
 "املعضل":
المعضل لغة: مأخوذ من أعضمو األمر بمعنى أعياه فيو من أعضل المتعدي ال من  تعريفو:

أعضل القاصر بمعنى استغمق, وأشكل؛ ألن اسم المفعول في مثل ىذا إنما يأتي من المتعدي 
ال من القاصر وأعضل المتعدي منقول من عضل الالزم, فاليمزة لمتعدية, وعمى ذلك يكون 

 الزما وأعضل يأتي الزما ومتعديا.عضل 
وفي االصطالح: ىو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا عمى التوالي. وىذا ىو المعتبر عند 
المحدثين وبذلك يتميز عن المرسل: الذي سقط منو الصحابي, والمنقطع: الذي سقط منو راٍو 

 واحد في موضع أو في أكثر.
منيم من يجعمو نوعا من أنواع المنقطع ويقول: ومن العمماء من يسميو مرسال كالخطيب, و 

كل معضل منقطع, وال عكس, وىذا إنما يتمشى عمى مذىب من يرى أن المرسل والمنقطع 
يطمقان عمى كل ما لم يتصل إسناده, وىم الفقياء ومن وافقيم, مثالو: ما يرويو تابع التابعي 

, أو فعل كذا, وكذلك ما يرويو من كذا ...صمى اهلل عميو وسمم -قائال فيو: قال رسول اهلل 
دون تابع التابعي عن رسول اهلل أو عن أبي بكر, وعمر وغيرىما غير ذاكر لموسائط بينو 

 وبينيم.
صمى اهلل عميو -ومن ذلك قول اإلمام مالك في "الموطأ" بمغني عن أبي ىريرة أن رسول اهلل 

األعمال إال ما يطيق". فقد  قال: "لمممموك طعامو وكسوتو بالمعروف وال يكمف من -وسمم
سقط بين مالك وأبي ىريرة اثنان, وذلك أن مالكا قد روى ىذا الحديث متصال خارج الموطأ, 

, ومن ذلك ريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنين منوعجالن عن أبيو عن أبي ى فرواه عن محمد بن
 كذا. -صمى اهلل عميو وسمم-قول المصنفين من الفقياء, وغيرىم. قال رسول اهلل 

أن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثا  -كما قال ابن الصالح-ومما يمحق بالمعضل 
فقد جعمو  -صمى اهلل عميو وسمم-موقوفا عميو, وىو حديث متصل مسند إلى رسول اهلل 

 الحاكم أبو عبد اهلل نوعا من المعضل.
ممت كذا وكذا. فيقول: ما مثالو: ما روى األعمش عن الشعبي قال: "يقال لمرجل يوم القيامة ع

عممتو, فيختم عمى فيو فتنطق جوارحو, أو لسانو فيقول لجوارحو أبعدكم اهلل ما خاصمت إال 
 فيكن".

 -صمى اهلل عميو وسمم-فقد أعضمو األعمش, وىو عند الشعبي عن أنس عن رسول اهلل 
  عميو وسمم.صمى اهلل-متصال مسندا وبذلك يكون المحذوف منو اثنان: الصحابي ورسول اهلل 

 وقال الحافظ ابن حجر: إن ما ذكره ابن الصالح لو شرطان.
ال فيو مرسل. -صمى اهلل عميو وسمم-أن يكون مما يجوز نسبتو إلى غير النبي  -1  وا 



ال فيو موقوف عمى التابعين ال معضل  -2 أن يروى مسندا من طريق الذي ُوِقف عميو وا 
 .شرط التسمية من سقوط اثنينيتحقق الحتمال أنو قالو من عنده, فمم 

 "تفريعات":
"األول": اإلسناد المعنعن: وىو الذي يقال فيو: فالن عن فالن. ما حكمو؟ أىو محمول عمى 

 االتصال؟ أم ىو من قبيل المرسل والمنقطع؟
ذىب بعض العمماء إلى أنو من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصالو والصحيح الذي 

متصل محمول عمى السماع, وىو الذي ذىب إليو جماىير العمماء من عميو العمل أنو 
المقرئ, وابن عبد البر حافظ المغرب إجماع أىل  ن وغيرىم, وادعى أبو عمرو الدانيالمحدثي

 العمم عمى ىذا.
 وقد اشترطوا إلفادتو االتصال شرطين:

 معاصرة الراوي لمن روى عنو مع ثبوت المقاء. -1
, وقد اكتفى اإلمام مسمم بالمعاصرة فحسب, ولم يشترط ثبوت يسلالتدالبراءة من وصمة  -2

المقاء بالفعل, وأنكر عمى من اشترط المقاء, وشنع عميو في خطبة كتابو الصحيح, وقال: "إن 
القول الشائع المتفق عميو بين أىل العمم باألخبار قديما وحديثا أن يثبت كونيما في عصر 

ن لم يأت في  .أنيما اجتمعا أو تشافيا"خبر قط  واحد, وا 
والحق ىو األول, وىو اشتراط المعاصرة مع المقي, قال ابن الصالح في مقدمتو: "وفيما قالو 
 مسمم نظر, وقد قيل: إن القول الذي رده مسمم ىو الذي عميو أئمة ىذا الشأن: الشافعي وعمي

مسمم واشترط أبو  , وليذا رجح صحيح البخاري عمى صحيحبن المديني؛ والبخاري, وغيرىما"
 المظفر السمعاني مع المقاء طول الصحبة فزاد ىذا عمى ما شرط الجميور

 وىو قول ضعيف, والعمل عند المحدثين عمى خالفو.
فالنا قال: كذا, أىو مثل قولو: عن فالن, فيكون محموال  اني": اختمفوا في قول الراوي: إن"الث

 و عن فالن؟عمى االتصال حتى يثبت خالفو, أم ىو دون قول
فذىب البعض إلى أنيما ليسا سواء, فجعموا "عن" تفيد االتصال, و"أن" في حكم االنقطاع حتى 

 يثبت خالفو.
 وذىب الجميور من العمماء إلى أنيما سواء, وأنيما يفيدان االتصال بالشرطين المتقدمين:

 المعاصرة مع المقي. -1
 أن ال يكون معروفا بالتدليس. -2

وما ذىب إليو الجميور ىو ما ذىب إليو اإلمام مالك بن أنس إمام دار اليجرة, ويقوي ما 
ذىب إليو الجميور ما حكاه ابن عبد البر من إجماع العمماء عمى أن اإلسناد المتصل 



بالصحابي سواء فيو أن يقول الصحابي: قال رسول اهلل, أو عن رسول اهلل, أو إن رسول اهلل 
 و سمعت رسول اهلل يقول كذا, فكل ذلك محمول عمى السماع.قال كذا مثال, أ

"الثالث": الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسال, ورواه بعضيم متصال, ما حكمو؟ أىو من 
 قبيل المتصل؟ أم من قبيل المرسل؟ خالف بين العمماء.

ان من أرسمو منيم من قال: إن الحكم لممرسل, ومنيم من قال: الحكم لألكثر, واألحفظ, فإذا ك
أكثر أو أحفظ فالترجيح لممرسل, وال يقدح في عدالة من وصمو وأىميتو, وقيل: يقدح في 

 عدالتو وأىميتو.
ن خالفو غيره سواء أكان  ومنيم من قال: الحكم لمن أسنده مطمقا إذا كان عدال فيقبل خبره, وا 

و الخطيب وابن األخير ىو الصحيح الذي صحح المخالف لو واحدا أم جماعة, وىذا القول
 الصالح وعميو جميور الفقياء, واألصوليين.

وسئل اإلمام الكبير البخاري عن حديث: "ال نكاح إال بولي وشاىدي عدل" فحكم لمن وصمو 
وقال: الزيادة عن الثقة مقبولة ىذا مع أن من أرسمو شعبة, وسفيان وىما جبالن في الحفظ 

 واإلتقان.
لمجرد الزيادة بل ألن لحذاق المحدثين نظرا آخر, وىو الرجوع وقيل: إن البخاري لم يحكم بذلك 

 .حكم بحكم مطردإلى القرائن دون ال
وما قالو اإلمام البخاري, ىو الحق الذي ال محيص عنو, فإن من حفظ حجة عمى من لم يحفظ 
وكذلك يكون الحكم فيما إذا رواه بعضيم مرفوعا ورواه بعضيم موقوفا, ومثل ذلك ما إذا روى 

لراوي حديثا واحدا, واختمفت الرواية عنو فروي عنو مرة مرفوعا ومرة موقوفا, أو مرة موصوال, ا
 ومرة مرسال, فالصحيح في ذلك تقديم الرواية الزائدة؛ ألنيا زيادة ثقة وىي مقبولة.

 


