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 :المرسل -2

 :تعريفو -1
 ولم اإلسناد أطمق المرِسل فكان ،"أطمق" بمعنى" أرسل" من مفعول اسم ىو: لغةً  -أ

 .معروف براو يقيده
 .التابعي بعد َمن   إسناده آخر من سقط ما ىو: اصطالًحا -ب
 :التعريف شرح -2
 التابعي بعد والذي التابعي، بعد الذي الراوي إسناده من سقط الذي الحديث ىو أي
 .الصحابي فيو الذي طرفو ىو اإلسناد وآخر الصحابي، ىو
 :صورتو -3

 اهلل صمى اهلل رسول قال -كبيرا أو صغيرا كان سواء- التابعي يقول أن: وصورتو
 عند المرسل صورة وىذه كذا، بحضرتو ُفِعل أو كذا، فعل أو كذا،: وسمم عميو

 .المحدثين
 :مثالو -4
 ثنا رافع، بن محمد حدثني: "قال البيوع كتاب في صحيحو، في مسمم أخرج ما

 اهلل رسول أن المسيب بن سعيد عن شياب، ابن عن عقيل، عن الميث، ثنا حجين،
 ."المزابنة بيع عن نيى وسمم عميو اهلل صمى
 وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الحديث ىذا روى كبير، تابعي المسيب بن فسعيد
 إسناد من أسقط فقد وسمم، عميو اهلل صمى النبي وبين بينو الواسطة يذكر أن بدون
 سقط قد يكون أن السقط ىذا وأقل التابعي، بعد من وىو، آخره الحديث ىذا

 .مثال كتابعي غيره، معو سقط قد يكون أن ويحتمل الصحابي،
 :واألصوليين الفقياء عند المرسل -5
 الفقياء عند المرسل أما المحدثين، عند المرسل ىو المرسل صورة من ذكرتو ما

 انقطاعو، كان وجو أي عمى مرسل منقطع كل أن فعندىم ذلك، من فأعم واألصوليين
 .أيضا الخطيب مذىب وىذا

 :حكمو -6
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 اتصال وىو المقبول، شروط من شرطا لفقده مردود؛ ضعيف األصل في المرسل
 صحابي، غير المحذوف يكون أن الحتمال المحذوف؛ الراوي بحال ولمجيل السند،
 .ضعيفا يكون أن يحتمل الحال ىذه وفي
 ىذا ألن بو؛ واالحتجاج المرسل، حكم في اختمفوا وغيرىم المحدثين من العمماء لكن
 ما غالبا منو الساقط ألن السند؛ في آخر انقطاع أي عن يختمف االنقطاع من النوع
 .معرفتيم عدم يضر ال عدول، كميم والصحابة صحابيا، يكون

 :ىي أقوال، ثالثة المرسل في العمماء أقوال ومجمل
 األصول أصحاب من وكثير المحدثين، جميور عند وىذا :مردود ضعيف -أ

 غير يكون أن الحتمال المحذوف؛ الراوي بحال الجيل ىو ىؤالء وحجة. والفقياء
 .صحابي

 في وأحمد ومالك، حنيفة، أبي- الثالثة األئمة عند وىذا :بو يحتج صحيح -ب
 عن إال يرسل وال ثقة، المرِسل يكون أن بشرط العمماء، من وطائفة -عنو المشيور

 عميو اهلل صمى اهلل رسول قال: يقول أن يستحل ال الثقة التابعي أن وحجتيم. ثقة
 .ثقة من سمعو إذا إال وسمم

 وىذه العمم؛ أىل وبعض الشافعي، عند وىذا بشروط، يصح أي :بشروط قبولو -ج
ليك المرَسل، الحديث في وواحد المرِسل، الراوي في ثالثة أربعة؛ الشروط  ىذه وا 
 :الشروط

 .التابعين كبار من المرِسل يكون أن -1
ذا -2  حذفو، الذي الراوي اسم عن سئل إذا أي. ثقة سمى عنو أرسل من سمى وا 

 .ثقة شخص اسم يذكر فإنو
ذا -3  تام ضابط المرِسل الراوي أن أي. يخالفوه لم المأمونون الحفاظ شاركو وا 

 .روايتو عمى يوافقون الضابطون الرواة شاركو إذا بحيث الضبط،
 :يمي مما واحد الثالثة الشروط ىذه إلى ينضم وأن -4
 .مسندا آخر وجو من الحديث يروى أن -أ
 المرِسل رجال غير عن العمم أخذ من أرسمو مرَسال آخر وجو من يروى أو -ب

 .األول
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 .صحابي قول يوافق أو -ج
 .العمم أىل أكثر بمقتضاه يفتي أو -د

 صحيحان، وأنيما عضده، وما المرَسل َمخَرج صحة تبين الشروط ىذه تحققت فإذا
 تعذر إذا الطرق بتعدد عميو رجحناىما واحد طريق من صحيح حديث عارضيما لو

 .بينيما الجمع
 الثالثة الشروط إلى منيا واحد ينضم أن ينبغي التي األمور ىذه توضيح ويمكن ىذا

 :يمي بما السابقة
 .صحيح= مسند حديث+  مرسل حديث -أ
 .صحيح= مرسل حديث+  مرسل حديث -ب
 .صحيح= صحابي قول+  مرسل حديث -ج
 .صحيح= العمماء أكثر فتوى+  مرسل حديث -د

 :الصحابي مرَسل -7
 يسمعو ولم فعمو، أو وسمم عميو اهلل صمى الرسول قول عن الصحابي بو أخبر ما ىو
 أحاديث النوع ىذا ومن غيابو، أو إسالمو، تأخر أو سنو، لصغر إما يشاىده؛ أو

 .وغيرىما الزبير، وابن عباس، كابن الصحابة؛ لصغار
 :الصحابي مرَسل حكم -8

 رواية ألن بو؛ محتج   صحيح أنو الجميور بو قطع الذي المشيور الصحيح القول
ذا نادرة، التابعين عن الصحابة  رسول قال: وقالوا يبينوا، لم فإذا بينوىا، عنيم رووا وا 

 .تقدم كما يضر، ال الصحابي وحذف آخر، صحابي من سمعوىا أنيم فاألصل اهلل،
 .مردود ضعيف القول وىذا الحكم، في غيره كمرَسل الصحابي مرَسل إن: وقيل

 :فيو المصنفات أشير -9
 .داود ألبي المراسيل، -أ
 .لمعالئي المراسيل، ألحكام التحصيل جامع -ج .حاتم أبي البن المراسيل، -ب
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 :المعضل -3
 :تعريفو -1
 .أعياه بمعنى" أعضمو" من مفعول اسم: لغةً  -أ

 .التوالي عمى فأكثر اثنان إسناده من سقط ما: اصطالًحا -ب
 :مثالو -2
 أن بمغو أنو مالك عن القعنبي إلى بسنده" الحديث عموم معرفة" في الحاكم رواه ما"
 وكسوتو طعامو لمممموك: "وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال: قال ىريرة أبا

 مالك، عن معضل ىذا: الحاكم قال". يطيق ما إال العمل من يكمف وال بالمعروف،
 ."الموطأ في ىكذا أعضمو
 عرفنا وقد. ىريرة وأبي مالك بين متواليان اثنان منو سقط ألنو معضل؛ الحديث فيذا
 مالك عن" ...  ىكذا الموطأ خارج الحديث رواية من متواليان اثنان منو سقط أنو
 ."ىريرة أبي عن أبيو عن عجالن بن محمد عن

 :حكمو -3
 لكثرة وذلك والمنقطع، المرسل من حاال أسوأ وىو ضعيف، حديث المعضل
 .العمماء بإجماع المعضل عمى الحكم وىذا اإلسناد، من المحذوفين

 :المعمق صور بعض مع اجتماعو -4
 :وجو من وخصوصا عموما المعمق وبين المعضل بين إن
 إسناده مبدأ من حذف إذا: وىي واحدة، صورة في المعمق مع المعضل فيجتمع -أ

 .واحد آن في ومعمق معضل فيو. متواليان راويان
 :صورتين في ويفارقو -ب
 .بمعمق وليس معضل، فيو متواليان، راويان اإلسناد وسط من حذف إذا -1
 .بمعضل وليس معمق، فيو فقط، راو   اإلسناد مبدأ من حذف إذا -2
 :المعضل مظان   من -5
 :والمرسل والمنقطع المعضل مظان   من: السيوط قال
 .الدنيا أبي ابن مؤلفات -ب .منصور بن لسعيد السنن، كتاب -أ


