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 المختصر

 :وعالقتـو بالمصـطمحات التاليـة ،وتاريخـو ،يناقش ىذا البحث موضوع المـدرج مـن حيـث تعريفـو
 .والموضوع ،روالمنك ،والشاذ ،والمعل ،زيادة الثقة

 .(موىما أنو من الحديث ،ما أدخل في الحديث وليس منو)وقد َعرَّفُت المدرج بأنو 

 .ولعل أول من استعمل ىذا المصطمح ىو ابن المديني ،ولعل اإلدراج قد بدأ في عصر التابعين

أنيــا وأن الفــرق الرئيســي بينيمــا أن زيــادة الثقــة لــم يثبــت  ،وبينــت عالقــة المــدرج بزيــادة الثقــة
كمــا بينــت أن كــل  ،بينمــا دلــت القــرائن عمــد أن المــدرج لــيس مــن الحــديث ،ليســت مــن الحــديث

وأن المـدرج ممـا أن  ،وأن المـدرج ال يخـرج عـن كونـو شـاذا أو منكـرا ،مدرج معمول وليس العكس
 .أو شبو موضوع من كان اإلدراج غير متعمد ،يكون موضوعا من كان اإلدراج عمدا

 

Abstract 
      This paper deals with the subject of  mudraj ( مدرج) traditions regarding the 
definition and history of mudraj as well as its relationship with the following idioms: 
increase in thiqa, mua`al معل) ) , shath, munkar and mawduu` traditions. 

      I have defined the mudraj as the statement which was added to the tradition, 
while it is not part of it, in a way which makes the reader thinks it is part of it. 

      The idraj had been probably started after the era next to Sahaba, and Ibn Al-
Madani might have been the first to introduce it. 

      I have shown the relationship between al-mudraj and the increase in thiqah, 
explaining that the only difference between the two is that the first is absolutely not 
part of the tradition whereas the second is part of it. Also any mudraj is ma`lul and 
not vise versa, and the mudraj is necessarily shath or munkar. 
Furthermore, the mudraj can be considered mawduu`, if it was intentionally added, 
or semi – mawduu`, if it was not intentionally added.   
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 بسم اهلل الجحمن الجحيم

ومددن عددبعإم بنحسددعن ملددا يددوم  ،جمعددينوالصدد و والسدد م سمددا سدديروع محمددر وسمددا ألدد  و صددحعب   
 الرين  مع بعر ؛

وموضدو  المدرج  هدو الد    ،فنن من  هم  هراف سموم الحريث عمييز مع هو من الحريث مدن ييدج 
 ،ولكن ال بر  وال مدن عمييدز المصدامحعن سدن بعضدإع حعدا ال ع دعما ،يععلج ه ا العمييز ويقوم ب 

و ن عكددون راللعإددع سمددا المقصددور ر يقدد   ،بعضددإعفددنن مددن  هددم فواصددر المصددامحعن  ن ال ع ددعما ب
فدددذ هدددد ا البحددددث عمييددددز مصدددامح المددددرج  سددددن المصددددامحعن  –البعحثددددعن  –و ددددر  جروددددع  ،واضدددح 

وس  عددد  بعلمصددددامحعن  ،ووبدددين ععجي ددد  ،ولددد لك ج يودددع  ن وعجفدددد  ،األ دددجل العدددذ جبمدددع العبسددددن بددد 
 :و ر جعموع  فذ ث ث  مبعحث وهذ ،األ جل

   

 .تعريف المدرج لغة واصطالحا :المبحث األول
 

 .تاريخ المدرج :المبحث الثاني 

 :وفيو مطمبان

 .متد بدأ اإلدراج في الحديث ؟ :المطمب األول

 .تاريخ استعمال مصطمح اإلدراج :المطمب الثاني  
 

 .عالقة المدرج بمباحث المصطمح األخرى :المبحث الثالث

 :وفيو أربعة مطالب 

 .مدرج بزيادة الثقةعالقة ال:  المطمب األول  

 .عالقة المدرج بالمعمول:  المطمب الثاني

 .عالقة المدرج بالشاذ والمنكر:  المطمب الثالث

 .عالقة المدرج بالموضوع:  المطمب الرابع
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 المبحث األول

 تعريف المدرج لغة واصطالحا
 

 :المدرج لغة

 .من  رج  ،الُمرَج  بضم الميم وفعح الجاء اسم مفعول

 ،و رججددن المددج و صددبيإع فددذ مععوزهدددع ،اإلرجا  لددفا الءددذء فددذ الءددذء: ظددوج ددعل ابددن مو
ورج  الءدددذء فدددذ الءدددذء يرججددد   ،والجبدددعسذ  فصدددحإع ،يقدددعل رججعددد  و رججعددد  ،والدددرج  لدددف الءدددذء

و رججددن الكعددع   ، رججعدد  ألودد  ياددول سمددا وجإدد  :يقددعل لمددع اويعدد  ،و رججدد  اددوا  و ر مدد  ،رججددع
وُرج  الكعدددع  ايددد   ،وجعمددد  فدددذ رججددد     فدددذ ايددد  ،ع   ر مددد و رج  الكعدددع  فدددذ الكعددد… اويعددد 
 .ٔورا م  

 .ٕاإلريعم مرجا   ول المثمين فذ اآل ج  :ومو   ول الصجفيين

 .مع و ع في  اإلرجا  :والحريث المرج  ،مع ُ ر ل :والمرج  ،اإلر عل :فعإلرجا  لغ 
 

 :المدرج  اصطالحا

بدل وفدذ  ،مدن المصدعرج األولدا فدذ سمدوم الحدريثلدم وقدف سمدا ععجيدف جدعمع لممدرج  فيمدع جاجعودع 
وا عصدعج سمدوم الحددريث  ،المصدعرج المعدر جو موإدع كعمدوم الحدريث البدن الصد ق والمو ظد  لمد هبذ

 ،والوكددن سمددا ابددن الصدد ق والو بدد  وءددجحإع البددن حجددج، وعددرجي  الددجاو  لمسدديواذ ،البددن كثيددج
ومددع ا عصددج  -  اإلسددوعر ومددرج  المددعن مددرج  -فنوإددع لددم عدد كج لدد  ععجيفددع ءددعم  لقسددمي   ،وييجهددع وا 

 .وسجف بعضإع اآل ج كل  سم سما حرو ،بعضإع سما ععجيف مرج  المعن

 :فمن التعريفات التي اقتصرت عمد مدرج المتن 

 وهدد ا الوددو  هددو معجفد  المددرج  مددن حددريث جسددول اهلل )ععجيدف الحددعكم الويسددعبوج  حيددث  دعل  .ٔ
ولدديا المددرج   عصدع بمددع ُيددرَج  فددذ  : موددع. ٖ (ك مد  مدن كدد م الصددحعب  وع مديغ كدد م ييددج  مددن

                                                        
 .ٜٕٙ، غ ٕ  (راج صدعرج، بيدجون) لسان العربمحمر بن مكجم بن موظوج، ٔ
، ٕمكعب  ال دعوجذ، مصدج، ا ) حاشية توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظارمحمر محيذ الرين سبر الحمير،  ٕ

 .ٓ٘غ  ٕ   (هدٖٙٙٔ
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 ،الحريث من ك م الصحعبذ كمع يظإج، وال وظن الحعكم يجير بإد ا ععجيدف المدرج  بمعودع  الءدعمل
ومع يجير العووي  بوو  مو  وهو مع كعن من ك م الصحعب  ليرل سمدا  ن المدرج  مدن كد م ييدجهم  وا 

 ،فع ميغ ك م ييدجهم مود  أكدر و لدزم مإم من ك م الوبذ فن ا لزم ع ميغ ك  ،ل  الحكم وفس 
فمددو  جار بعلمددرج  مددع  ،مددع يددرل سمددا هدد ا( وع مدديغ كدد م ييددج  مددن ك مدد )ولعددل فددذ بقيدد  ك مدد  

 ،واألمثم  العذ سع إع عؤكدر هد ا ،وع ميغ ك مإم من ك م  :كعن من  ول الصحعب   عص  لقعل
  :فقر  كج مثعلين

 .ن مرججع من  ول الصحعبذ وهو حريث ابن مسعور فذ العءإرمع كع   :األول     

 .ٗمع كعن مرججع من  ول من بعر الصحعبذ وهو حريث  ععرو فذ االسعسععء  :الثعوذ     

وال يبدددين لمسدددعمع مال  وإدددع مدددن  ، لفدددعظ عقدددع مدددن بعدددل الدددجواو معصدددم  بدددعلمعن)ععجيدددف الددد هبذ  .ٕ
 .٘ (صم  الحريث

فيحسدددبإع مدددن يسدددمعإع  ،لفظددد  فدددذ مدددعن الحدددريث مدددن كددد م الدددجاو  ن عدددزار )ععجيددف ابدددن كثيدددج  .ٖ
 .ٙ (فيجويإع ك لك ،مجفوس  فذ الحريث

واألفضدل  ن يءدمل الععجيدف  ،فإ   الععجيفعن  در ا عصدجن سمدا ععجيدف المدرج  فدذ المدعن
 .المرج  بقسمي 

 

 :ومن التعريفات التي عرفت كال منيما عمد حدة

موإددع مددع  رج  فددذ حددريث جسددول اهلل صددما اهلل  :  سددعموهددو )ععجيددف ابددن الصدد ق حيددث  ددعل  .ٔ
سمي  وسمم من كد م بعدل جواعد  بدرن يد كج الصدحعبذ  و مدن بعدر  سقيد  مدع يجويد  مدن الحدريث 

ثددم  ،ٚ (..ك مدع مدن سودر وفسد  فيجويدد  َمدن بعدر  موصدوال بعلحدريث ييددج فعصدل بيوإمدع بد كج  عصمد 
 . كج  وواسع من مرج  اإلسوعر

                                                                                                                                                               
، ٕراج الكعدددددد  العمميددددد ، بيددددددجون، ا ) مـــــوم الحــــــديثمعرفــــــة عمحمدددددر بدددددن سبددددددر اهلل الحدددددعكم الويسددددددعبوج ،  ٖ

 .ٜٖغ  (مٜٚٚٔ/هدٜٖٚٔ
 .ٓٗ،  ٜٖالمصرج السعبق  ٗ
 (المابوسدعن اإلسد مي ، حمد ، سدوجيع) الموقظة في عمم مصـطمح الحـديثمحمر بن  حمر بن سثمعن ال هبذ،  ٘

 .ٖ٘بعوعي  سبر الفععق  بو يرو، غ 
مكعبد  ومابعد  )، وبإعمءد  البعسدث الحثيدث ألحمدر ءدعكج م الحـديثاختصار عمـو مسمعسييل بن سمج بن كثيدج،  ٙ

 .ٖٚغ  (، القعهجوٖمحمر سمذ صبيح و والر ، ا
 .ٜ٘ووج الرين سعج، غ . بعحقيق ر (راج الفكج، رمءق)عموم الحديث سثمعن بن سبرالجحمن بن الص ق،  ٚ
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ص ق فدذ العقسديم ثدم الععجيدف كثيدج ممدن ا عصدج كععبد   و ءدجق م عصدج  و ر عبع ابَن ال
  . و سمق سمي  وييجهم كعلووو  والعجا ذ وابن حجج والسيواذ والقعسمذ

 :ويؤ   سما ه ا الععجيف

 و  ال يءمل مرج  السور . 

  و  ال يءمل اإلرجا  فذ وسا الحريث  و  ول . 

  مع  رج  :المرج  :حيث  عل ، و  سجف الءذء بوفس... 

 واألصل فذ الععجيفعن  ن عكون وجيزو ، و  ععجيف اويل. 

 : عل الءيخ محمر محيذ الرين سبدر الحميدر معمقدع سمدا ععجيدف الودوو  الد   عبدع فيد  ابدن الصد ق
وموءدر  لدك  ود   سدم   ، ود  ال يءدمل مدرج  اإلسدوعر :األول :وفذ ه ا الععجيدف  صدوج مدن جإعدين)

و در ُسددجف  ن الععجيدف يوبغدذ  ن يعقدرم سمددا العقسديم مدع رام مددن  ،وحدر  وال ثدم سدجف مدرج  المددعن 
 .ٛ..( الممكن  ن يكون ثم  ععجيف يوابق سما جميع األ سعم

 .ولعل ه ا كعن ججيع سما الغعل  فذ و و  المرج  ،وه ا اسعجال موإجذ سرير

ءددذء   ن يدر ل فددذ حدريث جسددول اهلل  )و مدع الععجيددف الد   ُوسدد  ملدا ابددن حجدج وهددو 
وهددو مدع  كدج  الءدديخ  (مدن كد م بعددل الدجواو فيعدوهم مددن سدمع الحدريث  ن هدد ا كد م جسدول اهلل 

 ،ووسدب  ملدا الحدعفظ ابدن حجدج فدذ وزهد  الوظدج ٜصبحذ السعمجاصذ فذ مقرم  المرج  ملدا المدرج  
يث وك ا  كج   بو مسحعق الرميعاذ فذ حعءيع  سما كعع  معحعف الوبيدل برجوبد   سدصم  سمدوم الحدر

والعمددل والجددجق والععددريل ألبددذ الحسدددن مصددافا بددن مسددمعسيل السدددميمعوذ ووسددب  ملددا الحددعفظ فدددذ 
 .وليا هو فذ الودزه  هك ا ،وه ا  هول .الوزه  ك لك

ويععددددجل سمددددا هدددد ا الععجيددددف الموسددددو  بددددرن اإلرجا  يقددددع فددددذ المجفددددو  ويقددددع كدددد لك فددددذ 
 .السعجالفعألولا اإلا ق فذ العبعجو لعكون  سمم من ا ،المو وف
 

وجـاعت عبــاراتيم  ،أمـا تعريـف المــدرج فـي كتـب المعاصــرين فقـد جــاع محـررا جامعـا لقســميو
ن كان بعضيا أدق من بعض ،فيو متقاربة  :وأحسن التعريفات فيما نرى ،وا 

 :ععجيف الءيخ اعهج الجزاصج  جحم  اهلل حيث  عل .ٔ

                                                        
 .ٔ٘، غ ٕ،  حاشية توضيح األفكارسبر الحمير،  ٛ
 .ٛغ  ٜ
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 .ٓٔ (سما وج  يوهم  و  مو  ،هو مع  رج  فذ الحريث ممع ليا مو )

 .فكرو  سجف الءذء بوفس . .وي حظ سمي   و  سجف المرج  برو  مع  رج 

 :ععجيف الءيخ محمر محيذ الرين سبر الحمير جحم  اهلل حيث  عل .ٕ

 .ٔٔ (الحريث المرج  مع كعون في  زيعرو ليسن مو )

 .وي حظ سمي   و  لم يبين  ن الزيعرو يوبغذ  ن عوهم السعمع  وإع من الحريث

 :ركعوج ووج الرين سعج حفظ  اهلل حيث  علععجيف ال .ٖ

 .ٕٔ (مع  كج ضمن الحريث معص  ب  من ييج فصل وليا مو )

 .واهلل  سمم ،وهو   ج  من سعبقي  ملا الر  

وععفدق فدذ  -السدور والمدعن  -وه   الععجيفعن جميعإع ععفق فذ بيعن معوا المدرج  بقسدمي  
احعددجازا مددن زيددعرو الثقدد ، وكدد لك  ،ا مددن الحددريثبيددعن ءددجا عسددمي  المددرج  وهددو  ن يكددون ممددع لددي

فعحصددل لوددع  ،ععفددق فددذ سمومإددع فددذ اءددعجاا اعصددعل المفددظ المددرج  بعلحددريث اعصددعال يددوهم  ودد  مودد 
 :ث ث  مععن مجعمع 

 . ن المرج  يكون فذ اإلسوعر والمعن :األول 

 . ن ال يكون المفظ المرج  من الحريث ال    رج  في  :الثعوذ 

 .يسعق سيع ع واحرا مع الحريث ب  فصل بحيث يوهم  و  مو  ن  :الثعلث
 

 .(موهمع  و  مو  ،مع  ر ل فذ الحريث وليا مو ) :التعريف المختار

ءددعمل  ،فإددو م عصددج ال حءددو فيدد  ،ي مددو مددن الم حظددعن السددعبق  –فيمددع وددجل  –فإدد ا الععجيددف 
و ن عكدددون جوايعددد  عدددوهم بدددرن  ،يءدددعجا  ن عكدددون الزيدددعرو ليسدددن مدددن الحدددريث ،لمدددرج  المدددعن والسدددور
 .واهلل عععلا  سمم ،وال يسععمل فذ الععجيف لفظع من المعجَّف ب  ،الزيعرو من الحريث

                                                        
، ٔمكعبددددد  المابوسدددددعن اإلسددددد مي ، حمدددددد ، ا ) توجيـــــو النظــــــر ملـــــد أصـــــول األثــــــرلجزاصدددددج ، ادددددعهج ا ٓٔ

 .٘ٚ٘، غ ٕبعوعي  الءيخ سبر الفعدعق  بو يرو،    (مٜٜ٘ٔ/هدٙٔٗٔ
 .ٔ٘، غ ٕ،  حاشية توضيح األفكارسبر الحمير،  ٔٔ
 ٖالفكددج، رمءدددق، ا راج الفكدددج المععصددج وراج ) مــنيا النقـــد فــي عمـــوم الحــديثالددركعوج وددوج الددرين سعدددج، ٕٔ

 .ٜٖٗغ  (مٜٜٚٔ/هدٛٔٗٔ
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 المبحث الثاني
 تاريخ المدرج

 

 المطمب األول

 متد بدأ اإلدراج في الحديث
 

فددددذ سصددددج الصددددحعب  سمددددا  -من ظددددعهجو اإلرجا  فددددذ الحددددريث ال عكددددعر ععددددجف فددددذ الددددزمن األول 
لكدوإم  ،وجبمدع عجدوز بعضدإم فدجول بدعلمعوا ، لك  وإم كعووا يجوون الحريث كمع هدو -وغ ال ص

و در سجفدوا بءدرو عحدجيإم فدذ  ،لم يكوووا ي ججون سن  كج المجفو  ملا مر عل ك مإدم ال دعغ فيد 
 .وقل األ بعج سن جسول اهلل 

ع جوايععدددد  و ددددر كددددعن فددددذ الصددددحعب  جضددددوان اهلل سمدددديإم مددددن يعبدددد) دددعل ال ايدددد  البغددددرار  
والصددحعب   جبددع   ، و وحددو   و ءددكم   و كمددع  ددعل جسددول اهلل  :بددرن يقددول الحددريث سددن الوبددذ 

ولم يكوودوا يقولدون  لدك مال ع وفدع مدن الزلدل لمعدجفعإم بمدع فدذ  ،و سمم ال مق بمععوذ الك م ،المسعن
 .ٖٔ (الجواي  من معوا ال اج

الدددرجراء و ودددا بدددن معلدددك جضدددذ اهلل وممدددن سدددجف بإددد ا الدددوإج سبدددر اهلل بدددن مسدددعور و بدددو 
ومددع وجرفددذ بعددل كعدد   ،ولددم وقددف سمددا مثددعل  رج  فيدد  الصددحعبذ ك مدد  فددذ الحددريث ،ٗٔسددوإم

 ،مصامح الحريث من مرجا  بعل الصحعب  ك مإم فذ األحعريث فنو  لدم يثبدن  ود  مدن عصدجفإم
ومدع هددو مددن عصددجف مددن بعدرهم كمددع فددذ  حددريث ابددن مسددعور فدذ العءددإر وحددريث  بددذ هجيددجو فددذ  وا 

 .مسبعغ الوضوء وييجهع من األحعريث

مثددل  ن يددعكمم الصددحعبذ )لكددن من كددعن و ددع ءددذء مددن  لددك فددذ سصددجهم فنودد  وددعرج جددرا 
 ،هكد ا  دعل جسدول اهلل صدما اهلل سميد  وسدمم :ثدم يقدول ،برمج ي ه  ملي  ثم يحعج سمي  بمفدظ حدريث
 : ددعل الصددوععوذ. ٘ٔ (الجميددع مجفددو  فيعددوهم السددعمع  ن ،وهدو يعوددذ مددع احددعج بدد  ال مددع احددعج سميد 

                                                        
، ٔمكعبددد  الفددد ق، الكويدددن، ا ) الجـــامع ألخـــالق الـــراوي ومداب الســـامع حمددر بدددن سمدددذ ال ايدد  البغدددرار ، ٖٔ

 .ٜٓ، غٕبعوعي  الركعدوج محمدر ج فن سعير،   (مٜٔٛٔ/هدٔٓٗٔ
 .ومع بعرهع ٜٔ/ٕالمصرج السعبق  ٗٔ
، غ ٕ  (هدددٖٙٙٔ ٔمكعبد  ال دعوجذ مصدج، ا)بءدجح  عوضديح األفكدعج  تنقـيح األنظـارابدن الزيدج اليمدعوذ،  ٘ٔ
٘٘. 
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و ددر يقددع  لددك اإلرجا  فددذ األول مددع فصددل الصدددحعبذ لك مدد  سمددا جإدد  الددوهم مددن السددعمع مثدددل 
 ."ويل لألسقع  من الوعج ، سبغوا الوضوء" حريث  بذ هجيجو 

و ددر جعمإدم  ددجبإم مددوإم   ،وفدذ سصددج العدعبعين كددعن الحدريث يوقددل ملديإم بوسددعا  الصدحعب 
 ،وال يكعر يعجف فدذ العدعبعين مدن كدعن يدرج  ييدج  فدجار  ميمدين ،  والإم و  وال الوبذ يميزون بين 

م   ،لكن هد ا كدعن فدذ زمدعوإم مميدزا معمومدع ،كعإلمعم الزهج  فنو  جبمع  لحق بعل ك م  بعلحريث
ألن  سدددمو   ،وسعمدد  األحعريددث العددذ جددعءن هكدد ا كعوددن معمومدد  ،كددعن يعلبدد  فددذ عفسدديج األلفددعظ

ن العبا سما من بعرهم ،ال يرعذ هك ا بإ   السيع عنالحريث   .وا 

وو ددع فيدد  ييددج واحددر مددن  ،وبددجز  كثددج مددن     بددل ،ثددم زار اإلرجا  بعددر سصددج العددعبعين
ولعدددل هدد ا جاجدددع ملددا اعسدددع  وادددعق  ،م  وهمددوا فدددررججوا فددذ األ بدددعج مددع لددديا موإددع ،الددجواو الثقدددعن

ع  راصددجو االسددعوبعا واالجعإددعر فددذ سصددجهم وسصددج مددع اعسدد ،وعاددعول الزمددعن ،الجوايدد  وكثددجو الددجواو
فجبمع كدعن هد ا سدببع فدذ وهدم بعدل مدن كدعن يدجو   ،وكثجن   واُلإم ووقمإم سن الصحعب  ،الععبعين

 .واهلل  سمم .سوإم فذ مرجا  بعل   والإم  و   وال الصحعب  فذ األ بعج
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 المطمب الثاني

 تاريخ استعمال مصطمح المدرج
 

و در وجر سمددا  لسدو  الحفدعظ الكبددعج بدعلمعوا الد   مددّج  ،المدرج  مصددامح  دريممصدامح اإلرجا   و 
 :ومن  لك ،معوع فذ الععجيف

موزلوددع يددرا من ءددعء اهلل "  حددريث  بددذ هجيددجو سددن الوبددذ :  ددعل اإلمددعم سمددذ بددن المددريوذ
بدجاهيم ،جوا  الزهج " بعل يف سور الضحا  بدن  فع عمف سمدا الزهدج  فدذ مسدوعر ، فدجوا  األوزاسدذ وا 

بجاهيم بن مسمعسيل بن مجمدع كمإدم سدن الزهدج  سدن  بدذ  سدعم  سدن  بدذ  سعر والوعمعن بن جاءر وا 
فدذ حدريث سمدذ بدن الحسدين سدن سمدجو بدن سثمدعن سدن  سدعم  بدن زيدر   رججد مال  ن معمجا  ،هجيجو

و ددر جوا  محمددر بددن  بددذ حفصدد  سددن  ،موزلوددع يددرا :الكدد م فيدد  فددررج " وهددل عددجك لددذ سقيددل مودددزال"
 .ٙٔ" مودزلوع بعل يف"لزهج  سن سمذ بن الحسين سن سمجو بن سثمعن سن  سعم  ولم ي كج في  ا

فددعععظ الودددعا بددد لك فمدددم  :وفيدد   دددول الزهدددج  ،و ددول اإلمدددعم الب دددعج  فددذ حدددريث األوزاسدددذ
ولديا هدو مدن حدريث  بدذ   فدذ حدريث الوبدذ   رججدو ) دعل الب دعج   .يكوودوا يقدجؤون فيمدع يجإدج

 .ٚٔ (جوف سن  بذ هجيجو  و  كعن يرمج بعلقجاءووالمع ،هجيجو

سددرلن محمدرا سددن حددريث سبدراهلل بددن الزبيددج : ومدن  لددك  يضددع مدع حكددع  سودد  العجمد    ددعل
جوا  : فقددعل ،الحددريث... فددذ ءددجا  الحددجو  ن ججدد  مددن األوصددعج  عصددم الزبيددج سوددر جسددول اهلل 

كددرن ) ددعل محمدر . اهلل بدن الزبيدج ءدعي  وييدج  سددن الزهدج  سددن سدجوو مجسد  وال يدد كجون فيد  سبددر
 .ٛٔ (وكل ءذء سن ابن وه  مرج  فميا بصحيح مرج حريث يووا سن الزهج  

 و عل اإلمعم مسمم فذ حريث سإيل بن  بذ صعلح سن  بذ هجيجو سن جسول اهلل 

ن بمثل حريث  عيب  س. .يع جسول اهلل  ه   هل الرثوج بعلرججعن العما والوعيم المقيم : وإم  علوا
ملا أ ج . .ثم ججع فقجاء المإعججين :فذ حريث  بذ هجيجو  ول  بذ صعلح  رج الميث مال  و  

                                                        
بعحقيدق الدركعوج مصدافا األسظمدذ،  (مٕٜٚٔ/هددٕٜٖٔالمكع  اإلس مدذ، بيدجون، )العمل سمذ بن المريوذ، ٙٔ

 .ٕٛ-ٔٛغ 
حمدر بعوعيد  م( مٜٜٛٔ/هددٛٔٗٔ، ٔراج الصميعدذ، الجيدعل، ا) التاريخ األوسطمحمر بن مسمعسيل الب عج ، ٚٔ

 .ٕٙٙ، ج م ٕٖٔ، غٔ.بن مبجاهيم المحيران،  
سددعلم الكعددد ، بيدجون، ومكعبدد  الوإضدد  )، بعجعيدد   بدذ اعلدد  القعضدذ العمــل الكبيــرمحمدر بددن سيسدا العجمدد  ، ٛٔ

 .ٕٓٔ-ٜٕٓغ  (مٜٜٛٔ/هدٜٓٗٔ ٔالعجبي ، ا
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محرل سءجو محرل سءجو فجميع  لك كم  ث ث  وث ثون  :وزار فذ الحريث يقول سإيل ،الحريث
ٜٔ. 

فإد   جممد  مددن وصدوغ األصمد  الحفددعظ العدذ عددرل سمدا معودا اإلرجا  الوا ددع فدذ الحددريث 
كمدددددع هدددددو فدددددذ الععجيدددددف المددددد كوج سدددددقوعهع لبيدددددعن االجعبدددددعا بدددددين الععجيدددددف  - و معوددددد  مسدددددوعر   -

ولغددجل أ ددج هدددو بيددعن عددعجيخ اسددععمعل هدد ا المصددامح و وددد   ،االصددا حذ والعابيددق لممصددامح
 .اسععمعل  ريم

                                                        
، ٖٕٚ، غٕ  (مٜٜٚٔ/هددٛٔٗٔ ٔراج العمددوم اإلوسعويدد ، رمءددق، ا) الجـامع الصـحيحمسمم بدن الحجدع ،  ٜٔ

 .، كعع  المسعجر، بع  اسعحبع  ال كج فذ الص و وبيعن صفع ٜ٘٘ج م 
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 المبحث الثالث
 عالقة المدرج بمباحث المصطمح األخرى

 

 المطمب األول

 عالقة المدرج بزيادة الثقة
 

مدددن الموعسددد   ن عصدددويف   سدددعم مدددع يوفدددجر بددد  الدددجاو  مدددن الزيدددعرو عمإيدددرا لبيدددعن الع  ددد  بدددين  لعدددل
ووعودددذ مدددع يوفدددجر بددد  الدددجاو  مدددن زيدددعرو سمدددا  صدددل الحدددريث سدددواء مدددن جإددد   ،المدددرج  وزيدددعرو الثقددد 

وهدد ا مدددن الفددجق بدددين زيددعرو الثقددد   ،وال وعودددذ العفددجر برصدددل الحددريث ،ٕٓاإلسددوعر  ومددن جإددد  المددعن 
لكوددد  ي عمدددف سدددن زيدددعرو الثقددد  فدددذ   ،والمدددرج  زيدددعرو سمدددا  صدددل الحدددريث ،برصدددل الحدددريث والعفدددجر

 .كمع سيرعذ بعُر من ءعء اهلل ،بعل الوجو 

 :أما أقسام ما ينفرد بو الراوي من الزيادة بشكل عام فيي أربعة

 فإ   زيعرو الثق  ،ولم يثبن اإلرجا  في  ،مع يوفجر ب  الثق  فيزير فذ الحريث. 

  فإدددد   زيددددعرو  -كدددد لك  -ولددددم يثبددددن اإلرجا  فيدددد   ،ر بدددد  الضددددعيف فيزيددددر فددددذ الحددددريثمددددع يوفددددج
 .ضعيف

 برن يضعف الك م ملا  عصم  ،ويثبن اإلرجا  في  ،مع يوفجر ب  الثق  فيزير فذ الحريث. 

 ويثبن اإلرجا  في  برن يضعف الك م ملا  عصم  ،مع يوفجر ب  الضعيف فيزير فذ الحريث. 

 .يجان من المرج وه ان القسمعن األ 
 

 :ويمكن تصنيف ىذه األقسام كاآلتي

 .مرج  الضعيف ،مرج  الثق  ،زيعرو الضعيف ،زيعرو الثق 
 

                                                        
صدوجعإع  ن يدجو  جمعسد  حدريثع )و ر حرر الحدعفظ ابدن ججد  الحوبمدذ صدوجو زيدعرو الثقد  عحريدرا ر يقدع فدذ  ولد   ٕٓ

، ٕ٘ٗ/ٔءدجق سمددل العجمدد    (واحدرا بنسددوعر واحدر ومددعن واحدر فيزيددر بعدل الددجواو فيد  زيددعرو لدم يدد كجهع بقيد  الددجواو
 .مٜٔٚٔ/هدٜٖٛٔبعوعي  الركعوج ووج الرين سعج، راج الم ق لمابعس ، الابع  األولا 
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 :أما العالقة بين المدرج وزيادة الثقة فيمكن تقسيمو ملد قسمين

 :وىي كما يمي ،العالقة بينيما في المتن :أوال

 وإدع مرججد  مزيدرو مدن  دول ييدج الوبدذ     ن زيعرو الثق  زيعرو لم يثبن رليدل مدن وجد  مدن الوجدو  .ٔ
،  و ن األصمدد  يحكمدددون  ،بيومددع المددرج  هددو زيددعرو عبددين بعألرلدد  والقددجاصن  وإددع ليسددن مددن المجفددو

 و عبدين بصدوجو سعمد   ،سما الزيعرو بعإلرجا  م ا ُسمم بعليقين  و بغمب  الظن صعح  الك م المرج 
 .لجصيا بيوإمعوه ا هو الفعجق ا ، و  ليا من ك م الوبذ 

مال م ا وجر رليدل سمدا  ، ن مدع وجر فدذ الحدريث فإدو مود  :والقعسرو فذ ه ا  ن األصدل هدو
مدوإم البيإقدذ و بدو الوليدر البدعجذ وابدن القادعن  ،و در  دجج العممدعء هد   القعسدرو ، و  مرج  لديا مود 

 .الفعسذ وابن حجج العسق وذ

لحددريث يكددون مودد  و عصدد  م ا جو  مددن وجإددين واألصددل مددع كددعن موصددوال بع) ددعل البيإقددذ        
 .ٕٔ (مال  ن يقوم رليل سما العمييز

الظددعهج  ودد  )فددذ عفسدديج  لمحددريث  ،و ددعل  بددو الوليددر البددعجذ فددذ حددريث الوإددذ سددن الءددغعج
 .ٕٕ (وسمي  يحمل حعا يعبين  و  من  ول الجاو  وهو وعفع ،من جمم  الحريث

" ومدع مودع مال " اإلءدبيمذ رسدوا  فدذ مرجا   ولد   و دعل ابدن القادعن فدذ جر  سمدا سبدر الحدق
كمدع  ،وه ا ال يقبل مو  وال من ييج  مال  ن يدرعذ فدذ  لدك بحجد )فذ حريث ابن مسعور فذ الايجو 

 .ٖٕ (العزم فيمع يرسا فذ  لك

   :و ددددر عكددددججن هدددد   القعسددددرو سوددددر الحددددعفظ ابددددن حجددددج فددددذ  كثددددج مددددن موضددددع موإددددع  ولدددد 
مدع )و دعل فدذ موضدع أ دج  .ٕٗ (فإدو مود  حعدا يقدوم رليدل سمدا   فد  األصل مع كعن فذ ال بدج)

 .ٕ٘ ( كج فذ الحريث فإو مو  حعا يثبن اإلرجا  برليل

هددد ا بعسعبدددعج المصدددرج ؛ فعلمدددرج  مدددع سمدددم بعلدددرليل  ،وبإددد ا يعميدددز المدددرج  سدددن زيدددعرو الثقددد 
بيومددع زيددعرو  ،ج رج  فددذ حددريث أ دد  و مددن  ولدد   وهددو  ودد  مددن  ددول َمددن رون الوبددذ  ،مصددرج 

                                                        
، ٕ  (مٜٜٚٔ/هددٕٔٗٔ، ٔراج الكعدد  العمميدد ، بيدجون، ا) معرفة السنن واآلثـار حمر بن الحسين البيإقذ،  ٕٔ
 .ٖ٘ٙغ
 .ٖٕٓ، غٓٔ  (مٜٜٙٔ/هدٙٔٗٔيجون، راج الفكدج، ب) فتح الباري حمر بن سمذ بن حجج،  ٕٕ
ــاب األحكــامسمددذ بددن سبددر الممددك بددن القاددعن الفعسددذ، ٖٕ ــواقعين فــي كت ــوىم واإلييــام ال  ٔراج ايبددد ، ا) بيــان ال

 .ٜٖٛ، غ ٘رجاس  وعحقيق الحسين أين سعير،    (مٜٜٚٔ/ هدٛٔٗٔ
 .ٕ٘ٛ، غ ٕ  فتح الباريابن حجج،  ٕٗ
 .ٖٜٔ، غ ٘،  فتح الباريابن حجج،  ٕ٘
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فيحمددل األمددج فيإددع سمدا اسعصددحع  األصددل وهددو  وإدع مددن الحددريث حعددا  ،الثقد  لددم ُيعمددم فيإددع  لدك
 .يثبن الرليل ب  ف 

فددنن زيددعرو الثقدد  من ثبعددن  ، مددع مددن جإدد  الحكددم والعمددل في عمددف المددرج  سددن زيددعرو الثقدد  كدد لك .ٕ
المددرج  ففيد  بعددل العفصدديل ؛  مددع  ،وصدحن صددعجن حجد  وريوددع الزمددع بعسعبدعج  وإددع مددن الحدريث

صدددحيح مددن حيدددث  ،وصدددح مددن اجيدددق أ ددج فإدددو حجدد  مدددن اجيقدد  فددنن كدددعن مددن  دددول الوبددذ 
 مدع من كدعن المدرج  مدن  دول مدن رون الوبدذ  ،لكو  ييج صحيح من حيث الجواي  المرجج  ،الحكم
 ن كعن من  ول الععبعذ فإو مقاو  ، سوذ الصحعبذ وصح من اجيق  فإو مو وف  .وا 

 

 العالقة بينيما في اإلسناد  :اثاني

صدح  ن يقدعل سود   ، ن الثق  م ا زار جج  فدذ اإلسدوعر وَهمدع   :وبيعو  ،لممرج  س    بزيعرو الثق  .ٔ
و هددد   ،فدددذ المدددرج  فدددذ بعدددل وجوهددد  ٕٙومدددن هددد ا ر دددول المزيدددر فدددذ معصدددل األسدددعوير  ،مدددرج 

يمكددن  ن يددر ل فددذ مددرج   سددعع وع الددركعوج وددوج الددرين سعددج ملددا  ن المزيددر فددذ معصددل األسددعوير 
 -وجددريج بعلعوعيدد  هوددع  ن الحكددم بعلزيددعرو فددذ هدد ا الوددو  )فقددعل  ،ثددم لفددن ملددا  ضددعيع مإمدد  ،السددور

بدرن يكدون الدجاو   در سدمع  ،و ادج االوعقدعل ،يقف سما حعف  الوقر ،صع  ءرير -يعوذ المزير 
و دع  لدك فدذ  حعريدث  و در ،فسمع  من الءيخ األسمدا مبعءدجو ،ثم ام  العمو ،من الء غ الزاصر

كمدع  دعل ابدن  -وبدرن الظدعهج ممدن و دع لد  مثدل  لدك  ،لكوع وسعروا فذ ه   الحعل بدعلقجاصن ،كثيجو
كد لك  ددر  ،فدنن لدم يجدك  كددج  لدك حممودع  سمدا الزيدعرو المد كوجو ، ن  يد كج السدمعسين -الصد ق 

 .ٕٚ (يوعقل الحكم بعلزيعرو فذ ه ا الوو  بعلمجسل ال فذ

 :عوضيح يمكن  ن يقعلولمزير من ال
                                                        

مصامح المزير فذ معصل األسعوير مصدامح لدم يعدجف فدذ العصدوج األولدا لمجوايد  ملدا زمدن ال ايد ، وكرود   ٕٙ
 ول مددن اسددععمم ، وهدد ا الوددو  ي ددعغ بعألحعريددث المعصددم  المزيددر سميإددع، ال بعألحعريددث الموقاعدد ، وهدد ا مددع  كددج  

ال ) دعل  (يدز المزيدر فدذ معصدل األسدعويرعمي) سعع وع الركعوج ووج الرين سعدج فدذ عفسديج صدويع ال ايد  فدذ كععبد  
سيد  سمددا ال ايد  فددذ عصدجف  فددذ كعدع  عمييددز المزيددر فدذ معصددل األسدعوير، و لددك ألود  كعددع   دعغ بوددو  مددن 
زيعرو الثق  فذ السور لإع حكدم  دعغ، وهدو  ن يدجو  ثقد  حدريثع بسدور معصدل سدمع ججعلد  مدن بعضدإم الدبعل ثدم 

ججد ، فإد ا  در يكدون صدحيحع، حيدث يقدع لمثقد   ن يسدمع مدن جاو مبعءدجو  يجو  ثق  أ ج فيزيدر فدذ السدور المعصدل
ويسمع سو  حيوع أ ج بواسا ، و ر يكون  ار، فصوف ال اي  كععب  القديم لبيدعن مدع حكدم لد  بصدح  الزيدعرو مدن 

 .ٕٛٗ/ٔحعءي  ءجق سمل العجم    (ه   األسعوير المعصم  ومع يحكم سمي  بعلوهم
و در سدع  عصددجف  هد ا فدذ كعددع  )ل محدرثذ الفقإددعء، كمدع صدجق بدد لك ابدن ججد   ددعل والد ين سدعبوا سميد  هددم بعد

 .ٕٛٗ/ٔءجق العمل  (عمييز المزير بعل محرثذ الفقإعء
 .ٖ٘ٙ، غمنيا النقدسعج،  ٕٚ
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ممع  ن يكون المزير فدذ معصدل األسدعوير  در ثبدن فيد  وهدم الزاصدر فدعلحكم يكدون لمدن  وقدغ 
 .ٕٛوه ا الوج  يجوز  ن ير ل فذ المرج  

مددع  ن عددجر الاجيددق الوع صدد  بمفددظ يفيددر السددمع  فيقددعل حيوصدد  جبمددع سددمع الددجاو  الحددريث  :وا 
فددد  يكدددون هددد ا مدددن  ،ءدددجا سدددرم ثبدددون وهدددم الزاصدددرومدددجو بددد  واسدددا  لكدددن ب ،مددجعين ؛ مدددجو بواسدددا 

 .المرج 

مع  ن عدجر الاجيدق الوع صد  بصديغ  ال عفيدر السدمع  فدعلحكم لمزاصدر م ا جدزم بعلسدمع  ولدم  ،وا 
فدد  يكددون هدد ا مددن المددرج  كدد لك ألن الاجيددق المزيدددرو فددذ هدد   الحددعل عكددون  صدد   ،يثبددن وهمدد 

 .ب اع 

    –وهدو  ن فددذ زيدعرو الثقدد  يكدون اإلسددوعر واحددرا   ،قدد وثمد  فددجق أ دج بددين المدرج  وزيددعرو الث .ٕ
 ،بيومددع فددذ المددرج  ال يءددعجا هدد ا ،فيزيددر سميدد  الثقدد  ،ويكددون المددعن واحددرا كدد لك –معحددر الم ددج  

 و  رج   ، ر ثبن بنسوعر أ دج ويكدون المدعن م عمفدع فجبمع  رج  الجاو  فذ الحريث ك مع لموبذ  
 .لكك مع لمصحعبذ  و من روو  مثل  

 مددع مددع يزيددر   ، ن زيددعرو الثقدد  زيددعرو م عصدد  بمددع يزيددر  الثقدد   عصدد  :وفددجق أ ددج بيوإمددع وهددو .ٖ
وفدذ  ،بيومع المرج  فنود  يءدمل مدع يرججد  الثقد  ومدع يرججد  الضدعيف ،الضعيف فإو زيعرو ضعيف

 .ك  الحعلين هو مرج 

   ؟هل جفع المو وف من  سم المرج  :وبقين مسرل    يجو فذ ه ا البع  وهذ

موهمدع  ود   ،مدع  ر دل فدذ الحدريث ولديا مود ) ن المرج  كمع سبق فذ الععجبدف  :والجوا 
بمعوددا  ودد  ال يسددما مددرججع مال م ا كددعن هوددعك  ،هوددع مععبددجا" اإلر ددعل " فيكددون  يددر   (مددن الحددريث

 ،مدن ييدج عمييدز ،ر ول ك م فذ الحريث بحيث يمعز  ب  ويصيج لفظدع واحدرا فيسدعق سديع ع واحدرا
لد ا سبدج  ،ن كعن  لك المفظ المو وف ُ ر ل فدذ الحدريث بإد ا االسعبدعج صدح  ن يقدعل سود  مدرج فن

 مدع م ا جفدع  ( و بدرمج مو دوف بمجفدو  فمدرج  المدعن. .)الحعفظ فذ الو ب  فذ   سدعم المدرج  بقولد  
  .برصم  رون  لك القير ف  يكون من المرج 

                                                        
وهددو  حددر  سددمذ المزيددر سوددر ال ايدد  فددذ كععبدد  كمددع  كددج  لددك الحددعفظ ابددن ججدد  حددين بيعودد  لعقسدديم ال ايدد   ٕٛ

مدع حكدم فيد  : مدع حكدم فيد  بصدح   كدج الزيدعرو فدذ اإلسدوعر وعجكإدع، والثدعوذ:  حدرهمع:  سدمين  سم )لمكعع ،  عل 
 .ٕٛٗ/ٕءجق سمل العجم    (بجر الزيعرو وسرم  بولإع
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 المطمب الثاني

 عالقة المدرج بالمعمول
 

 .مول والمعل والمعمل ءذء واحر، وكٌل جعء سما لسعن المحرثين لمرالل  سما معوا واحرالمع

وصدددوجهع كثيدددجو عدددرجك بجمدددع  ،والعمدد  فدددذ الحدددريث لفدددظ جدددعمع لمددع يقدددع فيددد  مدددن  ادددر لددوهم الدددجاو 
 .الاجق والمقعجو  بيوإع مع  جاصن عوضم ملا  لك

رجا  ءددذء فددذ ،وجفددع المو ددوف ،وصددل المجسددل :ومددن صددوجهع فددعلمعمول لفددظ  ،الحددريث وا 
 .جعمع لكل حريث و ع في  ءذء ممع  كج

 .ٜٕ (ثم من الوهم من اامع سمي  بعلقجاصن وجمع الاجق فعلمعمل) عل الحعفظ ابن حجج      

الحددريث الدد   اامددع فيدد  سمددا سمدد  عقددرق فددذ )و هدد  ابددن الصدد ق ملددا  ن المعمددول هددو     
الجدددعمع ءدددجوا  ،ملدددا اإلسدددوعر الددد   ججعلددد  ثقدددعنويعادددجق  ،صدددحع  مدددع  ن ظدددعهج  السددد م  موإدددع

 .ٖٓ (الصح  من حيث الظعهج

هددو الحدريث الدد   اامدع فيدد  )فقولد    .فعدجف العمد  بروإددع  سدبع   فيدد  يعمضد   عرحدد  فيد 
و وإدع سدب   فدذ  ،كل مع  كج  هو  وإدع عقدرق ،لم يبين في  معهي  العم  (ملا أ ج . .سما سم  عقرق
 وإددع الددوهم وال اددر  :لعمدد  فإدذ مددع ُ كددج أوفددع مددع  ددول الحدعفظ ابددن حجددج مددع معهيدد  ا ،يدعمل  ددعرق

 .من الجاو 

.( .ويعاددجق ملددا اإلسددوعر الدد   ججعلدد  ثقددعن)وفددذ الحقيقدد  هددو مقعضددا كدد م ابددن الصدد ق        
فكيف ععصوج العم  فذ حدريث الثقد  م ا لدم يكدن مدن وهدم و دع مود   و  ادر صدرج مود  ؟ بدل يؤكدر 

 .( و وهم واهم بغيج  لك)..سجض  صوجا من المعمول ه ا مع  كج  بعر 

ومدن  مثمعد  )وممع يؤكر  ن العم  ععم كل صوج الوهم فذ الجواي   ول  فذ مبحدث المقمدو  
"  م ا   يمدن الصد و فد  عقومدوا حعدا عجوودذ"ثم سدعق حدريث ثعبدن سدن  ودا  (ويصمح مثعال لممعمل

                                                        
عحقيدددق سبددر الكجيدددم  (مٖٜٜٔ/هدددٛٔٗٔالددراج الثقعفيدد ، القددعهجو، )بءددجحإع وزهدد  الوظددج  نخبــة الفكــرابددن حجددج،  ٜٕ

 .ٕٚالفضيمذ، غ 
 .ٜٓ، غعموم الحديثق، ابن الص ٖٓ
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وهدم  بدو  :فقدعل ،حمعر بن زير فسرلع  سن الحريث فرعين -جاو  الحريث  - عل مسحعق بن سيسا 
 .ٖٔ (ثم بين وج  العم  ،الوضج

كددل مقمددو  ال ي ددج  سددن )ويءددب  هدد ا  يضددع  ددول الحددعفظ ابددن حجددج فددذ مبحددث المقمددو  
واسعبددعج بعضددإع بددبعل ومعجفدد  مددن يوافددق  ،كوودد  معمدد   و ءددع ا ألودد  مومددع يظإددج بجمددع الاددجق

 .ٕٖ (من المعمل والءع فصعج المقمو    غ  ،ممن ي علف

ييدج  ،كدل مدرج  ال ي دج  سدن كوود  معمد   و ءدع ا :فيقدعل ،وه ا يعودزل سما المرج   يضع
بددل يؤكددر هدد ا ععجيددف الحددعكم لممعمددول حيددث  ،والمددرج   سددم مودد  ولدديا  سدديمع لدد  ، ن المعمددول  سددم

و  جسددم  واحددر المعمددول مددع يو ددف سمددا سمعدد   ودد  ر ددل حددريث فددذ حددريث  و وهددم فيدد  جاو،  ) ددعل  
ومدع سمد  ر دول  ،ألن اإلرجا  سمد  يو دف سميإدع بوسدعصل معمومد  ،فعلمرج  يدر ل فيد  (فوصم  واهم

 .حريث فذ حريث مال صوجو من اإلرجا 

و در عكمدم الحدعفظ الع صدذ )و عل الحعفظ ابن حجج فذ مبحث المضداج  فدذ هد ا المعودا 
مفيدر وقمدن مود  مدع يععمدق بمدع وحدن فيد  هودع  فذ مقرم  األحكعم سما الحريث المعمدول بكد م اويدل

 .ٖٖ (مم صع ألو  ءعمل لكل مع يععمق بععميل الحريث من اضاجا  وييج 

البدع  الد   لدم َعجمدع اج د  )و كج اإلمعم سمذ بن المريوذ ءديصع مإمدع فدذ هد ا البدع   دعل 
مددجار  مددن  لددك و حسدد   ن  (ال اددر)فقددر حصددج مددع يقددرق فددذ المددجو  بعبددعجو  ،ٖٗ (لددم ععبددين  اددر 

 .العم 

                                                        
 .ٕٓٔ، غ عموم الحديثابن الص ق، ٖٔ
 .ٖ٘ٚم، غ ٜٜٗٔ/هدٗٔٗٔ، ٔراج الكع  العمميد  بيجون، ا) النكت عمد ابن الصالحابن حجج،  ٕٖ
فددنن  (ال ي ددج  سدن كوودد  معمدد )مءددكل فدذ  ولدد   (كددل مقمدو  ال ي ددج  سددن كوود  معمدد   و ءددع ا)و دول الحددعفظ  

كثج فذ  حعريث الثقعن كمع  جج الحدعكم فدذ معجفد  سمدوم الحدريث، فكيدف يكدون المقمدو  معمد  العم  فذ ك مإم ع
من ه   الحيثي ، وكرن المقمو  من ءجا   ن يصرج سن الثق ، وال  جا  يقول ب لك  اعع، برليل مع سبق فدذ  كدج  

ثدم  كدج حمدعر بدن سمدجو ممدن  ..و ر يقع  لك سمرا ممع بقصدر اإليدجا ) ول مبحث المقمو  فذ بيعن   سعم   عل 
وهددو مددن : كددعن يفعددل هدد ا، ومثددل بجوايدد  لدد ، وحمددعر بددن سمددجو لدديا بثقدد ، و ددعل سودد  الحددعفظ فددذ السدديعق وفسدد 

فعما هد ا ال يسدما الحدريث  ) – سوذ الحعفظ  –فكيف يكون حريث  معموال  و ءع ا وهو يقول . الم كوجين بعلوضع
ومدع يسدما معمدوال م ا أل  مدج  ملدا ءدذء مدن الموقاع معموال وال الحريث ال   جاوي   مجإول  و مضدعف معمدوال، وا 

،  دعل هد ا ععميقدع سمدا  دول الحدعكم ٜٕ٘الوكدن  (مع كوود  ظدعهج السد م  مدن  لدك –يجير من  فعء العم   – لك 
ومع يعمل الحريث من  وج  ليا لمججق فيإع مر ل، فنن حريث المججوق سع ا وا )  ..(.وا 

 .ٖٖٔ، غ النكتابن حجج،  ٖٖ
 .ٕٓٚ، غ ٕ،   الجامع ألخالق الراويال اي ، ٖٗ
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ومع عصدجف األصمد  الحفدعظ فدذ كعد  العمدل بد كج المدرج  فيإدع مال رليدل سمدا اورجاجد   : موع
 .عحن مسما المعمول

 ،من العمد  لفدظ جدعمع لكدل مدع يقدع فدذ الحدريث مدن ال ادر والددوهم :ومدن هودع صدح  ن يقدعل
من البحددث فدددذ  :علوصددح  ن يقددد .ولدديا كدددل معمددول مدددرج  ،فكدددل مددرج  معمدددول ،والمددرج  مدددن هدد ا

 .اإلرجا  فج  سن البحث فذ المعمول
 

  :فائدة

وال يكدون ءدع ا وال  ،مع اعصل سور  بوقل الثق  سن مثم  ملدا موعإدع  : كجوا فذ ععجيف الصحيح  و 
 .معم 

بععجيدددف  ،لقبدددع سمدددا ودددو   دددعغ -فدددذ االصدددا ق  -م ا كدددعن الءدددع   :وفيددد  مءدددكعل وهدددو
يسدددعثوا هدد ان رون سددعصج األودددوا  األ ددجل المعمولدد  ؟ فدددرين فممددع ا  ،وكددعن المعمدددول كدد لك ، ددعغ

محددل المددرج  والمضدداج  والمصددحف والمقمددو  فددذ هدد ا الععجيددف ؟ وكمإددع يجمعإددع ضددعبا واحددر 
لكددن عجعيبإدددع فددذ كعدد  المصدددامح يددوهم  وإدددع معبعيودد  ي عمددف كدددل وددو  سدددن  ،وهددو العفددجر والم علفددد 

مددع اعصددل سددور  بوقددل الثقدد  سددن مثمدد  ملددا  :و فدد  يمددزم مددن هدد ا  ن يقددعل فددذ الععجيددف هدد ،اآل ددج
ملدددا أ دددج  ؟ وهدددو جدددعصز لكوددد  لددديا . .وال يكدددون ءدددع ا  و معمددد   و مدددرججع  و مضددداجبع  و ،موعإدددع 

فآل األمج ملا عفسيج العم  بمدع  كدج سدعبقع و وإدع لفدظ جدعمع ءدعمل لكدل  ،بجير فذ صيعي  الععجيف
  :الععجيف بءكل   صج و ءمل فيقعلويمكن حيوص  صيعي   ،ه   المبعحث بمع فيإع الءع 

 .واهلل  سمم .(مع اعصل سور  بعلثقعن من ييج سم )الصحيح 
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 المطمب الثالث

 عالقة المدرج بالشاذ والمنكر
 

مددع  :فعلءددع  ،و هدد  ابددن حجددج ملددا  ن الءددع  ييددج الموكددج ،الموكددج والءددع  واحددر سوددر ابددن الصدد ق
وجعددل المحفدددوظ  ،مددع ي دددعلف فيدد  الضددعيف الثقدد  :والموكددج ،ي ددعلف فيدد  الثقدد  مددن هدددو  وثددق مودد 

 .(فنن  ولف برججح فعلجاجح المحفوظ ومقعبم  الءع ) عل  .والمعجوف مقعب  لمموكج ،مقعب  لمءع 

مدن  لدك  دول اإلمدعم الوسدعصذ  ،وسما ه ا الم ه  ججل فذ عفسديج  بعدل وصدوغ الوقدعر
ال دععم سودر ر دول ال د ء حيدث فذ حريث همدعم سدن ابدن جدجيج سدن الزهدج  سدن  ودا فدذ وضدع 

وحكدم الوسدعصذ سميد  بكوود  )  عل الحدعفظ ابدن حجدج ،ٖ٘ (وه ا الحريث ييج محفوظ واهلل  سمم) عل 
فنوددد  ءدددع  فدددذ  -يعودددذ  صدددو  ممدددع حكدددم سميددد   بدددو راور بكووددد  موكدددجا  -ييدددج  محفدددوظ  صدددو  

 .ٖٙ (ع ءع االحقيق  م  الموفجر ب  من ءجا الصحيح لكو  بعلم علف  صعج حريث

مددع  :والسددؤال ،م   وددزل حكددم الوسددعصذ سمددا االصددا ق الدد   جددجل سميدد  ،وفددذ هدد ا وظددج
سدديمع م ا سمموددع  ودد  اسددععمل هدد   العبددعجو  (الءددع )الدد   يددرل سمددا  ن مددجار الوسددعصذ بغيددج المحفددوظ 

مددذ فدذ جوايد  مدن لددم يععمدر  كمدع فددذ حدريث حدذ بدن سبددر اهلل المعدعفج  سدن  بددذ سبدر الدجحمن الحب
فصدما سميد  جسدول اهلل  ،مدعن ججدل بعلمريود  سدو  ولدر بإدع :سن سبر اهلل بن سمجو بن العدعغ  دعل

،  من الججددل م ا مددعن بغيددج  :فقددعلوا ولددم يددع جسددول اهلل ؟  ددعل ،يددع ليعدد  مددعن بغيددج مولددر " ثددم  ددعل
ر اهلل حدذ بدن سبدد : دعل لوددع  بدو سبدر الددجحمن" مولدر   ديا لدد  مدن مولدر  ملددا موقادع  ثدج  فددذ الجود  

ألن  ،واهلل  سمدم ،وهد ا الحدريث سودروع ييدج محفدوظ –وسيرعذ  و  يضدعف   –ليا ممن يععمر سمي  
فددنوذ  ءددفع لمددن مددعن بإددع مددع يمقددا بدد   ،مددن اسددعاع   ن يمددون بعلمريودد "  الصددحيح سددن الوبددذ 

ال فيكدون بدد لك حكدم الوسدعصذ موافقددع لحكدم  بددذ راور،   ،ٖٚ" المدؤمن مدن الكجامدد  سودر  دجو  وفسدد  
سمددا ج    –و حسدد   ن هدد ا حجدد  فددذ سددرم العفجيددق بددين الءددع  والموكددج م ا اسعبجوددع  ،فددجق بيوإمددع

وسدديرعذ فدددذ وصددوغ الحفددعظ كددعلعقيمذ وابددن سددر  مدددن  ، ن ييددج المحفددوظ هددو الءددع  –الحددعفظ 
 .ه ا

                                                        
، ٘   (مٜٜٔٔ/هدددددٔٔٗٔ، ٔراج الكعددد  العمميدددد ، بيدددجون، ا) الســــنن الكبــــرى حمدددر بدددن ءددددعي  الوسدددعصذ،  ٖ٘
 .ٕٜٗ٘، ج م ٙ٘ٗغ
 .ٕ٘ٚ، غ النكتابن حجج،   ٖٙ
 .ٜٛ٘ٔ، ج م ٖٓٙ، ٕٓٙ، غ ٔ،  السنن الكبرىالوسعصذ،  ٖٚ



 21 

 : دددعل فيددد   حمددددر .ٖٛوحدددذ بدددن سبدددر اهلل المعدددعفج  لددد  عججمدددد  فدددذ الجدددجق والععدددريل  : مودددع
ال بدرا  :و دعل ابدن معدين .لديا بدعلقو  :و دعل الوسدعصذ .في  وظج :و عل الب عج   .كيج حعريث  موع

 .ٜٖ ججو  ن ال برا ب  م ا جول سو  ثق   :و عل ابن سر  .ب 

فيبعر بإ ا  ن يكون مجار اإلمعم الوسعصذ بغيج المحفدوظ الءدع  االصدا حذ الد   فسدج بد  
عوج ودوج الدرين سعدج سمدا الءديخ المبدعجكفوج  صدعح  وبمثل ه ا جّر  سعع وع الدرك .الحعفظ  ول  ه ا

 ددعل  ،"ييددج محفددوظ " عحفدد  األحددو   م   مددر الحددعفظ ابددن حجددج فددذ عفسدديج  ددول اإلمددعم العجمدد   
جددجل سمددا  دد ف مددع  ،وكدد لك مؤلددف مقرمدد  عحفدد  األحددو   عددرثج بعلحددعفظ ابددن حجددج) :الددركعوج

 مدن  :الحدعفظ ابدن حجدج فدذ الءدع  ثدم  دعلفقر وقل سبدعجو " ييج محفوظ " حققوع  فذ ءجق العجم   
و لددك يفمدد  مودد  :  ددعل الددركعوج .اوعإددا .والمددجار بقددول العجمدد   هدد ا الحددريث  ييددج محفددوظ    ءددع 

مدن كد  " ييدج محفدوظ " هد ا و در سدبق لودع العمثيدل لمدع يقدول العجمد    ،سن مقصر اإلمعم العجم  
 ،فمثمودددع بم علفددد  الثقدددد  بحدددريث حمدددعر بدددن سدددمم  فدددذ األ ان بعلميددددل ،الودددوسين فدددذ الفصدددل السدددعبق

 .ٓٗ( …وبم علف  الضعيف بحريث سبر الجحمن بن زير بن  سمم فذ االيعسعل لر ول مك  

ومددع يجيددرون بقددولإم  : موددع " ييددج محفددوظ " وبقددولإم  ،بيددعن األججددح فددذ مقعبمدد " محفددوظ " وا 
 ،فددعلمحفوظ سوددرهم مددع كدعن  ججددح مددن مقعبمدد )مددذ  دعل كمددع  دجج  لددك الع مدد  المعم ،بيدعن المججددوق

فددنن بددعن ججحددعن مددع  كددج    يددجا صددح ك مدد  حعددا سمددا  ،فَوْقددُر كممدد  ال ايدد  مومددع هددذ بددعلموازاو
 .ٔٗ (..فنن الضعيف  ججح من األضعف ،فجل  ن يكون الثعوذ ضعيفع

ذ المعددراول ؛ ال يعوددون بدد  الءددع  االصددا ح (ييددج محفددوظ)بددل من مادد ق الحفددعظ سبددعجو 
وكدعن اإلمدعم العقيمدذ ممدن اسدععمل هد    (موكدج ييدج محفدوظ)فنوإم جبمع سبجوا فذ  حعريث بقولإم 

                                                        
 ٔراج محيدددددعء العددددجاث، بيدددددجون، ا) الجــــرح والتعديــــــلالدددددجاز ،  (ابددددن  بدددددذ حددددععم)سبددددر الدددددجحمن بددددن محمدددددر  ٖٛ

 .ٕٔٚ، غٖ  (مٕٜ٘ٔ/هدٖٔٚٔ
،، ٕٔٔٛ، ج دم ٔٓٗ،غٕ  (م ٜٜ٘ٔ/هدد٘ٔٗٔ ٔراج الكعد  العمميد ، بيدجون، ا) ميـزان االعتـدالال هبذ،  ٜٖ
، ج ددددم ٜٔٔ، غٔ.  (مٜٜٔٔ/هدددددٜٖٔٔ ٔراج محيددددعء العددددجاث العجبددددذ، بيددددجون، ا)المغنــــي فــــي الضــــعفاع  و

 .، بعوعي  الركعدوج ووج الرين سعدجٜٔٛٔ
 (مٜٛٛٔ/هدٛٓٗٔ ٕمؤسس  الجسعل ، ا) اإلمام الترمذي والموازنة بينو وبين الصحيحينووج الرين سعج، . ر ٓٗ

 .ٜٓٔغ 
 .ٔٙٔ، غٔ  (راج الكع  السمفي )التنكيل لما في تأنيب الكوثري من األباطيل سبر الجحمن المعممذ،  ٔٗ
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حريثدد   ،مجإددول و ددع ملددا  صددبإعن)ومددن  لددك  ولدد  فددذ عججمدد  مبددجاهيم بددن محمددر الءددعمذ  ،العبددعجو
 .ٕٗ" ال ععزيج فوق سءجو  سواا " ثم سعق من حريث   (موكج ييج محفوظ

 ،ال يعدددجف بوقددل الحدددريث)مدد  مسدددمعسيل بددن مسددمم اليءدددكج  سددن ابدددن سددون  ددعل وفددذ عجج
لكدددم مدددن العوددد   مسددد   ءددديعء حددد ل " وسدددعق مدددن حريثددد   (بصدددج  ،وحريثددد  موكدددج ييدددج محفدددوظ

 ،جزق بددن األسددور القجءددذ :وكدد ا جددعء فددذ عددجاجم ،ٖٗالحددريث .. يركموودد  سوبددع وسصدديجا مددع لددم يغدد 
 .مواضع، ملا ييج  لك من الٗٗوسميم بن سيسا

 وحكددم سمدددا حدددريث سثمدددعن بدددن سدددعلم سددن زج بدددن حبدددي   ن سعصءددد  كعودددن مدددع الوبدددذ 
  فقدعل الوبدذ  ،يجز دك اهلل :فقعلدن سعصءد  ،عصدر وا يدجحمكم اهلل :يرك ن اععمع م  جعء سدعصل فقدعل

والحدريث موكدج  : دعل العقيمدذ" م ا وضدع الاعدعم فجدعء السدعصل فراعميد   ،ال ععور  ملا مثل هد ا" 
 .٘ٗمحفوظ ييج 

كمدع  (ييدج محفدوظ موكدج المدعن واإلسدوعر)واسععمل ابن سدر  سبدعجو ءدبيإ  بإد   وهدذ  ولد         
ثدم سدعق مدن حريثدد   ،موكدج الحدريث سدن الثقددعن :فدذ  عججمد  بءدج بددن مبدجاهيم األوصدعج   دعل سودد 

اصعمدف ومدع  فمدع كدعن فدذ اهلل ،األجواق جودور مجودرو"   دعل جسدول اهلل  :مع جوا  سن ابن سمج  عل
يوءددددك  ن يظإددددج العمددددم وي ددددزن العمددددل ويعواصددددل الوددددعا برلسدددددوعإم  ،كددددعن فددددذ ييددددج اهلل ا عمددددف

وهد ا الحدريث ) دعل ابدن سدر  " فدن ا فعمدوا  لدك ابدع اهلل سمدا  مدوبإم وسدمعإم  ،ويعبعسرون بقموبإم
 .ٙٗ (ييج محفوظ موكج المعن واإلسوعر

جدج فنود  جبمدع اسدععمم  فدذ مواضدع فدذ وا  ا ججعوع ملا مصامح الءدع  سودر الحدعفظ ابدن ح
( ءددع  موكددج)فيقددول  ،بددل جبمددع جمعدد  مددع لفددظ الموكددج ،ييددج المعوددا االصددا حذ الدد    هدد  مليدد 

وو دع فدذ حدريث ابدن سمدج  د ف )كمع فذ  ول  فذ حدريث سعصءد  فدذ  صد  بودذ المصدامق  دعل 
رودع وا بعيجهدع ليصدمحوا و ن سب  عوجإإع لقضعء حعجعإدع  ن َجْحدل  م سدمم  مدعل ف ،مع فذ الصحيح

                                                        
، ٔ  (مٜٗٛٔ/هددددٗٓٗٔ ٔراج المكعبدددد  العمميدددد ، بيددددجون، ا) الضعفــــاع الكبيــــرمحمدددر بدددن سمدددجو العقيمدددذ،  ٕٗ
 .٘ٙغ
 .ٖٜ، غٔالمصرج السعبق   ٖٗ
 . ٖٙٔ، ٚٙ، غٕالمصرج السعبق   ٗٗ
 .ٖٕٓ، غٖ  الضعفاعالعقيمذ،  ٘ٗ
، عججمد  بءدج بدن ٗٔ، غٕ  (مٜٜٗٔ/هدٗٔٗٔراج الفكج، بيدجون، ) الكامل في الضعفاعسبر اهلل بن سر   ٙٗ

 .مبجاهيم
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فعوجإدددن ولدددم يعممدددوا بدددذ  ،فقمدددن ملدددا  ن يصدددمحوا جحمإدددع  ضدددين حدددعجعذ : علدددن سعصءددد  ،جحمإدددع
 .ٚٗ (وه ا ءع  موكج) عل  (..فقضين حعجعذ

وبعددر ؛ فعلددد   يوبغددذ  ن يصدددعج مليدد  هدددو سددرم العفجيدددق االصددا حذ بدددين الءددع  والموكدددج 
ويصددفو بددد لك كددرج اإلءدددكعل فددذ هددد    ،مدد  الحفدددعظحعددا يعاددعبق هددد ا مددع الوا دددع العممددذ سودددر األص

ومن   ل وصوصإم فذ اسععمعل مصامحذ الءدع  والموكدج يعبدين  وإدم يامقووإمدع سمدا  ،المسرل 
فنوإم يوظجون ملدا مدرل الموافقد  والم علفد  فدذ  ،وصف حعل الجواي  بغل الوظج سن حعل الجاو 

 .لجاو  من حيث الععريل والعججيحالجواي  وال يععبجون فذ ما ق ه ين المصامحين حعل ا

بدل حعدا سمدا مد ه  الحدعفظ  ،وسما ه ا ال يكون المرج   عججع سن كوود  موكدجا  و ءدع ا
ألن المدددرج  ممدددع  ن  ،ابدددن حجدددج فدددذ العفجيدددق بدددين المصدددامحين يكدددون المدددرج  را ددد  فيإمدددع بوجددد 

ال يجويدددد   والمددددرِج  ال بددددر  ن يكددددون م علفددددع يددددجو  مددددع ،يصددددرج سددددن ثقدددد   و يصددددرج سددددن ضددددعيف
وهددو الزم  ددول الحددعفظ سددن الم علفدد   ،اآل ددجون فيكددون حريثدد  حيوصدد  موكددجا  و ءددع ا بحسدد  حعلدد 

فددجوا  مددن هددو  ،فددن ا جول الضددعبا  و الصددروق ءدديصع ،و مددع الم علفدد  فيوءددر سوإددع الءدد و  والوكددعجو)
و ددر  ، ّ فإدد ا ءددع ، حفددظ  و  كثددج سددررا ب دد ف مددع جول بحيددث يععدد ج الجمددع سمددا  واسددر المحددرثين

 .واهلل  سمم  .ٛٗ (عءعّر الم علف   و يضعف الحفظ فيحكم سما مع ي علف في  بكوو  موكجا

                                                        
 ...، كعع  العفسيج، بع  لوال م  سمععمو ٖٜٖ/ٜ فتح الباريابن حجج،   ٚٗ
 .الفصل الععسع (مٜٜٙٔ/هدٙٔٗٔراج الفكدج، بيجون، )ىدي الساري مقدمة فتح الباري ابن حجج،  ٛٗ
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 المطمب الرابع

 عالقة المدرج بالحديث الموضوع
 

 -فددرلحق بدد  جممدد  ليسددن مودد  بغيددج  صددر  ، ددر ُيمَحددق بعلحددريث الموضددو  حددريٌث   اددر فيدد  الددجاو 
 .ٜٗالعممعء من الحريث الموضو  فإ ا سور كثيج من  -ويكون األصل معجوفع 

سدواء كدعن سمددرا  ،فعلكد   هدو اإل بدعج بعلءدذء سمدا  د ف مدع هدو سميد ) دعل ابدن حجدج 
ن كعن ييج مرثوم بعإلجمع  ، م  ار  .(..والم اك وا 

لكن األولا ال   يحسن  ن يععمر فذ هد   المسدرل  هدو مجاسدعو  صدر الدجاو  وسرمد  ؛ فدنن 
ن كددعن سدن ييددج  صددر وسمددر فإد ا يقددعل فيدد  بعاددل  ،وضددو  حقيقدد كدعن سددن  صددر وسمددر فإدو الم وا 

و ددر  ءددعج ملددا هدد ا الع مدد  المعممددذ  ،مددع جددواز ما  إددع (موضددو )وهددو  ولددا مددن سبددعجو  ،وءددبإ 
 م ا  عم سودر الوع در مدن األرلد  مدع يمد  سمدا ظود  معد  باد ن وسدب  ال بدج ملدا الوبدذ )فذ  ول  
المفظددين يقعضددذ  ن يكددون ال بددج مكدد وبع سمددرا  و  اددر مال  ن بعاددل  و موضددو  وكدد   :فقددر يقددول

 ،ييدج  ن هد ا المعبدعرج لدم يمعفدن مليد  جدعمعو كعد  الموضدوسعن ،المعبعرج من الثدعوذ الكد   سمدرا
ن كعن الظعهج سرم الععمر  .ٓ٘ (بل يوجرون فيإع مع يجون  يعم الرليل سما با و  وا 

مدن ييدج  صدر ءدب   ن وسب  الك م ملا الوبدذ و ر سر ابن الص ق مع يقع في  الجاو  م 
وجبمددع يمددا يددعلا فو ددع فددذ ءددب  الوضدع مددن ييددج ععمددر كمددع و ددع لثعبددن بددن موسددا )الوضدع فقددعل 

وعبعدددد  السدددديواذ فددددذ  ٔ٘" مددددن كثددددجن صدددد ع  بعلميددددل حسددددن وجإدددد  بعلوإددددعج " الزاهددددر فددددذ حددددريث 
وجبمدع و دع الدجاو  فدذ )سديواذ  دعل ال ،ييج  و  جعم  مدن المدرج  عبعدع لمحدعفظ ابدن حجدج ،العرجي 

فمدديا بموضددو  حقيقدد  بددل هددو بقسددم المددرج   ولددا كمددع  كددج   ،ءددب  الوضددع يماددع مودد  بغيددج  صددر
 .ٕ٘ (ملخ. .برن يسوق اإلسوعر فيعجل ل  سعجل ،ءيخ اإلس م فذ ءجق الو ب 

                                                        
جعددل الموضددو  كددل حددريث ثبددن وهددو اجيقدد  ابددن الجددوز  وييددج  ؛ فنودد  ي: األول: فدذ ععجيددف الموضددو  وظددجان ٜٗ

وهو اجيقد  ابدن الصد ق والودوو  وأ دجين، وهدو  ن الموضدو  : با و  سواء ععّمر في  الجاو   و لم يععّمر، والثعوذ
 . عغ بمع يععّمر في  الجاو ،  مع من كعن سن  ار فسمع  بعضإم ءب  الموضو ،  و بعال، ووحو ه ا

 . مقرم  المحقق (صفح  ز) ة في األحاديث الموضوعةالفوائد المجموعمحمر بن سمذ الءوكعوذ،  ٓ٘
 .ٓٓٔ، غ عموم الحديثابن الص ق،  ٔ٘
، ٔ  (مٜٜٙٔ/ هدددٚٔٗٔ ٔراج الكعدد  العمميدد ، بيددجون، ا)تــدريب الــراوي  ٙ٘ٔ/ٔسبددر الددجحمن السدديواذ  ٕ٘
 . ٙ٘ٔغ
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مدرججع  وا  ا سدمذ ،ممع سبق يمكن القول من المرج   ر يكون موضدوسع  حقيقد  من  صدر مليد  الدجاو 
ومددوإم مددن سددمع   ،ويكددون ءددب  الموضددو  م ا لددم يقصددر مليدد   و يععمددر  ،فمددن حيددث المغدد  فحسدد 

 .ال ءب  الموضو  كمع فذ وغ السيواذ السعبق ،مرججع فذ ه   الحعل 

وحكددم األصمدد  سميإددع بعلوضددع حددريث ييددعث بددن  ،ومددن األحعريددث العددذ  رججددن فيإددع  لفددعظ
 ددرم المإددر  بعءددجو محددرثين مددوإم )ق زهيددج بددن حددج   ددعل مبددجاهيم ؛ فقددر   ددج  ال ايدد  مددن اجيدد

فُررِ دل سميد  ييدعث بدن  ،وكعن المإر  يحد  الحمدعم ويءدعإيإع ،الفج  بن فضعل  وييعث بن مبجاهيم
ال سدبق مال فدذ حدعفج  و وصدل " فحرث  بحريث  بدذ هجيدجو  ،حرث  ميج المؤموين :فقيل ل  ،مبجاهيم

 ءدددإر  ن  فدددعك  فدددع كددد ا  سمدددا :فممدددع  دددعم  دددعل ،  بعءدددجو أالففدددرمج المإدددر ( و جودددعق)وزار فيددد  " 
ومع اسعجمبن  اك  وع ،جسول اهلل   .ٖ٘ (..فرمج بعلحمعم ف بحن ،وا 

و دددر ُسدددرَّ (  و جودددعق)لكدددن بغيدددج زيدددعرو  ،ٗ٘وهددد ا ال بدددج معدددجوف مدددن حدددريث  بدددذ هجيدددجو 
الحدريث و ضدجاب  حكدم وبسدب  هد ا  ،٘٘موضوسع لإ   الزيعرو العذ زارهع ييدعث بدن مبدجاهيم مععمدرا 

و ددعل يحيددا بددن  ،معددجوك الحددريث : ددعل  حمددر والب ددعج  والوسددعصذ والددراج اوذ ،األصمدد  سميدد  بددعلعجك
 .   ٙ٘يضع الحريث  :و عل السعر  وابن حبعن ،ليا بثق  :معين

وفددذ الفصددل لموصددل  كددج ال ايدد  البغدددرار  مثددعلين مددن المددرج  وجعمإمددع عحددن سودددوان 
 (وو فوددع سمددا سممإددع ،العددذ رووددن سددن جواعإددع المجفوسدد  ملددا جسددول اهلل ومددن األحعريددث البعامدد  )

بسدور  ملدا  بدذ هجيدجو  ن جسدول  -وهو  بو الحسن  حمر بدن سمدذ  -ثم سعق حريث ءي   العوز  

                                                        
ميـــزان والددد هبذ،  ،ٕٖٗ، ٖٕٖ، غٕٔ  (راج الكعددد  العمميددد ، بيدددجون) تـــاريخ بغـــدادال ايددد  البغدددرار ،  ٖ٘

 .، عججم  ييعث بن مبجاهيمٙٓٗ، غ ٘،   االعتدال
، ج دم ٖٙ٘، غٕ  (مٕٓٓٓ/هددٕٔٗٔ، ٔراج الكعد  العمميدد ، بيدجون، ا) الجـامعمحمر بدن سمدذ العجمد  ،  ٗ٘

، ٖ  (راج محيدددعء السدددو  الوبويددد ) الســـنن ( بدددو راور)هددد ا حدددريث حسدددن، وسدددميمعن بدددن األءدددعث : ، و دددعلٓٓٚٔ
، ٖٚٛ٘، ج ددم ٖ٘٘، غٙ  الســنن، ، بعوعيدد  محمددر محيددذ الددرين سبددر الحميددر، والوسددعصذ،ٕٗٚ٘ ، ج ددمٜٕغ

، بعوعيد  محمدر ٛٚٛ، ج دم ٜٓٙ، غٕ  (راج محيددعء العددجاث العجبددذ، بيدجون) السـننومحمر بن يزير ابن معجد ، 
 .فؤار سبر البع ذ

وزيدعرو : ،  دعلٕٗٔ، غ ٕ  (جبدذ، بيدجونراج محيعء العجاث الع)كشف الخقاع مسمعسيل بن محمر العجمووذ،  ٘٘
 . و جوعق ك   موضوس  بععفعق المحرثين

، ٕ  (مٜٙٛٔ/هدد ٙٓٗٔ، ٔراج الكعد  العمميد ، بيدجون، ا) الضـعفاع والمتـروكينسبدر الجحمن بن الجوز ،  ٙ٘
 .ٜٕٛٙ، ج م ٕٚٗغ
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ومدع هدو  ،وهد ا الكد م لديا مدن المجفدو  (ٚ٘" مدع سدزن الويد  فدذ الحدريث مال لءدجف  "  دعل  اهلل  وا 
ومدع هدو  دول يزيدر بدن هدعجون) عل ال اي   ، ر وهم في  العوز و  ، ول يزير ين هعجون و در وهدم  ،وا 

و كدج  ن ججدعل مسدوعر  كمإدم ثقدعن ييدج  ن  حدر  ،ثم سعق حريثع أ ج مثدل الد   سدبق ،(ءي وع في 
 .ٛ٘الجواو و ع فذ ال ار م   لزق مسوعر الحريث ملا معن أ ج رون  صر ملي  

بعلبا ن ولم يحكم سميإمع بعلوضع ولعم  وظدج ملدا فإ ان الحريثعن حكم سميإمع ال اي  
و كجهمدددع فدددذ كععبددد  الفصدددل  ،بدددل صدددجق ال ايددد  بو دددو  الدددوهم فيإمدددع ،سدددرم القصدددر والعمدددر فيإمدددع

 .ألن كل لفظ موإمع مرج  فذ حريث أ ج ،لموصل

والحعصددل  ن مرجا  ءددذء فددذ الحددريث بقصددر الععميدد  والعمددر مليدد  يجعددل صددعحب  وضددعسع 
ن كدددعن ،كدد ابع واهلل  ،بغيدددج سمدددر و صددر ملدددا  لدددك فددد  يكدددون كدد ابع  و وضدددعسع ولدددو كدددعن ضدددعيفع وا 
 . سمم

و هدد  جمعسددد  مدددن سممدددعء األصددول ملدددا  ن مدددن و دددع فددذ اإلرجا  يكدددون مادددجق الحدددريث 
 كددددج   بددددو المظفددددج  ،فإددددو ممحددددق بعلكدددد ابين ،مجددددجوق العرالدددد  ألودددد  عحجيددددف لمكمددددم سددددن مواضددددع 

ذ المعدون فإد ا مادجق الحدريث مجدجوق العرالد  وهدو ممدن يحدجف و مع مدن يدرلا فد)  عل ،السمععوذ
ن كعن ممحقع بعلك ابين ولم يقبل حريث  ،الكمم سن مواضع   .ٜ٘ (وا 

وبدددد  اسعددددجل اإلمددددعم  ،وهدددد ا بوددددعء سمددددا عسددددمي  المددددرج  عددددرليا المددددعن فددددذ اصددددا حإم
و مدع )زجكءدذ  دعل ال ،الزجكءذ سما اإلمعم ابن الص ق فذ جعم  المرج  فذ ييج مبحدث العدرليا

 ،كد م ييددج  وهدو  ن يدرج  فددذ كد م الوبدذ   ،عدرليا المعدون فإدو الد   يسددمي  المحدرثون المدرج 
فدذ الودو   -يعودذ ابدن الصد ق  -و ر  كج  المصدوف  ،فظن السعمع  ن الجميع من ك م الوبذ 

األسددعع   وممدن  كددج  هودع مدن األصدوليين ، وسد  –يعوددذ فدذ العدرليا  -وكدعن  كدج  هودع  ،العءدجين
. .وهددو ماددجق فددذ الحددريث مجددجوق العرالدد  :و ددعل ، بددو موصددوج البغددرار  و بددو المظفددج السددمععوذ

                                                        
، ٓٓٛ، غٕ   (مٜٜٚٔ/هددٛٔٗٔ، ٔالجيدعل، ا.. راج الإجدجو لموءدج). الفصل لموصلال اي  البغدرار ،  ٚ٘

ــل المتناىيــةعحقيددق محمددر مادددج الزهدددجاوذ،  وسبددر الددجحمن بددن الجددوز ،  ، ٔراج الكعدد  العمميدد ، بيدددجون، ا) العم
 .ٕٖٔ، غٔ  (مٖٜٜٛٔ/هدٗٓٗٔ

 .ٓٓٛ، غٕال اي  البغرار ، الفصل لموصل،   ٛ٘
ـــة فــي األصــولموصددوج بددن محمددر،  بددو المظفددج السددمععوذ،  ٜ٘ ، ٔكعدد  العمميدد ، بيددجون، اراج ال) قواطــع األدل

وهدو  جدل كعدع  لمءدعفعي  ) ٛ/ٔ عل سو  الزجكءدذ فدذ مقرمد  البحدج المحديا . ٜٖٗ، غٔ  (مٜٜٚٔ/هدٜٔٗٔ
 .(فذ  صول الفق  وق  وحجعجع
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فقّسدمع العدرليا ملدا مدع يقدع  ،وك لك  كج  المعوجر  والجويعوذ فذ الحعو  والبحج فذ كعدع  القضدعء
لا مع يقع فذ المعن  .ٓٙ (قمن سجف بعرليا المعون فإو مججوق ماج  :ثم  عال ،فذ اإلسوعر وا 

و جددع  الددركعوج زيددن الععبددرين بددن محمددر ب فددجيج محقددق وكددن الزجكءددذ سددن هدد ا الكدد م 
 : عل ،يحسن سجر  برلفعظ  ،بجوا  حسن

ومدع العددرليا  ،ال  سمدم مدن   سدعم العدرليا فيمددع اصدامح سميد  سممدعء هد ا الفددن عدرليا المدعن : وال وا 
والعسددوي  والعاددف والقاددع ولدديا موإددع مددع  فإددو فددذ اإلسددوعر والءدديو  ،كمدد  مععمقدد  اإلسددوعر والددجواو

 .يععمق بعلمعن

و لدك بحسد  البعسدث  ،من صح ماد ق العدرليا فدذ هد ا فمديا سميإدع كمإدع بدل سمدا بعضدإع: ثعويع
 ،سما اإلرجا  فيكون القول بوصف جميع   سعم اإلرجا  بعلعرليا من بع  الرسول  سدم مدن الدرليل

ومدن  ا الد   يحكدم بعدرليا جاو كدعن رافعد   ،مدعال ال جزمدعفنن الدرليل لدم يعدا مال وجإدع واحدرا واحع
 و يجفدع عوهمدع لديا مقصدورا سدن الدوغ  ،واسدعوبعا حكدم فقإدذ ،فذ اإلرجا  بيعن يجي  فذ المعن

لكدن البعسدث  ،وعم  يؤا   الجاو  ويقع سمي  الموم م ا لم يفصل ك م  سدن الكد م المجفدو  ،الحريثذ
ألن العدددرليا ععميددد  فإدددو  صدددر وعجصدددر  ،يسدددوغ الحكدددم بعرليسددد  م ا كدددعن مدددع عقدددرم  و مدددع يءدددبإ  ال

يعيد  مدع سودر  رمدج ك مد  بدعلوغ وسدرم اسعبدعج وجدو  االمعودع  مدن  ،وهد ا ال  صدر سودر  ،لألمج
ولددم  جددر فيمددع  سمددم وبحثددن  ن مددن  يددجال  ،العصددجف بك مدد  فددذ وسددا الددوغ  و  ولدد   و أ ددج 
المإددم مال  ن يعوسددع فددذ  ،لععميدد  وعغييددج الحقيقدد المددرججين فددذ المعددون مددن يقصددر اإلرجا  ألجددل ا

فنوودع سدوجر  ن مدن الوضدعسين مدن يزيدر ك مدع فدذ المدعن ويرججد   ،األمدج فيمجدر ملدا  بدوا  الوضدع
 ( و جودعق)كمع فذ  ص  ييعث بن مبدجاهيم مدع المإدر  وزيعرعد  فدذ الدوغ  ،سمرا لحعج  فذ وفس 

وبددد لك يعبدددين  ن  ،يدددر ل سمددديإم مدددن جإددد   عججيددد  و يقددع اإلرجا  فدددذ حدددريثإم جإددد   و سدددإوا  و 
و   فعصدرو لمدجاو  الثقد   ،المرج  ال يمكن اعصعف  بعلعرليا لعرم عوفج ءجا  في  وهدو  صدر الععميد 

فذ مرجا  ك م  فذ الحريث وعوسيدج  مدج  سمدا الودعا ؟ ولدو  امقدوا العدرليا فدذ هد   الحعلد  سمدا 
  يدرل سمدا  د ف هد ا و وإدم يجيدرون العدرليا المد موم والد  ،اإلرجا  من جإ  المغ  لكدعن لد  وجد 

 .مع  ججوا سمي  من  حكعم المرلا

                                                        
 (مٜٜٛٔ/ هددٜٔٗٔ، ٔمكعبد   ضدواء السدمف، ا) النكت عمد مقدمة ابن الصالحمحمر بن بإعرج الزجكءذ،  ٓٙ
م ٕٓٓٓ/ هددٕٔٗٔ، ٔراج الكع  العممي  بيجون، ا) البحر المحيط في أصول الفقو، والزجكءذ، ٖٔٔ، غٕ 
، ٕٓٔغ (مٕٜٛٔ/هددٕٓٗٔ، ٔمؤسس  الكع  الثقعفي ، بيجون، ا)مرشاد الفحول ،والءوكعوذ، ٖٚٙ، غٖ  (

مكعبددد  ) شـــرح الكوكـــب المنيـــر (ابدددن الوجدددعج)عحقيدددق  بدددذ مصدددع  محمدددر سدددعير البدددرج  ،ومحمدددر بدددن محمدددور 
 .، بعوعي  الركعوج محمر الزحيمذٔٗٗ، غٕ  (مٖٜٜٔ/هد ٖٓٗٔعنالعبيك
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يعودددذ  -من سددرم  كدددج ابددن الصددد ق إلرجا  المددعن فدددذ مبحددث العدددرليا كمددع ا عدددجق المؤلددف  :ثعلثددع
فإدددو ال يدددجل  ن المدددرِج  مددرلا حعدددا ير مددد  فدددذ صدددفوف  ،يججدددع ملدددا مدددع عقددجج  جيبدددع -الزجكءددذ 

 .فذ  بوا  العرليا المرلسين ويوجر 

األحكعم الصعرجو فذ حق المرج  واإلرجا  من اجق وججق سرالع  ولحو   بعلكد ابين يسدعحقإع  :جابعع
 مددع من حصددل مودد   لددك سمددا  ،الدد   سددمفن اإلءددعجو مليدد  من كددعن بويدد  اإللبددعا والععميدد  وسددوء ويدد 

  ك مد  مدن كد م الوبدذ وفذ الو ن وفسد   سدعء بمدع صدوع مدن سدرم فدجز  ،وج  البيعن واالسعوبعا
وحعدا  ،فعل   سميد  المحدرثون  ن مثدل هد ا ال يجدجق فضد  سدن  ن يادجق حريثد  ويمحدق بعلكد ابين

عرليا اإلسوعر والعسوي  ال يقبمون مع سوعن في  ويقبمدون مدع صدجق فيد  بعلعحدريث  و اإل بدعج وييدج  
 .ٔٙ (وه   كع  القوم ءعهرو سما  لك ،من اجق االعصعل

فدددنن الغعلددد  فدددذ  ،بعسعبدددعج حدددعل فعسمددد  - يضدددع  -عدددجق المدددرج  سدددن الموضدددو  ويف : مودددع
 .المرججعن  ن عكون من عصجف الثقعن ب  ف الموضو  فنن واضع  ك ا 

فضد  سدن  ،وثم  فجق أ ج من حيث  الحكم ؛ فعلموضو  الم عمدق مدجرور ال عحدل جوايعد 
حددريثع مجفوسددع وصددح مددن اجيددق  فجبمددع كددعن ،ب دد ف المددرج  ،وواضددع  معوسددر بعلوددعج ،العمددل بدد 

صدددحيح  ددر يكدددون الموضددو  كددد لك فدددذ  ، و جبمدددع كددعن حدددريثع مو وفددع وصدددح مددن وجددد  أ ددج ،أ ددج
بيومدع المددرج   –بمعودا  ن يكدون  بددجا مو وفدع جفعد  كد ا   صدرا لحعجدد  فدذ وفسد   –بعدل صدوج  

 .كمع سبق بيعو  ،ال يكون جاوي  مععمرا و عصرا لمععمي 

                                                        
الرجاسدد  والفإددعجا  الزركشــي وكتابــو النكـت عمــد مقدمــة ابــن  الصـالح،زيدن الععبددرين بدن محمددر ب فدجيج، . ر ٔٙ
 .ٕٚ٘غ  (مٜٜٛٔ/هدٜٔٗٔالابع  األولا . مكعب   ضدواء السمف)
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 أىم النتائا

 :يمكن تسجيـل أىـّم النتـائا المستخمصة منو وىي ،لعرض لمادة البحثبعد ىذا ا

وىو شـامل لمـدرج  (موىما أنو من الحديث ،ما ُأدخل في الحديث وليس منو)تعريف المدرج  .2
 .اإلسناد والمتن مما ليـس منو باألصـل

وده لكــن زاد ور  ،وىــو فـــي عصــر التــابعين قميــل ،اإلدراج فــي عصــر الصــحابة ال يكــاد يوجــد .7
  .بعدىم

اســتعمال مصــطمح اإلدراج بــالمعني الــذي جــاع فــي التعريــف قديـــم جــاع عمــد لســان الحفــاظ  .7
 .كابن المديني والبخاري ومسمم وغيرىم

مال أن يـــقوم دليــل عمــد خالفــو وبيــذا  ،أن األصــل مــا كــان فــي الحــديث فيــو منــو :القاعــدة .8
 .يتميز المدرج عن زيادة الثقة

 .مذ ىو نوع منو ال قسـيم لو ،لبحث في المعمولالبحث في اإلدراج فرع عن ا .9

 .المدرج ال يخرج عن كونو شاذا أو منكرا بحسب حال المدرج .:

قد يندرج المدرج فـي الحـديث الموضـوع مـن وجــو من عمــد مليــو الـراوي بقصـد ورام التمويـو  .;
 .والتزوير

ن صـح المفـظ المــدرج فـي الخبـر مـن وجـو مخـر  فـالحكم  .> بالضـعف المدرج حـديث ضعــيف وا 
 .يكون عمد المفظ الذي فيو اإلدراج

وعمــد ملـــو وأصــحابو  ،وصــمد اا عمــد سّيـــدنا محمــد ،والحمــد ا الــذي بنعمتــو تتـــّم الصــالحات
 .وسمم

  

 


