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 مصطلح الحدیث
) والروا�ة بـ(عن)  الفرق بین الروا�ة بـ(أنَّ

 
 )،عن فالن( :و�ذا قال ،ا�كون الحدیث منقطعً  )،فالًنا نَّ (أ :إذا قال الراوي للحدیثهل  :السؤال

 �كون متصًال؟ وما الفرق بینهما؟  

 عن عند جمهور أهل العلم.نْ عَ ن �السند المُ نَّ َأالسند المُ  :الجواب

........................... 
 

) ُحكُم (َعْن) َفالُجلُّ    َوُحْكُم (َأنَّ
 

ْوا، َوللَقْطِع َنَحا (الَبْرِدْ�ِجْي)  َسوَّ
 

 َحتَّى َیِبیَن الَوْصُل في التَّْخِر�جِ  
 

 ،(عن) وتختلف عن ،بین الوصل) منقطعة حتى یَ أحمد بن هارون یرى أن (أنَّ  :البرد�جي
الصالح لإلمام أحمد و�عقوب  ونسب القول بهذا ابنُ  ،عنده عننْ عَ المُ �ختلف عن السند  ننَّ َأالمُ ف

 )-صلى هللا علیه وسلم- �النبي عماًرا مرَّ  عن محمد بن الحنفیة أنَّ (واستدل �حدیث  ،ابن شیبة
علیه -�النبي  رَّ عن محمد بن الحنفیة عن عمار أنه مَ (؛ بینما الروا�ة األخرى )منقطع( :قال

فحكى عن أحمد  )،عن عمار(والثاني  )،عماًرا أنَّ (؛ ألن األول )متصل( :قال )-الصالة والسالم
ن بین اد و�عقوب بن شیبة �فرقإن أحم :فقال ،والثاني متصل ،و�عقوب بن شیبة أن األول منقطع

 لكن قال الحافظ العراقي في ألفیته: ،بهذا الحدیث استدالًال  )،عن(و) أنَّ (

........................ 
 

 هْ �وْ ب َص صوِّ ه ولم �ُ كذا لَ  
 

محمد بن  ولكن ،ر الحرفمجرد تغیُّ لوهو أنه لیس  ،�عني ما أدرك السبب في التفر�ق
، در�ها�حكي قصة لم یُ  هو )-صلى هللا علیه وسلم-�النبي  عماًرا مرَّ  أنَّ ( :الحنفیة حینما �قول

 :طالب علم ممن عمره ثالثون سنة �قولأن لو  مثًال ف ،منقطعة الروا�ةف ،حصلت قبل والدتهفهي 
هذا  قطًعا ال، لكن لو أنَّ  !؟)متصل( نقول:هل  ،أر�عین سنة قبلممن مات  )،الشیخ فالن أنَّ (

 :عن فالن وقال لي(عنه من لفظه  القصة روى ثم  طالبالشیخ طالت �ه الحیاة وأدر�ه هذا ال
في �ون الراوي �حكي  ولیس مرد ذلك إلى اختالف الحرف و�نما المردُّ  ،صارت متصلة )كذا

هللا صلى -�النبي  عماًرا مرَّ  أنَّ : (محمد بن الحنفیةفقول  ،تكون منقطعةف )أنَّ ـ(قصة لم �شهدها ب
�حكي قصة  ن هوإذ ،لم یدر�هال، ؟ -علیه الصالة والسالم-أدرك النبي  فهل هو )-علیه وسلم
 )-علیه الصالة والسالم-�النبي  ه مرَّ عن عمار أنَّ ( :وحینما �قول ،فهي منقطعة ،لم �شهدها

�عني -كذا له ( :ولذا قال الحافظ العراقي ،وقد أدر�ه -وهو عمار– �حكي القصة عن صاحبها



٢ 
 

 ،�عني ما أدرك السبب الحقیقي لحكم أحمد و�عقوب بن شیبة )هْ ب صو�ولم �صوِّ  -البن الصالح
 ) حكم (عن).واألصل أن حكم (أنَّ 
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