
 بالضعٌف الخاصة االنواع

 :المرسل

 َترَ  أَلَمْ : }تعالى قوله ومنه المنع، وعدم اإلطالق بمعنى اإلرسال من مأخوذ لغة: المرسل: تعرٌفه

ا اِطٌنَ  أَْرَسْلَنا أَنَّ ٌَ ُهمْ  اْلَكاِفِرٌنَ  َعلَى الشَّ ا َتُؤزُّ : وٌقال منهم، نمنعهم ولم علٌهم، سلَّطناهم أي 1{ أَّزًّ

 اإلسناد أطلق المرسل فكأن، تقٌٌده غٌر من أطلقته إذا الكالم وأرسلت أطلقته إذا الطائر أرسلت

 .معروف مخصوص براو   ٌقٌده ولم

 :هذا فً أقوالهم وإلٌك، العلماء أنظار تعرٌفه فً اختلفت فقد االصطالح فً وأما

 هللا صلى- النبً عن صغٌرا أم كبٌرا أكان سواء، التابعً رواه ما هو: المحدثٌن جمهور تعرٌف

 ٌكون أن وهو، حجر ابن الحافظ ذكره قٌد من بد وال تقرٌره، أو فعله أو قوله من -وسلم علٌه

 بعد أسلم ثم، كفره حال النبً من سمعه فإن -وسلم علٌه هللا صلى- النبً غٌر من سمعه التابعً

 حدٌثه أخرج فقد هرقل رسول كالتنوحً مرسال ال متصال ٌكون حدٌثه فإن الحدٌث ورفع ذلك

 .المسندة األحادٌث مساق وساقاه مسندٌهما، فً ٌعلى وأبو أحمد اإلمام

 بن كسعٌد عنهم رواٌته جل وكانت وجالسهم الصحابة من كثٌرا لقً من الكبٌر بالتابعً والمراد

 .وأمثالهم، حازم أبً بن وقٌس الخٌار، بن عدي بن هللا وعبٌد المسٌب،

 عن رواٌته جل ولكن جماعة لقً أو الٌسٌر العدد إال الصحابة من ٌلق لم من هو: والصغٌر

 .وأمثالهم حازم، وأبً األنصاري، سعٌد بن وٌحٌى كالزهري، التابعٌن

 فإنه، الصدٌق بكر أبً بن كمحمد ممٌز غٌر وهو -وسلم علٌه هللا صلى- النبً رأى ومن

 الصحابة؛ مراسٌل فٌه قٌل ما فٌه ٌجًء وال الموصول، ال المرسل حكم رواٌته ولكن، صحابً

 رواٌته احتمال فإن وسمع، أدرك الذي الصحابً بخالف التابعٌن عن وشبهه هذا رواٌة أكثر ألن

 .جدا بعٌدة التابعً عن

 رواه ما وأما هللا رسول عن الكبٌر التابعً رواه ما على المرسل ٌقصر المحدثٌن وبعض

 .الفن هذا أهل معول وعلٌه الراجح هو واألول، مرسال ال منقطعا فٌسمونه الصغٌر التابعً

 علٌه هللا صلى- هللا رسول أن ٌسار بن عطاء عن أسلم بن زٌد عن مالك روى: المرسل مثال

 من وعطاء" ، الصالة عن 1 فأبردوا الحر اشتد فإذا جهنم فٌح من الحر شدة إن: "قال -وسلم

 .التابعٌن

 -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول أن المسٌب بن سعٌد عن شهاب ابن عن مالك عن ٌحٌى روى

 .التابعٌن من وسعٌد" ، الثوم برٌح ٌؤذٌنا مسجدنا ٌقرب فال الشجرة هذه من أكل من: "قال

 هللا صلى- هللا رسول قال دونه من أو التابعً قول هو: المرسل: واألصولٌٌن الفقهاء تعرٌف

، المحدثٌن عند المرسل ٌشمل عندهم فالمرسل، مثال...  كذا فعل أو...  كذا -وسلم علٌه

: مختصره فً الحاجب ابن قال إسناده، ٌتصل لم ما على ٌطلقونه فهو والمعضل بل والمنقطع

 قال القول هذا وبمثل" ... وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول قال: الصحابً غٌر قول المرسل"



 رواه ما االستعمال حٌث من باإلرسال ٌوصف ما أكثر إن: قال أنه إال المحدثٌن من الخطٌب

 .وسلم علٌه هللا صلى- النبً عن التابعً

 علٌه هللا صلى- هللا رسول قال: قال من قول ٌشمل بأنه: التعرٌف هذا انتقد وقد: التعرٌف نقد

 والمعضل المنقطع، دخول علٌه ٌلزم وبأنه أحد، به ٌقل لم ما وهو، عصرنا فً كان وإن -وسلم

 بخاصة لهم اصطالح هذا: ٌقال قد نعم. بٌنهما التفرقة على الحدٌث فً الفن وأهل، المرسل فً

 .االصطالح فً مشاحة وال

 مرسل إنه، المعلق،والمنقطع على فأطلق المحدثٌن بعض االصطالح هذا على جرى وقد

 كتابه فً" السنن" صاحب داود أبو اإلمام مشى هذا وعلى والدارقطنً، نعٌم، وأبً كالبٌهقً،

 ".المراسٌل"

 ":المحدثٌن عند المرسل حكم"

 المحذوف؛ بحال للجهل الضعٌف الحدٌث قبٌل من المرسل أن المحدثٌن جمهور إلٌه ذهب الذي

، آخر تابعً عن رواه ٌكون أن ٌجوز بل، الصحابً عن رواه التابعً ٌكون أن ٌتعٌن ال ألنه

، صحابً أو تابعً عن رواه ٌكون أن ٌحتمل األول وعلى ثقة، غٌر أو ثقة ٌكون أن ٌحتمل وهو

، العقلً بالتجوٌز إما االحتمال هذا ٌتعدد وهكذا ثقة، غٌر أو ثقة ٌكون أن ٌحتمل األول وعلى

 بعض رواٌة من وجد ما أكثر وهو، سبعة أو ستة فإلى، باالستقراء وإما نهاٌة، ال ما فإلى

 االحتجاج درجة عن سقط فقد، ضعٌفا عنه المروي ٌكون أن احتمل ومتى، بعض عن التابعٌن

 ٌصح أن إال الضعٌف الحدٌث حكم المرسل حكم إن ثم: "مقدمته فً الصالح ابن العالمة قال. به

 وما...  المرسل مخرج صحة على ٌدل آخر وجه من فوروده، آخر وجه من بمجٌئه مخرجه

 حفاظ جماهٌر آراء علٌه استقر الذي هو بضعفه والحكم بالمرسل، االحتجاج سقوط من ذكرنا

 قولنا، أصل فً المرسل" مسلم صحٌح صدر وفً تصانٌفهم فً وتداولوه األثر ونقاد الحدٌث،

 ".بحجة لٌس باألخبار العلم أهل وقول

 .المغرب حافظ البر عبد ابن الحدٌث أهل جماعة عن القول هذا حكى وقد

 ":الفقهاء عند المرسل حكم"

 اإلمام عن حكً وقد وأصحابهما، حنٌفة وأبو مالك به احتج فقد الفقهاء عند المرسل حكم أما

 ذلك وغٌره البر عبد ابن وقٌد": المهذب شرح" فً النووي قال. "رواٌة فً به االحتجاج أحمد

 محل: غٌره وقال، رده فً خالف فال، كان فإن، الثقات غٌر عن ٌرسل ال أرسله من كان إذا بما

 فال؛، غٌرهم من كان فإن، الفاضلة الثالثة القرون أهل من مرسله كان إذا ما الحنفٌة عند قبوله

 .وصححه النسائً رواه" ، الكذب ٌفشو ثم: "لحدٌث

 عن ٌرسل كان إذا الراوي أن: المالكٌة من الباجً الولٌد وأبو الحنفٌة، من الرازي بكر أبو ونقل

 عند اتفاقا مقبول فمرسله، حاله ٌعلم لم إذا وأما اتفاقا، ٌقبل ال مرسله أن: وغٌرهم، الثقات

 .والمالكٌة الحنفٌة



، ثقة عن إال ٌروي ال أن فٌه الشأن وأن، بالراوي الظن تحسٌن هؤالء نظر وجهة ولعل: أقول

 ٌقٌد أن فٌنبغً، والباجً الرازي ذكره ما على والمالكٌة الحنفٌة عند كذلك األمر كان وإذا

 .بذلك به احتجاجهما

 وال، إنكاره منهم أحد عن ٌأت لم وأنه، المرسل قبول على التابعٌن إجماع جرٌر ابن حكى وقد

 من لهم المشهود الفاضلة، القرون أهل من هم الذٌن المائتٌن رأس إلى األئمة من أحد عن

 .بالخٌرٌة علٌه وسالمه هللا صلوات المشرع

 4لك تكفل فقد أرسل ومن أحالك، فقد أسند من بأن ذلك معلال المسند على فقواه بعضهم بالغ وقد

 !!ترى كما توجٌه وهو

 إن": "الرسالة" كتابه فً قال بشروط، به احتج فقد -عنه هللا رضً- الشافعً اإلمام وأما

 أو صحابً، بقول اعتضدت أو مرسلة، ولو آخر وجه من جاءت إن حجة التابعٌن كبار مراسٌل

 ٌنتهض وال حجة، مرسله ٌكون فحٌنئذ، ثقة إال ٌسمى ال سمً لو المرسل كان أو العلماء، أكثر

 ".قبلها أحدا أعلم فال التابعٌن كبار غٌر مراسٌل وأما المتصل، رتبة إلى

 فوجدها تتبعها ألنه المسٌب؛ بن سعٌد مراسٌل إال بالمرسل ٌحتج ال الشافعً اإلمام إن: قٌل وقد

 وأن، صحٌح غٌر واإلثبات النفً فً اإلطالق أن النووي اإلمام حقق وقد أخر، وجوه من مسندة

 ولٌس ذكرناها، التً الشروط استكملت إذا وغٌره المسٌب بن سعٌد بمراسٌل ٌحتج أنه الصحٌح

 مسندا ٌوجد لم ما مراسٌله فً أن على، إرساال التابعٌن أصح أنه إال هذا فً مٌزة المسٌب البن

 .صحٌح وجه من بحال

 متضلعان شافعٌان فقٌهان حافظان جلٌالن إمامان قاله ما على هذا فً النووي اإلمام اعتمد وقد

 .كالمه ومعانً الشافعً بنصوص التامة والخبرة واألصول والفقه الحدٌث فً

 أو، الصحابة من كثٌر عن سمعه لكونه الحدٌث ٌرسل قد التابعٌن بعض أن ٌعلم أن ٌنبغً ومما

 الحسن عن روي. المرسلة رواٌته فً ٌطعن ال هذا مثل فإرسال، األغراض من ذلك لغٌر

 ٌحذف وكان"، الصحابة من سبعٌن من سمعته إذ -المرسل أي- أطلقه إنما: "قال أنه البصري

 .الفتنة لخوف عنه هللا رضً علً اسم

 ":الصحابً مرسل"

 -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول قول من عباس كابن وأحداثهم الصحابة صغار ٌروٌه ما هو

 .ٌشاهدوه أو منه ٌسمعوه ولم تقرٌره، أو فعله، أو

- فعائشة وغٌرهما؛ ومسلم البخاري رواه، الوحً بدء فً -عنها هللا رضً- عائشة حدٌث: مثاله

 من الحدٌث سمعت تكون أن إما فهً حٌنئذ ولدت تكن ولم القصة، تشهد لم -عنها هللا رضً

 مراسٌل من فٌكون به أخبرها الصحابة بعض ٌكون أو ذلك، بعد -وسلم علٌه هللا صلى- النبً

 .بالحدٌث االستدالل ٌكون الثانً االحتمال هذا وعلى الصحابة،

 عن رواٌتهم أكثر ألن المسند؛ الموصول حكم فً وهو، والفقهاء المحدثٌن عند حجة أنه" حكمه"

 االحتجاج أن ذكر العلماء بعض إن ثم، عدول كلهم ألنهم تضر؛ ال بالصحابة والجهالة، الصحابة



 الفقهاء، عند به االحتجاج فً خالفا ذلك فً وغٌره األثٌر ابن ذكر وقد إجماع، موضع به

 .التابعٌن بعض عن تلقٌه الحتمال اإلسفراٌٌنً إسحاق أبً األستاذ عن قبوله عدم وٌحكى

 كعب عن رووا فقد، العبادلة وبقٌة، عباس كابن التابعٌن عن الصحابة من جماعة روى وقد

 صنف وقد التابعٌن من وكعب والحرام، بالحالل ٌتعلق ال فٌما ولكن، المروٌات بعض األحبار

 رواٌات أن والحق، األحادٌث من جملة فذكر، التابعٌن عن الصحابة رواٌة فً وغٌره الخطٌب

 من هو وإنما مرفوعة، أحادٌث لٌست قلتها على وأنها نادرة، قلٌلة التابعٌن عن الصحابة

 .موقوفا أو وحكاٌات، قصص أو اإلسرائٌلٌات،


