
 مصطلح الحدیث
 االحتجاج �الحدیث المرَسل عند العلماء المتقدمین 

 
ن  االحتجاج �الحدیث المرَسل عند العلماء المتقدمین من الشافعي فمَ  ر�د معرفة حدِّ أُ  :السؤال
 قبله؟ 

ر ف�ه  وال ُیذكَ  -صلى هللا عل�ه وسلم-ما یرفعه التا�عي إلى النبي  :الحدیث المرَسل وهو :الجواب
طلق المرسل ن �ُ ومنهم مَ  ،وهو الذي استقر عل�ه االصطالح ،ه عند األكثرهذا حدَّ  ،الصحابي

 . على المنقطع على أي وجه كان انقطاعه

 والعلماء یختلفون ف�ه كما قال الحافظ العراقي:

 كذا النعمانُ  مالكٌ  واحتجَّ 
 

 �ه وتا�عوهما ودانوا 
 

 ؛مرسلةً  ) موطئهِ (خرِّجها في واألحادیث قد تكون عنده متصلة و�ُ  ،مالك �حتج �المراسیل
 ألنه �حتج �المرَسل.

 . أبو حن�فة وأت�اعه �حتجون �المراسیلف ،والمراد �ه أبو حن�فة(كذا النعماُن) 

 . فاحتجوا �ه في ب�ان األحكام و�ناء األحكام عل�ه.من المالك�ة والحنف�ة )�ه وتا�عوهما(

 .عملوا بها وتدینوا بذلكأي:  )ودانوا(

 :ولكن اإلمام الشافعي َقِبَله �شروط

 . أن �كون المرِسل من ك�ار التا�عین -1

 . سمي إال ثقةً ى ال �ُ وأن �كون المرِسل إذا سمَّ  -2

ل آخر و مرسَ أ ،وأن �كون له شاهد یزك�ه من كتاب هللا أو سنة نب�ه المرفوعة -3
 .ل األولیرو�ه غیر رجال المرسَ 

 : -رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 ادِ النقَّ  جماهرُ  هُ وردَّ 
 

 .......................... 
 جمهور العلماء ردوا الحدیث المرسل. 

 ادِ النقَّ  جماهرُ  هُ وردَّ 
 

 اإلسنادِ  يف �الساقطِ  للجهلِ  
 



  أن �، ولو جزمنا -عل�ه الصالة والسالم-ل ما یرفعه التا�عي إلى النبي ن المرسَ إ :لما قلنا
ألن الصحابي ثقة ُسمِّي أو لم   )؛مقبول( : قلنال اصحاب��  -عل�ه الصالة والسالم-النبي بینه و�ین 

فما ُیدَرى ما حال هذا التا�عي الذي  ،لكن احتمال أن �كون التا�عي رواه عن تا�عي آخر ،ُ�َسمَّ 
 ولذا قال: ،دَّ رَ ومن �اب االحت�اط أن یُ  ،ذفحُ 

 النقادِ  ه جماهرُ وردَّ 
 

 اإلسنادِ  في �الساقطِ  للجهلِ  
 

قد یرو�ه تا�عي عن تا�عي عن تا�عي  ف ،ومع ذلك ال ُیجَزم �أن المحذوف تا�عي واحد 
 ، وقد �كون ثالثة ،إلى الصحابي تا�عیین �كون المحذوف إضافةً و  ،من التا�عین ة�كون ف�ه ثالثف

في ط�قة  فوجد  ،جد من روا�ة التا�عین �عضهم عن �عض ستةما وُ  وأكثرُ  ،وقد �كون أر�عة
 ، وثالثة وهو أكثر ،و�وجد أر�عة وهذا كثیر ،و�وجد خمسة ،�عضهم عن �عض یروي التا�عین ستة 

رواه  ،یث یتعلَّق �سورة اإلخالص من التا�عین على الوالء یروي �عضهم عن �عض في حد  والستةُ 
وهو أطول إسناد في الدن�ا كما قال   ،وأفرده الخطیب ال�غدادي في مصنَّف ،وغیره ]996[ النسائي 

 . -رحمه هللا تعالى-اإلمام النسائي 

 هْ نقلَ  عنهمْ  )التمهید ( وصاحبُ 
 

َلهْ  رَ دْ َص  ومسلمٌ    الكتاب أصَّ
له واعتمده اإلمام   )،التمهید (المراسیل نقله ابن عبد البر في مقدمة  دَّ �عني رَ   وأ�ًضا أصَّ

 وهللا أعلم.  )،صح�حه( رِ دْ مسلم في َص 

 ه 7/1435/ 2�عد المائة  التسعون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


