركاة الذيف ردكر
عمييـ أسانيد الحديث)  ،كالكصكؿ إلى أدنى ن ط ارفاؽ كالر اء بينيا .
فا عرناء بذلؾ يمـ شرات ايسانيد  ،كييرصر الطرؽ  ،لذا قاؿ الزيمع رحمو اهلل :
(فالمحدث إذا قاؿ :أيرجو فالف ،فإنو يريد أصؿ الحديث
كلذلؾ اقرصر أصحاب ايطراؼ عمى ذكر طرؼ الحديث)

()1

برمؾ ايلفاظ بعينيا ،
.

كقاؿ ف مكضس آير ( :كظيف المحدث أف يبحث عف أصؿ الحديث  ،فينظر مف
يرجو)

()2

.

فإذا عرفنا أصؿ الحديث كميرجو فإننا نبدأ بالكراب الذم يرطابؽ ميرجو كمرنو مس
الحديث المراد ريريجو .
فمثالن إذا كاف الحديث عف أنس رض

اهلل عنو بمفظ معيف  ،فننظر إذا كاف الر اء

ايسانيد عند أنس ؛ فنيرجو بأف نبدأ أك ن بالكراب الذم أيرج ىذا المفظ بعينو عف أنس
 ،فإف كاف أكثر مف مصدر أيرجو بميرجو كلفظو فنرربيـ عمى ما سبؽ بيانو ف

( )1نصب الراي (. )54/3
( )2نصب الراي (. )200/1
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ررريب المصادر ثـ نبدأ بصياغرو بأف ن كؿ مثالن  :أيرجو البيارم كمسمـ كأبك داكد
كميـ عف أنس  ،كىكذا .
أما إذا كاف ا لر اء قبؿ الصحاب أنس برواك أك راكييف فرككف صياغ ريريح ايسانيد
إليو  ،بأف ن كؿ مثالن  :أيرجو البيارم كمسمـ كأبك داكد كميـ مف طريؽ ثابت البنان
عف أنس بو  ،أك أيرجو البيارم كمسمـ كأبك داكد كميـ مف طريؽ حماد بف زيد عف
ثابت عف أنس بو  ،كىكذا .
القاعدة الثانية  :معرف المرابعات كالشكاىد لمحديث المراد ريريجو  ،ثـ ا جرياد ف
ركظيؼ ذلؾ عند صياغ الريريح  ،كيمكف أف ن سـ ىذه ال اعدة إلى قسميف :
األول  :صياغة المتابعات
المرابعات جمس مرابع كىك الحديث الذم يشارؾ فيو ركاريو ركاةى الحديث المراد ريريجو
لفظان كمعنى ،أك معنى ف ط مس ارحاد كال ايمريف ف الصحاب  ،كى عمى قسميف :
 -1مرابع رام
أما المرابع الرام

 -2مرابع قاصرة
()1

في

مشارك الراكم لغيره ف ركاي الحديث عف شيخ مباشر ،

كالمرابع ال اصرة ى أف يشررؾ راكياف ف ركاي الحديث عف شيخ غير مباشر ليما .
مثال المتابعة التامة  :ما ركاه الشافع ف كراب (ايـ)

()2

حيث قاؿ :أيبرنا مالؾ عف

عبد اهلل بف دينار  ،عف ابف عمر قاؿ  :إف رسكؿ  قاؿ  ( :الشير رسس كعشركف ،

( )1كانما سميت ىذه المرابع رام
(. )94/2( )2

رفاؽ الراكييف معان ف اإلسناد مف أكلو إلى آيره .
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رصكمكا حرى رركا اليالؿ ك رفطركا حرى رركه  ،فإف غـ عميكـ فأكممكا العدة
()1

ثالثيف)  ،كركاه البيارم ف الصحيح

ب كلو  :حدثنا عبد اهلل بف مسمم ال عنب ،

حدثنا مالؾ عف عبد اهلل بف دينار ،عف ابف عمر بو  ،فساقو بالمفظ الذل ذكره الشافع
 ،فيذه مرابع رام لركاي الشافع  ،فم د رابس عبد اهلل بف مسمم ال عنب الشافع ف
ركايرو عف مالؾ  ،كىذه مرابع رام مف طرؼ اإلسناد .
()2

كىناؾ مرابع رام لكف مف أصؿ اإلسناد كميرجو كى ما ركاىا مسمـ

مف طريؽ

عبد
أبى أسام  ،عف عبيد اهلل بف عمر  ،عف نافس عف ابف عمر بو  ،ف د رابس نافسه ى
اهلل بف دينار ف ركاي ىذ الحديث عف ابف عمر .
()3

مثال المتابعة القاصرة  :بالنسب لمحديث السابؽ ما ركاه ابف يزيم ف صحيحو

مف

طريؽ عاصـ بف محمد عف أبيو محمد بف زيد عف جده عبد اهلل بف عمر بو  ،فيذا
إسناد ميرمؼ ف ِّ
كؿ ركارو إ الصحاب  ،فيسمى مرابع قاصرة .
كعند ا نرياء مف جمس طرؽ الحديث كمعرف المرابعات الرام كال اصرة  ،نكظؼ ذلؾ
كمو ف صياغ ريريح الحديث  ،كالمرعمؽ بالناحي اإلسنادي  ،لكف ينبغ الرنبيو عند
صياغ ذلؾ كمو عمى عدة أمكر ؛ ى كالرال :
 -1اسرعماؿ ايلفاظ الر يي ٍفيـ منيا المرابع  ،كالرعبير بػ(المكاف ) كما يرفرع منيا ،
( ) 1الجامس الصحيح  ،كراب الصكـ  ،باب قكؿ النب صمى اهلل عميو كسمـ إذا رأيرـ اليالؿ فصكمكا
 ،كاذا رأيرمكه فأفطركا . )27/3( ،

( )2الصحيح  ،كراب الصياـ  ،باب كجكب صكـ رمضاف لرؤي اليالؿ . )122/3( ،
( ) 3انظر الصحيح  ،كراب الصياـ  ،باب ذكر الدليؿ عمى أف ايمر بالر دير لمشير إذا غـ  ،أف
يعد شعباف ثالثيف يكمان  ،ثـ يصاـ . )202/3( ،
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أك (المرابع ) كما يرفرع منيا

()1

 ،أك (ا شرراؾ) كما يرفرع منو  ،أك (الركاي ) كما

يرفرع منيا  ،أك غير ذلؾ مما يفيـ منو المرابع ؛ دكف ا شارة إلى نكع المرابع .
 -2إذا كانت المرابعات مرف

ف المفظ كاإلسناد فإنيا رررب بحسب ررريب المصادر

الر سبؽ بيانيا  ،أما إذا كاف المفظ مركيان بالمعنى أك كاف ىناؾ ايرالؼ كثير فإنيا
رررب بحسب قربيا لمفظ الحديث المراد ريريجو ؛ مس مراعاة السند كذلؾ بأف نكرد
المرابع الرام ثـ المرابع ال اصرة  ،فن كؿ مثالن إذا كنا نريد ريريح حديث ينس بف
مالؾ رض

اهلل عنو ":أيرجو الطبران

ف

ايكسط كالبيي

ف

شعب اإليماف عف

سعيد بف المسيب عف أنس بمفظ كذا  ،كأيرجو مسمـ كالررمذم مف طريؽ آير عف
حميد الطكيؿ عف أنس بنحكه  ،كأيرجو البيارم مف طريؽ يحيى بف أب كثير عف
أنس بنحكه كزاد ....

()2

.

الثاني  :صياغة الشواىد  ،كالمراد بالشكاىد جمس شاىد  ،كىك كركد الحديث بمفظو
أك بمعناه مف طريؽ صحاب آير( .)3كالشاىد ف الح ي ىك نكع مف المرابع  ،لكنو
ياص بمف ركل الحديث عف النب صمى اهلل عميو كسمـ  ،كىك الصحاب  ،فيك :

الصحيح عند ذكر المرابعات مف

( )1حسب اسر رائ لمصحيحيف كجدت اإلماـ البيارم ييكثر ف
كمم "كرابعو" حيث ذكرىا أكثر مف  220مرة  ،أما اإلماـ مسمـ فيذكر المرابعات عمى شكؿ
رحكيالت ف

قكلو (ح)  ،كقميالن ما يسرعمؿ كمم "كركاه"  ،أما "المرابع " كما رفرع منيا فمـ

يسريدميا ف كرابو إ مرة كاحدة عند الحديث رقـ (. )2931

( )2الكاضح ف فف الريريح كدراس ايسانيد (ص ، )232/كقد رـ ا يالؿ بالررريب ف العزك إلى
المصادر ف ىذا المثاؿ بناء عمى قرب المصادر مف المفظ كبعدىا .
( )3عمكـ الحديث بف الصالح (ص ، )82/الم نس بف المم ف (ص. )188/
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مرابع صحاب لصحاب آير ف مرف حديث لفظان أك معنى .
و
كحديث يركل عف جابر بف عبد اهلل  ،كيركل مثمو أك نحكه معناه عف عائش رض اهلل
عنيا  ،في اؿ عف حديث جابر " :لو شاىد مف حديث عائش "  ،ككذلؾ العكس .
ككذلؾ يشيد المرسؿ لممرصؿ  ،كالمرصؿ لممرسؿ  ،كمعمكـ أف المرسؿ
لمصحاب

ذكر

شاىد باعربار اسر اللو عف المرصؿ بالركاي  ،كرنزيؿ ررؾ
فيو  ،لكنو
ه

الصحاب فيو منزل مج ء الركاي عف الصحاب المجيكؿ .
ك بد أف ي س مف الرساكم بيف الحديثيف الذيف يشيد أحدىما لآلير ف
المعنى الذم ي س ف
()1

ردرؾ إ بركمؼ

المعنى بنحك

و
بشاىد صمرو بو
المرابعات  ،ك يجكز ركمؼ ر كي الحديث
 ،فميرنبو  .فذكر شكاىد الحديث عف الصحاب اآليريف مف يح ٍسف

الريريح ككمالو  ،كيزداد ذلؾ أىمي كضركرة ف

حاؿ ضعؼ إسناد الحديث المراد

ريريجو ضعفان يسي انر ي بؿ ا نجبار  ،فرأر مثؿ ىذه الشكاىد لر كي الحديث  ،كرفس
درجرو إلى الحسف لغيره .
مثال عمى الشاىد
كما ف مثاؿ المرابع الرام الر سب ت ؛ حيث يشيد ليذه الركاي الر جاءت مف
()2

حديث عبد اهلل بف عمر ما أيرجو البيارم

ف صحيحو عف أب ىريرة رضى اهلل

( )1انظر كراب رحرير عمكـ الحديث لمشيخ عبد اهلل بف يكسؼ الجديس ( ، )54/2كراب الكاضح ف
فف الريريح (ص. )235/

( )2الصحيح  ،كراب الصكـ  ،باب قكؿ النب صمى اهلل عميو كسمـ « إذا رأيرـ اليالؿ فصكمكا كاذا
رأيرمكه فأفطركا » . )27/3( ،
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عنو أف النب صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  « :صكمكا لرؤيرو  ،كأفطركا لرؤيرو  ،فإف
غبى عميكـ فأكممكا عدة شعباف ثالثيف » .
أما صياغريا فينبغ عند صياغ الشكاىد ا عرناء باآلر :
 -1الرعبير بمفظ (الشيادة) كما يرفرع منيا ك كليـ (يشيد لو ) ك (كلو شاىد) كىمـ ج انر.
كما أنو يعبر عف الشكاىد كثي انر بمفظ (الركاي ) كما رفرع منيا ك كليـ (كركم) أك
(كركاه) كغير ذلؾ .
كىناؾ اصطالح أكثر منو الررمذم رحمو اهلل ف جامعو عند ذكر الشكاىد لمحديث ؛
()1

كىك قكلو  (:كف الباب )

.

 -2رصاغ الشكاىد عادة ف

الريريح بعد ذكر المرابعات لمحديث  ،فيبدأ بذكر

المرابعات ؛ حرى إذا فرغ منيا شرع ف ذكر شكاىد الحديث .
رصاغ الشكاىد عند ريريح الحديث إ

-3

ف

الريريح المكسس  ،أما الريريح

الميرصر فال يناسب ذكرىا فيو .
 -4رررب الشكاىد عند الريريح بحسب قربيا كبعدىا مف لفظ الحديث المراد ريريجو ،
فيبدأ بالشاىد المطابؽ لمفظ الحديث  ،ثـ ايقرب فايقرب  ،كىكذا

()2

.

القاعدة الثالثة  :اإلشارة إلى ا يرالؼ عمى الركاة ف اإلسناد  ،كصياغ ذلؾ يككف
( ) 1ىذا الغالب مف صنيس الررمذم ف الجامس  ،لكف قد

يريد ف بعض ايحياف مف قكلو " :كف

الباب" ذكر الشكاىد لحديث الباب  ،كانما يريد ذكر ما ف الباب مف أحاديث  ،كالر قد رككف
ف

بعض ايحياف معارض لحديث الباب  ،مثاؿ ذلؾ  :حديث الكضكء مف لحـ اإلبؿ

(رقـ ، )81قاؿ " :كف الباب عف جابر " :كاف آير ايمر ررؾ الكضكء مما مست النار".
( )2كراب الكاضح ف فف الريريح (ص. )232/
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بذكر ايكجو الكاردة ف ىذا ا يرالؼ  ،ثـ الررجيح بينيا إف أمكف .
كررنكع صياغ ىذا ا يرالؼ  ،بسبب كثرة أنكاع العمؿ اإلسنادي  ،كا يرالؼ بيف
الكقؼ كالرفس  ،كالكصؿ كال طس  ،كالكصؿ كا رساؿ  ،كا ضطراب كغيرىا  ،فال
مالمح كاضح أك مرفؽ عمييا ف صياغرو  ،كانما الرعبير بما يناسب معنى ا يرالؼ
بينيـ  ،لكنن :
 -1كجدت كثي انر مف عمماء الحديث يعبركف بمفظ ا يرالؼ كما رفرع منو ف صياغ
ا يرالؼ عمى الراكم مثالن ؛ كصنيس الحافظ البزار
()4

كابف المم ف

()5

كابف حجر

()1

 ،كالدارقطن

()2

 ،كالزيمع

( )3

كغيرىـ .

مثالو ما ذكره ابف حجر ف ريريح حديث عمرك بف العاص كصالرو جنبان  ،قاؿ :
(ركاه أبك داكد عف محمد بف سمم عف ابف كىب عف ابف لييع كعمرك بف الحارث
كالىما عف يزيد بف أب حبيب بو  .كقد ايرمؼ فيو عمى ابف لييع أيضان  ،فركاه ابف
كىب ىكذا  ،كركاه زيد بف الحباب عف ابف لييع كذلؾ  ،لكف قاؿ  :عف أب فراس
يزيد بف رباح مكلى عمرك ابف العاص عف عمرك  ،كركاه حسف بف مكسى كعبد اهلل
بف عبد الحكـ كغيرىما عف ابف لييع عف يزيد ليس فيو  ....كركاه ابف حباف ف
صحيحو عف عبد اهلل بف مسمـ عف حرمم عف ابف كىب عف عمرك كحده  ،كركاه
( )1انظر المسند (. )50/9( )148،348/6
( )2انظر العمؿ (. )28/3( )222 ،106/1

( )3انظر نصب الراي (. )177 ، 97 ، 19/1
( )4انظر البدر المنير (. )338/9()31/3( )497/2
( )5انظر رغميؽ الرعميؽ (. )61،189،319/2
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الحاكـ ف مسردركو عف أب العباس ايصـ عف محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ عف
ابف كىب كذلؾ  .كا يرالؼ فيو عمى ابف لييع أظنو منو لسكء حفظو)..

()1

 -2ككذلؾ كجدت بعضيـ عند ذكر ا يرالؼ يذكر المرابعات بايرالؼ طرقيا
مررابع مركالي ثـ يبيف ا يرالؼ الكاقس فييا كما ف نصب الراي

()2

ف ريريح حديث

( الفيذ عكرة )  ،ككراب رحف الطالب بمعرف أحاديث ميرصر ابف الحاجب بف
()3

كثير

ف حديث معاذ أف النب صمى اهلل عميو كسمـ لما بعثو إلى اليمف قاؿ (:كيؼ

ر ض إذا عرض لؾ قضاء؟) .
ككجدت بعضيـ يذكر ا يرالؼ باإلجماؿ ثـ يشرع ف
الراي

()4
()5

المنير

ف

نصب

الرفصيؿ كما ف

ريريح حديث (إذا بمغ الماء قمريف لـ يحمؿ يبثان)  ،ككذلؾ ف

ف ريريح حديث (

البدر
()6

ركشؼ فيذؾ  ،ك رنظر إلى فيذ ح ك ميت)

القاعدة الرابعة  :بياف الجرح كالرعديؿ ككؿ ما يرعمؽ براكم اإلسناد كبياف المبيـ
()7

كالميمؿ كرسمي الكني كغيرىا  ،كصياغ ذلؾ كمو ف الريريح

.

( )1رغميؽ الرعميؽ (. )189/2
()242/4( )2

(( )3ص)151/
()104/1( )4
()142/4( )5
( )6كقد أكثر ابف المم ف مف ىذه الطري ف كرابو البدر المنير مما يدؿ عمى حسف ررريبو .

( )7بياف الجرح كالرعديؿ ف الريريح ببياف الررجم لكؿ راك ف سند الحديث  ،كبياف حاؿ كؿ كاحد
منيـ ليس مف أساسيات الريريح  ،كانما مف مكمالرو الر يمكف كجكدىا عند الريريح المكسس
ياص  ،كانما عمم ف ىذا البحث ىك بياف صياغ ذلؾ لمف أراد إدراجو ف ريريح الحديث
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كيمكف ر سيـ ىذه ال اعدة إلى قسميف :
 -6بيان الجرح والتعديل وصياغتو في التخريج
عمـ الجرح كالرعديؿ عمـ يبحث ف

الرد ،
الركاة مف
معرف أحكاؿ ُّ
ي
حيث ال ىبك يؿ ك ٌ

كغرضو ىك ُّ
يشكه سمعرىيا
الذب عف الشريع  ،كصكنيا كحمايرياَّ ،
ممف يطعف فييا ،أك ِّ
بإدياؿ الدييؿ ف نصكص السن النبكي .
ممف لدييـ يبرةه كامم
كال ائمكف بيذا الكاجب ىـ
عمماء الحديث  ،العارفكف بأسبابو َّ ،
ي
بالحديثً ،
كعممو كرجالو.
صياغ الجرح كالرعديؿ ف ريريح ايحاديث إنما رككف بأف ىيرى َّكمـ ف الراكم أك ين ؿ
م بو الحديث إذا كاف الريريح مكسعان  ،حيث
كالـ ايئم فيو بعد ذكر طري و الذم يرًك ى
يسكغ بياف حاؿ الراكم قبؿ بياف إسناده ،كانظر عمى سبيؿ المثاؿ رحف الطالب
كنصب الراي  ،كالبدر المنير

()1

.

 -5بياف المبيـ كالميمؿ كرسمي الكنى مف أسماء الركاة  ،كصياغ ذلؾ ف الريريح
فيذا مما يساعد كثي انر ف بياف الحديث ،

سيما مف الناحي اإلسنادي  ،كى ايعـ

كايغمب ف ىذا الباب .
المطمب الثالث  :قواعد صياغة ألفاظ المتن والكالم عميو
بعد أف رـ ردكيف السن النبكي ف

مصادرىا المعركف  ،كجد ف

بعض ايحاديث

فط.
( )1رحف الطالب (ص ، )166/كنصب الراي ( ، )29/1كالبدر المنير (. )397/1
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النبكي  -كالر

يظف أنيا كاحدة – كجد بيف ألفاظيا فركؽ إما بزيادة أك ن ص أك

ايرصار أك ركاي بالمعنى  ،كىذا ا يرالؼ

يعن ضعؼ الحديث  ،ك سكء حفظ

الراكم ما داـ الراكم ث ضابطان  ،كلـ ييالؼ غيره ف الركاي عمى ما جرل بحثو عند
المحدثيف مف قبكؿ زيادة الث بشركطيا  ،كانما يعكد ىذا ا يرالؼ لعدة أسباب منيا:
 -1رعدد ألفاظ النب صمى اهلل عميو كسمـ ف مناسبات ميرمف
 -2امكاف ككف أحد الركاة سمعيا كغيره لـ يسمعيا
 -3أك قيمت ف مناسب حضرىا بعضيـ كلـ يحضرىا آيركف
 -4أك أف ذلؾ نارح مف اقرصار بعض الركاة عند ا سرشياد بالحديث عمى محؿ
الشاىد منو .
 -5أك يعكد ذلؾ لركاي الحديث مف بعض الركاة بالمعنى -كى جائزة عند جميكر
المحدثيف بشركطيا المعركف  .كالذم ينبغ مف الباحث عند ريريجو لمحديث العناي
بذكر ا رفاؽ كا يرالؼ بيف نص الحديث المراد ريريجو كبيف ما ف المصدر الذم
يعزك إليو  ،كيمكف أف نبيف ذلؾ بيذه ال كاعد اآلري :
القاعدة األولى  :إذا كاف بيف نص الحديث المراد ريريجو كبيف المصدر الذم يعزك
إليو ارفاؽ راـ ف جميس ايلفاظ فال ينبغ اعادة ذكر ذلؾ المفظ ،يف ذلؾ مما يطيؿ
الريريح بما

داع لو

القاعدة الثانية  :أما إذا كاف ىناؾ ايرالؼ بيف نص الحديث المراد ريريجو كبيف
باق

نصكص المصادر المعزك إلييا  ،فييضس بياف ىذه الفركؽ كا يرالفات إلى
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مدل الحاج إلى بيانيا  ،لذا ف

بعض ايحياف

نحراج إلى بياف الفركؽ

كا يرالفات إذا كاف الم صد الكقكؼ عمى مصادر الريريح كالحكـ عمى الحديث
فحسب  ،أما إذا كاف الريريح لنص ف

مكضكع معيف  ،كيرررب عمى بعض ألفاظ

نصكص المصادر اييرل مسائؿ ميم ررعمؽ بالمكضكع ؛ فينبغ ذكر ىذا ا يرالؼ
كبياف ىذه الفركؽ  .ي كؿ الحافظ الزيمع

رحمو اهلل رعالى  " :كظيف المحدث أف

يبحث عف أصؿ الحديث ،فينظر مف يرجو ك يضره رغير بعض ألفاظو ،ك الزيادة
فيو أك الن ص ،كأما الف يو فال يميؽ بو ذلؾ ،ينو ي صد أف يسردؿ عمى حكـ مسأل ،
ك يرـ لو ىذا إ بمطاب الحديث لم صكده  ،كاهلل أعمـ"(.)1
()2

كي كؿ الحافظ العراق ف م دم كرابو المغن عف حمؿ ايسفار

 " :كحيث عزكت

الحديث لمف يرجو مف ايئم فال أريد ذلؾ المفظ بعينو بؿ قد يككف بمفظو كقد يككف
بمعناه أك بايرالؼ عمى قاعدة المسريرجات" .
فعمى سبيؿ المثاؿ ي كؿ الحافظ ابف حجر ف

()3

الرمييص الحبير

 " :حديث( :كاف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يحب الريامف ف كؿ ش ء حرى ف كضكئو كانرعالو)
مرفؽ عميو  ،كصححو ابف حباف كابف منده  ،كلو ألفاظ .كلفظ ابف حباف( :كاف يحب
الريامف ف

كؿ ش ء حرى ف

الررجؿ كا نرعاؿ)  .كف

لفظ ابف منده( :كاف يحب

الريمف ف الكضكء كا نرعاؿ)  ،كف ركاي يب داكد (:كاف يحب الريامف ما اسرطاع
( )1نصب الراي (. )200/1
( )2الم دم (ص. )3/
()278/1( )3
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ف شأنو كمو) "  .عمى ىذا ىن ٍ يد بعض ايئم

()1

لمبيي

عند ركايرو حديث( :أيما إىاب

دبغ ف د طير)  ،فإنو بعد أف ركاه بإسناده عزاه إلى صحيح مسمـ  ،مس أف المكجكد ف
صحيح مسمـ لفظ( :إذا دبغ اإلىاب ف د طير)  ،كبيف المفظيف فرؽ كبير مف جي
الحكـ الف ي .
القاعدة الثالثة  :إذا كاف الحديث المراد ريريجو مركيان بالمعنى  ،كليست ألفاظ ىذا
المعنى مكجكدة ف

مصادر السن النبكي فيحسف عند الريريح ذكر نصو  ،إما ف

بداي الريريح أك ف نيايرو .
و
لحديث ف البدر المنير
مثالو ريريح ابف المم ف

()2

ذكره الرافع ب كلو " :أنو  -صمى

اهلل عميو كسمـ  -قاؿ  « :كضكء إ مف صكت أك ريح» قاؿ  :ىذا الحديث صحيح
 ،ركاه ايئم  :أحمد كالررمذم كابف ماجو كالبيي

بالمفظ المذككر مف ركاي أب ىريرة

رض اهلل عنو بإسناد كؿ رجالو ث ات  ... ،كىك  -كاهلل أعمـ  -ميرصر بالمعنى مف
حديث أطكؿ منو أيرجو مسمـ عف أب ىريرة مرفكعان « :إذا كجد أحدكـ ف بطنو شيئا
فأشكؿ عميو أيرج منو ش ء أـ

؛ فال ييرجف مف المسجد حرى يسمس صكرا أك يجد

ريحا»  .ىذا إذا كاف الريريح مكسعان  ،أما إذا كاف ميرص انر فيكرفى باإلشارة إليو  ،كما
قاؿ الحافظ ابف حجر ف الرمييص الحبير ( : )427/1حديث" :افعمكا كؿ ش ء إ
الن ىساء ًف اٍل ىم ًح ً
اعرىًزليكٍا ِّ
يض }[النساء، ]222:
الجماع" قالو ف رفسير قكلو رعالى { :ف ٍ

( )1ن ؿ الن د عنيـ الحافظ الزيمع ف نصب الراي (. )116/1
()419/2( )2
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ىك ميرصر مف حديث طكيؿ ركاه مسمـ مف حديث أنس " .
القاعدة الرابعة  :إذا كاف الباحث يريد اجماؿ الكالـ عمى المرف فينبغ عميو اسريداـ
مصطمحات جرل عمييا العمؿ عند ايئم كالباحثيف ف بيانيـ لفركؽ المرف كا رفاؽ
كا يرالؼ  ،فييرار منيا الباحث ما يناسب النص الذم معو  ،كمف ىذه
المصطمحات(:)1
()2

" – 6بمفظو"

 :رسرعمؿ إذا كاف النص الذم أمامو مكاف ان لمنص ف المصدر الذم

يعزك إليو  ،كأما مصطمح "بمثمو"  ،فال كؿ ف
ا سرعماؿ  ،فف

اسرعماليا كعدمو يرجس إلى فررة

كقت الركاي كالسماع كقس يالؼ كبير بيف المحدثيف ف

مجرل نص الحديث  ،كأنيا رغن
يعرمدىا ف الركاي ً
كذ ٍكر النص

()3

عف ذكره كرك ارره  ،كمنيـ مف منس ذلؾ  ،كلـ
.

أما المرأيركف مف المحدثيف ممف يشرغؿ بالريريح  -فبحسب بحث
كجدريـ يجركنيا مجرل "بنحكه" إ

اجرائيا

المركاضس –

إذا زاد فييا ما يدؿ عمى رطابؽ النصيف ك كؿ
()4

"بمثمو نصان كاحدان "  ،أك "بمثمو سكاء"  ،فينا رجرم مجرل "بمفظو"

.

( )1طرؽ ريريح الحديث لمدكركر عبد الميدم عبد ال ادر (ص ، )25/عمـ ريريح الحديث لمدكركر
يكسؼ مرعشم (ص ، )26 /مذكرة الريريح لمدكركر إبراىيـ الالحـ (ص. )10/
( )2سأسرشيد ف ايمثم بأشير كرب الريريح ،

عمى سبيؿ الحصر  ،كى نصب الراي  ،كالبدر

المنير كالرمييص الحبير  ،انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )8/1البدر المنير

( ، )454/1الرمييص الحبير (. )162/1

( )3لالطالع عمى يالؼ المحدثيف ف ذلؾ انظر فرح المغيث لمسياكم (. )293/2
( )4كلبياف ايمثم عمى ذلؾ انظر نصب الراي ( ، )106/1رن يح الرح يؽ

بف عبد اليادم
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()1

" – 5بنحوه"

" – 4بمعناه"

()2

 :إذا كاف ا يرالؼ بيف النصيف يسي انر .
 :إذا كاف ا يرالؼ بيف النصيف كاسعان كارف ا ف المعنى مس مالحظ

أف كثي انر مف ايئم يعبر بإحدل الكممريف (بنحكه ،بمعناه) ف
الباحثيف ف

م اـ اييرل ،كلكف

الكقت الحاضر مالكا إلى الردقيؽ ،ففرقكا بينيما كما سبؽ ،مس أف ف

الرفريؽ بينيما عند الرطبيؽ صعكب قد ركاجو الباحث ،كايمر ف ذلؾ كاسس .
" – 3مختص ارً"( :)3إذا كاف النص ف المصدر الذم يعزك إليو فيو ايرصار كحذؼ
بالنسب لمنص الذم أماـ الباحث.
()4

" – 2مطوالً"

()5

" ،بتمامو"

 :إذا كاف النص ف المصدر الذم يعزك إليو فيو طكؿ

ف السياؽ بالنسب لمنص الذم أماـ الباحث.
" – 1في أثناء حديث"

()6

 :إذا كاف النص الذم أماـ الباحث مكجكدان ف

المصدر

( ، )213/3البدر المنير ( ، )93/2الرمييص اليبير (. )240/2

( )1انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )133/1البدر المنير ( ، )305/2الرمييص الحبير
(. )163/1
( )2انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )8/1البدر المنير ( ، )454/1الرمييص الحبير
(. )353/1

( )3انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )11/1البدر المنير ( ، )499/1الرمييص الحبير
(. )121/1
( )4انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )79/1البدر المنير ( ، )167/2الرمييص الحبير
(. )186/1
( )5انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )139/1البدر المنير ( ، )57/3الرمييص الحبير
(. )75/1

( )6انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :البدر المنير ( ، )40/5الرمييص الحبير ( ، )229/2المغن

عف

حمؿ ايسفار (ص. )278/
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الذم يعزك إليو ف ضمف حديث مطكؿ.
كيحراج الباحث إلى دق ف

اسرعماؿ ىذا المصطمح ،قد يشربو عميو بمصطمح:

ميرص انر ،مس أف بينيما فرؽ ،فا يرصار معناه أف الحديث كاحد ككقس ايرصار
كحذؼ ف السياؽ ،كأما اآلير فالحديث ميرمؼ ،كقد

يككف لو عالق لباقي لمنص

الذم ييرجو الباحث.
()1

" – 7في أولو أو في آخره زيادة أو قصة"

 :إذا كاف الحديث بيذه الصف ف

المصدر الذم يعزك إليو الباحث .
كيعبركف عف الزيادة بكؿ ما يدؿ عمييا ؛ لكف مف ايلفاظ المشيكرة " :كزاد" " ،كفيو
زيادة"  ،كيعبركف عف الن ص بكؿ ما يدؿ عميو ؛ لكف مف أشيرىا " :كن ص" " ،مف
غير"  " ،بدكف "
" – 8مفرقاً"

()2

 :إذا كاف النص الذم أماـ الباحث مكجكدان ف المصدر الذم يعزك

إليو ف أماكف مرفرق ف الكراب ،ف كؿ مكاف جزء مف الحديث كف مجمكعيا النص
كمو  .المطمب الرابع  :قواعد في صياغة درجة النص والحكم عميو
مف ثمرات ريريح ايحاديث الميم معرف الحكـ عمى النص كبياف درجرو  ،كلف نركمـ
ىنا عمى الطري الر يحكـ فييا الباحث عمى الحديث  ،كانما نركمـ عمى صياغ ذلؾ

( )1انظر  :البدر المنير ( ، )15/3الرمييص الحبير ( ، )414/1المغن
(ص. )329/

عف حمؿ ايسفار

( )2انظر عمى سبيؿ المثاؿ  :نصب الراي ( ، )217/3البدر المنير ( ، )627/4المغن عف حمؿ
ايسفار (ص. )534/
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ف الريريح .

ييمك الباحث ف الريريح عف حاليف  :إما أف يككف عنده معرف ه

كممك ه ف الحكـ عمى ايحاديث  ،كاما أف يكرف بن ؿ حكـ العمماء قبمو عمى ايحاديث
 ،لذا ريرمؼ قكاعد صياغ درج النص كالحكـ عمى الحديث بايرالؼ نكع الباحث ،
كاف كانا يرف اف ف بعض ال كاعد  ،لذا سأكرد ىذه ال كاعد كما يم

:

القاعدة األولى  :عند العزك إلى صحيح البيارم كمسمـ  -عمى كجو اليصكص -
()1

يكرفى ف بياف الدرج العزك إلييما أك إلى أحدىما
الكالـ  ،حيث

 ،إذا سبؽ العزك إلييا ف بداي

يحراج معيما إلى بياف الصح  ،رفاؽ ايم عمى رم ييما بال بكؿ ،

أما إذا بدأ بحكـ الصح قبؿ العزك إلييا أك يحدىما فال بأس  ،كقد صنعو اإلماـ
البغكم رحمو اهلل ف كرابو شرح السن

()2

.

القاعدة الثانية  :ينبغ عمى الباحث إذا كاف لو ممك ف الحكـ عمى ايحاديث عندما
يذكر مصدر الحديث أك مصادر العزك إذا كانت مرف

عمى إيراج الحديث أف يبيف

درجرو أك يذكر عمرو عند العزك ليا  ،ك يؤير ذلؾ فريرمط بأسانيد أيرل .
مثالو قكؿ ابف حجر عند ريريجو لحديث "كانت قبيع سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ مف فض " .أيرجو أصحاب السنف مف حديث جرير بف حازـ عف قرادة عف أنس
 ،كمف طريؽ ىشاـ عف قرادة عف سعيد بف أب الحسف مرسؿ  .كرجحو أحمد كأبك
داكد كالنسائ كأبك حارـ كالبزار كالدارم كالبيي

 ،كقاؿ  :رفرد بو جرير بف حازـ.

( )1عمـ ريريح الحديث لمدكركر يكسؼ مرعشم (ص. )30/

( )2انظر على سبيل املثال (. )8116119/1

42

قمت :لكف أيرجو الررمذم كالنسائ أيضا مف حديث ىماـ عف قرادة عف أنس  ،كلو
طريؽ غير ىذه ركاىا النسائ مف حديث أب أمام بف سيؿ بف حنيؼ  ،كلو ركاي
()1

قاؿ" :كانت قبيع سيؼ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف فض " .كاسناده صحيح"

القاعدة الثالثة  :ايعـ كايغمب مف اسرعماؿ المحدثيف ىك ذكر الحكـ عمى الحديث
بعد اسريفاء مصادر العزك

()2

ِّ
فيصدركف
 ،لكنيـ قد ييرجكف عف ىذا ا سرعماؿ

بالحكـ عمى الحديث قبؿ ريريجو  ،كىذا صنيس السيكط ف كرابو الجامس الصغير ،
كبعض المعاصريف ف ريريجيـ لألحاديث .
القاعدة الرابعة  :إذا كاف الباحث ممف يكرف

بحكـ مف سب و عمى ايحاديث  ،أك

و
حكـ حكمو عمى حديث ما أف ين ؿ عف إماـ مف أئم
يحراج حكميـ لرأييد قكلو ف
الحديث ؛ أف يككف ن مو ذلؾ بعد ذكر مصادر العزك كميا  ،أك إدراج ىذا الن ؿ بيف
مصادر العزك عند الكصكؿ لمصدره ف العزك  ،كسنف الررمذم  ،كمسردرؾ الحاكـ
كغيرىما  .ك كؿ ابف عبد اليادم ف ريريح حديث عامر بف ش يؽ بف جمزة عف أب
كائؿ عف عثماف رض اهلل عنو عف النب  " :أنو كاف ييمؿ لحيرو " ركاه ابف ماجو
 ،كالررمذم كصححو  ،كابف يزيم  ،كابف حباف  .كقاؿ البيارم  :ىك أصح ش ء"(.)3
كمف ىذا ال بيؿ إذا أراد الباحث ذكر عم ف الحديث بالكالـ عمى راك مف الركاة أك

( )1الرمييص الحبير (. )210/1

( )2انظر عمى سبيؿ المثاؿ نصب الراي ( ، )7/1البدر المنير ( ، )367/1الريميص الحبير
(. )234/1
( )3المحرر ف الحديث (. )104/1
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بياف عم مف العمؿ أنيبيف ذلؾ بعد ذكره لمصادر الريريح .
القاعدة الخامسة  :ينبغ أف يككف الباحث أمينان ف ن ؿ كالـ ايئم  ،فإذا كجد إمامان
صحح الحديث كآير ضعفو ن ؿ كالـ ا ثنيف  ،ليعرؼ ال ارئ أف ىذا الحديث ميرمؼ
ف درجرو  .كيذكر كالميـ عند الريريح مركاليان مررابعان ليرسنى فيـ الريريح .
القاعدة السادسة  :إذا لـ يرمكف الباحث مف الحكـ عمى الحديث  ،أك لـ ي ؼ عمى
كالـ يحد مف ايئم فيو فيسكت حينئذ  ،كيكرفى بالركقؼ  ،ك بأس أف يشير إلى أنو
لـ ي ؼ عمى كالـ يحد ف ىذا النص  .كيسمى ىذا السككت أك الركقؼ ريريجان عند
مف لـ يجعؿ بياف مررب الحديث مف م اصد الريريح .
القاعدة السابعة  :اسرحسف بعض العمماء

()1

عند ريريح الحديث كالحكـ عميو ا كرفاء

بالحكـ عمى اإلسناد  ،بأف ي كؿ " :صحيح اإلسناد" "حسف اإلسناد " " ضعيؼ اإلسناد"
قاؿ ابف الصالح  " :قكليـ " ىذا حديث صحيح اإلسناد  ،أك حسف اإلسناد " دكف
قكليـ  " :ىذا حديث صحيح أك حديث حسف " ينو قد ي اؿ  " :ىذا حديث صحيح
اإلسناد "  ،ك يصح  ،لككنو شاذان أك معمالن  ،غير أف المصنؼ المعرمد منيـ إذا
اقرصر عمى قكلو  :إنو صحيح اإلسناد  ،كلـ يذكر لو عم  ،كلـ ي دح فيو  ،فالظاىر
منو الحكـ لو بأنو صحيح ف نفسو ؛ يف عدـ العم كال ادح ىك ايصؿ كالظاىر ،

( )1ممف اسرحسف ذلؾ الدكركر محمكد الطحاف ف كرابو أصكؿ الريريح (ص )198/كمؤلفك كراب
الكاضح ف فف الريريح (ص. )345/
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كاهلل أعمـ"

()1

.

كقد جرل كثير مف العمماء عمى الحكـ بيذه الطري

 ،كمف أقدـ مف كجدريـ يسريدـ
()2

ىذا ا صطالح ىك الدارقطن (ت385ق) ف كرابو السنف

.

( )1عمكـ الحديث (ص. )38/
( )2انظر عمى سبيؿ المثاؿ سنف الدارقطن (. )56،87،88/1
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الخاتمة
إف عمـ ريريح ايحاديث عمـ يحراج إلى درب كعمؿ مسرمر  ،كىك يرركز عمى أمريف
ميميف  :ايكؿ  :معرف العزك إلى الكرب المسندة  ،كبياف مكضس الحديث فييا .
الثان  :معرف أحكاؿ الركاة  ،كأكصاؼ الحديث بحسب ذلؾ كما ف عمكـ الحديث .
كىذا كمو يحراج إلى الصياغ كالركليؼ بيف ىذه المعمكمات  ،كىك مكضكع بحثنا ىذا .
ل د ربيف ل مف يالؿ ىذا البحث عدة نرائح ى كالرال :
-1الكقكؼ عمى مناىح العمماء ف صياغ ريريح ايحاديث  ،بحيث يمكف ا ىرداء
بيـ كالسير عمى منكاليـ .
 -2بياف مناىح العمماء ف

الريريح ،كالر

رعكد إلى ثالث أنكاع  :منيح مكسس

،كمنيح مركسط  ،كمنيح ميرصر .
 -3معرف ال كاعد الميم الر

ررد ف

صياغ ريريح ايحاديث  ،حيث ررجس إلى

أربع أنكاع  :قكاعد صياغ عزك ايحاديث  ،كقكاعد صياغ ريريح اإلسناد كالكالـ
عميو  ،كقكاعد صياغ ألفاظ المرف كالكالـ عميو  ،كأيي انر قكاعد ف

صياغ درج

النص .
 -4رساعد العناي بالصياغ الريريجي لمنصكص ف بياف ريريح الحديث  ،كررريب
سرد معمكمارو عمى أكمؿ كجو كأكضح طري .
 -5مف يالؿ سرد مناىح ايئم ف صياغ ريريح ايحاديث ربيف عمك منزل الحافظ
عمر بف المم ف ف ىذا الجانب  ،كحسف رصنيفو كررريبو ف ريريح الحديث مف يالؿ
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كرابو العظيـ البدر المنير  .كما أنن أكص ف يارم ىذا البحث بما يأر :
 -1ا عرناء بصياغ الريريح  ،كا نرباه ليا عند العمؿ ف الريريح .
 -2ا ىرماـ بإدراج مبحث صياغ الريريح ف الكرب الر رؤلؼ ف الريريح .
 -3ا ىرماـ بصياغ

الريريح ف

الكميات كالجامعات  ،ككذلؾ ف

الدكرات

كالمحاضرات .
 -4ضركرة العناي بدراس مناىح عمماء الريريح كميا  ،كاليمكص بنرائح ارفؽ عمييا
أكثر ال كـ  .كاهلل أسأؿ ال بكؿ كا يالص ف ال كؿ كالعمؿ  ،كصمى اهلل عمى نبينا
محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ .
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