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 ملخص البحث 

   موضوع البحث

 -رض ي هللا عنهما–علم علل الحديث وهي دراسة سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر يتناول هذا البحث مسألة من أهم مسائل 

ثبتين لسماع عطاء من ابن عمر 
ُ
 . -رض ي هللا عنهما-، وأقوال النافين لسماع عطاء من ابن عمر-رض ي هللا عنهما–واعتنت الدراسة بجمع أقوال امل

ا وقوتها  االستقرائي لجمع األقوال، والقرائن، ثم أتبع ذلك باملنهج النقدي املعتمد على التحليل بدراسة هذه األقوال بأدلتها وبيان مدى وجاهتهواتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج  

 .في ميزان النقد الحديثي

ماع ـ العلة االتصال ـ اإلنقطاع : الكلمات املفتاحية .ـ السَّ

Abstract  

Topic: This research addresses the matter of hearing by Ataa ibn Abi Rabah from ibn Omer 

Objective: The research seeks to highlight whether or not the narration of ‘Ataa Ibn Abi Rabah from Ibn Umar is acceptable, 

through compilation of the sayings of the scholars on it and studying them.  

The nature of this research demanded that it has to be constituted of an introduction, three areas of reseaech and a conclusion as 

follows: 

Introduction: I mentioned in it the significance of the topic, the previous studies, the research plan and my methodology. 

1st Area: Statements of confirmers of hearing by Ataa from ibn Omer and their evidences and has two requirements: 

2nd Area: statements of deniers of hearing by Ataa from ibn Omer and their evidences, and it includes two requirements: 

3rd Area : The most probable statement and the reason for probability and I mentioned in it the evidences of weighting that 

appeared to me with its evidence 

Conclusion: I mentioned in it the most important findings. 

Then I appended the research with an index  of the resources and references and an index of contents. 

Keywords: The abrogator, the abrogated, Quran sciences, Realization of texts.

 املقدمة 

شرور   من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  هلل،  الحمد  إّن 

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي  

عبده  محمًدا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  هللا  إال  إله  ال  أن  وأشهد  له، 

 صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.   ورسوله،

وثاقة  هي  الصحيح  الحديث  شرائط  عليها  ُبنيت  التي  األسس  فإن  وبعد: 

 . (1)راويه واتصال إسناده وخلوه عن الشذوذ والعلل

 
عدد ( وقد بينت ذلك يف حبثي املوسوم " رسم الصحيح عند اإلمام الشافعي " واملنشور يف جملة احلكمة ال1)

 هـ. 1442الثالث والستون والصادر يف رجب من عام 

سمع   راو  كل  يكون  أن  هو  الصحيح  الحديث  شرائط  في  باالتصال  واملراد 

فإن   عنه،  يروي  الذي  شيخه  من  الشرط  الحديث  هذا  يتحقق  كان  -لم  بأن 

فإن الحديث يخرج من حيز    -اإلسناد منقطعا، أو معضال أو مرسال أو مدلسا

 القبول إلى حيز الرد.

بحثوا في مسألة سماع الرواة من أشياخهم،    -رحمهم هللا تعالى-واملحدثون  

وتتبعوا سماعات الرواة بعض من بعض، ولهم عناية بدالئل ثبوت السماع أو 

 ملا لذلك من أهمية في الحكم على اتصال السند من عدمه. نفيه؛

بن   فيها سماع عطاء  الصنعة  أهل هذه  التي اختلف  السماعات  ومن هذه 

   .-رض ي هللا عنهما-أبي رباح من عبد هللا بن عمر

 القرى  أم جامعة مجلة

 لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

 https://uqu.edu.sa/jill: اإللكتروني املوقع
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سماع  نفي  أو  إثبات  في  اختالفهم  على  مبنيٌّ  هذا  اختالفهم  أنَّ  رأيُت  وقد 

مكة ُيعدُّ من كبار مفتي    (2)هـ(114فعطاء بن أبي رباح )ت:عطاء من ابن عمر،  

في  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  أصحاب  من  نفس  مئتي  أدرك  وقد  التابعين، 

 .  (3)املسجد الحرام

 ؟ -رض ي هللا عنهما–د هللا بن عمر فهل أدرك عطاء بن أبي رباح عب

 وإذا أدركه فهل لقيه أم ال؟ 

 وإذا لقيه فهل سمع منه أو لم يسمع؟

–فأزمعت أمري على دراسة مسألة سماع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر  

، فكان هذا البحث الذي سأتكلم فيه عن هذه املسألة بش يٍء  -رض ي هللا عنهما

وقفُت  ما  بعرض  وذلك  فصيل،  التَّ بـ:   من  ووسمته  فيها.  لألئمة  كالم  من  عليه 

رض ي  –تحقيق القول في مسألة سماع عطاء بن أبي رباح من عبد هللا بن عمر  

 هللا أستمد العون والتوفيق. ومن -هللا عنهما

 أهمية املوضوع وسبب اختياره: 

 تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره فيما يلي:

من   .1 األسانيد  على  بالحكم  املوضوع  ق 
ُّ
واالنقطاع  تعل صال  االّتِّ حيث 

 الذي يترتب عليه معرفة املقبول واملردود. 

 تلمس قرائن األئمة في مسألة إثبات السماع من عدمه.  .2

، فقد -رض ي هللا عنهما–كثرة مرويات عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر   .3

ا باملكرر 
ً
، فبحث هذه املسألة في (4)بلغت مائتين وثمانية وخمسين حديث

 غاية األهمية ملعرفة الحكم الراجح في هذه الروايات. 

 مشكلة البحث: 

رؤية عطاء البن عمر ولقائه به وقعت في حجة حجها عطاء، ووصفه لبعض  

 .-رض ي هللا عنهما–أشياء رآها فعلها ابن عمر 

ماع؟    لكن هل يستلزم من هذه الرؤية واللقاء السَّ

 وهل هناك قرائن تدل على نفي السماع مع حصول اللقاء؟

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحرر هذه املسألة من خالل نموذج تطبيقي 

 من رواية عطاء عن ابن عمر ــ رض ي هللا عنهما ــ

 البحث: أهداف 

ٍة، منها:  يهدف البحث إلى تحقيق أهداٍف عدَّ

ـ رض ي هللا  .1 تحقيق القول في سماع عطاء بن أبي السائب من ابن عمر 

 عنهما ـ.

 تلمس القرائن فيمن أثبت سماع عطاء من ابن عمر أو نفاه.  .2

 النقد عند املحدثين.  مناقشة أقوال العلماء في ضوء قواعد  .3

 

 
 (. 268/  1اتريخ مولد العلماء ووفياهتم، ابن زبر الربعي )انظر: ( 2)
 (. 464/  6التاريخ الكبري، للبخاري )انظر: ( 3)
 ( وقمُت بعدها من خالل برانمج خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوي. 4)

 الدراسات السابقة

ابن   أبي رباح من  بحثُت عن رسالٍة مستقلٍة تدرس مسألة سماع عطاء بن 

عنهما–عمر   هللا  رسالة   -رض ي  هناك  أن  إال  ذلك،  من  ش يء  على  أقف  فلم 

ن لهم   علمية تحدثت عن التابعين الثقات املتكلم في سماعهم من الصحابة ممَّ

الستة الكتب  في  في سماعهم سماع عطا(5) رواية عنهم  تكلم  ء من عبد ، وممن 

عمر   بن  عنهما–هللا  لكن -رض ي هللا  املسألة  لهذه  طّياتها  في  الباحث  وتطرَّق   ،

 بش يء من اإلجمال. 

ثم  ومن  األصيلة،  مصادرها  من  العلماء  أقوال  جمعت  البحث  هذا  وفي 

بالنظر فيها  للسماع والنافين له، وقمت  املثبتين  ثنيُت بذكر أدلة  دراستها، ثم 

ما   على  بناء  من ومناقشتها  لي  ظهر  ما  ورجحت  الحديثية،  الصنعة  تقتضية 

 خالل أقوال األئمة، وباهلل التوفيق. 

 خطة البحث: 

مباحث،  وثالثة  مقدمة،  من  مكونا  يكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

 وخاتمة، على النحو اآلتي:

وخطة  املقدمة:   السابقة،  والدراسات  املوضوع،  أهمية  فيها  وذكرت 

 البحث، ومنهجي فيه. 

ا عمر  املبحث  ابن  من  عطاء  لسماع  ثبتين 
ُ
امل أقوال  هللا  –ألول:  رض ي 

 وفيه مطلبان: وأدلتهم،  -عنهما

ابن عمر   املثبين لسماع عطاء من  أقوال  تحرير  األول:  رض ي هللا –املطلب 

 .-عنهما

 . -رض ي هللا عنهما–لسماع عطاء من ابن عمر  املطلب الثاني: أدلة املثبين 

عمر   ابن  من  عطاء  لسماع  النافين  أقوال  الثاني:  هللا –املبحث  رض ي 

 وفيه مطلبان: وأدلتهم،  -عنهما

رض ي هللا –املطلب األول: تحرير أقوال النافين لسماع عطاء من ابن عمر  

 .-عنهما

 . -رض ي هللا عنهما–املطلب الثاني: أدلة النافين لسماع عطاء من ابن عمر 

 املبحث الثالث: القول الراجح وسبب رجحانه.

 وذكرُت فيه أدلة الترجيح حسب ما ظهر لي.

 وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة: 

 ثم ذيلت البحث بفهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات. 

 منهج البحث: 

 سرت في هذا البحث على املنهج اآلتي:

  -رض ي هللا عنهما–لعلماء في مسألة سماع عطاء من ابن عمررتبُت أقول ا  -

ا باملثبتين للسماع. 
ً
 على الوفيات مبتدئ

 حررت أقوال العلماء ونسبة صحة هذه األقوال ألصحابها. -

 
( ألخينا الدكتور الفاضل: مبارك بن سيف اهلاجري، وهي رسالة مقدمة لنيل ردجة العاملية العالية الدكتوراه، 5)

 هــ.  1427الناشر: مكتبة ابن القيم ومؤسسة الراين، ط: أوىل / 
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قواعد    - ضوء  في  لها  ا 
ً
مناقش له  والنافين  للسماع  املثبتين  أدلة  أوردُت 

 املحدثين.

هذه    - في  لي  ترجح  ما  من ذكرُت  لي  التي ظهرت  املعطيات  على  بناء  املسألة 

 خالل كالم أئمة هذا الشأن. 

 والحمد هلل رب العاملين 

 املبحث األول 

ثبين لسماع عطاء من ابن عمر ڤ وأدلتهم
ُ
 أقوال امل

رض ي هللا –املطلب األول: تحرير أقوال املثبين لسماع عطاء من ابن عمر  

 :-عنهما

 ة من األئمة: أثبَت سماع عطاء من ابن عمر جماع 

 : هـ(234اإلمام علي بن املديني )ت  -

فقد قال علي ابن املديني: "عطاء بن أبي رباح لقي عبَد هللا بن ُعمر، ورأى  

عباس،  وابَن  وجابًرا،  منه،  يسمع  ولم  بالبيت،  يطوف  رآه  الخدري،  أبا سعيد 

 ورأى عبَد هللا بن َعْمرو. 

 من أم س
َ
 من أم هانئ. ولم يسمع من زيد بن خالد الجنهي، وال

َ
 لمة، وال

 وسمع من عبدِّ هللا بن الزبير، وابنِّ ُعَمَر.

ْرز. 
ُ
ْرز شيًئا. وروى عن أم حبيب بنت ميسرة، عن أم ك

ُ
 ولم يسمع من أم ك

 . (6)وسمع من عائشة، وجابر بن عبد هللا" 

 عن طبعتين من )العلل( البن املديني، وكذلك رواه ابن 
ً

هذا هو النص نقال

 عن ابن املديني، به.  -راوي علل ابن املديني -من طريق ابن البراء  (7)عساكر

 .
ً
 وفيه تنصيص علّيٍ بسماع عطاء من ابن عمر صراحة

 وكذلك ورد عند ابن أبي حاتم عن راوي علل ابن املديني عن ابن املديني.

يعني: -ال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي  فق

املديني  ولم -ابن  بالبيت  يطوف  الخدري  سعيد  أبا  رأى  رباح  أبي  بن  "عطاء   :

يسمع منه، ورأى عبد هللا بن عمرو ولم يسمع منه، ولم يسمع من زيد بن خالد 

 
ُ
  .(8) ْرٍز شيًئا"الجنهي، وال من أم سلمة، وال من أم هانئ، وال من أم ك

بابن عمر   الخاص  الجزء  يرد  في   -رض ي هللا عنهما-ولم  النص، كما  في هذا 

كتاب "العلل" البن املديني، علًما أنه من رواية ابن البراء وهو راوي كتاب العلل  

 لعلي بن املديني !. 

 ونقله العالئي عن ابن املديني، لكن تحّرف النص في كتاب العالئي.

 
)انظر:  (  6) املديين  بن  الرجال، علي  الفارو 118العلل ومعرفة  الناشر:  األزهري،  بن علي  احملقق: حممد  ق (، 

(، احملقق: مازن بن حممد السرساوي، الناشر: 328وكذلك ص ) ؛ه1427احلديثة للطباعة، القاهرة، ط: أوىل، 
 هـ. 1427دار ابن اجلوزي، السعودية، ط: أوىل، 

 (. 377/ 40اتريخ دمشق، البن عساكر )انظر: ( 7)
 (.567( املراسيل، البن أيب حامت )8)

"عطاء بن أبي رباح: قال ابن املديني: رأى أبا سعيد الخدري  فقال العالئي:  

 .(9)يطوف بالبيت، ورأى عبد هللا بن عمر، ولم يسمع منهما"

 عن ابن املديني؛ بإثبات  
ً

هكذا ورد النص في "جامع التحصيل" للعالئي، نقال

 الرؤية في عبد هللا بن ُعَمر بغير واو، وأنه لم يسمع منه. 

ابن   أبي  وكذا نقله  العراقي مثلما نقله العالئي؛ قال ابن العراقي: "عطاء بن 

عبد هللا   ألبي  قيل  األثرم:  قال  حنبل-رباح:  بن  أحمد  من -يعني:  عطاء  : سمع 

أبا سعيٍد يطوف   ُجَبير بن مطعم؟ فقال: ال ُيشبه. وقال علّي ابن املدينّي: رأى 

منه، ولم يسمع من بالبيت، ولم يسمع منه، ورأى عبد هللا بن عمر، ولم يسمع  

ْرز 
ُ
ك أم  من  وال  هانئ،  أم  من  وال  سلمة،  أم  من  وال  الجنهي،  خالد  بن  زيد 

 . (10)شيًئا"

ويظهر أّن ابن العراقي قد نقل النص عن العالئي، ولم ينقله من كتاب ابن 

 املديني نفسه مباشرة.

النص عن  فنقل  في ذلك،  قد وقع  العسقالني  ابن حجر  أن  ويظهر كذلك 

 تم بواسطة العالئي.ابن أبي حا

قال  )املراسيل(:  في  حاتم  أبي  ابن  "وقال  العسقالني:  حجر  ابن  قال  فقد 

أحمد بن حنبل: لم يسمع عطاء من ابن عمر، وقال علي بن املديني وأبو عبد 

بالبيت ولم  أبا سعيد الخدري يطوف  هللا: رأى ابن عمر ولم يسمع منه، ورأى 

 . (11)يسمع منه"

ع "التهذيب" البن حجر، ولعله خطأ في التحقيق أو كذا ورد النص في مطبو 

الصواب أن  والظاهر  الطباعة،  يسمع   (12) من  لم  حنبل:  بن  أحمد  "قال  فيه: 

عبد هللا وأبو  املديني  بن  علي  وقال  عمر،  ابن  من  بن (13)عطاء  عبد هللا  رأى   :

تقدم،   كما  املديني"  ابن  "علل  في  الوارد  هو  هذا  ألن  منه"؛  يسمع  ولم  َعْمرو، 

وابن املديني يثبت سماع عطاء من ابن ُعَمر بدون واو، أي: ابن الخطاب، وال  

 يثبت سماع عطاء من ابن َعْمرو بالواو، يعني: ابن العاص. 

 : هـ(256اإلمام البخاري )ت  -

خثيم،  أبي  آل  مولى  محمد،  أبو  رباح،  أبي  بن  "عطاء  البخاري:  اإلمام  قال 

أبي رباح: أس الفهري املكي، واسم  لم، قال حيوة بن شريح عن عباس القرش ي 

بن الفضل عن حماد بن سلمة: قدمت مكة سنة مات عطاء سنة أربع عشرة 

 ومائة. 

 وقال أبو نعيم: مات سنة خمس عشرة ومائة. 

-رض ي هللا عنهما–سمع أبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وجابًرا وابَن عمر  

"(14). 

 
 (. 520) ( جامع التحصيل، للعالئي9)
 . (228( حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل، أبو زرعة، ويل الدين ابن العراقي ص )10)
 . (103/ 3( هتذيب التهذيب، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر )11)
التهذيب خبط ابن حجر    -بفضل هللا ومنته-( مث تيسر يل  12) الوقوف على هذا املوضع من نسخة هتذيب 

/ أ( فما ذكرته كان هو الصواب، فلله احلمد من قبل ومن    191/ ق /    2الدين برتكيا )واحملفوظة مبكتبة ويل  
 بعد.

 ( يقصد اإلمام أمحد. 13)
 (. 464/ 6التاريخ الكبري، للبخاري )انظر: ( 14)
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 :هـ(261اإلمام مسلم )ت  -

مسلم:   اإلمام  وأبا قال  عباس  ابَن  سمع  رباح:  أبي  بن  عطاء  محمد  "أبو 

أبي  هريرة وأبا سعيد وجابًرا وابَن عمر. وروى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن 

 . (15) ثابت"

 هـ(:354اإلمام ابن حبان )ت  -

َرْيٍب،  
ُ
ءِّ ْبنِّ ك

َ
َعال

ْ
دِّ ْبنِّ ال روى اإلمام ابن حبان في "صحيحه" من طريق ُمَحمَّ

مُ  َنا 
َ
ث َحدَّ اَل: 

َ
اْبَن ق َعنِّ  اٍء، 

َ
َعط َعْن  ٍس، 

َ
ن
َ
أ ي  بِّ

َ
أ ْبنِّ  ْمَراَن  عِّ َعْن  اٍم، 

َ
ش هِّ ْبُن   

ُ
َية َعاوِّ

  ِّ
َّ

اَل َرُسوُل َّللا
َ
اَل: ق

َ
م–ُعَمَر، ق

ّ
ْم، -صلى هللا عليه وسل

ُ
اك

َ
َن َمْوت ُروا َمَحاسِّ

ُ
ك
ْ
: ))اذ

وا َعْن مساوئهم(( فُّ
ُ
 .(16) َوك

يرى سم  وهو   
ّ

إال في "صحيحه"  ذلك  حبان  ابن  يروي  ابن  وال  من  اع عطاء 

 عمر. 

 ألن ابن حبان لم يذكر في كتابه سوى "الصحيح" عنده.  

قال ابن حبان: "ثم نملي األخبار ... من غير وجود قطٍع في سندها، وال ثبوت 

األسانيد  بأشهر  واالعتبار  أولى،  املتون  أتّم  على  االقتصار  ألّن  ناقليها؛  في  جرح 

 . (17) أمره إلى صحيح االعتبار" أحرى من الخوض في تخريج التكرار، وإن آل

 ويأتي التعليق على ابن حبان مع كالم الحاكم الذي بعده. 

 هـ(:571اإلمام ابن عساكر )ت  -

ابن   من  عطاء  يسمع  "لم  القطان:  بن سعيد  يحيى  قوَل  عساكر  ابن  ذكر 

فقد   اإلنكار؛  لهذا  معنى  "ال  بقوله:  عساكر  ابن  وتعقبه  رؤية"،  رآه  إنما  عمر؛ 

عطاء من أقدم من ابن عمر، وكان يفتي في زمان ابن عمر"، ثم روى ابن سمع  

 -مولى محمد بن هشام-عساكر بإسناده عن الحسين بن صهيب بن عبد هللا  

 . (18)قال: قلت لعطاء: أدركَت أبا الدرداء؟ قال: "نعم وعائشة وابن عباس"

 هـ(: 676اإلمام النووي ) -

ا  
َ
العبادلة "وسمع  النووي:  اإلمام  وابن قال  عباس  وابن  عمر  ابن  ألربعة 

 .(19) "-رض ي هللا عنهما–الزبير وابن أبي العاص وجماعات آخرين من الصحابة 

في كون عطاء قد سمع   لرأي ابن املديني السابق 
ٌ
النووي مخالف وما ذكره 

 من ابن ُعَمر، يعني: ابن الخطاب، بينما رأى ابَن َعْمرو، بالواو، ولم يسمع منه. 

ابن   أثبت  ُعَمر،  لكن  الزبير وابن  ابن  السابق سماعه من  في كالمه  املديني 

 وابن عباس، فهؤالء ثالثة من العبادلة.

 بقي عبد هللا بن َعْمرو، فلم يثبت ابن املديني لعطاء السماع منه. 

 هـ(:748اإلمام الذهبي ) -

 وحاصل كالم الذهبي يشير إلى أنه يثبت سماع عطاء من ابن عمر. 

 عطاء بين من حّدث عنهم عطاء، وبين من أرسل عنهم.فقد فرَّق في ترجمة 

 
 (. 2889( الكىن واألمساء، ملسلم )15)
 (. 3020( صحيح ابن حبان )16)
 (. 104 - 102/ 1( صحيح ابن حبان )17)
 (. 376/ 40ق، البن عساكر )( اتريخ دمش18)
 . (306/ 1( هتذيب األمساء واللغات، املؤلف: حميي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف النووي )19)

د في أثناء خالفة عثمان.   فقال الذهبي: "ُولِّ

حّدث عن: عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم  

بن حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد الجنهي، وصفوان بن 

ع  بن  هللا  وعبد  الزبير،  وابن  وأبي أمية،  ومعاوية،  وجابر،  عمر،  وابن  مرو، 

 سعيد، وعدة من الصحابة. 

م–وأرسل عن: النبي  
ّ
، وعن: أبي بكر، وعتاب بن أسيد، -صلى هللا عليه وسل

 وعثمان بن عفان، والفضل بن عباس، وطائفة. 

بن شوال،   وسالم  ماهك،  بن  ويوسف  عمير،  بن  عبيد  عن:  أيضا  وحدث 

 ومجاهد، وعروة، وابن الحنفية، وعدة. وصفوان بن يعلى بن أمية، 

أمية   أبي  الكريم  ُمليكة، وعبد  أبي  املكي، وابن  الزبير  أبي  إلى:  ينزل  إنه  حتى 

 البصري. 

 .(20)وكان من أوعية العلم"

ا من طريقه وجّود إسناده. 
ً
 وذكر حديث

فقال الذهبي: وقال عبد هللا بن عمر بن أبان: حدثنا محمد بن فضيل، عن  

م–عطاء، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي    أبي حيان، عن
ّ
 -صلى هللا عليه وسل

إلى   األعرابي:  قال  تريد؟((  ))أين  قال:  منه  دنا  فلما  أعرابي،  فأقبل  سفر،  في 

من  هل  قال:  ))تسلم((،  قال:  هو؟  ما  قال:  خير؟((  إلى  لك  ))هل  قال:  أهلي، 

ا، فقامت بين    شاهد؟ قال: ))هذه الشجرة((، فدعاها فأقبلت تخد األرض خدًّ

ورجع   منبتها،  إلى  رجعت  ثم  قال،  كما  له  فشهدت  ثالثا،  فاستشهد  يديه، 

 األعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتك بهم، وإال رجعت إليك فكنت معك". 

في   الدارمي  أخرجه  جيد.  وإسناده  ا،  جدًّ "غريب  عقبه:  الذهبي  قال  ثم 

 .(21)مسنده عن محمد بن طريف، عن ابن فضيل"

 هـ(:774ابن كثير ) اإلمام -

جّود له ابن كثير إسناًدا من روايته عن ابن عمر، ومفاد ذلك أنه يرى إثبات 

 سماعه منه. 

النيسابوري أبو عبد هللا  أبو بكر  (22)فقد قال ابن كثير: "قال الحاكم  أنا   :

محمد بن عبد هللا الوراق، أنا الحسن بن سفيان، أنا أبو عبد الرحمن عبد هللا 

بان الجعفي، ثنا محمد بن فضيل، عن أبي حيان، عن عطاء، عن بن عمر بن أ

م–ابن عمر قال: كنا مع رسول هللا 
ّ
في سفر، فأقبل أعرابي  -صلى هللا عليه وسل

م–فلما دنا منه قال له رسول هللا  
ّ
: ))أين تريد؟(( قال: إلى  -صلى هللا عليه وسل

))تشه  قال:  ما هو؟  قال:  إلى خير؟((  لك  ))هل  قال:  إله إال هللا،  أهلي،  ال  أن  د 

ما  على  من شاهد  هل  قال:  ورسوله((.  عبده  محمدا  وأن  له،  ال شريك  وحده 

م–تقول؟ قال: ))هذه الشجرة((، فدعاها رسول هللا  
ّ
وهي   -صلى هللا عليه وسل

ا، فقامت بين يديه، فاستشهدها  على شاطئ الوادي، فأقبلت تخد األرض خدًّ

ا، فشهدْت أنه كما قال، ثم إ
ً
نها رجعت إلى منبتها، ورجع األعرابي إلى قومه،  ثالث

 فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإال رجعت إليك وكنت معك. 

 
 (. 79/ 5( سري أعالم النبالء )20)
 (. 688/ 1( اتريخ اإلسالم، للذهيب )21)
ومل أجده يف "مستدرك ( عن شيخه أيب عبد هللا احلاكم إجازًة،  14/  6( رواه البيهقي يف "دالئل النبوة" ) 22)

 احلاكم" أو "معرفة علوم احلديث" أو "املدخل".
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اإلمام   رواه  وال  يخرجوه  ولم  جيد  إسناد  "وهذا  عقبه:  كثير  ابن  قال  ثم 

 .(23)"أحمد. وهللا أعلم

املطلب الثاني: دراسة األحاديث التي فيها تصريح بسماع عطاء من ابن عمر 

 : -رض ي هللا عنهما–

 ُيستدّل لهذا املذهب بجملة من األدلة، منها: 

 أولها:  

قال:  رباح  أبي  بن  عطاء  عن  أتهم،  ال  من  حدثني  إسحاق:  بن  محمد  قال 

 من أهل البصرة يسأل عبد هللا بن عمر بن الخطاب عن إرسال 
ً

سمعت رجال

 -شاء هللا  إن -العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال: فقال عبد هللا: أخبرك  

النبي   أصحاب  من  رهط  عشرة  عاشر  كنت  بعلٍم;  ذلك  عليه  –عن  صلى هللا 

م
ّ
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف،    -وسل في مسجده; 

وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان، وأبو سعيد الخدري، وأنا، 

رسول هللا   م–مع 
ّ
وسل عليه  م-صلى هللا  فتى  أقبل  إذ  على ،  فسلم  األنصار  ن 

م–رسول هللا  
ّ
ثم جلس، فقال: يا رسول هللا، أي املؤمنين    -صلى هللا عليه وسل

ًرا  
ْ
ك ذِّ "أكثرهم  قال:  أكيس؟  املؤمنين  فأي  قال:  خلقا".  "أحسنهم  قال:  أفضل؟ 

فذكر   األكياس"،  أولئك  به،  ينزل  أن  قبل  له  استعداًدا  وأحسنهم  للموت، 

 لة شيخ ابن إسحاق، فال ُيْدرى من هو؟لكن في إسناده جها .(24) الحديث

 فال حجة فيه على إثبات سماع عطاء من ابن عمر. 

 لكن له طريق آخر غير هذا: 

البزار والطبراني(25)أخرجه  حدثني (26)،  حميد،  بن  الهيثم  عن  طرق،  من   ،

حفص بن غيالن، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كنا مع ابن عمر بمنى، فجاءه 

البصرة، فسأله عن ش يء، فقال: سأخبرك عن ذلك، قال: كنت  فتى من أهل 

م–عند رسول هللا  
ّ
في مسجد رسول هللا    -صلى هللا عليه وسل –عاشر عشرة 

م
ّ
بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ،  : أبو  -صلى هللا عليه وسل

وحذيفة، وأبو سعيد الخدري، ورجل آخر سماه، وأنا، فجاء فتى من األنصار 

م–فسلم على رسول هللا  
ّ
يا رسول هللا،  -صلى هللا عليه وسل ، ثم جلس فقال: 

ًقا"، فذكر الحديث. 
ُ
ل
ُ
 أي املؤمنين أفضل؟ قال: "أحسنهم خ

ث، فذكره نحوه. (27)وفي رواية للطبراني  : عن عطاء أنه سمع ابن عمر ُيحّدِّ

ا، وقد وثقه ابن   قلت: والهيثم بن حميد هو الدمشقي الغساني، وكان قدريًّ

أبو مسهٍر: "وكان   أبو مسهر الغساني وقال  معين وأبو داود وغيرهما، وضّعفه 

صاحب كتب ولم يكن من األثبات وال من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت َعنِّ 

 . (28) عنه استضعفته" الحديث

 
 (. 678/ 8( البداية والنهاية، البن كثري )23)
 (. 17/ 8البداية والنهاية، البن كثري )؛(43/ 6( السرية النبوية، عبد امللك بن هشام )24)
 . (6175عمرو بن عبد اخلالق البزار )البحر الزخار املعروف مبسند البزار، أبو بكر أمحد بن انظر:  (25)
 (. 4671املعجم األوسط ) ؛( 1559، 1558مسند الشاميني، للطرباين )انظر: ( 26)
 (. 1558مسند الشاميني )انظر: ( 27)
 (. 9298ميزان االعتدال ) ؛(370/ 30هتذيب الكمال )انظر: ( 28)

وشيخه حفص بن غيالن، اخُتلف فيه؛ فوثقه ابن معين وُدحيم، وضّعفه  

 . (29) أبو داود وغيره، وقال أبو حاتم الرازي: ال يحتج به

ر سماع عطاء من ابن عمر. 
ْ
ك  وقد خولف حفص بن غيالن في إسناده، في ذِّ

 خالفه من هو أوثق منه وأصح إسناًدا كما سيأتي. 

ابن عمر؛ لم  وممن خالفه   روايته: عن عطاء عن  في  فقال  بن قيٍس،  فروة 

 يذكر سماًعا. 

، من طريق الزبير (31)، وابن ماجه(30)ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي الدنيا 

بن بكار، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا نافع بن عبد هللا، عن فروة 

–كنت مع رسول هللا  بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، أنه قال:  

م
ّ
النبي  -صلى هللا عليه وسل األنصار، فسلم على  صلى هللا –، فجاءه رجل من 

م
ّ
وسل ))أحسنهم -عليه  قال:  أفضل؟  املؤمنين  أي  هللا  رسول  يا  قال:  ثم   ،

ملا  وأحسنهم  ذكرا،  للموت  ))أكثرهم  قال:  أكيس؟  املؤمنين  فأي  قال:  خلقا((، 

 بعده استعدادا، أولئك األكياس((. 

 .(32)فيه فروة بن قيس، قال الذهبي: "ال يعرف"و 

 .(34) هو وابن حجر العسقالني: "مجهول" (33) وقال الذهبي في موضع آخر

والراوي عنه: نافع بن عبد هللا، قال الذهبي: "حدث عنه أبو ضمرة أنس. ال  

 .(35)"يعرف، والخبر باطل

روايته من وجوه عديدة، ليس   توبع فروة على  منها  ومع ذلك فقد  في واحٍد 

ر سماع عطاء من ابن عمر. 
ْ
ك  ذِّ

 تابعه ابن أبي مالك:

، (38)، وأبو نعيم األصفهاني(37)، والطبراني(36)ومن طريقه أخرجه ابن ماجه

والداني(39)واآلجري  الرحمن  (40)،  عبد  بن  سليمان  أيوب  أبي  عن  طرق  من   ،

أبي رباح،  الدمشقي، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء بن  

هللا   رسول  علينا  أقبل  قال:  عمر،  بن  هللا  عبد  م–عن 
ّ
وسل عليه  هللا  ، -صلى 

 فذكر بعضه. 

ابن عمر،  "هذا حديث غريب من حديث عطاء عن  أبو نعيم عقبه:  وقال 

 لم نكتبه إال من حديث سليمان عن خالد، عن أبيه".

 
/ 7هتذيب الكمال ) ؛(432 /14اتريخ دمشق، البن عساكر ) ؛(296/ 3الكامل، البن عدي )انظر: ( 29)

 (. 2162ميزان االعتدال ) ؛(70
)انظر:  (  30) الدنيا  أيب  البن  واخلمول،  أيب    ؛(165التواضع  ابن  حممد  بن  هللا  عبد  بكر  أبو  العقوابت، 

 . (11) الدنيا
 (. 4259سنن ابن ماجه )انظر: ( 31)
 (. 4900املغين يف الضعفاء، للذهيب ) ؛(6701( ميزان االعتدال )32)
 (. 3353( ديوان الضعفاء، للذهيب )33)
 (. 5387( تقريب التهذيب )34)
 (. 8993( ميزان االعتدال )35)
 (. 4019( سنن ابن ماجه )36)
 (. 13619( املعجم الكبري، للطرباين )37)
 (. 482معرفة الصحابة، أليب نعيم )  ؛(333/ 8( )320/ 2( حلية األولياء، أليب نعيم )38)
 (. 1790( الشريعة، أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري )39)
 (. 327( السنن الواردة يف الفنت، عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداين )40)
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بش ي  ليس  وغيره:  معين  ابن  قال  مالك،  أبي  بن  يزيد  بن  وخالد  ء،  قلت: 

النسائي:  وقال  الحديث،  متروك  آخر:  في  وقال  موضع،  في  داود  أبو  وضعفه 

 .(41) ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازي: يروي أحاديث مناكير

وأبوه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وثقه أبو حاتم الرازي، وكان أحد 

 .(42)الفقهاء

ر سماع عطاء من ابن 
ْ
ك  عمر. وقد توبع فروة ويزيد على عدم ذِّ

 تابعهم: عمارة بن أبي يحيى.

الدوالبي أخرجه  الوجه  هذا  كامل  (43)ومن  بن  عبدوس  بن  محمد  حدثنا   ،

قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهروي، كان يكون ببغداد قال: حدثنا القاسم 

أبي  بن  يحيى، عن عطاء  أبي  بن  بن عبد هللا، عن عمارة  يزيد، عن صدقة  بن 

كنت قال:  عمر  ابن  عن  النبي    رباح،  م–عند 
ّ
وسل عليه  رجل    -صلى هللا  فأتاه 

فقال: يا رسول هللا، أي املؤمنين أكيس؟ قال: ))أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم 

 له استعدادا قبل أن ينزل به أولئك هم األكياس((. 

عدي ابن  ذكر  السمين،  هو  هللا  عبد  بن  صدقة  معين   (44)  قلت:  ابن  أن 

 وأحمد وغيرهما قد ضعفوه.

 أبي يحيى: لم أقف على ترجمته.  وعمارة بن

 وقد تابعهم: معاوية بن عبد الرحمن. 

الدنيا أبي  ابن  أخرجه  الوجه  هذا  بن  (45)ومن  محمد  بن  أحمد  حدثنا   ،

عبد  بن  معاوية  إسحاق، عن  بن  محمد  بن سعد، عن  إبراهيم  أيوب، حدثنا 

رسول هللا الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد هللا بن عمر، قال: قيل: يا  

 أي املؤمنين أفضل؟ قال: ))أحسنهم خلقا((.

 .(46)ومعاوية بن عبد الرحمن: مجهول 

 لكن تابعهم: أبو سهيل بن مالك. 

البيهقي أخرجه  الوجه  هذا  عفير،  (47) ومن  بن  كثير  بن  سعيد  طريق  من   ،

أبي رباح،   أبي سهيل بن مالك، عن عطاء بن  حدثني مالك بن أنس، عن عمه 

م–هللا بن عمر، أن رجال قال للنبي  عن عبد  
ّ
: أي املؤمنين  -صلى هللا عليه وسل

))أكثرهم  قال:  أكيس؟  املؤمنين  فأي  قال:  خلقا((  ))أحسنهم  قال:  أفضل؟ 

 للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا، أولئك األكياس((. 

 . (48) وأبو سهيل بن مالك: اسمه نافع، وهو ثقة مشهور من رواية الجماعة

 نه مالك بن أنس: إمام دار الهجرة.والراوي ع

 .(49) والراوي عنه سعيد بن كثير بن عفير: أحد الثقات

 
 (. 160/ 4إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي ) ؛(198/ 8( هتذيب الكمال )41)
 (. 437/ 5سري أعالم النبالء )انظر: ( 42)
 (. 1889الكىن واألمساء، أبو بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب )انظر:  (43)
 (. 115/ 5الكامل، البن عدي )انظر: ( 44)
مداراة الناس، أبو بكر ابن   ؛(164التواضع واخلمول، أبو بكر عبد هللا بن حممد ابن أيب الدنيا )انظر:  (  45)

 . (77أيب الدنيا )
 (. 8626ميزان االعتدال )انظر: ( 46)
 (.10066( )7627شعب اإلميان، للبيهقي )انظر: ( 47)
 (. 290/ 29( هتذيب الكمال )48)

ر سماعه من ابن عمر، وهو  
ْ
ك إلى عطاء، وليس فيه ذِّ فهذا إسناد صحيح 

وحده أرجح من إسناد حفص بن غيالن، الذي صرَّح فيه بسماع عطاء من ابن 

ي سبقت والتي تليه هنا. خاصة  عمر، ورغم هذا فقد تابعه غيره في األسانيد الت

 وفيها بعض األسانيد الحسنة كما في الذي بعده. 

 فقد تابعهم أيًضا: العالء بن عتبة. 

األصفهاني نعيم  أبو  أخرجه  الوجه  هذا  والبيهقي(50)ومن  طريق  (51)،  من   ،

إسماعيل بن عياش، عن العالء بن عتبة، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال 

مصلى هللا –رسول هللا  
ّ
عليه وسل وأحسنهم -  أكثرهم ذكرا،  املؤمنين  أكيس   "  :

 للموت استعدادا أولئك األكياس". 

 . (52) والعالء بن عتبة وهو الحمص ي الشامي: وثقه ابن معين وغيره

أن  ويكاد  بلده،  أهل  حديث  في  عياش: صدوق  بن  إسماعيل  عنه  والراوي 

 . (53)يتقنه كما قال الذهبي 

 ، فكالهما شامي. والعالء من أهل بلد إسماعيل

صحيح،   آخر  إسناد  قبله  سبق  وقد  تقدير،  أقل  على  حسن  إسناد  وهذا 

في واحٍد منهما ذكر سماع عطاء من ابن عمر، وكذلك قال غيرهما من  وليس 

 الرواة السابقين، والتالي هنا أيًضا. 

هذا  في  عمر  ابن  من  عطاء  سماع  ر 
ْ
ك ذِّ أن  الروايات  هذه  كل  من  فظهر 

ثر الروايات عن عطاء وأصحها إنما هي عن عطاء عن ابن الحديث خطأ، وأن أك

ر السماع. 
ْ
ك  عمر، من دون ذِّ

 ثانيها:

: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد هللا البابلتي،  (54)قال الطبراني

أبي رباح، يقول: سمعت ابن عمر،  نهيك، قال: سمعت عطاء بن  ثنا أيوب بن 

عل–يقول: سمعت رسول هللا   مصلى هللا 
ّ
وسل فاشترى -يه   ، بّزٍ وأتى صاحب   ،

يا  بأربعة دراهم، فخرج وهو عليه، فإذا رجل من األنصار، فقال:  منه قميًصا 

م–رسول هللا  
ّ
اكسني قميصا كساك هللا من ثياب الجنة،    -صلى هللا عليه وسل

إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا   إياه، ثم رجع  فنزع القميص فكساه 

معه درهمان، فإذا هو بجارية في الطريق تبكي، فقال: ))ما   بأربعة دراهم، وبقي

يبكيك؟((، فقالت: يا رسول هللا دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا فهلكا، 

م–فدفع النبي  
ّ
إليها الدرهمين الباقيين، ثم ولت وهي تبكي   -صلى هللا عليه وسل

اف أن يضربوني فدعاها فقال: ))ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟(( قالت: أخ

فمش ى معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته، ثم عاد فسلم، ثم عاد فسلم، ثم 

عاد فثلث فردوا، فقال: ))أسمعتم أول السالم؟((، قالوا: نعم، لكن أحببنا أن  

تزيدنا من السالم، فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ قال: ))أشفقت هذه الجارية أن  

–جه هللا ملمشاك معها فبشرهم نبي هللا  تضربوها((، قال صاحبها: فهي حرة لو 

 

 
 (. 583/ 10( سري أعالم النبالء )49)
 (. 313/ 1حلية األولياء، أليب نعيم )انظر: ( 50)
 (. 10065شعب اإلميان، للبيهقي )انظر: ( 51)
 (. 526/ 22هتذيب الكمال )انظر: ( 52)
 (. 312/ 8( سري أعالم النبالء )53)
 (.  13607( رقم: )441/  12( املعجم الكبري )54)
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م
ّ
بالخير والجنة، ثم قال: ))لقد بارك هللا في العشرة كسا   -صلى هللا عليه وسل

نبيه قميصا، ورجال من األنصار قميصا، وأعتق هللا منها رقبة وأحمد هللا  هللا 

 هو الذي رزقنا هذا بقدرته((.

 كذا رواه الطبراني.

حا أبو  قال  نهيك:  بن  ابن وأيوب  وقال  الحديث"،  "هو ضعيف  الرازي:  تم 

أبي حاتم: "سمعت أبا زرعة يقول: ال أحدث عن أيوب بن نهيك، ولم يقرأ علينا  

 .(55)حديثه وقال: هو منكر الحديث"

 .(56)وقال الذهبي: "تركوه"

الحلبي،   نهيك  بن  أيوب  إسناده  وفي  الطبراني،  رواه  "هكذا  كثير:  ابن  وقال 

. (57) حاتم، وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال األزدي: متروك"وقد ضعفه أبو  

  

الرازي  حاتم  أبو  قد ضّعفه  البابلتي،  عبد هللا  بن  يحيى  عنه:  الراوي  وكذا 

 .(58) وغيره

وهو   البابلتي  هللا  عبد  بن  يحيى  وفيه  الطبراني،  "رواه  الهيثمي:  وقال 

 .(59) ضعيف"

 ر. فال حجة فيه على إثبات سماع عطاء من ابن عم

 ثالثها:

ز البغدادي قال: نا أبو معمر صالح  قال الطبراني: حدثنا علي بن بيان املطّرِّ

بن حرب قال: نا إسماعيل بن يحيى التيمي، عن مسعر بن كدام، عن عطاء بن 

صلى هللا –أبي رباح قال: قلت البن عمر: أشهدت بيعة الرضوان مع رسول هللا  

م
ّ
وسل ك -عليه  فما  قلت:  ))نعم((  قال:  قطن، ؟  من  ))قميص  قال:  عليه؟  ان 

على  قائما  املزني،  مقرن  بن  النعمان  ورأيت  وسيف،  ورداء،  محشوة،  وجبة 

 رأسه، قد رفع أغصان الشجرة، عن رأسه، والناس يبايعونه((. 

بن  إسماعيل  إال  مسعر،  عن  الحديث  هذا  يرو  "لم  عقبه:  الطبراني  وقال 

 . (60)يحيى التيمي، تفرد به: صالح بن حرب"

 . (61) رواه الطبراني في "معاجمه الثالثة"، ومن طريقه ابن عساكركذا 

سنان   أبي  "عن  الذهبي:  قال  التيمي،  يحيى  بن  إسماعيل  إسناده  وفي 

 الشيباني، وابن جريج، ومسعر باألباطيل. 

 قال صالح بن محمد جزرة: كان يضع الحديث. 

 وقال األزدي: ركن من أركان الكذب، ال تحل الرواية عنه. 

 ابن عدي:... عامة ما يرويه بواطيل.وقال 

 
 (. 259/ 2( اجلرح والتعديل )55)
 (. 535( ديوان الضعفاء واملرتوكني، الذهيب )56)
 (. 469/ 8( البداية والنهاية، البن كثري )57)
 (. 9563ميزان االعتدال )انظر: ( 58)
 (. 14/ 9( جممع الزوائد )59)
األوسط،  60) املعجم   )( )  ؛( 3790للطرباين  للطرباين  الصغري،  للطرباين   ؛(535املعجم  الكبري،  املعجم 
(13578 .) 
 (. 98/ 31اتريخ دمشق، البن عساكر )انظر: ( 61)

 وقال أبو على النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: كذاب.

 . (63) : مجمع على تركه"(62) قلت

بن  يحيى  بن  إسماعيل  وفيه  األوسط  في  الطبراني  "رواه  الهيثمي:  وقال 

 .(64) هللا التيمي وهو ضعيف" عبد

 رابعها:

قال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا اليسع  

بن طلحة، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عمر، قال: صلى لنا 

م–رسول هللا  
ّ
يوما صالة فلما رفع رأسه من الركعة قال:   -صلى هللا عليه وسل

الح ولك  ربنا  خلفه:  فقال رجل  ملن حمده((،  مباركا  ))سمع هللا  كثيرا طيبا  مد 

م–فيه، فلما انصرف النبي  
ّ
قال ثالث مرات: ))من املتكلم   -صلى هللا عليه وسل

رأيت  لقد  بيده  نفس ي  ))والذي  فقال:  هللا،  رسول  يا  أنا  الرجل:  قال  آنفا؟(( 

 .(65) بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوال(( 

ترجمة   في  العقيلي  "يسع بن طلحة، والحديث ذكره  العقيلي:  اليسع، وقال 

ثم  الحديث"،  منكر  طلحة  بن  "يسع  قال:  البخاري  عن  روى  ثم  عطاء"،  عن 

البخاري الحديث من طريق نعيم بن حماد، حدثنا يسع بن طلحة، قال:  روى 

سمعت عطاء، يقول: جلست إلى ابن عمر وهو يحدث، فقال: صلى لنا رسول  

م–هللا 
ّ
ا صالة، فذكر الحديث، ثم قال العقيلي: "وهذا يوم -صلى هللا عليه وسل

 . (66)ُيْرَوى من غير هذا الوجه بإسناٍد أصلح من هذا"

بن طلحة اليسع  ترجمة  في  ابن عدي  ابن (67) والحديث كذلك ذكره  ، وقال 

الذي  هذا  هو  الحديث  من  عنه  يروى  ما  عامة  هذا  بن طلحة  "واليسع  عدي: 

 . (68) ذكرت وأحاديثه غير محفوظة"

كان    وكذا الحديث،  منكر  بالقوى،  ليس  "شيخ  الرازي:  حاتم  أبو  قال 

 .(69)الحميدى يحمل عليه"

 : خامسها

، من طريق أبي جناب الكلبي، (71)، وأبو الشيخ األصبهاني(70) روى الطحاوي 

نا عطاء، قال: دخلت أنا وعبد هللا بن عمر، وعبيد بن عمير، على عائشة رض ي 

حّدثي عمر:  ابن  فقال  عنها،  من رسول هللا  هللا  رأيت  ما  بأعجب  صلى هللا –ني 

م
ّ
 ؟ قال: فبكت، ثم قالت: كل أمره كان عجًبا. الحديث.-عليه وسل

 وإسناده ضعيف. 

أبي حّية، قال يحيى القطان: ال أستحل  الكلبي واسمه يحيى بن  أبو جناب 

 أن أروى عنه. 

 
 ( الذهيب هو القائل.62)
 (. 965( ميزان االعتدال )63)
 (. 146/ 6( جممع الزوائد )64)
 (. 13600( املعجم الكبري، للطرباين )65)
 (. 454/ 6) ( الضعفاء، للعقيلي66)
 (. 186/ 9( الكامل، البن عدي )67)
 (. 189/ 9( املصدر السابق )68)
 (. 309/ 9( اجلرح والتعديل، البن أيب حامت )69)
 (. 4618شرح مشكل اآلاثر، للطحاوي )انظر: ( 70)
 (.544، أليب الشيخ األصبهاين )-صلى هللا عليه وسّلم–أخالق النيب انظر: ( 71)
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الدارمي،   سعيد  بن  وعثمان  رواية،  في  معين  وابن  سعد،  ابن  فه  وضعَّ

الرازي، وا حاتم  وأبو  والجوزجاني،  والبزار،  والنسائي،  والترمذي،  لعجلي، 

 والدارقطني، وابن الجوزي، وابن شاهين.  

 وقال ابن معين في رواية: ليس بش يء. 

 وقال الفالس: متروك.  

 وقال أحمد: أحاديثه أحاديث مناكير. 

س. 
ّ
 أنه كان ُيدل

ّ
ا إال

ً
 وقال يزيد بن هارون: كان صدوق

 ين في رواية: أبو جناب ليس به بأس إال أنه كان يدلس.  وقال ابن مع

قال   ثم  صدوق.  قال:  أنه  معين  ابن  عن  الدارمي  سعيد  بن  عثمان  وروى 

 . (72) عثمان: هو ضعيف

 كأّن عثمان لم يقبل قول ابن معين.

ابن  ضّعفه  فقد  فقط؛  التدليس  هو  ليس  تضعيفه  سبب  أن  يظهر  كما 

 ظاهر. سعد وأحمد وغيرهما مطلًقا كما هو  

 ومع ضعفه هذا فقد خولف في الحديث أيًضا. 

خالفه عبد امللك بن أبي سليمان، فلم يذكر ابن عمر، وجعل السائل عبيد 

 بن عمير، ال ابن عمر. 

أخبرنا عمران بن موس ى بن    (73) ومن هذا الوجه أخرجه أبو حاتم ابن حبان 

إب زكريا، عن  بن  يحيى  أبي شيبة، حدثنا  بن  عثمان  بن مجاشع، حدثنا  راهيم 

أنا  قال: دخلت  أبي سليمان، عن عطاء،  امللك بن  النخعي، حدثنا عبد  سويد 

تزورنا،  أن  لك  آن  قد  عمير:  بن  لعبيد  فقالت  عائشة  على  عمير،  بن  وعبيد 

من  دعونا  فقالت:  قال:  حبا،  تزدد  غبا  زر  األول:  قال  كما  أمه  يا  أقول  فقال: 

صلى –ء رأيته من رسول هللا  رطانتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب ش ي 

م
ّ
 . الحديث.-هللا عليه وسل

في الشفعة، أنكره  تفّرد عن عطاء بحديث  أبي سليمان قد  وعبد امللك بن 

 عليه شعبة وغيره، لكنه أوثق من أبي جناب الكلبي كما يظهر من ترجمته. 

 وقد قال ابن سعد: وكان ثقة مأموًنا ثبًتا. 

 ووثقه أحمد والنسائي. 

 الذهبي بكونه أحد الحفاظ.ووصفه 

 .(74) وإنما تكلموا في روايته لحديث الشفعة عن عطاء

في  وليس  الراجح،  هو  الحديث  هذا  في  سليمان  أبي  بن  امللك  عبد  فقول 

ر عبد
ْ
ك  . -رض ي هللا عنهما-هللا بن عمر  حديثه ذِّ

بن عمر   ر عبد هللا 
ْ
ك ذِّ فإّن  الرغم من ذلك  في هذا   -رض ي هللا عنهما-وعلى 

أعني الحدي عليه،  متفٌق  هو  بل  أحٌد،  ينكره  ال  وهذا  واللقاء،  الرؤية  يثبت  ث 

 
 (. 9491ميزان االعتدال ) ؛( 284/ 31( هتذيب الكمال )72)
 (.620( صحيح ابن حبان )73)
/ 3اتريخ اإلسالم، للذهيب ) ؛(5212ميزان االعتدال )؛ (350/ 6الطبقات الكربى، البن سعد )انظر: ( 74)

 (.314/ 8(، إكمال هتذيب الكمال، ملغلطاي )918

رؤية عطاء البن عمر ولقائه به في الحج، ووصفه لبعض أشياء رآها فعلها ابن 

 . -رض ي هللا عنهما-عمر 

هو السائل في حديث   -رض ي هللا عنهما-لكن على فرض أن يكون ابن عمر  

ث عائشة رض ي هللا عنها؛ فال يثبت السما ع لعطاء كذلك؛ ألن ابن عمر لم ُيحّدِّ

النبي   من  رأته  ما  أعجب  عن  سألها  إنما  بحديٍث؛  عليه  –عائشة  هللا  صلى 

م
ّ
ثته هي بحديثها، وسمع عطاء حديثها، فهذا يثبت سماع عطاء من   -وسل فحدَّ

عائشة، ال من ابن عمر الذي توّجه بالسؤال فقط على فرض صحة رواية أبي 

 جناب الكلبي. 

ذا أيًضا على كل وجوهه ال يصلح ألن يكون حجة يحتج بها إلثبات فمثل ه

على  به  يحتج  ، حتى 
ً

لم يصح عن عطاء أصال ابن عمر؛ ألنه  سماع عطاء من 

 إثبات سماعه من شيخه. 

فلم يبق من أدلة يمكن أن يستدل بها القائلون بإثبات سماع عطاء من ابن 

وقد ثبت له ذلك كما سيأتي عمر سوى املعاصرة، وثبوت الرؤية له البن عمر،  

املبحث  أثناء  القطان،  يحيى  كالم  عقب  عساكر،  ابن  كالم  على  التعليق  في 

 اآلتي.

املعاصرة،   مسألة  في  مسلم  اإلمام  كالم  الثالث  املبحث  في  وسنذكر 

نة تدل على انتفاء السماع.  واشتراطه أن ال تأتي بّيِّ

انتفاء سم تدل على  يخّص عطاء  فيما  بّينة  ابن عمر  وقد وردْت  -اعه من 

 ، كما سيأتي تفصيله. -رض ي هللا عنهما

على   به  ُيحتج  ش يء  املذكورة  األخبار  هذه  من  يصلح  ال  أنه  بيان  واملقصود 

 كونها لم يصح منها ش يء.  -رض ي هللا عنهما-إثبات سماع عطاء من ابن عمر 

 املبحث الثاني 

 تهم وأدل -رض ي هللا عنهما-أقوال النافين لسماع عطاء من ابن عمر 

عمر   ابن  من  عطاء  لسماع  النافين  أقوال  تحرير  األول:  رض ي  –املطلب 

 :-هللا عنهما

 نفى ثالثة من العلماء سماع عطاء من ابن عمر، وهم كالتالي:

 هـ(:198يحيى بن سعيد القطان )ت  -

يقول: حدثنا يحيى بن سعيد القطان    (75) قال عباس الدوري: سمعت يحيى 

 . (76) عمر إنما رآه رؤيةقال: لم يسمع عطاء من ابن 

به ابن عساكر كما مض ى في أقوال املثبتين.   وتعقَّ

ابن عمر؟   يحيى عن: عطاء عن  إّنه سأل   : "قال عليٌّ أبي خيثمة:  ابن  وقال 

 .(77)فقال: ضعيف"

هكذا ورد النص بالتضعيف، والظاهر أنه أراد أنه ضعيف النقطاعه؛ يعني  

ابن  يكون  أن  يبُعد  التابعين،  أعالم  أحد  عطاء  فإن  وإال  منه،  يسمع  لم  أنه 

 
 ( ابن معني.75)
إكمال هتذيب الكمال،   ؛(376/  40اكر )(، اتريخ دمشق، البن عس3438،  3337( اتريخ الدوري )76)

 (. 244/ 9ملغلطاي )
 . (585/ 210/ 1بكر ابن أيب خيثمة ) أليب( السفر الثالث من كتاب "التاريخ الكبري"، 77)
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ضعيفة  عمر  ابن  عن  روايته  أن  أراد  وإنما  الضعف،  بهذا  أراده  قد  القطان 

 لكونها مرسلة. 

 وإتقاًنا في زمانه    قال الذهبي: "عطاء بن أبي رباح سيد التابعين 
ً

علًما وعمال

بمكة. روى عن عائشة، وأبي هريرة، والكبار. وعاش تسعين سنة أو أزيد. وكان  

 حجة إماًما كبير الشأن، أخذ عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت مثله. 

له كأني  بالحديث فأنصت  إّن الرجل ليحدثني  وقال ابن جريج، عن عطاء: 

 ولد.ما سمعُته وقد سمعُته قبل أن ي

وروى محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن املديني، قال: كان عطاء بأخرة قد 

 تركه ابن جريج، وقيس بن سعد 

وإال  (78) قلت عنه،  الكتابة  بطال  أنهما  عنى  بل  االصطالحي،  الترك  يعن  لم   :

 . (79) فعطاء ثبت رض ي"

ورواية محمد بن عبد الرحيم عن علي بن املديني فيها إشارة الى سبب آخر  

للضعف  إضافة  التغير،  أو  االختالط  وهو  التضعيف  سبب  هو  يكون  ربما 

 السابق.

ويتضح ذلك من خالل ما ورد من نص نقله يعقوب بن سفيان عن محمد 

بن عبد الرحيم: قال علي بن املديني: إن عطاء اختلط بأخرة، فتركه ابن جريج 

 . (80) وقيس بن سعد

حرب بن  سليمان  "سمعت  سفيان:  بن  يعقوب  بعض    وقال  عن  يذكر 

مشيخته، قال: رأيت قيس بن سعد قد ترك مجلس عطاء، قال: فسألته عن 

 . (81) ذلك، فقال: إنه نس ي، أو تغير، فكدت أن أفسد سماعي منه"

 هـ(: 233يحيى بن معين )ت  -

قال عباس الدوري: سمعت يحيى يقول قد سمع ابن سيرين من ابن عمر 

ا واحًدا قال: سألت ابن عمر، ولم ي
ً
 .(82) رآه سمع عطاء من ابن عمر إنماحديث

وقال ابن محرز: وسمعت يحيى يقول: قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع 

ح له سماع  .(83) من ابن عمر شيًئا، ولكنه قد رآه، وال ُيَصّحِّ

 هـ(:241اإلمام أحمد )ت  -

أبو   قال  قال  إلي  كتب  فيما  إسماعيل  بن  حرب  أخبرنا  حاتم:  أبي  ابن  قال 

أبي رباحيعني:  -: عطاء  -يعني: أحمد بن حنبل-عبد هللا   قد رأى ابن عمر   -ابن 

 .(84)ولم يسمع منه

 

 

 

 
 ( الذهيب هو القائل.78)
 (. 5640( ميزان االعتدال )79)
 (. 403/  40وينظر: اتريخ دمشق، البن عساكر ) ؛(153/  2( املعرفة والتاريخ، للفسوي )80)
 (.  365/  3( املعرفة والتاريخ، للفسوي )81)
 (. 3876 - 3875( اتريخ الدوري )82)
 (. 626( معرفة الرجال، البن حمرز )83)
 (.565( املراسيل، البن أيب حامت )84)

 املطلب الثاني: أدلة النافين لسماع عطاء من ابن عمر ڤ: 

، أو التقى به  
ً
ورد من غير وجه ما يدل على أن عطاًء قد رأى ابن عمر رؤية

أو حضر مشاهد حضرها ابن عمر، وحكى عطاٌء ما شاهده، لكنه لم يذكر ما 

ه قد سمع م  ن ابن عمر. يدل على أنَّ

: قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "رأيت أنا  أولها

تطلع  أْن  قبل  ى 
ّ
وصل الصبح،  بعد  طاف  عمَر  ابَن  َرباٍح  أبي  بن  وعطاء 

 . (85) الشمس"

ْبَن  اَء 
َ
ُت َعط

ْ
ل
َ
َسأ اَل: 

َ
ق  

َ
ُعْقَبة ْبنِّ  ى  َعْن ُموس َ  ، ّيِّ مِّ

َ
ْسل

َ ْ
األ الرزاق َعنِّ  وروى عبد 

ي   بِّ
َ
 أ

َ
اف

َ
ط ُعَمَر  اْبَن  ْيُت 

َ
»َرأ َقاَل: 

َ
ف ْبحِّ 

الصُّ َوَبْعَد  َعْصرِّ 
ْ
ال َبْعَد  َوافِّ 

َّ
الط َعنِّ  َرَباٍح: 

اٌء 
َ
َعط َب 

َ
ذ
َ
ك َقاَل: 

َ
ف َبْرُتُه 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف ًعا  افِّ

َ
ن ْيُت 

َ
ت
َ
أ
َ
ف ى  ُموس َ اَل: 

َ
ق ى« 

َّ
َصل مَّ 

ُ
ث  ، َفْجرِّ

ْ
ال َبْعَد 

 
َ
َقاَل: ل

َ
َبْرُتُه، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
اٍء ف

َ
ى َعط

َ
ل َرَجْعُت إِّ

َ
ْن ُيْسَبى ف

َ
ْبَل أ

َ
َك ق لِّ

َ
ْيُت اْبَن ُعَمَر َيْصَنُع ذ

َ
َقْد َرأ

اَن  
َ
اٌء، »ك

َ
َقاَل: َصَدَق َعط

َ
ُتُه، ف

ْ
ل
َ
َسأ

َ
ِّ ف

َّ
َم ْبَن َعْبدِّ َّللا ْيُت َسالِّ

َ
ت
َ
أ
َ
ى: ف اَل ُموس َ

َ
ٌع، ق افِّ

َ
ن

 
َ
ين ْيهِّ حِّ

َ
ي َعل ِّ

ّ
مَّ ُيَصل

ُ
ًدا، ث ْبحِّ َسْبًعا َواحِّ

 َبْعَد الصُّ
ُ
وف

ُ
ى:  اْبُن ُعَمَر َيط اَل ُموس َ

َ
ٍذ« ق ئِّ

َت«
َ
َسك

َ
ٍم ف ْوَل َسالِّ

َ
ُه ق

َ
ْرُت ل

َ
ك
َ
ذ
َ
ًعا ف افِّ

َ
ْيُت ن

َ
ت
َ
أ
َ
 .(86)»ف

عن وثانيها  جريج،  ابن  عن  سالم،  بن  سعيد  أخبرنا  أيًضا:  الشافعي  قال   :

سمعت  فما  عنهما  هللا  رض ي  عباس  وابن  عمر  ابن  خلف  "طفت  قال:  عطاء 

 . (87)واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه"

 وله وجه آخر عن ابن جريج: 

رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال:  

في  يتكلم  منهم  أحدا  أسمع  فلم  عباس،  وابن  عمر،  ابن  وراء  »طفت 

 . (88)الطواف«

ٍر، عن  (89) وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة : حدثنا أبو سعد محمد بن ُمَيسَّ

 بإسناده نحوه. ابن جريج، 

: قال عباس الدوري: سمعت يزيد بن هارون، قال: حدثنا اليمان بن  وثالثها

ذوا في  خِّ
ُ
املغيرة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: "شهدُت ابَن الزبير وأتى بسبعٍة أ

باألربعة  فأمر  ُيحصنوا،  لم  وثالثة  النساء،  أحصنوا  قد  منهم   
ٌ
أربعة لواٍط، 

خوا   فُرضِّ املسجد  من  خرجوا 
ُ
وابن فأ الحّد،  فُضربوا  بالثالثة  وأمر  بالحجارة، 

 . (90)عمر وابن عباس في املسجد"

ي ورابعها ِّ
ّ
ى اْبَن ُعَمَر ُيَصل

َ
ُه َرأ

نَّ
َ
اٍء أ

َ
: روى عبد الرزاق َعنِّ اْبنِّ ُجَرْيٍج، َعْن َعط

َيْنَماُز 
َ
اَل: »ف

َ
ُجُمَعةِّ ق

ْ
َعتَ   (91)َبْعَد ال

ْ
ُع َرك

َ
َيْرك

َ
ُه ف

َّ
ال  َعْن ُمصَّ

ً
يال لِّ

َ
ْنَفَس ق

َ
ي أ مَّ َيْمش ِّ

ُ
، ث ْينِّ

َعاٍت«
َ
ْرَبَع َرك

َ
ُع أ

َ
مَّ َيْرك

ُ
َك ث لِّ

َ
ْن ذ  . (92)مِّ

 
 (. 328( الرسالة، للشافعي )ص 85)
 (. 9011( املصنف، لعبد الرزاق )86)
 . (962رتّبه سنجر بن عبد هللا )( املسند، حممد بن إدريس الشافعي، 87)
 (. 8962( املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )88)
 (. 12962( املصنف، البن أيب شيبة )89)
 (. 4640( اتريخ الدوري )90)
 .َأْي يـََتَحوَُّل َعْن َمَقاِمِه الَِّذي َصلَّى ِفيهِ (، 380/  4انظر: النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري ) ( 91)
 (. 5522نف، لعبد الرزاق )( املص92)
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اءِّ  
َ
َعط َعْن   ، َبْيرِّ

َوالزُّ ْسَحاَق،  إِّ ي  بِّ
َ
أ َعْن  َمْعَمٍر،  َعْن  أيًضا  الرزاق  ثم روى عبد 

، ُجُمَعةِّ
ْ
ةِّ ال

َ
ْن َصال  مِّ

َ
َرغ

َ
يَن ف ْيُت اْبَن ُعَمَر حِّ

َ
اَل: َرأ

َ
ي َرَباٍح ق بِّ

َ
ُه   ْبنِّ أ

َّ
ال ْن ُمصَّ َم مِّ

َقدَّ
َ
ت

ْرَبًعا
َ
َع أ

َ
َرك

َ
ْيًضا ف

َ
َم أ َقدَّ

َ
مَّ ت

ُ
، ث َعَتْينِّ

ْ
َع َرك

َ
َرك

َ
 ف

ً
يال لِّ

َ
 . (93)ق

 وقد ورد ذلك عن عطاء من غير وجٍه، منها: روايات عبد الرزاق السابقة.

ومنها: رواية ابن أبي خيثمة قال: حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان، قال: 

ق زهير،  قال:  حدثنا  عطاء،  عن  إسحاق،  أبو  حدثنا  إسحاق:  -ال:  أبو  قال 

تين، قال  وال مرَّ
ً
ة َم -حدثني ال مرَّ

َّ
: "صليُت مع عبدِّ هللا بن عمر الجمعة، فلّما سل

ى أربع ركعاٍت، ثم انصرف"
َّ
ى ركعتين، ثم قام فصل

َّ
 . (94)اإلمام، قام فصل

يُم  ْبَراهِّ َنا إِّ
َ
ث اُج  وفي رواية ألبي داود السجستاني: َحدَّ َنا َحجَّ

َ
ث ، َحدَّ َحَسنِّ

ْ
 ْبُن ال

ُجُمَعةِّ 
ْ
ي َبْعَد ال ِّ

ّ
ى اْبَن ُعَمَر ُيَصل

َ
ُه َرأ

نَّ
َ
اٌء، أ

َ
ي َعط َبَرنِّ

ْ
خ
َ
ٍد، َعنِّ اْبنِّ ُجَرْيٍج، أ ْبُن ُمَحمَّ

َيْنَماُز 
َ
َيرْ   (95) ف

َ
»ف اَل: 

َ
ق يٍر،  ثِّ

َ
ك ْيَر 

َ
غ  ،

ً
يال لِّ

َ
ق  

َ
ُجُمَعة

ْ
ال يهِّ  فِّ ى 

َّ
َصل ي  ذِّ

َّ
ال ُه 

َّ
ُمَصال ُع َعْن 

َ
ك

اٍء:  
َ
َعط لِّ ُت 

ْ
ل
ُ
ق َعاٍت«، 

َ
َرك ْرَبَع 

َ
أ ُع 

َ
َيْرك

َ
ف َك،  لِّ

َ
ذ ْن  مِّ ْنَفَس 

َ
أ ي  َيْمش ِّ مَّ 

ُ
»ث اَل: 

َ
ق  ،» َعَتْينِّ

ْ
َرك

َراًرا اَل: مِّ
َ
َك؟ ق لِّ

َ
ْيَت اْبَن ُعَمَر َيْصَنُع ذ

َ
ْم َرأ

َ
 .(96) ك

شيبة أبي  ابن  أخرجه  أخرى:  روايات  السجستاني(97) وله  داود  وأبو   ،(98)  ،

 .(99)والترمذي

بالروايات  حاصل  وهذا  لعطاء،  الرؤية  ثبوت  على  االستدالل  واملقصود 

عمر   البن  عطاء  رؤية  ثبتت  قد  املواضع  هذه  كل  ففي  هللا -املذكورة،  رض ي 

أي   -عنهما في  بذلك  يصّرح  ولم  عمر،  ابن  من  له  سماٌع  فيها  ر 
َ
ُيذك لم  لكنه 

 . -عنهمارض ي هللا -موطن من هذه املرات التي رأى فيها ابن عمر 

 املبحث الثالث

 القول الراجح وسبب رجحانه

وبعد استعراض رأي الفريقين في إثبات سماع عطاء من ابن عمر أو في نفي 

لي   يظهر  منه؛  أعلم-سماعه  ابن   -وهللا  من  عطاء  بعدم سماع  القول  رجحان 

 عمر، وذلك ملا يأتي: 

 الدليل األول:  

بن    نف ي  يحيى  ابن عمر، وهم:  من  الكبار سماعه  الحديث  أئمة  من  ثالثة 

 سعيد القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل.

وأقوالهم في هذا الباب واضحة في عدم سماع عطاء من ابن عمر، بخالف  

 أقوال املخالفين ففيها ما يقبل التوجيه والتأويل. 

 يره؛ كالبخاري. فالنووي على سبيل املثال، يظهر أنه قد تبع غ

 وكذلك مسلم وابن عساكر. 

 
 (. 5523( املصدر السابق )93)
 ( السفر الثالث. 584/ 210/ 1( التاريخ الكبري، أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب )94)
 . مثَّ مَيِْشي أَنـَْفَس ِمْنُه، َأْي أَْفَسَح َوأَبـَْعَد قَِلياًل (، 95/  5انظر: النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري ) ( 95)
 (. 1133يب داود )( سنن أ96)
 (. 5468، 5412املصنف، البن أيب شيبة )انظر: ( 97)
 (. 1133، 1130سنن أيب داود )انظر: ( 98)
 (. 523سنن الرتمذي )انظر: ( 99)

فالبخاري فيما يظهر لي هو عمدة القائلين بعده بإثبات السماع، كونه قد  

أنه قد قصد  منهم  ظّنا  فتبعه غيره على هذا،  ابن عمر،  تاريخه: سمع  في  قال 

.
ً

 السماع فعال

 وسيأتي التعليق على ذلك في الدليل الثالث.

أحسبه   فال  املديني  ابن  كالمه وأما  يشتهر  لم  كونه  ذلك،  في  عمدتهم  هو 

في  سبق  كما  نقله،  أثناء  تحريف  كالمه  في  وقع  بل  البخاري،  كالم  اشتهار 

بن  عمر  ابن  من   
ً

بدال العاص،  ابن  أي  عمرو  ابن  في  فُجعل  عليه،  التعليق 

 الخطاب.

ومن جهة أخرى فإّن كالم ابن حبان والحاكم وابن كثير وغيرهم ممن جّود  

روايات لعطاء عن ابن عمر؛ ليس صريًحا في الداللة على إثبات أو صّحح بعض 

 السماع؛ ألمرين:

التصريح  جّودوها  أو  صححوها  التي  املواطن  هذه  في  يرد  لم  أّنه  أولهما: 

 بالسماع؛ إنما وردت بالعنعنة، ال التصريح بالسماع. 

وثانيهما: أّن العالم قد يذهل عن بعض مسائل السماع، ويجري على ظاهر 

ا منه بإثبات السماع؛ كونه ربما لم اإل 
ً
سناد، فيصححه، فال يعتبر ذلك اعتراف

الرجال   ثقة  وإنما جرى على ظاهر اإلسناد، فرأى   ،
ً

املسائل أصال لهذه  يلتفت 

 فحكم على اإلسناد بالصحة ألجل ذلك. 

 :الثاني الدليل 

بإدراك   عليه  واحتجاجه  القطان  يحيى  كالم  على  عساكر  ابن  ب  تعقُّ أن 

ب به؛ ألن الخالف إنما هو في سماع عطاء من عطاء ال  بن عمر ال يصح التعقُّ

 ابن عمر، ال في إدراكه. 

ابن عمر؛   نفي سماع عطاء من  في  القطان  بن سعيد  يحيى  َب  تعقُّ أّن  على 

اإلنسان  يدرك  فقد  حجة؛  يكون  أن  يمكن  ال  عمر؛  ابن  أدرك  قد  عطاًء  بأّن 

؛ بل وقد  
ً

م عليه وال يسمع منه، بل  شيًخا بعينه وال يسمع منه أصال
ّ
يراه وُيَسل

، فكيف بالغرباء؟ 
ً

 .  (100)قد ال يدرك االبن أن يسمع من أبيه أصال

إمكان   هو  يقتضيه  ما  أقص ى  اإلدراك  إذ  السماع،  عن  يختلف  فاإلدراك 

 السماع، ال ثبوته. 

ب ابن عساكر على القطان بحجة اإلدراك.   واملقصود بيان عدم صحة تعقُّ

 الدليل الثالث:

أن كالم البخاري الذي تبعه فيه غيره في إثبات السماع ال يريد البخاري منه 

ما فهمه غيره، فلم يقصد البخاري إثبات السماع، إنما قصد   -في أحيان كثيرة-

األسانيد وهو خطأ  في  بالسماع  التصريح  األسانيد، وقد وقع  في  ما وقع  حكاية 

 كما سيأتي فيما بعد.  

 
( وهذه بعض األمثلة أسوقها هنا لبيان أن اإلدراك خيتلف عن السماع؛ إذ اإلدراك أقصى ما يقتضيه هو  100) 

 إمكان السماع، ال ثبوته.
 (. 324بن عبد هللا بن مسعود أدرك أابه؛ لكنه مل يسمع منه. جامع التحصيل، للعالئي ) أبوعبيدة

 (. 463/ 7عبيد هللا بن عروة بن الزبري، هو أصغر ولد عروة، ومل يسمع منه حديثًا. الطبقات الكبري )
 (. 135احلسن بن أيب احلسن البصري أدرك جابرا، ومل يسمع منه. جامع التحصيل، للعالئي )

 (. 315يان الثوري أدرك احلكم بن عتيبة، ومل يسمع منه. اتريخ الثقات، أمحد بن عبد هللا العجلي )سف
 (. 38/ 4ابن عيينة أدرك سليمان بن موسى الدمشقي مبكة، ومل يسمع منه. التاريخ الكبري، للبخاري )

 واألمثلة املعززة هلذا التقعيد متكاثرة ويكفي من العقد ما أحاط العنق. 



 خالد بن محمد الثبيتي                                                            (2022) 61-42 (،1) ( العدد 88) مجلد ،والدراسات اإلسالميةلعلوم الشريعة مجلة جامعة أم القرى 

52 

 

إلثبا البخاري  يتعرض  مسألة  فلم  فهذه  نفيه،  أو  التصريح  هذا  صحة  ت 

 أخرى، لم يتعرض لها البخاري في أكثر األحيان. 

 وقد ورد ما يدل على ذلك من خالل كالم البخاري نفسه في كتابه هذا.

 ومثاله: 

: "زياد بن ميمون أبو عمارة البصري الثقفي،  (101) قال البخاري في "الكبير"

قا تركوه.  أنًسا،  سمع  الفاكهة،  نصرصاحب  بن  علي  بن (102) ل  بشر  أخبرنا   :

فقال:  أنٍس؟  عن  رواه  حديٍث  عن  عمارة  أبا  ميمون  بن  زياد  سألت  عمر، 

كنت  عما  رجعُت  قد  مجوسيا،  أو  نصرانًيا  أو  يهودًيا  كنت  أحسبوا  ويحكم؛ 

حّدث به عن أنس، لم أسمع من أنس شيًئا. 
ُ
 أ

 كناه محمد بن يزيد الواسطي". 

 الفاكهة الثقفي".هو البصري صاحب 

"الضعفاء" في  البخاري  ذكره  ذلك:  من  الرغم  بن   (103) وعلى  "زياد  فقال: 

 ميمون أبو عمار البصري: صاحب الفاكهة، سمع أنًسا، تركوه". 

من  واستغفر  ورجع  بذلك،  صّرح  كما  منه  يسمع  ولم  أنًسا،  يلَق  لم  وزياد 

الرازي  زرعة  وأبو  البخاري  رجوعه  في  قصته  ذكر  وقد  أنس،  عن  روايته 

 . (104) وغيرهما

به يزيد بن هارون لروايته عن أنٍس وتصريحه بالسماع منه رغم أنه  
َّ
ولذا كذ

قد   كذاًبا  "وكان  هارون:  بن  يزيد  وقال  قه، 
ْ
يل زياًدا لم  يعني  كذبه"  لي  استبان 

(105)  . 

، (107) ، وكذبه أبو حاتم الرازي (106)وإلى ذلك أيًضا أشار أبو داود الطيالس ي 

 . (108)وقال أبو زرعة الرازي: "واهي الحديث" 

هذا   كلُّ  البخاري؛  غير  ذكره  وما  زياد،  ترجمة  أثناء  في  البخاري  ذكره  فما 

إن وأنه  شيًئا،  أنس  من  زياد  سماع  بعدم  عاد  يقطع  ثم  السماع،  عى  ادَّ ما 

 واستغفر من ذلك، وأقرَّ بعدم سماعه. 

لقول  تأويل  ثمة  يعد  فلم  شيًئا؛  أنٍس  من  يسمع  لم  أنه  ذلك  وخالصة 

 أن يكون البخاري قد قصد حكاية ما وقع في اإلسناد  
َّ

البخاري: "سمع أنًسا" إال

وقع في اإلسناد  ال أكثر، يعني أنه ال يقّر بصحة هذا السماع، لكنه إنما يحكي ما 

 فقط، ثم بّين البخاري وغيره عدم صحة ذلك. 

 

 

 
 (. 370/ 3التاريخ الكبري، للبخاري ) (101)
الكبري" و"األوسط" )102) "التاريخ  اآلتية يف    (395/  3( هكذا وقع يف  القصة  بقية مصادر  للبخاري، ويف 

"هتذيب  يف  ترمجة  له  املشاهري،  الثقات  أحد  وهو  الصواب،  وهو  اجلهضمي"  علي  بن  "نصر  التالية:  احلاشية 
 (. 430/ 10التهذيب" )

 (. 126ري )( الضعفاء الصغ103)
 (.23/ 1= أبو زرعة وجهوده(، قبول األخبار، للكعيب ) 508/ 2( ينظر: الضعفاء أليب زرعة الرازي )104)
 (. 544/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) ؛(507/ 2( الضعفاء أليب زرعة )105)
)انظر:  (  106) زرعة  )   ؛(509/  2الضعفاء أليب  عدي  البن  ال   ؛(127/  4الكامل،  والتعديل  أيب اجلرح  بن 

 (. 544/ 3حامت )
 (. 544/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت )انظر: ( 107)
 (. 545/ 3( اجلرح والتعديل البن أيب حامت )108)

 الرابع: الدليل

، وهذه قرينة تدل على أنه لم  
ً

أن عطاًء قد أدخل بينه وبين ابن عمر رجال

 يسمع من ابن عمر. 

 . (109) وبهذا يحتج أهل الحديث على عدم سماع الراوي من شيخه

: سمع قتادة من سعيد  -  وأنا أسمع  -قال ابن الجنيد: سئل يحيى بن معين  

فقال يحيى بن معين: "لم يسمع من سعيد بن جبير، وال من مجاهد،   بن جبير؟

ربما شيًئا،  سليمان  من  ال   وال  ذلك  وأكثر  أرسل،  وربما   ،
ً

رجال بينهم  أدخل 

 . (110)يدخل، يرسلها"

: الزهري سمع من أبان بن عثمان؟ فقال: ما  
َّ

وقال األثرم: قلت ألبي عبد َّللا

 بن أبي   معأراه س
َّ

 أنه قد أدخل بينه وبينه عبد َّللا
َّ

منه وما أدري أو نحو هذا إال

 . (111)بكر

وقد وقع ذلك لعطاء عن ابن عمر في مواطن عديدة، أدخل بينه وبين ابن 

، فكان ذلك مما ُيستدّل به على أّن عطاًء لم يسمع من ابن عمر؛ 
ً

عمر ڤ رجال

، فقد تحّققت له إنما روى عنه بواسطة، وإْن كان عطاء قد  
ً
رأى ابن عمر رؤية

 الرؤية. 

ملا نزل بالسند، وملا    -رض ي هللا عنهما-فلوال أّن عطاًء لم يسمع من ابن عمر  

 .
ً
 جعل بينه وبين ابن عمر واسطة

وقد ورد عن عطاء من غير وجٍه ما يفيد عدم سماعه من ابن عمر؛ ووجود 

بينه وبين ابن عمر   في أمث-رض ي هللا عنهما-واسطة  لة كثيرة، أذكر منها ثالثة ، 

 أمثلة فقط من أجل االختصار:

 املثال األول:

مسلمٌ  رواه  قال:    (112)ما  يخبر  عطاء،  قال: سمعت  جريج،  ابن  حديث  من 

إلى حجرة عائشة،   أنا وابن عمر مستندين  قال: كنت  الزبير،  بن  أخبرني عروة 

اعتمر  الرحمن،  عبد  أبا  يا  فقلت:  قال:  تستن،  بالسواك  ضربها  لنسمع  وإنا 

م–النبي 
ّ
 في رجب؟ الحديث.  -صلى هللا عليه وسل

راهويه ابن  أخرجه  الوجه  هذا  بكر،   (113) ومن  بن  محمد  أخبرنا  قال: 

 بإسناده نحوه. 

أحمد أخرجه  والنسائي  (114) وهكذا  عاصم.  أبو  ْمَراُن    (115)حدثنا  عِّ ي  َبَرنِّ
ْ
خ
َ
أ

َعْيٌب.
ُ
ا ش

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
اَل: أ

َ
 ْبُن َيزِّيَد، ق

اًء، 
َ
ْعُت َعط اَل: َسمِّ

َ
ا اْبُن ُجَرْيٍج، ق

َ
َبَرن

ْ
خ

َ
أ كالهما )أبو عاصم، وشعيب( قاال: 

بَ 
ْ
خ
َ
أ ُحْجَرةِّ َيُقوُل:  ى 

َ
ل إِّ َدْينِّ  نِّ

َ
ُمْست ُعَمَر  َواْبُن  ا 

َ
ن
َ
أ ْنُت 

ُ
ك اَل: 

َ
ق  ، َبْيرِّ

الزُّ ْبُن   
ُ
ُعْرَوة ي  َرنِّ

، نحوه.
َ
ة

َ
ش  َعائِّ

 
 (. 208جامع التحصيل، للعالئي )انظر: ( 109)
 (.180( سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني )110)
أيب حامت )111) املراسيل، البن   )189  -  190  .)( له  ينظر: واملراسيل  لذلك كثرية  املقررة   ؛ (114واألمثلة 

 (. 2062علل الدارقطين )
 (. 1255( صحيح مسلم )112)
 (. 893املسند، إلسحاق ابن راهويه )انظر: ( 113)
 (. 25238مسند أمحد )انظر: ( 114)
 (. 4208( السنن الكربى، للنسائي )115)
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 حدثنا يحيى، عن ابن جريج، بإسناده نحوه.  (116) وأخرجه أحمد

 وقد ورد نحوه عن عطاء من غير طريق ابن جريج أيًضا:

اُن،    (117)أخرجه أحمد َنا َعفَّ
َ
ث ي َحدَّ يٌب َيْعنِّ ا َحبِّ

َ
َبَرن

ْ
خ
َ
، أ

َ
َمة

َ
اُد ْبُن َسل َنا َحمَّ

َ
ث َحدَّ

  ِّ
َّ

َرُسوُل َّللا اَن 
َ
ك
َ
أ ُعَمَر  اْبَن  َل 

َ
َسأ ُه  نَّ

َ
أ  ، َبْيرِّ

الزُّ ْبنِّ   
َ
ُعْرَوة َعْن  اٍء، 

َ
َعط َعْن  َم،  ِّ

ّ
َعل
ُ ْ
–امل

م
ّ
ي َرَجٍب؟ الحديث.  -صلى هللا عليه وسل ُر فِّ  َيْعَتمِّ

 املثال الثاني:

النسا ي (118) ئيما رواه  نِّ
َ
ث َحدَّ اَل: 

َ
ق اٌء، 

َ
ي َعط نِّ

َ
ث َحدَّ اَل: 

َ
ق ّيِّ،  ْوَزاعِّ

َ ْ
األ : من حديث 

يُّ   بِّ
اَل النَّ

َ
َيُقوُل: ق َع اْبَن ُعَمَر،  م–َمْن َسمِّ

ّ
َبَد  -صلى هللا عليه وسل

َ ْ
: ))َمْن َصاَم األ

 َصاَم((. 
َ

ال
َ
 ف

-وهذا صريح في أنه لم يسمع من ابن عمر؛ إنما حّدثه من سمع ابن عمر  

 ض ي هللا عنهما. ر 

 املثال الثالث:

َيُقوُل:   اًء 
َ
َعط ْعُت  َسمِّ اَل: 

َ
ق ُجَرْيٍج  اْبنِّ  َعنِّ  الصنعاني:  الرزاق  عبد  روى 

ْم 
َ
ل اَل: 

َ
َك« ق تِّ

َ
َصال لِّ ُعْد 

َ
 ف

َ
ُتوَبة

ْ
ك
َ ْ
 امل

َ
ة

َ
ال يَت الصَّ سِّ

َ
ن ْن  َيُقوُل: »إِّ اٍس  ْعُت اْبَن َعبَّ َسمِّ

َك   لِّ
َ
ْيَر ذ
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 .(119) َسْجَدت

عطاءٌ  ذكر  قد  املواضع  هذه  كل  وبهذا    ففي  عمر،  ابن  وبين  بينه   
ً
واسطة

ابن  في كالم  التلميذ لم يسمع من شيخه، كما سيأتي  أّن  العلماء على  يستدل 

 رجب الحنبلي.

وهذه الروايات تدفع تهمة التدليس التي نقلها ابن حجر العسقالني فقال: 

طويلة:   قصة  في  فقال  يدلس.  كان  أنه  على  يدل  ما  أحمد  عن  األثرم  "وروى 

 . (120)عن عائشة ال يحتج بها، إال أن يقول: سمعت" اءورواية عط

بمعناه  التدليس  ال  اإلرسال،  هنا  بالتدليس  املقصود  أّن  ويظهر 

االصطالحي؛ ألّن عطاًء قد ذكر واسطة بينه وبين ابن عمر؛ وهذا دليل على أّنه 

ابن عمر مباشرة  الواسطة، ولروى عن  ملا ذكر  س 
ّ
لو دل ألّنه  س؛ 

ّ
يدل يكن  لم 

 بغير واسطة. 

 الدليل الخامس:

ابن عمر خطأ ال يصح،   بالسماع من  في األسانيد من تصريحه  وقع  ما  أّن 

ابن  بالسماع من  فيها عطاء  التي صّرح  الروايات  ما وقفنا عليه من  وقد ذكرنا 

 عمر، وتكلمنا عليها كلها كما سبق، ولم يصح منها أي ش يء. 

إلثبات   تصلح  ال  أنها  ذلك  من  عمر  فظهر  ابن  من  بها  هللا  -سماعه  رض ي 

 عنهما.

 وقد أعّل العلماء األسانيد بمثل هذا. 

 
 (. 24279مسند أمحد )انظر: ( 116)
 (. 5416)( مسند أمحد 117)
 (. 2375( السنن الصغرى = اجملتىب، للنسائي )118)
(119( الرزاق  لعبد  املصنف،  و 3477(  )ي(.  الرزاق  لعبد  املصنف،  يف:  أخرى  أمثلة  أيضا  ،  15912نظر 

16920 .) 
 (. 203/ 7( هتذيب التهذيب، البن حجر )120)

إنما     أراه سمع من عائشة؛  ما  البهي  "قال أحمد:  الحنبلي:  ابن رجب  قال 

يروي عن عروة عن عائشة. قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: 

زائد من  سمعه  مهدي  ابن  وكان  قال:  عائشة(.  منه:  )حدثتني  يدع  وكان  ة 

 )حدثتني عائشة( ينكره.

هو  ويقول:  األسانيد،  من  كثير  في  التحديث  دخول  يستنكر  أحمد  وكان 

 خطأ، يعني ذكر السماع.  

قال في رواية هدبة، عن حماد، عن قتادة )ثنا( خالد الجنهي: هو خطأ، خالد  

 قديم، ما رأى قتادة خالًدا.

لك: )سمعت عائشة(، فقال: وذكروا ألحمد قول من قال: عن عراك بن ما

إنما يروي عن عروة   هذا خطأ وأنكره. وقال: عراك من أين سمع من عائشة؟ 

 عن عائشة.

وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أّن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم  

ويصرحون  األحاديث  تلك  عنه  فيروون  سمعه،  أنه  أصحابه  فيظن  يسمعه، 

 بطون ذلك. بسماعه لها من شيوخه، وال يض

وحينئذ ينبغي التفطن لهذه األمور وال يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث  

فيه   يذكر  ش يء  غير  له  وجدوا  شعبة  أّن  املديني  ابن  ذكر  فقد  األسانيد،  في 

 اإلخبار عن شيوخه، ويكون منقطعا. 

وذكر أحمد أّن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم )أنا( منصور بن زاذان.  

 معه هشيم من منصور. قال أحمد: ولم يس

وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: ما أراه سمع من عروة بن الزبير؛ ألنه  

عن  سؤاله  وال  رؤية،  وال  سماًعا،  يذكر  وال  ورجلين،   ،
ً

رجال وبينه  بينه  يدخل 

 مسألة.

وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيى بن يعمر: ال أدري سمع منه أم ال؟ قد  

 رجل عنه. روى عنه. وقد روى عن 

وقال أيًضا: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار، بينهما: أبو الخليل، ولم  

 يسمع من مجاهد، بينهما: أبو الخليل.

ـ يعني ولم يسمع  وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر: قد رآه 

 منه ـ قد أدخل بينه وبينه: طلحة بن عبد هللا بن عوف. 

ع وأسامة  معمر  قول  يصحح  بن ولم  الرحمن  عبد  )سمعت(  الزهري:  ن 

 أزهر.

وبينه:   بينه  ُيدخل  املسور،  من  له سماع  يثبت  لم  الزهري  حاتم:  أبو  وقال 

 سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. 

ا، يطول الكتاب   وكالم أحمد وأبي زرعة، وأبي حاتم، في هذا املعنى كثير جدًّ

الرواية ال يكف أّن مجرد ثبوت  وأّن  بذكره، وكله يدور على  في ثبوت السماع،  ي 

تارة  عاصره  عمن  روى  من  رواية  وأن  به.  التصريح  بدون  يثبت  ال  السماع 

له   يثبت  أن  إال  منه،  يسمع  لم  أنه  على  يدل  واسطة،  بغير  وتارة  بواسطة، 

 .(121) السماع منه من وجه"

 
 (. 595 - 593/ 2( شرح علل الرتمذي، البن رجب )121)
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رغم  يرد  ولم  عمر،  ابن  عن  رجل  عن  عطاء  عن  ورد  ما  بالضبط  وهذا 

سمع عطاًء  أن  التصريح   املعاصرة  ورد  إنما  صحيح،  وجه  من  عمر،  ابن  من 

 بسماعه منه في وجوه ضعيفة لم تصح.  

 : جواب على شبهة

فإْن قيل: قد أدرك عطاٌء ابَن عمر، وتعاصرا مدة طويلة؛ ألن عطاء بن أبي 

سنة   نحو  عثمان  خالفة  أثناء  في  د  ُولِّ بها    27رباح  ومات  بها،  ونشأ  بمكة،  هـ 

ي في آخر عمرههـ، وقد كان 114كذلك سنة    .(122)َعمِّ

سنة، فقد مات ابن   40وبذا يكون قد أدرك من حياة ابن عمر ما يزيد على  

 .(123)هـ 74، أو 73عمر رض ي هللا عنه سنة 

ُدفن   وبها  بمكة،  عمر  ابن  وفاة  عنهما-وكانت  هللا  عاش  -رض ي  لكن   ،

فقد ورد  باملدينة، بينما عاش عطاء بمكة، وكان مفتيها، لكنهما التقيا في الحج،  

املبحث  في  مض ى  كما  يتكلم،  يسمعه  فلم  عمر،  ابن  وراء  طاف  قد  عطاًء  أن 

رؤية   لعطاء  بأن  وغيره  القطان  يحيى  قال  وبذا  السماع،  بنفي  الخاص  الثاني 

 لكنه لم يسمع من ابن عمر. 

وقال أبو داود: عن سفيان الثوري، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن 

ابن عبا إلى  أرسلت  أنها  تجتمعون أمه:  أهل مكة  يا  فقال:  تسأله عن ش يء.  س 

 علي وعندكم عطاء؟! 

وقال قبيصة: عن سفيان عن عمر بن سعيد، عن أمه: قدم ابن عمر مكة 

 .(124) فسألوه فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة املسائل وفيكم ابن أبي رباح؟!

وقد   للمدينة،  يذهب  كان  عطاء  أن  كما  مكة،  إلى  يذهب  كان  عمر  فابن 

التقيا، ورأى عطاٌء ابن عمر رؤيا، ونقل ما رآه وما فعله ابن عمر في هذه املرات 

 كما سبق. 

ابن   أّن عطاًء قد سمع من  أو  تشافها  قد  أنهما  إسناٍد قط  في  يرد  لم  لكنه 

 عمر شيًئا. 

 فإْن قيل:

اإلمام مسلم   تكون    (125) أن مذهب  عمر  ابن  فرواية عطاء عن  املعاصرة، 

 ب.   متصلة على هذا املذه

ذلك:  على  فقد    والجواب  مسلم؛  اإلمام  كالم  ضمن  يدخل  ال  عطاًء  بأّن 

لم  أو  الراوي لم يلق من روى عنه،  بّينة أن هذا  استثنى أن تكون هناك داللة 

 يسمع منه شيًئا. 

 . -رض ي هللا عنهما-فأما اللقاء فقد صح لعطاء أنه رأى ابن عمر 

أ بّينة تدل على  ّن عطاًء لم يسمع من ابن وأما السماع فقد وردت أسانيد 

عنهما-عمر   هللا  في  -رض ي  مسلٌم  رواها  قد  األسانيد  هذه  وبعض  شيًئا، 

 
 84/  20هتذيب الكمال )  ؛(589مصار، أبو حامت حممد بن حبان البسيت )مشاهري علماء األانظر:  (  122)
 (. 78/ 5سري أعالم النبالء ) ؛(85 -
 (. 232 - 231/ 2سري أعالم النبالء )انظر: ( 123)
 (. 77/ 20هتذيب الكمال )انظر: ( 124)
 (. 29 - 28/ 1صحيح مسلم )انظر: ( 125)

عمر   ابن  وبين  بينه   
ً
واسطة األسانيد  هذه  في  عطاء  أدخل  وقد  -"صحيحه"، 

 . -رض ي هللا عنهما

سنة،    40وهذا يدّل على أنه لم يسمع منه شيًئا؛ ألنه قد عاصره زيادة على  

 ه وبينه، مما يدل على أنه لم يسمع منه.ثم أدخل واسطة بين

ّرج البخاري وال مسلم شيًئا من رواية عطاء عن ابن عمر  
َ
رض ي  -ولهذا لم ُيخ

 .  -هللا عنهما

فكل هذه األدلة السابقة تدل بوضوح على أّن عطاًء لم يسمع من ابن عمر 

 شيًئا؛ وإنما رآه رؤية.  -رض ي هللا عنهما-

يى بن سعيد القطان وابن معين وأحمد في  وهذا كله يؤيد ما ذهب إليه يح

 . -رض ي هللا عنهما-نفي سماع عطاء من ابن عمر 

 نتائج وتوصيات 

الفراغ من هذا البحث   تعالى-وبعد  النتائج رأيُت    -بحمد هللا  لي بعض  ظهر 

 أْن أضعها هنا بين أيدي الباحثين، كاآلتي:

: أّن مجرد اختالف أئمة الشأن في سماع راٍو ال يست
ً
لزم منه نفي سماعه  أوال

 أو إثباته، بل البد من النظر في أدلة الطرفين ملعرفة الصحيح منها. 

ثانًيا: أّن سماع أحد الرواة من آخر ال يثبت بمجرد املعاصرة فقط، وهذه  

لهم   يثبت  ولم  آخرين  عاصروا  قد  لهم  حصر  ال  رواة  وثمة  مشهورة،  مسألة 

 السماع منهم.

من يلزم  ال  الرؤية  أّن  ا: 
ً
وال  ثالث الناس  بعض  الرجل  يرى  فقد  السماع؛  ها 

 يسمع منهم. 

رابًعا: أن الكالم على الروايات يحتاج إلى بصيرة في األمر، وتدّبر في األسانيد،  

وجمع الطرق، ودراستها للحكم عليها، واحًدا واحًدا، حتى يتسّنى الجزم بما تدل  

سماع عطاء من عليه هذه الروايات، وقد ظهر أثر ذلك بوضوح في الكالم على  

عمر   عنهما-ابن  بسماعه -رض ي هللا  تصّرح  التي  الروايات  بعض  وردت  ، حيث 

من ابن عمر، لكنها لم تصلح لالحتجاج بها، لكونها لم تصح أسانيدها، بل هي 

 أوهام وأخطاء ال تصح. 

لثقة   نظًرا  فيصححونه،  اإلسناد  ظاهر  على  األئمة  بعض  يجري  قد  بل 

إلى   االلتفات  وعدم  في الرجال،  يكون  قد  ما  إلى  أو  بعٍض،  من  بعضهم  سماع 

هذه األسانيد من علل تمنع من صحتها، مثل االنقطاع أو اإلرسال أو التدليس؛ 

ف العلماء كثيًرا في هذه األبواب. 
َّ
 ولذا أل

خامًسا: بعد استعراض رأي العلماء في إثبات سماع عطاء من ابن عمر أو 

رجحان القول بعدم سماع عطاء من   -موهللا أعل -في نفي سماعه منه؛ يظهر لي  

 ابن عمر. 

 التوصيات:

في  املختلف  الرواة  العلمية على  الدراسة  بإعمال مثل هذه  الباحث  يوص ي 

وباهلل  نفيه،  أو  العلماء  عن  ماع  السَّ قرائن  وتلمس  أشياخهم،  من  سماعهم 

 التوفيق. 
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البخار  [12] إسماعيل  بن  محمد  الكبير،  )التاريخ  عبد  256ي  تحقيق:  ه(، 

 بيروت، )د. ط(  -الرحمن بن يحيى املعلمي، نشر: دار الكتب العلمية

تاريخ دمشق، املؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا املعروف   [13]

ه(، املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار  571بابن عساكر)

 م. 1995 -هـ 1415الفكر، 

ووفيا  [14] العلماء  مولد  الربعي  تاريخ  بن عبد هللا  أبو سليمان محمد  تهم، 

ه(، تحقيق: د. عبد هللا بن أحمد الحمد، الناشر: دار العاصمة:  379)

 ه. 1410الرياض، ط: األولى، 

الرحمن   [15] عبد  بن  يوسف  الحجاج  أبو  الدين  جمال  األشراف،  تحفة 

( املكتب  742املزي  الناشر:  الدين،  شرف  الصمد  عبد  املحقق:  ه(، 

 هـ. 1403ار القيمة، ط: ثانية، اإلسالمي، والد

تحفة التحصيل في ذكر رواة املراسيل، املؤلف: أحمد بن عبد الرحيم   [16]

العراقي) ابن  الدين  ولي  زرعة،  أبو  الحسين،  عبد 826بن  املحقق:  ه(، 

 هللا نوارة، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، )د. ط(. 

بن حجر [17] علي  بن  أحمد  الفضل  ألبي  التهذيب:  )ت   تقريب  العسقالني 

الباكستاني، نشر: 852 أبو األشبال صغير أحمد شاغف  ه(، تحقيق: 

 ه(. 1423دار العاصمة، الرياض ط:الثانية )

تهذيب األسماء واللغات، املؤلف: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف   [18]

 م. 1996النووي، الناشر: دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: أولى، 

الفض [19] ألبي  التهذيب،  بن  تهذيب  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  ل 

)ت   العسقالني  النظامية،  852حجر  املعارف  دائرة  نشر: مطبعة  هـ(، 

 هـ. 1326الهند، ط، أولى، 

عادل  [20] املحقق:  بن حجر،  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  التهذيب،  تهذيب 

 مرشد، وإبراهيم الزيبق، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، )د. ط(. 

أسما [21] في  الكمال  الحجاج تهذيب  أبي  الدين  جمال  للحافظ  الرجال:  ء 

)ت املزي  الزكي  بن  معروف،  742يوسف  عواد  بشار  د.  تحقيق:  ه(، 

 ه. 1405نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ط: الثانية، 

ه(،  281التواضع والخمول، أبو بكر عبد هللا بن محمد ابن أبي الدنيا) [22]

ية، بيروت،  املحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلم

 هـ. 1409لبنان،  

كيكلدي   [23] بن  خليل  سعيد  أبو  املراسيل،  أحكام  في  التحصيل  جامع 

( دار 761العالئي  الناشر:  السلفي،  املجيد  عبد  حمدي  املحقق:  ه(، 

 هـ.1407عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط: الثانية، 

الجامع الكبير = سنن الترمذي: ملحمد بن عيس ى بن َسْورة بن موس ى بن   [24]

)ت  الضح عيس ى  أبو  الترمذي،  عواد  279اك،  بشار  تحقيق:  هـ(، 

 م. 1998بيروت،   -معروف، نشر: دار الغرب اإلسالمي 

)ت   [25] الرازي  حاتم  أبي  بن  الرحمن  لعبد  والتعديل:  ه(، 327الجرح 

العلمية  الكتب  دار  نشر:  املعلمي،  يحيى  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 

  -بحيدر آباد الدكن  بيروت، مصور من طبعة دائرة املعارف العثمانية، 

 ه. 1396الهند، ط: أولى، عام 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، املؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا   [26]

هـ(،  430بن أحمد بن إسحاق بن موس ى بن مهران األصبهاني )املتوفى:  

 هـ. 1394الناشر: السعادة، 

الدين  [27] جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  الكبرى،  الخصائص 

)د.  911السيوطي) لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  ه(، 

 ط(. 

موس ى   [28] بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  املؤلف:  النبوة،  دالئل 

)املتوفى:   البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  ردي  ْسَرْوجِّ
ُ
املحقق:  458الخ هـ(، 

د. عبد املعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث،  

 هـ. 1408عة: األولى، الطب
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لين:   [29] فيهم  وثقات  املجهولين  من  وخلق  واملتروكين  الضعفاء  ديوان 

اْيماز  
َ
ق بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  لشمس 

نشر: مكتبة  748الذهبي )ت   األنصاري،  بن محمد  تحقيق: حماد  هـ(، 

 هـ. 1387مكة، ط: الثانية،   -النهضة الحديثة 

إ  [30] بن  )الرسالة، محمد  الشافعي  املحقق: أحمد شاكر،  204دريس  ه(، 

 تصوير: دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ط(. 

يزيد  [31] بن  محمد  هللا  عبد  أبو  ماجة  ابن  املؤلف:  ماجه،  ابن  سنن 

)املتوفى:   الناشر:  273القزويني  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  هـ(، 

 دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيس ى البابي الحلبي.

بشير سنن   [32] بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  ألبي  داود:  أبي 

ْستاني )ت   جِّ ل قره   -هـ(، تحقيق: شَعيب األرنؤوط  275الّسِّ كامِّ د  مَحمَّ

 هـ.1430بللي، نشر: دار الرسالة العاملية، ط: أولى، 

 سنن الترمذي = الجامع الكبير.  [33]

 السنن الصغرى = املجتبى، للنسائي. [34]

أ [35] املؤلف:  الكبرى،  علي السنن  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  بو 

)املتوفى:   النسائي  املنعم  303الخراساني،  عبد  حسن  املحقق:  هـ(، 

الرسالة،   مؤسسة  الناشر:  األرناؤوط،  شعيب  عليه:  أشرف  شلبي، 

 هـ. 1421بيروت، الطبعة: األولى، 

علي   [36] بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  املؤلف:  الكبير،  السنن 

مركز هجر للبحوث والدراسات، الناشر: دار  ه(، املحقق:  458البيهقي)

 هـ. 1432هجر، القاهرة، ط: أولى، 

السنن الواردة في الفتن، عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، املحقق:   [37]

الرياض،   العاصمة،  دار  الناشر:  املباركفوري،  محمد  بن  هللا  رضا 

 هـ.1416السعودية، ط: أولى، 

بن [38] يحيى  زكريا  ألبي  الجنيد  ابن  محمد    سؤاالت  أحمد  املحقق:  معين، 

 هـ. 1408نور سيف، الناشر: مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط: أولى، 

)ت [39] الذهبي  أحمد  بن  محمد  عبد هللا  ألبي  النبالء:  أعالم  ه( 748سير 

نشر:   األرنؤوط،  شعيب  بإشراف  الباحثين  من  مجموعة  تحقيق: 

 ه1402مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية  

، عبد امللك بن هشام، املحقق: طه عبد الرؤوف سعد،  السيرة النبوية [40]

 هـ. 1411الناشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، 

بن  [41] أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  املؤلف:  الترمذي،  علل  شرح 

الحنبلي) سعيد،  795رجب،  الرحيم  عبد  همام  الدكتور  املحقق:  ه(، 

 هـ. 1407الناشر: مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، ط: أولى، 

شرح مشكل اآلثار، املؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن   [42]

)ت   بالطحاوي  املعروف  املصري  الحجري  األزدي  سلمة  بن  امللك  عبد 

ط:  321 الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  هـ(، 

 هـ.1415األولى، 

اآلجري) [43] الحسين  بن  محمد  بكر  أبو  عبد  360الشريعة،  املحقق:  ه(، 

السعودية، ط:   الرياض،  الوطن،  دار  الناشر:  الدميجي،  عمر  بن  هللا 

 هـ. 1420الثانية، 

املحقق:  [44] البيهقي،  بكر  أبو  الحسين،  بن  املؤلف: أحمد  اإليمان،  شعب 

أحمد   مختار  تحقيقه:  على  أشرف  حامد،  الحميد  عبد  العلي  عبد  د. 

سلفية الندوي، الناشر: مكتبة الرشد، بالرياض، بالتعاون مع الدار ال

 هـ. 1423ببومباي بالهند، ط: أولى، 

 صحيح ابن حبان = اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان.   [45]

صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى   [46]

النيسابوري رسول هللا   القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  ملسلم   ،

إحياء261)ت   دار  نشر:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  التراث    هـ(، 

 بيروت. -العربي 

الضعفاء الصغير، املؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة   [47]

هـ(، املحقق: أبو عبد هللا أحمد بن  256البخاري، أبو عبد هللا )املتوفى:  

األولى  ابن عباس، مصر، ط:  الناشر: مكتبة  العينين،  أبي  بن  إبراهيم 

 هـ. 1426

عمرو  [48] بن  محمد  جعفر  أبو  د.  322العقيلي)  الضعفاء،  املحقق:  ه(، 

 هـ. 1429مازن السرساوي، الناشر: دار ابن عباس، مصر، ط: ثانية، 

الهاشمي  [49] منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  ألبي  الكبرى:  الطبقات 

هـ(، تحقيق: إحسان عباس، نشر:  230بالوالء، املعروف بابن سعد )ت 

 م(.1968بيروت، ط أولى، ) -دار صادر 

محمد بن سعد بن منيع الزهري، املحقق: علي محمد    الطبقات الكبير، [50]

 م. 2001عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: أولى، 

العقوبات، أبو بكر عبد هللا بن محمد ابن أبي الدنيا، املحقق: محمد   [51]

أولى،   لبنان، ط:  بيروت،  ابن حزم،  الناشر: دار  خير رمضان يوسف، 

 م. 1996 -هـ 1416

في   [52] الواردة  عمر العلل  بن  علي  الحسن  ألبي  النبوية،  األحاديث 

)ت السلفي، 385الدارقطني  هللا  زين  الرحمن  محفوظ  د.  تحقيق  ه( 

 م. 2003 -ه 1424، 3الرياض، ط -نشر: دار طيبة 

[53] ( املديني  بن  علي  الرجال،  ومعرفة  بن  234العلل  مازن  املحقق:  ه(، 

أولى ط:  السعودية،  الجوزي،  ابن  دار  الناشر:  السرساوي،  ، محمد 

 هـ. 1427

علي   [54] بن  محمد  املحقق:  املديني،  بن  علي  الرجال،  ومعرفة  العلل 

 األزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة. 

بن حنبل )ت [55] بن محمد  لإلمام أحمد  الرجال،  ه(،  241العلل ومعرفة 

دار   نشر:  عباس،  محمد  بن  هللا  وص ي  د.  املحقق:  هللا،  عبد  رواية 

 م(. 2006 -ه  1427الثانية، القبس، الرياض ط: 

عبدا [56] محمد  ألبي  )ت العلل،  الرازي  حاتم  أبي  بن  ه(،  327لرحمن 

الجريس ي  مؤسسة  نشر:  الباحثين،  من  فريق  ط:    -تحقيق:  الرياض، 

 ه.1427أولى، 

قبول األخبار ومعرفة الرجال، املؤلف: أبو القاسم عبد هللا بن أحمد   [57]

)املتوفى:   البلخي  الكعبي  محمود  عمرو  هـ(،    319بن  أبو  املحقق: 

العلمية،   الكتب  دار  الناشر:  الرحيم،  عبد  بن  عمر  بن  الحسيني 

 هـ. 1421بيروت، لبنان، ط: األولى، 

هـ(،  365الكامل في ضعفاء الرجال: ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )ت   [58]

املوجود   عبد  أحمد  عادل  في   -تحقيق:  شارك  معوض،  محمد  علي 

لبنان،    -لكتب العلمية، بيروت  تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، نشر: ا

 هـ. 418ط: أولى ، 

ه(،  310الكنى واألسماء، أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي )  [59]

املحقق: نظر الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: أولى، 

 هـ. 1421
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القشيري  [60] الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  املؤلف:  واألسماء،  الكنى 

)املت أحمد 261وفى:  النيسابوري  محمد  الرحيم  عبد  املحقق:  هـ(، 

القشقري، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، املدينة  

 هـ. 1404املنورة، اململكة العربية السعودية، ط: األولى، 

علي  [61] بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  السنن،  من  املجتبى 

)املتوفى:   النسائي  تحقيق:303الخراساني،  غدة،    هـ(،  أبو  الفتاح  عبد 

 هـ. 1406الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط: الثانية، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر   [62]

هـ(، تحقيق:حسام الدين القدس ي، نشر: 807بن سليمان الهيثمي )ت  

 هـ، )د. ط(. 1414مكتبة القدس ي، القاهرة، 

الناس،   [63] رمضان  مداراة  خير  محمد  املحقق:  الدنيا،  أبي  ابن  بكر  أبو 

 هـ.1418يوسف، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، ط: أولى، 

بن   [64] محمد  حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  املؤلف:  املراسيل، 

( الرازي  الحنظلي  هللا  327إدريس  نعمة  بن  هللا  شكر  املحقق:  ه(، 

 هـ. 1418الثانية، قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

الحاكم  [65] بن عبد هللا،  أبو عبد هللا محمد  الصحيحين،  املستدرك على 

 ه(، الناشر: دار املعرفة، بيروت، )د، ط(. 405النيسابوري )

ه(: بتحقيق: شعيب األرناؤوط،  241مسند اإلمام أحمد بن حنبل )ت   [66]

 ه. 1429بيروت، ط: الثانية،  -وعادل مرشد، نشر: مؤسسة الرسالة  

الشاميين، املؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي مسند   [67]

)املتوفى:   الطبراني  القاسم  أبو  بن  360الشامي،  حمدي  املحقق:  هـ(، 

األولى،  ط:  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  السلفي،  عبداملجيد 

 هـ. 1405

 املسند الصحيح = صحيح مسلم.  [68]

ن مخلد بن إبراهيم  املسند، املؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ب [69]

)املتوفى:   راهويه  ابن  بـ  املعروف  املروزي  د.  238الحنظلي  املحقق:  هـ(، 

املدينة   اإليمان،  مكتبة  الناشر:  البلوش ي،  الحق  عبد  بن  الغفور  عبد 

 هـ. 1412املنورة، ط: األولى، 

املسند، محمد بن إدريس الشافعي، رّتبه سنجر بن عبد هللا، املحقق:  [70]

 هـ. 1425لناشر: شركة غراس، الكويت، ط: أولى، ماهر ياسين فحل، ا

بن    [71] حبان  بن  ملحمد  األقطار:  فقهاء  وأعالم  األمصار  علماء  مشاهير 

)ت  الُبستي  حاتم  أبو  التميمي،  َمْعبد  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد 

الوفاء  354 دار  نشر:  إبراهيم،  علي  مرزوق  وتعليق:  تحقيق  هـ(، 

 هـ 1411ط: أولى،  املنصورة، -للطباعة والنشر والتوزيع 

ه(، املحقق: 235املصنف، أبو بكر عبد هللا بن محمد ابن أبي شيبة ) [72]

 هـ.1427محمد عوامة، الناشر: دار القبلة، ط: أولى، 

[73] ( الصنعاني  همام  بن  الرزاق  عبد  حبيب 211املصنف،  املحقق:  ه(، 

الرحمن األعظمي، الناشر: املكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط: ثانية،  

 . هـ1403

املعجم األوسط، املؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي   [74]

)املتوفى:   الطبراني  القاسم  أبو  بن 360الشامي،  طارق  املحقق:  هـ(، 

عوض هللا بن محمد، عبد املحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار  

 الحرمين، القاهرة.

محمد [75] املحقق:  للطبراني،  الداني(،  )الروض  الصغير  شكور    املعجم 

ط:   لبنان،  بيروت،  اإلسالمي،  املكتب  الناشر:  أمرير،  الحاج  محمود 

 هـ.1405أولى، 

اللخمي  [76] مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  املؤلف: سليمان  الكبير،  املعجم 

)املتوفى:   الطبراني  القاسم  أبو  بن  360الشامي،  حمدي  املحقق:  هـ(، 

 عبد املجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

املحقق:  [77] املقرئ،  بابن  املشهور  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبو  املعجم، 

 هـ. 1419عادل سعد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط: أولى، 

معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين، رواية أبي العباس أحمد   [78]

علي   بن  محمد  عمر  أبو  املحقق:  ز،  ُمْحرِّ بن  قاسم  بن  محمد  بن 

الناشر: القاهرة،   األزهري،  والنشر،  للطباعة  الحديثة  الفاروق 

 م. 2009 -هـ 1430الطبعة: األولى، 
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 هـ. 1419ط: أولى، 

مح  [80] عبد هللا  أبو  الدين  لشمس  الضعفاء:  في  بن  املغني  أحمد  بن  مد 

اْيماز الذهبي )ت 
َ
 هـ(، تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 748عثمان بن ق

مناقب الشافعي، املؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، املحقق:   [81]

أولى،   ط:  القاهرة،  التراث،  دار  مكتبة  الناشر:  صقر،  أحمد  السيد 

 هـ. 1390
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 ه. 1382بيروت، 

نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، أبو الفضل أحمد بن علي ابن   [83]

دار   الناشر:  السلفي،  املجيد  عبد  حمدي  املحقق:  العسقالني،  حجر 

 هـ. 1426ابن كثير، بيروت، لبنان، ط: ثانية، 
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