
 الحدیث مصطلح

 والمنقطع والمقطوع ،الفرق بین الشاذ والمنكر

 

 والمنقطع والمقطوع؟ ،: ما الفرق بین الشاذ والمنكرالسؤال

ما یرو�ه  :والمنكر ،ما یرو�ه الثقة مخالًفا فیه غیره من الثقات :: الشاذ من الحدیثالجواب
مع وجود  ،فالفرق بینهما أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعیف ،الضعیف مخالًفا فیه الثقات

ق فرِّ ومنهم من ال �ُ  ،هذا على القول الذي اختاره ابن حجر وغیره من المتأخر�ن ،المخالفة فیهما
 ،إنه منكر :�ما �صح أن �قال ،إنه شاذ :صح أن �قال�خالفة ُوجدت المفإذا  ،بین الشاذ والمنكر

 أو ضعیًفا. لفاالمخ ثقة �ان

 ،منع من العملألن وجود المخالفة تَ  ؛كالهما من قسم الضعیفف االستداللمن حیث  أما
دام الراوي ثقة فالخبر  ماف ،لكنه مرجوح ،من الشاذ ما هو صحیح :ومن أهل العلم من �قول

العمل �ه ال  هذا المانع منو  ،ن هو أوثقلكن �منع من العمل �ه مخالفة مَ  ،یوصف �أنه صحیح
 .لكن الذي اختاره ابن حجر وغیره من المتأخر�ن أنه من قسم الضعیف ،�منع من �ونه صحیًحا

إلى �ما أن المرفوع ما �ضاف  ،ما �ضاف إلى التا�عي :فالمقطوع :وأما المقطوع والمنقطع
فالمقطوع ما �ضاف إلى  ،والموقوف ما �ضاف إلى الصحابي، -علیه الصالة والسالم-النبي 
في ، في أكثر من موضع واحد أو أكثر من راوٍ  ما سقط من أثناء إسناده راوٍ  :والمنقطع .التا�عي

وال آخره  ،فال �كون السقط من مبادئ اإلسناد لیخرج بذلك المعلق ،أي طبقة من طبقات الرواة 
 ،وال من أثنائه في أكثر من راوي لیخرج المعضل ،الذي هو الصحابي فیخرج بذلك المرسل

وال من آخره الذي فیه الصحابي  ،ال من أوله فیخرج المعلق-�سقط من أثناء إسناده فالمنقطع ما 
ال �كون ف ،لكن براٍو واحد ،راٍو واحد في موضع واحد أو في أكثر من موضع -فیخرج المرسل
طلق المنقطع على جمیع أنواع االنقطاع في �ما أنه �ُ  ،فهذا تحدید المنقطع بدقة ،أكثر من راوٍ 
طلق �ُ و  ،طلق المنقطع و�راد �ه المرسلفیُ  ،أو من أوله ،أو من أثنائه ،�ان من آخره السند سواء

لكن االصطالح الخاص �المنقطع  ،على المعلق أ�ًضا أنه منقطع �معنى أنه لم یتصل إسناده
�ما أن  ،طلق على المنقطعالمقطوع �ُ و  .الذي �قتضي تسمیة �ل نوع �اسم خاص هو ما قدمناه

وأطلق على  ا،بعض أهل العلم أطلق على المقطوع منقطعً ف ،على المقطوعطلق المنقطع �ُ 
 .رف المقصود �حیث ال یلتبس األمروهذا ال �ضیر لكن إذا عُ  ،االمنقطع مقطوعً 

ُیروى عن  ، �أنمتصلٍ  ضاف إلى التا�عي �سندٍ قد �ُ  -المضاف إلى التا�عي-المقطوع و 
هذا متصل ( :فهل نقول ،سیر�ن �سند متصلیروى عن ابن أو  ،الحسن البصري �سند متصل



موقوف على الصحابي متصل ( ،)هذا مرفوع متصل( :�ما أننا نقول ؟أو ال �جوز ذلك )مقطوع
ووجدنا ما �ضاف إلى التا�عي �ابن سیر�ن أو الحسن البصري أو ابن المسیب أو  ،)إسناده

موقوف ( )،رفوع متصلم( :�ما نقول )إنه مقطوع متصل( :هل نقولف ،غیرهما إسناده متصل
للتنافر اللفظي بین  ؛طلق على المقطوع أنه متصل ولو اتصل إسنادهال �ُ  :قالوا ؟)متصل
 لكن إذا عرفنا أنَّ  ،تنافر لفظي ،)متصل مقطوع( :تقول حین اللفظین هناك تنافر بینف ،اللفظین

 متصًال ق علیه طلِ تُ و  ،�اعتبار اإلضافة اق علیه مقطوعً طلِ تُ �أن  ،هذا اإلطالق مع انفكاك الجهة
جاء الرجل  :�ما أنك تقول ،رف المقصودفال مانع من ذلك إذا عُ  ،�اعتبار عدم انقطاع إسناده

أو  اتناقًض  هناك�حصل لبس وُ�ظن أن و الناس ما یدرون ف فإذا قلت ذلك �تا�ةً  ،الطو�ل القصیر
س ینظرون إلیه من والنا ،جاء الطو�ل القصیر :لكن إذا دخل شخص على مجلس وقیل ،اتنافرً 

مكن أن یزول اللبس وُ�فهم �ُ  ،وقامته قصیرة ،ئة سنةامأو  سنة تسعین قد بلغ ،حیث العمر طو�ل
فالمقصود أن اإلطالق الذي ُیوقع في لبس هو الذي  ،وحینئٍذ ال مانع من هذا اإلطالق ،المقصود

�ما  ،منع إطالقهفإنه ال �ُ وقع في لبس مع انفكاك الجهة ووضوح هذا االنفكاك والذي ال یُ  ،منع�ُ 
ُه ُ�ِضلُُّه َوَ�ْهِد�ِه} :-جل وعال-جاء في قوله  لكن الجهة  ،الضالل غیر الهدا�ة]، ٤الحج: [ {َفَأنَّ

 �هللا أعلم. ،و�هد�ه إلى صراط الجحیم ،ضله عن الصراط المستقیم�ُ  ،منفكة
 .١٧/٧/١٤٣٢برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة األر�عون،  المصدر:


