
 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِّْٔ 
 

 
 

 ادلْاسًة بني اإلهاهني 
ّالذُبٖ ُ(  356ابي ػذٕ ت) 
يف احلكن ػلٔ رّاٗة ػوزّ بي ُ( 8748ت

 شؼ٘ب ػي أبَ٘ ػي جذٍ
 

 إعداد
 حموذٗي محاد  د/ هاُز الس٘ذ

 مدرس الحديث وعلومه
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُىا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ  ﴿

 ﴾ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُىا تَبْدِيلًا

                                                                                                                                                                     

 صدق اهلل العظيم                                                                                  

 

 ﴾(32 ﴿اآلية األحزابسورة )
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 ث باللغة الؼزب٘ةهلخض البح

 الحكـ في( ىْٖٕت) كالذىبي(  ىّٔٓت) عدم المكازنة بيف اإلماميف ابف
 جده. عف أبيو عف شعيب بف عمرك ركاية عمى

 ماىر السيد محمديف حماد.
 الحديث كعمكمو، كمية أصكؿ الديف بأسيكط، جامعة األزىر، مصر

 zm@yahoo.comٕibn)البريد اإللكتركني(: 

 هلخض:

 عػف أبيػو عػف شػعيب بػف عمػرك ركايػة حػكؿ الكػبلـ الدراسػة ىذه في تناكلت 
 كالنقػاد المحػدييف جميػكر بأقكاؿ مقارنة كالذىبي عدم ابف اإلماميف عند جده
 فتناكلػت الرايػة، ىذه في الجميكر قؿ إلى حكما كأقرب قكال، أرجح أييما لبياف
 يػـ البحػث، كخطػة فيػو، كمنيجػي كأىدافػو، المكضكع، ىذا أىمية المقدمة في

 العنػكاف، فػي الػكاردة كالتػراجـ المصػطمحات، أىـ عف األكؿ الفصؿ في تحديت
 عػػدم ابػػف اإلمػػاميف بػػيف المكازنػػة عػػف الحػػديث اليػػاني الفصػػؿ فػػي كتناكلػػت
 تعػد ألنيػا فييػا  الحديث أئمة بأقكاؿ بادئا الراية، ىذه عمى الحكـ في كالذىبي
 منيمػا الػراجح ذلػؾ مػف ليظيػر اإلمػاميف  ىػذيف أقػكاؿ بػو تكزف الذم افالميز 
 تكصػمت التػي النتػائ  أىػـ سجمت كأخيرا الركاية، ىذه عمى بالحكـ يتعمؽ فيما
 الدراسة. ىذه خبلؿ مف إلييا

 الكممات المفتاحية: المكازنة، ابف عدم ، الذىبي، ركاية، عمرك، بف شعيب.

mailto:ibn7zm@yahoo.com
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Comparison between Imam Ibn ‛Odaiy’s (d.ّٓٔ AH) 

and Al-Dhahabiy’s (d.ْٕٖH) Judgments on the 

Narration of ‛Amr ibn Shu‛aib on the Authority of his 

Father, Following his Grandfather  

Dr. Maher El Sayed Mohammadin Hammad, 

Department of Hadith and its Sciences, Faculty of 

Fundamentals of Religion, Assuit, Al-Azhar University 
ibnٕzm@yahoo.com 

Abstract 

The present study deals with what has been written by 

the two Imams Ibn ‛Odaiy and Al-Dhahabiy about the 

narration of ‛Amr ibn Shu‛aib on the authority of his 

father, following his grandfather. Both writings are 

studied in the light of the views of the critics and the 

modern scholars to see which of them is likely to be 

correct and to be closer to the judgment of the majority 

of scholars. The introduction of this research paper 

tackles the significance of the research topic, its 

objectives, the research method, and the research plan. 

The first section introduces the terminology and 

provides short notes on the two authors in the title. The 

second section contains the comparison, which begins 

with other scholars’ sayings about the topic in question. 

These sayings were used as a benchmark against which 

the writings of both Imams were judged. Finally, the 

findings of the study are recorded in the conclusion.   

Key words:  comparison – Ibn ‛Odaiy –– Al-Dhahabiy – 

narration – ‛Amr ibn Shu‛aib 
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 ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً 
 ادلقذهة

الحمد ، كالصػبلة كالسػبلـ عمػى رسػكؿ ا كولػو كمػف كااله، كأشػيد  
 أف ال إلو إالا، كأف محمدنا عبده كرسكلو، أما بعد: 

ىمية، كأنػو ال يسػتيني فإنو ال يخفى ما لمسُّنة النبكية مف المكانة كاأل 
ػػا يحتاجيػػا  عنيػػا مسػػمـ قػػط  لمػػا اشػػتممت عميػػو مػػف ركايػػات تضػػمنت أحكامن
المكمؼ في أمكر دينو كدنياه، كمف ىذه الركايات ركاية عمرك بف شعيب عػف 
أبيو عف جده، فقد زخرت بيا كتب السُّنة كدكاكينيػا، كمػم مػا حظيػت بػو ىػذه 

اختمفػت حكليػا، مػا بػيف مصػحح ليػا،  الركاية مف شيرةو كاسعةو إال أف األقػكاؿ
بيا، أك متكقؼو فييا، كممػف تكمػـ فييػا مػف محت و بيا، أك مضعؼو ليا غير محت  

، كلمكانػة -رحميمػا ا  –أئمة نقد الرجاؿ كحكـ عمييا اإلماماف ابف عػدم ، كالػذىبي 
أمػػيط الميػػاـ عمػػا قػػاال فػػي شػػأف ىػػذه  ىػػذيف اإلمػػاميف فػػي عمػػـ الرجػػاؿ أحببػػت أف

ال سيما كأنيما مف أىؿ االجتياد كالنظر  –اية، كما انتيى إليو اجتيادىما الرك 
ػػا – ، كأعقػد مكازنػػة بينيمػػا، يتضػػح مػػف خبلليػػا أييمػػا أرجػػح قػػكالن، كأقػػرب حكمن

لجميكر المحدييف، كىؿ زادا عمى مف سػبقيما فػي الحكػـ عمييػال كىػؿ أضػافا 
جا عمييـل كقد اخترت شيئنال كىؿ أتبعا غيرىما مف المتقدميف كالجميكر أـ خر 

، ى ّٓٔأف يككف عنكاف ىذه الدراسة: ]المكازنة بػيف اإلمػاميف ابػف عػدم ت 
في الحكـ عمى ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عػف جػده ى ْٖٕكالذىبي ت 

 [، كقد كقم اختيارم عمى ىذا المكضكع ألسباب، مف أىميا:
نة، كقػػد أىميػػة ىػػذه الركايػػة كانتشػػارىا انتشػػارنا كاسػػعنا فػػي كتػػب السُّػػ -ُ

تضػػمنت كييػػرنا مػػف األحكػػاـ الشػػرعية كايداب المرعيػػة، كبعػػض تمػػؾ 
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 األحكاـ ال تعرؼ إال مف طريقيا. 
ككف ىذه الركايػة قػد نقمػت لؤلمػة أحاديػث ركيػت عػف صػحيفة كتبػت  -ِ

 (، كىذا مما يميزىا عف غيرىا مف الركايات .في عيد النبي )

ايػة مػف أحاديػث كيير مف األحاديث التي جػاتت عػف طريػؽ ىػذه الرك  -ّ
 األحكاـ، كىذا يضفي عمييا كييرنا مف األىمية. 

كيرة الخبلؼ الذم دار حكؿ ىذه الركاية مف حيث االحتجػاج بيػا، أك  -ْ
 عدمو، فالحاجة ماسة إلى إزاحة ىذا االختبلؼ ببياف األرجح. 

رغبتػػي فػػي أف أكشػػؼ النقػػاب كأمػػيط الميػػاـ عػػف رأم اإلمػػاميف ابػػف  -ٓ
دة مػػػف اجتيادىمػػا فػػػي الحكػػػـ عمػػػى ىػػػذه عػػدم، كالػػػذىبي، كاالسػػػتفا

الركايػػة، كىمػػا مػػف أىػػؿ النظػػر كاالجتيػػاد، فرأييمػػا معتبػػر لػػو مكانتػػو 
كقيمتػػو العمميػػة، كبيػػاف أم اإلمػػاميف صػػاحب الػػرأم األرجػػح المكافػػؽ 

 كالمطابؽ لرأم جميكر المحدييف، كسبب الترجيح.

عػػػدـ كقػػػكفي عمػػػى أحػػػد مػػػف البػػػاحييف تطػػػرؽ ليػػػذه المسػػػألة بػػػيف  -ٔ
، فبػيف حكميمػا عمػى  -حسػب عممػي –ميف ابف عدم كالػذىبي اإلما

ىػػذه الركايػػة، ككازف بينيمػػا  السػػتنباط أكجػػو االتفػػاؽ أك االخػػتبلؼ 
 بينيما كبيف جميكر المحدييف.

إبراز رأم اإلماـ الذىبي كمناقشتو البػف عػدم حػكؿ حكمػو عمػى ىػذه  -ٕ
 الركاية، كبياف كجاىة ىذا القػكؿ مػف خػبلؿ عرضػو عمػى أقػكاؿ أئمػة

 الجرح كالتعديؿ.   
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 أُذاف الذراسة :
التعرؼ عمى رأم اإلماميف ابف عدم كالػذىبي فػي الحكػـ عمػى ركايػة  -ُ

عمػػرك ابػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كعرضػػو عمػػى مػػا قالػػو أئمػػة 
 الجرح كالتعديؿ.

تحريػػر محػػؿ النػػزاع بػػيف ىػػذيف اإلمػػاميف، مػػم بيػػاف الػػرأم الػػراجح،  -ِ
 كسبب الترجيح . 

م اإلمػػاميف ابػػف عػػدم كالػػذىبي  إلظيػػار مػػدل عقػػد مكازنػػة بػػيف رأ -ّ
مطابقػػة أحػػدىما لمػػا عميػػو جميػػكر المحػػدييف فػػي ىػػذه الركايػػة مػػف 

 عدمو. 

تكضيح ما إذا كاف أحد اإلماميف أك كبلىما قد زاد شيئنا عمى جميكر  -ْ
 المحدييف أك لـ يزد في الحكـ عمى ىذه الركاية.  

 هٌِج الذراسة ّخطتِا: 
ىػذه الدراسػة اسػتقرائي تحميمػي مقػارف، يقػـك المني  الذم سمكتو في  

عمػػى تتبػػم األقػػكاؿ، كبيػػاف متداىػػا، كتحميػػؿ مػػا فييػػا، كمناقشػػتو، كقػػد قمػػت 
 بايتي:
 جمم أقكاؿ األئمة عمى طريؽ االستيعاب عمى قدر الكسم كالطاقة. -ُ
 استقرات ىذه األقكاؿ كمناقشتيا كتحميميا عند الحاجة.  -ِ

 بياف الراجح منيا كسبب الترجيح.  -ّ

 ترتيبيا عمى حسب األقدـ كفاة ما استطعت في ذلؾ سبيبل.  -ْ

مػا  -جمعت أقكاؿ اإلماـ الذىبي المتنايرة فػي غالػب كتبػو أك جميعيػا -ٓ
كػػالميني، كالكاشػػؼ، كالميػػزاف، كالسػػير،  -اسػػتطعت إلػػى ذلػػؾ سػػبيبل
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 كالعبر، كالتاريخ...إلخ.

 خطة البحث:  
س، يػـ بعػض تضمنت مقدمػة، كفصػميف، كخاتمػة، فييػا بعػض الفيػار  

 المصادر كالمراجم. 
(، كما : فضمنتيا الحمد ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا )أها ادلقذهة

كػػاف مػػف أسػػباب اختيػػارم ليػػذا البحػػث، كأىميتػػو، كأىدافػػو، كمػػني  
 البحث، كخطتو.  

ا، كالترجمػػة المػػكجزة الفظللا األّ   : التعريػػؼ بكممػػة مكازنػػة ليػػة كاصػػطبلحن
كالػػػذىبي، كلرجػػػاؿ إسػػػناد ىػػػذه الركايػػػة كىػػػـ :  لئلمػػػاميف ابػػػف عػػػدم

عمرك بف شعيب بف محمد، كشعيب بف محمد بػف عبػد ا، كمحمػد 
بف عبد ا بػف عمػرك بػف العػاص، كفيػو يبليػة مباحػث عمػى النحػك 

 ايتي: 
ا. ادلبحث األّ    : التعريؼ بكممة مكازنة لية كاصطبلحن
  -رحميما ا –بي: ترجمة اإلماميف ابف عدم كالذىادلبحث الثاًٖ
 : ترجمة رجاؿ إسناد ىذه الركاية كىـ: ادلبحث الثالث 

 عمرك بف شعيب بف محمد.   - ُ  
 شعيب بف محمد بف عبد ا.   - ِ  
رضػي ا  –محمد بف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص   - ّ  
 . -عنيـ 

عمػى : المكازنة بػيف اإلمػاميف ابػف عػدم كالػذىبي فػي الحكػـ الفظا الثاًٖ 
ركاية عمرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده، كفيػو يبليػة مباحػث عمػى 
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 النحك ايتي: 
: أقػكاؿ العممػات فػي ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو ادلبحث األّ 
 عف جده.  

: كبلـ اإلماميف ابف عدم كالػذىبي فػي ركايػة عمػرك ادلبحث الثاًٖ
 بػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػده، كتحريػػر محػػؿ النػػزاع، يػػـ المناقشػػة،

 كبياف الراجح، كسبب الترجيح. 
: المكازنػة بػيف اإلمػاميف ابػف عػدم كالػذىبي مقارنػة ادلبحث الثالث

 بما قالو جميكر المحدييف في ىذه الركاية. 
: كفييػػا أىػػـ نتػػائ  البحػػث، يػػـ فيػػرس المصػػادر كالمراجػػم، كفيػػرس اخلامتللة

 المكضكعات.  
 كا أعمى كأعمـ كأعز كأكـر . 
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 الفظا األّ  
ا، كالترجمة المكجزة لئلماميف ابػف « مكازنة»عريؼ بمفظة الت لية كاصطبلحن

 عدم كالذىبي، كلرجاؿ إسناد ىذه الركايػة ، كىػـ: )عمػرك بػف شػعيب بػف محمػد ،
 –كشعيب ابف محمد بف عبد ا، كمحمد بف عبد ا بف عمرك بػف العػاص( 

 -، كفيو يبلية مباحث:-رضي ا عنيـ أجمعيف 
 ادلبحث األّ 

ا «هْاسًة  »التؼزٗف بلفظة 
ً
 لغة ّاططالح

 ادلْاسًة لغة : 
فى » أصميا مػف الفعػؿ   زى ػدى.» يقػاؿ: « كى ٍنػتى الشػيت مػف بػاب كىعى زى . ، كى

ٍنػػػتي لفػػػبلف، قػػػاؿ ا  زى ٍنػػػتي فبلننػػػا، ككى زى ـٍ أىٍك ﴿ :-تعػػػالى –كيقػػػاؿ: كى ػػػاليكىي ذىا كى كىاً 
كفى  ـٍ ييٍخًسػري زىنيػكىي ػػا، قمػت(ُ)﴾كى ػا فػػي ، كىػػذا يػزف درىمن : معنػػاه أنػو يسػػاكم درىمن

لك كانت الدنيا تزف عند ا جناح بعكضةو »القيمة ال في اليقؿ، كمنو الحديث:
ًكزىاننا، كىػذا يػكازف  (0)«.. . ف بيف الشيئيف مكازنة كى أم: تعدؿ، كتساكم، ككىازى

                                                           

  ( .ّ( سكرة المطففيف، وية )ُ)
(أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو، كتػػاب الزىػػد، بػػاب ميػػؿ الػػدنيا مػػف حػػديث سػػيؿ بػػف سػػعد ِ)

كلك كانت الػدنيا تػزف عنػد ا جنػاح بعكضػة مػا سػقى كػافرنا منيػا ».. مرفكعنا، كفيو:
شعيب األرنتكط  حقيؽ، تَُُْ ديث، حَِّ/ٓ.) سنف ابف ماجو  ىأ.« قطرةن أبدنا 
ـ(، كالطبرانػي فػي ََِٗ - ىَُّْاألكلػى،طبعػة الدار الرسالة العالميػة،  ،كوخريف

حمػػػػدم عبدالمجيػػػػد حقيػػػػؽ ، تَْٖٓحػػػػديث، ُٕٓ/ٔالمعجػػػػـ الكبيػػػػر بمفػػػػظ مقػػػػارب
ـ، ُّٖٗ –ق َُْْاليانيػػػة،الطبعػػػة السػػػمفي، مكتبػػػة العمػػػـك كالحكػػػـ، المكصػػػؿ، 
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ٍزف »، كفػي جميػرة الميػة: (ُ)ىأ.«ىذا إذا كػاف عمػى ًزنتػو أك كػاف محاذيػو كالػكى
ف أىصمو مً  تَّى قىاليكا: فبلى ميـ حى َـّ كير ذىًلؾ ًفي كىبلى زنو، ي يقاؿ، كًميقاؿ كؿ شىٍيت كى

ٍزف،ًإذا نسػػبكه  نػػا  ،رىجاحػػة الػػرٍَّأم كشػػٌدة اٍلعقػػؿ إلػػىرىاًجػػح الػػكى ييقىػػاؿ: كازنػػتي فبلى كى
ف، ..، كافأتو عمى فعؿ خير أىك شرٌ مكازنةن كًكزانان، ًإذا  ف أكزف بنػي فػبلى ييقىاؿ: فبلى كى

                                                           

 -شػعيب األرنػتكط  حقيػؽ، تَِْٕحػديث، ِِٗ/ُْكالبيكم في شرح السنة بنحػكه
ػ ػػ قَُّْاليانيػة، الطبعػة دمشؽ، بيركت،  -اإلسبلمي كتبمحمد زىيرالشاكيش،الم

، َُّٓحػػػديث، َْٖ/ِـ، كابػػػف عسػػػاكر فػػػي معجػػػـ الشػػػيكخ بمفػػػظ مقػػػارب ُّٖٗ
 -ىػػػػ ُُِْاألكلػػػى،  الطبعػػػة دمشػػػؽ، –كفػػػات تقػػػي الػػػديف، دار البشػػػائر /د حقيػػػؽت

ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف  وـ، كأخرجَََِ ابف أبػي شػيبة فػي مصػنفو بمفػظ مقػارب مػف حػديث عى
ٍبدً  ، ًمػٍف بىًنػي سىػاًلـو أىٍك فىٍيػـو  عى ػؿو ػٍف، رىجي ، عى ػرو ٍعمى ًف ٍبػًف مى ، ِّّْْحػديث، ُٕ/ٕالرٍَّحمى
ىػػػ، َُْٗاألكلػػى،  الطبعػػة مكتبػػة الرشػػد، الريػػاض، كمػػاؿ يكسػػؼ الحػػكت، حقيػػؽت

ػػًف اٍبػػًف  ، عى ػػٍف نىػػاًفمو ، عى اًلػػؾو كالقضػػاعي فػػي مسػػند الشػػياب بمفػػظ مقػػارب مػػف حػػديث مى
متسسػة الرسػالة،  حمػدم عبػد المجيػد السػمفي،حقيؽ ، تُّْٗثحدي، ُّٔ/ِعيمىرى 

سناد ابف ماجة ضعيؼ   ألف فيو زكريا ك ـ،  ُٖٔٗػػَُْٕاليانية، الطبعة بيركت،  ا 
 بف منظكر ضعيؼ، إال أف لمحديث شكاىد تقكيو، فيك حديث حسف لييره بشكاىده .

، ِّٕلػػرازم ص ( مختػػار الصػػحاح لػػزيف الػػديف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر اُ)
تحقيػؽ يكسػؼ الشػيخ محمػػد، المكتبػة العصػرية، الػػدار النمكذجيػة، بيػركت، الطبعػػة 

 ـ. ُٗٗٗ -ى َُِْالخامسة، 
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ػػ يىيػػـ ًإذا كى يػػـ كأٍكجى ػػا بىنىػػٍت »، كفػػي لسػػاف العػػرب: (ُ)ىأ.«افى راجحى كأىٍكزافي العػػرًب: مى
مىٍيػػًو أىشػػعارىا : العىػػٍدؿي ..، عى قىابىمىػػوي  ،كالًميػػزافي ٍزنىػػوي كًزنىتىػػوي  ،ككازىنىػػو: عىادىلىػػوي كى كىىيػػكى كى

 »رة: ، كجات في معجػـ الميػة العربيػة المعاصػ(ِ)ىأ.«كًكزانىوي كبًكزانو أىم قيبىالىتىو
ف ػػػكازى ػػػكاًزف، كالمفعػػػكؿ مي نػػػةن كًكزاننػػػا، فيػػػك مي بػػػيف  فى ازى كى .. كازفى يػػػكازف، ميكازى

ػػػاكى سىػػػ، نظػػػر أٌييمػػػا أكزف شػػػيئيف: فى ازى كى "، ف بػػػيف مصػػػركفو كدخمػػػوازى كى " :ؿادى ل كعى
: مكازنػػػػة بػػػػيف  -لػػػػو، سػػػػاكاه فػػػػي الػػػػكزف "كازف ًحٍمػػػػبلن ادى عى  الشَّػػػػيتى أك الشَّػػػػخصى

كازف بىػيف الشَّػػٍيئىٍيًف مكازنػة ككزانػػا سىػػاكىل  »الكسػػيط: ، كفػػي المعجػـ (ّ)ى أ.«يقمػيف
ننػا كافػأه عمػى  فيبلى ٍزف كعادلػو كقابمػو كحػاذاه كى كعادؿ كىالشٍَّيت الشٍَّيت ساكاه ًفي اٍلكى

 .(ْ)ىأ.«فعالو
، كىػػي مصػػدر »ممػػا سػػبؽ يتضػػح أف: كممػػة  فى زى مكازنػػة مشػػتقة مػػف الفعػػؿ كى

ف، كليا   الفعؿ كىازى
 عدة معافو منيا:

                                                           

، بػاب الػزام كالنػكف، َّٖ/ِ( جميرة المية ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ُ)
 ـ.ُٕٖٗتحقيؽ رمزم منير، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة األكلى، 

، دار صػادر، ْْٖ/ُّ( لساف العرب لمحمد بف مكـر بػف عمػي األفريقػي )ابػف منظػكر( ِ)
 ى . ُُْْبيركت،الطبعة اليالية، 

، مػػادة )كزف( ِّْ/ّ( معجػػـ الميػػة العربيػػة المعاصػػرة، د/ أحمػػد مختػػار عبػػد الحميػػد ّ)
 ـ . ََِٖ -ى ُِْٗ،عالـ الكتب، الطبعة األكلى، ٔٗٓٓ

مجمػػم الميػػة العربيػػة بالقػػاىرة، مكتبػػة الشػػركؽ الدكليػػة، ( المعجػػـ الكسػػيط مػػف إصػػدار ْ)
 ـ . ََِْ -ى ُِْٓالقاىرة،الطبعة الرابعة، 
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 النظر في الشيئيف لييعرؼ أييما أكزف أك أرجح.  - ُ
 المساكاة كالمعادلة كالمحاذاة بيف شيئيف في الكزف.  - ِ
 المكافأة عمى األفعاؿ خيرنا كانت أك شرنا. - ّ
المقابمة كالمقارنة بيف شيئيف ليعػرؼ أييمػا أكزف، أك أرجػح، أك لمعرفػة  - ْ

ة، أك اخػػػتبلؼ، أك اتفػػػاؽ، أك مػػا بينيمػػػا مػػػف مسػػػاكاة، أك معادلػػػة، أك محػػػاذا
فيي إذف مفاعمػة تػدؿ عمػى المعادلػة « أكزف»رجحاف، كىذا ما تتضمنو كممة 

كالتقدير بيف شيئيف كالمقارنة بينيمػا لمعرفػة مزايػا كعيػكب كػؿ منيمػا، أك مػا 
كاف بينيما مف اتفاؽ أك اختبلؼ، أك لبياف الراجح منيما، كىك المقصػكد ىنػا 

 في ىذه الدراسة.
 
ً
 ا : اططالح
لػيس ليػػذه الكممػػة تعريفنػػا مصػػطمحينا، كلكػف يمكػػف تعريفيػػا مػػف خػػبلؿ  

االشتقاؽ الميكم ليا، كيككف متقاربنا مػم معناىػا الميػكم، فيقػاؿ ىي:"المقابمػة 
بيف شيئيف كالمقارنػة بينيمػا بعػد النظػر فييمػا لمتػرجيح أك المسػاكاة، كمعرفػة 

دراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػرأم يقػػؿ كتقػػدير كػػؿ منيمػػا"، كىػػذا مػػا سػػتتناكلو ىػػذه ال
فػي الحكػـ عمػى ركايػة عمػرك  –رحميمػا ا  –اإلماميف ابف عػدم، كالػذىبي 

 بف شعيب عف أبيو عف جده عمى ىذا النحك: 
 الكقكؼ عمى رأم ىذيف اإلماميف في ىذه الركاية.  - ُ
النظػر فيمػػا قػػاال كالمقارنػة بينيمػػا لمعرفػػة كجاىػة كػػؿ رأم كرجاحتػػو مػػف  - ِ

 ح مكاضم االختبلؼ، أك االتفاؽ بينيما. عدمو، كتكضي
عػػرض أقكاليمػػا عمػػى أقػػكاؿ جميػػكر المحػػدييف  لتتضػػح المكازنػػة بػػيف ىػػذيف  - ّ

اإلماميف، كليظير رجحاف أييما، كليتبيف مػا إذا كانػا قػد اتفقػا مػم غيرىمػا 
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مف المحدييف أـ ال ل، كىؿ زادا عمييـ أـ ال ل، كىؿ تبعا جميكر األئمة أـ 
 لؾ مما تقتضية المكازنة. ال ل، كنحك ذ

اسػػػتخبلص الػػػرأم الػػػراجح منيمػػػا بعػػػد تحريػػػر محػػػؿ الخػػػبلؼ بينيمػػػا،  - ْ
 كالمكازنة بيف أقكاليما كعرضيا عمى أقكاؿ المحدييف.

كىذا ما تقتضية كممة "مكازنة" مف أركاف، كىك كجكد شيئيف لممكازنػة بينيمػا، 
الػكزف، كىػك كىك ىنا أقكاؿ اإلماميف ابػف عػدم كالػذىبي، ككجػكد ولػة 

ىنا أقػكاؿ األئمػة، حيػث تعػرض أقكاليمػا عمػى كػبلـ الجميػكر  ليظيػر 
 أرجحيما. 
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 ادلبحث الثاًٖ
 –رمحِوا اهلل  –الرتمجة لإلهاهني ابي ػذٕ ّالذُبٖ 

 تزمجة اإلهام ابي ػذٕ: 
أبػػك أحمػػد عبػػد ا بػػف عػػدم بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد..، يعػػرؼ »ىػػك: 

رة ذم القعػػدة سػػنة سػػبم كسػػبعيف غػػيػػـك السػػبت »د ، كلػػ(ُ)ىأ.«بػػابف القطػػاف
ى أ.« .، تػػكفي: غػػرة جمػػادل ايخػػرة سػػنة خمػػس كسػػتيف كيبليمائػػةكمػػائتيف.

                                                           

، تحقيػػؽ محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف، ّْْت/  ِٔٔ( تػػاريخ جرجػػاف لحمػػزة السػػيمي ص ُ)
ػػا : تػػاريخ ُٕٖٗ -ى َُْٕعػػالـ الكتػػب، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى،  ـ، كينظػػر أيضن

، تحقيػػؽ عمػػرك العمػػركم، دار الفكػػر َّّْمػػة ، ترجٓ/ُّدمشػػؽ البػػف عسػػاكر 
كاألمػـ   الممػكؾـ، المنػتظـ فػي تػاريخ ُٓٗٗ -ى ُُْٓلمطباعة كالنشر كالتكزيػم، 

، تحقيؽ محمد عبد القػادر عطػا، مصػطفى ِِٕٓ، ترجمة ِْْ/ُْالبف الجكزم، 
 -ى ُُِْعبػػػػد القػػػػادر عطػػػػا، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػى ، 

، ترجمػػػة ُِٖيػػػد لمعرفػػػة ركاة السػػػنف كالمسػػػانيد البػػػف نقطػػػة ص ـ، كالتقيُِٗٗ
ى َُْٖ، تحقيؽ كمػاؿ يكسػؼ، دار الكتػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة األكلػى، ُّٖ
، دار صػادر، بيػركت، َِٕ/ُـ، المباب في تيػذيب األنسػاب البػف األييػر ُٖٖٗ -

ار ، تحقيػػؽ أبػػي ىػػاجر محمػػد السػػعيد، دُُِ/ِالعبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر لمػػذىبي، 
، دار الكتػػب ّٖٗ، ترجمػػةَُِ/ّالكتػػب العمميػػة، بيػػركت، تػػذكرة الحفػػاظ لمػػذىبي 

ـ، سػير أعػبلـ النػببلت لمػذىبي ُٖٗٗ -ى ُُْٗالعممية، بيركت، الطبعػة األكلػى، 
 -ى ُِْٕ، دار الحػػػػػديث، القػػػػػاىرة، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، َُّّ، ترجمػػػػػةِِْ/ُّ

 ـ. ََِٔ
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كعبد الػرحمف  يزيد،كسمم بدمشؽ محمد بف خريـ، كعبد الصمد بف أبي  »،(ُ)
 كأبػكحمػزة بػف يكسػؼ، »، كغيػرىـ. ركل عنػو : (ِ)ى أ.«بف القاسـ بف الركاس...

 ، كغيرىـ.(ّ)ىأ.«..كأبك العباس بف عقدة، كىك مف شيكخو. سعيد الماليني،
 ثٌاء الؼلواء ػلَ٘: 

كػاف ابػف عػدم حافظنػا متقننػا، لػـ يكػف فػي زمانػو »قاؿ حمزة السيمي : 
  (ْ.)ىأ.«ميمو

سػػألت الػػدار قطنػػي أف يصػػنؼ كتابنػػا فػػي الضػػعفات، فقػػاؿ: ألػػيس عنػػدؾ » كقػػاؿ: 
، كقػػاؿ أبػػك (ٓ)ىأ.« ، ال يػػزاد عميػػو كتػػاب ابػػف عػػدمل، قمػػت: بمػػى، قػػاؿ: فيػػو كفايػػة

، كقػاؿ أبػك الكليػد (ٔ)أ.ق«كاف أبك أحمد عديـ النظر حفظنا كجبللة»يعمى الخميمي: 
كػاف مصػنفنا، »، كقاؿ ابػف عسػاكر: (ٕ)ى أ.«ابف عدم حافظه، ال بأس بو »الباجي:

ىػك اإلمػاـ الحػافظ الناقػد  »: ، كقػاؿ الػذىبي(ٖ)ى أ.« حافظنا، يقة عمػي لحػف فيػو

                                                           

 . ِٔٔ( تاريخ جرجاف ص ُ)
 . ٓ/ُّ( تاريخ دمشؽ ِ)
 .  ٔ/ُّ( تاريخ دمشؽ ّ)
 . ِٕٔ( تاريخ جرجاف ص ْ)
 .  ِٕٔ( تاريخ جرجاف ص ٓ)
، تحقيػؽ د. محمػد سػعيد إدريػس، ْٕٗ/ِ( اإلرشاد فػي معرفػة عممػات الحػديث لمخميمػي ٔ)

 ى . َُْٗمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 
 . ِِٓ/ُِ( سير أعبلـ النببلت ٕ)
 . ٓ/ُّ( تاريخ دمشؽ ٖ)
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ُِٔٓ 
 

ـى ًفػي لجكاؿ...ا تقػدَّ طىاؿى عيميػريهي، كىعػبلى ًإسػنىاديهي، كجػرَّح كعػدَّؿ، كصػحَّح كعمَّػؿ، كى كى
مىى لحفو ًفٍيًو يٍظيىري ًفػي تى  ًة عى نىاعى ػا :(ُ) ىأ.« ًليًفػوً آىىًذًه الصِّ يػذكر  »، كقػاؿ أيضن

ـى فيو بأدنى شيت لكفي كتاب الكامؿ:  ػحً  كيؿَّ مىٍف تيكيمِّ ػاًؿ الصَّ ٍيًف، كاف ًمٍف ًرجى ٍيحى
اًديػثى ًممَّػا اٍسػتيٍنًكرى  لىًكنَّوي يىٍنتصري لىوي ًإذىا أمكف، كيركم في الترجمة حديينا أىًك أىحى كى
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ ًبحى ٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الرِّجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ، كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى مي  ًلمرَّجي

 . (ِ)ىأ.« اجتيىاًدهً 
 تزمجة اإلهام الذُبٖ : 

عبد ا، شمس  محمد بف أحمد بف عيماف بف قايماز بف الذىبي، أبك»ىك:  
 .  (ّ)ىأ.«الديف 

                                                           

 .ِِ/ُِأعبلـ النببلت  ( سيرُ)
 . ِِٓ/ُِ( سير أعبلـ النببلت ِ)
، ٕٓٓ/ٓ( مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصػار ألحمػد بػف يحيػى بػف فضػؿ ا القرشػي ّ)

ػػا: ىُِّْ، المجمػػم اليقػػافي الػػكطني، الطبعػػة األكلػػى، ُُٓترجمػػة  ، كينظػػر أيضن
، ُِٓ/ّ فػكات الكفيػػات لمحمػد بػػف شػاكر بػػف أحمػد بػػف عبػد الػػرحمف صػبلح الػػديف

ـ، ُْٕٗ، تحقيؽ إحساف عبػاس، دار صػادر، بيػركت، الطبعػةاألكلى، ّْٔترجمة 
، ِٖٖ/ْكأعيػػاف العصػػر كأعػػكاف النصػػر لصػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم 

تحقيؽ د.عمػي أبػك زيػد كوخػركف، دار الفكػر المعاصػر، بيػركت، دار الفكػر، سػكريا، 
، ََُ/ٗالكبػػػرل لمسػػػبكي  ـ،  طبقػػػات الشػػػافعيةُٖٗٗ -ى ُُْٖالطبعػػػةاألكلى، 

، تحقيؽ د. الطناحي، د. عبد الفتاح الحمػك، ىجػر لمطباعػة كالنشػر،  َُّٔترجمة 
 ٔٔ/ٓ، الدرر الكامنة في أعياف المائة اليامنة البف حجر ى ُُّْالطبعة اليانية، 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِِٔٓ 
 

 .(ُ)ىأ.«في ربيم ايخر سنة يبلث كسبعيف كستمائة » : هْلذٍ
، مػػنيـ : شللْ٘خَ عمػػر بػػف »: لػػو عػػدد كبيػػر مػػف الشػػيكخ فػػي شػػتى العمػػـك

سػػػكلي، يبػػػف ىبػػػة ا بػػػف عسػػػاكر، كيكسػػػؼ بػػػف أحمػػػد الاالقػػػكاس، كأحمػػػد 
 . (ِ)ىأ.« كغيرىـ

 إبػػراىيـ بػػف أحمػػد»، مػػنيـ:(ّ)ى أ.« سػػمم منػػو الجمػػم الكييػػر » :تاله٘للذٍ
الشامي، كمحمد بف أحمد بف المباف..، كسػمم منػو الشػاطبية: يحيػى بػف أبػي 

 .  (ْ)ىأ.«بكر البكني
 ثٌاء الؼلواء ػَ٘: 

كيػػر الينػػات عمػػى اإلمػػاـ الػػذىبي، فػػأينى عميػػو عػػدد كبيػػر مػػف األئمػػة، كىػػذه  
و العممػػي، قػػاؿ صػػاحب طائفػػة يسػػيرة ممػػا قيػػؿ فيػػو تظيػػر مكانتػػو العمميػػة، كنبكغػػ

ىك بقية الحفاظ، ىك شمس العصر، ال غابػت، كال اعتمػت أصػميا »مسالؾ األبصار: 
كال خابت، بقي في ىذا الزمف األخير بقػات الشػمس فػي العصػر، كتفردىػا بالمحاسػف 

                                                           

، تحقيػػؽ محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف، مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العيمانيػػة، ْٖٗترجمػػة 
ـ، النجكـ الزاىرة فػي ممػكؾ مصػر كالقػاىرة ُِٕٗ -ى ُِّٗنية اليند، الطبعة اليا
 ، كزارة اليقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر.  ُِٖ/َُالبف تيرم بردم 

 .َُُ/ٗ، طبقات الشافعية الكبرل ُّٖ/ّ، فكات الكفيات ٖٓٓ/ٓ( مسالؾ األبصار ُ)
 . َُِ/ٗ( طبقات الشافعية الكبرل ِ)
 . َُّ/ٗكبرل ( طبقات الشافعية الّ)
، مكتبة ابف تيميػة، عنػي ُٕ/ِ( غاية النياية في طبقات القرات ألبي الخير بف الجزرم ْ)

 ج . برجستراسر. ى . ـ، ُُّٓبنشره ألكؿ مرة عاـ 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِّٔٓ 
 

التػي تجػػؿ عػػف الحصػػر، فضػػائؿ ال يسػتطيعيا أىػػؿ التحصػػيؿ، كفكاضػػؿ تحمػػي ذىبػػي 
كػاف فػي حفظػو ال  »، كقػاؿ الصػفدم: (ُ.)«ألصػيؿ العصر بميؿ ذىبيػة العصػر مػف ا

يجارل، كفي لفظو ال يبارل، أتقف الحديث كرجالو، كنظر عممو كأحكالو، عػرؼ تػراجـ 
النػػاس، كأزاؿ اإلبيػػاـ فػػي تػػكاريخيـ كاإللبػػاس، مػػم ذىػػف يتكقػػد ذكػػاته، كيصػػح إلػػى 

عبػػد ا  كأمػػا أسػػتاذنا أبػػك»، كقػػاؿ تػػاج الػػديف السػػبكي: (ِ)« الػػذىب نسػػبو كانتمػػاته
كذىػػب ال نظيػر لػو، ككنػز ىػك الممجػػأ إذا نزلػت المعضػمة، إمػاـ الكجػكد حفظنػا،  رحػفب

العصر معنى كلفظػان، كشػيخ الجػرح كالتعػديؿ، كرجػؿ الرجػاؿ فػي كػؿ سػبيؿ، كأنمػا جمعػت 
، كقػاؿ ابػف (ّ)ى أ. «األمة في صعيدو كاحدو فنظرىا، يـ أخذ يخبر عنيػا إخبػار مػف حضػرىا

ػاؿ »ي: ناصر الػديف الدمشػق كىػافى ويىػة ًفػي نقػد الرِّجى ػاكى  ، عمػدة فػي الجػراح كالتعػديؿ، عالمن
لىوي دربػة بمػذاىب اأٍلىًئمَّػة  ،فىًقييا ًفي النظريات ،ًإمىامنا ًفي اٍلقرىاتىاتبالتفريم كالتأصيؿ، 
مػػذىب الٌسػػمؼ ،كأربػػاب المقػػاالت ، كقػػاؿ (ْ)ىأ.« قىاًئمػػا بىػػيف اٍلخمػػؼ بنشػػر الٌسػػنة كى
، كسػػرد صػػاحب مسػػالؾ (ٓ)ىأ.« أىػػؿ عصػػره تصػػنيفناكػػاف أكيػػر » : الحػػافظ ابػػف حجػػر

ػػا مػػف مصػػنفاتو نػػذكر منيػػا:  . كطبقػػات تػػاريخ اإلسػػبلـ، كطبقػػات القػػرات،.»األبصػػار بعضن
إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المصػػػنفات   (ٔ)ىأ.« الحفػػػاظ،.. كميػػػزاف االعتػػػداؿ فػػػي نقػػػد الرجػػػاؿ 

                                                           

 . ٕٓٓ/ٓ( مسالؾ األبصار ُ)
 . ِٖٖ/ْ( أعياف العصر كأعكاف النصر ِ)
 . َُُ/ٗ( طبقات الشافعية الكبرل ّ)
، تحقيػػػؽ زىيػػػر الشػػػاكيش، المكتػػػب ّٗف ناصػػػر الػػػديف الدمشػػػقي ص( الػػػرد الػػػكافر البػػػْ)

 ـ. ُّّٗاإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، 
 . ْٖٗ، ترجمة ٕٔ/ٓ( الدرر الكامنة ٓ)
 . ُّٔ/ّ، كينظر : فكات الكفيات  ٖٔٓ، ٕٔٓ/ٓ( مسالؾ األبصار ٔ)
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 النافعة، كالمتلفات الجامعة . 
 .(ُ)ى أ.« كسبعمائة  كأربعيفيمافو تكفي في سنة »:  ّفاتَ

 ادلبحث الثاًٖ
 الرتمجة لزجا  إسٌاد ُذٍ الزّاٗة ُّن :

) ػوزّ بي شؼ٘ب بي حموذ ، ّشؼ٘ب بي حموذ بي ػبذ اهلل ، ّحموذ 
 بي ػبذ اهلل ابي ػوزّ (

 ػوزّ بي شؼ٘ب :
عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمػرك بػف العػاص بػف » ىك:  

ػػٍيصً بػػف  بػػف سػػعيد بػػف سػػيـ بػػف عمػػرككائػػؿ بػػف ىشػػاـ  ، (ِ)ى أ.«بػػف كعػػب  ىيصى
 .(ُ)ىأ.« عبد ا المدنيأبك  أبك إبراىيـ، كيقاؿ: »، (ّ)السيمي

                                                           

، َُٓ/ٗ، طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل ِٖٖ/ْ، أعيػػاف العصػػر ُّٕ/ّ( فػػكات الكفيػػات ُ)
 . ُِٖ/َُ، النجكـ الزاىرة ٖٔ/ٓالدرر الكامنة 

، تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر عطػا، َُِِ، ترجمػة ِّّ/ٓ( الطبقات الكبرل البػف سػعد ِ)
 ـ . َُٗٗ -ى َُُْدار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى 

إلػى.. سػيـ  ( السٍَّيًمي: بفتح السيف الميممة، كسػككف اليػات، كفػي وخرىػا المػيـ، ىػذه النسػبةّ)
قريش، كمنيـ أبك إبراىيـ عمرك بف شعيب بف محمػد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص 

، تحقيػػػؽ عبػػد الػػػرحمف ُّّ، ُِّ/ٕ.)األنسػػػاب لمسػػمعاني ى أ.« السػػيمي القرشػػي.. 
 -ى ُِّٖاليمػػػػاني، مجمػػػػس دائػػػػرة المعػػػػارؼ العيمانيػػػػة، حيػػػػدر وبػػػػاد، الطبعػػػػة األكلػػػػى،

 ـ(. ُِٔٗ
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سػػالـ مػػكلى جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك، كسػػعيد بػػف أبػػي سػػعيد » : رّٓ ػللي
 ، كغيرىـ. (ِ)ىأ.« بف المسيب االمقبرم، كسعيد 

براىيـ بف يزيدإبراىيـ بف ميسرة الطائفي، » : رّٓ ػٌَ ى أ.« ..، كأسامة بف زيػد المييػي..كا 
 ، كغيرىـ. (ّ)

 أقْا  الؼلواء فَ٘ : 
كػػاف »، كقػػاؿ معمػػر: (ْ)ىأ«رجػػؿ شػػريؼ»قػػاؿ ابػػف أبػػي نجػػي  عنػػو:  

، كعػػف أيػػكب قػػاؿ : (ٓ)ىأ.«أيػػكب إذا قعػػد إلػػى عمػػرك بػػف شػػعيب غطػػى رأسػػو
، (ٔ)ىأ.« سػي حيػات مػف النػاسأكنت إذا جئت إلى عمرك بف شعيب أغطػي ر »

ا كال تضعيفنا، بؿ عد األئمة تحديث أيكب  قمت: كىذا القكؿ لـ يتضمف تصحيحن

                                                           

، تحقيػػؽ بشػػار ّْٖٓ، ترجمػػةٓٔ، ْٔ/ِِأسػػمات الرجػػاؿ لممػػزم ( تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي ُ)
 ـ. َُٖٗ -ى ََُْعكاد معركؼ، متسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 

 . ٓٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ ِ)
 . ٔٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ ّ)
، ُٖٖ/َُ، إكمػػػػػػاؿ تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ لميمطػػػػػػام،ّٓٓ، ترجمػػػػػػة ْٖ/ْٔ( تػػػػػػاريخ دمشػػػػػػؽْ)

أحمػػػد، أسػػػامة إبػػػراىيـ، دار الفػػػاركؽ الحدييػػػة لمطباعػػػة ، تحقيػػػؽ عػػػادؿ ُُْٓترجمػػػة
 ـ. ََُِ -ىُِِْكالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 

 . ّٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ُُِٖ، ترجمة َِِ/ٔ( الكامؿ البف عدم ٓ)
، مجمػس دائػرة المعػارؼ العيمانيػة، الينػد، دار ُِّّ، ترجمػةِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ٔ)

، َِِ/ٔـ، الكامؿ ُِٓٗ -ى ُُِٕركت، الطبعةاألكلى إحيات التراث العربي ، بي
 . ْٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ّٗ/ْٔتاريخ دمشؽ 
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عنو حجة يستند إلييا في االحتجػاج بػو كقبػكؿ ركايتػو، كىػذا القػكؿ ال يقصػد 
تجريحػػو  ألنػػو قػػد حػػدث عنػػو، كسػػبب تيطيػػة رأسػػو حيػػاتن مػػف النػػاس  لككنػػو 

ركاية بالسماع، يركم عف شيخو عمرك، كىك يركم عف صحؼ، كزمانو زمف 
مػػا رأيػػت »كال شػػؾ أف السػػماع أقػػكل مػػف ركايػػة الصػػحيفة، كقػػاؿ األكزاعػػي: 

غيػره خيػر »، كقاؿ سفياف بف عيينة: (ُ)ىأ.«قرشينا أكمؿ مف عمرك بف شعيب
بػف منو، ركل عنو يقات الناس: أيكب، كعمرك بف دينػار، كقتػادة، كعبيػد ا 

ػػا: (ِ).ى أ« عمػر العمػػرم دث عػػف أبيػػو عػػف جػػده، ككػػاف إنمػػا يحػػ»، كعنػػو أيضن
، قمػػت: كىػػذا تضػػعيؼ مػػبيـ، كمػػا أنػػو (ّ)ىأ.« حدييػػو عنػػد النػػاس فيػػو شػػيت

حكاية عف الناس ػ ػكأنو يعني بعض الناس ػػ، كقػد اختمػؼ النػاس فػي ركايتػو 
عػػف أبيػػو عػػف جػػده، فمعمػػو يشػػير إلػػى ذلػػؾ، كقػػاؿ يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف: 

ػا: ، كعنػو أ(ْ)ىأ.« عمرك بف شعيب عنػدنا كاه» إذا ركل عػف عمػرك بػف »يضن
ػػا: (ٓ)ىأ«شػػعيب اليقػػات، فيػػك يقػػة محػػت  بػػو  عمػػرك بػػف  حػػديث»، كعنػػو أيضن

                                                           

 . ْٕٖ/ٓ، السير ْٖ/ْٔ، تاريخ دمشؽ َِّ/ٔ( الكامؿ ُ)
، الضػعفات الكبيػر لمعقيمػي ِْٓ، ترجمػة ُِْ( تاريخ أسػمات اليقػات البػف شػاىيف ص ِ)

ّ/ِّٕ. 
 . ٖٔ/ِِ، تيذيب الكماؿ ُٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ّ)
 . ّٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . ْٕٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ٓ)
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، قمت: ما كرد مف تكىيف القطاف لػو مطمقػا يقيػد بمػا (ُ).ىأ« شعيب عندنا كاه
ذكره مف أف مػا ركاة اليقػات عنػو محػت  بػو، كمػا أنػو مػبيـ، كالتكييػؽ مكافػؽ 

أكلػػى، كيحيػػى متعنػػت فػػي الرجػػاؿ، كقػػد رد  لقػػكؿ عامػػة المحػػدييف، فاألخػػذ بػػو
، ردنا عمػػى قكلػػو حػػديث (0)بػػأف النػػاس ال يختمفػػكف فػػي تكييقػػوعميػػو ابػػف الجػػكزم 

بػف شػعيب بػف محمػد بػف عبػد ا اىك عمرك »عمرك عندنا كاه، كقاؿ ابف معيف: 
( فمػف ىػا ىنػا بف عمرك بػف العػاص، كىػك يقػكؿ: أبػي عػف جػدم، عػف النبػي )

دث عمرك بف شعيب عػف سػعيد بػف المسػيب، أك عػف سػميماف جات ضعفو، فإذا ح
ػا (ّ).ىأ«بف يسار، أك عف عركة فيك يقة عف ىتالت  كقػد سػألو أبػك  –، كقاؿ أيضن

األئمػػػة  ومػػػا شػػػأنو ل، كغضػػػب، كقػػػاؿ: مػػػا أقػػػكؿ فيػػػو، ركل عنػػػ» : -حػػػاتـ عنػػػو
ا: (ْ)ىأ.« ا: (ٓ).ىأ«يقة»، كقاؿ عنو أيضن ىػذا ، قمت:(ُ)ىأ« ليس بذاؾ»، كقاؿ أيضن

                                                           

، الضػػػعفات الكبيػػػر لمعقيمػػػي ِِٕٔرقػػػـ  َِْ/ِ( التػػػاريخ الكبيػػػر البػػػف أبػػػي خييمػػػة ُ)
 . ّٓ، المختمؼ فييـ صِْٕ/ّ

الػػرحمف بػػػف عمػػي بػػػف الفػػػرج عبػػد  يجمػػاؿ الػػػديف أبػػالتحقيػػؽ فػػي أحاديػػػث الخػػبلؼ ل( ِ)
، الطبعػػػة بيػػػركت –دار الكتػػػب العمميػػػة ، مسػػػعد عبػػػد الحميػػػدتحقيػػػؽ ُّ/ِ،الجػػػكزم
 ق.ُُْٓاألكلى،

، تحقيػػؽ د. أحمػػد محمػػد  َِّٓرقػػـ  ِْٔ/ْ –ركايػػة الػػدكرم  –( تػػاريخ ابػػف معػػيف ّ)
حيات التػراث اإلسػبلمي، مكػة، الطبعػة األكلػى،  ى ُّٗٗنكر، مركز البحث العممي كا 

 ـ. ُٕٗٗ -
 . ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ٓ)
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ا بػذلؾ فػي التػاريخ قمت: ىذا فيما يخص ركايتو عف أبيو عف جده كما جػات مصػرحن
سػئؿ يحيػى بػف معػيف عػف حػديث عمػرك بػف »الكبير البف أبي خييمة، حيث قػاؿ: 
عػف  ، فيذا فيما يخص ركايتو(ِ).ىأ«ليس بذاؾ»شعيب عف أبيو عف جده، فقاؿ: 

رأيػو مػم رأم أبيو عف جده  ألف ابف معػيف كيقػو فػي أكيػر مػف ركايػة، كاتفػؽ 
ىػػك يقػػة فػػي »عامػػة المحػػدييف فػػي االحتجػػاج بػػو، فإنػػو قػػاؿ فػػي ركايػػة عنػػو: 

، كقػػد أطمػػؽ التكييػؽ فػػي ركايػػة (ّ)ىأ.«ي بكتػاب أبيػػو عػػف جػدهًمػػبي نفسػو، إنمػػا 
أخرل، كىك متعنت في الرجػاؿ، فيشػد عمػى تعديمػو بالنكاجػذ، كينظػر فيمػا قػاؿ 

ا: ىػؿ كافقػو غيػره أـ الل، فمػا كافػؽ فيػو  لجميػكر يقػدـ عمػى غيػره، كعنػو اجرحن
ػػا قػػاؿ:  إذا كػػاف الػػراكم »، كقػػاؿ إسػػحاؽ بػػف راىكيػػو: (ْ)ى أ.« يكتػػب حدييػػو »أيضن

ىػك »، كقػاؿ الػدارمي: (ٓ)ىأ.« عف عمرك يقة فيك كأيكب عف نافم عػف ابػف عمػر
.. كاحػػت  أيػػكب، كالزىػػرم، كالحكػػـ،ميػػؿ يقػػة، ركل عنػػو الػػذيف نظػػركا فػػي الرجػػاؿ 

                                                           

، تػاريخ ِّٗ/ٔ، الجػرح كالتعػديؿ ُِٕٔرقػـ  ِّٗ/ِ( التاريخ الكبير البف أبي خييمة ُ)
 . ُِٔ، ترجمة ِٕ/ِ، المجركحكف البف حباف ٖٓ/ْدمشؽ 

 . ِّٗ/ِ( التاريخ الكبير البف أبي خييمة ِ)
، تحقيػػػػؽ عبػػػػد ا ِْٔٓ، ترجمػػػػة ِِٕ/ِ( الضػػػػعفات كالمترككػػػػكف البػػػػف الجػػػػكزم ّ)

 . ْٖٔ/ٓ، كالسير ىَُْٔالقاضي، دار الكتب العممية، بيركت 
 . َٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٖ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . ْٕٖ/ٓ، السير ِٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٔ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ٓ)
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كعمػرك بػف شػعيب عنػدنا »، كقاؿ عمػي بػف المػديني: (ُ).ى أ« أصحابنا بحدييو...
قػػاؿ أحمػػد بػػف سػػميماف، سػػمعت »، كقػػاؿ البخػػارم: (ِ)ى أ.« يقػػة، ككتابػػو صػػحيح

ف قتػادة كعمػرك بػف شػعيب ال يعػاب عمييػا ابف العػبلت: كػامعتمرنا، قاؿ: أبك عمرك 
 يكفػي فػي قمت: كىذا ال ،(ّ)ىأ.«شيت إال أنيما كاف ال يسمعاف شيئنا إال حديا بو

رد ركايتيما، غاية ما ىنالؾ أنو يبيف أنيما ال ينتقيػاف الركايػة، كيحػدياف بكػؿ 
ا لقتػادة كال لعمػرك، كقػاؿ اإلمػاـ أحمػد:  أنػا »ما سمعا، فبل يعد ىذا القكؿ جرحن

أكتب حدييو، كربما احتججنػا بػو، كربمػا كجػس فػي القمػب منػو، كمالػؾ يػركم 
ػػا: (ْ)ىأ.«عػػف رجػػؿ عنػػو كتػػب حدييػػو نو أشػػيات منػػاكير، إنمػػا لػػ»، كعنػػو أيضن

، قمػت: كىػذا يكضػح أف سػبب جرحػو (ٓ)ىأ.«نعتبػره، فأمػا أف يكػكف حجػة فػبل 
كعدـ احتجاجو بو كركد المنكرات في حدييو، كىذا ال يرد حديث الػراكم إال إذا 

كقػد أخػرج لػو أحاديػث كييػرة بيػذه الركايػة فػي كيرت منو المناكير كغمبت عميػو، 

                                                           

، ِْٓ، ترجمػة ّْٓ/ِات لمنػككم ، تيذيب األسمات كالميػّٕ،ِٕ/ِِ( تيذيب الكماؿ ُ)
ـ، تحقيػػؽ مكتػػب البحػػكث كالدراسػػات فػػي ُٔٗٗدار الفكػػر بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، 

 . ْٕٖ/ٓدار الفكر، السير 
، مطبعػػػة دائػػػرة المعػػػارؼ النظاميػػػة، الينػػػد، َٖ، ترجمػػػةٓٓ/ٖ( تيػػػذيب التيػػػذيب البػػػف حجػػػرِ)

 ى . ُِّٔالطبعةاألكلى،
، دائرة المعارؼ العيمانية، حيػدر وبػاد، ِٖٕٓترجمة  ،ّْٓ/ٔ( التاريخ الكبير لمبخارم ّ)

 اليند، تحت مراقبة د/ محمد عبد المعيد خاف.
 . ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . َُِٗ، ترجمة ِّٕ/ّ( الضعفات الكبير لمعقيمي ٓ)
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 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

َِٔٔ 
 

مػا رأيػت أحػدنا ممػف ينظػر فػي الحػديث كينتقػي » كب بػف شػيبة: المسند، كقاؿ يعق
الرجاؿ يقكؿ في عمرك بف شػعيب شػيئنا، كحدييػو عنػدىـ صػحيح، كىػك يقػة يبػت، 

، كقػاؿ (ُ)ىأ.«كاألحاديث التي أنكركا مف حدييو إنما ىي لقـك ضعفات رككىا عنػو 
ـ، حػاز  كأبػي ركل عنو اليقات ميؿ أيكب،» ، كقاؿ أبك زرعة: (ِ)ىأ«يقة»العجمي: 
نمػػػا أنكػػػركا عميػػػو كيػػػرة ركايتػػػو عػػػف أبيػػػو عػػػف كالزىػػػرم،  كالحكػػػـ بػػػف عتيبػػػة، كا 

ا :(6)أ.ق«جده كأنو يقة في نفسو، إنما تكمـ فيػو بسػبب كتػاب  ،مكي» ، كقاؿ أيضن
، قمػػت: كىػػذا القػػكؿ مػػف أبػػي (ٓ)ىأ.« لػػيس بحجػػة»، كقػػاؿ أبػػك داكد: (ْ)ىأ.«عنػػده

قيػؿ ألبػي »ه، فقػد قػاؿ أبػك عبيػد ايجػرم:داكد فيما يخص ركايتو عف أبيو عف جد
 «قػاؿ: كال نصػؼ حجػة  لداكد: عمرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده حجػة عنػدؾ

ف كاف ظاىره مف عبػارات الجػرح -، كما أف ىذا المفظ (ٔ)ىأ. إال أنػو قػد يطمػؽ  -كا 

                                                           

 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب البف حجر ُ)
تكم، مكتبػػة الػػدار، ، تحقيػػؽ عبػػد العمػػيـ البسػػُّٖٖ، ترجمػػةُٕٕ/ِ( اليقػػات لمعجمػػي ِ)

 ـ. ُٖٓٗ -ى َُْٓالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
سعدم بف ميدم الياشمي، نشر عمادة حقيؽ ، تَّٓ رجمة، تُٕٗ/ّالضعفات ألبي زرعة  (ّ)

ـ، الجرح كالتعديؿ ُِٖٗ - ىَُِْالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، 
 .ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ

 . ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ، الجرح كالتعديؿ ُٕٗ/ِعفات ألبي زرعة ( الضْ)
، تحقيؽ محمد عكامػة، دار القبمػة، جػدة، الطبعػة األكلػى، ُّْٕ، ترجمة ٖٕ/ِ( الكاشؼ لمذىبي ٓ)

 ـ. ُِٗٗ -ى ُُّْاألكلى، 
 . ِِٔ/ْ( تيذيب الكماؿ ٔ)
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 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ُِٔٔ 
 

كيػػراد بػػو أف الػػراكم صػػالح لبلعتبػػار بحدييػػو فػػي المتابعػػات كالشػػكاىد، كقػػاؿ أبػػك 
، قمػت: (ُ)ىأ.« بقكم، يكتب حدييو، كما ركم عنو اليقات فيذاكر بو  ليس»حاتـ: 

كأبك حاتـ متعنت في الرجاؿ، كال يتػرؾ قػكؿ الجميػكر لقكلػو، كاألخػذ بقػكليـ أكلػى 
، كمػا قالػو إنمػا بسػبب –كىذا حاؿ أبي حاتـ في التعنت فػي الرجػاؿ –مف إسقاطو 

ككػػاف »الػػببلذرم: مػػا تكمػػـ فػػي حػػؽ عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كقػػاؿ 
كمػػف تكمػػـ فػػي »كقػػاؿ:  ، كحسػػف الترمػػذم حدييػػو،(ِ)ىأ.« فقيينػا، ركايػػة لمحػػديث 

بف شعيب إنما ضعفو  ألنو يحدث عف صحيفة جده، كأنيـ رأكا احدييو عمرك 
قػاؿ بعػض أىػؿ » ، كقػاؿ البػزار: (ّ)ىأ.« أنو لـ يسمم ىذه األحاديث مف جػده

يقػة، »، كقاؿ صالح بف محمد جػزرة: (ْ)ىأ. «يقبؿ العمـ: حدييو عف غير أبيو
، (ٓ)ىأ.« كيقكىاك يقة، كلكف أحادييو ال أدرم كيؼ ىيل، كأحادييو صحيحة، »

                                                           

 . ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ُ)
ؽ سييؿ زكار، كرياض الزركمي، دار الفكػر، ، تحقيُِٖ/َُ( أنساب األشراؼ لمببلذرم ِ)

 ـ. ُٔٗٗ -ى ُُْٕبيركت، الطبعة األكلى، 
، تحقيػػؽ بشػػار عػػكاد، دار اليػػرب اإلسػػبلمي ، ِِّ، حػػديث  ِْٓ/ُ( سػػنف الترمػػذم ّ)

 ـ.  ُٖٗٗبيركت، الطبعة األكلى، 
لمطباعػة  متسسة الريػاف محمد عكامة، تحقيؽ، ُُُ/ِ( نصب الراية ألحاديث اليداية لمزيمعي ْ)

 . ـُٕٗٗ - ىُُْٖ ،األكلىالطبعة جدة،  ،كالنشر، بيركت، دار القبمة لميقافة اإلسبلمية
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 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِِٔٔ 
 

« ليس بو بػأس »، كقاؿ في مكضم وخر: (ِ)ىأ.« يقة»، كقاؿ النسائي: (ُ)ىأ.

ما ركم عنػو أيػكب كابػف جػري  كحسػيف المعمػـ فصػحيح، »، كقاؿ الساجي: (ّ)ىأ.
ذا ركل عنو المينى بف الصباح، ك   «الحجاج بف أرطػأة، كابػف لييعػة ففيػو ضػعؼكا 

كالصكاب في أمر عمرك بف شعيب أف يحكؿ إلػى تػاريخ »، كقاؿ ابف حباف: (ْ)ىأ.
 اليقات  ألف عدالتو تقدمت، فأما المناكير فػي حدييػو إذا كػاف فػي ركايػة أبيػو عػف
جػػػده فحكمػػػو حكػػػـ اليقػػػات إذا رككا المقػػػاطيم كالمراسػػػيؿ بػػػأف يتػػػرؾ مػػػف حػػػديييـ 

عمػرك »، كقػاؿ فػي صػحيحو: (ٓ)ىأ.« كالمقطػكع، كيحػت  بػالخبر الصػحيح المرسؿ
كقػاؿ ابػف ، (ٔ)ىأ.«عف غير أبيػو  لبف شعيب في نفسو يقة، يحت  بخبره إذا رك 

إال أنػػو إذا ركل عػػف أبيػػو عػػف جػػده ..  كعمػػرك بػػف شػػعيب فػػي نفسػػو يقػػة»عػػدم:
عػة مػف يككف مرسبلن، كقػد ركل عػف عمػرك بػف شػعيب أئمػة النػاس كيقػاتيـ كجما

                                                           

باألصؿ: " كأجػاد منػو صػحيفة ككزنكىػا " كفػي "  ، قاؿ المحقؽ:"ٖٔ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ُ)
 ". ز ": " كأحادييو ضعيفة " كالميبت عف ـ

 . ِٕ/ِِ( تيذيب الكماؿ ِ)
 . ِٕ/ِِ( تيذيب الكماؿ ّ)
 . ُٖٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ْ)
، تحقيػؽ خميػؿ العربػي، دار ُٕٔ( تعميقات الدارقطني عمى المجػركحيف البػف حبػاف ص ٓ)

الفػاركؽ الحدييػػة لمطباعػػة كالنشػػر، دار الكتػػاب اإلسػػبلمي، القػػاىرة، الطبعػػة األكلػػى، 
 ـ. ُْٗٗ -ى ُُْْ

، تحقيػؽ شػعيب ِّٔٗ، حػديث ُٔٓ/ٔ( اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف لعمي بف بمباف ٔ)
 ـ. ُٖٖٗ -ى َُْٖاألرنتكط ، متسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 
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 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِّٔٔ 
 

سػمعت عػدة مػف أىػؿ العمػـ بالحػديث »، كقاؿ أبػك الفػتح األزدم: (ُ)ىأ«الضعفات..
بػػف شػػعيب فيمػػا ركاه عػػف سػػعيد بػػف المسػػيب كغيػػره فيػػك  يػػذكركف أف عمػػرك

، كذكػره ابػف (ِ)ىأ.« صدكؽ، كما ركاه عف أبيػو عػف جػده يجػب التكقػؼ فيػو 
..كعمػرك بػف :.كقاؿ أحمد بف صػالح» شاىيف في تاريخ أسمات اليقات، كقاؿ:

فمػيعمـ طالػب ىػذا العمػـ أف أحػدنا لػـ يػتكمـ »، كقػاؿ الحػاكـ:(ّ)ىأ.« شعيب يبت
نما تكمـ مسمـ في سػماع شػعيب مػف عبػد ا بػف  قط في عمرك بف شعيب، كا 
عمرك، فإذا جات الحديث عف عمرك بػف شػعيب عػف مجاىػد عػف عبػد ا بػف 

ركاه عمرك بف شعيب ، كحكـ ابف حـز عمى حديث (ْ)ىأ.« عمرك فإنو صحيح
، كقػػاؿ الجكزقػػاني فػػي المكضػػكعات: (ٓ)شػػعيب عػػف غيػػر أبيػػو بأنػػو صػػحيح 

، قمت:"الجكزقػػػاني ذك نفػػػس حػػػاد فػػػي الرجػػػاؿ"، كقػػػاؿ ابػػػف (ٔ)ىأ.« مجػػػركح»

                                                           

 . َِٓ/ٔ( الكامؿ ُ)
، تحقيػػػػؽ عبػػػػد ا ِْٔٓ، ترجمػػػػة ِِٕ/ِ( الضػػػػعفات كالمترككػػػػكف البػػػػف الجػػػػكزم ِ)

 ى. َُْٔالقاضي، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
، تحقيػػؽ أبػػي عمػػر األزىػػرم، دار  ُٕٖترجمػػة  َِٔ/ُالبػػف شػػاىيف ( تػػاريخ أسػػمات اليقػػات ّ)

 ـ. ََِٗ -ى َُّْالفاركؽ الحديية لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 
، تحقيؽ مصطفى عبد القػادر ّٖٓ، حديث ُٕٖ/ُ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ْ)

 ـ. َُٗٗ -ى ُُُْالقادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
 . ُُٓ/ّ،  ِٓ/ِ( المحمى البف حـز ٓ)
 . ُٖٖ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ لميمطام ٔ)
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ِْٔٔ 
 

، كقػػاؿ (ُ)ىأ.« النػػاس ال يختمفػػكف فػػي تكييػػؽ عمػػرك بػػف شػػعيب» الجػػكزم: 
ذا ركل عف غيػر أبيػو لػ»الحازمي:  ـ يختمػؼ أحػد يقة باتفاؽ أئمة الحديث، كا 

عمػرك بػف شػعيب بػف محمػد بػف »، كقػاؿ المنػذرم: (ِ)ىأ.« في االحتجػاج بػو 
عبد ا بف عمرك بف العاص فيو كبلـ طكيؿ، كالجميكر عمػى تكييقػو، كعمػى 

، كقػػاؿ النػػككم فػػي المجمػػكع: (ّ)ىأ.« االحتجػػاج بركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده
ب األسػمات كالميػات ، كقاؿ فػي تيػذي(ْ)ىأ. «.كشعيب كمحمد يقات . ككعمر »

ككػػؿ »بعػػد أف ذكػػر عػػددنا كبيػػرنا ممػػف ركل عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب مػػف الكبػػار: 
، كقػاؿ (ٓ)ىأ.« ىتالت المذككريف تابعيكف، كىذا مما اسػتدلكا بػو عمػى جبللتػو 

ذا ركل عػف  كعمرك بف شعيب»ابف دقيؽ العيد:  يقة باتفػاؽ أئمػة الحػديث، كا 
، كقػاؿ الػذىبي فػي العبػر: (ٔ)ىأ. «... االحتجػاج بػوغير أبيو لـ يختمؼ أحد في 

                                                           

، تحقيػؽ سػامي جػاد ا، ِٗ/ّ( تنقيح التحقيؽ فػي أحاديػث التعميػؽ البػف عبػد اليػادمُ)
ـ ، ََِٕ -ى ُِْٖكعبد العزيز ناصر، دار أضكات السمؼ، الرياض، ط األكلى، 

 . ُّّ/ِنصب الراية لمزيمعي 
 . ُٖٖ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ِ)
، عنايػػة مشػػيكر حسػػف، مكتبػػة المعػػارؼ لمنشػػر َُُْ/ْ( الترغيػػب كالترىيػػب لممنػػذرم ّ)

 ى.ُِْْكالتكزيم، الرياض، الطبعة األكلى، 
 ،  دار الفكر. ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب لمنككم ْ)
 . ّْٓ/ِ( تيذيب األسمات كالميات ٓ)
 ، تحقيؽ سعد وؿ حميد، دار المحقؽ لمنشر كالتكزيم. ِّْ/ِاألحكاـ البف دقيؽ العيد ( اإلماـ في معرفة أحاديث ٔ)
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ِٔٔٓ 
 

» ، كقػاؿ فػي السػير: (ُ)ىأ.« كيقو يحيى بف معيف، كابف راىكيو، حسف الحديث »
احػت  بػػو أربػػاب » ، كقػػاؿ: (ِ)ىأ. «فقيػو أىػػؿ الطػػائؼ كمحػدييـ  اإلمػاـ المحػػدث ..

، كقػػاؿ (ّ)ىأ. «بػػاف فػػي بعػػض الصػػكر، كالحػػاكـ...السػػنف األربعػػة كابػػف خزيمػػة كابػػف ح
ا بعد أف أشار إلى تردد ابف حباف كتحيره فيو: أي تميػيف  يـ إف ابف حباف تحرج مػف» ضن

مػف تكمػـ فيػو كىػك » ، كقاؿ في: (ْ)ىأ.« كأداه اجتياده إلى تكييقو  ،شعيببف اعمرك 
صدكؽ في نفسو، ال يظيػر لػي تضػعيفو بحػاؿ، كحدييػو قػكم، لكػف لػـ »«: كىك مكيؽ 

ككتابػو ىػذا فػي اليقػات الػذيف ال يػتير الجػرح  ،(ٓ)ىأ.« يخرجا لو في الصحيحيف فأجػادا
فييـ ، كبعضيـ فيو ليف، كحدييو حسف يحت  بو أك يصمح لبلعتبار، فأغمػب مػادة ىػذا 

فيػذا أفضػؿ نػافم »مقدمػة ىػذا الكتػاب:  في –رحمو ا  –الكتاب في اليقات، قاؿ 
ىـ أك في معرفة يقات الركاة المتكمـ فييـ، بعض األئمة بما ال يكجب رد أخبار 

فييـ بعض الميف، كغيرىـ أتقف منيـ كأحفػظ، فيػتالت حػديييـ إف لػـ يكػف فػي 
مرجػؿ لكػكف ي أعمى المراتب الصحيح فبل ينػزؿ عػف رتبػة الحسػف، الميػـ إال أف

يـ أحاديث تستنكر عميو، كىػي التػي تكمػـ فيػو مػف أجميػا، فينبيػي التكقػؼ من

                                                           

 . ُْٖ/ُ( العبر في خبر مف غبر ُ)
 . ٕٔٔ، ترجمة ْٕٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
 . َْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ّ)
 . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ْ)
،  تحقيػؽ محمػد شػككر، مكتبػة ِْٔ، ترجمػةُْٓ( مف تكمـ فيو كىك مكيؽ لمذبي ص ٓ)

 ـ.ُٖٔٗ -ى َُْٔالمنار، األردف، الزرقات، الطبعةاألكلى، 
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فيػو، كحدييػو حسػف،  مختمػؼ»، كقاؿ فػي المينػي: (ُ)ىأ. «في تمؾ األحاديث 
اختمػؼ فيػو، كحدييػو صػحيح أك »، كقػاؿ فػي الػديكاف: (ِ)ىأ.« كفكؽ الحسف 

أليمػػؾ  –فػاعمـ »، كمػاؿ إلػى تحسػينو فػػي وخػر الكتػاب، فقػاؿ: (ّ)ىأ.« حسػف
أف ىذا المصنؼ عمػى طبقػات عػدة..، الطبقػة اليانيػة: قػكـ مػف  –ا التقكل 

الظػف أف حػديييـ حجػة، كأقػؿ  ييمػب عمػى رجاؿ البخارم أكمسػمـ أك النسػائي،
أحكاليـ أف يككف حديييـ حسػننا، كالحسػف حجػة  ألنيػـ صػادقكف، ليػـ أكىػاـ 
قميمة في جنب ما قد رككا مف السنف، كابف عجبلف، كسػييؿ بػف أبػي صػالح، 

، كقػاؿ فػػي تػػاريخ (ْ)ىأ. «كعمػرك بػػف شػعيب ، كمحمػػد بػػف عمػرك كأشػػباىيـ 
، كقػػاؿ فػػي (ٓ)ىأ.« ـ، حسػػف الحػػديثككػػاف يقػػة صػػدكقنا، كييػػر العمػػ»اإلسػػبلـ: 
ىػك مػف قبيػؿ كلسنا نقكؿ إف حدييو مػف أعمػى أقسػاـ الصػحيح، بػؿ »الميزاف: 
، (ٕ)ىأ «قػد عمػؿ العممػات بأحادييػويقػة، ك » ، كقاؿ ابف التركماني: (ٔ)ىأ.« الحسف

                                                           

 . ِٕ( مف تكمـ فيو كىك مكيؽ لمذىبي صُ)
 ، تحقيؽ د. نكر الديف عتر.ِْٔٔترجمة  ِْٖ/ِ( الميني في الضعفات لمذىبي ِ)
ألنصػارم، ، تحقيؽ حماد اُّْٖ، ترجمة َّّ( ديكاف الضعفات كالمترككيف لمذىبي صّ)

 ـ. ُٕٔٗ-ى ُّٕٖمكتبة النيضة الحديية، مكة، الطبعة اليانية، 
 . ْٕٔ( ديكاف الضعفات ص ْ)
دار ، عمػر عبػد السػبلـ التػدمرم، تحقيػؽ ُٖٓ، ترجمػةّّْ/ٕ( تاريخ اإلسبلـ لمػذىبي ٓ)

 .ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْاليانية، ، الطبعة الكتاب العربي، بيركت
، تحقيؽ عمػي محمػد البجػاكم، ّّٖٔ، ترجمة ِٖٔ/ّؿ لمذىبي ( ميزاف االعتداؿ في نقد الرجأ)

 ـ. ُّٔٗ -ى ُِّٖدار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبعة األكلى، 
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« كنحػف نحػت  بعمػرك بػف شػعيب، فػبل يعمػؿ الحػديث بػو »، كقػاؿ ابػف القػيـ: (ُ)ىأ
كلمػػا ذكػػره البرقػػي فػػػي بػػاب مػػف نسػػب مػػف اليقػػات إلػػػى »، كقػػاؿ ميمطػػام: (ِ)ىأ

ػا: (ّ)ىأ« الضعؼ، قاؿ: قاؿ يحيى: كػاف يبتنػا كذكػره ابػف خمفػكف فػي » ، كقػاؿ أيضن
، كقػاؿ ابػف حجػر فػي (ْ)ىأ «ابػف خزيمػة حدييػو فػي صػحيحوكتاب اليقات، كخػرج 

عمرك بف شعيب ضعفو ناس مطمقنا، ككيقو الجميكر، كضعؼ بعضيـ »التيذيب: 
عػف  و عػف أبيػو عػف جػده حسػب، كمػف ضػعفو مطمقنػا فمحمػكؿ عمػى ركايتػوركايت

، (ٔ)ىأ« صػػدكؽ، مػػف الخامسػػة»، كقػػاؿ فػػي التقريػػب: (ٓ)ىأ« أبيػػو عػػف جػػده
 كأبػكبؿ يقة، كيقو ابػف المػديني، كابػف معػيف، » كتعقباه في التحرير، فقاال : 

يكر، تػابعي، صػيير، مشػ»، كقاؿ في طبقات المدلسػيف: (ٕ)ىأ. «رازم زرعة ال
أنو صدكؽ في نفسػو، كحدييػو عػف غيػر أبيػو عػف مختمؼ فيو، كاألكير عمى 

                                                           

 . ّٕٗ/ٕ( الجكىر النقي البف التركماني ُ)
، متسسػة الرسػالة، بيػركت، مكتبػة ِْٖ/ٓ( زاد المعاد في ىدم خير العبػاد البػف القػيـ ِ)

 ـ. ُْٗٗ -ى ُُْٓلككيت، السابعة كالعشركف، المنار اإلسبلمية، ا
 . ُُْٓ، ترجمة ُٖٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ّ)
 . ُُٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ْ)
 . ُٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ٓ)
، تحقيػػػؽ محمػػػد عكامػػػة، دار ََٓٓ، ترجمػػػةِّْ( تقريػػػب التيػػػذيب البػػػف حجػػػر ص ٔ)

 ـ. ُٖٔٗ -ى َُْٔالرشيد، سكريا، الطبعة األكلى، 
، ٓٗ/ّ( تحريػػر تقريػػب التيػػػذيب لمشػػيخ شػػػعيب األرنػػتكط ، كد/ بشػػػار عػػكاد معػػػركؼ ٕ)

 ـ. ُٕٗٗ -ى ُُْٕ، متسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، ََٓٓترجمة 
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، كذكػره فػي الطبقػة اليانيػة مػف طبقػات المدلسػيف، كىػـ مػف (ُ)ىأ. «جده قكم
احتمػػؿ األئمػػة تدليسػػيـ كأخرجػػكا لػػو فػػي الصػػحيح إلمامتػػو، كقمػػة تدليسػػو فػػي 

ة، يػػـ نقػػؿ جنػػب مػػا ركل كػػاليكرم، أك كػػاف ال يػػدلس إال عػػف يقػػة كػػابف عيينػػ
بعض أقكاؿ األئمة الذيف ذكركا بأف ركايتو عف صحيفة، كعقػب عمييػا بقكلػو: 

ألنػػو يبػػت سػػماعو مػػف أبيػػو، كقػػد   فعمػػى مقتضػػى قػػكؿ ىػػتالت يكػػكف تدليسنػػا»
عف الصحيفة بصيية عف، حدث عنو بشيت كيير مما لـ يسمعو منو فما أخذه 

ابف حجػر لػـ يسػبقو إليػو  ، قمت: كىذا القكؿ مف(ِ)ىأ.« كىذا أحد صكر التدليس 
كمػف لػـ  أحد مف األئمة، فقد ذكرت أقكاؿ األئمة في عمػرك بػف شػعيب مػف كيقػو،

يكيقو، فمـ يذكر كاحد منيـ أف عمرك بف شعيب كاف مدلسنا، بؿ إف ابف حجر 
سػميـ  ك، فعمر «صدكؽ»نفسو لـ يذكره بالتدليس في التقريب، كاكتفى بقكلو: 

إلػػى ضػػعفو، كالجميػػكر عمػػى  يػػتكؿ ذلػػؾ فأل  عميػػو  التػػدليس إطػػبلؽ كصػػؼمػػف 
تكييقػػو فػػي نفسػػو، كقػػد نػػص ابػػف حجػػر نفسػػو فػػي التيػػذيب عمػػى أنػػو قػػد كيقػػو 

ركاه إنمػا أخػذه مػف الصػحيفة،  الجميكر، كأما االستدالؿ عمى تدليسػو بكػكف مػا
ىػك يقػة » فسو عمى قكؿ يحيػى بػف معػيف:فيرد عميو بما عقب بو ابف حجر ن
عػػف جػػده ال حجػػة فيػػو، كلػػيس بمتصػػؿ، كىػػك  فػػي نفسػػو، كمػػا ركم عػػف أبيػػو

ضػػعيؼ، مػػف قبيػػؿ أنػػو مرسػػؿ، كجػػد شػػعيب كتػػب عبػػد ا بػػف عمػػرك، فكػػاف 

                                                           

، َٔ، ترجمػة ّٓالبػف حجػر ص  ىػؿ التقػديس بمراتػب المكصػكفيف بالتػدليسأتعريؼ ( ُ)
 -ى َُّْعػػػة األكلػػػى، تحقيػػػؽ د.عاصػػػـ القريػػػكتي، مكتبػػػة المنػػػار، عمػػػاف، الطب

 ـ. ُّٖٗ
 . ّٔصتعريؼ أىؿ التقديس ( ِ)
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يركييا عػف جػده إرسػاالن، كىػي صػحاح عػف عبػد ا بػف عمػرك، غيػر أنػو لػـ 
فػإذا شػيد لػو ابػف معػيف »، عقب ابف حجر عمػى ذلػؾ، فقػاؿ: (ُ)ىأ.« يسمعيا

يا، كصح سماعو لبعضيا، فيايػة البػاقي أف أحادييو صحاح غير أنو لـ يسمع
، فيػذا ابػف حجػر (ّ)ىأ.« صحيحة، كىك أحد كجكه التحمؿ (ِ)ةأف يككف كجاد

                                                           

 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ُ)
ادة  (ِ) لَّػده غيػر مسػمكع مػف العػرب.. كىػي أف :  "الًكجى ػدى ميكى جى كىي  بكسر الكاك، مصػدر ًلكى

يقؼ عمى أحاديث بخط راكييا ال يركييا الكاجد فمو أف يقكؿ كجدت أك قػرأت بخػط فػبلف أك 
بخطو حدينا فبلف كيسكؽ اإلسناد كالمتف أك قرأت بخط فبلف عف فبلف ىذا الػذم في كتابو 

ذىػػػب  " : كحكميػػػا (، ُٔ،َٔ/ِ)تػػػدريب الػػػراكم أ.ىػػػػ"اسػػػتمر عميػػػو العمػػػؿ قػػػديما كحػػػدييا
جماعة مف السمؼ إلى جكاز الركاية كجادة، كحػديكا بيػذا الطريػؽ، مػنيـ الحسػف البصػرم، 

كأبػػك الزبيػػر المكػي، كأبػػك سػػفياف طمحػة بػػف نػػافم، كعػامر الشػػعبي، كعطػات بػػف أبػػي ربػاح، 
كعػف جماعػة ، ، كغيػرىـ ، كالميػث بػف سػعد كقتادة بف دعامة السدكسي، كالحكـ بف عتيبة

مف أئمة الحديث تمييف الركاية بيا، ككصفيا باالنقطاع  لككف الراكم لـ يسمم مف الشيخ، 
اصرا ككاف بينيما زماف..،كالتحرير: كربما لـ يره، كلـ يكاتبو الشيخ بحدييو، بؿ ربما لـ يتع

أف قبػكؿ كالعمػؿ بيػا صػػحيح معتبػر، بشػرط حصػكؿ اليقػػة بػالمكجكد، كمػذاىب السػمؼ فػػي 
الركايػػػػػػة بيػػػػػػا مشػػػػػػيكرة، كلػػػػػػـ يكػػػػػػد ينقػػػػػػؿ المنػػػػػػم مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ عػػػػػػف أحػػػػػػد، إال..عػػػػػػف 

، ُٓٓ،ُْٓ/ُابنسيريف."أ.ىػػػ.)تحرير تحريػػر عمػػكـ الحػػديث عبػػد ا بػػف يكسػػؼ الجػػديم 
 -ىػػ  ُِْْلبنػاف، الطبعػة األكلػى،  -لمطباعة كالنشػر كالتكزيػم، بيػركت  متسسة الرياف

 ـ( ََِّ
 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ّ)
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يقكؿ عما كجد مف ىذه الصحيفة بأنو أحػد كجػكه التحمػؿ، كلػـ يػذكر أنػو مػف 
التدليس  ألف الكجادة أحد كجكه التحمؿ  ألنو تحمػؿ بعػض مػا ركاه عػف أبيػو 

ما ذكػره فػي طبقػات المدلسػيف، كقػد أخػرج بيػا اإلمػاـ  بالكجادة، كىك يرد عمى
مسمـ في صحيحو بعض األحاديث، كما أف أصػحاب الطبقػة اليانيػة، كىػـ مػف 
احتمؿ األئمػة تدليسػيـ، فػبل تضػعؼ أحػاديييـ بسػبب ىػذا الكصػؼ، كقػد نقػؿ 

كلػـ يصػفو بمػا كصػفو بػو شػيخو السخاكم تمميذ ابف حجر كػبلـ األئمػة فيػو، 
، فقػاؿ:" ركل لػو أصػحاب السػنف، في كتابػو التحفػة المطيفػةمف أمر التدليس 

كنقؿ كبلـ الذىبي  ،(ُ)ككيقو الدارمي، كأحمد كالعجمي كالنسائي كغيرىـ.."أ.ىػ 
، كما أف (ِ)، ككذلؾ لـ يصفو بالتدليس في فتح المييث «حسف الحديث»بأنو 

التػػدليس الػػذم يضػػعؼ بػػو صػػاحبو ىػػك الػػذم يقػػـك فيػػو بحػػذؼ الضػػعفات مػػف 
اؿ اإلسناد، كيترؾ اليقات، كىذا ما لـ يحدث مف عمرك ابف شػعيب، بػؿ إف رج

ركايتو عف أبيو عف جده انتشرت في دكاكيػف السُّػنة ىكػذا عمػى الجػادة، فػرأم 
ابف حجػر ال يقػكل أمػاـ مػف كيقػو أك حسػف حدييػو مػف األئمػة النقػاد  لتفػرده 

 بيذا الرأم في كتابو طبقات المدلسيف فقط دكف سائر كتبو. 
 اخلالطة يف حا  ػوزّ بي شؼ٘ب: 

بعد النظر فيما سبؽ مف أقكاؿ األئمة النقػاد يتضػح أنيػـ مختمفػكف فػي 

                                                           

، ةالكتب العممي ، دارِّّ/ِ مسخاكملالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ُ)
 .ـُّٗٗ-ىػُُْْ ،كلىاأل ، الطبعة بيركت

عمي حسيف ، تحقيؽ ُٖٖ/ْالسخاكم ماـلئل فتح المييث بشرح الفية الحديث لمعراقي( ِ)
 .ـََِّ -ىػُِْْاألكلى، الطبعة  ،مصر –السنة  مكتبة، عمي
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فمنيـ مف كيقو، كمنيـ مف ضعفو، كمنيـ مف احت  بو في شعيب  عمرك بف
 ركاية دكف ركاية،

 تفصيؿ ذلؾ عمى ىذا النحك:  
فيػو، كيمحػؽ بيػـ : مف احت  بو كعدلو أك أينى عميو كحسف القكؿ الفزٗق األّ 
 مف احت  بو

فػػي ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده دكف أف يصػػرح بتكييقػػو،) كىػػـ الجميػػكر( كمػػنيـ: 
ابف أبي نجي ، كاألكزاعػي، كيحيػى بػف معػيف، كأحمػد بػف صػالح المصػرم، كأحمػد 
بػػػف سػػػعيد الػػػدارمي، كعمػػػي         ابػػػف المػػػديني، كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، كالعجمػػػي، 

ابػػف البرقػػي، كالػػببلذرم، كالترمػػذم، كمحمػػد بػػف كيعقػػكب بػػف شػػيبة، كأبػػك زرعػػة، ك 
صالح جزرة، كالنسػائي، كابػف حبػاف فػي وخػر أمػره، كابػف عػدم،             كابػف 
شػػاىيف، كالحػػاكـ، كابػػف الجػػكزم، كالحػػازمي، كابػػف خمفػػكف، كالمنػػذرم، كالنػػككم، 
كابػف دقيػػؽ العيػػد، كالػذىبي، كابػػف التركمػػاني، كابػػف القػيـ، كميمطػػام، كابػػف حجػػر، 

 كالسخاكم، كالسيكطي. 
: مػػف ضػػعفو، أك أشػػار إلػػى ضػػعفو ضػػعفنا يسػػيرنا ال يقػػدح فيػػو، الفزٗللق الثللاًٖ

كمػػنيـ: يحيػػى ابػػف سػػعيد القطػػاف فػػي قػػكؿ، كأبػػك داكد، كأبػػك حػػاتـ، كالجكزقػػاني، 
كممف أشار إلى تضعيفو ضعفنا يسػيرنا: أيػكب السػختياني، كأبػك عمػرك بػف العػبلت، 

حنبػػؿ فػػي قػػكؿ، كممػػف أشػػار إلػػى ضػػعفو بسػػبب كسػػفياف بػػف عيينػػة، كأحمػػد بػػف 
ا: يحيػػى بػػف معػػيف فػػي  ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده لككنيػػا صػػحيفة كليسػػت سػػماعن
سحاؽ بف راىكيو، كالبزار، كالساجي، كأبك زرعة، كابف حباف، كابػف عػدم،  قكؿ، كا 
، كابف حجر في طبقات المدلسيف، كىػذا الػرأم يمتقػي  كأبك الفتح األزدم، كابف حـز

 م األكؿ في ككف عمرك بف شعيب يقة في نفسو. مم الرأ
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: مف احت  بو في ركايتػو عػف غيػر أبيػو، كمػنيـ: يحيػى بػف سػعيد الفزٗق الثالث
سحاؽ بف راىكيػو، كالبػزار، كالسػاجي،  القطاف في قكؿ، كيحيى بف معيف في قكؿ، كا 

 .  كأبك الفتح األزدم، كابف حـز
نفسػػو، كىػػك مػػا عميػػو : فػػي أمػػر عمػػرك بػػف شػػعيب أنػػو: يقػػة فػػي ّالللزاج  

 الجميكر، كمف أطمؽ فيو التضعيؼ، فإنما بسبب: 
ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، فإنػػو حػػدث عػػف أبيػػو عػػف جػػده صػػحيفة،  - ُ

كقد كيقو فيما  -ككجادة، كلـ يسمم منو، كما أشار ابف معيف في قكؿ
، كأبك داكد، كقد حسف القكؿ فيمػا ركاه اليقػات عنػو، كنػص -عدا ذلؾ

حدييو، كقد نص أبك زرعة عمى ذلؾ فقاؿ بعد أف كيقػو عمى أنو يكتب 
ا: (ُ)ىأ.« ب كتاب عندهبإنما تكمـ فيو بس»في نفسو: إنما »، كقاؿ أيضن

ػا عمػى (ِ)ىأ.« عميو كيرة ركايتو عػف جػده أنكركا ، كنػص الترمػذم أيضن
فػػي حػػديث كمػػف تكمػػـ »، فقػػاؿ: -بعػػد أف حسػػف حدييػػو -ىػػذا السػػبب

كاف يحدث عف صحيفة جده، كػأنيـ  عمرك بف شعيب إنما ضعفو ألنو
، كيػرد عمػى ىػتالت: (6)ىأ.« رأكا أنو لـ يسمم ىذه األحاديػث مػف جػده 

بأنػػو قػػد يبػػت سػػماعو مػػف أبيػػو عػػف جػػده، كمػػا ذىػػب إليػػو جميػػكر 
كأمػػػا أكيػػػر أىػػػؿ الحػػػديث  » المحػػػدييف، كيتيػػػده قػػػكؿ الترمػػػذم أيضػػػان:

ؽ اسػحا  ك  ،أحمػد :ييبتكنػو مػنيـ، ك بػف شػعيبك فيحتجكف بحػديث عمػر 
                                                           

 . ُٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ُ)
 . ُٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ِ)
 .ِِّ، حديثِْٓ/ُسنف الترمذم ( ّ)
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، كىػػذه الكجػػادة أحػػد طػػرؽ التحمػػؿ، كمػػا أنيػػا تختمػػؼ (9)أ.ىػػػ«كغيرىمػػا
عػػف سػػائر الكجػػادات فػػي ككنػػو سػػمم بعػػض ىػػذه الصػػحيفة مػػف أبيػػو 
شػػعيب، فقػػد يكػػكف لديػػو عمػػـ ببقيتيػػا، كككنيػػا مػػف ركايػػة األبنػػاتعف 

 ايبات، كىـ أىؿ بيت كاحد. 
حمػػد بػػف حنبػػؿ، كقػكع المنػػاكير فػػي حدييػػو، كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ اإلمػػاـ أ - ِ

نمػا  كيرد عمى ىذا: بأف كقكع المناكير في أحاديػث اليقػات أمػر كارد، كا 
تقبح إذا كيرت المناكير، كغمبػت عمػى حػديث اليقػة، كقػد أجػاب األئمػة 
عػػػف ىػػػذه المنػػػاكير بأنيػػػا مػػػف الضػػػعفات الػػػذيف رككا عػػػف عمػػػرك بػػػف 
شػػػعيب، كليسػػػت منػػػو، فػػػبل حمػػػؿ عميػػػو فييػػػا  لػػػذلؾ صػػػححكا ركايتػػػو 

بيػػا إذا كانػػت مػػف ركايػػة اليقػػات عنػػو، كضػػعفكا مػػا كػػاف مػػف  كاحتجػػكا
ركايػػة الضػػعفات عنػػو كػػالمينى بػػف الصػػباح، كالحجػػاج بػػف أرطػػأة، كابػػف 
لييعة، كنحكىـ، فإف ما ركاه عنو ىتالت فيو ضػعؼ، أك يجػب التكقػؼ 
نمػػا  فيػػو كمػػا نػػص األزدم، كالعيػػدة ليسػػت عميػػو فػػي ىػػذه الركايػػات، كا 

، أما ىك فإف عدالتو -مف ىتالت الضعفات -الحمؿ فييا عمى مف دكنو
 قد تقدمت كما نص عمى ذلؾ ابف حباف. 

كعميػػػو: فػػػالراجح أف عمػػػرك بػػػف شػػػعيب يقػػػة فػػػي نفسػػػو، كىػػػك رأم  
الجميػكر كال يمتفػػت لػػرأم مػػف أطمػػؽ التضػعيؼ فيػػو  لكيػػرة مػػف عدلػػو، كيمكػػف 

 إجماؿ سبب ىذا الترجيح في ايتي: 
عميػػو، كيكػػاد ينعقػػد إجمػػاعيـ عمػػى  تعػػديؿ عامػػة العممػػات لػػو كينػػاتىـ - ُ

                                                           

 .ُْٔ، حديثِٔ/ِف الترمذمسن( ُ)
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 عدالتو في نفسو.
، كالزىػرم،  - ِ ركاية الكبار مف أئمة الناس كيقاتيـ عنو كأيكب، كأبػي حػاـز

 كالحكـ، كغيرىـ، كاحتجاجيـ بو.
 قمة عدد مف أطمؽ عميو لفظ التضعيؼ.  - ّ
تردد بعض مف ماؿ إلى تضعيفو ما بيف التصػريح بضػعفو كبػيف التميػيف  - ْ

ر، كبػػيف تقييػػد التضػػعيؼ بركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده أك بركايػػة اليسػػي
الضعفات عنو، بينما اتفؽ جميكر المحدييف عمى يقتو في نفسػو دكف 

 تردد أك اختبلؼ. 
 –بعػض مػف ضػػعفو مػف األئمػػة صػراحة أطمػػؽ فيػو عبػػارات جػرح يسػػيرة  - ٓ

 كبعضيـ لو تعنت في الرجاؿ كأبي حاتـ كالجكزقاني.  –عمى قمتيـ 
مػػا ذكػػر فػػي تضػػعيفو فإنػػو خػػاص بركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده  لككنيػػا  - ٔ

صحيفة ككجادة لـ يسمعيا، كاألئمة مختمفكف في اتصاؿ ىػذه الركايػة 
 مف عدمو، كالجميكر عمى يبكت سماعو كاتصاؿ ركايتو. 

ال يمتفػػت لقػػكؿ مػػف أطمػػؽ منػػو التضػػعيؼ  لقمػػتيـ، كلمخػػالفتيـ مػػف ىػػـ  - ٕ
ر المحدييف، كالمعػدلكف معيػـ زيػادة عمػـ أكير عددنا، كىـ عامة جميك 

 لـ يطمم عمييا المجرح. 
نمػا أنكػركا عميػو كيػرة ركايتػو  - ٖ الراكم عمرك بف شػعيب يقػة فػي نفسػو، كا 

عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كىػػذا ال يضػػره، فإنػػو مػػف أىػػؿ بيتػػو، كقػػد يبػػت 
سماعو مف أبيو، كسماع شعيب مػف عبػد ا بػف عمػرك، كقػد اشػتير 

 بالركاية عنو. 
ما قيؿ عنو مف أنو ركل أحاديث مناكير، فإنما ىي لقكـو ضعفات رككىػا  - ٗ
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عنػو، فالعيػدة عمػييـ فييػػا ال عميػو، كمػا أف مجػػرد كقػكع المنػاكير فػػي 
حديث اليقة ال تضػره مػا لػـ تكيػر أك تيمػب عميػو، كقػد كقعػت المنػاكير 

 في أحاديث غيره مف اليقات األيبات، كىذا أمر مقرر كمعركؼ.
ضعيفيـ لعمرك بف شعيب  خاص بركايتو عف أبيو عف جده، أك سبب ت -َُ

بسػػبب كيػػرة ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، أك كقػػكع بعػػض المنػػاكير فػػي 
مركياتو، أك ركايػة الضػعفات عنػو كػؿ ىػذا مػردكد عميػو، كال يقػدح فػي 
عدالة عمرك بف شعيب  ليبكت عدالتو فػي نفسػو، كىػذه أمػكر خارجػة 

 عميو. 
، كقػػكؿ أبػػي حػػاتـ: «لػػيس بحجػػة كال نصػػؼ حجػػة»كد: كأمػػا قػػكؿ أبػػي دا - ُُ

فإنػػو يبلحػػظ « مجػػركح»، كقػػكؿ الجكزقػػاني: «لػػيس بقػػكم، يكتػػب حدييػػو»
عمػػى ىػػذا التضػػعيؼ مػػا يمػػي:  أنػػو مػػبيـ غيػػر مفسػػر، كأنػػو يسػػير كلػػيس 
شديدنا، كىك مطمؽ، كاألكلى أف يحمػؿ عمػى أنػو خػاص بمػا ركاه عػف أبيػو 

لركاية اختبلفنا كاسعنا، كىك أكلػى مػف عف جده، فاألئمة مختمفكف في ىذه ا
إطبلؽ التضعيؼ كالتجريح عمى عمرك بف شعيب، كقد ظير مف حالػو أنػو 
يقة في نفسو عند الجميػكر، كمػا أف أبػا حػاتـ كالجكزقػاني ليػـ تعنػت فػي 
الرجػػػاؿ، كيبلحػػػظ عمػػػى المضػػػعفيف قمػػػة عػػػددىـ مقابػػػؿ مػػػا عميػػػو جميػػػكر 

 المحدييف مف تعديؿ. 
السػػنف األربعػة بػو، ككػػذا ابػف خزيمػة كابػػف حبػاف كالحػػاكـ،  احتجػاج أربػاب - ُِ

خراجيـ حدييو في كتبيـ، بؿ قد احت  بػو البخػارم فػي خػارج الصػحيح  -كا 
، كركل لػػػو فػػػي صػػػحيحو حػػػديييف عمػػػى -فػػػي جػػػزت القػػػراتة خمػػػؼ اإلمػػػاـ

، كقػاؿ ابػف حجػر بعػد أف ذكػر مػف كصػؿ حػدييا ركاه  التعميؽ بصيية الجـز
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كىػػذا » ة عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده:البخػػارم معمقػػا مػػف ركايػػ
، كلػـ يخػرج (9)أ.ىػػ«ميصيَّر مف البخارم إلى تقكية شيخو عمرك بف شػعيب

 لو في صحيحو  ألنو ال يتكافؽ مم شرطو في الصحيح.  
كىذا جدكؿ فيو تكضيح المكازنة بيف اإلماميف ابف عدم كالػذىبي فػي  

أك االخػػتبلؼ بينيمػػا  الحكػػـ عمػػى عمػػرك بػػف شػػعيب يظيػػر منػػو مػػدل االتفػػاؽ
 كبيف رأم جميكر المحدييف، كالراجح منيما. 

 
رإٔ  ادلسألة

 اجلوِْر
اإلهام ابي 
 ػذٕ

 ادلْاسًة اإلهام الذُبٖ

حػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
عمػػػػػػػػرك 
ابػػػػػػػػػػػػػػػف 
 شعيب

يقة في نفسو، 
كقد أينى عميو 
عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المحػػػػػػػػػػػػػػػػدييف 
كعدلو مػنيـ : 
ابػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػي 
نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ، 
كاألكزاعػػػػػػػػػػػي، 
كيحيػػػػػػػى بػػػػػػػف 
معػػيف، كأحمػػػد 

يقػػة فػػي نفسػػػو 
إال إذا ركل 
عػػػف أبيػػػو عػػػف 
جػػػػػده.. يكػػػػػكف 
مرسػػػػػػػػػػػػػبلن ...، 
كقػػػػد ركل عػػػػف 
عمػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػف 
شػػػػػػعيب أئمػػػػػػة 
الناس، كيقاتيـ 
، كجماعػػة مػػف 

تعػػػػددت أقػػػػكاؿ الػػػػذىبي فيػػػػو 
 عمى ىذا النحك:

حسػػػػػػػف »نػػػػػػػو : قػػػػػػػاؿ ع  -
 ( . ُْٖ/ُ)العبرى أ«الحديث

اإلماـ المحدث .. »كقاؿ :  -
فقيػػػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػػػػػائؼ 

 ى. أ«كمحدييـ
 (   ْٕٗ/ٓ) السير

كػػػػػػػػاف يقػػػػػػػػة »كقػػػػػػػػاؿ :   -
صػػػدكقنا، كييػػػر العمػػػـ، حسػػػف 

رأم ابػػػػػػػػػػػػػػػػف 
عػػػدم أرجػػػح 
مػػػػف الػػػػذىبي 

قػػػػػػرب لمػػػػػػا كأ
عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 الجميكر.

                                                           

تحقيؽ  ،الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني يبفتح البارم أل( ُ)
دار  ، طبعةمحمد فتاد عبد الباقي، ترقيـ كمحب الديف الخطيب ،عبد العزيز بف باز

 .الفكر
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بػػػػػػػػف صػػػػػػػػالح 
المصػػػػػػػػػػػػػػػػرم، 

أحمػػػػػػػد بػػػػػػػػف ك 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيد 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػدارمي، 
كعمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػديني، 
كيعقػػػػػكب بػػػػػف 
شػػػػػيبة، كأبػػػػػك 
زرعػػػػػة، كابػػػػػف 
البرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 
كالػػػػػػػػػػػػػببلذرم، 
كالترمػػػػػػػػػػػػػػذم، 
كمحمػػػػػػد بػػػػػػف 
صػػػالح جػػػزرة، 
كالنسػػػػػػػػػػػػػػائي، 
كابػػػػػف حبػػػػػاف، 
كابػػػػػف عػػػػػدم، 
كابػػف شػػاىيف، 
كالحػػاكـ، كابػػف 
الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزم، 
كالحػػػػػػػػػػػػػازمي، 
كابػػف خمفػػػكف، 
كالمنػػػػػػػػػػػػػػذرم، 
كالنػػػػػػػػػػػػػػككم ، 

 ى أ«الضعفات 
)الكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

ٔ/َِٓ . ) 

 ى. أ« الحديث 
 (   ِٖٖ/ّ) تاريخ اإلسبلـ 

صػػػػػػدكؽ فػػػػػػي »كقػػػػػػاؿ :   -
نفسػو، ال يظيػػر لػػي تضػػعيفو 

 . ى أ«بحاؿ، كحدييو قكم 
 ) مػػػػف تكمػػػػـ فيػػػػو كىػػػػك يقػػػػة

 ( .ُْٓص
اختمػػػػػػػؼ فيػػػػػػػو، »كقػػػػػػػاؿ:  -

« كحدييػػػو صػػػحيح أك حسػػػف 
 ى . أ

 (. َّّ)ديكاف الضعفات ص
لسػػػػنا نقػػػػكؿ إف »كقػػػػاؿ :  -

حدييػػػػػو مػػػػػف أعمػػػػػى أقسػػػػػاـ 
الصػػػحيح بػػػؿ ىػػػك مػػػف قبيػػػؿ 

 ى. أ« الحسف
 (.ِٖٔ/ّ)الميزاف

مختمػػػػػؼ فيػػػػػو، »كقػػػػػاؿ :  -
كحدييػػػػػػػػػو حسػػػػػػػػػف كفػػػػػػػػػكؽ 

 ى . أ« الحسف
 ( ِْٖ/ِ)الميني

احػػت  بػػو أربػػاب »كقػػاؿ :  -
السنف األربعة، كابف خزيمػة، 

 ى . أ« كابف حباف كالحاكـ
 ( َْٖ/ٓ)السير

كقاؿ : بعد أف حػدد الػركاة  -
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كابػػػػػػف دقيػػػػػػؽ 
العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، 
ف كالذىبي، كاب

التركمػػػػػػػػػػػػاني، 
كابػػػػػف القػػػػػػيـ، 
كميمطػػػػػػػػػػػػػام، 
كابػػػػػف حجػػػػػر، 
كالسػػػػػػػػػػػخاكم، 
 كالسيكطي. 

عنػػػو ، كىػػػـ يبليػػػة الضػػػعفات 
المتفػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى ضػػػػػػػػعفيـ، 
كالضػػػػعفات المختمػػػػؼ فػػػػييـ، 

فػػإذا انفػػرد »كاليقػػات، فقػػاؿ : 
عنػػػػو )يقصػػػػد  ىػػػػذا الضػػػػرب

الضػػػػػػعفات( بشػػػػػػيت ضػػػػػػعؼ 
و ، كلػػـ يحػػت  بػػو، بػػؿ نخاعػػ

إذا ركل عنػػػو رجػػػؿ مختمػػػػؼ 
فيػػػػو .. ففػػػػي الػػػػنفس منػػػػو، 
كاألكلى أال يحت  بو، بخػبلؼ 
ركايػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػيف المعمػػػػػػػػػـ، 
كسػػػػػميماف بػػػػػف مكسػػػػػى... ، 
كأيػػػكب السػػػختياني، فػػػاألكلى 
أف يحػػػت  بػػػذلؾ إف لػػػـ يكػػػف 

 ى  أ« المفظ شاذنا كال منكرنا 
 (.    ْٖٖ/ٓ)السير

 ادلْاسًة : 
ػػػػ كبل اإلماميف ابف عدم، كالذىبي يذىب إلى القكؿ بتعديؿ عمرك بف  

 شعيب في نفسو، كاالحتجاج بحدييو. 
ذىب اإلماـ ابف عدم إلى أنو يقة في نفسو، كقيد ذلؾ التكييؽ بما  ػػػػ 

ي فإنػو تعػددت كاف مف ركاية عمرك عف غير أبيو عف جده، كأما اإلماـ الذىب
أقكالو فيو بيف التكييػؽ كالتحسػيف، فمػرة أطمػؽ التعػديؿ كاالحتجػاج بػو كالينػات 
عميو دكف أف ينص عمى أنو يقة، أك صدكؽ، كمرة أطمؽ التكييؽ مقركننا بما 
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صػدكؽ فػي نفسػو، كحدييػو "، كمػرة قػاؿ: «يقػة صػدكؽ»قػاؿ: ، يفيد التحسيف
تػػردد بػػيف الصػػحة  ، كمػػرة«حدييػػو حسػػف كفػػكؽ الحسػػف » ، كمػػرة قػػاؿ: "قػػكم

لػػيس مػػف أعمػػى »، كمػػرة قػػاؿ: «حدييػػو صػػحيح أك حسػػف »قػػاؿ: ف كالحسػػف،
، كمػػرة حكػػـ عميػػو مػػف خػػبلؿ مػػف ركل عنػػو، «الصػػحيح بػػؿ مػػف قبيػػؿ الحسػػف

ذا انفػرد اليقػات  فبيف أنو إذا انفرد الضعفات بالركاية عنو فيػك ال يحػت  بػو، كا 
يظير أنو يميؿ إلػى أنػو صػدكؽ،  بالركاية عنو احت  بو، كباستقرات كؿ أقكالو

كأنػو حسػػف الحػديث  لمػػا قيػؿ فػػي حقػو بخصػػكص ركايتػو عػػف أبيػو عػػف جػػده 
كنحك ذلؾ مما سبؽ، فيتفؽ مم ابػف عػدم حػيف يطمػؽ لفػظ التكييػؽ، كيبيانػو 

، كىػػذا كمػػو ال يضػػر  ألنػػو مبنػػي عمػػى االجتيػػاد «صػػدكؽ»حػػيف يطمػػؽ لفػػظ 
أك « حسػف الحػديث»كالقكؿ بأنو  كالنظر، كداخؿ في دائرة التعديؿ كاالحتجاج،

ىك التكسط في حالو، أك ىك أدنى درجات الصحة، كسبب ذلؾ ما « صدكؽ »
إنػػو »قيػػؿ فيمػػا يتعمػػؽ بركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كالقػػكؿ األظيػػر أف يقػػاؿ: 

، كما قاؿ ابف عدم، فيك أرجح مف قكؿ الذىبي، كأقرب لما عميػو عامػة «يقة
 المحدييف لآلتي:

ػا عمػى أنػو تكييؽ جميك  - ُ ر المحدييف كعامتيـ لو، ككادت أقكاليـ أف تكػكف إجماعن
 يقة في نفسو. 

 ركاية األئمة اليقات كالكبار عنو كاحتجاجيـ بو.  - ِ
نػػص اإلمػػاـ الػػذىبي نفسػػو عمػػى التكييػػؽ أك مػػا يقتضػػي التكييػػؽ ميػػؿ قكلػػو:  - ّ

كحدييػػػو حسػػػف كفػػػكؽ »، كقكلػػػو: «كحدييػػػو قػػػكم»كقكلػػػو: «  ككػػػاف يقػػػة»
كنص في السير عمى إمامتػو، كلعػؿ سػبب تػردده فيػو كميمػو إلػى « الحسف

تحسػػيف حدييػػو االخػػتبلؼ الكاقػػم فػػي كرايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، مػػا بػػيف 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

َِٖٔ 
 

محت  بيا، كمضعؼ ليا كطاعف فييا ، كقػد رجػح العممػات االحتجػاج بيػا، 
كصػػػححكىا، كمػػػنيـ: الػػػذىبي، ككػػػذا قػػػكع بعػػػض األحاديػػػث المنػػػاكير فػػػي 

اكير ركاه قػػـك مػػف الضػػعفات عنػػو، فالعيػػدة عمػػييـ ال مركياتػػو، كىػػذه المنػػ
 عميو. 

 كأخمص مف ىذه المكازنة إلى أف:
اخػػتبلؼ األئمػػة كمػػنيـ ابػػف عػػدم كالػػذىبي فػػي الحكػػـ عمػػى عمػػرك بػػف  -ُ

شعيب اختبلؼ تنكع ال تضاد، قائـ عمى االجتياد كالنظر، كىك ال يضػر، كلكػؿو 
 معتبرة  ألنيا اجتياده ككجية نظر

 ئمة مجتيديف كبار. صادرة مف أ
ما ذىب إليو اإلماـ ابف عدم في حػاؿ عمػرك بػف شػعيب مػف ككنػو يقػة  - ِ

في نفسو أقرب إلى أقكاؿ جميكر المحدييف كعامتيـ مػف قػكؿ الحػافظ 
 الذىبي  إلجماع أكيرىـ عمى تكييقو  لذا فيك األرجح.

ا لـ تتعدد أقكاؿ الحافظ ابف عدم في الحكـ عمى عمرك بػف شػعيب ميممػ - ّ
تعددت أقكاؿ الذىبي بيف "يقة"، أك" صدكؽ"، كأكيرىػا تتجػو إلػى القػكؿ 
بأنو صدكؽ، أك حسف الحديث، كلعؿ سبب تردد الذىبي ما قيػؿ بشػأف 
ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كىػػك مػػا جعػػؿ البخػػارم لػػـ يخػػرج لػػو فػػي 

 صحيحو ككذا مسمـ. 
كؽ" مػػف ألفػػاظ اخػػتبلؼ ابػػف عػػدم كالػػذىبي ال يضػػر  ألف لفػػظ "اليقػػة" ك"الصػػد – ْ

التعديؿ كاالحتجاج، فميس بينيمػا كبيػر تبػايف، كقػد يطمػؽ عمػى الػراكم اليقػة 
 صدكقا أحيانا كالعكس.

 الخبلصة:



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ُِٖٔ 
 

كبل اإلماميف ابف عدم كالذىبي يذىب إلى تعػديؿ عمػرك بػف شػعيب           
في الحكـ عميو، فػابف عػدم يػرل أنػو يقػة فػي  تاختمف ألفاظيما إال أف

رل أنػػو صػػدكؽ، ككػػبلـ ابػػف عػػدم أقػػرب إلػػى حكػػـ نفسػػو، كالػػذىبي يػػ
الجميكر عمى عمػرك بػف شػعيب، فيػك أكلػى كأرجػح مػف حكػـ الػذىبي 

 عميو.
 تزمجة شؼ٘ب بي حموذ بي ػبذ اهلل : 

شعيب بف محمد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص بػف كائػؿ » ىك:  
 . (ُ)ىأ.« ـ بف سعيد بف سيـاشىبف 

ا بػػف عبػػاس، كعبػػد ا بػػف ركل عػػف: عبػػادة بػػف الصػػامت، كعبػػد  
عمػػر ابػػف الخطػػاب، كجػػده عمػػرك بػػف العػػاص، كابنػػو محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف 

ف كاف محفكظناػػػ ، كمعاكية بف أبي سفياف   (ِ.)ىأ. «عمرك بف العاص..ػػ كا 
ركل عنػػو: يابػػت البنػػاني، كنسػػبو إلػػى جػػده، كأبػػك سػػحابة زيػػاد ابػػف  

اني، كابنػاه عمػر بػف شػعيب ، عمر، كسممة بػف أبػي الحسػاـ، كعطػات الخراسػ
  (ّ)ى.أ.« كعمرك بف شعيب

 أقْا  الؼلواء فَ٘: 
كقػد ركل »ذكره ابف سعد في الطبقة اليانيػة مػف أىػؿ المدينػة، كقػاؿ:  

                                                           

 ُُٓ/ِّ، كتػػاريخ دمشػػؽ ٕٕٔ، ترجمػػة ُٖٖ، ُٕٖ/ٓ( الطبقػػات الكبػػرل البػػف سػػعد ُ)
 . َِٕٓجمة تر 

 . ِٕٔٓترجمة  ّْٓ/ُِ( تيذيب الكماؿ ِ)
 . ّْٓ/ُِ( تيذيب الكماؿ ّ)
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شػػعيب عػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك، كركل عنػػو ابنػػو عمػػرك بػػف شػػعيب، 
، (ُ)ىأ.« عبد ا بػف عمػرك يعني  –فحدييو عف أبيو، كحديث أبيو عف جده 

كلـ يذكر فيو شيئنا، كذكره خميفة بف خياط في الطبقة األكلى مف أىؿ الطػائؼ 
ػػا، كذكػػره البخػػارم فػػي التػػاريخ (ِ)ىمػػف التػػابعيف أ. ، كلػػـ يػػذكر فيػػو شػػيئنا أيضن

ػػا كال تعػػديبلن، كذكػػره ابػػػف حبػػاف فػػي يقػػػات (ّ)ىالكبيػػر أ ، كلػػـ يػػذكر فيػػػو جرحن
م جػده، كلػيس ذلػؾ عنػدم كيقػاؿ: إف شػعيب بػف محمػد سػم»التابعيف، كقاؿ: 

، يـ ذكػره فػي يقػات أتبػاع التػابعيف الػذيف رككا عػف التػابعيف، (ْ)ىأ.« بصحيح
، (ٓ)ىأ.« ركل عف أبيو، كال يصح لػو سػماع مػف عبػد ا بػف عمػرك »كقاؿ: 

"إذا ركل عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف فقػػاؿ: ابػػف حبػػاف قػػد أشػػار إلػػى تكييقػػو »ك
ك يقة يجكز االحتجاج بما يركم طاكس كابف المسيب عف اليقات غير أبيو في

، فدؿ استينات ابف حباف لو مف اليقات عمى تكييقو لػو، إذ لػيس (6)عف ىتالت"
سػبب اسػتينائو لػو أنػو لػػيس بيقػة، بػؿ ألنػو لػـ يسػػمم مػف جػده عبػد ا كمػػا 

                                                           

 . ُٖٖ/ٓ( الطبقات الكبرل البف سعد ُ)
، تحقيػؽ د.سػييؿ زكػار، دار الفكػر ِِٖٔ، ترجمػة ُُٓ( طبقات خميفػة بػف خيػاط ص ِ)

 ـ. ُّٗٗ -ى ُُْْلمطباعة كالنشر كالتكزيم، 
 . ِِٔٓترجمة  ،ُِٖ/ْ( التاريخ الكبير لمبخارم ّ)
، تحقيػؽ د. محمػد عبػد المعيػد خػاف، كزارة ِّّٕ، ترجمػة ّٕٓ/ْ( اليقات البف حباف ْ)

 ـ. ُّٕٗ -ى ُّّٗالمعارؼ العيمانية، اليند، الطبعة األكلى، 
 .ْٖٖٔ رجمةت ،ّْٕ/ٔاليقات البف حباف ( ٓ)
 .ِٕ/ِ( المجركحيفٔ)
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، كنسػب التكييػؽ (ُ)ىأ. «صرح بو في اليقات، كيتكد ىػذا ذكػره لػو فػي اليقػات
، (ِ)ىأ. «قػػو ابػػف حبػػافكي»فػػي إسػػعاؼ المبطػػأ:  البػػف حبػػاف السػػيكطي، فقػػاؿ

الحػاكـ، ، ككيقػو (ّ)ىأ.«ابػف حبػاف كقػد كيقػو»كالخزرجي في الخبلصة، فقػاؿ: 
ىػذا حػديث يقػات، ركاتػو »فقد حكـ عمى إسناد حديث فيو شعيب بف محمد، فقاؿ: 

بػف ايد في صحة سماع شعيب بف محمد عػف جػده عبػد ا لحفاظ، كىك كاألخذ با
، ككافقو الذىبي عمى تصحيح ىذا الحديث، كصحح حديينا وخػر لػو (ْ)ىأ.« عمرك 
، (ٓ)ىأ.« صػحيح اإلسػناد، فػإف ركاتػو كميػـ مػدنيكف يقػات ىذا حديث»لو فقاؿ:

تكييؽ شعيب بف محمػد، كقػاؿ البييقػي عػف حػديث فيػو كىذا التصحيح يستكجب 
ا:  د ىذا اإلسناد صحيح، كفيو دليؿ عمى صحة سماع شعيب بف محم»شعيب أيضن
، كىػذا يسػتمـز أف يكػكف شػعيب (ٔ)ىأ.« مف جػده عبػد ا بػف عمػرك  بف عبد ا

                                                           

، ُٔ ػإبػراىيـ الصػبيحي، صػ االحتجاج بركاية عمرك بف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده د/( ُ)
 ((https://www.alukah.net/library مكقم األلككة عمى شبكة اإلنترنت.

، دار الريػاف لمتػراث، القػاىرة، الطبعػة ِّّ( إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ لمسيكطي ص ِ)
 ى. َُْٖاألكلى، 

، تحقيػػػػؽ أبػػػػي غػػػػدة، مكتبػػػػة ُٕٔ( خبلصػػػػة تػػػػذىيب تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ لمخزرجػػػػي ص ّ)
 كعات اإلسبلمية. المطب

 . ِّٕٓ، حديث ْٕ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ْ)
 . ُٖٗٗحديث  ِٕٗ/ُ( المستدرؾ عمى الصحيحيف ٓ)
، تحقيػػؽ محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، دار ّٖٕٗحػػديث  ِْٕ/ٓ( السػػنف الكبػػرل لمبييقػػي ٔ)

 ـ . ََِّ -ى ُِْْالكتب العممية، بيركت ، الطبعة اليالية، 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِْٖٔ 
 

ا، ككيقو النككم، فإنو قاؿ:  كعمرك بف شػعيب، كشػعيب، كمحمػد يقػات، »يقة أيضن
لمحققػكف االػذم قالػو  كيبت سماع شعيب مف محمد كمف عبد ا، كىك الصػكاب

، ككيقػو ابػف (ِ)ىأ.« كىػك يقػة»، كقاؿ عنو في تيذيب الميػات: (ُ)ىأ.« كالجماىير
رجالػػػو كميػػػـ يقػػػات » دقيػػػؽ العيػػػد، فإنػػػو قػػػاؿ عػػػف إسػػػناد حػػػديث فيػػػو شػػػعيب: 

، كمقتضػػى كػػبلـ المػػزم تكييقػػو، فإنػػو قػػاؿ عقػػب حػػديث فيػػو (ّ)ىأ.« مشػػيكركف
، كقػػػاؿ الػػػذىبي فػػػي الكاشػػػؼ: (ْ)ىأ.« كىػػػذا إسػػػناد صػػػحيح»شػػػعيب بػػػف محمػػػد: 

، كقػاؿ (ٔ)ىأ« يب فما عممت بو بأسنػافأما شع»، كقاؿ في السير: (ٓ)ىأ.« صدكؽ»
شعيب ال ميمز فيو، كلكف ما عممػت أحػدنا كيقػو، بػؿ ذكػره ابػف »كقاؿ في الميزاف: 

. كصرح البخػارم فػي ترجمػة شػعيب بأنػو سػمم مػف جػده حباف في تاريخ اليقات .

                                                           

 . ٓٔ/ُالميذب  ( المجمكع شرحُ)
، شػػػػركة العممػػػػات ِٓٓ، ترجمػػػػة ِْٕ،  ِْٔ/ُ( تيػػػػذيب األسػػػػمات كالميػػػػات لمنػػػػككم ِ)

 بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العممية، بيركت. 
( لـ أقؼ عمى ىذا القكؿ في كتاب اإلماـ في معرفة األحكاـ البف دقيؽ العيد بعػد البحػث ّ)

نما كجدتو في نصب الراي ة، فإنو نقؿ ىذا القكؿ، كعػزاه لػو فػي كتػاب اإلمػاـ، فيو، كا 
)نصػػب الرايػػة ى . أ « كقػػاؿ الشػػيخ اإلمػػاـ: رجالػػو كميػػـ يقػػات مشػػيكركف »فقػػاؿ: 
 (.ُِٕ/ّلمزيمعي 

 . ّٔٓ، ّٓٓ/ُِ( تيذيب الكماؿ ْ)
 . ِِْٗ، ترجمة ْٖٖ/،ُ( الكاشؼ ٓ)
 . ٕٕٔ، ترجمة ُْٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ٔ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِٖٔٓ 
 

ا: (ُ)ىأ. «عبد ا ػا فػي حجػر جػده كما عممنا بشعيب بأسنا، »، كقاؿ أيضن ربي يتيمن
، كحكػـ اليييمػي عمػى إسػناد حػديث مػف (ِ)ىأ. «سمم منو كسػافر معػوعبد ا، ك 

، كقػاؿ ابػف (ّ)ىأ.« رجالو يقات»ركاية عمرك بف شعيب عف ابيو عف جده، فقاؿ: 
، (ْ)ىأ« صػػدكؽ، يبػػت سػػماعو مػػف جػػده، مػػف الياليػػة» حجػػر فػػي التقريػػب عنػػو 

ئمػة تدليسػيـ كذكره في المرتبة اليانية مف طبقات المدلسيف، كىـ الذيف احتمػؿ األ 
كأخرجكا لػو فػي الصػحيح إلمػامتيـ كقمػة تدليسػيـ فػي جنػب مػا ركم كػاليكرم، أك 

ركل عنػػو ابنػػو يػػركم عػف جػػده، »كػاف ال يػػدلس إال عػػف يقػػة كػابف عيينػػة، كقػػاؿ: 
ػا كلػد لػو وخػر اسػمو عميػر..، كيابػت  عمرك، كمشيختو مشيكرة، كركل عنػو أيضن

بسػماعو مػف جػده فػي أحاديػث قميمػة،  كغيػرىـ، كقػد صػرحالبناني، كعطات الخراساني 
، كىػذا الكػبلـ الصػادر مػف ابػف (ٓ)ىأ «فإف كاف الجميم صحيفة، كجدت صػكرة التػدليس

 حجر ال يجـز بكقكع شعيب بف محمد بالتدليس لآلتي: 
ذكػر ابػف حجػر نفسػو لػو فػي المرتبػة اليانيػة، كىػـ الػذيف احتمػؿ األئمػػة  - ُ

 صؼ، كال يضرىـ ذلؾ. تدليسيـ، فبل تضعؼ أحاديييـ بيذا الك 
نما قاؿ:  - ِ كجػدت صػكرة »عدـ جـز الحافظ ابف حجر بكصفو بالتدليس، كا 

                                                           

 . ّّٖٔ، ترجمة ِٔٔ،  ِٓٔ/ّ ( ميزاف االعتداؿُ)
 . ْٖٓ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
، دار الفكػػػر، بيػػػركت، ِٕٖحػػػديث  َِٕ/ٓ( مجمػػػم الزكائػػػد كمنبػػػم الفكائػػػد لميييمػػػي ّ)

 ى .ُُِْ
 .  َِٖٔ، ترجمةِٕٔ( تقريب التيذيب صْ)
 . ّْ( طبقات المدلسيف صٓ)
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كجػػدت صػػكرة  يقػػاؿ: يقػػاؿ: مػػدلس، أك أفالتػػدليس، كفػػرؽ كبيػػر بػػيف 
التدليس، كقػد جػـز ىػك نفسػو فػي التقريػب بأنػو صػدكؽ، مكتفينػا بيػذا 

بعػد الكصؼ دكف أف يتعرض لكصػفو بالتػدليس، كمػا زاد عمػى أف قػاؿ 
 «.يبت سماعو مف جده»ىذا الكصؼ: 

تفػػرد ابػػف حجػػر بيػػذا القػػكؿ، كلػػـ يسػػبقو أحػػد مػػف األئمػػة، بػػؿ كصػػفكه  - ّ
بػػالتكييؽ، فقػػد كيقػػو الحػػاكـ، كالبييقػػي، كالنػػككم، كابػػف دقيػػؽ العيػػد، 
كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي اليقػػػات، كنقػػػؿ تكييقػػػو السػػػيكطي كالخزرجػػػي، 

و، كمػا عممػت بػو بأسنػا، ككصفو الذىبي بأنو صدكؽ، كأنو ال ميمز في
كلػػـ يػػذكره الػػذىبي كال غيػػره بالتػػدليس، كقػػاؿ الشػػيخ أحمػػد شػػاكر مػػف 

 . (ُ)ىأ.« تابعي يقة»المعاصريف: 

                                                           

الحػػديث، القػػاىرة، ط األكلػػى،  ، دارُٖٓٔ، حػػديث ُٖ/ٔ( مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بتعميػػؽ أحمػػد شػػاكرُ)
 ـ. ُٓٗٗ -ى ُُْٔ
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 ّمما سبق ٗتض : 
أف األئمػػة قػػد اختمفػػكا فػػي الحكػػـ عمػػى شػػعيب بػػف محمػػد، فمػػنيـ مػػف  

اكـ، كيقو أك ماؿ إلى تكييقو، أك اقتضى كبلمو التكييؽ، كىـ: ابف حباف، كالح
كالبييقػػػػي، كالنػػػػككم، كابػػػػف دقيػػػػؽ العيػػػػد، كالمػػػػزم، كاليييمػػػػي، كالسػػػػيكطي، 
كالخزرجػػي، كمػػنيـ مػػف حكػػـ عميػػو بأنػػو صػػدكؽ، كىػػـ: الػػذىبي، كابػػف حجػػر، 

 كأميؿ إلى القكؿ بأنو يقة، لآلتي: 
 ميؿ كيير مف األئمة إلى تكييقو، كترجيحيـ ذلؾ.   - ُ
يقدح في ضػبطو، أك « كؽصد»عدـ كركد شيت في عبارات مف قاؿ إنو  -ِ

 يستمـز إنزالو
  مف درجة يقة إلى صدكؽ.

ركايػػة جمػػم مػػف اليقػػات عنػػو، مػػنيـ: يابػػت البنػػاني، كعيمػػاف بػػف حكػػيـ  - ّ
 األنصارم، كعطات الخراساني، كابنو عمرك بف شعيب، كغيرىـ. 

لـ يأت عنػو بمػا ينكػر مػف الركايػات، كلػك يبػت ذلػؾ لػذكره مػف طعػف فػي ركايتػو،  - ْ
نما كاف الطعف مكجينا لشيت وخر غيػر النكػارة، كىػك عػدـ سػماع شػعيب مػف  كا 

عبػػد ا، كلػػـ يتيمػػكه بضػػعؼ أك جيالػػة، كمػػنيـ: المتشػػدد مػػف أئمػػة الجػػرح 
كالتعػديؿ كػػابف معػػيف كأبػي حػػاتـ، كابػػف حبػاف، لكػػنيـ لػػـ يػذكركا شػػيئنا مػػف ذلػػؾ 

 يطعف في ضبطو كعدالتو. 
عض ىذه الكتب لو اشتراط لمعدالػة، إخراج بعض األئمة الكبار حدييو، كب - ٓ

بف خزيمػػة، كابػػف حبػػاف فػػي كفػػي بعضػػيا كتػػب سػػميت بالصػػحيح، كػػا
، كالبخارم في األدب المفرد، كفي جزت القراتة خمػؼ اإلمػاـ يمايصحيح

بصيية الجـز تعميقنػا، كأيبػت سػماع في صحيحو لو، كأخرج لو حديييف 
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م فػي تيذيبػو، شعيب مف جده، ككذا الباقكف سكل مسمـ كما قاؿ المػز 
كالحػػػاكـ فػػػي مسػػػتدركو، كالضػػػيات المقدسػػػي فػػػي األحاديػػػث المختػػػارة، 
كأخرج البييقي حدييو في السػنف الكبػرل كصػححو ، كيكفيػو تكييقنػا أف 
اإلمػػاـ مالػػؾ قػػد أخػػرج حدييػػو فػػي المكطػػأ، كلئلمػػاـ مالػػؾ تحػػرو كاسػػم 
كتشػدد فػي انتقػات الشػيكخ كالرجػػاؿ، فػإخراج ىػتالت األئمػة لحدييػو فػػي 

تبيـ عمى اختبلؼ مسالكيـ في الحكـ عمػى الرجػاؿ، كاحتجػاجيـ بػو، ك
كؿ ىذا مشػعر بتكييقػو، مػرجح  –كمنيـ مف أكير مف إخراج حدييو  -

 ليذا التكييؽ.
كاإلمػػػاـ الػػػذىبي لمحػػػاكـ فػػػي « صػػػدكؽ»مكافقػػػة بعػػػض مػػػف قػػػاؿ عنػػػو:  - ٔ

تصػػحيح بعػػض أحاديػػث شػػعيب كالحكػػـ عميػػو بأنػػو يقػػة فػػي أكيػػر مػػف 
 ستدرؾ. مكضم في الم

قبكؿ األئمة لركايتو، كقد ركل جمػم مػف اليقػات عنػو، كعػدـ إتيانػو بمػا  - ٕ
ا.   ينكر، كالجميكر عمى أف مف كاف كذلؾ فإف حدييو يككف صحيحن

تعميػػؽ اإلمػػاـ البخػػارم لعمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده حػػديييف  - ٖ
ا إلػى مػف  »بصيية الجـز في صحيحو،  كىذا يقتضي أف يككف صػحيحن

عنو، كالبخارم قد حذؼ إسػناد عمػرك فػي كػبل المكضػعيف، كىػذا  عمقو
، قاؿ ابف حجػر –إف لـ يكف تكييقنا  –مف البخارم شبو تكييؽ لشعيب 

كىػي في األحاديث التي ال تكجد إال معمقة في صحيح البخارم، قػاؿ: " 
ما بصػيية التمػريض، فأمػا األكؿ:  ، كا  عمى صكرتيف: إما بصيية الجـر

عمقػػػو عنػػػو، كبقػػػي النظػػػر فيمػػػا أبػػػرز مػػػػف  فيػػػك صػػػحيح إلػػػى مػػػف
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 .  (ِ)ىأ. «(ُ).."رجالو
تصحيح مف صحح ركاية عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده يقتضػي  - ٗ

أف شػػػعيبنا يقػػػة، كىػػػـ جميػػػكر المحػػػدييف كعػػػامتيـ عمػػػى صػػػحة ىػػػذه 
الركاية كاالحتجػاج بيػا، فكيػؼ يحتجػكف بيػا ، كيكػكف شػعيب ضػعيفنا، 

 كىك أحد رجاؿ إسنادىا. 
 طة : اخلال

 شعيب بف محمد )يقة(. 
كأمػػا سػػماع شػػعيب مػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك، فقػػد اختمػػؼ األئمػػة  

فيػػو، كأقػػكاليـ فػػي المسػػألة منحصػػرة بػػيف رأم الجميػػكر الػػذيف يػػركف يبػػكت 
سػماعو مػف جػػده، كبػيف غيػرىـ الػػذيف يػركف عػدـ يبكتػػو كأنيػا صػحيفة كىػػذه 

 أقكاليـ: 
« ب لـ يسمم شيئنا مػف أبيػوعمرك بف شعي»قاؿ ىاركف بف معركؼ:  

  (ّ)ىأ.

                                                           

، تحقيػػؽ ربيػػم المػػدخمي، عمػػادة البحػػث ِّٓ/ُ( النكػػت عمػػى كتػػاب ابػػف الصػػبلح البػػف حجػػر ُ)
 ـ . ُْٖٗ -ى َُْْالعممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

لة ماجسػتير لمباحػث ( ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده في الكتب التسػعة، رسػاِ)
، إشػػػراؼ د/ محػػػد عبػػػد ا عكيضػػػة، الجامعػػػة ّٖ/ أحمػػػد عبػػػد ا عقيػػػؿ، ص 

 ـ. ُٖٗٗ/  َٖٔٗٓٔ:  MDاألردنية، كمية أصكؿ الديف، األردف، رقـ 
تقيؽ صبلح فتحي ، دار الفػاركؽ  ِّٕٔرقـ  َِْ/ِ( التاريخ الكبير البف أبي خييمة ّ)

 ـ . ََِٔ -ى ُِْٕلطبعة األكلى، الحديية لمطباعة كالنشر، القاىرة، ا
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 «حدث عمرك بف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده فيػك كتػاب إذا»كقاؿ ابف معيف: 
، (ِ)ىأ.« سػػمم شػػعيب مػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك»، كقػػاؿ ابػػف المػػديني: (ُ)ىأ.

ػػا:  « كمػػا ركم عنػػو ابنػػو فإنمػػا ىػػك كتػػاب كجػػده، فيػػك ضػػعيؼ » كعنػػو أيضن
« ع شعيب مف جده عبد ا بػف عمػركاكصح سم»، كقاؿ اإلماـ أحمد: (ّ)ىأ.
ا قػاؿ: (ْ)ىأ. ػا:(ٓ)ىأ.«أراه قػد سػمم منػو»، كعنو أيضن كيقػاؿ: إف »، كعنػو أيضن

، قمػت: كىػذا القػكؿ مػركم (ٔ)ىأ.«شعيبنا حدث مف كتاب جده، كلـ يسمعو منو
عف اإلماـ أحمد بصيية التمريض، كىك حكاية عف غيره كليس قػكالن لػو، كىػك 

بػػو مػف تصػػريح بالسػماع مػػف جػده عبػػد ا فػي أقكالػػو  ال يقػكل أمػاـ مػػا جػـز
األخرل، كتقكية أقكالو الميبتة لمسماع أكلى  ألنيا مكافقة لما عميو الجميكر، 

، كقاؿ أحمد بف سعيد الدارمي (ٕ)ىأ« سمم عبد ا بف عمرك»كقاؿ البخارم: 

                                                           

، َٕ/ِِ، تيػػػذيب الكمػػػاؿ َِّٓ، رقػػػـ ِْٔ/ْ –ركايػػػة الػػػدكرم عنػػػو  –( تػػػاريخ ابػػػف معػػػيفُ)
 .  ْٗ/ٖتيذيب التيذيب  

 .ْٕٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
، ميػزاف ُْٖ/ٓ، السػير َُْ( ستاالت محمد بػف عيمػاف بػف أبػي شػيبة لعمػي بػف المػديني ص ّ)

 .  ِٓٔ/ّاالعتداؿ 
 . ُُْٓترجمة  َُٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ْ)
 . َٓ/ٖ، تيذيب التيذيب َْٖ/ٓ، السير ٗٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ ٓ)
، تحقيػؽ عبػد ا نػكارة ، مكتبػة  ُْٖ( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ البف العراقي ص ٔ)

 الرشد، الرياض . 
 .  ِِٔٓ، ترجمة  ُِٖ/ْ( التاريخ الكبير لمبخارم ٕ)
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كسػمم أبػكه مػف عبػد ا بػف عمػرك، »الدارمي في ترجمة عمػرك بػف شػعيب: 
ركل عػػف جػػده »، كقػػاؿ أبػك حػػاتـ: (ُ)ىأ.« بػػف عمػػرك، كابػف عبػػاسكعبػد ا 

« كأحادييػو صػحيفة كريكىػا »، كقػاؿ صػالح جػزرة: (ِ)ىأ.« عبد ا بف عمرك
.كصػح سػماع شػعيب مػف جػده » .، كقاؿ أبك بكر بف زياد النيسابكرم: (ّ)ىأ.

 كعمرك بف شعيب يقة في نفسو إال أنػو» ، كقاؿ ابف عدم:  (ْ)ىأ. «عبد ا
مػا يركيػو عمى ما نسبو أحمد بف حنبػؿ يكػكف إذا ركل عف أبيو عف جده  أنو

، كذكره ابف (ٓ)ىأ. «مرسبلن  عف أبيو عف جده عف النبي صمى ا عميو كسمـ
.كيقاؿ: إف شعيب بف محمد سمم جده، كليس ».ابف حباف في اليقات، كقاؿ: 

ا: (ٔ)ىأ. «ذلؾ عندم بصحيح سػماع ركل عف أبيو كال يصح لو » ، كقاؿ أيضن
كفػي سػماع »، كقػاؿ أبػك أحمػد الحػاكـ: (ٕ)ىأ.« سماع مف عبد ا بف عمػرك
صػػح سػػماع » ، كقػػاؿ الػػدارقطني: (ٖ)ىأ« عمػػرك نظػػرشػػعيب مػػف عبػػد ا بػػف 

                                                           

 . ّْٖٓ، ترجمة ّٕ/ِِتيذيب الكماؿ  (ُ)
 . ُُٓ/ِّ، تاريخ دمشؽ ُّٗٓ، ترجمة ُّٓ/ْ( الجرح كالتعديؿ ِ)
 . ُٖٖ/َُ، إكماؿ تيذيب الكماؿ ٖٔ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ّ)
 .  ّٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٔ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ْ)
 . َِٓ/ٔ( الكامؿ البف عدم ٓ)
 .  ِّّٕ، ترجمة ّٕٓ/ْ( اليقات البف حباف ٔ)
 .  ْٖٖٔ، ترجمة ّْٕ/ٔ( السابؽ ٕ)
 .  ّٖ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ٖ)
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، كقاؿ الحػاكـ عقػب حػديث مػف طريػؽ  (ُ)ىأ.« شعيب مف جده عبد ا بف عمرك
ذ باليػد ركاتػو حفػاظ، كىػك كاألخػ ،ىػذا حػديث يقػات»عمرك بف شعيب عف أبيػو: 

، كقػاؿ (ِ)ىأ. «في صحة سماع شعيب بف محمد عف جده عبد ا بػف عمػرك
ػا:  .كفيػو دليػؿ عمػى صػحة سػماع شػعيب بػف ».البييقي عف ىذا الحديث أيضن

ػا: (ّ)ىأ. «محمد بف عبد ا مف جده عبد ا بف عمرك كسػماع »، كقاؿ أيضن
، (ْ)ىأ. «مػػف جػػده عبػػد ا كسػػماع شػػعيب بػػف محمػػد بػػف عبػػد ا صػػحيح »

ف أراد بجػػده عبػػد ا فقػػد لق» كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم:  « و شػػعيب كسػػمم منػػويػػكا 
، كعده ابػف القطػاف مػف الػذيف كػانكا يحػديكف مػف صػحؼ لػـ يسػمعكىا، (ٓ)ىأ.

كيبػػػت سػػػماع شػػػعيب مػػػف محمػػػد كمػػػف عبػػػد ا، كىػػػذا ىػػػك »كقػػػاؿ النػػػككم: 
مات: ، كقػاؿ فػي تيػذيب األسػ(ٔ)ىأ.« الصكاب الذم قالو المحققػكف كالجمػاىير

، كقػػاؿ المػػزم عقػػب (ٕ)ىأ.« كأنكػػر بعضػػيـ سػػماعو مػػف جػػده، كغمطػػكا منكػػره»

                                                           

، تحقيػؽ شػعيب األرنػتكط، كوخػريف، متسسػة ِٗٗٗ، حديث ِْٕ/ِ( سنف الدارقطني ُ)
 ـ . ََِْ -ى ُِْْالرسالة، بيركت الطبعة األكلى، 

 . ِّٕٓ، حديث ْٕ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ِ)
 .  ّٖٕٗحديث  ،ِْٕ/ٓ( السنف الكبرل لمبييقي ّ)
 .  َُّّٓ، حديث ُٓٔ/ٕ( السنف الكبرل لمبييقي ْ)
، تحقيؽ عبػد الػرحمف محمػد، نشػر المكتبػة السػمفية، ّْ/ُ( المكضكعات البف الجكزم ٓ)

 ـ . ُٔٔٗ -ى ُّٖٔبالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
 . ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب ٔ)
 . ِٓٓ، ترجمة ِْٕ، ِْٔ/ُ( تيذيب األسمات كالميات لمنككم ٕ)
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كفيو التصػريح بػأف شػعيبنا سػمم مػف جػده عبػد »حديث فيو شعيب بف محمد: 
ا بػػف عمػػرك، كمػػف ابػػف عبػػاس، كمػػف ابػػف عمػػر، ىكػػذا قػػاؿ غيػػر كاحػػد: إف 

يو محمد، شعيبنا يركم عف جده عبد ا، كلـ يذكر أحد منيـ أنو يركم عف أب
كلػػـ يػػذكر أحػػد لمحمػػد بػػف عبػػد ا كالػػد شػػعيب ىػػذا ترجمػػة إال القميػػؿ مػػف 

عػف جػده صػحيح  أبيػوالمصنفيف، فدؿ عمى أف حديث عمػرك بػف شػعيب عػف 
، كقػػػاؿ الػػػذىبي فػػػي تػػػاريخ اإلسػػػبلـ: (ُ)ىأ.« متصػػػؿ إذا صػػػح اإلسػػػناد إليػػػو 

ماعو المعرفػة فػي سػ كمحمػد، كلػـ يختمػؼ أكلػ أبيػوكاختمؼ في سماعو مػف »
، (ِ)ىأ. «ترجمػة، بػؿ ىػك كػالمجيكؿ.، كأما أبكه محمد فقؿ مف ذكر لػو مف جده.

..كصػرح البخػارم فػي ترجمػة شػعيب بأنػو سػمم مػف جػده عبػد ».كقاؿ فػي الميػزاف : 
ػػا فػػي الميػػزاف : (ّ)ىأ. «ا، كىػػذا ال ريػػب فيػػو  كأنػػا عػػارؼ بأنػػو الـز » ، كقػػاؿ أيضن

الخبلؼ فيػو مشػيكر ، ىػؿ حدييػو مرسػؿ »ي : ، كقاؿ العبلئ(ْ)ىأ.« جده، كسمم منو
، كقػػاؿ البمقينػػي: (ٓ)ىأ. «..صػػح أنػػو سػػمم مػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك.كاأل ،أـ الل

أدرؾ شػػعيب عبػػد ا ابػػف عمػػرك، كفػػي ذلػػؾ قضػػية فػػيمف جػػامم زكجتػػو كىػػك كقػػد »
، سػػاقيا الػػدارقطني كغيػػره، تػػدؿ عمػػى ذلػػؾ، كعمػػى أنػػو كػػاف كبيػػرنا يفيػػـ الكػػبلـ  «محػػـر

                                                           

 . ّٔٓ، ّٓٓ/ُِ( تيذيب الكماؿ ُ)
 . ْٔ، ترجمة ِْٗ/ِ( تاريخ اإلسبلـ ِ)
 . ّّٖٔ، ترجمة ِٔٔ، ِٓٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ّ)
 .  ْٖٓ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ْ)
، تحقيػػػػؽ حمػػػػدم عبػػػػد المجيػػػػد  ِٕٖ، ترجمػػػػة ُٔٗ( جػػػػامم التحصػػػػيؿ لمعبلئػػػػي ص ٓ)

 ـ. ُٖٔٗ -ى َُْٕة اليانية، بيركت، الطبع –السمفي، عالـ الكتب 
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، ككصؼ ابف حجر قكؿ ابف حباف مف عدـ تصحيحو سػماعو مػف جػده بقكلػو: (ُ)ىأ.
ػا: (ِ)ىأ.« كىك قكؿ مػردكد » كقػد صػرح شػعيب بسػماعو مػف »، كقػاؿ ابػف حجػر أيضن

عبد ا في أماكف، كصح سػماعو منػو، كلكػف ىػؿ سػمم منػو جميػم مػا ركل عنػو أـ 
جماعػػة أف يكػػكف  نكػػرأ، اليػػاني أظيػػر عنػػدم، كقػػد لسػػمم بعضػػيا كالبػػاقي صػػحيفة

يبػت »، كقػاؿ فػي التقريػب: (ّ)ىأ.« شعيب سمم مف عبد ا بف عمرك، كذلؾ مردكد 
  (ْ)ىأ.« سماعو مف جده

 مما سبق ٗتض  : 
أف العممات قد اختمفكا في سػماع عمػرك بػف شػعيب مػف جػده عبػد ا  

بف عمرك، فمنيـ مف أيبت السماع لو مف جده كىـ الجميكر، منيـ عمي بف 
ني، كاإلماـ أحمد، كالبخارم، كأحمد بف سعيد الدارمي، كأبك بكر بف زيػاد المدي

النيسابكرم، كالدارقطني، كالحاكـ، كالبييقي، كابف الجكزم، كالنككم، كالمػزم، 
كالػػذىبي، كالعبلئػػي، كالبمبقينػػي، كابػػف حجػػر، كأمػػا مػػف لػػـ ييبػػت لػػو السػػماع، 

كجػػادة، فمػػنيـ:  كيػػرل أف ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده صػػحيفة أك كتػػاب، أك
ىاركف بف معركؼ، كصالح جزرة، كابف عدم، كابف حباف، كأبك أحمد الحػاكـ 

، كابػػف القطػػاف، كبػػالنظر فػػي ىػػذه -كقكلػػو لػػيس قاطعػػا فػػي عػػدـ السػػماع  –
 األقكاؿ يترجح لي يبكت السماع كذلؾ لآلتي: 

                                                           

 .  ُْٖ( محاسف االصطبلح ص ػ ُ)
 . َٕٔ، ترجمة ّٕٓ/ْ( تيذيب التيذيب ِ)
 . ِٓ، ُٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ّ)
 . ِٕٔ(  تقريب التيذيب ص ْ)
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الميبتػػػكف لمسػػػماع معيػػػـ زيػػػادة عمػػػـ، فيقػػػدـ قػػػكليـ إال إذا تػػػرجح عػػػدـ  - ُ
كلـ يتػرجح، كلػيس ىنػاؾ دليػؿ عمػى نفػي السػماع، كالميبتػكف  صحتو،

ىـ مف أئمة الجرح كالتعديؿ، الػذيف إلػييـ المفػزع فػي ىػذا الشػأف عنػد 
 االختبلؼ. 

عامة جميػكر المحػدييف عمػى يبػكت السػماع لػو مػف جػده ، فتقػديـ رأم  - ِ
 الجميكر أكلى. 

دلػة تػرد كػبلـ مػف يبكت السماع لعمرك بف شعيب مف جػده باألدلػة ، كاأل - ّ
 نفي كمف أدلة ىذا اليبكت: 

لـ ينص ىك ذاتو في ركاية عمى أنو كجػدىا ، فأغمػب الركايػات ال  -أ 
 يقكؿ فييا كجدت في كتاب جدم أك نحكىا.

 يبكت أحاديث لو صرح فييا بالسماع مف جده .  -ب  
 كبلـ أئمة الجرح كالتعديؿ.  -ج  

، كالتػي تفيػد بػإدراؾ عمػرك العامؿ الزمني كما نص عميػو الػذىبي -د 
لجده عبد ا حيث تكفي كالده في حياة جده، فكفمو جده كتربػى 
في حجره كالزمو، فسمم منو، كحرص عمى أف يسمعو، كقد كرد 
فػػي ترجمتػػو أنػػو سػػمم مػػف معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف، كمػػف ابػػف 
عبػػاس كابػػف عمػػر، كابػػف عبػػاس قريػػب الكفػػاة مػػف عبػػد ا بػػف 

مف سماعو منػو، كأمػا مػا يظيػر مػف قػكؿ  عمرك، فبل يمنم ذلؾ
ابػػف المػػديني كابػػف عػػدم مػػف عػػدـ يبػػكت السػػماع ففيػػو نظػػر  
ألنيما قاال ذلؾ في تمقي عمرك بف شعيب لمصحيفة، كليس فػي 
مسألة سماع شعيب مف جده، فإنيما قصدا مف ذلؾ إظيار كجو 
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الضعؼ في مركيات عمرك بف شعيب عف أبيو عف جػده لككنيػا 
تحديا عف شعيب، كجات كبلميما ىذا في ترجمػة صحيفة ، كلـ ي

كقد  »عمرك بف شعيب بف محمد في ركايتو عف أبيو عف جده، 
أكرد ابف حجر كبلـ ابف عدم فػي ترجمػة عمػرك بػف شػعيب فػي 
كتابو تعريؼ أىؿ التقديس  ليبيف أف عمرنا لـ يسمم الصػحيفة ، 
د كلك كاف ابف عدم يرل أنو لـ يسمم أصػبلن لمػا صػح االستشػيا

بػػو فػػي مكضػػم التػػدليس  ألف مػػف شػػرط المػػدلس أف يكػػكف قػػد 
 . (ُ)ىأ.« سمم 

 اخلالطة : 
رجحاف قكؿ مػف أيبػت السػماع مػف جػده، كيتبػيف مػف عػرض أقػكاؿ    

األئمػػة أف اإلمػػاـ الػػذىبي يػػرل يبػػكت السػػماع كأنػػو ال ريػػب فػػي ذلػػؾ، كاسػػتدؿ 
، فكفػؿ شػعيبنا عمى ذلؾ بأف محمدنا )كالػد( شػعيب تػكفي قػديمنا فػي حيػاة أبيػو 

عبػػد ا، كربػػاه، كالزمػػو، كسػػمم منػػو، بينمػػا يػػرل اإلمػػاـ ابػػف عػػدم أف ىػػذا 
كأف ركايتػو عػف أبيػو  –عمى ما نسب إلى اإلمػاـ أحمػد   –السماع ليس يابتنا 

عف جده مرسمة  لككف الجد ىك محمد، كليس عبد ا بف عمرك، كيػرد عمػى 
سػماع، كأمػا مػا ركم عنػو بعػدـ ىذا بأف اليابت عف اإلماـ أحمػد يبػكت ىػذا ال

السماع، فيك مركم بصيية التمريض، كعباراتو األخػرل تفيػد ميمػو إلػى يبػكت 
السماع جاتت مصػرحة بػذلؾ كجازمػة، كتػرجيح ىػذه العبػارات أكلػى لمكافقتيػا 

فمػردكد  ألف « محمػد»لرأم جميكر المحدييف، كأما مػا قيػؿ مػف أف الجػد ىػك 

                                                           

 . ِٓ( االحتجاج بركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ، صُ)
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ركم بيذه السمسمة كيير ال يتفؽ مم ما كرد في محمدنا قميؿ الركاية جدنا، كما 
شػػأف محمػػد مػػف أنػػو نػػزر الركايػػة، بػػؿ نفػػى بعضػػيـ أف يكػػكف لمحمػػد ركايػػة 
أصبلن  ألنو قديـ الكفاة، مات في حيػاة أبيػو، فكيػؼ يػركم كػؿ ىػذه الركايػات، 
كلػػـ يقػػؿ أحػػد مػػف األئمػػة األيبػػات الػػذيف ىػػـ عمػػدة ىػػذا الشػػأف بػػأف الجػػد ىػػك 

لػػـ نجػػد »ـ عمػػى أنػػو عبػػد ا، كقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ الػػذىبي: محمػػد، بػػؿ جميػػكرى
ا لعمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده محمػػد بػػف عبػػد ا عػػف النبػػي  صػػريحن

( ،كقد صرح بأف اسـ الجػد عبػد ا، عػدد مػف المتقنػيف األيبػات كغيػرىـ ،)
منيـ: يابت البنػاني، كأيػكب السػخيتاني، كاألكزاعػي، كحسػيف المعمػـ، كعمػرك 

رث، كعبد الكريـ بف مالؾ الجزرم، كعبد ا بف طاككس، كمحمػد بػف بف الحا
عجبلف، كعبد ا بف عمر العمرم، كالمينى بف الصباح، كمحمد بف عبيد ا 
ا فييػػا  الخزرجػػي، كعيمػػاف الكقاصػػي، كغيػػرىـ، كىنػػاؾ أحاديػػث جػػاتت مصػػرحن

، أك «صػمى ا عميػو كسػمـ رأيػت النبػي»برتية النبي صػمى ا عميػو كسػمـ: 
، كنحكىا، كمحمد لـ يمؽ «سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ»بالسماع: 

النبي مطمقنا، كلـ يره، كلـ يسمم منو، فكيؼ يككف محمد ىػك الجػدل، كػؿ ىػذا 
ا فيػػو  يسػتمـز أف يكػػكف عبػد ا ىػػك الجػػد قطعنػا، كمػػا كرد مػػف ركايػات مصػػرحن

 بأف الجد محمد يرد عميو بايتي:
 كايات كرد في مصادر أخرل كركايات أخرل عمى الجادة. بعض ىذه الر  - ُ
 بأنو قميؿ، نادر، كالنادر ال حكـ لو، كال يقاس كال يعكؿ عميو. - ِ
ضػػعيؼ، كفػػي إسػػناده اضػػطراب، كمعظميػػا تػػدكر عمػػى ركاة ضػػعفات، أك  - ّ

كقم فييا كىـ، كعميو فالراجح في مسػألة سػماع شػعيب مػف جػده قػكؿ 
 م  لمكافقتو لرأم جميكر المحدييف، كلقكتو. الذىبي ال ما قاؿ ابف عد
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 ّأها ػي مساػَ هي أبَ٘ حموذ: 
فػػالراجح أنػػو لػػـ يسػػمم منػػو، كلكػػف كردت بعػػض األقػػكاؿ ظاىرىػػا أف 
شعيبنا سمم مف أبيو محمد، منيػا: مػا قالػو ابػف أبػي خييمػة: قمػت ليحيػى بػف 

م مػف لػـ يسػمعف أبيو لػـ رد ل، مػا تقػكؿ فيػو ل،معيف: حديث عمرك بف شعيب 
ل، قػػاؿ: بمػػى، قمػػت: إنيػػـ ينكػػركف ذلػػؾ فقػػاؿ: قػػاؿ أيػػكب: حػػديني عمػػرك بػػف أبيػػو

، كبيف ابف حجر أنو يقصد بذلؾ حػديييف (ُ)ىأ «شعيب، فذكر أبا عف أب إلى جده
كرد التصػػريح فييمػػا بػػذكر محمػػد بػػف عبػػد ا ، كأكضػػح أف ذلػػؾ ال يعػػكؿ عميػػو  

 بػػف عمػػرك فػػيبػػف عبػػد ا  لػػـ يػػأت التصػػريح بػػذكر محمػػد»ألنػػو نػػادر، فقػػاؿ : 
 «حديييف إال في ىذيف الحديييف فيما كقفػت عميػو، كذلػؾ نػادر ال تعكيػؿ عميػو

لعمػرك بػف شػعيب يبليػة أجػداد، »فقػاؿ: ، كصرح الدارقطني بسػماعو منػو (ِ)ىأ.
شػعيب يعنػي  –األدنى منيـ محمد، كاألكسط عبد ا، كاألعمى عمػرك، كقػد سػمم 

، (ّ)ىأ. «ـ يػػدرؾ النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ... مػػف األدنػػى محمػػد، كمحمػػد لػػ –
 «يركم عف أبيو، ال يصح لو سماع مف عبد ا بف عمرك»كقاؿ ابف حباف عنو: 

، كذىب ابف عػدم إلػى أف لػو ركايػة عػف أبيػو، كأف الجػد ىػك محمػد ال عبػد (ْ)ىأ.
ا، فتككف ركاية شعيب جميعيا عف محمد عمػى ىػذا، كتكػكف ضػعيفة، فإنػو قػاؿ 

                                                           

القشػػقرم، مكتبػػة الرشػػد،  ، تحقيػػؽ عبػػد الػػرحيـْٓ( المختمػػؼ فػػييـ البػػف شػػاىيف ص ُ)
 ـ . ُٗٗٗ -ى َُِْالرياض، الطبعة األكلى، 

 .  َٖ، ترجمةّٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ِ)
 . ٕٔٔ، ترجمة ْٕٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ّْٖٓ، ترجمة ّٕ/ِِ( تيذيب الكماؿ ّ)
 .  ْٖٖٔ، ترجمة ّْٕ/ٔ( اليقات ْ)
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كعمػرك بػف شػعيب فػي نفسػو يقػة إال أنػو إذا ركل »ترجمة عمرك بػف شػعيب:  في
يككف ما يركيو عف أبيو عػف  -ما نسبو أحمد بف حنبؿعمى  –عف أبيو عف جده 

  ألف جده عنده ىك محمد بف عبد ا جده عف النبي صمى ا عميو كسمـ مرسبل
كمػف عبػد  مػد،ف محمػسػماع شػعيب  كيبػت»، كقاؿ النػككم: (ُ)ىأ. «بف عمرك 

، كقػػاؿ المػػزم: (ِ)ىأ. «ا، كىػػذا الصػػكاب الػػذم قالػػو المحققػػكف كالجمػػاىير
كلـ يذكر أحد منيـ أنو يركم عف أبيو محمد، كلـ يذكر لمحمػد بػف عبػد ا »

، كقػػاؿ فػػي ترجمػػة (ّ)ىأ.« المصػػنفيفكالػػد شػػعيب ىػػذا ترجمػػة إال القميػػؿ مػػف 
مػػػد بػػػف عبػػػد ا بػػػف عبػػػادة بػػػف الصػػػامت..، كأبيػػػو مح ركم عػػػف»شػػػعيب: 
، كىػك يممػح (ْ)ىأ. «، كمعاكيػة بػف أبػي سػفياف..-إف كػاف محفكظنػا-عمرك..

أما ركاية شعيب عف أبيو محمد بػف عبػد »إلى عدـ يبكت ذلؾ، كقاؿ الذىبي: 
، (ٓ)ىأ.« ا فمػػا عممتيػػا صػػحت، فػػإف محمػػدنا قػػديـ الكفػػاة، ككأنػػو مػػات شػػابنا

، كقػػاؿ: (ٔ)ى، أ.«كمحمػػد نػزر الركايػػة »: كبػيف فػػي السػير أنػػو قميػؿ الركايػػة، فقػاؿ
ا لعمرك بف شعيب عف أبيو عف جده محمد بف عبد ا عف النبػي » لـ نجد صريحن

                                                           

 . َِٓ/ٔ( الكامؿ ُ)
 .  ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب ِ)
 . ِٕٔٓ، ترجمة ّٔٓ، ّٓٓ/ُِتيذيب الكماؿ ( ّ)
 . ّْٓ/ُِ( تيذيب الكماؿ ْ)
 . ِٔٔ،  ِٓٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ٓ)
 .ٖٕٔ، ترجمة ِْٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ٔ)
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، كأكضػػح أف مػػف قػػاؿ بالركايػػة عػػف محمػػد فقػػد (ُ)ىأ.« صػػمى ا عميػػو كسػػمـ...
« ، كىػك كىػـكبػف عمػر  عمرك بف شعيب عف أبيو محمد بف عبد ا»كىـ، فقاؿ: 

. عػف أبيػو إف كػاف محفكظنػا، كعػف شعيب بف محمد .»في الكاشؼ:  ، كقاؿ(ِ)ىأ.
كمحمػد كالػد شػعيب مػات فػي حيػاة أبيػو عبػد »، كقاؿ العبلئػي: (ّ)ىأ. «جده فأكير

كىذا يشير  ،(ْ)ىأ.« ا بف عمرك، كشعيب صيير، فكفمو جده، كسمم منو كييرنا 
في حجر  يشير إلى أف سماع شعيب مف أبيو محمد مستبعد  ألنو ربيَّ صييرنا

جػده، كأبػػكه قػػديـ الكفػػاة، كقػػد مػػات أبػكه كىػػك صػػيير، فكيػػؼ يسػػمم منػػو ل  ، 
نما سمم مف جده عبػد ا الػذم ربػاه ككفمػو، كحػرص عمػى إسػماعو، كقػاؿ  كا 

شػاذ  ما جات فػي التصػريح بركايػة محمػد عػف أبيػو فػي السػند فيػك»العبلئي: 
ه كفػػؿ شػػعيبنا نػػادر، كذكػػر بعضػػيـ أف محمػػدنا مػػات فػػي حيػػاة أبيػػو، كأف أبػػا

، (ٓ)ىأ. «كرباه...، كلـ يذكر أحد مف المتقدميف محمدنا في كتابو كال تػرجـ لػو
كذكر البخارم كأبك داكد أنو سمم مف جده، كلػـ يػذكر أحػد » كقاؿ ابف حجر: 

 .(ٔ)ىأ.« منيـ أنو يركم عف أبيو محمد

                                                           

 . ِْٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
 . ِْٗ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
 . ِِْٗ، ترجمة ْٖٖ/ُ( الكاشؼ ّ)
، تحقيػػؽ حمػػدم عبػػد المجيػػد ُٔٗلمعبلئػػي ص  لمراسػػيؿجػػامم التحصػػيؿ فػػي أحكػػاـ ا( ْ)

 . ـُٖٔٗ - ىَُْٕبيركت، الطبعة اليانية،  -السمفي، عالـ الكتب
 .  ُٔٗ( جامم التحصيؿ صٓ)
 .  ُُّ/ْ( تيذيب التيذيب ٔ)
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 مما سبق ٗتض  :  
نيـ مػػف أف العممػػات مختمفػػكف فػػي سػػماع شػػعيب مػػف أبيػػو محمػػد، فمػػ 

أنكػػػر ذلػػػؾ، كىػػػـ الجميػػػكر، مػػػنيـ: السػػػييمي فػػػي الػػػركض األنػػػؼ، كالمػػػزم، 
كالػػذىبي، كالعبلئػػي، كابػػف حجػػر، كمػػنيـ مػػف أيبػػت لػػو السػػماع، مػػنيـ: ابػػف 
حبػػاف، كابػػف عػػدم، كالػػدارقطني، كالنػػككم، كالػػذم أميػػؿ إليػػو، رجحػػاف عػػدـ 

 سماعو، كىك رأم أكير عممات الحديث، لآلتي: 
مػى عػدـ يبػكت ىػذا السػماع، كلػـ يصػرح بػذلؾ إال الػدارقطني أكير العممػات ع - ُ

كالنػػككم، ككبلىمػػا لػػـ يكػػف يتحػػدث عػػف سػػماع شػػعيب بػػف محمػػد مػػف أبيػػو 
نما جػات ىػذا الكػبلـ فػي سػياؽ الحػديث عػف حكػـ ركايػة عمػرك بػف  محمد، كا 
شػعيب عػػف أبيػو عػػف جػده، كبيػػاف كجػو الضػػعؼ فييػا، كأمػػا بػاقي مػػف أيبػػت 

نمػا  السماع كابف عدم، كابف حباف، فإنيما لـ يصرحا بيبكت ىذا السماع، كا 
يفيـ مف ظاىر كبلميـ مػيميـ إلػى القػكؿ بركايػة شػعيب عػف أبيػو محمػد، إذ 

 الجد ىك محمد ال عبد ا عندىما، كالقكؿ بأف الجد ىك محمد ال يصح. 
ف كفاة محمد كالد شعيب صييرنا شابنا في حياة أبيػو عبػد ا فيػك قػديـ الكفػاة، كأ - ِ

شعيبنا كفمػو جػده عبػد ا بعػد كفػاة أبيػو عبػد ا، كسػمم منػو كييػرنا  لػذا فأغمػب 
 ركايتو عنو ال عف أبيو محمد. 

قمة ما جات فيو التصريح بسماعو مف أبيو محمد مف الركايات الحديييػة  - ّ
كقندرتو ، كما أشار ابف حجر، ككصفو العبلئي بالشذكذ كالنػدرة، كالنػادر 

 اس عميو. ال يعكؿ كال يق
عدـ شيرة محمد بف عبد ا بالركاية  لذا لـ يذكر أحد مف األئمة ترجمة - ْ

لو إال القميػؿ مػنيـ كػابف حبػاف كابػف يػكنس، فإنيمػا ترجمػا لػو ترجمػة 
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 مختصرة جدنا. 
ما ركاه عمى خبلؼ الجادة، كىك عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، كجػده  - ٓ

رد بطريؽ الجػادة كييػر، يبعػد أف يكػكف ىذا عند الجميكر عبد ا ، كما ك 
 محمدنا كىك قميؿ الركاية 

كعميو: فالراجح رأم اإلماـ الذىبي ال ابف عدم  لمكافقتػو لمػا عميػو جميػكر المحػدييف، 
 كلقكة حجتو. 

 أها ػي مساػَ هي جذ أبَ٘ ػوزّ بي الؼاص: 
كلػـ يسػمم مػف »فإنو لـ ييبت، فقد صرح اإلماـ الدارقطني بو، فقػاؿ:  

، كلعػؿ الجميػكر لػـ ينصػكا عمػى ذلػؾ صػراحة  (ُ)ىأ.« ده عمرك بف العاصج
لكضػػكح ذلػػؾ األمػػر، إذ يسػػتحيؿ أف يكػػكف قػػد سػػمم مػػف جػػد أبيػػو  لتباعػػد مػػا 

 بينيما مف الزمف.

                                                           

 . ْٕٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
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 تزمجة ّالذ شؼ٘ب حموذ بي ػبذ اهلل بي ػوزّ ل رمحَ اهلل ل
، السػيمي (ُ)ىك:  محمد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص القرشػي 

  (ِ)ىأ. «جد عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص
 ركل عف: أبيو.  
  (ّ)ىأ. «ركل عنو: ابنو شعيب، كحكـ بف الحارث 

 أقْا  الؼلواء فَ٘: 
، كذكػره الفسػكم فػي المعرفػة كالتػاريخ (ْ)ىأ.« تابعي  يقػة »قاؿ العجمي:  

ابف يكنس فػي تاريخػو، كلػـ يػذكر فيػو ، كذكره (ٓ)في التابعيف، كلـ يذكر فيو شيئنا 
ػػا كال تعػػديبلن  مػػف  يػػركم عػػف أبيػػو»، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي اليقػػات، كقػػاؿ: (ٔ)  جرحن

                                                           

ة إلػػى ( القيرشػػي: بضػػـ القػػاؼ، كفػػتح الػػرات ، كفػػي وخرىػػا السػػيف المعجمػػة، ىػػذه النسػػبُ)
تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف المعممػػي  َُِّرقػػـ  ّٗٔ/َُقػػريش. )األنسػػاب لمسػػمعاني 

 -ى ُِّٖكغيػػره، مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العيمانيػػة، حيػػدر وبػػاد، الطبعػػة األكلػػى، 
 ـ ( .ُِٔٗ

 .  ّّٔٓترجمة  ُْٓ/ِٓ( تيذيب الكماؿ ِ)
الطبعػػة ، ط/ دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، َُِّترجمػػة  ّْٓ/ُ( تػػاريخ ابػػف يػػكنس ّ)

 ى. ُُِْاألكلى، 
 .  ُُْٕ، ترجمة َْٔ( اليقات لمعجمي صػ ْ)
، تحقيػػؽ أكػػـر ضػػيات العمػػرم، متسسػػة الرسػػالة، ّٕٓ/ُ( المعرفػػة كالتػػاريخ لمفسػػكم ٓ)

 ـ. ُُٖٗ -ى َُُْبيركت، الطبعة اليانية، 
 . ّْٓ/ُ( تاريخ ابف يكنس ٔ)
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حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف محمد بف عبد ا بف عمرك، كال أعمػـ بيػذا 
، (ُ)ىأ. «اإلسػػناد إال حػػديينا كاحػػدنا مػػف حػػديث ابػػف اليػػاد، عػػف عمػػرك بػػف شػػعيب

» ، كقػاؿ المػزم: (ِ)ىأ. «، كمحمػد يقػات كعمػرك، كشػعيب»م، فقػاؿ: ككيقو النكك 
، يػػـ ذكػػر لػػو (ّ)ىأ. «مػػف الحػػديث عمػػى خػػبلؼ فيػػو  كقػػد ركل لػػو شػػيت يسػػير

فيذا جميػم مػا كجػدناه لػو عنػدىـ ممػا يمكػف أف يكػكف لػو فيػو »ركايتيف، يـ قاؿ: 
 ، كقػػاؿ فػػي(ٓ)ىأ.« مقػػؿ»، كقػػاؿ الػػذىبي فػػي الكاشػػؼ: (ْ)ىأ.« ركايػػة ، كا أعمػػـ

عمػى خػبلؼ فيػو، فمػا كرد عنػو حػديث  نػزرلمحمد شػيت  مكقد رك »الميزاف: 
كىك غير معركؼ الحاؿ صريح أنو ركاه عف أبيو، كأف كلده شعيبنا ركاه عنو، 

كأخػػرج ابػػف حبػػاف ىػػذا » ، كقػػاؿ ابػػف حجػػر: (ٔ)ىأ. «كال ذكػػر بتكييػػؽ كال لػػيف 
عػف  أبي أحمد الزبيػرم رم مف ركايةقالحديث في صحيحو، كفي فكائد ابف الم

الكليد بف جميم، حديني شعيب بف محمػد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص 
عف أبيو عف جده، فذكر أيرنا، كىذا يرد قكؿ الػذىبي فػي الميػزاف لػـ يػرك عنػو 

، قمػت: يقصػد (ٕ)ىأ. «حديث صػريح ركاه عػف أبيػو، كركاه كلػده شػعيب عنػو 

                                                           

 . ّّٓ/ٓ( اليقات البف حباف ُ)
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كلػـ »د عنو كندرتو، كقاؿ ابف حجػر:الذىبي قمة ما كرد مف حديث بيذا اإلسنا
ذكر البخارم، كال ابف أبي حاتـ كال ابف حباف، كال غيرىـ فػي كتػب الرجػاؿ إال ي

مقبػكؿ، »، كقػاؿ فػي التقريػب: (ُ)ىأ «ما تقدـ مػف تػاريخ مصػر، كتػاريخ مكػة
بػؿ مجيػكؿ الحػاؿ كمػا »، كتعقباه في تحرير التقريب، فقػاال:(ِ)ىأ.«مف اليالية
  (ّ)ىأ.« قاؿ الذىبي

 مما سبق ٗتض  : 
ف   أف أئمػػة الحػػديث مختمفػػكف فػػي حػػاؿ محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك، كا 

ػا، كعػف أبيػو خاصػة  لككنػو مػات صػييرنا  كانكا متفقيف عمى أنو نادر الركاية عمكمن
في حياة أبيو، فمـ يسمم منو كييرنا، كما كرد في سماع ابنو شعيب منو فيػك نػادر 

عجمػي، كالنػككم، كذكػره ابػف حبػاف فػي اليقػات، كجيػؿ ال يقاس عميو، فقػد كيقػو ال
حالػو الػػذىبي، كحكػـ عميػػو ابػف حجػػر بأنػو مقبػػكؿ، كحكػـ عميػػو بأنػو مجيػػكؿ مػػف 
المعاصريف الػدكتكر بشػار عػكاد معػركؼ ، كالشػيخ شػعيب األرنػتكط، كالػذم أميػؿ 

 إليو أنو مجيكؿ الحاؿ كما قاؿ اإلماـ الذىبي لآلتي: 
 ير معركؼ بيا. أنو نادر الركاية كغ - ُ
لـ يترجـ لو عامة األئمة النقاد، كما ترجـ لو إال عػدد قميػؿ جػدنا، ككييػر  - ِ

مػػنيـ ممػػف تػػرجـ لػػو لػػـ يػػذكره بتجػػريح كال تعػػديؿ، كالبخػػارم، كالفسػػكم، 
كابف ابي حاتـ، كابف حبػاف، كابػف يػكنس، فمػك لػـ يكػف مجيػكال لمػا كػاف 

                                                           

 .  ِٕٔ/ٗ( تيذيب التيذيب ُ)
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 حالو كذلؾ، كلما ندرت ركايتو. 
يؽ العجمػي فإنػو تفػرد بيػذا القػكؿ، كلػـ يتابعػو عميػو أك يسػبقو إليػو كأما تكي - ّ

أحد، كىك لو تساىؿ في بعض الركاة، كىذا المذككر في شأف محمد بف عبػد 
 ا لعمو مما تساىؿ فيو. 

كأما ذكر ابف حباف لػو فػي التكييػؽ فػبل يعنػي تكييقنػا لػو، لمػا عػرؼ مػف  - ْ
بػػو حتػػى يتابعػػو غيػػره، كأمػػا  مذىبػػو فػػي التكييػػؽ مػػف تسػػاىؿ، فػػبل يعتػػد

 تكييؽ النككم لو فمعمو تبم فيو العجمي كابف حباف. 
فإنيا ال تعني التكييؽ، فيك يطمقيا فػيمف « مقبكؿ»كأما لفظة ابف حجر  - ٓ

ليس فيو تكييؽ معتبر، كقػد جعميػا فػي المرتبػة السادسػة، كصػرح عنيػا 
و مػػا يتػػرؾ و مػػف الحػػديث إال القميػػؿ، كلػػـ ييبػػت فيػػمػػف لػػيس لػػ»بقكلػػو: 

ليػػو اإلشػػارة بمفػػظ  ال فمػػيف « مقبػػكؿ»حدييػػو مػػف أجمػػو، كا  حيػػث يتػػابم، كا 
، فيك يريد أنو مقبكؿ عند المتابعة، كمردكد غير مقبكؿ (ُ)ىأ. «الحديث

عنػػد التفػػرد، كمنػػو يظيػػر أنػػو يطمقيػػا فػػي الػػراكم إذا كػػاف قميػػؿ الركايػػة، 
لػػـ يػػرد فػػي كلػػيس فيػػو تكييػػؽ معتبػػر، أك لػػـ يػػرد فيػػو تكييػػؽ أصػػبلن، أك 

حدييػػو أك فػػي كػػبلـ األئمػػة عنػػو مػػا يتػػرؾ مػػف أجمػػو ، فػػاألقرب أف يكػػكف 
 محمد بف عبد ا مجيكؿ الحاؿ كما قاؿ الذىبي. 

**كىذا جدكؿ يجمم ما سبؽ مف أقكاؿ فػي المكازنػة بػيف اإلمػاـ ابػف  
عدم كالػذىبي مقارنػة بػرأم جميػكر المحػدييف فػي ترجمػة شػعيب بػف محمػد، 

بد ا، كأبيو محمد، كجػد أبيػو عمػرك بػف العػاص ، ككػذا كسماعو مف جده ع

                                                           

 .  ُ( تقريب التيذيب صُ)
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 حاؿ محمد بف عبد ا بف عمرك: 
 

 ادلْاسًة  الذُبٖ ابي ػذٕ اجلوِْر ادلسألة
حػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
شػػػػػػػػعيب 
ابػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 محمد

يقػػػػػػػػػػة، كيقػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػاكـ 
كالبييقػػػي، كالنػػػككم، كابػػػف 
دقيػػػػػػػؽ العيػػػػػػػد، كالمػػػػػػػزم، 
كاليييمػػػػػػػػي، كالسػػػػػػػػيكطي، 
كالخزرجػػػػػػي، كذكػػػػػػره ابػػػػػػف 

ات، ككيقػػػو حبػػػاف فػػػي اليقػػػ
أحمد شاكر مف المعاصريف 

. 

لػػػػـ يػػػػتكمـ فيػػػػو 
ابػػف عػػدم، كلػػـ 
يػذكر لػو ترجمػة 

 في الكامؿ.

رأم  الػػػػػػػػػػػذىبي  صدكؽ. 
أرجػػػح مػػػف ابػػػف 

 عدم.

سػػػػػػػػػماع 
شػػػػػػػػعيب 
مػف جػػده 
عبػػػد ا 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 عمرك 

يبت سػماعو مػف جػده عبػد 
ا، كممػػف ذىػػب إلػػى ذلػػؾ 
: عمي بف المػديني، كأحمػد 
بػػػػػػف حنبػػػػػػؿ ، كالبخػػػػػػارم، 

عيد الػػدارمي، كأحمػػد بػػف سػػ
كالػػدارقطني، كأبػػك بكػػر بػػف 
زيػػاد النيسػػابكرم، كالحػػاكـ، 
كابػػػف الصػػػبلح، كالبييقػػػي، 
كالنككم، كالمزم، كالذىبي، 
كالعبلئػػػػػػي، كابػػػػػػف حجػػػػػػر، 
كأحمد بف صػالح المصػرم، 
كابف الجكزم ، كابػف تيميػة 
، كالبمقينػػػػػػػػي  ألف كالػػػػػػػػده 

الظػػػػػػػاىر مػػػػػػػػف 
كبلمػػػػو أنػػػػو لػػػػـ 
يسػػػػمم، كلكنػػػػو 
لػػـ يصػػرح بأنػػو 
لػػـ يسػػمم منػػو، 
إال أنو يفيـ مف 
كبلمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي 
ترجمػػػػػة عمػػػػػرك 
بػػف شػػػعيب أنػػػو 
لـ يسمم منػو ، 
كقػػػػػد أكرد ابػػػػػف 
حجػػر كػػبلـ ابػػف 
عػدم فػي كتابػػو 

سمم مف جػده 
عبػػػػد ا  ألف 
شػػػػػػعيبنا ربػػػػػػيَّ 
يتيمنا في حجر 
جػػػده عبػػػد ا 
كسػػػػمم منػػػػو، 
كسػػػػافر معػػػػو، 
ككػػػػػاف محمػػػػػد 
قػػػػديـ الكفػػػػاة، 
ككأنػػػػػػو مػػػػػػات 
شػػػػػابنا، كقػػػػػاؿ 
ػػػػػا : كأنػػػػػا  أيضن
عػػػػػػارؼ بأنػػػػػػو 
الـز جػػػػػػػػػػػػػده، 
« كسػػػػمم منػػػػو

الػػػػػػػػػػػػػػذىبي  رأم
أرجػػػح مػػػف ابػػػف 

 عدم.
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محمد مات فػي حيػاة أبيػو، 
فكفمو جده عبد ا، كسمم 

يرنا، كأبكه محمد غير منو كي
مشػػيكر بالركايػػة، كمػػا كرد 
فيػػك نػػػادر ال يعػػكؿ عميػػػو، 
كىػػك يابػػت بػػأقكاؿ األئمػػة، 
كبالتصػػػػريح بالسػػػػماع فػػػػي 

 الركايات كبالتاريخ.

تعريػػػػػػػؼ أىػػػػػػػؿ 
التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديس 
بطبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
المكصػػػػػػػػػػػػػكفيف 
المدلسػػػػيف فػػػػي 
ترجمػػػػػة عمػػػػػرك 
بػػػػػػػػف شػػػػػػػػعيب  
ليبيف أف عمػرك 
ابػػف شػػعيب مػػف 
المدلسػيف، كأنػو 
لػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػمم 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة، 
كأكضػػػػػػػح ابػػػػػػػف 
عػػػػدم أف الجػػػػد 
ىػػػػػػك محمػػػػػػد ال 
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ، 
فيككف لـ يسمم 
شعيب مػف عبػد 
ا ، كسػػػػػػػػػػػمم 
مػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد 

 ده.عن

)السػػػػػػػػػػػػػير ى أ
ٓ/ْٖٓ ) 

فػػػبل » كقػػػاؿ : 
ينكػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػو 
السػػػػػماع مػػػػػف 
جػػػػػػػده سػػػػػػػيما 
كىك الذم رباه 

ى أ «ككفمػػػػػػػػػػػػو
)الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف 

ّ/ِٕٔ ، )
يعنػػػػػي الزمػػػػػو 
طػػػكيبلن، فتأكػػػد 
سػػػماعو منػػػو، 

كقػػػد »كقػػػاؿ : 
يبػػػػػػت سػػػػػػماع 
شػػػػػػعيب مػػػػػػف 
جػػػده عبػػػد ا 
بػػػػػػف عمػػػػػػرك، 
كمػػف معاكيػػة، 
كابػػػف عبػػػاس، 
كابػػػف عمػػػػرك، 

ى أ« كغيػػػػػرىـ 
)السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 

ٓ/ْٖٓ ، )
يعنػػػي ال يبعػػػد 
أف يكػػػػكف قػػػػد 
سػػػػػػمم منػػػػػػو، 
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كقػد سػػمم مػػف 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالت 
الصػػػػػػػػػػػػػػحابة، 
كمنيـ مف ىػـ 
أقػػدـ كفػػاة مػػف 

بػػػػػد ا بػػػػػف ع
عمػػرك ، كقػػاؿ 

ػػػا :  كمػػػا »أيضن
عممنػػا بشػػعيب 
ػػػػػػا، ربػػػػػػيَّ  بأسن
يتيمنا في حجر 
جده عبػد ا، 
كسػػػمم منػػػو ، 
« كسػػػافر معػػػو

)السػػػػػػػػػػػػػير ى أ
ٓ/ْٖٓ ،)

يشػػػػػػير بػػػػػػذلؾ 
إلػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػدة 
المبلزمػػة التػػي 
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمـز 
السػػػػماع، مػػػػم 
حرصػػيـ عمػػى 
إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماع 
أبنػػائيـ، كىػػذا 
ممػػػػػػػا يقػػػػػػػكم 
القػػكؿ بسػػماع 
شػػػػػػعيب مػػػػػػف 
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 جده عبد ا. 
سػػػػػػػػػماع 
شػػػػػػػػعيب 
مػػف أبيػػو 
 محمد. 

لػػـ يسػػمم مػػف أبيػػو محمػػد  
 ألف محمدنا:

 قميؿ الركاية .   - ُ
غيػػػػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػػػػيكر   - ِ

بالركايػػػػػػػػػػػػػػة كالتحػػػػػػػػػػػػػػديث 
 كالسماع. 

قػػديـ الكفػػاة، مػػات فػػي   - ّ
حيػػػاة كالػػػده عبػػػد ا، ككػػػاف 
شػػػػعيب صػػػػييرنا، فكفمػػػػو جػػػػده 

 عبد ا ، كسمم منو.
جػػػػػػػػادة : خػػػػػػػػبلؼ ال  - ّ

القػػػػػكؿ بأنػػػػػو سػػػػػمم منػػػػػو 
كركل عنػػو خػػبلؼ الجػػادة  
ألف الجػػػػػػادة عمػػػػػػرك بػػػػػػف 
شعيب عف أبيػو عػف جػده، 
كالجػػػػد ىنػػػػا عنػػػػد جميػػػػكر 
المحػػػدييف ىػػػك عبػػػد ا ال 
محمػػػػػػد ، كمػػػػػػا كرد عمػػػػػػى 
الجادة كيير ، ال يحتمػؿ أف 
يكػػػػكف محمػػػػد ركاه ، كىػػػػك 

 قميؿ الركاية . 
ما كرد التصريح فيو   - ْ

ذ، بالسػػماع مػػف محمػػد شػػا
كقميػػػػؿ كنػػػػادر، ذكػػػػر ابػػػػف 

سػػػػػػػػػػمم منػػػػػػػػػػو 
كركل عنػػػػػػػػػو ، 
كالجد عنػده ىػك 
محمػػػػػد ال عبػػػػػد 
ا كمػػػػا نسػػػػبو 
البػػػػػػف حنبػػػػػػؿ ، 
فركايػػػػػة عمػػػػػرك 
بػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعيب 
 مرسمة لذلؾ . 

لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػمم 
شػػػػػػعيب مػػػػػػف 
أبيػػػػػو محمػػػػػد، 
كأكضػػػػح بػػػػأف 
القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
بالسػػػػػػػػػػػماع ال 

، كمػػػػػف يصػػػػػح
ذكره في إسناد 
بالركايػػػة عنػػػو 
فقػػد كىػػـ  ألف 
كفػػػػػػاة محمػػػػػػد 
كانت في حياة 
ابيػػػو عبػػػد ا 
، كقػػػػػػد مػػػػػػات 
شػػػػػػػػابنا، فمػػػػػػػػـ 
يسػػػػػػمم منػػػػػػو 
قػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي 

أما »الميزاف : 
ركايػػػة شػػػعيب 
عػػػػػػػػػف أبيػػػػػػػػػو 
محمد بف عبػد 
ا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
عممتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
صػػػػحت، فػػػػإف 
محمػػػػػدنا قػػػػػديـ 
الكفػػاة، ككأنػػو 

رأم الػػػػػػػػػػػػػػذىبي 
أرجػػػح مػػػف ابػػػف 

 عدم
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حجػػػػػػر أنيمػػػػػػا حػػػػػػػدييياف. 
كتتبعيػػػػا بعػػػػػض البػػػػػاحييف 
فكجػػػػد أف أغمبيػػػػا معػػػػؿ أك 

 ضعيؼ.  

ى أ« مات شابنا
)الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف 

ّ/ِٔٔ ، )
ىػػػػػذا ككبلمػػػػػو 

يشػػػػػػػػير إلػػػػػػػػى 
كركد بعػػػػػػػػض 
الركايػػات فييػػا 
التصريح باسـ 
محمد بف عبػد 
ا ، إال أنيػػػػا 
ال تصػػػػػػػػػػػػػػح ، 
كىػػػي ضػػػعيفة 
أك معمكلػػػػػػػػػػػة، 
كأكضػػػػػػػػػػػح أف 
محمػػػػػدنا قميػػػػػؿ 
الركايػػة، كبػػيف 
ػػػػػا أف مػػػػػا  أيضن
كرد لػػػػػػػػػػػػػػػػيس 

ا.   صريحن
سػػػػػػػػػماع 
شػػػػػػػػعيب 
مػػػف جػػػد 
أبيػػػػػػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػػرك 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 العاص.

يبػت لػـ ي»قاؿ الػدارقطني : 
كلػػـ يسػػمم مػػف »، كقػػاؿ:«

، ككػػػأنيـ لػػػـ «جػػػده عمػػػرك
يتكممػػكا فػػي ىػػذه المسػػألة  
لكضكح األمر، الستبعاد أف 
 يككف سمم شعيب منو. 

لـ أقؼ لو عمػى 
كػػػبلـ فػػػي ىػػػػذه 
المسػػػػػػػألة فػػػػػػػي 
حدكد ما اطمعت 

 عميو . 

لػػػـ أقػػػؼ لػػػو 
عمػػػػػػى كػػػػػػبلـ 
فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه 
المسػػػألة فػػػي 
حػػػػػػػدكد مػػػػػػػػا 
 اطمعت عميو. 
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حػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
محمػػػػػػػػػػد 
بػػف عبػػد 
ف ا بػػػػػػ
 عمرك

مختمػػػػػػػػؼ فيػػػػػػػػو، كيقػػػػػػػػو  
العجمػػػي، كالنػػػككم ، كذكػػػره 
ابف حباف في اليقات، كقاؿ 

، « مقبػػػػكؿ»ابػػػػف حجػػػػر : 
كجميػػكر األئمػػة لػػـ يػػذكركا 
لػػػو ترجمػػػة، كلػػػـ يصػػػرحكا 

 بتكييقو كال تميينو. 

لػػػػـ يػػػػتكمـ فيػػػػو 
كلػػػػـ يػػػػذكر لػػػػو 
 ترجمة أصبلن . 

قػػاؿ عنػػو فػػي 
الكاشػػػػػػػػػػؼ : 

ى أ« مقػػػػػػػػػؿ»
)الكاشػػػػػػػػػػػػػؼ 

ِ/ُٖٖ ، )
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ : 

مد نػزر كمح»
ى أ« الركايػػػة 

)السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
ٓ/ِْٗ ، )

» كقػػػػػػػػػػػػاؿ : 
 مكقػػػػػػػػػػػػػد رك 

محمػػد شػػي  ل
نػػػػػػػزر عمػػػػػػػى 
خػػػبلؼ فيػػػو، 
كىػػػػػػك غيػػػػػػر 
معػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ 
الحػػػػػػػػػػاؿ، كال 
ذكػػػر بتكييػػػؽ 
« كال لػػػػػػػػػػػيف 

)الميػػػػزاف ى. أ
ّ/ْٓٗ . ) 

 

ركايػػػػػػػػػػػة 
محمػػػػػػػػػػد 
عف أبيػو 

ال ركايػػة لمحمػػد بػػف عبػػد ا 
بف عمرك ، عف أبيو عبد ا 

كال لشػػعيب عنػػو فػػي اإلسػػناد 

لـ أقؼ لو عمػى 
كػػػبلـ فػػػي ىػػػػذه 
لمسػػػػػػػػألة فػػػػػػػػي 

ليسػػػػػػػػت لػػػػػػػػو 
ركايػػػػػة بيػػػػػػذه 
السمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 
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عبػػػد ا 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
عمػػػرك ، 
كركايػػػػػػػة 
ابنػػػػػػػػػػػػػػو 
شػػػػػػػػعيب 

 عنو.

ذاتػػػػػػو  ألف الجػػػػػػادة عنػػػػػػدىـ 
عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف ابيػػػو 
عػػػػػػػف جػػػػػػػده، كالجػػػػػػػد عنػػػػػػػد 
الجميػػػػػػكر ىػػػػػػك عبػػػػػػد ا ال 
محمد ، كاألكؿ كييػر الركايػة، 
كالياني قميؿ الركاية، كما كرد 
بيػذه السمسػمة كييػر جػدنا مػػف 
األحاديػػػػػػػث، كمحمػػػػػػػد قميػػػػػػػؿ 
الركايػػة، مختمػػؼ فيػػو، بػػؿ لػػـ 

لػػػو فػػػي كتػػػب الجػػػرح  يتػػػرجـ
ف يبػػت لػػو ركايػػة  كالتعػػديؿ، كا 
فيك قميؿ نادر، كبالتتبم كجػد 
أنيػػػػا أكيػػػػر مػػػػف ركايػػػػة، كأف 
أغمبيػػا لػػـ يسػػمـ مػػف االنتقػػاد 
كالطعف فيو، فيك ال يتير فػي 
سمسمة عمرك بف شعيب عػف 
أبيو عف جده، كال يطعف فييا 
ا بػػػو فػػػي  ككنػػػو جػػػات مصػػػرحن
بعػػػض الركايػػػات ، كمحمػػػد ال 

 الركاية. دخؿ لو بيذه

حػػػدكد اطبلعػػػي 
 . 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحة 
صػػػريحة، قػػػاؿ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػذىبي : 

فما كرد عنو »
حػديث صػػحيح 
أنػػػو ركاه عػػػف 
أبيػػػػػػػػػػػػػػػو، كأف 
كلػػػػػده شػػػػػعيبنا 

ى أ« ركاه عنػػو
)الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف 

ّ/ْٓٗ ، )
كرد عميػػو ابػػف 
حجػػر بأنػػو قػػد 
كرد حديث مف 
ذلػػؾ ، أخرجػػو 

بػاف فػػي ابػف ح
صحيحو، قمػت 
: ىػػػػذا نػػػػادر، 
كالنادر ال حكـ 
لػػو، فػػبل يعػػكؿ 

 عميو. 
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 مما سبق تتلخض بؼض الٌتائج : 
 ل  حا  ػوزّ بي شؼ٘ب :  1

ذىػػب اإلمػػاـ ابػػف عػػدم إلػػى أنػػو يقػػة فػػي نفسػػو، كقيػػد ذلػػؾ التكييػػؽ بمػػا  
كاف مف ركاية عمػرك عػف غيػر أبيػو عػف جػده، كأمػا اإلمػاـ الػذىبي فإنػو تعػددت 

، كباستقرات كؿ أقكالػو يظيػر أنػو يميػؿ إلػى أنػو الو فيو بيف التكييؽ كالتحسيفأقك 
صدكؽ، كأنو حسف الحػديث  لمػا قيػؿ فػي حقػو بخصػكص ركايتػو عػف أبيػو عػف 

، كرأم ابػػف عػػدم أقػػرب إلػػى قػػكؿ الجميػػكر مػػف الػػذىبي، كمػػف ضػػعفو لػػـ جػػده
ركايتػو يصب، كسبب كبلميـ فيو ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده، كزاد ابػف عػدم أف 

مف غير أبيو  مرسمة، بينما يتجو رأم الػذىبي إلػى تعػديؿ عمػرك بػف شػعيب فػي 
سػػػائر مركياتػػػو بمجمكعيػػػا كأف مػػػا كػػػاف منيػػػا عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده فػػػي مرتبػػػة 

، (9)الحسػػف، كىػػك صػػدكؽ فػػي الجممػػة عنػػده، كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ فػػي الميػػزاف
   (0)كنص عمى أنو صدكؽ في نفسو في كتابو:"مف تكمـ فيو كىك يقة".

 ل  حا  شؼ٘ب بي حموذ: 2
كيقو الجميكر، بينما يرل اإلماـ الذىبي أنو صػدكؽ، كأمػا ابػف عػدم  

 فإنو لـ ينص عمى حكـ فيو، بؿ لـ يترجـ لو أصبلن . 
 ل  مساع شؼ٘ب بي حموذ هي جذٍ ػبذ اهلل :  3

يرل جميكر المحدييف يبكت سماعو منػو، ككافقيػـ الػذىبي فػي ذلػؾ،  
ػا فػي حجػر جػده  كذىب إلى يبكت ذلؾ السماع بػبل ريػب  ألف شػعيبنا ربػيَّ يتيمن

                                                           

 .ِٖٔ/ّميزاف االعتداؿ ( ُ)
 .ُْٓمف تكمـ فيو كىك يقة ص( ِ)
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ُِٕٓ 
 

عبد ا، كسمم منو، كسافر معو بينما يفيػـ مػف كػبلـ ابػف عػدم فػي ترجمػة 
عمرك بف شعيب أنو لـ يسمم منو، كعميو فاألرجح قػكؿ الػذىبي كىػك األقػرب 

 إلى قكؿ الجميكر مف ابف عدم.
 هلل : ل  مساع شؼ٘ب بي حموذ هي أبَ٘ حموذ بي ػبذ ا 4

الجميػػكر عمػػى أنػػو لػػـ يسػػمم منػػو، كليسػػت لػػو ركايػػة عنػػو، كمػػا كرد  
بالسػػماع منػػو فيػػك مختمػػؼ فيػػو شػػاذ، كنػػادر، كالنػػادر ال حكػػـ لػػو، كال يقػػاس 
عميو، ككافؽ الذىبي الجميػكر، كبػيف سػبب ذلػؾ، بينمػا يميػؿ ابػف عػدم إلػى 

ىنا ما ، كاألرجح «محمد»ركاية شعيب عف أبيو عف جده  ألف الجد عنده ىك 
 قالو الذىبي، كىك أقرب قكالن مف ابف عدم إلى رأم جميكر المحدييف. 

 ل  مساع شؼ٘ب هي جذ أبَ٘ ػوزّ بي الؼاص:  5
لـ ييبت ذلؾ، كلـ أقؼ عمى كبلـ لمجميكر في ىذه المسألة، كال البف  

عدم، كال لمذىبي، كلعؿ كضكح ىذا األمر أغنى عف التصػريح بػو، فعمػرك لػـ 
 عمرك بف العاص  الستبعاد ذلؾ. يدرؾ جد أبيو 

 ل  حا  حموذ بي ػبذ اهلل :  6
مجيكؿ عنػد جميػكر المحػدييف، ككافقيػـ الػذىبي، كنػص عمػى ذلػؾ،  

كأكضح أنو لـ يذكر بتكييؽ أك تمييف، كلـ يذكركا لو ترجمػة ، إال مػا كػاف مػف 
الفسكم، كابف يكنس، كابػف حبػاف، كلػـ يػذكركه بتعػديؿ كال تجػريح، كلػـ يػتكمـ 

نو ابف عػدم، كليسػت لػو ترجمػة عنػده  كال اعتػداد بػذكر ابػف حبػاف لػو فػي ع
 اليقات  لتساىمو.
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رّاٗة حموذ بي ػبذ اهلل ػي أبَ٘ ػبذ اهلل ، ّرّاٗة ابٌلَ شلؼ٘ب  -7
 ػٌَ يف إسٌاد ّاحذ: 

يفيـ مف كبلـ الجميكر أنو ال ركايػة لػو عػف أبيػو عبػد ا، كال البنػو  
ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده،  شعيب عنو  ألف الجادة عنػدىـ

كيعنكف بالجد عبد ا ال محمدنا، كقد جات عف طريػؽ ىػذه الركايػة عػدد كبيػر 
مف األحاديث، كمحمد قميؿ الركاية، مما يػرجح كػكف الجػد عبػد ا ال محمػدنا، 
كذىب الذىبي إلى عدـ كركد شيت فيو التصريح بركاية محمد عف أبيػو عبػد 

و شعيب، كما كرد مف ذلؾ نػادر ال يقػاس عميػو، كمختمػؼ فيػو، ا، كعنو ابن
فقد ركاه بعض األئمة عمى الجادة، كأما الحافظ ابف عػدم فإنػو لػـ يػتكمـ عػف 

 ىذه المسألة ػػ حسبما كقفت عميو ػػ . 
ػػػ ترجـ اإلماـ الذىبي لشعيب بف محمد، كألبيو محمد بف عبد ا بػف  

صػػيما ابػػف عػػدم بالترجمػػة، كلػػـ يتطػػرؽ عمػػرك، كتكمػػـ عنيمػػا، بينمػػا لػػـ يخ
نمػػا تػػرجـ فقػػط لعمػػرك بػػف شػػعيب، كحكػػـ  ػػا أك تعػػديبلن، كا  لمكػػبلـ عمييمػػا جرحن
عميو، كعمى ركايتو عف أبيو عف جده، كفيـ مف كبلمو في ترجمة عمػرك بػف 
شػػعيب مػػا يتعمػػؽ بػػبعض المسػػائؿ األخػػرل المتعمقػػة بسػػماع شػػعيب مػػف أبيػػو، 

 كمف جده . 
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 الفظا الثاًٖ
 ادلْاسًة بني اإلهاهني ابي ػذٕ ّالذُبٖ ل رمحِوا اهلل ل
 يف احلكن ػلٔ رّاٗة ػوزّ بي شؼ٘ب ػي أبَ٘ ػي جذٍ

 ادلبحث األّ 
 أقْا  الؼلواء يف رّاٗة ػوزّ بي شؼ٘ب ػي أبَ٘ ػي جذٍ

ىػػذه أقػػكاليـ فػػي ركايػػة عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده مرتبػػة  
، نػتمكف مػف عػرض أقكاليمػا عمييػا بيا حسب األقدـ كفاة، كىي ولة المكازنة،

 كتحصؿ المكازنة بيف اإلماميف ابف عدم كالذىبي: 
سػمعت أيػكب يقػكؿ لميػث بػف أبػي سػميـ: شػد يػدؾ بمػا »عف معمر قاؿ :  

ياؾ كجكاليؽ كىب بف منبو، كعمرك بف شعيب،  ()سمعت مف طاككس كمجاىد، كا 
يعنػي يركيػاف عػف »و : ، كعمػؽ الػذىبي عمػى ىػذا بقكلػ(ُ)ىأ« فإنيما صػاحبا كتػب

ػػا، كركم عنػو (ِ)ىأ.«الصػحؼ كنػت أتػػي عمػرك بػف شػػعيب، فػأغطي رأسػػي »: أيضن
، كقػاؿ معمػػر: كػاف أيػكب إذا قعػػد إلػى عمػػرك بػف شػػعيب (ّ)ىأ.« حيػاتن مػف النػػاس

                                                           

( ) الجكاليػػؽ : بكسػػر الجػػيـ كالػػبلـ، كبضػػـ الجػػيـ مػػم الػػبلـ... كعػػات ، كالجمػػم جكاليػػؽ
 ( . ُِٗ/ِٓ)تاج العركس لمزبيدم ى . أ« بالفتح...

، ميػػػزاف االعتػػػداؿ ِٗ/ْٔ، تػػػاريخ دمشػػػؽ َِٖت ِّٕ/ّعقيمػػػي ( الضػػعفات الكبيػػػر لمُ)
ّ/ُِٕ  . 

 .ْٖٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
 . ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ّ)
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 ، كيبلحظ عمى ىذه األقكاؿ ما يمي: (ُ)ىأ. «غطى رأسو
ا لعمرك بف شعيب، بؿ فييا ت - ُ  مييف يسير لو.أنيا ليست تضعيفنا صريحن
 ىي حكاية عف معمر عف أيكب السخيتاني. - ِ
يتناقض فييا فعؿ أيكب مم قكلو، فإف أيكب ممف كاف يركم عف عمػرك  - ّ

بف شعيب، كممف يحتجكف بركايتػو عنػو، كيسػتدلكف عمػى صػحة ىػذه 
ذا كاف األمر كذلؾ ، فمماذا  الركاية كاالحتجاج بيا بركاية أيكب عنو، كا 

لعمو كاف يفعػؿ ذلػؾ لمػا تكمػـ النػاس فػي شػأف ىػذه  كاف ييطي رأسول،
ال كيؼ يحضر مجمس عمرك بف شعيب، كيسمم حدييو.   الركاية، كا 

الصحيفة التي كانت عند عمرك بف شػعيب مشػيكرة كمكتكبػة كمعمػكـ مػا - ْ
 فييا، كقد أذف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لعبد ا بالكتابة. 

عامػة المحػدييف مػف االحتجػاج بيػذه الركايػة،  ظاىرىا يتناقض مػم مػا عميػو - ٓ
بػؿ كيتنػاقض مػػم فعػؿ أيػكب نفسػػو، كاحتجاجػو بعمػرك بػػف شػعيب، فاألخػػذ 

 بما يتفؽ مم الجميكر أكلى. 
ما كرد مف تمييف يسير إنما ىك بسبب ركايتيما عف الصحؼ كما فسره   - ٔ

الذىبي، كيبلحظ أنو سيؽ في مساؽ المقارنة بيف عمرك كقتادة، كبيف 
طاككس كمجاىد، فيك تمييف نسبي، فبل يستفاد مف التضعيؼ المطمػؽ 
لعمرك ابف شعيب ، كال لركايتػو عػف أبيػو عػف جػده، كركل جريػر عػف 

، كقػػاؿ (ِ)ىأ.«عبػػد ا بػػف عمػػرككػػاف ال يعبػػأ بصػػحيفة »مييػػرة قػػاؿ: 

                                                           

 . ُْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ّٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ َِِ/ٔ( الكامؿ ُ)
 . ُْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ِٕ/ِِ، كتيذيب الكماؿ ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ِ)
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ا:  ما يسرني أف صحيفة عبػد ا بػف عمػرك عنػدم بتمػرتيف أك » أيضن
: لػػـ يبػػيف سػػبب ذلػػؾ، كقػػد خالفػػو أىػػؿ ىػػذا الفػػف ، قمػػت(ُ)ىأ.«بفمسػػيف

كاحتجػػكا بيػػا، فػػبل يمتفػػت إلػػى مػػا قػػاؿ، كال يقػػكل عمػػى معارضػػة عامػػة 
المحدييف، كعف معتمر بف سميماف قػاؿ: سػمعت أبػا عمػرك بػف العػبلت 
يقكؿ: كػاف قتػادة كعمػرك بػف شػعيب ال يعػاب عمييمػا شػيت إال أنيمػا 

، قمت: كىذا يعني أنيما كانا  (ِ)ىأ. «كانا ال يسمعاف شيئنا إال حديا بو
ال ينتقيػػاف كيحػػدياف بكػػؿ مػػا سػػمعا، كىػػذا ال يػػرد أحاديييمػػا الصػػحيحة 
الجيػػاد، كال يعنػػي تضػػعيفيما، كال يقتضػػي رد حػػديييما عمػػى أم حػػاؿ، 
فقد يككف دافم ذلػؾ االسػتكيار مػف الركايػة ال الطعػف فػي الػراكم، كىػك 

صػرح بضػعفيما، كأخػرج مالػؾ يبيف ىيئة الركايػة ال حػاؿ الػركاة، كلػـ ي
حدييػػو فػػي المكطػػأ عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كىػػك معػػركؼ بشػػدةن االنتقػػات 

                                                           

 . ُْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ِٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ َِِ/ٔلكامؿ ( اُ)
، تحقيؽ أحمد بف أبي العينػيف، مكتبػة ِّٕ، ترجمةَُُ/ُ( الضعفات الصيير لمبخارم ِ)

ـ ، التػػػػاريخ الكبيػػػػر البػػػػف أبػػػػي خييمػػػػة ََِٓ -ى ُِْٔابػػػػف عبػػػػاس، األكلػػػػى، 
، ىأ.«أحػدال ييث عمييما شيت، يأخذاف مف كػؿ »، كلفظو:ِٕٓٔ، ترجمة َِْ/ِ

، التعػػػديؿ كالتجػػػريح لمػػف خػػػرج لػػػو البخػػػارم فػػػي ِّٕ/ّالضػػعفات الكبيػػػر لمعقيمػػػي 
، تحقيػػؽ د/ أبػػي لبابػػة حسػػيف، ُُِٓ، ترجمػػةَُٔٔ/ّالجػػامم الصػػحيح لمبػػاجي 

ـ، كلفظػو ُٖٔٗ -ى َُْٔدار المكات لمنشػر كالتكزيػم، الريػاض، الطبعػة األكلػى، 
، ميػؿ لفػظ ٖٔ/ِِيذيب الكماؿ ، تَٗ/ْٔميؿ لفظ ابف أبي خييمة، تاريخ دمشؽ 

 . ِٓٔ/ّابف أبي خييـ ، ميزاف االعتداؿ 
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َِِٕ 
 

بعػػد أف أخػػرج اإلمػػاـ مالػػؾ  –كالتحػػرم فػػي الرجػػاؿ، كقػػد قػػاؿ العبلئػػي 
كىذا الحديث مما يحت  بو لصػحة »مف طريؽ ىذه السمسمة:  –حديينا 

 ارحمػو  –عػف جػده، لركايػة مالػؾ  أبيونسخة عمرك بف شعيب عف 
ليا، كاحتجاجو بيا في المكطأ، مم أنو اشترط أف ال يركم عف غير  –

أنػػا أكتػػب حدييػػو، كمالػػؾ »يقػػة، كقػػد سػػئؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ عنػػو فقػػاؿ: 
كػاف عمػرك بػف »، كقاؿ سفياف بف عيينػة: (ُ)ىأ.« ركل عف رجؿ عنو

شػػعيب إنمػػا يحػػدث عػػف أبيػػو عػػف جػػده، ككػػاف حدييػػو عنػػد النػػاس فيػػو 
ػػا:  ، كقػػاؿ(ِ)ىأ.« يتشػػ غيػػره خيػػر منػػو، كقػػد ركل عنػػو يقػػات »أيضن

ىذا القكؿ مف سفياف بف عيينػة ال يفيػد تضػعيفنا ، قمت: (ّ)ىأ.« الناس
ا نما فيػو تميػيف يسػير ،صريحن   ألنػو لػـ يحػدد ىػذا الشػيت، كمػا فقػط كا 

ىذا الكبلـ  دـأنو ذكر ىذا الكبلـ عمى سبيؿ الحكاية عف الناس، فبل يق
ا بػو مػف  نمػا كػاف فػي حدييػو عمى ما كرد مصرحن االحتجػاج بركايتػو، كا 

شػػػيت عنػػػد النػػػاس، بسػػػبب ىػػػذه الصػػػحيفة، كقػػػد تضػػػمف ىػػػذا الكػػػبلـ 

                                                           

، الحػديث ُِٔ( بيية المتممس في سباعيات حػديث اإلمػاـ مالػؾ بػف أنػس لمعبلئػي ص ُ)
الخامس كالعشركف ت/ حمدم عبػد المجيػد السػمفي، عػالـ الكتػب ، بيػركت، الطبعػة 

، تيػػػذيب الكمػػػاؿ ِّٖ/ٔـ ، كينظػػػر الجػػػرح كالتعػػػديؿ ُٖٓٗ -ى َُْٓاألكلػػػى، 
ْٔ/ٗ . 

 . ٖٔ/ِِ، تيذيب الكماؿ ُٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٖ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ِ)
،إكمػػػػػػػاؿ تيػػػػػػػػذيب ٖٓ/ْٔ، تػػػػػػػػاريخ دمشػػػػػػػؽ ِّٖ/ّ( الضػػػػػػػعفات الكبيػػػػػػػر لمعقيمػػػػػػػيّ)

 . ُُْٓ، ترجمة ُٖٖ/َُالكماؿ
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ُِِٕ 
 

كبػػيف غيػػره، فإنػػو قػػاؿ :  شػػيئيف: ككنػػو ذكػػره فػػي مسػػاؽ المقارنػػة بينػػو
، كذكػر أف يقػات النػاس قػد رككا عنػو، فكيػؼ يػركم «غيره خيػر منػو»

ابػػف تيميػػة  عنػػو اليقػػات عمػػى اخػػتبلؼ بمػػدانيـ، كىػػك ضػػعيؼل ، كنقػػؿ
، كقػاؿ (ُ)احتجاج سػفياف بػف عيينػة بيػذه الركايػة فػي مجمػكع الفتػاكل

« إذا ركل عنػو اليقػات فيػك يقػة يحػت  بػو» يحيى بف سػعيد القطػاف: 
، قمت: يجمم (ّ)ىأ.« حديث عمرك عندنا كاهو »كقاؿ مرة أخرل:  (ِ)ىأ.

ذا ركل الضػػعفات فيػػك  بينيمػػا بأنػػو إذا ركل عنػػو اليقػػات فيػػك يقػػة، كا 
كاه، كأف المراد ىك الحكـ عمى مركياتو ال عميو، كقاؿ الشافعي ػػػ كىػك 
يخاطػػب الحنيفيةػػػػػ حيػػث احتجػػكا عميػػو بحػػديث لعمػػرك بػػف شػػعيب فيػػو 

.. كعمػرك كعمرك بف شعيب عف عبد ا بف عمرك منقطم،»انقطاع: 
ػا تكافػؽ  ابف شعيب قد ركل لنا عف النبي صػمى ا عميػو كسػمـ أحكامن

خػػالؼ أقػػاكيمكـ، يركييػػا عنػػو اليقػػات، فيسػػندىا إلػػى النبػػي أقاكيمنػػا كت
صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، فرددتمكىػػا عمينػػا، كرددتػػـ ركايتػػو، كنسػػبتمكىا 
إلى اليمط، فأنتـ محجكجكف إف كػاف ممػف ييبػت حدييػو بأحادييػو التػي 
كافقناىا كخالفتمكىػا..، كىػك ممػف ال نيبػت ركايتػو، يػـ احتججػتـ منيػا 

عنو، كىك ممف ييبػت حدييػو، لػـ نيبتػو  ألنػو منقطػم بما لك كاف يابتنا 

                                                           

 . ُٖ/ٖ( مجمكع الفتاكل ُ)
، سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلت َٖ، ترجمػػػة ْٖ/ٖ، تيػػػذيب التيػػػذيب ٖٔ/ِِ( تيػػػذيب الكمػػػاؿ ِ)

ٓ/ْٕٗ  . 
 . ْٓ( المختمؼ فييـ البف شاىيف ص ّ)
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 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِِِٕ 
 

، كنقػؿ ابػف تيميػة عػف الشػافعي (ُ)ىأ.« بينو كبيف عبد ا بف عمػرك
كأما أئمة اإلسػبلـ » االحتجاج بيذه الركاية في مجمكع الفتاكل، فقاؿ: 

عف جده  أبيوكجميكر العممات فيحتجكف بحديث عمرك بف شعيب عف 
مالػػؾ بػػف أنػػس، كسػػفياف بػػف عيينػػة،  صػػح النقػػؿ إليػػو، مػػف ميػػؿ إذا

سػػحاؽ بػػف راىكيػػو ،  كنحكىمػػا، كميػػؿ الشػػافعي، كأحمػػد بػػف حنبػػؿ، كا 
، بينما ذكػر البييقػي عنػو أنػو كػالمتكقؼ فييػا، فقػاؿ: (ِ)ىأ. «كغيرىـ 

كالشافعي كالمتكقؼ في ركايات عمرك بػف شػعيب إذا لػـ ينضػـ إلييػا »
الشػػافعي فيقػػدـ قكلػػو ، قمػػت: البييقػػي أدرل النػػاس ب(ّ)ىأ.« مػا يتكػػدىا

عمى غيره، كلعػؿ ابػف تيميػة قػاؿ مػا قػاؿ لكػكف الشػافعي عمػؿ بحػديث 
كقػد » عمرك بف شعيب في بعض المكاضػم كمػا قػاؿ ابػف التركمػاني : 

ػا عمؿ العممات  بأحادييو كعمػؿ بيػا الشػافعي فػي مكاضػم، كعمػؿ بيػا أيضن
ه كقػد ركل شػعيب عػف أبيػو عػف جػد» ، كقػاؿ ابػف سػعد: (ْ)ىأ.« خصكمو

عبد ا بف عمرك، كركل عنو ابنو عمػرك بػف شػعيب، فحدييػو عػف أبيػو، 
، كقاؿ ىػاركف (ٓ)ىأ. « -عبد ا بف عمركيعني  –كحديث أبيو عف جده 

                                                           

، تحقيؽ محمد عبػد القػادر عطػا، دار ُِٔٗٓ، حديث ْٗٔ/ٕ( السنف الكبرل لمبييقي ُ)
 ـ. ََِّ -ى ُِْْالكتب العممية، بيركت، الطبعة اليالية، 

 . ُٖ/ٖ( مجمكع الفتاكل ِ)
 .  ُِِْٗ، حديث ّٔٔ/ٔ( السنف الكبرل لمبييقي ّ)
 .  ّٕٗ/ٕ( الجكىر النقي البف التركماني ْ)
 . ُُٗ/ِّ، تاريخ دمشؽ ٕٕٔ، ترجمة ُٖٖ/ٓ( الطبقات الكبرل البف سعد ٓ)
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ِِّٕ 
 

عمرك بف شعيب لػـ يسػمم شػيئنا مػف أبيػو، إنمػا كجػده فػي  » بف معركؼ:
: -كما في ركاية الػدكرم عنػو  –، كقاؿ يحيى بف معيف (ُ)ىأ. «كتاب أبيو

تػاب، ىػك عمػرك بػف عف جػده فيػك ك أبيوإذا حدث عمرك بف شعيب عف »
العاص، كىك يقكؿ: أبي عػف  شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بػف

جدم عػف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ، فمػف ىػا ىنػا جػات ضػعفو، أك 
، فػإذا حػدث عمػرك بػف شػعيب عػف -قالو يحيى -نحك ىذا مف الكبلـ 

ماف بػف يسػار، أك عػركة فيػك يقػة عػف سعيد بف المسيب، أك عف سمي
، كفػي ركايػة عنػو (ِ)ىأ. «ىتالت، أك قريػب مػف ىػذا الكػبلـ قالػو يحيػى

، كقػاؿ (ّ)ىأ.« ىك يقة في نفسو إنما بمي بكتاب أبيػو عػف جػده»قاؿ :
ا:  شعيب عف أبيػو عػف جػده ال  بفا كعمر »،(ْ)ىأ.« يكتب حدييو»أيضن

أنػو المرسػؿ، كجػد حجة فيو، كليس ىك بمتصؿ، كىك ضعيؼ مف قبؿ 
شعيب كتب عبد ا فركاىا إرساالن، كىي صحاح عف عبدا، غير أنو 

فػػإذا »، كعقػػب ابػػف حجػػر عمػػى ىػػذا القػػكؿ بقكلػػو: (ٓ)ىأ. «لػػـ يسػػمعيا

                                                           

 .  ِّٕٔرقـ  َِْ/ِ( التاريخ الكبير البف أبي خييمة ُ)
، تيػذيب َٕ/ِِ، تيػذيب الكمػاؿ َِّٓ، رقػـ ِْٔ/ْ –ركاية الدكرم عنػو  –( تاريخ ابف معيف ِ)

 .  ْٗ/ٖ التيذيب
، سػػػير أعػػػبلـ النػػػببلت ِْٔٓ، ترجمػػػة ِِٕ/ِ( الضػػػعفات كالمتركػػػكف البػػػف الجػػػكزم ّ)

ٓ/ْٖٔ . 
 .َْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت  َٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ  ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . ْٓ/ٖ، تيذيب التيذيب ُٖٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ٓ)
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شػيد لػو ابػف معػيف أف أحادييػو صػػحاح غيػر أنػو لػـ يسػمعيا ، كصػػح 
لبعضػػيا، فيايػػة البػػاقي أف يكػػكف كجػػادة صػػحيحة  كىػػك أحػػد سػػماعو 
، كقاؿ مرة حيف سألو ابف الجنيػد عػف عمػرك بػف (ُ)ىأ. «لتحمؿكجكه ا

، (ِ)ىأ.«ؾاكأنػو لػيس بػذ»شعيب عف أبيو عف جده، ضعيؼل، فقػاؿ : 
عمرك بػف شػعيب يقػة، قيػؿ »كفي ركاية ابف طيماف عنو، قاؿ يحيى: 

يقكؿ أصحاب الحديث، قمت لػو: كانػت ركم عف أبيول قاؿ: كذا لو فيما ي
، كسألو أبك حاتـ عف عمرك ابف شػعيب فقػاؿ: (ّ)ىأ. «صحيفةل، قاؿ: نعـ

، (ْ)ىأ.« مػا أقػكؿ فيػو، ركل عنػو األئمػة»، كقاؿ: -كغضب  -ما شأنو ل
كقاؿ حيف سألو أبك بكػر بػف أبػي خييمػة عػف حػديث عمػرك بػف شػعيب لػـ 
ردكهل، كما يقكؿ فيول، لػـ يسػمم مػف أبيػول، فقػاؿ: بمػى يػـ قػاؿ لػو: إنيػـ 

قػػاؿ أيػػكب: حػػديني عمػػرك بػػف شػػعيب، »  ينكػػركف ذلػػؾ، فقػػاؿ ابػػف معػػيف:
ات نيـ قػػالكا حػيف مػػكػفػذكر أبػا عػػف أب إلػى جػده، كقػػد سػمم مػػف أبيػو، كل

                                                           

 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ُ)
 .  ُٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٓ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ِ)
، تحقيػؽ ْٖ( مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف فػي الرجػاؿ )ركايػة ابػف طيمػاف(، ص ّ)

 د/ أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ. 
 .  ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
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ِِٕٓ 
 

، قمػػت: (ُ)ىأ. «عمػػرك ابػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده، إنمػػا ىػػذا كتػػاب
مجمكع ىذه الركايات الكاردة عف يحيى بف معيف يتفؽ عمى أف عمػرك بػف 

، كمػا يفيػـ منػو «بػذاؾ لػيس»شعيب يقة في نفسو، كأمػا قػكؿ بػف معػيف: 
محمػػكؿ عمػى ركايتػو عػف أبيػو عػػف  الحمػؿ عمػى عمػرك بػف شػعيب فإنػو

جده، كما صرح بو في ركاية عباس الدكرم، كسبب طعف ابف معػيف ػػػ 
في ركاية ػػ لعمرك بف شعيب عف أبيػو عػف جػده بسػبب عػدـ السػماع، 
أك لتحدييػػػو مػػػف الصػػػحيفة، كككنيػػػا مرسػػػمة عنػػػده ، فيكػػػكف تضػػػعيفو 

،  كىػػك عػػدـ االتصػػاؿ عمػػى أنػػو مػػف بػػاب الصػػنعة الحديييػػة، لحدييػػو
كيككف احتجاجو بيذه الركاية  لككنيا صحيحة إلى عبد ا بف عمػرك 
ػػػػػ كمػػا صػػرح ىػػك نفسػػو بػػذلؾ ػػػػ، كلتحػػديث األئمػػة بيػػا، كتمقػػييـ إياىػػا 
بالقبكؿ، كىذا سبب غضب ابف معيف حيف سألو أبك حاتـ، كأجابو بأف 

، كذكر أنو يقة ػػػ فػي ركايػة ابػف طيمػاف عنػو ػػػػ، األئمة قد حديكا عنو
 كأف أصحاب الحديث عمى تكييؽ ركاية عمرك عف أبيو.

فيظير مماسبؽ: أف ابف معيف يرل أف حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف  
جػػده صػػحيح  لتمقػػي المحػػدييف لحدييػػو بػػالقبكؿ، كأنػػو صػػح سػػماعو لبعضػػيا، 

كجادة أحد طػرؽ التحمػؿ، كمػا قػاؿ كغاية الباقي أف تككف كجادة صحيحة، كال
ابف معيف كأئمػة وخػريف يحتجػكف ابف حجر، كيتيد ذلؾ ما نقمو البخارم مف أف 

                                                           

، ذكػر مػف اختمػؼ العممػات كنقػاد الحػديث ِٖٕٔ، رقػـ ُِْ/ِ( تاريخ ابف أبػي خييمػة ُ)
، تحقيػؽ حمػػاد األنصػػارم، مكتبػة أضػػكات السػػمؼ، الريػػاض، ٓالبػػف شػػاىيف ص فيػو

 .ٖٖ/ْٔـ ، تاريخ دمشؽ ُٗٗٗ -ى ُُْٗالطبعة األكلى، 
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ِِٕٔ 
 

قػػد سػػمم أبػػكه شػػعيب مػػف جػػده عبػػد ا بػػف » بحدييػػو، كقػػاؿ عمػػي بػػف المػػديني: 
ػا: (ُ)ىأ. «كعمػرك بػف شػعيب عنػدنا يقػة، ككتابػو صػحيح عمرك، مػا »، كعنػو أيضن

عف أبيو عف جػده  ل عمركؾ كمو صحيح، كما رك ل  فذعنو أيكب، كابف جري لرك 
ىػذا الكػبلـ »، كعقػب عميػو الػذىبي بقكلػو: (ِ)ىأ.« كتاب كجده، فيك ضػعيؼ فذلؾ
، قمت: قاؿ ذلؾ لما فيػو مػف تنػاقض بػيف تصػحيح ركايػة عمػرك (ّ)ىأ. «اعد قائـق

ػا:  سػمم شػعيب مػف عبػد ا »بف شعيب عف أبيو عف جده كتضػعيفيا، كقػاؿ أيضن
، كلئلمػػاـ البخػػارم قػػكالف، (ْ)ىأ.« مػػرك، كسػػمم منػػو ابنػػو عمػػرك بػػف شػػعيببػػف ع

فييما اإلشارة إلى أف عمي بف المديني ييعٌدؿ ركاية عمرك بف شعيب عف أبيػو عػف 
حنبػؿ، كعمػي بػف عبػد ا،  أحمػد بػف رأيػت..ك »جده كيحػت  بيػا، قػاؿ البخػارم: 

سحاؽ بف إبراىيـ يحتجكف بحديث عمػرك بػف شػ  «عيب عػف أبيػوكالحميدم، كا 
ػػا: (ٓ)ىأ. اجتمػػم عمػػي، كيحيػػى بػػف معػػيف، كأحمػػد، كأبػػك خييمػػة، »، كقػػاؿ أيضن

يبتػكه، كذكػركا أنػو كشيكخ مف أىؿ العمـ، فتذاكركا حديث عمػرك بػف شػعيب، ف

                                                           

 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ُ)
، سػػير أعػػبلـ َُْ( سػػتاالت محمػػد بػػف عيمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة لعمػػي بػػف المػػديني ص ِ)

 . ِٓٔ/ّ، الميزاف ُْٖ/ٓالنببلت 
 . ُْٖ/ٓببلت ( سير أعبلـ النّ)
 . ْٕٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ْ)
 . ٕٖ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِٖٕٓ، ترجمة ّّْ/ٔ( التاريخ الكبير لمبخارم ٓ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِِٕٕ 
 

كقػد ركم » ، كقاؿ العراقي بعػد أف أكرد ركايتػي البخػارم ىػاتيف: (ُ)ىأ. «حجة
ؼ مػا نقمػو البخػارم عػنيـ، عف أحمد كيحيى بف معيف كعمي بف المديني خػبل

، قمت: كيمكػف التكفيػؽ (ِ)ىأ.« عف جده أبيومما يقتضي تضعيؼ ركايتو عف 
بيف ىذه الركايات بأف ابف المديني ضعؼ ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده  لككنيػا 
كتابنا كجده، لـ يتحقؽ فيو السماع كاالتصاؿ المباشر، فضعفيا بيذا االعتبار، 

ا، كتمقييـ ليا بالقبكؿ، كقد يككف قبكؿ الركايػة كصححيا  الحتجاج األئمة بي
بالعمؿ بيا أحيانناػػػػ كمػا ىػك الشػأف فػي ىػذه الركايػة ػػػػ، كبيػذا تمتػئـ الركايػات 

إذا كػاف الػراكم عػف عمػرك بػف »عف ابف المديني، كقاؿ إسػحاؽ ابػف راىكيػو: 
، (ّ)ىأ. «ف عمػرشعيب عف أبيو عف جده يقة، فيػك كػأيكب عػف نػافم عػف ابػ

كأما اشتراط بعضيـ أف يككف الراكم عنو يقػة، »عميو ابف حجر بقكلو: كعمؽ 
ػ إسػحاؽ ، كعف«فيذا الشرط معتبر في جميم الركاة ال يختص بو عمرك ا أيضن

عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده كػػػأيكب عػػػف نػػػافم عػػػف ابػػػف »قػػػاؿ: 
 ةكىػذا التشػبيو نيايػة فػي الجبللػ»، كعمػؽ النػككم عميػو بقكلػو : (ْ)ىأ.«عمر

                                                           

، تحقيػػؽ محمػػد حامػػد الفقػػي، دار المعرفػػة، ِّٕ/ُ( طبقػػات الحنابمػػة البػػف أبػػي يعمػػي ُ)
 بيركت.

كعبػد المطيػؼ  ، تحقيػؽ د/مػاىر ياسػيف الفحػؿ،ُٖٖ/ِ( شرح التبصرة كالتػذكرة لمعراقػي ِ)
 ـ. ََِِ -ى ُِّْاليميـ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 . ْٕٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ِٕ/ِِ، تيذيب الكماؿ ٖٔ/ْٔتاريخ دمشؽ ( ّ)
 . ِْٔ/ّ، ميزاف االعتداؿ ٖٔ/ْٔ، تاريخ دمشؽ َِِ/ٔ( الكامؿ ْ)
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ِِٕٖ 
 

اإلمػػاـ إسػػحاؽ ممػػف عػػدىـ البخػػارم يحتجػػكف ، قمػػت: (ُ)ىأ.«بػػؿ إسػػحاؽمػػف ق
عػف جػده، كىاتػاف الركايتػاف متفقتػاف عمػى  أبيػوبحديث عمرك بف شعيب عف 

كأنػا أكتػب »الداللة عمػى تكييقػو لػو، كتعظيمػو لشػأنو، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: 
ػ(ِ)ىأ.« حدييو، كربما احتججنا بو، كربما كجس في القمػب منػو ا: ، كقػاؿ أيضن

ىك عمرك بف شعيب بف محمػد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص، كيقػاؿ: »
ػا (ّ)ىأ. «حدث مف كتاب جػده، كلػـ يسػمعو منػو إف شعيبنا فيمػا  –، كقػاؿ أيضن

أصحاب الحديث إذا شاتكا احتجكا بحػديث عمػرك بػف »: -ركاه أبك داكد عنو 
ذا شػػاتكا تركػػكهشػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده ك  الػػذىبي ، كعقػػب عميػػو (ْ)ىأ. «ا 

كىذا محمكؿ عمى أنيـ يترددكف في االحتجاج بو، ال أنيـ » بقكلو في السير:
، كقػاؿ فػػي الميػػزاف معقبنػػا عمػػى ىػػذا (ٓ)ىأ. «يفعمػكف ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ التشػػيي

                                                           

 . ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب ُ)
، ترجمة محمد عمي األزىرم، دار الفاركؽ ْٓ، رقـ ٕٔماـ أحمد ص( ستاالت األيـر لئلِ)

، ِّٖ/ٔـ، الجػػرح كالتعػػديؿ ََِٕ -ى ُِْٖالحدييػػة، القػػاىرة، الطبعػػة األكلػػى، 
 . ٗٔ/ِِتيذيب الكماؿ 

، تحقيؽ شكر ا قكجاني، متسسة الرسالة، بيػركت، َٗ( المراسيؿ البف أبي حاتـ ص ّ)
تحصػػػيؿ فػػػي ذكػػػر ركاة المراسػػػيؿ البػػػف العراقػػػي ، تحفػػػة الىُّٕٗالطبعػػػة األكلػػػى، 

 . ُْٖص
 . ْٗ/ٖ، تيذيب التيذيب َْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ٗٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ ْ)
 . َْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ٓ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِِٕٗ 
 

ػػا: (ُ)ىأ.« يعنػػي لتػػرددىـ فػػي شػػأنو»القػػكؿ:  لػػو أشػػيات منػػاكير، »، كقػػاؿ أيضن
نما يكتب حدييو، يعتبػر بػو، فأمػا أف يكػكف حجػة  كقػد  -، كقػاؿ: (ِ)ىأ.«فػبلكا 

مػف أبيػو شػيئنال فقػاؿ: يقػكؿ  معمرك بف شعيب سم»:  -سألو محمد الكراؽ 
، قمػػت: فػػأبكه سػػمم مػػف عبػػد ا بػػف عمػػركل، قػػاؿ: نعػػـ، أراه قػػد أبػػيحػػديني 
ا: (ّ)ىأ.«  سمم منو بػف شػعيب اما أعمـ أحدنا ترؾ حديث عمػرك »، كقاؿ أيضن

 ربما»: -كما قاؿ األيـر عنو  –اـ أحمد ، كقاؿ اإلم(ْ)ىأ.« عف جده أبيوعف 
( كفي إسناده شيت، فيتخذ بو إذا لـ يجيت خبلفو كاف الحديث عف النبي )

براىيـ اليجرم... ، كقد نقؿ (ٓ)ىأ. «أيبت منو، ميؿ حديث عمرك بف شعيب، كا 
نقػػؿ البخػػارم عنػػو مػػم وخػػريف االحتجػػاج بعمػػرك بػػف شػػعيب كبحدييػػو، كأنيػػـ 

كأمػػا أكيػػر أىػػؿ الحػػديث يحتجػػكف »يػػؿ ذلػػؾ، فقػػاؿ: ييبتكنػػو، كذكػػر الترمػػذم م
سػػحاؽ كغيرىمػػابحػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب، كييبتكنػػو، مػػن ، (ٔ)ىأ. «يـ أحمػػد كا 

                                                           

 . ِْٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
 .  ِٓٔ/ّ، ميزاف االعتداؿ َْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ٖٔ/ِِ( تيذيب الكماؿ ِ)
، تيػذيب ٗٔ/ِِ، تيػذيب الكمػاؿ َْٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت  ٕٖ/ْٔدمشؽ  ( تاريخّ)

  َٓ/ٖالتيذيب 
 .  ُِٖ، رقـ ٖٔ( ستاالت أبي داكد لئلماـ أحمد ص ْ)
، تحقيؽ د. ىماـ سعيد، مكتبة المنار، ُّٗ، ُِٗ( شرح عمؿ الترمذم البف رجب ص ٓ)

 ـ. ُٕٖٗ -ى َُْٕالمنار، األردف، الطبعة  األكلى، 
، دار اليػػرب اإلسػػبلمي، بيػػركت ، تحقيػػؽ د. بشػػار ُْٔحػػديث ِٔ/،ِذم ( سػػنف الترمػػٔ)

 ـ. ُٖٗٗعكاد، 
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 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

َِّٕ 
 

ػا، ففييػا أف المحػدييف يحتجػكف أحياننػا  قمت: ىذه الركايات يفسر بعضػيا بعضن
بركاية عمرك بف شعيب عػف أبيػو عػف جػده، كتػارة ال يحتجػكف بيػا، كىػذا مػا 

ي داكد، كفػػػي ركايػػة األيػػـر إيضػػػاح لمكقػػؼ اإلمػػاـ أحمػػػد أكضػػحتو ركايػػة أبػػ
خاصة، فيك ال يعمؿ بحديث عمرك بف شعيب إذا عكرض بمػا ىػك أقػكل منػو 
أك ال يكجد في الباب سكاه مطمقنا، كأما قكؿ أحمد: بأف لو مناكير، كأنو يكتػب 
حدييو، يعتبر بو، كال يككف حجة مطمقنا، فيك مقيد بما جػات فػي ركايػة األيػـر 

أبػػي داكد عػػف اإلمػػاـ أحمػػد، كيكػػكف المعنػػى: أف أصػػحاب الحػػديث إذا شػػاتكا ك 
ترككه يعني في حالة النكارة، كاحتجكا بو في غير ذلؾ ػػ مما ذكػره األيػـر ػػػ، ال 
أنيـ يترككنو في سائر األحكاؿ، كيرد عميػو أيضػا بمػا نػص عميػو أحمػد نفسػو 

اه البخػارم كالترمػذم مف أف أحدنا لـ يترؾ حدييو عػف أبيػو عػف جػده، كمػا حكػ
عػػف أحمػػد كغيػػره مػػف االحتجػػاج بحدييػػو عنػػد المحػػدييف ، كمػػا ذكػػره ابػػف أبػػي 
حػػاتـ عػػف أحمػػد مػػف أنػػو حػػدث مػػف كتػػاب جػػده كلػػـ يسػػمعو منػػو ، فيػػك كارد 

نفسػػو بصػػيية التمػػريض، كمػػدفكع بمػػا جػػات فيػػو التصػػريح عػػف اإلمػػاـ أحمػػد 
عمرك كييرنا في مسػنده، بسماع شعيب مف جده، كقد أخرج اإلماـ أحمد مف حديث 

كالمناكير ال تقدح إال إذا كيػرت، كىػي ليسػت مػف عمػرك بػف شػعيب، بػؿ ممػف ىػك 
عمػرك بػف »دكنو مف الضعفات كالمجاىيؿ، فيك برئ منيا، كقاؿ أحمد بػف صػالح: 

شعيب سمم مف أبيػو عػف جػده، ككمػو سػماع ، كعمػرك بػف شػعيب يقػة، كأحادييػو 
عمػػرك بػػف »كقػػاؿ أحمػػد بػػف سػػعيد الػػدارمي:  ،(ُ)ىأ.« عػػف أبيػػو تقػػـك مقػػاـ اليبػػت

                                                           

، تحقيػؽ صػبحي السػامرائي، ُْٖ، ترجمة ُِٓ( تاريخ أسمات اليقات البف شاىيف صُ)
ـ، إكمػاؿ تيػذيب الكمػاؿ ُْٖٗ -ى َُْْالدار السمفية، الككيت، الطبعة األكلػى، 
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ُِّٕ 
 

شعيب يقة، ركل عنو الذيف نظركا في الرجاؿ ميؿ أيكب، كالزىرم، كالحكـ، كاحت  
عمػر، كعبػد  بػف أصحابنا بحدييػو، كسػمم أبػكه مػف عبػد ا بػف عمػرك، كعبػد ا

الزىػػرم كغيػػره مػػف  ، قمػػت: جعػػؿ أحمػػد بػػف سػػعيد تحػػديث(ُ)ىأ.« ا بػػف عبػػاس
و حجػػة فػػي قبػػكؿ حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده، اليقػػات، عنػػ

بػا زرعػة عػف عمػرك بػف أسػألت »كاالحتجاج بػو، كيتكػده قػكؿ ابػف أبػي حػاتـ:
، كالزىػرم،  شعيب، فقاؿ: ركل عنو اليقػات ميػؿ أيػكب السػخيتاني، كأبػي حػاـز
بػف حنبػؿ، كعمػي اكرأيػت أحمػد ..»، كقػاؿ البخػارم: (ِ)ىأ. «كالحكـ بػف عتيبػة

سػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ يحتجػػكف بحػػديث عمػػرك بػػف بػػف عبػػد ا ، كالحميػػدم، كا 
كفييا اخػتبلؼ  –، كقد أكرد ىذه العبارة عف البخارم (ّ)ىأ.« شعيب عف أبيو 

، كعمػي أحمػد بػف حنبػؿ ترأي»اإلماـ الترمذم في العمؿ الكبير، فقاؿ:  –يسير 
سػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ يحتجػػكف بحػػديث عمػػرك بػػف  بػػف عبػػد ا، كالحميػػدم، كا 

، كأكردىا العراقي فػي شػرح التبصػرة (ْ)ىأ. «عيب، كشعيب قد سمم مف جدهش

                                                           

َُ/ُٖٗ . 
، دار الفكػػر، بيػػركت، الطبعػػة ِْٓ، ترجمػػة ّْٓ/ِنػػككم ( تيػػذيب األسػػمات كالميػػات لمُ)

، سػير ّٕ/ِِـ ، تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات ، تيذيب الكماؿ ُٔٗٗاألكلى، 
 .  ْٕٖ/ٓأعبلـ النببلت 

 . ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ  ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ِ)
 . ِٖٕٓ، ت ّّْ/ٔ( التاريخ الكبير لمبخارم ّ)
، تحقيؽ صبحي السػامرائي، كوخػريف، عػالـ ُٖٔ، رقـ َُٖ ( العمؿ الكبير لمترمذم صْ)

 ى . َُْٗالكتب ، مكتبة النيضة العربية، بيركت، الطبعة األكلى، 
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ا  – حمػد بػف حنبػؿ، قػاؿ البخػارم: رأيػت أ»، فقػاؿ: –كفييا اختبلؼ يسير أيضن
سحاؽ بف راىكيو، كأبػا عبيػد، كعامػة أصػحابنا يحتجػكف  كعمي بف المديني، كا 

يف، قػاؿ بحديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، ما تركو أحد مػف المسػمم
، كقػػاؿ مػػرة: «كالحميػػدم»، زاد فػػي ركايػػة :(ُ)البخػػارم: فمػػف النػػاس بعػػدىـل 

اجتمم عمي، كيحيى بف معيف، كأحمد، كأبك خييمة، كشػيكخ مػف أىػؿ العمػـ، »
، كسػػأؿ (ِ)ىأ. «فتػػذاكركا حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب فيبتػػكه، كذكػػركا أنػػو حجػػة
شعيب مف عبػد ا أحمد بف تميـ اإلماـ البخارم: سمم شعيب كالد عمرك بف 

بف عمرك، قاؿ: "نعػـ"، قمػت لػو: فعمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده يػتكمـ 
النػػاس فيػػػو، قػػاؿ: "رأيػػػت عمػػػي بػػف المػػػديني، كأحمػػػد بػػف حنبػػػؿ، كالحميػػػدم، 
سحاؽ بف راىكيو يحتجكف بو"، قاؿ: قمت: فمف يتكمـ فيو يقكؿ ماذال، قاؿ:  كا 

ا: (ّ)ىأ. «يقكلكف: إف عمرك بف شعيب أكير أك نحك ىذا  عمرك »، كقاؿ أيضن
عيد بػف باه، كسأبف العاص، سمم  كبف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمر 

كقد صحح اإلماـ البخارم حديث عمػرك بػف شػعيب »،(ْ)ىأ.«المسيب، كطاكسنا
في الكضكت مف مس الذكر، كىذا الحديث معركؼ مف ركاية عمرك بف شعيب 

                                                           

، كالػذىبي فػي السػير ٗٔ/ِِ( أكرد قكؿ البخػارم بيػذا المفػظ المػزم فػي تيػذيب الكمػاؿ ُ)
 . ْٗ/ٖ، تيذيب التيذيب َْٖ/ٓ

 .  ُٖٖ/ِ( شرح التبصرة لمعراقي ِ)
، تحقيػػؽ شػػعيب األرنػػتكط كوخػػريف ، متسسػػة  َََّ، ح ْٕٓ/ّف الػػدارقطني ( سػػنّ)

 ـ. ََِْ -ى ُِْْالرسالة بيركت، الطبعة األكلى، 
 . ِّْ/ٔ( التاريخ الكبير لمبخارم ْ)
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، حيػث (ُ)ىأ.«بيػر فػي العيػديفعف أبيو عػف جػده، كمػا صػحح حدييػو فػي التك
لػيس فػي البػاب شػيت  »قاؿ الترمػذم فػي التكبيػر فػي العيػديف عػف البخػارم: 

، كاحػػت  البخػػارم بركايػػة عمػػرك بػػف شػػعيب فػػي جػػزت (ِ)ىأ...«أصػػح مػػف ىػػذا
القراتة خمؼ اإلماـ كما ذكر ابف حجػر فػي التيػذيب، كقػاؿ يعقػكب بػف شػيبة: 

في الحديث، كينتقػي فػي الرجػاؿ يقػكؿ ما رأيت أحدنا مف أصحابنا ممف ينظر »
في عمرك بف شعيب شيئنا، كحدييو عندىـ صحيح، كىك يقة يبػت، كاألحاديػث 

عنػػو  لضػػعفات رككىػػا عنػػو، كمػػا رك التػػي أنكركىػػا مػػف حدييػػو إنمػػا ىػػي لقػػـك 
 أيػػػػكب :ركل عنػػػػو اليقػػػػات ميػػػػؿ»، كقػػػػاؿ أبػػػػك زرعػػػػة:(ّ)ىأ.« اليقػػػػات فصػػػػحيح

، كالزىرم، ك  نما أنكركا عميو كيػرة ركايتػو السخيتاني، كأبي حاـز الحكـ بف عتيبة، كا 
عف أبيو عف جده..، إنما سمم أحاديث يسيرة، كأخذ صػحيفة كانػت عنػده فركاىػا، 
ما أقؿ ما نصيب عنو مما ركل عف غيػر أبيػو عػف جػده مػف المنكػر، كعامػة ىػذه 
المناكير التي تركل عف عمرك بف شعيب إنما ىي عف المينػى بػف الصػباح، كابػف 

                                                           

، ٔٓ( االحتجاج بركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جػده ، د/ إبػراىيـ الصػبيحي ص ُ)
مػف طريػؽ ىػذه الركايػة فػي  حػدييا معمقػاقمت: ذكػر ابػف حجػر بعػد أف أكرد لمبخػارم 

و، كذكر مف كصمو :" كىذا ميصيَّر مػف البخػارم إلػى تقكيػة شػيخو عمػرك بػف صحيح
(، فيي صحيحة عنده كصالحة لبلحتجاج كمػا يفيػـ ِّٓ/َُشعيب"أىػ.)فتح البارم

 مف الترمذم في العمؿ، كأيبت البخارم سماع شعيب مف جده.  
 . ُْٓ، حديث ّٗ( العمؿ الكبير لمترمذم ص ِ)
 . ْٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ّ)
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ا: (ُ)ىأ. «ة، كالضعفاتلييع أنو يقة في نفسو ، إنما تكمـ فيػو ي، كمك»، كقاؿ أيضن
، قمت: يظير مػف كػبلـ أبػي زرعػة أنػو يميػؿ إلػى قبػكؿ (ِ)ىأ.« بسبب كتاب عنده 

ركاية عمرك بف شعيب عف أبيػو عػف جػده عمػى الػرغـ مػف ككنيػا صػحيفة، مػا لػـ 
ت فػػي ىػػذه الركايػػة إنمػػا تكػػف مػػف ركايػػة الضػػعفات  ألف أغمػػب المنػػاكير التػػي كقعػػ

جاتت مف جيتيـ دكف اليقات، فالمنػاكير مػف ركايػات اليقػات عنػو نػادرة أك قميمػة 
، «عػف أبيػو عػف جػده إنمػا أنكػركا عميػو كيػرة ركايتػو»جدنا، فبل تضر، كأما قكلو: 

فإنما ىك حكاية عف غيػره، كليسػت قكلػو، كال تقػدح مػا داـ الػراكم يقػة، كقػاؿ 
 ل،ف عمرك بف شعيب عف أبيو عػف جػده حجػة عنػدؾحيف سئؿ ع»أبك داكد: 

كرجػػػح بيػػػز بػػػف حكػػػيـ »، كزاد الػػػذىبي: (ّ)ىأ. «ال، كال نصػػػؼ حجػػػة»قػػػاؿ: 
، قمػػػت: كىػػػذا جػػػرح مػػػبيـ إذ لػػػـ يكضػػػح أبػػػك داكد سػػػبب عػػػدـ (ْ)ىأ.« عميػػػو

احتجاجػػو، كال سػػبب الضػػعؼ ، كمػػا صػػرح بػػو ىنػػا يختمػػؼ مػػم مػػا فعمػػو فػػي 
ا لحػديث عمػرك بػف شػعيب، كقػد احػت  بػو سننو، فإنو أكير أئمة السنف إخراجن 

فػػي سػػننو، كأدخػػؿ حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب فػػي تػػراجـ كتابػػو فػػي كييػػر مػػف 
بعػة، كابػف احػت  بػو أربػاب السػنف األر »األبكاب كعبر عف ذلؾ الذىبي بقكلػو: 

                                                           

سػير أعػبلـ ، ُٕ/ِِ، تيػذيب الكمػاؿ ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ُ)
 . ُْٖ/ٓالنببلت 

 . ٖٗ/ْٔ، تاريخ دمشؽ ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ِ)
، تيػػذيب ِْٔ/ّ، ميػػزاف االعتػػداؿ ُْٖ/ٓ، سػػيرأعبلـ النػػببلت ِٕ/ِِ( تيػػذيب الكمػػاؿّ)

 . َٓ/ٖب التيذي
 . ُْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ْ)
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كقػػاؿ ابػػف القػػيـ : ، (ُ)ىأ. «خزيمػػة، كابػػف حبػػاف فػػي بعػػض الصػػكر، كالحػػاكـ
، فمعػػؿ أبػػا داكد قػػاؿ قكلػػو ىػػذا (0).ىأ« ياتكاحػػت  بػػو األئمػػة كميػػـ فػػي الػػد»

مقارنػػة بركايػػة بيػػز بػػف حكػػيـ عػػف أبيػػو عػػف جػػده كمػػا ذكػػر الػػذىبي، أك تييػػر 
لػيس بقػكم، يكتػب حدييػو، »اجتياده، فػاحت  بػو فػي سػننو، كقػاؿ أبػك حػاتـ: 

، كحيف سئؿ: أييما أحب إليؾ عمرك (ّ)ىأ.« كما ركل عنو اليقات فيذاكر بو 
ف جػده، أـ بيػز بػف حكػيـ عػف أبيػو عػف جػدهل، فقػاؿ : بف شعيب عف أبيو ع

، كبػػيف السػػيكطي سػػبب ىػػذا (ْ)ىأ.« عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده»
ألف البخػػػارم صػػػحح نسػػػخة .. التػػػرجيح، كىػػػك تصػػػحيح البخػػػارم، فإنػػػو قػػػاؿ:"

كمما يحت   ، كقاؿ أيضا:"(5)"أ.قكىك أقكل مف استشياده بنسخة بيز ،عمرك
مػف تكمػـ »، كقػاؿ الترمػذم: (6)"أ.ىػػبيػا فػي المكطأبو لصحتيا احتجػاج مالػؾ 
ألنو يحدث عف صحيفة جػده، كػأنيـ  إنما ضعفو :في حديث عمرك بف شعيب
، قمػػت: يظيػػر منػػو أف أبػػا (ٕ)ىأ. «حاديػػث مػػف جػػدهرأكا أنػػو لػػـ يسػػمم ىػػذه األ

                                                           

 . َْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
، دار الكتب العممية، بيركت،الطبعة َُِ/ُِحاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد  (ِ)

  ى.ُُْٓاليانية،
 . ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ّ)
 . ُّْ/ِ،  ِّٗ/ٔ( الجرح كالتعديؿ ْ)
 . ِٗٓ/ِ تدريب الراكم (ٓ)
 .ِٖٓ/ِيب الراكمتدر ( ٔ)
 . ِِّ، حديث ِْٓ/ُ( سنف الترمذم ٕ)
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ىػك شػيخ، يكتػب حدييػو، كال »حاتـ يفضؿ عمرنا عمى بيز، كقد قاؿ عف بيز: 
، كىذا يشير إلى أنو يقبؿ حديث بيػز إذا اعتضػد بالمتابعػات (ُ)ىأ.«يحت  بو 

أك الشكاىد، كركاية عمرك عف أبيو عف جده أحب إليو مف بيز عف أبيو عف 
جده، فتككف ركاية عمرك أعمى مػف ركايػة بيػز فػي القبػكؿ كاالحتجػاج بسػبب 
تفضيمو ركاية عمرك عمييا، كىك ذك تشدد في الجرح كالتعديؿ، فمعمػو قػاؿ مػا 

ا: « ليس بالقكم » اؿ في عمرك: ق بسبب ما قيؿ فييا، فإف الترمذم قاؿ أيضن
كشعيب قد سمم مف جده عبد ا بف عمرك، كقد تكمـ يحيى بف سػعيد فػي » 

فإنما ضػعفو مػف  ،حديث عمرك بف شعيب، كقاؿ: ىك عندنا كاهو ، كمف ضعفو
الحػديث و يحدث مف صػحيفة جػده عبػد ا بػف عمػرك، كأمػا أكيػر أىػؿ قبؿ أن

سحاؽ، كغيرىمافيحتجكف بحديث عمرك بف شعيب كييبتكنو ، منيـ أحمد،   «كا 
إشػارة  (ّ)ىأ« رأيت أحمد بف حنبػؿ..»، كنقؿ الترمذم كبلـ البخارم السابؽ: (ِ)ىأ.

إشارة إلى أنو يميؿ إلى االحتجاج بيذه الركايػة، كقػد حسػف كصػحح حػديث عمػرك 
 »كقػاؿ ابػف أبػي خييمػة:بف شعيب عف أبيو عف جده في غير مكضػم فػي سػننو، 

قمت ليحيى بف معيف: حديث عمرك بف شعيب لـ ردكهل ما تقكؿ فيػول ، لػـ يسػمم 
ل قاؿ: بمى، قمت: إنيػـ ينكػركف ذلػؾ، قػاؿ: قػاؿ أيػكب: حػديني عمػرك بػف أبيومف 

شعيب، ذكر أبػا عػف أب إلػى جػده، كقػد سػمم مػف أبيػو، كلكػنيـ قػالكا حػيف مػات: 

                                                           

 . ُّْ/ِ( الجرح كالتعديؿ ُ)
 . ُْٔ، حديث ِٔ/ِ( سنف الترمذم ِ)
 . ِِّ، حديث ِْٓ/ُ( سنف الترمذم ّ)
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ِّٕٕ 
 

، كعمؽ عميو ابف حجػر (ُ)ىأ. «إنما ىذا كتاب عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده
قػائبلن : كلػػـ يػػأت التصػػريح بػػذكر محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك فػػي حػػديث إال فػػي 

كذلؾ نادر، ال يعكؿ عميو، كلكف استدؿ ابػف  –فيما كقفت عميو  –ىذيف الحديييف 
كقد قاؿ أىػؿ »، كقاؿ البزار: (ِ)ىأ. «معيف بذلؾ عمى صحة سماع عمرك بف أبيو

، كقػػاؿ صػػالح (ّ)ىأ.« لعمػػـ: حدييػػو عػػف غيػػر أبيػػو يقبػػؿ، كعػػف أبيػػو صػػحيفةا
أحادييػػػػػو صػػػػػحيفة ك  ،يقػػػػػة، كلكػػػػػف أحادييػػػػػو ال أدرم كيػػػػػؼ ىػػػػػيل»جػػػػػزرة:
بػف اما ركل عنو أيكب، كابف جري ، كحسػيف »، كقاؿ الساجي: (ْ)ىأ.«كريكىا

ذا ركل عنػػو المينػػى بػػف الصػػباح، كالحجػػاج بػػف أرطػػأة ، كابػػف  المعمػػـ فصػػحيح، كا 
، كركل ابػػف خزيمػػة عػػدة أحاديػػث فػػي صػػحيحو بيػػذه (ٓ)ىأ.« لييعػػة ففيػػو ضػػعؼ

عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، كذلؾ »السمسمة، كاحت  بيا، كقاؿ الطحاكم: 
ػػا لػػيس بسػػماع نمػػا ىػػك حكايػػة عػػف (ٔ)ىأ.« عنػػدىـ أيضن ، قمػػت: لػػيس ىػػذا رأيػػو، كا 

قػد صػح سػماع عمػرك ك »غيره، كىـ الشافعية، كقاؿ أبك بكر بف زياد النيسابكرم: 
« شػعيب مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك ف أبيو شػعيب، كصػح سػماعمبف شعيب 

                                                           

 . ٖٖ/ْٔ، تاريخ دمشؽ  ِٖٕٔ، رقـ ُِْ/ِ(التاريخ الكبير البف أبي خييمة ُ)
 . ّٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ِ)
 . ُُُ/ِ( نصب الراية ّ)
 . ُٖٖ/َُ، إكماؿ تيذيب الكماؿ ٖٔ/ْٔ( تاريخ دمشؽ ْ)
 . ُٖٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ٓ)
، تحقيؽ محمد النجػار، محمػد سػيد، عػالـ  ُِٕٕ، حديث ّْْ/ْ( شرح معاني اييار ٔ)

 ـ . ُْٗٗ -ى ُُْْالكتب، الطبعة األكلى،
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سػحاؽ »، كقاؿ ابف حباف: (ُ)ىأ. ككاف أحمد بف حنبؿ، كعمي بف المػديني ، كا 
تجكف بحدييو، كتركو ابف القطاف، كأما يحيػى بػف معػيف فمػرض بف إبراىيـ يح

ابف المسيب عف اليقات القكؿ فيو..، إذا ركل عمرك بف شعيب عف طاكس، ك 
ذا ركل عػف أبيػو  غير أبيو فيك يقة يجكز االحتجاج بما يػركم عػف ىػتالت، كا 
عف جده ففيو مناكير كييػرة، ال يجػكز االحتجػاج عنػدم بشػيت ركاه عػف أبيػو 
عػػف جػػده  ألف ىػػذا اإلسػػناد ال يخمػػك مػػف أف يكػػكف مرسػػبلن، أك منقطعنػػا  ألنػػو 

ف عمرك، فػإذا ركل عػف أبيػو، فػأبكه عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا ب
ذا ركل عف جده، كأراد عبد ا بف عمرك جد شعيب، فإف شعيبنا لػـ  شعيب، كا 

ف أراد بقكلػػو:  عػػف »يمػػؽ عبػػد ا بػػف عمػػرك، كالخبػػر بنقمػػو ىػػذا منقطػػم، كا 
جده األدنى، فيك محمد بف عبد ا بف عمػرك، كمحمػد بػف عبػد ا ال « جده

النقؿ يككف مرسبلن ، فبل تخمك ركاية عمرك بف شػعيب صحبة لو، فالخبر بيذا 
، كالمرسػؿ المنقطػم مػف (ِ)عف أبيو عف جده مػف أف يكػكف مرسػبلن أك منقطعنػا

                                                           

يب ، تيػػػػػػػػذٕٖ/ْٔ، تػػػػػػػاريخ دمشػػػػػػػؽِٗٗٗ، حػػػػػػػػديث ْْٕ/ّ( سػػػػػػػنف الػػػػػػػدارقطني ُ)
 .  ّٕ/ِِالكماؿ

قد أجبنا عف ىذا، كأعممنػا بػأف شػعيبنا صػحب جػده، »( كتعقبو الذىبي في السير، فقاؿ: ِ)
يقكؿ فييا شعيب  –(، يـ أكرد الذىبي ركاية بسنده ْٖٔ/ٓ)السير ى أ« نوكحمؿ ع

فيذا شعيب يخبر أنػو سػمم »بقكلو:  عمؽ عميياك « بد ا بف عمركسمعت ع»:  -
يػـ إف أبػا حػاتـ بػف حبػاف تحػرج مػف » (، يػـ قػاؿ: ْٖٔ/ٓالسير ى )أ«مف عبد ا

أداه اجتيػػاده إلػػى تكييقػػو  ألف عدالتػػو قػػد تقػػدمت، كأمػػا تميػػيف عمػػرك بػػف شػػعيب ، ك 
المناكير في حدييو إذا كانت فػي ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده فحكمػو حكػـ اليقػات إذا 
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لـ يكمؼ عباده أخذ الديف عمػف ال  -  -األخبار ال تقـك بيا حجة ألف ا 
يعػػػرؼ، كالمرسػػػؿ كالمنقطػػػم لػػػيس يخمػػػك ممػػػف ال يعػػػرؼ..، كقػػػد كػػػاف بعػػػض 

إذا قاؿ عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عبد ا بف عمػرك  شيكخنا يقكؿ:
كيسميو فيك صحيح، كقد استبرت ما قاؿ فمـ أجد مف ركايػة اليقػات المتقنػيف 
نمػا ذلػؾ شػيت  عف عمػرك فيػو ذكػر السػماع عػف جػده عبػد ا بػف عمػرك، كا 
يقكلػػو محمػػد بػػف إسػػحاؽ كبعػػض الػػركاة لػػيعمـ أف جػػده اسػػمو عبػػد ا بػػف 

                                                           

قطػكع، كيحػت  بػالخبر رككا المقاطيم كالمراسيؿ  بأف يتػرؾ مػف حػديييـ المرسػؿ كالم
الصحيح ، فيذا يكضح لؾ أف ايخر مف األمريف عند ابف حباف : أف عمرنا يقػة فػي 
نفسو، كأف ركايتو عف أبيػو عػف جػده، إمػا منقطعػة أك مرسػمة، كال ريػب أف بعضػيا 
مػػف قبيػػؿ المسػػند المتصػػؿ، كبعضػػيا يجػػكز أف يكػػكف كجػػادة أك سػػماعنا، فيػػذا محػػؿ 

عد نسخة عمرك عف أبيو عػف جػده مػف أقسػاـ الصػحيح نظر كاحتماؿ، كلسنا ممف ن
الػػذم ال نػػزاع فيػػو مػػف أجػػؿ الكجػػادة، كمػػف أجػػؿ أف فييػػا منػػاكير، فينبيػػي أف يتأمػػؿ 

( ، كقاؿ في الميزاف ردنا عمى القكؿ بأف ركاية عمػرك ْٖٔ/ٓ)السير ى . أ« حدييو 
ديـ قػػد مػػر أف محمػػدنا قػػ»بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده منقطعػػة أك مرسػػمة، فقػػاؿ: 

ا أف شعيبنا سمم مف معاكية، كقد مػات معاكيػة قبػؿ عبػد ا بػف المكت، كصح أي ضن
عمرك بسنكات، فبل ينكر لو السماع مف جده، سيما كىك الذم رباه ككفمو، قد أجبنػا 
عف ركايتو عف أبيو عف جده بأنيا ليست بمرسمة كال منقطعػة، أمػا وككنيػا كجػادة، 

محؿ نظػر، كلسػنا نقػكؿ إف حدييػو مػف أعمػى  أك بعضيا سماع كبعضيا كجادة فيذا
(  ِّّ،  ِِّ/ٓ)ميػزاف االعتػداؿ ى . أ« أقساـ الصحيح بؿ ىك مف قبيؿ الحسف 

 . 
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َِْٕ 
 

ج فػػي اإلسػػناد ، فمػػيس الحكػػـ عنػػدم فػػي عمػػرك بػػف شػػعيب إال عمػػرك، فػػأدر 
مجانبة ما ركل عف أبيو عف جده، كاالحتجاج بما ركل عنو اليقات عػف غيػر 
أبيو، كلكال كراىة التطكيؿ لذكرت مف مناكير أخباره التػي ركاىػا عػف أبيػو عػف 

 ، يـ ذكر سبعة أحاديػث،(ُ)ىأ. «جده أشيات يستدؿ بيا عمى كىف ىذا اإلسناد
ا نأخبرنػا بيػذه كميػا أحمػد بػف عمػي بػف المينػى، قػاؿ: حػدي»كقاؿ بعد إيرادىا: 

كامؿ بف طمحة الجحدرم ، قاؿ حدينا ابف لييعة، قاؿ: حدينا عمرك بف شعيب 
كتبناىػا عنػو طكيمػة، ال ينكػر مػف ىػذا الشػأف  ةعف أبيو، عف جػده، فػي نسػخ

قػػد تبرأنػػا مػػف صػػناعتو أف ىػػذه األحاديػػث مكضػػكعة أك مقمكبػػة، كابػػف لييعػػة 
، قمت: ما سبؽ مف كبلـ ابف حباف (ِ)ىأ.« عيدتو في مكضعو في ىذا الكتاب

يكضػػح أنػػو يػػذىب إلػػى القػػكؿ بتضػػعيؼ ىػػذه الركايػػة كعػػدـ االحتجػػاج بيػػا  
لككنيا إما مرسمة أك منقطعة، كككنيػا صػحيفة ككجػادة، كقػد خطػأ الػدارقطني 

قكؿ » أك اإلرساؿ، فقاؿ: ابف حباف في قكلو بعدـ السماع، كاحتماؿ االنقطاع 
أبػػي حػػاتـ لػػـ يصػػح سػػماع شػػعيب كالػػد عمػػرك مػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك 

 –، يـ ذكر ركاية كىػي عػف طريػؽ العمػرم أحػد األئمػة العػدكؿ (ّ)ىأ. «.خطأ.
فقػػد صػػح بيػػذا » ، يػػـ قػػاؿ الػػدار قطنػػي: -كىػذا يػػرد كػػبلـ ابػػف حبػػاف السػػابؽ 

                                                           

 . ّٕ،  ِٕ/ِ( المجركحكف البف حباف ُ)
 .  ْٕ/ِ( المجركحكف البف حباف ِ)
، تحقيػػؽ خميػػؿ العربػػي، دار ُٖٔ( تعميقػات الػػدارقطني عمػػى المجػػركحيف البػف حبػػاف صّ)

فػػػػػاركؽ الحدييػػػػػة لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر، دار الكتػػػػػاب اإلسػػػػػبلمي، القػػػػػاىرة، الطبعػػػػػة ال
 ـ .  ُْٗٗ -ى ُُْْاألكلى،
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ُِْٕ 
 

، كقػد أخرجيػا الحػاكـ (ُ)ىأ.« سماع شعيب مف جػده عبػد ا، كضػبطو عنػو 
إسناده »في مستدركو كصححيا كعف الحاكـ ركاه البييقي في المعرفة، كقاؿ: 

بػف عمػرك،  صحيح، كفيو داللػة عمػى صػحة سػماع شػعيب مػف جػده عبػد ا
ػػا وخػػر (ِ)ىأ.« كابػػف عبػػاس  ، كذكػػر الػػذىبي كابػػف حجػػر عػػف ابػػف حبػػاف كبلمن

يػـ إف أبػا » ايتػو، قػاؿ الػذىبي:يفيػـ منػو تكييقػو لعمػرك بػف شػعيب كقبػكؿ رك 
يػاده إلػى تكييقػو، حاتـ بف حباف تحرج مف تمييف عمرك بػف شػعيب، كأداه اجت

خ اليقػات  الصػكاب فػي عمػرك بػف شػعيب أف يحػكؿ مػف ىنػا إلػى تػاري»فقاؿ: 
قػػػاؿ ابػػػف حبػػػاف فػػػي » ، كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر: (ّ)ىأ. «ألف عدالتػػػو قػػػد تقػػػدمت 

كتػػاب اليقػػات، فأمػػا المنػػاكير فػػي  لضػػعفات..، كالصػػكاب أف يحػػكؿ عمػػرك إلػػىا
حبػاف تػردد كتحيػر فػي عمػرك ، كرد الذىبي أيضا بأف ابف (ْ)ىأ. «ركايتو فتترؾ

بف شعيب، كأجاب عما تعمؽ بو في تضعيؼ ىػذه الركايػة بػأف شػعيبنا صػحب جػده 
، كقػد -  -الرجؿ ال يعني بجده إال جده األعمى، عبػد ا »كحمؿ عنو، فقاؿ : 
ا بػػو فػػي غيػػر حػػديث، يقػػكؿ: عػػف جػػده عبػػد ا، فيػػذا لػػيس  جػػات كػػذلؾ مصػػرحن

بمرسػػؿ، بػػؿ متصػػؿ، كقػػد يبػػت سػػماع كالػػده مػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك، كمػػف 
ػا فػي  معاكية، كابف عباس، كابف عمر، كغيرىـ، كما عممنا بشعيب بأسنا، ربيِّ يتيمن

                                                           

 .  ُٖٔ( تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف ص ُ)
، تحقيػػؽ د. عبػػد المعطػػي قمعجػػي، دار َُّْ، حػػديث ِّٔ/ٕ( معرفػػة السػػنف كاييػػار ِ)

 ـ. ُُٗٗ -ى ُُِْالكفات القاىرة، الطبعة األكلى، 
 .ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ّ)
 . ّٓ/ٖ( تيذيب التيذيب ْ)
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كسػافر معػو، كلعمػو كلػد فػي خبلفػة عمػي، أك  حجر جػده عبػد ا، كسػمم منػو،
ا لعمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده محمػد بػف ق بؿ ذلؾ، يـ لـ نجد صػريحن

(، كلكف كرد نحك مف عشرة أحاديث ىيئتيا عف عمػرك عبد ا عف النبي )
بف شعيب عف أبيو عف عبد ا بف عمرك، كبعضيا عف عمرك عف أبيو عف 

ؼ بأنو جده عبد ا، كما أدرم ىؿ حفظ شعيب شيئنا مف أبيو أـ الل، كأنا عار 
، يـ أكضح الذىبي وخر األمريف عند ابف حبػاف (ُ)ىأ. «الـز جده، كسمم منو

فيػػذا »فػي عمػػرك بػػف شػػعيب، فقػػاؿ بعػػد أف عػػرض شػػيئنا مػػف كبلمػػو السػػابؽ: 
ي نفسو، كأف ركايتو يكضح لؾ أف وخر األمريف عند ابف حباف أف عمرنا يقة ف

يؿ المسند المتصؿ عف جده إما منقطعة أك مرسمة، كال ريب أف بعضيا مف قب
، كبعضيا يجكز أف يككف كجادة أك سماعنا ، فيذا محؿ نظػر كاحتمػاؿ كلسػنا 
ممف نعد نسخة عمػرك عػف أبيػو عػف جػده مػف أقسػاـ الصػحيح الػذم ال نػزاع 
فيػو مػف أجػػؿ الكجػادة، كمػػف أجػؿ أف فييػػا منػاكير، فينبيػػي أف يتأمػؿ حدييػػو، 

ايىدى  يىتىحى دا ذلػؾ فػي السػنف كاألحكػاـ محسػنيف ما جات منو منكرنا، كيركل ما ع كى
إلسػناده، فقػد احػت  بػػو أئمػة كبػار، ككيقػكه فػػي الجممػة، كتكقػؼ فيػو وخػػركف 

، قمت: ما أكرده ابف حباف مف أحاديث (ِ)ىأ. «قميبلن، كما عممت أف أحدنا تركو
عمرك فييا نكارة مستدالن بذلؾ عمى تضعيؼ ركاية عمرك بف شعيب عػف أبيػو 

يككف دليبلن عمى التضعيؼ  ألنيا مف ركاية عبد ا بف عف جده، ال يرقى أف 
لييعة، كقد صرح ابف حباف نفسو بذلؾ، كابف لييعة جرل العمؿ عمى تضعيفو 

                                                           

 . ْٖٓ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
 . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
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، بينما عمرك بف شعيب يقة في نفسػو، فممػاذا ال يكػكف الحمػؿ فييػا عميػو ال 
–كىك أكلى  لككف أحدىما يقة، كايخر متكمـ فيػو  -عمى عمرك بف شعيبل،

لحمؿ عمى المتكمـ فيو أكلى، كعميو فبل يصح التعمؽ بما قالػو ابػف حبػاف، ، فا
يػذكركف أف عمػرك بػف  سػمعت عػدة مػف أىػؿ العمػـ»كقاؿ أبػك الفػتح األزدم: 

شعيب فيما ركاه عف سعيد بف المسيب كغيره فيك صدكؽ، كما ركاه عف أبيو 
نمػا »، كعمػؽ عميػو ابػف الجػكزم، فقػاؿ: (ُ)ىأ. «عف جده يجب التكقػؼ فيػو كا 

اؾ لػػـ يمػػؽ احتمػػؿ أف يكػػكف محمػػدنا، كذ  عػػف جػػده :يػػو  ألنػػو إذا قػػاؿفتكقفػػكا 
ما إذا قاؿ: عف جده عف عبػد ا كسػماه   رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كا 

ا، كقد يبت بما قاؿ الدارقطني أف شػعيبنا رأل عبػد ا  ف أنكػر  –كاف صحيحن كا 
إذا قػػػػاؿ: عػػػػف أبيػػػػو عػػػػف » ، كقػػػػاؿ الػػػػدارقطني:(ِ)ىأ.« -ابػػػػف حبػػػػاف ذلػػػػؾ 

.يكىـ أف يككف جػده األعمػى أك جػده األدنػى مػا لػـ يبػيف، فػإذا بػيف فيػك جده.
ػا: (ّ)ىأ.«صحيح، كلـ يترؾ حدييػو أحػد مػف األئمػة حػدينا محمػد »، كقػاؿ أيضن

عمػرك بػف شػعيب سػمم مػف أبيػو شػيئنال،  بف عمي الػكراؽ، قػاؿ: قمػت ألحمػد:
كه سمم مف عبد ا بف عمرك ل قػاؿ: قاؿ: يقكؿ: حديني أبي، قاؿ: قمت: فأب

                                                           

 . َُٗ/َُ( إكماؿ تيذيب الكماؿ ُ)
 .  ِْٔٓ، ترجمة ِِٕ/ِ( الضعفات كالمترككف البف الجكزم ِ)
مػف البػاحييف بعنايػة د/ ، تحقيؽ فريؽ ِِٖ، رقـ ُِٔ( ستاالت السممي لمدارقطني صّ)

، تػػػاريخ دمشػػػؽ ى ُِْٕسػػػعد عبػػػد ا، كد/ خالػػػد الجريسػػػي، الطبعػػػة األكلػػػى، 
ْٔ/ٖٗ  . 
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كلػػـ يصػػح »، كعمػػؽ عمػػى قػػكؿ ابػػف حبػػاف: (ُ)ىأ. «نعػػـ، أراه قػػد سػػمم منػػو 
خطػأ، ركل »، فقػاؿ: «سماع شػعيب كالػد عمػرك مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك

عػف عمػرك بػف شػعيب  –مف األئمة العدكؿ كىك  –عبيد ا بف عمر العمرم 
عبػد ا بػف عمػر، فجػات رجػؿ فاسػتفتاه  عف أبيو، أنو قاؿ: كنػت جالسنػا عنػد

في مسألة..، فقاؿ لي: يا شعيب امض معػو إلػى ابػف عبػاس، فمضػيت معػو، 
يػػـ رجعػػت إليػػو، فأخبرتػػو بجكابػػو، فقػػاؿ لػػي: يػػا شػػعيب امػػض معػػو إلػػى ابػػف 

نػػى الحكايػػة، فقػػد صػػح بيػػذا سػػماع شػػعيب مػػف جػػده عبػػدا ، ىػػذا مع«عمػػر
ه الحكاية في مسػتدركو، كعمػؽ عمييػا ، كأخرج الحاكـ ىذ(ِ)ىأ. «كضبطو عنو

و حفػاظ، كىػك كاألخػذ باليػد فػي صػحة سػماع ىػذا حػديث يقػات، ركاتػ»بقكلو: 
قاؿ الشيخ فػي اإلمػاـ: »، كقاؿ عنو الزيمعي: (ّ)ىأ. «شعيب مف جده عبد ا

، –ابػف دقيػؽ العيػد  –يقصد بالشػيخ  -،(ْ)ىأ.« رجالو كميـ يقات مشيكركف
ا: كقاؿ الدارقطني في السنف مد بف الحسػف النقػاش، نػا أحمػد بػف ينا مح»أيضن

تميـ، قمت ألبي عبد ا محمد بف إسػماعيؿ البخػارم: شػعيب كالػد عمػرك بػف 
شعيب سمم مف عبد ا بف عمػركل، قػاؿ: نعػـ، قمػت لػو: فعمػرك بػف شػعيب 
عف أبيو عف جده يػتكمـ النػاس فيػول، قػاؿ: رأيػت عميػبف المػديني، كأحمػد بػف 

سحاؽ بف راىكيو يحتجكف بو، قاؿ: قمت: فمف يتكمـ فيػو حنبؿ، كالحميدم ، كا 

                                                           

 . َِٕ، حديث َٓ/ّ( سنف الدارقطني ُ)
 . ُٖٔ( تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف صِ)
 . ِّٕٓ، حديث ْٕ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ّ)
 . ُِٕ/ّ( نصب الراية ْ)
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ِْٕٓ 
 

، (ُ)ىأ. «يقكؿ ماذا ل، قاؿ: يقكلػكف: إف عمػرك بػف شػعيب أكيػر أك نحػك ىػذا
ػػا: كقػػاؿ  عمػػى لعمػػرك يبليػػة أجػػداد، األدنػػى محمػػد، كاألكسػػط عبػػد ا، كاأل»أيضن

ا  مػف األدنػى، كمحمػد لػـ يػدرؾ النبػي صػمى –يعنػي شػعيبنا  –عمرك، كقد سمم 
عميو كسمـ، كسمم مف جده عبد ا ، فإذا بينػو ككشػفو فيػك صػحيح حينئػذ، كلػـ 

، قمػت: يظيػر مػف (ِ)ىأ. «يترؾ حدييو أحد مف األئمة، كلـ يسمم مف جػده عمػرك
قكلو األخير أنو يفرؽ بيف ما صرح فيو عمرك بف شػعيب بجػده عبػد ا كبػيف مػا 

ـ، كجػػده األعمػػى ا عميػػو كسػػمصػػمى لػػـ يصػػرح، كجػػده األدنػػى لػػـ يػػدرؾ الرسػػكؿ 
لـ يدركو شعيب، كأدرؾ جده األكسط، فإذا لـ يسـ احتمػؿ أف  عمرك بف العاص

يككف عمرنا مرسبلن في الحاليف، فػبل بػد عنػده أف يقػكؿ فيػو عػف جػده عبػد ا 
كأنو ذكر أبا  –بف عمرك، كقاؿ ابف شاىيف بعد أف ذكر قكؿ أيكب السخيتاني 

، كقػكؿ أحمػد «سمم مػف أبيػو، كقػاؿ: ىػك يقػة »ف:، كقكؿ ابف معي-عف أب 
مم عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده، ككمػو سػماع، كقػد سػ»ابف صػالح: 
كمف قػاؿ فيػو أيػكب السػخيتاني، »ف بعد ذلؾ كمو: ، قاؿ ابف شاىي«كىك يبت 

قكؿ، كشػيدكا لػو بالسػماع كاليقػة ال كيحيى بف معيف، كأحمد بف صالح ىذا ال
 يطرح، كىك كما قالكا فيو، كشيدكا لو باليقة كالسماع يحؽ أف يعمؿ حدييو كال

، كذىػب الحػاكـ إلػػى تصػحيح ركايػػة عمػرك بػػف شػعيب عػػف أبيػو عػػف (ّ)ىأ. «
تصػػحيح قػػد أكيػػرت فػػي ىػػذا الكتػػاب الحجػػ  فػػي »جػػده، فقػػاؿ فػػي مسػػتدركو: 

                                                           

 . ََُّ، حديث ْٕٓ/ّ( سنف الدارقطني ُ)
 . َٓ/ٖ، تيذيب التيذيب ْٕٖ/ٓ، سير أعبلـ النببلت ّٕ/ِِ( تيذيب الكماؿ ِ)
 . ٓٓ( المختمؼ فييـ البف شاىيف صّ)
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ككنت أطمب الحجة الظػاىرة  –إذا كاف الراكم عنو يقة  – ركايات عمرك بف شعيب
يب بػػف محمػػد بػف عبػػد ا بػػف عمػرك، فمػػـ أصػػؿ إلييػا إال فػػي ىػػذا فػي سػػماع شػع

، يػػـ ركل عػػف الػػدارقطني الحكايػػة السػػابقة التػػي ركاىػػا، يػػـ قػػاؿ (ُ)ىأ. «الكقػػت..
خذ باليد في صحة سماع شعيب بػف محمػد مػف جػده عبػد كىك كاأل»عنيا الحاكـ: 
صػحح الحػاكـ ، ككافقو الذىبي في تصحيحو ليذا الحديث، ك (ِ)ىأ. «ا بف عمرك

جػػده فػػي عػػدة مكاضػػم فػػي مسػػتدركو،  ركايػػة عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف
، كقسػـ الحػاكـ الحػديث الصػحيح إلػى أقسػاـ مختمػؼ فييػا، (ّ)ككافقو الذىبي 

كمتفؽ عمييا، كعد ىذه الركاية مف النكع الخامس مف المتفؽ عميو مف أنكاع 
ة مف األئمػة عػف حاديث جماعالخامس مف المتفؽ عمييا: أ»الصحيح، فقاؿ: 

وبائيـ عف أجػدادىـ ، كلػـ تتػكاتر الركايػة عػف وبػائيـ عػف أجػدادىـ إال عػنيـ 
كصػػػحيفة عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده.. جمػػػاعتيـ صػػػحابيكف، 
كأحفادىـ يقات، كاألحاديث عمى كيرتيػا محػت  بيػا فػي كتػب العممػات..، فيػذه 

ف لػػـ يخػػرج فػػي  األقسػػاـ الخمسػػة مخرجػػة فػػي كتػػب األئمػػة، محػػت  بيػػا ، كا 

                                                           

 .  ِّْٕ، حديث ْٕ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف ُ)
 .  ِّٕٓ، حديث ْٕ/ِ( المستدرؾ عمى الصحيحيف ِ)
، ُِٖٓ، حػػػػػديث ُِ/ِ، ُِّٕ، حػػػػػديث ُٕ/ِ،  ّٕٓ ، حػػػػػديثُٖٔ/ُ( منيػػػػػا : ّ)

، َِّٖ، حػػػػػديث ِِٓ/ِ،  َُِٕ، حػػػػػديث َُٖ/ِ، ِْٓٗ، حػػػػػديث ُُِ/ِ
 . ِّٖٔ، حديث ِّٕ/ِ
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عمرك بف شعيب عػف أبيػو عػف »، كقاؿ البييقي: (ُ)ىأ. «الصحيحيف منيا حديث 
ه، كذلػػؾ مكصػػكؿ عنػػد أىػػؿ الحػػديث، فقػػد سػػمى بعضػػيـ فػػي ىػػذا جػػده، فقػػاؿ: جػػد
صػػحيح مػف جػػده كسػماع شػػعيب بػف محمػد مػػف عبػد ا  ،« بػف عمػػرك عبػد ا»

، قمػت: يقصػد أف (ِ)ىأ. «اعبد ا، لكف يجب أف يككف اإلسناد إلى عمرك صحيحن 
أف الضػػػعؼ لػػػيس ناشػػػئنا مػػػف ىػػػذه  يخمػػػك مػػػف الضػػػعفات، كىػػػذا القػػػكؿ يكضػػػح

ػا:  كقػد مضػى فػي »السمسمة بؿ ممف ركاىا عف عمػرك بػف شػعيب، كقػاؿ أيضن
كتاب الحػ  فػي بػاب كطت المحػـر كفػي كتػاب البيػكع فػي كتػاب الخيػار مػا دؿ 

و إذا قيػؿ: عمػرك بػف عمى سػماع شػعيب مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك، إال أنػ
شعيب عف أبيو عف جده، فإنو يشبو أف يككف أريػد عػف جػده محمػد بػف عبػد 
ا بف عمػرك، كمحمػد بػف عبػد ا ليسػت لػو صػحبة، فيكػكف الخبػر مرسػبلن، 
ذا قػػاؿ الػػراكم عػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك زاؿ اإلشػػكاؿ، كصػػار الحػػديث  كا 

ـ بعػػد أف ذكػػر قػػكؿ أبػػي بكػػر ، قمػػت : قػػاؿ البييقػػي ىػػذا الكػػبل(ّ)ىأ «مكصػػكالن 
النيسػػابكرم الػػذم رجػػح كصػػحح فيػػو سػػماع عمػػرك مػػف أبيػػو شػػعيب، كسػػماع 

 : أمػا حػديث عمػرك بػف » شعيب مف جده عبد ا بػف عمػرك، كقػاؿ ابػف حػـز

                                                           

، شػػرح كتحقيػػؽ َُٕ،  َُٔ،  َُُ( المػػدخؿ إلػػى معرفػػة كتػػاب اإلكميػػؿ لمحػػاكـ ص ُ)
، بيػركت، الطبعػة األكلػى ،  ـ ََِّ -ى ُِّْأحمد فارس السمـك ، دار ابػف حػـز

.  
 .  َُّّٓ، حديث ُُٓ/ٕ( السنف الكبرل لمبييقي ِ)
 .  ُْٕٖٓ، حديث َِٓ/ٕ( السنف الكبرل لمبييقي ّ)
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ِْٕٖ 
 

، كقاؿ في مكضػم وخػر: (ُ)ىأ. «ده فصحيفة، ال يصح شعيب عف أبيو عف ج
عمرك فصحيفة منقطعػة،  عف عبد ا بفب عف أبيو كأما خبر عمرك بف شعي»

صػحيفة، ال يجػكز االحتجػاج بيػا، »، كزاد في مكضػم وخػر: (ِ)ىأ. «كال حجة فييا
كحديث عمرك بف شعيب عػف » ، كقاؿ ابف عبد البر: (ّ)ىأ.« كىي مممكتة مناكير

كنقؿ ابف العربي كػبلـ  ،(ْ)ىأ «ث بالنقؿأبيو عف جده مقبكؿ عند أكير أىؿ الحدي
كقػاؿ »سػمة بعػد أف صػحح حػديينا مػف طريقيػا، فقػاؿ: الدارقطني في ىػذه السم

ارقطني: صح سماع عمرك بف شعيب، كصح سماع شعيب مف أبيو محمد، الد
حيحة، فيي ص» ، يـ قاؿ: (ٓ)ىأ. «كصح سماع محمد عف عبد ا بف عمرك

، كقػاؿ (ٔ)ىأ. «فاقبمكا ما صح سنده إلييا، فقد تدخؿ الداخمة في الرجاؿ قبميػا
أما إذا قػاؿ: أخبرنػي عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده عػف ك » الشيرازم: 

فيحتمػؿ أف يكػكف ذلػؾ مػف الجػد، كىػك محمػد بػف  صمى ا عميو كسمـي النب

                                                           

 بيركت .  –، دار الفكر  ِٖ/ْ( المحمى البف حـز ُ)
 .  ٖٕ/ٖ( المحمى البف حـز ِ)
 .  ُِّ/َُ( المحمى البف حـز ّ)
، تحقيػؽ َّٓعبػد البػر ص ( تجريد التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البػف ْ)

فيصؿ العمي، ك الطاىر الحيػدرم، كزارة األكقػاؼ الككيتيػة، الككيػت، الطبعػة األكلػى، 
 ـ . َُِٓ -ى ُّّْ

، تحقيػؽ جمػاؿ مرعشػمي، دار الكتػب َُّ/ُ( عارضة األحكذم بشرح صحيح الترمػذم ٓ)
 العممية، بيركت.  

 . َُّ/ُ( عارضة األحكذم بشرح صحيح الترمذم ٔ)
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ِْٕٗ 
 

عبد ا بف عمرك، فيككف مرسبلن، كيحتمؿ أف يككف عف جػده األعمػى فيكػكف 
مسندنا، فبل يحت  بو  ألنو يحتمؿ اإلرسػاؿ كاإلسػناد، فػبل يجػكز إيباتػو بالشػؾ 

، (ُ)ىأ. «ال أف ييبت أنو ليس يركم إال عػف جػده األعمػى، فحينئػذ يحػت  بػو إ
كنقؿ ابف القطاف احتجاج عبد الحؽ اإلشػبيمي بحػديث عمػرك، فقػاؿ فػي بيػاف 

كلمحديث إسناد صحيح إلػى عمػرك بػف شػعيب، » الكىـ كاإليياـ عقب حديث: 
ػػا »، كقػػاؿ عنػػو أيضػػا: (ِ)ىأ. «ت  بػػو أبػػك محمػػدقػػد احػػ كت عػػف يسػػكىػػك دائمن

، كقػػػاؿ (ّ)ىأ. «ف أبيػػػو عػػػف جػػػده كالمصػػػحح ليػػػاأحاديػػػث عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػ
نمػا عػف جػده شعيب ال يركم عف أبيػو،»السييمي:  ، كعقػب عمػى ركايػة  (ْ)ىأ «كا 

عف عمرك بف شػعيب عػف أبيػو شػعيب عػف أبيػو عبػد »ركاىا أبك داكد، قاؿ فييا: 
أىػؿ الحػديث جػدنا  ألف ركاية مسػتيربة عنػد  كىذه»ا بف عمرك، فقاؿ السييمي: 

المعركؼ عندىـ أف شػعيبنا إنمػا يػركم عػف جػده عبػد ا ال عػف أبيػو محمػد  ألف 
عمى ىذه التنبيية في ىػذا الحػديث،  أباه محمدنا قد مات قبؿ جده عبد ا، فقؼ

                                                           

، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، ط اليانيػػػة، ٕٓممػػم فػػي أصػػكؿ الفقػػو لمشػػػيرازم ص ( الُ)
 ى. ََُْ –ـ ََِّ

تقيػؽ د. الحسػيف ويػت سػعيد، دار طيبػة،  ِّٗٓ، حديث ّٔٔ/ٓ( بياف الكىـ كاإليياـ ِ)
 ـ. ُٕٗٗ -ى ُُْٖالرياض، الطبعة األكلى، 

 .  ِّّٖ، حديث ّٗ/ٓ( بياف الكىـ كاإليياـ ّ)
، تحقيؽ عمر عبد السبلـ ، دار إحيػات التػراث العربػي ُُٖ/ٔنؼ لمسييمي ( الركض األ ْ)

 ـ . َََِ -ى ُُِْالعربي ، بيركت ، الطبعة األكلى، 
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َِٕٓ 
 

عمػػرك بػػف شػػعيب يقػػة باتفػػاؽ »، كقػػاؿ الحػػازمي: (ُ)ىأ «فقػػؿ مػػف يتنبػػو إلييػػا
ذا ركل عف  ختمػؼ أحػد فػي االحتجػاج بػو، كأمػا غير أبيو لـ يأئمة الحديث، كا 

ركايتو عف أبيو عػف جػده فػاألكيركف عمػى أنيػا متصػمة لػيس فييػا إرسػاؿ كال 
جكف بحديث عمرك بف كما زاؿ العممات يحت»، كقاؿ ابف الجكزم: (ِ)ىأ. «انقطاع

 ..كأما أحاديث عمػرك بػف شػعيب فػإنيـ»، كقاؿ: (ّ)ىأ. «شعيب عف أبيو عف جده
عمػرك بػف شػعيب عػف »كف في تكييؽ عمرك بف شعيب، قاؿ ابف راىكيو: فال يختم
إنمػا تكقفػكا فيػو  »، كقػاؿ: (ْ)ىأ. «ف جػده كػأيكب عػف نػافم عػف ابػف عمػرأبيو ع
(، كأمػا قاؿ عف جده احتمؿ أف يككف محمدنا، كذاؾ لـ يمؽ رسػكؿ ا ) إذاألنو 

ا، كقد يبػت بمػا قػاؿ الػدارقطني أف  إذا قاؿ: عف جده عبد ا، كسماه، كاف صحيحن
ف كػػاف أنكػػر ذلػػؾ ابػػف حبػػاف : ، كقػػاؿ ابػػف القطػػاف(ٓ)ىأ.« شػػعيبنا رأل عبػػد ا، كا 

، كقػػػاؿ ابػػػف (ٔ)ىأ. «ده عبػػػد ا بػػػف عمػػرك كقػػد صػػػح سػػماع أبيػػػو مػػػف جػػ»
كىك معرفة ركايػة األبنػات عػف ايبػات:  –الصبلح في النكع الخامس كاألربعيف 

                                                           

 . ُُٖ/ٔ( الركض األنؼ ُ)
، دائرة المعػارؼ العيمانيػة ، ِْ( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اييار لمحازمي ص ِ)

 ى.  ُّٗٓحيدر وباد الطبعة اليانية،
مسعد عبد الحميد ، تحقيؽ ُِٖ/ُقيؽ في أحاديث الخبلؼ البف الجكزم ( التحّ)

 ىػ.ُُْٓاألكلى ، ، الطبعة بيركت ،دار الكتب العممية ،السعدني
 . ُّ/ِ( التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ ْ)
 . ِْٔٓ، ترجمة ِِٕ/ِ( الضعفات كالمترككف البف الجكزم ٓ)
 . َُِٕ، حديث ْٕٖ/ٓ( بياف الكىـ كاإليياـ ٔ)
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عػف األب عػف الجػد نحػك عمػرك بػف شػعيب كىك نكعاف: أحدىما ركايػة االبػف 
عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كلػػو بيػػذا اإلسػػناد نسػػخة كبيػػرة أكيرىػػا فقييػػات جيػػاد، 
كشعيب ىك ابف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص، كقد احت  أكير أىػؿ 
الحديث بحدييو حمبلن لمطمؽ الجد فيو عمى الصحابي عبد ا بف عمػرك دكف 

، كقاؿ المنذرم: (ُ)ىأ. «ليـ مف إطبلقو ذلؾ...ظير ابنو محمد كالد شعيب  لما 
يػؿ، عيب بف محمد بػف عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص فيػو كػبلـ طك شعمرك بف »

، كقػػػاؿ (ِ)ىأ. «كالجميػػػكر عمػػػى تكييقػػػو كاالحتجػػػاج بركايتػػػو عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده
إنمػا »كأنكر بعضيـ سماع شػعيب مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك، كقػاؿ: »النككم: 

 ه محمد بف عبد ا بف عمرك، فتكػكف ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػومم أباس
عف جده عف النبي صمى ا عميو كسمـ مرسػمة، كىػذا إنكػار ضػعيؼ، كأيبػت 

، كأنكػر عمػى (ّ)ىأ. «الدار قطني كغيره مف األئمة سماع شعيب بػف عبػد ا 
 الشػػيرازم عػػدـ جػػكازه االحتجػػاج بعمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده لعمػػة
كيػػاره مػػف االحتجػػاج بػػو فػػي كتابػػو الميػػذب، مبيننػػا  اإلرسػػاؿ فػػي كتابػػو الممػػم كا 
بذلؾ أف عممو خالؼ قكلو، فقد رجم عنو، كيظيػر مػف كبلمػو أنػو ألػؼ الممػم 

حة االحتجاج بػو كجكابو: أف الصحيح المختار ىك ص» قبؿ الميذب، يـ قاؿ: 
كم الكػػبلـ فػػي ، كأطػػاؿ النػػك (ْ)ىأ. «عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كمػػا قػػاؿ األكيػػركف

                                                           

 ـ . ُْٖٗ، مكتبة الفارابي، الطبعة األكلى، ُٖٖ( مقدمة ابف الصبلح صُ)
 . َُُْ/ْ( الترغيب كالترىيب لممنذرم ِ)
 .  ِٗ/ِ( تيذيب األسمات كالميات ّ)
  .  ِٗ/ِتيذيب األسمات كالميات ( ْ)
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االحتجػػػاج بيػػػذه الركايػػػة كتحسػػػينيا فػػػي مقدمػػػة كتابػػػو المجمػػػكع، كبػػػيف أف 
كذىػب »فقػاؿ: الصكاب الذم عميو المحققكف مف أىؿ الحػديث االحتجػاج بيػا، 

محػػػدييف إلػػػى صػػػحة االحتجػػػاج بػػػو، كىػػػك الصػػػحيح المختػػػار الػػػذم عميػػػو أكيػػػر ال
، كنقؿ كػبلـ (ُ)ىأ. «تخذالمحققكف مف أىؿ الحديث ، كىـ أىؿ ىذا الفف، كعنيـ ي

البخػػارم فػػي االحتجػػاج بحػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كذكػػر قػػكؿ 
ف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده كػأيكب عػف نػافم عػف عمػرك بػ»إسحاؽ بف راىكيػو: 

« كىذا التشبيو نياية الجبللػة مػف قبػؿ إسػحاؽ» ، يـ عقب عميو بقكلو:«ابف عمر
ا: (ِ)ىأ. د نسخة كبيرة أكيرىا فقييات جيػاد، كقػد احػت  الو بيذا اإلسن»، كقاؿ أيضن

أكير أىؿ الحديث بحدييو عف أبيػو عػف جػده حمػبلن لمطمػؽ الجػد عمػى الصػحابي ، 
كأمػػا ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده »، كقػػاؿ ابػػف دقيػػؽ العيػػد: (ّ)ىأ. «كىػػك عبػػد ا 

رسػاؿ كال انقطػاع ، كقػد ركل عنػو خمػؽ فاألكيركف عمى أنيا متصمة، لػيس فييػا إ
كأمػا أئمػة اإلسػبلـ »، كقػاؿ ابػف تيميػة فػي مجمػكع الفتػاكل: (ْ)ىأ. «التػابعيف مف 

عيب عػف أبيػو عػف جػده، إذا صػح كجميكر العممات فيحتجكف بحديث عمرك بف ش
النقػػؿ إليػػو، ميػػؿ مالػػؾ بػػف أنػػس، كسػػفياف بػػف عيينػػة، كنحكىمػػا، كميػػؿ الشػػافعي، 

سػحاؽ بػف راىكيػو، كغيػرىـ، قػالكا : ال جػد ىػك عبػد ا ، فإنػو كأحمد بػف حنبػؿ، كا 
ذا كانػػت نسػػخة مكتكبػػة مػػف عيػػد النبػػي  يجػػيت مسػػمى، كمحمػػد أدركػػو، قػػالكا : كا 

                                                           

 .  ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب ُ)
 .  ٓٔ/ُ( المجمكع شرح الميذب ِ)
 .  ّٕٔ،  ّٔٔ/ِ( اإلرشاد ّ)
 .  ِّْ/ِ( اإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ ْ)
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صمى ا عميو كسمـ كاف أككد ليا كأدؿ عمى صػحتيا، كليػذا كػاف فػي نسػخة 
عمرك بف شعيب مف األحاديث الفقيية التي فييا مقدرات ما احتاج إليو عامة 

م إلػى أف شػعيبنا سػمم مػف جػده عبػد ا، ، كذىب المز (ُ)ىأ. «عممات اإلسبلـ
لػػى تصػػحيح حػػديث عمػػرك عػػف أبيػػو عػػف جػػده، فقػػاؿ بعػػد حػػديث أكرده فػػي  كا 

سناد صحيح ، كفيو التصريح بأف شعيبنا سمم مف جده عبػد كىذا إ»التيذيب: 
ا بف عمرك، كمػف ابػف عبػاس، كمػف ابػف عمػر، كىكػذا قػاؿ غيػر كاحػد: إف 

كلـ يذكر أحد منيـ أنو يركم عف أبيو محمد،  شعيبنا يركم عف جده عبد ا،
كلػػـ يػػذكر أحػػد لمحمػػد بػػف عبػػد ا كالػػد شػػعيب ىػػذا ترجمػػة إال القميػػؿ مػػف 
المصنفيف فػدؿ عمػى أف حػديث عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده صػحيح 
متصؿ إذا صح اإلسناد إليو، كأف مف ادعػى فيػو خػبلؼ ذلػؾ، فػدعكاه مػردكدة 

، كقػاؿ ابػف عبػد اليػادم: (ِ)ىأ. «مػا ذكرنػاه حتى يأتي بػدليؿ صػحيح يعػارض
، كقػاؿ ابػف (ّ)ىأ. «عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده إسػناده قػكم كحديث»

القيـ في الفركسية كىك يتحدث عف تساىؿ الترمػذم فػي التكييػؽ كالتصػحيح، 
 «ديث عمػػرك بػػف شػػعيب  كأحسػػف كػػؿ اإلحسػػاف فػػي ذلػػؾ كيصػػحح حػػ»فقػػاؿ: 

                                                           

 . ُٖ/ٗ( مجمكع الفتاكل البف تيمية ُ)
 .  ّٔٓ/ ُِ( تيذيب الكماؿ ِ)
، تحقيؽ سامي محمد، كعبػد العزيػز ناصػر،  ُِٕ/ُ( تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم ّ)

 ـ . ََِٕ -ى ُِْٖأضكات السمؼ ، الرياض، الطبعة األكلى، 
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كقػػد صػػح سػػماع شػػعيب مػػف جػػده عبػػد ا بػػف » ، كقػػاؿ فػػي زاد المعػػاد:(ُ)ىأ.
م، كقد احت  بو البخارم خارج صحيحو، عمرك، فبطؿ قكؿ مف قاؿ: إنو منقط

كنػػص عمػػى صػػحة حدييػػو، كقػػاؿ: كػػاف عبػػد ا بػػف الزبيػػر الزبيػػرم، كأحمػػد، 
سحاؽ، كعمي بف عبد ا يحتجكف بحدييو، فمف الناس بعدىـل، ىذا لفظو،  كا 

م عػف ابػف عمػر، كحكػى ىك عندم كأيكب عػف نػاف»: كقاؿ إسحاؽ بف راىكيو
، كقػػاؿ (ِ)ىأ. «الحػػاكـ فػػي عمػػـك الحػػديث لػػو االتفػػاؽ عمػػى صػػحة حدييػػو...

ا:  كصح عف عبد ا بف عمرك أنو كاف يكتب حدييو ، ككػاف ممػا كتبػو »أيضن
صحيفة تسمى الصادقة ، كىي التي ركاىا حفيده عمرك بف شعيب، عػف أبيػو 

ألحاديث، ككػاف بعػض أئمػة أىػؿ الحػديث يجعميػا فػي ، عنو، كىي مف أصح ا
 «درجة أيػكب عػف نػافم عػف ابػف عمػر، كاألئمػة األربعػة كغيػرىـ احتجػكا بيػا 

كأكير الناس يحت  بحػديث عمػرك بػف »، كقاؿ الزيمعي في نصب الراية: (ّ)ىأ.
شػػعيب إذا كػػاف الػػراكم عنػػو يقػػة، كأمػػا إذا كػػاف الػػراكم عنػػو ميػػؿ المينػػى بػػف 

ف لييعة كأمياليما فبل يككف حجة، أما حدييو عػف أبيػو عػف جػده الصباح، كاب
نمػػا ركل فقػػد تكمػػـ فيػػو مػػف جيػػة أنػػو كػػاف يحػػدث مػػف صػػحيفة جػػده، قػػالكا:  كا 

كمػف فكائػد شػيخنا الحػافظ  ،أحاديث يسػيرة، كأخػذ صػحيفة كانػت عنػده فركاىػا

                                                           

، تحقيػػػػػؽ مشػػػػػيكر حسػػػػػف، دار األنػػػػػدلس، حائػػػػػؿ، الطبعػػػػػة ِْْالبػػػػػف القػػػػػيـ ص ( الفركسػػػػػيةُ)
 ـ . ُّٗٗ -ىُُْْاألكلى،

، متسسة الرسالة ، بيركت ، مكتبػة َِْ/ّ( زاد المعاد في ىدم خير العباد البف القيـ ِ)
 ـ . ُْٗٗ -ى َُْٓالمنار اإلسبلمية ، الككيت ، الطبعة السابعة كالعشركف، 

 .َِْ/ّ( زاد المعادّ)
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جماؿ الديف المزم، قاؿ: عمرك بف شعيب يأتي عمػى يبليػة أكجػو: عمػرك بػف 
كعمرك بف شػعيب عػف أبيػو عػف عبػد  ،شعيب عف أبيو عف جده، كىك الجادة

عبػػد ا بػػف عمػػرك،  كعمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده ،ا بػػف عمػػرك
بػف العػاص، فمحمػد تػابعي،  كعمػرك ،كعبد ا ،فعمرك لو يبلية أجداد: محمد

  فالحػػديث مرسػػؿ  كعبػػد ا كعمػػرك صػػحابياف، فػػإف كػػاف المػػراد بجػػده محمػػدا
ف كػاف المػػراد بػو عمػر  ألف شػعيبا لػـ يػػدرؾ   فالحػديث منقطػػم ا ألنػو تػابعي، كا 

ف كاف المراد بػو عبػد ا فيحتػاج إلػى معرفػة سػماع شػعيب مػف عبػد  عمرا، كا 
ره بسػػند صػػحيح سػػماع عمػػرك مػػف أبيػػو ا، كقػػد يبػػت فػػي الػػدارقطني كغيػػ

 »، كقػاؿ فػي مكضػم وخػر: (ُ)ىأ. «شعيب، كسػماع شػعيب مػف جػده عبػد ا
اؿ بعض الحفاظ مف المتأخريف: كنسخة كتاب عمرك بػف حػـز تمقاىػا األئمػة ق

« األربعة بالقبكؿ، كىي متكارية، كنسخة عمرك بف شعيب عػف أبيػو عػف جػده
الخػبلؼ فيػو مشػيكر ىػؿ حدييػو  »حصيؿ: ، كقاؿ العبلئي في جامم الت(ِ)ىأ.

كاألصح أنػو سػمم مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك كمػف بػف عمػر  ل،مرسؿ أـ ال
كالضػمير المتصػػؿ بجػده فػي قػكليـ عمػرك بػػف  ،كابػف عبػاس رضػي ا عػنيـ

كقػػد بينػػت ذلػػؾ  ،شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده عائػػد إلػػى شػػعيب ال إلػػى عمػػرك
كمحمػد كالػد شػعيب مػات فػي حيػاة  ،كبسطت الكبلـ عميو في غير ىذا الكتاب

كمػنيـ  ،كسػمم منػو كييػرا ،فكفمػو جػده ،كشعيب صػيير ،أبيو عبد ا بف عمرك

                                                           

 .  ٗٓ/ُ( نصب الراية لمزيمعي ُ)
 .  ِّْ/ِ( نصب الراية ِ)
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ػا: (ُ)ىأ. «إف ذلؾ كتػاب :مف قاؿ مػا جػات التصػريح بركايػة محمػد عػف » ، كقػاؿ أيضن
، كقػاؿ ميمطػام بعػد أف ذكػر حكايػة الػدارقطني (ِ)ىأ.«اذ كنػادرأبيو في السند فيػك شػ

فقػد صػح » ف عبيد ا العمرم عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده:التي ركاىا ع
بيػػػذا سػػػماع شػػػعيب مػػػف جػػػده عبػػػد ا، كقػػػد أيبػػػت سػػػماعو منػػػو أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، 
كغيػػػره..، كأخػػػرج ابػػػف خزيمػػػة حدييػػػو فػػػي صػػػحيحو، ككػػػذلؾ الحػػػاكـ، كابػػػف حبػػػاف، 

ي االحتجػاج كاختمػؼ فػ» ، قاؿ أبك إسحاؽ األبناسي: (ّ)ىأ. «كالدارمي، كابف الجاركد
ىا : أنػػو حجػػة مطمقنػػا إذا صػػح السػػند إليػػو...، كالقػػكؿ بػػو عمػػى أربعػػة أقػػكاؿ : أحػػد

الياني: أنو ال يحت  بػو...، كالقػكؿ اليػاؿ: التفرقػة بػيف أف يفصػح بجػده أنػو عبػد ا 
أك ال ل ..، كالقػػكؿ الرابػػم: التفرقػػة بػػيف أف يسػػتكعب ذكػػر وبائػػو بالركايػػة أك يقتصػػر 

ال فػبل..، كالقػكؿ األكؿ أصػح  عمى أبيو عف جده، فإف صػرح بيػـ كميػـ فيػك حجػة، كا 
، قمت: يقصد بذلؾ القكؿ: بأنو حجة مطمقا، كقاؿ ابف العراقػي فػي فصػؿ فػي (ْ)ىأ. «

قػكليـ : فػػبلف عػف أبيػػو عػف جػػده مػف كتابػػو المسػتفاد مػػف مبيمػات المػػتف كاإلسػػناد: 
، فيحتمػؿ أف يريػد ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بػف العػاص»

بجػػػده: األدنػػػى الحقيقػػػي، كىػػػك محمػػػد، فيكػػػكف حدييػػػو مرسػػػبلن، فػػػإف محمػػػدنا تػػػابعي، 

                                                           

حمدم ، تحقيؽ ِٕٖ، ترجمةُٔٗ( جامم التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ لمعبلئي ص ُ)
 ـ. ُٖٔٗ-قَُْٕالطبعة اليانية،، بيركت -الكتب عالـد السمفي ،عبد المجي

مػػؿ ، مكتبػػة ، تحقيػػؽ صػػبلح ى ٔٔٓ/ِ( الشػػذا الفيػػاح مػػف عمػػكـ االصػػطبلح لؤلبناسػػي ِ)
 ـ . ُٖٗٗ -ى ُُْٖالرشد، الرياض ، الطبعة األكلى، 

 . َُٗ/ُ( إكماؿ تيذيب الكماؿّ)
 . ٔٔٓ،  ٔٓٔ/ِ( الشذا الفياح ْ)
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كيحتمػػؿ أف يريػػد جػػده األعمػػى المجػػازم، كىػػك عبػػد ا فيكػػكف متصػػبلن، كليػػذا اختمػػؼ 
 «العممػػات فػػي االحتجػػاج بػػو، كاألكيػػركف عمػػى االحتجػػاج بػػو حمػػبلن عمػػى جػػده األعمػػى

 «يف االحتجػػػاج بػػػوكالصػػػكاب الػػػذم عميػػػو جميػػػكر المحػػػدي»، كقػػػاؿ البمقينػػػي: (ُ)ىأ.

 ،ككيقػػو الجميػػكر ،عمػػرك بػػف شػػعيب ضػػعفو نػػاس مطمقػػا »، كقػػاؿ ابػػف حجػػر: (ِ)ىأ.
 كمػػف ضػػعفو مطمقػػا فمحمػػكؿ ،بعضػػيـ ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده حسػػب كضػػعؼ

فػػي فأمػػا ركايتػػو عػػف أبيػػو فربمػػا دلػػس مػػا  ،عمػػى ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده
 كمػا يقتضػيوػػػ فبل ريب في صػحتيا  "،حديني أبي" :فإذا قاؿ "،عف:"الصحيفة بمفظ

فإنمػا يعنػي بيػا الجػد األعمػى  ،كأما ركاية أبيو عف جػده ػػػ، كبلـ أبي زرعة المتقدـ
كقػد صػرح شػعيب بسػماعو مػف عبػد ا  ،عبد ا بف عمرك ال محمد بف عبػد ا

تصػػرح بيػػذا  ، يػػـ ذكػػر ابػػف حجػػر ركايػػات(ّ)ىأ «كصػػح سػػماعو منػػو ،فػػي أمػػاكف
كىذه قطعة مف جممة أحاديث تصرح بأف الجد ىػك عبػد  »السماع، يـ قاؿ عقبيا: 

لكػػف ىػػؿ سػػمم منػػو جميػػم مػػا ركل عنػػو أـ سػػمم بعضػػيا كالبػػاقي  ،ا بػػف عمػػرك
كعميػػو يػػنحط  ،كىػػك الجػػامم الخػػتبلؼ األقػػكاؿ فيػػو ،اليػػاني أظيػػر عنػػدم ل،صػػحيفة

فيػذا  ،ضػيـ أف يكػكف الػراكم عنػو يقػةكأما اشػتراط بع ،كبلـ الدارقطني كأبي زرعة

                                                           

، تحقيػؽ د. عبػد ُِٖٕ/ّ( المستفاد مػف مبيمػات المػتف كاإلسػناد ألبػي زرعػة العراقػي ُ)
 -ى ُُْْ، الػػػرحمف أحمػػػد، دار الكفػػػات، دار األنػػػدلس الخضػػػرات، الطبعػػػة األكلػػػى

 ـ . ُْٗٗ
، مقدمة ابف الصػبلح، تحقيػؽ عائشػة عبػد الػرحمف، دار ُْٓ( محاسف االصطبلح ص ِ)

 المعارؼ. 
 .  ُٓ/ٔ( تيذيب التيذيب ّ)
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لػػـ  :بػػف عػػدماكأمػػا قػػكؿ  ،الشػػرط معتبػػر فػػي جميػػم الػػركاة ال يخػػتص بػػو عمػػرك
بػػف خزيمػػة لػػو فػػي صػػحيحو افيػػرد عميػػو إخػػراج  ،يػػدخمكىا فػػي صػػحاح مػػا خرجػػكا

 ،كالبخػػارم فػػي جػػزت القػػراتة خمػػؼ اإلمػػاـ عمػػى سػػبيؿ االحتجػػاج ككػػذلؾ النسػػائي
بف عػدم عنػي غيػر الصػحيحيف اكلكف  ،ي الصحاحبف عدم معدكد فاككتابو عند 

كقد أنكر جماعػة أف يكػكف شػعيب سػمم  ،فميس فييما لعمرك شيت ػػ، فيما أظفػػ 
، قمػت: اسػتظيار ابػف حجػر (ُ)ىأ. «كذلؾ مردكد بمػا تقػدـ ،مف عبد ا بف عمرك

 –القكؿ الياني في ككف سماع عمرك بف شػعيب بعػض أحاديػث، كالبػاقي صػحيفة 
ال يضػػر  ألف ىػػذه األحاديػػث مكتكبػػة، كقػػد كانػػت لجػػده صػػحيفة تسػػمى  –إف يبػػت 

الصادقة، ككاف شديد االعتنات بيا، كألف عمرا مف وؿ بيتو، فيك يركم عف وبائػو، 
كىك يقة مم ذلؾ، كقد يبت سماعو مف جده، غاية ما ىنالؾ أنيػا كجػادة صػحيحة 

لركاية بيا جائزة، كما قاؿ ابف حجر نفسو، كالكجادة مف طرؽ التحمؿ الصحيح، كا
ككردت بيا ركاية في صحيح مسمـ، كما أنو ال دليؿ عمى القػكؿ بأنيػا كجػادة، بػؿ 
الػدليؿ عمػػى عكسػيا، كىػػك السػماع، فمػػف أيبػت السػػماع يقػدـ عمػػى مػف نفػػاه  ألف 

ا أف شعيبنا سمم مف معاكيػة، كقػد كضح »معو مزيد عمـ، كقاؿ البدر العيني:  أيضن
ف عمرك بسنكات، فبل ينكر السماع مػف جػده، سػيما ب مات معاكية قبؿ عبد ا
، كرجػح السػخاكم االحتجػاج بػو كبركايتػو، فقػاؿ (ِ)ىأ«كىك الػذم ربػاه ككفمػو 

                                                           

 .  ِٓ/ٔ( تيذيب التيذيب ُ)
، تحقيػػؽ  ّٔٗ/ِ( ميػػاني األخيػػار فػػي شػػرح أسػػامي رجػػاؿ معػػاني اييػػار لمبػػدر العينػػي ِ)

ى ُِْٕالكتب العممية، بيػركت، الطبعػة األكلػى، محمد حسف محمد إسماعيؿ، دار 
 ـ . ََِٔ -
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كبالجممػة » في معرض سياقو ألقكاؿ األئمة فػي ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده : 
، كىػك االحتجػاج –يقصد القكؿ األكؿ  – (ُ)ىأ.« فالمعتمد مف ىذا كمو األكؿ 

مػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده، كممػف ذىػب إلػى تصػحيح ىػذه بركاية ع
الركاية كاالحتجػاج بيػا مػف المعاصػريف الشػيخ أحمػد شػاكر، فقػد أطػاؿ الكػبلـ 

كال شؾ في أف عمرك بف شعيب » حكليا في أكير مف مكضم في كتبو فقاؿ: 
يقػػة، كمػػف تكمػػـ فيػػو تكمػػـ بييػػر حجػػة، كال شػػؾ أيضػػان فػػي سػػماعو مػػف أبيػػو 

نم، شعيب ا تكمـ مف تكمػـ فػي ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده، كا 
"عػف جػده": إف :كشققكا الكبلـ عمى نحك غير مستساغ، فزعـ بعضيـ أف قكلو

ف أراد  أراد جد عمرك فيػك محمػد بػف عبػد ا بػف عمػرك، كلػيس بصػحابي، كا 
بػػػف عمػػػرك، كلسػػػت أرل ىػػػذا مكضػػػم احتمػػػاؿ أك اجػػػد شػػػعيب فيػػػك عبػػػد ا 

الصػحابي، كىػك جػد  بػف عمػركامراد في ىذه األسانيد عبػد ا تشكيؾ، فإف ال
شعيب، كىك أيضان الجػد األعمػى لعمػرك بػف شػعيب. ككػاف شػعيب صػييران حػيف 
مات أبكه محمد بف عبد ا بف عمرك، فرباه جده عبػد ا بػف عمػرك، ككييػران 

، (ِ)ىأ.« ما كاف يعبر عف عبد ا بف عمرك بأنو أبكه، كالجد أب ال شػؾ فيػو
ك بػػف شػػعيب قػػكؿ كتضػػعيؼ ركايػػة عمػػر »كقػػاؿ فػػي شػػرحو عمػػى الترمػػذم: 

                                                           

، تحقيػؽ عمػي حسػف عمػي، مكتبػة َُٗ/ْ( فتح المييث بشرح ألفية الحديث لمسػخاكم ُ)
 ـ . ََِّ -ى ُِْْالسينة، مصر، الطبعة األكلى، 

، دار الحػػػػػديث، القػػػػػاىرة، الطبعػػػػػة ُٖٓٔ، حػػػػػديث  ٖ/ٔ( مسػػػػػند أحمػػػػػد بتحقيػػػػػؽ أحمػػػػػد شػػػػػاكرِ)
 ـ . ُٓٗٗ -ىُُْٔاألكلى،
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، يػػـ قػػاؿ بعػػد أف عػػرض ألقػػكاؿ بعػػض األئمػػة فػػي االحتجػػاج (ُ)ىأ.« مرجػػكح 
كالتحقيػػؽ أف ركايػػة عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده مػػف أصػػح »بيػػا: 
عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده »، كقاؿ الشيخ األلباني: (ِ)ىأ. «انيد األس
ه حسف، احت  بو البخارم، كالترمذم، كغيرىـ، كعمى ذلػؾ جػرل العممػات نادإس

 –بعػدىـ فػي تػاريخيـ، كال عبػرة بػبعض األحػداث المتعمقػيف بيػذا العمػـ الػذيف 
 –لجيميـ بعمـ الجرح كالتعديؿ أكالن، كلعدـ يقتيـ بعمػـ العممػات السػابقيف يانينػا 

ػػايضػػعفكف الػػراكم لجػػرح  ، كقػػاؿ فػػي إركات (ّ)ىأ.« «قيػػؿ فيػػو، كلػػك كػػاف مرجكحن
ىير المحػدييف عمػى االحتجػاج بحػديث عمػرك بػف شػعيب اسػتقر رأم جمػا»اليميؿ: 

ػا: (ْ)ىأ.« عف أبيو عف جده بعد خػبلؼ قػديـ فيػو  يػـ إف االخػتبلؼ » ، كقػاؿ أيضن
نما ينزؿ حدييػو إلػى رتبػة  في عمرك ال يتير، فإف الراجح في أنو في نفسو يقة، كا 

ال أكافؽ ابف حـز عمػى »، كقاؿ أيضا: (ٓ)ىأ. «يو  عف جدهالحسف إذا ركل عف أب

                                                           

، مطبعػػػة مصػػػطفى الحمبػػػي،ط ِِّ،حػػػديث َُْ/ِ( تعميػػػؽ أحمػػػد شػػػاكر عمػػػى سػػػنف الترمػػػذمُ)
 ـ. ُٕٕٗ-ىُّٕٗاليانية،

، تعميقػات األلبػاني،  ٓٓٓ/ُ( الباعث الحييػث شػرح اختصػار عمػـك الحػديث البػف كييػر ِ)
 ـ. ُُٗٗ -ى ُُْٕمكتبة المعارؼ ، الرياض، الطبعة األكلى، 

، مكتبػػػة المعػػػارؼ لمنشػػػر كالتكزيػػػم، َٓٗ/ٕيػػػث الصػػػحيحة لؤللبػػػاني ( سمسػػػمة األحادّ)
 ـ. ََِِ -ى ُِِْالرياض، الطبعة األكلى، 

، تحقيػػػػؽ زىيػػػػر الشػػػػاكيش، المكتػػػػب ُُُّ، حػػػػديثُٓٓ/ٓ( إركات اليميػػػػؿ لؤللبػػػػاني ْ)
 ـ . ُٖٓٗ -ى َُْٓاإلسبلمي، بيركت، الطبعة اليانية، 

 . َُٕٔ، حديث ُُٔ/ٔ( إركات اليميؿ ٓ)
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، (ُ)ىأ. «ؿ ىػك حسػف الحػديث إذا صػح اإلسػناد إليػو ب ،تضعيؼ عمرك بف شعيب
بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمػرك  عمرك»كقاؿ الدكتكر نكر الديف عتر: 

بػػف العػػاص عػػف أبيػػو عػػف جػػده يػػركم بيػػذا اإلسػػناد نسػػخة كبيػػرة حسػػنة الحػػديث، 
أكيرىا فقييات جياد في المسند لئلماـ أحمد، كفػي السػنف األربعػة، كىػذه السمسػمة 
قػػػد اشػػػتجر فييػػػا الخػػػبلؼ مػػػف المحػػػدييف، كطعػػػف فييػػػا بعضػػػيـ بعػػػدـ االتصػػػاؿ، 
كالمختار الذم جرل عميو أكير المحدييف ىك االحتجاج بعمرك بف شعيب عف أبيػو 

خػارم فػي االحتجػاج بحػديث ، يػـ ذكػر قػكؿ الب(ِ)ىأ.«عف جده إذا صح السند إليػو
ػا:  الضػمير فػي جػده يرجػم إلػى ..»عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، كقػاؿ أيضن

عػف جػده ػػػ أم جػد  ىكذا عمرك بػف شػعيب عػف أبيػوأم أف السمسمة ابنو شعيب، 
شعيب ػػ، كىك عبد ا بف عمػرك، كقػد قيػؿ : إف شػعيبنا لػـ يسػمم مػف جػده، لكػف 

 .   (ّ)ىأ. «السند حجة  التحقيؽ أنو سمم منو، كأف ىذا
 مما سبق ٗتض  : 

أف أئمة الحديث مختمفكف في ركاية عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف  
 جده عمى أقكاؿ كايتي : 

 منيـ مف احت  بيا مطمقنا.  - ُ

                                                           

، دار الرايػة، الطبعػة اليانيػة، ُّٔتماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السػنة لؤللبػاني ص( ُ)
 ى . َُْٖ

،دار الفكػر، دمشػؽ، الطبعػة اليانيػة، َُٔ( مني  النقد فػي عمػـك الحػديث د/ نػكر الػديف عتػر ص ِ)
 ـ . ُٕٗٗ -ى ُُْ

 . ُُٔ( مني  النقد في عمكـ الحديث ص ّ)
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 منيـ مف لـ يحت  بيا مطمقنا.  - ِ
مػػنيـ مػػف احػػت  بيػػا بشػػركط كػػأف يصػػرح بػػذكر جػػده أنػػو عبػػد ا أك  - ّ

 وبائو يستكعب جميم 
 كمنيـ مف تكقؼ فييا.  - ْ
كمػػػنيـ مػػػف تكمػػػـ فييػػػا بكػػػبلـ يسػػػير ال يسػػػقطيا عػػػف درجػػػة القبػػػكؿ أك  - ٓ

 االحتجاج. 
أمػػا أصػػحاب القػػكؿ األكؿ ػػػػػ كىػػـ المحتجػػكف بيػػا مطمقنػػا إذا صػػح السػػند  

ذكػػره  –إليياػػػػ، كىػػـ جميػػكر المحػػدييف، فمػػنيـ: اإلمػاـ مالػػؾ، كسػػفياف بػػف عيينػػة 
لفتاكل ػػػػ، كالحميػدم، كيحيػى بػف معػيف، كعمػي بػف المػديني، كأبػك ابف تيمية في ا

سػػحاؽ بػػف راىكيػو، كأحمػػد بػػف حنبػؿ، كأحمػػد بػػف صػػالح  خييمػة زىيػػر بػػف حػرب، كا 
المصػػرم، كأحمػػد بػػف سػػعيد الػػدارمي، كالبخػػارم، كيعقػػكب بػػف شػػيبة، كأبػػك زرعػػة، 

ي وخػره أمػره كالترمذم، كابف خزيمة، كأبك بكر بف زيػاد النيسػابكرم، كابػف حبػاف فػ
كمػػا جػػـز الػػذىبي بػػو فػػي السػػير، كابػػف شػػاىيف، كالحػػاكـ، كابػػف عبػػد البػػر، كابػػف 
العربي، كعبد الحؽ اإلشبيمي، كالسييمي، كالحازمي، كابػف الجػكزم، كابػف القطػاف، 
كابف الصبلح، كالمنزرم، كالنككم، كابف تيمية، كابف عبد اليػادم، كالػذىبي، كابػف 

كاألبناسي ، كابف العراقي، كالبمقيني، كابف حجػر، كبػدر  القيـ، كالزيمعي، كالعبلئي،
الػػديف العينػػي، كالسػػخاكم، كالسػػيكطي، كمػػف المعاصػػريف أحمػػد شػػاكر، كاأللبػػاني، 
كأبك غدة، كالدكتكر نكر الديف عتر، كقد اختمؼ بعض ىتالت فػي درجػة االحتجػاج 

ف ابػف كالصحة، فمنيـ مف جعميا مف أصح األسانيد، فجعميػا كػأيكب عػف نػافم عػ
عمػػر، كمػػنيـ مػػف جعميػػا مػػف الصػػحيح ، كمػػنيـ مػػف جعميػػا فػػي أعمػػى درجػػات 
ف لـ تكف في مرتبة الصحيح عنػده الػذم ال خػبلؼ فيػو ػػػػ، فيػي  الحسف، فيي ػػ كا 
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في أعمى درجات الحسف، كما نص الذىبي في المكقظة كالميني عمى ذلؾ، كمنيـ 
، كمػنيـ مػف عػدىا مػف مف جعميا مف قبيؿ القكم الذم ىك بيف الحسف كالصػحيح

قبيؿ الحسف الذم ىك بيف الصحيح كالضعيؼ، أك أدنى درجات الصحيح كما نػص 
الذىبي عمى ذلؾ في الميزاف، كمم اختبلفيـ ىذا لـ يخرجكىػا عػف دائػرة االحتجػاج 
كالقبكؿ، كأما مف ضعفيا مطمقنا، فمنيـ المييػرة بػف مقسػـ الضػبي، كالشػافعي فػي 

اركف بػف معػركؼ، كالبػزار، كأبػك داكد، كالطحػاكم، قكؿ، كابف معػيف فػي قػكؿ، كىػ
، كحجػة ىػتالت فػي تضػعيؼ ىػذه  كابػف عػدم، كابػف حبػاف فػي قػكؿ لػو، كابػف حػـز

 الركاية ما يمي: 
ككنيا كتابػا أك صػحيفة كجػدىا، فيػي مركيػة بالكجػادة ال بالسػماع،  -ُ

كالتصػػػحيؼ يػػػدخؿ عمػػػى الركايػػػة مػػػف الصػػػحؼ بخػػػبلؼ المشػػػافية 
 بالسماع. 

  محمػدنا ، فإنػو ال «عف جػده»ة إذا أراد بجده في قكلو: ككنيا مرسم -ِ
عػػػف جػػػده عبػػػد ا بػػػف »صػػػحبة لػػػو، أك منقطعػػػة إذا أراد بقكلػػػو: 

فػػإف شػػعيبنا لػػـ يمػػؽ عبػػد ا بػػف عمػػرك، كىػػك صػػحابي،  ،«ركعمػػ
 تو عنو منقطعة .فتككف ركاي

 كقكع بعض المناكير في ركايتو .  -ّ

كليـ : إنيػػا كجػػادة ، كقػػد أجػػاب الجميػػكر عػػف كػػؿ ىػػذا كردكه أمػػا قػػ
 ككتاب أك صحيفة كجدىا ، فإف ىذا ال يقدح في الركاية لآلتي : 

أنيػا ليسػػت كبػػاقي الصػػحؼ كالكجػػادات، فيػػي متعمقػػة بصػػحيفة سػػيدنا   -  ُ
ػا عمػى كتابػة الحػػديث  عبػد ا بػف عمػرك الصػحابي، الػػذم كػاف حريصن
ه مػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ، كىػػذه السمسػػمة قػػد نقػػؿ بيػػا ىػػذ
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الصحيفة الصادقة كمػا سػماىا سػيدنا عبػد ا بػف عمػرك، أك أغمبيػا، 
ذا كانػت مكتكبػة مػف عيػد النبػي  ككاف شػديد االىتمػاـ كالعنايػة بيػا، كا 
صػػمى ا عميػػو كسػػمـ كػػاف أككػػد ليػػا كأدؿ عمػػى صػػحتيا كمػػا قػػاؿ ابػػف 

 تيمية .
ؿ أك أنيػا مػػف ركايػػة األبنػات عػػف ايبػػات عػف األجػػداد ، كتطػػرؽ االحتمػػا  - ِ

التصػػحيؼ أك الخطػػأ إلييػػا قميػػؿ، مػػم يقػػة عمػػرك بػػف شػػعيب، كأبيػػو 
 شعيب بف محمد. 

ىذه النسخة تمقاىا جميكر األئمػة بػالقبكؿ، كىػي متكاريػة، ممػا ينفػي   -  ّ
احتماؿ كقكع الخطأ فييا، كبالنظر فييا لـ يرد بيا شي  يخػالؼ غيرىػا 

، كىي صحيفة مشيكرة ،  احت  بيا كبار مف الركايات، كما فييا معمـك
 العممات . 

ف كػػاف ىنػػاؾ كجػػادة فيػػك قميػػؿ جػػدنا  ألف   -  ْ األكيػػر عمػػى أنػػو سػػمعيا، كا 
فبل  ،«أك نحكىا كجدت في كتاب جدم»أغمب الركايات، ال يقكؿ فييا: 

 يتبيف عكسو.  ىدليؿ عمى القكؿ بأنيا كجادة، كاألصؿ السماع حت
إف سػممنا جػدالن  –ختمػؼ فيػو الركاية بالكجػادة ك قبكليػا كالعمػؿ بيػا م  -  ٓ

، كالتحقيػؽ: أنػو صػحيح معتبػر بشػرط حصػكؿ -أنيا صحيفة ككجادة 
اليقة فيما كجد، كالركاية بيا مذىب مشيكر عف السمؼ، كلـ يكد ينقؿ 
عػػف أحػػد مػػنيـ المنػػم سػػكل محمػػد بػػف سػػيريف، كعميػػو: فػػإف الركايػػة 

ب شػػيخو، بالكجػػادة ال يقػػدح فػػي الركايػػة، مػػا داـ الػػراكم كايقنػػا مػػف كتػػ
كعارفنػا بخطػػو، ككانػت ىػػذه الكتػػب محفكظػة مػػف أيػدم العػػابييف، كىػػذه 
الركاية صحيفة مكتكبة متكارية، قد يبت أف شعيبنا الـز جده عبد ا ، 
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ػا عمػى  كسمم منو، كأخذ عنو  ألنو ىك الذم كفمو كرباه، ككػاف حريصن
يجعػػؿ احتمػػاؿ تطػػرؽ الخمػػؿ كالعبػػث إلييػػا  إسػػماعو الركايػػة، كػػؿ ذلػػؾ

  لتكافر دكاعي قبكليػا كالكيػكؽ بيػا، عيدا بخبلؼ غيرىا مف الكجاداتب
فيي كجادة صحيحة، كالكجادة أحد طرؽ التحمػؿ كمػا نػص ابػف حجػر 

 عميو ، كقد كرد في صحيح اإلماـ مسمـ ركاية بيا.
حرص عمرك بف شػعيب عمػى السػماع مػف أبيػو، كيبػكت سػماع شػعيب   - ٔ

، كقد أيبػت المحققػكف كجميػكر  مف جده عبد ا ، كشدة مبلزمتو لو
المحدييف سماعو مف أبيو ، كسماع أبيو مف جده عبػد ا، كالتحػديث 
يابػػت كمصػػرح بػػو فػػي عػػدد مػػف األحاديػػث، كيبعػػد أف يكػػكف قػػد حػػدث 
الناس بصحيفتو، كال يحدث بيا حفيػده الػذم الزمػو كربػاه مػم حفظػو، 

 كذكائو كحرصو. 
 نقطعة فيك مردكد كمرجكح لآلتي : كأما قكليـ أف ىذه الركاية مرسمة أك م

أف جميػػػػكر المحػػػػدييف عمػػػػى أف الجػػػػد ىػػػػك عبػػػػد ا ال محمػػػػد، كمػػػػا كرد   - ُ
التصريح فيو بأنو محمد فيك قميؿ نادر، أك شاذ كما قاؿ العبلئػي، كالنػادر 
ال حكـ لو كال يعكؿ كال يقاس عميو، كلـ يذكر أحد منيـ لمحمػد ترجمػة أك 

القميؿ، فدؿ عمػى أف حػديث عمػرك عػف أبيػو  أف شعيبا ركل عف محمد إال
 عف جده صحيح متصؿ إذا صح اإلسناد إليو.

يبػػكت سػػماع شػػعيب مػػف جػػده عبػػد ا بػػف عمػػرك عنػػد الجميػػكر، فحػػديث   - ِ
ػا عمػى أف يسػمعو  ألف أبػاه قػد  شعيب كمو عف جده عبد ا، ككاف حريصن

زمػو، كسػمم منػو، مات قديمنا في حياة جده، فربيَّ يتيمنا في كنؼ جػده، كال 
فما أخذ عنو مف حديث فيك شفاىة، ككتابة، كىذا التحديث يابت في كيير 
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مػػف األحاديػػث، كأيبتػػو جميػػكر المحػػدييف المتقػػدميف كالمتػػأخريف، كمػػا أنػػو 
 –سمم مف بعض الصحابة كػايخريف كػابف عمػر، كابػف عبػاس، كمعاكيػة 

مػػػرك، فػػػبل ، كمعاكيػػػة أقػػػدـ كفػػػاة مػػػف عبػػػد ا بػػػف ع -رضػػػي ا عػػػنيـ 
يستبعد أف يسمم منو، كسماع شعيب مف جده يابت بالركايػات الحديييػة ، 
كبأقكاؿ األئمة النقاد الػذيف ىػـ المعتمػد فػي ىػذا الشػأف، كبالتػاريخ ، إذ ال 
يمنم تاريخينا أف يككف قد أدركو فيك سمم مف سيدنا معاكية، كمعاكيػة قػد 

خمػػػػس  ، كمػػػػات عبػػػػد ا بػػػػف عمػػػػرك سػػػػنةى( َٔمػػػػات سػػػػنة سػػػػتيف)
، فإدراكػػو لعبػػد ا أكلػػى، كسػػمم مػػف ابػػف عبػػاس ، كابػػف ى( ٓٔكسػػتيف)

ا، فيك قد مات سنة خمس  عباس قريب الكفاة مف عبد ا بف عمرك أيضن
، كأشار ى( ٖٔ، أك يماف كستيف)ى( ٕٔأك سبم كستيف) –ى( ٓٔكستيف)

الػػذىبي إلػػى أنػػو كلػػد فػػي خبلفػػة عمػػي أك قبػػؿ ذلػػؾ، كسػػيدنا عمػػي تػػكلى 
، كعبػد ا ى( َْ، كقيؿ سنة أربعيف)ى( ّٓسنة خمس كيبلييف) الخبلفة

ق( ، فيككف عمر شػعيب عنػد كفػاة عبػد ا ٓٔتكفي سنة خمس كستيف)
جده يبلييف سنة أك خمسنا كعشريف سنة تقريبنا، كىذا السف كػاؼ لمسػماع 

 كالتمقي كالركاية.
و مػػػف ككنيػػػا لػػػـ يػػػذكر القػػػائمكف بأنيػػػا كجػػػادة دلػػػيبل يػػػرجح مػػػا ذىبػػػك إليػػػ  -  ّ

صػػحيفة، فيػػي كجػػادة صػػحيحة كمقبكلػػة  ألف الكجػػادة مػػف طػػرؽ التحمػػؿ 
الصحيحة، كال ترد عمى اإلطبلؽ، كالركاية بالكجادة جائزة، كقد كػاف عمػرك 

ا عمى السماع مف أبيو شعيب.   حريصن
إنما أنكػركا عميػو كيػرة ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده فحسػب ال مطمػؽ الركايػة   - ْ

 عف أبيو عف جده 
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األحاديػػث الضػػعيفة أك المنػػاكير التػػي ركيػػت مػػف طريػػؽ ىػػذه الركايػػة ال   - ٓ
يمكف أف تقدح في االحتجاج بيا  ألف ىػذه الركايػات جػاتت مػف جيػة 

مف الضعفات أكالمجاىيؿ،  تبلميذ عمرك بف شعيب أك مف دكنيـبعض 
يػا، كىػك يقػة فػي نفسػو عنػد جميػكر المحػدييف، برئ الذمة منكعمرك 

رعػة كيعقػكب بػف شػيبة أف جماعػة مػف الضػعفات كػابف كقد ذكػر أبػك ز 
لييعة كالمينى كغيرىما قد رككا عنػو، فكقعػت المنػاكير مػنيـ، كأمػا مػا 

كقػكع ك  ركاه اليقات عنو فصحيح، كيندر أف تقم فيو أكىاـ أك منػاكير،
المنكرات في حديث اليقات كارد، كال يضر ما لـ يكير، كىي عنػو قميمػة 

 ، فبل تضر.جدنا
ركاية اليقات األيبات ىذه الركاية عػف عمػرك كحرصػيـ عمػى سػماعيا   -  ٔ

كنقميا، كفييـ مف جات مػف بػبلد مختمفػة، فػبل يصػح أف تكػكف عنػدىـ 
 كجادة، كيجتمعكف عمييا، كيحرصكف عمى ركايتيا.  

كيػػرة األحاديػػث التػػي ركيػػت بيػػذه السمسػػمة كشػػيرتيا فػػي كتػػب السيػػنة،   -  ٖ
 ف جده عبد ا. كأغمبيا مصرح فيو بالسماع م

ىػػذه الركايػػة تختمػػؼ عػػف غيرىػػا مػػف الركايػػات التػػي أخػػذت بالكجػػادة    - ٗ
لككنيا صػحيفة مدكنػة كميكاريػة، كىػذا أسػمـ ليػا مػف التصػحيؼ، كقػد 
ػػػا عمػػػى  كرد أف سػػػيدنا عبػػػد ا بػػػف عمػػػرك بػػػف العػػػاص كػػػاف حريصن
صػػحيفتو، كىػػك ممػػف خػػص بالكتابػػة، كلكػػكنيـ مػػف أىػػؿ بيػػت كاحػػد، 

يده ، كىي مياؿ عمى ركاية األبنػات عػف ايبػات كمػا صػنفيا كشعيب حف
 عممات الحديث، كعمرك بف شعيب يقة، ككذلؾ أبكه، كجده صحابي. 

 كأما أصحاب القكؿ اليالث: كىـ المشترطكف لصحتيا كاالحتجاج بيػا  
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بعػػػض الشػػػركط، فمػػػنيـ السػػػاجي، كالشػػػافعي، كالبييقػػػي، كالػػػدارقطني، كىػػػذا 
، كيرد عمييـ بأنو إذا جاتت ركاية عػف يقػة كليػا مػا خبلؼ ما عميو الجميكر

ف لػـ نجػد مػا يشػيد ليػا  ف كاف فييا مخالفػة ػػػ، كا  يشيد ليا تقكت كال ترد ػػ كا 
ردت، كمػػف ذلػػؾ ىػػذه الركايػػة، كيمكػػف القػػكؿ : إف ىػػذا شػػرط كمػػاؿ ال شػػرط 
احتجاج، كال يترؾ مػا عميػو جميػكر المحػدييف ليػذا القػكؿ، لقػكة أدلػتيـ، كقػد 

بيا البييقي في سننو، كأما اشتراط :"أف يستكعب جميػم وبائػو بالركايػة  احت 
عنيـ، أك يقتصر عمى ذكر األب عف جده فقط، فإف صرح بذكرىـ جميعنا فيػك 
ال فبل" ، فإنو شػاذ كنػادر، كانفػرد بػو ابػف حبػاف عػف عامػة المحػدييف  حجة، كا 

بيػذه الركايػة، كمػا فبل يعكؿ عمى ىذا القكؿ  ليرابتو، كألف محمدنا ال دخػؿ لػو 
 كرد فييا مف ذكر محمد قميؿ كمختمؼ فيو . 

، فمػػنيـ أبػػك كأمػػا مػػف تكمػػـ فييػػا بكػػبلـ يسػػير ال يضػػر كال يقػػدح فييػػا
حاتـ، كأبك عمرك ابف العبلت، كاإلماـ أحمػد بػف حنبػؿ فػي قػكؿ، كيجػاب عمػى 

 ىتالت بأف : 
يػا تميػيف أقكاليـ ال تضر كال تقدح في ىذه الركاية ابتداتن  ألف ما في -ُ

 يسير. 
أف بعضػػيـ يبػػت عنػػو القػػكؿ باالحتجػػاج بيػػذه الركايػػة، فاألخػػذ بمػػا  -ِ

 يكافؽ ما عميو عامة المحدييف أكلى.

مػػا كرد عػػف اإلمػػاـ أبػػي حػػاتـ ال يػػرد مػػا عميػػو عامػػة المحػػدييف مػػف  -ّ
ػػا شػػديدنا مػػتيرنا فػػي ىػػذه  االحتجػػاج بيػػا  لكػػكف قكلػػو ال يحتمػػؿ جرحن

 ديد النفس في الجرح كالتعديؿ. الركاية، كلما عرؼ عنو مف أنو ش

كأمػػا قػػكؿ عمػػرك بػػف العػػبلت ، فيػػك لػػـ يػػذكر شػػيئنا يقػػدح فػػي ىػػذه  -ْ
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الركايػػة، بػػؿ أيبػػت ليمػػا حرصػػيما عمػػى كيػػرة الركايػػة كالتمقػػي ، فػػبل 
يسمعاف شػيئنا إال حػديا بػو ، كلػيس ىػذا بعيػب قػادح، يمكػف أف تػرد 

 ألجمو ىذه الركاية. 

لذم يظير لي بعد عػرض أقػكاؿ األئمػة ، كعميو: فالقكؿ الراجح ا         
ما عميو جميكر المحدييف كعامتيـ، كىػك صػحة االحتجػاج بركايػة عمػرك بػف 
شػعيب عػػف أبيػو عػػف جػػده، مػا داـ قػػد صػػح اإلسػناد إلييػػا مػػف ميػؿ مالػػؾ بػػف 
أنس، كسفياف بف عينية ، كغيرىمػا مػف الحفػاظ األيبػات كأكسػط األقػكاؿ فييػا 

ـ تكػف فػي مرتبػة الصػحيح الػذم ال خػبلؼ فيػو ػػػ أنيا مف قبيؿ الحسف ػػ إف لػ
بسبب ما قيؿ مف كبلـ فييا، كأخػذه بعػض األحاديػث اليسػيرة  كما ذكر الذىبي

عف طريؽ الكجادة ال السماع، ككقكع بعض المنػاكير فييػا، كالقػكؿ بأنيػا مػف 
قبيػؿ الحسػف قريػب لقػػكؿ الجميػكر  لكػكف الحسػف داخػػؿ فػي دائػرة االحتجػػاج 

ف  كاف أقؿ رتبة منو ػػ .  كالصحيح ػػ كا 
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 ادلبحث الثاًٖ
كالم اإلهاهني ابي ػذٕ ّالذُبٖ يف رّاٗة ػوزّ بي شؼ٘ب ػي أبَ٘ 
ػي جذٍ، ّحتزٗز حما الٌشاع، ثن ادلٌاقشة، ّب٘لاى اللزاج ، ّسلبب 

 الرتج٘  .
تعرضت فيما سبؽ ألقكاؿ العممات في الحكـ عمى ىذه الركايػة، كتبػيف  

كر، كىك أمر ميـ، فيك بميابة الميزاف التي سػأعرض منيا الراجح عند الجمي
عميػػو قػػكؿ اإلمػػاميف ابػػف عػػدم كالػػذىبي  ليظيػػر أرجحيػػا، كفػػي ىػػذا المبحػػث 
ذكػػرت أقػػكاؿ ىػػذيف اإلمػػاميف، يػػـ حػػررت محػػؿ النػػزاع بينيمػػا، ككازنػػت بينيمػػا 

 مقارنة برأم الجميكر.
ي ترجمػة عمػرك بعد أف ذكر بعض أقػكاؿ األئمػة فػ –رحمو ا  –قاؿ ابف عدم   

إال أنو إذا ركل عف أبيو عف جػده  ،كعمرك بف شعيب في نفسو يقة »بف شعيب: 
عف أبيػو عػف جػده عػف النبػي صػمى  عمى ما نسبو أحمد بف حنبؿ يككف ما يركيو

محمػد ػػػ ألف جػده عنػده ىػك محمػد بػف عبػد ا بػف عمرك  ا عميو كسػمـ مرسػبل
يب أئمػة النػاس كيقػاتيـ كجماعػة كقػد ركل عػف عمػرك بػف شػع ػػ، ليس لو صحبة

عػف أبيػو عػف جػده عػف النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ  مف الضعفات إال أف أحادييػو
 :كقػالكا ،كلػـ يػدخمكه فػي صػحاح مػا خرجػكه ػػػ، مػم احتمػاليـ إيػاه ػػػ اجتنبو الناس

، ىذا ىػك قػكؿ اإلمػاـ ابػف عػدم كيػذىب فيػو إلػى القػكؿ بتضػعيؼ (ُ)ىأ.« صحيفةىي 
بعػد أف كيػؽ عمػرك بػف شػعيب فػي  –شعيب عف أبيو عف جده خاصة  ركاية عمرك بف

 كحجتو التي استند إلييا :  –نفسو 
                                                           

 .  َِٓ/ٔ( الكامؿ ُ)
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 –محمد عبػد ا  –اإلرساؿ  ألف المقصكد بالجد في ىذه عنده الركاية ىك   - ُ
كىػذا الكػبلـ قػاؿ نحػكه معتمدنا في ذلؾ عمى ما نسب اإلماـ أحمػد بػف حنبػؿ، 

عمػػة » ه الركايػػة، كزاد عمػػى ابػػف عػػدم: ؼ ىػػذيضػػعفػػي ت اإلمػػاـ ابػػف حبػػاف
، فإنػو لككف عبد ا بف عمرك صحابينا، كشعيب لػـ يسػمم منػو  «االنقطاع 

ذا ركل عف أبيو عف جده ففيػو منػاكير كييػرة، ال يجػكز االحتجػاج ..»قاؿ:  كا 
اإلسػػناد ال يخمػػك مػػف أف  عنػػدم بشػػيت ركاه عػػف أبيػػو عػػف جػػده  ألف ىػػذا

ألنو عمرك بػف شػعيب بػف محمػد بػف عبػد ا يككف مرسبلن، أك منقطعنا  
ذا ركل عػف جػده، كأراد  بف عمرك، فػإذا ركل عػف أبيػو، فػأبكه شػعيب، كا 
عبد ا بف عمػرك جػد شػعيب، فػإف شػعيبنا لػـ يمػؽ عبػد ا بػف عمػرك، 

ف أراد بقكلو:  جػده األدنػى، فيػك « عف جده»كالخبر بنقمو ىذا منقطم، كا 
مد بف عبػد ا ال صػحبة لػو، فػالخبر محمد بف عبد ا بف عمرك، كمح

بيذا النقؿ يككف مرسبلن ، فبل تخمك ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف 
مػف األخبػار ال  كالمنقطػم جده مف أف يككف مرسػبلن أك منقطعنػا، كالمرسػؿ

 (9)أ.ىػ.«تقـك بيا حجة
ككنيا صحيفة، كأكضح أف األئمػة اجتنبػكا تخػري  ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف   - ِ

بيو عف جده في صحاحيـ ليذا السػبب، عمػى الػرغـ مػف احتمػاليـ إيػاه، كركايػة أ
 أئمة الناس عنو. 

كأما اإلماـ الذىبي فإنو ذكر أقكاؿ بعض األئمة، يـ تعرض لكػبلـ ابػف  
سمم مف  كصرح البخارم في ترجمة شعيب بأنو »عدم كرد عميو، فمما قاؿ: 

                                                           

 .ِٕ/ِركحكف المج (ُ)
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شعيب، عف أبيو محمد بف عبد ا أما ركاية ، جده عبد ا، كىذا ال ريب فيو
كقػػاؿ ابػػف ،.. فمػػا عممتيػػا صػػحت، فػػإف محمػػدا قػػديـ الكفػػاة، ككأنػػو مػػات شػػابا

عدم: عمرك بف شعيب في نفسو يقة، إال إذا ركل عف أبيػو، عػف جػده، عػف 
ف جػده عنػده محمػد بػف عبػد ا أل   النبي صمى ا عميو كسػمـ يكػكف مرسػبل

ف شعيبا يبت سماعو مػف عبػد أل   ا ال ش قمت: ىذ، بف عمرك، كال صحبة لو
ا، كىك الذم ربػاه حتػى قيػؿ إف محمػدا مػات فػي حيػاة أبيػو عبػد ا، فكفػؿ 

فإنمػػا يريػػد  ،شػػعيبا جػػده عبػػد ا، فػػإذا قػػاؿ: عػػف أبيػػو، يػػـ قػػاؿ: عػػف جػػده
كبعضػيـ تعمػؿ بأنيػا صػحيفة ركاىػا ، بالضمير في جػده أنػو عائػد إلػى شػعيب

صػحاب الصػحيح، كالتصػحيؼ يػدخؿ عمػى الركايػة مػف كجادة، كليػذا تجنبيػا أ
كقػػد قػػاؿ يحيػػى القطػػاف أيضػػا: إذا ركل ، الصػػحؼ بخػػبلؼ المشػػافية بالسػػماع

، يػـ أشػار إلػى كػبلـ ابػف حبػاف فػي تضػعيؼ ىػذه (ُ)ىأ. «فيك حجػة ةعنو يق
كتردد لػذلؾ ابػف حبػاف فػي عمػرك كذكػره  »الركاية كعدـ االحتجاج بيا، فقاؿ: 

إذا ركل عػف طػاكس كابػف المسػيب كغيرىمػا مػف اليقػات  في الضعفات، كقػاؿ:
ذا ركل عػػف أبيػػو عػػف جػػده ففيػػو  غيػػر أبيػػو فيػػك يقػػة يجػػكز االحتجػػاج بػػو، كا 

ذا ركل عػف، مناكير كييرة، فبل يجكز عندم االحتجػاج بػذلؾ أبيػو عػف  قػاؿ: كا 
ف أراد بجػػػده  ،ا لػػػـ يمػػػؽ عبػػػد افػػػإف شػػػعيبن   جػػػده فيكػػػكف الخبػػػر منقطعػػػا، كا 

قمػػت: قػػد مػػر أف محمػػدا ، ك محمػػد، كال صػػحبة لػػو، فيكػػكف مرسػػبلفيػػ األدنػػى،
يػة، كقػد مػات معاكيػة قبػؿ ك ا سػمم مػف معاقديـ المكت، كصح أيضا أف شػعيبن 

بف عمرك بسػنكات، فػبل ينكػر لػو السػماع مػف جػده سػيما كىػك الػذم اعبد ا 

                                                           

 .  ِٔٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
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، كرد الػػػذىبي عمػػػى تضػػػعيؼ ابػػػف حبػػػاف ليػػػذه الركايػػػة (ُ)ىأ. «ربػػػاه ككفمػػػو
قمت: قد أجبنا عف ركايتو عف أبيو عف جده .. »أك االنقطاع، فقاؿ:  باإلرساؿ

أما ككنيا كجادة، أك بعضيا سماع كبعضػيا ، بأنيا ليست بمرسمة كال منقطعة
كلسنا نقكؿ: إف حدييو مف أعمى أقساـ الصحيح، بػؿ ، كجادة، فيذا محؿ نظر
 . (ِ)ىأ. «ىك مف قبيؿ الحسف

سنف األربعة كابف خزيمة كابف حبػاف احت  بو، أرباب ال »كقاؿ أيضا:  
كركل أبػك داكد عػف أحمػد قػاؿ: أصػحاب الحػديث  ،في بعض الصكر، كالحاكـ

ذا شػاتكا  ،إذا شػاتكا، احتجػكا بحػديث عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده كا 
كؿ عمػػى أنيػػـ يتػػرددكف فػػي االحتجػػاج بػػو، ال أنيػػـ مػػقمػػت: ىػػذا مح، تركػػكه

، كقػاؿ فػي السػير أيضػا معقبنػا عمػى (ّ)ىأ. «يفعمكف ذلػؾ عمػى سػبيؿ التشػيي
قػػكؿ يكضػػح أف بعػػض الػػركاة يسػػمي الجػػد عبػػد ا، كبعضػػيـ يػػركم الحػػديث 
بعينو فبل يسميو، كفي بعضيا عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده محمد عػف 

جات ىذا في حديث كاحػد »عبد ا، كفي بعضيا عمرك عف جده محمد، قاؿ: 
، يػػـ ذكػػر عػػددنا مػػف ىػػذه (ْ)ىأ.« بػػدناأمختمػػؼ، كعمػػرك لػػـ يمحػػؽ جػػده محمػػدنا 

 :كعنػػدم عػػدة أحاديػػث سػػكل مػػا مػػر يقػػكؿ »األحاديػػث، كعقػػب عمييػػا بقكلػػو: 
عف أبيو عف عبد ا بف عمرك، فالمطمؽ محمػكؿ عمػى المقيػد المفسػر بعبػد 

                                                           

 .  ِٕٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
 .  ِٖٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ِ)
 .  َْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ّ)
 .  ُْٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ْ)
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، كىك يشير بذلؾ إلى أف الجد ىك عبد ا بف عمرك ال محمد بػف (ُ)ىأ. «ا
يمؽ جده محمدنا قط، كذكر قػكؿ ابػف عػدم الػذم يػذىب  عبد ا، كأف عمرنا لـ

قػاؿ ابػف  »فيو إلى تضعيؼ ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، فقاؿ: 
ألف   عدم: ىك في نفسػو يقػة، إال إذا ركل عػف أبيػو عػف جػده يكػكف مرسػبل

قمػت: الرجػؿ ال يعنػي  ،بف عمرك، كال صحبة لػواجده عنده محمد بف عبد ا 
كقػد جػات كػذلؾ مصػرحا بػو  ،-رضي ا عنػو-األعمى عبد ا  بجده إال جده

كقد يبػت سػماع  ،في غير حديث، يقكؿ: عف جده عبد ا، فيذا ليس بمرسؿ
شعيب كالده مف: جده عبػد ا بػف عمػرك، كمػف معاكيػة، كابػف عبػاس، كابػف 

كما عممنػا بشػعيب بأسػا، ربػي يتيمػا فػي حجػر جػده عبػد ا،  ،كغيرىـ ،عمر
يػـ لػـ نجػد  ،أك قبػؿ ذلػؾ يكلعمو كلد فػي خبلفػة عمػ ،كسافر معو ،منوكسمم 

بف شعيب، عف أبيو، عػف جػده محمػد بػف عبػد ا عػف النبػي اصريحا لعمرك 
كلكف كرد نحك مػف عشػرة أحاديػث ىيئتيػا: عػف عمػرك  ،صمى ا عميو كسمـ

كبعضػيا: عػف عمػرك عػف أبيػو  ،بف شعيب عف أبيػو عػف عبػد ا بػف عمػرك
كأنا عارؼ  ،عبد ا، كما أدرم ىؿ حفظ شعيب شيئا مف أبيو أـ الل عف جده

كأما تعميؿ بعضيـ بأنيا صػحيفة، كركايتيػا كجػادة ، بأنو الـز جده كسمم منو
ال سػيما فػي ػػػ ببل سماع، فمف جية أف الصحؼ يدخؿ في ركايتيا التصػحيؼ 

أفػػكاه  ، إذ ال شػػكؿ بعػػد فػػي الصػػحؼ كال نقػػط، بخػػبلؼ األخػػذ مػػفػػػػذلػػؾ العصر
، قمػػت: ىػػا ىػػك الػػذىبي يػػرد عمػػى ابػػف عػػدم فيمػػا ذىػػب إليػػو، (ِ)ىأ «الرجػػاؿ

                                                           

 .  ْٖٓ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
 . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
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 كأجمؿ رده في ايتي:
أف المػػراد بالجػػد فػػي ىػػذه الركايػػة ىػػك عبػػد ا بػػف عمػػرك  لػػكركده   -ُ

 مصرحا بو في كيير مف الركايات.

يبكت سماع شعيب مف جده سيدنا عبد ا بف عمرك، كمف معاكية،   -ِ
عمر، كغيرىـ، فسماعو مف الصحابةػػ كمػنيـ عبػد كابف عباس، كابف 

ا بػػػف عمركػػػػػ لػػػيس بممتنػػػم كال ىػػػك أمػػػر مسػػػتبعد، كبعػػػض ىػػػتالت 
 الصحابة قد مات قبؿ عبد ا بف عمرك.

 شعيب يقة، ال بأس بو.  -ّ

مبلزمة شعيب لجده عبد ا  ألنو ربي يتيما في كنفو، كسافر معو، ممػا يتكػد   -ْ
 سماعو منو.

خبلفػة سػيدنا عمػي ػ رضػي ا عنػو ػ أك قبػؿ ذلػؾ، كالدة شعيب فػي   -ٓ
كىػػذا يعضػػد سػػماعو منػػو مػػف جيػػة التػػاريخ كالعامػػؿ الزمنػػي، فخبلفػػة 

ق(، َْىػػػ( إلػػى سػػنة أربعػػيف )ّٓسػػيدنا عمػػي سػػنة خمػػس كيبليػػيف)
ىػ(، فيككف عمػره عنػد ٓٔكسيدنا عبد ا تكفي سنة خمس كستيف )

يف سػػنة، كىػػي سػػف كفػػاة جػػده عبػػد ا يبليػػيف سػػنة أك خمسػػا كعشػػر 
 كافية لمركاية كالسماع.

عػػدـ كركد ركايػػات صػػريحة فػػي أف عمػػرا ركل عػػف أبيػػو عػػف جػػده   -ٔ
نمػػػا كرد  محمػػػد بػػػف عبػػػد ا عػػػف النبػػػي صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ ، كا 

 التصريح بأف الجد ىك عبد ا بف عمرك. 
يـ ذكر الذىبي قكؿ ابف حباف كىك قريب الداللة مف كبلـ ابػف عػدم،  
كممػف تػردد كتحيػر فػي  »ميو بميؿ ما أجاب عمػى ابػف عػدم، فقػاؿ: كأجاب ع
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إذا ركل عػػف طػػاكس،  :عمػػرك أبػػك حػػاتـ بػػف حبػػاف، فقػػاؿ فػػي كتػػاب الضػػعفات
كابف المسيب، كغيرىما مف اليقػات غيػر أبيػو، فيػك يقػة يجػكز االحتجػاج بػو، 

ذا ركل عػف أبيػو عػف جػده ففيػو منػػاكير كييػرة، فػبل يجػكز عنػدم االحتجػػ ج اكا 
ذا ركل عف أبيو عف جده، فإف شػعيبن ، بذلؾ ا لػـ يمػؽ عبػد ا، فيكػكف قاؿ: كا 

ذا أراد بػػو جػػده األدنػػى فيػػك محمػػد كال صػػحبة لػػو فيكػػكف   الخبػػر منقطعػػا، كا 
« ا صحب جده، كحمػؿ عنػوقمت: قد أجبنا عف ىذا، كأعممنا بأف شعيبن ، مرسبل

الجػػد ىػػك ، يقصػػد اإلمػػاـ الػػذىبي بمػػا أجػػاب بػػو عمػػى ابػػف عػػدم مػػف أف (ُ)ىأ.
عبد ا بف عمرك ال محمد بف عبد ا، كأنو قد يبت سػماع شػعيب مػف عبػد 
ا بف عمرك، يػـ ذكػر ركايػة فييػا التصػريح مػف شػعيب بالسػماع منػو، فقػاؿ 

، يػـ بػيف أف ابػف (ِ)ىأ.« فيذا شػعيب يخبػر أنػو سػمم مػف عبػد ا » عقبيا:
ردد كالتحير الذم أشار حباف انتيى إلى تكييؽ عمرك بف شعيب،ػػ كىذا ىك الت

اليو الذىبي ػػ، فإنو بعد أف ضعفو فػي ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده، كلػـ يحػت  
بيا مطمقاػػ، انتيى إلى تكييقو كأف حكـ مناكيره حكـ اليقات إذا رككا المقػاطيم 

.. ثمم نن ابمن ابمان جام    »كالمراسيؿ، فقاؿ اإلماـ الذىبي عنػو فػي السػير: 

وأداه اججهماده نلمى جوثي،مف  ل،مالل وال موا، لم   من جليين عم و بن شميي، 
نلى جا يخ الث،مات  ألن عدالجمف ج،مدمت   (6)عم و بن شيي، أن ياول من هنا.

فأما المناكير في حدييو إذا كانت فػي ركايتػو عػف أبيػو عػف جػده فحكمػو حكػـ 
اليقات إذا رككا المقاطيم كالمراسيؿ بأف يترؾ مػف حػديييـ المرسػؿ كالمقطػكع، 

                                                           

 . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
 . ْٖٔ/ٓأعبلـ النببلت  ( سيرِ)
 ( يقصد: يحكؿ مف كتابو المجركحيف إلى كتابو اليقات.ّ)
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فيػػذا يكضػػح لػػؾ أف ايخػػر مػػف األمػػريف عنػػد ابػػف ، بػػالخبر الصػػحيحكيحػػت  
حباف: أف عمرا يقة في نفسو، كأف ركايتو، عف أبيو عف جده إمػا منقطعػة أك 
مرسػػمة، كال ريػػب أف بعضػػيا مػػف قبيػػؿ المسػػند المتصػػؿ، كبعضػػيا يجػػكز أف 

كلسػػنا ممػػف نعػػد  ،تكػػكف ركايتػػو كجػػادة أك سػػماعا، فيػػذا محػػؿ نظػػر كاحتمػػاؿ
عػف جػده مػف أقسػاـ الصػحيح الػذم ال نػزاع فيػو مػف  مرك، عػف أبيػونسخة ع

فينبيػي أف يتأمػؿ حدييػو، كيتحايػد مػا  ،أجؿ الكجادة كمف أجؿ أف فييا مناكير
كيركل ما عدا ذلؾ في السنف كاألحكاـ محسنيف إلسناده، فقد  ،جات منو منكرا

كما عممت  ،احت  بو أئمة كبار، ككيقكه في الجممة، كتكقؼ فيو وخركف قميبل
، يـ بيف الذىبي أصناؼ الركاة عػف عمػرك بػف شػعيب ، (ُ)ىأ. «أف أحدا تركو

الضعفات الراككف  »كبيـ تتحدد الركاية، كيحكـ عمييا بما يميؽ بحاليا، فقاؿ: 
عنػػو ميػػؿ: المينػػى بػػف الصػػباح، كمحمػػد بػػف عبيػػد ا العرزمػػي، كحجػػاج بػػف 

سحاؽ بف أبي فركة، كالض فػإذا  ،حاؾ بف حمزة، كنحػكىـأرطاة، كابف لييعة، كا 
ذا ركل عنػو  انفرد ىذا الضرب عنو بشيت ضعؼ نخاعو، كلـ يحت  بو، بؿ كا 
رجؿ مختمؼ فيو كأسامة بف زيد، كىشاـ بف سعد، كابػف إسػحاؽ ففػي الػنفس 
منو، كاألكلى أف ال يحت  بو بخبلؼ ركاية حسيف المعمـ، كسميماف بف مكسى 

ف يحػت  بػذلؾ إف لػـ يكػف المفػظ شػػاذا كال الفقيػو كأيػكب السػختياني، فػاألكلى أ
، قمػت: (ِ)ىأ. «فقد قاؿ أحمد بف حنبؿ إماـ الجماعة: لو أشيات منػاكير ،منكرا
مػف ىػػذه األقػكاؿ أف اإلمػاـ الػػذىبي يػرل أف ركايػة عمػػرك بػف شػػعيب يتضػح ، 

                                                           

 . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ُ)
 . ْٖٖ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ِ)
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كليسػػت مػػف أعمػػى أنػػكاع الصػػحيح، كاشػػترط فػػي  ،عػػف أبيػػو عػػف جػػده حسػػنة
سمـ مف الشػذكذ أف ته الركاية مف ركاية اليقات، ك بعض ما قاؿ : أف تككف ىذ

ػػا اتصػػاؿ ىػػذه الركايػػة ، كانتيػػى إلػػى االحتجػػاج بيػػا  رأيػػو كالنكػػارة ، كيػػرل أيضن
، كنقؿ في ىذا الكتاب بعض األقكاؿ التي تتيد االحتجاج بيذه الركاية، كقبكليا

إمػاـ فيػذا »كقاؿ اإلماـ الذىبي في السير بعد أف ذكر أقكاؿ ابػف معػيف فيػو : 
ريا قد تمجم  قكلو في عمرك، فدؿ عمػى أنػو لػيس حجػة مطمقنػا الصنعة أبك زك

، قمت: بؿ إف ابف معيف ممف يحت  بحديث عمرك عف أبيػو عػف (ُ)ىأ. «عنده
جده، كقد صرح البخارم بػذلؾ، كتتيػده ركايػة السػاجي عػف ابػف معػيف، ففييػا 

إذا شػيد لػو فػ»تصريحو بأف أحادييو صحاح، كعقب عمييػا ابػف حجػر بقكلػو: 
ابف معيف أف أحادييػو صػحاح غيػر أنػو لػـ يسػمعيا، كصػح سػماعو لبعضػيا، 

، كقػاؿ (0)أ.ىػػ«فياية الباقي أف يككف كجادة صحيحة، كىك أحػد كجػكه التحمػؿ
ا:  بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده اكلسنا ممف نعد نسخة عمػرك »الذىبي أيضن

ف أجػؿ أف فييػا ح الػذم ال نػزاع فيػو مػف أجػؿ الكجػادة ، كمػمف أقساـ الصػحي
مناكير، فينبيي أف يتأمؿ حدييو، كيتحايد مػا جػات فيػو منكػرنا، كيػركم مػا عػدا 
ذلؾ في السنف كاألحكاـ محسػنيف إلسػناده، فقػد احػت  بػو أئمػة كبػار، ككيقػكه 

، (ّ)ىأ. «فػػي الجممػػة، كتكقػػؼ فيػػو وخػػركف قمػػيبلن ، كمػػا عممػػت أف أحػػدنا تركػػو
د االحتجػاج بيػذه الركايػة، كاقتصػر كنقؿ فػي الكاشػؼ بعػض األقػكاؿ التػي تتيػ

                                                           

 . ُْٖ/ٓأعبلـ النببلت ( سير ُ)
 .ْٓ/ٖتيذيب التيذيب( ِ)
  . ْٖٔ/ٓ( سير أعبلـ النببلت ّ)
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فيػػػو، كحدييػػػو حسػػػف، كفػػػكؽ  مختمػػػؼ»، كقػػػاؿ فػػػي المينػػػي : (ُ)عمػػػى ذلػػػؾ. 
، يـ ذكػر فػي ىػذا الكتػاب بعػض األقػكاؿ التػي تتيػد االحتجػاج  (ِ)ىأ. «الحسف

بركايتػػو، كجعػػؿ الػػذىبي ىػػذه الركايػػة فػػي كتػػاب المكقظػػة مػػف أعمػػى مراتػػب 
بيػػز بػػف حكػػيـ عػػف أبيػػو عػػف جػػده، فػػأعمى مراتػػب الحسػػف: »الحسػػف، فقػػاؿ: 

، كتردد فيو بيف الصحة كالحسػف (ّ)ىأ. «ف شعيب عف أبيو عف جدهكعمرك ب
، كمػػاؿ (ْ)ىأ «يػو ، كحدييػو صػحيح أك حسػف اختمػؼ ف»فػي الػديكاف، فقػاؿ : 

كتػاب مػف تكمػـ فيػو كىػك مكيػؽ: إلى عدـ ضعفو كنص عمى تقكية حدييػو، فػي 
دييو قكم، لكف لـ يخرجا لو فػي ؿ، كحصدكؽ في نفسو، ال يظير لي ضعفو بحا»

، قمػػػػت: كلػػػػيس تػػػػرؾ إخػػػػراج الشػػػػيخيف حدييػػػػو فػػػػي (ٓ)ىأ. «الصػػػػحيحيف، فأجػػػػادا
صحيحيما تضعيفا لو أك لركايتو  لشرطيما في الصحيح، كألنيما لـ يسػتكعبا كػؿ 
الصحيح، كلكبلـ بعػض األئمػة فػي ىػذه الركايػة كطعنػو فػي ككنيػا صػحيفة ركيػت 

                                                           

 .  ُّْٕ، ترجمة ٕٗ، ٖٕ/ِ( الكاشؼ لمذىبي ُ)
دارة ، تحقيؽ د/نكر الديف عتػر، إِْٔٔ، ترجمة ْْٖ/ِ( الميني في الضعفات لمذىبي ِ)

 .قطر –إحيات التراث 
، تحقيػػؽ عبػػد الفتػػاح أبػػك غػػدة، مكتبػػة ِّ( المكقظػػة فػػي عمػػـ مصػػطمح الحػػديث لمػػذىبي صّ)

 ى.ُُِْالمطبكعات اإلسبلمية بحمب، اليانية،
، تحقيػػؽ حمػػاد األنصػػارم، مكتبػػػة ُّْٖ، ترجمػػة َُّ( ديػػكاف الضػػعفات لمػػذىبي صْ)

 ـ. ُٕٔٗ -ى ُّٕٖالنيضة الحدييةػ مكة، الطبعة اليانية، 
، تحقيػؽ عبػد ا الرحيمػي، الطبعػة َْٕ( مف تكمـ فيو كىك مكيكؽ أك صالح الحديث لمذىبي ص ٓ)

 ـ ََِٓ -ىُِْٔاألكلى، 
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خارم يتحرج مف إخػراج حػديث الرجػؿ ألدنػى شػبية، فتركػو  كجادة، كقد عمـ أف الب
ألنو ال يرتقي لشرط الصحيح، أك احتياطا ال تضعيفا بسبب ما قيؿ فيو، كلعػؿ ىػذا 

عمػػؿ بأنيمػػا كبعضػػيـ ت»سػػبب إجػػادة الػػذىبي لصػػنيعيما، فإنػػو قػػاؿ فػػي الميػػزاف: 
صػػحيفة ركاىػػا كجػػادة، كليػػذا تجنبيػػا أصػػحاب الصػػحيح، كالتصػػحيؼ يػػدخؿ عمػػى 

، كقػػاؿ فػػي العبػػر عػػف (ُ)ىأ. «الركايػػة مػػف الصػػحؼ بخػػبلؼ المشػػافية بالسػػماع
، كقػػاؿ فػػي تػاريخ اإلسػػبلـ عػػف (ِ)ىأ.« كىػػك حسػػف الحػديث» عمػرك بػػف شػعيب : 
، كقػاؿ (6)أ.ىػػ«..ككاف يقة صدكقا،كيير العمـ،حسف الحػديث..» عمرك بف شعيب:"

 ، قػاؿ أيضػا:(4)أ.ىػػ«ككيقو يحيى بف معيف، كابف راىكيو، كصػالح جػزرة »..أيضا:

.. كقػػػػاؿ صػػػػالح ابػػػػف محمد:حػػػػديث عمػػػػرك بػػػػف شػػػػعيب عػػػػف أبيػػػػو صػػػػحيفة »
كقػاؿ بعػض العممػات: ينبيػي أف تكػكف تمػؾ  »، كذكر عقبو قكلػو:(5).ق أ..«كريكىا

الصحيفة أصح مف كؿ ش   ألنيا مما كتبو عبد ا ابػف عمػرك عػف النبػي صػمى 
، كقاؿ أيضػا فػي نيايػة (6)ق.أ..« ا عميو كسمـ، كالكتابة أضبط مف حفظ الرجاؿ

قمػػت: ال أعمػػـ لمػػف ضػػعفو مسػػتندا طػػائبل أكيػػر مػػف أف قكلػػو:  ».. نيايػػة الترجمػػة:
" يحتمؿ أف يككف الضمير في قكلو: "عف جده" عائػدا إلػى جػده عف جده"عف أبيو 

 األقرب، كىك محمد، فيككف الخبر مرسبل، كيحتمؿ أف يككف جػده األعمػى، كىػذا ال
                                                           

 .  ِٔٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
 . ُُْ/ُ( العبر في خبر مف غبر ِ)
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كقات يأتي مبينا، فيقكؿ:عف جده عبػد ا بػف عمػرك، ش   ألف في بعض األ 
يػػـ إنػػا ال نعػػرؼ ألبيػػو شػػعيب عػػف جػػده محمػػد ركايػػة صػػريحة أصػػبل، كأحسػػب 
محمدا مات في حياة عبد ا بف عمرك كالده، كخمػؼ كلػده شػعيبا، فنشػأ فػي 
حجر جده، كأخذ عنو العمػـ، فأمػا أخػذه عػف جػده عبػد ا فمتػيقف، ككػذا أخػذ 

، قمػت: يصػرح الػذىبي ىنػا أيضػا باالحتجػاج (9)ىػػ.أ..«نو فيابػتكلده عمرك ع
بعمػػرك بػػف شػػعيب كبركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده، كيػػرد عمػػى بعػػض الطػػاعنيف 
فييا، كأباف عف كىات ما استندكا إليو في تضعيفيا، كنقؿ بعض أقػكاؿ اإلئمػة 

 المحتجيف بيا، كمما احت  في تقكية ىذه الركاية:
 فيك عنده يقة صدكؽ.أف عمرك بف شعيب معدؿ،   -ُ

أف ككنيػػا صػػحيفة ال يطعػػف فييػػا، بػػؿ يجعميػػا أصػػح مػػف غيرىػػا مػػف   -ِ
الركايػػات، بسػػبب أف الكتابػػة أضػػبط مػػف حفػػظ الرجػػاؿ، كىػػذه الركايػػة 

 صحيفة مكتكبة مكركية.

ما تمسؾ بو الطاعنكف مف احتمػاؿ عػكد الضػمير عمػى الجػد األقػرب   -ّ
فػي الركايػات بأنػو  محمد، ال ش  كمردكد ألنو جات مبينا كمصرحا بػو

عبػػد ا بػػف عمػػرك، كمػػا أف شػػعيب ال تعػػرؼ لػػو ركايػػة صػػريحة عػػف 
 جده محمد  لقدـ كفاتو.

أف محمدا مات فػي حيػاة عبػد ا بػف عمػرك، كخمػؼ شػعيبا، فتربػى   -ْ
كنشأ في حجر جده عبد ا بف عمرك، كسمم منو، كأخذ عنو العمػـ، 

 .كىذا أمر يابت متيقف، ككذا أخذ عمرك عف شعيب

                                                           

 .6/324:323تاريخ االسالم( 1)
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أنو أكير مف أقكاؿ المحتجيف بيذا الركاية، كرد عمى بعػض مػف طعػف  -ٓ
 فييا  كانتصر لقبكليا كاالحتجاج بيا  .

 حتزٗز حما الٌشاع :  
إلى أف ركاية عمرك بف شعيب  –رحمو ا  –يذىب اإلماـ ابف عدم  

عف أبيو عف جده مرسمة  ألف المراد بالجد في ركايتو تمؾ ىك محمد بػف عبػد 
كىك ليسػت لػو صػحبة، فتكػكف ركايتػو ىكػذا عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو ا، 

شػػعيب عػػف جػػده محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك عػػف النبػػي صػػمى ا عميػػو 
كسمـ، كحيث إف محمػدنا لػيس صػحابينا، فتصػير ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف 
لى جانب ككنيا مرسمة، أكضػح ابػف عػدم سػببا  أبيو عف جده مرسمة لذلؾ، كا 

حتجػاج بيػا، كألجمػو تركيػا األئمػة، كلػـ يػدخمكىا فػي صػحاحيـ، وخر لتػرؾ اال
كىػػك ككنيػػا صػػحيفة، لػػـ تتخػػذ عػػف طريػػؽ السػػماع المباشػػر، مػػف جيػػة أف 
الصػػحؼ يػػدخؿ فػػي ركايتيػػا التصػػحيؼ كالتحريػػؼ بخػػبلؼ األخػػذ كالتمقػػي مػػف 
أفكاه الرجاؿ، فالخطأ أسرع إلى تمؾ الركاية لككنيا مأخكذة مف الصحؼ ، كلػـ 

ا، فحكميػا عنػده أنيػا ضػعيفة، كمػم مػا ذكػر ابػف عػدم فػي شػأف تتخذ سماعن 
ىذه الركاية ، كأسباب ترؾ االحتجػاج بيػا ، كىػك اإلرسػاؿ، كأنيػا صػحيفة، إال 
أنو أحسف القكؿ في راكييا كىك عمرك بػف شػعيب، فأبػاف أنيػـ احتممػكه عمػى 

يػر الرغـ مف اجتنابيـ لركايتو عف أبيو عف جده، ككأنو يرل أف ركايتو عػف غ
أبيو عف جده صػحيحة، كىػك مػذىب جميػكر المحػدييف، فػاالختبلؼ كاقػم فػي 
ركايتو عف أبيػو عػف جػده فحسػب، كعمػرك يقػة عنػد الجميػكر، فقػد قػاؿ ابػف 

( اجتنبػو النػاس مػم إال أف أحادييو عف أبيو عػف جػده عػف النبػي )»عدم: 
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الركايػة  ، كعميو: فإف ابف عدم يرل ترؾ االحتجاج بيذه(ُ)ىأ. «احتماليـ إياه
مطمقنا، كعدـ قبكليا، كضعفيا  لككنيا مرسمة، كلككنيػا صػحيفة ، كلػـ يتمقيػا 
سػػماعنا أك مشػػافية، بينمػػا يػػرل الحػػافظ الػػذىبي أف ىػػذه الركايػػة محػػت  بيػػا، 
كدفم ما قالو ابف عدم في شأنيا كغيره، كأجاب عنو، كانتصر لبلحتجاج بيا، 

 أعمى أقساـ الصحيح. كأباف أنيا مف قبيؿ الحديث الحسف، كليست مف
 هٌاقشة القْلني، ّب٘اى الزاج ، ّسبب الرتج٘  : 

أكرد اإلماـ الذىبي قكؿ ابف عدم في الميزاف كتعقب عميػو، ككػذا فػي  
 السير، كىك القكؿ الذم يذىب فيو إلى تضعيؼ ىذه الركاية لسببيف: 

ف السبب األكؿ: اإلرساؿ  لككف المقصكد بالجد في ىذه السمسمة ىك محمػد بػ
عبد ا ، كىك ليس بصحابي، فتصير صكرة ىذه الركاية عنده ىكذا : عمرك 
بف شعيب ، عػف أبيػو شػعيب بػف محمػد، عػف جػده محمػد بػف عبػد ا ، عػف 
النبي صمى ا عميو كسمـ ، كمحمد بف عبد ا ليس صحابينا، فتتحقؽ بذلؾ 

كايػػػة صػػػكرة المرسػػػؿ، كاإلرسػػػاؿ ضػػػعؼ يقػػػدح فػػػي الركايػػػة، فتصػػػير ىػػػذه الر 
ضعيفة، ال يحت  بيا، كقد أكرد ىذا اإلشكاؿ الذىبي كأجاب عميػو فػي ميزانػو، 

 ،ا يبػت سػماعو مػف عبػد ا، كىػك الػذم ربػاهف شػعيبن أل   ىذا ال شػ  »فقاؿ: 
ا جػده عبػد ا، إف محمدا مات في حياة أبيو عبد ا، فكفػؿ شػعيبن  :حتى قيؿ

يريد بالضمير في جده أنو عائد فإنما  -فإذا قاؿ: عف أبيو، يـ قاؿ: عف جده 
، كقريبا مف ىذا الكبلـ قالو في تاريخ اإلسبلـ، كالسير، فيػا (ِ)ىأ.«إلى شعيب

                                                           

 . َِٓ/ٔ( الكامؿ ُ)
 .ِٔٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ لمذىبيِ)
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ىك اإلماـ الذىبي يػرد عمػى كػبلـ ابػف عػدم، فإنػو قػد يبػت سػماع شػعيب مػف 
جػػده عبػػد ا، كتػػكفرت أسػػباب ىػػذا السػػماع مػػف كػػكف محمػػد مػػات فػػي حيػػاة 

ػػا عمػػى إسػػماعو منػػو، كيػػرل أبيػػو، فكفمػػو جػػده عبػػد ا، كال  زمػػو، ككػػاف حريصن
جميكر المحػدييف ككػذا الػذىبي أف المقصػكد بالجػد فػي ىػذه الركايػة عبػد ا 
 :بػػف عمػػرك ال محمػػد بػػف عبػػد ا، كييبتػػكف سػػماعو منػػو، كدليػػؿ يبػػكت ذلػػؾ

بػػػأقكاؿ عامػػػة المحػػػدييف كجميػػػكرىـ، كبمػػػا كرد مػػػف ركايػػػات فييػػػا التصػػػريح 
طمؽ عمييا:"الجادة"، كبالعامؿ الزمني، فإف شعيبا كلػد بالسماع، كىي كييرة، كأ

في خبلفة سيدنا عمي أك قبؿ ذلؾ، فيككف عمره عمى ذلؾ خمسػا كعشػريف أك 
، (ُ)يبلييف سنة، كىذه السف يكفي في السماع، كقد مر الحديث عف ذلؾ كمػو 

كرد الذىبي عمى مف أنكر االحتجاج بيػذه الركايػة بعػدـ لقيػا شػعيب عبػد ا، 
قػد مػر  »ككف الركاية منقطعة أك مرسمة  لككف محمد ال صػحبة لػو، فقػاؿ: فت

يػػة، كقػػد مػػات ك ا سػػمم مػػف معاأف محمػػدا قػػديـ المػػكت، كصػػح أيضػػا أف شػػعيبن 
عبد ا بف عمرك بسنكات، فبل ينكر لػو السػماع مػف جػده سػيما  معاكية قبؿ 

بػد ا ، فإنػو ييبػت السػماع لشػعيب مػف جػده ع(ِ)ىأ. «كىك الذم ربػاه ككفمػو
مف جية التػاريخ، فيػك قػد سػمم سػيدنا مػف معاكيػة، كمعاكيػة أقػدـ كفػاة مػف 
عبد ا ابف عمرك، فبل يسػتبعد إذف أف يكػكف قػد سػمم مػف جػده، كىػك يقػة، 
كقد صرح بالسماع في كيير مف الركايات، كما أف أبػاه محمػدا مػات فػي حيػاة 

ز ىػذا العصػر بحرصػيـ جده عبد ا، فرباه ككفمو، كالزمو، كسافر معو، كتمي

                                                           

 .ُُْ( ص ُ)
 .  ِٕٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ِ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ِٕٖٓ 
 

عمى إسماع أبنائيـ كأحفادىـ الركاية، كىذا مما يقكم يبػكت ىػذا السػماع، يػـ 
جػده بأنيػا ليسػت مرسػمة كال عػف  أبيوقد أجبنا عف ركايتو عف »قاؿ الذىبي: 

، كرد الػػذىبي عمػػى الحػػافظ ابػػف عػػدم فػػي السػػير قكلػػو الػػذم (ُ)ىأ. «منقطعػػة
الرجػؿ ال يعنػي بجػده إال جػده  »اؿ: ، فقػ«محمػد»يشير فيػو إلػى أف الجػد ىػك 

كقػػد جػػات كػػذلؾ مصػػرحا بػػو فػػي غيػػر ، -رضػػي ا عنػػو-األعمػػى عبػػد ا 
كقػد يبػت سػماع شػعيب  ،حديث، يقكؿ: عف جده عبد ا، فيػذا لػيس بمرسػؿ

كالده مف: جػده  عبػد ا بػف عمػرك، كمػف معاكيػة، كابػف عبػاس، كابػف عمػر 
يتيمػا فػي حجػر جػده عبػد ا، كسػمم كما عممنا بشعيب بأسػا، ربػي  ،كغيرىـ

يػـ لػـ نجػد صػريحا  ،منو كسافر معو كلعمػو كلػد فػي خبلفػة عمػي أك قبػؿ ذلػؾ
لعمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده محمد بف عبد ا عػف النبػي صػمى ا 

كأنػا عػارؼ  ،كما أدرم  ىؿ حفظ شػعيب شػيئا مػف أبيػو أـ الل ...،عميو كسمـ
، كأجػاب عمػى كػبلـ ابػف حبػاف الػذم يشػبو  (ِ)ىأ «بأنو الـز جػده كسػمم منػو

كبلـ ابػف عػدم فػي رد ىػذه الركايػة، كيفيػد بػأف ركايػة عمػرك بػف شػعيب عػف 
قمػت قػد أجبنػا عػف ىػذا، كأعممنػا »أبيو عػف جػده مرسػمة أك منقطعػة، فقػاؿ : 

 .  (ّ)ىأ.« بأف شعيبنا صحب جده، كحمؿ عنو 
ا يتعمػؽ بأنيػا ** كيمكف إجمػاؿ أجكبػة الػذىبي عمػى ابػف عػدم) فيمػ 

  -:في ايتيمرسمة أك منقطعة، كأف الجد محمد بف عبد ا ال عبد ا ( 

                                                           

 .  ِٖٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
 . ْٖٓ/ٓ( السير ِ)
 . ْٖٔ/ٓ( السير ّ)
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يبػػكت سػػماع شػػعيب مػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك بػػبل ريػػب  بسػػبب مػػكت  -ُ
محمد في حياة أبيو عبد ا، ككفالتو إياه، كمبلزمتو لو، كأخذه عنػو 

عبػد » الركاية كالعمـ ، فإذا قػاؿ :عػف أبيػو عػف جػده، فإنػو يقصػد بػو
 «.محمد»ال « ا

ا بذلؾ في غير حديث.  -ِ  الجد ىك عبد ا، كما جات مصرحن

اسػػتدؿ الػػذىبي بتصػػريح البخػػارم فػػي ترجمػػة شػػعيب بػػف محمػػد فػػي  -ّ
 التاريخ الكبير بأنو سمم مف جده عبد ا.

ركاية شعيب عف أبيو محمد ال تصػح  لتقػدـ كفػاة محمػد، فإنػو مػات  -ْ
نما ركم عف عبد ا  لمبلزمتو إياه ككفالتو لػو كىػك صػيير  شابنا، كا 

 بعد كفاة أبيو محمد . 

سػػمم شػػعيب مػػف معاكيػػة، بػػؿ كمػػف غيػػره مػػف بعػػض الصػػحابة كػػابف  -ٓ
عباس، كابف عمر، كمعاكية أقدـ كفاة مػف عبػد ا بػف عمػرك ، فػبل 

 يستبعد إطبلقنا كال يستنكر أف يككف قد سمم منو.

و عػف أبيػو عػف جػده احتجاج األئمة الكبار بعمرك بف شػعيب كبحدييػ -ٔ
ككػػذا أربػػاب السػػنف األربعػػة، كابػػف خزيمػػة، كالحػػاكـ، كابػػف حبػػاف فػػي 

 بعض، كغيرىـ . 

عمرك لـ يمحؽ جده محمدنا، كما كرد مف ركايتو مطمقنا فإنو يقيد بمػا  -ٕ
ا فيو بعبد ا ، كىك   « . الجادة»كرد مصرحن

شعيب ال بػأس بػو، كعمػرك يقػة فػي نفسػو محػت  بػو، كشػعيب سػمم جػده  -ٖ
الذم ربي في حجػره ، كسػمم منػو، كسػافر معػو، كالزمػو، كصػحبو، كحمػؿ 

 عنو بخبلؼ محمد بف عبد ا 
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ىذه الركاية عمرك بف شعيب بف محمد عف أبيػو عػف جػده مػف قبيػؿ  -ٗ
المسػػند المتصػػؿ، كليسػػت بمرسػػمة كال منقطعػػة، كمػػا قيػػؿ إف بعضػػيا 

يعنػػي ال يسػػمـ عمػػى  –سػػماع كبعضػػيا كجػػادة محػػؿ نظػػر كاحتمػػاؿ 
 . –طبلؽ اإل

احتجاج أئمة كبار بعمرك بف شعيب ، كتكييقو إيػاه بالجممػة ينفػي  -َُ
 ما عداه، كىك ترؾ االحتجاج بو. 

محمػػد قميػػؿ الركايػػة غيػػر مشػػيكر بيػػا، كمػػا كرد فيػػو اسػػمو مػػف  -ُُ
 ركايات قميؿ نادر. 

كانتيى اإلماـ الذىبي إلػى أف حدييػو عػف أبيػو عػف جػده مػف قبيػؿ        
كليس مف أعمى أقساـ الصػحيح الػذم ال خػبلؼ فيػو الحسف أك فكؽ الحسف، 

 جمعنا بيف األقكاؿ، كىذا أكسطيا كأعدليا . 

كالسبب الياني: الذم أعؿ بو ابف عدم ىذه الركايػة كأخرجيػا بػو مػف  
دائرة القبكؿ كاالحتجاج، ىك ككنيا صحيفة، ككجادة كألجػؿ ىػذا السػبب تركيػا 

حيفة أقػؿ ضػبطنا مػف المشػافية أرباب الصحاح كاجتنبكىا  ألف األخذ مػف الصػ
بالسماع مف أفكاه الرجػاؿ، كذلػؾ لسػيكلة تطػرؽ التصػحيؼ كالتحريػؼ إلييػا، 
كقػػد أكرد الحػػافظ الػػذىبي ىػػذا السػػبب، كلػػـ يرتضػػو سػػببنا فػػي تضػػعيؼ ىػػذه 

كبعضيـ تعمؿ بأنيا صحيفة ركاىا كجػادة »الركاية كعدـ االحتجاج بيا، فقاؿ: 
تصػحيؼ يػدخؿ عمػى الركايػة مػف الصػحؼ كليذا تجنبيا أصحاب الصحيح، كال

ػػا: (ُ)ىأ.« بخػػبلؼ المشػػافية بالسػػماع كأمػػا تعميػػؿ بعضػػيـ بأنيػػا »، كقػػاؿ أيضن
                                                           

 .  ِٔٔ/ّ( ميزاف االعتداؿ ُ)
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صحيفة، كركايتيا كجادة ببل سماع فمف جيػة أف الصػحؼ يػدخؿ فػي ركايتيػا 
التصػػحيؼ ال سػػيما فػػي ذلػػؾ العصػػر، إذ ال شػػكؿ بعػػد فػػي الصػػحؼ كال نقػػط 

، كبػيف أف ذلػؾ محػؿ نظػر كاحتمػاؿ، كال (ُ)ىأ.«بخبلؼ األخذ مف أفػكاه الرجػاؿ
كال ريػػب أف بعضػػيا مػػف  »يسػػمـ بأنيػػا سػػبب فػػي ضػػعؼ ىػػذه الركايػػة، فقػػاؿ: 

قبيؿ المسند المتصؿ، كبعضيا يجكز أف تككف ركايتو كجادة أك سماعا، فيػذا 
محؿ نظر كاحتمػاؿ، كلسػنا ممػف نعػد نسػخة عمػرك، عػف أبيػو، عػف جػده مػف 

فيو مف أجؿ الكجادة، كمف أجؿ أف فييا منػاكير، أقساـ الصحيح الذم ال نزاع 
فينبيي أف يتأمؿ حدييو، كيتحايد ما جات منو منكػرا، كيػركل مػا عػدا ذلػؾ فػي 
السػػنف كاألحكػػاـ محسػػنيف إلسػػناده، فقػػد احػػت  بػػو أئمػػة كبػػار، ككيقػػكه فػػي 

، فقػػد أبػػاف (ِ)ىأ. «الجممػػة، كتكقػػؼ وخػػركف قمػػيبل، كمػػا عممػػت أف أحػػدا تركػػو
نمػا ىػي فػي الذىبي أف ىذ ه الركايػة ال تضػعؼ بحػاؿ بسػبب ىػذه  الكجػادة، كا 

دائػػرة االحتجػػاج ، فيػػي إف لػػـ تكػػف مػػف أعمػػى أقسػػاـ الصػػحيح المتفػػؽ عميػػو، 
فإنيػػا مػػف قبيػػؿ الحسػػف أك أعمػػى درجػػات الحسػػف، كال تخػػرج بحػػاؿ مػػف دائػػرة 
االحتجاج كالقبكؿ  الحتجاج أئمة كبار بعمرك بف شعيب كانتيائيـ إلى تكييقو 

الجممة، كاالحتجاج بحدييو  لذلؾ مػا تركػو أحػد مػف األئمػة الكبػار، بػؿ قػد  في
ركل عنو أئمة كبار، ككيقكه، كاحتممػكا حدييػو، كقػد ذكػر ابػف عػدم نفسػو أف 
أئمة الناس كيقػاتيـ رككا عنػو كاحتممػكه، كىػذا يقتضػي أنيػـ سػبركا ركاياتػو، 

رج مػػف دائػػرة كخبركىػػا، كفتشػػكا عنيػػا، كتبػػيف ليػػـ صػػحتيا، فكجػػدكىا ال تخػػ

                                                           

 . ْٖٔ/ٓ( السير ُ)
 . ْٖٔ/ٓ( السيرِ)
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االحتجاج كالعمؿ بيا، يـ ما كاف فييا مف مناكير أك مخالفة طرح، شأنو شأف 
بقية اليقات الذيف تقم في مركياتيـ مناكير، عمى أف عامة المحدييف يرجعكف 
عامػة ىػذه المنػاكير لمػف حمػؿ عنػو مػف الضػعفات كالمجاىيػؿ، كينػدر أف يقػم 

قكع المناكير النػادرة فػي حػديث منو شيت ميؿ الذم يقم مف سائر اليقات، كك 
اليقات أمر معركؼ، كىك ال يضر إطبلقا، كال يرد حدييو بسببيا، غالب اليقات 

كمف أكير ال بد أف يقػم فػي  »ال ينفؾ، كقد صرح ابف عدم نفسو بذلؾ، فقاؿ:
، كصرح الذىبي في التاريخ (9)أ.ىػ«حدييو الكاحد كاالينيف كالعشرة مما ينكره..

عممػػات أف ككنيػػا صػػحيفة ال يطعػػف فػػي صػػحتيا، بػػؿ يقػػكم نقػػبل عػػف بعػػض ال
كقىػاؿى بعػض العممػات:  » يبكتيا مف جيػة أف الكتابػة أضػبط فػي الحفػظ، فقػاؿ:

ٍبػد المَّػو  ، ألٌنيػا مٌمػا كتبػو عى ينبيي أف تككف ًتٍمؾى الٌصحيفة أصٌح مف كٌؿ شػيتو
ػػػًف النَّبػػػي ٍمػػػرك عى ًحٍفػػػظ  ، كالكتابػػػة أضػػػبط ًمػػػفٍ صػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  ٍبػػػف عى

، كقػد اخػتص سػيدنا عبػد ا بالكتابػة عػف النبػي صػمى ا (0)أ.ىػ« ...الرجاؿ
عميػو كسػمـ ، ككػػاف حريصػا عمػى صػػحيفتو، كالػركاة مػف أىػػؿ بيػت كاحػد، كػػؿ 

عمى ذلؾ أدعى لتكفر دكاعي اليبكت كالضبط ليا بخبلؼ غيرىا مف الكجادات، 
ىذه الركاية ككنيا كجادة مػم أف الكجادة مف طرؽ التحمؿ كالركاية، فبل يطعف في 

مػا تميػػزت بػو عػػف غيرىػا، كانتيػػى الحػافظ الػػذىبي فػي السػػير كالميػزاف إلػػى القػػكؿ 
خراجيا مف الصػحيح المتفػؽ عميػو ألجػؿ ىػذه الكجػادة كبسػبب  بتحسيف مركياتو كا 
بعض المناكير، كىذا الحكـ مف أكسط األقكاؿ كاألحكاـ عمى ىذه الركايػة كأعػدليا، 

                                                           

 .ّّرجمةت، ُّٖ/ُ( الكامؿ ُ)
 .ّْْ/ٕ( تاريخ االسبلـ ِ)
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حتجاج بيا مطمقنا، كبيف مف أخرجيا مف دائػرة االحتجػاج كالقبػكؿ، بيف مف يرل اال
كأشار ابف عدم إلى أف أئمة الحديث لـ يدخمكا ركايات عمرك بف شعيب عف أبيػو 
عف جده في صحاح ما خرجكه، كقالكا: ىي صحيفة، كرد الحػافظ ابػف حجػر عميػو 

خرجكا ، فيػرد  كأما قكؿ ابف عدم: لـ يدخمكىا في صحاح ما»في التيذيب، فقاؿ: 
عميو إخراج ابػف خزيمػة لػو فػي صػحيحو، كالبخػارم فػي جػزت القػراتة خمػؼ اإلمػاـ 
عمػػػى سػػػبيؿ االحتجػػػاج ، ككػػػذلؾ النسػػػائي ، ككتابػػػو تعنػػػد ابػػػف عػػػدم معػػػدكد فػػػي 

فمػيس فييمػا لعمػرك  –فيمػا أظػف  –الصحاح ، كلكف ابػف عػدم عنػي الصػحيحيف 
ػػا مػػف القػػكؿ  ، قمػػت: كيمكػػف أف يجػػاب عمػػى مػػا أكرده(ُ)ىأ« شػػيت ابػػف عػػدم أيضن

 بأنيا صحيفة ككجادة، كأف فييا مناكير كأكىاما بما يأتي : 

القكؿ بأنيا كميػا كجػادة كصػحيفة ، أك بعضػيا صػحيفة كبعضػيا سػماع   – ُ
مػردكد، كأف الػػدليؿ قػائـ عمػػى يبػػكت السػماع بمػػا قالػػو أئمػة ىػػذا الشػػأف، 

يقػػػكم إمكػػػاف كبالركايػػػات المصػػػرحة بػػػذلؾ، كبالعامػػػؿ التػػػاريخي الػػػذم 
 السماع.

كعمى فػرض أننػا سػممنا بأنيػا كجػادة، فػإف الركايػة بالكجػادة جػائزة، كال   - ِ
تػػرد مطمقنػػا، كتقبػػؿ مػػا دامػػت تػػكفرت فيػػو شػػركط القبػػكؿ، كقػػد كردت بيػػا 
ركايػػة فػػي صػػحيح مسػػمـ، غايػػة مػػا يقػػاؿ فييػػا: أنيػػا كجػػادة صػػحيحة، 

ف لػـ  تكػف كالسػماع كطريؽ مف طرؽ التحمؿ كما قاؿ ابف حجر، كىي كا 
ذا  فيػػي دكنػػو، لكػػف ال تخػػرج الركايػػة بسػػببيا عػػف االحتجػػاج كالقبػػكؿ، كا 

                                                           

 .ِٓ/ٖ( تيذيب التيذيبُ)
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انضػػـ إلػػى ىػػذا ككنيػػا ليسػػت كييرىػػا مػػف الكجػػادات، كتػػكفر فييػػا مػػا لػػـ 
صػمى ا يتكفر لييرىا مف ككنيا نسخة متكارية مكتكبة مػف عيػد النبػي 

، فإف احدمف أىؿ بيت ك أنيـ ركاتيا يقات محتجا بيـ، ك ، كأف عميو كسمـ
ىذا يجعميا في دائرة االحتجاج أكير، كيدفم عنيا ما عسػاه أف يقػاؿ مػف 

 تطرؽ االحتماؿ كالخطأ إلييا .
كأما ما كقم مف أكىػاـ فيػي قميمػة جػدنا، كميميػا يقػم مػف معظػـ اليقػات   - ّ

 األيبات، كالكىـ القميؿ ال ينفؾ عنو عامة اليقات ، فبل يقدح. 
لضعفات كمػف دكنيػـ مػف المجاىيػؿ ، كبعضػيـ كيرة مف ركل عنو مف ا  - ْ

أكيػػر عنػػو كػػالمينى، كابػػف لييعػػة، كغيرىمػػا، كمػػف جيػػتيـ جػػاتت ىػػذه 
 المناكير . 

األحاديػث المنكػرة التػي سػاقيا ابػف عػدم فػي ترجمػة عمػرك بػف شػػعيب   - ٓ
 النكارة إال القميؿ النادر، كالنادر ال حكـ لو . ليس فييا ما يفيد 

ة محػت  بػو عنػد الجميػكر فػي الجممػة، كمػف تكمػـ عمرك بف شعيب يقػ  - ٔ
ػا، ممػا  فييا إنما بسبب ركايتو عف أبيو عف جده، كأبكه محت  بػو أيضن
يطرح الضعؼ عف ىذه الركاية  فيذه الركاية صػحيحة أك حسػنة عمػى 

 أقؿ حاؿ . 

كأمػا عػػدـ إخػراج أئمػػة الصػػحيحيف ليػذه الركايػػة فػػبل يقػدح مطمقنػػا فػػي  
ـ يسػتكعبا إخػراج كػؿ الصػحيح، ككػـ مػف الصػحاح خػارج ىذه الركاية فإنيما ل

الصحيحيف، كقػد تػرؾ البخػارم مػف ىػك أكيػؽ منػو فػي الصػحيح، أك ألف ىػذه 
السمسمة ال تتكافؽ مم شرط الصحيح، كلكػبلـ بعػض األئمػة فػي ىػذه الركايػة. 
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ممػػا سػػبؽ يتبػػيف لػػي: أف رأم اإلمػػاـ الػػذىبي أرجػػح مػػف ابػػف عػػدم،  
 ف، كذلؾ لآلتي: كأقرب إلى جميكر المحديي

كىـ أىؿ ىذا الفف كعنيـ يتخذ كما قاؿ النػككم  –أف أكير المحدييف  -ُ
لييـ يرجم  –  ذىبكا إلى االحتجاج بيذه الركاية كقبكليا .  –كا 

شيرة ىذه الركاية كذيكعيا في كتب الحديث تيني عف الطعف فييػا، كلػك  -ِ
ي طرحػػػت ىػػػذه الركايػػػة لفػػػات المكمػػػؼ كييػػػر مػػػف األحكػػػاـ الشػػػرعية التػػػ

كلو بيذا اإلسناد نسخة كبيرة ، أكيرىػا »تضمنتيا، كما قاؿ ابف الصبلح: 
 . ال يعرؼ إال مف طريقيا ىذه األحكاـ كبعض، (ُ)ىأ.« فقييات جياد

بػػرازىـ ليػػا فػػي كتػػبيـ عمػػى سػػبيؿ  -ّ احتجػػاج األئمػػة بيػػذه الركايػػة، كا 
 ..»االحتجػػػػاج، قػػػػاؿ ابػػػػف القػػػػيـ فػػػػي معػػػػرض حدييػػػػو عػػػػف عمػػػػرك:

 ،كقػػد احػػت  بػػو الشػػافعي فػػي غيػػر مكضػػم ،بػػوكالجميػػكر يحتجػػكف 
 . (ِ)ىأ.« كاحت  بو األئمة كميـ في الديات

ركاية اليقات عف عمرك بف شػعيب كاحتمػاليـ لحدييػو عػف أبيػو عػف  -ْ
ذكػر  جده، كمنيـ أيكب السختياني، كالزىػرم، كالحكػـ، كغيػرىـ، كقػد 

                                                           

، تحقيؽ د/نكر الديف عتر، دار الفكرػػ سػكريا، دار الفكػر ُّٓ( مقدمة ابف الصبلح صُ)
 ـ.ُٖٔٗىػ ػَُْٔالمعاصرػ بيركت،

، دار الكتػػب العمميةػػػ بيػػركت، الطبعػػة َُِ/ُِ( حاشػية ابػػف القػػيـ عمػػى سػػنف أبػػي داكدِ)
 ق.ُُْٓاليانية،
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 .كاحتممكا حدييو ،ابف عدم نفسو أف أئمة الناس كيقاتيـ رككا عنو

اجتماع األئمة أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف، كابف المديني، كأبك  -ٓ
 خييمة، كأبك عبيد، كالحميػدم، كابػف راىكيػو، كشػيكخ مػف أىػؿ العمػـ

، كيبتكه، كذكػركا أنػو حجػة كمػا قػاؿ االبناسػي كغيػره، كال عمى حدييو
يمكف أف يجتمم ىتالت اليقات عمى أحاديث، كىـ يعممػكف أنػو أخػذىا 

فة، فػػبل بػػد كقػػد تػػكفرت فيػػو أسػػباب القبػػكؿ، كمػػا عػػف طريػػؽ صػػحي
 يدعكىـ إلى أخذه كاالحتجاج بو. 

كؿ ما كجو ليذه الركايػة مػف نقػد كتضػعيؼ رد عميػو األئمػة بالحجػة  -ٔ
ا ترد مف أجمو ىذه الركاية .   كالبياف، فمـ تعد ىذه الطعكف قدحن

احتجػػػاج اإلمػػػاـ مالػػػؾ بحػػػديث عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده،  -ٕ
خراجػػو  ليػػا فػػي المكطػػأ ، كىػػذا يكفػػي فػػي االحتجػػاج بيػػذه الركايػػة، لمػػا كا 

عػرؼ بػػو اإلمػػاـ مالػػؾ مػػف تشػػدده كتحريػو فػػي الرجػػاؿ حتػػى قيػػؿ: إنػػو ال 
سئؿ عنو يحيى بف معيف، فيضػب، فقػاؿ: مػا شػأنو »يركم إال عف يقة، 

 .  (ُ)ىأ.« ركل عف األئمة، كركل لو مالؾ عف رجؿ عنو

فػػي كتػػب األئمػػة دكف الصػػحيحيف، فقػػد أحادييػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده مخرجػػة  -ٖ
أخرج حدييو ابف خزيمة، كابػف حبػاف، كالػدارمي، كالػدارقطني، كابػف الجػاركد، 

                                                           

، كتػػػػاريخ ِّٖ/ٔ، كينظػػػػر الجػػػػرح التعػػػػديؿِٖ/ِ( تيػػػػذيب األسػػػػمات كالميػػػػات لمنػػػػككمُ)
 .ٗٔ/ِِ، تيذيب الكماؿُٗ/ْٔدمشؽ
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 كالحاكـ، كالبييقي، كغيرىـ. 

يقة عمرك بف شعيب في نفسو عند جميكر المحدييف، كمنيـ ابف عػدم  -ٗ
..كعمػػرك كشػػعيب » نفسػػو، ككػػذلؾ أبػػكه شػػعيب بػػف محمػػد، قػػاؿ النػػككم:

 (9).ى.أ« كمحمد يقات

 
 

                                                           

 .ٓٔ/ُالمجمكع شرح الميذب (ُ)
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 ادلبحث الثالث
ادلْاسًة بني اإلهاهني ابي ػذٕ ّالذُبٖ هقارًة مبا قالَ مجِْر 

 احملذثني يف ُذٍ الزّاٗة

مف أقكاؿ ما عميو جميػكر المحػدييف فػي الحكػـ  –فيما سبؽ  –ظير  
عمى ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، ككذا تبيف رأم كؿ مػف اإلمػاـ 

ػػا لػػرأم ابػػف عػػدم كالػػذىبي،  كىػػذه مكازنػػة لمكصػػؿ إلػػى أييمػػا أقػػرب قػػكالن كحكمن
جميػػكر المحػػدييف ، كبػػالنظر فػػي ىػػذه األقػػكاؿ يتضػػح أف جميػػكر المحػػدييف 
يذىبكف إلى االحتجاج بركاية عمرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده كيقبمكنيػا 
مطمقنػا ػ مػا داـ قػد صػح الطريػؽ إليياػػ، كصػاحب ىػذه الركايػة يقػة فػي نفسػو 

يبت سماعو مف شعيب أبيو، كيبػت سػماع شػعيب مػف جػده عبػد  عندىـ، كقد
ا بف عمرك، كالجد عندىـ ىك عبد ا بف عمرك الصحابي الجميؿ ال محمػد 
بف عبد ا، كصكرة ىذه الركاية عند الجميػكر ىكػذا: عمػرك بػف شػعيب عػف 
أبيو شعيب بف محمد، عف جده عبد ا بف عمرك، عف النبي صمى ا عميو 

، كبيذا تككف ركاية مسندةن متصمةن، ال إرساؿ فييا كال انقطػاع، كليسػت  كسمـ
صحيفة ككجادة كما رأل ابف عدم كابف حباف، إذ أف ىػذا القػكؿ ال ييبػت، كال 
دليػػػؿ عميػػػو، بػػػؿ الػػػدليؿ عمػػػى عكسػػػو، كىػػػك يبػػػت السػػػماع ، كيػػػتمخص رأم 

 الجميكر في ايتي :

قبكلػة يحػت  ركاية عمرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده صػحيحة كم -ُ
 بيا . 

يبكت سماع عمرك مف أبيو شعيب، كيبػكت سػماع شػعيب مػف جػده عبػد  -ِ
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 ا بف عمرك.

ىػػك عبػػد ا بػػف عمػػرك ال « عػػف جػػده»المقصػػكد بالجػػد فػػي قكلػػو:  -ّ
 محمد بف عبد ا 

ف يبػػت أنيػػا كجػػادة ، فيػػي  -ْ ىػػذه الركايػػة ليسػػت صػػحيفة ككجػػادة، كا 
 كجادة صحيحة مقبكلة .

عػػف أبيػػو عػػف جػػده متصػػمة مسػػندة، كليسػػت فييػػا  ركايػػة عمػػرك بػػف شػػعيب -ٓ
 إرساؿ كال انقطاع. 

صػكرة ىػذه الركايػة عنػدىـ : عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو شػعيب بػػف  -ٔ
 محمد، عف جده عبد ا بف عمرك عف النبي صمى ا عميو كسمـ. 

** أما اإلماـ ابف عدم فإنو يرل ضعؼ ىذه الركاية كعدـ االحتجاج 
 يتي: بيا ، كيتمخص رأيو في ا

ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عػف جػده ليسػت صػحيحة كال يحػت   -ُ
 بيا. 

 المقصكد بالجد في ىذه الركاية ىك محمد بف عبد ا.  -ِ

ىذه الركاية مرسمة  لككف الجد ىػك محمػد بػف عبػد ا، كىػك ليسػت  -ّ
 .  ا عميو كسمـلو صحبة، كلـ يسمم مف النبي صمى 

 جده صحيفة ككجادة . ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف  -ْ

لـ ييبت سماع شعيب مف جده عبد ا بػف عمػرك، فالمقصػكد بالجػد  -ٓ
 عنده محمد ابف عبد ا . 

صػػكرة ىػػذه الركايػػة عنػػده: عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو شػػعيب بػػف  -ٔ
صػػمى ا عميػػو محمػػد، عػػف جػػده محمػػد بػػف عبػػد ا، عػػف النبػػي 
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 . كسمـ

ذه الركاية كاالحتجاج بيػا، ** كأما اإلماـ الذىبي ، فإنو يرل قبكؿ ى
كتردد حكمو بيف التصحيح كالتحسيف، إال أنو استقر عمػى تحسػينيا، 
كأنيا مف قبيؿ الحسف أك أعمى الحسف ػػ إف كاف ليست مف الصحيح 

مف ككنيا  بسبب ما قيؿ فيياالذم ال نزاع فيو ػػ ، كىذه أقؿ أحكاليا، 
 في ايتي: كجادة، كلكقكع بعض المناكير فييا، كيتمخص رأيو 

 ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده مقبكلة كمحت  بيا .  -ُ
يبت سماع عمرك بف شػعيب مػف أبيػو شػعيب، كيبػت سػماع شػعيب مػف جػده عبػد  -ِ

 ا بف عمرك. 

 المقصكد بالجد ىك عبد ا بف عمرك ال محمد بف عبد ا.  -ّ

ركايػػػة عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػده ليسػػػت بمرسػػػمة كال  -ْ
 منقطعة. 

ىذه الركاية ليست صحيفة ككجادة كييرىا مف الكجادات، كالقكؿ بػأف  -ٓ
بعضيا صحيفة ككجادة كبعضيا سػماع، كردىػا ألجػؿ ذلػؾ ىػك محػؿ 
نظػػر كاحتمػػاؿ  لتػػكفر دكاعػػي قبكليػػا مػػف ككنيػػا مكتكبػػة، كمتكاريػػة، 

 كراكييا مف اليقات.

صػػكرة ىػػذه الركايػػة عنػػده: عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو شػػعيب بػػف  -ٔ
صػػمى ا عميػػو ده عبػػد ا بػػف عمػػرك، عػػف النبػػي محمػػد، عػػف جػػ

 . كسمـ
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ػػا لقػػكؿ  كبعػػد ىػػذا البيػػاف يتضػػح أف اإلمػػاـ الػػذىبي أرجػػح قػػكالن، كأقػػرب حكمن
جميكر المحدييف في الحكـ عمى ركاية عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده 
مف ابف عدم  لظيكر األدلة المتكدة ليذا القكؿ، فيك يرل قبكؿ ىػذه الركايػة 

الحتجػػاج بيػػا، كتكسػػط فػػي الحكػػـ عمييػػا، فمػػـ يجعميػػا مػػف الصػػحيح كصػػحة ا
نمػػا عػػدىا مػػف قبيػػؿ  الػػذم ال نػػزاع فيػػو، كال مػػف الضػػعيؼ المتفػػؽ عميػػو ، كا 
الحسػػف، أك أعمػػى درجػػات الحسػػف، أك فػػكؽ الحسػػف، كالحسػػف أدنػػى درجػػات 
الصحة، كىذا أكسط األقكاؿ كأعدليا لتكسطو بيف الصحيح المتفؽ عميو كبػيف 

كالحسف حجة، كسػبب جعمػو ليػا مػف الحسػف دكف الصػحيح مػا قيػؿ الضعيؼ 
فييػػػا مػػػف ككنيػػػا صػػػحيفة ككجػػػادة، كلكقػػػكع بعػػػض األكىػػػاـ كالمنػػػاكير فييػػػا، 
كاختياره ىذا الرأم خركجا مف النزاع بيف المحدييف ، كيفيـ مف مجمكع كبلمو 
أنػو ال يمنػم مػف بمػكغ ىػذه الركايػة درجػة الصػحيح، بػؿ قػد صػرح فػي بعضػيا 

، ما دامت قد حفت بيػا قػرائف تتكػد صػحتيا، فػبل مػانم حينئػذ أف تكػكف بذلؾ 
 مف الصحيح . 

جػدكؿ يكضػح المكازنػة بػيف اإلمػاـ ابػػف عػدم كالػذىبي فػي الحكػـ عمػى ركايػػة 
 عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده: 

 

 ادلْاسًة بٌِ٘وا الذُبٖ ابي ػذٕ اجلوِْر
محػػت  بيػػا مطمقنػػا 
كمقبكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كصػػحيحة مػػا داـ 

ال يحػػػػػػػػت  بيػػػػػػػػا 
مطمقنػػػػػػا كليسػػػػػػت 
مقبكلػػػػػػػة، كىػػػػػػػي 

مقبكلػػػػػة كمحػػػػػت  
بيػػػا، كلكنيػػػا مػػػف 
قبيػػػؿ الحسػػػف، أك 

الػػػػػػػذىبي أرجػػػػػػػح 
قػػػػػػػػكالن ، كأقػػػػػػػػرب 
ػػػا لمػػػا عميػػػو  حكمن
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إلسػػػناد قػػػد صػػػح ا
 إلييا. 

ضػػػعيفة ، بسػػػبب 
اإلرساؿ ، كككنيا 

 صحيفة.

فػػكؽ الحسػػف، أك 
أعمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػات 
الحسػػػف، كليسػػػت 
مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػحيح 
المتفػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو، 
بسػػػػػػبب الكجػػػػػػادة 
كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة، 
كلكقػػػػػػػكع بعػػػػػػػض 
األكىػػاـ كالمنػػاكير 
 منيػػػػػػػا، كليسػػػػػػػت
بمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة كال 
منقطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كال 

 صحيفة.

جميكر المحدييف 
 . 

المقصػػػػكد بالجػػػػد 
ىػػػك عبػػػد ا بػػػف 
 عمرك الصحابي 

المقصػػػػكد بالجػػػػد 
ىػػػػك محمػػػػد بػػػػف 
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ، 
كليست لو صحبة 

 . 

المقصػػػػػكد بالجػػػػػد 
ىػػػك عبػػػد ا بػػػف 
 عمرك الصحابي. 

الػػػػػػػذىبي أرجػػػػػػػح 
ػا قكالن، كأقرب ح كمن

لما عميػو جميػكر 
 المحدييف. 

ىػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػة 
متصػػػػمة كمسػػػػند  
ليبػػػػػػػكت سػػػػػػػماع 

ىػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػة 
ليسػػت مسػػندة كال 
متصػػػػػػػمة  لعػػػػػػػدـ 

ىػػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػػة 
متصػػمة كمسػػندة  
ليبػػػػػػػػكت سػػػػػػػػماع 

الػػػػػػػذىبي أرجػػػػػػػح 
قػػػػػػػػكالن ، كأقػػػػػػػػرب 
ػػػا لمػػػا عميػػػو  حكمن
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عمرك بػف شػعيب 
مػػف أبيػػو شػػعيب، 
كسػػػػػماع شػػػػػعيب 
مف جػده عبػد ا 
بػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػرك 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابي ، 
كسماع الصػحابي 
عبػػػػػػػػػد ا مػػػػػػػػػف 

(، النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )
كعميو فميس فييا 
إرساؿ كال انقطػاع 

 . 

سػػػػػػػػماع  يبػػػػػػػػكت
شػػعيب بػػف محمػػد 
مػػف عبػػد ا بػػف 
نما سػمم  عمر، كا 
مػػػػف محمػػػػد بػػػػف 
عبػػػػد ا ، كىػػػػك 
لػػػػػػػيس صػػػػػػػحابينا 

(، عػػف النبػػي )
 فيي مرسمة. 

عمػػرك بػػف شػػعيب 
مػػػف أبيػػػو شػػػعيب 
بف محمد، كيبػكت 
سماع شػعيب مػف 
جػػده عبػػد ا بػػف 
عمػػػرك ، كسػػػماع 
الصحابي عبد ا 

ك مػػػػف بػػػػف عمػػػػر 
(، النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )

كعميو فيي ليست 
بمرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة كال 

 منقطعة . 

جميكر المحدييف 
 . 

ىػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػة 
سػػػػػػماع كليسػػػػػػت 
صػػحيفة ككجػػادة، 
كلػػك سػػممنا بأنيػػا 
كجػػػػػػػػػػادة فيػػػػػػػػػػي 
 كجادة صحيحة . 

ىػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػة 
صػػػحيفة ككجػػػادة 

 . 

ىػػػػػػػػػػذه الركايػػػػػػػػػػة 
سػػػػػػماع كليسػػػػػػت 
صحيفة ككجادة ، 
ف سػػػممنا بأنيػػػا  كا 
كجػػػػػػػادة ، فيػػػػػػػي 
 كجادة صحيحة . 

الػػػػػػػذىبي أرجػػػػػػػح 
ػػا  قػػكالن كأقػػرب حكمن
لما عميػو جميػكر 
المحدييف مف ابف 

 عدم 

صػػػػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػػػػذه 
الركايػػػػػة ىكػػػػػذا : 
عمرك بػف شػعيب 

صػػػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػػػذه 
الركايػػػػػػػة عنػػػػػػػده 
ىكذا : عمرك بػف 

صػػػػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػػػػذه 
الركايػػػػػػػػة عنػػػػػػػػده 
ىكذا : عمػرك بػف 

الػػػػػػػذىبي أرجػػػػػػػح 
ػا  قكالن، كأقرب حكمن
لما عميػو جميػكر 
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عػػػف أبيػػػو شػػػعيب 
بػػف محمػػد ، عػػف 
جػػده عبػػد ا بػػف 
عمرك، عف النبي 

( . ) 

أبيػػو شػػعيب عػػف 
شعيب بف محمد، 
عػػػف جػػػده محمػػػد 
بف عبد ا، عػف 

 ( . النبي )

شعيب ، عف أبيػو 
شعيب بف محمػد، 
عف جػده عبػد ا 
بػػػف عمػػػرك، عػػػف 

 ( . النبي )

المحدييف مف ابف 
 عدم . 
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 اخلامتة
التطكاؼ في أقػكاؿ أئمػة الجػرح كالتعػديؿ فيمػا قيػؿ فػي ركايػة بعد ىذا  

 عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده خمصت إلى بعض النتائ ، كمف أىميا:
جميكر األئمة عمى االحتجاج بركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف   -ُ

 جده، كأنيا مف قبيؿ المتصؿ كالمسند، كليست مرسمة كال منقطعة. 
نمػا تكمػـ فيػو مػف عمرك بف شػعيب يقػة فػي نف -ِ سػو عنػد الجميػكر، كا 

تكمـ بسبب ركايتو عف أبيػو عػف جػده، كأقػؿ أحكالػو أف يكػكف حدييػو 
  ألف راكيػو رجػؿ صػدكؽ ػػػ فػػي ، فحدييػو حجػػةحسػنا، كالحسػف حجػة

أقؿ أحكالو عنػد مػف يػرل ذلػؾ كالػذىبي كابػف حجرػػػ، لػو أكىػاـ قميمػة 
 إلي جنب ما ركاه مف األحاديث كالسنف. 

 مد يقة. شعيب بف مح -ّ

اتصػػػاؿ ركايػػػة عمػػػرك بػػػف شػػػعيب، كالقػػػكؿ بأنيػػػا مسػػػندة ىػػػك قػػػكؿ  -ْ
المحققيف مف أىؿ الحديث كجميػكرىـ، كىػـ الػذيف يعتمػد عمػييـ فػي 
لييـ يرجم، كعنيـ يتخذ، فبل يمتفت إلى قكؿ غيرىـ، كىك  ىذا الفف كا 
رأم اإلمػػػاـ الػػػذىبي، كيػػػرل ابػػػف عػػػدم أنيػػػا معمػػػة باإلرسػػػاؿ، كرأم 

 بقو رأم مم الجميكر. الذىبي أرجح  لتطا

يبػػكت سػػػماع شػػػعيب بػػػف محمػػػد مػػػف جػػػده عبػػػد ا بػػػف عمػػػرك بػػػف  -ٓ
 العاص، كيبكت سماع عمرك بف شعيب مف أبيو شعيب بف محمد. 

الجد ىػك عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص، كلػيس محمػد بػف عبػد ا  -ٔ
عند الجميكر، كمما يتيده أف أصحاب المسانيد يذكركف ىذه الركاية 

مسػند عبػد ا بػف عمػرك بػف العػاص، ال محمػد بػف في كتبيـ تحػت 
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 عبد ا .  

 سماع شعيب بف محمد مف جده عبد ا يابت، كمف أدلة يبكتو : -ٕ

 الركايات المصرحة بيذا السماع .   -أ 
 كبلـ أئمة الجرح كالتعديؿ.  -ب 
 العامؿ التاريخي الزمني .  -ج  

يا كجػادة كبعضػيا القكؿ بأف ىذه الركاية كجادة أك صحيفة، أك بعض -ٖ
سماع ال ييبت، كقد يبت السماع فبل ينصرؼ إلى غيره إال بػدليؿ، كال 
دليػػؿ، فيبقػػى األمػػر عمػػى األصػػؿ، كىػػك يبػػكت السػػماع، كعمػػى فػػرض 
ككنيػػػا كجػػػادة، فػػػإف الكجػػػادة أحػػػد طػػػرؽ التحمػػػؿ الصػػػحيحة، كىػػػذه 
الكجػػادة تختمػػؼ عػػف غيرىػػا مػػف سػػائر الكجػػادات  لككنيػػا صػػػحيفة 

ة، كركاتيا يقات، كمػف أىػؿ بيػت كاحػد، كيبػت سػماع مكتكبة كمتكاري
 بعضيا، فالخطأ فييا بعيد.

يرل اإلماـ ابف عػدم أف عمػرك بػف شػعيب يقػة فػي نفسػو، بينمػا يػرل اإلمػاـ  -ٗ
الذىبي أنو صػدكؽ، كقػكؿ ابػف عػدم أقػرب إلػى قػكؿ جميػكر المحػدييف، بػؿ 

 يتفؽ معيـ  لذا فيك األرجح 

ما يػدؿ عمػى أف ركايتػو ختـ ابف عدم ترجمة عمرك بف شعيب ب -َُ
عف أبيو عف جده صحيفة عنده، كنسب القكؿ إلػى اإلمػاـ أحمػد 
فػػػي أف الجػػػد ىػػػك محمػػػد بػػػف عبػػػد ا، كىػػػذا خػػػبلؼ مػػػا عميػػػو 
جميػػػكر المحػػػدييف، فػػػإنيـ ال يػػػركف أف ىػػػذه الركايػػػة صػػػحيفة، 
كيركف أف الجد ىك عبد ا بف عمػرك ، ال محمػد بػف عبػد ا، 

ي مػا يػراه الجميػكر، فإنػو يػذىب إلػى أف بينما يرل اإلمػاـ الػذىب
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نما يبػت سػماع عمػرك بػف شػعيب  ىذه الركاية ليست صحيفة، كا 
مف أبيو كسػماع شػعيب مػف جػده عبػد ا بػف عمػرك، كأنػو ىػك 
الجػػد ال محمػػد  لمبلزمتػػو لػػو، ككفالتػػو إيػػاه  لػػذا فػػرأم الػػذىبي 

 أرجح. 

جػده يرل اإلماـ ابف عدم أف ركاية عمرك بف شعيب عػف أبيػو عػف  -ُُ
مرسػمة، بينمػػا يػػرل اإلمػػاـ الػذىبي أنيػػا ليسػػت بمرسػػمة كال منقطعػػة، 
نما ىي مف قبيؿ المسػند كالمتصػؿ، كرأم الػذىبي أرجػح  التسػاقو  كا 

 كتطابقو مم قكؿ جميكر المحدييف. 

ركاية عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عند الػذىبي مػف قبيػؿ  -ُِ
قيػػؿ الحسػف، كليسػت مػف الصػحيح الػػذم ال نػزاع فيػو بسػبب مػا 

فييا مف أنيا كجادة ككقكع بعض المناكير فييا، بينمػا يػرل ابػف 
عػػػدم أنيػػػا مرسػػػمة فيػػػي ضػػػعيفة ال يحػػػت  بيػػػا، كرأم جميػػػكر 
المحػػدييف أنيػػا صػػحيحة محػػت  بيػػا مطمقنػػا ػػػػ مػػا داـ قػػد صػػح 
اإلسناد إليياػػ، فرأم الذىبي أرجح مف قكؿ ابف عدم  لقربو مػف 

ييػػا بالحسػػف ىػػك أقػػؿ رأم جميػػكر المحػػدييف، كحكػػـ الػػذىبي عم
أحكاؿ ىذه الركاية، كىك أكسط األقكاؿ، خركجا مػف النػزاع الػكارد 

 فييا.

 وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 وآخر دعىانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 فِزص ادلظادر ّادلزاجغ
عف أبيو عف جده د/ إبراىيـ الصبيحي  االحتجاج بركاية عمرك بف شعيب [ُ]

 عمى شبكة اإلنترنت. ، مكقم األلككة

https://www.alukah.net/library/َ/ََُِٓٗ 
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف لعمي بف بمباف تحقيؽ شعيب  [ِ]

 - ىَُْٖاألرنتكط ، متسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 
 ـ .ُٖٖٗ

ث لمخميمي، تحقيؽ د/ محمد سعيد إدريس، في معرفة عمـك الحدي اإلرشاد [ّ]
 . ىَُْٗمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 

اليميؿ لؤللباني، زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة  إركات [ْ]
 ـ ُٖٓٗ - ىَُْٓ ،اليانية

لمسيكطي ، دار الرياف لمتراث، القاىرة،  برجاؿ المكطأ المبطأ إسعاؼ [ٓ]
 . ىَُْٖ ،الطبعة األكلى

، دائرة المعارؼ لمحازمي مف اييار في الناسخ كالمنسكخ االعتبار [ٔ]
 . ىُّٗٓ ،العيمانية ، حيدر وباد الطبعة اليانية

العصر كأعكاف النصر لصبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ،  أعياف [ٕ]
تحقيؽ د/ عمي أبك زيد كوخركف، دار الفكر المعاصر، بيركت، دار 

 ـ ُٖٗٗ - ىُُْٖ، الفكر، سكريا، الطبعة األكلى
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تيذيب التيذيب لميمطام ، تحقيؽ عادؿ أحمد ، أسامة إبراىيـ،  إكماؿ [ٖ]
 ىُِِْدار الفاركؽ الحديية لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 

 ـ .ََُِ -
في معرفة أحاديث األحكاـ البف دقيؽ ، تحقيؽ سعد وؿ حميد ،  اإلماـ [ٗ]

 دار المحقؽ لمنشر كالتكزيم .
شراؼ لمببلذرم ، تحقيؽ سييؿ زكار، كرياض الزركمي األ أنساب [َُ]

 ـ .ُٔٗٗ - ىُُْٕ، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، 
لمسمعاني ، تحقيؽ عبد الرحمف المعممي كغيره،  األنساب [ُُ]

 - ىُِّٖمجمس دائرة المعارؼ العيمانية ، حيدر وباد ، الطبعة األكلى 
 ـ.ُِٔٗ

ث البف كيير ، تحقيؽ الحييث شرح اختصار عمـك الحدي الباعث [ُِ]
 - ىُُْٕ ،كلىاأل طبعة ال ،األلباني ، مكتبة المعارؼ ، الرياض

 ـ .ُُٗٗ
المتممس في سباعيات حديث اإلماـ مالؾ بف أنس  بيية [ُّ]

لمعبلئي، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي، عالـ الكتب ، بيركت، 
 ـ.ُٖٓٗ - ىَُْٓ ،الطبعة األكلى

الحسيف ويت سعيد ، دار الكىـ كاإليياـ ،  تحقيؽ د /  بياف [ُْ]
 ـ .ُٕٗٗ - ىُُْٖطيبة ، الرياض ، الطبعة األكلى، 
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، تحقيؽ د/ أحمد محمد نكر، –ركاية الدكرم  –ابف معيف  تاريخ [ُٓ]
حيات التراث اإلسبلمي ، مكة ، الطبعة األكلى،  مركز البحث العممي كا 

 ـ .ُٕٗٗ - ىُّٗٗ
األكلى،  ابف يكنس ، دار الكتب العممية، بيركت ، الطبعة تاريخ [ُٔ]

 . ىُُِْ
أسمات اليقات البف شاىيف ، تحقيؽ أبي عمر األزىرم،  تاريخ [ُٕ]

 - ىَُّْالفاركؽ الحديية لمطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 ـ .ََِٗ

أسمات اليقات البف شاىيف ، تحقيؽ صبحي السامرائي ،  تاريخ [ُٖ]
 ـ.ُْٖٗ - ىَُْْالدار السمفية  الككيت ، الطبعة األكلى، 

اإلسبلـ لمذىبي ، تحقيؽ د/ بشار عكاد، دار اليرب  يختار  [ُٗ]
 ـ .ََِّاإلسبلمي، بيركت ، الطبعة األكلى، 

الكبير البف أبي خييمة،  تحقيؽ صبلح فتحي، دار  التاريخ [َِ]
 - ىُِْٕالفاركؽ الحديية لمطباعة كالنشر، القاىرة ، الطبعة األكلى، 

 ـ .ََِٔ
 –حيدر وباد  –العيمانية الكبير لمبخارم ، دائرة المعارؼ  التاريخ [ُِ]

 تحت مراقبة محمد عبد المعيد خاف، تحقيؽ محمكد محمد خميؿ.
جرجاف لحمزة السيمي ، تحقيؽ محمد عبد المعيد خاف،  تاريخ [ِِ]
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 ـ.ُٕٖٗ - ىَُْٕعالـ الكتب، بيركت، الطبعة األكلى، 
دمشؽ البف عساكر، تحقيؽ عمرك العمركم، دار الفكر  تاريخ [ِّ]

 ـ.ُٓٗٗ - ىُُْٓيم، لمطباعة كالنشر كالتكز 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد البف عبد  تجريد [ِْ]

 –الطاىر الحيدرم ، كزارة األكقاؼ الككيتية  –البر ، تحقيؽ فيصؿ العمي 
 ـ .َُِٓ - ىُّّْالككيت ، الطبعة األكلى 

تقريب التيذيب لمشيخ شعيب األرنتكط ، كد/ بشار عكاد  تحرير [ِٓ]
 - ىُُْٕرسالة ، بيركت ، الطبعة األكلى، معركؼ ، متسسة ال

 ـ .ُٕٗٗ
التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ البف العراقي ، تحقيؽ  تحفة [ِٔ]

 عبد ا نكاره، مكتبة الرشد، الرياض .
المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لمسخاكم ، ط/ دار  التحفة [ِٕ]

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْالكتب العممية، بيركت، األكلى، 
يث الخبلؼ البف الجكزم، تحقيؽ مسعد عبد في أحاد التحقيؽ [ِٖ]

 .ُُْٓالحميد السعدني، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
الحفاظ لمذىبي، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة  تذكرة [ِٗ]

 ـ.ُٖٗٗ - ىُُْٗاألكلى، 
كالترىيب لممنذرم، عناية مشيكر حسف، مكتبة  الترغيب [َّ]
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 . ىُِْْض ، الطبعة األكلى، المعارؼ لمنشر كالتكزيم، الريا
كالتخري  لمف خرج لو البخارم في الجامم الصحيح  التعديؿ [ُّ]

لمباجي، تحقيؽ د / أبي لبابة حسيف، دار المكات كالنشر كالتكزيم، 
 ـ.ُٖٔٗ - ىَُْٔالرياض، الطبعة األكلى، 

أحمد شاكر عمى سنف الترمذم، مطبعة مصطفى الحمبي،  تعميؽ [ِّ]
 ـ .ُٕٕٗ - ىُّٕٗالطبعة اليانية، 

الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف، تحقيؽ خميؿ  تعميقات [ّّ]
العربي، الفاركؽ الحديية لمطباعة كالنشر، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة 

 ـ .  ُْٗٗ - ىُُْْ، الطبعة األكلى، 
التيذيب البف حجر،  تحقيؽ محمد عكامة، دار الرشيد،  تقريب [ّْ]

 ـ.ُٖٔٗ - ىَُْٔسكريا، الطبعة األكلى، 
لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد البف نقطة، تحقيؽ كماؿ  التقييد [ّٓ]

 - ىَُْٖيكسؼ، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى ، 
 ـ.ُٖٖٗ

المنة في التعميؽ عمى فقو السنة لؤللباني، دار  تماـ [ّٔ]
  ىَُْٖالراية،الطبعة اليانية،

 التحقيؽ البف عبد اليادم ، تحقيؽ سامي محمد، كعبد تنقيح [ّٕ]
 - ىُِْٖ ،العزيز ناصر، أضكات السمؼ ، الرياض ، الطبعة األكلى
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 ـ .ََِٕ
األسمات كالميات لمنككم ، تحقيؽ مكتب البحكث  تيذيب [ّٖ]

 ـ .ُٔٗٗدار الفكر بيركت ، الطبعة األكلى،  ،كالدراسات في دار الفكر
األسمات كالميات لمنككم،  تحقيؽ شركة العممات  تيذيب [ّٗ]

 منيرية ، دار الكتب العممية ، بيركت .بمساعدة إدارة الطباعة ال
التيذيب البف حجر،  مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،  تيذيب [َْ]

 . ىُِّٔاليند، الطبعة األكلى، 
لممزم، تحقيؽ بشار عكاد في أسمات الرجاؿ الكماؿ  تيذيب [ُْ]

 - ىََُْمعركؼ، متسسة الرسالة ، بيركت ، الطبعة األكلى، 
 ـ .َُٖٗ

تحقيؽ د/ محمد عبد المعيد خاف، كزارة البف حباف ،  اليقات [ِْ]
 ـ .ُّٕٗ - ىُّّٗالمعارؼ العيمانية  اليند، الطبعة األكلى، 

 - ىَُْٓلمعجمي ، دار الباز ، الطبعة األكلى،  اليقات [ّْ]
 ـ .ُْٖٗ

لمعجمي، تحقيؽ عبد العميـ البستكم ، مكتبة الدار ،  اليقات [ْْ]
 ـ .ُٖٓٗ - ىَُْٓالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

، تحقيؽ حمدم عبد  في أحكاـ المراسيؿ التحصيؿ لمعبلئي جامم [ْٓ]
 - ىَُْٕبيركت ، الطبعة اليانية،  –المجيد السمفي ، عالـ الكتب 
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 ـ.ُٖٔٗ
كالتعديؿ، طبعة مجمس دائرة المعارؼ العيمانية، اليند،  الجرح [ْٔ]

 ـ.ُِٓٗ - ىُُِٕدار إحيات التراث العربي ، بيركت، الطبعة األكلى، 
ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم ،  المية جميرة [ْٕ]

ـ ُٕٖٗتحقيؽ رمزم منير، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة األكلى، 
. 

ابف القيـ عمى سنف أبي داكد ، دار الكتب العممية ،  حاشية [ْٖ]
 . ىُُْٓبيركت ، الطبعة اليانية، 

تذىيب تيذيب الكماؿ لمخزرجي ، تحقيؽ أبك غدة ،  خبلصة [ْٗ]
 بكعات اإلسبلمية .مكتبة المط

الكامنة في أعياف المائة اليامنة البف حجر،  محمد عبد  الدرر [َٓ]
المعيد خاف ، مجمس دائرة المعارؼ العيمانية، اليند، الطبعة اليانية، 

 ـ.ُِٕٗ - ىُِّٗ
الضعفات لمذىبي، تحقيؽ حماد األنصارم، مكتبة النيضة  ديكاف [ُٓ]

 .ـ ُٕٔٗ- ىُّٕٖالحديية، مكة، الطبعة اليانية، 
الضعفات لمذىبي، تحقيؽ حماد األنصارم ، مكتبة النيضة  ديكاف [ِٓ]

 ـ .ُٕٔٗ - ىُّٕٖالحديية / مكة  الطبعة اليانية، 
مف اختمؼ العممات كنقاد الحديث فيو البف شاىيف ، تحقيؽ  ذكر [ّٓ]
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حماد األنصارم  مكتبة أضكات السمؼ ، الرياض ، الطبعة األكلى، 
 ـ.ُٗٗٗ - ىُُْٗ

صر الديف الدمشقي، تحقيؽ زىير الشاكيش، الكافر البف نا الرد [ْٓ]
 ـ.ُّّٗالمكتب اإلسبلمي، بيركت، الطبعة األكلى، 

عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده في الكتب التسعة ،  ركاية [ٓٓ]
رسالة ماجستير لمباحث / أحمد عبد ا عقيؿ ، إشراؼ د/ محد عبد ا 

 : MDـ عكيضة ، الجامعة األردنية ، كمية أصكؿ الديف ، األردف رق
 ـ .ُٖٗٗ / َٖٔٗٓٔ

األنؼ لمسييمي ، تحقيؽ عمر عبد السبلـ ، دار إحيات  الركض [ٔٓ]
 ـ .َََِ - ىُُِْالتراث العربي ، بيركت ، الطبعة األكلى، 

المعاد في ىدم خير العباد البف القيـ،  متسسة الرسالة،  زاد [ٕٓ]
بيركت، مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، الطبعة السابعة كالعشركف، 

 ـ ُْٗٗ - ىُُْٓ
البف أبي عاصـ ، تحقيؽ عبد العمي عبد الحميد، دار  الزىد [ٖٓ]

 .ىَُْٖالرياف لمتراث ، القاىرة، الطبعة اليانية، 
ليناد بف السرم ، تحقيؽ عبد الرحمف الفريكائي دار  الزىد [ٗٓ]

 .ىَُْٔالخمفات، الككيت، الطبعة األكلى، 
لمنشر  األحاديث الصحيحة لؤللباني ، مكتبة المعارؼ سمسمة [َٔ]
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 ـ .ََِِ - ىُِِْكالتكزيم ، الرياض  الطبعة األكلى، 
ابف ماجو، تحقيؽ شعيب األرنتكط كوخركف، دار الرسالة  سنف [ُٔ]

 ـ.ََِٗ - ىَُّْالعالمية، الطبعة األكلى، 
الترمذم، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، دار اليرب  سنف [ِٔ]

 ـ.ُٖٗٗاإلسبلمي، بيركت، 
كوخركف، متسسة الدارقطني، تحقيؽ شعيب األرنتكط  سنف [ّٔ]

 ـ .ََِْ - ىُِْْالرسالة بيركت، الطبعة األكلى، 
األرنتكط، كوخركف، متسسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى،  [ْٔ]

 ـ .ََِْ - ىُِْْ
الكبرل لمبييقي، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار  السنف [ٓٔ]

 ـ .ََِّ - ىُِْْالكتب العممية، بيركت، الطبعة اليالية، 
اـ أحمد، تحقيؽ محمد عمي األزىرم، األيـر لئلم ستاالت [ٔٔ]

 ـ.ََِٕ - ىُِْٖالفاركؽ الحديية ، القاىرة، الطبعة األكلى، 
السممي لمدارقطني، تحقيؽ فريؽ مف الباحييف بعناية د/  ستاالت [ٕٔ]

 .ىُِْٕسعد ابف عبد ا، كد/ خالد الجريسي ، الطبعة األكلى، 
طبعة أعبلـ النببلت لمذىبي، دار الحديث، القاىرة، ال سير [ٖٔ]

 ـ .ََِٔ - ىُِْٕاألكلى،
الفياح مف عمـك االصطبلح لبلبناسي، تحقيؽ صبلح ىمؿ،  الشذا [ٗٔ]
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 ـ .ُٖٗٗ - ىُُْٖمكتبة الرشد، الرياض الطبعة األكلى، 
تحقيؽ ماخر ياسيف الفحؿ، كعبد  ،التبصرة كالتذكرة لمعراقي شرح [َٕ]

 - ىُِّْالمطيؼ الحميـ  دار الكتب العممية بيركت ، الطبعة األكلى، 
 ـ .ََِِ

عمؿ الترمذم البف رجب ، تحقيؽ د/ ىماـ سعيد ، مكتبة  شرح [ُٕ]
 ـ .ُٕٖٗ - ىَُْٕالمنار، األردف، الطبعة األكلى، 

معاني اييار ، تحقيؽ محمد النجار، محمد سيد ، عالـ  شرح [ِٕ]
 ـ .ُْٗٗ - ىُُْْالكتب ، الطبعة األكلى، 

مكتبة اإليماف لمبييقي، تحقيؽ د/ عبد العمي عبد الحميد،  شعب [ّٕ]
الرشد لمنشر كالتكزيم، الرياض بالتعاكف مم الدار السمفية باليند، 

 ـ.ََِّ - ىُِّْالطبعة األكلى، 
الصيير لمبخارم ،  تحقيؽ أحمد بف أبي العينيف،  الضعفات [ْٕ]

 ـ.ََِٓ - ىُِْٔمكتبة ابف عباس، الطبعة األكلى، 
الكبير لمعقيمي، تحقيؽ عبد المعطي قمعجي، دار الكتب  الضعفات [ٕٓ]

 ـ.ُْٖٗ - ىَُْْالعممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
ألبي زرعة، تحقيؽ سعدم بف ميدم الياشمي، نشر  الضعفات [ٕٔ]

 - ىَُِْعمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، 
 ـ .ُِٖٗ
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كالمتركككف البف الجكزم، تحقيؽ عبد ا القاضي،  الضعفات [ٕٕ]
 .ىَُْٔدار الكتب العممية، بيركت 

الحنابمة البف أبي يعمي، تحقيؽ محمد حامد الفقي، دار  طبقات [ٖٕ]
 المعرفة، بيركت. 

الشافعية الكبرل لمسبكي، تحقيؽ د/ الطناحي ، د/ عبد  طبقات [ٕٗ]
 .ىُُّْالفتاح الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر، الطبعة اليانية، 

الكبرل البف سعد، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، دار  الطبقات [َٖ]
 ـ .َُٗٗ - ىَُُْ، بيركت، الطبعة األكلى، الكتب العممية

تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف )المدلسيف طبقات [ُٖ]
ي، مكتبة المنار، عماف، تالبف حجر، تحقيؽ د/ عاصـ القريك  (بالتدليس

 ـ .ُّٖٗ - ىَُّْالطبعة األكلى، 
خميفة بف خياط، تحقيؽ د/ سييؿ زكار، دار الفكر  طبقات [ِٖ]

 ـ .ُّٗٗ - ىُُْْزيم، لمطباعة كالنشر كالتك 
األحكذم بشرح صحيح الترمذم، تحقيؽ جماؿ مرعشمي،  عارضة [ّٖ]

 دار الكتب العممية، بيركت.
في خبر مف غبر لمذىبي، تحقيؽ أبي ىاجر محمد  العبر [ْٖ]

 السعيد، دار الكتب العممية، بيركت.
الكبير لمترمذم ، تحقيؽ صبحي السامرائي، كوخركف،  العمؿ [ٖٓ]



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

ُِٖٔ 
 

 . ىَُْٗيضة العربية، بيركت، الطبعة األكلى، عالـ الكتب ، مكتبة الن
النياية في طبقات القرات ألبي الخير بف الجزرم ، مكتبة  غاية [ٖٔ]

 . ج . برجستراسر . ىـ، ُُّٓابف تيمية، عني بنشره ألكؿ مرة عاـ 
المييث بشرح ألفية الحديث لمسخاكم ، تحقيؽ عمي حسف  فتح [ٕٖ]

 ـ .ََِّ - ىُِْْعمي ، مكتبة السينة ، مصر، الطبعة األكلى، 
البف القيـ ، تحقيؽ مشيكر حسف ، دار األندلس ،  الفركسية [ٖٖ]

 ـ .ُّٗٗ - ىُُْْحائؿ ، الطبعة األكلى، 
الكفيات لمحمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف صبلح  فكات [ٖٗ]

الديف ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت، الطبعة األكلى، 
 ـ.ُْٕٗ

عكامة ، دار القبمة ، جده ، لمذىبي ، تحقيؽ محمد  الكاشؼ [َٗ]
 ـ .ُِٗٗ - ىُُّْالطبعة األكلى، 

 –في ضعفات الرجات البف عدم ، تحقيؽ عادؿ أحمد  الكامؿ [ُٗ]
 - ىُُْٖعمي معكض ػ دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ـ.ُٕٗٗ
 في تيذيب األنساب البف األيير ، دار صادر، بيركت. المباب [ِٗ]
بف عمي األفريقي )ابف منظكر( دار  العرب لمحمد بف مكـر لساف [ّٗ]

 . ىُُْْصادر، بيركت، الطبعة اليالية، 
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الميزاف البف حجر ، تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، دار  لساف [ْٗ]
 ـ .ََِِالبشائر اإلسبلمية بيركت ، الطبعة األكلى، 

في أصكؿ الفقو لمشيرازم ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  الممم [ٓٗ]
 . ىََُْ –ـ ََِّالطبعة اليانية 

البف حباف،  تحقيؽ محمكد زايد ، دار الكعي ،  المجركحكف [ٔٗ]
 . ىُّٔٗحمب ، الطبعة األكلى، 

الزكائد كمنبم الفكائد لميييمي ،  دار الفكر ، بيركت  مجمم [ٕٗ]
 . ىُُِْ

الفتاكل البف تيمية ، تحقيؽ أنكر الباز، عامر الجزار،  مجمكع [ٖٗ]
 ـ .ََِٓ - ىُِْٔدار الكفات ، الطبعة اليالية، 

مقدمة ابف الصبلح ػ، تحقيؽ عائشة عبد  –االصطبلح محاسف [ٗٗ]
 الرحمف ، دار المعارؼ 

الصحاح لزيف الديف محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  مختار [ََُ]
تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار  –الحنفي الرازم

 ـ.ُٗٗٗ - ىَُِْالنمكذجية، بيركت، الطبعة الخامسة، 
شاىيف ،  تحقيؽ عبد الرحيـ القشقرم ، فييـ البف  المختمؼ [َُُ]

 ـ .ُٗٗٗ - ىَُِْمكتبة الرشد ، الرياض، الطبعة األكلى، 
فييـ البف شاىيف ،  تحقيؽ عبد الرحيـ القشقرم ،  المختمؼ [َُِ]
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 ـ .ُٗٗٗ - ىَُِْمكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة األكلى، 
إلى معرفة كتاب اإلكميؿ لمحاكـ، شرح كتحقيؽ أحمد  المدخؿ [َُّ]

، دار ابف حـز ، بيركت ، الطبعة األكلى ، فارس   - ىُِّْالسمـك
 ـ .ََِّ

البف أبي حاتـ ،  تحقيؽ شكر ا قكجاني، متسسة  المراسيؿ [َُْ]
 .ىُّٕٗالرسالة، بيركت ، الطبعة األكلى، 

األبصار في ممالؾ األمصار ألحمد بف يحيى بف فضؿ  مسالؾ [َُٓ]
 .ىُِّْى ، ا القرشي، المجمم اليقافي الكطني، الطبعة األكل

عمى الصحيحيف لمحاكـ ، تحقيؽ مصطفى عبد القادر  المستدرؾ [َُٔ]
ـ َُٗٗ - ىُُُْعطا، دار الكتب العممية ، بيركت ، الطبعة األكلى، 

. 
مف مبيمات المتف كاإلسناد ألبي زرعة العراقي، تحقيؽ  المستفاد [َُٕ]

د/ عبد الرحمف أحمد ، دار الكفات، دار األندلس الخضرات، الطبعة 
 ـ .ُْٗٗ - ىُُْْ األكلى،

اإلماـ أحمد بتعميؽ أحمد شاكر،  دار الحديث، القاىرة ،  مسند [َُٖ]
 ـ .ُٓٗٗ - ىُُْٔالطبعة األكلى، 

تحقيؽ محفكز الرحمف زيف ا، مكتبة العمـك  -البزار  مسند [َُٗ]
 ـ.ُٖٖٗكالحكـ، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
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مفي، الشياب لمقضاعي ، تحقيؽ حمدم عبد المجيد الس مسند [َُُ]
 ـ.ُٖٔٗ - ىَُْٕمتسسة الرسالة، بيركت، الطبعة اليانية، 

المية العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحميد، عالـ  معجـ [ُُُ]
 ـ .ََِٖ - ىُِْٗالكتب، الطبعة األكلى، 

الكسيط مف إصدار مجمم المية العربية بالقاىرة، مكتبة  المعجـ [ُُِ]
 ـ .ََِْ - ىُِْٓالشركؽ الدكلية، القاىرة، الطبعة الرابعة، 

السنف كاييار، تحقيؽ د/ عبد المعطي قمعجي، دار الكفات  معرفة [ُُّ]
 ـ .  ُُٗٗ - ىُُِْالقاىرة مم غيرىا ، الطبعة األكلى، 

كالتاريخ لمفسكم، تحقيؽ أكـر ضيات العمرم ، متسسة  المعرفة [ُُْ]
 ـ .ُُٖٗ - ىَُُْالرسالة ، بيركت، الطبعة اليانية، 

ي رجاؿ معاني اييار لمبدر العيني األخيار في شرح أسام مياني [ُُٓ]
، تحقيؽ محمد حسف محمد إسماعيؿ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 

 ـ .ََِٔ - ىُِْٕالطبعة األكلى، 
 ـ .ُْٖٗابف الصبلح، مكتبة الفارابي ، الطبعة األكلى،  مقدمة [ُُٔ]
،  تحقيؽ محمد شككر، مكتبة لمذىبي تكمـ فيو كىك مكيؽ مف [ُُٕ]

 ـ .ُٖٔٗ - ىَُْٔات  الطبعة األكلى، المنار، األردف، الزرق
مي ، يحر تكمـ فيو كىك مكيكؽ أك صالح الحديث، تحقيؽ ال مف [ُُٖ]

 ـ .ََِٓ - ىُِْٔالطبعة األكلى، 
كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ركاية ابف طيماف( ،  مف [ُُٗ]

 تحقيؽ د/ أحمد محمد نكر سيؼ ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ .
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 الموازنة بين اإلمامين

 هـ(847هـ والذهبى ت656ابن عدى ت)

َِِٖ 
 

مـ كالممكؾ البف الجكزم، تحقيؽ محمد في تاريخ األ المنتظـ [َُِ]
عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت، 

 ـ.ُِٗٗ - ىُُِْالطبعة األكلى ، 
النقد في عمـك الحديث د/ نكر الديف عتر ، دار الفكر ،  مني  [ُُِ]

 ـ .ُٕٗٗ - ىُُْٖدمشؽ ، الطبعة اليانية، 
ؽ عبد الرحمف محمد، نشر البف الجكزم ،  تحقي المكضكعات [ُِِ]

 ـ ُٔٔٗ - ىُّٖٔالمكتبة السمفية، بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
لمذىبي، تحقيؽ عبد الفتاح  في عمـ مصطمح الحديث المكقظة [ُِّ]

 . ىُُِْأبك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية بحمب، الطبعة اليانية، 
 االعتداؿ لمذىبي، تحقيؽ عمي محمد البجاكم، دار ميزاف [ُِْ]

 ـ ُّٔٗ - ىُِّٖالمعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبعة األكلى ، 
الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة البف تيرم بردم، كزارة  النجـك [ُِٓ]

 اليقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب ، مصر.  
، تحقيؽ محمد ُِٕ/ّلمزيمعي  ألحاديث اليداية  الراية نصب [ُِٔ]

يركت، دار القبمة لميقافة اإلسبلمية عكامة، متسسة الرياف لمطباعة كالنشر، ب
 ـ.ُٕٗٗ - ىُُْٖجدة، الطبعة األكلى،  –

، المدخميعمى كتاب ابف الصبلح البف حجر،  تحقيؽ ربيم ىادم  النكت [ُِٕ]
الناشر عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 

 ـ .ُْٖٗ - ىَُْْ


