
 "املدرج":
 المدرج: اسم مفعول من أدرج، واإلدراج في المغة أن يدخل في الشيء ما ليس منو.

وفي اصطالح المحدثين: ىو الحديث الذي زيد فيو ما ليس منو في السند، أو في المتن 
ويعرف المدرج بوروده منفصال في رواية أخرى أو بالنص عمى ذلك من الراوي، أو من بعض 

 يقول ذلك. -صمى اهلل عميو وسمم-أو باستحالة كونو  األئمة المطمعين
 أقسامو: ينقسم إلى قسمين:

 مدرج المتن. -1
 ومدرج السند. -2

شيء من كالم بعض  -صمى اهلل عميو وسمم-مدرج المتن: ىو أن يدخل في حديث رسول اهلل 
قد يكون في الرواة فيتوىم من يسمع الحديث أن ىذا الكالم منو، وقد يكون في أول الحديث، و 

 وسطو وقد يكون في آخره، وىو األكثر.
مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن عمرو بن الييثم 

صمى اهلل -وشبابة بن سوار عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ىريرة قال: قال رسول اهلل 
". فقولو: "أسبغوا الوضوء" مدرج من كالم عميو وسمم: "أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار

أبي ىريرة، وقد بينت ذلك رواية البخاري في صحيحو عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد 
قال: "ويل  -صمى اهلل عميو وسمم-عن أبي ىريرة قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم 

وقد رواه الجم الغفير عنو  لألعقاب من النار" فقد وىم في األولى أبو قطن، وشبابة عن شعبة،
 كرواية آدم.

"ومثال المدرج في الوسط": ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن 
صمى اهلل عميو -ىشام بن عروة عن أبيو عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول اهلل 

رقطني: ىكذا رواه عبد يقول: "من مس ذكره أو أنثييو أو رفغيو فميتوضأ". قال الدا -وسمم
ىشام، ووىم في ذكر األنثيين والرفغ وأدرجو كذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن  الحميد عن

ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن ىشام منيم: أيوب وحماد بن زيد وغيرىما، ثم رواه من 
أو أنثييو أو  طريق أيوب بمفظ: "من مس ذكره فميتوطأ" قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيو

ذكره فميتوطأ، وكذا قال الخطيب، فعروة لما فيم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة 
الشيوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنو من صمب الخبر 

 فنقمو مدرجا فيو، وفيم اآلخرون حقيقة الحال ففصموا.
بيل التفسير من الراوي لكممة غريبة مثل ما وقع في وقد يكون اإلدراج في الوسط عمى س

حديث عائشة رضي اهلل عنيا في بدء الوحي في صحيح البخاري، وغيره ففيو: "ثم حبب إليو 



فقولو: وىو  ...الميالي ذوات العدد"  -وىو التعبد-الخالء فكان يخمو بغار حراء فيتحنث فيو 
 ديث.التعبد. تفسير من الزىري لمتحنث أدرج في الح

"ومثال المدرج في آخر الحديث": ما روي في الصحيح عن أبي ىريرة مرفوعا: "لمعبد الممموك 
أجران، والذي نفسي بيده لوال الجياد في سبيل اهلل والحج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا 

إلخ" مدرج من قول أبي  ...ممموك"، فيذا مما يتبين بادئ الرأي أن قولو: "والذي نفسي بيده 
ألن أمو ماتت وىو صغير، وألنو  -صمى اهلل عميو وسمم-ريرة الستحالة أن يقولو النبي ى

 يمتنع منو أن يتمنى الرق، وىو أفضل الخمق عمى اإلطالق.
 "الثاني" مدرج السند: ومرجعو في الحقيقة إلى المتن، وىو أقسام:

يجمع الكل عمى إسناد "األول": أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختمفة فيرويو عنيم راٍو ف
 واحد من تمك األسانيد وال يبين االختالف.

"الثاني": أن يكون المتن عند راٍو إال طرفا منو، فإنو عنده بإسناده آخر فيرويو راٍو عنو تاما 
شيخو إال طرفا منو، فيسمعو عن شيخو بواسطة،  باإلسناد األول، ومنو أن يسمع الحديث من

 الواسطة. فيرويو راٍو عنو تاما بحذف
"الثالث" أن يكون عند الراوي متنان مختمفان بإسنادين مختمفين فيروييما راو عنو مقتصرا 
عمى أحد اإلسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص بو، لكن يزيد فيو من المتن ما 

 ليس في األول.
ان الثوري عن "مثال األول": ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن ميدي عن سفي

واصل ومنصور واألعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، ىكذا رواه جماعة عن واصل، 
وقد بين اإلسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايتو عن سفيان، وفصل أحدىما عن 

 اآلخر، وروايتو أخرجيا البخاري في صحيحو.
شريك فرقيما والنسائي من رواية سفيان "مثال الثاني": حديث رواه أبو داود من رواية زائدة و 

-بن عيينة كميم عن عاصم بن كميب عن أبيو عن وائل بن حجر في صفة صالة رسول اهلل 
صمى اهلل عميو وسمم، وقال فيو: ثم جئتيم بعد ذلك في زمان برد شديد فرأيت الناس عمييم 

نما أدرج  ليس ىو ...جل الثياب تحرك أيدييم تحت الثياب، فقولو: "ثم جئتيم"  بيذا اإلسناد، وا 
عميو، وىو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أىمو عن وائل، وىكذا رواه 
مبينا زىير بن معاوية، وأبو بدر شجاع بن الوليد فميزا قصة تحريك األيدي، وفصالىا من 

 الحديث وذكرا إسنادىا.
كمو عمى اختالف أنواعو باتفاق أىل "حكم االدراج" ما كان من الراوي عن عمد، فإنو حرام 

الحديث والفقو واألصول لما يتضمن من التدليس والتمبيس، وعزو القول إلى غير قائمو، 



ونسبة ما ليس من كالم رسول اهلل إليو. قال السمعاني: من تعمد اإلدراج فيو ساقط العدالة 
خطأ من غير  ن الراويوممن يحرف الكمم عن مواضعو، وىو ممحق بالكذابين، وأما ما وقع م

تقانو أما  عمد، فإن كان قميال فال حرج عميو إال إن كثر خطؤه فيكون جرحا وطعنا في ضبطو وا 
اإلدراج لتفسير شيء من معنى الحديث، ففيو تسامح، ولذلك فعمو الزىري وغير واحد من 

 .واألولى أن ينص الراوي عمى بيانواألئمة 
 


