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وْ  ُمنَْقِطع   بَْل : َوِقيَل      ُمتَِّصُل  رَُجل   َعنْ : َوقَْولُُهمْ  - 741
َ
 ُمرَْسُل  أ

اكَ  - 741 رَْجِح  ِف  َكذَّ
َ
وْ  َحاِملَُها يَُسْم    لَمْ  ُكتْب   األ

َ
ََّسمْ  َما يُْدرَى لَيَْس  أ  ات

َحاِب، ِمنَ  َورَُجل   - 741 َب  الصِّ
َ
ِفْ      وَأ ْْيَ  َوْْلُْجتََب  ُمَعنَْعنًا، الصَّ

مِ  - 751 ْفعَ  َوقَدِّ  َواإِلرَْسالِ  لِلَْوقِْف  ثَِقة   ِمنْ      ََكالْتَِّصالِ  الرَّ
،: َوِقيَل  َعْكُسُه،: َوِقيَل  - 757 ْكََثُ

َ
مْ : َوِقيَل      األ ْحَفًظا قَدِّ

َ
ْشَهرُ . أ

َ
 َواأل

ْهِليَّ      ِف  ِمنْهُ  َهَذا َيْقَدحُ  ال َعلَيْهِ  - 751
َ
ِي الَْواِصلِ  ةِ أ  يَِف  َواَّلَّ

 بَِماَمَض  بِالُْمْرتََض  َلُ  فَاْحُكمْ      َتَعارََضا َواِحد   ِمنْ  يَُكنْ  َوإِنْ  - 751
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وْ  ُمنَْقِطع   بَْل : َوِقيَل      ُمتَِّصُل  رَُجل   َعنْ : َوقَْولُُهمْ  .741
َ
 ُمرَْسُل  أ

َثنَا فََُلن  »گفتۀ محدثین:  متصل است. و گفته شده:  «رَُجل   َعنْ َحدَّ

 بلکه منقطع یا مرسل است.

 شرح:

یا مانند این  «عن شيخ» یا «رجل عن»هرگاه در اسنادی گفته شد: 

 ها سه قول وجود دارد:  الفاظی که راوی در آن مبهم است در آن

متصلی است که در سند آن مجهول وجود دارد. این قول راجحی  (1)

 است که اکثر محدثین و ارباب نقل بر آن هستند. 

منقطع است. این قول از حاکم نقل شده و به عرف و عادت  (2)

محدثین نسبت داده شده است. حافظ عراقی گفته است: ابن القطان در 
 کتاب الوهم واإلیهام به آن تصریح کره است.

 الحرمین إماماثر  برهانال از الصالح ابن مرسل است. این قول، (3)

و قول )یعنی: منقطع و این د: گفته است عراقی حافظ .نقل کرده است
گونه  است همان نقل أرباب و مرسل دانستن( بر خالف رأی اکثرین از علما

 آن را برگزیده است. عالئیو حافظ  از ایشان نقل کرده العطار الرشیدکه 

اكَ  .741 رَْجِح  ِف  َكذَّ
َ
وْ  َحاِملَُها    7يَُسمْ  لَمْ  ُكتْب   األ

َ
ََّسمْ  َما يُْدرَى لَيَْس  أ  1ات

های رسول اهلل صلی اهلل  )متصل است روایت( نامه همچنین بنابر ارجح
اند یا نام برده شوند اما به  ها نام برده نشده علیه و سلم که حاملین آن نامه

 آن نام شناخته شده نباشند.

 شرح:

                                                           
1
 ، ضرورتا ساکن شده است.«لم یَُسم  ». اصل آن:  
2
هرگاه  ،«َیِسمُ  وسما   الشيء وسمت»: شود گفته می گرفته شده است،« الوسم» از افتعل.  

 آن را عالمت کردی.
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که به پادشاهان و غیره  سلم و علیه اهلل صلى های رسول اهلل نامه
اند بنابر ارجح اقوال متصلی  ها نام برده نشده فرستاده است اگر حاملین آن

اند: منقطع است و  است که در سند آن مجهول وجود دارد. بعضی گفته
 اند: مرسل است. بعضی گفته

آنچه ناظم رحمه اهلل بیان کرد در غیر صحابی بود اما اگر تابعی بگوید: 

 ، توضیح آن در بیت بعدی خواهد آمد:«الصحابة من رجل عن»

َحاِب، ِمنَ  َورَُجل   .741 َب  الصِّ
َ
ِفْ      وَأ ْْيَ  َوْْلُْجتََب  ُمَعنَْعنًا، 7الصَّ

)متصل است(، و  «ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  ل  جُ رَ  نْ عَ » محدثین(: گفتۀ)و 

از تابعی را ابا کرده است و باید )قول صیرفی( برگزیده  معنعن 2صیرفی
 شود.

 شرح:

قبول آن را اگر صحابی مبهم کرده شد صیرفی : صیرفی کالم حاصل
مثال بگوید:  کند به شرطی که تابعی به تحدیث و سماع تصریح کند می

ثَِن » َحابَةِ  ِمنَ  رَُجل   َحدَّ  نَ مِ  ل  جُ رَ  نْ عَ ». اما اگر تابعی گفت: «الصَّ
د آن نده داللت نمی و الفاظ شبیه به این که بر تحدیث و سماع  «ةِ ابَ حَ الصَّ 

 داند.  را متصل نمی
دانم که آن تابعی از آن صحابی شنیده است  وی گفته است: من نمی

کند و  روایت میاز صحابی تر  یا نه؟ زیرا گاهی تابعی از دو نفر یا بیش
دانم که آن تابعی با آن صحابی مالقات داشته یا نه؟ اگر بدانم که  نمی

دهم که  امکان مالقات وجود داشته است آن را همانند دو کسی قرار می

                                                           
1
ْیَرفِيْ . »   فاعل و مرفوع است، ضرورتا ساکن شده است.« الص 
2
شافعی، در اصول فقه تصانیفی دارد.  بغدادی صیرفی هللا عبد بن محمد بكر أبو ،إمام.  

 هجری. 333وفات 
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. حافظ عراقی گفته است: این قول حسن و وجیهی عصر هم هستند هم
شود )یعنی کسانی که  اند بر همین حمل می است و کسانی که اطالق کرده

 .(متصل است «ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  ل  جُ رَ  نْ عَ »اند تابعی بگوید  مطلق گفتهبطور 

ناظم رحمه اهلل هم به تبع از حافظ عراقی تفصیل صیرفی را تایید کرد 

باید این تفصیل برگزیده شود چون ( َوْْلُْجتََب )و آن را برگزید و گفت: 

 وجیه است. 
مورد آن توقف  شیخ ما )ابن حجر عسقالنی( درسخاوی گفته است: 

کرده است. زیرا تابعی اگر مدلس نیست عنعنۀ او بر سماع حمل کرده 
 شود و این ظاهر است. می

مِ  .751 ْفعَ  َوقَدِّ  رَْسالِ َواإْلِ  لِلَْوقِْف  ثَِقة   ِمنْ      تَِّصالِ ََكاِلْ  الرَّ
 مقدم کردنمقدم کن مانند از طرف شخص ثقه بر وقف روایت رفع 

 بر ارسال. وصل

 : َوِقيَل  َعْكُسُه،: َوِقيَل  .757
َ
،اأْل مْ : َوِقيَل      ْكََثُ ْحَفًظا قَدِّ

َ
ْشَهرُ . أ

َ
 َواأل

کرده مقدم )یعنی وقف بر رفع و ارسال بر اتصال  گفته شده: عکس آن
. و گفته شده: آنچه اکثر روایان بگویند مقدم استو گفته شده:  .شود( می

 مشهورتر...قول تر مقدم است. و  حافظ

 شرح:

تر از  هرگاه دو راوی یا بیش بیت، ناظم رحمه اهلل بیان کرد این دو در
دو یا چند طریق حدیثی را روایت کنند که راوی اول یا گروه اول آن را 

یا مرسل روایت کند و راوی دوم یا گروه دوم آن را موقوف یا متصل مرفوع 
مه ثقه هستند کدامین روایت ترجیح داده هروایت کند در حالی که 

 و اتصال یا ارسال؟شود؟ رفع یا وقف؟  یم
 در این مورد چند قول وجود دارد:
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شود همچنین اگر متصل و  مرفوع بر موقوف ترجیح داده می (1)

شود، این قول جمهور  مرسل روایت شد متصل بر مرسل ترجیح داده می
 .و همین قول صحیح است محدثین، فقها و اصولیین است

 أبو در آن برحدیثی است که  «بَِوِلی  الَّ إِ  اَل نَِكاحَ »مثال: حدیث 

 إسحاق أبواز  وریو سفیان ث شعبه اختالف شده است. سبیعی إسحاق
بصورت مرسل روایت  وسلم علیه اهلل صلى اکرم نبی از برده از أبو سبیعی

 إسحاق به همراه دیگران از پدربزرگش أبو یونس بن إسرائیلاند اما  کرده
امام  اند. اشعری بصورت متصل روایت کرده موسى أبو از برده أبو سبیعی از

حدیثی که متصل روایت شده است و گفت: زیاده از بخاری حکم کرد به 
که کسانی که آن را مرسل روایت  در حالی شخص ثقه مقبول است.

اند شعبه و سفیان هستند دو نفری که در حفظ و اتقان به مثابۀ کوهی  کرده
  مانند. می

اول: مرسل بر متصل و موقوف بر مرفوع ترجیح داده عکس قول ( 2)

 شود در این قول، احتیاط مشهود است. می

تر باشد  یعنی: طرق آن بیش -تر باشند  حدیثی که راویان آن بیش (3)

البته بعد از در نظر گرفتن اینکه همگی در حفظ و  شود می داده ترجیح -
نفر موصول و یک نفر مرسل اتقان با همدیگر برابر باشند. مانند اینکه دو 

روایت کند یا دو نفر مرفوع و یک نفر موقوف روایت کند پس در همۀ 
 تر است. ها ترجیح از آنِ راویان بیش این

   تر باشد. تر و ضابط شود که حافظ حدیث کسی مقدم کرده می( 4)
ْهِليَّ      ِف  ِمنْهُ  َهَذا َيْقَدحُ  ال َعلَيْهِ  .751

َ
ِي الَْواِصلِ  ةِ أ  يَِف  َواَّلَّ

کننده و  تر در اهلیت وصل بر قول چهارم، وقف و ارسال از طرف حافظ
 کند. کننده جرحی ایجاد نمی رفع
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 شرح:

تر مخالفت کند آیا در  بنابر قول چهارم؛ یعنی: هرگاه کسی با حافظ
شود؟  تر در اهلیت و حفظ وی جرحی ایجاد می مخالفت شخص با حافظ
 شود. حفظ او جرحی ایجاد نمیبنابر قول مشهور که در 

 بَِماَمَض  بِالُْمْرتََض  َلُ  فَاْحُكمْ      َتَعارََضا َواِحد   ِمنْ  يَُكنْ  َوإِنْ  .751
اگر تعارض از یک نفر صادر شود پس حکم آن همانند حکم برگزیده 

 باشد. در آنچه گذشت، می

 شرح: 

شود به دید مشاهده روایت کند و در روایتش تراگر راوی حدیثی را 
بار موصول و یک  موقوف روایت کند یا یک اینکه یک بار مرفوع و یک بار

قول شود یعنی چهار  مرسل روایت کند پس حکم آن همانند قبل می بار
یعنی:  قول برگزیده همان قول اولی است که در بیت قبل گفتیم وجود دارد.

 .شود میدر رفع و وقف، به رفع؛ و در وصل و ارسال، به وصل حکم کرده 


