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ص البحِث
َ

ملّخ

ح 
َ
مصطل عن  الكالم  في  البحُث  هــذا  ص 

َ
يتلّخ

ال  وبــيــاِن ُحكِمه؛  ــذي يقع فــي اإلســنــاد،  ال االنــقــطــاِع 

ما روايَة أبناِء الصحابِة عن آبائهم، هل ُتعتَبـر روايًة  سّيَ

ِصلًة، أم روايًة ُتـحَمل على االنقطاع؟  مّتَ

أبناِء  من  واة  الـــّرُ في  العلماِء  قــول  في  والتحقيُق 

آبائهم،  عــن  روايتهم  فــي  اخُتِلف  الــذيــن  الصحابِة 

روايــاٌت  ــاِت، هل هي  ــرواي ال الــراجــِح من هــذه  وبيان 

ِصلة؟ منقِطعٌة أم مّتَ

Abstract:

This research discards verbally the term ”dis-

continuity“ that falls in the chain of transmis-

sion, and explains its ruling. Especially the nar-

ration of the sons of the Companions about their 

fathers. Is it considered a related novel or a novel 

that leads to interruption?

And the investigation of the scholars ‘sayings 

about the narrators from the news of the Com-

panions who differed in their narrations from 

their fathers. The most correct statement of these 

narrations is whether they are disconnected or 

connected narrations.

المقدمة

فالِق  اهلِل  بسم  واألرِض،  ماواِت  الّسَ فاطرِ  اهلِل  بسم 

َعِم التي  ـي على جميع الّنِ َوى، َنـحَمُدك رّبِ الـَحّبِ والّنَ

، ولساٍن ناطٍق. رٍ أنعمَت بها علينا؛ من عقٍل ُمفّكِ

عن  الصحابِة  أوالِد  اِت  ّيَ مرو البحُث  هذا  يناِقُش 

آبائهم.

آبائهم،  عن  ــْرُووَن  َيـ األوالد   
َ

أّن الطبيعي،  من   
ُ

ُيَعّد

لهم،  ُمالِزِميَن  كوَنـهم  ؛  الكثيَر العلَم  عنهم  يتلقون  و

ى  َرَو  َمن 
ُ

كّل رِدًة؟ أي هل  ُمّطَ القاعدُة  لكن هل هذه 

ِصلًة؟ عن أبيه الصحابّيِ ُتقَبل روايُته، وُتعتَبـُر روايًة مّتَ

ى عن أبيه وال ُتقَبُل روايُته؛ لعدم   هناك َمن رو
َ

أم أّن

وهو  أدركــه  ــه 
َ
أّن أو  منه،  سماِعه  عدِم  بسبب  اّتِصاِلـها 

ْبط؟
َ

ماِع والّض صغيٌر قبَل أن يبلَغ مرحلَة الّسَ

ُق لــهــذه الــمــســألــِة  وفـــي هـــذا الــبــحــِث، ســنــتــطــّرَ

بطبقِة  ــا  خــاّصً البحَث  هــذا  وسنجعل  بياِنـها،  مــع 

الصحابِة، رضي اهلل عنهم، وأبنائهم.

مشكلة البحث:	 

 
َ

أّن ــتــِة، وجـــدُت  الــّسِ للُكُتب  قــراءتــي  مــن خــالل 

آبائهم  عن  الصحابِة  أبناء  من  لبعٍض  روايــاٍت  هناك 

سبُب  ما  وتساءلُت  سماعهم،  في  ٌف 
َ
مخَتل ولكن 

 
َ

أّن المعروَف   
َ

أّن مع  سماعهم،  في  العلماِء  اختالِف 

د أن تكون 
َ

األبناء عندما َيْرُووَن عن آبائهم، فمن المؤّك

ـهم ُمالِزمون آلبائهم غالًبا؟
َ
ِصلًة؛ ألّن روايُتهم مّتَ

ــَق في مسألة  َحــّقِ
ُ
أ أن  لــي،  الــدافــع  فكان هــذا هو 

االنــقــطــاع في  وبــيــان ســبــِب  مــن عــدمــهــا،  سماِعهم 
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اِتـِهم عن آبائهم. ّيَ مرو

ابقة:	  راساُت الّسَ الّدِ

َرَوْوا  م عن أوالد الصحابِة الذين 
َّ
لم أجد بحًثا تكل

عن آبائهم واخُتِلف في سماعهم، ولكن وجدُت بحًثا 

اهلل  رضــي  عــوف  بن  الرحمن  عبد  )مــدرســة  بعنوان: 

البحوث  مركز  فاروق،  أليمن  ة(،  الحديثّيَ وأبنائه  عنه 

ة. راسات اإلسالمّيَ والّدِ

عبِد  للصحابي  ترجمًة  البحِث  فــي  اســتــعــَرَض 

واة من أبناء الصحابي   الّرُ
َ

الرحمن بِن عوٍف وأبنائه، وأّن

 ،
ٌ

ثًة فيهم مقال  ثال
َّ

ْقل، إال ة في الّنَ
َ
ّق امتازوا بالعدالة والّدِ

ثين  كثَر من ثال وواحٌد منهم كان ُيرِسل، من مجموع أ

ًيا. راو

م في سماعهم 
َّ
المتكل قاُت  الّثِ )التابعون  وكتاب: 

الُكُتب  فــي  عنهم  ــٌة  ــ رواي لهم  ــن  مـــــّمَ الصحابة  مــن 

المنورة؛  المدينة  الهاجري،  مبارك  للدكتور  ة(،  ّتَ الّسِ

ذكر فيه د.مبارك أسماَء التاِبِعين الذين اخُتِلف في 

سماعهم من الصحابة.

ا في بحثي المتواضع، فقد بحثُت فيه رواياِت  أّمَ

آبــائــهــم، واالخـــتـــالف في  فــقــط عــن  الــصــحــابــِة  أوالِد 

 
َ

وأقوال الرواياِت،  هذه  من  نماذَج  وذكــرُت  سماِعهم، 

العلماِء فيها.

أهداف البحث:	 

يهدف البحُث لتحقيق األهداِف التالية:

أبيه  االبــن عن  روايــٍة من   
ُ

كــّل أنــه ليست  ١. معرفة 

ِصلًة. مّتَ

٢. حصر رواِة الحديِث عن آبائهم الصحابِة الذين 

اخُتِلف في سماعهم.

عن  األبــنــاِء  ــِة  روايـ فــي  العلماِء  اخــتــالِف  بيان   .3

آبائهم الصحابِة.

ة البحث:	  ُخّطَ

وخاتمٍة،  ومبحٍث،  مة،  مقّدِ إلى:  البحَث  قسمُت 

وقائمة المراجع.

وجعلت المبحَث قسمين:

َند  الّسَ في  تقع  التي  األخــطــاِء  ِذكــُر  األول:  القسم 

، وتعريُف االنقطاِع، وبياُن مثاِله وُحكِمه.
ً

إجماال

أسماِء  بَسْرِد  ة؛  التطبيقّيَ الدارسُة  الثاني:  القسم 

أوالِد الصحابِة الذين اخُتِلف في روايتهم عن آبائهم، 

وأقواِل العلماِء فيهم.

ثم الخاتمة، وقائمة المراجع.

* * *
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القسم األول

تعريف األخطاء التي تقع في اإلسناد

ِته: قال الحافُظ العراقّيُ � في ألفّيَ

ــْن ــ ــَن ــ ــّسُ ــ ــــُمــــوا ال ِن َقــــّسَ
ْ
ــــــأ

َ
ا الــــــّش

َ
ْهـــــــــــُل َهـــــــذ

َ
َوأ

إلــــــــى َصـــــِحـــــيـــــٍح َوَضــــــِعــــــيــــــٍف َوَحـــــــَســـــــْن

ْســــــــــَنــــــــــاِد ِ
ْ

ـــــــِصـــــــُل اإل ـــــــُمـــــــّتَ
ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ــــــــــــــــــــــــاأل

َ
ف

ـــــــــُفـــــــــَؤاِد
ْ
ِبــــــَنــــــْقــــــِل َعــــــــــــــْدٍل َضــــــــاِبــــــــِط ال

وِذ
ُ

ــِر َمـــــــا ُشـــــــــــذ ــ ــ ــْيـ ــ ــ ــِه ِمـــــــــْن َغـ ــ ــ ــِل ــ ــ ــْث ــ ــ َعـــــــــْن ِم

ـــــــــــُتـــــــــــوِذي
َ
ـــــــــــــــٍة َقـــــــــــــــاِدَحـــــــــــــــٍة ف

َّ
َوِعـــــــــــــــل

بقولي:  احــتــرزُت  قد  قلت:  شــارًحــا:  العراقي  قــال 

ِة الحديِث، ِة التي ال َتقَدُح في صّحَ
َّ
)قادحة( عن الِعل

ِصل،  ا لم يّتَ ِصل اإلسناد(؛ احتراٌز عّمَ فقولي: )المّتَ

وهو المنقِطع، والمرَسل، والـُمعَضل. 

ا في سنده َمن لم  وقولي: )بَنْقل عدٍل(؛ احتراٌز عّمَ

عف، أو ُجِهَل 
َ

ا بأن يكون ُعرَِف بالّض ُتعَرف عدالُته؛ إّمَ

 .
ً

َعْيًنا، أو حاال

ا في َسَنِده راٍو مغفٌل،  وقولي: )ضابط(؛ احتراٌز عّمَ

ْدق والعدالِة. إْن ُعرف بالّصِ كثيُر الخطِأ، و

َل التي َتْقَدُح في اإلسناد، 
َ
ـن العراقّيُ � الِعل فهنا بّيَ

ــال، واإلعــضــال، وَمــن لم ُتعَرف  وهــي: االنقطاع، واإلرسـ

إن  عدالُته، وما كان في سنده راٍو مغفٌل، أو كثيُر الخطأ و

ق ببحثنا، وهو االنقطاع:
َّ
ـُن ما يتعل َبّيِ

ُ
. وسأ

ً
كان عدال

تعريف االنقطاع:  	 

ُرَواِته  السنِد، بسبب سقوِط أحِد  اّتِصاِل  هو عدُم 

في أّيِ موضٍع من السند.

قد  االنقطاع   
َ

إّن السيوطي:  اإلمـــاِم   
ُ

قــول وشــاِهــُده 

 أهُل المعرفِة)١(.
َّ

يكون ظاهًرا، وقد َيـخَفى؛ فال ُيدِرُكه إال

مثال المنقِطع:	 

ق،  ه: ما رويناه عن عبد الــراّزَ
ُ
ح: مثال

َ
ال قال ابُن الّصَ

يِد بِن ُيَثْيع،  ، عن أبي إسحاَق، عن ز عن سفياَن الثورّيِ

ْيُتُموها أبا 
َّ
عن حذيفَة قال: قال رسول اهلل �: »إْن ول

، فقوّيٌ أمين...« الحديث. بكرٍ

، وجد ُصورَته صورَة  ه الحديثّيُ
َ
ل  فهذا إسناٌد إذا تأّمَ

اق  الرّزَ  عبد 
َ

ألّن ِصِل، وهو منقطٌع في موضَعْين؛  المّتَ

عماِن بن  ـما َسـِمَعه من الّنُ
َ
إّن ، و ّيِ لم يسَمْعه من الثور

ي.  أبي شيبة الـَجَندي، عن الثور

إنما  إسحاق،  أبــى  من  أيًضا  ّيُ  الــثــور يسمعه  ولــم 

سمعه من شريك عن أبي إسحاق)٢(.

ُحكُم المنقِطع: 	 

الحديُث المنقِطع ضعيٌف باالتفاِق بين العلماء، 

 ، آَخر طريٍق  من  ي  ُرو إذا   
َّ

إال به  لالحتجاج  ح 
ُ
َيصل وال 

فيرتقي إلى الـَحَسِن لغيره.

* * *
أنواع علوم  الرحمن، معرفة  بن عبد  الصالح، عثمان  ابن   )١(
، ١٩86م،  يا، دار الفكر ، سور الحديث، تحقيق: نور الدين عتر
ي  يب الراو ، تدر )ص٤5(؛ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
دار  يابي،  الفار قتيبة  أبي  تحقيق:  ي،  النواو تقريب  شرح  في 

طيبة، )١/٢36(.
)٢( ابن الصالح، المقدمة، )ص 33(.
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القسم الثاني

ة الدراسة التطبيقّيَ

وهو  واحـــًدا،  سبًبا  األســبــاِب  هــذه  من  فيه  ونأخذ 

سنأخذ  بل  أيًضا؛  االنقطاِع  عموَم  وليس  االنقطاع، 

ِمن  راٍو  سماع  في  العلماُء  َف 
َ
اخَتل التي  الــروايــاِت 

رضي  الصحابِة،  طبقة  في  ذلك  وسنجعل  شيخه، 

في  واخُتلف  عنهم  َرَوْوا  ن  مـّمَ وأبنائهم  عنهم،  اهلل 

سماعهم منهم.

لي 
َ

فمنهم: أبو ُعبيدة بن عبد اهلل بن مسعود الـُهذ

ه ال اسَم له غير 
َ
أّن ، واألشَهُر  الكوفي، قيل: اسـُمه عامر

ُكْنَيِته، ثقٌة كثيُر الحديِث.

مات سنة إحدى -وقيل: اثنتين- وثمانين)١(.

في  العلِم  أهُل  واختلف  أحاديَث،  أبيه  عن  ى  رو

سماعه عن أبيه.

ص الحافُظ ابُن حجرٍ هذا بقوله: واخُتِلف 
َ

وقد لـّخ

أنه لم يسمع منه،  كثُر على  واأل أبيه،  في سماعه من 

كالِمه؛ فروايُته عنه داخلٌة في  وثبت له لقاؤه وسماُع 

التدليس)٢(.

)١( الـِمّزِي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، 
اد،  عــّوَ د.بشار  تحقيق:  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤00هـ- ١٩80م، )6١/١٤(.
أهل  تعريف  العسقالني،  علي  بــن  أحــمــد   ، حــجــر ــن  اب  )٢(
بطبقات  المعروف  بالتدليس  الموصوفين  بمراتب  التقديس 
 ، المدلسين، تحقيق: د.عاصم القريوتي، عمان، مكتبة المنار

ُه 
َ
 ما قال

َّ
ه سمع من أبيه، إال

َ
ولم أجد َمن َنّصَ على أّن

ابُن أبي حاتٍم: سألُت أبي عن أبي ُعبيدة بن عبِد اهلِل 

فقال  قال:  اهلل؟  عبِد  أبيه  من  َسـِمع  هل  مسعود:  بن 

أبي: لم يسمع.

ى عن أبي مالٍك  ياٍد َرَو  عبد الواحد بَن ز
َ

قلت: فإّن

ْشَجعي، عن عبد اهلل بن أبي هند، عن أبي عبيدة، 
َ
األ

ْبح. قال: خرجُت مع أبي لصالة الّصُ

هند  أبي  بن  اهلل  عبد  هذا؟  ما  ي  أدر ما  أبي:  قال 
؟)3( من هو

 أبو حاتٍم بهذه الروايِة في إثبات سماِعه.
َ

فلم يعتّد

الُبّرِي   
َ

إّن لُشعبَة:  قلُت  قال:  ُقَتيبة  بِن  م 
ْ
َسل وعن 

ث  ُثنا عن أبي إسحاَق أنه َسـِمع أبا عبيدَة، يحّدِ يحّدِ

أنه سمع ابَن مسعود.

ابَن سبِع سنين؛ وجعل  أبو عبيدة  كان  ْه،  ّوَ
َ
أ قال: 

يضرب جبهَته)٤(.

ه ُسئل عن سماعه من أبيه، فلم 
َ
بل قد جاء عنه أّن

ُيثِبْته.

أبا ُعبيدَة بَن عبد اهلل:  َة: سألُت  ُمــّرَ قال عمرو بن 

هل تذكر من عبد اهلل شيًئا؟ قال: ال)5(.

ه لم يسمع 
َ
حوا بأّن كثُر أهِل العلِم، قد صّرَ وكذلك أ

منه:

ط١، ١٤03هـ- ١٩83م، )ص٤8(. 
ي، المراسيل،  )3( ابن أبي حاتم، أبو محمد، عبد الرحمن الراز
تحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ط١، ١3٩٧هـ، )٩53(. 
)٤( ابن أبي حاتم، المراسيل، )٩5١(. 

)5( المزي، تهذيب الكمال )6٢/١٤(. 
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وقال الترمذي: أبو عبيدَة بُن عبِد اهلل بِن مسعود، 

لم يسمع من أبيه، وال ُيعرف اسـُمه)١(.

بِن  بُن عبِد اهلل  أبو عبيدَة  ي:  از الــّرَ أبو حاتٍم  وقال 

مسعود، لم يسمع من عبد اهلل بن مسعود، �)٢(.

وقال أيًضا: سألُت أبي عن أبي عبيدة بن عبد اهلل 

فقال  قــال:  اهلل؟  عبد  أبيه  من  سمع  هل  مسعود،  بن 

أبي: لم يسمع)3(.

ولــم يسمع منه  أبيه،  ي عن  يــرو ابــن حبان:  وقــال 

شيًئا)٤(.

وقال البيهقي: أبو عبيدة لم ُيدِرْك أباه)5(.

وقال البيهقي أيًضا: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه)6(.

بن  عتبة  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيُد  الـِمّزِي:  وقــال 

مسعود، عن ابن مسعود، ولم ُيدِرْكه)٧(.

تحقيق:  الترمذي،  سنن  عيسى،  بن  محمد  الترمذي،   )١(
، مطبعة مصطفى الحلبي،  كر وآخرين، مصر أحمد محمد شا

ط٢، ١3٩5هـ- ١٩٧5م، )١/٢5(. 
)٢( ابن أبي حاتم، المراسيل، )٩5٢(. 

)3( ابن أبي حاتم، المراسيل، )٩53(. 
الهند-  الثقات،  التميمي،  حبان  بن  محمد  حبان،  ابن   )٤(
دائرة المعارف العثمانية، ط١، ١3٩3هـ - ١٩٧3م، )5/56١(. 

)5( البيهقي، أحمد بن الحسين الخراساني، السنن الكبرى، 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ط3، ١٤٢٤هـ - ٢00٢م، )٤0٢/١(. 
الخالفيات  الخراساني،  الحسين  بن  أحمد  البيهقي،   )6(
بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، تحقيق: فريق 
يع،  ، الروضة للنشر والتوز البحث العلمي بشركة الروضة، مصر

ط١، ١٤36هـ- ٢0١5م، )٢/١60(. 
)٧( المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تحفة األشراف بمعرفة 
المكتب  ــديــن،  ال شــرف  الصمد  عبد  تحقيق:  األطــــراف، 

أبيه،  من  سماعه  في  واخُتلف   : حجر ابــُن  وقــال 

كثُر على أنه لم يسمع منه، وثبت له لقاؤه وسماُع  واأل

كالِمه؛ فروايُته عنه داخلٌة في التدليس)8(.

وقال ابن حجرٍ أيًضا: وأرسل عن أبيه عبِد اهلل بن 

مسعود)٩(.

ثون حديًثا. له في الكتب الستِة عن أبيه ثال

َمْسُعوٍد:  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  ُعَبْيَدَة،  ُبو 
َ
أ رواه  مثال: ما 

؟  َقْدِر
ْ
ال ُة 

َ
ْيل

َ
ل َمَتى   :

َ
َفَقال  ،� ِبّيَ  الّنَ َتــى 

َ
أ  

ً
َرُجــال  

َ
ّن

َ
أ

َعْبُد   
َ

َقال ْهَباَواِت؟«  الّصَ َة 
َ
ْيل

َ
ل ِمْنُكْم  ُكُر 

ْ
َيذ »َمْن   :

َ
َقال

ُر  َتَسّحَ
َ
َتَمَراٍت أ

َ
 ِفي َيِدي ل

َ
ِإّن ي، َو ّمِ

ُ
ْنَت َوأ

َ
ِبي أ

َ
َنا ِبأ

َ
اهلِل: أ

ِحيَن  َوَذِلَك   ، َفْجرِ
ْ
ال ِمَن  َرْحِلي  ِبُمْؤِخَرِة  ُمْسَتِتًرا   ، ِبـِهّنَ

في  يعلى  وأبو  وأحمد  الطيالسي  أخرجه   . َقَمُر
ْ
ال َع 

َ
َطل

، والطبراني في  ي في معاني اآلثار المسند)١0(، والطحاو

الكبير)١١(.

مة، ط٢، ١٤0٢هـ- ١٩83م، )٩/٧6(.  اإلسالمي والدار القّيِ
، طبقات المدلسين، )ص ٤8(.  )8( ابن حجر

، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  )٩( ابن حجر
بن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، الهند، مطبعة دائرة 

المعارف النظامية، ط١، ١3٢6هـ، )٢٢/٧(. 
الــجــارود  بــن  داود  بــن  سليمان  داود،  ــو  أب الطيالسي،   )١0(
بن  د.محمد  تحقيق:  الطيالسي،  داود  أبي  مسند  البصري، 
، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م،  ، دار هجر عبد المحسن التركي، مصر

 .)3٢٧(
اإلمــام  مسند  الشيباني،  محمد  بن  أحمد  حنبل،  ابــن   )١١(
الــتــركــي، مؤسسة  ــد اهلل  ــب تــحــقــيــق: د.ع ــن حــنــبــل،  ب أحــمــد 
)3565(؛  رقـــم   ،)3٢/6( ٢00١م،  ١٤٢١هــــــ-  ط١،  ــة،  ــرســال  ال
أبي  مسند  التميمي،  علي  بن  أحمد  الموصلي،  يعلى  وأبــو 
المأمون  دار  دمــشــق،  أســد،  سليم  حسين  تحقيق:  يعلى، 
ي، أبو جعفر  للتراث، ط١، ١٤0٤هـ- ١٩8٤م، )53٩3(؛ والطحاو
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ه به، فقال: 
َّ
ا ذكر الهيثمّيُ هذا الحديَث، أعل ولـّمَ

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه)١(.

أبي  ــَة  رواي وَن 
ُ

َيــُعــّد ال  العلم  أهل   
َ

أّن بهذا  ضح  فيّتَ

ِة االنقطاِع 
َّ
عبيدة عن أبيه، من صحاح األحاديث؛ لعل

بينهما.

ومع ُحكِمهم هذا باالنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، 

به،  عهِده  لُقْرِب  أبيه؛  عن  برواياته  يستأِنسون  ـهم 
َ
فإّن

معرفة  على  ــه  ــْرِص وِح أبــيــه،  ألصــحــاب  َسِته 
َ
وُمـجال

أحواِله.

قال ابُن رجب: قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز 

أصحاُبنا أن ُيدِخلوا حديَث أبي عبيدة عن أبيه في 

أبي  لمعرفة  ِصل-  المّتَ الحديث  في  -يعني  المسند 

فيها  ــأِت  ي لــم  ــه  وأن ِتها،  وصّحَ أبيه  بحديث  عبيدة 

.)٢(
بحديٍث ُمنَكرٍ

ــَمــَة بــُن عبد الــرحــمــن بــن عوف 
َ
ومــنــهــم: أبــو َســل

هري، الـَمَدني، قيل: اسـُمه عبُد اهلل، وقيل:  الُقَرشي الّزُ

إسماعيل، وقيل: اسـُمه وُكنيُته واحد، وكان ثقًة.

زهري  ، تحقيق: محمد  اآلثــار بن محمد، شرح معاني  أحمد 
النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط١، ١٤١٤هـ- 
المعجم  أحمد،  بن  سليمان  والطبراني،   ،)٩3/3( ١٩٩٤م، 
القاهرة،  السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق:   ، الكبير

مكتبة ابن تيمية، ط١، ١٩٩٤م، )٤٩٢/8(، رقم )١0٢8٩(.
الزوائد  مجمع  سليمان،  بن  بكر  أبي  بن  علي  الهيثمي،   )١(
القاهرة،  القدسي،  الــديــن  حسام  تحقيق:  الــفــوائــد،  ومنبع 

مكتبة القدسي، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، )١٧5/3(. 
)٢( ابن رجب، شرح علل الترمذي، )5٤٤/١(. 

توفي بالمدينة سنة أربٍع وتسعين في خالفة الوليد، 

وهو ابن اثنتين وسبعين سنة)3(.

عبِد  أبيه  من  يسمع  لم  ــه 
َ
أّن العلِم  أهــُل  ذكــر  وقــد 

الرحمن بن عوف، �.

ي: لم يسمع من أبيه  قال يحيى بن َمِعين، والبخار

شيًئا)٤(، وقال الميموني عندما سألوه عن سماع أبي 

سلمة عن أبيه، فقال: مات أبوه وهو صغير)5(.

له في الكتب الستة عن أبيه أربعُة أحاديَث.

َعْوٍف،  ْبِن  ْحَمِن  الّرَ َعْبِد  ْبِن  َمَة 
َ
َسل ِبي 

َ
أ َعْن  مثال: 

ِعْنَد  ِلي  َكاَنْت   :
َ

َقال َعْوٍف  ْبِن  ْحَمِن  الّرَ َعْبِد  ِبيِه 
َ
أ َعْن 

ِجْئُت  ْيَظُة،  ُقَر ُفِتَحْت  ا  ّمَ
َ
َفل ِعــَدٌة،   � اهلِل  َرُســوِل 

َيْسَتْغِن  »َمــْن   :
ُ

َيُقول َفَسِمْعُتُه  َوَعَدِني،  َما  ِلي  ِلُيْنِجَز 

ُيْغِنِه اهلُل، َوَمْن َيْقَنْع ُيْقِنْعُه اهلُل«.

ُه َشْيًئا، �.
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
 أ

َ
 َجَرَم ال

َ
ُت ِفي َنْفِسي: ال

ْ
َفُقل

أخرجه البزار في »المسند« )١03٩(.

ى عن عبد  : وهذا الحديُث ال نعلمه ُيرو قال البزار

الرحمن من طريٍق أحسَن من هذا الطريِق)6(.

 ، الكبير يــخ  الــتــار إســمــاعــيــل،  بــن  محمد  ي،  ــبــخــار ال  )3(
حيدرآباد- الدكن، دار المعارف العثمانية، )١30/5(.

جامع  كــيــكــلــدي،  بــن  خليل  الــديــن  صـــالح  ئــي،  الــعــال  )٤(
ــام الـــمـــراســـيـــل، تــحــقــيــق: حــمــدي  ــكـ ــي أحـ  الــتــحــصــيــل فـ
١٤0٧هـ-  ط٢،  الكتب،  عالم  بيروت،  السلفي،  المجيد  عبد 

١٩86م، )ص ٢١٤(. 
ي، السيد أبو المعاطي وآخرون، موسوعة أقوال اإلمام  )5( النور
الكتب،  عالم  ِله، 

َ
وِعل الحديث  رجــال  في  حنبل  بن  أحمد 

ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، )٢١١/٤(.
تحقيق:   ، البزار مسند  العتكي،  عمرو  بن  أحمد   ، البزار  )6(
مكتبة  المنورة،  المدينة  وغــيــره،  اهلل  زيــن  الرحمن  محفوظ 
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الرحمن،  عبِد  وأبيه  سلمَة  أبــي  بين  وباالنقطاع 

ه غيُر واحٍد من العلماء:
َّ
رضي اهلل عنه، أعل

، وأبو سلمَة  اُر ي بعد أْن َذَكَره: رواه الَبّزَ قال المنذر

لم يسمع من أبيه، قاله ابُن َمِعين وغيُره)١(.

ه لم 
َ
إّن ، وأبو سلمة قيل:  البزار رواه  الهيثمي:  وقال 

يسمع من أبيه)٢(.

ــه  وأظــّنُ ضعيف،  إســنــاٌد  قلت:   : حجر ــُن  اب ــال  وق

هري)3(. سقط منه الّزُ

والهيثمي � حين قال: )وأبو سلمة، قيل: إنه لم 

أبي  سماع  أمر  من  يستوثق  لم  كأنه  أبيه(؛  من  يسمع 

سلمة من أبيه؛ فلذلك قالها هنا بصيغة التمريض.

، الحضرمي  ومنهم: عبد الجبار بن وائل بن حجر

الكوفي، أبو محمد: 

قليَل  تعالى،  اهلل  شاء  إن  ثقًة  كان  سعد:  ابن  قال 

الحديِث. وقال يحيى بن َمعين: ثقٌة. وذكره ابُن حبان 

في كتاب »الثقات«.

مات سنة اثنتي عشرة ومئة)٤(.

العلوم والحكم، ط١، ١٩88م، )١03٩(. 
الترغيب  الـــقـــوي،  عــبــد  ــن  ب الــعــظــيــم  عــبــد  ي،  ــذر ــن ــم ال  )١(
شمس  إبراهيم  تحقيق:  الشريف،  الحديث  من  والترهيب 

الدين، ط١، ١٤١٧هـ. 
)٢( الهيثمي، مجمع الزوائد، )3/٩٤(. 

زوائــد  مختصر  العسقالني،  علي  بن  أحمد   ، حجر ابــن   )3(
، تحقيق: صبري عبد الخالق، بيروت، مؤسسة الكتب  البزار

الثقافية، ١٩٩٢م، )6٢٧(. 
يخ الكبير )١06/6(، وابن  ي، التار )٤( انظر ترجمته في: البخار
الثقات  حبان،  وابــن   ،)30/6( والتعديل  الجرح  حاتم،  أبي 
 ، )١35/٧(، والمزي، تهذيب الكمال )3٩3/١6(، وابن حجر

واخُتلف في سماعه من أبيه.

شيًئا،  أبيه  من  يسمع  لم  َمعين:  بن  يحيى  قــال 

مات أبوه وهو َحـْمٌل.

 
ُ

ه حامٌل به، كّل ّمُ
ُ
وقال ابن حبان: مات أبوه وائٌل وأ

إن كان ال َيصُغر عن ُصحبِة  ٌس، و
َّ
ى عن أبيه ُمَدل ما رو

الصحابة)5(.

أبو  سأله  ا  ّمَ
َ
ل جستاني  الّسِ داود  أبــو  قــال  وكذلك 

عبيد اآلُجّرِي، حين قال: قلت ألبي داود: عبُد الجباِر 

بُن وائٍل سمع من أبيه؟ قال: سمعُت يحيى بَن َمعين 

يقول: مات وهو حمٌل)6(.

وقال النسائي: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من 

أبيه)٧(.

. ِة أشُهرٍ ه ُولد بعد أبيه بسّتَ
َ
: إّن وقال فريٌق آَخر

قال  قال:   ،» الكبير يخ  »التار في  ي  البخار منهم: 

: ُولد بعد أبيه لستة أشهر)8(. محمد بن حجر

تهذيب التهذيب )٩5/6(.
علماء  مشاهير  الُبستي،  حبان  بن  محمد  حبان،  ابــن   )5(
إبراهيم،  علي  مرزوق  تحقيق:   ، األقطار فقهاء  وأعالم  األمصار 
١٤١١هــــ-  ط١،  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  الــوفــاء  دار   ، مصر

١٩٩١م، )ص ٢58(. 
األزدي،  األشــعــث  بــن  سليمان  السجستاني،  داود  أبــو   )6(
الجرح  في  السجستاني  داود  أبا  اآلجــري  عبيد  أبي  ســؤاالت 
الــمــنــورة،  الــمــديــنــة  الــعــمــري،  محمد  تحقيق:   والــتــعــديــل، 
١٤03هـــ-  ط١،  اإلسالمية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة 

١٩83م، )٧0(. 
تحقيق:  الكبرى،  السنن  شعيب،  بن  أحمد  النسائي،   )٧(
١٤٢١هـــ-  ط١،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت،  المنعم،  عبد  حسن 

٢00١م، )٩58(. 
 .)١06/6( ، يخ الكبير ي، التار )8( البخار
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وقال أيًضا: ال يصّحُ سماُعه من أبيه، مات أبوه قبَل 

د)١(.
َ
أن يول

 
ُ

القول وهذا  بقوله:   � الـِمّزِي  َفه  ضّعَ  
ُ

القول وهذا 

ه قد صّحَ عنه أنه قال: )كنُت غالًما 
َ
ا؛ فإّن

ً
ضعيٌف جّد

عِقُل صالَة أبي(، ولو مات أبوه وهو حمٌل، لم َيُقْل 
َ
ال أ

.)٢( َ
هذا القول

ئّيُ في »جامع التحصيل«)3(. وكذا قال العال

، أخرجه  الـِمّزِي عن عبد الجبار وهذا الذي ذكره 

يمة في صحيحه)5(، وسيأتي. عنه أبو داود)٤(، وابُن ُخَز

وهم؛  فقد  أباه،  سمع  ه 
َ
أّن زعم  َمن  حبان:  ابن  قال 

ه حامٌل به)6(. ّمُ
ُ
 أباه مات وأ

َ
ألّن

 عبِد الجبار بِن 
َ

ج في »صحيحه«)٧( قول مع أنه خّرَ

: )كنت غالًما ال أعقل صالَة أبي(. وائل بن حجر

 القائل: 
َ

اُر على أّن : َنّصَ أبو بكر الَبّزَ وقال ابن حجر

)كنت غالًما ال أعقُل صالَة أبي(، هو علقمُة بُن وائٍل 

ال أخوه عبُد الجبار)8(.

 ، الكبير الــتــرمــذي  علل  عيسى،  بــن  محمد  الــتــرمــذي،   )١(
الكتب،  عالم  بيروت،  وآخرين،  السامرائي  صبحي  تحقيق: 

ط١، ١٤0٩هـ، )٢5٩(. 
)٢( المزي، تهذيب الكمال )١6/3٩5(. 

ئي، جامع التحصيل، )ص ٢١٤(.  )3( العال
)٤( أخرجه أبو داود في سننه )٧٢3(. 

ي،  النيسابور إســحــاق  بــن  محمد  خزيمة،  ابــن  أخــرجــه   )5(
األعظمي،  مصطفى  د.محمد  تحقيق:  خزيمة،  ابن  صحيح 

بيروت، المكتب اإلسالمي )٩05(. 
)6( الثقات، البن حبان )٧/١35(. 

)٧( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١86٢(. 
، تهذيب التهذيب )٩5/6(.  )8( ابن حجر

له في الكتب الستة عن أبيه تسعُة أحاديَث.

فِمن هذه األحاديِث:	 

أخبرنا  قال:  الكبرى«  »السنن  في  البيهقي  أخرج 

أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد 

بن حيان أبو الشيخ، حدثنا عبداُن، حدثنا هالل بن 

ف، حدثنا الحارث 
َّ

، حدثنا ُعمير بن عمران العال بشر

بن ُعتَبَة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: حّقٌ 

ن  ، وال يؤّذِ  وهو طاهٌر
َّ

َن الرجُل إال  ُيؤّذِ
َّ

ال وُسنة مسنونة، أ

 وهو قائٌم. 
َّ

إال

قال البيهقي َعِقَبه: عبُد الجبار بُن وائل عن أبيه 

ُمرَسل)٩(.

في  والدارقطني  البيهقي،  أخرج   : حجر ابن  وقال 

عبد  حديث  من  »األذان«  في  الشيخ  وأبــو  »األفـــراد«، 

َن  يــؤّذِ  
َّ

ال أ وُسنة  حّقٌ  قال:  أبيه،  عن  وائــل،  بن  الجبار 

إسناُده   وهو قائم، و
َّ

إال ن  ، وال يؤّذِ  وهو طاهٌر
َّ

إال الرجُل 

 عبد الجبار ثبت عنه 
َ

 فيه انقطاًعا؛ ألّن
َ

 أّن
َّ

َحَسٌن، إال

أعقل  ال  غالًما  كنُت  قــال:  أنــه  مسلم«  »صحيح  في 

صالة أبي)١0(.

لم  ــه 
َ
أّن على  الحديِث  أئمِة  اتــفــاَق  ي  الــنــوو ونقل 

وفاة  بعد  ُولــد  ــه 
َ
أّن بعضهم  عن  ونقل  أبيه،  من  يسمع 

)٩( البيهقي، السنن الكبرى )3٩٧/١(. 
)١0( وكذلك عزاه لـصحيح مسلم، المزي في تحفة األشراف 
إنما   ،� مسلم  عند  الحرَف  هذا  نجد  لم  نا 

َ
أّن  

َّ
إال  ،)١١٧٧٤(

عبد  قــول  فيه  يذكر  ولــم  المرفوع،  الحديث   )٤0١( في  أخــرج 
. وأخرجه أبو داود )٧٢3(، وابن خزيمة )٩05(، فذكروا  الجبار
 :

َ
ــال ِبـــي، َق

َ
َة أ

َ
ْعــِقــُل َصـــال

َ
 أ

َ
ًمــا ال

َ
فيه هــذا الــحــرَف: )ُكــْنــُت ُغــال

.).... ِبي: َواِئِل ْبِن ُحْجرٍ
َ
َقَمَة، َعْن أ

ْ
َثِني َواِئُل ْبُن َعل

َ
َفَحّد
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أبيه، وال يصّحُ ذلك؛ ِلَما ُيعِطيه ظاهُر سياِق مسلٍم)١(.

وكذلك فعل الترمذي � بعدما أخَرَج في »ُسَننه« 

، عن أبيه، قال:  ار بن وائل بن حجر حديَث عبِد الجّبَ

 عنها 
َ
اسُتكرِهت امرأٌة على عهد رسول اهلل �، فَدَرأ

قاَمُه على الذي أصاَبـَها، ولم 
َ
، وأ

َ
 اهلِل � الحّد

ُ
رسول

يذكر أنه جعل لها مهًرا.

إسناُده  وليس  يــٌب،  غــر حديٌث  هــذا  َعِقَبه:  قــال 

ِصل. بمّتَ

ي هـــذا الــحــديــَث مــن غــيــر هـــذا الــوجــِه؛  وقـــد ُرو

 ، سمعُت محمًدا يقول: عبُد الجباِر بُن وائل بن حجر

ُولد بعد موِت  ه 
َ
إّن دَرَكــه؛ يقال: 

َ
أ أبيه وال  لم يسمع من 

. شُهر
َ
أبيه بأ

أصحاِب  من  العلِم  أهــِل  عند  هذا  على  والعمُل 

المستكَرهِة  على  ليس  ـــه 
َ
أّن وغــيــرِهــم؛   � الــنــبــّيِ 

.)٢( ٌ
َحّد

الحضرمي،   ، حجر بــن  وائــل  بــُن  علقمُة  ومنهم: 

الكندي، الكوفي:

الــحــديــِث. وقــال  كــان ثقًة قليَل  ابــُن ســعــٍد:  قــال 

العجلي: كوفّيٌ تابعّيٌ ثقة. وذكره ابُن حبان في كتاب 

»الثقات«)3(.

، أحمد بن علي العسقالني، التلخيص الحبير  )١( ابن حجر
الكتب  دار  بــيــروت،   ، الكبير الرافعي  أحــاديــث  تخريج  في 

العلمية، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩8٩م، )١/٢05(. 
الترمذي،  سنن  عيسى،  بــن  محمد  الــتــرمــذي،  أخــرجــه   )٢(
، مطبعة مصطفى  كر وآخرين، مصر تحقيق: أحمد محمد شا

الحلبي، ط٢، ١3٩5هـ - ١٩٧5م، )١٤53(. 
دار  ط١،  الثقات،  يخ  تار اهلل،  عبد  بن  أحمد  العجلي،   )3(

أبيه،  عن  وائــل  بــُن  علقمُة  َمعين:  بن  يحيى  قــال 

ُمرَسل)٤(.

ه لم يسمع من أبيه)5(.
َ
 أّن

َّ
: َصُدوٌق، إال وقال ابُن حجر

 
َ

أّن اُر على  الَبّزَ أبو بكرٍ  َنّصَ  أيًضا:  وقال ابن حجر 

القائل: )كنُت غالًما ال أعقل صالَة أبي(، هو علقمة 

بن وائل ال أخوه عبد الجبار)6(.

ــّزِي روايــَتــه عــن أبيه  ــِم ـــ ــر ال ــال ُمــُغــلــطــاي: وذكـ وقـ

أحمد  أبو  ذكر  وقد  باالّتِصال،  عنَده  الـُمشِعَرَة  الروايَة 

 يحيى بَن َمِعين ُسئل عن علقمة عن 
َ

العسكري: أّن

أبيه؟ فقال: ُمرَسل)٧(.

أبــــاه)8(.  ســمــع  ي:  الــبــخــار قـــال  نقيضهم:  وعــلــى 

وكذلك قال ابُن حبان)٩(.

ج اإلماُم مسلم في »صحيحه« روايَة علقمَة  وقد خّرَ

عن أبيه.

تة عن أبيه اثنا عشَر حديًثا. له في الكتب الّسِ

حبان،  البــن  والــثــقــات،  )١٤8/٢(؛  ١٩8٤م،  ـــ-  ١٤05هــ  ، الــبــاز
 ، حجر وابن   ،)3١٢/٢0( الكمال،  تهذيب  والمزي،  )٢0٩/5(؛ 

تهذيب التهذيب، )٢٤٧/٧(.
، تهذيب التهذيب، )٢٤٧/٧(.  )٤( ابن حجر

، أحمد بن علي العسقالني، تقريب التهذيب،  )5( ابن حجر
١٤06هـــ-  ط١،  الرشيد،  دار  يــا،  ســور عــوامــة،  محمد  تحقيق: 

١٩86م، )3٩٧/١(. 
، تهذيب التهذيب، )٩5/6(.  )6( ابن حجر

كمال تهذيب الكمال  )٧( مغلطاي، عالء الدين مغلطاي، إ
بــن محمد وأســامــة بن  الــرجــال، تحقيق: عــادل  فــي أســمــاء 

إبراهيم، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢00١م، )٩/٢٧5(.
 .)٤١/٧( ، يخ الكبير ي، التار )8( البخار

)٩( الثقات، البن حبان، )5/٢0٩(. 
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فمن هذه األحاديث:	 

: َجاَء َرُجٌل ِمْن 
َ

ِبيِه، َقال
َ
َقَمَة ْبِن َواِئٍل، َعْن أ

ْ
َعْن َعل

 
َ

َفَقال  ،� ِبّيِ  الّنَ ى 
َ
ِإل ِكْنَدَة  ِمْن  َوَرُجــٌل  َحْضَرَمْوَت 

ى 
َ
َعل َبِني 

َ
َغل َقــْد  ا 

َ
َهــذ  

َ
ِإّن اهلِل،   

َ
ــول َرُس َيا   : ـَحْضَرِمّيُ

ْ
ال

ِفي  ْرِضي 
َ
أ ِهَي   : ِكْنِدّيُ

ْ
ال  

َ
َفَقال ِبي، 

َ
أِل َكاَنْت  ِلي  ْرٍض 

َ
أ

 اهلِل � 
ُ

 َرُسول
َ

، َفَقال ُه ِفيَها َحّقٌ
َ
ْيَس ل

َ
ْزَرُعَها ل

َ
َيِدي أ

َك َيـِميُنُه«، 
َ
: »َفل

َ
، َقال

َ
: ال

َ
َنٌة؟« َقال َك َبّيِ

َ
ل

َ
: »أ َحْضَرِمّيِ

ْ
ِلل

َما  ى 
َ
َعل ُيَباِلي   

َ
ال َفاِجٌر  ُجَل  الّرَ  

َ
ِإّن اهلِل،   

َ
َرُســول َيا   :

َ
َقــال

َك 
َ
ْيَس ل

َ
: »ل

َ
ُع ِمْن َشْيٍء، َفَقال ْيَس َيَتَوّرَ

َ
ْيِه، َول

َ
َف َعل

َ
َحل

 اهلِل � 
ُ

 َرُسول
َ

َق ِلَيْحِلَف، َفَقال
َ
 َذِلَك«، َفاْنَطل

َّ
ِمْنُه ِإال

ًما، 
ْ
ُظل ُه 

َ
ُكل

ْ
ِلَيأ َماِلِه  ى 

َ
َعل َف 

َ
َحل ِئْن 

َ
ل َمــا 

َ
»أ  : ــَر ْدَب

َ
أ ا  ّمَ

َ
ل

َقَيّنَ اهلَل َوُهَو َعْنُه ُمْعرٌِض«.
ْ
َيل

َ
ل

أخرجه مسلٌم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي في 

عن  األحـــوص،  أبــي  عن  طــرٍق  من  الكبرى«  »السنن 

ِسـَماك)١(.

أبي عوانة، عن  ومسلم في »صحيحه« من طريق 

عبد الملك بن عمير)٢(.

 ) كالهما )سماك بن حرب، وعبد الملك بن عمير

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، به.

الجامع  القشيري،  الحجاج  بــن  مسلم  مسلم،  أخــرجــه   )١(
الصحيح المسمى صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد 
وأبو داود،  العربي، )١3٩(؛  التراث  الباقي، بيروت، دار إحياء 
تحقيق:  داود،  أبي  سنن  ِجْستاني،  الّسِ األشعث  بن  سليمان 
شعيب األرنؤوط- محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، 
ط١، ١٤٢0هـ- ٢00٩م، )3٢٤5(؛ والترمذي في »السنن«، )١3٤0(؛ 

والنسائي في »السنن الكبرى«، )5٩٤6(. 
)٢( أخرجه مسلم في »صحيحه«، )١3٩(. 

ج هذا الحديَث، فهو  فهذا اإلمام مسلم � قد خّرَ

إثباٌت لسماعه من أبيه �. تصحيٌح له، و

بن  وائــل  حديث  قــال:   � الترمذّيُ  جه  خّرَ ا  ولـّمَ

، حديٌث حسٌن صحيح. حجر

ومنهم: عدي بن عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة 

بن األرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن 

ي، ثقة. الحارث الكندي، أبو فروة الجزر

: قال الطبري: له ُصحبٌة. قال ابن حجر

بُن  عمُر  ه 
َ
استعَمل معروف،  تابعّيٌ  هو  بل  قلت: 

ي في اإليمان من  ، وهو المراد بقول البخار عبِد العزيز

“صحيحه”: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 

عدي...”.

مات سنة عشرين ومئة)3(.

أبيه  ى عن  ي: ألبيه صحبٌة، رو الراز أبو حاتٍم  قال 

بن  الُعْرُس  بينهما  يدخل  أبيه،  من  يسمع  لم   ،
ً

مرَسال

عميرة)٤(. 

.)5( ً
ث عن أبيه مرسال

َ
: حّد كر وقال ابن عسا

له في الكتب الستة عن أبيه حديثان.

، أحمد بن علي العسقالني، اإلصابة في تمييز  )3( ابن حجر
معوض،  محمد  وعــلــي  أحــمــد،  عـــادل  تحقيق:  الصحابة، 

بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١5هـ، )5/٢6٩(. 
الجرح  ي،  ــراز ال محمد  بن  الرحمن  عبد  حاتم،  أبي  ابن   )٤(
بحيدرآباد،  العثمانية  الــمــعــارف  دائـــرة  الهند،  والتعديل، 

الدكن، ط١، ١٢٧١هـ- ١٩5٢م، )٧/3(. 
تحقيق:  دمشق،  يخ  تار الحسن،  بن  علي   ، كر عسا ابــن   )5(
يع،  ي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز عمرو بن غرامة العمرو

١٤١5هـ- ١٩٩5م، )١3٧/٤0(. 
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فمن هذه األحاديث:	 

ْخَبَرَنا 
َ
أ قال:  الكبرى«،  »السنن  النسائي في  أخرج 

: َسِمْعُت 
َ

ْيَماَن، َقال
َ
يرِ ْبِن ُسل َوزِ

ْ
ْحَمُد ْبُن َيْحَيى ْبِن ال

َ
أ

 َيْحَيى 
َ

ّن
َ
ٍل، أ

َ
ْيَماُن ْبُن ِبال

َ
ْخَبَرِني ُسل

َ
: أ

ُ
اْبَن َوْهٍب َيُقول

ْبِن  َعــِدّيِ  َعْن  ْخَبَرُه 
َ
أ َبْيرِ  الّزُ َبا 

َ
أ  

َ
ّن

َ
أ َثُه 

َ
َحّد َسِعيٍد،  ْبَن 

ِبّيِ  ى الّنَ
َ
ِن َيْخَتِصَماِن ِإل

َ
َتى َرُجال

َ
: أ

َ
ِبيِه َقال

َ
، َعْن أ َعِدّيٍ

 :  اآلَخُر
َ

َحُدُهَما: ِهَي ِلي، َوَقال
َ
 أ

َ
ْرٍض، َفَقال

َ
أ � ِفي 

 
َ

َقال ِلَيْحِلَف،  َه  َتَفّوَ ا  ّمَ
َ
َفل َوَقَبْضُتَها،  ُحْزُتـَها  َقْد  ِهَي ِلي 

ى َماِل اْمرٍِئ 
َ
َف َعل

َ
ُه َمْن َحل

َ
َما ِإّن

َ
 اهلِل �: »أ

ُ
ُه َرُسول

َ
ل

: َفَمْن َتَرَكَها؟ 
َ

ْيِه َغْضَباُن«، َقال
َ
ِقَي اهلَل َوُهَو َعل

َ
ُمْسِلٍم، ل

ُة«)١(. ـَجّنَ
ْ
: »ال

َ
َقال

وكذا أخرجه أحمد في المسند)٢(، والدارقطني في 

»السنن«)3(.

أشار النسائي لعدم سماعه من أبيه، فقال َعِقَبه: 

وبين  عدي  بين  فأدخل  حــازٍم،  بُن  جريُر  َفه 
َ
خال

أبيه رجاَء بَن َحْيَوَة والُعْرَس بَن عميرة.

سمعت  قــال:  حــازم،  بن  جرير  طريق  من  رواه  ثم 

ث، عن رجاء بن حيوة، والُعْرس  عدّيَ بَن عدّيٍ يحّدِ

عميرة،  بن  عدي  أبيه  عن  َثاُه 
َ

حّد ـُهما 
َ
أّن عميرة،  بن 

مــن حضرموت  ورجـــٍل  القيس  امــرئ  بين  كــان  ــال:  ق

خصومة.

)١( أخرجه النسائي في »السنن الكبرى«، )5٩5٢(. 
)٢( أخرجه أحمد في مسنده )٢5٤/٢٩(، رقم )١٧٧١6(. 

أحمد  بن  عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  أخرجه   )3(
بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، سنن 
الدارقطني، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرين، لبنان، مؤسسة 

الرسالة، ط١، ١٤٢٤هـ- ٢00٤م، )٤/١66(. 

حين  ختياني  الّسِ ــوَب  أيـ مــع  كنت   : جــريــر ــال  ق

 بين 
َ

ـن جريٌر أّن سمعنا هذا الحديَث ِمن عدي... فبّيَ

ختياني  الّسِ أيوَب   
َ

أّن وأخبر  يان،  راو أبيه  وبين  عدي 

كان معه حين سمع هذا الحديَث.

الَبَجلي  اهلل  عبد  بــن  جــريــر  بــن  إبــراهــيــم  ومنهم: 

الكوفي:

ــال أبــو أحمد  ــُن حبان فــي »الــثــقــات«. وق ــره اب ذك

ان:  الَقّطَ ابن  وقــال  نفسه.  في  يضعف  لم  عــدي:  بن 

 الحال)٤(. قال ابُن َمِعين: لم يسمع من أبيه)5(.
ُ

مجهول

.)6( ً
ى عن أبيه مرسال ي: رو وقال أبو حاتم الراز

ابــُن جريرِ بن  إبراهيم، هو  ي:  ــراز ال ُزرعــَة  أبو  وقــال 

عبد اهلل الَبَجلي، ولم يلحق أباه)٧(.

إبراهيم لم يسمع من  وقال ابن طاهر المقدسي: و

أبيه شيًئا)8(.

ــدي؛ فــقــال: فــي بعض روايــاتــه يقول:  ــُن ع ــا اب ـ وأّمَ

لم  قيل:  إنما  نفسه،  في  يضعف  ولم  أبي(،  َثني 
َ

)حّد

 ،)٢٧8/١(  ، الكبير يخ  التار ي،  البخار في:  ترجمته  انظر   )٤(
، )٩0/٢(، والثقات، البن حبان،  والجرح والتعديل، البن حجر
 ، حجر وابـــن   ،)63/٢( الــكــمــال،  تهذيب  والــمــزي،   ،)6/٤(

تهذيب التهذيب، )٩٧/١(.
)5( المزي، تهذيب الكمال، )٢/63(. 

)6( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )٢/٩0(. 
ل البن 

َ
ي، الِعل )٧( ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الراز

الحميضي،  مطابع  الباحثين،  من  فريق  تحقيق:  حاتم،  أبي 
ط١، ١٤٢٧هـ- ٢006م، )١56(. 

ذخيرة  الشيباني،  طــاهــر  بــن  محمد  القيسراني،  ــن  اب  )8(
دار  يــاض،  الــر الفريوائي،  الرحمن  د.عبد  تحقيق:  الحفاظ، 

السلف، ط١، ١٤١6هـ- ١٩٩6م، )٢/١١06(. 
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يسمع من أبيه شيًئا، وأحاديُثه مستقيمة ُتكتب)١(.

وهذا الذي ذكره ابُن عدي من أنه قال في بعض 

ـن  وبّيَ ي �  البخار ه  رّدَ قد  أبي(،  َثني 
َ

الروايات: )حّد

. ه جاء عنه من طريٍق ال يصّحُ
َ
أّن

بُن  سعيُد  لــي  قــال   :» الكبير يــخ  »الــتــار فــي  فقال 

، وكان ببغداد،  َثنا داود بن عبد الجبار
َ

سليمان: حّد

قال:  جرير  بن  إبراهيم  سمع  الحديث،  ُمنَكر  وهــو 

رأى  »مــن  النبي �يــقــول:  أنــه سمع  أبــي،  حدثني 

ًة فلم يقتلها.....«)٢(. حّيَ

ى هذا عنه راٍو ُمنَكُر الحديِث،   الذي رو
َ

ـن أّن فبّيَ

ُيصّرِح  ال  ي  والبخار الشديد،  التضعيف  من  وهــذا 

ع �. ه كان يتوّرَ
َ
 عند الحاجة؛ ألّن

َّ
بمثل هذا إال

، وأبــو  ي: هــذا حــديــٌث ُمنَكر وقــال أبــو ُزرعـــة الـــراز

الــحــديــث،  ُمــنــَكــُر  الــجــبــار  عــبــد  بــن  داود  سليمان 

إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه)3(. و

: إنما جاءت روايُته عن أبيه بتصريح  وقال ابن حجر

حديث منه، من طريق داود بن عبد الجبار عنه،  الّتَ

ى  وداود ضعيف، وَنَسَبه بعُضهم إلى الكذب، وقد رو

عن أبيه بالعنعنة أحاديث)٤(.

في  الكامل  الجرجاني،  عــدي  بن  أحمد  أبــو  عــدي،  ابــن   )١(
علي  الموجود-  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  الرجال،  ضعفاء 
١٤١8هـ-  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  معوض،  محمد 

١٩٩٧م، )٢5٩/١(. 
 .)٢٧8/١( ، يخ الكبير ي، التار )٢( البخار

)3( ابن أبي حاتم، علل الحديث، )٢٤٢٧(. 
، تهذيب التهذيب، )٩٧/١(.  )٤( ابن حجر

ى عنه بالعنعنة، وجاءت روايٌة  وقال أيًضا: وقد رو

بصريح التحديِث، لكن الذنب لغيره)5(.

له في الكتب الستة عن أبيه حديٌث واحد.

 مثال ذلك:	 

والدارمي من طريق  وابُن ماجه،  النسائي،  أخرجه 

بُن  إبراهيُم  َثنا 
َ

حّد قــال:  الَبَجلي،  اهلل  عبد  بن  أبــان 

َغْيَضَة، 
ْ
ال َدَخــَل   � اهلِل  َنــِبــّيَ   

َ
ّن

َ
أ أبيه:  عن   ، جرير

ِبِإَداَوٍة ِمْن َماٍء َفاْسَتْنَجى  َتاُه َجرِيٌر 
َ
َفَقَضى َحاَجَتُه، َفأ

َراِب)6(.  ِمْنَها، َوَمَسَح َيَدُه ِبالّتُ

إبراهيم  قال أبو ُزرعة: الحديُث حديُث أبي ُنعيم، و

هو ابن جرير بن عبد اهلل الَبَجلي، ولم يلحق أباه)٧(.

وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، أنه لم يسمع إبراهيم 

ذكر  وكـــذا  أبــيــه،  مــن  البجلي  اهلل  عبد  بــن  جــريــر   بــن 

أبو أحمد ابن عدي)8(.

بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  إبراهيم  ومنهم: 

- بن المغيرة بن عبد اهلل بن  أبي ربيعة -واسمه عمرو

عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

غالب، القرشي المخزومي: 

، تقريب التهذيب، )١/88(.  )5( ابن حجر
والدارمي،   ،)35٩( ماجه  وابن   ،)٤5/١( النسائي  أخرجه   )6(
تحقيق:  الدارمي،  سنن  الدارمي،  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد 
المغني  دار  السعودية،  العربية  المملكة  أسد،  سليم  حسين 

يع، ط١، ١٤١٢هـ - ٢000م، )٧06(. للنشر والتوز
)٧( ابن أبي حاتم، علل الحديث، )١56(. 

اإللمام  القشيري،  علي  بــن  محمد  العيد،  دقيق  ابــن   )8(
الجمل،  إسماعيل  حسين  تحقيق:  األحــكــام،  بــأحــاديــث 
١٤٢٢هــــ-  ط٢،  ــزم،  ح ابــن  دار  السعودية،  العربية  المملكة 

٢00٢م، )5٤٧/٢(. 
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ذكره ابن حبان في »الثقات«، وقال ابن القطان: ال 

.)١( ٌ
ُيعَرف له حال

ي سمع من أبيه  ي: إبراهيم هذا ال أدر قال البخار
أو ال)٢(. 

ي � في ترجمة عبد اهلل  هذا الكالم قاله البخار

إسماعيل،  بن  حاتم  عن  ى  رو حين  ربيعة،  أبــي  بن 

ــن إبــراهــيــم الــمــخــزومــي،  ــا إســمــاعــيــل ب ــن َث
َ

 قـــال: حــّد

 رسول 
َ

أّن ربيعة:  أبي  ه عبد اهلل بن  أبيه، عن جّدِ عن 

.... 
ً

اهلل � استسلفه ماال

بن  اهلل  عبد  عــن  أي:  جـــده(؛  )عــن  قــولــه:  فجعل 

جد  أنــه  على  السياق  ظاهر  يــدل  الــذي  ربيعة،  أبــي 

إسماعيل.

ا ترجم هو وغيُره إلبراهيم، قالوا: هو إبراهيم  ه لـّمَ  لكّنَ

بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي ربيعة.

 إبراهيم، وليس 
َ

فيكون عبد اهلل بن أبي ربيعة جّد

إسماعيل.

إبراهيم قال: سمع الحارث  ا ذكر ترجمة  لـّمَ ولذا، 

كلثوم  ّمَ 
ُ
أ ه  ّمَ

ُ
أ بن عبد اهلل بن عياش، وعائشة، وسمع 

، وعن عبد اهلل بن أبي ربيعة.... »)3(. بنت أبي بكر

ربيعة،  أبــي  بن  اهلل  عبد  من  بسماعه  يصّرِح  فلم 
إنما قال: )وعن(.  و

 ،)٢٩6/١(  ، الكبير يخ  التار ي،  البخار في:  ترجمته  انظر   )١(
البن  والثقات،   ،)١١١/٢( والتعديل،  الجرح  حاتم،  أبي  وابــن 
وابن   ،)١3٢/٢( الكمال،  تهذيب  والــمــزي،   ،)6/6( حبان، 

، تهذيب التهذيب، )١٢١/١(. حجر
 .)٩/5( ، يخ الكبير ي، التار )٢( البخار

 .)٢٩6/١( ، يخ الكبير ي، التار )3( البخار

 
ُ

َجـــّد ــقــال:  ف األزدي،  الــفــتــح  أبـــو  بــذلــك  ح  ــّرَ ــ وصـ

أبي  بــن  اهلل  عــبــُد  ــَرشــي،  ــُق ال إبــراهــيــم  بــن  إسماعيل 

ربيعة)٤(.

له في الكتب الستة عن أبيه حديٌث واحد.

مثال ذلك:	 

عمرو  َثنا 
َ

حّد قال:  »الكبرى«،  في  النسائي  أخرج 

سفيان،  عــن  الرحمن،  عبد  حدثنا  ــال:  ق علي،  بــن 

إبراهيم بن عبد اهلل بن أبي ربيعة،  عن إسماعيل بن 

ِبّيُ �  ي الّنَ ه، قال: اْسَتْقَرَض ِمّنِ عن أبيه، عن جّدِ

اهلُل  »َباَرَك   :
َ

َوَقال  ، ّيَ
َ
ِإل َفَدَفَعُه   

ٌ
َمال َفَجاَءُه  ًفا، 

ْ
ل

َ
أ َبِعيَن  ْر

َ
أ

َحْمُد 
ْ
ال ِف 

َ
ل الّسَ ــَزاُء  َج َما 

َ
ِإّن َوَمــاِلــَك،  ْهِلَك 

َ
أ ِفي  ــَك 

َ
ل

َداُء«)5(.
َ ْ
َواأل

عن  وكيع،  عن  وأحــمــُد  ماجه،  ــُن  اب أخرجه  وكــذا 

إسماعيل بن إبراهيم، به)6(. 

ًقا، قال: 
َّ
« معل يخ الكبير ي في »التار وأخرجه البخار

إسماعيل،  بن  حاتم  حدثنا  حمزة:  بن  إبراهيم  وقال 

قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم..... ثم قال: إبراهيم، 

ي سمع من أبيه أم ال. ال أدر

)٤( األزدي، محمد بن الحسين الموصلي، أسماء من يعرف 
ــدار  ال الــهــنــد،  إقــبــال،  الــرحــمــن  عبد  ــي  أب تحقيق:  بكنيته، 

السلفية، ط١، ١٤١0– ١٩8٩م، )ص ٧3(. 
)5( أخرجه النسائي في »الكبرى« )6٢36، ١0١3٢(. 

يــنــي، سنن  الــقــزو يــد  يــز بــن  مــاجــه، محمد  ابــن  )6( أخــرجــه 
الرسالة  دار  الباقي،  عبد  ــؤاد  ف محمد  تحقيق:  مــاجــه،  ابــن 
العالمية، ط١، ١٤30هـ- ٢00٩م، )٢٤٢٤(، وأحمد في مسنده، 

)335/٢6(، رقم )١6٤١0(. 
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 الحافظ ابن حجر �، لم يأخذ بهذا، فقال 
َ

 أّن
َّ

إال

م: بعد أن ذكر كالَمهم المتقّدِ

ي سمع من أبيه  ي: إبراهيم هذا ال أدر قال البخار

أو ال. انتهى)١(.

أبو  ، والبغوي، وقال  وأخرج هذا الحديَث النسائّيُ

ه مرَسل؛ َيعني عن إبراهيم وأبيه، وفي الجزم 
َ
حاتم: إّن

بذلك نظر)٢(.

وقال العراقي: رواه النسائي من حديث عبد اهلل بن 

أربعين   � النبي  مني  استقرض  قال:  ربيعة،  أبي 

إسناُده   فَدَفَعه إلّيَ فقال: ...، فذكره، و
ٌ

ألًفا، فجاءه مال

َحَسٌن)3(.

وذلك  ؛  تفسير له  اإلسناُد  وهذا  ان:  الَقّطَ ابن  وقال 

بن  إسماعيل  أنه  ُعرف  فإذا  مستقيٌم،  هذا  ظاهَر   
َ

أّن

ربيعة،  أبي  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  إبراهيم 

 
ُ

ه جّد
َ
أّن ا على  إّمَ ه(؛  قوله: )عن جــّدِ أن يجعل  وجب 

أبيه، فتكون الهاء من )جده( عائدًة على إبراهيم، أو 

 الصحابّيَ هو 
َ

 أعلى؛ فإّن
ٌ

ا بما هو جّد
ً

اه جّد يكون سـّمَ

اش بن أبي ربيعة. عبد اهلل بن أبي ربيعة، وهو أخو عّيَ

إلى ذلك فإن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اهلل  و

إن كان قد  ، و
ٌ

، ال ُتعَرف له حال بن أبي ربيعة المذكور

وسعيد  وموسى،  إسماعيل  وابناه:  هري،  الّزُ عنه  ى  رو

بن سلمة بن أبي الحسام.

 .)٩/5( ، يخ الكبير ي، التار )١( البخار
 .)٧٩/٤( ، )٢( اإلصابة، البن حجر

حمل  عن  المغني  الرحيم،  عبد  الدين  زيــن  العراقي،   )3(
 ، األخبار من  اإلحياء  في  ما  تخريج  في   ، األسفار في  األسفار 

بيروت، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢6هـ- ٢005م، )٢/8٤8(. 

وابنه إسماعيل بن إبراهيم أيًضا لم تثبت عدالُته.

وقال أيًضا: ال يصح)٤(.

الــرحــمــن بــن عــبــد اهلل بــن مسعود  عــبــد  ومــنــهــم: 

الهذلي، الكوفي:

قال ابن سعد: كان ثقًة قليَل الحديث. وقال يحيى 

بن معين والعجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره 

ابن حبان في »الثقات«.

مات سنة تسع وسبعين)5(.

وقد اختلف العلماء في سماعه من أبيه اختالًفا 

أثبت  من  ومنهم  بالكلية،  نفى  من  فمنهم  شــديــًدا؛ 
كثَر من ذلك.  حديًثا، ومنهم من أثبت أ

فقال يحيى بن معين: لم يسمع من أبيه.

وقال محمد بن علي بن شعيب: سمعت أحمد 

بن حنبل، وقيل له: هل سمع عبد الرحمن بن عبد 

وشريك؛  ي،  الــثــور سفياُن  ـــا  أّمَ فــقــال:  أبــيــه؟  مــن  اهلل 

في  يقول  فإنه  إسرائيُل؛  ــا  وأّمَ سمع،  يقوالن:  ال  فإنهما 

: سمعت)6(.  ّبِ
َ

حديث الّض

وقد أخذ اإلمام أحمد بقول من قال: سمعت، كما 

سيأتي.

)٤( ابن القطان، علي بن محمد الفاسي، بيان الوهم واإليهام 
في كتاب األحكام، تحقيق: د.الحسين آبت سعيد، الرياض، 

دار طيبة، ط١، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م، )٤/٤٩8(.
 ،)٢٩٩/5(  ، الكبير يخ  التار ي،  البخار في:  ترجمته  انظر   )5(
البن  والثقات،   ،)٢٤8/5( والتعديل،  الجرح  حاتم،  أبي  وابن 
حبان، )٧6/5(، والمزي، تهذيب الكمال، )٢3٩/١٧(، وابن 

، تهذيب التهذيب، )١٩5/6(. حجر
)6( المزي، تهذيب الكمال، )١٧/٢٤0(. 
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ــاه وســمــع منه  ــال علي بــن الــمــديــنــي: لــقــَي أبـ وقـ

، وحديَث تأخيرِ الصالة.  ّبِ
َ

حديثين؛ حديَث الّض

ــا عــبــد اهلل قــلــت:  ــ ــانـــئ: ســألــت أب ــن هـ ــ  وقــــال اب

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود، سمع من أبيه؟ 

بي 
َ
أ سمعُت  يقول:  إلسرائيل  حديث  في  نعم،  قــال: 

عبد اهلل)١(.

طريق  من  األوســط«  يخ  »التار في  ي  البخار وذكــر 

ابن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: 

إني مع أبي، فذكر الحديث في تأخير الصالة.

ي: قال شعبة: لم يسمع عبد الرحمن  قال البخار

خثيم  ابن  وحديث  أبيه،  من  مسعود  بن  اهلل  عبد  بن 

أولى عندي)٢(.

مسعود  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  أيًضا:  وقال 

طلق  عمير  بن  الملك  عبد  قاله  أباه،  سمع  الهذلي، 

الحسن بن سعد،  المسعودي، عن  بن غنام، حدثنا 

النبي  أن  أبيه:  عن  اهلل،  عبد  بن  الرحمن  عبد  عن 

 فأخذ....)3(.
ً

� نزل منزال

 حرًفا 
َّ

ه لم يسمع من أبيه إال
َ
وقال العجلي: يقال: إّن

واحًدا: محرم الحرام.

ي، مسائل اإلمام  )١( ابن هانئ، إسحاق بن إبراهيم النيسابور
يش،  الشاو زهير  تحقيق:  هانئ،  ابن  رواية  حنبل-  بن  أحمد 

المكتب اإلسالمي، ط١، ١٤00هـ، )٢١٧0(. 
يخ األوسط، تحقيق:  ي، محمد بن إسماعيل، التار )٢( البخار
 - ـــ  ١3٩٧هـ ط١،  الــتــراث،  دار  مكتبة  زايـــد،  إبراهيم  محمود 

١٩٧٧م، )٧٤/١(. 
 .)٢٩٩/5( ، يخ الكبير ي، التار )3( البخار

« من طريق  يخ الصغير ي في »التار وأخرج البخار

ا حضرت عبَد  القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: لـّمَ

ِتك،  اهلل الوفاُة، قلت له: أوِصِنـي، قال: اْبِك من خطّيَ

وسنُده ال بأَس به.

ــوال  األق مــن  ذكــر جملة  أن  بعد   ، ابــن حجر ــال  وق

فيه  ح  صـــّرَ الــذي  يكون  هــذا  فعلى  قــلــُت:  السابقة: 

بالسماع من أبيه أربعة؛ أحُدها موقوٌف، وحديُثه عنه 

يادة  ز المسند  وفي   ، عشر خمسة  السنن  ففي  ؛  كثيٌر

بالعنعنة، وهذا  على ذلك سبعة أحاديث، معظُمها 

هو التدليس، واهلل أعلم)٤(.

الحديث  أهِل  مشايُخ  فق 
َ
اّت فقال:  كُم  الحا بَعَد 

َ
وأ

ه لم يسمع من أبيه.
َ
على أّن

ًبا: وهو نقل غير مستقيم)5(.  قال ابن حجر معّقِ

له في الكتب الستة عن أبيه خمسَة عشَر حديًثا.

 مثال ذلك:

َثنا عفاُن، حدثنا 
َ

أخرج أحمد في »المسند«، حّد

حصيرة،  بن  الحارث  حدثنا  ــاد،  ي ز بن  الواحد  عبد 

ابن  عن  أبيه،  عن  الرحمن،  عبد  بن  القاسم  حدثنا 

ْنُتْم 
َ
أ »َكْيَف   :� اهلِل   

ُ
َرُســول َنا 

َ
ل  

َ
َقــال  :

َ
َقــال َمْسُعوٍد، 

َثُة 
َ

َثال اِس  الّنَ َوِلَساِئرِ  ُبُعَها،  ُر ُكْم 
َ
ل ِة،  َجّنَ

ْ
ال ْهــِل 

َ
أ ــَع  ُب ُر َو

: »َفَكْيَف 
َ

ــال َق ــُم، 
َ
ْعــل

َ
أ ــُه 

ُ
َوَرُســول ــوا: اهلُل 

ُ
َقــال َبــاِعــَهــا؟«،  ْر

َ
أ

ْنُتْم 
َ
أ »َفَكْيَف   :

َ
َقال  ، ْكَثُر

َ
أ اَك 

َ
َفذ وا: 

ُ
َقال َثَها؟«، 

ُ
َوُثل ْنُتْم 

َ
أ

 :� اهلِل   
ُ

َرُسول  
َ

َفَقال  ، ْكَثُر
َ
أ ِلَك 

َ
َفذ وا: 

ُ
َقال ؟«  ْطُر

َ
َوالّش

ْنُتْم 
َ
أ  ، َصــّفٍ َوِماَئُة  ِعْشُروَن  ِقَياَمِة 

ْ
ال َيــْوَم  ِة  َجّنَ

ْ
ال ْهــُل 

َ
»أ

، طبقات المدلسين، )ص٤0(.  )٤( ابن حجر
، تهذيب التهذيب، )١٩5/6(.  )5( ابن حجر
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ا«)١(.
ً

ِمْنَها َثَماُنوَن َصّف

هذا  على  الحكم  في  العلماِء   
ُ

أقوال تباينت  وهنا 

إثبات  فــي  الكبار  األئــمــِة  الخــتــالف  وذلــك  السند؛ 

السماع من عدمه، كما تقدم.

ه باالنقطاع؛ بناًء على عدم سماع 
َّ
فمنهم َمن أعل

عبد الرحمن.

ومنهم من لم يلتفت إلى هذه العلِة، باعتبار ثبوِت 

سماِعه من أبيه.

َعِقَبه:  قال  حيث  كم؛  الحا باالنقطاع:  ه 
َّ
أعل فَمن 

عبُد الرحمن بن عبد اهلل بن مسعود لم يسمع من أبيه 

كثر األقاويل.  في أ

فقال  الهيثمي،  العلة:  هذه  إلى  يلتفت  لم  وممن 

، والطبراني  ار بعد أْن َذَكَره: رواه أحمد، وأبو يعلى، والَبّزَ

الحارث  غيَر  الصحيِح   
ُ

رجال ـهم 
ُ
ورجال ثة،  الثال في 

بن حصيرة، وقد ُوّثِق)٢(.

وقال أيًضا: هو في الصحيح، خال ِذكر الصفوف)3(.

رواه مسدد،  البوصيري، حيث قال:  َفَعَل  وكذلك 

وأبو بكر بُن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والطبراني، 

الصحيح  في  وهــو  ثــقــاٌت،  هم 
ُّ
كل وُرَواُتـــه  يعلى،  وأبــو 

ابن  و  »المسند«، )3٤٩/٧(، )٤3٢8(؛  )١( أخرجه أحمد في 
المصنف  الكتاب  العبسي،  محمد  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أبي 
، تحقيق: كمال الحوت، الرياض، مكتبة  في األحاديث واآلثار

الرشد، ط١، ١٤0٩هـ، )3٢3٧3(، وفي »المسند« )380(. 
)٢( الهيثمي، مجمع الزوائد، )٧٤٤/١0(. 

األستار  كشف  أبي بكر بن سليمان،  الهيثمي، علي بن   )3(
بيروت،  الرحمن األعظمي،  ، تحقيق: حبيب  البزار زوائد  عن 

مؤسسة الرسالة، ط١، ١3٩٩- ١٩٧٩م، )353٤(. 

باختصار)٤(. 

مدني  األمــوي،  عفان  بن  عثمان  بُن  َبــاُن 
َ
أ ومنهم: 

ثقة)5(.

أبــيــه؛ فقد قــال اإلمــام  واخــُتــلــف فــي سماعه مــن 

من  سمع  عثمان:  بن  أبــان  عن  ُسئل  عندما  أحمد 

أبيه؟ قال: ال)6(.

كثرون على أنه سمع من أبيه؛ قال مالك: وكان  واأل

أبان َعِلَم أشياَء من القضاء من أبيه عثمان)٧(.

ي،  والنوو ي،  والبخار ي،  الـــراز حاتم  أبــو  وكذلك 

 أبان سمع من أبيه)8(.
َ

والذهبي أّن

مسلم  منها  أخرج  أحاديث،  خمسة  أبيه  عن  وله 

وال  ُيْنكح  وال  المحرم،  َينِكح  »ال  حديث:  حديثين؛ 

كثرها  ح أبان في أ ة، صّرَ
َ

َيْخطب«، أخرجه من ُطُرٍق ِعّد

بالسماع من أبيه.

وهذا  ثابٌت،  أبيه  من  عثمان  بن  أبــان  سماُع  إذن 

ِة من العلماء. رأُي الغالبّيَ

* * *

إتحاف   ، بكر أبــي  بن  أحمد  الدين  شهاب  البوصيري،   )٤(
١٤٢0هـــ-  ط١،   ، للنشر الوطن  دار  يــاض،  الــر المهرة،  الخيرة 

١٩٩٩م، )٧٩50(. 
، تقريب التهذيب، )ص8٧(. )5( ابن حجر

)6( ابن أبي حاتم، المراسيل، )ص١6(.
.)٤5١/١( ، يخ الكبير ي، التار )٧( البخار

)8( الذهبي، سير أعالم النبالء، )35٢/٤(.
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الخاتمة

وقد  البحِث،  هــذا  مــن  االنتهاء  على  هلل  الحمد 

توصلت إلى النتائج اآلتية:

 األخطاء قد تقع في السند، وتؤثر على صحة 
َ

١- أّن

ي. السند؛ كاإلرسال، واالنقطاع، وضعف الراو

عن  األوالد  بعض  سماع  في  العلماء  اختالف   -٢

آبائهم الصحابة.

3- أسباب اختالف حكم العلماء في رواية سماع 

أوالد الصحابة عن آبائهم، تنقسم إلى:

لم  ولكن  آباءهم  رأوا  الصحابة  أوالد  بعض  أن  أ- 

يسمعوا منهم لصغرهم؛ مثل: أبي عبيدة، وأبي سلمة، 

إبراهيم بن عبد الرحمن. إبراهيم البجلي، و وعدي، و

ـهم 
َ
ألّن يسمعوا؛  لم  الصحابة  أوالد  بعَض   

َ
أّن ب- 

ُوِلدوا بعد وفاة األِب، مثل: عبد الجبار بن وائل.

ولكن  آباءهم،  رأوا  الصحابة  أوالد  بعض   
َ

أّن ت- 

مؤّيِد  بين  ما  آبائهم  من  سماعهم  في  العلماء  انقسم 

من  سماُعهم  العلماء  أغلب  عند  وترجح  ومعاِرض، 

آبائهم؛ مثل: أبان بن عثمان، وعبد الرحمن بن عبد 

اهلل بن مسعود، وعلقمة بن وائل.

٤- اهتمام الباحثين في عمل دراسات مستوفية 

في أسباب انقطاع الروايات.

5- تطبيق مصطلح )لم يسمع من أبيه( على الرواة 

في جميع الطبقات، وأثر ذلك على صحة الروايات.

ف في سماعهم 
َ
واة المختل 6- دراسة أحاديِث الّرُ

من آبائهم؛ سواٌء في طبقة الصحابة، أو التابعين.

المصادر والمراجع

موسوعة  أبو المعاطي وآخرون،  ي، السيد  النور  −

له، 
َ
أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وِعل

عالم الكتب، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

بن  الرحمن  عبد  محمد  أبــو  حــاتــم،  أبــي  ابــن   −

الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  يــس  إدر بن  محمد 

ي، وله: الراز

 الجرح والتعديل، الهند، دائرة المعارف العثمانية 

بحيدرآباد، الدكن، ط١، ١٢٧١هـ- ١٩5٢م.

قوجاني،  اهلل  نعمة  اهلل  شكر  تحقيق:  المراسيل، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١3٩٧هـ.

العلل البن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين، 

مطابع الحميضي، ط١، ١٤٢٧هـ- ٢006م.

− ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن 

العبسي،  خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد 

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق: كمال 

يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشد، ط١، ١٤0٩هـ.

ــن الـــصـــالح، عــثــمــان بـــن عــبــد الــرحــمــن،  ــ  − اب

الحديث،  علوم  أنــواع  معرفة  الدين،  تقي   ، عمرو أبــو 

 ، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، تحقيق: نور الدين عتر

، ١٤06هـ- ١٩86م. يا، دار الفكر سور

بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبــو  القطان،  ابــن   −

الوهم  بيان  الفاسي،  الحميري  الكتامي  الملك  عبد 

كتاب األحكام، تحقيق: د.الحسين آيت  واإليهام في 

سعيد، الرياض، دار طيبة، ط١، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.
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− ابن القيسراني، أبو الفضل محمد بن طاهر بن 

ذخيرة الحفاظ،  علي بن أحمد المقدسي الشيباني، 

دار  يــاض،  ــر ال الــفــريــوائــي،  الرحمن  د.عــبــد  تحقيق: 

السلف، ط١، ١٤١6هـ- ١٩٩6م.

− ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 

بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، وله:

ــد، دائـــــرة الـــمـــعـــارف الــعــثــمــانــيــة  ــن ــه الـــثـــقـــات، ال

بحيدرآباد، الدكن، ط١، ١3٩3هـ- ١٩٧3م.

األقــطــار،  فقهاء  ــالم  وأعـ األمــصــار  علماء  مشاهير 

الــوفــاء  دار   ، مــصــر ــراهــيــم،  إب عــلــي  ــرزوق  ــ م تحقيق: 

يع، ط١، ١٤١١هـ- ١٩٩١م. للطباعة والنشر والتوز

، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  − ابن حجر

بن أحمد بن حجر العسقالني، وله:

اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد 

دار  بــيــروت،  مــعــوض،  محمد  وعلي  الــمــوجــود،  عبد 

الكتب العلمية، ط١، ١٤١5هـ.

المعارف  دائرة  مطبعة  الهند،  التهذيب،  تهذيب 

النظامية، ط١، ١3٢6هـ.

يا،  سور عوامة،  محمد  تحقيق:  التهذيب،  تقريب 

دار الرشيد، ط١، ١٤06هـ- ١٩86م.

الرافعي  أحــاديــث  تخريج  فــي  الحبير  التلخيص 

١٤١٩هـــ-  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  الكبير، 

١٩8٩م.

ــمــراتــب الــمــوصــوفــيــن  تــعــريــف أهـــل الــتــقــديــس ب

تحقيق:  المدلسين،  بطبقات  الــمــعــروف  بالتدليس 

 ، د.عاصم بن عبد اهلل القريوتي، عمان، مكتبة المنار

ط١، ١٤03هـ- ١٩83م.

، تحقيق: صبري عبد الخالق،  مختصر زوائد البزار

بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٢م.

بن  محمد  بن  أحمد  اهلل  عبد  أبــو  حنبل،  ابــن   −

حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، مسند اإلمام أحمد 

المحسن  عبد  بــن  اهلل  د.عــبــد  تحقيق:  حنبل،  بــن 

التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ- ٢00١م.

بن  إســحــاق  بــن  محمد  بكر  ــو  أب خزيمة،  ابــن   −

يــمــة بــن الــمــغــيــرة بــن صــالــح بــن بــكــر السلمي  خــز

د.محمد  تحقيق:  خزيمة،  ابن  صحيح  ي،  النيسابور

مصطفى األعظمي، بيروت، المكتب اإلسالمي.

− ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح محمد بن 

اإللمام بأحاديث  علي بن وهب بن مطيع القشيري، 

األحكام، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، المملكة 

العربية السعودية، دار ابن حزم، ط٢، ١٤٢٢هـ- ٢00٢م.

− ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 

ــدادي، ثم  ــغ ــب بــن رجـــب بــن الــحــســن، الــســالمــي، ال

تحقيق:  الترمذي،  علل  شــرح  الحنبلي،  الدمشقي، 

 ، المنار مكتبة  األردن،  سعيد،  الرحيم  عبد  د.همام 

ط١، ١٤0٧هـ- ١٩8٧م.

ــو أحــمــد بــن عــدي الجرجاني،  أب ابــن عـــدي،   −

الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد 

الكتب  دار  بيروت،  معوض،  محمد  علي  الموجود- 

العلمية، ط١، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م.

، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة  كر − ابن عسا

ي،  يخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمرو اهلل، تار

يع، ١٤١5هـ- ١٩٩5م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

يني،  − ابن ماجه، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزو
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سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

الرسالة العالمية، ط١، ١٤30هـ- ٢00٩م.

ــم بـــن هــانــئ  ــي ــراه ــن هـــانـــئ، إســـحـــاق بـــن إب − ابـ

ابن  رواية  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسائل  ي،  النيسابور

اإلسالمي،  المكتب  يش،  الشاو زهير  تحقيق:  هانئ، 

ط١، ١٤00هـ.

بن  سليمان  داود  أبــو  السجستاني،  داود  أبــو   −

األشــعــث بــن إســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو 

األزدي، وله:

 سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في 

الجرح والتعديل، تحقيق: محمد علي قاسم العمري، 

بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  المنورة،  المدينة 

اإلسالمية، ط١، ١٤03هـ- ١٩83م.

سنن أبي داود، تحقيق: شعيب األرنؤوط– محمد 

١٤٢0هـــ-  ط١،  العالمية،  الرسالة  دار  بللي،  قره  كامل 

٢00٩م.

− أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى 

أبي  مسند  التميمي،  هالل  بن  عيسى  بن  يحيى  بن 

دار  دمــشــق،  أســـد،  سليم  حسين  تحقيق:  يــعــلــى، 

المأمون للتراث، ط١، ١٤0٤هـ- ١٩8٤م.

− األزدي، أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد 

يعرف  من  أسماء  الموصلي،  بريدة  بن  اهلل  عبد  بن 

بكنيته، تحقيق: أبي عبد الرحمن إقبال، الهند، الدار 

السلفية، ط١، ١٤١0– ١٩8٩م.

إسماعيل  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  ي،  البخار  −

يخ األوسط، تحقيق:  بن إبراهيم بن المغيرة، وله: التار

التراث،  دار  الوعي ومكتبة  دار  زايد،  إبراهيم  محمود 

ط١، ١3٩٧هـ- ١٩٧٧م.

المعارف  دار  الدكن،  حيدرآباد،  الكبير،  يخ  التار

العثمانية.

، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  − البزار

البزار، تحقيق:  مسند  العتكي،  بن خالد بن عبيد اهلل 

المنورة،  المدينة  وغيره،  اهلل  زيــن  الرحمن  محفوظ 

مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٩88م.

− البوصيري، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 

أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان، 

، ط١،  إتحاف الخيرة المهرة، الرياض، دار الوطن للنشر

١٤٢0هـ- ١٩٩٩م.

− البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 

الُخْسَرْوِجردي الخراساني، وله:

حنيفة  وأبـــي  الشافعي  اإلمــامــيــن  بين  الخالفيات 

بشركة  العلمي  البحث  فــريــق  تحقيق:  وأصــحــابــه، 

يع، ط١، ١٤36هـ-  ، الروضة للنشر والتوز الروضة، مصر

٢0١5م.

عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الكبرى،  السنن 

بيروت، دار الكتب العلمية، ط3، ١٤٢٤هـ- ٢00٢م.

− الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن َسْورة 

بن موسى بن الضحاك، وله:

كر  ســنــن الــتــرمــذي، تــحــقــيــق: أحــمــد مــحــمــد شا

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب  وآخرين، مصر

الحلبي، ط٢، ١3٩5هـ- ١٩٧5م.

السامرائي  صبحي  تحقيق:   ، الكبير الترمذي  علل 

وآخرين، بيروت، عالم الكتب، ط١، ١٤0٩هـ.

ــن عــمــر بن  − الــدارقــطــنــي، أبـــو الــحــســن عــلــي ب
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دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن   أحمد 

البغدادي، وله:

ــؤوط،  ــ ــدارقــطــنــي، تــحــقــيــق: شــعــيــب األرنـ ســنــن ال

وآخرين، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤هـ- ٢00٤م.

الــنــبــويــة، تحقيق:  ــواردة فــي األحـــاديـــث  ــ الـ الــعــلــل 

محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي، الرياض، دار طيبة، 

ط١، ١٤05هـ- ١٩85م.

الرحمن  بن عبد  اهلل  أبو محمد عبد  الدارمي،   −

سنن  الدارمي،  الصمد  عبد  بن  َبهرام  بن  الفضل  بن 

المملكة  ــد،  أسـ سليم  حسين  تحقيق:  الـــدارمـــي، 

ط١،  يع،  والتوز للنشر  المغني  دار  السعودية،  العربية 

١٤١٢هـ - ٢000م.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن   −

، سير أعالم النبالء، تحقيق  أحمد بن عثمان بن َقاْيماز

ط3،  الرسالة،  مؤسسة  األرنـــاؤوط،  شعيب  بإشراف: 

١٤05هـ- ١٩85م.

جالل   ، بكر أبــي  بن  الرحمن  عبد  السيوطي،   −

ــواوي،  ــن ــراوي فــي شــرح تقريب ال ــ يــب ال تــدر الــديــن، 

يابي، دار طيبة. تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفار

بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبــو  الطبراني،   −

 ، الكبير المعجم  الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيــوب 

القاهرة،  السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق: 

مكتبة ابن تيمية، ط١، ١٩٩٤م.

بن  محمد  بــن  أحــمــد  جعفر  أبــو  ي،  الــطــحــاو  −

الحجري  األزدي  سلمة  بن  الملك  عبد  بن  سالمة 

زهري  محمد  تحقيق:  اآلثــار،  معاني  شرح  المصري، 

النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط١، 

١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.

− الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود 

الطيالسي،  داود  أبـــي  مسند  الــبــصــري،  الطيالسي 

 ، مصر التركي،  المحسن  عبد  بن  د.محمد  تحقيق: 

، ط١، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م. دار هجر

بن  اهلل  عبد  بــن  أحمد  الحسن  أبــو  العجلي،   −

 ، يخ الثقات، ط١، دار الباز صالح العجلي الكوفي، تار

١٤05هـ - ١٩8٤م.

الرحيم  عبد  الدين  زيــن  الفضل  أبــو  العراقي،   −

بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، 

تخريج  فــي   ، األســفــار فــي  األســفــار  حمل  عــن  المغني 

ابن حزم، ط١،  دار  بيروت،  األخبار،  اإلحياء من  ما في 

١٤٢6هـ- ٢005م.

بن  خليل  سعيد  أبــو  الــديــن  صــالح  ئي،  العال  −

التحصيل  جامع  الدمشقي،  اهلل  عبد  بــن  كيكلدي 

المجيد  عبد  حمدي  تحقيق:  المراسيل،  أحكام  في 

السلفي، بيروت، عالم الكتب، ط٢، ١٤0٧هـ- ١٩86م.

بن  يوسف  الحجاج  أبو  الدين  جمال  المزي،   −

عبد الرحمن، وله:

عبد  تحقيق:  ــراف،  ــ األط بمعرفة  األشـــراف  تحفة 

ــدار  والـ اإلســالمــي  المكتب  ــديــن،  ال شــرف  الصمد 

القيمة، ط٢، ١٤0٢هـ- ١٩83م.

تحقيق:  الـــرجـــال،  الــكــمــال فــي أســمــاء  تــهــذيــب 

ط١،  الرسالة،  مؤسسة  بيروت،  معروف،  عواد  د.بشار 

١٤00هـ- ١٩80م.

− مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 

المسمى  الصحيح  الجامع  ي،  النيسابور القشيري 
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الباقي،  عبد  ــؤاد  ف محمد  تحقيق:  مسلم،  صحيح 

بيروت، دار إحياء التراث العربي.

مغلطاي  الدين  عــالء  اهلل،  عبد  أبــو  مغلطاي،   −

الحكري  المصري  البكجري  اهلل  عبد  بن  قليج  بن 

الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  إكمال  الحنفي، 

وأبــي  محمد  بــن  ــادل  ع الرحمن  عبد  أبــي  تحقيق: 

محمد أسامة بن إبراهيم، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢00١م.

بن  الــقــوي  عبد  بــن  العظيم  عبد  ي،  الــمــنــذر  −

الحديث  والترهيب من  الترغيب  أبو محمد،  عبد اهلل، 

الشريف، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط١، ١٤١٧هـ.

− النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 

علي الخراساني، وله:

السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ- ٢00١م.

للنسائي،  الصغرى  السنن  أو  السنن،  من  المجتبى 

يـــا، مكتب  ــدة، ســـور ــ ــو غ تــحــقــيــق: عــبــد الــفــتــاح أبـ

المطبوعات اإلسالمية، ط٢، ١٤06هـ- ١٩86م.

أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  أبو  الهيثمي،   −

بكر بن سليمان، وله:

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين 

القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.

حبيب  تحقيق:   ، الــبــزار ــد  زوائ عن  األســتــار  كشف 

ط١،  الــرســالــة،  مؤسسة  بــيــروت،  األعظمي،  الرحمن 

١3٩٩، ١٩٧٩م.

* * *




