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 .-رضي هللا عنهما-عكرمة البر�ري عن ابن عباس  -: السؤال
 .عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده -
 .َبْهز بن حكیم، عن أبیه، عن جده -
 .َشْهر بن َحْوَشْب  -
  ؟م؟ وما هي مرتبتهم جرًحا وتعدیًال ما مدى صحة حدیثه 

 :هؤال الذین ذ�رهم السائل :الجواب
ودافع عنه  ،هذا اتُّهم برأي الخوارج ،-رضي هللا عنهما- عكرمة البر�ري عن ابن عباس -

-َج له اإلمام البخاري وَخرَّ  ،والحافظ ابن حجر ونفوا عنه هذه التهمة ،أهل العلم �الحافظ الذهبي
 ولذا قال الحافظ العراقي:  ،-رحمه هللا

(  ، َوَغْیُر َتْرُجَمْه َمَع (اْبِن َمْرُزْوٍق)        (ِعْكِرَمْه)  ااحِتَجاجً  َففي (الُبَخاِريِّ
 .اري احتج �ه، فهو قد جاز القنطرةالمقصود أن البخ

 :لسببوا ،فالعلماء �ختلفون فیه اختالًفا �بیًرا ،وأما عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده -
 ،-جد شعیب-هل هو �عود إلى أقرب مذ�ور، فیكون المراد جد األب  ،)جده(عود الضمیر في 

فیكون  )،َعْمرو(أو �عود إلى  ،-رضي هللا عنهما– شعیب هو عبد هللا بن عمرو بن العاص وجدُّ 
فمحمد تا�عي  ،لتتحد الضمائر )َعْمرو( إلى )جده(فإذا �ان الضمیر �عود في  ،جده هو محمد
و�ذا  ،والمرسل من قبیل الضعیف ،فما ُروي بهذه السلسلة �كون من قبیل المرسل ،ولیس �صحابي

، �كون جده عبد هللا بن )شعیب(�عود إلى أقرب مذ�ور وهو األب  )جده(الضمیر في  قلنا: إنَّ 
وهذا هو المرجح؛ ألنه جاء بیان ذلك  ،متصًال  و�كون الحدیث حینئذٍ  ،-رضي هللا عنهما– عمرو

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن : (�عض األحادیث عند النسائي وغیره وفيفي �عض الطرق 
إال ما قیل من عدم  لى هذا األساس �كون السند متصًال وع ،)جده عبد هللا بن عمرو بن العاص

فقد سمع ، سمع منه وتر�ى في حجرهأنه ح هللا بن عمرو، لكن المرجَّ  سماع شعیب من جده عبد
نها و�ن لم تصل إلى درجة الصحیح ما قیل في هذه السلسلة أ وعلى هذا �كون خالصة ،منه

 .نزل عن درجة الحسنفإنها ال تَ 
وال خالف في  ،وجده معاو�ة بن َحْیدة ،وأما َبْهز بن حكیم عن أبیه عن جده فأبوه حكیم -

وهو  -رضي هللا عنه– معاو�ة بن َحْیدة ، والجدُّ -األب–حكیم  إلى )أبیه(رجوع الضمیر في 
لكن �ْختلف العلماء في االحتجاج بهذه السلسلة نظًرا للكالم في بهز؛  ،فالسند متصل ،صحابي



و�ختلفون في الراجح من  ،نه، و�عضهم �جعلها �السلسله السا�قة من قبیل الحسنألن �عضهم لیَّ 
عمرو بن شعیب عن أبیه ( روي �سلسلة ُسئل البخاري عن حدیثوقد  ،السلسلتین أیهما أرجح

أصح حدیث في هذا (أو قال:  ،)صحیح(ه الترمذي فسأله عنه فقال: خرجَّ ث حی ،)عن جده
فهل تخر�جه  ،)بهز بن حكیم عن أبیه عن جده(ج حدیًثا تعلیًقا عن واإلمام البخاري خرَّ  ،)الباب

ولذا �ختلفون  ؟ن حكمه على حدیث خارج الصحیح أو العكسأفضل مِ  -و�ن �ان معلًقا-للحدیث 
 . )عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده(لكن األكثر على ترجیح  ،في أیهما المرجح

ومنهم  ،واألكثر على تضعیفه ،أ�ًضا هل العلم �ثیرٌ أل فیهكالم الوأما شهر بن حوشب ف -
 قابل لالنجبار. ،المقصود أنه ضعیف، وَضْعُفه لیس �شدید ،قهمن وثَّ 
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