
 مصطلح الحدیث
 تقو�ة موقوف الصحابي �موقوف صحابي آخر

 
على صحابي  یتقوَّى �موقوفٍ  -رضي هللا عنه-هل الموقوف على صحابي �أبي هر�رة  :السؤال

 ؟-رضي هللا عنهما-�أن �كون موقوًفا أ�ًضا على ابن ع�اس  ،آخر

 االحتجاج �ه وعدمه،لعلم في مسألة ی�قى أن قول الصحابي محل خالف بین أهل ا :الجواب
 و�ذا وافقه صحابيٌّ  خاَلف،لكن ی�قى أنه إذا لم �ُ  ،ن یرى أن قول الصحابي حجةن أهل العلم مَ ومِ 

الس�ما  ،وهذا قول جمع من أهل العلم-ل�س �حجة  :ن �قولوأما عند مَ  ،ال شك أنه یتقوَّى فآخر 
و�ن �انت أقوال الصحا�ة  ،فإنه حینئٍذ �كون �سائر أقوال الرجال -إذا خولف من صحابي آخر

ون بها و�هتمون بنقلها وال عنَ وأهل العلم �ُ  ،أقرب إلى الحق وأقرب إلى الصواب وأقرب إلى الدلیل
من  فأقوال الصحا�ة محل عنا�ة ،-رحمه هللا-وهذه طر�قة اإلمام أحمد  ،�خالفونها إال بدلیل قوي 

 هذه والكالم في ،حشد أقوالهم في المسألةفإنه �عتني بها و�َ  ،الس�ما عند اإلمام أحمد أهل العلم،
 ومع ذلك قول االثنین أقوى من قول الواحد في الجملة. ،المسألة �ثیر

فهو وأما التقر�ر فال، ، أو من فعله ،ما یروى عن الصحابي من قولههو  :الموقوفوالمراد �
 خاص �المرفوع.

سمى ن �عدهم �ُ �عدهم من التا�عین ومَ ن روى عمَّ بینما ما یُ ا، عد موقوفً كل �الم الصحا�ة �ُ ف
ما �ضاف إلى  :والموقوف ،-عل�ه الصالة والسالم-ما �ضاف إلى النبي  :فالمرفوع ،مقاط�ع

 .ما �ضاف إلى التا�عي فمن دونه :والمقطوع ،الصحابي

واالنقطاع یتعلق �عدم اتصال  ،ألن المقطوع یتعلق �اإلضافة ؛المقطوع غیر المنقطعو 
من و  ،والمنقطع ،الموصول :من الموقوفاتو  ،والمنقطع ،الموصول :فمن المرفوعات .السند

إذا اتصل ف الموصول، والمنقطع من حیث الواقع، :-ما �ضاف إلى التا�عي فمن دونه-المقاط�ع 
لم و�ذا  ،متصًال  اصار مقطوعً  مأو غیره ،أو إلى سعید ،أو إلى ابن سیر�ن ،السند إلى الحسن

للتنافر ؛ نازع في تسم�ة المقطوع متصًال �عض أهل العلم یُ أن مع  ا،منقطعً  امقطوعً  یتصل صار
مع أنه ممكن مع انفكاك   في الوقت نفسه؟متصًال  افك�ف �صیر مقطوعً  ،اللفظي بین اللفظتین

والقطع الذي اسم المفعول منه  ،فالوصل ینصرف إلى اتصال السند ،هنا منفكةٌ  والجهةُ  ،الجهة
لكن أهل العلم  ،جهته منفكة �اإلضافةف ،ن دونهإلضافة إلى التا�عي فمَ ى اینصرف إل )مقطوع(

ُیدَخل المقطوع في مسمى الموصول، مع أن حق�قته قد  وا أنیر من �اب درء التنافر اللفظي لم 
 من �اب التنافر اللفظي. الكن هذ ،�عني سنده متصل �كون موصوًال،
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