
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم اإلسالمية

 

 

 عنوان البحث

 )) اثر الحديث المرسل في اختالف الفقهاء ((

 بحث مقدم الى كلية العلوم اإلسالمية / جامعة ديالى

 وهو جزء من نيل شهادة البكالوريوس

 

 تقدمت به الطالبة

 اسيل عبد فليح

 

 الدكتوراالستاذ بأشراف 

 وليد هاشم كردي الصميدعي

 

 

 م2022                                                                   م2021



 االهــــــــــــــــداء
 

 

اهدي تخرجي وحصاد ما زرعت في سنين طويلة الى رمز التضحية والحب والحنان 
والى من حصد االشواك ،  والعطاء امي الغالية التي اضاءت لي قناديل العلم والمعرفة

قال تعالى فيهما: }َوُقْل َربِّ الذين  عن دربي ليمهد طريق العلم لي والدي العزيز
 [24َصِغيًرا{ ]اإلسراء: اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني 

الى ... عائلتي ومن احبهم جميعًا وكل من ساندني للوصول الى هذه المرحلة  
 الدكاترة والزمالء شكرًا ...

 

 الباحثة ...                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وتقدير شكر
 

ْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم { ]إبراهيم:  هلل ااحمد [ 7عمال بقوله تعالى: }َواِ 
 .....على اتمام هذا البحث خرًا آاواًل و  ه جل وعال واشكر 

اَل َيْشُكُر اللََّه َمْن اَل َيْشُكُر » وطاعة للنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم في قوله:
الى جميع من  وامتنانيأقدم شكري [ 232/ 4]مسند أبي داود الطيالسي « النَّاَس 

بداءم هدو جه بفضلعانوني وساعدوني في اخراج هذا البحث أ اآلراء القيمة التي  ، وا 
الدكتور الفاضل االستاذ البحث  ي علىوخصوصًا مشرف  ساهمت في اتمام البحث

 .وليد هاشم كردي الصميدعي

  .الى الهيئة التدريسية في القسم عمومًا كما اقدم شكري وامتناني 

 

 

 

 واهلل ولي التوفيق ...

 

 

 

 

 



 المقدمة:

وأنزل كتبه والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ؛ قال تعالى: )َلَقْد  الحمد اهلل الذي أرسل رسله بالحق ،

)اللَُّه الذي َأْنَزَل  َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط ( ، وقال:

 ة والسالم للى رسول اهلل محمد الذي بع  للى ذو  أووا  متررق  اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِميَزاَن( ، والصال

وقلوب متشتت  وآرا  متباين  ، فجمع اهلل به الشمل ، وألف به بين القلوب ، ولصم به من كيد 

 الشيطان. وبعد:

وقد قرن  ن الكريمآعد القر ب يتشريع اإلسالممصادر المن مصدر ثاني  المطهر ة تعد السن  النبوي 

 :فقال تعالى،وجعل ثواب ذلك الرحم  صلى اهلل لليه وسلم وجل طالته بطال  نبيه  لز اهلل

ُسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمون{ طاع رسوله صلى اال لمن أاإليمان كما نرى اهلل لز وجل  .1}َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَّ

تعالى : ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍ  ِلَذا  ؛ قالبحكمه ، وسلم ألمره ونهيه  ياهلل لليه وسلم ورض

لَّ َضالاًل َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَر ُة ِمْن َأْمِرِوْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد ضَ 

ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي  ، وقوله سبحانه )َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى 2ُمِبينًا(

  .3َأْنُرِسِهْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليمًا(

حي   الشرلي  ،ط االحكام اتنباس فياالصل الثاني بعد القرآن الكريم السن  النبوي   تلما كانو 

 يكونان  ارتأيتقد ومن ونا  جا ت السن  اما مؤكد ة للقرآن الكريم أو مبين  ومرسر ة لمجمله ، 

                                                

 132سور ة آل لمران:  - 1
 36سور ة األحزاب: - 2
 65سور ة النسا : - 3



الك االئم  في سللى م طالعلالوذلك ،  (أثر الحدي  المرسل في اختالف الرقها ) :لنوان بحثي

 .ثر ذلك في اختالف الرقها أبيان و اج بالحدي  المرسل جاالحت

فقد بينت فيه حكم  :أما المبح  األول ، وقد جا  البح  مقسمًا للى مقدم  ومبحثين وخاتم  

 اج بالحدي  المرسلجاالحت

 ثر اختالف الرقها  في الحدي  المرسل.أالمبح  الثاني فقد لقدته لبيان  وأما 

 وأما الخاتم  فقد ضمنتها النتائج التي توصلت اليها.

فما كان فيه من صواب فمن اهلل وما كان فيه من خطأ فمني  هذا مبلغي من العلم وأخيرا

  واستغفر اهلل.

 

 

 

 

 

 



 مفهوم المرسل وحكم االحتجاج به لمبحث االول:ا

 المطلب االول: مفهوم المرسل لغة واصطالحا

 المرسل في اللغةاوال: 

كان في يدي طائر، فأرسلته ، أي  المرسل مأخوذ من قوله أرسلت كذا اذا اطلقته ولم تقيده يقال ،

 َأْرَسْلَنا َأنَّا َترَ  َأَلمْ } :كما في قوله تعالى( 1)خليته واطلقته ، ويقال ارسل الشي، اذا اطلقه واومله

وقد أشار االمام المازري الى  .ن المرسل اطلق االسنادإفك، ( 2){َأزًّا َتُؤزُُّومْ  اْلَكاِفِرينَ  َلَلى الشََّياِطينَ 

ويقال جا  االبل ارسااًل اذا جا  منها رسل بعد رسل والرسل قطيع من االبل قد لشر  ، (3)وذا

)) صلى اهلل لليه وسلمكما في قوله  ،ويقال ارسل أبله الى الما  ارسااًل أي قطعاً  ،ترسل بعد قطيع

  . (5)أي فرقًا فرقاً ( 4)للى الحوض وانه سيؤتي بكم رساًل رساًل(( فرطاني 

فيحتمل ان يكون مأخوذًا من االطمئنان الى االنسان والثق  ( 6)والطمأنين و االستئناس وواالسترسال 

 .( 7)فكأن المرسل اطمأن الى من ارسل لنه ووثق به لمن يوصله اليه،به فيما يحدثه 

 

 

                                                

 . ماده رسل 345ص  7ماده رسل تاج العروض  ج  285ص  11. لسان العرب ج 394ص 2تهذيب اللغ  ج  ((1
 (83سور ة مريم . اي  ) ((2
  23جامع التحصيل .ص((3
  963ص  4صحيح مسلم ج 551ص 1صحيح البخاري ج((4
  1709(( ص 5الصحاح في اللغ  ج )) 381ص  11عرب ج. لسان ال 393( ص 3تهذيب اللغ  ج ) ((5
 المصادر السابق  ((6
 35جامع التحصيل ص  ((7



 سريع  السير ، وقال كعب بن زوير . ع مرسال، يقال ناقه مرسال ، أيوالمراسيل جم

 ( 1)يبلغها                       اال العتاق النجيات المراسيل أضحت سعاد بأرض ال

 ( 2) .فكان المراسيل للحدي  اسرع فيه لجاًل ، فحذف بعض اسناده والكل محتمل

 المرسل في االصالح .ثانيا: 

قبل الخوض في تعريف الحدي  المرسل البد من تعريف الحدي  المنقطع والمرصل لما لهما من 

 لند بعض العلما . ارتباط بالمرسل

سقط من اسناده قبل الصحابي راو واحد في موضوع واحد او في  وو ما -والحدي  المنقطع :

 (3).يكون السقط في اوله في اخره يزيد في كل موضوع للى واحد وال مواضع متعدد ة بحي  ال

فأما اذا سقط راو من مكان .  سقط من اسناده اثنان فصالدًا في موضوع واحد وو ما -والمعضل:

 ( 4).ثم راو من موضع اخر فهو منقطع في موضعين وليس معضاًل في اإلصالح

 دين لذلك سنبين تعريف المرسل لنيلنه بإصالح االصول فيختلين ثالمحد بإصالحوالمرسل 

 ن .يالمحدثين ولند االصولي

                                                

 . 336ص  3جمهره اللغ  ج 337ص  3ترتيب القاموس المحيط ج 283ص  11لسان العرب ج ((1
 34جامع التحصيل ص  ((2
 .52نخبه الركر ص  88التقيد وااليضاح ص  51أنظر مقدمه بن الصالح ص  ((3
  80التقيد وااليضاح ص 5الموقظه ص. 54انضر مقدمه بن الصالح ص ((4



المرسل وو ما انقطع اسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع ممن فوقه  :قال الخطيب البغدادي

من حي  االستعمال ما رواه التابعي لن النبي صلى اهلل لليه  باإلرساليوصف  ان اكثر ما لال

 .وسلم

خالف بين اول العلم ان ارسال الحدي  الذي ليس بمدلس ، وو رواي   ال :وقال الخطيب ايضاً 

وابن جريح لن لبد اهلل بن لبد  صلى اهلل لليه وسلمصره كتابعين لن النبي الراوي لمن لم يعا

اهلل بن لتب  ومالك لن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ،او لمن لاصره ولم يلقه ، 

وممن اطلق المرسل للى المنقطع من االئمه القدامى وابو زرله ( 1)كالشوري وشعب  لن الزوري

لن  يخعبن يزيد الن إلبراويمري في حدي  بل صرح البخا،  قيوالبيه  وابو حاتم ثم الدار قطني

ابي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون ابراويم لم يسمع من ابي سعيد وصرح البخاري وابو داود في 

حدي  لعون بن لبد اهلل بن لتب  ابن مسعود لن ابي مسعود بأنه مرسل ، لكونه لم يدرك بن 

وكذلك الظاور من كالم الشافعي ان المرسل والمنقطع مختلف فمنهم من شاود اصحاب ( 2)مسعود

صلى اهلل لليه ( 3)فحد  حدي  منقطعًا لن النبي عينبمن التا صلى اهلل لليه وسلم) رسول اهلل 

 ووو كافر ثم اسلم بعد موته ، فهو تابعي صلى اهلل لليه وسلمواما من سمع من النبي  ،وسلم

وخي رسول مرقد نخالف في االحتجاج به كالت بل وو موصول ال، يثه ليس بمرسل أتراقًا وحد

يعلى في مسنديهما وساقاه مساق االحادي   وأبووراوي قيصر فقًد خرج حديثه االمام أحمد 

 المسند ة.

                                                

 . 31ص الرواي الكميه في للم  ((1
 138ص  1. فتح المغي  ج 7المرسل البي حاتم ص ((2
 .  468الرسال  للشافعي ص   ((3



وكذلك من رأ  النبي محمد صلى اهلل لليه وسلم ووو غير مميز، كمحمد بن ابي بكر الصديق، 

فأنه صحابي وحكم روايته حكم المرسل ال الموصول الن اكثر رواياته لن التابعين . بخالف 

الصحابي الذي ادرك وسمع ، فان احتمال روايته لن التابعين بعيدًا جدًا وبهذا أراد للى تخصيص 

 (1)سل بالتابعينالمر 

 المرسل في اصطالح اَلصوليين .

اختلف األصوليين في صور المرسل كما اختلف في صوره المحدثون فقد لرفوه بعد ة تعاريف 

 -يأتي : وكلها تدور حول الحدي  الذي فيه انقطاع في سلسل  الروا ة، ومن وذه التعاريف ما

فهذا لضاف  الى الرسول  صلى اهلل لليه وسلم قول التابعين قال رسول اهلل -فقد لرفه الجويني :

بعضهم مع بعض  الروا ةمع السكوت لن ذكر الناقل لنه، ووذا يجر  في  صلى اهلل لليه وسلم

قول  -ي بأنه :دمآلولرفه ا( 2)صلى اهلل لليه وسلمفي االلصار المتأخر ة لن لصر رسول اهلل 

من غير ذكر  لى اهلل لليه وسلمصقال رسول اهلل  -العدل غير الصحابي من أئم  النقل :

 ( 3).ونحو وذا لرفه ابن الحاجب .الواسط 

بين  او  الراويبين  ما كان بين احد من رواته ، او :ولرفه ابن حزم الظاوري في المحلى بأنه

 يعرف . من ال صلى اهلل لليه وسلمالنبي 

                                                

 فتح المغي  . 866ص  1مسند الراوي ج ((1
  636البروان للجويني ص  ((2
  803ص  3، تسير التحرير ج  64، منتهى الوصول ص  178ص  1لالمذي جانضر االحكام  ((3



 ناقل صلى اهلل لليه وسلموو الذي سقط بين احد رواته وبين النبي  :وكذلك لرفه في االحكام بأنه

 .( 1) واحد فصالدا

فهو لند الرقها  وأصحاب األصول والخطيب والحافظ ابي بكر البغدادي  :وقال النووي في المرسل

وجمالته من المحدثين : ما انقطع اسناده للى أي وجه كان انقطاله فهو لندوم بمعنى 

 ( 2).المنقطع

صلى اهلل لليه قال رسول اهلل  صلى اهلل لليه وسلمقول من لم يلق النبي  :ي بأنهشولرفه الزرك

في تعريره   وتوسع أبو الحسن الكرخي من الحنري(  3).األصوليين ألم عريفسوا  التابعي فت وسلم

وذه  لمصلى اهلل لليه وسار وما قبلها قال : رسول اهلل صوو قول الواحد من اول وذه االل :فقال

 -من أوسع التعاريف :

 -المرسل في اصالح المحدثين :

 من الصحاب    ي جمالقاترق اول الحدي  للى ان المرسل وو قول التابعي الكبير الذي ل

صلى اهلل لليه وجالسهم ، كعبد اهلل ابن الخيار ، وسعيد ابن المسيب ، قال رسول اهلل 

 .وسلم

                                                

 3ص  3االحكام البن حزم ج 51( ص1المحلى البن حزم ج) ((1
 30(( ص 1صحيح مسلم في شرح النووي ج))((2
 . 503( ص 5البحر المحيط ج ) ((3



لم يختلروا في  :وكذلك قال الحاكم (1)خالف فيها  ان وذه الصور ة ال -وقال ابن الصالح:

قال  :ان وذا الحدي  المرسل وو الذي يروبه المحد  بأسانيد متصل  الى التابعي فيقول

ان وذا االسم أي ) المرسل( اوقعوه  -وقال ابن لبد البر : .صلى اهلل لليه وسلمرسول اهلل 

 (2).اهلل لليه وسلمصلى ، بأجماع للى حدي  التابعي الكبير لن النبي 

فمنهم من التبره ،  صلى اهلل لليه وسلمواختلروا في قول التابعي الصغير : قال رسول 

 ( 4).يعده موصواًل بل وو منقطع لنده ومنهم من ال (3)مرسال ووو المشهور لند المحدثين

، وو ان الرواي  التابعي الصغير لن الصحاب  قليل  نادر ة  -الخالف في ذلك : أومنش

فأكثروم روايتهم لن التابعين ، لم يلقوا من الصحاب  اال الواحد او االثنين  ألنهموذلك 

 .(5)والحكم انما يكون للغائب

بأنه رواي  الراوي لمن لم يسمع منه وكذلك قال الحاكم  -ولرفه أبو الحسين ابن القطان : 

تابع التابعي قال رسول اهلل  وو قول التابعي او -في المدخل البغوي في شرح السن  :

يذكر  قرن او قرنان ، وال صلى اهلل لليه وسلموبينه وبين الرسول  صلى اهلل لليه وسلم

 ى لليه الحاكم في للومه خالف ذلك .شلكن الذي م( 6)سمال  لن الذي سمعه

                                                

 136ص  1فتح المغي  ج 41ص  نزو  النظر 47المقدم  البن الصالح ص  19( ص 1التمهيد البن لبد البرج ) ((1
  47المقدم  البن الصالح ص  19التمهيد البن لبد البر ص ((2
 136ص  1فتح المغي  ج 48البال  الحنين ص  47المقدم  البن الصالح ص( (3
 136ص  1فتح المغي  ج 31( ص 1التمهيد البن لبد البر ج) ((4
 . 136( ص 1فتح المغي  ج) 4  الركر يشرح القاري ص .نخب 31( ص 1انظر التمهيد المصدر البن لبد البر ج)( (5
 137ص  1افتح المغي  ج 146ص  ة التبصر ة والتذكر  ((6



كان من ي ، وابن الحجاب ، وابن الهمام بقول مرسل العدل من أئم  النقل مطلقًا سوا  دمآلاقال و 

 ( .1)اول القرون الثالث  األولى ام ال

 يأخذ بحي  ال  والذي يبدو لي ان محل الخالف: وو كما قال القرطبي : فيما اذا كان المرسل ثق

لن غير لدل، وكما ذكر السيوطي في التدريب بأنه : اذا لم ينظم الى االرسال ضعف في بعض 

الرواته   .( 2)ضعيف جزماً سو  حااًل من مسند أفهو حينئذ  وا 

 المطلب الثاني: حكم االحتجاج بالحديث المرسل

اجمع العلما  للى ان الحدي  الصحيح وو الذي اتصل اسناده بنقل العدد الضابط الى منتهاه  

من غير المتصل الحدي  ، و  لل  فادح  فما لم يكن متصاًل ليس بصحيح من غير شذوذ وال

المرسل من غير الصحابي الذي ليس فيه لل  سو  االرسال فهل يعد حجه ام ال؟ فهنا اختلف 

 العلما  للى اقوال :

احمد في اصح  ماواإلم، ( 3)المرسل حجه مطلقًا ووذا وو قول االمام مالك واصحابه :احدوما

وجمهور ، ( 5) وو قول االمدي من الشافعيو ،  ( 4)أبو يعلى من اتباله -الروايتين لنه واختاروا:

                                                

البال   351المسود ة ص  169(( ص 3جمع الجو امع ج)) 878ص  3االحكام لالمذي ج 3ص  3انظر كشف االسرار ج ((1
 . 64منتهى الوصول ص 58ارشاد الرحول ص  336ص التبصر ة والتذكره 48الحدي  ص 

  413( ص 4السجر المحيط ج) 140( ص 1انظر فتح المغي  ج) ((2
  64بمنتهى الوصول ص 373( ص1احكام الرصول ج) 3( ص 1التمهيد البن لبد البر ج) ((3
الالم  3االمام احمد صالمدخل الى مذوب  64روضه الناضر ص 350المسوده ص  30( ص3التمهيد في أصول الرقه ج)((4

  31( ص1الموفعين ج)
  179( ص 3االحكام لالمذي ج) ((5



لثوري واالوزالي وابن كثير وجمهور الرقها  وحكاه الحاكم لن ا :ه قالبو ،   يالزيدو ( 1)المعتزل 

 (2).ماد بن ابي سلمه وبه قال أبو داودي وحنخعلبراويم ال

الى حجه المرسل في القرون الثالث  األولى واختلروا فيما بعد  وأصحابه حنير وذوب االمام أبو 

 -: ثالث القرون الى اقوال  وذه

التي   اول االلصار سوا  من القرون األولى اومن غيروا الن العلمن ل يساتقبل المر  -1

توفرت وذه العل  قبل في  إذافتوجب قبول المراسل للقرون الثالث  وي العدال  والضبط 

 جميع االلصار والقرون ، ووذا وو قول أبو حسن الكرخي .

 يروي اال من لرف بالعدال  والصدق واألمان  وال  ةيقبل المرسل بعد القرون الثالث  األخير  ال -2

 .يخسلن وو مثله ووذا وو قول ابي بكر الحصاص واختاروه شمس االئم  السر 

صلى اهلل لليه ل من ارسل في زماننا حديثًا لن النبي ان فقابوذا وو قول ليسى بن ا -3

فأن كان من أئم  الدين وقد نقل لن اول العلم فأن مرسله مقبول كما يقبل مسنده  وسلم

والى قبول المرسل العدل مطلقًا سوا  كان من اول القرون الثالث  ام ال؟ ذوب االمدي وابن 

 ( 3)الحاجب وابن الحاجب وابن الهمام

                                                

 176ص  31( ص1البحر الزخارج ) 629( ص 3في أصول الرقه ج)  المعلم ((1
 . 34 3 540الرسال  اللى  48لبال  الحدي  ص  3( ص 3كشف االسرار ج) 38( ص 11انظر المجموع ج) ((2
 3-8( ص 3كشف االسرارج) 146- 145( ص3الرصول في احكام األصول ج) 178( ص 3ج) انظر االحكام لالمذي ((3

منتهى الوصول  364- 359( ص 1أصول السرخي ج) 8-7، 8-3ص  3تسير التحرير ج 644( ص3ميزان األصول ج)
 64ص



بكي سالرازي والبيضاوي وابن الو الغزالي   ،رد المرسل مطلقًا ، وبه قال جمهور الشافعي ثانيًا :

وابن . ( 3) والقاضي الباقالني من المالكي، ( 2)لن االمام احمد رواي ووي ، (1)نوي وغيرومسواال

والى ،  (6)ووو قول سعيد بن المسبب وابن سيرين، (5) ( والشوكاني من الزيدي4)الظاوريحزم 

المرسل في أصل قولنا  :فقد قال االمام مسلم في مقدمه صحيحه ،وذا ذوب جمهور المحدثين

ذكرناه من سقوط  ليس بحجه(( وقال ابن الصالح في مقدمته او ما باألخباروقول اول العلم 

والحكم بضعره وو المذوب الذي استقر لليه ارا  جماوير حراظ الحدي   االحتجاج بالمرسل

 ( 7)د تداولوه في تصانيرهمونقاد األثر وق

وو قبول المرسل بشروط ووو قبول االمام  -المذوب الثال  القائل بالترصيل : -ثالثًا :

أي اذا بما يجعله مقبول واستدل القائلون بعدم  (8)لفعي ورواي  لن االمام احمد بن حنبالشا

  -القبول مطلقًا بما يأتي:

ما روي لن يزيد بن وارون قال، قلت لحماد بن زيد يا أبا لسماليل ول ذكر اهلل أصحاب  -1

 َكافَّ ً  ِلَيْنِرُروا اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما}  :الحدي  في القران ، فقال بلى الم تسمع الى قوله تعالى

                                                

  634( ص 1، البروان ج)169( ص1المستحري ج) 339( ص3االبباجج) ((1
 . 169( ص 3جمع  الجوامع ج) 410( ص4ر المحيط ج)البح 361( ص3شرح اللسع ج) ((2
  131( ص3التمهيد في وصول الرقه ج) 64روض  الناظر ص  351 – 250المسود ة ص  ((3
 . 57جامع التحصيل ص  ((4
 . 156ص  4763مسند االمام احمد رقم  ((5
 . 10( ص 1مقدم  صحيح مسلم ج ) ((6
 . 48( ، البال  الحثي  ص3ج)كشف االسرار  38( ص 11أنظر للمجموع ج ) ((7
 463 - 461الرسال  للشافعي ص  189( ص 33مجموع الرتاوي البن يمي  ج ) ((8



 َلَعلَُّهمْ  ِلَلْيِهمْ  َرَجُعوا ِلَذا َقْوَمُهمْ  َوِلُيْنِذُروا الدِّينِ  يفِ  ِلَيَتَرقَُّهوا َطاِئَر    ِمْنُهمْ  ِفْرَق ٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َنَررَ  َفَلْواَل 

 فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به الى من ورا ه ليعلم لياه . ،( 1){ َيْحَذُرونَ 

ان وذا النص دليل للى ان العلم المحتج به وو المسموع غير  :قال الحاكم -وجه الدالل  :

  (2).المرسل

في الدين   رقنا سو  الح  واالمر بالتعبر للبأنه االي  ليس فيه -والترض للى وذا الدليل :

 (3)لن الرجوع والترقه في الدين اكم من ان يتلون مرساًل  او مسنداً  واإلنذار

 ِلَيَتَرقَُّهوا َطاِئَر    ِمْنُهمْ  ِفْرَق ٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َنَررَ  َفَلْواَل  َكافَّ ً  ِلَيْنِرُروا اْلُمْؤِمُنونَ  َكانَ  َوَما}  :قال تعالى  -2

 ِلنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا}وقال ، { َيْحَذُرونَ  َلَعلَُّهمْ  ِلَلْيِهمْ  َرَجُعوا ِلَذا َقْوَمُهمْ  َوِلُيْنِذُروا الدِّينِ  ِفي

انه و  ( 4) .{َناِدِمينَ  َفَعْلُتمْ  َما َلَلى َفُتْصِبُحوا ِبَجَهاَل ٍ  َقْوًما ُتِصيُبوا َأنْ  َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبإٍ  َفاِسق   َجاَ ُكمْ 

لدل او فاسق وقد حرم اهلل تعالى للينا قبول خبر الراسق ، فلم يبق اال  لالليس في العالم 

 ول نذارته .بقبور مالعدل وصح انه وو المأ

                                                

 (133سور ة التوبه ايه ) ((1
 76للوم الحدي  للحاكم ص ((2
 . 56. جامع التحصيل ص  53للوم الحدي  البن الصالح ص  ((3
 ( .6سوره الحجرات اي  ) ((4

 



ته، ووي الترقه نذار واما المجهول فلنا للى ثق  من انه للى الصر  التي امر اهلل تعالى معها بقبول 

ما ضبط لن ذلك في الدين . فال يحل لنا قبول نذارته حتى يصبح لندنا فقه في الدين وحرظه ل

 (1) .من الرسق وبرا ته

)) تسمعون ويسمع   صلى اهلل لليه وسلمبما روي لن ابن لباس قال : قال رسول اهلل  -3

رَ )) :صلى اهلل لليه وسلمبقوله ( 2)منكم ويسمع ممن يسمع منكم((  َسِمعَ  اْمَرأً  اهللُ  َنضَّ

 ( 3)((َيْسَمْعَها َلمْ  َمنْ  ِلَلى َأدَّاَوا ثُمَّ  َفَوَلاَوا، َمَقاَلِتي،

( 4).ين لشار ة الى ان االتصال بشأن نقل الحدي  وسمالهيان في كل من الحدث -وجه الدالل  :

دالل  في الحديثين للى لزوم التصريح باإلشار ة ، فمن اين  انه ال -والترض للى وذا الدليل :

 (5)وت لنهاالرسال ولدم االكترا  به مع السكجا  المنع من 

نه متى جاز قبول الراو ممن فوقه انهما يدالن للى اتصال السند أل -واجب للى وذا االلتراض :

ئد ة االسناد الذي اترق للحدي  من غير اتصال فأنه يؤدي الى اختالل السند ولندئذ تبطل فا

روي لن للي ) لليه السالم( انه قال ) كنت اذا حدثني احد  المسلمون للى التباره ويؤيد ذلك ما

استحلرته . فأذا احلرتلي صدفت  وانه حدثني أبو بكر وصدق  صلى اهلل لليه وسلملن رسول اهلل 

جا   -حه لن مجاود قال :وكذلك ايدوه بما رواه مسلم في صحي ( 6)9أبو بكر ) رضي اهلل لنه

                                                

 . 51( ص 1المحلى البن حزم ج ) ((1
 . 3947سنن االمام احمد رقم  3659رقم  330( ص3سنن بن داوود ج) ((2
  3660رقم  331( ص 3سنن ابي داوود ج) 335( ص3، مسند االمام احمد ج) 236( رقم 1سنن بن ماجه ج) ((3
 56جامع التحصيل ص 37للوم الحدي  للحاكم ص ((4
 57جامع التحصيل ص ((5
  156ص  4763من االمام احمد رقم  ((6



صلى اهلل لليه بشير العدوي الى ابن لباس ) رضي اهلل لنه( فجعل يحد  ويقول قال رسول اهلل 

تسمع  وال صلى اهلل لليه وسلملحديثي ، احدثك لن رسول اهلل  تأذن  فجعل ابن لباس ال وسلم

اتبدرته  صلى اهلل لليه وسلمفقال ابن لباس ، انا كنا مر ة اذا سمعنا رجاًل يقول : قال رسول اهلل 

 (1)ابصارنا واصغينا اليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس األما نعرف((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  70( ص 1)مقدمه صحيح مسلم ((1



 المرسل: أثر اختالف الفقهاء في االحتجاج بالحديث المبحث الثاني

 من ملك ذا رحم محرم اوال: 

 -اختلف الرقها  في حكم ملك ذا رحم محـــــرم  للى ثالث  اقوال:

انه قاس  واحمد الى انه من ملك ذا رحم محرم لتق ، وبه قال شريك اال  ذوب أبو حنير -1

لليه المحرم من الرضاع وبه قال االوزالي وقاس لليه ذا الرحم غير المحرم كأين العم 

 (1)ونحوه 

قال: ) من ملك ذا  صلى اهلل لليه وسلمواحتجوا بما روي مرساًل لن الحسن ان رسول اهلل 

 (2)رحم محرم فهو حر

االرسال وقال أبو  حجر ي قهيمن طريق وما بن سلمه اال ان البوقد روي وذا الحدي  مسندًا 

 . ن سلمه وقد شك (ب ) لم يحد  وذا الحدي  اال حماد -داود :

 وذا الحدي  ال لعرف  مسندًا االمن حدي  حماد( . وقال الترمذي 

لحدي  الوارد وقال الحافظ ابن حجر معلقًا للى وذا الحدي  ) قيل الى اسر الى تضعيف ا

 رم فهو حر .فيمن ملك ذا رحم مح

وو حدي  اخرجه أصحاب السنن من حدي  الحسن لن سمره واستنكره ابن المديني ورجح و 

يصح وقال أبو داوود تررد به حماد وكان يشك في  الترمذي ارساله وقال البخاري ، ال

 (1)وصله وغيره يرويه لن قتاده لن الحسن أي مرسال

                                                

 . 378( ص 2بداي  المجتهد ج) 200( ص9المحلى ج) 368( ص 2المعنى ج) ((1
 . 646( ص 3سنن الترمذي ج) 36( ص4سنن ابي داود ج) ((2



 (2)يعتق احد للى احد ورد الحدي  بأنه مرسال ذوب داوود والقاوري الى انه ال -2

 َتَكادُ } وقال الشافعي يعتق للى المالك األصول الرروع فقط . واستدلوا بقوله تعالى  -3

( 91) َوَلًدا ِللرَّْحَمنِ  َدَلْوا َأنْ ( 90) َودًّا اْلِجَبالُ  َوَتِخرُّ  اأْلَْرُض  َوَتْنَشقُّ  ِمْنهُ  َيَتَرطَّْرنَ  السََّماَواتُ 

 الرَّْحَمنِ  آِتي ِلالَّ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  ُكلُّ  ِلنْ ( 92) َوَلًدا َيتَِّخذَ  َأنْ  ِللرَّْحَمنِ  َيْنَبِغي َوَما

 . فدل ذلك(3){َلْبًدا

 ؟    ول بعد شريكًا في القتل،وقتله اخر  امسك رجال منثانيا: 

 -مذوبين :أجمع الرقها  للى قتل القاتل واختلروا في الممسك للى  

يعد  الى ان من امسك انسانًا وقتله اخر. ال والظاوري  والحنابل  والحنري ذوب الشافعيه  -1

 (4)شريكًا في القتل بل يقتل القاتل ويحبس الذي امسك حتى الموت

بما روي مرسال لن ابن لمر رضي اهلل لنه لن  والحنابل  والشافعي واحتج الحنريه 

وقتله االخر يقتل الذي قتل ويحبس  اذا امسك الرجل -قال : صلى اهلل لليه وسلمالنبي 

واحتجوا بقوله تعالى ) فمن التد  لليكم فألتدوا لليه بمثل ما التد  ،  (5)الذي امسك

جنبا للى المسك القود لنا قد التدينا لليه بأكثر مما التد   او وقالوا لو( 6)لليكم((

ووذا يدخل تحت طائل  ولده حي  يقول ) ان من التى الناس للى اهلل من قتل غير 

                                                                                                                                                            

 . 168( ص 5فتح الدار  ج) 389( ص 10سنن البيهقي ج)  ((1
 . 83( ص 6االوطار ج) ((2
 93 - 90: سور ة مريم ((3

 . 513( ص10، المحلى ج) 344( ص9، المغنى ج) 348( ص8المجموع ج) ((4
 ( .176رقم) 140( ص3سنن الدار قطني ج) ((5
 (( .194سور ة البقر ة اي  )) ((6



فلو ،  ( 1)قاتله او طالب بدم الجاولي  في اإلسالم او بصر لينه في النوم مالم تبصره

نهم لم يأخذوا بالمرسل وانما احتجوا فتل الممسك لكان قتل غير قاتله واما الظاوري  فأ

 (2).المذكور ة القرآني  باآلي 

واللي  الى ان القاتل والممسك يقتالن ووي رواي  لن االمام  ذوب االمام مالك والحنري -1

احمد بن حنبل واستدلوا بما روي لن لمر بن الخطاب انه قال : ) لو تعالى لليه اول 

 (3)حنرا  لقتلتهم(

امسك شخصًا ليقتله غير الممسك ، ولوال امساكه له ما ادركه القاتل، مع وقال االمام مالك  -2

للمه بأنه قاصد لقتله فقتله الغالب فيقتص منه لتسببه كما يقتص من القاتل لمباشرته وكذا 

وكذلك رد االمام مالك المرسل ( 4)قتل المدلول لليه قياسًا للى الممسك الدال لوال داللته ما

حربا للى اصوله في رد خير الواحد اذا خالف القياس ورد النخري واللي  الحديد بانه 

 (5)مرسل

 

 

                                                

 (8035رقم) 389( ص4المستدرك للحاكم ج) ((1
 . 348( ص8المجموع ج) ((2
 . 169( ص7ج)، نيل االوطار  514( ص1المحلى ج) ((3
 . 553( ص3، بداي  المجتهد ج) 350( ص 10المحلى ج) ((4
 . 169( ص7نيل االوطار ج) ((5



 

 .جواز الدخول بالزوجة قبل دفع شي لها من صداقها الحال  :ثالثا

 .اختلف الرقها  في جواز الدخول بالزوج  قبل دفع شي لها من صداقها الحال للى مذوبين 

ومالك واالمام احمد ، ان كان مهروا مق رجاًل فله ان يدخل بها   قال االمام أبو حنير -1

احبت ام كروت ، حل االجل ام لم يحل وان كان الصداق نقدًا لم يجز حتى يؤديه اليها فلو 

وكذا ان كان برضاوا دخل فلها ان تمنع نرسها حتى يوفيها ان كان الدخول بدون رضا 

 (1)فًا للصاحبينخال  لند ابي حنير

واستدلوا بما روي لن ابن لباس انه قال لما تزوج للي براضل  ) رضي اهلل لنهما( قال 

قال فأين ) درلك   لندي شي االطها شيئًا قال م صلى اهلل لليه وسلمرسول اهلل 

 (2)( الحطمي

لها  وذوب سريان الثوري واالوزالي والظاوري  الى جواز الدخول بالزوج  قبل وضع شي -2

 (3) تمنع نرسها ووو احد قولي الشافعيمن صداقهما الحال، وليس لهما ان 

نه انما جا  من طرف مرسله او يصح أل وما استدل به المانعون خبر ال -وقال ابن حزم :

  للزوج  ف في وجوب النرقويترتب للى وذا الخالف ، االختال( 4)فيها مجهول او ضعيف

نها ممتنع  بحق االمتناع ، قال: بوجوب النرق  أل ير  جوازلن تسليم نرسها فمن   الممتنع

 نها ممتنعه بغير حقيسقط نرقتها أل -م الجواز ، قال :ومن ذوب الى لد
                                                

 80( ص8المنرى ج) 474 -473( ص 3الغدير ج)شرح فتح  ((1
 3135رقم  340( ص 3سنن ابي داود ج)  ((2
 340( ص 16المجموع ج) 488( ص 9المحلى ج) ((3
 488( ص 9المحلى ج ) ((4
 



 زكاة العمــــلرابعا: 

 أختلف الرقها  في زكا ة العمل للى مذوبين

لن لمر بن الخطاب وابن  ذوب فريق من الرقها  الى وجوب الزكا ة في العمل ووذا امروي -1
 (1)واحمد  لنه واليه ذوب أبو حذير  في روايلباس ولمر بن لبد العزيز 

رسول اهلل ان لي غاًل قال ) اذا العثور اقلت يا  المتعي قال قلت يا رو  لن ابي  واستدلوا بما
 . (2)لي فحماوا لي رسول اهلل احمها

فقال مرسل، وسليمان لم يدرك احدًا من سالت البخاري لن وذا الحدي   -قال الترمذي :
واجيب ( 4)ومما استدلوا به ما روي لن ابن لمر مرفولًا في العمل في كل ازق زق (3)الصحاب 

لموضولات ، لنه بانه حدي  ضعيف تررد به صدقه بن لبد اهلل السمين . قال ابن حيان يروي ا
البخاري وابن حزم وابن المنذر ، لم وقال .  (5)ي وابن معين والنسائي وضعره ابن لدي والبيهق

 (6)يصح في العمل شي 

ذوب الرريق االخر من الرقها  الى انه ليس في العمل زكا ة ، والى وذا ذوب مالك  -2

بما  اواستدلو  (7)والشافعي وابن المنذر وابن حزم ووو رواي  لن لمر بن لبد العزيز

                                                

  80( ص8المنرى ج) 474 -473( ص 3الغدير ج)( شرح فتح (1
  3135رقم  340( ص 3سنن ابي داود ج) ((2
  340( ص 16المجموع ج) 488( ص 9المحلى ج) ((3
 . 391رقم  35( ص3سنن الترمذي ج) ((4
 . 33( ص5المحلى ج) ((5
 (  1الهداي  ج) ((6
 .7349رقم  136( ص4سنن البيهقي ج) 1833رقم  584( ص1ج)سنن ابن ماج   1894رقم  136( ص4مسند احمد ج) ((7



كالوما لم يأمرني  -روي لن معاذ ) انه قد اتي له بوقص البقر والعمل فقال معاذ :

 (1).بهما بشي  صلى اهلل لليه وسلمرسول اهلل 

 وجوب القضاء على من افسد صوم التطوعخامسا: 

 -اختلف الرقها  في ذلك للى مذوبين :

براويم وابن حزم الظاوري الى ان من افسد صوم التطوع   ذوب االمام أبو حنير-1 واالمام مالك وا 

 (2)وجب لليه قضا  يوم مكانه

اصبحا  صلى اهلل لليه وسلمزوج النبي  وحرص واستدلوا بما رو  لن ابن شهاب ان لائش  

 صلى اهلل لليه وسلما لليه فدخل لليهما رسول اهلل نفافطر  صائمين متطولين فأودي لهما طعام

رسول اهلل اني أصبحت انا  درتني بالكالم وكانت بنت ابيها يابفقالت حرص  و  -قالت لائش  :

 صلى اهلل لليه وسلملائش  صائمتين متطولتين فأودي الينا طعام فافطرنا لليه فقال رسول اهلل و 

 (3)زميل  الحراظ للى الحكم بضعره وحرظه احمد والبخاري والنسائي بجهال

عي واالمام احمد واسحاق الى ان من صام تطولًا ثم افسد صومه فال ذوب االمام الشاف -2

يجب لليه القضا  ووو مروي من اين لمر وابن لباس وابن مسعود واستدلوا بما صح 

يومًا فقال  صلى اهلل لليه وسلمدخل للينا رسول اهلل  -لن لائش  رضي اهلل لنها قالت :

مر بي ذلك اليوم وقد اودي لنا جيب  فأني صائم ثم -) ول لندكم شي فقلت ال، قال:

                                                

 . 391( ص3نصب الراي  ج) ((1
 . 269(( ص6، المحلى )) 343( ص4نيل االوطار ج) 92( ص3ي ج)تالمر 134( ص2ج)بدائع الضائع  ((2
 سنن ابي  735رقم  112( ص3سنن الترمذي ج) 306( ص1الموطأ ج) ((3



انما  -ادنيه مني اما اني قد أصبحت وانا صائم فأكل منه ثم قال : -فجئت له منه فقال :

 (1)صوم التطوع مثل الرجل يخرج منه ماله الصدقه فأن شا  أمضاوا وان شا  حبسها

بثابت  يصلح االحتجاج به قال الشافعي ) ليس بانه مرسل ال  واجب للى حدي  لائش

 ( 2)نعرفه(  انما حدثه الزوري رجل ال

 قراءه المأمون خلف االمام: سادسا

 -خلف االمام للى ثالث  اقوال : اختلف الرقها  في قرا  ة الماموم

يقرأ معه فيما جهر به  ذوب االمام مالك واحمد الى المأموم مع االمام يقرأ فيما اسر فيه وال -1

وبه قال الزوري والثوري وابن المبارك واسحاق ، اال ان االمام احمد قال في الجهر ان  ،

 . (3)سمع القرا  ة لم يقرأ واذا لم يسمعها وجبت لليه القرا  ة

َذا}: قوله تعالىعموم واحتجوا ب  (4){ُتْرَحُمون َلَعلَُّكمْ  َوَأْنِصُتوا َلهُ  َفاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرئَ  َواِ 

) انما جعل االمام ليؤتم به ،فاذا كبر فكبروا واذا قرأ  :صلى اهلل لليه وسلمواستدلوا ايضًا بقوله 

 (5).فانصتوا

موم يقرأ فيما اسر ألون ومكحول وأبو ثور الى ان الم ذوب الشافعي ولي  االوزالي وابن -2

  اهلل لليه وسلمصلى ( واستدلوا بعموم قوله 1بأم الكتاب وغيروا وفيما جهر بأم الكتاب فقط)

                                                

  347( ص4سنن االوطار ج) ((1
 (3631رقم ) 114( ص3، سنن النسائي ج) 159( ص3صحيح مسلم ج) ((2
  636( ص 1المرني ج) 157( ص 1ج) -بداي  المجتهد: ((3
 (304سور ة األلراف ) اي   ((4
  143( ص 3سنن النسائي ج) 163ص  1سنن ابي داوود :ج((5



وقالوا وذا لام في كل مصل ن ولم يثبت تخصيصه ( 2)الكتاب  اتحر) اال صال ة لمن يقرأ ب

 (3)ص صريح فبقي للى لمومهصبغير المأموم بمخ

صلى رسول اهلل بن الصامت انه قال   ةواستدلوا ايضًا لماذا ذوبوا اليه بما روي لن لباد

 تقرؤون ألراكمفلما انصرف قال اني   ةقرا  الصبح فثقلت لليه ال (صلى اهلل لليه وسلم)

 فال ترعلوا األيام القران فانه ال -رسول اهلل وذا ، قال : من ورا  امامكم ،قال قلنا اجل يا

 (4)رقطني اسناده حسناصال ة لمن لم يقرأ بها ، وقال الد

وا  كانت الصال ة سري  او س مع االمام بشي ، يقرأ اال ذوب الحنريه الى ان المأموم ال -3

 (5) جهري

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 636(  ص1ي ج)تالمر 365( ص 3المجموع ج) ((1
  9( ص 3)صحيح مسلم 193(  ص1ج)-البخاري : صحيح ((2
  265( ص 3ج) -المجموع : ((3
  388( سنن الدار قطني ص 311رقم ) 116( ص3سنن الترمذي ج) 823رقم  215( ص 1سنن ابي داود ج) ((4
  68( ص1االختبار ج) ((5



 الخاتمـــــــــــــــــــة

 للى رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد.الحمد هلل والصال ة والسالم 

 ن نذكر اوم النتائج التي توصلت اليهابات لزاما للينا أبعد لتمام وذا البح  برضل اهلل ومنه  

 ومنها:

  واإلطالق التخلي لغ  يأتي بمعنى المرسل  -1

، فالمرسل لند اول الحدي   ينيلنه بإصالح االصول يختلفين ثالمحد بإصالحالمرسل  -2
 .ما رواه التابعي لن النبي صلى اهلل لليه وسلم وو

قال رسول اهلل  -قول العدل غير الصحابي من أئم  النقل :المرسل لند االصوليين وو -3
 .الواسط من غير ذكر لى اهلل لليه وسلم ص

 لذا كان المرسل ثق لمرسل من غير الصحابي الذي ليس فيه لل  سو  االرسال الحدي  ا -4
احمد في اصح  ، واإلمام وأصحابهمالك  وأصحابه واإلمام حنير االمام أبو  عند  يعد حج

وجمهور ،   ووو قول االمدي من الشافعي،  الروايتين لنه اختاروا أبو يعلى من اتباله
الثوري واالوزالي وابن كثير وجمهور الرقها  وحكاه الحاكم لن  :ه قالبو ،  ي الزيدو  المعتزل 
 الظاهري. ي وحماد بن ابي سلمه وبه قال أبو داودنخعلبراويم ال

بكي سالرازي والبيضاوي وابن الو الغزالي    منهم ،رد المرسل مطلقًا جمهور الشافعي -5
وابن حزم   والقاضي الباقالني من المالكي،  لن االمام احمد رواي ووي ، نوي وغيروم سواال

والى وذا ذوب ، ب وابن سيرين يووو قول سعيد بن المس،  والشوكاني من الزيدي الظاوري
 .جمهور المحدثين

 .ل المرسل بشروط ووو قبول االمام الشافعي ورواي  لن االمام احمد بن حنبليقب -6

 .محمود الرقها  وو اختالف اب اختالفبالحدي  المرسل لند األصول وو سبب من اس -7
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