
 "املنقطع":
 قد اختمفت آراء العمماء في تعريف المنقطع, وىاك آراءىم في ذلك: تعريفو:

 "األول" تعريف الحاكم أبي عبد اهلل:
المنقطع: ىو ما سقط فيو قبل الوصول إلى التابعي راٍو في موضع أو في مواضع, أو ذكر فيو 

.  بعض الراوة بمفظ مبيم نحو رجل أو شيخ مثًلا
صمى اهلل عميو -وبين المرسل عنده أن المرسل ما رواه التابعين عن النبي فالفرق بينو 

 من غير ذكر الصحابي. -وسمم
وانتقد تعريف الحاكم: بأن الصحيح أن يقال: "إلى الصحابي"؛ ألن ما سقط منو التابعي يسمى 

 معضًلا ال منقطعاا.
فإنيم ال يسمونو منقطعاا  وبأن ما روي عن شخص مبيم ال يوافقو عميو األكثرون من العمماء,

بل ىو متصل في إسناده مجيول كما نبو عمى ذلك اإلمام العراقي في تعميقاتو عمى "عموم 
 الحديث" البن الصًلح.

عن  مثال ما حذف فيو راٍو واحد في أكثر من موضع ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري
صمى اهلل عميو وسمم: "إن -اهلل  عن حذيفة قال: قال رسول أبي إسحاق عن زيد بن ُيَثْيع
 " الحديث. ...وليتموىا أبا بكر فقوّي أمين 

فيذا إسناد ظاىره االتصال, ولكن إذا تأمل فيو الماىر في صنعة الحديث وجده منقطعاا في 
نما سمعو من النعمان بن أبي شيبة  موضعين؛ ألن عبد الرزاق لم يسمعو من الثوري, وا 

ا من أبي إسحاق, إنما رواه عن شريك عن عن الثوري؛ وألن  2الجندي الثوري لم يسمعو أيضا
ير أبي إسحاق, ومثال عن رجمين عن شداد  1الثاني: الحديث الذي رواه أبو العًلء بن الشِّخِّ

في الدعاء في الصًلة: "الميم إني أسألك  -صمى اهلل عميو وسمم-بن أوس عن رسول اهلل 
لك قمبا سميما, ولسانا صادقا, وأسألك شكر نعمتك, الثبات في األمور وعزيمة الرشد, وأسأ

وحسن عبادتك, وأستغفرك لما تعمم وأعوذ بك من شر ما تعمم وأسألك من خير ما تعمم". قال 
الحاكم: ىذا مثال لنوع من المنقطع لجيالة الرجمين بين أبي العًلء بن الشخير, وشداد بن 

 أوس.
 خطيب وابن عبد البر:الثاني: تعريف الفقياء وبعض المحدثين كال

المنقطع: ىو ما لم يتصل إسناده عمى أي وجو كان سواء أكان الساقط منو الصحابي أو 
صمى اهلل -غيره, إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال عند االستعمال ما رواه التابعي عن النبي 

أكان  عميو وسمم, وأكثر ما يوصف باالنقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي, وسواء
من أول السند أو وسطو أو آخره, وسواء أكان الساقط واحدا أم أكثر. قال ابن الصًلح في 



مقدمتو: "وىذا المذىب أقرب, صار إليو طوائف من الفقياء وغيرىم, وىو الذي ذكره الحافظ 
 .2أبو بكر في كفايتو"

يكون المنقطع ولعمك عمى ذكر مما ذكرناه لك في تعريف المرسل عند الفقياء, وعمى ذلك 
 والمرسل عندىم عند اإلطًلق سواء, وتكون النسبة بينيما التوافق.

نما  لم -رضي اهلل عنو-فإن مالكا  ..."مثالو": مالك عن ابن عمر  يسمع من ابن عمر, وا 
سمع من نافع عن ابن عمر, ومن أمثمتو التعاليق التي في صحيح البخاري ومسمم عن غير 

 د ونحوىا.شيوخيما, ومراسيل أبي داو 
"القول الثالث": المنقطع: ىو ما روي عن التابعي, أو من دونو قوال كان أو فعًل, وىذا القول 

 غريب ضعيف ألن المعروف أن ذلك يسمى مقطوعا ال منقطعا وبينيما فرق.
 "تعريف المحققين من المحدثين":

 ا يأتي:ذىب المحققون من المحدثين كالحافظين العراقي وابن حجر وغيرىما إلى م
المنقطع: ىو ما سقط منو قبل الصحابي راٍو واحد في موضع أو في مواضع, فإن سقط منو 
واحد في موضع قيل لو: منقطع, فإن سقط منو اثنان في موضعين قيل لو: منقطع في 

 موضعين وىكذا.
ن سقط منو اثنان عمى التوالي فيو المعضل,  أما إن سقط منو الصحابي فيو المرسل, وا 

ذا تكون النسبة بين المرسل والمنقطع, والمعضل التباين, ولو استبعدنا من تعريف وعمى ى
الحاكم ما ذكرنا فيو أحد الرواة بمفظ مبيم, لكان تعريفو موافقا لتعريف المحققين من 

 المحدثين.
 ومثال المنقطع عند المحدثين المثال الذي ذكرناه أوال.

 "بم يعرف االنقطاع؟ ":
الراوي والمروي عنو؛ إما بعدم المعاصرة, أو بعدم االجتماع بو والمقى, ولم  يعرف االنقطاع بين

تكن لو منو إجازة, وذلك يعرف من جية عمم "تاريخ الرجال" المبين لمواليد الرواة ووفياتيم 
وتعيين أوقات طمبيم, وارتحاليم ولقاءاتيم, ولذلك عني المحدثون بعمم تاريخ الرجال عناية 

بما لو, وما عميو, وشرحوىم فييا  ي ذلك كتبا كثيرة وواسعة ذكروا فييا كل راوٍ فائقة, وألفوا ف
ثم إن االنقطاع قد يكون ظاىرا, وقد يكون خفيا,  تشريحا دقيقا عادل ال تحيف فيو, وال غبن.

 فًل يدركو إال أىل المعرفة واإلتقان, وقد يعرف بمجيئو من وجو آخر بزيادة رجل أو أكثر.
 


