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 الخفي المرَسل -2

 :تعريفه -1
 أطمق المرِسل كأن اإلطالق، بمعنى اإلسال، من مفعول اسم: لغة المرَسل: لغة -أ

 .يصمو ولم اإلسناد
 .بالبحث إال يدرك فال ظاىر، غير اإلرسال من النوع ىذا ألن الجمي؛ ضد: والخفي

 بمفظ منو، يسمع لم ما عاصره، أو لقيو، عمن الراوي يروي أن: اصطالحا -ب
 .قال" كـ وغيره السماع يحتمل

 :مثاله -2
 رحم: "مرفوعا عامر بن عقبة عن العزيز، عبد بن عمر طريق من ماجو ابن رواه ما
 .األطراف في المزي قال كما عقبة، يمقَ  لم عمر فإن ؛"الحرس حارس اهلل
 .الخفي؟ اإلرسال ُيعَرف بم -3

 :وىي ثالثة، أمور بأحد الخفي اإلرسال ُيعَرف
 منو يسمع لم أو عنو، حدَّث من يمقَ  لم الراوي ىذا أن عمى األئمة بعض نص -أ

 .مطمقا
 .شيئا منو يسمع لم أو عنو، حدث من يمق لم بأنو نفسو عن إخباره -ب
 روي من وبين الراوي، ىذا بين شخص زيادة فيو آخر، وجو من الحديث مجيء -ج

 .عنو
 متصل في المزيد" نوع من يكون قد ألنو لمعمماء؛ خالف فيو الثالث األمر وىذا

 ".األسانيد
 :حكمه -4
 .المنقطع حكم فحكمو انقطاعو، ظير فإذا المنقطع، نوع من ألنو ضعيف؛ ىو
 :فيو المصنفات أشير -5

 .البغدادي لمخطيب ،"المراسيل لمبهم التفصيل" كتاب
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 والمؤنن المعنعن،: المنقطع الحديث ممحقات

 
 :تمهيد -1
 كان لما لكن اإلسناد، من سقط ردىا سبب التي الستة المردود أنواع انتيت لقد

 رأيت لذا المتصل، أو المنقطع، نوع من ىما ىل فييما، مختمفا والمؤنن المعنعن
 .اإلسناد من سقط بسبب المردود بأنواع إلحاقيما

 :المعنعن تعريف -2
 ".عن عن،: "قال بمعنى" عنعن" من مفعول اسم: المعنعن: لغة -أ

 .فالن عن فالن: الراوي قول: اصطالحا -ب
 :مثاله -3
 سفيان، ثنا ىشام، بن معاوية ثنا شيبة، أبي بن عثمان حدثنا: "قال ماجو ابن رواه ما

 رسول قال: قالت. عائشة عن عروة، عن عروة، بن عثمان عن زيد، بن أسامة عن
 ."الصفوف ميامن عمى يصمون ومالئكتو اهلل إن: "وسمم عميو اهلل صمى اهلل
 :المنقطع؟ أم المتصل من هو هل -4

 :قولين عمى فيو العمماء اختمف
 .معتمد غير القول وىذا. اتصالو يتبين حتى منقطع إنو قيل -أ

 والفقو الحديث أصحاب من الجماىير وقالو العمل، عميو الذي الصحيح والقول -ب
 ما اشتراط في واختمفوا منيا، شرطين عمى اتفقوا بشروط، متصل إنو: واألصول
 االكتفاء مسمم ومذىب- منيما بد ال أنو عمى اتفقوا المذان الشرطان أما عداىما؛

 :فيما -بيما
 .مدلسا المعنعن يكون أال -1
 .عنو عنعن بمن المعنِعن لقاء أي. بعضا بعضيم لقاء يمكن أن -2

 :فيي السابقين الشرطين عمى زيادة اشتراطيا عمى اختمفوا التي الشروط وأما
 .والمحققين المديني وابن البخاري قول وىو: المقاء ثبوت -1
 .السمعاني المظفر أبي قول وىو: الصحبة طول -2
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 .الداني عمرو أبي قول وىو: عنو بالرواية معرفتو -3
 :المؤنَّن تعريف -5
 ".أن أن،: "قال بمعنى" أنَّن" من مفعول اسم: لغة -أ

 ... قال فالنا أن فالن حدثنا: الراوي قول وىو: اصطالحا -ب
 :المؤنَّن حكم -6
 .معتمد غير القول وىذا اتصالو، يتبين حتى منقطع ىو: وجماعة أحمد قال -أ

 بالشروط والسماع االتصال عمى محمول ومطمقو" عن" كـ" أن: "الجميور وقال -ب
 .المتقدمة

 .المعنعن نوع في المذكورة نفسيا وبالشروط الحكم، في" المعنعن"كـ" المؤنن" أن أي


