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المرفوع والموقوف والمقطوع
ً
َّ
ب وقفا رأوا
 - 021وما يضاف لِلن ِب المرفوع لو
ِمن تابِ ٍع ،أوص ِ
اح ٍ
 - 020سواء الموصول والمقطوع ف ذين ،وجعل َّ
الرف ِع لِلوص ِل ق ِف
ِ
ِ
والوقف إِن قيَّدته مسموع
 - 022وما يضف ِِلابِ ٍع مقطوع
ُّ َّ
َّ
َّ
السن ِةِ ،من صح ِاب
واب َنوِ :من
 - 021وْلعط حكم الرف ِع ِف الص ِ
َّ
ِف عه ِدهِ ،أو عن إِضاف ٍة عرى
 - 021كذا :أ ِمرنا ،وكذا :كنا نرى

 - 021ث ِاِلها :إِن َكن ال َيَف ،و ِف
 - 021وَنوَ :كنوا يقرعون بابه
 - 021وما أت و ِمثله ب َّ
الرأ ِي ال
ِ
 - 021وهكذا تف ِسي من قد ص ِحبا
َّ
اكم ِف المستدر ِك
 - 021وعمم اْل ِ

ور
 - 011وقال :الِ ،من قائِ ٍل مذك ِ
 - 010وهكذا :يرفعه ،ين ِمي ِه
 - 012و ُّك ذا ِمن تاب ي
ع مرسل
ِِ
 - 011ص َّ
حح ِفي ِه انلَّو ِو ُّي الوقفا
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حي ِه بِ ِعل ِم ِه اْللف ن ِف
ْص ِ
ت ِ
ُّ
بِالظف ِرِ ،فيما قد رأوا صوابه

ُحال
يقال إِذ عن سالِ ٍف ما ِ
ُّ
ول أو رأيًا أب
ب الُّن ِ
ِف سب ِ
وخ َّص ِف ِخالفِ ِه كما ح ِك

ور
وقد عص الها ِدي ِف المشه ِ
ً
ِرواية ،يبلغ بِ ِه ،ير ِوي ِه
ال رابِع جز ًما لهم ،واأل َّول
اضح ال َيَف
والفرق ِفي ِه و ِ

المرفوع والموقوف والمقطوع
ً
َّ
ب وقفا رأوا
 - 021وما يضاف لِلن ِب المرفوع لو ِمن تابِ ٍع ،أو ص ِ
اح ٍ
آنچه به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نسبت داده شود مرفوع است
اگر چه از طرف تابعی باشد .1و (آنچه نسبت داده شود به) صحابی محدثین
نظر دادهاند که موقوف است.
شرح:

مرفوع :آن حدیثی است که به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نسبت
داده شود و آن کسی که حدیث را به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
نسبت میدهد فرقی ندارد که صحابی ،تابعی یا تابع تابعی باشد حتى قول
مصنفین که میگویند« :قال رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم کذا» نیز داخل
میشود.
پس متصل ،مرسل ،منقطع ،معضل و معلق در تعریف مذکور داخل
میشود و موقوف و مقطوع خارج میشود.
پس تعریف مرفوع میشود :هر قول یا فعل با تقریر یا صفتی به رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم نسبت داده شود.
ً
ب وقفا رأوا» :آنچه از قول یا فعل یا تقریر به
قوله« :أو ص ِ
اح ٍ
صحابی نسبت داده شود ،موقوف نامیده میشود.
 - 020سواء الموصول والمقطوع ف ذين ،وجعل َّ
الرف ِع لِلوص ِل ق ِف
ِ
ِ
در مرفوع و موقوف فرقی ندارد که سند متصل یا منقطع باشد .و
بعضی قرار دادنِ مرفوع را برای متصل استعمال کردهاند.
 . 1یعنی :اگر چه اتبعی حدیثی را به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نسبت دهد .انظم رمحه
اهلل این را بیان کرد زیرا خطیب بغدادی شرط دانسته که فقط صحابی به رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم نسبت دهد مرفوع میشود اما علما به این قول اعتماد نکردهاند.
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شرح:

قوله« :سواء الموصول والمقطوع ِف ذي ِن» :در این دو (مرفوع و
موقوف) ،موصول و منقطع یکسان است بنابراین اگر در این عصر ،ما
بگوییم :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم کذا ،مرفوع میشود یا بگوییم:
قال أبو هریره رضی اهلل عنه ،موقوف میشود.
قوله« :والمقطوع» :معنای لغوی مراد است بمعنای :منقطع.
قوله« :وجعل َّ
الرف ِع لِلوص ِل ق ِف» :برخی از اهل حدیث ،مرفوع را در

متصل نیز استعمال کردهاند مثال در یک حدیث میگویند :رفعه فالن

وأرسله فالن (مراد از این لفظ :این حدیث را فالنی متصل ،و فالنی
منقطع روایت کرده است) .در اینجا «رفع» به معنای متصل استعمال شده
است .سخاوی گفته است :این یک نوع مرفوع خاصی است (که با
اصطالحی که گذاشتیم فرق دارد) زیرا مرفوع از این عامتر است همانگونه
که آن را تعریف کردیم.
خالصۀ کالم :برخی علما لفظ مرفوع را بکار میبرند و مرادشان از آن،
متصل است ،ابن النفیس چنین نظری دارد.
قوله« :قف» ،یعنی :تبع است ،یعنی :استعمال مرفوع در خصوص
متصل أمری متبع است که بعضی از أهل حدیث آن را استعمال کردهاند.
 - 022وما يضف ِِلابِ ٍع مقطوع والوقف إِن قيَّدته مسموع
آنچه به تابعی نسبت داده شود مقطوع است .و استعمال موقوف اگر آن
را به تابعی مقید کنی شنیده شده است.
شرح:
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قوله« :وما يضف ِِلابِ ٍع مقطوع» :هر قول یا فعلی که به تابعی
نسبت داده شود مقطوع نامیده میشود.
قوله« :والوقف ِإن ق َّيدته مسموع» :آنچه در مورد موقوف و مقطوع
گفتیم استعمال اصلی و مصطلح علیه است ناظم رحمه اهلل به استعمال
دیگر اشاره کرده و آن اینکه گاهی محدثین میگویند« :هذا الحدیث
موقوف على عطاء» ،یا «موقوف علی ابن المسیب» .در اینجا اگر چه لفظ
«موقوف» استفاده شده اما معنای مقطوع اراده شده است.
پس اگر لفظ موقوف در صحابی استعمال کرده شد بطور مطلق تعبیر
آورده میشود و اگر در غیر صحابی استعمال کرده شد باید بطور مقید تعبیر
آورده شود.
ُّ َّ
َّ
َّ
السن ِةِ ،من صح ِاب
واب َنوِ :من
 - 021وْلعط حكم الرف ِع ِف الص ِ
بنابر قول صحیح ،حکم رفع داده میشود به قول صحابی (که چنین
ُّ َّ
السن ِة كذا» (از سنت چنین است)...
بگوید) مانندِ « :من
َّ
 - 021كذا :أ ِمرنا ،وكذا :كنا نرى ِف عه ِدهِ ،أو عن إِضاف ٍة عرى
َّ
همچنین «أ ِمرنا» (به ما امر شده) ،و همچنین« :كنا نرى ِف عه ِدهِ»
(ما در زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم میدیدیم که فالن چیز

اشکالی ندارد یا اشکال دارد) ،یا از اضافۀ « ِف عه ِدهِ» خالی باشد (یعنی
َّ
صحابی بگوید« :كنا نرى» ما میدیدیم که فالن چیز اشکالی ندارد یا
اشکال دارد).
حي ِه بِ ِعل ِم ِه اْللف ن ِف
ْص ِ
 - 021ث ِاِلها :إِن َكن ال َيَف ،و ِف ت ِ
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سومین اقوال :اگر بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پوشیده نمیماند
(حکم رفع میگیرد) ،و در تصریح صحابی به علم و آگاهی رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم (به قضیه )،اختالف منتفی است (یعنی به اجماع ،مرفوع
است).
شرح:

در مورد امور یاد شده در دو بیت ،سه قول بیان شد:
قول اول :صحیح این است که حکم رفع میگیرد.
قول دوم :مخالف قول اول ،حکم رفع داده نمیشود.
قول سوم :اگر در مورد چیزهایی باشد که بر رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم پوشیده میماند حکم رفع نمیگیرد اما اگر پوشیده نمیماند حکم
رفع پیدا میکند.
ُّ
 - 021وَنوَ :كنوا يقرعون بابه بِالظف ِرِ ،فيما قد رأوا صوابه
و (بنابر صحیح حکم مرفوع میگیرد) مانند :اصحاب درِ خانۀ رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم را با ناخن میکوبیدند ،این در قول علمایی است
که مرفوع بودن را صحیح میدانند.
شرح:

لل صىل الل عليه
بن شعبة قالَ :كن أصحاب
رسول ا ِ
ِ
ع ِن املغي ِة ِ

باألظافي.1
وسلم يقرعون بابه
ِ
اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم (از روی ادب و احترام) درِ
خانۀ ایشان را با ناخن میکوبیدند.

 . 1حاكم در معرفة علوم احلدیث  .91امام خباری در ادب املفرد به این لفظ روایت کرده
ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ك :إِ َّن أَبْ َو َ ِ
ع ِِبْْلَظَافِ ِري.
صلَّى اهللُ َعلَْیه َو َسلَّ َم َكانَ ْ
ت تُ ْقَر ُ
َّب َ
استَ :ع ْن أَنَ ِ ْ َ
اب الن ِي
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خطیب و حاکم گفتهاند که موقوف است اما ابن الصالح اعتراض
کرده و آن را مرفوع دانسته است.
ابن حجر برای آن دو جهت قرار داده است:
أ  -جهت فعل ،که از صحابه صادر شده پس موقوف است.
ب  -جهت تقریر ،که به رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم مضاف شده
است پس مرفوع میشود زیرا (قرع) اقتضا میکند که در کوبیده شده است
و الزمۀ آن ،تقریر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بر آن فعل است.
 - 021وما أت و ِمثله ب َّ
ُحال
الرأ ِي ال يقال إِذ عن سالِ ٍف ما ِ
ِ
و (بنابر صحیح حکم مرفوع داده میشود اگر) صحابی چیزی بیاورد که
مانند آن به اجتهاد گفته نمیشود هرگاه از امتهای گذشته خبر دهد و از
اهل کتاب نگرفته باشد.
شرح:

اگر صحابی چیزی بگوید که مجالی برای اجتهاد در آن نیست حکم
مرفوع میگیرد ،مانند گفتۀ ابن مسعود رضی اهلل عنه :من أتى ساحرا أو
عرافا فقد کفر بما أنزل على محمد صلى اهلل علیه وسلم.
حافظ عراقی شرط آورده که آن صحابی از اهل کتاب نگرفته باشد و
ابن حجر در «نخبه الفکر» آن را تایید کرده است.
عبد اهلل بن سالم و عبد اهلل بن عمرو بن عاص
ُّ
ول أو رأيًا أب
ب الُّن ِ
 - 021وهكذا تف ِسي من قد ص ِحبا ِف سب ِ
همچنین (بنابر أصح حکم مرفوع داده میشود) تفسیر صحابی در
سبب نزول قران یا اجتهادی که ممتنع باشد.
شرح:
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ت اْلهود تقول :من أت امرأته
مانند گفتۀ جابر رضی اهلل عنهَ« :كن ِ

ِمن دب ِرها ِف قب ِلها جاء الول أحول ،فأنزل الل تعال﴿ :نِساؤكم
حرث لكم﴾ ...اآلية».0
َّ
اكم ِف المستدر ِك وخ َّص ِف ِخالفِ ِه كما ح ِك
 - 021وعمم اْل ِ
حاکم در مستدرک عام کرده (که صحابی هر تفسیری کند حکم رفع
دارد) و حاکم در غیر مستدرک (یعنی در معرفه علم الحدیث) اختصاص
داده (به تفسیری که متعلق به سبب نزول است) همانگونه که حکایت
شده است.
شرح:

قول صحابی در تفسیر قران چند حالت دارد:
( )1یا در بیان اسباب نزول آیات و سورهها است ،مانند مثال قبل «من
أتی امرأه.»...
یا در بیان غیر آن است که خود به دو دسته تقسیم میشود:

( )2یا کالمی است که رأی و اجتهاد در آن دخالتی ندارد ،مانند :عن
َّ ً
َّ
َّ
َّ
َّ
َش﴾
أ ِب هريرة ر ِض اّلل عنه ِف قو ِل ِ
اّلل عز وجل﴿ :لواحة لِلب ِ
ً
َّ
[املدثر ]21 :قال« :تلقاهم جهنم يوم ال ِقيام ِة فتلفحهم لفحة فال
َّ
ً
يب».2
تْتك ْلما َع عظ ٍم ِإال وضعت َع العرا ِق ِ
( )3یا کالمی است که رأی و اجتهاد در آن مجال دارد ،و این بسیار
است.
حکم آنها :اولی و دومی مرفوع و سومی موقوف است.
 . 1مسلم .991
 . 2حاکم در معرفة علوم احلدیث.
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ور
ور وقد عص الها ِدي ِف المشه ِ
 - 011وقال :الِ ،من قائِ ٍل مذك ِ
و حاکم گفته است :تفسیر صحابی مرفوع نمیباشد اگر از گویندۀ ذکر
شده (یعنی از صحابه) صادر نشده باشد (به اینکه به سبب نزول متعلق باشد
و مجالی برای اجتهاد در آن نباشد) .و بنابر قول مشهور (همچنین حکم رفع
داده میشود اگر صحابی بگوید :کسی که فالن کار را انجام دهد یا فالن
چیز را بگوید) نافرمانی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم کرده است.
شرح:

ور» :اگر صحابی بگوید فالنی
قوله« :وقد عص الها ِدي ِف المشه ِ
نافرمانی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم کرده است حکم رفع داده
َّ ِّ
میشود ،مانند گفتۀ عمار رضی اهلل عنه« :من صام يوم الشك فقد عص
َّ
َّ
اس ِم صىل الل علي ِه وسلم».
أبا الق ِ
ً
 - 010وهكذا :يرفعه ،ين ِمي ِه ِرواية ،يبلغ بِ ِه ،ير ِوي ِه
و همچنین (حکم رفع داده میشود اگر تابعی یا پایینتر از او بگوید
ً
که) يرفعه( ،یا بگوید ):ين ِمي ِه( ،یا بگویدِ ):رواية( ،یا بگوید ):يبلغ بِ ِه( ،یا
بگوید ):ير ِوي ِه.
شرح:

َّ ِّ َّ
ب صىل الل
مثال به «يرفعه» :عن صفوان ب ِن سلي ٍم ،يرفعه إِل انل ِ
عليه وسلَّم قالَّ " :
يل
ب
س
ف
د
ه
ا
ج
م
ل
َك
ي
ك
س
م
ال
و
ة
ل
م
ر
األ
َع
اع
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّلي يصوم َّ
انلهار ويقوم الليل ".0
اّلل ،أوَ :ك ِ
ِ

 . 1خباري .6006
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َّ
َّ
اّلل بن مسلمة ،عن مال ِ ٍك ،عن أ ِب
مثال به «ين ِمي ِه» :حدثنا عبد ِ
انلاس يؤمرون أن يضع َّ
حازمٍ  ،عن سهل بن سع ٍد ،قالَ« :كن َّ
الرجل
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ازمٍ ال أعلمه ِإال
اْلد اْلمن َع ِذرا ِع ِه اليْسى ِف الصال ِة» قال أبو ح ِ
َّ
َّ ِّ َّ
ب صىل الل علي ِه وسلم.0
ين ِم ذلِك ِإل انل ِ
ً
ً
مثال به « ِرواية» :ع ِن األعر ِج ،عن أ ِب هريرةِ - ،رواية  -قال:
َّ
اّلل»  -وقال سفيان :غي م َّرةٍ « :-أخنع األسما ِء ِعند
«أخنع اس ٍم ِعند ِ
َّ
اّلل رجل تس َّّم بِم ِل ِك األمال ِك» قال سفيان " :يقول غيه :تف ِسيه
ِ
شاهان شاه ".2
َّ َّ َّ
َّ
ب صىل الل علي ِه
مثال به «يبلغ بِ ِه» :ع ِن اب ِن عبا ٍس ،يبلغ انل ِ
َّ
َّ
َّ
ِّ
َّ
اّلل ،الله َّم جنبنا
وسلم قال« :لو أن أحدكم إِذا أت أهله قال بِاس ِم ِ
َّ
َّ
ِّ
الشيطان ما رزقتنا ،فقض بينهما ول لم ي ُّ
ُضه».1
ب
ِ
الشيطان وجن ِ
 - 012و ُّك ذا ِمن تاب ي
ع مرسل ال رابِع جز ًما لهم ،واأل َّول
ِِ
تمامی اینها از تابعی (صادر شود) مرسل (مرفوع) است نه چهارمی
(یعنی :عن ِإضاف ٍة ع ِري) که علما جزم کردهاند (مقطوع است) .و اولی
(یعنی :من السنة كذا)...
شرح:

 . 1خباري .040
 . 2خباري .6206
 . 3خباري .141
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کردهاند که آیا به «وْلعط حكم الرفع » ..تا اینجا باز میگردد یا فقط به
بیت  .131هر دو احتمال وارد است اما اولی اوالتر است.

زیرا چهارمی در بیت (عن ِإضاف ٍة ع ِري) میشود یعنی :تابعی بگوید:
ما میدیدیم یا ما انجام میدادیم و آن را به زمان صحابه نسبت ندهد .در
َّ
َّ
َّ
اِلاب ِّ
ع " :كنا نفعل " ،فليس
فتح المغیث آمده است :أما ِإذا جاء ع ِن ِ ِ
وع قط ًعا وال بموقوف إن لم يضفه لزمن َّ
بِمرف ٍ
الصحاب ِة ،بل مقطوع،
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
َّ
الظاهر ِّ
اطالعهم َع ذلِك،
ف ِإن أضافه احتمل الوقف؛ ِألن
ِ
وتقريرهم َل ،وحيتمل عدمه؛ أل َّن تقرير َّ
الصح ِّ
اب ال ينسب إِْل ِه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ َّ
يرهِ صىل اّلل علي ِه وسلم.
ِِ
ِبال ِف تق ِر ِ
َّ
ُّ
اضح ال َيَف
 - 011صحح ِفي ِه انلَّو ِوي الوقفا والفرق ِفي ِه و ِ
امام نووی موقوف بودن آن را تصحیح کرده و فرق در آن واضح است
و مخفی نیست.
شرح:

تابعی وقتی گفت« :من السنة كذا» ،جزما موقوف است.
ُّ َّ
َّ
َّ
اّلل بن عتبة َّ
اِلاب ُّ
السنة
ع« :
مثال آن :قال عبيد ِ
ِِ
اّلل بن عب ِد ِ ِ
ب قبل
تك ِبي ِ
اْلمامِ يوم ال ِفط ِر ويوم األضَحِ ،حي َي ِلس َع ال ِمن ِ

ات».0
اْلطب ِة تِسع تك ِبي ٍ

 . 1فتح املغیث.
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