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 َوالُْمْعَضُل  َوالُْمنَْقِطعُ  الَْموُْصوُل 
 َوالُمتَِّصُل  الَْموُْصوُل : إِْسنَاُدهُ      َيتَِّصُل  إِذْ  َمْوقُوفًا اْوْ  َمْرفُوًع  - 431
حاِبي  َقبَْل  َوَواِحد   - 431 ،        َسَقْط  الصَّ وِ : ِقيَل  ُمنَْقِطع 

َ
اِحِب  أ  َقْط  الصَّ

 َوال َحيُْث  َوُمْعَضل   تََواِِلًا     ال اثْنَْيِ  َموِْضَعْيِ  ِمنْ  ُمنَْقِطع   - 431
 ُوقَِفا بِاتلَّابِِعي  َوَمتْنُهُ      َوالُْمْصَطَف  َصاِحب   َحْذُف  َوِمنْهُ  - 431

 ْ  لسَ رْ مُ ال
وْ  بِاتلَّابِِع، الَْمْرفُوعُ  الُْمرَْسُل  - 431

َ
، ِذي     أ وْ  ِكََب 

َ
 َحَكْوا قَدْ  َراو   َسْقُط  أ

ْشَهُرَها - 431
َ
  أ

َ
ُل،اْل ةُ  ُثمَّ  وَّ ى بِهِ        اْْلُجَّ

َ
  رَأ

َ
ةُ اْل  ثَةُ اثلََّل  مِئِمَّ

هُ  - 411   َورَدُّ
َ
  َوقَْوُل  قْوَى،اْل

َ
،      ثْْكَرِ اْل افِِعْ ْهلِ  ََكلشَّ

َ
 اْْلَََبِ  ِعلْمِ  َوأ

وْ  آَخرَ  بُِمرَْسل           َيْعتَِضدِ  إِنْ  ُُيْتَجُّ  بِهِ  َنَعمْ  - 414
َ
 بُِمْسنَدِ  أ

وْ  - 411
َ
وْ  َصاِحب   قَْولِ  أ

َ
وْ  اْْلُْمُهورِ  أ

َ
وِطهِ  َوِمنْ  قَيْس       أ ْوا َكَما ُُشُ

َ
 رَأ

ِي َكْونُ  - 413 رَْسَل  اَّلَّ
َ
 ُُيَارِي َحافِظ   َمعْ  َمَش  َوإِنْ       ِكبَارِ  ِمنْ  أ

ْصلِ  اللَّْحمِ  َبيْعِ  َكنَْهِ        َفاُضعي  َمنْ  ُشيُوِخهِ  ِمنْ  َولَيَْس  - 411
َ
 َوفَا بِال

اِحِب  َوُمرَْسُل  - 411 َصحْ  ِف  وَْصل   الصَّ
َ
 اتََّضحْ  ُثمَّ  ُكْفرِهِ  ِف  َكَساِمع      ال

ِي َوفَاة ، َبْعدَ  إِْسلُمهُ  - 411 ًا ال َرآهُ         َواَّلَّ  ِذي ََتَْت  الَ  ُمَمِّيي
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 َوالُْمْعَضُل  َوالُْمنَْقِطعُ  الَْموُْصوُل 
 َوالُمتَِّصُل  الَْموُْصوُل : إِْسنَاُدهُ      َيتَِّصُل  1ذْ ا َمْوقُوفًا 4وْ ا َمْرفُوًع  - 431

 مرفوع يا موقوف هرگاه سند آن متصل شد موصول يا متصل است.

 شرح:

حديث متصل حديثی است که در سلسله رجال آن انقطاعی رخ نداده 
باشد به تعبیری ديگر: راوی اول از راوی دوم، و راوی دوم از راوی سوم 
شنیده باشد و به همین ترتیب، بنابراين حديث مرفوع امکان دارد متصل يا 

شود مرفوع متصل. موقوف نیز چنین  منقطع باشد اگر متصل بود گفته می
شود  اما مقطوعی که سند آن متصل باشد مقطوع متصل گفته نمی است

 زيرا در لفظ با همديگر تضاد دارند.  
حاِبي  َقبَْل  َوَواِحد   - 431 ،     َسَقْط  الصَّ وِ : ِقيَل  ُمنَْقِطع 

َ
اِحِب  أ  َقْط  الصَّ

اگر يک نفر قبل از صحابی ساقط شود منقطع است، و گفته شده: يا 
 شود.فقط صحابی ساقط 

 شرح:

هرگاه قبل از صحابی در يک مکانی از سند انقطاعی رخ دهد يا در دو 
د منقطع نمکان انقطاع وجود داشته باشد اما آن دو انقطاع کنار هم نباش

 شود. نامیده می

وِ »قوله: 
َ
اِحِب  أ اند: اگر صحابی ساقط شود نیز  بعضی گفته «:َقْط  الصَّ

  .شود قطع شامل مرسل نیز میشود با اين تعريف، من منقطع نامیده می
 َوال َحيُْث  َوُمْعَضل   تََواِِلًا     ال اثْنَْيِ  َموِْضَعْيِ  ِمنْ  ُمنَْقِطع   - 431

                                                           
 شود. ه میزد مهزه ضرورات وصل تلفظ  . 1
 شود. ده میز  فظ مهزه ضرورات وصل تل . 2
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اگر از دو موضع ساقط شود که پشت سر هم نباشد منقطع است و 
 معضل اگر دو نفر پیاپی ساقط شوند.

 شرح:

شود و اگر دو  تر پیاپی حذف شوند معضل نامیده می اگر دو نفر يا بیش
 شود.   تر بشرط عدم توالی ساقط شوند منقطع نامیده می نفر يا بیش

 ُوقَِفا بِاتلَّابِِعي  َوَمتْنُهُ      َوالُْمْصَطَف  َصاِحب   َحْذُف  َوِمنْهُ  - 431
علیه و سلم و و از معضل است حذف صحابی و رسول اهلل صلی اهلل 

 متن آن به تابعی متوقف باشد.

 شرح:

شود اگر صحابی حذف شود و  حاصل اين بیت: از معضل محسوب می
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نیز نام برده نشود. ناظم رحمه اهلل به تبع از 
حافظ عراقی چنین اطالق کرده است. اما البد است که آن حديث نزد آن 

معضل بدانیم و اگر مرفوع متصل باشد تا طريق اول را تابعی از جهت ديگر 
طوع نامیده مقدر اين صورت کالم خودِ تابعی باشد که  نه ممکن است

پس آنچه امام  .تابعی از اسرائیلیات نقل کرده باشد شود يا ممکن است می
نووی در تقريب تعبیر آورده بهتر است و آن اينکه هرگاه تابع تابعی از تابعی 

کند و آن حديث را نزد او متوقف سازد و آن حديث نزد آن  حديثی را روايت
 شود. پس آن معضل می باشدمرفوع متصل  از طريق ديگر تابعی

يناهُ  ما: مثال آن ، َعِن  العمِش، َعِن  ُروي عيبي  للرَُّجِل  يُقاُل : قاَل  الشَّ
...  فيهِ  ىلع َفيُْختَمُ  َعِملْتُهُ  ما: فيقوُل  وكذا، كذا َعِملَْت : القيامةِ  يومَ 

 2أعمش آن را معضل روايت کرده است. همین حديث نزد شَعبی .1اْلديَث 
                                                           

 .83 احلديث علوم معرفةدر  حاكم  . 1
 .9292. به روايت مسلم  2
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مسند روايت شده  سلم و علیه اهلل از انس رضی اهلل عنه از رسول اهلل صلی
 .است
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 ْ  لسَ رْ مُ ال
وْ  بِاتلَّابِِع، الَْمْرفُوعُ  الُْمرَْسُل  - 431

َ
، ِذي     أ وْ  ِكََب 

َ
 َحَكْوا قَدْ  َراو   َسْقُط  أ

( تابعی اند که است که تابعی مرفوع کند يا )بعضی گفته مرسل حديثی
اند که( يک راوی ساقط باشد )علما چنین  کبیر )مرفوع کند(، يا )بعضی گفته

 اند. تعريفاتی را( حکايت کرده

 شرح:

اگر تابعی حديثی را به رسول تعريف مشهور و برگزيدۀ حديث مرسل: 
باشد يا  1ندارد که تابعی کبیرفرقی  دنسبت دهاهلل صلی اهلل علیه و سلم 

 .2صغیر
اند: اگر تابعی کبیر روايتی را به رسول اهلل صلی اهلل علیه و  بعضی گفته

 رسول به را روايتیشود و اگر تابعی صغیر  سلم نسبت دهد مرسل نامیده می
 شود. منقطع می دنسبت ده سلم و علیه اهلل صلی اهلل

از يک راوی ساقط شود مرسل  تر اند: اگر يک راوی يا بیش بعضی گفته
دانان است. پس در اين  شود و اين عبارت جمهور فقها و اصول نامیده می

 شود. تعريف: مرسل شامل منقطع و معضل می
دانان هر روايتی است که در آن  بنابراين مرسل نزد فقها و اصول

انقطاع صورت گرفته باشد خواه اين انقطاع در اول يا وسط يا آخر باشد و 
  تر باشد و خواه پیاپی يا جدا جدا باشد. واه در يک مکان يا بیشخ

                                                           
 از آانن روايت اکثر و اند درایفته را اصحاب از بسیاری که هستند کسانی: کبری اتبعی.  1

 .مسیب بن سعید: مهانند است، ايشان
 را بسیاری اصحاب ای اند درایفته را اصحاب از اندکی که هستند کسانی: صغری اتبعی.  2

 روايت مستقیم بطور صحابه از و است اتبعنی بزرگان از آانن رواایت اکثر اما اند درایفته
 .انصاری سعید بن حییی و زهری شهاب ابن: مهانند اندکی، احاديث مگر اند نکرده
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ْشَهُرَها - 431
َ
  أ

َ
ُل،اْل ةُ  ُثمَّ  وَّ ى بِهِ      اْْلُجَّ

َ
  رَأ

َ
ةُ اْل  ثَةُ اثلََّل  مِئِمَّ
گانه )امام ابوحنیفه،  مۀ سهمشهورترين اقوال، قول اولی است. سپس ائ
 دانند. میامام مالک و امام احمد( حديث مرسل را حجت 

 شرح:

ْشَهُرَها»قوله: 
َ
ُل  أ وَّ

َ
يعنی: مشهورترين تعريف حديث مرسل همان  ،«اْل

 «.بِاتلَّابِعِ  الَْمْرفُوعُ  الُْمرَْسُل »تعريف اولی است که گفت: 

ةُ  ُثمَّ »قوله:  ى بِهِ  اْْلُجَّ
َ
ةُ  َرأ مِئِمَّ

َ
نزد امام ابو حنیفه و در : «اثلََّلثَةُ  اْل

همچنین در قول مشهور از امام مالک، حديث مرسل  روايتی از امام احمد و
  حجت است.

هُ  - 411   َورَدُّ
َ
  َوقَْوُل  قْوَى،اْل

َ
،     ثْْكَرِ اْل افِِعْ ْهلِ  ََكلشَّ

َ
 اْْلَََبِ  ِعلْمِ  َوأ

تر است و اين قول اکثر علما است  رد احتجاج به حديث مرسل قوی
 همانند امام شافعی و اهل علم حديث.

 شرح:

دانند زيرا حذف شده  ، مرسل را حجت نمیشافعی و اهل حديثامام 
اگر صحابی باشد که  معلوم نیست که صحابی است يا شخص ديگر،

مشکلی نیست زيرا صحابه همگی عادل هستند اما اگر غیر صحابی باشد 
در مرسل  آنچه گفیتم اصل .مجهول است و روايت مجهول مردود است

شود  شود و به آن احتجاج کرده می میاست اما گاهی حديث مرسل تقويت 
 کند. ها اشاره می در بیت بعدی ناظم رحمه اهلل به آن

وْ  آَخرَ  بُِمرَْسل       َيْعتَِضدِ  إِنْ  ُُيْتَجُّ  بِهِ  َنَعمْ  - 414
َ
 بُِمْسنَدِ  أ

شود اگر با مرسل ديگری يا با  بله! به حديث مرسل احتجاج کرده می
 مسند ديگری تقويت شود.

 شرح:
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 شرايط احتجاج به مرسل:

 مرسل ديگری آن را تقويت کند.  (1)

  ی آن را تقويت کند.متصل مرفوع (2)

 ،صحیحيعنی: يک حديث مسندی از طريق ديگر بیايد فرقی ندارد که 
باشد. بنابراين مسند اگر صحیح يا حسن باشد صحیح بودنِ  ضعیف يا حسن

گردد در نتیجه اگر اين دو با حديث مسند ديگری که از  مرسل معلوم می
يک طريق وارد شده تعارض پیدا کردند، اين دو بر حديث مسند که از يک 

 شوند.  طريق آمده ترجیح داده می
یف بازوی و اگر آن حديث مسند، ضعیف باشد مرسل و مسند ضع

 گردانند. کنند و قوی می گیرند و همديگر را تقويت می همديگر را می

وْ  - 411
َ
وِ  َصاِحب   قَْولِ  أ

َ
وْ  اْْلُْمُهورِ  أ

َ
وِطهِ  َوِمنْ  .قَيْس       أ ْوا َكَما ُُشُ

َ
 رَأ

با قیاس )تقويت شود(، و از يا با قول صحابی يا با قول جمهور يا 
 ...اعتقاد دارندمحققین شروط احتجاج به مرسل که 

 شرح:

 :مرسل به احتجاج شرايطادامۀ 

 موافق شود.با قول صحابی ( 3)

 با فتوای جمهور علما موافق شود. (4)

با قیاس موافق شود. مثال آن: امام شافعی از ثقه از زهری روايت  (5)

 يَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ّلَّ َص  اللِ  وُل سُ رَ  نَ َكَ »: کرده که گفت
ْ
ْ  رُ مُ أ  ِف  يَ نِ ذي ؤَ مُ ال

ُ قُ يَ فَ  يدِ عِ الْ  الباری گفته است: اين  فتحدر  حافظ .«ة  عَ امِ جَ  ةُ َل الصَّ  ونَ ول

الصلة »کند زيرا  مرسل است که قیاس بر نماز کسوف آن را تقويت می
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از رسول اهلل صلی اهلل علیه و  1445کسوف به روايت بخاری در  «جامعة

 .سلم وارد شده است

وِطهِ  َوِمنْ »قوله:  ْوا َكَما ُُشُ
َ
: پنج شرطی که بیان شد در حديث «َرأ

مرسَل بود اما راوی ارسال کننده نیز بايد شروطی داشته باشد تا اينکه 
ها را ذکر خواهد  ارسالش پذيرفته شود. ناظم رحمه اهلل در بیت بعدی آن

  کرد:

ِي َكْونُ  - 413 رَْسَل  اَّلَّ
َ
 ُُيَارِي َحافِظ   َمعْ  َمَش  َوإِنْ      ِكبَارِ  ِمنْ  أ

کند از کبار تابعین باشد و )آن کسی که ارسال  آن کسی که ارسال می
 کند. موافقت می حفاظ رود با اگر )در حديثش( با حفاظ میکند(  می

 شرح:

 شروط ارسال کننده:

 ارسال کننده از کبار تابعین باشد. (1)

 مشارکت او با( حديث روايت در) هستند امین که حفاظی هرگاه( 2)

 ضابطی کننده، ارسال راوی اينکه: يعنی. کنند نمی مخالفت او با باشند داشته
 در) ضابط راويان هرگاه که ای گونه به است کامل وی ضبط که است

 .کنند می موافقت روايتش با کنند مشارکت او با( روايت

ْصلِ  اللَّْحمِ  َبيْعِ  َكنَْهِ      َفاُضعي  َمنْ  ُشيُوِخهِ  ِمنْ  َولَيَْس  - 411
َ
 َوفَا بِال

و از شیوخش کسی نباشد که ضعیف باشد، مانند نهی فروش گوشت 
 .(های ديگر نیست )و نیازی به مثال ( تکمیل استبه حیوان، )اين يک مثالِ

 شرح:

 ادامۀ شروط ارسال کننده:
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 نام را ای ثقه شخص ببرد، نام را کرده ارسال او از که کسی هرگاه( 3)
 نام قطعا شود پرسیده کرده حذف را آن که راوی نام از هرگاه: يعنی. برد می

 . کند می ذکر را ای ثقه شخص

ْهِ »قوله: 
ْصِل  اللَّْحمِ  َبيْعِ  َكنَ

َ
که است به مرسلی  : مثال«َوفَا بِال

شروط مذکور را دارا است. اين حديث را امام شافعی رحمه اهلل روايت کرده 

 گونه که در مختصر مزنی آمده است:  همان
َ
ِ مَ  انَ َْبَ خَ أ  ِن بْ  دِ يْ زَ  نْ عَ  ك  ال

 
َ
  ِب يي سَ المُ  ِن بْ  يدِ عِ سَ  نْ عَ  ،مَ لَ سْ أ

َ
: " مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  ّلَّ َص  اللِ  وَل سُ رَ  نَّ أ

 "  :هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ رَ  اس  بَّ عَ  ِن ابْ  ِن عَ وَ  ،" انِ وَ يَ اْْلَ بِ  مِ حْ اللَّ  عِ يْ بَ  نْ عَ  َه نَ 
َ
 نَّ أ

َرْت  اورً زُ جَ    دِ هْ عَ  ىلَعَ  ُُنِ
َ
 اق  نَ عَ بِ  ل  جُ رَ  اءَ جَ فَ  ،هُ نْ عَ  اللُ  ِضَ رَ  ر  كْ بَ  ِب أ

 : اَل قَ فَ 
َ
 : اَل قَ فَ  .اقِ نَ عَ الْ  هِ ذِ هَ بِ  اءً زْ جُ  وِن ُط عْ أ

َ
  ." اذَ هَ  حُ لُ ْص يَ  اَل  :ر  كْ بَ  وبُ أ

 عبد بن بکر أبو و الزبیر بن ، عروهالمسیب بن، سعید محمد بن قاسمو 
اند. امام شافعی گفته است:  فروش گوشت به حیوان را منع دانسته الرحمن

 و علیه اهلل صلى اهلل رسول أصحابگیريم. ما أحدی از  به اين حديث می
باره با ابوبکر صديق رضی اهلل عنه مخالفت  شناسیم که در اين را نمی سلم

 .انتهىاست.  حسن نزد ما المسیب بنسعید  إرسال کند و

اِحِب  َوُمرَْسُل  - 411 َصحْ  ِف  وَْصل   الصَّ
َ
 اتََّضحْ  ُثمَّ  ُكْفرِهِ  ِف  َكَساِمع       ال

مانند کسی که در حالت  بنابر قول اصح، مرسل صحابی متصل است
 )مسلمان شود و( ظاهر شود...کفرش شنیده سپس 

ِي َوفَاة ، َبْعدَ  إِْسلُمهُ  - 411 ًا ال َرآهُ      َواَّلَّ  ِذي ََتَْت  الَ  ُمَمِّيي
آن صحابی اسالمش بعد از وفات رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، و 

ممیز بوده است تحت که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را ديده اگر غیر 
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شود بلکه  گیرد )يعنی: مرسل صحابی محسوب نمی اين حکم قرار نمی
 همانند ساير مراسیل است(.

 :شرح

مرسل صحابی: اگر يکی از صحابه از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
د بر اينکه او از رسول اهلل صلی نچیزی روايت کند سپس دالئل داللت ده

است مثال در آخر حیات رسول اهلل صلی اهلل علیه و اهلل علیه و سلم نشنیده 
ای را حکايت کند که در صدر بعثت اتفاق اتفاده  سلم مسلمان شود و واقعه

است پس مسلّم است که حادثه را شاهد نبوده بلکه از کسی ديگر آن را 
 شنیده است.

اند که مرسل صحابی حکم مرفوع دارد از اين جهت که  محدثین متفق
 از صحابی ديگر شنیده است و اصحاب همگی عادل هستند.آن صحابی 

به سن تمییز  گیرد اين است که شخص حکم رفع می از اموری که
در حالت کفر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم رسیده و اهل تحمل 

چیزی را بشنود سپس بعد از وفات او صلی اهلل علیه و سلم مسلمان شود و 
رسان هرقل، پس او تابعی محسوب  مانند تنوخی نامه آن را روايت کند

به سبب کفر  –شود اما حديثش مرفوع است زيرا اگر چه هنگام تحمل  می
عادل نبوده است اما هنگام ادا کردن عادل گرديده است برخالف کسی  –

تر از سن تمییز، رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را ديده باشد  که در کم
شود اما حديثش  ابی بکر صديق که صحابی محسوب میمانند محمد بن 

   مرسل است.
 


