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Abstract  
The researcher has studied Imam Muslim's methodology in Interpolated (Mudraj) Hadith 

through his book titled : al Musnad as Sahih. Sahih Muslim is regarded as one of the most 
authentic (Sahih) books after the Holy Quran since it has many distinctive features that make it 
different from other books. Since interpolated (Mudraj) hadith is one of weak hadiths, this study 
aims at revealing Imam Muslim's methodology in dealing with this kind of hadith through his book 
(Sahih Muslim) where it proved to us his genius, precision, accuracy and commitment in the 
authenticity of hadiths included in his book. 
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 الملخص 
هو معلوم فإن كتاب قام هذا البحث بدراية منهج اإلمام مسلم في الحديث المدرج من خالل كتابه المسند الصحيح، وكما 

اإلمام مسلم يعد من أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز وجل، وله من الخصائص العلمية ما يميزه عن غيره، وبما أن الحديث المدرج 
من األحاديث الضعيفة، فجاء هذا البحث ليكشف لنا عن منهج اإلمام مسلم في التعامل مع صحيحه مع هذا النوع من األحاديث، 

 لنا عبقرية اإلمام مسلم ودقته المتناهية في التزامه بصحة األحاديث التي ضمّنها كتابه.وبرهن وأظهر 
 منهج، اإلمام مسلم، الحديث المدرج، المسند الصحيح.الكلمات المفتاحية: 

ومن يضلل فال إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل  المقدمة:
 هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

فقد اعتنى اإلمام مسلم رحمه اهلل في صحيحه بتمييز المدرج، وكشقه، والتنبيه عليه، وذلك لتمييز حديث رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وسلم مما أدخل فيه من كالم غيره.

ثان من خالل هذه الدراسة التي بعنوان: "منهج اإلمام مسلم في الحديث المدرج من خالل كتابه المسند وقد حاول الباح
الصحيح" وهي واهلل أعلم دراسة غير مسبوقة ألننا لم نجد من صنف فيها تصنيفًا مستقاًل ولكن تناولتها كتب مصطلح الحديث 

 صنيع اإلمام مسلم بالحديث المدرج واهلل تعالى أعلم. بشيء من اإليجاز تحديدًا اإلمام السخاوي وقد أثنى على
 المبحث األول: المدرج حقيقته وحكمه وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: تعريفه وأنواعه.
 أواًل: تعريفه لغة واصطالحًا:

 وتضمينه إياه ولفه به.المدرج لغة: المدرج لغة بضم الميم وفتح الراء هو اسم مفعول من أدرج، ومعناه أدخل شيء في شيء آخر 
ه(: "والدَّْرُج: طي الكتاب والثوب، ويقال للمطوي َدْرٌج، واستعير والدَّْرُج للموت، كما  425قال الراغب األصفهاني )ت 

  .(1)استعير الطي له في قولهم طوته المنية، وقولهم من دب ودرج أي من كان حيًا فمشى، ومن مات فطوى أحواله
 .(2)ه(: أدرج الكتاب: طواه، وأدرج الكتيب في الكتاب، جعله في درجه، أي طيه وثنيه... 538وقال الزمخشري )ت 

                                                           
(ن ارهال،لبببببمنه1(هنه سبببببر ا ه لسبببببنحهال،بببببر فهدم،لببببب نهيبببببس افهالببببب ا   نه )425(.الراغبببببفهانيبببببسين بنهالمدبببببلفهلبببببفه م ببببب هلبببببفهالس ببببب ) 1)

 .311منص1992  ش ن
 185منهص1994(هن دنسهاللالغةنه ارهالسكرنهللر  نه538ال،ندمه م   هلفهع ر) (.الز خشر نه ل ه2)
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ه(: "اإلدراج: لّف الشيء في الشيء، والدَّرج لف الشيء، ويقال درجته وأدرجته وّدرجه، والرباعي 711وقال ابن منظور )ت
ال لما طويته، وأدرج الكتاب في الكتاب: أدخله وجعله في أفصحها ودرج الشيء في الشيء يدرجه درجًا، وأدرجه: طواه وأدخله ويق

 .(1)درجه أي في طيه، ودْرج الكتاب طيه وأدخله"
 قال الباحثان، لهذا سمي الحديث مدرج، وذلك ألن الرواة أدخلوا فيه ما ليس منه.

 المدرج اصطالحًا: 
 .(2)اهلل عليه وسلم من كالم بعض رواتهه( بقوله: "ما أدرج في حديث رسول اهلل صلى  643عرفه ابن الصالح )ت

ه( بقوله: "هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بلفظ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  702وعرفه ابن دقيق العيدات )ت
 .(3)ويكون ظاهرها أنها من لفظه فيدل دليل على أنها من لفظ الراوي

يث من كالم بعض رواته، فيرويه من بعده متصاًل فيتوهم أنه من ه( بقوله: "ما أدرج في الحد 733وعرفه ابن جماعة )ت 
 .(4)الحديث

ه( بقوله: "هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كالم الراوي، فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة  774وعرفه ابن كثير )ت 
 .(5)في الحديث فيرويها كذلك

الراوي في حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم شيئًا من كالم غيره ه( بقوله:"هو أن يدرج  852وعرفها الحافظ ابن حجر )ت 
 .(6)مع إيهام كونه من كالمه

 وعند النظر والتدقيق في هذه األحاديث نجد أن جميعها إنما تنطبق على المدرج في المتن فقط، ولم تتعرض لمدرج اإلسناد.
 ولذا يرى الباحثان أن يكون تعريف الحديث المدرج كما يلي:

 .(7)ما أدخل في متنه ما ليس منه بال فصل أو غير سياق إسناده " هو
 ثانيًا: أنواعه:

ن كاًل من هذين  من المعلوم أن المدرج عند المحدثين يتنوع إلى نوعين، األول: مدرج المتن، والثاني: مدرج اإلسناد، وا 
 النوعين ينقسم إلى عدة أقسام.

 .(8)في السند والمتن، ولكل منهما أقسام ه(: "المدرج ويقع 902قال الحافظ السخاوي )ت 
 النوع األول: مدرج المتن: وينقسم عند المدرجين إلى ثالثة أقسام: 

 أن يكون ذلك في أول المتن هو نادر جدًا. -1
 أن يكون في آخره هو األكثر. -2
 .(9)أن يكون في الوسط وهو القليل -3

 النوع الثاني: مدرج اإلسناد: وهو على أقسام:
ي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راٍو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك األسانيد، وال يبين األول: أن يرو 

 االختالف.
                                                           

 5/238منه ن ةه رجن2014(نه ارهين رنهللر  نه8(هنهلدنفهالعرفنه )711(.الفه  ح رنه م  هلفه كرمهلفهعلبهاإلفرل،ب) 1)
 95منص2013(نه ارهالسكرنه  ش نه19 م  هعدرنه )ه(هنهعل مهالم لثنهدم،ل نه .ه  رهال لف643(.الفهاليالحنهعث نفهلفهعل هالرم ف) 2)
(هنهاالقدبراحهفببهللبنفهااليب الحه  بنه  بلذهكلبنهالباه بفهانمن لبثهال عب   ةهفببهاليبمنحنهدم،لب نه .هعبن ره702(.الفه قل هالعل نه م  هلفهعلب) 3)

 224منص1996(نه ارهاللشنئرهاإلدال لةنهللر  نه1يلر نه )
(نه اره1(هنهال  يب هالبر  هفببه خديبرهعلب مهالمب لثهال لب  نهدم،لب نه .ه مببهالب لفهر  بنفنه )733مهلبفهدبع هت) (.الفهج نعةن م  هلبفهكلبرا ل4)

 53هنصه1406السكرنه  ش ن
 61منصه1979(نه كدلةه ارهالدراثنهال،ن رةنه3(هنهاخدينرهعل مهالم لثنهدم،ل ن م  هشنكرنه )774(.الفهكثلرنهكد نعل هلفهع ر) 5)
(نه ارهالكدببفهالعل لببةنه1(ههنهال كبب هعلببنهكدببنفهالببفهاليببالحنهدم،ل ندببع  هالدببع  ه  م بب هفببنرسنه )852عدبب،ال بنه م بب هلببفهعلببب) (.الببفهمجببرهال6)

 347مهصه1994للر  نه
 لديرذهلدلر.ه103مهصه1987(نه كدلةهال عنرذنهالرلنضنه8(.ال منفه .ه م   نهدلدلره يلحهالم لثنه )7)
/ه1مه1996(نه ارهالكدبفهالعل لبةنهللبر  ه1(هنهفدحهال غلثهلشرحه لسلةهالم لثنهدم،ل نهيالحهع ل هنه )902 (.الدخن  نه م  هلفهعل هالرم ف)8)
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 الثاني: أن يكون المتن عند راٍو إال طرفًا منه، فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راٍو عنه تامًا بحذف الواسطة.
بإسنادين مختلفين، فيرويهما راٍو عنه مقتصرًا على أحد اإلسنادين، أو يروي أحد الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان 

 الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن اآلخر ما ليس في األول.
ن الرابع: أن يسوق الراوي اإلسناد، فيعرض له عارض، فيقول كالمًا من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكالم هو مت

 .(1)ذلك اإلسناد فيرويه عنه كذلك
وتجدر اإلشارة هنا أننا لم نتوسع في هذا المطلب إال بالقدر الذي يلقي لنا ضوءًا على موضوع البحث، إذ موضوع البحث 
ة منهج اإلمام مسلم في الحديث المدرج، وعليه فقد فضلنا عدم ذكر األمثلة ألنها مبسوطة في كتب علم الحديث، والمساحة المعد

 لهذا البحث محدودة.
 المطلب الثاني: مواقع اإلدراج وأسبابه.

 أواًل: مواقع اإلدراج:
 يقع اإلدراج في الحديث المرفوع، ويقع في الموقوف على الصحابي وفي المقطوع.

ه(: "وقد يكون في المرفوع أو الموقوف على الصحابي بإلحاق التابعي فمن بعده، أو في  902قال الحافظ السخاوي )
 (2)المقطوع بإلحاق تابعي التابعي فمن بعده

 وأنه كما يقع في المرفوع أو الموقوف أو المقطوع فإنه قد يقع من الصحابي والتابعي ومن بعدهم.
 ثانيًا: أسباب اإلدراج:

 إن لإلدراج في الحديث أسبابًا دعت إليه وأمور اقتضته ومن أهمها:
معين، يريد أن يدعم ويعضد قوله بحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  بيان حكم شرعي، أي أن الراوي أراد بيان حكم -1

 فيأتي بكالمه ثم يأتي بالدليل، وهو متن الحديث بال فاصل، فيتوهم السامع أن الكل حديث فيرويه على االتصال.
 كله من الحديث. استنباط حكم شرعي من الحديث، فيذكر استنباطه في أثناء روايته للحديث، فيتوهم السامع أن ذلك -2
تفسير بعض األلفاظ الغريبة ونحو ذلك، وسببه االختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعديه  -3

 (3)فيرويه مدمجًا من غير تفصيل فيقع ذلك.
 المطلب الثالث: طرق معرفة اإلدراج وحكمه

 طرق معرفته:
 بها ومن أهمها:لمعرفة اإلدراج عند المحدثين طرق يعرفونه 

 أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم. .1
 أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى اهلل عليه وسلم. .2
 (4)أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكالم إلى قائله. .3

 حكم اإلدراج:
 الفقهاء إلى القول بتحريم تعمد اإلدراج، وذلك لما يتضمنه من غزو الشيء إلى غير قائله.ذهب المحدثون، وكذلك 

 .(5)ه(:" واعلم أنه ال يجوز تعمد شيء من اإلدراج المذكور643قال ابن الصالح )ت

                                                           
دبع  لةنه(نه ارهالبفهالجب ز نهال1(هنه ز بةهال حبرهفببهد  بلحه خلبةهالسكبرنهدم،لب نه نيبرهال  لبر نه )852(.الفهمجرهالعد،ال بنه م  هلبفهعلبب) 1)

 64ههصه1431
  رجعهدنل ه1/263(.الدخن  نهفدحهال غلثه2)
(نه ارهالسكبرنه1(هنهد رلفهالرا  هفبهشرحهد،رلفهال  ا  نهدم،لب نهعرفبنفهالعشبننه )911(.ا حر:هالدل ل بنهعل هالرم فهلفه لبهلكرهجال هال لف) 3)

 .352لديرذنه الفهمجرنهال ك نهصه177-176مهصه1993للر  ن
 347ال ك هصه(.الفهمجرن4)
 98(.الفهاليالحنهعل مهالم لثهص5)
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مرفوع مما ه(:" وتعمد اإلدراج حرام لما يتضمن من غزو الشيء إلى غير قائله، وأسوأه ما كان في ال902وقال السخاوي)ت
 (.1)ال دخل له في الغريب المتسامح خلطه، أو االستنباط

أي اإلدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، ثم نقل عن ابن السمعاني أنه  -ه(:" وكله911وقال السيوطي)ت
 .(2)قال: من تعمد اإلدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو محلق بالكذابين"

ه( معلقًا على قول ابن صالح بتحريم تعمد اإلدراج وفيه بحث، وهو أنه ثبت إدراج أئمة كبار 1182وقال الصنعاني)ت
تفاسير ألفاظ الحديث كما تقدم في التحنث ونحوه......، إلى أن قال: فالقياس أن يقال: إدراج ما هو من تفاسير األلفاظ ال يحرم، 

دراج ما هو من غيرها مما فيه حك يهام أنه مرفوع هو الذي ال يجوزوا   .(3)م شرعي وا 
قال الباحثان: إن حكم اإلدراج يختلف باختالف الغاية الباعثة عليه فإذا كان قصد الراوي تفسير شيء من معنى الحديث، 

الراوي على فال بأس به سواء أجاء بالتفسير عقب االنتهاء من الحديث أم جاء في أثنائه عند ذكر المفسر، واألولى أن ينص 
 (4)بيانه.

 وأما إذا كان الراوي لم يقصد تفسير شيء من معنى الحديث فإن وقع ذلك منه عمدًا فهو حرام وقد سبق بيان ذلك.
تقانه.  (5)وأما إن وقع اإلدراج عن خطأ من غير عمد فال حرج على المخطئ، إال أن كثر خطؤه، فيكون جرحًا في ضبطه وا 

 المدرجالمطلب الرابع: حكم الحديث 
المدرج من أنواع الحديث الضعيف، فإذا فصل الجزء المدرج عن الحديث ونسب إلى قائله، فإنه ال يغير الحديث، وأما إذا 

 لم يتميز الكالم المدرج عن الحديث فهنا يكون الحديث كله مردودًا واهلل تعالى أعلم.
 المبحث الثاني: منهج اإلمام مسلم في الحديث المدرج

عنا واستقرائنا لصحيح اإلمام مسلم وجدناه قد اهتم واعتنى عناية فائقة بتمييز المدرج، وكشفه والتنبيه عليه، وقد من خالل تتب
 اتسم منهجه باإلشارة والتلميح حينًا وكان ذلك األغلب واألعم، وبالعبارة والتصريح حينًا آخر.

 وبيان ذلك على النحو اآلتي:
غير استعمال كلمة اإلدراج، مع أن المراد بيان المدرج وكشفه، كما ظهر ذلك لنا بعد  أواًل: ما أشار إلى اإلدراج فيه من

معان النظر.  الدراسة والتدقيق وا 
 وقد سلك في هذا مسالك متعددة منها:

األمثلة : اقتصاره في تخريج الحديث على المرفوع والقدر المتفق عليه، دون ما وقع فيه اإلدراج. وهذه بعض النماذج و المسلك األول
 ومنها:

حديث عبد اهلل بن مسعود في التشهد، قال: كنا نقول في الصالة خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،ذات يوم:" إن اهلل هو  .1
السالم، فإذا قعد أحدكم في الصالة فليقل: التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، 

لى عباد اهلل الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح، في السماء واألرض،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد السالم علينا وع
 (6)أن محمد عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.

 .(7)فهذا الحديث يرويه اإلمام مسلم رحمه اهلل وكذلك بقية األئمة الستة هكذا
                                                           

 1/272(.الدخن  نهفدحهال غلثه1)
 179(.الدل ل بنهد رلفهالرا  هص2)
مه1997(نه ارهالكدبفهالعل لبةنهللبر  ه1(هنهد  لحهانفكنرهل عن بهد ،لحهان حنرنهدم،ل نه م  هع ل بةنه )1182(.الي عن بنه م  هلفهكد نعل ) 3)

2/50-51 
ه64مهص1979(نه ارهالدراثنهال،ن رةن3(هنهاللنعثهالمثلثهشرحهاخدينرهعل مهالم لثه )1377شنكرنه م  ه م  ) (.ا حر:ه4)
 6(.ا حر:هشنكرنهاللنعثهالمثلثنص5)
كدبنفههم1994(نه ارهال عرفبةنهللبر  نه1(ههاليملحنهدم،ل نهخلل ه أ  فهشلمننه )261(. دلمنه دلمهلفهالمجنجه ل هالمدلفهال،شلر هال لدنل ر ) 6)

  عهشرحهال    .ه338-3/337(نه895اليالةنهلنفهالدشي هفبهاليالةهم لثهرقم)
(هنهالجن عهاليملحهال دب  ه بفهمب لثهردب  هتهيبلنهتهعللبهه دبلمه دب  هه  لن بهنه256(. خرجههاللخنر نه م  هلفهكد نعل ه ل هعل هتهالجعسب) 7)

مبب لثهه2/575مه ببعهفدح.اللببنر نهكدببنفهاليببالةنهلببنفهالدشببي هفبببها خببرةنه1993نهللببر  نه(نه ارهالسكببر1دم،لبب نهالشببلدهعلبب هالعزلببزهلببفهلببنزن )
ه(831رقم)
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ن شئت أن  وأخرجه اإلمام الدارمي وأبو داود وزادا في آخره: "إذا فعلت هذا أو قضيت صالتك، إن شئت أن تقوم فقم، وا 
 .(1)تقعد فاقعد"

فهذه الزيادة:" إذا فعلت أو قضيت، فقد قضيت صالتك، إن شئت أن تقوم فقم، وان شئت أن تقعد فاقعد" هي ليست من 
 المرفوع وهي مدرجة.

ه( قال: ذكر البيان بأن قوله:" فإذا قلت هذا فقد قضيت 254ن حيان )توقد نص بعض األئمة على ذلك ومنهم: اإلمام اب
 .(2)ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم أدرجه زهير في الخبر

التك، ه( وقد أخرج الحديث بسنده وزاده في آخره: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ص385واإلمام الدار قطني )ت
فإن شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد" فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكالم النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كالم عبد اهلل بن مسعود، وقوله: أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى اهلل 

 (3)عليه وسلم".
ه(: "هكذا رواه جماعة، عن زهير وغيره،عن الحسن بن الحر وقوله: إذا قلت، هذا مدرج في الحديث 405م )توقال الحاك

 .(4)من كالم عبد اهلل بن مسعود"
ه(: "وهذه الزيادة ليست في الصحيح اتفق الحفاظ على أنها مدرجة ليست من كالم النبي صلى 667وقال اإلمام النووي )ت

 .(5)من كالم ابن مسعود، وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجها مبينًا وقد أوضح ذلك الدار قطني والبيهقي اهلل عليه وسلم وأنها هي
 (6)ه(: "واتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كالم ابن مسعود".852وقال الحافظ ابن حجر )ت

 (7)ليس من المرفوع"ه(:" وقوله فإذا قلت ذلك إلى آخره مدرج من قول ابن مسعود و 911وقال السيوطي)ت
 قال الباحثان: وهكذا فقد اقتصر اإلمام مسلم في تخريجه على الحديث المرفوع فقط وعلى القدر المتفق عليه.

 (8)حديث أبي ُجحيفة قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه". .2
 وغيرهم. (9)هكذا روى هذا الحديث اإلمام مسلم والبخاري

ورواه الخطيب البغدادي بسنده عن أبي ُجحيفة قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان الحسن يشبهه وأتى بثوب 
 (10)من القصار أو يذهب به القصار عليه مكتوب شيطان، فرمى به وقال: أعوذ باهلل من الشيطان"

                                                                                                                                                                                                 
مهكدبنفه1996(نه ارهالكدبفهالعل لبةنهللبر  1(هنهالدب فنهدم،لب نه م ب هعلب هالعزلبزهالخنلب  نه )275.  خرجهه ل ه ا  نهدلل نفهلفهانشعثهالدجدبدن ب)

(نه ارهال عرفببةنه1(نهالدبب فنهدم،لبب نهخللبب هشببلمننه )273  خرجببههالببفه نجببهنه م بب هلببفهلزلبب ) ه(978مبب لثهرقببم)ه1/297اليببالةنهلببنفهالدشببي نه
(هنهالدبب فه303(ه  خرجببههال دببنئبنه م بب هلببفهعلبببهلببفهشببعلف) 899رقببمه)1/484منهكدببنفهكقن ببةهاليببالةنهلببنفه ببنهجببن هفبببهالدشببي ه1996للببر  ن

مبب لثهه591-1/590مهكدببنفهالدعللبب نهلببنفهكلببذهالدشببي هان  نه1994للببر  نهه(نه ارهال عرفببةن3اليببغر نهدم،لبب نه كدلببةهالدببراثهاإلدببال بنه )
 (1168(ه رقم)1167رقم)

(نه ارهالكدببنفهالعرلبببنهللببر  نه1(هنهدبب فهالبب را بنهدم،لبب :هفببيا هز زلبببه خنلبب هاعلبببنه )255(.البب ار بنهعلبب هتهلببفهعلبب هالببرم فهالدبب رق   ) 1)
 (970رقم)ه1/297 ا  نهالد فنهكدنفهاليالةنهلنفهالدشي نه(نهلنفهالدشي نه  ل ه1341رقم)ه1/355منه1998

(نه يددبةهالردبنلةنهللبر  نه1(هنهيملحهالفهمّلنفنهدردلفهعال هال لفهالسنردبنهدم،ل نهشبعلفهانر بني  )354(.الفهمّلنفنه م  هلفهملنفهاللددب) 2)
 .5/293هن1404

(ه1319رقببم)ه1/345مه1996(نه ارهالكدببفهالعل لببةنهللببر  ن1  هالشبب ر نه )(ندبب فهالبب راق  بنهدم،لبب نه جبب385(.البب ارهق  بببنهعلبببهلببفهع ببر) 3)
هكدنفهاليالةنهلنفهيسةهالدشي .ه

ه2/230مه2013(نه ارهالكدبفهالعل لبةنهللبر  ه1(هنهالعلب هالب ار ةهفببهانمن لبثهال ل لبةنهدم،لب نهعبن  هلبفهدبع نه )385 ال ارهق  بنهعلبهلبفهع بر) 
 (766ديا هرقم)

 61منهص1991(نه اره كدلةهاليال نهللر  نه1(هن عرفةهعل مهالم لثنهدم،ل نهدعل هاللمنمن )405فهعل هت) (.المنكمنه م  هل4)
( يددببةهالردببنلةنه1(هنهخاليببةهانمكببنمهفبببه ي ببن هالدبب فه ق اعبب هاإلدببالمنهدم،لبب ه .همدببلفهالج بب ن )667(.ال بب   نهلملببنهلببفهشببرذهلببفه ببر ) 5)

ه449منهص1997للر  ن
(ه ارهال عرفبةنهللبر  نهلب  فه1(هنهال رالةهفبهدخرلجه من لثهالي الةنهديملحنهعل هته نشمهالل ن بنه )852ال بنه م  هلفهعلنه) (.الفهمجرهالعد،6)

 (189م لثهرقم)ه1/157دنرلد
مب لثهه20ههصه1400ن(نهالب ارهالدبلسلةنهالك لب 1(هنهال  رجهكلنهال  رجهدم،ل نهيلمبهالدبن رائبنه )911(.الدل  بنهعل هالرم فهلفه لبهلكر) 7)

 (5رقم)
 ( عهشرحهال    15/6034(.اإل نمه دلمنهاليملحنهكدنفهالس نئ نهلنفهشللههيلنهتهعللهه دلم8)
  (ه عهالسدح.3543رقم)ه7/257(.اللخنر نهاليملحنهكدنفهال نقفهلنفهيسةهال لبهيلنهتهعللهه دلمه9)
مه1997(نه ارهاليجبرةنهالدبع  لةن1 هال ب رجهفببهال ،ب نهدم،لب نه .ه م ب هالز را ببنه )(هنهالسيب هلل يب463(.الخ لفهاللغ ا  نه م  هلفهعلب) 10)

 (12رقم)ه1/176-177
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 عليه مكتوب شيطان فرمى به وقال أعوذ باهلل من الشيطان".فزيادة:" وأتي بثوب من القصار أو يذهب به إلى القصار 
 مدرجة وليست من المرفوع، وقد نص بعض األئمة على ذلك ومنهم الخطيب البغدادي كما رأينا.

ه(:" وقصة الثوب مدرجة ألن أبا ُجحيفة هو الذي أتى بالثوب، فقد رواها عنه مفردة إبراهيم بن 911وقال السيوطي )ت
 (1)أخرجه الخطيب، وأخرجه الشيخان وغيرهما من طريق المرفوع فقط". حميد الرواسبي

 قال الباحثان: اقتصر اإلمام مسلم في تخريجه على الحديث المرفوع فقط دون ما وقع فيه اإلدراج.
 .(2)حديث أبي هريرة عن النبي صلى اهلل قال:" هلل تسعة وتسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة، وان اهلل وتر يحب الوتر .3

 .(3)هكذا روى هذا الحديث اإلمام مسلم وكذلك البخاري
وأخرجه اإلمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" أن هلل تعالى تسعة 

 .(4)وروتسعين اسمًا مئة غير واحدة من أحصاها دخل الجنة هو اهلل الذي ال إله إال هو..... الرشيد الصب
 فسروا األسماء في هذا الحديث مدرج وقد نص بعض العلماء عليه.

 .(5)ه(:" والذي عّول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد األسماء في هذا الحديث مدرج فيه"774قال الحافظ ابن كثير)ت 
من بعض الرواة، ه( :" واختلف العلماء في سرد األسماء هل مرفوع أو مدرج في الخبر 852وقال الحافظ ابن حجر)ت

فمشى كثير منهم على األول، واستدلوا به على جواز تسمية اهلل تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغه االسم ألن كثيرًا من هذه 
 .(6)األسماء كذلك، وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء

 .(7)م( قوله:" هو اهلل....إلى آخر األسماء مدرج1994ت(اروقال الغم
 قال الباحثان: اقتصر اإلمام مسلم على تخريج المرفوع فقط، دون ما وقع فيه اإلدراج.

: أن ُيخّرج اإلمام مسلم األحاديث التي وقع فيها اإلدراج من طريق يمّيز فيها رواتها المرفوع من المدرج. ومن أمثلة المسلك الثاني
 ذلك.

الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم من طريق األعمش عن شقيق عن عبد اهلل بن مسعود قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"  -1
 (8)من مات يشرك باهلل شيئًا دخل النار" وقلت أنا: ومن مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل الجنة.

العطاردي، فرفعه إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم دون فصل، قال الباحثان: هذا الحديث وهم فيه أحمد بن عبد الجبار 
 والصحيح أن الجملة األولى مرفوعة والثانية موقوفة، وقد مّيزه جماعة من الرواة منهم األعمش الذي أخرج اإلمام مسلم روايته.

وا عن ابن مسعود: قال قال اإلمام الدار قطني في أعلل:" وكذلك رواه األعمش ومغيرة وسيار عن أبي وائل، وكلهم قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، من مات وهو يشرك باهلل دخل النار، وأنا أقول: من مات ال يشرك باهلل شيئًا دخل الجنة، إال 

 (9)العطاردي فإنه جعل اللفظين عن النبي صلى اهلل عليه وسلم.
منه الجملة األولى فقط والثانية موقوفة كذا ميزه جماعة وقال السيوطي:" وهم فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي، والمرفوع 

 (10)من الرواة منهم األعمش.

                                                           
 (38م لثهرقم)ه35(.الدل  بنهال  رجهكلنهال  رجهصه1)
 حهال    (ه عهشر6750رقم)ه17/6(.اإل نمه دلمنهاليملحنهكدنفهالاكره ال عن ه الد لةه االددغسنرنلنفهالمثهعلنهاكرهتهدعنلننه2)
 (ه عهالسدح.6410رقم)ه12/514(.اللخنر نهاليملحنهكدنفهال ع ا نهلنفههللهعزه ج ه نئةهادمهغلره ام ة3)
ه5/486مه لب افهالب ع ا ه1998(نه ارهالغبرفهاإلدبال بنهللبر  نه2(هنهالجن عهالكللرنهدم،ل نه .هلشبنرهعب ا ن )279(.الدر ا نه م  هلفهعلدن) 4)

 (3861رقمه)4/279الد فنهكدنفهال عن نهلنفه د ن هتهعزه ج ه(نه الفه نجةنه3507رقم)
 2/280مه1989(نه ارهال عرفةنهللر  ن1(نهدسدلرهال،ر فهالعحلمنهدم،ل نه .هل دذهال رعشلبنه )774(.الفهكثلرنهكد نعل هلفهع ر) 5)
منه1993(نه ارهالسكبرنهللبر  نه1علب هالعزلبزهلبفهلبنزنه )(هنهفدحهاللنر هشرحهيملحهاللخنر نهدم،لب نه852(.الفهمجرهالعد،ال بنه م  هلفهعلب) 6)

12/515. 
 (68رقم)ه62م.هص1982(نه ارهاللينئرنه  ش نه1(منهدديل هال  رجهكلنهال  رجنه )1994(.الغ نر نهعل هالعزلزهلفه م  هالي ل ) 7)
 (264رقم)ه277/ه1 شركنًه خ هال نره(. دلمنهاليملحنهكدنفهاإلل نفنهلنفه فه ن هالهلشراهلنهللهشلئنًه خ هالج ةه  فه ن ه8)
 (3162ديا )ه6/428(.ال راق  بنهالعل هال ار ةهفبهانمن لثهال ل لةه9)
 (1رقم)ه17(.الدل ل بنهال  رجهكلنهال  رجهصه10)
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وقال الغماري:" وهم فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي، والمرفوع منه الجملة األولى فقط، والثانية موقوفة كذا مّيزه جماعة 
 (1)من الرواة منهم األعمش.

 م مسلم الحديث من الطريق الذي مّيز أحد رواته اإلدراج.وقال الباحثان: وهكذا فقد أخرج اإلما
حديث ابن عمر رضي اهلل عنه: ال تقارنوا، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن اإلقران، إال أن يستأذن الرجل   -2

  (2)أخاه. قال شعبة: ال أرى هذه الكلمة إال كلمة ابن عمر يعنى االستئذان.
 رجل أخاه هي مدرجة من قول ابن عمر.فلفظة: إال أن يستأذن ال

 (3)قال الخطيب البغدادي:" وقال عاصم بن علي عن شعبة أرى األذن من قول ابن عمر.
وقال ابن حجر:" والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجًا وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة 

 .(4)ه وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمرمرفوعة أو موقوفة وشبابة فصل عن
 قال الباحثان: إخراج اإلمام مسلم الحديث من الطريق الذي مّيز أحد رواته اإلدراج. 

ما أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عرف أن أمه، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي  -3
اآلتي بايعن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبرته: أنها سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه معيط وكانت من المهاجرات األول 

 وسلم وهو يقول:" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا.
قال ابن شهاب: ولم اسمع ُيرخص في شيء مما يقول الناس كذب إال في ثالث: الحرب، واإلصالح بين الناس، وحديث 

 .(5)ل امرأته وحديث المرأة زوجهاالرج
وأخرجه اإلمام البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:" ليس الكذاب الذي يصلح 

 .(6)بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيراً 
 اإلدراج.قال الباحثان: اخرج اإلمام مسلم الحديث من الطريق الذي مّيز احد رواته 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة مدرجة بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال 
 .(7)الزهري

 المسلك الثالث: تخريج اإلمام مسلم التي وقع فيها اإلدراج 
 ولم ينبه عليها وذلك لوضوح اإلدراج ومن أمثلة ذلك:

أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان ال يرى رؤيا  حديث عائشة رضي اهلل عنها -1
 .(8)إال جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخالء فكان يخلو بغار حراء يتحدث فيه، وهو التعبد.....

 فتفسير التحنث بالتعبد هو مدرج من كالم اإلمام الزهري.
 .(9)التعبد هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهريقال ابن حجر:" قوله وهو 

ما أخرجه من طريق يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى  -2
 .(52)عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بتها صداق

نما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوعقال الخطيب البغدادي:"   .(10)وتفسير الشغار ليس من كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم وا 

                                                           
 37(.الغ نر هدديل هال  رجهكلنهصه1)
 (5301رقم)ه13/225بهل، ههكالهلإافه يمنلهنه(. دلمنهاليملحنهكدنفهان ع ةنهلنفه يبهانك ه عهج نعةهعفهقرافهد ردلفه  خ   نهف2)
 1/135(.الخ لفهاللغ ا  نهالسي هلل ي هال  رجهفبهال ، ه3)
 10/715(.الفهمجرنهفدحهاللنر نه4)
 (6576رقمه)ه15/373(. دلمنهاليملحنهكدنفهاللره اليلةنهلنفهدمرلمهالكافه للنفهال لنحه  هه5)
 (ه عهالسدح2692رقم)ه5/638الكنافهالا هليلحهللفهال نسه(.اللخنر نهاليملحنهكدنفهاليلحنهلنفهللسه6)
 5/639(.الفهمجرنهفدحهاللنر ه7)
 (401قم)ه1/374(. دلمنهاليملحنهكدنفهاإلل نفنهلنفهل  هال مبهكلنهرد  هتهيلنهتهعللهه دلمه8)
 (3450رقمه)ه9/203(. دلمنهاليملحنهكدنفهال كنحهلنفهدمرلمه كنحهالشغنره ل ال هه9)
 1/385الخ لفهاللغ ا  نهالسي هلل ي هال  رجهفبهالد، ه(.10)
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ما أخرجه مسلم في حديث توبه كعب بن مالك وصاحبيه من طريق ابن شهاب قال فأخبرني عبد الرحمن بن عبد اهلل بن  -3
قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين  كعب بن مالك: أن عبد اهلل بن كعب كان قائد كعب، من بنيه، حين عمي

تخلف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم في غزوة غزاها قط إال في غزوة تبوك.والمسلمون مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثير وال يجمعهم كتاب حافظ يريد 

 .(1)ك، الديوان.....إلى نهاية الحديثبذل
 فقوله: يريد الديوان مدرج من كالم الزهري.

 .(2)قال الحافظ ابن حجر:"وقوله يريد الديوان هو كالم الزهري
 .(3)وقال السيوطي:" قوله يريد الديوان مدرج من كالم الزهري

 ثانيًا: ما صرح به ونص على اإلدراج فيه ومثاله:
 ساعدي أن عويمرًا العجالني......حديث سهل بن سعد ال -1

قال يا رسول اهلل أرأيت رجاًل وجد مع امرأته رجاًل أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:" قد 
 نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها"

رغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اهلل إن قال سهل: فتالعنا، وأنا مع الناس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما ف
 أمسكتها.

 فطلقها ثالثًا قبل أن يأمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 (4)قال ابن شهاب: فكانت سنة المتالعنين.

فهذا الحديث أخرجه مسلم سالمًا من اإلدراج، ثم أتبعه بطريق آخر عن سهل بن سعد أن عمويمرًا العجالني األنصار أتى 
 عاصم بن عدى.

 قال مسلم:" وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياه يعد سنة في المتالعنين، وزاد فيه:
 .(5)قال سهل: فكانت حاماًل فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض اهلل لها

يث بتمامه كاماًل مع القصة سالما من اإلدراج، ثم أتبعه بالطريق الثاني واختصره وبين وهكذا نجد اإلمام مسلم قد أخرج الحد
 اإلدراج الواقع فيه.

حديث أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم  -2
 تكذب......."

 (6)ت في الدين" فال أدرى هو من الحديث أم قاله ابن سيرينقال:" وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبا
 .(7)ثم أخرجه مسلم من طريق آخر وفيه:" وقال في الحديث: قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين

قوله: وأكره الغل إلى ثم أعقبه بطريق آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم،قال مسلم: وأدراج في الحديث 
 (8)تمام الكالم.

 وهكذا فقد كشف اإلمام مسلم األدراج الواقع في هذه الروية، وقد أكد ذلك الخطيب البغدادي.
قال الخطيب البغدادي:" أن جميع هذا المتن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال ذكر القيد والغل فإنه من قول أبي 

 .(1)ديثهريرة أدرجه الرواة في الح
                                                           

 (6947رقم)ه17/88(. دلمنهاليملحنهكدنفهالد لةنهلنفهم لثهد لةهكعفهلفه نلاه ينمللهه1)
 8/457(.الفهمجنهفدحهاللنر ه2)
 42(.الدل  بنهال  رجهكلنهال  رجهصه3)
 (3723رقم)ه360-9/359(. دلمنهاليملحنهكدنفهاللعنف4)
 (3724رقم)ه9/361اليملحنهكدنفهاللعنفه(. دلمنه5)
 (5865رقم)ه15/23(. دلمنهاليملحنهكدنفهالريلننهلنفهك فهالريلنه فهته   ينهجز ه فهال ل ة6)
 (5866رقم)ه15/24(. دلمنهاليملحنهكدنفهالريلننهلنفهك فهالريلنه فهت.....ه7)
 (5868رقم)ه24/ه15(. دلمنهاليملحنهكدنفهالريلنهك فهالريلنه فهت......8)
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 الخاتمة
 بعد االنتهاء من البحث يمكن استخالص أهم النتائج وهي على النحو اآلتي:

أبرز هذا البحث أهمية علم اإلدراج،وأنه من أهم أنواع علوم الحديث،إذ به يتم معرفة كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم من  -1
 كالم الرواة.

 وتمييز كالم غيره من كالمه صلى اهلل عليه وسلم.
أثبت هذا البحث أن قواعد علوم الحديث وأسسه قد عرفت دالالتها ومصطلحات في زمن قديم ومبكر، وان اإلمام مسلم  -2

 باستعماله لمصطلح المدرج قد أسهم في ترسيخها.
قد بسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأن ما ثبت عنه  -المتقدمين منهم -أظهر هذا البحث دقة وعناية علماء األمة تحديداً  -3

 نقل إلينا نقاًل دقيقًا محررًا وفق قواعد علمية وأسس موضوعية.
حاطة عظيمة بطرق الحديث واختالف  -4 أبرز هذا البحث مدى ما يتمتع به اإلمام مسلم رحمه اهلل من تمكن في علم الرواية، وا 

 ألفاظه،وتوظيف كل ذلك مقاصده وأهدافه التي لم يفصح عنها.
مسلم يكتنفه الكثير من الغموض وأنه يستعمل التلميح واإلشارة دون التصريح والعبارة، ويهدف  بين هذا البحث أن منهج اإلمام -5

 من ذلك شحذا لهم في فهم أهدافه ومنهجه.
اظهر هذا البحث أهمية الدراسات التطبيقية وأهمية معرفة مناهج العلماء في كتبهم ألننا بعد ذلك نستطيع محاكمتهم وفق  -6

 وفق كتبه عنه اآلخرون.منهجهم في كتبهم وليس 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 المصادر
ه(، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 256البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي)ت .1

 م.1993يخ عبد العزيز بن باز،ط، دار الفكر، بيروت، وسلم وسننه وأيامه، تحقيق، الش
 م1998(، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2ه( الجامع الكبير، تحقيق، د. بشار عواد،ط)279الترمذي، محمد بن عيسى)ت .2
ين ه( المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق، د. محي الد733ابن جماعة،محمد بن إبراهيم بن سعد اهلل)ت .3

 ه 1406رمضان، ط، دار الفكر، دمشق،
 م1991ه( معرفة علوم الحديث، تحقيق، سعيد اللحام،ط، دار مكتبة الهالل، بيروت، 405الحاكم، محمد بن عبد اهلل)ت .4
ه( صحيح ابن حيان، ترتيب عالء الدين الفارسي، تحقيق، شعيب األرناؤوط، 354ابن حيان، محمد بن حيان البستي)ت .5

 ه1404بيروت، مؤسسة الرسالة، 
ه( الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تصحيح، عبد اهلل هاشم اليماني، ط دار 852ابن حجر العسقالني، أحمد بن على )ت .6

 المعرفة، بيروت، بدون تاريخ 
ه( فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق، عبد العزيز بن باز، ط، دار 852ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي)ت .7

 م 1993بيروت، الفكر، 
ه( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، تحقيق، ناصر المطيري، ط، دار ابن 852ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي)ت .8

 ه1431الجوزي، السعودية، 
ه( النكت على كتاب ابن الصالح، تحقيق،سعود السعدي ومحمد فارس، ط، دار 852ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي)ت .9

 م1994بيروت،  الكتب العلمية،

                                                                                                                                                                                                 
ه1/170(.الخ لفهاللغ ا  نهالسي هلل ي هال  رجهفبهال ، ه1)
 



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

249 

ه( الفصل للوصل المدرج في النقل، تحقيق، د. محمد الزهراني، ط، دار الهجرة، 463الخطيب البغدادي، أحمد بن علي)ت .10
 م 1997السعودية،

ه( العلل الواردة في األحاديث النبوية، تحقيق، عادل بن سعد، ط، دار الكتب العلمية، 385والدار قطني، علي بن عمر)ت .11
 م 2013بيروت 

 م 1996( سنن الدراقطني، تحقيق، مجدي الشوري، ط، دار الكتب العلمية، بيروت،385الدار قطني، علي بن عمر)ت .12
ه( سنن الدرامي، تحقيق: فؤاد زمزلي وخالد اعلي، ط، دار الكتاب 255الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن السمرقندي)ت .13

 م 1998العربي، بيروت، 
ه( االقتراح في بيان االصطالح وما أضيف إلى ذلك من األحاديث المعدودة في 702ابن دقيق العيد، محمد بن علي)ت .14

 م 1996الصحاح، تحقيق، د. عامر صبري، ط، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
ه( مفردات ألفاظ القرآن تحقيق، صفوان الداودي، ط،دار القلم، 425الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل)ت .15

  م1992دمشق،
 م،1994ه( أساس البالغة، دار الفكر، بيروت، 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر)ت .16
ه( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق، صالح عويضه، ط، دار الكتب 902السخاوي، محمد بن عبد الرحمن)ت .17

 م 1996العلمية، بيروت 
ه( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق، عرفان العشا، ط، 911السيويطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين)ت .18

 م 1993دار الفكر، بيروت،
ه( المدرج إلى المدرج تحقيق، صبحي السامرائي، ط، الدار السلفية، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر)ت .19

 ه 1400الكويت،
 م 1979(، دار التراث، القاهرة،3ه( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط)1377مد)تشاكر، أحمد مح .20
(، دار الفكر، 19ه( علوم الحديث، تحقيق، د. نور الدين محمد عتر، ط)643ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن)ت .21

 م 2013دمشق، 
ألنظار، تحقيق، محمد عويضة، ط، دار الكتب ه( توضيح األفكار لمعاني تنقيح ا1182الصنعاني، محمد بن إسماعيل)ت .22

 م 1997العلمية، بيروت 
 م1987(، مكتبة المعارف، الرياض، 8الطحان د. محمود، تيسير مصلح الحديث، ط) .23
 م1982م( تسهيل المدرج إلى المدرج، ط، دار البصائر، دمشق، 1994الغماري، عبد العزيز بن محمد الصديق)ت .24
(، مكتبة دار التراث، القاهرة، 3ه( اختصار علوم الحديث، تحقيق،أحمد شاكر، ط)774ابن كثير، إسماعيل بن عمر)ت .25

 م 1979
 م1989(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق، د. يوسف المرعشلي، ط، دار المعرفة، بيروت،774ابن كثير، إسماعيل بن عمر)ت .26
 م1996ة، بيروت،(، السنن، تحقيق، خليل شيحا، ط، دار المعرف273ابن ماجه، محمد بن يزيد)ت .27
ه( الصحيح، تحقيق، خليل مأمون شيحا، ط، دار المعرفة، بيروت، 261مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري)ت .28

 م1994
ه( خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم، تحقيق د. حسين 667النووي، يحيى بن شرف بن مري)ت .29

 م1997الجمل،مؤسسة الرسالة، بيروت،
(، دار المعرفة، بيروت، 3ه( السنن الصغري، تحقيق، مكتبة التراث اإلسالمي، ط)303ائي، أحمد بن علي بن شعيب)تالنس .30
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