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b 

 املقــــــــدمـة
احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمعوىمبي ًمؾؿتؼلم وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمظوعملم 

وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأؿمفد ان ؾمقدكو حمؿدًا قمبده 

ورؾمقًمف ، أرؾمؾف رسمف سموهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف ، ومػتح سمف أقمقـًو 

وؾمؾؿ وسمورك قمؾقف وقمغم آًمف  قمؿقًو ، وآذكو صاًم ، وىمؾقسمًو هُمؾػًو ، اًمؾفؿ صؾ

 اًمطقبلم ، وقمغم أصحوسمف اًمغر اعمقوملم ومـ شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ .

ومنن اًمسـي اًمـبقيي هل إصؾ اًمثوين مـ أصقل إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل أمجع 

اعمسؾؿقن قمغم اقمتبورهو أصاًل ىموئاًم سمذاشمف ، ومفل واًمؼرآن اًمؽريؿ متالزمون ٓ يـػؽ 

أطمدمهو قمـ أظمر ، وقمالىمتفو  سموًمؼرآن اًمؽريؿ قمالىمي وصمقؼي ، ومفل ُمبقـي ًمؾؼرآن 

]  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ژوؿمورطمي ًمف ىمول شمعومم :

[ ، وىمد شمظوهرت إدًمي ذم وضمقب اًمعؿؾ هبو وآقمتامد قمؾقفو واإلذقمون  44اًمـحؾ 

 هلو وحتؽقؿفو ذم يمؾ ؿمئقن احلقوة .

[  7] احلنم  ژ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژىمول شمعومم: 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژومم :ـول شمعـوىم

 ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژومم :ـول شمعـ[ ، وىم 88] اًمـسوء  ژ ٺ ڀ

 ەئ ائ ائ ى ى    ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ
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 ک ک  ک ڑ ژ[ . وىمول شمعومم :  65] اًمـسوء  ژ وئ وئ ەئ 

 [ .  64] اًمـقر  ژ ڳ ڳ    ڳ گ گ گ گ ک

وٕضمؾ أمهقتفو وطمجقتفو ومـزًمتفو ذم اًمتنميع اإلؾمالمل ومؼد أكعؿ اهلل قمز 

وضمؾ قمغم هذه إمي سمعؾامء أومذاذ ضمفوسمذة شمذوب أكػسفؿ خلدمي اًمسـي ومـفضقا ذم 

يمؾ قمٍم مـ اًمعصقر مـذ اًمرقمقؾ إول ، وهؿ صحوسمي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

ر طمومؾقفو ، وومفؿفو  واًمدوموع وطمتك يقمـو هذا ، خلدمتفو وطمػظفو ومجعفو مـ صدو

 واًمذود قمـ طمقوضفو . 

واهتؿقا هبو اهتاممو سموًمغًو وشمـققمً ممًمػوهتؿ ومقفو ، وطمقت هذه اعممًمػوت يمؾ 

مو يتعؾؼ سمعؾقمفو وومروقمفو ، ومؽؿ مـ ؿمورح هلو ، ومـ مداومع قمـفو ، ومـ ممقز سملم 

 ؾمؼقؿفو .وصحقحفو 

ورهمبي ذم اعمشوريمي ذم هذا اعمضامر وذم هذا اًمٍمح اًمشومخ يمون اظمتقوري هلذا 

دراسة تيصولوه مع ىامذج  "اإلدراج وأثـره يف فقـه احلديـث » اًمبحٌ وهق سمعـقان : 

 .   « "تطبوقوة 

ويمون اًمداقمل إمم اًمؽتوسمي ومقف أن هذا اعمقضقع ًمف أمهقي يمبػمه ذم قمؾقم احلديٌ 

مستؼاًل ًمف ظمصقصقتف ممو ضمعؾ سمعض إئؿي يػردوه قمؾاًم ُيعد  إذومصطؾحف 

صؾ عمـفٍ اعمحدصملم ذم كؼد احلديٌ ؾمـدًا ومتـًو وًمقس يمام يدقمل م، ويوًمتصـقػ سم

قمغم كؼد اًمسـد دون اعمتـ ، صمؿ إن اًمدراؾمي اًمبعض أن مـفٍ اًمـؼد قمـد اعمحدصملم ىموس 

ام قًمدراؾموت احلديثقي ، ٓؾمدمؿع سملم اجلوكى اًمـظري واًمتطبقؼل ، وهذا ًمف أمهقتف ذم ا
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 .وأن ًمإلدراج أصمرًا سموًمغًو ذم ومفؿ اعمعـك واؾمتـبوط إطمؽوم اًمنمقمقي ًمدى اًمػؼفوء 

 وىمسؿتف إمم مؼدمي ، ومبحثلم وظمومتي وومفورس .

ومؼد ضؿـتفو أمهقي اًمبحٌ وأؾمبوب اظمتقوري ًمؾؿقضقع وظمطي  أما ادقدمة

 . اًمبحٌ ومـفجل ومقف 

وومقف  اعمدرج شمعريػف وممو يتعؾؼ سمف مـ أطمؽوم . ومقشؿؾ أما ادبحث األول :

 مطوًمى :

 اعمطؾى إول : شمعريػف ًمغي واصطالطمو .

 اعمطؾى اًمثوين : أكقاقمف .

 اعمطؾى اًمثوًمٌ : أؾمبوسمف ودواقمقف .

 اعمطؾى اًمراسمع : يمقػقي معرومتف .

 اعمطؾى اخلومس : طمؽؿف .

 اعممًمػوت ومقف .اعمطؾى اًمسودس : 

دراؾمي شمطبقؼقي ًمبعض إطموديٌ وأصمر اإلدراج ومقفو  ذم ادبحث الثاين :أما و

 . قمغم ومؼف احلديٌ 

ضؿـتفو  أهؿ اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾً إًمقفو مـ ظمالل اًمبحٌ صمؿ  :واخلومتي  

 ومفرؾمًو ًمؾؿراضمع وومفرؾمًو ًمؾؿقضققموت .
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ىمؿً سمعزو أيوت اًمؼرآكقي إمم مقاضعفو ، وختريٍ إطموديٌ مـ مصودرهو 

 اًمصحقحلم ومويمتػل سموًمتخريٍ مـفام أو اطمدمهو هموًمبًو ذمإصؾقي وإذا يمون احلديٌ 

وإذا يمون ذم همػممهو ومنين أضمتفد ذم اًمتخريٍ سمتتبع احلديٌ ذم مصودر اًمسـي إصؾقي 

طمديٌ اًمصحي واحلسـ واًمضعػ صمؿ احلؽؿ قمغم احلديٌ سمام يـوؾمى طموًمف مـ 

 . وأؾمـدت إىمقال إمم أصحوهبو ، واًمـؼقل إمم مصودرهو 

وأن جيعؾف ذم مقزان طمسـويت ،  طمسـ ؼبقلٍ سم ؾفبواهلل قمز وضمؾ أؾملل أن يتؼ

وطمسـوت واًمدّي وزوضمتل وأوٓدي اًمؾفؿ ٓ شمعذب ًمسوكًو خيؼم قمـؽ وٓ قمقـًو شمـظر 

 ذم قمؾقم شمدل قمؾقؽ وٓ ىمدمًو متٌم إمم ـموقمتؽ وٓ يًدا شمؽتى طمديٌ رؾمقًمؽ 

 وصؾ اًمؾفؿ وؾمؾؿ وسمورك قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم 

 راجي عفو الرمحن

 أستاذ احلديث الشريف وعلومه

 املساعد بكلية أصول الدين طنطا جامعة األزهر
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 ب األولـــاملطل 
 طالحاــة واصــدرج لغـريف املـتع

واإلدراج ًمػ اًمٌمء ذم اًمٌمء أي  ، اؾمؿ مػعقل مـ أدرج اددرج لغة :

  أدظمؾتف ومقف وضؿـتف إيوه .

وأدرضمً اًمؽتوب ـمقيتف ، وأدرج  اًمؽتوب ذم ، وأدرضمف ـمقاه وأدظمؾف 

 . ( 1) ودرج اًمؽتوب ـمقف وداظمؾف  اًمؽتوب أدظمؾف وضمعؾف ذم درضمف أي ذم ـمقف .

ء  سمدون ومصؾ وهذا مو يػعؾف اًمراوي ىمؾً : ويراد سمف أن يدظمؾ اًمٌمء ذم اًمٌم

 ذم احلديٌ ويتضح ذًمؽ مـ شمعريػف اصطالطمو . واهلل أقمؾؿ . 

 ة :ــألة الجاىًــاملس
رء مـ يمالم سمعض  أن يدظمؾ ذم طمديٌ رؾمقل اهلل  اددرج اصطالحا :

، وىمد قمرومف اًمديمتقر    (2 )أن هذا يمالم رؾمقل اهلل اًمرواة ومقتقهؿ مـ ؾمؿع احلديٌ 

 . ( 3) ف سمال ومصؾ ـس مــؾ ذم متـف مو ًمقـدظمـوده أو أـقوق إؾمـمو هُمػم ؾماًمطحون سمؼقًمف : 

                                                 

 . 278اجلقؿ ومصؾ اًمدال ويـظر اعمعجؿ اًمقؾمقط ص  فطمر 269/  2 ًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر (    1)

شمقضمقف اًمـظر  إمم أصقل إصمر  و،  53اعمقىمظي ًمإلموم اًمذهبل ص و ، ويـظر :  93كزهي اًمـظر ص  (    2)

 . 262/  1، وومتح اعمغقٌ  488/  1وهر اجلزائري طًم

هي اًمـظر ي شمقضقح كز : . ويـظر  183مصطؾح احلديٌ ًمؾديمتقر حمؿقد اًمطحون ص  ػمقسشم (    3)

ق ؿمفبي سممصطؾح احلديٌ ًمؾديمتقر حمؿد أواًمقؾمقط ذم قمؾقم ،  93كخبي اًمػؽر ٓسمـ طمجر ص 

أصقل احلديٌ و ، 439 ص ؽممـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ ًمؾديمتقر كقر اًمديـ قمو،  312ص 

 .  244خلطقى ص حمؿد قمجوج ا /قمؾقمف ومصطؾحف د 
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 املطلب الجاىٌ 
 درجــامل ىاع ـــأى

 اإلدراج ىوعان : 

 إدراج اعمتـ . – 2  إدراج اإلؾمـود .  - 1

 ( 1) مدرج اإلؾمـود هق مو يؽقن اإلدراج ومقف ًمف شمعؾؼ مو سموإلؾمـود  النوع األول :

  : ( 2) ، وهق أىمسوم 

أن يؽقن احلديٌ قمـد راويف سمنؾمـود إٓ ـمرومًو مـف ومنكف قمـده سمنؾمـود آظمر األول 

ثون سمنؾمـوديـ  مجع يومػموي اًمراوي قمـف مجقعف سموإلؾمـود إول ، أو إذا يمون قمـده طمد

 سمقـفام سمنؾمـود واطمد سمدون سمقون ذًمؽ مـ اًمراوي 

طمديٌ ؾمعقد سمـ أيب مريؿ قمـ موًمؽ قمـ اًمزهري قمـ أكس ريض اهلل مثاله : 

َٓ شَمـَووَمُسقا » ىمول :  قمـف أن رؾمقل اهلل  َٓ شَمَداسَمُروا، َو وؾَمُدوا، َو َٓ حَتَ َٓ شمَبوهَمُضقا، َو

ذم هذا احلديٌ قمبورة ًمقسً مـف إكام هل مـ  وموسمـ أيب مريؿ أدرجش ... احلديٌ 

 طمديٌ آظمر ًمف سمنؾمـود آظمر قمـ موًمؽ قمـ أيب اًمزكود قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة 

ر يمام ذم ـإظم دــاعمعروومي ذم اًمسش َوَٓ شَمـَووَمُسقا » ورة هل ـذه اًمعبـمرومققمًو وه

                                                 

 . 412/  1شمقضمقف اًمـظر إمم قمؾقم إصمر  (    1)

فمػر إموين سمنمح و،  129د واإليضوح ص قاًمتؼق، و 412/  1شمقضمقف اًمـظر إمم أصقل إصمر  (    2)

ضقح إومؽور  قشمو،  244،  243قد اًمنميػ اجلرضموين ذم مصطؾح احلديٌ ص ـخمتٍم اًمس

 .  385،  384/  1 ٌغقوومتح اعم 53،  52/  2ًمؾصـعوين 
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 . ( 1) اًمصحقحلم واعمقـمل  

عقى سمـ أيب ـفوب ؿمـاسمـ ؿم ذا احلديٌ قمــذا روي هـول اخلطقى : وهؽـىم

،  ( 5) ، وحمؿد سمـ اًمقًمقد اًمزسمقدي  ( 4) وؾمػقون سمـ قمقـقي ،  ( 3) ومعؿر سمـ راؿمد ،  ( 2) محزة 

فوب وهل : ـعقد سمـ أيب مريؿ قمـ اسمـ ؿمـد مـفؿ اًمؾػظي اًمتل زادهو ؾمـر أطمـومل يذيم

وىمد وهؿ ومقفو اسمـ أيب مريؿ قمـ اسمـ ؿمفوب ، وإكام يروهيو موًمؽ ذم ش وٓ شمـوومسقا » 

 .   (6 )طمديثف قمـ أيب اًمزكود قمـ إقمرج قمـ أيب هريرة 

 "ىمول اسمـ قمبد اًمؼم : ىمول محزة :  ٓ أقمؾؿ أطمدًا ىمول ذم هذا احلديٌ قمـ موًمؽ 

 ( 7)  همػم ؾمعقد سمـ أيب مريؿ  "وٓ شمـوومسقا 

                                                 

ـَ آَمـُقا  : أظمرضمف اًمبخوري ي صحقحف يمتوب إدب سموب  طمديٌ أيب هريرة  (    1) ِذي َو اًمَّ َيو َأهيه

ِـّ  ـَ اًمظَّ سموب ، ، مسؾؿ يمتوب اًمؼم واًمصؾي وأداب  6135رىمؿ   3 / 1239اضْمَتـُِبقا يَمثػًِما مِّ

وموًمؽ يمتوب  ، 6781رىمؿ  1891/  2وكحقهو واًمتـوضمش حتريؿ اًمظـ واًمتجسس واًمتـوومس 

اًمبخوري ذم  وطمديٌ أكس ،  1658رىمؿ  357 اعمفوضمرة ص ذمسموب مو ضموء ، طمسـ اخلؾؼ 

ومسؾؿ ،  6133 رىمؿ 1239/  3سمر سموب اهلجرة اوؾمد واًمتدحسموب مو يـفل قمـ اًمت، داب أ

 .  6698رىمؿ  1898/  2سمر اسموب حتريؿ اًمتحوؾمد واًمتبوهمض واًمتد، يمتوب اًمؼم واًمصؾي وأداب 

 . 6134رىمؿ  1238/  3سموب مو يـفل قمـ اًمتحوؾمد واًمتداسمر ، يمتوب إدب : اًمبخوري  (    2)

رىمؿ  1898/  2سموب اًمـفل قمـ اًمتحوؾمد واًمتبوهمض ، يمتوب اًمؼم واًمصؾي وأداب: مسؾؿ  (    3)

6694 . 

 .  6693رىمؿ ،  1898/  2اعمرضمع اًمسوسمؼ  (   4)

 . 6691رىمؿ  1898/  2 ؼسماعمرضمع اًمسو (    5)

  748/  2اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج  (    6)

ؿ سمؾ شموسمعف قمبد اًمرمحـ سمـ ـعقد سمـ أيب مريـرد ؾمـىمؾً : مل يـػ 116/  6ؼم ـقد ٓسمـ قمبد اًمـاًمتؿف (   7)

                = 
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 ؾً : ومؼد ظموًمػ ؾمعقد اسمـ أيب مريؿ ؾموئر اًمرواة ذم إصمبوت هذه اًمزيودة ىم 

أن يسؿع راٍو طمديثًو مـ مجوقمي خمتؾػلم ذم إؾمـوده أو متـف ومػمويف قمـفؿ  الثاين :

 سموشمػوق وسمنؾمـود واطمد مـ همػم أن يبلم اخلالف سمقـفؿ ذم اًمسـد 

، قمـ سمـدار ، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي قمـ ؾمػقون  ( 1) مو رواه اًمؽممذي  : مثاله

اًمثقري ، قمـ واصؾ ومـصقر وإقمؿش ، قمـ أيب وائؾ ، قمـ قمؿرو سمـ ذطمبقؾ ، 

ْكِى َأقْمَظُؿ ؟ احلديٌ ... » قمـ قمبد اهلل  ىَموَل :  ًُ َيو َرؾُمقَل اهللَِّ ، َأيه اًمذَّ  .  ( 2)  ىُمْؾ

                                                                                                                        

، وقمبد اًمرمحـ سمـ إؾمحوق سمـ قمبد اهلل  3612رىمؿ  294/  6إؾمحوق قمـد أيب يعكم ذم مسـده =   

 . 336سمـ احلورث صدوق رمل سموًمؼدر شمؼريى اًمتفذيى ص ا

، وىمول هذا طمديٌ  3482رىمؿ  812/  2اًمؽممذي يمتوب اًمتػسػم سموب ومـ ؾمقرة اًمػرىمون  (    1)

 طمسـ صحقح .

َعُؾقْا هللِِّ َأكَدادًا َوَأكُتْؿ شَمْعَؾُؿقنَ   سموب ىمقًمف شمعومم :، شمػسػم اًمؼرآن : أظمرضمف اًمبخوري  (    2)  ]  وَماَل دَمْ

قؾ قمـ قمبد طمبقمـ قمؿرو سمـ ذ ائؾىمول طمدصمـو قمثامن صمـو ضمرير قمـ مـصقر قمـ أيب و[  22اًمبؼرة 

 .  4517رىمؿ   895/  2اهلل ريض اهلل قمـف  

ىمول طمدصمـو حمؿد سمـ  6867رىمؿ  1229/  3سموب ىمتؾ اًمقًمد ظمشقي أن يليمؾ معؽ   األد يفو

 ...  قؾ قمـ قمبد اهلل بطميمثػم أظمؼمكو ؾمػقون قمـ مـصقر قمـ أيب وائؾ قمـ قمؿرو سمـ ذ

ىمول طمدصمـو قمؿرو سمـ  6899رىمؿ  1373/  3مـ أهؾ اًمؽػر سموب إصمؿ اًمزكو اعمحورسملم  يف كتا و

طمدصمـو مـصقر وؾمؾقامن قمـ أيب وائؾ قمـ أيب مقرسة قمـ قمبد ، طمدصمـو ؾمػقون ، طمدصمـو حيقل ، قمغم 

صؾ قمـ أيب وائؾ قمـ قمبد اهلل ىمؾً يو رؾمقل اهلل اوىمول حيقل طمدصمـو ؾمػقون طمدصمـو و، سمف  اهلل 

صؾ قمـ واعبد اًمرمحـ ويمون طمدصمـو قمـ ؾمػقون قمـ إقمؿش ومـصقر وًممثؾف ىمول قمؿرو  ومذيمرشمف 

  وائؾ قمـ أيب مقرسة ىمول دقمف دقمف . يبأ

َعُؾقْا هللِِّ َأكَدادًا َوَأكُتْؿ شَمْعَؾُؿقنَ  :  سموب  ىمقًمف شمعومم، اًمتقطمقد  كتا ويف  [   22 : رةـاًمبؼ]   وَماَل دَمْ

                = 
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 رواه اخلطقى ، ومروايي وهؽذا رواه حمؿد سمـ يمثػم اًمعبدي قمـ ؾمػقون ومقام 

واصؾ قمـد اًمؽممذي مدرضمي قمغم روايي مـصقر  وإقمؿش ٕن واصاًل ٓ يذيمر ومقف 

ذطمبقؾ سمؾ جيعؾف قمـ أيب وائؾ قمـ قمبد اهلل هؽذا رواه ؿمعبي ، ومفدي  سمـ قمؿرو 

 ( 1) سمـ مقؿقن ، وؾمعقد سمـ مرسوق ، وموًمؽ سمـ مغقل يمام ذيمره اخلطقى ا

ىمول اًمعراىمل وىمد سملّم اإلؾمـوديـ معًو حيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون ذم روايتف قمـ 

ىمؾً : أي  - ( 2) ؾمػقون ، وومصؾ أطمدمهو قمـ أظمر رواه اًمبخوري ذم صحقحف 

ًمؽـ رواه اًمـسوئل ذم اعمحورسمي قمـ سمـدار قمـ اسمـ مفدي ، قمـ ؾمػقون ، قمـ  -اًمعراىمل 

همػم ومزاد ذم اًمسـد قمؿرًا مـ  ( 3)  واصؾ وطمده ، قمـ أيب وائؾ ، قمـ قمؿرو سمـ ذطمبقؾ

ذيمر أطمد أدرج قمؾقف روايي واصؾ ، ويملن اسمـ مفدي عمو طمدث قمـ ؾمػقون قمـ 

فؿ ىممـصقر وإقمؿش وواصؾ سمنؾمـود  واطمد فمـ اًمرواة قمـ اسمـ مفدي اشمػوق ـمر

                                                                                                                        

ي سمـ ؾمعقد طمدصمـو ضمرير قمـ مـصقر قمـ أيب  وائؾ قمـ بىمول طمدصمـو ىمتق 7614رىمؿ  1523/  3=   

  . د اهلل بقؾ قمـ قمبقمؿرو سمـ ذطم

،  267رىمؿ  52 / 1ح اًمذكقب وسمقون أقمظؿفو سمعده بسموب يمقن اًمنمك أىم، يامن إليمتوب ا ومسلم 

ول قمثامن ىمول إؾمحوق أظمؼمكو ضمرير وىمىمول طمدصمـو قمثامن سمـ ايب ؿمقبي وإؾمحوق سمـ إسمراهقؿ  268

وقمـ ضمرير قمـ سمف ،  قؾ قمـ قمبد اهلل بـ ذطمسمطمدصمـو ضمرير قمـ مـصقر قمـ أيب وائؾ قمـ قمؿرو 

  .سمف  د اهلل بقم قؾ ىمول قمـبإقمؿش قمـ أيب وائؾ قمـ قمؿرو سمـ ذطم

 ومو سمعدهو . 833/  2صؾ اعمدرج اًمػصؾ ًمؾق (    1)

 . 6899رىمؿ  1373/  3سموب إصمؿ اًمزكو  ة ،يمتوب اعمحورسملم مـ أهؾ اًمؽػر واًمرد (    2)

 . 3462رىمؿ  425/  3 ىاًمـسوئل ذم اًمســ اًمؽؼمى يمتوب اعمحورسمي سموب ذيمر أقمظؿ اًمذك (    3)
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 .  ( 1) ومرسمام اىمتٍم أطمدهؿ قمغم سمعض ؿمققخ ؾمػقون  

احلديٌ قمـ صمالصمي أكػس ىمول اسمـ طمجر واحلوصؾ أن اًمثقري طمدث هبذا 

طمدصمقا سمف قمـ أيب وائؾ وملمو إقمؿش ومـصقر وملدظمال سملم أيب وائؾ وسملم اسمـ مسعقد 

أسمو مقرسة  ، وأمو واصؾ ومحذومف ومضبطف حيقل سمـ ؾمعقد اًمؼطون قمـ ؾمػقون هؽذا 

مػصاًل ، وأمو قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي طمدث سمف أوًٓ سمغػم شمػصقؾ ، ومحؿؾ روايي 

وإقمؿش ومجؿع اًمثالصمي ، وأدظمؾ أسمو مقرسة ذم اًمسـد ومؾام واصؾ قمغم روايي مـصقر 

ىمتٍم قمغم اًمتحدث سمف قمـ وذيمر ًمف قمؿرو سمـ قمغم أن حيقل ومصؾف ومؽلكف شمردد ومقف وم

 ( 2) ؾمػقون قمـ مـصقر وإقمؿش طمسى وشمرك ـمريؼ واصؾ 

ىمول اًمؽرموين : طموصؾف أن أسمو وائؾ وإن يمون روي يمثػًما قمـ قمبد اهلل ومنن هذا 

وه قمـف ، وًمقس اعمراد سمف  اًمطعـ قمؾقف ًمؽـ فمفر ًمف شمرضمقح اًمروايي احلديٌ مل ير

 واهلل أقمؾؿ . ( 3) سمنؾمؼوط  اًمقاؾمطي عمقاومؼي إيمثريـ 

أن يسقق اعمحدث إؾمـود احلديٌ صمؿ يعرض ًمف قمورض أو يؼطعف  الثالث :

 ىموـمع  ومقذيمر يمالمًو ومقظـ سمعض مـ ؾمؿعف أن ذًمؽ اًمؽالم هق متـ ذًمؽ اإلؾمـود .

ذيؽ قمـ إقمؿش قمـ أيب  ـمريؼ ـممو رواه اسمـ موضمف ذم ؾمــف  مثاله :

ـَ َوضْمُفُف  ىمول رؾمقل اهلل » ؾمػقون قمـ ضموسمر ىمول :  ْقِؾ ، طَمُس ـْ يَمُثَرْت َصاَلشُمُف سمِوًمؾَّ َم

                                                 

 .  384/  1ذح اًمتبٍمة واًمتذيمرة ًمإلموم اًمعراىمل  (    1)

 .  115/  12ومتح اًمبوري  (    2)

 .  281/  23اًمؽقايمى اًمدراري ذح صحقح اًمبخوري  (    3)
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  ( 1) ش سمِوًمـََّفوِر  

ىمول احلويمؿ : دظمؾ صموسمً سمـ مقد قمغم ذيؽ سمـ قمبد اهلل اًمؼويض واعمستعؿؾ 

ىمول : ىمول  يؼقل  طمدصمـو إقمؿش قمـ أيب ؾمػقون قمـ ضموسمر سملم يديف ، وذيؽ  

ـْ يَمُثَرْت َصاَلشُمُف » ومل  يذيمر اعمتـ ومؾام كظر إمم صموسمً سمـ مقؾمك ىمول :  رؾمقل اهلل  َم

ـَ َوضْمُفُف سمِوًمـََّفوِر  ْقِؾ ، طَمُس وىمصد سمف صموسمتًو ًمزهده وورقمف ومظـ أكف متـ ورسىمف مـ ش سمِوًمؾَّ

 . ( 2) مجوقمي ضعػوء 

 .  ( 3) ويمون صموسمً ؿمقًخو ًمف ومضؾ ، وإؾمالم ، وديـ وصالح ، وقمبوده 

ىمول اسمـ اًمصالح : ورسمام همؾط هموًمط ومقىمع ذم ؿمبف اًمقضع مـ همػم شمعؿد يمام 

 واهلل أقمؾؿ .   ( 4) وىمع صموسمً سمـ مقؾمك اًمزاهد 

مدرج اعمتـ أن ُيدظمؾ ذم طمديٌ رؾمقل اهلل رء مـ يمالم سمعض  النوع الثاين :

مـ يسؿع احلديٌ أن هذا اًمؽالم مـف ؾمقاء يمون ذم أوًمف ، أو وؾمطف ،  اًمرواة ومقتقهؿ

 .  ( 5) أو آظمره 

                                                 

 192أظمرضمف اسمـ موضمي ذم ؾمــف يمتوب إىمومي اًمصالة واًمسـي ومقفو سموب مو ضموء ذم ىمقوم اًمؾقؾ ص  (    1)

 .  1394رىمؿ 

  . 488/  1ـ موضمي سمدي قمغم ؾمــ اـوطموؿمقي اًمس 132اًمتؼقد واإليضوح ص  (    2)

 .  471/  4ؿمعى اإليامن ًمؾبقفؼل  (    3)

 . 132د ص قمؼدمي اسمـ اًمصالح مع اًمتؼق (    4)

مـفٍ اًمـؼد ذم : ، ويـظر  312اًمقؾمقط ذم قمؾقم ومصطؾح احلديٌ ًمؾديمتقر حمؿد أسمق ؿمفبي ص  (    5)

 . 244أصقل احلديٌ قمؾقمف ومصطؾحف ص ، و 448قمؾقم احلديٌ ص 
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 أن يؽقن اإلدراج ذم أول اعمتـ :  أقسامه : األول : 

ىمول : ىمول رؾمقل  مو رواه اخلطقى اًمبغدادي سمسـده قمـ أيب هريرة مثاله : 

 .  ( 1) ش اؾمبغقا اًمقضقء ، ويؾ ًمألقمؼوب مـ اًمـور »  اهلل 

ىمول اخلطقى وهؿ أسمق ىمطـ قمؿرو سمـ اهلقثؿ وؿمبوسمف سمـ ؾمقار ذم روايتفام هذا 

احلديٌ قمـ ؿمعبي قمغم مو ؾمؼـوه وىمد رواه أسمق داود اًمطقوًمز ووهى سمـ ضمرير وآدم 

ـ اجلعد ، وحمؿد سمـ سمسمـ أيب إيوس ، وقموصؿ سمـ قمغم وقمقسك سمـ يقكس  ، وقمغم ا

واًمـرض سمـ ؿمؿقؾ وويمقع سمـ ضمعػر همـدر ، وهقثؿ سمـ سمشػم ، ويزيد سمـ زريع ، 

قل أيب ـعبي ، وضمعؾقا اًمؽالم إول مـ ىمـؿ ، قمـ ؿمـوذ سمـ معوذ يمؾفـاجلراح ومع

 .  ( 2) ، واًمؽالم اًمثوين مرومققمًو  هريرة 

وًمقس يمذًمؽ سمؾ  مرومقعش أؾمبغقا اًمقضقء » ىمقًمف :  ىمؾً : ومظوهر احلديٌ أن

وىمد مقزه إئؿي سمدًمقؾ ،  وًمقس مـ يمالم رؾمقل اهلل  هق مـ ىمقل أيب هريرة 

ورود احلديٌ قمـد اًمبخوري ذم صحقحف سمسـده قمـ حمؿد سمـ زيود ىمول : ؾمؿعً أسمو 

وَمنِنَّ ، َأؾْمبُِغقا اًْمُقُضقَء   يمون يؿر سمـو واًمـوس يتقضئقن مـ اعمطفرة ىمول : هريرة 

ـَ اًمـَّور» ىَموَل :  َأسَمو اًْمَؼوؾِمِؿ   .  ( 3) ش  َوْيٌؾ ًمأَِلقْمَؼوِب ِم

                                                 

  . 158اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ ص  ذمأظمرضمف اخلطقى اًمبغدادي  (    1)

 . 168،  159اعمرضمع اًمسوسمؼ ص  (    2)

ىمؾً: اعمطفرة سمؽرس اعمقؿ .  165رىمؿ  48/  1يمتوب اًمقضقء سموب همسؾ إقمؼوب : اًمبخوري  (    3)

سمػتح اهلؿزة أي أيمؿؾقا ويملكف رأي مـفؿ شمؼصػمًا  ؾمبغقا ا هل اإلكوء اعمعد ًمؾتطفػم مـف ىمقًمف 

 . 267/  1ومتح اًمبوري . ؾقفؿ قم ظمٌمو
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إن يؽقن اإلدراج ذم وؾمط اعمتـ طمديٌ قموئشي ريض اهلل قمـفو ذم سمدء  الثاين : 

وحِلَُي »  اًمقطمل ْؤَيو اًمصَّ ـَ اًمَقطْمِل اًمره ُل َمو سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ِم َأوَّ

َّٓ ضَموَءْت ِمْثَؾ ومَ  ذِم اًمـَّْقمِ  بِْح ، وَمَؽوَن َٓ َيَرى ُرْؤَيو إِ ، صُمؿَّ طُمبَِّى إًَِمْقِف اخلاََلُء ،  َؾِؼ اًمصه

ٌُ ومِقِف   وَمَقَتَحـَّ
ٍ
َقوزِمَ َذَواِت اًمَعَدِد  -َوُهَق اًمتََّعبهُد  -َويَموَن خَيُْؾق سمَِغوِر طِمَراء  .  ( 1)   شاًمؾَّ

» مدرضمي ذم احلديٌ مـ يمالم اإلموم اًمزهري ًمتػسػم ش وهق اًمتعبد » ومجؿؾي 

 ومؽون ًمتػسػم يمؾؿي همريبي . واهلل أقمؾؿ .(   2)  شيتحـٌ 

 أن يؽقن اإلدراج ذم آظمر اعمتـ ، وهق يمثػم ذم إطموديٌ : الثالث :

وًمِِح َأضْمَراِن »  ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  طمديٌ أيب هريرة  ًمِْؾَعْبِد اعمَْْؿُؾقِك اًمصَّ

َفوُد رِم  ِذى َكْػِسك سمَِقِدِه ًَمْقَٓ اجْلِ ًُ َأْن َأُمقَت  ، َواًمَّ ك ، ٕطَْمَبْب ٍه َوسمِره ُأمِّ ؾَمبِقِؾ اهللَِّ َواحْلَ

 .  ( 3) ش َوَأَكو مَمُْؾقٌك 

 اًمخ احلديٌ مدرج مـ يمالم أيب هريرة ش واًمذي كػز سمقده ... » ومؼقًمف : 

واًمذي كػس أيب هريرة » اًمتٍميح سموٓؾمؿ ػقفو ومروايي مسؾؿ دًمقؾ قمغم اإلدراج اًمو -

                                                 

 3رىمؿ   1  /3يمون سمدئ اًمقطمك إمم رؾمقل اهلل  ػسموب يمق ،يمتوب سمدئ اًمقطمل : اًمبخوري  (    1)

/  1ومسؾؿ ذم اإليامن سموب سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ضؿـ طمديٌ ـمقيؾ .

 ضؿـ طمديٌ ـمقيؾ . 422رىمؿ  88 ، 79

 .  23/  1تح اًمبوري وم : يـظر (    2)

،  2588رىمؿ  479/  1سموب اًمعبد إذا أطمسـ قمبودة رسمف وكصح ؾمقده ، يمتوب اًمعتؼ : اًمبخوري  (    3)

 717/  2 رسمف سموب صمقاب اًمعبد وأضمره إذا كصح ًمسقده  وأطمسـ قمبودة ، يمتوب اإليامن : ومسؾؿ 

   . 4411/  4418رىمؿ 

١٠١١
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 ومنكف مل يؽـ ًمؾـبل ش وسمر أمل ... » ... . ومـ طمقٌ اعمعـك ىمقًمف :  ( 1 ) ش سمقده ...  

 ( 2) أن يتؿـك اًمرق ٕكف ٓ يؾقؼ سموًمـبقة  ، ويمذًمؽ يستحقؾ قمؾقف أم ًمؽل يؼمهوطمقـئذ 

وسمؾغـو أن أسمو هريرة مل يؽـ » ويمذًمؽ ىمقل اًمزهري سمعد روايي احلديٌ ذم مسؾؿ : 

 واهلل أقمؾؿ .(  3)  حيٍ طمتك موشمً أمي ًمصحبتفو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 4418رىمؿ  717/  2 مسؾؿ  (    1)

 سمتٍمف . 176/  5ح اًمبوري ومت (    2)

 .  4418رىمؿ  717/  2صحقح مسؾؿ  (    3)

١٠١٢
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 ح ــب الجالــاملطل 
 هـــودواعً اإلدراج   بابــأس

يـشل اإلدراج ذم احلديٌ قمـ قمدة دواقمل وأؾمبوب أدت إمم وىمققمف وسمخوصي 

 وهل يمام يكم :   ( 1)  إدراج اعمتـ 

ًمؽالم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمبؾ أن  أو ومفؿٍ  ؽؿٍ حلاؾمتـبوط اًمراوي  – 1

 يتؿ احلديٌ سمعد ذيمر مو يستـتٍ مـف ذًمؽ احلؽؿ وىمد يؽقن ذم آظمر اعمتـ وهذا يمثػم .

أن يريد اًمراوي شمػسػم سمعض إًمػوظ اًمغريبي ذم احلديٌ وذطمفو ،  – 2

 وهذا يمثػم وىمققمف ذم وؾمط احلديٌ .

كػسف يتعؾؼ سموحلديٌ  يريد اًمراوي سمقون طمؽؿ ذقمل أو كحقه مـ قمـد – 3

 صمؿ يستدل قمؾقف سمؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ .

ىمصد آظمتصور مـ اًمراوي وهق إمو أن يؽقن قمـده متـون سمنؾمـوديـ  – 4

ف ي سملطمدمهو أو يؽقن مجوقمي خمتؾػلم ذم إؾمـوده ومػموامومقجؿع اًمؽؾ ذم متـ واطمد يروهي

أداه اًمتػسػم ، أو اًمتػصقؾ مثؾ مـفؿ سموشمػوق سمدون سمقون آظمتالف ، أو يؽقن سمحذف 

 ىمقل اًمراوي يمؾؿي يعـك يمذا ، أو اعمراد سمف يمذا ، أو يراد سمف يمذا  ، وكحقه .

إن ؾمبى ذًمؽ آظمتصور مـ سمعض اًمرواة سمحذف أداة  "ىمول اسمـ طمجر : 

                                                 

ذح اًمتبٍمة وومو سمعدهو ،  262/  1قٌ غومتح اعموومو سمعدهو ،  127اًمتؼققد واإليضوح ص  (    1)

ؽور ًمؾصـعوين ـإوم ـشمقضقح، و 241ر إموين ص ـفمػو،  292/  1رة ًمإلموم اًمعراىمل ـواًمتذيم

2 /52 . 

١٠١٣
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(   1)   "اًمتػسػم أو اًمتػصقؾ ومقجئ مـ سمعده ومػمويف مدجمو مـ همػم شمػصقؾ ومقؼع ذًمؽ  

يعـك وذيمر  "ورسمام طمذف  "ع يؼقل ذم احلديٌ : يعـك يمذا ويمذا وىمول أمحد يمون ويمق

اًمتػسػم ذم احلديٌ ويمذا يمون اًمزهري يػرس إطموديٌ  يمثػمًا ، ورسمام أؾمؼط أداة 

 .    (2 )اًمتػسػم ومؽون سمعض أىمراكف ، ورسمام يؼقل ًمف اومصؾ يمالمؽ مـ يمالم اًمـبل 

» ؾمبوب اإلدراج : يؼقل اًمديمتقر صبحل إسمراهقؿ اًمصوًمح : سمعد أن ذيمر أ  

وهذه  مجقعًو مـ اًمدواقمل اًمتل ٓ يعجزكو شمسقيغفو ًمؾراوي ، وًمق وىمعً مـف قمغم 

قمؿد ، وًمذًمؽ يمون اًمزهري ، وهمػمه مـ إئؿي ٓ يرون سملؾمًو سموإلدراج ًمتػسػم 

 واهلل أقمؾؿ .(   3)  اًمغريى ، وكحقه 

 

 

 

                                                 

 .  829/  2اًمـؽً قمغم يمتوب  اسمـ اًمصالح  (    1)

 .  383/  1ومتح اعمغقٌ ًمؾسخووي  (    2)

 .  248صطؾحف ص موقمؾقم احلديٌ  (    3)

١٠١٤
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 املطلب الرابع 
 كًفًة معرفة املدرج 

 يمام يكم : ( 1)  ؼ إمم معرومتف يعرف اإلدراج أو اًمطري

اًمزيودة ومقعؾؿ مـ أن شمليت سمعد اًمروايي اعمدرضمي روايي مػصؾي ظموًمقي   األول :

 مـفو أن هذا اًمؼدر اًمزائد هق اعمدرج 

أن يٍمح اًمصحويب ، ويـص قمغم ذًمؽ سملكف مل يسؿع شمؾؽ اجلؿؾي  الثاين :

  . اعمدرضمي  مـ اًمـبل 

ىمول : ىمول  سمـ مسعقد  قمبد اهلل قمـسمسـدمهو اًمصحقحلم مثؾ مو ورد ذم 

ُك سمِوهللَِّ ؿَمْقًئو َدظَمَؾ اًمـَّوَر : »  رؾمقل اهلل  ـْ َموَت ُينْمِ ـْ َموَت َٓ ش . َم ًُ َأَكو : َم َوىُمْؾ

ُك سمِوهللَِّ ؿَمْقًئو َدظَمَؾ اجْلَـََّي  ، وىمد سح اسمـ  ًمقس احلديٌ يمؾف مـ يمالمف  . ( 2)  شُينْمِ

 . مسعقد سمذًمؽ سملكف مل يسؿعف يموماًل مـ رؾمقل اهلل 

ا ، » يؼقل :  يمام ذم اًمروايي إظمرى ؾمؿعً رؾمقل اهلل  ـْ ضَمَعَؾ هللَِِّ كِدًّ َم

َٓ جَيَْعُؾ » ، وىَموَل : َوُأظْمَرى َأىُمقهُلَو، مَلْ َأؾْمَؿْعَفو ِمـُْف : ش ضَمَعَؾُف اهللَُّ ذِم اًمـَّوِر  ـْ َموَت  هللَِِّ  َم

                                                 

فمػر و،  314/  1شمدريى اًمراوي ، و 62/  2شمقضقح إومؽور ، و 95مؼدمي اسمـ اًمصالح ص  (    1)

حلديٌ ومصطؾحف ، وقمؾقم ا 245أصقل احلديٌ قمؾقمف ومصطؾحف ص ، و 242إموين ص 

 . 94كزهي اًمـظر ص و،  442مـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ ص و، 248ص 

 233/  1سموب مو ضموء  ذم اجلـوئز ومـ يمون آظمر يمالمف ٓ إًمف إٓ اهلل ،  زيمتوب اجلـوئ : اًمبخوري  (    2)

ؿ رىم 53/  1يمتوب اإليامن سموب مـ موت ٓ ينمك سموهلل ؿمقئًو دظمؾ اجلـي : ، ومسؾؿ  1249رىمؿ 

278  . 

١٠١٥
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ا ، َأْدظَمَؾُف اهللَُّ اجْلَـََّي     ( 1) ش كِدًّ

ىمول  أظمرضمف اخلطقى اًمبغـدادي سمسـده مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ مسعقد  وىمد

ُك سمِوهللَِّ ؿَمْقًئو ، َدظَمَؾ اًمـَّوَر » يؼقل :  : ؾمؿعً رؾمقل اهلل  ـْ َموَت َوُهَق ُينْمِ ًُ ش َم َوىُمْؾ

ُك سمِوهللَِّ ؿَمْقًئو ، َدظَمَؾ اجْلَـََّي » َأَكو :  ـْ َموَت َوُهَق َٓ ُينْمِ   ( 2) ش َم

 أن يـص أطمد إئؿي اعمطؾعلم قمغم ذًمؽ يموًمدارىمطـل واخلطقى الثالث :

 . وهمػممهو 

 يمحديٌ أيب هريرة  أن يستحقؾ صدور هذا اًمؽالم مـ اًمـبل  الرابع :

ِذى َكْػِسك سمَِقِدِه ًَمْقَٓ »  ىمول : ىمول رؾمقل اهلل  وًمِِح َأضْمَراِن ، َواًمَّ ًمِْؾَعْبِد اعمَْْؿُؾقِك اًمصَّ

ًُ َأْن َأُمقَت َوَأَكو مَمْ  ك ، ٕطَْمبَْب ٍه َوسمِره ُأمِّ َفوُد رِم ؾَمبِقِؾ اهللَِّ َواحْلَ  ( 3) ش ُؾقٌك اجْلِ

» ىمقًمف :  ومفق مـ يمالم أيب هريرة  ومؿثؾ هذا يستحقؾ صدوره مـ اًمـبل 

إمم آظمر احلديٌ ، وهذا ممو يعرومف أهؾ هذا اًمشلن سمداهي ش واًمذي كػز سمقده 

شمقومقً وهق صغػم ، وأمر قمؼكم آظمر أكف  ٓؾمتحوًمي كسبتف إمم رؾمقل اهلل ٕن أمف 

 واهلل أقمؾؿ .   ق أومضؾ اخلؾؼ أن يتؿـك اًمرق ، وه يؿتـع مـف 

 

                                                 

 . 3865 ، 3811رىمؿ  412،  361/  6أظمرضمف أمحد ذم مسـده  (    1)

 . 218،  217/  1أظمرضمف اخلطقى اًمبغدادي ذم اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج  (    2)

 شمؼدم خترجيف ذم مطؾى أىمسوم مدرج اعمتـ ذم اًمؼسؿ اًمثوًمٌ .  (    3)

١٠١٦
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 املطلب اخلامس 
 درج ـامل ه ـــحك

أمجع اًمعؾامء مـ اعمحدصملم واًمػؼفوء وإصقًمقلم قمغم طمرمي شمعؿد اإلدراج 

 . ( 1)  يؽقن ؾموىمط اًمعداًمي مـ شمعؿده ومنكف سمجؿقع أىمسومف ، و

مـ شمعؿد اإلدراج ومفق ؾموىمط اًمعداًمي وممـ حيرف اًمؽؾؿ » ىمول اسمـ اًمسؿعوين : 

 .  ( 2)  ش قمـ مقاضعف وهق مؾحؼ سموًمؽذاسملم 

قمؾؿ أهنؿ ىموًمقا اإلدراج سملىمسومف طمرام عمو ومقف مـ اًمتؾبقس اىمول قمغم اًمؼوري : 

واًمتدًمقس ، وإن يمون سمعضف أظمػ مـ سمعض يمتػسػم ًمػظي همريبي وكحقهو ممو ومعؾف 

 . (  3)  اًمزهري ، وهمػمه مـ إئؿي سمؾ ٓ يظفر اًمتحريؿ ذم مثؾف 

وىمول اًمسققـمل : وقمـدي أن مو أدرج ًمتػسػم همريى ٓ يؿـع ، وًمذًمؽ ومعؾف 

   ( 4)  ي ، وهمػم واطمد مـ إئؿي اًمزهر

ومنن احلؽؿ خيتؾػ سموظمتالف اًمبوقمٌ قمؾقف وسموًمـظر  ىمؾً : ومنن مل يؽـ صمؿَّ شمعؿدٍ 

إلدراج ًمتػسػم  يمؾؿي همريبي ومال سملس سمف ؾمقاء يمون اإمم اًمتعؿد مـ قمدمف ، ومنذا  يمون  

                                                 

/  1شمدريى اًمراوي وومو سمعدهو ،  62/  2شمقضقح إومؽور و،  98مؼدمي اسمـ اًمصالح ص  (    1)

 .  245أصقل احلديٌ ص ، و 443مـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ ص و،  322

 . 314 ص اًمقؾمقط، و 475ذح كخبي اًمػؽر ص و،  322/  1شمدريى اًمراوي  (    2)

 .  474ذح كخبي اًمػؽر ذم مصطؾحوت أهؾ إصمر ًمإلموم قمغم اعمال اًمؼوري ص  (    3)

 .  322/  1شمدريى اًمراوي  (    4)

١٠١٧
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ذيمره ذم أصمـوء اعمتـ أو قمؼبف وىمد ومعؾف اًمزهري ، وهمػمه مـ أؾموـملم اًمروايي وهق مو  

اًمسققـمل ذم اًمتدريى ، وإن يمون اًمغرض مـف همػم ذًمؽ ومنن وىمع قمؿدًا ومفق اعمراد 

سموًمتحريؿ واعمـع ، وهذا سموإلمجوع ٕن ومقف قمزو اًمؼقل إمم همػم ىموئؾف وكسبي مو ًمقس  مـ 

قس ، واًمتدًمقس ، وإن يمون بيمالم اًمـبل صغم اًمف قمؾقف وؾمؾؿ إًمقف وعمو يتضؿـ مـ اًمتؾ

ٕن اعمخطئ ىمد رومع اهلل قمـف اإلصمؿ واحلرج ، ًمؽـ إذا يمثر  ظمطل أو ؾمفقاً ُ ومال طمرج

(  1)  ظمطمه ومقؽقن ضمرطمًو وضعػًو ذم ضبطف وإشمؼوكف ومال يؽقن أهال ًمؼبقل اًمروايي قمـف 

  واهلل أقمؾؿ .

 (   2)  قمؾؿ أكف ٓ جيقز شمعؿد رء مـ اإلدراج اعمذيمقر اىمول اسمـ اًمصالح : و 

وهق أكف ىمد » ىمول اًمصـعوين معؾؼًو قمغم يمالم اسمـ اًمصالح سمؼقًمف وومقف سمحٌ ، 

صمبً إدراج أئؿي يمبور شمػوؾمػم أًمػوظ  احلديٌ يمام شمؼدم ذم اًمتحـٌ ، وكحقه إمم أن 

ىمول : وموًمؼقوس أن يؼول إدراج مو هق مـ شمػوؾمػم إًمػوظ ٓ حيرم وإدراج مو هق مـ 

 . ( 3)  "ذي ٓ جيقز همػمهو ممو ومقف إهبوم أكف مرومقع هق اًم
  

                                                 

فمػر إموين و،  53/  2، وهومش شمقضقح إومؽور  248قمؾقم احلديٌ ومصطؾحف ص : يـظر  (    1)

 .  443ـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ ص مو،  249،  248ص 

 . 98اسمـ اًمصالح ص  دميمؼ (    2)

 .  66/  2شمقضقح إومؽور  (    3)

١٠١٨
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 املطلب السادس 
 درجـٌ املـؤلفات فـامل

اهتؿ  اًمعؾامء سمؿعرومي اعمدرج اهتاممًو يمبػمًا طمتك ٓ يؾتبس سمحديٌ رؾمقل اهلل 

 : صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمغػمه وملًمػقا ومقف ممًمػوت وهل يمام يكم 

مـ  وهق أول (  1)  يمتوب اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ًمإلموم اخلطقى اًمبغدادي  - 1

قا سمف قُمؾو اً صـػ  ذم هذا اًمـقع وهق مطبقع وؿموئع وىمد أهتؿ إئؿي سمف اهتاممو ؿمديد

قمـويي وموئؼي وذًمؽ سمؼراءشمف قمغم اعمحدصملم وشمداوًمقه سمقـفؿ قمـ ـمريؼ اًمسامع شمورة 

 واإلضموزة شمورة أظمرى ، وهق أصؾ ذم هذا اًمـقع ًمؽؾ مـ ضموء يعده .

ش شمؼريى اعمـفٍ سمؽمشمقى اعمدرج »ـ طمجر يمتوب سمعـقان سمصمؿ أًمّػ احلوومظ ا - 2 

وىمد رشمبف اسمـ طمجر قمغم إسمقاب واعمسوكقد وزاد قمغم مو ذيمره اخلطقى اًمبغدادي أيمثر 

ػ اخلطقى ذم اعمدرج يمتوسمًو ، صـوىمد » مـ اًمؼدر اًمذي ذيمره ، ىمول اسمـ طمجر : 

 . ( 2)  شوخلصتف ، وزدت قمؾقف ىمدر مو ذيمر مرشملم أو أيمثر وهلل احلؿد 

وخلص يمتوب اًمػصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ ؿمقخـو أي احلوومظ »  وىمول اًمسخووي :

شمؼريى اعمـفٍ » ، وؾمامه  همػمهوعؾؾ ، وؾًم اسمـ طمجر مع شمرشمقبف ًمف قمغم إسمقاب وزيودةٍ 

اخلطقى وإكف قمزم كف وىمعً ًمف مجؾي أطموديٌ قمغم ذط إوىمول ومقف ش سمؽمشمقى اعمدرج 

ظمره مػردة يموًمذيؾ ، ويملكف مل آوحتريرهو واحلوىمفو هبذا اعمختٍم أو ذم قمغم مجعفو 

                                                 

 . وهق مطبقع وؿموئع  62/  2يـظر  شمقضقح إومؽور  (    1)

 .  94كزهي اًمـظر ص  (    2)

١٠١٩



 

 24 «دراسة تأصيلية مع مناذج تطبيقية » اإلدراج وأثره يف فقه احلديث                 

 . ( 1) ضفو ومام رايتفو سمعد قيب 

وىمد خلصف مـ ش درج رج إمم اعمُ دْ اعمَ » صمؿ أًمػ احلوومظ اًمسققـمل يمتوسمو ؾمامه  - 3

يمتوب احلوومظ اسمـ طمجر اًمسوسمؼ إٓ أكف اىمتٍم قمغم مدرج اعمتـ دون مدرج اًمسـد 

واًمؽتوب مطبقع وؿموئع   ( 2) وقمقضـف قمـ مدرج اإلؾمـود زوائد مفؿي مـ مدرج اعمتـ 

 وىمد ىموم سمتحؼقؼف اًمسقد صبحل اًمسومرائل .

وىمد سمؾغ قمدد إطموديٌ اعمدرضمي ذم اعمتـ قمـد اخلطقى واسمـ طمجر إطمدى 

 .  ( 3) وأرسمعلم طمديثًو مدرضمًو وأضوف قمؾقفو اًمسققـمل ذم يمتوسمف إطمدى وصمالصملم طمديثًو 

سمـ اًمصديؼ  صمؿ أًمػ مـ اعمعوسيـ اًمشقخ اًمسقد قمبد اًمعزيز حمؿد  - 4

وىمد رشمى ومقف يمتوب  ( 4) وهق مطبقع ش شمسفقؾ اعمدرج إمم اعمدرج » اًمغامري يمتوسمًو ؾمامه 

احلوومظ اًمسققـمل قمغم اعمسوكقد ًمقسفؾ آكتػوع سمف وزاد  قمؾقف ، وىمد سمؾغ قمدد أطموديثف 

 واهلل أقمؾؿ . (  5) طمديثًو ويمتوب اخلطقى اًمبغدادي أصؾ عمو ضموء سمعده  88

  
                                                 

 .  273،  272/  1ومتح اعمغقٌ  (    1)

 .  17اعمدرج إمم اعمدرج ذم مؼدمي اًمؽتوب ص  (   2)

عمقي اًمديمتقاره ًمؾديمتقر قمبد اًمسؿقع حمؿد ومؼدمي حتؼقؼ اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ رؾموًمي اًمع (    3)

  . اجلقزياسمـ دار ، ط :  184/  1ٕكقس ا

 .م  1982 -هـ  1483 أومم: ط ، ـمبعتف دار اًمبصوئر دمشؼ  (    4)

اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم ، و 245أصقل احلديٌ ص  و،  65/  2شمقضقح إومؽور : يـظر  (    5)

 . 183 – 98/  1ؿد إكقس حماًمـؼؾ حتؼقؼ ودراؾمي رؾموًمي اًمديمتقراه ديمتقر قمبد اًمسؿقع 
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 املبخح الجاىٌ 
 اليناذج التطبًقًة لإلدراج وأثره يف فقه احلديح
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إن ومفؿ احلديٌ ومفامً ُ صحقحًو يتـوؾمى مع ؾمقوق إطموديٌ وإدراك معوكقف  

ـ صمبقت قماعمرادة مـف ، واؾمتـبوط إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل  يشتؿؾ قمؾقفو يمؾ ذًمؽ ومرع 

اع اًمتل شممصمر قمغم مـ إكقكقع ظموٍل مـ أي ، كص احلديٌ قمكم وضمفف اًمصحقح 

ومنن اًمعؾامء ىمد اظمتؾػقا ذم صمبقشمف مـ صحتف وصحي آؾمتدٓل سمف يموإلدراج مثاًل 

مـ اًمنمقمقي إطمؽوم قمدمف إمر اًمذي أدى إمم اظمتالف اًمػؼفوء ذم اؾمتـبوط 

ومل يتعرض  يمثػم مـ اًمعؾامء ممـ يمتبقا ذم  احلديٌ ، واًمقىمقف قمغم اعمعـك اعمراد مـف ، 

 هذا اًمـقع إمم هذا إمر اعمفؿ وهق أصمر اعمدرج ذم ومؼف احلديٌ .

شمثبً أن ومؼف  تكوذم هذا اعمبحٌ أشمعرض ًمبعض  إمثؾي اعمتعددة ذم أسمقاب ؿم

احلديٌ ومعـوه مرشمبط سمثبقشمف قمغم اًمقضمف اًمصحقح ومتققز يمالم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

الم همػمه ومنذا وىمع اإلدراج شمغػم احلؽؿ واظمتؾػ اظمتالومًو ؿمديدًا ذم وؾمؾؿ مـ يم

 سمعض إطمقون .

وإًمقؽ هذه إمثؾي مستعقـًو سمام ؾمجؾف إئؿي  اًمعؾامء طمقهلو ومـ اهلل قمز وضمؾ 

 اًمتقومقؼ واًمسداد . 
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 احلديح األول 
صَمـَو ُزَهػْمٌ  -ذم مسـده ىمول :  ( 1) روي أسمق داود اًمطقوًمز  ـِ ،  طَمدَّ ـِ سْم ـِ احْلََس قَم

ـِ خُمَْقِؿَرةَ  احْلُرِّ  ـِ اًْمَؼوؾِمِؿ سْم ـَ َمْسُعقٍد  : َأظَمَذ قَمْؾَؼَؿُي سمَِقِدي ، ىَموَل  ، قَم ، َوَذيَمَر قَمْؾَؼَؿُي َأنَّ اسْم

ـُ َمْسُعقٍد َأنَّ اًمـَّبِلَّ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ َأظَمَذ سمَِقِدِه وَمعَ  َأظَمَذ سمَِقِدهِ  دَ ، َوَذيَمَر اسْم َؿُف اًمتََّشفه :  ؾَّ

قَِّبوُت  » َؾَقاُت َواًمطَّ َو اًمـَّبِله َوَرمْحَُي اهللَِّ َوسَمَريَموشُمُف  اًمتَِّحقَّوُت هللَِِّ َواًمصَّ اَلُم قَمَؾْقَؽ َأهيه ، اًمسَّ

لمَ  وحِلِ اَلُم قَمَؾْقـَو َوقَمغَم قِمَبوِد اهللَِّ اًمصَّ َّٓ اهللَُّ وَ  اًمسَّ َٓ إًَِمَف إِ ًدا قَمْبُدُه ، َأؿْمَفُد َأْن  َأؿْمَفُد َأنَّ حُمَؿَّ

ًَ وَموىْمُعدْ ش  َوَرؾُمقًُمفُ  ًَ وَمُؼْؿ َوإِْن ؿِمْئ ًْ َصاَلشُمَؽ وَمنِْن ؿِمْئ َّ ًَ َذًمَِؽ وَمَؼْد مَت  ( 2)  ش ، وَمنَِذا ىُمْؾ

 مىطً اإلدراج 
ومنذا ىمؾً ذًمؽ ومؼد متً صالشمؽ ومنن ؿمئً ومؼؿ ، وإن ؿمئً » مـ ىمقًمف : 

مدرج وًمقس مـ يمالم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وإكام هق مـ ىمقل  يمالم "وموىمعد 

                                                 

 .  273رىمؿ  219/  1 ه مسـدذمأظمرضمف أسمق داود  (   1)

ول طمدصمـو قمبد اهلل ىم 972رىمؿ  165/  1سموب اًمتشفد ، يمتوب  اًمصالة :  ؾمــف ذمأظمرضمف  أسمق داود  (    2)

ىمول طمدصمـل  حيقل سمـ أدم  4886رىمؿ  188/  7 اعمسـد ذموأمحد . سمـ حمؿد اًمـػقكم طمدصمـو زهػم سمف 

.  2593رىمؿ  379ص  سمف وأظمرضمف قمغم سمـ اجلعد ذم مسـده ىمول طمدصمـو زهػم سمف . طمدصمـو زهػم

ىمول  1388رىمؿ  846/  2فد ـ اًمتشذمسموب ، الة ـيمتوب اًمص: ــف ـف اًمدارمل ذم ؾمـوأظمرضم

 1961رىمؿ  293،  291/  5 صحقحف ذموأظمرضمف  اسمـ طمبون . أظمؼمكو أسمق كعقؿ طمدصمـو زهػم سمف 

كو ؼمـو قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو اًمبجكم طمدصمـو زهػم سمف وىمول أظمأظمؼمكو أسمق قمروسمي طمدصم: ىمول  1962/ 

وأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم . أسمق يعكم طمدصمـو همسون سمـ اًمرسمقع طمدصمـو اسمـ صمقسمون قمـ احلسـ سمـ احلر سمف 

مـ ـمريؼ  1334،  1333رىمؿ  164/  2ي اًمتشفد ووضمقسمف ػسموب ص، يمتوب اًمصالة : ؾمــف 

مـ ـمريؼ ؿمبوسمف سمـ  1335ـ احلسـ سمف ، رىمؿ طمسلم سمـ قمغم اجلعػل واسمـ قمجالن يمالمهو قم

  سمف . ػمؾمقار قمـ زه
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 قمبد اهلل سمـ مسعقد اهلل قمـف : 

وملدرضمف سمعضفؿ قمـ زهػم ذم هذا احلديٌ ووصؾف سمؽالم » ىمول اًمدارىمطـل : 

وومصؾف ؿمبوسمي قمـ زهػم وضمعؾف مـ يمالم قمبد اهلل سمـ مسعقد ، وىمقًمف أؿمبف  اًمـبل 

: ٕن اسمـ صمقسمون رواه قمـ احلسـ  يٌ اًمـبل سموًمصقاب مـ ىمقل مـ أدرضمف ذم طمد

آظمره مـ ىمقل قمبد اهلل سمـ مسعقد وٓشمػوق طمسلم سمـ قمغم  سمـ احلر يمذًمؽ وضمعؾا

اجلعػل ، واسمـ قمجالن ، وحمؿد سمـ أسمون ذم روايتفؿ قمـ احلسـ سمـ احلر قمغم شمرك 

ذيمره ذم آظمر احلديٌ مع اشمػوق يمؾ مـ روي اًمتشفد قمـ قمؾؼؿي ، وقمـ همػمه قمـ 

واهلل أقمؾؿ . وىمول اخلطقى : وهق اًمصحقح قمغم  ( 1)  قمغم ذًمؽ   سمـ مسعقد قمبد اهلل

، وىموًمف اسمـ    (2 )مو ىمول همػمه أيضًو أي اًمزيودة إكام هل مـ ىمقل قمبد اهلل سمـ مسعقد 

 وهمػمهؿ .(   5)  واًمسققـمل (   4)  واًمعراىمل  ( 3)  اًمصالح 

                                                 

.  165/  2ضمزء  1335وروايي ؿمبوسمي سمـ ؾمقار قمـ زهػم سمف رىمؿ  164/  2ؾمــ اًمدارىمطـل  (    1)

وىمد ومصؾ آظمر احلديٌ ضمعؾف مـ ىمقل ، ىمول اًمدارىمطـل سمعد روايتف ًمؾحديٌ ؿمبوسمف صمؼي : ىمؾً 

 يمالم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذمقمبد اهلل سمـ مسعقد وهق أصح مـ روايي مـ أدرج ذم آظمره 

ه قمـ اسمـ صمقسمون قمـ احلسـ سمـ احلر وشموسمعف همسون سمـ اًمرسمقع وهمػمه ومرو: وىمد  ؾًىم. واهلل أقمؾؿ 

اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمذًمؽ وضمعؾ آظمر احلديٌ مـ يمالم اسمـ مسعقد ، ومل يرومعف إمم 

 ، واهلل أقمؾؿ .  1962رىمؿ  293/  5 صحقحف ذماسمـ طمبون  دمتوسمعي همسون سمـ اًمرسمقع قمـو

 . 189 – 183/  1اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ  (    2)

 .  96مؼدمي اسمـ اًمصالح ص :  (    3)

 . 128اًمتؼققد واإليضوح ص :  (    4)

 .  315/  1شمدريى اًمراوي  (    5)
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 فقه احلديحيف أثر اإلدراج  
وىمقع اإلدراج ذم احلديٌ أدي إمم اظمتالف اًمػؼفوء  ذم اؾمتـبوط إطمؽوم اًمتل 

ذم اًمتشفد إظمػم ويمذا  شمتعؾؼ سموحلديٌ ، ومؼد اظمتؾػقا ذم طمؽؿ اًمصالة قمغم اًمـبل 

 .اًمسالم ًمؾخروج مـ اًمصالة 

ٓ يتعلم اًمتسؾقؿ سمؾ خيرج مـفو سموعمـوذم هلو مـ طمدث ، ومذهى إطمـوف إمم أكف 

 .ؾ ، وكحقه ، قمـدهؿ قمدم ومريضي اًمسالم أو قمؿؾ مبط

قمطوء سمـ أيب رسموح وؾمعقد سمـ اعمسقى ، واسمـ راهقيي وىمد ىمول سمؼقل إطمـوف 

سمظوهر طمديٌ  اسمـ مسعقد اًمذي معـو  مـ ذهى إمم هذا :  اؾمتدلىمد ، وهمػمهؿ و

وىموًمقا آؾمتدٓل سمف مـ وضمفلم أطمدمهو : أكف ضمعؾف ىموضقو مجقع مو قمؾقف إذا ومرغ مـ 

اًمتشفد وًمق يمون اًمتسؾقؿ ومرضًو مل يؽـ ىموضقًو مجقع مو قمؾقف سمدوكف : ٕن اًمتسؾقؿ يبؼك 

 قمؾقف .

ؾقؿ وًمق يمون ظ اًمتسأكف ظمػمه سملم اًمؼقوم ، واًمؼعقد مـ همػم ذط ًمػ الثاين :

، وٕن ريمـ اًمصالة ممو شمتلدى سمف اًمصالة، واًمسالم ظمروج قمـ اًمصالة ومرضًو مو ظمػمه

 ، وشمرك هلو ٕكف يمالم ، وظمطوب ًمغػمه ومؽون مـوومقًو ًمؾصالة ومؽقػ يؽقن ريمـو هلو .

ذهى اجلؿفقر مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ومـ سمعدهؿ إمم ومرضقي اًمسالم * و

 ، واًمشوومعل وأمحد وهمػمهؿ . وسمف ىمول قمطوء ، واًمزهري ، وموًمؽ

إذا » اًمصحقح أن ىمقًمف و : وىمد أضموب اجلؿفقر قمغم طمديٌ اسمـ مسعقد ومؼوًمقا

ىمؾً هذا ومؼد ىمضقً صالشمؽ مـ يمالم قمبد اهلل سمـ مسعقد ومصؾف ؿمبوسمف قمـ زهػم 

يمام أوضح وضمعؾف مـ يمالم اسمـ مسعقد وىمقًمف أؿمبف سموًمصقاب ممـ أدرضمف ، 
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وىمد اشمػؼ مـ روي شمشفد اسمـ مسعقد ثر احلػوظ ، اًمدراىمطـل واخلطقى واًمبقفؼل وأيم 

، ىمول اسمـ  ( 2) ، وذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ أن ذًمؽ ىمبؾ أن يـزل اًمسالم  ( 1)  قمغم طمذومف 

اعمؾؼـ : ىمؾً : ويتـزل وجيوب أن اعمراد ومؼد ىمضقً معظؿ صالشمؽ وسمؼل قمؾقؽ 

 فوىموًم،   ( 3)  اخلروج مـفو سموًمسالم ومؽـل قمـ اًمتسؾقؿ سموًمؼقوم إذا يمون اًمؼقوم يؼع قمؼبف 

  . ( 4) اًمبغقى ذم ذح اًمسـي 

عـد وم: اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمعد اًمتشفد إظمػم قمغم صالة اًمطمؽؿ أمو 

أيب طمـقػي ومـ شمبعف ًمقسً مـ ومرائض اًمصالة ، وىمول : هل ؾمـي ، وىمول سموًمقضمقب 

 . ( 5)  شأمحد وسمعض أصحوب اًمشوومعقي ، واًمؼوؾمؿ ، واعمميد سموهلل 

إذا ىمؾً هذا » إن مل يثبً إدراضمفو يعـك ىمقًمف : » ىمول اخلطويب رمحف اهلل شمعومم : 

دًمً قمغم أن اًمصالة قمغم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقسً ش ومؼد متً صالشمؽ .. 

 واهلل أقمؾؿ .  ( 6)  "سمقاضمبف ... 

ىمؾً : وموإلدراج ذم احلديٌ يمون ؾمببو ذم آظمتالف اًمػؼفل ًمألطمؽوم قمـد 

 واهلل أقمؾؿ . اًمػؼفوء ، 

                                                 

قمغم طموؿمقي اسمـ اًمؼقؿ : ويـظر ،  4/  5،  219/  1   داوديبأ ؾمــاعمـفؾ اًمعذب اعمقرود ذح  (    1)

 .  64/  1ؾمــ أيب داود 

 . 287/  7اًمتقضقح ًمنمح اجلومع اًمصحقح  (    2)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ .  (   3)

 . 19/  3ذح اًمسـي :ويـظر  (    4)

  1/227  ومعومل اًمســ، 1/387 ييكصى اًمرا: ويـظر، 333/  2إوـمور ًمإلموم اًمشقيموين كقؾ  (    5)

 .  227/  1معومل اًمســ  (    6)
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 احلديح الجاىٌ 
سمسـده ىمول : طمدصمـو قمبد اهلل سمـ يقؾمػ أظمؼمكو  ( 1) روى اًمبخوري ذم صحقحف 

موًمؽ قمـ كوومع قمـ قمبد اهلل قمؿر ريض اهلل قمـفام َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ، 

ـْ سَمْقِع طَمَبِؾ احلََبَؾِي »  ضُمُؾ يَ ش هَنَك قَم قَِّي ، يَموَن اًمرَّ
ْبَتوُع ، َويَموَن سَمْقًعو َيَتَبوَيُعُف َأْهُؾ اجلَوِهؾِ

تِل ذِم سَمْطـَِفو  ٍُ اًمَّ ٍَ اًمـَّوىَمُي ، صُمؿَّ شُمـَْت  . ( 2) ش اجلَُزوَر إمَِم َأْن شُمـَْت

ىمؾً ضموءت اًمروايي قمـد مسؾؿ مؼتٍمة قمغم اًمـفل قمـ سمقع طمبؾ احلبؾي ويمذا  

 احلؿقدي ذم مسـده .

 مىطً اإلدراج
قَّيِ » ىمقًمف : 

وإكام  اًمخ ًمقس مـ يمالم اًمـبل ... ش  َويَموَن سَمْقًعو َيَتَبوَيُعُف َأْهُؾ اجلَوِهؾِ

 .  ( 3) . ىمول اخلطقى: هق مـ ىمقل كوومع مقمم اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام هق مـ يمالم همػمه

وقمـد اًمبخوري أن اًمتػسػم  مـ ىمقل اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام ويمذا قمـد مسؾؿ 

                                                 

 .  2184رىمؿ  399/  1ؾ احلبؾي طمبسموب سمقع اًمغرر و، يمتوب اًمبققع : اًمبخوري  (    1)

وموًمؽ ذم اعممـمل ،  3883رىمؿ  644/  2سموب حتريؿ طمبؾ احلبؾي ، يمتوب اًمبققع : أظمرضمف مسؾؿ  (    2)

ىمول حمؿد وهذه اًمبققع .  1354رىمؿ  245سموب موٓ جيقز مـ سمقع احلققان ص ، توب اًمبققع يم

وىمد هنل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ سمقع ، وٓ يـبغل ٕكف همرر قمـدكو ، يمؾفو مؽروهي 

طمدصمـو ؾمػقون طمدصمـو أيقب اًمسختقوين قمـ : ىمول  786رىمؿ  553/  2ي ذم مسـده داًمغرر احلؿق

ـْ » هنل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ :  ىمول  ريض اهلل قمـفام  ػم قمـ اسمـ قمؿربؾمعقد سمـ ضم قَم

  ش .طَمَبِؾ احْلََبَؾِي 

 .  361/  1ًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ ا (    3)
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ُزوَر إمَِم طَمَبِؾ احْلََبَؾِي وَمـََفك ـقَن اجْلَ ـيَموُكقا َيَتَبوَيعُ » ول : ـىم ع قمـ قمبد اهلل ـقمـ كووم 

يَموَن َأْهُؾ » ، وذم روايي أظمرى قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام :  ( 1) ش قَمـُْف  اًمـَّبِله 

ٍَ اًمـَّوىَميُ  قَِّي َيتََبوَيُعقَن حُلُقَم اجلَُزوِر إمَِم طَمَبِؾ احلََبَؾِي ، ىَموَل : َوطَمَبُؾ احلََبَؾِي َأْن شُمـَْت
و  مَ اجلَوِهؾِ

ـْ َذًمَِؽ  ًْ ، وَمـََفوُهُؿ اًمـَّبِله َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ قَم تِل ُكتَِج ِؿَؾ اًمَّ  . ( 2) ش ذِم سَمْطـَِفو ، صُمؿَّ حَتْ

ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ًمؽـ ٓ يؾزم مـ يمقن كوومع ومرسه جلقيريي أن ٓ يؽقن 

ؿ ذيمر اًمروايي ذًمؽ اًمتػسػم مـ ـمريؼ مقٓه قمبد اهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام ، صم

اًمسوسمؼي ، وىمول ومظوهر هذا اًمسقوق أن هذا اًمتػسػم مـ يمالم اسمـ قمؿر وهلذا ضمزم اسمـ 

 . ( 4) سملكف مـ شمػسػم اسمـ قمؿر  ( 3) قمبد اًمؼم 

 أثر اإلدراج يف فقه احلديح
ىمول اسمـ إصمػم : احلبؾ سموًمتحريؽ مصدر وؾمؿل سمف اعمحؿقل يمام ؾمؿل سموحلؿؾ 

وإكام دظمؾً قمؾقف اًمتوء ًمإلؿمعور سمؿعـك إكقصمي ، وموحلبؾ إول يراد سمف مو ذم سمطقن 

اًمـقق مـ احلؿؾ واًمثوين طمبؾ اًمذي ذم سمطقن اًمـقق وإكام هنل قمـف عمعـقلم اطمدمهو أكف 

يبقع مو ؾمقف حيؿؾف اجلـلم اًمذي ذم سمطـ اًمـوىمي  همرر وسمقع رء مل خيؾؼ سمعد وهق أن

قمغم شمؼدير أن شمؽقن أكثك ومفق يبقع كتوج اًمـتوج وىمقؾ أراد سمحبؾ احلبؾي أن يبقعف إمم 

                                                 

 . 2388رىمؿ  416/  1سموب اًمسؾؿ إمم أن شمـتٍ اًمـوىمي ، يمتوب اًمسؾؿ : اًمبخوري  (    1)

يمتوب : مسؾؿ و،  3891رىمؿ   755/  2 سموب أيوم اجلوهؾقي، إكصور  يمتوب  مـوىمى: اًمبخوري  (    2)

 . 3883رىمؿ  644/  2  سموب حتريؿ سمقع طمبؾ احلبؾي، اًمبققع 

 .  313/  13اًمتؿفقد ٓسمـ قمبد اًمؼم  (    3)

 . 357/  4ومتح اًمبوري  (    4)
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  ( 1) أضمؾ يـتٍ ومقف احلؿؾ اًمذي ذم سمطـ أمف ومفق أضمؾ جمفقل وٓ يصح  

لم ىمول اسمـ قمبد اًمؼم : وىمول آظمرون ذم شملويؾ هذا احلديٌ معـوه سمقع وًمد اجلـ

اًمذي ذم سمطـ أمف هذا ىمقل أيب قمبقد ىمول أسمق قمبقد قمـ اسمـ قمؾقف هق كتوج اًمـتوج ، 

وهبذا اًمتلويؾ ىمول أمحد وإؾمحوق سمـ راهقيي ، وىمد ومرس سمعض أصحوب موًمؽ هذا 

احلديٌ سمؿثؾ ذًمؽ أيضًو وهق سمقع أيضًو جمؿع قمغم أكف ٓ جيقز ، وٓ حيؾ ٕكف سمقع 

 . ( 2) د أمجع اًمعؾامء قمغم ذًمؽ همرر ، وجمفقل ، وسمقع مو مل خيؾؼ وىم

ىمؾً وطموصؾ اخلالف هؾ اعمراد اًمبقع إمم أضمؾ أو سمقع اجلـلم ؟ ًمق يمون اعمراد 

اًمبقع إمم أضمؾ هؾ اعمراد وٓدة إم أو وٓدة وًمدهو ومنذا يمون اعمراد سمقع اجلـلم إول 

إمو  أو سمقع ضمـلم اجلـلم ومفذه صقر أرسمعي ، ويمؾفو مـفل قمـفو وقمؾقف وموًمـفل ٕمريـ

ًمؾجفوًمي ذم إضمؾ وإمو ٕكف سمقع معدوم ، وجمفقل وهمػم مؼدور قمغم شمسؾقؿف ومقدظمؾ 

 واهلل أقمؾؿ . ،   ذم سمقع اًمغرر

ىمول اسمـ اعمؾؼـ : هذا اًمبقع يموكً اجلوهؾقي شمبتوقمف يمام ذيمره ذم احلديٌ وملسمطؾف 

وأكف اًمشورع ًمؾؿػسدة اعمتعؾؼي سمف ٕكف سمقع إمم أضمؾ جمفقل قمغم اًمتػسػم اًمثوين ... 

  واهلل أقمؾؿ ( 3) يػيض إمم أيمؾ اعمول سموًمبوـمؾ واًمتشوضمر واًمتـوزع اعمـوذم ًمؾؿصؾحي اًمؽؾقي 

                                                 

 . 334/  1ًمـفويي ذم همريى احلديٌ ٓسمـ إصمػم اجلزري ا (   1)

ًمػقصؾ سمـ قمبد اًمعزيز سمـ  .ظمالصي اًمؽالم ذح قمؿدة إطمؽوم ويـظر : .  314/  13تؿفقد اًم (    2)

 سمتٍمف  . 241ومقصؾ اًمـجدي ص 

 سمتٍمف  77/  7ًمرساج اًمديـ اسمـ اعمؾؼـ  . إلقمالم سمػقائد قمؿدة إطمؽوما (    3)
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 احلديح الجالح 
روي اًمؽممذي ذم ؾمــف سمسـده قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمـف قمـ اًمـبل صغم اهلل 

َـّ َأْو ُيْغَسُؾ اإِلَكوُء إَِذا َوًَمَغ ومِقِف اًْمَؽْؾُى ؾَمْبَع َمرَّ » قمؾقف وؾمؾؿ أكف ىمول :  اٍت ُأوَُٓه

ًة  ُة هُمِسَؾ َمرَّ رَّ
ًْ ومِقِف اهْلِ اِب ، َوإَِذا َوًَمَغ َ َـّ سمِوًمؽمه ٌٌ ش . ُأظْمَراُه ىَموَل اًمؽممذي : َهَذا طَمِدي

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة  ـْ هَمػْمِ َوضْمٍف قَم ٌُ ِم ـٌ َصِحقٌح . َوىَمْد ُرِوَي َهَذا احْلَِدي ـِ اًمـَّبِكِّ  طَمَس قَم

  ُيْذيَمْر ومِقِف ْ ًة » َكْحَق َهَذا َومَل ُة هُمِسَؾ َمرَّ رَّ
ًْ ومِقِف اهْلِ ورواه أسمق داود  ( 1) ش إَِذا َوًَمَغ

ومـ روايي أيب قموصؿ قمـ ىمرة سمـ ظموًمد قمـ  ( 2) مقىمقومو قمغم أيب هريرة ريض اهلل قمـف 

 ـمَ : »  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿحمؿد سمـ ؾمػميـ قمـ أيب هريرة ىمول : ىمول رؾمقل اهلل 
ِ
ُفقُر اإِلَكوء

شَملْمِ  ًة َأْو َمرَّ ره َمرَّ
اِب ، َواهْلِ َ اٍت ، إُومَم سمِوًمؽمه .  ( 3) ش إَِذا َوًَمَغ ومِقِف اًْمَؽْؾُى ُيْغَسُؾ ؾَمْبَع َمرَّ

ُة َيُشؽه .   ىُمرَّ

 مىطً اإلدراج
ًة »   ىمقًمف : ُة هُمِسَؾ َمرَّ رَّ

ًْ ومِقِف اهْلِ شَملْمِ » ، ش إَِذا َوًَمَغ ًة َأْو َمرَّ ُة َمرَّ رَّ
ىمول ش َواهْلِ

اًمدارىمطـل : ىمول أسمق سمؽر : يمذا رواه أسمق قموصؿ مرومققمًو ورواه همػمه قمـ ىمرة وًمقغ 

                                                 

 . 91رىمؿ  28/  1سموب مو ضموء ذم ؾممر اًمؽؾى ، يمتوب اًمطفورة : ؾمــ اًمؽممذي  (    1)

 .  72رىمؿ 13/  1 ؾىؽر اًممسموب اًمقضقء سمس، يمتوب اًمطفورة : أسمق داود  (    2)

مر اهلرة ـوء وسموب ؾمـى ذم اإلكـقغ اًمؽؾـسموب وًم، ورة ـيمتوب اًمطف: ــف ـأظمرضمف اًمدارىمطـل ذم ؾم (    3)

يمتوب : ، واعمستدرك قمغم اًمصحقحلم  285وىمول ىمرة يشؽ رىمؿ  186رىمؿ  112،  185/  1

واًمبقفؼل ذم ، وصححف قمغم ذـمفام وواىمػي اًمذهبل ،  571،  569رىمؿ  264/  1اًمطفورة 

 .   1168رىمؿ  374/  1يمتوب اًمطفورة سموب ؾممر اهلرة : اًمســ اًمؽؼمى 
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وىمد ؿمػل قمغم سمـ كٍم » ، ىمول احلويمؿ :  ( 1) اًمؽؾى مرومققمًو ووًمقغ اهلر مقىمقومًو  

وب أيب ذم اجلفضؿل قمـ ىمرة ذم سمقون هذه اًمؾػظي ، ىمول كٍم سمـ قمغم وضمدشمف ذم يمت

مقضع آظمر قمـ ىمرة ، قمـ اسمـ ؾمػميـ ، قمـ أيب هريرة ذم اًمؽؾى مسـدًا ، وذم اهلرة 

ىمول اًمبقفؼل : ورواه  ( 2) مقىمقومًو شموسمعف ذم شمقىمقػ ذيمر اهلرة مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ قمـ ىمرة 

مسؾؿ سمـ إسمراهقؿ قمـ ىمرة مقىمقومُو ذم اهلرة وىمول أيضو رواه أيقب اًمسختقوين قمـ 

وىمول أيضًو : وأسمق قموصؿ اًمضحوك سمـ خمؾد صمؼي إٓ أكف أظمطل ذم  حمؿد يمذًمؽ مقىمقوموً 

ذم اهلرة ذم احلديٌ اعمرومقع ، وىمد رواه قمغم سمـ كٍم  إدراج ىمقل أيب هريرة 

 . ( 3) اجلفيض قمـ ىمرة ومبقـف سمقوكوً ُ ؿموومقًو 

ف واًمصحقح اًمذي رواه ػوطموصؾ إمر : آظمتالف ذم رومع ذيمر اهلرة ووىم

 يمر اهلرة وىمد سح سمف إئؿي يمام ؾمبؼ .إيمثرون اًمقىمػ ذم ذ

ذيمر اهلرة ًمقس مـ يمالم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمؾ هق   "ىمول اًمـقوي 

ظ ، وىمد كؼؾ ومقىمقومًو قمؾقف ، يمذا ىموًمف احلػ مدرج ذم احلديٌ مـ يمالم أيب هريرة 

اًمبقفؼل وهمػمه ذًمؽ ، وكؼؾقا دٓئؾف ويمالم احلػوظ ومقف ، ىمول اًمبقفؼل : وزقمؿ 

اًمطحووي أن طمديٌ أيب هريرة صحقح ، ومل يعؾؿ أن اًمثؼي مـ أصحوسمف مقزه مـ 

 واهلل أقمؾؿ . ( 4) احلديٌ ، وضمعؾف مـ ىمقل أيب هريرة ريض اهلل قمـف 

                                                 

  112/  1ؾمــ اًمدارىمطـل  (    1)

 .  265،  264/  1اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم  (    2)

 .ومو سمعدهو  374/ 1اًمســ اًمؽؼمى  (    3)

 . 175/  1ح اعمفذب ًمإلموم اًمـقوي ذاعمجؿقع  (    4)

١٠٣١
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يب هريرة ريض اهلل قمـف ذم اهلر ف قمغم أػىمول اسمـ اجلقزي اًمصحقح ىمقل مـ وىم 

 . ( 1) ظموصي 

 أثر اإلدراج يف فقه احلديح
اظمتالف اًمعؾامء ذم اهلرة هؾ مرومقع أم مقىمقف ؟ هؾ مدرج مـ يمالم أيب 

 ( 2) ؟ أدى إمم اظمتالف احلؽؿ اًمػؼفل ذم ؾممر اهلرة  أم مـ يمالم اًمـبل  هريرة 

 وومقف أىمقال : 

واًمقضقء سمف وٓ يؽره ، وهذا ىمقل أيمثر أهؾ وهر وجيقز ذسمف ـمأكف  األول :

وم وسمعض أهؾ اًمؽقومي أصحوب شاًمعؾؿ مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم مـ أهؾ اعمديـي واًم

 . ( 3) اًمرأي 

ىمول أسمق  ( 4) ىمقل أيب طمـقػي يؽره اًمقضقء سمسمر اهلر ومنن ومعؾ أضمزأه  الثاين :

هلرة مؽروه سمخالف طمـقػي ٕهنو ٓ دمتـى اًمـجوؾمي وقمؾقف أن حتؼؼً اًمـجوؾمي ومسمر ا

 وهر وجيقز ذسمف واًمقضقء مـف ، واهلل أقمؾؿ . ـمىمقل اجلؿفقر ومفق قمـدهؿ 

                                                 

 . 82/  1اًمتحؼقؼ ذم مسوئؾ اخلالف  (    1)

، وإكثك هرة مثؾ ؾمدرة ىموًمف إزهري ، ىمول اسمـ اًمؼقؿ اهلر اًمذيمر ومجعف هررة مثؾ ىمرد وىمردة  (    2)

إكبوري اهلر يؼع قمغم اًمذيمر وإكثك وىمد يدظمؾقن اهلوء ذم اعممكٌ وشمصغػمهو هريرة . اسمـ ىمول 

 .  98،  97/  1طموؿمقي اسمـ اًمؼقؿ قمغم ؾمــ أيب داود 

وين ؾمًمؾؽوك اًمطفورة ، ب ؾممر اهلر ، سمدائع اًمصـوئع  19/  1ذح معوين أصمور ًمإلموم اًمطحووي  (  3)

 . 262/  1ي  ذقطمحتػي إ: ويـظر ،   65/  1

  . 175/  1واعمجؿقع ًمؾـقوي ،  38/  1اعمغـك ٓسمـ ىمدامي  (    4)

١٠٣٢
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 احلديح الرابع 
َكو َموًمٌِؽ  ـُ ُيقؾُمَػ ىَموَل َأظْمؼَمَ صَمـَو قَمْبُد اهللَِّ سْم روي اًمبخوري ذم صحقحف ىمول طَمدَّ

ـِ سمْ  مْحَ ـِ قَمْبِد اًمرَّ ـِ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمرَّ  صُمؿَّ اعمَْوِزينِّ  يِّ ـِ َأسمِك َصْعَصَعَي إَْكَصورِ قَم

ُه َأنَّ َأسَمو ؾَمِعقٍد اخْلُْدرِ  ُف َأظْمؼَمَ ـْ َأسمِقِف َأكَّ َأَراَك حُتِىه اًْمَغـََؿ َواًْمَبوِدَيَي ، وَمنَِذا  إيِنِّ » ىَموَل ًَمُف  يَّ قَم

ًَ رِم   ، وَمنِكَُّف َٓ َيْسَؿُع  يُمـْ
ِ
اَلِة وَموْروَمْع َصْقشَمَؽ سمِوًمـَِّداء ًَ سمِوًمصَّ ْك هَمـَِؿَؽ َأْو سَموِدَيتَِؽ وَمَلذَّ

ٌـّ َوَٓ إِْكٌس َوَٓ َرْ  ِن ضِم ىَموَل َأسُمق ؾَمِعقٍد ش . ٌء إَِّٓ ؿَمِفَد ًَمُف َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي َمَدى َصْقِت اعمَُْمذِّ

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ   .   (1 ) ؾَمِؿْعُتُف ِم

 مىطً اإلدراج
يػفؿ مـف أكف  : ؾمؿعتف مـ رؾمقل اهلل  ىمقل ؾمقدكو أيب ؾمعقد اخلدري 

 وإمر قمغم ظمالومف .  ؾمؿعف يمؾف مـ رؾمقل اهلل 

وىمد سح سموًمسامع ًمؾجؿؾي إظمػمة مـ احلديٌ مـ ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف 

ِن » وؾمؾؿ  ٌـّ َوَٓ إِْكٌس َوَٓ َرْ وَمنِكَُّف َٓ َيْسَؿُع َمَدى َصْقِت اعمَُْمذِّ ٌء إَِّٓ ؿَمِفَد ًَمُف َيْقَم ضِم

 .  ( 2) ش اًْمِؼَقوَمِي 

                                                 

، ويمتوب سمدء اخلؾؼ  611رىمؿ  128/  1سموب رومع اًمصقت سموًمـداء ، يمتوب أذان : اًمبخوري  (  1)

سموب ىمقل اًمـبل صغم ، قطمقد ويمتوب اًمت،  3332رىمؿ  643/  2سموب ذيمر اجلـ وصمقاهبؿ وقمؼوهبؿ 

، وموًمؽ ذم اعمقـمل :  7643رىمؿ  1528/  3اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعموهر سموًمؼرآن مع اًمؽرام اًمؼمرة 

 . 151رىمؿ  23سموب مو ضموء ذم اًمـداء ًمؾصالة ص يمتوب اًمصالة ، 

ص ، سموب ومضؾ أذان وصمقاب اعممذكلم يمتوب أذان واًمسـي ومقفو : ـ موضمي ذم ؾمــف اسم فأظمرضم (    2)

ًُ َرؾُمقَل اهللَِّ  وومقف : 772رىمؿ  187 ٌـّ  َيُؼقُل:  -َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾقِْف َوؾَمؾََّؿ  -وَمنيِنِّ ؾَمِؿْع َٓ َيْسَؿُعُف ضِم

                = 
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ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ، وىمد رواه اسمـ ظمزيؿي مـ روايي اسمـ قمققـي وًمػظف ىمول  

ًُ َرؾُمقَل اهللَِّأسمق ؾمعقد :   وَمنِينِّ ؾَمِؿْع
ِ
ًَ ذِم اًْمَبَقاِدي وَموْروَمْع َصْقشَمَؽ سمِوًمـَِّداء َصغمَّ  إَِذا يُمـْ

َؿ َيُؼقُل  ومذيمره ، ورواه حيقل اًمؼطون أيضو قمـ موًمؽ ... ش َٓ َيْسَؿعُ  : » اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

إذا أذكً ومورومع صقشمؽ ومنكف ٓ يسؿع » سمؾػظ أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول : 

 .  ( 1) ومذيمره وموًمظوهر أن ذيمر اًمغـؿ واًمبوديي مقىمقف .... ش 

 ديحأثر اإلدراج يف فقه احل
 : طمؽؿ أذان اعمـػرد 

 ؾشوومعل صمالصمي أىمقال :ًم

أصحفو يمذن ويرومع صقشمف سموًمـداء ، مو مل جيفد كػسف حلديٌ أيب ؾمعقد 

 اخلدري هذا .

صموكقفو : وطمؽل ذم اًمؼديؿ أكف ٓ يـدب ًمف ٕن اعمؼصقد مـ أذان اإلسمالغ 

 واإلقمالم وهذا ٓ يـتظؿ ذم اعمـػرد .

صموًمثفو : إن رضمل طمضقر مجوقمي أذن إلقمالمف ، وإٓ ومال ومحؾ طمديٌ أيب 

 واهلل أقمؾؿ .  ( 2) ؾمعقد قمغم أكف يمون يرضمقا طمضقر همؾامكف 

                                                                                                                        

َٓ إِْكٌس =    َٓ طَمَجرٌ  ، َو َٓ ؿَمَجٌر َو َّٓ ؿَمِفَد ًَمُف   ، َو ، يمتوب اًمصالة : قمبد اًمرزاق ذم مصـػف ، و  إِ

احلؿقدي و،  11831رىمؿ  77/  17أمحد ذم اعمسـد و،  1865رىمؿ  485/  1سموب ومضؾ أذان 

 .   749رىمؿ  15/  2ذم مسـده 

 .  83/  2ومتح اًمبوري  (    1)

روضي : سمتٍمف ، ويـظر  331/  8اج اًمديـ اسمـ اعمؾؼـ رسًم. ًمتقضقح  ًمنمح  اجلومع اًمصحقح ا (    2)

 . 115/  5وقمؿدة اًمؼوري ،  196/  1اًمطوًمبلم 
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وىمد اؾمتدل سمف اسمـ قمبد اًمؼم قمغم منموقمقي أذان ًمؾؿـػرد واعمسوومر وذًمؽ قمـد  

 . ( 1 )موًمؽ طمسـ إٓ أن أذان قمـده ذم مسوضمد اجلامقموت ، وطمقٌ جيتؿع اًمـوس 

وظمالصي اًمؼقل ذم آذن اعمـػرد اؾمتحبوب أذان اعمـػرد وهق اًمراضمح قمـد 

اًمشوومعقي ، واعموًمؽقي إن ؾموومر سمـوء قمغم أن أذان طمؼ اًمقىمً وًمق مل يرج طمضقر مـ 

 يصكم معف . ٕكف إن وموشمف دقموء اعمصؾلم مل شمػتف ؿمفودة مـ ؾمؿعف مـ همػمهؿ .

قمي  ومـفؿ مـ ومصؾ سملم مـ وىمقؾ ٓ يستحى سمـوء قمغم أكف ٓؾمتدقموء مجو

 واهلل أقمؾؿ . ( 2) يرضمقا مجوقمي ومقستحى ومـ ٓ ومال 

 
 
 

  

                                                 

 .  385/  1ٓؾمتذيمور ٓسمـ قمبد اًمؼم ا (    1)

 .  54/  2كقؾ إوـمور ًمؾشقيموين : ويـظر ، سمتٍمف  271/  1ذح اًمزرىموين قمغم اعمقـمل  (    2)
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 احلديح اخلامس 
َكو َموًمٌِؽ ،  ـُ ُيقؾُمَػ ، َأظْمؼَمَ صَمـَو قَمْبُد اهللِ سْم روي اًمبخوري ذم صحقحف ىمول طَمدَّ

ـِ قُمَؿَر َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ـِ اسْم ـْ َكوومٍِع ، قَم َغوُر »  قَم َغوِر َواًمشِّ ـِ اًمشِّ هَنَك قَم

ضَمُف أظَمُر اسْمـََتُف ًَمْقَس سَمْقـَُفاَم َصَداٌق  ضُمُؾ اسْمـََتُف قَمغَم َأْن ُيَزوِّ َج اًمرَّ  . ( 1) ش َأْن ُيَزوِّ

 مىطً اإلدراج
اًمروايي اًمتل قمـد اًمبخوري يػفؿ مـفو أن اًمـص يمؾف وارد قمـ اًمـبل صغم اهلل 

َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ صغم » ف ذًمؽ إكام اًمؼدر اعمرومقع ىمقًمف : قمؾقف وؾمؾؿ واًمصحقح ظمال

َغوِر  ـِ اًمشِّ واًمبوىمل شمػسػم عمعـك اًمشغور ، وإكام وردت روايوت  شاهلل قمؾقف وؾمؾؿ هَنَك قَم

ٓ » شمقضح أن شمػسػم اًمشغور مدرج مـ يمالم اًمرواة ىمول اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم : 

 .  ( 2) ، أو قمـ اسمـ قمؿر أو كوومع أو موًمؽ  أدري شمػسػم اًمشغور ذم احلديٌ قمـ اًمـبل

وشمػسػم اًمشغور ًمقس مـ يمالم اًمـبل صغم اهلل  -وىمول اخلطقى اًمبغدادي : 

قمؾقف وؾمؾؿ ، وإكام هق ىمقل موًمؽ وصؾ سموعمتـ اعمرومقع وىمد سملّم ذًمؽ قمبد اهلل سمـ 

، وقمبد اًمرمحـ سمـ مفدي وحمرز سمـ قمقن ذم روايتفؿ ًمؾحديٌ قمـ  مسؾؿي اًمؼعـبل

 . ( 3) موًمؽ وومصؾقا يمالمف قمـ يمالم رؾمقل اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

                                                 

سموب ، يمتوب اًمـؽوح : ومسؾؿ ،  5168رىمؿ  1872/  3سموب اًمشغور ، يمتوب اًمـؽوح : اًمبخوري  (  1)

ىمرأت قمغم : ىمول  كطمدصمـو حيقىمول   3531،  3538رىمؿ  577/  1حتريؿ كؽوح اًمشغور وسمطالكف 

 .موًمؽ سمف 

 . 82/  7ؾشوومعل ًمٕم ا (  2)

  488/  1اًمػصؾ  ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ  (    3)
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أن شمػسػم  ( 3) ، واًمـقوي  ( 2) ، وأسمـق داود  ( 1) ىمؾً : ىمول اسمـ اجلـورود ذم اعمـتؼـل  

 . ( 5) واعمبوريمػقري (  4) اًمشغور مـ يمالم كوومع وشمبعفؿ اًمسققـمل 

 أثر اإلدراج يف فقه احلديح
ٓ جيقز ومـفل قمـف وًمؽـ اظمتؾػقا ذم مؼتيض  ( 6) أمجع اًمعؾامء قمغم أن اًمشغور 

اًمـفل وموجلؿفقر أن مؼتيض اًمـفل اًمبطالن وذم روايي قمـ موًمؽ يػسخ ىمبؾ اًمدظمقل 

 ٓ سمعده وطمؽوه اسمـ اعمـذر قمـ إوزاقمل .

سمف ىمول اًمزهري وذهى إطمـوف إمم صحتف ، ووضمقب مفر اعمثؾ ، و

ومؽحقل واًمثقري واًمؾقٌ وروايي قمـ أمحد واؾمحوق وهق ىمقل قمغم مذهى 

 . ( 7) اًمشوومعل ٓظمتالف اجلفي 

إن اطمتول طمتك  "وىمول سمعض اًمـوس  -وقمـد اًمبخوري ذم صحقحف ىمول : 

                                                 

  188اعمـتؼل ٓسمـ اجلورود ص  (    1)

 . 2876رىمؿ  352/  1ؾمــ أيب داود يمتوب اًمـؽوح سموب ذم اًمشغور  (    2)

  288/  9ذح اًمـقوي قمغم صحقح مسؾؿ  (    3)

 .  113/  6ذح اًمسققـمل قمغم ؾمــ اًمـسوئل  (    4)

 .  228/  4قذي طمحتػي إ (    5)

رومع أطمد رضمؾقف سمول : وىمقؾ ، رضمؾقف ًمقبقل  ىاًمشغور سمؽرس اًمشلم : مـ ؿمغر اًمؽؾى إذا رومع أطمد (    6)

 . 3816/  1شموج اًمعروس  ش غ ر   مودة  417/  4أو مل يبؾ . ًمسون اًمعرب 

/  14اًمتؿفقد و،  467/  5آؾمتذيمور و،  188/  28قمؿدة اًمؼوري و،  163/  9ومتح اًمبوري  (    7)

 سمتٍمف . 73
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 ( 1)  "شمزوج قمغم اًمشغور ومفق ضموئز واًمنمط سموـمؾ  

 ( 2) ىمـول اًمراومعل : هذا ومقف شمعؾقؼ وؿمـرط قمؼـد ذم قمؼد وشمنميؽ ذم اًمبضع 

إؿمورة إمم مـ ىمول سمصحي  –ىمول اسمـ قمبد اًمؼم وقمؾي اًمـفل قمـد أصحوب هذا اًمرأي 

مـ اًمصداق ، وٓ يؾزم ومسود اًمعؼد  دؼعهق ظمؾق اًم –اًمعؼد إطمـوف ومـ شمبعفؿ 

ًمعقض .... ومحؾقا طمديٌ اًمـفل سمعدم ذيمر اًمصداق ٕن اًمتزويٍ يضؿـ سمـػسف ٓ سمو

 .  ( 3) قمغم اًمؽراهي 

ىمؾً : واًمراضمح هق مذهى اجلؿفقر أن اًمـفل يؼتيض اًمبطالن واًمتحريؿ وأن 

 اًمـفل قمـف يدل قمغم قمدم منموقمقتف . واهلل أقمؾؿ .

                                                 

 1486/  3يمتوب احلبؾ سموب احلبؾي ذم اًمـؽوح  (    1)

 .  188/  28 يقمؿدة اًمؼور (    2)

 سمتٍمف  73/  14اًمتؿفقد  (    3)
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 اخلامتة

احلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف اًمصوحلوت واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ظمتؿً سمف 

اًمرؾموٓت ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف ومـ اهتدي هيدي وؾمور قمغم ؾمـتف إمم يقم 

 اًمديـ 

 أما بعد
 من خالل البحث كام ييل : هافالنتائج التي توصلت إلو

 ًمقس مـف سمال ومصؾ . احلديٌ اعمدرج مو هُمػم ؾمقوق إؾمـوده أو ُأدظمؾ ذم متـف مو – 1

أو ومفؿ ًمؽالم ، احلديٌ اعمدرج ًمف أؾمبوب متعددة مـفو اؾمتـبوط اًمراوي طمؽؿ  – 2

 شمػسػم سمعض إًمػوظ اًمغريبي ذم احلديٌ  وأ،  اًمـبل 

 أن اعمدرج مـ إكقاع اعمشؽميمي سملم اًمصحقح واحلسـ واًمضعقػ . – 3

  اإلدراج ىمد يؽقن ذم اًمسـد وىمد يؽقن ذم اعمتـ . – 4

أو يـص إموم ، أن اًمطريؼ عمعرومي اعمدرج إمو أن شمليت روايي سمدون اًمؾػظ اعمدرج  – 5

أو يستحقؾ صدوره مـ اًمـبل صغم ، أو يٍمح اًمذي ىموم سموإلدراج ، مـ إئؿي 

 اهلل قمؾقف وؾمؾؿ .

خيتؾػ طمؽؿ اعمدرج سمحسى أهمراضف ودواقمقف ، وىمد أمجع اًمعؾامء قمغم أن شمعؿده  – 6

 وضمعؾف مؾحؼ سموًمؽذاسملم . طمرام ، وىمد شمشدد سمعضفؿ

قمـويي اعمحدصملم واهتاممفؿ سمبقون اعمدرج وذًمؽ سمذيمره ضؿـ قمؾقم احلديٌ شمورة  – 7

اًمػصؾ ًمؾقصؾ » وإومراده سموًمتلًمقػ شمورة أظمرى يموخلطقى اًمبغدادي ذم يمتوسمف 

 ش . اعمدرج ذم اًمـؼؾ 
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 أن اإلدراج ذم اعمتـ ؾمبى مـ أؾمبوب اخلالف اًمػؼفل – 8 

وإن وىمع  ، ًمؾراوي إذا شمعؿده عمو ومقف مـ اًمتؾبقس واًمتدًمقس اعمدرج يعد ضمرطموً  – 9

إٓ إذا يمثر ظمطمه ،  سفق ومال طمرج وٓ إصمؿاًمطل أو مـ اًمراوي قمغم ؾمبقؾ اخل

 ومققضمى ضعػف وضمرطمف ويطعـ ذم ضبطف واشمؼوكف ومال يؽقن أهاًل ًمؼبقل روايتف.

 وبعد
تقومؼ بقاب ومومام ذيمرشمف مع شمؼصػمي وضعػل إكام هق ضمفد اعمؼؾ ومام يمون  مـ ص

مـ اهلل قمز وضمؾ وطمده وإن يمون مـ ظمطل أو كسقون أو ؾمفق ومؿـ كػز وطمسبل أكـل 

 سمنم اضمتفد ًمؾقصقل ًمؾصقاب .

 [ 88] هقد   ژ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ژ

واهلل أؾملل أن يـػع سمف يموشمبف وىمورئف وؾمومعف وأن جيعؾف ذم مقازيـ طمسـويت إكف 

 وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف . 

وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم وصكم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم ؾمقدكو 

 حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم .

 خويدم السنت النبويت املطهرة

 أستاذ احلديث الشريف وعلومه

 املساعد بكلية أصول الدين طنطا جامعة األزهر
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 املصادر واملراجعفهرس  
أصقل احلديٌ قمؾقمف ومصطؾحف . ًمؾديمتقر / حمؿد قمجوج اخلطقى ، ط : دار  –

 م . 2881 -هـ  1421سمػموت  –اًمػؽر 

اإلقمالم سمػقائد قمؿدة إطمؽوم . ًمرساج اًمديـ سمـ اعمؾؼـ ، حتؼقؼ / قمبد اًمعزيز سمـ  –

 م . 1997 -هـ  1417إومم  –أمحد حمؿد ، ط : دار اًمعوصؿي اًمسعقديي 

إم . ًمإلموم ًمؾشوومعل أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس اعمطؾبل اًمشوومعل ، ط : دار  –

 م .1998 – هـ 1418سمػموت  –اعمعرومي 

وين احلـػل ، ط : دار ؾماًمؽوسمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع ًمإلموم أيب سمؽر  -

 م . 1986 –هـ  1486اًمثوكقي  –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس . عمحؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمرزاق اعمؾؼى  –

 سمؿرشمه اًمزسمقدي ، ط : دار اهلدايي .

شمدريى اًمراوي ذح شمؼريى اًمـقاوي . ًمؾحوومظ اًمسققـمل ، ط : دار ـمقبي ، حتؼقؼ  –

 أسمق ىمتقبي كظر حمؿد سمـ اًمػوريويب .

 –اًمعراىمل ، ط : دار اًمػؽر  اًمتؼققد واإليضوح ذح مؼدمي اسمـ اًمصالح . ًمؾحوومظ –

 م . 1981 -هـ  1481سمػموت 

اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين واعمسوكقد . ٕيب قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل اًمـؿري  –

اًمؼرـمبل ، حتؼقؼ مصطػك أمحد اًمعؾقي ، وحمؿد قمبد اًمؽبػم اًمبؽري ، ط : 

 هـ . 1387اعمغرب  -وزارة قمؿقم إوىموف واًمشئقن اإلؾمالمقي 

شمقضمقف اًمـظر إمم أصقل إصمر . ًمطوهر سمـ صوًمح اجلزائري اًمدمشؼل ، حتؼقؼ  –
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اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة ، ط : مؽتبي اعمطبققموت اإلؾمالمقي سمحؾى ، إومم  

 م . 1995 -هـ  1416

شمقضقح إومؽور عمعوين شمـؼقح إكظور . عمحؿد سمـ إؾمامقمقؾ إمػم اًمصـعوين ، ط :  –

 حتؼقؼ حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد .سمػموت ،  –دار اًمػؽر 

 –نمح اجلومع اًمصحقح . ًمرساج اًمديـ اسمـ اعمؾؼـ ، ط : دار اًمػالح ًماًمتقضقح  –

 م . 2888 -هـ  1439إومم  –مٍم 

 –شمقسػم مصطؾح احلديٌ . ًمؾديمتقر حمؿقد اًمطحون ، ط : مؽتبي اعمعورف  –

 اًمريوض .

اهلودي كقر اًمديـ اًمسـدي ،  طموؿمقي اًمسـدي قمغم ؾمــ اسمـ موضمف . عمحؿد سمـ قمبد –

 ط : دار اجلقؾ سمػموت .

طموؿمقي اسمـ اًمؼقؿ قمغم ؾمــ أيب داود . ٓسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي ، ط : دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  –

 هـ . 1415اًمثوكقي  –سمػموت  –

ظمالصي اًمؽالم ذح قمؿدة إطمؽوم . ًمػقصؾ سمـ قمبد اًمعزيز سمـ ومقصؾ اًمـجدي  –

 م . 1993 -هـ  1412اًمثوكقي  –

 هـ . 1421إومم  –ؾمــ اًمؽممذي ، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل  –

 هـ . 1421أومم  –ؾمــ أيب داود ، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل  –

ؾمــ اًمدارىمطـل . ٕيب احلسـ قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد اًمبغدادي اًمدارىمطـل ، حتؼقؼ  –

 -هـ  1424إومم  –اًمشقخ ؿمعقى إركموط ، ط : ممؾمسي اًمرؾموًمي 

 م . 2884
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ؾمــ اًمدارمل . ٕيب حمؿد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمػضؾ اًمدارمل . حتؼقؼ  – 

 م2888 -هـ 1412إومم  –اًمسعقديي  –طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد، ط : دار اعمغـل 

 هـ . 1421أومم  –ؾمــ اسمـ موضمي ، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل  –

أومم  –، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل ؾمــ اًمـسوئل اًمصغرى  –

 هـ . 1421

ؾمــ اًمـسوئل اًمؽؼمى . حتؼقؼ طمسلم قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل ، إذاف ؿمعقى إركموط  –

 سمػموت . –م ، ط : ممؾمسي اًمرؾموًمي  2881 -هـ  1421إومم  –

ذح اًمتبٍمة واًمتذيمرة . ٕيب اًمػضؾ زيـ اًمديـ اًمعراىمل ، ط : دار اًمؽتى  –

إومم  –وت ، حتؼقؼ قمبد اًمؾطقػ اهلؿقؿ وموهر يوؾملم اًمػحؾ سمػم –اًمعؾؿقي 

 م . 2882 -هـ  1423

ذح اًمزرىموين قمغم اعمقـمل . عمحؿد قمبد اًمبوىمل اًمزرىموين اعمٍمي ، ط : مؽتبي اًمثؼوومي  –

 م . 2882 -هـ  1424إومم  –اًمؼوهرة  –اًمديـقي 

. أسمق احلسلم حمؿد سمـ مسعقد سمـ حمؿد اًمبغقي ، ط :  ذح اًمسـي . ًمإلموم اًمبغقي –

 –سمػموت ، حتؼقؼ اًمشقخ ؿمعقى إركموط  –دمشؼ  –اعمؽتى اإلؾمالمل 

 م . 1983 -هـ  1483إومم 

 –ذح معوين أصمور ًمإلموم ايب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد اًمطحووي ، ط : قمومل اًمؽتى  -

 م . 1995 -هـ  1414إومم 

مصطؾحوت أهؾ إصمر ، ًمعكم سمـ ؾمؾطون سمـ حمؿد كقر اًمديـ  ذح كخبي اًمػؽر ذم –

 –اعمال اًمؼوري ، حتؼقؼ حمؿد كزار متقؿ ، وهقثؿ كزار متقؿ ، ط : دار إرىمؿ 
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 سمػموت . 

اًمـوذ  –ؿمعى اإليامن ًمؾبقفؼل ، حتؼقؼ اًمديمتقر قمبد اًمعكم قمبد احلؿقد طمومد  –

 م . 2883 -هـ  1423إومم  –اًمريوض  –مؽتبي اًمرؿمد 

 هـ . 1421أومم  –صحقح اًمبخوري ، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل  –

 –صحقح اسمـ طمبون . عمحؿد سمـ طمبون سمـ أيب طموشمؿ اًمبستل ، ط : ممؾمسي اًمرؾموًمي  –

 م ، حتؼقؼ ؿمعقى إركموط . 1988 -هـ 1488إومم  –سمػموت 

 هـ . 1421أومم  –صحقح مسؾؿ ، ط : مجعقي اعمؽـز اإلؾمالمل  –

فمػر إموين سمنمح كختٍم اًمسقد اًمنميػ اجلرضموين ذم كختٍم احلديٌ . ًمؾشقخ  –

اًمثوًمثي  –حمؿد قمبد احلل اًمؾؽـقي ، ط : مؽتبي اعمطبققموت اإلؾمالمقي سمحؾى 

 هـ ، حتؼقؼ اًمشقخ قمبد اًمػتوح أسمق همدة . 1416

قمؾقم احلديٌ ومصطؾحف . ًمؾديمتقر صبحل إسمراهقؿ اًمصوًمح ، ط : دار اًمعؾؿ  –

 م . 1984اخلومسي  –سمػموت  –لم ًمؾؿالي

ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري . ًمؾحوومظ اسمـ طمجر اًمعسؼالين ، ط : دار  –

 هـ ، حتؼقؼ حمى اًمديـ اخلطقى . 1379سمػموت  –اعمعرومي 

ومتح اعمغقٌ . ًمإلموم اًمسخووي ، ط : دار أطمد ، حتؼقؼ اًمشقخ صالح حمؿد  –

 قمقيضي .

ًمؾخطقى اًمبغدادي ، حتؼقؼ اًمديمتقر قمبد اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ .  –

 -هـ  1418ؿمعبون  –إومم  –اًمسؿقع حمؿد إكقس ، ط : دار اسمـ اجلقزي 

 م . 1997
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اًمػصؾ ًمؾقصؾ اعمدرج ذم اًمـؼؾ . ًمؾخطقى اًمبغدادي ، حتؼقؼ حمؿد سمـ مطر  – 

 م . 1997 -هـ  1418إومم  –اًمزهراين ، ط : دار اهلجرة 

 –صحقح اًمبخوري . ط : دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب اًمؽقايمى اًمدراري ذح  –

 م . 1937 -هـ  1356أومم  –سمػموت 

 –ًمسون اًمعرب . عمحؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم مجول اًمديـ سمـ مـظقر ، ط : دار صودر  –

 هـ . 1414اًمثوًمثي  –سمػموت 

 اعمجؿقع ذح اعمفذب . ًمإلموم ذف اًمديـ اًمـقوي ، ط : دار اًمػؽر . –

ري ، حتؼقؼ اًمصحقحلم . ًمإلموم أيب قمبد اهلل احلويمؿ اًمـقسوسمقاعمستدرك قمغم  –

إومم  –سمػموت  –: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو ، ط 

 م . 1998 -هـ 1411

مسـد اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ ، ط : ممؾمسي اًمرؾموًمي ، حتؼقؼ ؿمعقى إركموط ،  –

 م . 2881 -هـ  1421وقمودل مرؿمد وآظمرون ، ط : أومم 

مسـد احلؿػمي . ٕيب سمؽر قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم اًمؼرر احلؿقدي ، طمؼؼف طمسلم  –

 م . 1996إومم  -ؾمقريو  –دمشؼ  –ؾمؾقؿ أؾمد ، ط : دار اًمسؼو 

، حتؼقؼ  مسـد أيب داود اًمطقوًمز . ٕيب داود ؾمؾقامن سمـ داود سمـ اجلورود اًمطقوًمز –

إومم  –مٍم  –اًمديمتقر حمؿد سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل ، ط : دار هجر 

 م . 1999 -هـ  1419

مسـد قمكم سمـ اجلعد . ًمعكم سمـ اجلعد سمـ قمبقد ، حتؼقؼ قمومر أمحد طمقدر ، ط :  –

 م . 1998 -هـ  1418إومم  –سمػموت  –ممؾمسي كودر 
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مصـػ قمبد اًمرزاق اًمصـعوين . حتؼقؼ طمبقى اًمرمحـ إقمظؿل ، ط : اعمجؾس  – 

 هـ . 1483اًمثوكقي  –اًمعؾؿل سموهلـد 

 -هـ  1351إومم  –طمؾى  –معومل اًمســ . ًمإلموم اخلطويب ، ط : اعمطبعي اًمعؾؿقي  –

 م . 1932

 اعمعجؿ اًمقؾمقط . شملًمقػ جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ، ط : دار اًمدقمقة . –

ـل ٓسمـ ىمدامي. ٕيب حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اعمؼدد، ط اعمغ –

 م . 1968 -هـ  1388: مؽتبي اًمؼوهرة 

اعمـتؼك ٓسمـ اجلورود . ٕيب حمؿد قمبد اهلل سمـ قمكم سمـ اجلورود ، حتؼقؼ قمبد اهلل قمؿر  –

 -هـ  1488إومم  –سمػموت  –اًمبورودي ، ط : ممؾمسي اًمؽتوب اًمثؼوومقي 

 م . 1988

دمشؼ  –مـفٍ اًمـؼد ذم قمؾقم احلديٌ . ًمؾديمتقر كقر اًمديـ قمؽم ، ط : دار اًمػؽر  –

 م . 1981 -هـ  1481اًمثوًمثي  –ؾمقريو  –

اعمـفؾ اًمعذب اعمقرود ذح ؾمــ أيب داود . عمحؿقد سمـ ظمطوب اًمسبؽل ، ط :  –

 هـ . 1351إومم  –اًمؼوهرة  –مطبعي آؾمتؼومي 

 هـ . 1421أومم  –قي اعمؽـز اإلؾمالمل مقـمل موًمؽ ، ط : مجع –

اعمقىمظي ذم قمؾؿ مصطؾح احلديٌ . ًمإلموم ؿمؿس اًمديـ اًمذهبل ، اقمتـك سمف اًمشقخ  –

 هـ . 1412اًمثوكقي  –قمبد اًمػتوح أسمق همدة ، ط : اعمطبققموت اإلؾمالمقي سمحؾى 

 –كزهي اًمـظر ذم شمقضقح كخبي اًمػؽر . ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين ، ط : دار اًمصبوح  –

 م . 2888 -هـ  1421اًمثوًمثي  –، حتؼقؼ كقر اًمديـ قمؽم  دمشؼ
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كصى اًمرايي ٕطموديٌ اهلدايي . جلامل اًمديـ يقؾمػ اًمزيؾعل ، حتؼقؼ حمؿد قمقامي  – 

 م . 1999 -هـ  1418إومم  –سمػموت  –، ط : ممؾمسي اًمريون 

 – اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر . ٓسمـ إصمػم اجلزري ، ط : اعمؽتبي اًمعؾؿقي –

م ، حتؼقؼ ـموهر أمحد اًمزاوي ، وحمؿقد حمؿد  1979 -هـ  1399سمػموت 

 اًمطـوطمل .

كقؾ إوـمور . ًمإلموم حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين ، حتؼقؼ قمصوم اًمديـ اًمصبوسمطل ، ط  –

 م . 1993 -هـ  1412إومم  –مٍم  –: دار احلديٌ 

أسمق ؿمفبي ، ط : دار  اًمقؾمقط ذم قمؾقم ومصطؾح احلديٌ . ًمؾديمتقر حمؿد حمؿد –

 اًمػؽر اًمعريب .
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 ىعات ــــــاملىض رس ــفه 
 

 الصفخة املىضــــــــــىع

  اعمؼدمي 

  اعمبحٌ إول  شمعريػ اعمدرج ومو يتعؾؼ سمف مـ أطمؽوم

  اعمطؾى إول : شمعريػ اعمدرج ًمغي واصطالطموً 

  اعمطؾى اًمثوين : أكقاع اعمدرج .

  اإلؾمـودمدرج  "اًمـقع إول :

  اًمـقع اًمثوين : مدرج اعمتـ

  اعمطؾى اًمثوًمٌ : أؾمبوب اإلدراج ودواقمقف

  اعمطؾى اًمراسمع : يمقػقي معرومي اعمدرج

  اعمطؾى اخلومس : طمؽؿ اعمدرج

  اعمطؾى اًمسودس : اعممًمػوت ذم اعمدرج .

  اعمبحٌ اًمثوين : كامذج شمطبقؼقي ًمإلدراج وأصمره ومؼف احلديٌ

  احلديٌ إول

  احلديٌ اًمثوين

  احلديٌ اًمثوًمٌ

  احلديٌ اًمراسمع
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 الصفخة املىضــــــــــىع 
  احلديٌ اخلومس
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