
 مصطلح الحدیث
 إعالل الحدیث المرفوع �الموقوف، والموصول �المرسل

 
 والحدیث الموصول �المرسل؟ ،الحدیث المرفوع �الموقوف لُّ عَ متى �ُ  :السؤال

أو اإلرسال مع  ،في تعارض الوقف مع الرفع-أهل العلم �ختلفون في هذه المسألة  :الجواب
وال  ،معهما ز�ادة علم لَ َص ووَ  عَ فَ ن رَ ألن مَ  ؛العبرة �المرفوع والموصول :فمنهم من �قول -الوصل

ن مَ و�ذلك  ،فَ قَ ن وَ على مَ  ن رفع معه ز�ادة علم خفیْت ألن مَ  ؛لَ رسَ وال لمن أَ  فَ قَ لتفت ال لمن وَ یُ 
من أهل العلم من أهل و  .ن أرسللتفت إلى مَ ال یُ ف خفیْت على َمن أرسل، ل معه ز�ادة علموص

العبرة  �ذلكو  ،والرفع مشكوك ف�ه ،مت�قَّنالألنه  ؛الحكم للوقفمن �قول �العكس: الحدیث 
 .العبرة �األكثر :ومنهم من �قول .المت�قَّنواإلرسال هو  ،ألن الوصل مشكوك ف�ه ؛�اإلرسال

عمل األئمة  لكن الذي عل�ه ،إلى غیر ذلك من األقوال..العبرة �األحفظ :ومنهم من �قول
 ،حه القرائنرجِّ بل �حكمون ت�ًعا لما تُ  ،ردوالجهابذة الحفاظ الك�ار أنهم ال �حكمون �حكم عام مطَّ 

 ؛الموصول وُ�علُّون و�حكمون �اإلرسال  ،ون المرفوع بهذا الموقوفعلُّ فأح�اًنا �حكمون �الوقف و�ُ 
حكم ولذلك �ل حدیث �ُ  ،ردمطَّ  ل�س هناك حكم عامف ،أو العكس ،عل�ه ورجحته ْت ألن القرائن دلَّ 
ردة عادتهم وقواعدهم المطَّ  مع أن المتأخر�ن جرْت  ،نظر في أقوال األئمة ف�هو�ُ  ،دةعل�ه على حِ 

لكن األئمة الحفاظ الك�ار تجد أحكامهم  ،ألن معه ز�ادة علمعلى أن الحكم للرفع وللوصل؛ 
 وآخر. متفاوتة في هذا بین حدیثٍ 

ألنا وجدنا في أحكامهم  ؛الحفاظاألئمة عل�ه عمل الذي وهو  ،ائنرجحه القر العبرة �ما تُ ف
وأح�اًنا  ،وأح�اًنا �حكمون �الوقف ،�حكمون �الوصلوأح�اًنا  ،أنهم �حكمون �اإلرسال أح�اًنا

 :و�ن �ان �عض األئمة �میل و�ستروح إلى اإلرسال مثل ،ت�ًعا لما ترجحه القرائن ،�حكمون �الرفع
وأما  ،ردلكن ل�س هناك حكم عام مطَّ  ،الغالب عنده اإلرسال فإن الدارقطني :ومثل ،أبي حاتم

وابن القطان وغیرهم من األئمة الك�ار فإنهم  ،وابن المدیني ،أحمد :�ق�ة األئمة الك�ار الحفاظ مثل
المحفوظ ف�ه  ، أوالمحفوظ ف�ه الوقف ف�حكمون عل�ه �أن ،یتر�ون الحكم للقرائن في �ل حدیث

 �هللا أعلم.  ،المحفوظ ف�ه اإلرسال ، أوالمحفوظ ف�ه الوصل ، أوالرفع
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