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هذه الدراسة إلى الوقوف على االحتجـاج بـالخبر المرسـل، وظهـور ثمـرة  تهدف  
ّد كـشفت الدراسـة أن الخبـر المـسند يتـرجح علـى وقـ، ذلك عنـد تعارضـه مـع خبـر مـسند

ًالمرســل عنــد التعــارض، ولكــن المرســل إذا عاضــد مــسندا فإنــه يقويــه، أي يقــدم الخبــر : ّ
ّكمــا أن الخبــر الموافــق لمرســل يتــرجح ، المــسند الموافــق لمرســل علــى خبــر مــسند آخــر

ًعلـى الخبــر الموافــق لقــول صــحابي، حيــث أن المرسـل يعتبــر مرجحــا خارجيــا ً  يقــوى بــه ّ
  .الخبر حتى عند من ال يحتج به

Abstract: 

This study aims to explore reasoning with interrupted prophet’s 
saying and its results when it contradicts a non-interrupted prophet’s saying 
(Musnad). This study reveals that non-interrupted prophet’s saying 
(Musnad) surpasses interrupted prophet’s saying when there is a 
contradiction. However, non-interrupted prophet’s saying (Musnad) is 
consolidated when it is supported by interrupted prophet’s saying. Thus, 
non-interrupted prophet’s saying (Musnad) consolidated by interrupted 
prophet’s saying is preferred to any othernon-interrupted prophet’s saying 
(Musnad). Moreover, non-interrupted prophet’s saying (Musnad) 
consolidated by interrupted prophet’s saying surpasses a prophet’s 
companion speech.Finally, interrupted prophet’s saying is considered as an 
external supporter for non-interrupted prophet’s saying (Musnad) even if it 
is not used for reasoning. 
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ًالحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك        ً ً ً
ً وعلى آله وصحبه وسلم تـسليما كثيـرا، أمـا بعـد�ًا عبده ورسوله له، وأشهد أن محمد ً: 

فعلم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية التي ال غنى عنها، حيث إنه جـامع ألشـتات 
الفــضائل، والمعــين فــي تحــصيل لبــاب الرســائل، فلــيس هــو مــن العلــوم التــي هــي روايــة 

 علــى معانيــه؛ بــل جمــع بــين صــرفة، وال مــن المعقــول الــصرف الــذي لــم يحــض الــشرع
الشرفين، واستولى على الطرفين، وكلما كانت بضاعة العالم في هذا العلـم أكثـر؛ كلمـا 

  .)١(قوي استنباطه ونظره في األحكام
                                                

  .اإلسالمية محمد بن سعود اإلمامجامعة ، قسم أصول الفقه بكلية الشريعة عضو هيئة تدريس ب∗
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ومـن أهـم أقطـاب علـم األصـول هـو األدلـة الـشرعية التـي يعبـر عنهـا بمــصادر        
ومن هذه األدلـة . بواب األخرىاالستدالل؛ حيث إنها األصل الذي يتفرع عنها كافة األ
 وقــد بحــث العلمــاء القــدامى مــا ،َالــسنة التــي تعــد المــصدر الثــاني مــن مــصادر التــشريع

ــار درايــة وروايــة، ــسنة واألخب لكــون الــسنة تــشتمل علــى األخبــار التــي يبنــى  ويتعلــق بال
ـــاتهم ـــد األصـــوليين فـــي مؤلف فخـــصوا . ٌعليهـــا دالالت وأحكـــام؛ كـــان لهـــا حـــظ وافـــر عن

أثر الحـديث : "ومن هنا جاءت دراستي هذه بعنوان.  المرسل بدراسة مستفيضةالحديث
  ".المرسل عند التعارض

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 مــن أهميــة موضــوعه المتعلـق بمباحــث األدلــة، وهــذا كمــا أســلفت ذو أهميتــهتكمـن  -١

 .أهمية بالغة، بل هو المدار الذي بني عليه علم األصول

ًثبــت إال باألدلــة الــشرعية، ولكــن هــذه األدلــة قــد تتعــارض تعارضــا ّأن األحكــام ال ت -٢
 .ًظاهريا؛ الختالف قوتها أو داللتها

 موضـــوعات علـــم األصـــول المتعلقـــة فـــي اســـتنباط أهـــمّأن موضـــوع التعـــارض مـــن  -٣
 .األحكام الشرعية، والجهل بها يؤدي إلى إفساد االستنباط واالجتهاد كله

نوعــة فــي دليــل الــسنة، فكــان مــن المهــم توضــيح تــداخل علــم التــرجيح بمــسالكه المت -٤
مكانة الخبر المرسل عند التعارض؛ كي نتمكن من معرفة ما يقدم منها وما يـؤخر، إذ 

 .ال نأخذ باألضعف مع وجود األقوى، وال نأخذ بالمرجوح مع وجود الراجح

  :أهداف الدراسة
متقـــدمين معرفـــة حجيـــة الخبـــر المرســـل مـــن عدمـــه فـــي ضـــوء أقـــوال أهـــل العلـــم ال -١

 .والمتأخرين

الوقــوف علــى حقيقــة العمــل بالمرســل عنــد تعارضــه مــع غيــره مــن األخبــار، وبيــان  -٢
 .ثمرة هذا التعارض

  :الدراسات السابقة
تنـــاول العلمـــاء القـــدامى الخبـــر المرســـل فـــي مؤلفـــاتهم، ســـواء كانـــت حديثيـــة أو       

حقيقتــــه -أصــــولية، وال يكــــاد يخلــــو كتــــاب أصــــولي مــــن اإلشــــارة إلــــى الخبــــر المرســــل 
فقــد اهــتم العلمــاء المحــدثون بدراســة الخبــر  :أمــا عــن الدراســات المعاصــرة، -وحجيتــه
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:  ولعـــل أشــهر المؤلفـــات فـــي ذلــك هـــو كتـــاب، والعمــل بـــه–حقيقتـــه وحجيتـــه–المرســل 
مــنهج النقــد : "كتــاب ولحــسن مظفــر رزق،" القــول الفــصل فــي العمــل بالحــديث المرســل"

ّكمــا أن هنــاك بحــوث ذات صــلة بموضــوع ، عتــرنــور الــدين . للــدكتور" عنــد المحــدثين
ّالدراسة؛ إال أن جميع ما اطلعت عليه من دراسات لـم تتطـرق إلـى الخبـر المرسـل عنـد 

ــأثره علــى االســتنباط عنــد تعارضــه مــع المــسند فكانــت . ًالتعــارض، ولــم تولــه اهتمامــا ب
  .دراساتهم تدور حول حقيقته وحجيته وأنواعه فقط

ًيف شـيئا جديـدا لـم يتناولـه البـاحثون فـي هـذا الموضـوع، من هنـا أردت أن أضـ        ً
  .ة في كتبهم، تحتاج إلى جمع ودراسةثثوبّخاصة أن لعلماء األصول أقوال وآراء م

  :منهج البحث
  :اتبعت في كتابة هذا البحث المناهج التالية      
المـــنهج االســـتقرائي، حيـــث جمعـــت المـــادة العلميـــة مـــن كتـــب األصـــول والحـــديث  -١

 . واالستئناس بالدراسات المعاصرة–ومن مختلف المذاهب-القديمة 

 :المنهج التحليلي من خالل -٢

 .بيان معنى المرسل، وما يتعلق به  - أ

 .، وبيان االختالف بينهموأدلتهمجمع أقوال العلماء    - ب

 .االعتراف بالسبق ألهله في تقرير فكرة، أو نصب دليل -ج

 :أما ما يتعلق بالناحية الشكلية -٣

  .� � ورها، مع بيان رقمها، ووضعها داخل الشكلعزوت اآليات لس  - أ

بينــت مـــن أخـــرج الحــديث، أو األثـــر بلفظـــه الــوارد فـــي البحـــث، مــع اإلحالـــة إلـــى    - ب
 والــرقم، وجعلــت نــص الحــديث بــين قوســين -مــا أمكــن-مــصدره، بــذكر الكتــاب والبــاب 

 )). ((مزدوجين 

، أمـــا مـــا ورد فـــي  الـــواردة فـــي الـــصحيحين أو أحـــدهمااألحاديـــثاكتفيـــت بتخـــريج  -ج
 .غيرهما فقد ذكرت أقوال أهل العلم فيها

ٕغالبا سياق البحـث بأسـلوبي، واذا تطلـب المقـام ذكـر الـنص ذكرتـه  -د  ووضـعه بنـصهً
 .ٕ واال أحلت النظر إلى المرجع بكلمة انظر،) ( بين قوسين

  :خطة البحث
  :اقتضت طبيعة هذا البحث أن أجعله في مقدمة وتمهيد ومبحثين       
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أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات :  فقـد احتـوت علـىالمقدمـةأما 
  .السابقة، ومنهج البحث، وخطته

  . حقيقة الحديث المرسل:والتمهيد
  .حجية الحديث المرسل: المبحث األول
   : وفيه أربعة مطالب،تعارض الحديث المرسل مع المسند: المبحث الثاني

  .وشروطهرض  حقيقة التعا:األولالمطلب 
  . في تعارض المرسل مع المسندناألصوليي أراء :المطلب الثاني
  .  ترجيح الخبر المسند الذي يوافقه مرسل على غيره:المطلب الثالث
 ترجيح الخبر المسند الذي يوافقه مرسـل علـى المـسند الـذي يوافقـه قـول :المطلب الرابع

  .صحابي
،  أضاف جديـدا للمكتبـة األصـولية يكون هذا البحث قدأنوأسال اهللا عز وجل       

وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى ألـه ، وأن أكون قد أفدت واستفدت فيما بحثت
    .وصحبه وسلم تسليما كثيرا

‚éã³< <
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  .المرسل في اللغة: ًأوال
ومرسـل .  مـن اإلطـالق، أرسـلت كـذا، إذا أطلقتـه ولـم تمنعـه)٢( في لغـةاإلرسال       
أطلق وأهمـل، فكـأن المرسـل أطلـق : أي) أرسل: (تقول). رسل(معه مراسيل، وأصله ج

ٍاإلســناد، ولــم يقيــده بــراو معــروف، أو أهمــل ذكــر راو مــن رواة اإلســناد ناقــة : ويقــال، ٍ
ًفكأن المرسل أسرع فيه عجال فحذف بعض إسناده. سريعة السير: مرسال، أي ِ ِ.  

  .المرسل عند المحدثين: ًثانيا
 حديث التابعي الكبير، الذي لقـي جماعـة مـن الـصحابة :: ابن الصالح قال       

قـال رســول : وجالـسهم، كعبيـد اهللا بــن عـدي، ثــم سـعيد بـن المــسيب، وأمثالهمـا، إذا قــال
  .)٣(�اهللا 
  .)٤(-رحمهما اهللا-وبهذا التعريف قال ابن جماعة، والذهبي        
: وصـورته... بعد التـابعي ما سقط من آخره من ::وعرفه الحافظ ابن حجر        

ًسواء كان كبيـرا أم صـغيرا-أن يقول التابعي  : ّأي أن اإلرسـال، )٥(� قـال رسـول اهللا -ً
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  .)٦(رواية الرجل عمن لم يسمع منه
 اسـم أوقعـوه بإجمـاع علـى حـديث التـابعي :ّنجد أن المرسل عند المحدثين، هـو       

، أو أبــو أمامــة بــن ســهل، أو أن يقــول عبيــد اهللا بــن عــدي: ، مثــل�الكبيــر عــن النبــي 
  .�قال رسول اهللا : هللا بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهمعبد ا

هللا، وأبـــو عبــد اســعيد بـــن المــسيب، وســالم بــن : وكــذلك مــن دون هــؤالء، مثــل       
لـرحمن، والقاسـم بـن محمـد، ومـن كـان مـثلهم، وكـذلك علقمـة بـن قـيس، عبد اسلمة بن 

ن ســيرين، والـشعبي، وســعيد بــن جبيــر، ومــن كــان ومـسروق بــن األجــدع، والحــسن، وابــ
ِمثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم َ.  

ممـا يجـري مجـراه عنــد بعـض أهـل العلـم مرسـل مـن دون هــؤالء، : ًومثلـه أيـضا       
ً، فيــسمونه مرســال، �حــديث ابــن شــهاب، وقتــادة، ويحيــى بــن ســعيد عــن النبــي : مثــل

  .)٧(ل كبار التابعينكمرس
ًفإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثـر ال يـسمى مرسـال عنـد أهـل الحـديث، بـل        

ٕ، فــإن ســقط قبلــه واحــد فهــو منقطــع، وان كــان �يخــتص المرســل بالتــابعي عــن النبــي 
  .)٨(أكثر فمعضل

  .المرسل عند األصوليين: ًثالثا
، سـواء التـابعي، أم تـابع � قـال رسـول اهللا: �هو قول من لـم يلـق رسـول اهللا        

  .التابعي فمن بعده
  .)٩()المرسل ما لم يتصل إسناده(: قال إمام الحرمين       
 ،�هـو قـول مـن لـم يلـق النبـي :  األصـولأهـلالمرسل عند (: ويقول الشوكاني      

  .)١٠()أكان من التابعين، أم تابع التابعين، أو من بعدهم
 بنقــل عــدل �تــصل إســناده إلــى النبــي مــا ا: وعكــس المرســل هــو المــسند أي       

وال يفـــرق األصـــوليون بـــين المنقطـــع والمنفـــصل، . )١١(ضـــابط مـــن غيـــر شـــذوذ وال علـــة
 فإذا قـال الـراوي فـي ،ّإال أن المحدثين يفرقون في االصطالح، )١٢(ًفالكل عندهم مرسال

هــــو منقطـــع ولــــيس :  فقــــال الحـــاكم)شـــيخ عــــن فـــالن( أو )فــــالن عـــن رجــــل(:اإلســـناد
  .)١٣(ًمرسال

< <
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ّالبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن العلمـــاء اختلفـــت منـــاهجهم فـــي االســـتدالل بالمرســـل       
ّواألخذ به، فمرسل الصحابي مقبول باإلجماع حتى عند الشافعية، إال أن الخالف وقع 

  .في مراسيل غيرهم من القرنين الثاني والثالث
  :وهذه مذاهبهم على التفصيل

   :هب األولالمذ
 إلــى جــواز :ٕذهــب الحنفيــة والمالكيــة وأكثــر المعتزلــة واحــدى روايتــي أحمــد       

  .)١٤(االحتجاج بالمرسل
وأمـــا المرســـل فقـــد كـــان يحـــتج بـــه (: قـــال أبـــو داود فـــي رســـالته إلـــى أهـــل مكـــة      

العلمـــاء فيمـــا مـــضى، مثـــل ســـفيان الثـــوري، ومالـــك بـــن أنـــس، واألوزاعـــي، حتـــى جـــاء 
  .)١٥()الشافعي فتكلم به

أن : الخبــر المرســل حجــة ويجــب العمــل بــه، وصــورته(: قــال أبــو يعلــى الفــراءو      
، أو يـروي تـابعي �أن يـروي التـابعي عـن النبـي : ًيترك الراوي رجال فـي الوسـط، مثـل
  .)١٦()�التابعي عن الصحابي عن النبي 

ــم يــأت عــنهم (: وقــال الطبــري       أجمــع التــابعون بأســرهم علــى قبــول المرســل، ول
  .)١٧()ه وال عن أحد من األئمة بعدهم، إلى رأس المائتينإنكار

فـرد . ّإال أن ادعاء الطبري اإلجماع من التـابعين علـى قبـول المرسـل فيـه نظـر      
ّوزعـــم الطبـــري أن التـــابعين بأســـرهم أجمعـــوا علـــى قبـــول (: عليـــه ابـــن عبـــد البـــر بقولـــه

ّ؛ ألنـه ثبـت أن )زعـم(فـظ ّفعبر ابـن عبـد البـر بل. )١٨()...المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره
ابن عباس رفض مرسل بشير العدوي رغم كونه ثقة في نظره بعـد نـشوب الفتنـة، وهـذا 

ًأي أن رد المراسـيل قـد بـدأ مبكـرا، ولـيس كمـا . كان ديدن الـصحابة بعـد حـصول الفتنـة ّ
فهـا هـو سـعيد بـن المـسيب رد المرسـل، . ادعى الطبـري أنهـا ابتـدأت منـذ رأس المـائتين

  .)١٩( سيرين، والزهري، واألوزاعي، وشعبةوكذا ابن
  :واحتج أصحاب هذا المذهب لجواز االحتجاج بالمرسل بما يلي      
 : بالخيرية، فقال�ًاحتمال الكذب بعيد جدا عن التابعين، فقد شهد لهم رسول اهللا  -١
 .)٢٠())خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم( (
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ّلجــزم بــالخبر إال وهــو عــالم بــأن الواســطة التــي ّأن العــدل ال يحــذف الواســطة مــع ا -٢
 .)٢١(حذفت عدل

ّيجب قبول خبر العدل الثقة مسندا كان أو مرسال؛ ألن اهللا أمرنا بـالتبين مـن خبـر  -٣ ً ً
 .)٢٢(�إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا�: الفاسق دون العدل الثقة، فقال تعالى

ليبلـغ (: (، وحـديث)٢٣())بلغـوا عنـي ولـو آيـة(( : تأمرنا بـالتبليغ، مثـلأحاديثهناك  -٤
وهذا يـشمل المرسـل . ، وفي هذين الحديثين أمر بالتبليغ عنه)٢٤())الشاهد منكم الغائب

 .والمسند
  .)٢٥(اإلجماع على قبول المرسل من الصحابة والتابعين -٥

   :المذهب الثاني
ٕعـــدم االحتجـــاج بـــه مطلقـــا، وهـــو مـــذهب جمهـــور المحـــدثين، واحـــدى روايتـــي        ً

  .)٢٦(وجماعة من الفقهاءأحمد، والظاهرية، 
والمرســـل مـــن الروايـــات فـــي أصـــل قولنـــا وقـــول أهـــل العلـــم (:قـــال اإلمـــام مـــسلم       

  .)٢٧()ليس بحجة باألخبار
ـــأن المراســـيل (: وقـــال ابـــن الجـــزري        ـــة أو معظمهـــم، ب ّوأمـــا أهـــل الحـــديث قاطب

ٕعنــدهم واهيــة غيــر محــتج بهــا، واليــه ذهــب الــشافعي وأحمــد بــن حنبــل، وهــو قــول ابــن 
  .)٢٨()مسيب والزهري واألوزاعي، ومن بعدهم من فقهاء الحجازال
ّولكــن نــسبة الجــزري للــشافعي رد المرســل مطلقــا فيــه نظــر؛ حيــث أن الــشافعي         ً ّ

  .ًيقبل المرسل بشروط سيأتي بيانها الحقا
وقال سائر أهل الفقه، وجماعة أصحاب الحديث فـي كـل : "لبرعبد اوقال ابن        

ّلكـن . )٢٩(" االنقطـاع فـي األثـر علـة تمنـع مـن وجـوب العمـل بـه:األمصار فيمـا علمـت
هذه العبارة شديدة االتساع، فإنه حكى القول بردها عن سائر أهل الفقه سوى أصحاب 

ّومعلوم أن من أصحاب الشافعي وأحمد من يقبـل المراسـيل، وكـذلك . مالك وأبي حنيفة
  .ثينمن األئمة سواهما كالثوري واألوزاعي وطائفة من المحد

ًوكــذلك الروايـــة عـــن أحمــد حكاهـــا القاضـــي معتمـــدا علــى تقـــديم اإلمـــام ألقـــوال        
الــصحابة علــى الحــديث المرســل، وعلــى تــضعيفه لــبعض األحاديــث بحجــة االنقطــاع، 
لكــن تقــديم اإلمــام قــول الــصحابي عليهــا ال يــدل علــى أنهــا ليــست بحجــة، فلــو أنــه قــدم 
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 وأمـــا ،!ًسقطا لحجيـــة قـــول الـــصحابي؟المراســـيل علـــى أقـــوال الـــصحابة أكـــان ذلـــك مـــ
بل إنه قبل بعـض المراسـيل، . تضعيفه لبعض المراسيل فال يقتضي رده المراسيل كلها

  .)٣٠(مرسالت سعيد بن المسيب أصح المرسالت، ومرسالت إبراهيم ال بأس بها: وقال
  : بما يلي،واستدل أصحاب هذا المذهب لعدم االحتجاج بالمرسل       
وأن تقولـوا علـى �: ، وقولـه تعـالى)٣١(� تقـف مـا لـيس لـك بـه علـموال�: قوله تعالى -١

  .)٣٢(�اهللا ما ال تعلمون
فلـو قبلنــا خبـر مــن ال نعلــم حالـه فــي الـصدق والعدالــة ممــن حالـه علــى خــالف        

  .)٣٣(ذلك، فنقول على الدين والشرع ما لم نتحقق من صحته
  .)٣٤(�وا إليهمليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجع�: قوله تعالى -٢

. فهذا فيمن طلب العلم ثـم رحـل إليـه، ثـم رجـع بـه إلـى مـن ورائـه؛ لـيعلمهم إيـاه       
ــــال الحــــاكم ــــه هــــو المــــسموع دون : ق ــــي هــــذه اآليــــة دليــــل علــــى أن العلــــم المحــــتج ب ّف

  .)٣٥(المرسل
ـــه -٣ سمع ممـــن ســـمع مـــنكم(: (قول ُـــتـــسمعون، ويـــسمع مـــنكم، وي ، وحـــديث ابـــن )٣٦())ُ

ّا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب ؤّنضر اهللا امر(: (�  عن النبي�مسعود  ً
 .)٣٧())حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ّفــدل الحــديثان علــى أن شــأن الروايــة اإلســناد، فمتــى جوزنــا للفــرع قبــول الروايــة         ّ
ّمــن غيــر وقــوف علــى اتــصال الــسند الــذي تلقــاه شــيخه، أدى ذلــك إلــى اخــتالل الــسند؛ 

  .ا الساقط غير مقبول الروايةلجواز أن يكون هذ
ّالحجة في رد اإلرسال ما أجمـع عليـه العلمـاء مـن الحاجـة (: قال ابن عبد البر       

إلى عدالة المخبر عنه، وأنه ال بد مـن معرفـة ذلـك، فـإذا حكـى التـابعي عمـن لـم يلقـه، 
ـــرا مـــنهم رووا عـــن  ـــة الواســـطة، إذ قـــد صـــح أن التـــابعين أو كثي ـــم يكـــن بـــد مـــن معرف ًل ّ

  .)٣٨()ضعيفال
   :المذهب الثالث

وهـو مــذهب اإلمـام الـشافعي، ومــا فهـم مــن . جـواز االحتجـاج بالمرســل بـشروط      
  .)٣٩(واختيار إمام الحرمين وابن الحاجب وعيسى بن أبان وشيخ اإلسالم. ابن الصالح

ّوال يقبل المرسل إال إذا اقترن به ما يتقوى بـه، فحينئـذ (: وقد نقل عن الشافعي       
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وذلك بأن يتأيد بآية، أو سنة مشهورة، أو غيرها، أو قياس، أو قول صحابي، أو يقبل، 
ّتلقته األمة بالقبول، أو عرف من حال المرسل أنه ال يـروي عمـن فيـه علـة مـن جهالـة 

  .)٤٠()أو غيرها، أو ثبت اتصاله بوجه آخر بأن أسنده غير مرسله
شتغلين بمـذهبنا، بـل أكثـر وقـد شـاع علـى ألـسنة كثيـرين مـن المـ: "يقول النووي       

ً ال يحــتج بالمرســل مطلقــا إال مرســل ابــن المــسيب، فإنــه :ّأن الــشافعي : أهــل زماننــا
ًيحــتج بــه مطلقــا، وهــذان غلطــان؛ فإنــه ال يــرده مطلقــا، وال يحــتج بمرســل ابــن المــسيب  ً

لهــذا قبــل الــشافعي بعــض مرســالت ابــن المــسيب وعــدها حــسنة، كمــا قبــل ، )٤١("ًمطلقــا
  . الموثوق، وعمل بمرسله العاملونمرسل العدل

ًأن اإلرســال إن كــان صــادرا ممــن (: وحجــة هــذا المــذهب كمــا قــال ابــن البرهــان        ّ
ٕيعتقد صحة مذهبنا في الجرح والتعديل قبلنا قوله مسندا كان او مرسال، وان كان ممن  ً ً

مقبول ّيخالف مذهبنا في ذلك لم نقبل إرساله في ذلك؛ إلمكان أن من أغفل ذكره غير 
  .)٤٢()الرواية؛ ألنه ربما لو صرح باسمه رددناه، فرددنا إرساله لذلك

  :الترجيح
وهــو مــا . ّولعــل أرجــح األقــوال فــي ذلــك هــو المــذهب الثالــث القائــل بالتفــصيل       

والمراسـيل قـد تنـازع النـاس فيهـا فـي قبولهـا (: ، فقـال:رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 المقبول ومنها المردود ومنها الموقـوف، فمـن علـم حالـه ّوردها، وأصح األقوال أن منها

أنه ال يرسل إال عن ثقة قبـل مرسـله، ومـن عـرف أنـه يرسـل عـن ثقـة وغيـر الثقـة كـان 
ًإرساله رواية عمن ال يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه 

  .)٤٣()ًالثقات كان مردودا
المـذهب األخيـر بأنـه أعـدل المـذاهب فـي مـسألة ووصف الحـافظ العالئـي هـذا        

  .)٤٤(االحتجاج بالمرسل
ّوتأسيسا لما ذكر نجد أن الجمهور يقبلون المراسيل من التـابعين وتـابعيهم، إال         ً

ّأن الــشافعي قيــد قبولــه  بــشروط، فــإذا عرفنــا أن مراســيل الــصحابة مقبولــة عنــد الجميــع  ّّ
ّ المرســـل ليـــست بالمـــستحيلة، فـــإن ســـعيد بـــن ّلعــدالتهم، وأن شـــروط الـــشافعي فـــي قبـــول

المسيب، والقاسم بن محمد، وعلقمة، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي، وسعيد 
ّبن جبير صـح لهـم لقـاء جماعـة مـن الـصحابة ومجالـستهم، وقيـل أن الزهـري لقـي أحـد  ّ
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  .)٤٥(ًعشر صحابيا
ّالعلمــاء، لـذلك ال يــرد ّكمـا أن الـشافعي يقبــل مرسـل العـدل الموثــوق، وعمـل بـه        

فكـان إضـرابه . الـشافعي المراسـيل بجملتهـا، إنمـا أراد مزيـد تأكيـد لمـا يغلـب علـى الظـن
ـــم يجـــد إال  ـــه إن ل ـــد التعـــارض؛ ألن عـــن المراســـيل فـــي حكـــم تقـــديم المـــسانيد عليهـــا عن

  .المراسيل التي اقترنت بها التعديل فإنه يعمل بها
ّـا شائعا زمن األئمة، فلما عمت الفتنـة احتـاط ّويبدو أن قبول المراسيل كان أمر        ّـ ً ً

، فلمـا وقعـت الفتنـة اإلسـنادكانوا ال يسألون عن (: يقول ابن سيرين. العلماء في قبولها
قيل سموا لنـا رجـالكم، فينظـر إلـى أهـل الـسنة فيؤخـذ عـنهم، وأمـا أهـل البـدع فـال يؤخـذ 

مراســيل، فــابن معــين ّبــل نجــد أن مــن أهــل الحــديث قــد صــحح جملــة مــن ال، )٤٦()عــنهم
مراسيل فالن : صحح مراسيل النخعي، والعجلي صحح مراسيل الشعبي، وقال بعضهم

مرسـالت الحـسن التـي رواهـا : وقـال ابـن المـديني. ّأحب إلي من مراسيل  فالن وأصـح
عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يـسقط منهـا، فهـذا يفيـد أنـه ممـن يقبـل بعـض المراسـيل 

    .)٤٧(ًالويحتمل أنه وجد لها أص
êÞ^nÖ]<ovf¹]< <

‚ßŠ¹]<ÄÚ<Ø‰†¹]<š…^Ãi< <
فـال ، أو أنهـم احتجـوا بـه بـشروط، وبما أن العلماء لم يتفقوا على حجية المرسـل      

 وعليــه تظهــر ثمـرة هــذا االخـتالف فــي االســتدالل ،شـك أنهــم جعلـوه دون الخبــر المـسند
 عنــد نصــوليياألوســيكون هــذا المبحــث لبيــان آراء ، بالمرســل عنــد تعارضــه مــع المــسند

  . وسأجعل الحديث في ذلك ضمن مطالب أربعة، تعارضهما
Ùæù]<g×Ş¹]<V<š…^ÃjÖ]<íÏéÏuä�æ†�æJ< <

  .حقيقة التعارض: أوال
  :التعارض في اللغة

  :تدور حول ما يلي، للتعارض في اللغة معان عدة      
أي ،  وعارضـــت كتـــابي بكتابـــه،الـــشيءعـــارض : يقـــال: التعـــارض بمعنـــى المقابلـــة -١

 ّأسـر إلـي النبـي(: ك وفـي الحـديث عـن عائـشة ، وفـالن يعارضـني أي يبـارينيقابلته؛
وال أراه إال حـضر ،  أن جبريل يعارضني القرآن كل سنة وأنه عارضني العام مـرتين�

أي كـان يدارسـه جميـع مـا نـزل مـن القـرآن : نقل ابن منظور عن ابن األثير، )٤٨()أجلي
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  .)٤٩(من المعارضة المقابلة
 يقـول أبـو .)٥٠(اعترض الشيء دون الشيء أي حـال دونـه: لمنعالتعارض بمعنى ا -٢

ْتجعلوا َوال�: قـال تعـالى، )٥١(ًوالعرضـة مـا يجعـل معرضـا للـشيء: األصـفهاني الراغب ُـ َ ْ 
َالله ْعرضة أليمانكم ّ ُ ِ َ َْ  ً َ ُْ�)٥٢( 
تـدافع القـوم فـي الحـرب : ذكر صاحب مختار الـصحاح. التعارض بمعنى المدافعة -٣

 )٥٣ (.ًأي دفع بعضهم بعضا
عرضــت الــشيء فــأعرض؛ أي أظهرتــه :يقــال. التعــارض بمعنــى الظهــور واإلظهــار -٤

  .)٥٤(فظهر 
 يءوعرضــت الــش، ء بــدا عرضــهيوعــرض الــش )٥٥(:يقــول الراغــب األصــفهاني      

ِثم عرضهم على المالئكة�نحو ، على البيع وعلى فالن ولفالن َِ َ َْ َ َ َ َُْ َ ُ�)َوعرضنا جهنم � ،)٥٦َ ََ ََ ْ َ
ذ لل ْيومئ ِــٍ َ ْ ًــكــافرين عرضاَ َْ َ ِ ِ وم يعــرض الــذين كفــروا� ،)٥٧(�َ ُوي ََ َ َ ِ  ُ ُ َْــ َ ْ ِعلــى النــار َ  َ ُــوعرضوا� ،)٥٨(�َ ُِ َ 

على ربك صفا َ َ  َ َ َ�)٥٩(  
عـــادل فـــالن بـــين الـــشيئين فتعـــادال؛أي : يقـــال.  التعـــارض بمعنـــى المـــساواة والمثـــل-٥

  .)٦٠(العراض بالمقابلة والمساواة فقد فسر الزبيدي. ساوى بينهما فتساويا
هـــذا وبـــالرغم مـــن تعـــدد المعـــاني اللغويـــة للتعـــارض فإنهـــا يمكـــن أن تلتقـــي وال       

تتباعد؛ ألن الدليلين إذا تعـادال وتـساويا تعارضـا وتمانعـا عنـد تقابلهمـا علـى شـي واحـد 
ٕواذا كــان ، وأحــدهما يــدل علــى ثبــوت أمــر واآلخــر يــدل علــى انتفائــه، فــي زمــان واحــد

ألن الشيء الواحد ال يسع ، ر وينحيه عن محله ومكانهًكذلك فإن كال منهما يدفع اآلخ
  .)٦١(حكمين مختلفين ومتنافيين في وقت واحد وحالة واحدة

  .التعارض في اصطالح األصوليين
  :عرف التعرض عند األصوليين بتعريفات عدة      
فـــإذا تعارضـــت األدلـــة فـــإن لـــم يكـــن (: يقـــول اإلســـنوي، التعـــارض بمعنـــى التعـــادل -١

 وهــو مــا رآه بعــض األصــوليين ،)٦٢()الــبعض اآلخــر فهــو التعــادللبعــضها مزيــة علــى 
  .كالشوكاني

ــــة -٢ ــــسبكي. التعــــارض بمعنــــى التقابــــل أو المقابل ــــول ابــــن ال التعــــارض بــــين : ()٦٣(يق
: )٦٤(ويقـول البخـاري، )األمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه
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 ). ن الجمع بينهماالتعارض تقابل الحجتين المتساويتين على وجه ال يمك(
إذا تعــارض عمومــان مــن : ()٦٥(يقــول اإلمــام الجــويني، التعــارض بمعنــى التنــاقض -٣

 ). الكتاب أو السنة فظاهرهما التناقض والتنافي
التعـــارض بــأن يتنـــافى : ()٦٦(يقـــول ابــن قاســـم العبــادي:  التعــارض بمعنـــى التنــافي -٤

ًالدليالن كليا أو جزئيا ً .( 
فــإذا تقابــل الحجتــان علــى ســبيل : ()٦٧( السرخــسييقــول. التعــارض بمعنــى التــدافع -٥

  ). المدافعة والممانعة، سميت معارضة
إذا ورد دلـــيالن (: )٦٨(يقـــول صـــدر الـــشريعة، تـــساوي الـــدليلين فـــي القـــوة: التعـــارض -٦

فــإن تــساويا . يقتــضي أحــدهما عــدم مــا يقتــضيه اآلخــر فــي محــل واحــد فــي زمــان واحــد
  ). فبينهما المعارضةقوة، أو يكون أحدهما أقوى بوصف هو تابع 

  :التعريف المختار
أن أضبط تعريف هو تعريـف ابـن الـسبكي  نرىوبعد استعراض هذه التعريفات       

التعـــارض بـــين األمـــرين هـــو تقابلهمـــا علـــى وجـــه يمنـــع كـــل منهمـــا مقتـــضى : (بقولـــه
بـــإبراز ركـــن المعارضـــة ، حيـــث إنـــه األكثـــر اختـــصارا مـــع إفادتـــه للمطلـــوب، )صـــاحبه

  المتعارضة ال المتناقضة)األدلة الشرعية(ومحله ) ينتقابل الدليل(
تمـانع الـدليلين علـى وجـه يقتـضي كـل : وعليه يمكننـا أن نعـرف التعـارض بأنـه      

ًمنهما عدم مقتضى اآلخر تمانعا ظاهرا ً.  
 :والمـراد بالـدليلين. يمنع أحد الدليلين مقتضى الـدليل اآلخـر: أي" تمانع"فقولنا       

إذ أن األصوليين غير متفقين على وقوع . ق بين القطعي والظنيفر ال، مطلق الدليلين
أي أن تعارضــهما وتمانعهمــا يكــون : وأعنــي بالتمــانع الظــاهري. التعــارض فــي القطعــي
ـــى ذهـــن . ال فـــي الواقـــع ونفـــس األمـــر، بحـــسب الظـــاهر فقـــط ـــادر إل فهـــو تعـــارض يتب

فـع التعـارض ارتفـع فـإذا أعمـل المجتهـد منـاهج د، وليس لـه وجـود بـين األدلـة، المجتهد
  .ًحتما

ـــول الـــشاطبي       إن مـــن تحقـــق فـــي أصـــول الـــشريعة فأدلتهـــا عنـــده ال تكـــاد : (يق
فأما مـن جهـة ، والتعارض من جهة ما في نفس األمر فغير ممكن بإطالق.. تتعارض

  )٦٩().خالف نظر المجتهد فممكن بال



< <<< 

 

١٠٧

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜª@M@¶ëþa@ô†b»@‹“Ç@ïãbrÛa@†‡ÈÛa@QTSX�ç  
  :شروط التعارض: ثانيا

  .ى وجه يمنع كل منهما مقتضى اآلخروهو تقابل الدليلين عل ،التضاد: الشرط األول
  لكن هل يجب أن يصل التضاد إلى درجة ال يمكن معها الجمع بين الدليلين؟ 

ذهب عبد العزيز البخاري إلى أنه يشترط لتحقق التعارض بين النصين عـدم إمكـان  -
وأنـــه إذا انتفـــى هـــذا الـــشرط وأمكـــن الجمـــع بـــين النـــصين فلـــيس هنـــاك ، الجمـــع بينهمـــا

ألن مــن شــرط المعارضــة أن يكــون الحكــم الــذي يثبتــه أحــد (: قــول فــي هــذاوي. تعــارض
فإذا اختلف الحكـم عنـد التحقيـق بـأن ينفـي أحـدهما غيـر ، الدليلين عين ما ينفيه اآلخر

  )٧٠().ما يثبته اآلخر ال يثبت التدافع إلمكان الجمع  بينهما فال يتحقق التعارض
، أن التعــارض يــساوي التنــاقض إلــىلميلــه ، ولعــل البخــاري ذهــب هــذا المــذهب      

  . المتعارضان عنده ال يمكن الجمع بينهماافكذ، والمتناقضان ال يمكن الجمع بينهما
أما جمهور األصوليين فلـم يـذكروا أنـه يـشترط لتحقيـق التعـارض عـدم إمكـان الجمـع  -

علــى الــدليلين المتعارضــين ســواء كانــا ممــا " التعــارض"ٕوانمــا أطلقــوا . بــين المتعارضــين
  .مكن دفع التعارض بينهما بالجمع أو بغيره من ترجيح أو نسخي

فــال تعــارض بــين غيــر الحجتــين ســواء كانــا مــن  ،حجيــة المتعارضــين: الــشرط الثــاني
.  وال يتحقـق التعـارض عنـد فـوات وصـف الحجيـة بـين الطـرفين،طرفين أو طرف واحـد

لـم يكـن فـال ألن الـضعيف يـسقط وكأنـه ، فالحديث الضعيف ال يعارض الحديث القـوي
  .أو ترجيح أحدهما على اآلخر، حاجة للجمع بينهما

. ألنهما غير متماثلين، كما ال يتحقق التعارض بين النص الشرعي مع القياس      
وال . وال تعـــارض بـــين القيـــاس واالستحـــسان عنـــد الـــشافعية ألنهـــم ينكـــرون االستحـــسان

  )٧١(.يتعارض قياس مع قياس عند الظاهرية ألنهم ينكرون القياس
، فــإذا كــان أحــد )٧٢(بــل هــي ركــن لهــا، ًوأرى أن الحجيــة لــيس شــرطا للمعارضــة      

ال يــرى ، فمــن ال يحــتج بالمراســيل، المتعارضــين لــيس حجــة عنــد الــبعض فــال تعــارض
لكن من يـرى ،  ألن المرسل ال يقوى على معارضة المسند،هناك تعارض مع المسانيد

   .االحتجاج به ال شك أنه يرى التعارض بينهما
  :المساواة بين الدليلين المتعارضين: الشرط الثالث

ـــن الـــسبكي، ذهـــب جمهـــور األصـــوليين مـــنهم البيـــضاوي واإلســـنوي والبدخـــشي - ، واب
 إلــى اشــتراط ،والبخــاري وصــدر الــشريعة والسرخــسي والزركــشي والتفتــازاني والــشوكاني
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جتين لتحقق التقابل ٕوانما قيد بتساوي الح(: )٧٤(يقول البخاري، )٧٣(المساواة بين الدليلين
فالمـــشهور ال يقابـــل ، بـــل يتـــرجح القـــوي، إذ ال مقابلـــة بـــين الـــضعيف والقـــوي، والتـــدافع
  ).وخبر الواحد ال يعارض المشهور، المتواتر

. هذا وقد ذهب البعض من األصـوليين إلـى أنـه ال يـشترط تـساوي الـدليلين فـي القـوة -
ًتعـارض تعارضـا حقيقيـا مـع أنهـا ال مبنـي علـى أن األدلـة الـشرعية ت، وعمدة هذا القول ً

ًتتعارض إال تعارضا صوريا ال حقيقيا ً)٧٥(.  
  .اتحاد المتعارضين في الزمن والمحل: الشرط الرابع

فلــو ورد ، ويقــصد بــه اتحـاد وقــت ورود نــصين متعارضــين: ًاتحـاد المتعارضــين زمنــا .أ
ألن ،  تعـارضثم ورد بعده بزمن حديث ينفي ذلك الشيء فال، ًمثال حديث يأمر بشيء

 .)٧٦( الجمعوتعذرًأحدهما سيكون ناسخا لآلخر إذا عرف التاريخ بينهما 
ويقصد بـه أن يكـون الـدليالن المتعارضـان وارديـن علـى : اتحاد المتعارضين محال .ب

بحيث صار لكل حكم محال غير محل اآلخـر ، فلو اختلف محل الحكمين، محل واحد
عـــارض بـــين النهـــي عـــن البيـــع وقـــت النـــداء فـــال ت ،)٧٧(فـــال يكـــون ثمـــة تعـــارض بينهمـــا

  .)٧٨(للجمعة مع اإلذن به في غيره
  .عالقة الترجيح بالتعارض

فحيـث انتفـى ، أكد أكثر األصوليين أنه ال يقع الترجيح إال مع وجـود التعـارض      
والدليل على ذلك . فالترجيح فرع التعارض مرتب على وجوده، التعارض انتفى الترجيح

ًفــع التعــارض بــين النــصوص كــان لهــم منهجــا فــي ذلــك وطرقــا متبعــة أنهــم لمــا أرادوا د ً
والكل قد ذكر الترجيح سواء كان الطريقـة األولـى أم الثانيـة ، ٍعلى اختالف في الترتيب

  .لدفع التعارض
ال يجـوز أن يوجـد فـي الـشرع خبـران متعارضـان لـيس : (أبـو بكـر الخـالل: قال      

أو خطـأ بوجـه مـن ، ن باطل إما لكذب الناقلفأحد المتعارضي، مع أحدهما ترجيح يقدم
  .)٧٩()أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطالن حكمه بالنسخ، النقليات

، ًإذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم؛ وعلم المتأخر: (وقال البيضاوي      
ًوان كان أحدهما قطعيا. أو الترجيح، ٕوان جهل فالتساقط. فهو ناسخ ً أو أخص مطلقا ،ٕ

  .)٨٠()ٕوان تخصص بوجه طلب الترجيح، مل بهع



< <<< 

 

١٠٩

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜª@M@¶ëþa@ô†b»@‹“Ç@ïãbrÛa@†‡ÈÛa@QTSX�ç  

أن يكونـــا : أحـــدهما: فأكـــد البيـــضاوي أن النـــصين المتعارضـــين علـــى قـــسمين      
لـم يعلـم  وفـإن كـان كـذلك. أن ال يكونـا متـساويين: والثـاني، متساويين في القوة والعموم

  .)٨١(وبهذا أكد أن الترجيح فرع التعارض. التاريخ طلب الترجيح
 يكــون إال مــع وجــود التعــارض ولهــذا تــرجم لــه معظــم األصــوليين فــالترجيح ال      

ــــن تغلــــب ، "بــــاب التعــــادل والتــــرجيح"أو " بــــاب التعــــارض والتــــرجيح: "بقــــولهم وقــــال اب
  .)٨٢()وأنه بعد التعارض: (الساعاتي بعد أن عنون للقاعدة الرابعة في الترجيح

مقابلــه؛ ليعمــل بيــان اختــصاص الــدليل لمزيــد قــوة عــن : والمــراد بــالترجيح هــو       
ً بنــاء علــى شــروط ، هــل يــرجح المـسند علــى المرســل عنــد التعـارض:لــذلك، )٨٣(بـاألقوى

   .ةالتعارض المذكور
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]< <

‚ßŠ¹]<ÄÚ<Ø‰†¹]<š…^Ãi<»<°éÖç‘ù]<ð]…a< <
 حيــث ،ال نعنــي بالتعــارض هنــا مــا يقــصده المحــدثون مــن تعــارض رواة الخبــر      

ًيـــروى مـــرة مـــسندا ً ومـــرة مرســـال،ً  إنمـــا نريـــد أن نقـــف علـــى مـــا أراده األصـــوليون مـــن ،ً
وكـل منهمـا جـاء ، آخـر يـدل علـى حكـم مغـاير وتعارض خبرين أحـدهم يـدل علـى حكـم

  ).٨٤(ٍبطريقة مختلفة
  .)٨٥(فهل يرجح الخبر المسند على المرسل؟، للعلماء في هذا ثالثة أقوال      

  : القول األول
وال يعنـي هـذا رد المرسـل . لجمهـورأن المسند أولـى بالعمـل مـن المرسـل وهـو ل      

ّإن لم يكن معارضـا، بـل إن الحنفيـة يرونـه مثـل المـسند، إال أنـه ال يرتقـي إلـى مـستوى  ً
  .المتواتر والمشهور بالزيادة على الكتاب

  : القول الثاني
  .أن المرسل أولى من المسند، وهو قول عيسى بن أبان والجرجاني      

  : القول الثالث
  .مع المرسل وهو قول القاضي عبد الجباريستوي المسند       
  :وعمدة الجمهور في تقديم المسند على المرسل ما يلي       
أن المرســل مختلــف فـــي كونــه حجــة، وال مـــستدل علــى عدالــة روايـــة العــدل الـــذي  -١

  .)٨٦(أرسله، والمسند معلوم عدالة رواته بنفوسهم
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م  بحـال رواتـه، أن حجة الحديث تكمن فـي صـحة سـنده، وال يتحقـق ذلـك إال بـالعل -٢
 .وهذا متحقق في المسند دون المرسل

نــه إذا أرســل فعدالتــه معلومــة لرجــل واحــد، وهــو الــذي إ( :يقــول اإلمــام الــرازي      
ًيـروي عنــه، واذا أســند صــارت عدالتــه معلومــة للكــل؛ ألنــه يكــون كــل واحــد متمكنــا مــن  ٕ

احد الحتمال البحث عن أسباب جرحه وعدالته، وال شك أن من لم تظهر عدالته لكل و
أن يكون قد خفي حال الرجل على إنسان واحد ولكن يبعد أن يخفى حالـه علـى الكـل، 

  .)٨٧(فثبت أن المسند أولى
المــــسند أولــــى لتحقــــق المعرفــــة براويــــه، والجهالــــة بــــراوي (: )٨٨(ويقــــول اآلمــــدي      

  ).ًاآلخر، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد األصل وال تقبل إذا شهد مرسال
  :واستدل المخالفون في تقديم المرسل على المسند بما يلي      
 �قـال رسـول اهللا :  شـهادة قاطعـة، قـال�أن المرسل شهد راويـه بقـول رسـول اهللا  -١

ًفكــان هــذا أشــد ثقــة وأكــد ممــن عــزاه إلــى راويــه تفويــضا إليــه، وتعــويال عليــه فــي حكايــة  ً
 .)٨٩(�القول عن الرسول 

ً من السنن، وتضيعا لها ال حفظاألن رد المراسيل فيه تعطيل لكثير -٢ ً)٩٠(. 
ُالنظر في القوة للثقة وليس لإلسناد، فرواية من عرفت عدالته أولى ممن ال تعـرف  -٣

 .)٩١(عدالته
ّأرسلت الحـديث، فقـد حدثـه عـن جماعـة مـن الثقـات، فحينئـذ يكـون : إذا قال الراوي -٤

  .)٩٢(مرسله أقوى من حديث أسنده إلى واحد ألجل الكثرة
، بحــديث �إذا حــدثني أربعــة نفــر مــن أصــحاب رســول اهللا :  قــالروي أن الحــسن -٥

، فــأخبر عــن نفــسه أنــه ال يــستجيز هــذا اإلطــالق إال �قــال رســول اهللا : تــركتهم وقلــت
 ).٩٣(عند فرط الوثوق

 بينمـا المـسند جعـل �فوجهة هذا القول أن الراوي قطع القـول علـى رسـول اهللا       
  .ة الخبر، وهذا مردود وغير جائزالعهدة على غيره، وهذا يقتضي الجزم بصح

:  قــال�أنـي أظــن رسـول اهللا : فوجــب حملـه علـى أن المــراد منـه(يقـول الـرازي       
ٕواذا كان كـذلك كـان اإلسـناد أولـى مـن اإلرسـال، ألن فـي اإلسـناد يحـصل ظـن العدالـة 

  .)٩٤()للكل، وفي اإلرسال ال يحصل ذلك الظن إال للواحد
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حابي والثـاني رض مرسلين، أحدهما مرسـل صـكما تظهر ثمرة الخالف في تعا      
   أحدهما على اآلخر؟جحمرسل تابعي، فهل ير

  :تعارض المراسيل فيما بينها
ل الــصحابي يــرجح علــى مرســل التــابعي، ألن ظــاهر روايتــه عــن ن مرســإقيــل       

الصحابة، وكلما علم من المراسيل قلة الوسائط فهـو أرجـح علـى مـا لـم يعلـم منـه ذلـك، 
 فـإن مرسـل التـابعي مـن ثـمو ،)٩٥(وحينئذ فمراسيل كل عصر أولى من مراسيل ما بعـده

ن مراســيل التــابعين فمــا هــو مــ( )٩٧(، يقــول اآلمــدي)٩٦(أرجــح مــن مرســل تــابعي التــابعي
 ألن الظــاهر مــن التــابعي أنــه ال يــروي عــن غيــر الــصحابي، -أي مــن تــابعيهم–أولــى 

 وتزكيتــه لهــم فــي ظــواهر الكتــاب والــسنة �وعدالــة الــصحابة بمــا ثبــت مــن ثنــاء النبــي 
  ).أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم من المتأخرين

 يقــــول ،فــــضلية القــــرون األولــــىهــــذا التقــــديم هــــو أإلــــى ا بالعلمــــاء دوممــــا حــــ      
أصــــحابي "و )٩٩("خيــــر القــــرون القــــرن الــــذي أنــــا فيــــه": �ولهــــذا قــــال (: )٩٨(اآلمــــدي
  ). ولم يرد مثل هذا في حق غيرهم،"كالنجوم

ـــه، هـــل هـــو مـــسندا أم        ـــى المختلـــف في ـــى إســـناده يـــرجح عل ًكمـــا أن المتفـــق عل
ـــل لهـــذا بمـــسألة قتـــل المـــسلم بالكـــافر، فقـــد و، )١٠٠(ًمرســـال؟ ـــك حـــديثانويمث : رد فـــي ذل

ًأحــدهما مــسندا، واآلخــر مرســال، الحــديث المــسند ال :  قــال�عــن علــي أن رســول اهللا : ً
عـــن عبـــد ) مرســـل( ، والحـــديث الثـــاني)١٠١("ُيقتـــل مـــؤمن بكـــافر وال ذو عهـــد فـــي عهـــده

ًأن رجــال مـن المـسلمين قتـل رجــال مـن أهـل الكتـاب، فرفــع ((:)١٠٢(الـرحمن بـن البيلمـاني ً
  .)١٠٣()) أنا أحق من وفى بذمته ثم أمر به فقتل: فقال�إلى النبي 

ًوالكافر إما أن يكون حربيا واما أن يكون ذميا أو مستأمنا، فـالحربي ال خـالف        ً ًٕ
في أنه ال يقتل به مسلم، أما غير الحربي هو الـذي وقـع الخـالف فـي قتـل المـسلم بـه، 

سند علـى المرسـل، وقد ورد في ذلك خبران متعارضان،فرجح أكثر أهل العلم الخبر المـ
  :، وعمدتهم في ذلك)١٠٤(ال يقتل مسلم بكافر: وقالوا

حديث مسند صحيح، وحديث بن البيلماني مرسـل " ال يقتل مسلم بكافر"أن حديث  -١
  .)١٠٥(ال حجة به، والمسند يقوى على المرسل

هـذا حـديث (: يقـول أبـو عبيـد، )١٠٦(أن البيلماني ضعيف إذا اسند فكيف إذا أرسل؟ -٢
يعنــي : ًقولــه إمامــا. )١٠٧()ً يجعــل مثلــه إمامــا يــسفك بــه دمــاء المــسلمينلــيس بمــسند، وال
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 .حجة يؤخذ به
من شرط القصاص المساواة بين الجاني والمجني عليه، وهنا ال مـساواة الخـتالف  -٣

 .)١٠٨(الديانتين والذمي منقوص بالكفر فال يقتل به المسلم
 .)١٠٩(وهذا مثلهاإلجماع منعقد على أن المؤمن ال يقتل بالحربي الذي أمن  -٤
 �شهد لهـذا الخبـر مـا روي عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده، أن النبـي  -٥

  .)١١٠("ال يقتل مؤمن بكافر: "قال
 أن ذلك مروي عن عمر وعلي وعثمان، وزيـد بـن ثابـت، ومعاويـة، وبـه قـال عمـر -٦

ي، بن عبد العزيز وعطاء، والحسن وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، والثوري، واألوزاعـ
  .)١١١(وأبو ثور

بينمــا رجــح الحنفيــة الحــديث المرســل علــى المــسند؛ ألن المرســل حجــة عنــدهم       
ًفــال يــرون تعارضــا بينهمــا فيكــون التــرجيح بــين خبــرين عــاديين مــن وجـــوه  يعمــل بــه،

  :، وعمدتهم في ذلك)١١٢(يقتل المسلم بالذمي: أخرى، وقالوا
القـود مـن المـسلم بقتلـه تنصيص على وجوب " أنا أحق من أوفى بذمته"أن حديث  -١

 أي أنـه أريـد بـه الكـافر ،"ال يقتـل مـسلم بكـافر ":� الذمي، وأنـه مخـصص لعمـوم قولـه
  .)١١٣(الحربي دون الكافر المعاهد 

 .)١١٤(أن اإلجماع منعقد على قطع يد السارق من الذمي، وحرمة الدم أولى  -٢
    .)١١٥(وردت أثار عن عمر وعلي وعثمان تدل على قتل المسلم بالذمي -٣

¹]oÖ^nÖ]<g×Ş< <
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  هل يرجح الخبر المسند الموافق له مرسل على مسند آخر؟       
. الخالف في هذه المسألة مبني على خالف ترجيح الخبـر الموافـق لخبـر آخـر       

ألن فــإذا وافــق أحــد الخبــرين دليــل آخــر، فإنــه يتــرجح علــى الــذي ال يوافقــه دليــل آخــر؛ 
 لالـدليالظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحـد، سـواء كـان 

  ).١١٦( أو قياسإجماعالموافق من الكتاب أو السنة أو 
فمــا هــو علــى وفــق الــدليل الخــارج أولــى (: ويعلــل اآلمــدي لهــذا التــرجيح بقولــه       

خالفــة مقابلــه وهــو ٕلتأكــد غلبــة الظــن بقــصد مدلولــه؛ وألن العمــل بــه وان أفــضى إلــى م
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  .)١١٧()دليل واحد، فالعمل بمقابله يلزم مخالفة دليلين
ّإال أن الحنفيــة ال يعملــون بالمرجحــات الخارجيــة الخــتالف مــنهجهم؛ ألنهــم ال        

يرجحون بكثرة األدلة، وال يجوز للدليل أن يتقوى بغيره، بل يتقوى بنفـسه، فخبـر الواحـد 
 تعـارض شــهادة االثنـينّ الظـن، كمــا أن شـهادة  الحاصـل بهمــا واحـد وهـواالثنـينوخبـر 

  ).١١٨(األربعة، كذلك في األخبار
ًوما نحن بصدده ماذا لو كان هذا الخبر اآلخر موافقا لخبر مرسل، هل يـرجح        

  به أم ال؟
أكثر األصوليين على جواز الترجيح بالخبر المرسل رغم اختالفهم في حجيته،        

أن يوافـق أحـد الخبـرين مرسـل غيـره، فيـرجح (: قول الغزالـيي، ٕوانما تقوية ألحد الدليلين
به من يرجح بكثرة الرواة؛ ألن المرسل حجة عند قوم، فـإن لـم يكـن حجـة فـال أقـل مـن 

فــإن كـان مـع أحـدهما حـديث مرسـل، فإنــه (: ويقـول ابـن عقيـل، )١١٩()ًأن يكـون مرجحـا
ع المسند يقويـه؛ ؛ ألن المرسل م-مرسل وال غيره–يقدم على ما ليس معه حديث آخر 

  .)١٢٠()ألنه جاء من طريقين
Äe]†Ö]<g×Ş¹]< <
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فــإذا وافــق أحــد الخبــرين مرســل ووافــق اآلخــر قــول صــحابي، فهــل يقــدم الخبــر        
  عليه؟ًالذي يوافقه مرسل على الخبر الذي يوافقه قول صحابي، ويكون راجحا 

فيقدم . ًتظهر الثمرة لهذا الخالف عند من يحتج بقول الصحابي وبالمرسل معا       
ًحتــى عنــد الــشافعي أيــضا يقــدم الموافــق . ًالمرســل أوال ثــم قــول الــصحابي؛ ألنــه أقــوى

ّمرسال على الموافـق قـول الـصحابي؛ ألن المرسـل عنـده أقـوى، بـدليل أنـه احـتج بـه إذا  ً
 .)١٢١( بقول الصحابي، كما نقل عنه أتباعهيحتجه لم عضده مسند أو غيره، ولكن

  :الخاتمة
 بقــي أن نـسجل أهــم مــا توصــلت إليــه مــن –بحمــد اهللا–وبعـد إتمــام هــذا البحــث        

  :نتائج
 .رواية الرجل عمن لم يسمع منه: الحديث المرسل هو -١
 .ال يفرق األصوليون بين المنقطع والمنفصل، فالكل يعامل على أنه مرسل -٢
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ٕ االحتجــاج بمرســـل الـــصحابي عنــد جمهـــور أهـــل العلــم، وانمـــا وقـــع ال خــالف فـــي -٣
 .الخالف في مراسيل من بعدهم

الراجح مـن مـذاهب العلمـاء هـو قـول الـشافعي المـانع مـن االحتجـاج بالمراسـيل إال  -٤
 .بشروط، وهو ما رجحه شيخ اإلسالم

 .التعارض الحاصل بين النصوص الشرعية هو تعارض ظاهري -٥
قطــوعين كمــا يجــري بــين المظنــونين، ولكــن ال يكــون هــذا يجــري التعــارض بــين الم -٦

 .ًالتعارض حقيقيا
 .إذا تعارض المرسل مع المسند فإن المسند هو الذي يقدم عند جمهور أهل العلم -٧
 .ًيقدم المسند على المختلف في إسناده أيضا عند جمهور أهل العلم -٨
 .يقدم المسند الموافق له مرسل على غيره -٩

 .له مرسل على مسند موافق لقول صحابييقدم المسند الموافق  - ١٠
 .يقدم مرسل الصحابي على مرسل التابعي - ١١
   .يقدم مرسل التابعي على مرسل تابعي التابعي - ١٢

ovfÖ]<�Ú]çâV 
                                                

 ١/٩٠نفائس األصول للقرافي، : انظر )١(
، ٣٤٥ وتــاج العــروس للزبيــدي، ص،)رســل(، مــادة ١١/٢٨٤لــسان العــرب البــن منظــور، : انظــر) ٢(

، والقــول الفــصل فــي العمــل بالحــديث ٣٩٣ ومعجــم مقــاييس اللغــة البــن فــارس، ص،)رســل(مــادة 
 ٢٣أحكام المراسيل للعالئي، ص، وجامع التحصيل في ٤-٣المرسل لحسن مظفر رزق، ص

 ٥١مقدمة ابن الصالح، ص) ٣(
، والموقظة في علـم ٤٢المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي البن جماعة، ص: انظر) ٤(

 ٣٨مصطلح الحديث للذهبي، ص
 ٢١٩نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر البن حجر، ص) ٥(
 ١/٢٩٧البغدادي، تدريب الراوي للخطيب ) ٦(
 ٢٠ -١/١٩البر،  التمهيد البن عبد) ٧(
 ١/٢٩٤تدريب الراوي للخطيب البغدادي، ) ٨(
 ١/٢٤٢، والبرهان، ٢٥الورقات، ص) ٩(
 ٦٤إرشاد الفحول، ص) ١٠(
 ٦٤إرشاد الفحول، ص) ١١(
ــــ، وكش١/٢٤٢ويني، ــــــالبرهان للج: انظر) ١٢(   ، ٣/٣اري، ول البزدوي للبخـــــــف األسرار عن أصــ

 ٢٦٩، وأصول الفقه للخضري، ص٢/١٩والتوضيح لصدر الشريعة،       
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 ٢٢٢تدريب الراوي للخطيب البغدادي، ص) ١٣(
، ١/٣٦٠، ١٧١، وأصـول البـزدوي، ص٣/١٤٦أصول السرخـسي، وأصـول الجـصاص : انظر) ١٤(

قـه ، والعدة في أصول الف١/٦٣٨، ومختصر ابن الحاجب ٣٧٩شرح تنقيح الفصول للقرافي ص
 ١/١٩٨، وتدريب الراوي، ٢٥٠، والمسودة في أصول الفقه آلل تيمية، ص٣/٩٠٧ألبي يعلى 

 ١/١٣٣فتح المغيث، : ، وانظر٢٤رسالة أبي داود ألهل مكة، ص) ١٥(
 ٣/٩٠٦العدة في أصول الفقه، ) ١٦(
 ٢٤٥توجيه النظر، ص) ١٧(
 ١/٤التمهيد، ) ١٨(
النهــــي عــــن الروايــــة عــــن : مــــة، بــــاب، وصــــحيح مــــسلم، المقد٢٤٥توجيــــه النظــــر، ص: انظــــر) ١٩(

 ١/١٣الضعفاء واالحتياط في حملها، 
 ) ٢٥٠٨(أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم ) ٢٠(
 ١٦٤شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص: انظر) ٢١(
 ٦: سورة الحجرات، اآلية) ٢٢(
 ) ١٤١٦(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم ) ٢٣(
 ) ١٠٥(ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم : بابالعلم، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٢٤(
 ١/٤، والتمهيد، ٢٤٥توجيه النظر، ص: انظر) ٢٥(
ــــصفى للغزالــــي، : انظــــر) ٢٦( ــــدريب الــــراوي، ٣/٣، والبرهــــان للجــــويني، ١/٤٩٩المست ، ١/١٩٨، وت

، ٢/٥٧٦، وشـــرح الكوكـــب المنيـــر البـــن النجـــار، ٥٥ -٥٣وعلـــوم الحـــديث البـــن الـــصالح، ص
 مواإلحكام البن حز

 ١/١٣النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط في حملها، : صحيح مسلم، المقدمة، باب) ٢٧(
 ٦٤جامع األصول البن األثير الجزري، ص) ٢٨(
 ١/٤التمهيد، ) ٢٩(
، ٤/٤٢٢، والواضــح فـي أصـول الفقـه البـن عقيــل، ٢٥٠المـسودة فـي أصـول الفقـه، ص: انظـر) ٣٠(

 ٢/٥٧٧وشرح الكوكب المنير للفتوحي، 
 ٣٦: سورة اإلسراء، اآلية) ٣١(
 ٣٣: سورة األعراف، اآلية) ٣٢(
 ٣٦القول الفصل في العمل بالحديث المرسل، ص: انظر) ٣٣(
 ١٢٢: سورة التوبة، اآلية) ٣٤(
 ٢٦علوم الحديث للحاكم، ص: انظر) ٣٥(
 ) ٣٦٥٩(فضل نشر العلم، حديث رقم : العلم، باب: داود في سننه، كتاب أخرجه أبو) ٣٦(
 ) ٢٦٥٦(لترمذي في جامعه، حديث رقم أخرجه ا) ٣٧(
 ١/٦التمهيد، ) ٣٨(
، والمــسودة ٢/٥٥٢، ومنهــاج الــسنة البــن تيميــة، ١/٢٤٥، والبرهــان، ١١٤الرســالة، ص: انظــر) ٣٩(

 ٤/٤١٠، والبحر المحيط، ٢٥٠في أصول الفقه، ص



< 

 

١١٦

                                                                                                                        

@Ý�‹¾a@sí‡¨a@‹qcÀ@|îu�Ûaë@�ŠbÈnÛa@MòîÛì–c@ò�aŠ†@L@†Npa‡îjÇ@‡à«@‡Ûb‚  

، وقـــد نــص الــشافعي علــى هـــذه ١/٢٤٥البرهــان فـــي أصــول الفقــه للجــويني، : يراجــع فــي ذلــك) ٤٠(
 ٤٧١ -٤٦١لشروط وبينها وقد أطال فيها في رسالته، صا

 ١/٦١المجموع، ) ٤١(
 ٢/١٨١الوصول إلى األصول، ) ٤٢(
 ٤/١١٧منهاج السنة، ) ٤٣(
 ٢/٥٥٨النكت البن حجر، ) ٤٤(
 ٦٤إرشاد الفحول، ص) ٤٥(
 ٦٥المرجع السابق، ص) ٤٦(
 ١/٥٤٢علل الترمذي البن رجب، ) ٤٧(
كــان جبريــل يعــرض القــرآن علــى : ضائل القــرآن، بــابفــ: أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب) ٤٨(

 ) ٤٩٩٨(النبي، حديث رقم 
 ٩/١٣٨لسان العرب، ) ٤٩(
 المرجع السابق) ٥٠(
 ٣٣٠ص، مفردات غريب القرآن لألصفهاني) ٥١(
 ) ٢٢٤(سورة البقرة آية ) ٥٢(
 ٢٠٦ص، مختار الصحاح للرازي) ٥٣(
 ١٣٩/ ٩لسان العرب،) ٥٤(
 ٣٣٠ص، نيمفردات غريب القرآن لألصفها) ٥٥(
 ) ٣١(، سورة البقرة) ٥٦(
 ) ١٠٠( آية، سورة الكهف) ٥٧(
 ) ٢٠( آية ،سورة األحقاف) ٥٨(
 ) ٤٨(، سورة الكهف) ٥٩(
 ١٨/٢٢٣ ،تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي) ٦٠(
 ١٧ صدراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض،) ٦١(
ألصــول للقاضــي البيــضاوي إلســماعيل تهــذيب شــرح اإلســنوي علــى منــاهج الوصــول إلــى علــم ا) ٦٢(

 ٣/١٤٥شعبان 
 البــن علــم األصــول للقاضــي البيــضاوي إلــىاإلبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول ) ٦٣(

 ٢/١٧٧ج ،السبكي
 . ٣/١١٨كشف األسرار، ج) ٦٤(
 .٢/٢٠٠ج ، البرهان في أصول الفقه) ٦٥(
محلــي علــى الورقــات فــي علــم شــرح الــشيخ أحمــد بــن قاســم العبــادي علــى شــرح جــالل الــدين ال) ٦٦(

 ١٤٨بهامش إرشاد الفحول ص، األصول إلمام الحرمين الجويني
 .٢/١٢ج، أصول السرخسي) ٦٧(
 .٢/٢٨٧ج، التوضيح لمتن التنقيح) ٦٨(
 .٤/٥٠٣ج، الموافقات في أصول الشريعة) ٦٩(
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 .٣/١٣٧كشف األسرار) ٧٠(
  ٦٠ ص،للسوسوه، لحديثمنهج التوفيق والترجيح بين مختلف ا و.٢٧٣ص،  الفحولإرشاد) ٧١(
 .التفتازاني ووهو رأي جماعة من األصوليين كالبزدوي والبخاري) ٧٢(
شـرح التلـويح علـى ، ٢/٢٨٧التوضـيح لمـتن التنقـيح، ٧٧-٣/٧٦كـشف األسـرار: يراجع في ذلـك) ٧٣(

 ٢٧٣ الفحول صإرشاد، ٦/١٠٩البحر المحيط. ٢/٢٨٧التوضيح 
 .٣/١١٩كشف األسرار ) ٧٤(
 .٣/٣) التقرير والتحبير(ج ابن أمير الحا) ٧٥(
 ٣/١١٩كشف األسرار، ٢/٨٨شرح التلويح على التوضيح) ٧٦(
 .٦/١٠٩البحر المحيط ، ٢٧٣ الفحول صإرشاد: انظر )٧٧(
 .٢/٢٨٧شرح التلويح ، ٢/٢٨٧التوضيح ، ٣/١١٩كشف األسرار : انظر )٧٨(
 .٤١٤١، ص٨ر شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي، ج حبيالت) ٧٩(
 .٢/٩٧٦، ة السول، شرح منهاج الوصول للقاضي البيضاوينهاي) ٨٠(
 .المرجع السابق: أنظر) ٨١(
 .٢/٦٩٥ج، نهاية الوصول إلى علم األصول إلبن تغلب الساعاتي) ٨٢(
 ٦/١٣٠البحر المحيط للزركشي، ) ٨٣(
ِمــن حكــى عــن أهــل الحــديث أو أكثــرهم أنهــم إذا تعــارض روايــة مــسند : يقــول ابــن دقيــق العيــد) ٨٤(

ّ، أو رافع وواقف، أو ناقص وزائد، إن الحكم للزائد لم يصب في هذا ِومرسل ِ ِ ِ ّ؛ فـإن ذلـك اإلطالقِ
ردا ـــا مط ًلـــيس قانون رواه إســـرائيل بـــن " ال نكـــاح إال بـــولي"فحـــديث ، )١/٣٦٨العلـــل، : انظـــر. (ّـــً

، �يونس وغيره عـن أبـي إسـحاق الـسبيعي عـن أبـي بـردة عـن أبـي موسـى األشـعري عـن النبـي 
مـــسند اإلمـــام . (�ان الثـــوري وشــعبة عـــن أبـــي إســـحاق عــن أبـــي بـــردة عــن النبـــي وخــالفهم ســـفي

 .فجاء بين الروايتين تعارض بين الوصل واإلرسال. )٧/١١١، ر، ومسند البزا٤/٣٤٩أحمد، 
، واإلحكـــام ٥/٤٢٢والمحـــصول،  ،١/٣٥٩،  وأصـــول السرخـــسي،٣/٥ األســـراركـــشف : انظـــر) ٨٥(

ـــة الـــسول، ٧٣٧ صلآلمـــدي، مـــرآة  و،٢/٦٥مختـــصر المنتهـــي األصـــولي،  و،٢/١٠٠٦، ونهاي
، ١/٦٠٦ والمــسودة، ٥/٨٦ والواضــح فــي أصــول الفقــه، ٢/٣٨٢الوصــول إلــى علــم األصــول، 

، ونزهـة ٣/٢٣٤منهـاج العقـول  و،٨/٤١٦٠التحبيـر شـرح التحريـر،  و،٢/١٦٢والبحر المحـيط، 
 .٢٧٨ صٕارشاد الفحول، و،٢٠٠ صالخاطر العاطر،

 .٥/٨٦ عقيل، البن الواضح في أصول الفقه) ٨٦(
 .٥/٤٢٣المحصول، ) ٨٧(
 .٧٣٧ صاإلحكام في أصول األحكام،) ٨٨(
 .٥/٨٦والواضح ، ٦/١٦٢والبحر المحيط  ،١/٦٠٦،  والمسودة ٥/٤٢٣المحصول، ) ٨٩(
 .٣/٦أصول البزدوي مع كشف األسرار، ) ٩٠(
 المرجع السابق) ٩١(
 ٣/٦كشف األسرار، ) ٩٢(
 .٥/٤٢٣المحصول ) ٩٣(
 .٥/٤٢٤بق المرجع السا) ٩٤(
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 .٦/١٦٣البحر المحيط، ) ٩٥(
،  مـرآة ٢/٦٥١،  مختصر المنتهي األصولي، ٣/٢٣٤، منهاج العقول، ٧٣٧اإلحكام، : انظر) ٩٦(

 .٨/٤١٦١، التحبير شرح التحرير، ٢/٣٨٢الوصول إلى علم األصول 
 .٧٣٧ صاإلحكام،) ٩٧(
 .٧٣٧ صاإلحكام،) ٩٨(
، بـاب فـضائل أصـحاب النبـي، �ب النبـي أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب فـضائل أصـحا) ٩٩(

 ومــسلم فــي كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب فــضل الــصحابة ثــم الــذين يلــونهم، ،)٣٦٥١(حــديث
 .)٢٥٣٣(حديث

 .٢/٦٥١مختصر المنتهي األصولي، ) ١٠٠(
أخرجـه مــسلم فـي صــحيحه، كتــاب الحـج، بــاب فــضل المدينـة ودعــاء النبــي لهـا بالبركــة وبيــان ) ١٠١(

 .)١٣٧٠( تحريمها، حديث
، مــن الوســطى مــن التــابعين، روى عــن �الــرحمن المــدني مــولى عمــر بــن الخطــاب عبــد:هــو) ١٠٢(

 ٦/١٥٠تهذيب التهذيب، : انظر.ابن عباس وابن عمر، تكلم في ضعفه أبو حاتم والدارقطني
 بــــــــرقم ،)١٠/١٠١(الــــــــرزاق فــــــــي مــــــــصنفه   وعبــــــــد،)٧/٣٣٨(أخرجــــــــه الــــــــشافعي فــــــــي األم ) ١٠٣(

 والبيهقـــي فـــي ،)٢٥٠(د، وأبـــو داوود فـــي المراســـيل، رقـــم والـــدار قطنـــي فـــي الحـــدو،)١٨٥١٤(
ًالجنايــات والحــدود، بــاب ضــعف الخبــر الــذي روي فيــه قتــل المــؤمن بالكــافر، وقــد روى مــسندا 
ًومرسـال، فالمــسند عــن الـدار قطبــي، وقــال لــم يـسنده غيــر إبــراهيم عــن أبـي يحيــى وهــو متــروك 

ابن البيلماني ضعيف ال تقام بـه حجـة إذا ًالحديث، والصواب عن ربيعة عن البيلماني مرسال و
وصـــل الحـــديث فكيـــف بمـــا يرســـله؟، وقـــال البيهقـــي أن فيـــه عمـــار بـــن مطـــر وقـــد كـــان يقلـــب 

: انظـر. هـو منقطـع وراويـة غيـر ثقـة: األسانيد ويسرق األحاديث، وسقط االحتجاج به، ثم قال
 ٤/٣٣٥الشوكاني، نصب الراية، 

بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة :  بالكـــافر إال إذا قتلــه غيلـــة، أنظـــروقــال مالـــك والليـــث ال يقتـــل المـــسلم) ١٠٤(
 .٢/٥٤٥المقتصد، 

 .١٢/٢٧٣،وفتح الباري، ٩/٣٤٣المغني، : انظر) ١٠٥(
 .٤/٣٣٥، ونصب الراية، ٩/٣٤٣المغني، : انظر) ١٠٦(
 ٤/٥٨غريب الحديث ألبي عبيد، ) ١٠٧(
 .٧/٣٥١المرجع السابق، وبدائع الصنائع، ) ١٠٨(
 .٢/٥٤٦، وبداية المجتهد، ٧/٣٥١ئع، بدائع الصنا: انظر) ١٠٩(
 وكتـــاب ،)٣٠٤٧(أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب الجهـــاد واليـــسر، بـــاب فكـــاك األســـير) ١١٠(

 .)١١١(العلم، باب كتابة العلم حديث
 .٩/٣٤٢المغني، ) ١١١(
 .٢/٥٤٦بداية المجتهد، ) ١١٢(
 .٧/٣٥١المرجع السابق، وبدائع الصنائع،  :انظر) ١١٣(
 .٢/٥٤٦ بداية المجتهد،) ١١٤(
 .المرجع السابق) ١١٥(
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ـــالترجيح بـــالكثرة: انظـــر) ١١٦( ، ٢/١٦٢، والبرهـــان، ٢/٦٤١المستـــصفى، : أقـــوال العلمـــاء وأدلـــتهم ب
، ٣/٣٣، والتقريــر والتحبيــر، ٥/٧٧، والواضــح البــن عقيــل، ٢/٦٤٨ومختــصر ابــن الحاجــب، 
ـــــر،  ـــــر شـــــرح التحري ـــــواتح الرحمـــــوت، ٨/٤١٥٢التحبي ، ٣/٣٢٥، شـــــرح التلـــــويح، ٢/٣٩٣، وف

 ٣/٣٩٣وكشف األسرار، 
 ٧٤٩ صاإلحكام،) ١١٧(
 ٤/١١٥، وكشف األسرار، ٣/٣١التقرير والتحبير، : انظر) ١١٨(
 ٢/٦٤٠المستصفى، ) ١١٩(
 ٥/١٠٠الواضح في أصول الفقه، ) ١٢٠(
  .٢/٣٧٠حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع، : انظر) ١٢١(

  
  :فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم -١
دار ، محمـد حـسن إسـماعيل: تحقيـق، مختـصر المنتهـي األصـولي، عمـرو عثمـان،  الحاجبابن -٢

 .م٢٠٠٤، بيروت، ١ط، الكتب العلمية
بهـامش حاشـيته ، مطبـوع مـع شـرح المحلـي، جمـع الجوامـع، تاج الدين عبـد الوهـاب، ابن السبكي -٣

 .بيروت، دار الكتب العلمية، العطار
 معرفــة أنــواع علــوم الحــديث ،)هـــ٦٤٣ت (لــرحمن، اعبــد ابــن الــصالح، تقــي الــدين عثمــان بــن  -٤

 .هـ١٤٠٦نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، . د:  تحقيق،)مقدمة ابن الصالح(
 التحريــــر فــــي علــــم األصــــول الجــــامع مــــن ،)هـــــ٨٦١ت (ابــــن الهمــــام، محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد،  -٥

 .م١٩٨٣، بيروت، ٢اصطالحي الحنفية والشافعية، دار الكتب العلمية، ط
ـــر الحـــاجابـــن  -٦ التقريـــر والتجيـــر شـــرح التحريـــر البـــن الهمـــام الجـــامع مـــن إصـــالحي الحنفيـــة ، أمي

 .م١٩٨٣،بيروت، ٢ط ،دار الكتب العلمية، والشافعية
 منهـــاج الـــسنة النبويـــة فـــي نقـــض كـــالم الـــشيعة ،)هــــ٧٢٨-٦٦١(ابـــن تيميـــة، أحمـــد عبـــد الحلـــيم  -٧

 .هـ١٤٠٦سعود، الرياض، محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن : القدرية، تحقيق
عبــد :  كتــب ووســائل وفتــاوى ابــن تيميــة، تحقيــق،)هـــ٧٢٨-٦٦١(ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحلــيم  -٨

 .٢١الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي، البخدي، مكتبة ابن تيمية، ط
: تحقيــق، صـحيح ابـن حبـان) هــ٣٥٤ت(محمـد بـن أحمـد أبـو هاشــم التميمـي الـسبتي ، ابـن حبـان -٩

 .م١٩٩٣، بيروت، ٢ط، مؤسسة الرسالة. شعيب األرنؤوط
 النكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الـــصالح، ،)هــــ٨٥٢-٧٧٣(أحمـــد بـــن علـــي العـــسقالني، ، ابـــن حجـــر - ١٠

 .هـ١٤٠٤ربيع بن هادي عمير، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، : تحقيق
ــــي العــــسقالني، ، ابــــن حجــــر - ١١  تهــــذيب التهــــذيب، دار المعــــارف ،)هـــــ٨٥٢-٧٧٣(أحمــــد بــــن عل

 .هـ١٣٢٦، ١ الهند، طالنظامية،
 نزهــة النظــر فــي توضــيح نخبــة الفكــر ،)هـــ٨٥٢-٧٧٣(أحمــد بــن علــي العــسقالني، ، ابــن حجــر - ١٢

 .هـ١٤٢٢هللا الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، عبد ا: في مصطلح أهل األثر، تحقيق
 عبد العزيز: تحقيق، فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي العسقالني، ابن حجر - ١٣
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 .م١٩٩٩، القاهرة، ١ط، دار المنار،  بازبن     ا
تحقيــق . األحكــام فــي أصــول األحكــام، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد األنــدلس، ابــن حــزم - ١٤

 .م٢٠٠٥، القاهرة، دار الحديث) مجلد واحد.(محمد حامد عثمان.د
 ،بيــروت، ١ط ،مؤســسة الرســالة، وآخــرين تحقيــق شــعيب األرنــؤوط، المــسند، أحمــد، ابــن حنبــل - ١٥

 .م١٩٩٦
تحقيـق بـشير بـن ، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد،محمد أحمد بن أبو الوليد األندلسي، ابن رشد - ١٦

 .م٢٠٠٦، ١ط، دار الفوائد، إسماعيل
 التمهيد لما في الموطـأ مـن ،)هـ٤٦٣ت (هللا بن محمد القرطبي، عبد اابن عبد البر، يوسف بن  - ١٧

 .هـ١٣٨٧ي، وزارة األوقاف المغربية، مصطفى العلوي ومحمد البكر: المعاني واألسانيد، تحقيق
ابــــن عبــــد الــــشكور، محــــب اهللا الهــــادي الحنفــــي، مــــسلم الثبــــوت، تحقيــــق الــــشيخ إبــــراهيم محمــــد  - ١٨

 .رمضان، دار األرقم، بيروت
 .بيروت، دار أحياء التراث العربي، شرح فتح القدير، كمال الدين محمد، ابن عبد الواحد - ١٩
عبـد اهللا بـن . د: تحقيـق، الواضـح فـي أصـول الفقـه. ديأبو الوفاء علي محمـد البغـدا، ابن عقيل - ٢٠

 .م١٩٩٩، بيروت، ١ط، مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي
 .بيروت، دار الفكر، المغني. عبد اهللا أحمد بن محمد المقدسي، ابن قدامه - ٢١
، بيـروت، ١ابن قدامه، عبد اهللا بن أحمد، روضـة النـاظر وجنـة الناضـر، دار الكتـاب العربـي،ط - ٢٢

 .م١٩٨١
تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد ، ســـنن ابـــن ماجـــة. هللا محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــيعبـــد اأبـــو ، ابـــن ماجـــة - ٢٣

 .بيروت، حياء التراث العربيإدار . الباقي
ابــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم، لـــسان العـــرب، تحقيـــق أمـــين عبـــد الوهـــاب محمـــد العبيـــدي، دار  - ٢٤

 .م١٩٩٩، بيروت،٣أحياء التراث العربي، ط
 الـــسنن، تحقيـــق محمـــد عبـــد العزيـــز ،)هــــ٢٧٥ت (، ن األشـــعث الـــسجتانيســـليمان بـــ، أبـــو داوود - ٢٥

 .م٢٠٠١، بيروت، ١ط، دار الكتب العلمية، الخالدي
 رسالة أبي داود إلى أهـل مكـة وغيـرهم ،)هـ٢٧٥ت (، سليمان بن األشعث السجتاني، أبو داوود - ٢٦

 .محمد الصباغ، الدار العربية، بيروت: في وصف سننه، تحقيق
شـعيب األرنـؤوط، :  المراسـيل، تحقيـق،)هــ٢٧٥ت (، يمان بـن األشـعث الـسجتانيسـل، أبو داوود - ٢٧

 .هـ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 كتـاب األمـوال، تحقيـق محمـد خليـل هـراس، ،)هــ٢٢٤ت (أبو عبيد، القاسم بن سالم البغدادي،  - ٢٨

 .م١٩٨٦، بيروت، ١دار الكتب العلمية، ط
عبــد محمــد . د:  غريــب الحــديث، تحقيــق،)هـــ٢٢٤ت (أبــو عبيــد، القاســم بــن ســالم البغــدادي،  - ٢٩

 .م١٩٦٤، ١لمعين خان، دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، طا
 العـدة فـي أصـول الفقـه، ،)هــ٤٥٨ت (أبو يعلـى، القاضـي محمـد بـن الحـسين بـن محمـد الفـراء،  - ٣٠

 .م١٩٩٠، ٢أحمد بن علي المباركي، جامعة الملك سعود، ط: تحقيق
ســنوي علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم األصــول محمــد، تهــذيب شــرح اإلإســماعيل، شــعبان بــن  - ٣١

 .للقاضي البيضاوي، المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة
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األســـعد، طـــارق أســـعد، ضـــوابط قيـــاس الروايـــة علـــى الـــشهادة والتفريـــق بينهمـــا، مجلـــة الـــشريعة  - ٣٢
 اآلخـــــر،  مجلــــس النـــــشر العلمــــي، جامعــــة الكويـــــت، ربيــــع،)٥٧(والدراســــات اإلســــالمية، العـــــدد

 .هـ١٤٢٥
تحقيــق ، نهايــة الــسول شــرح منهــاج الوصــول للقاضــي البيــضاوي، محمــد بــن الحــسن، اإلســنوي - ٣٣

 .بيروت، ١ط، شعبان محمد إسماعيل دار ابن حزم.د
، مكتبــة الرشــيد. تقــديم عبــد الكــريم النحلــة، شــرح المنهــاج للبيــضاوي، شــمس الــدين، األصــفهاني - ٣٤

 .هـ١٤١٠، الرياض
م الحــسن بــن محمــد المعــروف بالراغــب، مفــردات غريــب القــرآن، تحقيــق األصــفهاني، أبــو القاســ - ٣٥

 .محمد سيد الكيالني، دار المعرفة، بيروت
األصفهاني، أبـو القاسـم الحـسن بـن محمـد، معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن، تحقيـق نـديم مرعـشلي،  - ٣٦

 .م١٩٧٢دار الكتاب العربي، بيروت، 
ـــسالم ، آل تيميـــة - ٣٧ ـــيم و) هــــ٦٥٢ت(أبـــو البركـــات عبـــد ال ـــو ) هــــ٦٨٢ت(ولـــده عبـــد الحل وحفيـــده أب

دار ، أحمـد بـن إبـراهيم الـذروي. د: تحقيـق، المـسودة فـي أصـول الفقـه) هـ٧٢٨ت(العباس أحمد 
 .م٢٠٠١، بيروت، ١ط، ابن حزم

، ١ دار ابـــن حـــزم، ط،)مجلـــد واحـــد(اآلمـــدي، علـــي بـــن محمـــد، األحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام - ٣٨
  .م٢٠٠٨بيروت، 

تحقيـق الـشيخ ، فواتح الرحموت شرح مـسلم الثبـوت، د بن نظام الدينعبد العلي محم، األنصاري - ٣٩
 .بيروت، إبراهيم محمد رمضان دار األرقم

دار الكتـب ، شرح مختصر المنتهى األصولي البـن الحاجـب، عضد الدين عبد الرحمن، اإليجي - ٤٠
 .م٢٠٠٤، بيروت، ١ط، العلمية

جـامع الـصحيح، منـشورات محمـد علـي البخاري، أبو عبد اهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن المغيـرة، ال - ٤١
  .م٢٠٠٢، بيروت، ٢بيضون، دار الكتب العلمية، مجلد واحد، ط

 كشف األسـرار عـن أصـول ،) هـ٧٣٠ت (البخاري، عبد العزيز بن احمد بن محمد عالء الدين، - ٤٢
 .م١٩٩٧، بيروت، ١فخر اإلسالم البر ذوي، دار الكتب العلمية، ط

، ول علـى منهـاج الوصـول فـي علـم األصـول للبيـضاويمحمد بن الحـسن منـاهج العقـ، البدخشي - ٤٣
 .م١٩٨٤، بيروت، ١ط،دار الكتب العلمية

ـــــة الـــــشرعية، عبـــــد اللطيـــــف، البرزنجـــــي - ٤٤ ـــــرجيح بـــــين األدل ، دار الكتـــــب العلميـــــة، التعـــــارض والت
 .م١٩٩٦،بيروت

، ١البـــزدوي، فخـــر اإلســـالم، أصـــول البـــزدوي، هـــامش كـــشف األســـرار، دار الكتـــب العلميـــة، ط - ٤٥
 .م١٩٨٤بيروت، 

حاشــــية العالمــــة البنــــاني علــــى شــــرح الجــــالل المحلــــى علــــى مــــتن جمــــع الجوامــــع ابــــن ، البنــــاني - ٤٦
 .مصر. مطبعة الحلبي، السبكي

المنهـاج ومعـه شـرح األصـفهاني ) هـ٦٨٥ت(القاضي ناصر الدين عبد اهللا بن عمر . البيضاوي - ٤٧
 .هـ١٤١٠، الرياض، ١ط، مكتبة الرشيد، تقديم عبد الكريم النحلة، عليه

 ،محمد ضياء الرحمن، ونسخة األعظمي، السنن الصغرى، أبو بكر أحمد بن الحسين، لبيهقيا - ٤٨
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 .م٢٠٠١، السعودية، ١ط،  مكتبة الرشيد    
، مكتبــة الرشــيد، هللا محمــد علــوشعبــد اتحقيــق أبــو ، الــسنن الكبــرى، احمــد ابــن الحــسين، اليبهقـي - ٤٩

 .م٢٠٠٤، الرياض، ١ط
:  علــل الترمــذي الكبيــر، تحقيــق،)هـــ٢٧٩ت (حاك، عيــسى محمــد بــن ســورة الــض الترمــذي، أبــو - ٥٠

صــبحي الــسامرائي وأبــو المعــاطي النــوري ومحمــود الــصعيدي، مكتبــة النهــضة العربيــة، بيــروت، 
 .هـ١٤٠٩، ١ط

، تحقيـــق بيـــت األفكـــار الدوليـــة،  الجـــامع،)هــــ٢٧٩ت (، أبـــو عيـــسى محمـــد بـــن ســـورة، الترمـــذي - ٥١
 .م٢٠٠٤بيروت 

ـــ - ٥٢ ـــى التوضـــيح لمـــتن ،)هــــ٧٩١ت (د اهللا، التفتـــازاني، مـــسعود بـــن عمـــر بـــن عب  شـــرح التلـــويح عل
 .التنقيح في أصول الفقه، تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، مصر

 الفــصول فــي األصــول، وزارة ،)هـــ٣٧٠ت (الجــصاص، أحمــد بــن علــي أبــوبكر الــرازي الحنفــي،  - ٥٣
 .م١٩٩٤، ٢األوقاف الكويتية، ط

ــ، البرهـان فـي أصـول الفقـه، تعليـق صـالح ) ه٤٧٨ -٤١٩(الجويني، عبد الملك بن عبد اهللا،  - ٥٤
 .م١٩٩٧، بيروت، ١بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، ط

للطيـــف محمـــد عبـــد ا:  الورقـــات، تحقيـــق،)ه٤٧٨ -٤١٩(الجـــويني، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اهللا،  - ٥٥
  .العبد، دار الصميعي

: تحقيـق، ى الـصحيحين المـستدرك علـ،)هــ٤٠٥-٣٢١(سابوري، يـنهللا العبـد امحمد بـن ، الحاكم - ٥٦
 .م١٩٩٠، بيروت، ١ط، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

الــسيد :  معرفــة علـوم الحــديث، تحقيــق،)هـــ٤٠٥-٣٢١(سابوري، يــنهللا العبـد امحمــد بــن ، الحـاكم - ٥٧
 .م١٩٧٧، ٢معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار المحاسـن ، بـد اهللا هاشـم المـدنيع: تحقيـق، سـنن الـدار قطنـي، علـي بـن عمـر، الدار قطنـي - ٥٨
 .القاهرة، للطباعة

فــواز : تحقيــق، ســنن الــدرامي) هـــ٢٥٥-هـــ١٨١(أبــو محمــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن، ، الــدرامي - ٥٩
 .هـ١٤٠٧، بيروت، ١ط، دار الكتاب العربي، وخالد السبع العلمي، أحمد زمرلي

موقظــة فــي علــم مــصطلح  ال،)هـــ٧٤٨ت (الــذهبي، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان،  - ٦٠
 .هـ١٤١٢، ٢لفتاح أبوغدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، طعبد ا: الحديث، تحقيق

المحــصول ) هـــ٦٠٦ت(فخــر الــدين محمــد عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التميمــي البكــري، الــرازي - ٦١
 .م١٩٩٢، بيروت، ٢ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق طه العلواني، في علم األصول

 أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر بـك، طبعـة الرازي، محمد بن - ٦٢
 ..م١٩٧٣دار الفكر، بيروت، 

الزبيــدي، محمــد بــن مرتــضى الحــسيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق عبــد المــنعم  - ٦٣
 .م٢٠٠٧،بيروت، ١إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

ّعبــد القــادر أبــو غــدة، . حــيط، تحريــر، د البحــر الم،)هـــ٧٩٤٥ت (الزركــشي، محمــد بــن بهــادر - ٦٤
ـــادر العـــاني، طبعـــة وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية الكويتيـــة، ط ـــد الق ، ١مراجعـــة الـــشيخ عب

 .م١٩٩٠الكويت، 
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.  نــصب الرايــة أحاديــث الهدايــة،)هـــ٧٦٢ت(هللا بــن يوســف الحنفــي، عبــد االزيلعــي، أبــو محمــد  - ٦٥
 .م١٩٩٦،  بيروت،١ط.تحقيق أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية

ـــسنة ومكانتهـــا فـــي التـــشريع اإلســـالمي، مـــصطفى، الـــسباعي - ٦٦ ، ٢ط،طبـــع المكتـــب اإلســـالمي، ال
 .م١٩٧٨، بيروت

 وولــده تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد ،)هـــ٧٥٦ت (الــسبكي، علــي بــن عبــد الكــافي - ٦٧
قاضـي  اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصـول إلـى علـم األصـول لل،)هـ٧٧١ت(الكافي 

 .م١٩٨٤، بيروت، ١البيضاوي، دار الكتب العلمية، ط
 فـــتح المغيـــث بــشرح ألفيـــة الحـــديث للعراقـــي، ،)هــــ٩٠٢ت (لــرحمن، عبـــد االــسخاوي، محمـــد بـــن  - ٦٨

 .هـ١٤٢٦لكريم الخضير، دار المناهج، عبد ا: تحقيق
 أصــول الــسرخي، دار الكتــاب ،) هـــ٤٩٠ت(الــسرخي، شــمس األئمــة محمــد بــن ســهل أبــو بكــر،  - ٦٩

 .هـ١٣٧٢بي، بيروت، العر
تـــدريب الـــراوي شـــرح تقريـــب ،)هــــ٩١١ت (، لـــرحمن بـــن أبـــي بكـــرعبـــد اجـــالل الـــدين ، الـــسيوطي - ٧٠

 .هـ١٤١٥نظر محمد الفاريابي، مطبعة دار الكوثر، : النووي، تحقيق
 الموافقـــات فـــي أصـــول الـــشريعة، تعليـــق ،)هــــ٧٩٠ت (الـــشاطبي، إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي،  - ٧١

 .م٢٠٠٦ر الحديث، القاهرة، الشيخ عبد اهللا دراز، دا
مكتبـة دار ،  تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر،)هــ٢٠٤ -١٥٠(، الرسـالة، محمد بن إدريـس، الشافعي - ٧٢

 .م٢٠٠٥، القاهرة، ٣ط،التراث
 .هـ١٣٩٣، بيروت، ٢ األم، دار المعرفة، ط،)هـ٢٠٤ -١٥٠(الشافعي، محمد بن إدريس،  - ٧٣
 ،المنـــصورة، ١ط.دار الوفـــاء، لبـــازتحقيـــق أنـــور ا، نيـــل األوطـــار، محمـــد بـــن علـــي ،الـــشوكاني - ٧٤

 .م٢٠٠١
 إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول، ،)هـــ١٢٥٥ت (الــشوكاني، محمــد بــن علــي - ٧٥

 .دار المعرفة، بيروت
، دار الكتـب العلميـة،  اللمـع فـي أصـول الفقـه،)هــ٤٧٩ت(أبو اسـحق إبـراهيم بـن علـي، الشيرازي - ٧٦

 .م١٩٨٥، بيروت، ١ط
عطــــار علــــى شــــرح الجــــالل المحلــــى علــــى مــــتن جمــــع الجوامــــع ابــــن حاشــــية ال، حــــسن، العطــــار - ٧٧

 .بيروت، دار الكتب العلمية، السبكي
 جـامع التحـصيل فـي أحكـام ،)هــ٧٦١ت (العالئي، صـالح الـدين أبـو سـعيد بـن خليـل كيكلـدي،  - ٧٨

 .لمجيدعبد احمدي : المراسيل، تحقيق
األصـول، تعليـق الـشيخ  المستـصفى مـن علـم ،) هــ٥٠٥ت (الغزالي أبو حامد، محمد بن محمد، - ٧٩

 .إبراهيم رمضان محمد رمضان، دار األرقم، بيروت
 .محمد حسن هيتو: تحقيق،  المنخول،)هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد ، الغزالي - ٨٠
مختــصر التحريــر شــرح الكوكــب ، محمــد بــن أحمــد عبــد العزيــز بــن علــي، ابــن النجــار، الفتــوحي - ٨١

 .م١٩٨٢، دمشق، بعة الفكرمط. نزيه حماد. د و.محمد الزحيلي. د: تحقيق. المنير
المؤســـسة العربيـــة للطباعـــة ، القـــاموس المحـــيط، مجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب، الفيـــروز أبـــادي - ٨٢

 .م١٩٥٢، بيروت، ٢/ط، والنشر
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 .م١٩٧٣، بيروت، ١ط، دار الفكر، شرح الفصول، شهاب الدين الصنهاجي، القرافي - ٨٣
دار . لـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع بـدائع ا،)هــ٥٨٧ت(أبو بكر عالء الـدين بـن مـسعود. الكاساني - ٨٤

 ..بيروت، ١ط، الفكر
مطبعـــة ، شـــرح المحلـــى علـــى مـــتن جمـــع الجوامـــع ابـــن الـــسبكي، الجـــالل شـــمس الـــدين، المحلـــي - ٨٥

 .مصر، الحلبي
ر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، حبيــالمــرداوي، عــالء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان، الت - ٨٦

 ..، الرياض١مكتبة الرشيد، ط
الــسنن ضــبط وتــرقيم عبــد الــوارث ، ســانيا الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخرعبــد، النــسائي - ٨٧

 .م١٩٩٥، بيروت، ١ط، دار الكتب العلمية. محمد علي
، بيــروت، ١ كــشف األســرار، دار الكتــب العلميــة، ط،)هـــ٧١٠:ت(النــسفي، عبــد اهللا بــن أحمــد،  - ٨٨

 .م١٩٨٦
تحقيـق عـادل ،  شـرح المهـذبالمجمـوع) هـ٦٥٦-٣٦١(أبو زكريا يحيى بن شرف الدين ، النووي - ٨٩

 .م٢٠٠٢،بيروت، ١ط،دار الكتب العلمية، عبد السعود
 مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد بتحريــــر ،)هـــــ٨٠٧ت(نــــور الــــدين علــــي بــــن أبــــي بكــــر، الهيثمــــي - ٩٠

 .م١٩٨٦، بيروت، مؤسسة المعارف، الحافظين العراقي وأبن حجر
فـــي، التوضـــيح لمـــتن التنقـــيح فـــي صـــدر الـــشريعة، عبـــد اهللا بـــن مـــسعود المحبـــوبي البخـــاري الحن - ٩١

  .أصول الفقه، تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، مصر
 التنقــيح فــي أصــول ،)هـــ٧٤٧ت (، ١٩٩٩، عمــان، ١صــدر الــشريعة، عبــد اهللا بــن مــسعود، ط - ٩٢

 الفقه، ضبط وتخريج خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، مصر
 .م١٩٨١، ٥ط، دار الفكر، السنة قبل التدوين، محمد، عجاج - ٩٣
  م١٩٨٠، ١عوض، السيد صالح، دراسات في التعارض والترجيح، دار الطباعة المحمدية، ط - ٩٤
، ١ط، حمـد العيـسيةأتحقيـق الـدكتور محمـود ، الموطـأ، هللا  بـن أنـس األصـبحيعبـد اأبـو  ،مالك - ٩٥

 .ظبي أبو، مؤسسة النداء
، ١ط، دار الــــــسالم، صــــــحيح مــــــسلم. بورينيــــــساأبــــــو الحــــــسن بــــــن الحجــــــاج القــــــشري ال، مـــــسلم - ٩٦

 .م١٩٩٨،الرياض
مظفــر، رزق حــسن، القــول الفــصل فــي العمــل بالحــديث المرســل، الجامعــة اإلســالمية، المدينــة  - ٩٧

 .هـ١٤٠٤، ١٦المنورة، ط
، وعليـه حاشـية األزميــري، مـرآة األصـول فـي شـرح مرقـاة الوصــول فـي أصـول الفقـه، منالخـسرو - ٩٨

 .م٢٠٠٢، القاهرة، المكتبة األزهرية
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