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 املقدمة
ء به  الحمد ّلله حمدًا كثيرا  الذي أنزل أحسن الحديث ، وأودع درر بيانه فيه ، وكرهم هللا هذه األمة وزادها شرفا باالعتناء بتدوين ما جا      

بين في رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم( حفظًا له على تكرر العصور واآلباد ، وَنصب جهابذة من الحفاظ والنقاد ، وجعلهم دائ
إيضاح ذلك في جميع األزمان والبالد ، باذلين وسعهم مستفرغين جهدهم في ذلك جماعات وآحاد.أما بعد فإن ّللاه سبحانه وتعالى فضل هذه  
األمة بشرف اإلسناد ، وخصها بإتصاله دون من سلف من العباد ، فبـإتصال اإلسناد ُعرف الصحيح من السقيم ، وصان ّللاه هذه الشريعة 

قول كل أفهاك أثيم ، فلذا كاَن اإلرسال في الحديث موضوع يستحق الخوض فيه لما في إبهام المروى عنـه من الغرر واإلحتجاج المبني عن  
على الخطأ وقد إختلف العلماء قديما وحديثا فيه  حيث تباينت آرائهم وتعارضت أحكامهم في فروع الدين وقد تجاوز اإلحتجاج به حتى في  

ئدية التي ال يجوز الخوض بها إال بالدليل القطعي وكان هذا السبب الرئيسي لكتابة البحث ، وقد تضمن البحث أربع مباحث  األمور العقا
ل لغًة وإصطالحًا والمبحث الثاني آراء العلماء باإلحتجاج في الحديث المرسل أما المبح ث تناولت في المبحث األول تعريف الحديث الُمرسَّ

اج في الحديث المرسل في فروع الدين والمبحث الرابع كان اإلحتجاج بالحديث المرسل في أصول الدين ، وكان المنهج  الثالث فكان اإلحتج
الذي إتبعته بعد تعريف الحديث المرسل وعرض آراء العلماء فيه أن خرجت نماذج من األحاديث المرسلة في فروع الدين وأصوله من كتب 

الم سوى المشهورين منهم  وبحثت عن كل طرق الحديث سواء كانت متصلة أو منقطعة وقمت بترجمة تخريج الحديث  وترجمت لجميع األع
االعالم فيها ايضا وحكمت على األحاديث  ، وأخيرا ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها، وأسأل هللا ان يكون قد وفقني في  

 كتابة بحثي هذا   والحمد هلل ربه العالمين.  
 املبحث االول :تعريف املرسل لغًة وإصطالحًا

:  )1(: فهو إسم مفعول من أرسلَ  الُمرسل لغة   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ وَأْرَسَل الشيَء: َأطلقه وأَْهَمله. َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ

. ويحتمل أن يكون أصله من االسترسال ، اي اْسَتْأَنَس للشخص واْطَمَأنَّ    (3) فكأن المرسل أطلق اإلسناد ولم يقيدهٍ برهاٍو معروف    (2)  چڑ    
ُثه   ، أي أطمأن الى من أرسل عنه ووثق بمن لم يوصله اليه. ويحتمل أن يكون من قولهم جاَء القوُم َأْرسااًل : يتَبُع   (4) له ، وَوِثَق بما ُيَحدِه

،و "الَرَسل بفتح الراء والسين القطيع من كل شيء والجمع إرسال وجاؤوا رسلة رسلة أي جماعة جماعة"  (5)بعُضهم بعضًا ، مأخوذ من َرَسل  
أي فرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا   (7)الناس دخلوا على النبي )صلى هللا عليه وسلم( بعد موته فصلوا عليه أرساال  ، ومنه الحديث إن    (6)

الذي للحديث  فقيل  االقتطاع  اللفظ  هذا  من  تصور  وال   فكأنه  األخرى  تلق  لم  منهم  طائفة  كل  أي  مرسل  متصل  غير  وبقي  إسناده  قطع 
 .(8) لحقتها

 : إصطالحا ففيه عدة أقوال 
التابعين كعبيد هللا بن عدي بن الخيار وسعيد بن  األول   الكبير من الذين أدركوا كبار الصحابة ونقل رواياتهم عن  التابعي  : هو ما رواه 

 .     ( 9) المسيب، ونحوهما
رفعه التابعي الى رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قواًل أو فعاًل أو تقريرًا صغيرًا أم كبيرًا كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن أبي    ما    الثاني:  

 .      (10) هالل ومكحول الدمشقي وإبراهيم بن يزيد النخعي وسعيد بن المسيب، وإبن شهاب وقتاده وأبي حازم ويحيى بن سعيد
فقد قال: " فهذا القول من الحاكم رحمه هللا يقتضي أن إرسال صغار التابعين ومتأخريهم يلحق بالمرسل وإن كانت وللعالئي نظر في ذلك   

  (11)عمن أدركوه من الصحابة يسيرة وجل رواياتهم إنما هي عن التابعين ألنه مثل ذلك بإبراهيم النخعي ومكحول "  رواياتهم
كان إنقطاعه ، كقول الشافعي قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ، ومثله أيضًا ما إذا سقط    هو ما إنقطع إسناده على أي وجهالثالث:    

وهو أيضًا يشمل ما سقط من    (13) فاإلرسال هنا لم يقيد بقول التابعي بل ربما يوجد ثالث رواة قبل قول التابعي   (12) من سنده رجالن فأكثر
 .(15)، وهذا قول أهل االصول والفقه لكونه يشمل المنقطع والمعضل (14)  أو من بعده سنده رجل واحد سواء كان الُمرسل له تابعياً 

 املبحث الثاني :حكم اإلحتجاج باحلديث املرسل
 االحتجاج به مطلقًا ، أو المنع مطلقًا ، أو التفصيل في ذلك .  ان العلماء في االحتجاج بالحديث المرسل على ثالثة أقسام ،  

 المذهب األول: قبول المرسل :   
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بقبول الحديث المرسل والعمل به: مالك بن أنس، وأبو حنيفة، وجمهور أصحابهما, وأكثر المعتزلة كأبي هاشم، وأحمد بن حنبل    الذين  قالوا 
 في إحدى الروايتين عنه وابن القيم وابن كثير وغيرهم، ولهم في قبوله أقوال: 

بول، ومردود باإلجماع في كل عصر، ولو عمل به لزالت  وهذا توسع غير مق  قبول كل مرسل مطلقا حتى مرسل العصور المتأخرة    أوال :   
يصة هذه األمة ، وسقط االستدالل بالسنة وظهر الفساد   ، وقد بالغ بعضهم حتى قالوا : هو أعلى من المسند (  16)فائدة اإلسناد وبطلت خصِه

مة حديثًا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك  وأرجح منه الن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ومن أرسل من األئ
 ، وهذا النوع غير مقبول وال يثبت به قول.   (17)على صحته وكفاك النظر فيه ، وهذا قول كثير من الحنفية والمالكية 

هم بالكذب بعيد جدًا، فإنه  في التابعين وإتهام  ، ومن الحجج لهذا القول: أن احتمال الضعف   (18)قبول مراسيل التابعين وأتباعهم مطلقاً   ثانيا :
ين صلى هللا عليه وسلم أثنى على عصر التابعين، ثم للقرنين الذين يلونه، وحكى هذا القول العالئي ورجحه ، قائاًل : "قبول مراسيل التابع

ل عرف باإلرسال عن غير الثقات فإنه ال يقبل ُمرسله وأما بعد العصر الثا لث فإن كان المرسل من أئمة  واتباعهم مطلقا إال أن يكون الُمرسه
وهاب  النقل ُقبل ُمرسله وإال فال وهو قول عيسى بن إبان واختيار أبي بكر الرازي والبزدوي وأكثر المتأخرين من الحنفية وقال القاضي عبد ال

 . (19)المالكي هذا هو الظاهر من المذهب عندي " 
أهل    ثالثا : من  المرسل  يقبل  من  وكل  حنبل,  بن  وأحمد  أصحابه،  وجمهور  مالك  قول  وهو  طبقاتهم،  اختالف  على  التابعين  إرسال  قبول 

 .الحديث
قبول مراسيل كبار التابعين دون صغارهم لقلة روايتهم عن الصحابة كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وذهب بعضهم الى أنه أرجح    رابعا : 

لمسند، وجههوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده، والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وأعلى من ا
  وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه. قال القرافي في شرح التنقيح : " أن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، وهو أن المرسل قد 

بعدالته، وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه، فهذه   ه في ذمته عند هللا تعالى: وذلك يقتضي وثوقه تذمم الراوي وأخذ
 . (20) الحالة أضعف من اإلرسال" 

 المذهب الثاني: َرّد المرسل:  -ب 
. وهو    (21)ول أهل العلم باألخبار ليس بحجة"  في مقدمة صحيحه: " والمرسل من الروايات في أصل قولنا وق  -رحمه هللا  -قال اإلمام مسلم

قول عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعامة أصحابهما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وابن أبي  
ذهب الى القول بالرد و الضعف   . و من(22) شيبة ثم أصحاب هؤالء كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث

على االطالق ، احتج بالجهالة بحال المحذوف النه يحتمل أن يكون غير صحابي و هو قول ابن عبد البر ، و عبارته : " االنقطاع في 
َلى الُمنقِطِع مَع األثر علة تمنع من وجوب العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم ال قالوا ذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع َلم ُيَعرهج عَ 

، وقال ابن أبى   (23)الُمتهصل وكاَن المصير ِإَلى المتهصل دونُه وحجتهم في رد المراسيل َما اجمع عليه العلماء ِمَن الحاجة الى عدالة المخبر" 
أنا"  حاتم: "سمعت ابي وابا زرعة يقوالن ال يحتج بالمراسيل وال تقوم الحجة إال بأسانيد الصحيح المتصلة وكذا أقو  .والحجة في َرده    (24)ل 

والشرع ما لم نتحقق من   المرسل هو إنا إذا قبلنا خبر من ال نعلم حاله في الصدق والعدالة ممن حاله على خالف ذلك، فنقول على الدين
ِعْلٌم{   ِبِه  َلَك  َلْيَس  َتْقُف َما  ِ َما الَتْعَلُموَن{  (25) صحته، قال تعالى: }َوال  َتُقوُلوا َعَلى ّللاَّ . وروى الحاكم في كتابه (26) , وقال عز وجل: }َوَأْن 

هللا عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ ( قال:  )علوم الحديث( عن يزيد بن هارون قال: " قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل ذكر  
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم{   , فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى    (27) )نعم، ألم تسمع إلى قوله عز وجل: }ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي الدِه

.و احتجوا كذلك بما رواه   (28)دليل على أن العلم المحتج به هو المسموع دون المرسل"    من وراءه ليعلمهم إياه"، وقال الحاكم: "في هذه اآلية
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " تسمعون ويسمع منكم ويسمع   -رضي هللا عنهما  -أبو داود في سننه في حديث عن ابن عباس

ل اإلسناد .قال اإلمام ابن عبد البر: "الحجة في رد اإلرسال ما أجمع عليه  ، والحديث دل على أن شأن الرواية اتصا  (29) ممن يسمع منكم"  
قد  العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه البد من معرفة ذلك، فإَذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ  

 . (30)صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف" 
 مذهب الثالث: التفصيل في المرسل: ال -ج 
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لإلحتجاج بالحديث المرسل عمد الفقهاء واألصوليون إلى اعتماد معيار لنقد الحديث المرسل وتمحيصه للتأكد من صالحيته في استنباط       
وبين من عرف انه يرسل    األحكام الشرعية. ولقد فرق أصحاب هذا المذهب بين من عرف من عادته انه ال يرسل اال عن ثقة فيقبل مرسله ، 

عن اي أحد فال يقبل مرسله ، وهذا اختيار جماعة من أئمة الجرح والتعديل كالقطان وابن المديني ))رضا: تناقض مع السابق(( ، قال ابن  
  سمعوا الشيء علقوه ..( ابي حاتم : )كان القطان ال يرى ارسال الزهري وقتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح ويقول هؤالء قوم حفاظ َكاُنوا إذا  

الى آخر ما ذكر من مسنداتهم ، ثم قال : )إذا اتصل الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصح االسناد به فهو سنة وليس   (31)
  َأْن يعتبر به(المنقطع بشيء َما عدا المنقطع سعيد بن المسيب قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه هللا يعني ما عدا المنقطع سعيد بن المسيب 

. وقال الغزالي في المستصفى : )والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه ال يروي   (32)
.ثم يبين صاحب كتاب التحصيل   (33)إال عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فال يقبل؛ ألنهم قد يروون عن غير الصحابي ...(

الراوي   لم يعرف  المرسل ما  يقبل  االول _   يعني  ذلك _  : )ألن  فيقول  ، وأن قول االول أصوب  الغزالي  قول  القول االول و  بين  الفرق 
يار الشافعي ، وهذا  .وهو اخت  (34)باإلرسال عن غير الثقات وهذا القول يتوقف عن قبول المرسل حتى يعلم أن الراوي ال يرسل إال عن ثقة (  

:  نصه : "فقلت له: المنقطع مختلف: فمن شاهَد أصحاب رسول هللا من التابعين، فحدَّث حديثًا منقطعًا عن النبي: اعُتبر عليه بأمور منها  
هذه داللًة على    أن ينظر إلى ما َأرسل من الحديث، فإن َشِرَكه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه الى رسول هللا بمثل معنى ما روى، كانت 

ه  صحة َمن قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم َيشركه فيه من ُيسنده ُقِبل ما ينفرد به من ذلك. ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافق
األولى.وإن لم  مرِسل غيره ممن ُقبل العلم عنه من غير رجاله الذين ُقبل عنهم،فإن ُوجد ذلك كانت داللًة َيقوى له مرسُله، وهي أضعف من  

ُيوَجد ذلك ُنظر إلى بعض ما ُيروى عن بعض أصحاب رسول هللا قواًل له، فإن ُوجد ُيوافق ما روى عن رسول هللا كانت في هذه داللٌة على  
. وعلى هذا   (35)أنه لم يأخذ مرَسَله إال عن أصل يصح إن شاء هللا.وكذلك إن ُوجد عوامُّ من أهل العلم ُيفتون بمثل معنى ما روى عن النبي" 

فإن الشافعي يقبل المرسل من كبار التابعين بشروط تتعلق بالحديث المرسل نفسه ، وفي الراوي الذي أرسل الحديث . أما الشروط المتعلقة 
 بالحديث فهي أن يعتضد بأحد هذه االمور: 

ل إذا ُأسند من وجه آخر دل ذلك على صحته  .1  . أن يروى مسندا من وجه آخر : فإن الُمرسَّ
أن يروى حديث مرسل آخر يوافقه بمعناه ، بشيوخ غير شيوخ الحديث األول ، فإن ذلك مما يقوي المرسل لتعدد مخارجه ، وهي منزلة   .2

 أضعف من منزلة تعضده بحديث مرسل .  
 اعلم .   أن يوافق قول بعض صحابة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( لذلك الحديث ، ففي ذلك إستدالل على صحة أصله وهللا  .3
 أما الشرط الرابع ، فإنه إذا وجد كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق ذلك الحديث ، دل على إنه له اصال .  .4

أما فيما يتعلق براوي الحديث المرسل حتى يقبل حديثه، يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية : "ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من       
وال مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث روى عنه لم يسمي مجهوال  

.هنا دل على إنه إذا سمى الُمرِسل شيخه ، أن    (36)لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دالئل على صحة مخرج حديثه "  
خذ ويحتج بحديثه ، أما إذا سمى شيخه تارة مجهواًل او ضعيفًا او واهيًا لم يحتج بحديثه .أما بالنسبة يكون معروفًا مقبول القول ثقة ، حتى يأ

 للشرط الثاني فإنه ينبغي النظر للذي أرَسل الحديث ، فإنه إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه ولم يخالفه دل ذلك على حفظه . 
إليه     اليه ، ما ذهب  الشافعي في قوله بالحكم بصحة مراسيل سعيد بن المسيب ، قال : "َوِإْرَساُل ابِن اْلُمَسيب ِعنَدنا ومما تجدر اإلشارة 

المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة ...لم توجد في مراسيل غيره "  (37)َحسٌن"   قد تأمل األئمة  الحاكم: "  قالوا : ألنه   (38) .قال   ،
العلماء في المرسل نتوصل الى أن المرسل من أقسام الحديث المنقطع وإن أي حديث منقطع يعتبر    تتبعها فوجدها مسندة .ومن عرض آراء

ضعيف لجهل بحال الراوي المروي عنه ومن التعصب أن نحكم بصحته مطلقًا أو برده مطلقا بل يجب علينا أن نبحث عن طرق الحديث 
 نحكم عليه ، وهذا ما فعلته في المباحث اآلتية.  األخرى ونرى رجال الحديث ونبحث في جرحهم وعدالتهم  ومن ثم 

 املبحث الثالث: األحاديث امُلرسَّلة يف فروع الدين
 الحديث االول: الضحك في الصالة

: أن رجال أعمى تردى في بئر والنبي صلى هللا عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك  (40)، عن قتادة، عن أبي العالية الرياحي(39)عن معمر
 .(41)كان يصلي مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم: »من ضحك منكم فليعد الصالة«بعض من 
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ل وهذا ما كان يؤخذ عليه أبي العالية، وقتادة بروايته عن معمر وقد روي الحديث        في الحديث معمر وقتادة وهما ثقة إال أن الحديث ُمرسَّ
لإلختصار: منها  بعضًا  أذكر  أن  واخترت  جدًا  ضعيف  معظمها  طرق  عدة  من  بكر    بمعناه  أبو  طريق  من  سننه  في  قطني  الدار  رواه 

))حدثنا أبو بكر النيسابوري , نا محمد بن علي بن محرز الكوفي بمصر , نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد , نا أبي , عن    :  النيسابوري قال
ابن إسحاق , حدثني الحسن بن دينار , عن الحسن بن أبي الحسن , عن أبي المليح بن أسامة , عن أبيه , قال: بينما نحن نصلي خلف  

إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة , فضحكنا منه , »فأمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإعادة    رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قال ابن إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة , عن خالد الحذاء , عن أبي المليح , عن أبيه مثل    الوضوء كامال وإعادة الصالة من أولها« 

على  (42)   ذلك(( قطني  الدار  علق  هذين  .وقد  في  أخطأ  قد  وكالهما   , عمارة ضعيفان  بن  والحسن  دينار  بن  الحسن   " قائاًل  الحديث  سند 
اإلسنادين وإنما روى هذا الحديث الحسن البصري , عن حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسال , وكان الحسن كثيرا ما يرويه  

ن عمارة , عن خالد الحذاء , عن أبي المليح , عن أبيه , فوهم قبيح , وإنما رواه  مرسال عن النبي صلى هللا عليه وسلم , وأما قول الحسن ب
 خالد الحذاء , عن حفصة بنت سيرين , عن أبي العالية , عن النبي صلى هللا عليه وسلم , رواه عنه كذلك سفيان الثوري , وهشيم , ووهيب , 

ن الحسن بن دينار لهذا الحديث فمرة رواه عنه عن الحسن البصري , ومرة وحماد بن سلمة وغيرهم وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته , ع 
ورواه الدار  (43)   رواه عنه عن قتادة , عن أبي المليح , عن أبيه , وقتادة إنما رواه عن أبي العالية مرسال , عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ((

, نا سليمان األعمش , عن أبي سفيان , عن جابر , قال: قال    (45)ن سنان, حدثنا أبي يزيد ب  (44)قطني من طريق محمد بن يزيد بن سنان
.  في الحديث محمد بن يزيد وأبيه ضعيفان   (46) لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من ضحك منكم في صالته فليتوضأ ثم ليعد الصالة«

طني  لضعف محمد بن يزيد وأبيه  وقال األخير قد وهم محمد  متروكا الحديث .وقد ضعف الحديث بسنده هذا ابو بكر النيسابوري والدار ق
بن يزيد في موضعين من هذا الحديث أحدهما برفعه الى النبي )صلى هللا عليه وسلم( واآلخر في لفظه فهنالك رواية عن األعمش عن أبي  

د البخاري هذه الرواية فجاء في صحيحه عن"  .وقد أك(47)  من ضحك في الصالة أعاد الصالة ولم يعد الوضوء((  )سفيان عن جابر قوله : )
الوضوء«" يعد  ولم  الصالة  أعاد  الصالة  في  »إذا ضحك  عبد هللا:  بن  الحديث (48) جابر  ذكرتها ألعضد  التي  الروايات  جميع  الى  بالنظر 

ومن حيث المتن فأن هذه  المرسل بها ، نجد أنها ضعيفة جدًا من حيث السند ومن حيث المتن فمن حيث السند بها رجال متروكي الحديث  
الروايات تتعارض مع روايات صحيحة تثبت عدم وجوب إعادة الوضوء في حال الضحك ،كما بينت أعاله، فاألصل بقاء الطهارة حتى يأتي  

ة مسندين ولو رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا ان الحنفية انفردوا بوجوب إعادة الوضوء عند القهقهة في الصال   حديث صحيح وهذا ما لم نجده.
 .(49)قولهم على األحاديث الضعيفة التي ذكرتها، أما جمهور المسلمين فإتفقوا على أن الضحك في الصالة يبطل الصالة وال يبطل الوضوء

 الحديث الثاني: مقدار زكاة الفطر
الليث بن سعد(50)عن يحيى بن حسان القرشي(51) ، عن  الرحمن بن  (52)، عن عقيل بن خالد  ابن مسافر، وعبد  إبن  (53) خالد يعني  ، عن 

ل من مراسيل (54)شهاب، عن سعيد بن المسيب،)) أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة(( .الحديث ُمرسَّ
دين من حنطة  سعيد بن المسيب وجميع رجاله ثقات، هذا من حيث سند الحديث ولو أمعنا النظر بمتن الحديث نجد إن فيه زكاة الفطر م

 لكن  األخبار الثابتة عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( تدل أن التعديل بمدين كان بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فقد جاء في
»أمر    صحيحي البخاري ومسلم ما يثبت ذلك  )) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قال:

النبي صلى هللا عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير« قال عبد هللا رضي هللا عنه: »فجعل الناس عدله مدين من 
. ونحن نعلم إن األخبار الثابتة عن رسول هللا تقدم على الموقوف والمقطوع لذلك ال يحتج بهذا الحديث المرسل ألنه وكما قال  (55)حنطة((
، فتكون زكاة الفطر في عهد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( صاعًا  (56)   لعلماء هو تعديل ما بعد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بعض ا

 وليس مدين.
 الحديث الثالث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان 

القعنبي أسلم(57) حدثنا  بن  زيد  عن  مالك،  عن  اللحم    (58)،  بيع  عن  »نهى  وسلم  عليه  أن رسول هللا صلى هللا  المسيب،  بن  سعيد  عن   ،
دائرة الضعف كونه منقطع  (59)بالحيوان« الحديث من  المسيب وجميع رجاله ثقات ، وهذا ال يخرج  ل من مراسيل سعيد بن  الحديث ُمرسَّ  .

, نا مالك   (60) ))  نا يزيد بن مروان   قطني من طريق سهل بن سعد،اإلسناد ، وقد روي الحديث مرفوعًا من طرق ال ُترضي فقد رواه الدار  
. وقد تفرد بهذا اإلسناد   (61) بن أنس , عن الزهري , عن سهل بن سعد , قال: نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان((
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فضال عن إن يزيد متهم بالكذب فال يصلح الحديث بسنده هذا أن يكون   (62) بن مروان , عن مالك ، ولم يتابع عليه فعهد الحيث غريبا    يزيد
))حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا ثابت  شاهدًا، فهو حديث ضعيف يحتاج إلى من يقويه.وللحديث شاهد آخر من طريق عبد هللا بن عمر  

. فهذا الحديث بطرقه ضعيف ال  (63)   حدثنا نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان((بن زهير،  
وأخرج الحديث الحاكم في مستدركه من طريق سمرة بلفظ آخر يخصص عموم لفظ الحيوان بالشاة  قال : )) أخبرنا أبو  يصلح اإلحتجاج به.

، عن إبراهيم بن (67)، ثنا يحيى بن الضريس(66) ، ثنا إسماعيل بن يزيد األصبهاني(65)العباس بن الفضل األسفاطي، أنبأ    (64)بكر بن إسحاق
   ( 69)، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »نهى عن بيع الشاة باللحم« (((68) طهمان

يصلح لإلحتجاج به فيه ابن اسحاق منكر الحديث. وقد إختلف الفقهاء في جواز بيع اللحم بالحيوان فمنهم . وهذا الحديث  ضعيف أيضًا وال  
ل بكون الحيوان مأكول او غير ذلك وهذا اإلختالف يدل على ضعف الحديث الُمرَّسل ألنه   (70) من أجاز ذلك ومنهم من نهى ومنهم من َفصه

ل مقبوال عندهم ألخذو به وثبت النهي ، ولكنهم إختلفوا  في هذه المسألة كان الحديث المرسل أقوى ا ألسانيد من بقية الشواهد ولو كان الُمرسَّ
بذلك وإزداد إختالفهم بكثرة الشواهد الضعيفة .ومن خالل دراسة  أسانيد جميع طرق الحديث نتوصل الى ضعف هذه الرواية وعدم قبولها  

ف التي عرضناها  األمثلة  أعلم.  من خالل  به، رغم وهللا  اإلحتجاج  يمكن  ل ضعيف وال  الُمرسَّ الحديث  أن  إلى  نتوصل  الفقهية  األحكام  ي 
العكس  وجدنا  السند بل على  لم نجد حديث قوي  الى درجة الصحة  الحديث  المرسل بها علها ترفع  الحديث  أردنا أن نقوي  التي  الشواهد 

 أحاديث تعارض ذلك المرسل كحديث الزكاة في المثال السابق.
 بحث الرابع: األحاديث املرسلة يف أصول الدينامل
 الحديث االول: تحديد الخالق بالجهات 

، عن الزهري، عن علي بن الحسين، أن رجال، من أهل العلم أخبره أن   (73) ، عن معمر(72)، عن ابن المبارك(71) حدثنا نعيم بن حماد     
القيامة مد األديم، فأكون أول من ُأدعى، فأخر ساجدًا، حتى يأذن هللا لي برفع رأسي،  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »تمد األرض يوم  

أخرج هذا الحديث ابن المبارك والدارمي والبيهقي ورجال   (74)فأرفع، ثم أقوم، وجبريل عن يمين الرحمن، لم ير الرحمن تبارك اسمه قبل ذلك«
بأن في الجرح والتعديل يقدم قول الجارح على المعدل فنحكم بجرحه هنا، ومعمر بن  الحديث ثقات سوى نعيم بن حماد مختلف فيه وكما نعلم

راشد الذي قال عنه ابن معين بان حديثه يخالف إن كان من أهل العراق إال إن روى عن الزهري ، ففي هذه الرواية روى عن الزهري، و سند 
ه رجاًل من أهل العلم وهذا من عالمات ضعف الحديث فضاًل عن إنه  الحديث فيه تدليس فقد ذكر في الحديث ان علي بن الحسين أخبر 

حديث مرسل فال يحتج به .  وللحديث شاهد من طريق جابر رضي هللا عنه أخرجه الحاكم في مستدركه فقال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن  
، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن  (78) بن سعد  ، ثنا إبراهيم(77) ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري (76)، ثنا جدي(75)الفضل الشعراني

لجبريل وهو عن    -جابر رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: " تمد األرض يوم القيامة ... فأقول: يا رب أخبرني هذا  
كما قال الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فإن    (80)الشيخين". "هذا حديث صحيح على شرط  (79)يمين الرحمن وهللا ما رآه جبريل قبلها قط ... «

الحديث لم يخرج من دائرة اآلحاد الذي لم يحتج به جمهور المسلمين، وفي متن الحديث تحديد الخالق بالجهات ورب العرش منزه عن اي  
ريقيه كونه لم يصل الى  لذلك ال نحتج بهذا الحديث بط   (81)  چٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ... ٺچ تحديد ، قال تعالى : 

 درجة الصحة وهللا أعلم. 
 الحديث الثاني: صفة الجلوس للخالق   
قال: يقعده   (84) چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ      ...چ ٹ ٹ، عن مجاهد:  (83)، عن ليث(82)))حدثنا أبو بكر، ثنا ابن فضيل  

. رجــال الحــديث ضــعفاء فضــال عــن كــون الحــديث مرســل.وأخرج الحــديث إبــن ابــي شــيبة فــي مصــنفه ، واآلجــري فــي (85)معــه علــى العــرش((
الحديث بلفظيه تفرد به محمد بن فضيل ثم رواه عنه جماعة فالحديث آحاد غريب وفيه ليث بن أبي  (86)الشريعة بلفظ )) يقعده على العرش((

نه مقطوع على قول التابعي مجاهد وقول التابعي ليس بحجة في فروع الدين، فكيف في العقائـد سليم إتفق العلماء على ضعفه، فضاًل عن كو 
 واألمور الغيبية.  

 الحديث الثالث: حجب الخالق بالحجاب 
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، أن  )90(، عن زرارة بن أوفى)89(قال: أنبأ أبو عمران الجوني   )88(، ثنا حماد وهو ابن سلمة     )87(حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة    
النبي صلى هللا عليه وسلم سأل جبريل: " هل رأيت ربك؟ . فانتفض جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور، لو دنوت 

ل وقد روي ا)91( من أدناها الحترقت " لحديث بأسانيد ُأخرى فأخرجه الدوالبي في الكنى واالسماء  جميع رجال الحديث ثقات ولكن الحديث ُمرسَّ
، ثنا    )92(، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي   والطبراني في االوسط واالصبهاني في العظمة من طريق أنس بن مالك ، حدثنا محمد بن عمرو 

عمي عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد األعمش عن األعمش، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »سألت جبريل 
عليه السالم، هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور، لو رأيت أدناها الحترقت« لم يرو هذا الحديث عن االعمش سوى  

وفي الحديث محمد بن عمرو وهو مجهول الحال ويحيى بن سليمان مختلف فيه، فالحديث بسنده هذا ضعيف وال يصلح ان     )93(ابو مسلم
عن أبي    )95(  ، قال: ثنا أسد، قال: ثنا هشيم   )94(يعضد به الحديث المرسل. وأخرجه إبن خزيمة من طريق مجاهد ،))حدثنا بحر بن نصر

ِلس  )96(كة وبين العرش سبعون حجابا من نور، وحجاب من ظلمة...((بشر، عن مجاهد، قال: ))بين المالئ هذا حديث مرسل وفيه هشيم ُمده
للحديث. كل هذه الشواهد التي تعضد الحديث ضعيفة أصال بسندها ولم تخرج الحديث من دائرة اآلحاد ، وكون الحديث مرسل فأن الجمهور  

الفروع فكان من باب اولى ع  الحديث ان هللا تعالى  رفضوا االحتجاج به في  العقائدية ، فضال عن إن معنى  دم االحتجاج به في االمور 
يحجب بسبعين حجاب وهل تبارك هللا يحجبه شيء ان كان هكذا فهو شيء محدود حاشا هلل ، تصور رب العالمين وهيئته من االمور الغيبية 

 التي ال يجب لنا الخوض بها.
 الم خلقهالحديث الرابع: فضل كالم هللا على ك

، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  (99)   ، عن شهر بن حوشب(  98)، حدثنا حماد بن سلمة، عن أشعث الحداني(97)   حدثنا سليمان بن حرب 
لو تتبعنا سند الحديث لوجدنا  من رجاله من هو ثقة كسليمان بن حرب  ( 100) وسلم: »فضل كالم هللا على كالم خلقه، كفضل هللا على خلقه«

  وحماد ، وفيه أشعث بن عبد هللا أقل ثقة من بقية رجال الحديث أما شهر بن حوشب فأختلفوا فيه بين حسن ومتكلم فيه  وكما نعلم في الجرح
ضعيف فضاًل عن كونه مرسل، فال يصح االحتجاج به.  وأخرج  والتعديل يقدم قول الجارح على قول المعدل لذلك يعد الحديث بسنده هذا  

الترجماني إبراهيم  قال الدارمي: أخبرنا إسماعيل بن  الخدري  أبي سعيد  الدارمي والنسائي من طريق  الحسن  (101) الحديث  ، حدثنا محمد بن 
. وفضل  ((…ول هللا صلى هللا عليه وسلم:، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رس(  104)، عن عطية(  103) ، عن عمرو بن قيس(  102)الهمداني

وحديث أبي سعيد الخدري  ضعيف اإلسناد؛ فيه عطية العوفي ومحمد بن     (  105)   ))كالم هللا على سائر الكالم، كفضل هللا على خلقه
الم هللا على كالم  الحسن الهمداني حكم عليهما بالضعف  فال يحتج به وال يصلح ان يعضد حديثا آخر به . وفي سند الحديث تفضيل لك

البشر أي أن صفة الكالم بين البشر والخالق من جنس واحد وصفة الكالم التي نعرفها تحتاج الى فم وصوت ....الخ  حاشا هلل من هكذا  
 صفات  فال يجوز التشبيه او المفاضلة بين كالم هللا وكالم المخلوقين يجب تنزيه صفات هللا عن صفات المخلوقين.   

 ني: يتجلى لنا ضاحكا  الحديث الثا
، عن الحسن، أن رسول هللا صلى هللا عليه  (106)، عن ثابت، وحميد، وعلي بن زيد  ))حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد وهو ابن سلمة

هذا حديث مرسل وفي السند من هو مجهول وفيه سيء (107)وسلم قال: »يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع، فيتجلى لنا ضاحكا«((
الحفظ. وللحديث شواهد من طريق ابو موسى االشعري أخرجه اإلمام احمد في مسنده، قال، )) حدثنا حسن بن موسى، وعفان قاال: ثنا حماد  

 صلى هللا عليه وسلم: " يجمع ،عن أبي موسى األشعري قال: قال رسول هللا(109)، عن عمارة، عن أبي بردة(108)بن سلمة، عن علي بن زيد
هللا عز وجل األمم في صعيد واحد  يوم القيامة، فإذا بدا هلل عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى  

قول: " ما تنتظرون؟ " فيقولون: يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: " من أنتم؟ " فنقول: نحن المسلمون. في
 عدل  ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: " وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ " فيقولون: نعم. فيقول: " كيف تعرفونه ولم تروه؟ " فيقولون: نعم. إنه ال

النار يهو  في سند     (110)ديا أو نصرانيا "  له فيتجلى لنا ضاحكا. يقول: " أبشروا أيها المسلمون فإنه ليس منكم أحد إال جعلت مكانه في 
المرسل.   المرسل  الحديث علي بن زيدان وهو ضعيف، والحديث خبر آحاد ، فال يحتج به وال يصلح أن يعضد الحديث  المثال من  وهذا 

بتخيل شكل  توهم  هلل  نسبتها  ومجرد  بالمخلوقين  خاصة  هي صفة  )الضحك(  بجاللته  تليق  ال  بصفات  العظيم  العرش    كسابقه يصف رب 
وتفاصيل ال يجوز ان نبحث فيها . هكذا وبعد ان بينا جميع األمثلة في المرسل وجدناها إما ضعيفة جدا او ضعيفة أو مختلف فيها وجميع 

 الشواهد ال تصلح لإلحتجاج بها فمن األسلم عدم األخذ بها في فروع الدين واألجدر بذلك عدم األخذ بها في األمور العقائدية . 
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 . 1614/ 4واآلجري في الشريعة: ، 305/ 6( : 31652(  اخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، )86)
 .  8/136بي حاتم:أبن ثقة مأمون، الجرح والتعديل إل (87)
 .  3/141ثبت وهذا قول ابن معين، ينظر: الجرح والتعديل البن ابي حاتم:  (88)
 . 7/177الطبقات الكبرى: حاديث، أ، ثقة وله 1/73عبد الملك بن حبيب، الكنى واالسماء: (89)
    370/ 1ثقة رجل صالح، الثقات للعجلي :  (90)
 . 1/372(:65المجالسة وجواهر العلم،) ، 73/ 1(:119الجهمية،)أخرجه الدارمي واللفظ له، الرد على   (91)
 . 227، تهذيب التهذيب: ا/382/ 4ثقه بعض الحفاظ وضعفه بعظهم ، ينظر: ميزان االعتدال:ختلف فيه وَ أُ  (92)
واالسماء،  (93) الكنى  في  الدوالبي  في    ،1007/ 3:    (1765)  أخرجه  في    ،6/278(:6407،)  االوسطوالطبراني  واألصبهاني 
 .  2/669لعظمة:ا
 . 10/139، سير اعالم النبالء:419/ 2ثقة، ينظر:الجرح والتعديل البن ابي حاتم: (94)
 303-7/302ابن بشير بن أبي خازم، ثقة ولكنه مدلس، ينظر:سير اعالم النبالء   (95)
 . 2/294(: 856،البيهقي في االسماء والصفات،)1/51أخرجه ابن خزيمة في التوحيد: (96)
له البخاري ووثقه  خرجأو قاضي مكة، قال أبو حاتم الرازي : إمام من األئمة، كان ال يدلس، ، أبو أيوب، الواشحي، األزدي، البصري  ( 97)

 ت بشار، تاريخ بغداد   108/ 4والتعديل البن أبي حاتم : الجرح  ، 8 /4ابن حبان، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل:
 . 8/401النبالء:، سير اعالم 44  /10:
أشعث بن عبد هللا بن جابر الحداني  وثقه النسائي وابن معين وقال الدار قطني عنه يعتبر به وقال أبو حاتم: "شيخ", وقال أحمد:   ( 98)

 . 1/355ينظر: تهذيب التهذيب: لحديث ،ليس به بأس , وقال البزار: مستقيم ا
   .219/ 5قال البخاري عنه: حسن الحديث، وتكلم فيه ابن عون، ينظر: سير أعالم النبالء: ( 99)
 . 361ص: وأبي داود في المراسيل:  ،2114/  4:هخرجه الدارمي في سننأ ( 100)
إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي أبو إبراهيم الترجماني، قال أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي: "ليس به بأس ينظر: الجرح  ( 101)

 . 271/ 1، تهذيب التهذيب :157/ 2والتعديل البن أبي حاتم :
 8/64:ضعيف:  سير اعالم النبالء ( 102)
   .368قات للعجلي ط الباز:ص: ثقة متقن عابد، الث عمرو بن قيس المالئي، ( 103)
   .  85ضعيف: الضعفاء والمتروكون للنسائي:ص (104)
 . 34/  5. والترمذي في سننه: 2112/  4خرجه الدارمي في سننه:أ (105)
 . 3/127ال يدري من هو وقيل بأنه كان قليل الحفظ، ميزان االعتدال: ( 106)
 .  1/86(:  139د على الجهمية، )خرجه الدارمي، الره أ ( 107)
د علي بن زيد وهو أعمى، وكان كثير الحديث، وفيه لِ علي بن زيد بن جدعان، من ولد عبد هللا بن جدعان القرشي ثم التيمي، وِ     ( 108)

 . 6/187، ينظر: الجرح والتعديل ألبن أبي حاتم:252/ 7   :الطبقات الكبرى   يحتج به،واليكتب حديثه  ضعف، 
تفق على ثقته، ينظر: تهذيب التهذيب: أسمه و إن كنيته هو أسمه وقيل إختلف في أُ بو موسى االشعري أبن الصحابي الجليل إوهو  ( 109)

12/18 . 
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 . 432/ 32(: 19654مسنده،) أخرجه احمد في      ( 110)
 املصادر

 هـ .  1414،  1تحاف النبيل ، ألبي الحسن مصطفى بن اسماعيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، طإ .1
هـ( ،تحقيق: سالم محمد عطا،  463ستذكار ، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت:  اإل .2

 م. 2000بيروت، الطبعة: األولى  –الكتب العلمية محمد علي معوض ،  دار 
البيهقي )ت:   .3 للبيهقي  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  الخراساني، أبو بكر  هـ( ، تحقيق: عبد هللا بن  458األسماء والصفات 

 . هـ  1413، 1المملكة العربية السعودية ، ط  -محمد الحاشدي ، مكتبة السوادي، جدة 
 . 15هـ( ، دار العلم للماليين ،  ط1396ين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: األعالم ،  خير الد  .4
تاج العروس من جواهر القاموس ، محمهد بن محمهد بن عبد الرزهاق الحسيني أبو الفيض الملقهب بمرتضى الزَّبيدي ، تحقيق: مجموعة   .5

 من المحققين ، دار الهداية . 
 هـ. 1405، 1هـ( ، دار الباز ،ط261بو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى )ت: تاريخ الثقات ، أ .6
 –هـ( دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  256التاريخ الكبير ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا )ت:   .7

 الدكن ،طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 
هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف ،  463يخ بغداد ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت:  تار  .8

 هـ . 1422، 1بيروت، ط –دار الغرب اإلسالمي 
 هـ .   1420، 2الرياض / السعودية ، ط  -تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان الدميجي ،  دار الوطن   
 لبنان ، -هـ( ، دار الكتب العلمية بيروت748تذكرة الحفاظ ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:  .9
 هـ. 1419، 1ط
خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي   التعديل والتجريح لمن  .10

 ه. 1406، 1الرياض، ط –هـ( ،تحقيق: د. أبو لبابة حسين ،دار اللواء للنشر والتوزيع 474الباجي األندلسي )ت:  
بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، تحقيق:   التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف .11

 هـ .  1387مصطفى بن أحمد العلوي _ محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، المغرب ، 
العسقالني )ت:   .12 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  أبو  التهذيب،  النظامية، هـ(، مطبع852تهذيب  المعارف  دائرة  ة 

 هـ. 1326، 1الهند، ط
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي   .13

 ه.  1400،  1بيروت ،ط –هـ( ، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 742المزي )ت: 
الُبستي )ت:    الثقات ، محمد .14 التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  هـ( ، دائرة المعارف 354بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 

 .   ه  1393، 1العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،ط
هـ( ، تحقيق : حمدي 761جامع التحصيل في أحكام المراسيل ، صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي) .15

 ه.  1407،   2عبد المجيد السلفي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط
16.   ، أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه  المختصر من  الصحيح  المسند  البخاري ا الجامع  أبو عبدهللا  إسماعيل  حمد بن 

 هـ.  1422، 1، ط الجعفي ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر: دار طوق النجاة
هـ(،طبعة 327الجرح والتعديل ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )ت:    .17

 هـ .  1271، 1بيروت ، ط –الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -مجلس دائرة المعارف العثمانية 
األولياء وط .18 األصبهاني )ت:  حلية  بن مهران  بن موسى  إسحاق  بن  أحمد  بن عبد هللا بن  أحمد  نعيم  أبو   ، األصفياء  هـ(  430بقات 

 هـ . 1394بجوار محافظة مصر،  -،الناشر: السعادة  
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 . 1هـ( ، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان ، دار الصميعي ،ط  458الخالفيات ، البيهقي )ت:  .19
  1425،  2هـ( ، مكتبة صنعاء األثرية ،ط1422ل بن هاِدي بِن ُمقبل بِن قاِئدة الَهمداني الوادعي )ت:  رجال الحاكم في المستدرك ،ُمقب  .20
 هـ .
هـ(، تحقيق: بدر بن عبد هللا البدر، دار  280الرهد على الجهمية، أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني )ت:   .21

 هـ . 1416، 2الكويت ، ط –ابن األثير 
الشافعي )  .22 العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن  ه(، تحقيق: أحمد شاكر، 204الرسالة ، 

 هـ . 1358مكتبه الحلبي ، مصر، الطبعة األولى، 
عبد هللا بن أحمد بن محمد   روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو محمد موفق الدين  .23

 هـ. 1423،   2بن قدامة المقدسي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي ، مؤسسة الريهان للطباعة والنشر والتوزيع ، ط
هـ( ، تحقيق: محمد ناصر الدين  287السنة ، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )ت:     .24

 ه. 1400،  1بيروت ، ط –األلباني ، المكتب اإلسالمي 
الباقي ، دار إحياء سنن ابن ماجه ، ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني وماجة اسم أبيه يزيد ، تحقيق: محمد فؤاد   .25 عبد 

 الكتب العربية .
جستاني ، تحقيق: محمد محيي الدين   .26 سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِه

 بيروت. –عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا 
هـ( ،  385بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت:    سنن الدار قطني ،  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي .27

  1424،  1لبنان ، ط  –تحقيق : شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم ، مؤسسة الرسالة، بيروت  
 ه.
هـ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  دار  458ت:  السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي ) .28

 .  هـ 1424،   3طلبنات ،  –الكتب العلمية، بيروت 
هـ( ، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي ،  264إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )ت:  ،  السنن المأثورة للشافعي .29

 ه. 1406،   1بيروت ، ط –دار المعرفة 
الن .30 أعالم  )ت:  سير  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الدين  الحديث748بالء، شمس  دار   ، القاهرة،    -هـ( 

 هـ. 1427
شرح تنقيح الفصول ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، تحقيق: طه عبد الرؤوف   .31

 هـ . 1393، 1متحدة ،طسعد ، شركة الطباعة الفنية ال
الترمذي ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي ،تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة  .32 شرح علل 

 هـ . 1407لى، 1األردن، ط  -المنار، الزرقاء 
حجري المصري المعروف بالطحاوي )ت:  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي ال   ،شرح مشكل اآلثار  .33

 هـ.  1415،   1هـ( ،تحقيق: شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،ط321
 هـ(360الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا اآلُجرِهيُّ البغدادي )المتوفى:   .34
،   1بيروت ،ط  –شعب اإليمان ،  أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية   .35

 ه.1410
هـ(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار  303علي الخراساني، النسائي )ت:    الضعفاء والمتروكون،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن .36

 هـ. 1396،  1حلب ، ط –الوعي 
 ه. 1408، 1ط
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هـ( تحقيق: 230الطبقات الكبرى ،  أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت:    .37
 هـ .  1410، 1بيروت ،ط –العلمية محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 

هـ(، تحقيق: رضاء  369العظمة، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني )ت:    .38
 ه. 1408، 1الرياض ، ط   –هللا بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة 

  -حجر أبو الفضل العسقالني ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ،  دار المعرفة    فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن  .39
 ه. 1379بيروت، 

ثم  .40 الحدادي  العابدين  العارفين بن علي بن زين  تاج  الرؤوف بن  بعبد  المدعو  الدين محمد  ، زين  الصغير  الجامع  القدير شرح  فيض 
 . 1356مصر ،الطبعة: األولى،  –المكتبة التجارية الكبرى  ،  هـ(1031المناوي القاهري )ت: 

قفو األثر في صفوة علوم األثر، محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري التاذفي، الحنفي رضي الدين المعروف بـ ابن الحنبلي ،    .41
 هـ . 1408،  2تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات اإلسالمية ، حلب ، ط

عبد    -علي محمد معوض  -هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود365مد بن عدي الجرجاني )ت:  الكامل في ضعفاء الرجال ، أبو أح .42
 هـ. 1418، 1لبنان ،ط-بيروت -الفتاح أبو سنة ،الكتب العلمية 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري  .43
 هـ . 1414،  5الرياض ،ط –السعودية  -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، مكتبة الرشد 311)ت: 

الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ، تحقيق: أبو عبدهللا السورقي _ إبراهيم  .44
 المدينة المنورة .حمدي المدني ، المكتبة العلمية ، 

هـ(، تحقيق: أبو قتيبة نظر 310الكنى واألسماء، أبو ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي )ت:    .45
 هـ . 1421، 1بيروت/ لبنان ، ط -محمد الفاريابي ، دار ابن حزم 

َحْنَبل   .46 بن  َأْحمد  لإْلَِمام  والكنى  الشيباني )ت: الألَساِمي  أسد  بن  بن هالل  حنبل  بن  بن محمد  أحمد  عبد هللا  أبو   ، َصالح  اْبنه  ِرَواَية 
 ه.  1406،  1الكويت ، ط –هـ( ، تحقيق: عبد هللا بن يوسف الجديع ، مكتبة دار األقصى 241

يقى ، دار صادر ، بيروت ، لسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفر  .47
 هـ .  1414 -الطبعة الثالثة  

 هـ. 1414بيروت،   –هـ( ، دار المعرفة 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت:   ، المبسوط  .48
آل سلمان ،    هـ( ،تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن333المجالسة وجواهر العلم ،  أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )ت :   .49

 هـ. 1419لبنان( ،  -أم الحصم ( ، دار ابن حزم )بيروت   -جمعية التربية اإلسالمية )البحرين 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  .50

 هـ. 1396، 1ط حلب ،  –هيم زايد ، الناشر: دار الوعي تحقيق: محمود إبرا ، هـ( 354الُبستي )ت: 
 ه . 1410مختصر المزني ، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ، دار المعرفة ، بيروت ، .51
ِجْستاني )ت:    ،المراسيل .52 السِه األزدي  إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  بن  األشعث  داود سليمان بن  هـ(، تحقيق: شعيب  275أبو 

 بيروت -األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 
الطهماني  .53 الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  حمدويه  بن  محمد  بن  هللا  عبد  بن  محمد  الحاكم  هللا  عبد  أبو    ، الصحيحين  على  المستدرك 

 ه.  1411، 1بيروت، ط –مصطفى عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمية  هـ( ،تحقيق:405النيسابوري المعروف بابن البيع )ت: 
 هـ . 1413، 1المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ، ط .54
  -هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط  241مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:   .55

 هـ .  1421،  1وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، ط  عادل مرشد،
مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار )ت:  .56

 . 1المدينة المنورة ، ط -هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين هللا ، مكتبة العلوم والحكم  292
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صحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  المسند ال .57
 بيروت. –هـ( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي 261)ت: 

الصنعاني   .58 اليماني  الحميري  الرزاق بن همام بن نافع  أبو بكر عبد  الرحمن األعظمي ، 211)ت:  المصنف ،   هـ( ، تحقيق: حبيب 
 ه. 1403،  2بيروت،ط –الناشر: المكتب اإلسالمي 

هـ(،  تحقيق: طارق بن عوض  360المعجم األوسط ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت:    .59
 القاهرة.  –ين هللا بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرم

 هـ . 1399معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  .60
الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ، أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى  .61 معرفة 

 ه.  1405،  1السعودية  ،ط –المدينة المنورة   -هـ(، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي ،  مكتبة الدار 261الكوفى )ت: 
ماهر  -معرفة أنواع علوم الحديث ، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن الصالح ، تحقيق: عبد اللطيف الهميم   .62

 هـ .   1423،  1ياسين الفحل ، دار الكتب العلمية ، ط
هـ(، تحقيق: د.  463غدادي )ت :  المنتخب من كتاب الزهد والرقائق ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الب .63

 . هـ 1420،  1طبيروت / لبنان ،   -عامر حسن صبري ، دار البشائر اإلسالمية 
 .  1هـ( ،تحقيق: عبد المجيد تركي: دار الغرب اإلسالمي ،ط 179، اإلمام مالك بن أنس ) موطأ اإلمام مالك .64
هـ( تحقيق: علي  748بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت:    ميزان االعتدال في نقد الرجال ،  شمس الدين أبو عبد هللا محمد  .65

 هـ .  1382، 1لبنان ، ط –محمد البجاوي ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 
هـ( ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي ، دار الحديث، 1250نيل األوطار ، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:   .66

 . 1ط مصر ،
هـ(، أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى،  دار إحياء التراث  764الوافي بالوفيات،  صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )ت   .67
 . م2000 -هـ 1420بيروت،  –

 
 


