
 عموم الحديث في مادة العاشرةالمحاضرة 
======================     

 الحديث الُمْرَسـل
لغًة: اسم مفعول من اإلرسال وأصمو من قوليم: أرسل الشيء أطمقو وأىممو، ومنو 

ويجمع عمى مراسل  ، اْلَكاِفِريَن( قولو تعالى:) َأَلْم َتَر َأنَّا َأْرَسْمَنا الشََّياِطيَن َعَمى
 ومراسيل.

 . ىو ما يضيفو التابعي إلى النبياصطالحًا : 
 مثال الحديث المرسل ،والُمرسل الخفي

 
 

 .ىو رواية الراوي عمَّن عاصره ولم يسمع منوالخفي  والمرسل
 ويعرف اإلرسال الخفي بأحد أمور ثالثة : 

يعرف عدم المقاء بين الراوي وبين من حّدث عنو بنص بعض عمماء  أن -1
 الحديث عمى ذلك ، أو بإخبار الراوي عن نفسو أنو لم يمق من حدث عنو 



يعرف عدم السماع منو مطمقا بنص بعض عمماء الحديث ، أو بإخباره عن  أن -2
 نفسو أنو لم يسمع ممن أسند إليو شيئا .

الحديث زيادة اسم شخص بين الراوي وبين من روى  أن يرد في بعض طرق -3
 عنو .

،عدم ) المقاء (  ومثالو ) عدم السماع ( مطمقا لمراوي من المروي عنو ولو تالقيا 
بينيما ; حيث عمم أحدىما بأحد أمرين ; من إخبار الراوي عن نفسو بذلك ; 

، وقد سئل : ىل تذكر من أبيك شيئا : )  مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أبي كقول
 بن يونس بن عيسى ، وقد سألو عمر بن عبد اهلل مولى غفرة ال ( . ونحوه قول

قد أدركت زمنو ، أو :  عباس ابن الراوي عنو : أسمعت من السبيعي إسحاق أبي
 أبي جزم إمام مطمع بكونو لم يثبت عنده من وجو يحتج بو أنيما تالقيا ; مثل

عميو  عميا لم يمقِ  البصري الحسن وغيره في قوليم : إن الرازي زرعة
لم  العزيز عبد بن عمر في المتأخرين ،  في قولو : إن المزي ومثل . السالم

 .  عامر بن عقبة يمق
ثالثة يحبيم اهلل ، وثالثة يبغضيم  : أبي ذر مثالو حديث

،  منصور ، عن الثوري ، وكالىما عن وعبد الممك بن عمرو الفريابي رواه  . اهلل
عنو بالعنعنة .  خراش بن ربعي عن

أبي  رفعو إلى زيد بن ظبيان يحدث عن ربعيا سمعت : منصور عن شعبة ورواه
 . ذر

"أن األعمش لم يسمع من الترمذي في سننو: وقال الحاكم في المعرفة ، و 
ْبِن َماِلٍك، َواَل ِمْن َأَحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوَقْد َنَظَر ِإَلى  أنس

 خمف المقام . َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َرَأْيُتُو ُيَصمِّي
 الحديث اْلُمَعــمَّـق

 عمو معمقا .ىو اسم مفعول من "عّمق" الشيء بالشيء ، أي :ربطو بو ، وجلغًة : 
ىو ما سقط من أول إسناده راٍو فأكثر عمى التوالي ، ولو سقط جميع اصطالحًا : 

 اإلسناد .
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مثال ما روي عن البخاري عن شيخ لم يدركو فقال: وقاَل إبراىيم بن سعد، عن ابن 
عن العمرة قبل الحج ؟  إسحاق: حدَّثني عكرمة بن خالد: سألت عبداهلل بن عمر

ىـ( 185قبل أن يحج . توفي إبراىيم بن سعد سنة ) َل اهلل  فقال: اعتمر رسو
 ىـ( .194وولد البخاري سنة )

 


