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 مصطلح الحدیث
 الحدیث المنقطع على )المقطوعمصطلح ( إطالق

 
 هل الحدیث المقطوع هو الحدیث المنقطع؟ :السؤال

فالمرفوع ما أضیف  ،في االصطالح عند أهل العلم أن المقطوع قسیم للمرفوع والموقوف :الجواب
والمقطوع ما �ضاف  ،والموقوف ما �ضاف إلى الصحابي ،-صلى هللا علیه وسلم-إلى النبي 

 .إلى التا�عي فمن دونه

واالنقطاع  ،واإلعضال ،اإلرسال :و�شمل أنواع االنقطاع، والمنقطع ما لم یتصل إسناده
حیث إن  ،فالمقطوع في االصطالح غیر المنقطع ،إلى غیر ذلك ،واالنقطاع الخفي ،الظاهر

ه سقط سواء �ان من أوله أو والمنقطع ما في إسناد ،المقطوع ما �ضاف إلى التا�عي فمن دونه
 ،ألنه لم یتصل إسناده ا؛هذا في الجملة �سمى منقطعً  ،من آخره أو في أثنائه بواحد أو �أكثر

و�ر�د �ه  )المنقطع(طلق و�عضهم �عكس �ُ  ،)المنقطع(و�ر�د  )المقطوع(طلق و�عضهم �ُ 
ولذلك  ،استقر علیه األمراصطالح األكثر وهو الذي هو  الذي ذ�رناه أوًال  لكن هذا ،)المقطوع(

هذا موقوف ( :و�قولون  )،هذا مرفوع متصل( :�قولون  ،ال یرون الجمع بین المقطوع مع االتصال
یبقى  ،بین الوقف واالتصالو�ذا  ،وال شك أن النظر مختلف بین الرفع واالتصال )،متصل

) �أن �قال: لمتصلا(و )الموصول(طلق علیه أن �ُ  الم یرو ف ،هو ما أضیف إلى التا�عيو المقطوع 
المقطوع ف ،للتنافر اللفظي بین القطع واالتصال صل) أو (هذا مقطوع موصول)؛(هذا مقطوع متَّ 

 ،ةفي الحقیقة أن الجهة منفكَّ فو�ال  ،و�ینهما تنافر لفظي ،والموصول من االتصال ،من القطع
والنظر من حیث االصطالح في  ،إلى النسبة ):المقطوعفي (االصطالح  من حیثالنظر ف
 إذا و�الَّ  ، من جهة التنافر اللفظي فقطمنع منه إالَّ فال �ُ  وحینئذٍ  ،إلى اتصال اإلسناد ):الموصول(

إلى  "متصل"وهو البصري،  الحسن التا�عي مضاف إلى �عني "مقطوع"إن هذا ( :ُبیِّن وقیل
 "متصل"وهو ، سعید بن المسیب التا�عي مضاف إلى �معنى أنه "مقطوع"إن هذا )، أو: (الحسن

 .ألنه واضح ؛ال إشكال في ذلك، فمن دونهماسعید) أو إلى إلى 

ُه ُ�ِضلُُّه َوَ�ْهِد�هِ {وفي قول هللا تعالى:  إلى الكلمتین مجردتین فقط إذا نظرنا  ]٤الحج: [ }َفَأنَّ
 ،عن سبیل هللا وصراطه المستقیم }�ضله{ إذا نظرنا إلى المعنى، لكن )،تنافر (بینهما :قلنا
لكن  ،ت الجهة فال مانعفإذا انفكَّ فال إشكال،  -نسأل هللا العافیة- ،إلى عذاب السعیر }یهد�ه{و

 تعلَّق اللفظ ومتعلَّق ما یناقضه في اللفظ. بیَّن مُ ینبغي أن یُ 
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