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اىل  ل هللا تع   : ق

                             

                    

  ﴾١٠٥: ساءال ﴿
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  داءــــــإه

  

  ...   إىل روح والدي الذي قضى حنبه قبل أن يرى مثرة ولده

وإىل والديت وأخيت الكبرية اللتني واصلتا املسري وكان هلما األثر األكرب يف إكمال 
  )رب تقبل منهما(ودراسيت تعليمي 

وإىل رفيقة حيايت اليت مل تأل جهدا يف مساعديت وتوفري اجلو العلمي سائال املوىل 
 سبحانه أن جيزيها خري اجلزاء

  وإىل قرة عيين ومهجة قليب اليت آمل من اهللا أن تواصل السري يف سبيل رضاه سبحانه

  ....وإىل كل باحث عن احلق واهلداية والرشاد

  .أرجو من اهللا القبول، اجلهد املتواضع أقدم هذا
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ر   شكر وتقد

  

ومنها ما ، سبحانه أوال وآخرا على ما أنعم علي من النعم الكثريةهللا ااحلمد 
وفقين إليه من طلب العلم الشرعي وسهل يل طريقه إىل أن أجنز هذه الرسالة راجيا منه 

  .لوجهه الكرميسبحانه أن يتقبل مين هذا العمل وجيعله خالصا 

إحدى املعاقل العلمية يف  أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة سوراكرتا احملمدية
بامبانج  متمثلة يف املسؤولني فيها ويف مقدمتهم معايل مدير اجلامعة، إندونيسيا
على ما ، )رئيس الدراسات العليا ( واألستاذ الدكتور احلاج حذيفة دمياطي ، ستياجي

وأخص بالشكر أساتذيت يف برنامج ، يلة للعلم وطالبهيقومون به من خدمات جل
والعاملني فيها على ما سهلوه يل خالل البحث وعلى ما ، ماجستري الشريعة اإلسالمية

  .بذلوه يل من عون ومساندة وتشجيعٍ مدةَ دراسيت يف الكلية

كما ال أنسى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إىل أستاذَي املشرفَني على هذه 
 -رسالة فضيلة الدكتور معني دين اهللا بصري وفضيلة الدكتور إروندي ترمذي ال

فقد أفاضا علي كثريا من علمهما وتوجيهاما السديدة وملحوظاما ، -حفظهما اهللا 
. القيمة وخرباما العلمية مما كان له أثر كبري يف إخراج الرسالة على هذه الصورة

  .جيعل ذلك يف ميزان حسناما يوم القيامة فجزامها اهللا عين خري اجلزاء وأن

مناقش (كما أزجي الشكر اجلزيل والثناء اجلميل للدكتور عمران رشادي 
على اإلفادة والتوجيه والتصويب مما ) مناقش ثان(والدكتور عبد اخلالق حسن ) أول

  .يزيد البحث يتحسن فأسأل اهللا أن جيزيهما عليه أجزل الثواب



9 
 

كل من أفادوين وسامهوا يف هذه الرسالة بتوجيه وإرشاد  كما أقدم الشكر إىل 
أثناء مجع املادة العلمية وصياغتها وحيث إين ال أحصيهم مجيعا بذكر أمسائهم فإين 

  .أشكرهم على ما بذلوه يف سبيل إخراج هذه الرسالة على املستوى املطلوب

و آخر ، سلمنيوأسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ملا فيه اخلري والنفع لإلسالم وامل
دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه و بارك 

  . وسلم
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  ملخص الرسالة
  

احلديث املرسل هو مما اختلف فيـه مـن حيـث االحتجـاج  بـني األصـوليني       
فمنـهم مـن قـال حبجيتـه مطلقـاً       .والفقهاء واحملدثني لكونه من أقسام الضعيف

  .ومنهم من يقول برده مطلقاً ومنهم من قال بالتفصيل
فتهدف هذه الرسالة إىل حماولة الكشف عن حقيقة علميـة تشـكل خالفـا قـدمياً     

وما يترتب على ذلك من أثر يف استنباط األحكـام مث حتقيـق القـول يف    ، وحديثاً
أو العامـل باحلـديث املرسـل     املوضوع وترجيحه حسب الداللة ليكون النـاظر 

  . على بينة من أمره
حيـث ـج   ، البحـثَ النـوعي املكـتيب    املوضوع هذا حترير يف الباحث سلكو

وقد مجع مـا اسـتطاع مجعـه مـن كتـب حديثيـة       ، التحليلي االستقرائيمنهج 
قام بدراسة تلـك الكتـب وحتليلـها وقابلـها علـى      و، وأصولية تتعلق باملوضوع

  .ب ذات الصلة باملوضوعااملواد واألبو
 قبـول  هـو  املسـألة يف  الـراجح  أنويف اية البحث أظهر النتائج وتوصـل إىل  

 وال متحـرز  ثقـة  مرسـله  يكـون  نبشـرط أ  به واالحتجاج املرسل احلديث
  . به فيحتج الثقات عن إال يرسل

ذهـب بعـض   : األول  :على قـولني   واختلفوا يف مثرة خالف االحتجاج باملرسل
إمنا هو خـالف يف عبـارة ال تترتـب عليـه      هذه املسألةالعلماء إىل أن اخلالف يف 

أن اخلالف يف املسألة خالف حقيقـي تترتـب عليـه آثـار     : والثاين . مثرة عملية
  .فقهية

 

األحكـام   ،باحلـديث املرسـل   االحتجـاج ، مذاهب األئمة: الرئيسة  الكلمات
 .الفقهية
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ABSTRACT 

Hadith Mursal are hadith whose validity is still disputable as 
legitimation among scholars, since they fall to category of hadith 
dho’if (weak). Therefrom, several scholars argued that we might use 
them for hujjah mutlaq ( absolute argumentation), while some others 
said it might be wiser not to use them at all. Yet there is also another 
opinions which said it could be used under special conditions. Based 
on this, this study aims to uncover and shed light the disagreements 
above scientifically, as well as to find he differences and the influence 
of the jurisprudence of law-making (fiqh). Then, the researchers 
sought to raise a strong opinion based on the arguments presented in 
the thesis, so that the researchers and or anyone who wants to practice 

the Hadith Mursal can understand it properly. 

In this research, the author applied literature study method 
(qualitative), by collecting various references associated with the 
object of the research, and then reviewing, analyzing also comparing 
with the existing writings. At the end of the chapter authors come to 
the conclusion that Hadith Mursal might be used as long as the rawi 
(taler) is credible, selective, and do not make it easier in terms of not 
mentioning (throw) the rawi (taler) above /before him unless the 

scholars have been convinced that he was also a trusted one. 

There is difference of opinion among the scholars about the effects 
caused by the disputes scholars had themselves against the validity of 
Hadith Mursal. In this case there are two opinions: first, that the 
difference is only at the level of language expression which is not 
consequential  on the jurisprudence of law making. Second, the 
difference is haqiqi which will have consequences to the law-making 

jurisprudence. 

Keyword : Madzahib al-Aimmah, al-ihtijaj bilhadits al-mursal, al-
Ahkam al-fiqhiyyah. 

  
 



13 
 

 فهرس احملتويات
  أ                   صفحة الغالف

  ب              صفحة تقرير جلنة املناقشة

  ج             صفحة مذكرة املشرف األول 

  د              صفحة مذكرة املشرف الثاين

  ه            صالة الرسالةأصفحة اإلقرار على 

  و                صفحة استهالل

  ز                  صفحة إهداء

  ح                صفحة شكر وتقدير

  ط            صفحة ملخص البحث باللغة العربية

  ي            صفحة ملخص البحث باللغة اإلجنليزية

    ك                فهرس احملتويات

  ١      مقدمة: الباب األول 

   ٢                خلفية البحث  . أ

   ٦                مشكلة البحث  . ب
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  ٧              أهداف البحث وفوائده  . ج

  ٨                 البحث منهج  . د

  ١٠              الدراسات السابقة  . ه

  ١٤                خطة البحث  .و

  ١٦    نشأة إسناد احلديث وأمهيته:  الباب الثاين

    ١٧      املسند والسند واإلسناد لغة واصطالحاً : صل األول الف

  ١٨        معىن السند واإلسناد لغة واصطالحاً: ألول بحث اامل

  ٢٠              سند املمعىن:  املبحث الثاين 

  ٢٢               أمهية اإلسناد: الفصل الثاين 

    ٢٣      بداية اإلسناد وتتابع اجلهود يف العناية به:  املبحث األول

   ٢٧          فضل اإلسناد ومرتلته:  املبحث الثاين 
  ٣٠      اختصاص أمة اإلسالم باتصال السند: املبحث الثالث 

    ٣٢          اتصال السند وانقطاعه: الفصل الثالث 

    ٣٣              اتصال السند: بحث األول امل

  ٣٦           ذكر أنواع االنقطاعات: بحث الثاين امل
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  ٣٧              املعلق: املطلب األول   

  ٤٠              املرسل:   املطلب الثاين  

  ٤١          االنقطاع الظاهر: املطلب الثالث   

  ٤٢              املعضل: املطلب الرابع   

  ٤٣            املعنعن: املطلب اخلامس   

تعريف احلديث املرسل ومذاهب األئمة : الباب الثالث                    

      ٤٩                  يف حجيته

  ٥٠          اإلرسال معناه وأسبابه: الفصل األول 

  ٥١        تعريف املرسل لغة واصطالحاً: املبحث األول 

  ٥١          لغة تعريف املرسل:  طلب األولامل        

    ٥٢        املرسل اصطالحاًتعريف :  طلب الثاينامل  

  ٥٥                خالصة يف التعريف

  ٥٦                املناقشة والترجيح

  ٥٩منوذج للحديث املرسل                                                          

  ٦٠        مصطلحات ذات الصلة باملرسل: الثاين  بحثامل
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  ٦١              دلسامل: املطلب األول 

  ٦٤            رسل اخلفيامل: الثاين املطلب 

    ٦٧        مرسل الصحابة رضي اهللا عنهم:  لثاملبحث الثا

  ٦٧      تعريف مرسل الصحايب وسبب إرساله:  املطلب األول        

  ٧٠          حكم مرسل الصحايب:  املطلب الثالث        

  ٧٣            اإلرسال أسبابه وبواعثه:  رابعال بحثامل
              

  ٧٤    أسباب اإلرسال اليت تعود إىل الراوي املرسل: املطلب األول 
  ٨٠  الراوي املرسل عنه أسباب اإلرسال اليت تعود إىل: املطلب الثاين           
  ٨٥    أسباب اإلرسال اليت تعود إىل الرواية املرسلة: املطلب الثالث     

  ٨٧      مذاهب األئمة يف حجية احلديث املرسل: الثاين  فصلال

   ٨٨اع                                                         حترير حمل الرت

  ٨٩      القول بقبول احلديث املرسل مطلقاً: املبحث األول 

  ٩١  حتقيق مذهب اإلمام أيب حنيفة يف احلديث املرسل: املطلب األول    
 ١٠٠  يف احلديث املرسلحتقيق مذهب اإلمام مالك : املطلب الثاين 

  ١٠٦  يف احلديث املرسلحتقيق مذهب اإلمام أمحد : املطلب الثالث
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  ١١١        القول برد احلديث املرسل مطلقاً: املبحث الثاين 

  ١١٣            القول بالتفصيل: املبحث الثالث

  ١١٤  مذهب اإلمام الشافعي يف احلديث املرسل: املطلب األول

اإلمام الشافعي حجية مراسيل سعيد بن املسيب عند  :املطلب الثاين
  ١٢١                  وحتقيق ذلك

١٢٥      أدلة العلماء يف احلكم على املرسل: الفصل الثالث 

١٢٧      أدلة القائلني بقبول املرسل: املبحث األول   

١٣٢        أدلة القائلني برد املرسل: املبحث الثاين   

 ١٣٤        أدلة القائلني بالتفصيل: املبحث الثالث  

١٣٧                الترجيح يف املسألة 

    

  :الباب الرابع                    

١٤٠      مسائل تطبيقية يف أثر اخلالف يف احلديث املرسل      
  ١٤٢  ف الفقهاء يف حجية احلديث املرسلالتخاأثر : الفصل األول   

١٤٤    جية املرسل يف الطهارةأثر اختالف العلماء يف ح :املبحث األول 
  :وفيه ست مسائل   
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١٤٤            .املواالة يف الوضوءمسألة : األوىل 
  ١٤٥            .ةلَبالوضوء من القُ مسألة :الثانية   

  ١٤٦            مسألة الضحك يف الصالة: الثالثة   

  ١٤٧          نقض الوضوء بالدم والقىء وحنومها :الرابعة  

    ١٤٨      جعل املضمضة واالستنشاق للجنب ثالثاً فريضة: اخلامسة

  ١٤٨            بدباغتطهري جلود امليتة : السادسة

    ١٥١       أثر اخلالف يف قضاء صيام التطوع:  ثاينال بحثامل

 ١٥٢    أثر اختالف العلماء يف حجية املرسل يف النكاح:  لثالثا بحثامل

  ١٥٣- ١٥٢        جعل الصداق منفعة: األوىل  :وفيه مسألتان 

      يف حترمي الزواج بسبب الزنا: الثانية       
    

  ١٥٥          :وفيه مسألتان ، اجلهاديف :  رابعاملبحث ال
      ١٥٦-١٥٥     اإلسهام ألهل الذمة والصبيان والنساء يف احلرب: األوىل 
    يف إقامة احلد بأرض العدو على من ارتكب ما يوجبه: الثانية  

      
  ١٥٧              يف الذبائح:  امساملبحث اخل  

              العقيقة عن الغالم وعن اجلاريةمسألة 
  ١٥٩        :وفيه أربع مسائل ، يف املعامالت : بحث السادسامل
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١٥٩      يف انتفاع املرن بالرهن وفيما يترتب على هالكه: األوىل  
  ١٦١          التعامل بالربا يف دار احلرب :الثانية   
  ١٦٣            بيع احليوان باحليوان نسيئة: الثالثة 

  ١٦٤    ملوترجوع البائع إىل عني ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو ا: الرابعة 

            وفيه مسألة واحدة، يف اجلراحات:  بحث السابعامل

١٦٥                قتل املسلم بالكافر
     ١٦٦    ذكر أمثلة املرسل املعتضد الذي يقبله الشافعي: الفصل الثاين  

    ١٧١          قوالن من العلماء أمام مثرة هذا اخلالف

  ١٧٥            النتائج والتوصيات:  باب اخلامسال

  ١٧٩                واملصادر املراجعقائمة 

 ١٩٣                ياتاآلفهرس   . أ

   ١٩٥              فهرس األحاديث  . ب




