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 غفر هللا له ولوالديه ولجميع المسلمين
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وهو حسبي وبه ثقتي وعليه اعتمادي ونعم الوكيل

 

حامدده هلل الحمد ه نثندي،  على نعمه بجميع م  ،  عليده بالئهده فدي بدادم اومدر وعاه دد 

هعلى وافر عطاهه وراف   ونشكره دوارده ونعترف،  د  فه في م صادر التوفيق وم   بلُط 

دددل بقلهدددد  أن ئ إلددده إئ و  وأن محمددددا عبدددده ورسدددوله ، وأشددد د ، شددد اد ة  ُمت ح 

ه ه ين، مسددتقل   اإلخددلو وفراه ددد  ع اقددد  علددى  ..وأصددلي بإحكدداق قواعددد التوحيددد  وم 

ه د  ه ، ورافع أعلق اإلسل رسوله جامع  ن وافر اإليمان وش وار  د  طار  وشدار   ،ق وم 

ه ددد  ددا الُ دددا لقاص  ه ن    ددد  ُحمدداة  ، وعلددى هلدده وأصددحابه ، وهددادي سددبيل الحددق وما ه 

ه د  عاه  ه معالم الدين وم  د  ه  الساهغ لوار  ع  ر  ش  اد ة  م   .. أما بعد .. ، ور 

=  = 
 

اُس   ا.. أجمدُع في دئ يُدرد  فدي المعدروف إسا سدل   مندا الدذي اسدلل  مباحث  ف ذا كرَّ

،  ، أقبدل عليده الكثيدرون ، ولدم يحدرروه كمدا يكدون بمكدان من اوهميدةموضوعاً 

ثين ،  أقددوق فيدده بتحريددر اصددطلح  حددديثي   مددن أقدددق اصددطلحاح السددادة المحددد  

، ومسداهل  حديثيدة   بم مداح  للوصو  بالمراد الصحيح فيمدا يُطل دق عليده ، مدروراً 

لَّماح !! ، وليست عندد التلمدل بين طلب الحديث وعلومه في حكم المس ت  ح  أصب  

صدطلح  ب دذه اوهميدة ، ئ نداعند تحرير  عدو   فيه عن المرور علي البذاك ، ف

اسدتفدنا مدن مدن ا مشدي تنا  إس اصطلح )الحديث المرسدل( !! ، أعني بذلك كله:

علدم مصدطلح الحدديث : أن يت يَّدر كدل  طالدب  موضدوعاً مدن مواضديع حفظ م هللا

ويستقري ويحرر وينداقش ويحداجا ويددفع بدالراجح  المرجدوح  ، فيبحث  الشريف

إن  مرادندا ، فكدان حتى تطمئن النفس ، مما ثبدت نفعده من جداً علميداً يدألتي اوكدل

 ، الحديث المرسدلتحرير اصطلح  :مباحث  في: "اأسميت شاء هللا أو قريباً منه ، وقد 

ثين هوحجيَّت    ."عند السادة المحد  
 

دة  هدذه المباحدثفدي واشترطت علدى نفسدي  أن أسدبر غدور كتدب المتقددمين خاصَّ

صاً ما نقلت والمتلخرين  ، ُمفاداً أشدَّ إفدادة  ممدا ُكت دب  مدن الرسداهل تبعاً لذلك منص  

  .والردودفي الموضو  ، ب اصة  في سكر ائعتراضاح والمناقشاح 

 -:وعلى ما اشترطت بعون هللا سبيل .. خططت هذه ال طة تقريباً وتس يل  -
 

 في اللغة وائصطلح ، وفيه/ المرسلالفصل اوو : حقيقة 

 حقيقة المرسل في اللغة ، وبيان استعارته للمعنى ائصطلحي.  .1

ثين. .2  حقيقة المرسل في اصطلح السادة المحد  
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 للحديث المرسل. مثا    .3

 .من مظان   الحديث المرسل .4
  

ره ، في الحديث الفصل الثاني: كيفية اإلرسا      وفيه/وتصو 

 .بواعث اإلرسا  في الحديث .1

د اإلرسا  في الحديث .2  .تعم 

 ، وأسباب تفاوت ا. مراتب المرسل من اوحاديث .3

 في الترجيح أو التوقف.اإلرسا  ، ومذاهب م  معائتصا  تعارض  .4
 

 ، وفيه/ ]أو: حكم العمل به[الفصل الثالث: حجية الحديث المرسل 

ُر  .1 ك   لمرسل ، وإيراد أدلت م ومناقشت ا.الحديث االفريق الذي قاق بقبو  س 

ُر الفريق الذي قاق ب .2 ك   ردَّ الحديث المرسل ، وإيراد أدلت م ومناقشت ا.س 

ُر الفريق الذي قاق بالتفصيل .3 ك   الحديث المرسل. في قبو   ورد    س 
 

صدالحاً ، أن يجعلده  ربديسداهلً ، بتوابع دا ثلثدة  فصدو   حث فدي ابمال ت هذهفبات

 .ليس وحد  فيه شيء  سواه ،صاً لوج ه الكريم خال
 

 فيا رب هذا منك وفيك وعنك وبك وإليك 

تي .. وانفع به وارفع يا حنَّان  اهد  به قلبي .. وسدد فيه بناني .. وثب  ت دونه ُحجَّ
 

 وكتب: أبو عبد الرحمن .. مش ور بن مرزوق المتقي الشريف الحرازي
 هـ1427لعام  ذي القعدةمن  الثالث والعشرين خميسالاختتمته في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم 
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 المرسلحقيقة 

 في اللغة وائصطلح
 

 

 

 
 

 = الفصل الأول= 

  ]في اللغة وائصطلح المرسلحقيقة  [
 

  .المبحث اوو : حقيقة المرسل في اللغة ، وبيان استعارته للمعنى ائصطلحي 

صددراً ئسدتعارة مكدن أن تكدون معلدى عددة  معدان ، يُ  تطلق هذه الكلمدة فدي اللغدة

مع التحصيل ، وهو أو  وقد سكرها الحافظ العلهي في جاالمعنى ائصطلحي ، 

 واستعار من ا ، وهي:من سكرها 
 

 يطلق على ائنبعاث واإلطلق وعدق المنع. )أوالً(: 

 ]83سورة مريم [ا( . هم أزَّ ا أرسلنا الشياطين على الكافرين تألز  قا  تعالى: )ألم تر أنَّ  
 

س ُل( على معنى القطيع من كل شيء ، وجمعه "أرسا ".  )ثانياً(:   يطلق )الرَّ

 يقا : )جاء القوق أرسائً( ، أي قطيعاً ، يتبع بعض م بعضاً.

 :فقيددل للحددديث الدددذي قطددع إسدددناده،  " "ائقتطدددافكلندده تصددور مدددن هددذا اللفددظ 

 )مرس ل(.
 

 رسا ( على الطملنينة إلى اإلنسان واوُن ُس إليه والثقةُ به.يطلق )ائست )ثالثاً(: 

ل للحديث اطملنًّ إلى من أرسل عنه ووثق به .  س   فكلن الُمر 
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 يقا  في اللغة )ناقة  مرسا ( أي سريعة السير. )رابعاً(: 

ر    فيه فحذف بعض  إسناده. ُل للحديث أ س  س   فكلن الُمر 
 

 ثين.المبحث الثاني: حقيقة المرسل ف  ي اصطلح السادة المحد  

اختلددف السددادة المحدددثون فددي حددد   )الحددديث المرسددل( ، فكددان ل ددم فيدده تعدداريف 

 أن ا تعود إلى اووجه الثلثة التالية: يتضحكثيرة ، لكن بعد الوقوف علي ا ، 
 

 .ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي   )األول(: 
ح ب ا عدد  من أهل ال* وهذه الصورة  رحمه -علم من أمثا  اإلماق الشافعي صرَّ

 فددي )علددوق الحددديث: ابددن الصددلحسلددك  سكددر وقددد، كمددا سدديلتي تقريددره  -هللا

 وغيره من المحدثين. (47و

ولكن جم رة المحدثين والفق اء واوصوليين ئ يقصرون المرسدل علدى هدذه * 

ه علي دا  ددر   وكمددا أسددلفنا ،  مددن أهددل العلدم كمددا عدددد  الصدورة وحدددها ، وإنمددا ق ص 

 (.1/19في )التم يد  -رحمه هللا-اإلماق ابن عبد البر  إليهأشار 
 

ٌ  اااذ ذلال التاابعي ماان  ماا رفعاه التاابعي إلاى رهللاااول     )الثااني(:  ، هللااوا

ٌ  ااذ المرفوع قوالً أو فعالً.  ابار التابعين أو من صغارهم ، وهللاوا
الصددلح فددي * وهددذا التعريددف هددو المشدد ور عنددد أهددل الحددديث كمددا سكددر ابددن 

( ، 192( ، وابددددن دقيددددق العيددددد فددددي )ائقتددددراح: و47)علددددوق الحددددديث: و

( ، 41( ، وابن حجر في )النزهة: و1/144والتذكرة  ةوالعراقي في )التبصر

 ( وغيرهم كثير.1/131والس اوي في )فتح المغيث 
 

وقد سهب إليه من اوصوليين والفق اء اإلماق أبو نصر الصباغ ، وأبو بكدر ابدن 

ك ، وابددن برهددان ، والسددمعاني ، والقرافددي ، كمددا أشددار لددذلك العلهددي فددي فددور

 (.22و21)جامع التحصيل: و
 

هذا التعريدف ، وسلدك: ونده يددخل فيده مدا  -رحمه هللا-وتعقَّب الحافظ ابن حجر 

، ثم أسلم بعدد سلدك ، وحددَّث عنده  سمعه بعض الناس في حا  كفره من النبي 

سدو  هرقدل ، فإنده مدع كونده تابعيداً ، محكدوق لمددا بمدا سدمعه منده ، كدالتنوخي ر

فددي )النكددت:  -رحمدده هللا-سددمعه بائتصددا  ئ اإلرسددا  ، ولددذلك سكددر الحددافظ 

( أنه ينبغي أن يُضاف في هذا الحد ما ي رج سلك بحيث يقا : )هدو مدا 546و

 مما سمعه من غيره(. أضافه التابعي إلى النبي 
 

(: بدلن م أعرضدوا عدن هدذا 1/135مغيدث وقد اعتذر ل دم السد اوي فدي )فدتح ال

 التقييد ، ون وقو  مثل هذه الحالة نادر.
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فددي )مقدمددة شددرحه علددى مسددلم  -رحمدده هللا-قددا  اإلمدداق النددووي   )الثالااث(: 

(: )أمدا المرسدل ف ددو عندد الفق داء وأصددحاب اوصدو  وال طيدب الحددافظ 1/30

علاى أي وهاه اااذ  ما انقطع إهللااناه أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين )

 ( ف و عندهم بمعنى المنقطع.انقطاعه
 

(=بعدد أن سكدر 48في )علوق الحدديث: و -رحمه هللا-قا  الحافظ ابن الصلح 

الفرق بين المرسل والمنقطدع والمعضدل عندد أهدل الحدديث=: )والمعدروف فدي 

الفقه وأصوله أن كل سلك يسمى مرسلً ، وإليه سهب من أهل الحدديث أبدو بكدر 

 ب وقطع به(.ال طي
 

الددذي أشددار إليدده النددووي وابددن الصددلح هددو مددا  -رحمدده هللا-ومددذهب ال طيددب 

ح به في كتابيه )الكفاية في علم  -الرواية( و )الفقيه والمتفق  ه(: صرَّ
 

ف  المرسدل فدي )الكفايدة:   مدا: ف دو ، المرسدل وأمدا( بقولده : )38وحيث ع دـرَّ

 مددا أكثدر أن إئ ، فوقده ممدن عهيسدم لدم مددن رواتده فدي يكدون بدلن إسدناده انقطدع

 مدا وأمدا.  النبدي عدن التدابعي رواه مدا ائسدتعما  حيدث من باإلرسا  يوصف

 مددن مرتبددة أخفددض وهددو ، المعضددل فيسددمونه  النبددي عددن التددابعي تددابع رواه

 فددي غالبددا تسددتعمل العبددارة هددذه أن إئ ، المرسددل مثددل: والمنقطددع ...  المرسددل

 (. لصحابةا عن التابعين دون من رواية
 

ف ه في كتابه )الفقيه والمتفق  ه  ( بقوله : )هو مدا انقطدع إسدناده ، وهدو 1/103وع رَّ

ع منده دم  ع  مدا لدم ي س    ، أن يروي المحد  ث عمن لم يسمع منه ، أو يروي عمن س دم 

 ويترك اسم الذي حدَّثه به فل يذكره(.
 

ثين1/21ونقددل ابددن عبددد البددر فددي )التم يددد  للمرسددل ثددم قددا :  ( تعريددف المحددد  

 أو إلى غيره(. )المنقطع عندي كل ما ئ يتصل سواء كان يعزا إلى النبي 

حيدث سدمى المرسدل  -رحمه هللا-وهذا المذهب هو ظاهر كلق اإلماق الشافعي  

 (.461قطعاً كما في )الرسالة: ومن
 

اوي  وممن أطلق المرهللال على المنقطع مان أمماة المثادثين**  كمدا قدا  السد َّ

(: أبو حداتم الدرازي ، وابنده عبدد الدرحمن "ابدن 138و1/137فتح المغيث في )

ع دددة الدددرازي ، والب ددداري ، وأبدددو داود ، والترمدددذي ،  أبدددي حددداتم" ، وأبدددو ُزر 

 والدارقطني ، والبي قي.
 

وماان المهاام هنااا ذااار مااا قالااه الثاااام بنقلااه إهماااع المثاادثين علااى أذ ** 

مطلقاً هللااواٌ اااذ ابياراً أو صاغيراً ،  "المرهللال" ما رفعه التابعي إلى النبي 
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 ي تلفدوا لم الحديث مشايخ فإن(: )44في )معرفة علوق الحديث: و حيث يقول

 التدابعي إلدى متصدلة بلسدانيد المحددث يرويده الدذي هدو المرسدل الحدديث أن في

 .( هللا رسو  قا :  التابعي فيقو 
 

 )هنا يره إشكال ، وهو(:**  

ن المحددددثين المدددذكورين هنفددداً: )بدددلن م يطلقدددون كيدددف نجمدددع بدددين مدددا قالددده أعيدددا

علددى كددل  منقطددع( ، وبددين نقددل الحدداكم إلجمددا  المحدددثين: )بددلن م  "المرسددل"

 (؟؟ما رفعه التابعي إلى النبي "المرسل" على يطلقون 
 

 (: عليه لجوابوا) 

المنقدو : كدان فدي سدياق سكدر )المرسدل الدذي  -رحمده هللا-( أن كلق الحداكم 1)

 لف في ائحتجاج به( ئ على مطلق المرسل.قوي ائخت

نفسه في كتبه كالمستدرك والمدخل إلى معرفدة  -رحمه هللا-( أن فعل الحاكم 2)

 اإلكليل وغيرهما: )كان يُطلق المرسل على المنقطع( في مواطن كثيرة.
 

مما يد  على أن عبارته المدذكورة ئ يقصدد ب دا علدى أن المحددثين أجمعدوا ** 

 هو المرسل وما سواه ليس بمرسل ، وبذلك يزو  اإلشكا .على أن هذا 
 

وقددد توسددع بعددض الحنفيددة فددلطلقوه علددى قددو  الرجددل مددن أهددل اوعصددار   -

، أشار له العلهي وهذا من أعجب العجب !! : كذا( المتلخرة )قا  رسو  هللا 

 (.22في )جامع التحصيل: و
 

ُسددُن أن نددذكر   مددن أنددوا  السددق  فددي المسددمياح التددي تطلددق علددى كددل نددو وي ح 

 -وهي:اإلسناد عند المحدثين ، 

 المنقطع. .1

 المعضل. .2

 المعلَّق. .3

 المدلَّس. .4

 المرسل ال في. .5
 

 أما اوصوليون والفق اء ف م يطلقون على سلك كله: "اسم اإلرسا ".
 

( اسددم اإلرسددا  أيضدداً علددى 633وقددد أطلددق إمدداق الحددرمين فددي )البرهددان: و

 واته.اإلسناد الذي لم يُس مَّ أحد ر
 

د اوي فدي )فدتح المغيدث  وسماه الحاكم وابن القطان منقطعاً ، كما سكر سلدك الس  

1/151.) 
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القولين خلف مدا عليده  (: )وكل من57قا  العراقي في )التقييد واإليضاح: و

 اوكثرون 

 فإن اوكثرين سهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مج و (. ،
 

( كدلق العراقدي علدى مدا إسا 563و2/562وحمل الحافظ ابدن حجدر فدي )النكدت

وقع سلك من غير التابعي ، فلما لو قا  التدابعي )عدن رجدل( ، فدل ي لدو إمدا أن 

)فددل يكدددون سلددك متصدددلً( ،  فدددإن لددم يصدددفه بالصددحبةيصددفه بالصددحبة أوئً ، 

وإن وصدفه بالصدحبة ئحتما  أن يكون تابعيداً هخدر بدل هدو مرسدل  علدى بابده ، 

)فإنده متصدل وئ غبدار  و لم يصدرح وكدان غيدر مددلسوصرح بالسما  منه ، أ

 عليه(.
 

لُُص إلى أن العلماء رحم م هللا قد اختلفوا في حد   )الحدديث المرسدل(  وعليه .. ن   

أو  هدذا ثلثدة  سدبق اإلشدارة إلي دا فدي  طلقداح  إلنرا أن دا تعدود  التلمل، وعند 

 المبحث.

 
  :للحديث المرسل. مثا   المبحث الثالث 

ابن المصفَّى ، نا بقيَّة حدثنا  (518، و: 499 :)برقم و داود في المراسيلقا  أب

العنكبدوح : )قدا : قدا  رسدو  هللا ، عن الوضين بن عطاء ، عن يزيد بن مرثد 

 (.شيطان فاقتلوه
 

حا بالسَّدما " فيه ابن المصفَّى وبقيَّة،  (ضعيفمرسل  ) ف ذا ،  "مدل  سدان لدم يصدر  

" ، وهدذا مدن ثقة له مراسديل، ويزيد بن مرثد " "لحفظصدوق  سيء ا"الوضين و

 مراسيله.

 
 .المبحث الرابع: من مظان   الحديث المرسل 

 :وهي على نوعين

 )األول(: اتب  همعت األحاهيث المرهللالة ، مثل/

 .المراسيل وبي داود 

   ي. د  ر  ما أُف  من المراسيل في هخر تحفة اوشراف للحافظ المز  

  د  ما  سيل في هخر الجامع الكبير لإلماق السيوطي.من المراأُف ر 

 

 )الثاني(: اتب  همعت الرواة الُمْرهللِالين ، مثل/

 .المراسيل : ئبن أبي حاتم 

 .بيان المرسل : وبي بكر البرديجي 
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 .التفصيل لمب م المراسيل : لل طيب البغدادي 

 .جزء  في المراسيل : لضياء الدين المقدسي 

 ال ادي المقدسي. جزء  في المراسيل : ئبن عبد 

 .جامع التحصيل وحكاق المراسيل : للعلهي 

  : للحافظ العراقي.تحفة التحصيل في سكر رواة المراسيل 
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سا     كيفيةُ اإلر 

ُره ديث  وتصو   في الح 
 

 

 
 

 

 

 

 =   الثانيالفصل = 

ُره في الحديث   كيفيةُ اإلرسا     [   ]وتصو 
 

  : بواعث اإلرسا  في الحديثالمبحث اوو . 

لُده  م  ئ ريب أن هناك أسباباً تقف وراء إرسا  الراوي الحديث الذي يرويده ، وتح 

 ومن تلك اوسباب :،  على ترك وصله

ل سمع الحديث عن جماعة ثقاح ، وصح عندده ، فيرسدله  )أوالً(: أن يكون المرس 

 ه.اعتماداً على صحته عن شيوخ

 ثه به ، وعرف المتن فذكره مرسلً.أن يكون نسي من حدَّ  )ثانياً(:

أن ئ يقصد التحديث . وإنما يذكر الحديث على وجه المدذاكرة ، أو علدى  )ثالثاً(:

 ج ة الفتوا فيذكر المتن دون السند ، ون المتن هو المقصود في تلك الحالة.

الباعث له على اإلرسا  ضدعف  من كان يرسل عن كل أحد ، ُربَّما كان )رابعاً(:

دَّث هُ.  من ح 
 

  د اإلرسا  في الحديث: الثانيالمبحث  . تعم 

 هل يجوز تعمد اإلرهللاال؟؟وعمدة هذا المبحث سألا  م م: 

 بل نَّه:( 2/558في النكت ) -رحمه هللا-أجاب الحافظ ابن حجر 

 خلف.ف و جاهز بل كان شي ه الذي حدثه به عدئً عنده ، وعند غيره ، إن -
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 ف و ممنو  بل خلف.وإن كان غير عد  عنده ، وعند غيره ، -

فالجواز في ما محتمل بحسب وإن كان عدئً عنده فق  ، أو عند غيره فق  ، -

 اوسباب الحاملة عليه.
 

 ، وهي: مآخذ -رحمه هللا-الثافظ ** وعلى هواب 

ددل أندده عددد    )أوالً(  عنددد غيددره؟؟ ، قولدده: )وعنددد غيددره( ، فمددا لددذي يُدددري الُمرس 

 فتقرير كونه )وعند غيره( خارج  عن قدرة بشر!!. 

دل قدد بديَّن هناك تعقيب عليهفي النو  )الممنو  بل خلف(  )ثانياً( : إس الذي يُرس 

لك أن هناك واسطة  محذوفة وسق   ظاهر ، يقتضي منك البحث والنظدر فدي هدذا 

د م الُمرس  ل صدحة الحدديث وهدو لديس المحذوف أثقة هو أق ليس بثقة !! ، فلدم يدوه 

بصحيح ، بل بيَّن ، وهذا توجيه كثيرين ممن يرسلون حتى عن الضدعفاء ، وهدذا 

 الفرق بين التدليس واإلرسا .
 

  وأسباب تفاوت ا. مراتب المرسل من اوحاديث: الثالثالمبحث ، 

 ( ، وهي على مراتب: 1/155في فتح المغيث ) -رحمه هللا-أوضح ا السَّ اوي 

 ا أرسله صحابي ثبت سماعه.أعلها م .1

 ثم صحابي له رؤية فق  ، ولم يثبت سماعه. .2

 ثم الم ضرق. .3

 ثم الُمت ق ن كابن المسيب. .4

 ويلي ا من كان يتحرا في شيوخه كالشعبي ومجاهد. .5

 ودون ا مراسيل من كان يلخذ عن كل أحد ، كالحسن. .6

  

ددا مراسدديل صددغار التددابعين كقتددادة وال-رحمدده هللا- ثددم قددا  أ مَّ زهددري وحميددد : )و 

 الطويل ف إ نَّ غالب رواية هألئء عن التابعين(.

 

 (:176و175قا  الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي )

 تفاوح مراتب المرسلح بعض ا على بعض يدور على أسباب:

 أن من عزا روايته عن الضعفاء ضعف مرسله ب لف غيره. )أحدها(:

مدن أرسدل عنده ، فإرسداله خيدر  أن من عرف لده إسدناد صدحيح علدى )الثاني(:

ممن لم يعرف له سلك ، وهذا معنى قدو  يحيدى بدن سدعيد القطدان : مجاهدد عدن 

 علي ليس به بلس ، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. 

أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه وثبت في قلبه ، ويكون منه ما  )الثالث(:

 قوة في الحفظ.ئ يجوز ائعتماد عليه ، ب لف من لم يكن له 
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وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علدي بدن عاصدم حدديثاً وقدا  : لديس هدو مدن 

 حديثك ، إنما سوكرح به فوقع في قلبك ، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه.

أن الحافظ إسا روا عن ثقة ئ يكداد يتدرك اسدمه بدل يسدميه فدإسا تدرك  )الرابع(:

يقددو  سلددك الثددوري وغيددره اسددم الددراوي د  علددى أندده غيددر مرضددي ، وقددد كددان 

كثيراً يكنون عدن الضدعيف وئ يسدمونه ئ يقولدون عدن رجدل وهدذا معندى قدو  

القطدان : كدان فيده إسددناد لصدح بده ، يعنددي لدو كدان أخدذه عددن ثقدة لسدماه وأعلددن 

 باسمه.

ج البي قي مدن طريدق أبدي قدامدة السرخسدي قدا  :سدمعت يحيدى بدن سدعيد وخرَّ 

غيدره ، ونده حدافظ ، وكدل مدا يقددر أن يقو : "مرسل الزهري شر مدن مرسدل 

 يسمي سمى وإنما يترك من ئ يستجيز أن يسميه". ا.هـ.
 

  ومذاهب م في الترجيح أو التوقف. تعارض اإلرسا  مع ائتصا : الرابعالمبحث ، 

مرسلً مرة ، وروي موصدوئً مدرة أخدرا ، ف دذا يعدد مدن  ي  و  إس رُ  الحديثإن 

 .علة يعد سلكوحاديث ، ومن العلماء من ئ ا بعض ب ا تُع ل   التياومور 

فقددد يكددون منشددل هددذا ائخددتلف هددو الددراوي الواحددد نفسدده ، إس إندده قددد يددروي 

الحدددديث موصدددوئً فدددي وقدددت ، ويرسدددله فدددي وقدددت  هخدددر ، وئ ريدددب أن سلدددك 

التعارض يتطلب النظر في اوسانيد ، والتفتيش في أحوا  الدرواة للتوصدل إلدى 

، وقددد اختلفددت أقددوا  العلمدداء فيمددا ينبغددي إسا تعددارض  معرفددة الددراجح مددن سلددك

 الحديث وصلً وإرسائ.
 

 : ما يلي ذلل علىاألقوال في هذ  وتفصيل 
 

من قبيل على الرواية المرسلة ، ونه الموصولة  الروايةترجيح  :(األول )القول

 وزيدادة الثقدة يجدب قبول دا ، وون اإلرسدا  ئ يقددح فدي الوصدل ،،  الثقةزيادة 

س دددل  ف ع دددل  سلدددك ناسدددياً أو لغدددرض ، وون الدددراوي  ئحتمدددا  أن يكدددون الدددذي أ ر 

 الواصل معه زيادة علم  على من أرسل.

( ، وابددن الصددلح فددي 550ي )الكفايددة: وال طيددب فدد* وسهدب إلددى تصددحيحه 

للمحققددين مددن  هددذا القدو  النددووياإلمداق  ب  س ددن ، و(65و64)علدوق الحددديث: و

ددح  فددي ) الحددديثأهددل   هددو الددذيإن هددذا القددو   ، ثددم (1/145ي ح مسددلم شددرح ص 

  (.1/174شرح التبصرة )صححه العراقي في 
 

علدى الروايدة الموصدولة ، ون سدلوك  المرسلة الروايةترجيح  :الثاني( )القول

غيددر الجددادة دا ى علددى مزيددد الددتحفظ ، وو نَّ اإلرسددا  نددو ُ قدددح  فددي الحددديث ، 

 من قبيل تقديم الجرح على التعديل.فذهبوا إلى ترجيحه وتقديمه ونه 

 أهل الثديث.لألاثر من  (549في )الكفاية: و عزاه ال طيب * وهذا القو 
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ل  أو إرسا . الترجيح لألحفظ :الثالث( )القول ص   ، من و 

شرحه لعلدل )في  الحافظ ابن رجب سلكسكر  كماظاهر كلق اإلماق أحمد  * هو

كمدا قدا  ال طيدب  ة من أهل الثاديثهماع، وكذا سهب إليه  (2/631 الترمذي

 (.549في )الكفاية: و
 

 ، ون تطددرق السدد و ال طددل إلددى ائعتبددار وكثددر الددرواة عدددداً  :(الرابااع )القااول

 اوكثر أبعد.

فددي  الحدداكم ، ونقلدده الثااديثألممااة  (549ال طيددب فددي )الكفايددة: و عددزاه* 

 .عن م (40و المدخل)
 

 .التوقفو نبين الروايتيالتساوي  :(الخامس )القول

 .َولَْم ينسبه ألحد (2/124)في جمع الجوامع  السبكيسكره  * هذا القو 
 

ه المحققددون مددن العلمدداء أ نَّ أهمددة  أهددل الحددديث لددم يكونددوا يلتزمددون  ر  والددذي ق ددرَّ

 طريقاً واحداً في الترجيح . بل كانوا يرجحون ما تدُ  القراهن على ترجيحه.
 

العيد كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في )النكت قا  ابن دقيق  ))إلثاقة هامة((:

( : )من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم ، أنه إسا تعارض رواية 2/604

لم يصب لزاهد مرسل ومسند ، أو رافع وواقف ، أو ناقص وزاهد ، إن الحكم ل

ً مطرهاً وبمراهعة أحكامهم الجزمية فإ. في هذا اإلطالق  ذ ذلل ليس قانونا

 (.ا نقولعرف صواب ميُ 
 

مدن صدنيع  ء)الحدق حسدب ائسدتقرا (:1/175وقا  الس اوي في )فتح المغيث 

، فتارة يترجح الوصدل  بل ذلل مع الترهيح، متقدَّمي الفن عدق اطراد حكم كلي

وماان ، وتددارة اإلرسددا  ، وتددارة عدددد الددذواح علددى الصددفاح ، وتددارة العكددس ، 

 (.راهع أحكامهم الجزمية تبيََّن له ذلل
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س ل   يَّةُ الحديث  الُمر   ُحج  

ل  به  [ ُم الع م   ]أو: ُحك 
 

 

 
 

 
 

 

 

 = الثالثالفصل = 

  ] أو: حكم العمل به" حجية الحديث المرسل "  [
 

ه ، وتعدددح أقدوال م  ثون في قبو  الحدديث المرسدل أو رد   اختلف السادة المحد  

امعدة ، يتفددر  عددن كددل واحددد  من ددا فيده ، ويرجددع حاصددل ا إلددى ثلثددة أقددوا  ج

أقوا  ومذاهب ل م ، وسلسوق هذه اوقوا  أوئً ، ثم أورد ما وقفدت عليده مدن 

أدلددة كددل فريددق ، ومددا يتبددع سلددك مددن مناقشدداح واعتراضدداح وردود ، مقسَّددمة 

على ثلثة مباحث ، لكل فريق وأدلته وائعتدراض علي دا ومناقشدت ا والدردود 
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العلهددي فددي )جددامع اإلمدداق مددن كددلق غالبدداً رةً ، م تصدد علي ددا مبحددث مسددتقل

، علدى  وما بعدها( ، مقتصرةً على اودلة النقلية لكل فريدق 77التحصيل: و

 ما يلي:

 
  : ُر الفريق الذي قاق بقبو  الحديث المرسل ، وإيراد أدلت م ومناقشت ا.المبحث اوو ك   س 

 خمسة أقوا : ول م فيه
 

 اوعصار واومصار. القبو  مطلقاً في جميع )األول(:

 وهذا القو  سهب إليه بعض متلخري الحنفية.

( مددن الشددافعية ، والقاضددي أبددو 118و2/113واختدداره ادمدددي فددي )اإلحكدداق 

 (من الحنابلة.3/917يعلى في )العدة 
 

 قبو  مراسيل أهل القرون الثلثة الفاضلة دون من بعدهم. )الثاني(:

( 48لهي عن م في )جدامع التحصديل: ووهو اختيار أكثر الحنفية ، نقله الع 

 (.551، والحافظ ابن حجر في )النكت: و
 

دددر  قبددو  مراسدديل التدددابعين وأتبدداع م مطلقدداً ، إئ أن يكددون المُ  )الثالااث(: ل س 

له ، وأما بعد العصر الثالث س  ر  قبل مُ باإلرسا  عن غير الثقاح فإنه ئ يُ  ف  ر  عُ 

س له  ل  ب  ل من أهمة النقل قُ س  ر  فإن كان المُ   وإئ فل.ُمر 

 عيسدددى بدددن أبدددان ، واختيدددار أبدددي بكدددر الدددرازيأبدددي حنيفدددة ، ووهدددو قدددو  

 .الحنفية، والبزدوي ، وغالب متلخري  )الجصَّاو(

 وقا  القاضي عبد الوهاب المالكي : )هذا هو الظاهر من المذهب عندي(.

 (.28و27وكل سلك نقله العلهي في )جامع التحصيل: و

 

ن الظاهر مما نقله العلماء عن أبي حنيفة ومالك رحم ما هللا على أ وهنا نعق ِب

هدددو قبدددو  :: مراسددديل التدددابعين وأتبددداع م مطلقددداً :: ، والمعلدددوق أن الحنفيدددة 

 -:وعليه فالثق نقولوالمالكية أكثر الناس توسعاً في قبو  المراسيل ، 
 

ق ))أن الجصَّاو )في كتابه اوصو ( نقل عن أبدي حنيفدة اإلجمدا  علدى عدد-

دل ئ يتحدرا فدي روايتده ويدروي عدن كدل أحدد ،  قبو  المرس ل إسا كان المرس 

فإن المرس ل ئ يقبله أبو حنيفة مطلقاً ، إس مف وق كلمه أنه يجب على  :وعليه

ددل أن يتحددرا فددي الروايددة حتددى يُقبددل المرس ددل ، فنسددبة القددو  بقبددو   المرس 

 المراسيل مطلقاً وبي حنيفة غير صحيحة!!((.
 

ل أبو الوليد البداجي مدن أهمدة المالكيدة مثدل اإلجمدا  السدابق عدن إمدام م ))نق-

 ئ يمكن أن يُنسب لمالك قبو  المراسيل مطلقاً((. عليه أيضاً:ومالك ، 
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 قدا  أسدلم بن سلمة بن هللا عبدوبالنسبة لمالك أيضاً روا ال طيب بسنده عن -

 مدن قوق جاءنا حتى ، متعمدا  هللا رسو  على يكذب أحدا أن نت م كنا ما)): 

 ئ بلحاديددث عندددهم كددانوا الددذين  النبددي أصددحاب عددن فحدددثوا المشددرق أهددل

 أن لندا لينبغي إنه وهللا هللا عبد أبا يا :فقلت أنس بن ومالك أنا فالتقيت ، نعرف ا

 ، سدلمة أبا يا صدقت: فقا  ، أخذناه وعمن ، هو ممن  رسو  حديث نعرف

 أيداق مدن الحدديث أندس بدن مالدك وتحفدظ ، لدي يسدند حتدى حدديثا أقبل ئ فكنت

 ... (( ، وفيه دئلة أن هخر اومرين من مالك أن ئ يقبل المرسل. ئذيوم
 

ونقل الحاكم عن مالك أنه يدرد المرسدل ، وانفدرد بنقدل هدذا الدرأي عدن مالدك -

 ابن خويز منداه.
 

ومددا بعدددها( مددن هددذا  30وأحمددد سدديلتي )و الشددافعي** وبالنسددبة لمددذهب 

بحث ، حتى يبين للمنصف أن م ئ يقبلون المراسيل مطلقاً كما يدعي البعض ال

 ، وما ل ذا التقعيد على المساهل من اوهمية واوثر الكبير.
 

 قبو  مراسيل التابعين على اختلف طبقات م دون من بعدهم. )الرابع(:

وهو قو  اإلماق مالك وجم ور أصحابه ، وإحدا الروايتين عن أحمدد ، وكدل 

مددن يقبددل المرسددل مددن أهددل الحددديث ، سكددره العلهددي فددي )جددامع التحصدديل: 

 (.551( ، والحافظ ابن حجر في )النكت: و28و
 

د  ما عداها. )الخامس(: ر   قبو  مراسيل كبار التابعين و 

 ( عن بعض أهل العلم.515وهذا القو  حكاه ال طيب في )الكفاية: و

 
 ومناقشت االمرسل ،  هذا الفريق الذي قاق بقبو  الحديثأدلة 

 

 أهلة القاملين بقبول المرهللال ومناقشتها: (:ًً )أوئ

يجتمددع القدداهلون بقبددو  المرس ددل علددى ائسددتدئ  بلدلددة نقليددة وعقليددة تأليددد مددا 

 سهبوا إليه ، وفيما يلي سكر هذه اودلة:

 
 اودلة:

قوله تعدالى )ومدا كدان المألمندون لينفدروا كالفدةً فلدوئ نفدر مدن كدل فرقدة   .1

طالهفدددة ليتفق دددوا فدددي الددددين وليندددذروا قدددوم م إسا رجعدددوا إلدددي م لعل دددم  مدددن م

 ]122التوبة [يحذرون(
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: أن ادية دلت على أن الطاهفدة إسا رجعدت إلدى قوم دا وأندذرت م ووجه الدئلة

فإندده يلددزق قبددو  خبددرهم بغددض النظددر عددن كوندده مسددنداً أو  بمددا قددا  النبددي 

 أسندوه وما أرسلوه. مرسلً فادية لم تفرق في اإلنذار بين ما

 

قوله تعالى )إن الذين يكتمون مال أنزلنا من البينداح وال ددا مدن بعدد مدا  .2

 ]159البقرة [بيناه للناس في الكتب أولئك يلعن م هللا ويلعن م اللعنون( 

فقدد  على وجوب التبليدغ والدراوي الثقدة إسا قدا  : قدا  رسدو  هللا  فادية تد 

 بو  خبره من غير تفريق بين المرسل والمسند.ب يَّن وترك الكتمان ويلزق ق

 

 ]6الحجراح [ي ا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا( قوله تعالى )يا أ .3

في حق خبر الفاسق دون العد  الثقة وعلى هذا يجب قبو   نبالتبي   فادية تلمر

 خبر العد  الثقة مسنداً كان أو مرسلً.

 

 : )بلغوا عني ولو هية(.ليغ كقوله اوحاديث الواردة باومر بالتب .4

، وهدن  بدالتبليغ عنده  إسا في دا اومدر: )ليبلغ الشاهد مدنكم الغاهدب( ، وقوله 

 يشمل المرس ل والمسند.

 

: )المسدلمون عددو  بعضد م علدى بعدض ، إئ مجلدوداً فدي قو  عمدر  .5

بداً عليدده شد ادة زور ، أو ظنيندداً فدي وئء أو قرابدة(  رَّ ى أندده يددد  علدحدد أو ُمج 

 أن يكتفي بظاهر اإلسلق في القبو  إلى أن يعلم منه خلف العدالة. بغيني

 

لة ، وإئ لمدا أرسدل عنده الدراوي ، وئ ريب أن الواسطة المحذوفة ب ذه المنز

 ه.ي  و  واوصل قبو  خبره حتى يثبت في حقه ما يقتضي رد خبره ومر  

 
 ائحتجاج باإلجما  :

  أن اإلجمدا  انعقدد فدي عصدر الصدحابة  اادعواحتا هألئء باإلجما  حيث

 والتابعين على قبو  المرسل.
 

  مدن فقد ظ ر اإلرسا  من الصحابة وممن بعدهم ، وشا  وانتشر من غير

لوه مع علم م فقب وقد روا بعض م الحديث الكثير عن النبي غير نكير ، 

 بشديركدابن عبداس وابدن الزبيدر والنعمدان بدن  منده أنه لم يسمع كدل سلدك 

 .اهر الصغار من أصحاب النبي وس
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  وكذلك كان الحا  في ع د التابعين فقد كان اإلرسا  مشد وراً شداهعاً بيدن م

، ولددم تكددن روايددت م للمراسدديل إئ للعمددل ب ددا ولددو كانددت لغددواً ئ تفيددد شدديئاً 

 ونكرها علي م العلماء.
 

  مكدةرسدالته إلدى أهدل )قالوا : وقد نقدل هدذا اإلجمدا  اإلمداق أبدو داود فدي :

)وأما المرسدل فقدد كدان يحدتا بده العلمداء فيمدا مضدى ،  حيث قا :(24و

مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس ، واووزاعي حتى جداء الشدافعي فدتكلم 

 فيه(.
 

 لددم يددز  الندداس علددى العمددل ضدداً ابددن جريددر الطبددري حيددث قددا  : )ونقلدده أي

 .حدث بعد الماهتين القو  بردَّه( بالمرسل وقبوله حتى
 

 كلنه يعندي أن الشدافعي أو  مدن أبدى ): (1/4البر في )التم يد  بن عبدقا  ا

 .(من قبو  المرس ل
 

  كتب ابن جرير مما هو بين أيدينا اليوق ، لكدن وهذا القو  لم نقف عليه في

له كلق  في  كتابه )ت ذيب ادثار( يبين فيه مذهبه هدو فدي المرسدل ، فدذكر 

ددل ممددن يتثبددت فددي روايتدده ،  أن المرسددل عنددده حجددة إسا كددان الددذي يُرس 

ر أندده يقصددد الشددافعي وقددد سددبقه فددي رده  ..  ويتحددرا فددي نقلدده وئ يُتصددوَّ

 تابعين ، كما سيلتي تقريره ، وقد أومل بذلك السبكي.بار الوك الصحابة 
 

 مناقشة األهلة السابقة :  )ثانياً(:
ندداقش المددانعون مددن قبددو  المرسددل اودلددة السددابقة التددي اسددتد  ب ددا مددن قبددل 

دالمرس دل وع   تدد  علدى ضدعف اسددتدئل م ، وفيمدا يدلتي نشددير  مناقشددةً ، بده  ل  م 

 إلي ا بشيء من اإليجاز:
 

حدافظ العلهدي اإلجابدة عن دا أجمدل ال:(هللاتدالل باآليات واألحاهيثبالنسبة لال)

: )والجدواب عدن سلدك كلده أن هدذه اديداح (بقولده78في )جامع التحصيل: و

 ،واوحاديث ليس في ا شيء على عمومه ، بل هي أفعا  مطلقدة ئ عمدوق ل دا 

والمطلددق يصدددق امتثالدده بالعمددل بدده فددي صددورة وإن سددلم عموم ددا مددن ج ددة 

ى ، وعدق التفرقة كما سكروه ، ف ي م صوصدة بالروايدة عدن المج دو  المعن

كما إسا سكدر الدراوي شدي ه ، وقدا : "ئ أعلدم عدالتده" أو سدكت العين اتفاقاً ، 

ليسدت تعدديلً  وقلنا بالراجح إن مجرد رواية العدد  عدن الدراوي عنه بالكلية ،

م ، المرس دل أتد وإنما خصت ب ذه الصورة للج الة . والج الة فدي صدورةله ، 

ف عينه كيف تعرف صدفته مدن وون من ئ يعرون فيه ج الة العين والصفة 



 

س ل    ح  ل  ط  اص   رير  ح  ت    في مباحث     ديث  الُمر  يَّته  الح  ثينالمُ   ادةالسَّ  د  ن  ع   وُحج                                                                                                                  حد  

    (19   ) 
 

 

    

فإسا خصت بتلك فإن في ا ج الة الصفة فق  ،  الصورةبخالف تلل ، ؟ العدالة؟

 .(الصورة لزق ت صيص ا في صورة اإلرسا  بطريق اوولى
 

كم فاسدق مندوا إن جداءأ وأما استدئل م بقوله تعالى : )يا أي ا الدذين: )مناقشة(

بنبل فتبينوا( ف و في غير محلَّده . ون اديدة إسا كاندت تقتضدي بدلنَّ مدن لدم يكدن 

فاسقاً ئ يتثبت في خبره . فإنَّ عددق فسدق الدراوي المحدذوف ئ يمكدن معرفتده 

 وهو مج و  العين أصلً.

 

 :ندهع جيدب  أُ  ، : )خير الناس قرني ...( الحديثواستدئل م بقوله  :)مناقشة(

وإئ فقد وجد فيمن بعد الصحابة   على الغالب واوكثرية ،بلن الحديث محمو   

ووجددد فددي م مددن وصددف  ين مددن وجدددح فيدده الصددفاح المذمومددة ،مددن القددرين

 بالكذب كالحارث اوعور وعطية بن سعيد العوفي وغيرهما.
 

في الحديث : )ثم يفشوا الكدذب( يقتضدي أن الكدذب كدان موجدوداً فدي  وقوله 

توقدف  ويأليد سلك أن ابدن عبداس  وئ كثير ، فاش   قرون الفاضلة لكنه غيرُ ال

لَّدد ع  ل  سلددك بظ ددور الكددذب بددين عددن قبددو  مراسدديل بشددير بددن كعددب وغيددره ، و 

،  وهذا في عصر الصحابة وأواهل عصر التدابعين فكيدف بمدن بعددهم الناس ،

 .وبه يُعلم أن أو  من قاق برد المرسل ابن عباس 
 

إندي وسدمع الحدديث أستحسدنه ، فمدا يمنعندي مدن ): وة بن الزبيروقد قا  عر

وسلك أني اسمعه مدن الرجدل ئ  كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به ،سكره إئ 

دَّث  به عمن أثق به ،أ دن   ثق به قد ح  دَّث  به ع مَّ أو أسمعه من رجل أثق به قد ح 

دَُّث به  .(ئ أثق به فل أُح 
 

وفاي خبار عاروة هاذا هليال علاى ): (39و1/38التم يد البر في ) قا  ابن عبد

 .(أَذَّ ذلل الزماذ ااذ يثدث فيه الثقة وغير الثقة
 

ددلَّمة إئ فددي عصددر  :)مناقشااة(  وأمددا دعددوا اإلجمددا  ف إ نَّ ددا دعددوا غيددر ُمس 

وسلدك  بيسير ، حيث لم ي ال  الصحابة غيرهم ،الصحابة زمن النبوة وبعدها 

لمرس دل . لمدا تقددق مدن هن مرسدل  الصدحابي مقبدو  ئ يرد على من لم يحتا با

ولددم ي ددالف فددي سلددك إئ  اً أو كبيددراً عنددد جم ددور العلمدداء ،سددواء كددان صددغير

ا تقدرر مدن وقول م مدردود لمد إسحاق اإلسفراييني وطاهفة يسيرة ،اوستاس أبو 

وون من يرسل الحديث من م فإنما يرسله عن مثلده ،  عدالة الصحابة جميعاً ،
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كانددت لنددا ضدديعة  ، : )لدديس كلنددا سددمع حددديث رسددو  هللا ا  البددراء كمددا قدد

 وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغاهب(. ، وأشغا 
  

 سمعناه منه ، : )ليس كلَّ ما نحدثكم عن رسو  هللا وكذا قا  أنس بن مالك 

 ولكن حثنا أصحابنا ونحن قوق ئ يكذب بعض م بعضاً(.
 

فاإذ دما كثر التابعون ، وانتشرح روايات م بين الصحابة المتدلخرين ، وأما بع

عن ابن عباس وأبي هريرة وأندس بدن  هعوى اإلهماع معارضة بما تقدم نقله

مالدك ومحمدد بدن سدديرين والزهدري وغيدرهم مدن التثبددت فدي قبدو  اوحاديددث 

دَّ المراسيل. ر   وإنكار اإلرسا  و 
 

عاان  (1/30 مقدمددة صددحيحه)فددي  قلااه اإلمااام مساالمثُاامَّ إِذَّ االتفاااق ياارهن  مااا ن

: )المرسددل مددن الروايدداح فددي أصددل قولنددا وقددو  أهددل العلددم  غياار  مقاارراً لااه

 باوخبار لي بحجة(.
 

ُردَّ ومددا تقدددق نقلدده عددن أبددي داود ومحمددد بددن جريددر الطبددري مددن أندده لددم ي دد** 

هريدرة  عدن ابدن عبداس وأبدي م نقلاهمرهوه بما تقادَّ المرسل  أحد قبل الشافعي 

دَّه قبدددل  وأندديس بدددن مالدددك وابدددن سددديرين والزهدددري وغيدددرهم ، وبقدددو  مدددن ر 

الدرحمن بدن م ددي ويحيدى  الماهتين كاووزاعي وشعبة والليث بن سدعد وعبدد

 بن سعيد القطان وغيرهم.
 

بعد حكايته عن الحاكم أنه روا عن ( 1/143في )فتح المغيث: قا  الس اوي 

د  علدى ابدن جريدر  سعيد بن المسيب عدق قبوله المرسل ما نصه : )وبسعيد  يُدر 

الطبددري مددن المتقددددمين ، وابددن الحاجدددب مددن المتدددلخرين ادعاؤهمددا إجمدددا  

التابعين على قبوله إس هو من كبدارهم ، مدع أنده لدم ينفدرد مدن بيدن م بدذلك، بدل 

وغايتدده أن ددم غيددر متفقددين علددى مددذهب  ،قددا  بدده مددن م ابددن سدديرين والزهددري 

ثددم إن مددا أشددعر بدده كددلق أبددي داود فددي كددون  عدددهم ،حددد ، كدداختلف مددن بوا

بددل هددو قددو  ابددن  رك ائحتجدداج بدده ، لدديس علدى ظدداهره ،الشدافعي أو  مددن تدد

ويمكدددن أن  قطدددان وغيدددر واحدددد ممدددن قبدددل الشدددافعي ،م ددددي ويحيدددى بدددن ال

 اختصاو الشافعي لمزيد التحقيق فيه(.
 

 ُر الفريق الذي قاق بردَّ الحديث الم ك   رسل ، وإيراد أدلت م ومناقشت ا.المبحث الثاني: س 

 ولهم فيه ثالثة أقوال:
 

 : َرهن مراهللايل من عدا الصثابة مطلقاً.)األول(



 

س ل    ح  ل  ط  اص   رير  ح  ت    في مباحث     ديث  الُمر  يَّته  الح  ثينالمُ   ادةالسَّ  د  ن  ع   وُحج                                                                                                                  حد  

    (21   ) 
 

 

    

وهدددو الدددذي سهدددب إليددده جمددداهير المحددددثين وكثيدددر مدددن الفق ددداء ، وأصدددحاب 

 (.31و30اوصو  ، كما سكر العلهي في )جامع التحصيل: و
 

كرنددداه مدددن سدددقوط (: )ومدددا س49قدددا  ابدددن الصدددلح فدددي )علدددوق الحدددديث: و

ائحتجدداج بالمرسددل ، والحكددم بضددعفه ، هددو المددذهب الددذي اسددتقر عليدده هراء 

 جماهير ُحفَّاظ الحديث ونُقَّاد اوثر ، وقد تداولوه في تصانيف م(.

 

، وهدو قدو  أبدي  : َرهن المراهللاايل مطلقااً ، حتاى مراهللاايل الصاثابة )الثاني(

أبدو بكدر البداقلني ، كمدا سكدر  إسحاق اإلسفراييني ، وطاهفة يسيرة ، واختاره

( ، والحافظ ابن حجدر فدي )النكدت: 31سلك العلهي في )جامع التحصيل: و

 (.547و

 

ونه حينئدذ يحصدل ائسدتغناء  : ال يقبل المرهللَاُل إال إذا وافقه اإلهماع)الثالث(

 (.2/70عن السند ويقبل المرسل ، وهذا قو  ابن حزق في )اإلحكاق 

 
 ومناقشت اي قاق برد   الحديث المرسل ، أدلة هذا الفريق الذ

 

 المرهللال ومناقشتها: بره ِ أهلة القاملين  )أوئً(:

دَّ المرسدل  استد  المانعون من قبو  المرسل بلدلة  تأليد مدا يدذهبون إليده مدن ر 

 وعدق صلحيته للحتجاج ، وهي:

 
 اودلة:

 

 ]36اإلسراء [قوله تعالى )وئ تقف ما ليس لك به علم(.  .1
 

 ]169البقرة [تعالى )وأن تقولوا على هللا ما ئ تعلمون(.  قوله .2

أ نَّ من يقبل خبر من ئ يعلم حاله في الصددق  ووجه الدئلة من هاتين اديتين:

 لعدالة قد قفى ما ليس له به علم.وا
 

 ]6الحجراح [قوله تعالى )يا أي ا الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبل فتبينوا(.  .3
 

( عن يزيد بن هارون 27و26)معرفة علوق الحديث: و روا الحاكم في.  4

قددا  قلددت لحمدداد بددن زيددد: يددا أبددا إسددماعيل هددل سكددر هللا أصددحاب الحددديث فددي 

القددرهن؟؟ فقددا : بلددى ، ألددم تسددمع إلددى قددو  هللا تعددالى: )ليتفق ددوا فددي الدددين 

ولينذروا قوم م إسا رجعوا إلي م لعل م يحذرون(؟؟ ف ذا فيمن رحدل فدي طلدب 
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رجع به إلى من وراءه لعلم م إياه ، قا  الحاكم:) ففي هذا النص دليل  العلم ثم

ت ا به هو المسمو  غير المرسل(.  على أن العلم الُمح 
 

دن سدمع مدنكم( ، وقولده قوله .  5 مَّ ُع م  دم  يُس  ُع مدنكم ، و  م  يُس  عون ، و  م  : : )ت س 

ددر  وَّ امددرءاً سددمع منددا شدديئاً ، فبلغدده كمددا سددمع ، ف دد ددغ  أوعددى مددن )ن ضَّ
ُربَّ ُمب لَّ

سامع( ، ف ذان الحديثان يددئن علدى أنده ينبغدي فدي الروايدة اتصدا  اإلسدناد ، 

وأن الراوي ئ يتحمل إئ ما سمعه شي ه ممن يدروا عنده ، ويكدون سلدك إلدى 

 منت ى السند.
 

أنَّ الذي درج عليه سلف هذه اومة من الصدحابة والتدابعين ومدن بعددهم ، .  6

فددي قبددو  اوخبددار ، ونقدددها ، والنظددر فددي اتصددال ا ، وقددد ورد هددو ائحتيدداط 

عدن م أخبدار كثيددرة تدد  علدى سلددك ، فمدن سلدك أندده قدد ث ب دت  عددن علدي بدن أبددي 

حديثاً نفعندي هللا منده بمدا شداء  أنه قا : )كنت إسا سمعت رسو  هللا  طالب 

 أن ينفعنددي بدده ، وإسا حدددثني رجددل مددن أصددحابه اسددتحلفته ، فددإسا حلددف لددي

 صدقته ، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر(.
 

مانعددة مددن ، أًنَّ الج الددة بحددا  المحددذوف مددن اإلسددناد أيضدداً ومددن الحجددا .  7

 قبو  ال بر المرسل.
 

دَّ المرس دل: 1/6قا  ابن عبد البر في )التم يد .  8 ماا أهماع (: )وحجت م في ر 

. فدإسا  ال باد مان علام ذلالعليه العلماٌ من الثاهة إلى عدالة الُمْخبِر ، وأناه 

حكددى التددابعي عمددن لددم يلقدده لددم يكددن بُددد  مددن معرفددة الواسددطة . إس قددد صددح أن 

التددابعين أو كثيددراً مددن م رووا عددن الضددعيف وغيددر الضددعيف ، ف ددذه النكتددة 

دل ه يمكدن أن يكدون سدمعه ممدن يجدوز قبدو   دَّ المرس ل . ون مرس  عندهم في ر 

ن معرفدة عدالدة الناقدل ، فبطدل لدذلك ال بدر نقله ، وممدن ئ يجدوز ، وئ بدد مد

 المرس ل للج ل بالواسطة(.
 

وهددذا المعندددي الددذي سكدددره ابددن عبدددد البددر ع بَّدددر عندده الحدددافظ ابددن حجدددر ** 

( بقولده : )وإنمدا سكدر فدي قسدم الدردود للج دل 41العسقلني في )النزهدة: و

بعيداً ، بحا  المحذوف ، ونده يحتمدل أن يكدون صدحابياً ، ويحتمدل أن يكدون تا

وعلى الثاني: يحتمل أن يكدون ضدعيفاً ، ويحتمدل أن يكدون ثقدة. وعلدى الثداني 

يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي هخدر . 

ا بدالتجويز العقلدي فدإلى مدا ئ  وعلى الثاني فيعود ائحتما  السابق ويتعدد ، أ مَّ

ا بائستقراء فإلى ستة أ و سبعة ، وهو أكثدر مدا وجدد مدن روايدة ن اية له ، وأ مَّ

 بعض التابعين عن بعض(.
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(: )ولو جاز قبو  المراسيل لجاز قبو  1/6قا  ابن عبد البر في )التم يد .  9

خبر مالك والشافعي واووزاعي ومثل م إسا سكدروا خبدراً عدن النبدي صدلى هللا 

لمعنددى عليده وسددلم . ولدو جدداز سلدك لجدداز فديمن بعدددهم إلدى عصددرنا ، وبطدل ا

 الذي عليه مدار ال بر(.
 

( : )ودليلندا فدي ردَّ المرس دل مطلقداً أنده 1/60قا  النووي في )المجمو  .  10

ى ئ تقبل لج الة حاله ، فرواية المرس ل أولى  إسا كانت رواية المج و  الُمس مَّ

 . ون المرويَّ عنه محذوف مج و  العين والحا (.
 

مقبددو  ، بددل ئبددد أن يددذكر شدد ود الفددر  إن اإلرسددا  فددي الشدد ادة غيددر .  11

 ش ود اوصل الذين تلقوا الش ادة بلعيان م.
 

(: )ولو كان حكم المتصدل والمرسدل 538قا  ال طيب في )الكفاية: و . 12

واحددداً لمددا ارتحددل كتبددة الحددديث ، وتكلفددوا مشدداق اوسددفار إلددى مددا ب عُددد  مددن 

 دفاق(.اوقطار ، للقاء العلماء والسما  من م في ساهر ا
 

أما دليل مدن سهدب إلدى قبدو  مرسدل مدن ئ يرسدل إئ عدن الثقدة: فيدرا  . 13

أصحاب هذا القو  أ نَّ فيه جمعاً بين أدلة المانعين من قبو  المرسدل والقدابلين 

لدده ، ف ددم يقبلددون المرسددل حيددث يتلكددد ل ددم أ نَّ السدداق  مددن اإلسددناد هددو ثقددة ، 

ف   ددل مددن أندده ئ يرسددل عددن واحتمددا  كوندده ضددعيفاً مندددفع بمددا ُعددر  عددن المرس 

س ددله مددردود ، لبقدداء احتمددا   ف  عندده سلددك فددإنَّ ُمر  ددن  لددم يُع ددر  الضددعفاء ، أمددا م 

 .(98و96روايته عن الضعفاء ، كما سكره العلهي في )جامع التحصيل: و

 

  مناقشةُ بعٍض من األهلة السابقة : )ثانياً(: 
 

س ل قد قا  أيضاً مدا = ردوا على ائستدئ  باديتين اووليين: ب دَّ الُمر  لن من ر 

ئ علم له به ، ومنع ما لم يتحققه ويُجاُب أيضاً: بلن اوصل أنه ئ يلدزق الحكدم 

إلى بحجة ، والحجة ئ تثبت إئ بعد العلم بصدق المرسل عنده وعدالتده ، فدإسا 

 عدق سلك وجب التمسك باوصل ، ما لم يلح دليل تسح به الحجة الشرعية.
 

اديددة الثالثددة: أن اديددة تددلمر بالتثبددت فددي خبددر الفاسددق ليحتدداط لدده ،  = وعددن

والساق  من اإلسناد فدي المرسدل يحتمدل أن يكدون فاسدقاً ، وحينئدذ فإنده يجدب 

 عدق قبو  مروية.
 

= وتُعُقَّب  استدئ  الحاكم بدلن اديدة التدي يروي دا فدي أثدره الدذي يرويده: لديس 

بالمرس ل ، والذي ينذر بده الندافرون قدوم م في ا ما يد  على المنع من اإلنذار 

 أ ع م  من أن يكون مسنداً أو مرسلً.
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ض  على القداهلين بعددق حجيدة المرسدل بدلن مددار مدا اسدتدلوا بده مبنديى  = اعتُر 

على رد روايدة المج دو  . والحنفيدة القداهلون بقبدو  المرسدل ، يقبلدون روايدة 

والجواب ض هذا الدليل علي م؟؟ ، المج و  العدالة ويحتجون به ، فكيف ينت 

 عنه من وج ين:

: لدديس الحنفيددة كددل القدداهلين بالمرسددل ، بددل قددد قددا  بدده أيضدداً )الوجدده اوو (

جم ور المالكية وغيرهم ممن ئ يرا قبو  رواية المج دو  ، كمدا أورد سلدك 

 (.65و64العلهي في )جامع التحصيل: و

(: )إن 57و56صدددديل: و: قددددا  العلهددددي فددددي )جددددامع التح)الوجدددده الثدددداني(

ئ يدددري مددا اسددمه ، والحنفيددة  "مج ددو  عددين"المج ددو  فددي ال بددر المرسددل 

 وغيرهم يتفقون على عدق ائحتجاج ب بر من كان ب ذه المثابة(.
 

 يلي: ( ما95و94و87و75وقا  العلهي في )جامع التحصيل: و= 
 

لددة بددلن فددي اود بالحددديثين المتقدددق سكرهمدداواعتددرض علددي م فددي اسددتدئل م  =

دئلت مددا: إنمددا هددي مقصددورة  علددى أن طريددق التحمددل ينبغددي فيدده اوخددذ عددن 

طريق السما  ، ومدن يحدتا بالمرس دل يقدو  بدذلك ، فدإن م يقولدون: "ئ يجدوز 

، وإنمدا يجدوز لده إرسداله بعدد اتصداله  !! للراوي أن يرسل حدديثاً لدم يسدمعه"

يس فدي الحدديثين مدا يدد  إليه وجزمه بعدالة الدرواة ، وأمدا فدي حالدة اوداء فلد

أنده كمدا تضدمن الحدديثان طلدب  والجواب عن سلدك:على المنع من اإلرسا  ، 

السما  في كيفية وصو  الحديث إلى الراوي فكذلك د  َّ على مثله في الرواية 

، ففي ما إشارة إلى أن الراوي ئ يتحمل إئ ما سمعه شي ه ممن يروا عنه ، 

ً ويكون سلك إلى منت دى السدند ،  زندا للفدر  قبدو  الحدديث مدن متدى جوَّ  وأيضدا

شددي ه ، مددن غيددر وقددوف علددى اتصددا  السددند الددذي تلقدداه شددي ه أدا سلددك إلددى 

 ون سلك الساق  غير مقبو  الرواية !!.اختل  السند ، لجواز أن يك
 

بقياسه على عدق  :عليهم في اهللاتداللهم على عدم قبول المرهللال ضَ رِ = واعتُ 

قاً ، فباب الش ادة أضيق من  قبو  اإلرسا  في الش ادة ، بلن بين المقامين ف ر 

باب الرواية ، وقد اعتبر في ا أمور لم تعتبر الرواية كالحرية والذكورة 

ً والبصر وعدق القرابة والعداوة ،  ليس لشاهد الفر  أن يش د على  وأيضا

ش ادة اوصل ، ما لم يش ده على ش ادته . ويجوز للفر  في الراوية أن 

ً ،  !! : )اروه عني(ث ، وإن لم يقل لهحد   نه إسا سمعه يُ يروي ع ليس  وأيضا

ل ئ بد من اوداء للفر  أن يش د على ش ادة اوصل بلفظ )عن( ونحوها ب

ومع هذه الفروق كل ا ئ يصح قياس إحداهما على اوخرا ،  بلفظ الش ادة ..

 وأُهيَب على ذلل باآلتي:
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 يعني عدق اتفاق ما في الصور اوخرا.)أ( إن افتراق ما في بعض الصور ئ 

)ب( إن اومر الجامع المعتبر بين الراوية والش ادة هو اشتراط العدالدة في مدا 

 ، والقياس هنا يتعلق ب ذا المعنى المشترك.
 

دَّ المرسل مطل  : قاً حتى مراسيل الصحابة ومناقشتهدليل من ر 

دَّ المرس ددل ، يسددتد  أصددحاب هددذا القددو  باودلددة المتقدمددة فددي مددذهب مدد ن ر 

ويرون عدق قبو  مراسيل الصحابة أيضاً ، ونه وجدح أحاديث رواها بعدض 

الصحابة عن جماعة من التابعين وهدذا يدد  علدى وقدو  روايدة الصدحابة عدن 

 التابعين ، والج الة بحا  التابعي مألثرة.
 

ر   :والجااواب عاان ذلاال  أ نَّ القدددر الددذي رواه بعددض الصددحابة عددن التددابعين ن ددز 

يسددير جددداً ، واوحاديددث المرفوعددة فيدده نددادرة ، وأكثددره أحاديددث موقوفددة ، أو 

لَّت  ا. ق  ع ت  ل  ُجم   حكاياح إسراهيلية ، ونحو سلك ، وقد تُتُبَّع ت  و 
 

،  ، أو ممدن سدمعه مدن النبدي  والظاهر فيمدا رووه أن دم سدمعوه مدن النبدي 

 .ثمل على الناهروالثمل على الغالب أولى من الون هذا هو الغالب ، 
 

أنده قدا : )لديس كلندا سدمعنا حدديث  ويد  لذلك ما نقل عن البراء بدن عدازب 

، كانت لنا ضيعة وأشغا  ، وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ  رسو  هللا 

 ، فيحدث الشاهد الغاهب(.
 

سدمعناه  أنه قا  : )ليس كدل مدا نحددثكم عدن رسدو  هللا  وما جاء عن أنس 

 ن حدثنا أصحابنا ونحن قوق ئ يكذب بعض م بعضاً(.منه ، ولك

 
 .ُر الفريق الذي قاق بالتفصيل في قبو   ورد   الحديث المرسل ك   المبحث الثالث: س 

 ول م فيه خمسةُ أقوا :
 

إذ ااذ المرهللال ُعِرَف من عاهاته ، أو صريح عباراته أنه ال يرهللال  )األول(:

 إال عن ثقة قُبَِل وإال فال.
 

،  (34و33فددي )جددامع التحصدديل: و اه الحددافظ العلهدديمددذهب قددوَّ وهددذا ال* 

وسكر أنه اختيار كثيدرين مدن أهمدة الجدرح والتعدديل كيحيدى بدن سدعيد القطدان 

 التم يددد)وعلددي بددن المددديني وغيرهمددا ، كمددا أشددار إليدده ابددن عبددد البددر فددي 

 (.515( ، وال طيب في )الكفاية: و30و1/17
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لبدر )وقدد بدالغ ابدن عبدد ا (:553و552و فدي )النكدت: قا  الحافظ ابن حجدر

: لددم يددز  اوهمددة يحتجددون بالمرس ددل إسا تقددارب فنقددل اتفدداق م علددى سلددك ، فقددا 

ل والمرس ل عنه ، ولم يُع در   دل بالروايدة عدن الضدعفاء ، عصر المرس  ف  المرس 

ئ خدلف أنده ئ يجدوز ": باجي ائتفاق في الشق ادخر فقدا ال وليدالونقل أبو 

دله غيدر متحدر   العمل بالم يرسدل عدن الثقداح وعدن غيدر  ز ،رس ل إسا كان مرس 

وهذا وإن كان في صحة نقل ائتفداق مدن ): سلكالحافظ بعد ، ثم قا   (الثقاح"

 .(الطرفين نظر ، فإن قبو  مثل سلك عن جم ورهم مش ور
 

إذ ااذ المرهللِال من أمماة النقال والمرهاوع إلاى قاولهم فاي الجار   )الثاني(:

 بَِل ما أرهللاله إذا هزم به ، وإذ لم يكن اذلل فال.والتعديل قُ 
 

ق الحددرمين ، وابددن الحاجددب مددن م إمددا نوهددذا اختيددار جماعددة مددن اوصددوليي*

 (.34و33وغيرهما ، كما سكره العلهي في )جامع التحصيل: و
 

، أنده يشدترط لقبدو   من هذا البحدث( 16)و وتقدق في مذهب عيسى بن أبان

 لة أن يكون من أهمة النقل.ة المفضَّ ثل من بعد القرون الثلمرس  
  

فدي )الوصدو  إلدى  فقدا ، د ابن برهان برأي في قبو  المرس ل انفر )الثالث(:

الثقن عندنا أذ اإلرهللاال إذ ااذ صاهراً ممن يعتقد : )(182و2/181اوصو  

وإذ ااذ  ،صثة مذهبنا في الجر  والتعديل قبلنا قوله مسنداً ااذ أو مرهللاالً 

إلمكااذ أَذَّ مان أغفال في ذلل لم نقبال إرهللاااله فاي ذلال ،  مذهبنا ممن يخالف

ر  باهللامه رههنا  فرههناا إرهللاااله مقبول الرواية ، ألنَّه ربما لو صذار  غير 

 .!!!! (لذلل
 

إلى قباول مراهللاايل اباار التاابعين  -رحمه  -ذهب اإلمام الشافعي  (:)الرابع

 بشروط في الُمْرهللَال والُمْرهللِال.
  
 أَْذ يعتضد بأحد األمور التالية :  الُمرهللَالترط في فقد اش* 

بمعندددى سلدددك  أن يسدددنده الحفددداظ المدددلمونون مدددن وجددده هخدددر عدددن النبدددي )أ( 

 المرس ل.

أو يوجد مرس ل هخر موافق له عن عالم يروي عن غير مدن يدروي عنده )ب( 

ل اوو .  المرس 

 أو يوجد ما يوافقه من كلق بعض الصحابة.)ج( 

ا تقدق لكنَّه سهب عامة أهل العلم إلى القو  به.إسا لم يوج)د(  مَّ  د شيء م 
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 ما يأتي : الُمرهللِالفي  -رحمه هللا- طُ رِ شتَ ويَ 

 أن ئ يعرف له رواية عن غير مقبو  الرواية من مج و  أو مجروح.)أ( 

فدإن كدان  اظ إسا أسند الحديث فيما أسدندوه ،أن ئ يكون ممن ي الف الحف)ب( 

س له.ممن ي الف الحفاظ ع ر   ند اإلسناد لم يقبل م 
 

 (.64و63و62و61: والرسالة)في  -رحمه هللا-هذا هو مضمون الشافعي 
 

بعدد سدياقه كدلق ( =1/301في )شرحه لعلل الترمذي وقا  الحافظ ابن رجب 

 .(وهو كلق حسن جداً =: )الشافعي في هذا الموضو 
 

إذا  صاااغيراً أو  قباااول ُمرهللَاااال التاااابعي مطلقااااً هللااااواٌ اااااذ ابياااراً  )الخااامس(:

نقلاه الخطياب الوهو  المتقدمة في ماذهب الشاافعي ، اعتضد بشيٌ من تلل 

 عن أاثر الفقهاٌ.

 
 من سهب إلى قبو  مرسل من ئ يرسل إئ عن الثقة:*** 

ُل عليده مدا تقددق مدن أنده لدو  دك  ه  ، لدو ئ أنده يُش  س ن  ُمتَّج  ئ ريب أن هذا القو  ح 

قة( ، لما كان سلك مقبدوئً منده ، حتدى يصدرح صرح بتوثيقه وقا : )حدثني الث

باسمه ، إس قد يعرفه غيره بجرح لم يظ ر له هو ، فمن بداب أولدى أن ئ يقبدل 

 مروي ه إسا لم يصرح بتوثيقه.

 

 الحديث المرس ل: في   -رحمه هللا-مد مذهب اإلماق أح*** 

 في هذا الموضو  روايتان: -رحمه هللا-نُق ل  عن اإلماق أحمد 

 اهما:  قبو  المرسل.إحد

 واوخرا: ردَّه.
 

دددوالظددداهر أنددده عندددده حدددديث  ضدددعيف  ئ يُ  دددبددده ، إئ كمدددا يُ  لُ عم  ل بالحدددديث عم 

  على ذلل األمور التالية: لن ويدُ اج إليه ، حت  الضعيف حين يُ 
 

أن أبددا داود =وهدددو مددن أكثدددر تلميددذه ملزمدددةً لدده= نقدددل عندده تضدددعيفه  )أ( 

(: 24ه إلددى أهددل مكددة فددي وصددف سددننه: وللمراسدديل حيددث قددا  فددي )رسددالت

)وأمددا المراسدديل فقددد كددان يحددتا ب ددا العلمدداء فيمددا مضددى مثددل سددفيان الثددوري 

وتابعده علدى سلددك ومالدك بدن أندس واووزاعدي حتدى جداء الشدافعي فدتكلم في دا 

 وغيره(.أحمد بن حنبل 
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ج  فدددي كتابددده )العلدددل( علدددى إعدددل  الطريدددق المسدددندة بدددالطريق  )ب(  أنددده د ر 

ح  بضعف المر رَّ ا أ ع لَّ به ، بل ص  سلة ، ولو كان المرسل عنده حجة ئزمة ل م 

 المرسل في بعض المواطن.
 

أنه كان يقدق ادثار المروية عن الصحابة على اوحاديدث المرسدلة ، قدا   )ج(

(: )وقددد كددان أحمددد بددن حنبددل ي تددار 525و524ال طيددب فددي )الكفايددة: و

. ثم روا عن ى المرسلح عن النبي اوحاديث الموقوفاح عن الصحابة عل

 إسحاق بن إبراهيم أنده قدا  : قلدت : وبدي عبدد هللا حدديث مرسدل عدن النبدي 

ددب  إليددك أو حددديث عددن بعددض الصددحابة والتددابعين متصددل  برجددا  ثُبَّددت ، أ ح 

.)  برجا  ثُبَّت؟! ، قا  أبو عبد هللا : عن الصحابة أعجب إليَّ
 

سكددر فددي كتابدده )إعدددلق  -رحمدده هللا-ن القدديم ويألكددد هددذه الحقيقددة أن ابدد )ه( 

رحمده -( اوصدو  التدي بنيدت علي دا فتداوا اإلمداق أحمدد 30و1/29الموقعين 

 فرتب ا على النحو التالي: -هللا

 النصوو. األصل األول:

 فتاوي الصحابة. األصل الثاني:

 من أقوا  الصحابة إسا اختلفوا. رائختيا األصل الثالث:

خذ بالمرس ل والحديث الضعيف إسا لم يكدن فدي البداب شديء او األصل الرابع:

 يدفعه.

 اوخذ بالقياس للضرورة. األصل الخامس:

ياادل هاللااة واضااثة علااى وئ شددك أن تقديمدده لقددو  الصددحابي علددى المرس ددل 

، ويحمل عمله بالمرس ل في بعض المواضع على مدا  !! ضعف المرهللَال عند 

 عيف إسا احتاج إليه.ف الناس عنه من عمله بالحديث الضر  ع  

اء(  )هـ( أن أهم كتب اوصو  عند الحنابلة ، وهو كتاب )العُدَّة وبي يعلى الفرَّ

بنسدبة القدو  إليده  عدن اإلمداق أحمددفيده  النصدوو المنقولدةعند الرجدو  إلدى 

ث المرسل :: غير صحيحة تماماً :: ، وأنه ليس عدن اإلمداق أحمدد بقبو  الحدي

، ومدا أسدلفنا إيدراده عدن  ح ا علدى العكدس!!نص صريح في سلدك ، بدل صدري

العُددَّة ممدا يدد  علدى التقريدر  في نهع ل  ق  في الفقرة )ج( نُ  -رحمه هللا- ال طيب

 المراد.
 

 : من الحديث المرسل  -رحمه هللا- داودموقف اإلماق أبي **** 

رحمده -من رأي شدي ه اومداق أحمدد  -رحمه هللا-يقترب رأي اإلماق أبي داود 

، ف و يذهب إلى قبو  المرسل إسا لم ي الفه ما هدو أقدوا منده ، ولدم يكدن  -هللا

 في المسللة دليل غيره.
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( بعدد أن 24: وفي )رسالته إلى أهل مكدة فدي وصدف سدننه -رحمه هللا-قا  

غيدر المراسديل ،  سكر ال لف في ائحتجداج بالمرس دل : ) فدإسا لدم يكدن مسدند  

 (.وليس هو مثل المتصل في القوةم يوجد السند ، فالمرسل يحتا به، ول

 

(: )واشتراطه للعمل بالمرسل أن ئ 30قا  العلهي في )جامع التحصيل: و

ياوحى بأناه يارى يوجد في المسللة غيره ، وأن ئ ي الف مدا هدو أقدوا منده ، 

أذ الثديث المرهللَال فيه نوع ضعف وقبوله إنما هاو مان قبيال تقاديم الثاديث 

ومما يدد  علدى هدذا الدرأي إفدراده المراسديل  ، الضعيف على القياس والرأي

ولو كانت الحجة نقبت بالمراسيل ويجب ب دا العمدل لمدا كدان  عن كتاب السنن

خاصة أن موضدو  الكتدابين متحدد ناك أي دا  إلفرادها في مأللف خاو ، ه

رحمده -، ف ما ي تصان بلحاديث اوحكداق دون غيرهدا، ويألكدد هدذا أيضداً أنده 

ولااو ااااذ المرهللااال مقبااوالً ومثتجاااً بااه ث كثيددرة باإلرسددا  ، أ ع ددلَّ أحاديدد -هللا

 (.!!! عند  ، لما ااذ هناك معنى لذلل اإلعالل
 

وائعتراضاح عليه الحديث المرسل ، في  -رحمه هللا-الشافعي اإلماق  مذهب **** 

 والجواب عن ا: 

، لألدلددة  إلااى أذ المرهللَااال حااديث ضااعيف -رحمدده هللا-يددذهب اإلمدداق الشددافعي 

تقدمة التدي أخدذ ب دا مدن ردَّ المرس دل ، لكدن مدن كدان مدن كبدار التدابعين إسا الم

اعتضد بلحد اومور السابقة يتقَّوا ، ويعلم أ نَّ له أصلً ، وتحصل غلبة الظن 

 بصحته عند سلك.
 

،  وإذ اعتضاادتيرد هددا ،  -رحمدده هللا-أمددا مراسدديل صددغار التددابعين ف إ نَّدده * 

 لألمور التالية:

 د تجوزاً فيمن يروون عنه.أن م أش-1

 أن م يوجد علي م الدئهل فيما أرسلوا بضعف م رجه.-2

دعُف  -3 كثرة اإلحالة في اوخبار ، وإسا كثرح اإلحالة كان أمكدن للدوهم ، وض 

 من يُقبل عنه.
 

باعتضداد المرس دل إسا أسدند  -رحمده هللا-واعترض علدى قدو  اإلمداق الشدافعي 

دا أن يكدون ممدا من ج ة أخرا ، بلن هذا القو   غيدر صدحيح ، ون المسدند إ مَّ

 تقوق به الحجة أوئً.
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فإن  كان مما تقوق به الحجة فالعمل به دون المرس ل ، وئ فاهدة فدي المرس دل ، 

وإن  كان المسند مما ئ تقوق به الحجة فل اعتبار بده ، ويبقدى المرسدل ضدعيفاً 

 غير مقبو .
 

مدا إسا كدان طريدق المسدند ممدا  -هللا رحمده-أن مراد الشدافعي  :والجواب عنه

 شرط فيه أن يسنده الحفاظ الملمونون. -رحمه هللا-تقوق به الحجة ونه 
 

وأما ائعتراض بلن ائعتبار بالمسند وحده في حا  ائحتجاج به فمردود  مدن 

 وج ين:
 

أن المرس ددل يقددوا بالمسددند ، ويتبددين بدده صددحته ، ويكددون فاهدددت ما  )األول(:

 جيح على مسند هخر يعارضه لم ينضم إليه مرس ل.حينئذ التر
 

أن المسند قد يكون في درجة الحسن ، وبانضماق المرسل إليه يقوا  )الثاني(:

 كل من ما بادخر ، ويرتقي الحديث ب ما إلى درجة الصحة.
 

: )باعتضداد المرس دل بمرس دل هخدر( بلنده لديس فيده إئ رض عليه في قولهواعت

ه إلى مثله ، فدل يفيددان شديئاً . كدم إسا انضدمت شد ادة انضماق غير مقبو  عند

 غير العد  إلى مثل ا.
 

أ نَّه بانضماق أحدهما إلى ادخر ي ق وا الظن  بدل نَّ لده أصدلً ، كمدا هدو  وهوابه:

الحا  في الحديث الضعيف الذي ضعفه من ج ة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه 

لده بسدند هخدر نظيدر هدذا السدند فدي ، ئ من ج دة ات امده بالكدذب ، إسا ُروي مث

الرواية فإنه يرتقي بمجموع ما إلى درجة الحسن ، ونه يدزو  عنده حينئدذ مدا 

 ي اف من سوء حفظ الرواة ، ويعتضد كل من ما بادخر.
 

ون الروايددة تفددارق الشدد ادة فددي أشددياء  ، فلدديس كددذلك :وأمددا تشددبي ه بالشدد ادة

، وهدذا مدن المواضدع التدي ت تلدف  !! كثيرة ويقبل في ا ما ئ يقبل في الش ادة

 في ا الرواية عن الش ادة.
 

ض  عليه في قوله باعتضاد المرس ل بفتوا أكثر أهل العلم ، ون مذهب  واعتُر 

يَُّر ما ليس بحجة حجة.  اوكثر مع وجود ال لف ئ يُص 
 

رسدل عليده المُ  خدذ بمدا د َّ  معظدم العلمداء إلدى اوسهداب   بدلنَّ  وأُهيَب عن ذلال:

 .!! العمل ب  ج  و   الظن   ي  و  ي الظنَّ بلًنَّ له أصلً ، وإسا ق  يقو   
 

وبهذا الجواب نفسه يُجاب على االعتراض عليه فاي تعضايد  المرهللَاال بقاول 

 الصثابي.
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( بجدددواب  عدددداق  عددددن 1/662وقدددد أجدددداب اإلمددداق الددددرازي فدددي )المحصددددو  

اوشددياء مددن هددذه  -رحمدده هللا-ائعتراضدداح الددواردة علددى مددذهب الشددافعي 

حرف واحد ، وهو: )أنَّا إسا ج لندا عدالدة راوي اوصدل لدم يحصدل ظدن كدون 

ياح إليه قوي بعدض القدوة ، فحينئدذ  سلك ال بر صدقاً ، فإسا انضمت هذه الُمق وَّ

 . انت ىيجب العمل به(

 

    
 

 

 وهللا أعلم

 وصلَّى هللا على نبينا محمد  

 وصحبه أجمعين إلى يوق الدين هوعلى هل
 

 
 

 مناقشته غروب شمس يوق ائثنين اقتمبعد إانت يت من تبييضه 

ة من عاق   هـ1427الموافق للسابع عشر من سي الحج  

 )مدينة جدة(


