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 اإلسناد من سقط بسبب المردود: الثاني المقصد

 :اإلسناد من بالسقط المراد -1
 من عمدا أكثر، أو راو   بسقوط اإلسناد سمسمة انقطاع اإلسناد من بالسقط المراد
 سقوًطا أثنائو، من أو آخره من أو السند أول من عمد، غير عن أو الرواة، بعض
 .خفيا أو ظاىرا

 :السقط أنواع -2
 :ىما نوعين، إلى وخفائو ظيوره بحسب اإلسناد من السقط يتنوع

 من وغيرىم األئمة معرفتو في يشترك السقط من النوع وىذا: ظاىر سقط -أ
 إما وشيخو؛ الراوي بين التالقي عدم من السقط ىذا ويعرف الحديث، بعموم المشتغمين

 وال إجازة منو لو وليست" بو يجتمع لم لكنو عصره، أدرك أو عصره، يدرك لم ألنو
 بيان يتضمن ألنو الرواة؛ تاريخ معرفة إلى األسانيد في الباحث يحتاج لذلك "وجادة

 .ذلك وغير وارتحاليم، طمبيم وأوقات ووفياتيم، مواليدىم،
 مكان بحسب أسماء، بأربعة الظاىر السقط تسمية عمى الحديث عمماء اصطمح وقد

 :ىي األسماء وىذه. أسقطوا الذين الرواة عدد أو السقط،
 .المعمق -1
 .المرسل -2
 .المعضل -3
 .المنقطع -4
 الحديث طرق عمى المطمعون الُحذَّاق األئمة إال يدركو ال وىذا :خفي سقط -ب

 :وىما تسميتان، ولو. األسانيد وعمل
 .المدلس -1
 .الخفي المرسل -2

ليك  :التوالي عمى مفصمة الستة المسميات ىذه في البحث وا 
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 :الظاىر السقط أنواع -أ
 :المعمق -1
 :تعريفو -1
 وجعمو بو، وربطو أناطو أي بالشيء، الشيء" عمق" من مفعول اسم ىو: لغة -أ

 من وانقطاعو فقط، العميا الجية من اتصالو بسبب معمقا السند ىذا وسمي. معمقا
 .ونحوه بالسقف المعمق كالشيء فصار الدنيا، الجية

 .التوالي عمى فأكثر راو   إسناده مبدأ من حذف ما: اصطالحا -ب
 :التعريف شرح -2

" السند أول" ويسمى. المؤلف شيخ وىو جيتنا، من الذي األدنى طرفو ىو السند ومبدأ
 .بو الحديث قراءة نبدأ ألننا ؛"السند مبدأ" وسمي. أيضا

 :ُصَورِهِ  من -3
: وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال: "مثال يقال ثم اإلسناد، جميع يحذف أن -أ

 ".كذا
 .والتابعي الصحابي إال أو الصحابي، إال اإلسناد كل يحذف أن: ومنيا -ب
 :مثالو -4
 النبي غطى: موسى أبو وقال: "الفخذ في يذكر ما باب مقدمة في البخاري أخرجو ما

 ."عثمان دخل حين ركبتيو وسمم عميو اهلل صمى
 موسى أبو وىو الصحابي، إال إسناده جميع حذف البخاري ألن معمق؛ حديث فيذا

 .األشعري
 :حكمو -5

 وذلك السند، اتصال وىو القبول، شروط من شرطا فقد ألنو مردود؛ المعمق الحديث
 .المحذوف الراوي ذلك بحال عممنا عدم مع إسناده، من أكثر أو راو   بحذف

  :الصحيحين في المعمقات حكم -6
 المعمق وجد إن لكن مطمقا، المعمق لمحديث ىو -مردود المعمق أن وىو- الحكم ىذا
 بحث في بنا مر قد خاص، حكم لو فيذا -كالصحيحين- صحتو التزمت كتاب في

 :أن وىو ىنا، بو بالتذكير بأس وال الصحيح،
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 عن بصحتو حكم فيو" حكى"و ،"ذكر"و ،"قال" كـ: الجزم بصيغة ذكر ما -أ
 .إليو المضاف

 بصحتو حكم فيو فميس ؛"ُحِكي  "و ،"ذكر"و ،"قيل" كـ: التمريض بصيغة ذكر وما -ب
 واه ؛ حديث فيو ليس لكن والضعيف، والحسن الصحيح فيو بل. إليو المضاف عن

 البحث ىو غيره من الصحيح معرفة وطريق. بالصحيح المسمى الكتاب في لوجوده
 .بو يميق بما عميو والحكم الحديث، ىذا إسناد عن

 


