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 ملخص البحث 
وايات من   - عالج البحث حديث عطيَّة النُّعمان بن بشير من أبيه رواية؛ فمايز بين صحيح الر ِّ

 سقيمها، وسليمها من عليلها، وتوصَّل البحث إلى:  

؛ وهم:  ثالثة من الصَّحابة  أنَّ حديث عطيَّة النُّعمان بن بشير من أبيه قد رواه عن النَّبي  -1

، على تفاوت بينهم في ألفاظه في الجملة.  سعد، وجابر بن عبد هللا النَّعمان بن بشير، وبشير بن  

وقد رواه عن النَّعمان بن بشير ثمانية؛ وجملة القول عن طريقه: أَنَّ الحديث صحيٌح؛ إَّلَّ أحرف منه:  
َل بَْينَُهْم((. فهذا الحرف َّل ِّ أَْن تَْعدِّ ْن اْلَحق  بَنِّيَك َعلَْيَك مِّ ل: قوله: ))إِّنَّ لِّ د مجالٍد بن  األوَّ ؛ لتفرُّ يصحُّ

واة عن الشَّعبي، وعددهم سبعة عشر راويًا. الثَّاني: قول النُّعمان عند   سعيد به دون غيره من الرُّ
مسلم: )ُغالٌم أَْعَطانِّيهِّ أَبِّي(؛ فشاذَّة؛ لمخالفتها جميع أحاديث الباب. الثَّالث: نكارة لفظ أنَّ العطيَّة:  

ابع: نكارة لفظ أنَّ زمن العطيَّة: )الوَّلدة(. الخامس: نكارة لفظ: ))فَإِّْن َرأَْيَت يَا َرُسْوَل   )حديقة(. الرَّ
ن ِّي َعْدٌل؛ ََّل أَْشَهُد إَِّّلَّ َعلَى يَزهُ أََجْزتُهُ((. السَّادس: قوله: ))فإِّ ورواه عن بشير بن   َعْدٍل((.  هللاِّ أَْن أُجِّ
 سعد ثالثة؛ وحديثه بطرقه الثَّالثة: منكٌر. 

بير؛ وهو صحيح.   ورواه عن جابر بن عبد هللا: أبو الزُّ

أنَّ هذا الحديث مع كونه واقعة واحدة؛ إَّلَّ أنَّ ألفاظه اختلفت، ورواته يزيد بعضهم على بعض؛   -2

ل: أنَّه َّل   م؛ ويجاب عنه من وجوه: ولهذا أدَّعى قوم اَّلضطراب فيه؛ وهذا مردوٌد َّل يُسلَّ  األوَّ
واية بالمعنى، وهي جائزة.   تعارض بين تلك األلفاظ وَّل تناقض. الثَّاني: أنَّ اختالفها من باب الر ِّ

ابع: أنَّ كلَّ واحد روى   دة؛ فكٌل روى ما حفظ وضبط. الرَّ الثَّالث: أنَّ النُّعمان حدَّث به في مجالس متعد ِّ
 ان؛ حيث كان تارة يسرده كاماًل، وأخرى ناقص. ما سمع من النُّعم 

 الكلمات المفتاحية: الهبة، العطيَّة، النعمان، َّل أشهد، جور. 

  Abstract 
This research handled the Hadith of Al-Nu'man bin Bashir's Gift from his 

father as well as revealing the sound, weak, defected and correct narrations. 

The research reached the following: 

• The Hadith of Al-Nu'man bin Bashir's Gift from his father has 

been narrated by three prophet's companions namely: Al-Nu'man bin 

Bashir, Bashir bin Saad and Jabir bin Abdullah including some different 

words. This Hadith has been narrated by eight narrators on the authority of 

Al-Nu'man bin Bashir. The research concluded that the Hadith in general is 

sound except some words; the first is "you should be fair with your sons" 

which are incorrect as Mojahed was the only narrator among seventeen 

narrators who narrated these words on the authority of Al-Sha'bi. The 

second different words have been mentioned in Muslim Hadith Book where 

Al-Nu'man says "A slave given to me by my father". This phrase is irregular 

as it contradicts all other Hadiths in the same section. The third difference 

was the word of "Garden". The fourth difference was that the time of gift 

took place during "birth". The fifth difference was the words "If you, 

Messenger of Allah think that I should go ahead with it, I will go ahead". 

The sixth difference is "I'm trustworthy and only witness trustworthiness"  

This hadith has been narrated by three narrators on the authority of Bashir 

bin Mos'ad, but it is unsound hadith 

Abu Al-Zubair narrated this Hadith on the authority of Jabir bin Abdullah, 

and it is sound Hadith  

2. Although this Hadith tells one event; but its words are different and 

its narrators add different words, so some scholars claimed that this Hadith 

is disordered, but this opinion is rejected as follows: 

First: There is no contradiction between these words. The second is that the 

difference of words lies within narration by meaning and this is allowed. 

The third is that Al-Nu'man mentioned this Hadith in different meetings, so 

that every narrator narrated what he memorized and wrote. The fourth is 

that every narrator narrated what he heard from Al-Nu'man where he 

sometimes narrated it full and sometimes incomplete  

Opining words: grant, giving, gifts, I do not witness and injustice. 
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 لمقدمة : ا
إنَّ الحمَد هللِّ نحمُدهُ ونستعينُه ونستغفُره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسي ِّئات  
هِّ هللاُ فال مضلَّ له، ومن يُضلِّْل فال هادي له، وأشهد أْن ال إِّله إالَّ هللا وحده   أعمالنا، من يهدِّ

 ال شريك له، وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله.  
ثين في التَّصنيف والتَّأليف إفراد بعض األحاديث بجزء، أو بتصنيف،  فإنَّ من عادات المحد ِّ 

 والكالم عليه سنًدا ومتنًا، أو أحدهما. 
دون سائر    لنُّعمانبن سعد لولد اوقد خصَّصت بحثي هذا بالكالم على حديث عطيَّة بشير  

وايةإخوته   من حيث الر ِّ
 (1).   

 هذا الموضوع ودراسته:  من أهم ِّ األسبابِّ الدَّاعية إلى اختيار وكان 

نعة االختالف القائم   -1    هل الحديث مضطرب أو ال.الحديث؛ في بين أهل الصَّ

قال القرطبي: ))حديث النُّعمان بن بشير في هذا الباب كثُرت طرقه فاختلفت ألفاظه، حتَّى  
 . (2)لقد قال بعض النَّاس: إنَّه مضطرب((

دة. هل الحديث واقعة واحدة أو له    -2 ))وهذا حديث قد رواه  :  قال ابن عبد البر ِّ   وقائع متعد ِّ

 . (3) جماعة عن النُّعمان بن بشير؛ منهم: الشَّعبي، وغيره بألفاظ مختلفة((

 خارج الصَّحيحين.  ما منزلة األلفاظ الَّتي هي  -3

 ُشْهرةُ الحديث؛ فهو يجري على لسان أهل الفقه، والمفتين، والخطباء والوعَّاظ.  -2

 لم أقف على مصنَّف مستقل يجمع الكالم عليه، ويستوعُب طرقَهُ َوأسانيَدهُ.   -3

 يجيب هذا البحث عن التَّساؤالت اآلتية:    أسئلة البحث:

 ما درجة هذا الحديث؟   -1

ثين والنقَّاد منه، أو من بعض ألفاظه؟  -2  ما موقف المحد ِّ

 :  أهداف البحث

أ  -1 على  للوقوف  الحديث؛  ُطُرق  وتتبع  وغيره  جمع  منها،  المحفوظ  ومعرفة  لفاظه، 

 المحفوظ. 

الموازنة    -2 بعد  ذلك  في  اجح  الرَّ بيان  مع  الحديث،  على  الحكم  في  العلماء  أقوال  ذكر 

 والتَّعليل. 
راسات السَّابقة:     بعد البحث والنَّظر لم أقف على من أفرد هذا الحديث بالجمع والد ِّراسةالد ِّ

 . وهللا أعلم.  رواية 
سالة. ولم أقف   على هذه الر ِّ

ة البحث مة، : خط ِّ  ذكر الخاتمة، والفهارس. ثم ، وأربعة مباحث أشتمل البحث على: مقد ِّ
مة؛ وفيها  ا المقد ِّ راسات السَّابقة، وخطَّة  أمَّ : بيان أهميَّة الموضوع، وسبب اختياره، والد ِّ

 البحث، والمنهج المتَّبع فيه. 
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ا   :  األربعة؛ هي مباحث الوأمَّ
لالمبحث األ  حديث النُّعمان بن بشير. دراسة : وَّ

 حديث بشير بن سعد. دراسة : المبحث الثَّاني 
 حديث جابر بن عبد هللا. دراسة : المبحث الثَّالث

ابع المبحث   : اختالف ألفاظ وروايات قصَّة الحديث. الرَّ
 ؛ وفيها أهمُّ النَّتائج. ثمَّ الخاتمة

ا الفهارس  والموضوعات. ؛ ففيها فهرس المصادر والمراجع  وأمَّ
ا المنهج في البحث فكما يلي   :  وأمَّ

o   ،يعتمد البحث على المنهج االستقرائي النَّقدي، وذلك بجمع وتتبع ُطُرق الحديث
 وأقوال الن قاد فيه، ثمَّ دراستها دراسة نقديَّة في ضوء منهج النَّقد َعْند المحدثين. 

o  .عزو األقوال إلى قائليها 
o  التَّرقيم؛ كلُّ ذلك حسب الطَّريقة المسلوكة. العناية بعالمات 

 وهللا أعلم وأحكم، وأعزُّ وأكرم؛  
د وعلى آله وصحبه وسلَّم   وصلى هللا على نبي ِّنا محمَّ
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ل   المبحث األوَّ
 حديث النُّعمان بن بشير 

 من طريق ثمانيٍة من أصحابه؛ وهم:   ُروِّى هذا الحديث عن النُّعمان بن بشير  
بير، وأبو الضُّحى مسلم بن َصبِّيح، والمفضَّل بن المهلَّب، والشَّعبي، وُحميد،   عروة بن الزُّ

ثار، والحسن.   د، وُمحارب بن دِّ  ومحمَّ
ل  بيرِّ : الطَّريق األوَّ  ، عن النُّعمان بن بشير.  عروةُ بُن الزُّ

َشام بن ُعْرَوةورواه عن عروة ابنه   ثَنَا النُّْعَماُن ْبُن  هِّ ، قَاَل: َحدَّ بَْيرِّ ، َعْن أَبِّْيهِّ ُعْرَوةَ ْبنِّ الزُّ
يٍر.   بَشِّ

ٍم. ورواه عن هشام ثالثة يَةَ، واْبُن أَبِّي َحازِّ ، وأَبُْو ُمعَاوِّ يدِّ  ؛ وهم: َجريُِّر بُن عبدِّ الحمِّ
ل:   ُعْرَوةَ جرير بن عبد الحميداألوَّ أَبِّْيهِّ  َعْن  ُعْرَوة،  َشام بن  هِّ بَْيرِّ ، عن  الزُّ ْبنِّ  أخرجه    . 

( 458/ 3(، ومن طريقه أبو عوانة في ))مسنده(( )3543وأبو داود ) (.12-1623)مسلم 

(5683( ))التَّمهيد((  في  البر ِّ  عبد  ابُن  وكذا  ))مسنده((    (.7/224(،  في  عوانة  وأبو 

يرِّ كلُّهم من طريق    (5693( )3/461) َشام بن ُعْرَوة، َعْن أَبِّْيهِّ    ْبنِّ   َجرِّ ، َعْن هِّ يدِّ َعْبدِّ اْلَحمِّ

يٍر، قَاَل: َوقَْد أَْعَطاهُ أَبُوهُ   ، قَاَل: َحدَّثَنَا النُّْعَماُن ْبُن بَشِّ بَْيرِّ ، فَقَاَل لَهُ النَّبِّيُّ  ُغالًَماُعْرَوةَ ْبنِّ الزُّ
(( :قَاَل:  َما َهذَا اْلغاُلَُم؟ .))((.  فَُكلَّ إِّْخَوتِّهِّ أَْعَطْيتَهُ َكَما أَْعَطْيَت َهذَا؟َل: ))، قَاأَْعَطانِّيهِّ أَبِّي

 . (4) ((. واللَّفظ لمسلمفَُردَّهُ قَاَل: الَ، قَاَل: )) 
ِّ( ة ثالثورواه عن جرير  ينِّي  يٍد، وُعثَْماُن ْبُن أَبِّي َشْيبَةَ، وَعلِّيُّ ْبُن اْلَمدِّ  . : )قُتَْيبَةُ ْبُن َسعِّ

مخاقلت:   في  واردة  وايات  ِّ طبالر ِّ النَّبي  ))التَّمهيد((    . لبشير     ة  في  البر ِّ  عبد  ابن  قال 

.  خاطب بهذا القول النُّعماَن بَن بشير أنَّه    - رواية أبي داود    - (: ))ففي هذا الخبر  7/224)

ى، وهو األكثر واألشهر((.   ابن شهابوفي حديث   أنَّه خاطب بذلك أباه بشيًرا المعطِّ

يَةَ؛  و أَبُ   الثَّاني: )  ُمعَاوِّ )4/268أخرجه أحمد  )6/259(. والنَّسائي )18354(   )3676 ،)

وابن عبد البر ِّ   (.5684( )3/459(. وأبو عوانة في ))مسنده(( ) 6471وفي ))الكبرى(( )

يَةَ كلُّهم من طريق    (19ي في ))جزئه(( )والعبد   (. 7/224في ))التَّمهيد(( ) ثَنَا  أَبَي ُمعَاوِّ ، َحدَّ

يٍر، قَاَل: إِّنَّ أَبَاهُ   ثَنَا النُّْعَماُن ْبُن بَشِّ ، َحدَّ َشام بن ُعْرَوة، َعْن أَبِّْيهِّ ، فَقَالَْت لَهُ  نََحلَهُ نُْحالً َعْن هِّ
  : دْ أُمُّ النُّْعَمانِّ ،    أَْشهِّ ْبنِّي َعلَى َهذَا النُّْحلِّ َك فَذََكَر ذَلَِّك لَهُ، فَقَاَل لَهُ: ))  فَأَتَى النَّبِّيَّ  الِّ أََوُكلَّ َولَدِّ

َه َرُسوُل هللاِّ  ((. قَاَل: الَ، قَاَل: أَْعَطْيَت َما أَْعَطْيَت َهذَا؟ . واللَّفظ ألحمد،  أَْن يَْشَهَد لَهُ  فََكرِّ
وابن عبد البر ِّ 
 (5). 

 د بن خازم الضَّرير. وهذا إسناٌد صحيٌح. وأبو معاوية؛ هو: محمَّ 

ٍم؛  اْبنُ الثَّالث:  واية ) روايته: أشار إليأَبِّي َحازِّ ( بقوله: ))َرَواهُ  5683أبو عوانة عقب الر ِّ

  ِّ ، َعنِّ النَّبِّي  ، َعنِّ النُّْعَمانِّ َشاٍم، َعْن أَبِّيهِّ ٍم، َعْن هِّ ثْلَهُ، َوقَاَل: )) اْبُن أَبِّي َحازِّ  ((. فَاْرُدْدهُ مِّ
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ٍم( ع يَةَ، واْبُن أَبِّي َحازِّ ، وأَبُو ُمعَاوِّ يدِّ يُر ْبُن َعْبدِّ اْلَحمِّ َشام بن ُعْرَوة، عن  ثالثتهم: )َجرِّ ن هِّ
يٍر، قَاَل: إِّنَّ أَبَاهُ؛ فذكره.  ثَنَا النُّْعَماُن ْبُن بَشِّ  أبيه، َحدَّ

 . وقد خولفوا في وصله 

مرساًل.خالفهم به؛  هشام  عن  فرواه  المبارك؛  بن  عبد هللا   :  ( النََّسائِّي  ( 259/ 6أخرجه 

ُد ْبُن حَ 6472(، وفي ))الكبرى(( )3678) ثَنَا  ( أَْخبََرنَا ُمَحمَّ بَّاُن، َحدَّ ثَنَا حِّ ،  َعْبُد هللاِّ اتٍِّم، َحدَّ

َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوةَ،   يًرا أَتَى النَّبِّيَّ    أَنَّ ؛  َعْن أَبِّْيهِّ َعْن هِّ ، فَقَاَل: يَا نَبِّيَّ هللاِّ، نََحْلُت النُّْعَماَن  بَشِّ
؟نِّْحلَةً، قَاَل: )) ْخَوتِّهِّ  ((.  ْدهُ فَاْردُ ((. قَاَل: الَ، قَاَل: ))أَْعَطْيَت إلِّ

بير لم يدرك بشيًرا. ))جامع التَّحصيل(( ص  رقم    236وهذا إسناٌد ُمْرَسٌل؛ عروة بن الزُّ

515. 

 . لها الجماعة الوصل؛ لرواة والمحفوظ رواية 
 ، عن النُّعمان بن بشير.  أَبُو الضَُّحى ُمْسلُِّم ْبُن ُصبَْيحٍ : الطَّريق الثَّاني ❖

 :  ورواه عن فِّْطرِّ ْبنِّ َخلِّيفَة خمسة الضَُّحى، به.  يأَبِّ عن من طريق فِّْطرِّ ْبنِّ َخلِّيفَة،  وهو 
ل: بيري  وأبُ   األوَّ د بن عبد هللا الزُّ ، َعْن فِّْطرِّ ْبنِّ َخلِّيفَة، َعْن أَبِّي الضَُّحى ُمْسلِّمِّ  أحمد محمَّ

يٍر:  بَشِّ ْبَن  النُّْعَماَن  ْعُت  قَاَل: َسمِّ أَبُو  18359( )4/268جه أحمد )أخر   ْبنِّ ُصبَْيحٍ،  ثَنَا  ( َحدَّ

يٍر، يَقُوُل:   ْعُت النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ ثَنَا فِّْطٌر، َحدَّثَنَا أَبُو الضَُّحى، قَاَل: َسمِّ أَبِّي  اْنَطلََق بِّي  أَْحَمَد، َحدَّ
ينِّيَها، فَقَاَل: ))إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ   يٍَّة يُْعطِّ ُدهُ َعلَى َعطِّ ((. قَاَل:   لََك َولٌَد َغْيُرهُ؟َهلْ ، يَْعنِّي يُْشهِّ
ِّ بَْينَُهمْ نَعَْم، قَاَل: ))  ((. فََسو 

يٌع، َعْن  18429( )4/276أخرجه أحمد )وكيع؛  الثَّاني:   ثَنَا َوكِّ َعْن أَبِّي الضَُّحى،  فِّْطٍر،  ( َحدَّ

يرٍ  َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ
 (6) . 

(.  6479(، وفي ))الكبرى(( )3685( )6/261أخرجه النَّسائي )  يحيى بن سعيد؛الثَّالث:  

كالهما  (  5839( )4/86(، وفي ))المعاني(( )5077(  13/74والطَّحاوي في ))المشكل(( ) 

يٍر،  من طريق   بَشِّ ْبَن  النُّْعَماَن  ْعُت  َسمِّ قَاَل:  الضَُّحى،  أَبِّي  َحدَّثَنِّي  قَاَل:  فِّْطٍر،  َعْن  يَْحيَى، 
 . (7)؛ فذكرهيَقُولُ 

ابع: النَّسائي  ، ومن طريقه  (199)  122أخرجه في ))مسنده(( ص   عبد هللا بن المبارك؛   الرَّ

( 11/499(. وابن حبَّان في ))صحيحه(( )6480(، وفي ))الكبرى(( )3686( )6/262)

يٍر َوهُ   (5099) ْبَن بَشِّ ْعُت النُّْعَماَن  , قَاَل: َسمِّ َو يَْخُطُب:  َعْن فِّْطٍر , َعْن ُمْسلِّمِّ ْبنِّ ُصبَْيحٍ 

  ِّ يٍَّة أَْعَطانِّيَها , قَاَل: )) اْنَطلََق بِّي أَبِّي إِّلَى النَّبِّي  َدهُ َعلَى َعطِّ َواهُ؟لِّيُْشهِّ ((,  َهْل لََك بَنُوَن سِّ
ِّ بَْينَُهمْ قَاَل: نَعَْم. قَاَل: ))  ((. َسو 
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((  (، وفي ))المعاني5076(  13/74أخرجه الطَّحاوي في ))المشكل(( )نعيم؛    وأب  الخامس:

، قال: َذَهَب  5840( )4/86) ْيفَةَ؛ بِّهِّ ثَنَا فَهُد ْبُن ُسلَْيَماَن، َحدَّثَنَا أَبُو نُعَيٍم، َعْن فِّْطرِّ ْبنِّ َخلِّ ( َحدَّ

. فَقَاَل: ))  إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ    بِّي أَبِّي  َدهُ َعلَى َشْيٍء أَْعَطانِّيهِّ (( قَاَل: نَعَْم،  أَلََك َولٌَد َغْيُرهُ؟لِّيُْشهِّ
هِّ:  فَقَالَ  ْيَت بَْينَُهمْ بِّيَدِّ  . أَََّل َسوَّ

ْيٍد، وَعْبُد  خمستهم  يٌع، ويَْحيَى ْبُن َسعِّ ، وَوكِّ يُّ بَْيرِّ ُد ْبُن َعْبدِّ هللاِّ الزُّ : )أَبُو أَْحَمَد؛ وهو: ُمَحمَّ
، وأَبُو نُعَْيٍم(    ُمْسلِّمِّ ْبنِّ ُصبَْيحٍ؛ فذكره. ، َعْن أَبِّي الضَُّحى  َعْن فِّْطرِّ ْبنِّ َخلِّيفَةَ هللاِّ ْبُن اْلُمبَاَركِّ

   ؛ رجاله ثقاٌت. صحيحٌ  وهذا إسنادٌ 
ُل ْبُن اْلُمَهلَّبِّ : الطَّريق الثَّالث ❖  : اْلُمفَضَّ

بِّ ْبنِّ اْلُمفَضَّل بن اْلُمَهلَّب بن أَبي ُصْفَرة، عن أبيه  وهو   اد بن َزْيد، عن َحاجِّ من طريق َحمَّ
يرٍ َع اْلُمفَضَّلِّ ْبنِّ اْلُمَهلَّبِّ، أَنَّهُ َسمِّ  اد بن زيد خمسة. النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ  ؛ وهم: ورواه عن حمَّ

ل:  ( قال: حدَّثنا ُسَرْيج  18419( )275/ 4الجوهري ؛ أخرجه أحمد )  ُسريج بن النُّعمان   األوَّ

لُوا بَْيَن أَْبنَائُِّكمْ ولفظه: ))  بن النُّْعَمان.   ((. اْعدِّ

 قلت: وقد توبع. (. 2218قريب(( )تَّ الوُسريج ثقةٌ يهم قلياًل. ))

حرب  الثَّاني: بن  )سليمان  أحمد  أخرجه  )18422؛  داود  وأبو  في    (.3544(.  والبزار 

وأبو عوانة    (.6481(، وفي ))الكبرى(( )3687( )6/262والنَّسائي )  (. 3284))مسنده(( )

( ))مسنده((  )3/461في   )5694( ))الكبرى((  في  والبيهقي   .)6/293(  )11999  ,)

ثقةٌ إماٌم  وسليمان وهو  .  (8)َعْن ُسلَْيمان بن َحْرب، بههم من طريق  كلُّ   (11999( )6/293)

 . (9)حافظٌ 
ي  الثَّالث: يرِّ ؛ أخرجه عبد هللا بن أحمد في ))زوائده على المسند((  ُعبَْيد هللا بن ُعَمر القََوارِّ

الكمال((  19353،  19352،  18452،  18420) ))تهذيب  في  ي  المز  طريقه  ومن   ،)

ِّ، بِّهِّ كالهما من طريق    117وبحشل في ))تاريخ واسط(( ص   (. 5/204) ي  ْيرِّ القََوارِّ
(10).  

 . (11) والقواريري ثقة ثبت 
ابع: د بن أبي بكر المقدَّمي الرَّ ؛ أخرجه عبد هللا بن أحمد في ))زوائده على المسند((  محمَّ

(18420  ،19353( الكمال((  ))تهذيب  ي في  المز  قال: حدَّثني  5/204(، ومن طريقه   )

ي.  ي، واْلُمقَدَّمِّ يرِّ د ابن أبي بكر؛ ثقةٌ. ))التَّقريب(( ) القََوارِّ ؛ هو: محمَّ  (. 5761واْلُمقدَّميُّ

أخرجه عبد هللا بن أحمد في ))زوائده على المسند((    ؛إبراهيم بن الحسن الباهليالخامس:  

ي في ))تهذيب الكمال(( )19352) ( قال: حدَّثني إبراهيم بن  5/204(، ومن طريقه المز 

ي ي، وُمَحمد بن أَبي بَْكر الُمقَدَّمِّ يرِّ الَحَسن الباهلي، وُعبَْيد هللا بن ُعَمر القََوارِّ
 (12)  . 
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   حديث العطيَّة دراسة تحليليَّة 
 

فوإبراهيم بن الحسن الباهلي؛ هو: ال ( 258/ 1))تعجيل المنفعة(( ).  ثَّقه أَبُو زْرَعة؛ وعالَّ

(9  .) 

ي، وإبراهيم بن الَحَسن( عن  خمستهم  ي، واْلُمقَدَّمِّ يرِّ : )ُسَرْيج، وُسلَْيمان بن َحْرب، والقََوارِّ
اد بن َزْيد، عن حاجب بن اْلُمفَضَّل بن اْلُمَهلَّب بن أَبي ُصْفَرة،   ، فذكره. عن أبيهَحمَّ

   (. 6861))التَّقريب(( ). صدوٌق من مشاهير األمراء  لإسناٌد حسٌن؛ المفضَّ وهذا 
ابع  ❖ الرَّ ِّ  الشَّْعبِّي    :الطَّريق  الشَّعبي  بشير. ورواه عن  بن  النُّعمان    ستة عشر ، عن 

 راويًا:  
حمن السُّلمي ل: ُحصين بن عبد الرَّ : أخرجه أَبُو بَْكر بن أبي شيبة في  عن الشَّعبي ،  األوَّ

)))المصنَّ  ) 6/233ف((   )30989.)  ( )7/278وفي  مسلم(.  36066(  طريقه    ومن 

(1623-13.)  ( ))المشكل((  في  الطَّحاوي  )13/72وكذا  ))المعاني((  5074(  وفي   ،)

(4/86(  )5837( ))مسنده((  في  عوانة  أبو  وكذا   .)3/459( في    (. 5687(  والطَّبراني 

البر ِّ في  (. ومن  2587)  البخاريأخرجه  و  (. 75( )21/78))الكبير(( ) ابن عبد  طريقه 

( )  (.13-1623)  مسلم أخرجه  و  (. 7/231))التَّمهيد((  ))مسنده((  في  ار  ( 214/ 8والبزَّ

ص   (.3265) واسط((  ))تاريخ  في  ))الكبير((  225  -224وبحشل  في  والطَّبراني   .)

( 3/459وفي )  (.5687( )459/ 3وأبو عوانة )  (.76( )78/ 21(. وفي )75( )21/78)

(5687( وفي   .)3/461(  )5688.)  ( )3/460وفي  في    (.5689(  الحاكم  أحمد  وأبو 

( والكنى((  )  (.5/288))األسامي  ))الكبرى((  في  )6/292والبيهقي  وفي  11994(   ،)

ْعُت كلُّهم من طريق  (2210( )5/490))الصُّغرى(( ) ِّ، قَاَل: َسمِّ ٍر الشَّْعبِّي  ُحَصْيٍن، َعْن َعامِّ

يرٍ  ُ   النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ َي ّللاَّ ، يَقُوُل:  َرضِّ ْنبَرِّ يَّةً  َعْنُهَما، َوُهَو َعلَى المِّ ، فَقَالَْت  أَْعَطانِّي أَبِّي َعطِّ
  ِّ َد َرُسوَل ّللاَّ بِّْنُت َرَواَحةَ: الَ أَْرَضى َحتَّى تُْشهِّ ِّ  َعْمَرةُ  ، فَقَاَل: إِّن ِّي  ، فَأَتَى َرُسوَل ّللاَّ

ْن َعْمَرةَ بِّْنتِّ   ِّ، قَاَل: ))أَْعَطْيُت اْبنِّي مِّ َدَك يَا َرُسوَل ّللاَّ يَّةً، فَأََمَرتْنِّي أَْن أُْشهِّ أَْعَطْيَت  َرَواَحةَ َعطِّ
ثَْل َهذَا؟ َك مِّ ُكمْ ((، قَاَل: الَ، قَاَل: ))َسائَِّر َولَدِّ لُوا بَْيَن أَْوَّلَدِّ َ، َواْعدِّ فََرَجَع  ((، قَاَل:  فَاتَّقُوا َّللاَّ

يَّتَهُ   ، وبنحوه عند البيهقي. . واللَّفظ للبخاري فََردَّ َعطِّ
ورواه عن أبي حيَّان    .أبو حيَّان يحيى بن سعيد بن حيَّان التَّيمي، عن الشَّعبي :  الثَّاني
 ستَّة:  

ل:  122عبد هللا بن المبارك، وهذا في ))مسنده(( ص   عنه؛ أخرجه  عبد هللا بن المبارك  األوَّ

  (.5103( )11/502(( )وابن حبَّان في ))صحيحه  (.2650)  البخاري، ومن طريقه  (198)
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 ( ))الكبرى((  في  )6/292والبيهقي  في    (11995(  وهذا  المبارك،  بن  هللا  عبد  أخبرنا 

يرٍ 198)  122))مسنده(( ص  ِّ , َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ يُّ , َعنِّ الشَّْعبِّي  ( أَنا أَبُو َحيَّاَن التَّْيمِّ
(13 ). 

د بن بِّْشر عنه الثَّاني: ( حدَّثنا ُمَحمد بن َعْبد هللا بن نَُمْير،  14-1623؛ أخرجه مسلم )ُمَحمَّ

ِّ، َحدَّثَنِّي النُّْعَماُن ْبُن   ي، َعنِّ الشَّْعبِّي  واللَّْفظ له، حدَّثنا ُمَحمد بن بِّْشر، حدَّثنا أبو َحيَّان التَّْيمِّ
يرٍ   .  (14) بَشِّ

رٍ   الثَّالث:   (.30991( )6/234عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة في ))المصنَّف(( )  َعلِّيُّ ْبُن ُمْسهِّ

وكذا الطَّبراني في ))الكبير((    (.14-1623)  ومن طريقه مسلم(.  36067( )7/278وفي )

ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ  82( )21/82) ، َعنِّ الشَّْعبِّي  يُّ ٍر، َعْن أَبِّي َحيَّاَن التَّْيمِّ ( ثَنَا َعلِّيُّ ْبُن ُمْسهِّ

 . (15) يرٍ بَشِّ 

ابع: ومن طريقه    (. 18363( )4/268؛ أخرجه أحمد ) يَْعلَى بن ُعبيد الطَّنافسي عنه  الرَّ

  (.83( ) 21/84وكذا الطَّبراني في ))الكبير(( )  (. 7/228ابُن عبد البر في ))التَّمهيد(( )

( ))مسنده((  في  )  (.3283والبزار  في  )6/260والنَّسائي  ))الكبرى(  3682(  وفي   ،)

يَْعلَى َوُهَو اْبُن  كلُّهم من طريق    (5678( )3/456وأبو عوانة في ))مسنده(( )(.  6476)

ي أَبِّي  يٍر، قَاَل َسأَلَْت أُم ِّ ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ، َعنِّ الشَّْعبِّي  يُّ بَْعَض  ُعبَْيٍد، ثَنَا أَبُو َحيَّاَن التَّْيمِّ
بَةِّ  ِّ    لِّي، فََوَهبََها لِّي، فَقَالَْت: الَ   اْلَمْوهِّ َد َرُسوَل ّللاَّ ي،  ، قَاَل:  أَْرَضى َحتَّى تُْشهِّ فَأََخذَ أَبِّي بِّيَدِّ
ِّ  َوأَنَا ُغاَلمٌ  ِّ، إِّنَّ أُمَّ َهذَا اْبنَةَ َرَواَحةَ،  ، َوأَتَى َرُسوَل ّللاَّ َعلَى    َزاَولَتْنِّي ، فَقَاَل يَا َرُسوَل ّللاَّ

بَةِّ لَهُ، َوإِّن ِّي قَْد َوَهْبتَُها  َدَك، قَاَل: ))   بَْعضِّ اْلَمْوهِّ ْيُر، أَلََك اْبٌن  لَهُ، َوقَْد أَْعَجبََها أَْن أُْشهِّ يَا بَشِّ
ي َوَهْبَت لَِّهذَا((. قَاَل: نَعَْم. قَاَل قَاَل: ))َغْيُر َهذَا؟ ثَْل الَّذِّ فاََل  ((. قَاَل: اَل. قَاَل: ))فََوَهْبَت لَهُ مِّ

ْدنِّي إِّذًا؛ فَإِّن ِّي ََّل أَْشَهُد َعلَى َجْورٍ   .(16) ((تُْشهِّ

(.  6475(، وفي ))الكبرى(( )3681( )6/260؛ أخرجه النَّسائي )أَُسامة عنه  و أب   :الخامس

ْحمن  5079( )13/75ومن طريقه الطَّحاوي في ))المشكل(( ) ( أَْخبَرنا ُموَسى بن َعْبد الرَّ

يدِّ ْبنِّ َحيَّاَن   يَْحيَى ْبُن َسعِّ المسروقي، قال: حدَّثنا أبو أَُسامة، قال: حدَّثنا أبو َحيَّان َواْسُمهُ 
يُّ التَّْيمِّ  يٍر اأْلَْنَصارِّ ِّ، قَاَل: َحدَّثَنِّي النُّْعَماُن ْبُن بَشِّ ، َعْن الشَّْعبِّي  يُّ

 (17) . 

ار في ))مسنده(( )  جعفر بن زياد األحمر؛  السَّادس: وأبو    (. 3260( )8/214أخرجه البزَّ

أَبكلُّهم من طريق  (5681( )3/457عوانة في ))مسنده(( ) يَل  إِّْسَماعِّ ْبن    َغسَّاَن،   ي َمالِّك 

ِّ، َعنِّ النُّْعمَ  يَاٍد اأْلَْحَمُر، َعْن بَيَاٍن، َوُمَجالٍِّد، َوأَبِّي َحيَّاَن، َعنِّ الشَّْعبِّي  انِّ  أَْخبََرنَا َجْعفَُر ْبُن زِّ
يرٍ  ْبنِّ بَشِّ
 (18). 
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الشَّعبي عن  هند،  أبي  بن  داود  )الثَّالث:  أحمد  أخرجه:  )4/269؛  وفي    (.18366( 

(4/270( ا  والبخاري  (.18568(  ) ))األدب  وابن    (. 17-1623)ومسلم  (.  93لمفرد(( 

( )  (.2375ماجه  داود  )3542وأبو  ))الكبرى((  في  البيهقي  طريقه  ومن   .)6 /294 )

ار )أخرجه  و (.232-7/231(. وكذا ابن عبد البر في ))التَّمهيد(( )12002) ( 214/ 8البزَّ

(، 3679( )6/259)والنَّسائي    (. 225  - 224وبحشل في ))تاريخ واسط(( ص   (.3261)

( ))الكبرى((  )6473وفي  وفي   .)6/260(  )3680( وفي  ))الكبرى((  6474(،  وفي   ،)

  (.992)  381(. وابن الجارود في ))المنتقى(( ص 18378وفي ))الكبرى(( )  (.6474)

(  73،  13/71(. والطَّحاوي في ))المشكل(( )5675( )3/455وأبو عوانة في ))مسنده(( ) 

))ا 5075،  5072) وفي   ،)( )86،  4/85لمعاني((  في    (.5838،  5835(  والنَّيسابوري 

( يادات((  )   (.340))الز ِّ ))صحيحه((  في  حبَّان  )11/506وابن  والطَّبراني    (.5106( 

(. والغطريفي في ))جزئه((  845/ رقم  24(، وفي )76،  71( ) 78،  21/73))الكبير(( )

الدَّارقطني في ))السُّنن((  و  (.288/ 5وأبو أحمد الحاكم في ))األسامي والكنى(( )  (.19)

(، وفي ))الصُّغرى((  12001( )6/294والبيهقي في ))الكبرى(( )  (.2961( )3/457)

لَعي في ))الفوائد(( )  (.12367( )9/64وفي ))المعرفة(( )  (.2213( )5/493)  (571والخِّ

ْندٍ كلُّهم من طريق   ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ َداُوَد ْبنِّ أَبِّي هِّ يٍر، قَاَل: اْنَطلََق بِّي أَبِّي  ، َعنِّ الشَّْعبِّي   ْبنِّ بَشِّ
لُنِّي  ْن  إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ    يَْحمِّ ، فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِّ، اْشَهْد أَن ِّي قَْد نََحْلُت النُّْعَماَن َكذَا َوَكذَا مِّ

ثَْل َما نََحْلَت النُّْعَماَن؟َمالِّي، فَقَاَل: )) ْد َعلَى  َل: اَل، قَاَل: )) ((. قَاأَُكلَّ بَنِّيَك قَْد نََحْلَت مِّ فَأَْشهِّ
ي َك أَْن يَُكونُوا إِّلَْيَك فِّي اْلبِّر ِّ َسَواًء؟((، ثُمَّ قَاَل: ))َهذَا َغْيرِّ فاََل  (( قَاَل: بَلَى، قَاَل: )) أَيَُسرُّ

 . (19) ((. واللَّفظ لمسلمإِّذًا

ابع   مسلم(. و 18429)(  4/276أخرجه أحمد )  إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي.:  الرَّ

وأبو عوانة في ))مسنده((    .225  -224(. وبحشل في ))تاريخ واسط(( ص 1623-15)

(3/460(  )5690 ( )3/460(. وفي   )5691( وابن حبَّان في ))صحيحه((   .)11 /505 )

  (.76( ) 21/78وفي ))الكبير(( )  (.74( )21/77(. والطَّبراني في ))الكبير(( )5105)

))األ  في  الحاكم  أحمد  )وأبو  والكنى((  طريق    (5/288سامي  من  يلَ كلُّهم  َعنِّ  إِّْسَماعِّ  ،

يٍر، أَنَّ َرُسوَل هللاِّ   ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ َواهُ؟قَاَل: ))  الشَّْعبِّي  ((. قَاَل: نَعَْم،  أَلََك بَنُوَن سِّ
ثَْل َهذَا؟قَاَل: ))   ((. واللَّفظ لمسلم. َهُد َعلَى َجْورٍ فاََل أَشْ ((. قَاَل: اَل، قَاَل: ))فَُكلَُّهْم أَْعَطْيَت مِّ
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(. وأبو  18-1623)مسلم  أخرجه    الخامس: عبد هللا بن عون بن أرطبان، عن الشَّعبي. 

( ))مسنده((  في  )456/ 3عوانة   )5676.)  ( )456/ 3وفي  في    (.5677(  والطَّبراني 

يهقي  والب   (. 12/28(. والخطيب البغدادي في ))تاريخ بغداد(( )81( )21/82))الكبير(( )

ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ  اْبن َعْونٍ كلُّهم من طريق  (  12004( ) 6/295في ))الكبرى(( ) ، َعنِّ الشَّْعبِّي 

يٍر، قَاَل:   َدهُ، فَقَاَل: ))، ثُمَّ أَتَى بِّي إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ نََحلَنِّي أَبِّي نُْحالً ْبنِّ بَشِّ َك  ؛ لِّيُْشهِّ أَُكلَّ َولَدِّ
ْن ذَا؟ اَل، قَاَل: ))  ((. قَاَل: أَْعَطْيتَهُ َهذَا؟ يُد مِّ ثَْل َما تُرِّ ْنُهُم اْلبِّرَّ مِّ يُد مِّ ((. قَاَل: بَلَى،  أَلَْيَس تُرِّ

ثُْت بِّهِّ  فَإِّن ِّي ََّل أَْشَهدُ قَاَل: )) ًدا ((، قَاَل اْبُن َعْوٍن: فََحدَّ ثْنَا  -ابن سيرين    -  ُمَحمَّ ، فَقَاَل: إِّنََّما تََحدَّ
بُوا بَْينَ أَنَّهُ قَاَل: )) كُمْ قَارِّ  لفظ مسلم. الَّ ((.  أَْوََّلدِّ

. اأْلَْحَولِّ ُسلَْيَماَن  ْبنِّ  ٍم  َعاصِّ في    (.16-1623)مسلم  أخرجه    السَّادس:  عوانة  وأبو 

كلُّهم من  (  2962( )3/457(. والدَّارقطني في ))السُّنن(( )5692( )3/461))مسنده(( )

يرِّ   طريق بِّي    َعْبدِّ   ْبنِّ   َجرِّ ْيدِّ الضَّ ٍم ْبنِّ سُلَْيَماَن اأْلَْحَولِّ ، َعْن  اْلَحمِّ ِّ، َعنِّ  َعاصِّ ، َعنِّ الشَّْعبِّي 
يٍر، أَنَّ َرُسوَل هللاِّ   : ))   النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ َبِّيهِّ ْدنِّي َعلَى َجْورٍ قَاَل ألِّ ((. وهذا لفظ مسلم،  ََّل تُْشهِّ

 وأبي عوانة، والدَّارقطني. 
يَم، وُعثَْماُن ْبُن أَبِّي َشْيبَةَ، ويُوُسُف ْبُن ُموَسى(ة ثالثورواه عن عاصم    . : )إِّْسَحاُق ْبُن إِّْبَراهِّ

 . وقد خولف الثَّالثة في لفظه 
ِّ، َعْن  : أَبُو َخْيثََمةَ ُزهَ خالفهم بِّي  ْيدِّ الضَّ يرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اْلَحمِّ ٍم ْيُر ْبُن َحْرٍب؛ فرواه َعْن َجرِّ َعاصِّ

يٍر، قَاَل: إِّنَّ أَبَاهُ أَْعَطاهُ  ْبنِّ ُسلَْيَماَن اأْلَْحَولِّ  ِّ، َعْن النُّْعَماُن ْبُن بَشِّ ، فَقَاَل:  ُغاَلًما، َعنِّ الشَّْعبِّي 
فَُكلَّ إِّْخَوتَِّك أَْعَطى َكَما  ((. قَاَل: ُغاَلٌم أَْعَطانِّْيهُ أَبِّي. قَاَل: )) ؟َما َهذَا الغاُُلمُ : )) َرُسْوُل هللاِّ  
 ((. فَاْرُدْدهُ ((. قَاَل: ال، قَاَل: )) أَْعَطاَك؟

النُّعمان ال والده بشير. وجه المخالفة  أخرجه ابن حبَّان في    : أنَّ المسؤول عن ذلك كل ِّة 

ثَنَا أَْبو َخْيثََمةَ،  5102( )11/502))صحيحه(( ) ِّ ْبنِّ اْلُمثَنَّى، قَاَل: َحدَّ ( َأْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن َعلِّي 

  .  بِّهِّ
وقد توبع عليها جرير بن  ورواية الجماعة أقوى وأرجح، وهي الموافقة ألحاديث الباب،  

 . عبد

ار في ))مسنده(( )   . : َعلِّيُّ ْبُن اْلُمبَاَركِّ تابعه ( أَْخبََرنَا َعلِّيُّ ْبُن  3263( )8/214أخرجه البزَّ

، اُز، قَاَل: أَْخبََرنَا َعلِّيُّ ْبُن اْلُمبَاَركِّ يَل اْلَخزَّ ٍ، قَاَل: أَْخبََرنَا َهاُروُن ْبُن إِّْسَماعِّ  نَْصرِّ ْبنِّ َعلِّي 
ٍم ْبنِّ ُسلَْيَماَن اأْلَْحَولِّ َعْن  ِّ َعاصِّ يٍر. بنحو لفظ الجماعة. ، َعنِّ الشَّْعبِّي   ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ

ار: ))حديث عاصمِّ األحول، ال نعلم رواه إالَّ علي بن المبارك((.   قال البزَّ
 : تابعه: جرير بن عبد الحميد؛ عند مسلم، وأبي عوانة، والدَّارقطني؛ كما تقدَّم. قلت

واية رقم ) المغيرة؛ جمع بينهما الطَّ وعن عاصم األحول،  رواه  وجرير   (، 80براني في الر ِّ

 وستأتي. 
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؛ ورواه عن مجالد: سفيان بن عيينة، وشعبة، ويحيى بن سعيد  السَّابع: ُمجالٌد، عن الشَّعبي 
اد بن زيد، وعمر بن علي، وجعفر بن زياد.   القطَّان، وهشيم، وحمَّ

ا رواية سفيان بن عيينة، عن مجالد ( 4/273(. وأحمد )948: فأخرجها: الحميدي )أمَّ

وابن أبي الدنيا في ))العيال((  .  (5078( )13/75والطَّحاوي في ))المشكل(( )  (.18410)

حاح والغرائيب(( )  (. 34( )1/172) الحسان والص ِّ المنتقاة  لَعي في ))الفوائد  ( 570والخِّ

، قَاكلُّهم من طريق   ْعُت الشَّْعبِّيَّ ْعُت النُّْعَماَن  ُسْفيَاَن ْبنِّ ُعيَْينَةَ، َعْن ُمَجالٍِّد، قَاَل: َسمِّ َل: َسمِّ
 : يًرا َعلَى اْلُكوفَةِّ يٍر يَقُوُل، َوَكاَن أَمِّ َدهُ، فَقَاَل:   ، فَأَتَْيُت النَّبِّيَّ  نََحلَنِّي أَبِّي ُغاَلًماْبَن بَشِّ ُْشهِّ ألِّ

َك نََحْلتَ ))  حمد. ((. واللَّفظ ألفَإِّن ِّي ََّل أَْشَهُد َعلَى َجْورٍ ((. قَاَل: اَل. قَاَل: )) أَُكلَّ َولَدِّ

ا رواية شعبة؛و )  أمَّ ))المسند((  الطَّيالسي في  )2/138فأخرجها:  (، ومن طريقه  826( 

ار في ))مسنده(( ) (. 11996( )293/ 6البيهقي في ))الكبرى(( )   (.3258( )8/214والبزَّ

)3/461وأبو عوانة في ))مسنده(( )  )5695( ))فوائده((  ازي في  الرَّ ( 1/120(. وتمام 

يٍر  ,    َعْن ُمَجالِّدٍ ,    ُشْعبَةَ ريق  كلُّهم من ط(  373) ِّ , َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ , أَنَّ أَبَاهُ  َعنِّ الشَّْعبِّي 

َد النَّبِّيَّ   َك نََحْلَت َكَما نََحْلتَهُ؟، فَقَاَل: ))نََحلَهُ نُْحاًل، فَأََراَد أَْن يُْشهِّ ((. فَقَاَل: اَل، فَقَاَل  أَُكلَّ َولَدِّ
وكَ : ))َرُسوُل هللاِّ   ِّ أَْن يَبَرُّ َن اْلَحق  ْم مِّ َك، َكَما َعلَْيهِّ َل بَْيَن َولَدِّ ِّ أَْن تَْعدِّ َن اْلَحق   ((. إِّنَّ َعلَْيَك مِّ

ٍد، وآَدُم ْبُن أَبِّي إِّيَاَس( ةأربع ورواه عن شعبة  ٍم، وَعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ ، وأَبُو َعاصِّ يُّ  . : )الطَّيَالِّسِّ
د وقال البيهقي: ))  فظة((. مجالٌد بهذه اللَّ  تفرَّ

 . األربعةوقد خولف 
بنِّ سعيٍد،  خالفهم ُشعبةُ، عن مجالدِّ  َعْن  إبراهيم؛ فرواه  أمَّ : مسلم بن  أن  ِّ؛  الشعبي  عن 

دِّ النبيَّ    النعمانِّ بنِّ بَشيرٍ  أَلََك َولٌَد  : ))، فقال  ، فأتى النبيَّ  قالت ألبيه: اْنَحْلهُ، وأَْشهِّ
؟! إِّنَّ  ((. قال: ال. قال: )) ْم نََحْلَت؟فَُكلَّهُ ((. قال: نعم. قال: )) َغْيُرهُ؟ ُدنِّي َعلَى اْلَجْورِّ فَتُْشهِّ

وكَ  ِّ أَْن يَبَرُّ َن اْلَحق  ْم مِّ َل بَْينَُهْم، َولََك َعلَْيهِّ ِّ أَْن تَْعدِّ َن اْلَحق   ((. لَُهْم َعلَْيَك مِّ

النَّعمان. أم ِّ  )  فرواه عن  ))الكبير((  الطَّبراني في  )21/69أخرجه  ثَنَا 66(  َحدَّ ْبُن    (  َعلِّيُّ 

َي بأََخَرة.   ْيَم؛ فذكره. ومسلم بن إبراهيم؛ ثقةٌ مأمون ُمْكثٌِّر، َعمِّ ، ثَنَا ُمْسلُِّم ْبُن إِّْبَراهِّ يزِّ العَزِّ َعْبدِّ

 رواية الجماعة.  المحفوظ و (. 6616قريب(( )تَّ ال))

ا رواية يحيى بن سعيد القطَّان؛ ر ِّ  (، ومن طريقه ابن عبد الب18369فأخرجها: أحمد )  وأمَّ

والطَّبراني   (. 1620( )2/229(، وابن الجوزي في ))التَّحقيق(( )7/232في ))التَّمهيد(( )

يٍد القَطَّاُن، َعْن ُمَجالِّد، قَاَل  كلُّهم من طريق    (67( )21/69في ))الكبير(( ) يَْحيَى ْبُن َسعِّ

يٍر يَقُولُ  ْعُت النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ  .(20)؛ فذكرهَسمِّ
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ا رواية   (، 3542(، ومن طريقه أبو داود )18568( )4/270فأخرجها: أحمد )  ُهَشْيم؛أمَّ

( 73/ 21(، وكذا الطَّبراني في ))الكبير(( )12002( )6/294وكذا البيهقي في ))الكبرى(( )

( 232،  232-7/231(، وكذا ابن عبد البر ِّ في ))التَّمهيد(( )845( )24/338(، وفي )71)

َل  البيهقي: ))وذكر ُمجالٌد في حديثه:  قال    ثنا ُهَشْيم، ُمَجالِّد. ِّ أَْن تَْعدِّ َن اْلَحق  إِّنَّ لَُهْم َعلَْيَك مِّ
وكَ  ِّ أَْن يَبَرُّ َن اْلَحق  ْم مِّ  ((. بَْينَُهْم، َكَما أَنَّ لََك َعلَْيهِّ

اد بن زيد، عن مجالد ا رواية حمَّ ار في ))مسنده(( )وأمَّ (.  3259( )8/214؛ فأخرجها: البزَّ

، َعْن ُمَجالٍِّد، كالهما من طريق  (  65( )21/69))الكبير(( )   والطَّبراني في  ادِّ ْبنِّ َزْيدِّ َحمَّ

يرٍ  ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ َعنِّ الشَّْعبِّي 
 (21). 

ا رواية عمر بن علي، عن مجالد ( 68( )21/69؛ فأخرجها: الطَّبراني في ))الكبير(( )وأمَّ

ٍم البَ  ْبُن َهاشِّ ْيُم  إِّْبَراهِّ ثَنَا  ٍ، َعْن  َحدَّ ْبُن َعلِّي  ثَنَا ُعَمُر   ، ْبُن أَبِّي بَْكٍر اْلُمقدَّميُّ ُد  ، ثَنَا ُمَحمَّ غَويُّ
يرٍ  ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ُمَجالٍِّد، َعنِّ الشَّْعبِّي 
 (22) . 

ا رواية جعفر بن زياد األحمر؛ ار في ))مسنده(( )  وأمَّ ( 3260( )8/214فأخرجها: البزَّ

يَل، قَاَل: أَْخبَرَ  ْبُن إِّْسَماعِّ ِّ ْبنِّ َجْعفٍَر اأْلَْحَمُر، قَاَل: أَْخبََرنَا َمالُِّك  نَا  أَْخبََرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن َعلِّي 
يَادٍ  يٍر،  اأْلَْحَمُر، َعْن بَيَاٍن، َوُمَجالٍِّد، َوأَبِّي َحيَّاَن،    َجْعفَُر ْبُن زِّ ِّ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ َعنِّ الشَّْعبِّي 
 ِّ  . َعنِّ النَّبِّي 

ار: ))حديث بياٍن ال نعلم رواه إالَّ جعفُر بن زياد((.    قال البزَّ

 (. 940وجعفر بن زياد؛ هو: األحمر الكوفي؛ صدوق يتشيَّع. ))تقريب التَّهذيب(( )

(، ومن طريقه  18378( )4/270حمد ) أخرجه أ  الثَّامن: إسماعيل بن سالم، عن الشَّعبي.

(، 845/ رقم  24(، وفي )71( )21/73(، وكذا الطَّبراني في ))الكبير(( )3542أبو داود )

( 294/ 6(، وكذا البيهقي في ))الكبرى(( )232-7/231وكذا ابن عبد البر ِّ في ))التَّمهيد(( )

َسالِّمٍ 12002) ْبُن  يُل  إِّْسَماعِّ أَْخبََرنَا  ُهَشْيٌم،  ثَنَا  به.(  ))التَّقريب((    ،  ثبٌت.  ثقةٌ  وإسماعيل؛ 

(447  .) 

ْقسم الضَّبي، عن الشَّعبي:   :التَّاسع (، ومن  18568( )4/270أخرجه أحمد )  المغيرة بن مِّ

(، وكذا من طريقه  845( )24/338(، وفي )71( )21/73طريقه الطَّبراني ))الكبير(( )

(، 12002( )6/294البيهقي في ))الكبرى(( )(، ومن طريق أبي داود  3542أبو داود )

ابن أبي  أخرجه  و  (.232-7/231وكذا من طريق أبي داود ابن عبد البر في ))التَّمهيد(( )

ار في ))مسنده(( )  (.35( )1/172الدُّنيا في ))العيال(( ) (. والنَّسائي  3262( )8/214والبزَّ

( )5979))الكبرى((  ))مسنده((  في  عوانة  وأبو  في  5686)  (459/ 3(.  والطَّحاوي   .)
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( )13/72))المشكل((   )5073( ))المعاني((  وفي   ،)4/86( في  5836(  حبَّان  وابن   .)

(. وفي  69( )69( )21/69والطَّبراني في ))الكبير(( )  (.5104( )11/503))صحيحه(( )

(70( وفي   .)21/81(  )80 .)  ( اللُّغة((  ))تهذيب  في  في    (. 15/360واألزهري  وتمام 

)1/120)))فوائده((    )373( ))الكبرى((  في  والبيهقي   .)6/295( من  (  12003(  كلُّهم 

ِّ، بنحوه.  طريق يَرةِّ، َعنِّ الشَّْعبِّي   اْلُمغِّ

الشَّعبي. عن  العَنَزي،  الحكم  أبو  وردان  بن  سيَّار  )  العاشر:  أحمد  ( 4/270أخرجه 

وكذا  (،  845، 71( )24/338، 21/73(، ومن طريقه الطَّبراني في ))الكبير(( )18568)

( داود  )3542أبو  عوانة  أبو  طريقه  ومن   ،)3/457( في  5680(  البيهقي  وكذا   ،)

( )6/294))الكبرى((   )12002( ))التَّمهيد((  في  البر  عبد  ابن  وكذا   ،)7/231-232 .)  

ُهَشْيٌم،  من طريق  (  5679( )457/ 3وأبو عوانة )  (.18378والنَّسائي في ))الكبرى(( ) 

ِّ، به.  أَْخبََرنَا َسيَّاٌر، َعنِّ ا  لشَّْعبِّي 
اق    عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن الشَّعبي. :  الحادي عشر زَّ أخرجه عبد الرَّ

))المصنَّف(( ) ) 9/97في   )16494( أبو عوانة في ))مسنده((  ( 455/ 3(، ومن طريقه 

الطَّبراني في ))الكبير(( )5674) أبو نعيم في ))الحلية((  79( )21/81(، وكذا  (، وكذا 

أَْنبَأَنَا  4/270) ُجَرْيجٍ (  أَْخبََرنِّي  اْبُن  قَاَل:  َعْبدِّ هللاِّ ،  ْبُن  أَنَّ    َعْوُن   ،ِّ الشَّْعبِّي  َعنِّ  ُعتْبَةَ،  ْبنِّ 

يرٍ   .(23) النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ

 بالسَّماع.  هنا  وقد صَّرح   (.4193قريب(( )تَّ اليدل ِّس ويرسل. ))إالَّ أنَّه وابن ُجريجٍ؛ ثقةٌ 

عشر:   الشَّعبي الثَّاني  عن  بشر،  بن  )بيان  ))مسنده((  في  ار  البزَّ أخرجه   .8/214 )

  َغسَّاَن َمالِّكِّ   ي أَبِّ   كالهما من طريق  (72( )21/74والطَّبراني في ))الكبير(( )  (.3260)

ِّ، َعنْ   ْبنِّ  يَاٍد األَْحَمُر، َعْن بَيَانِّ ْبنِّ بِّْشٍر، َعنِّ الشَّْعبِّي  ْيَل، ثَنَا َجْعفَُر ْبُن زِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ    إِّْسَماعِّ
 . (24) بَشيرٍ 

ِّ سليمان بن أبي سليمانو ،الثَّالث عشر ابع عشر: أبو إسحاَق الشَّيباني  فِّ بنِّ  و  ،الرَّ ُمطر ِّ

 .ِّ والطَّبراني في   .225 -224أخرجه بحشل في ))تاريخ واسط(( ص  َطريٍف، عن الشعبي 

كلُّهم من  (  5/288ى(( )وأبو أحمد الحاكم في ))األسامي والكن  (.76( )21/78))الكبير(( )

ِّ طريق   ِّ  ْبنِّ  َعلِّي  َحاَق الشَّْيبَاني  ٍم، َعْن أَبِّي إْسِّ يٍف، به. و ، َعاصِّ فِّ ْبنِّ َطرِّ  ُمَطر ِّ
.ِّ الشَّْعبِّي  َعنِّ  الجعفي,  يزيد  بن  جابر  ))الكبير((    الخامس عشر:  في  الطَّبراني  أخرجه 

(، ومن طريقه ابن بَْشكوال  2963( ) 3/458(. والدَّارقطني في ))السُّنن(( )77( )21/80)
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( المبهمة((  األسماء  ))غوامض  و1/489في  )أخرجه  (.  ))فوائده((  في  ( 1/120تمام 

ِّ, َعنِّ النُّْعَمانِّ َجابِّرٍ كلُّهم من طريق  (373) , َعنِّ الشَّْعبِّي 
(25).   

 .  (26) وهذا إسناٌد واٍه؛ جابر هذا؛ هو: بن يزيد الجعفي؛ متَّهم بالكذب في الحديث 

حمن الخزاعي.  ار في ))مسنده(( )  السَّادس عشر: َعْزَرةَ بن عبد الرَّ ( 214/ 8أخرجه البزَّ

دِّ ْبنِّ    أَْحَمدَ كالهما من طريق  (  78( )21/81والطَّبراني في ))الكبير(( )  (.3264) ْبنِّ ُمَحمَّ

ْيَد ْبنِّ ُمْسلٍِّم، ثَنَا  الْ  ُد ْبُن يَزِّ ثَنَا َخالِّ امٌ ُمعَلَّى،  ِّ، َعنِّ  َعْن قَتَاَدةَ، َعْن َعْزَرةَ ،  َهمَّ ، َعنِّ الشَّعَبِّي 
يرٍ  النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ
 (27) . 

اٌم، وال نعلم رواه   ار: ))وحديث قتادة، عن عزرة، عن الشَّعبي ال نعلم رواه إالَّ همَّ قال البزَّ
ا  م إالَّ خالُد بن يزيد((. عن همَّ

السُّلمي، وأبو حيَّان  عشر راويًا؛ وهم   تةكلُّهم؛ وعددهم: س حمن  الرَّ : )ُحصين بن عبد 
بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد هللا    يحيى بن سعيد بن حيَّان التَّيمي، ووداود 

بن عون بن أرطبان، وعاصم بن سليمان األحول، وُمجالٌد، وإسماعيل بن سالم، والمغيرة  
ْقسم الضَّبي، وسيَّار بن وردان أبو الحكم العَنَزي، وعون بن عبد هللا بن عتبة بن   بن مِّ

ِّ سل  فِّ بنِّ َطريٍف،  مسعود، وبيان بن بشر، وأبو إسحاَق الشَّيباني  يمان بن أبي سليمان، وُمطر ِّ
حمن( عن   ، فذكره. عامر الشَّْعبِّيوجابر بن يزيد, وَعْزَرةَ بن عبد الرَّ

َل بَْينَُهمْ : أَنَّ الحديث صحيٌح؛ إالَّ قوله: ))وجملة القول ِّ أَْن تَْعدِّ ْن اْلَحق  بَنِّيَك َعلَْيَك مِّ   ((. إِّنَّ لِّ
(( لفظ:  َعلَْيكَ وفي  لَُهْم  أَْن  إِّنَّ   ِّ اْلَحق  َن  مِّ ْم  َعلَْيهِّ لََك  أَنَّ  َكَما  بَْينَُهْم،  َل  تَْعدِّ أَْن   ِّ اْلَحق  َن  مِّ  

وكَ  يصحُّ   ((. يَبَرُّ الحرف َّل  به ؛  فهذا  بن سعيد  مجالٍد  د  عن    لتفرُّ واة  الرُّ من  غيره  دون 
 الشَّعبي.  

د مجالٌد بهذه اللَّفظة((. 6/177قال البيهقي في ))الكبرى(( )  (: ))تفرَّ

 : ؛ وقد خولف الجماعة عن الشَّعبي في سنده ومتنه هذا
ا في سنده  ؛ فقد اختُلف عليه فيه من وجوه ثالثة: أمَّ
ل   : رواه الجماعة كما مرَّ متَّصاًل. الوجه األوَّ

(، وفي ))الكبرى((  3683( )6/261أخرجه النََّسائِّي ) : إسماعيل؛ فرواه مرسالً.وخالفهم

ثَنَا  6477) ُد ْبُن ُعبَْيٍد، قَاَل: َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ يلُ ( أَْخبََرنَا أَْحَمُد ْبُن سُلَْيَماَن، قَاَل: َحدَّ َعْن  ،  إِّْسَماعِّ

رٍ  ِّ   أُْخبِّْرتُ ، قَاَل: َعامِّ يَر ْبَن َسْعٍد، أَتَى َرُسوَل ّللاَّ أَنَّ بَشِّ
 (28) . 

 . (29)ا ثقة ثَْبتً وإن كان ؛ الجماعةبن أبي خالد وهذا إسناٌد منكٌر؛ لمخالفة إسماعيل؛ وهو: ا
 إبهام شيخ عامر الشَّعبي.  وكذا فيه 

الثَّاني  واسطة  الوجه  بال  بشير؛  بن  النُّعمان  الشَّعبي، عن  مرَّ عن  كما  الجماعة؛  : رواه 
 بينهما. 
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، عن  عبد هللا بن عتبة بن مسعود : زكريَّا ابن أبي زائدة؛ فرواه عن الشَّعبي، عن  وخالفهم

يُع، َعْن  18429( )4/276النُّعمان. أخرجه أحمد ) يَّا( ثَنَا َوكِّ َعْن َعْبدِّ  ، َعْن الشَّْعبِّي،  َزَكرِّ

يرٍ هللْا ْبنِّ ُعتْبَةَ  ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ
 (30)  . 

شاذ   إسناٌد  لمخوهذا  زكريَّا  ؛  و   ؛ الجماعةالفة  وحااًل،  عدًدا  منه  أولى  مدل ٌِّس، وهم  هو 
 .  (31) وعنعن

 : رواه الجماعة كما مرَّ عن عامر الشَّعبي، عن النُّعمان بن بشير. الوجه الثَّالث
؛ ليس فيه:  عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود: زكريا؛ فرواه عن عامر الشَّعبي،  وخالفهم

( أَْخبََرنَا  6478(، وفي ))الكبرى( )3684( )6/261النَّسائي )النُّعمان بن بشير. أخرجه  

ثَنَا   ثَنَا أَبُو نُعَْيٍم، قَاَل: َحدَّ ِّ  أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيَماَن، قَاَل: َحدَّ ٍر، قَاَل: َحدَّثَنِّي َعْبُد َّللاَّ يَّا، َعْن َعامِّ َزَكرِّ
ُد ْبنُ ْبُن ُعتْبَةَ ْبنِّ َمْسعُودٍ  ِّ،  ، ح َوأَْنبَأَنَا ُمَحمَّ بَّاُن، قَاَل: أَْنبَأَنَا َعْبُد ّللاَّ َعْن   َحاتٍِّم، قَاَل: أَْنبَأَنَا حِّ

 ِّ ِّ، َعْن َعْبدِّ َّللاَّ يَّا، َعْن الشَّْعبِّي  ْبنِّ ُعتْبَةَ ْبنِّ َمْسعُودٍ  َزَكرِّ
 (32) .   
إالَّ أن ِّي أخشى أن يكون قد وقع في    وهذا إسناٌد شاذ ، والمحفوظ رواية الجماعة؛ لما سبق.

 . وهللا أعلم. قبله  رواية النَّسائي هذه سقط؛ فيعود حينئٍذ هذا الوجه إلى الوجه الثَّاني 
ا اَّلختالف عليه في متنه . وأمَّ  ؛ فقد رواه الجماعة كما مرَّ

: أبو حريز عبد هللا بن الحسين األزدي قاضي سجستان. أخرجه ابن حبَّان في  وخالفهم

( )11/507))صحيحه((  والطَّبران 5107(   .)( ))الكبير((  في  )21/75ي  وفي  73(   .)

،  كلُّهم من طريق  (  73( )21/75) يزٍ الفَُضْيلِّ ًرا، َحدَّثَهُ، أَنَّ النُّْعَماَن  َعْن أَبِّي َحرِّ ، أَنَّ َعامِّ

  ِّ يَر ْبَن َسْعٍد، أَتَى َرُسوَل ّللاَّ ي بَشِّ يٍر، قَاَل: إِّنَّ َوالِّدِّ ِّ، إِّنَّ ْبَن بَشِّ  َعْمَرةَ  ، فَقَاَل: يَا َرُسوَل ّللاَّ
ْيتُهُ نُْعَماَن، َوإِّنََّها  نُفَِّسْت بِّغاَُلمٍ بِّْنَت َرَواَحةَ   يقَةً َحتَّى َجعَْلُت لَهُ    أَبَْت أَْن تَُرب ِّيَهُ ، َوإِّن ِّي َسمَّ   َحدِّ

دِّ النَّبِّيَّ  أَْفَضَل َمالِّي ُهوَ لِّي  َهْل لََك َولٌَد  ) : )َعلَى ذَلَِّك، فَقَاَل لَهُ النَّبِّيُّ    ، َوإِّنََّها قَالَْت: أَْشهِّ
ْدنِّي، إَِّّلَّ َعلَى َعْدٍل، فَإِّن ِّي ََّل أَْشَهُد َعلَى َجْورٍ ((، قَاَل: نَعَْم، قَاَل: )) َغْيَرهُ؟  ((. ََّل تُْشهِّ

 : من وجهين – في متنه  - ووجه مخالفة أبي حريٍز الجماعة 
ل أنَّ العطيَّة:  : أنَّ العطيَّة في رواية أبي حريز: حديقة، وفي رواية الجماعة  الوجه األوَّ

 غالٌم. 
 الجماعة: غالٌم. وعند : أنَّ زمن العطيَّة في رواية أبي حريز: الوالدة.  الوجه الثَّاني 

 وهذان الحرفان منكران؛ لوجهين:  
ل  .(33) : أبو حريز؛ وهو: عبد هللا بن الحسين األزدي قاضي سجستان؛ ضعيفاألوَّ
 وحاالً. وهللا أعلم. : أنَّه خالف من هم أولى منه عدًدا الثَّاني
دِّ  الطَّريق الخامس والسَّادس: ❖ ، وُمَحمَّ  . بن بشير  ، عن النُّعمان ُحَمْيدِّ
هري   تسعة؛ وهم:   عنهما، ورواه عنه   رواه ابن شهاب الزُّ
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ل (، وفي ))اختالف  522)  384أخرجه الشَّافعي في ))السُّنن(( ص   .مالك بن أنس :  األوَّ

ص  طريقه  519الحديث((  ومن   ،(( في  )الالبيهقي  )62،  9/61معرفة((   )12358 ،

( 258/ 6(. والنَّسائي )9-1623)  ومسلم (.  2586)  البخاريأخرجه  و  (.12362،  12361

(. وفي  5670( )3/454وأبو عوانة في ))مسنده(( )  (.6467(، وفي ))الكبرى(( )3673)

(3/458(  )5682(( في  والطَّحاوي  )ال(.  ))5071(  70/ 13مشكل((  وفي  اني((  معال(، 

  (.5100( )11/499وابن حبَّان )  . (3/172معالم(( )الفي ))والخطَّابي  (.  5834( )4/84)

الموطأ(( ص  )  (.159)  185والجوهري في ))مسند  ))الكبرى((  ( 292/ 6والبيهقي في 

َمالٍِّك، وهذا  كلُّهم من طريق  (  2202( )8/296(. والبغوي في ))شرح السُّنَّة(( )11992)

ي، 8218في ))الموطأ(( ) ْهرِّ َهاب الزُّ  .(34) به( عن ابن شِّ

ْحَمنِّ ) : عند الخطابيليس  و . وهذا إسناٌد صحيح؛ رجاله ثقات   . (ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ

( 6/296(. والبيهقي في ))الكبرى(( )10-1623) مسلم أخرجه   : إبراهيم بن َسْعد الثَّاني:

َهاٍب، يَْحيَى ْبُن يَْحيَى  كالهما من طريق  (12008) يُم ْبُن َسْعٍد، َعنِّ اْبنِّ شِّ ، أَْخبََرنَا إِّْبَراهِّ

يٍر، قَاَل: أَ  ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ دِّ ْبنِّ النُّْعَمانِّ ، َوُمَحمَّ ْحَمنِّ تَى بِّي أَبِّي  َعْن ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ
((. قَاَل: اَل،  أَُكلَّ بَنِّيَك نََحْلَت؟ ، فَقَاَل: إِّن ِّي نََحْلُت اْبنِّي َهذَا ُغاَلًما، فَقَاَل: ))إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ  

 ((. واللَّفظ لمسلم. فَاْرُدْدهُ قَاَل: )) 

أبي  (، ومن طريقه ابن  521أخرجه الشَّافعي في ))السُّنن(( )بن عيينة:  سفيان  الثَّالث:  

، 61/ 9(، وكذا البيهقي في ))المعرفة(( )2025( )4/75عاصم في ))اآلحاد والمثاني(( )

62( )أخرجه  (. و12360،  12359(  ))المصنَّف((  اق في  زَّ الرَّ )9/96عبد   )16493.)  

يادات(( )  (. 951والحميدي ) وابن أبي شيبة    (. 339(. وفي )338والنَّيسابوري في ))الز ِّ

- 1623)مسلم  ومن طريقه    .(36065،  30990( )7/278،  6/234في ))المصنَّف(( )

أحمد في  أخرجه  (. و2025( )75/ 4(، وكذا ابن أبي عاصم في ))اآلحاد والمثاني(( )11

(4/270( )  (.11-1623)ومسلم    (.18382(  ماجه  )2376وابن  والت ِّرمذي   .)1367.)  

 ( ))مسنده((  في  ار  )8/217والبزَّ والنَّسائي  3266(  ))الكبرى((  6/258)(.  وفي   ،)

(6466.)  ( ))المشكل((  في  )13/69والطَّحاوي   )5070( ))المعاني((  وفي   ،)4/84  )

والبيهقي في ))الكبرى((    (.5667،  5666( )3/453وأبو عوانة في ))مسنده(( )  (.5833)

(6/292(  )11993.)  ( ))السُّنن((  في  )458/ 3والدَّارقطني  واْبُن    (.  2965،  2964( 
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   حديث العطيَّة دراسة تحليليَّة 
 

لَعي في ))الفوائد(( )  (. 20دِّسِّ في ))حديث أبي القاسم(( )الُمَهنْ  والمزي في    (. 569والخِّ

  كلُّهم من طريق   (768( )2/623وابن عساكر في ))معجمه(( )   (. 26/558هذيب(( )تَّ ال))

، ْحَمنِّ ِّ، َعْن ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ ي  ْهرِّ دِّ بْ   ُسْفيَاَن ْبنِّ ُعيَْينَةَ، َعنِّ الزُّ ، َعْن  نِّ النُّْعَمانِّ َوَعْن ُمَحمَّ
؛ أَنَّ أَبَاهُ نََحلَهُ ُغالًَما، َوأَنَّهُ أَتَى النَّبِّيَّ   َدهُ، فَقَاَل: ))أَبِّيهِّ ثَْل َهذَا؟؛ لِّيُْشهِّ َك نََحْلتَهُ مِّ ((.  أَُكلَّ َولَدِّ

 ((. فَاْرُدْدهُ قَاَل: الَ، قَاَل: )) 
، وَعبْ ورواه عن ابن عيينة سبعة عشر:   يُّ ، ويُونُُس ْبُن  وهم: )الشَّافِّعِّ يُّ ، واْلُحَمْيدِّ اقِّ زَّ ُد الرَّ

ْبُن   وإِّْسَحاُق  َحْنبٍَل،  ْبُن  وأَْحَمُد  َشْيبَةَ،  أَبِّي  واْبُن   ، ْملِّيُّ الرَّ َشْيبَاَن  ْبُن  وأَْحَمُد  األَْعلَى،  َعْبدِّ 
ْيُد   ٍ، وَسعِّ ار، ونَْصُر ْبُن َعلِّي  َشام بن َعمَّ ْيَم، واْبُن أَبِّي ُعَمَر، وهِّ ، وأَْحَمُد  إِّْبَراهِّ ْحمنِّ ْبُن َعْبدِّ الرَّ

ْبُن   نَاٍن، وُسَرْيُج  ، وأَْحَمُد ْبُن سِّ ْينِّيُّ ُد ْبُن َمْنُصوٍر، وَعلِّيُّ ْبُن َعْبدِّ هللاِّ اْلَمدِّ ْبُن َعْبَدةَ، وُمَحمَّ
 . يُْونَُس، وأبو الطَّاهر( 

هْ وخالفهم ي، َعن أَبي أُمامة  : ُعثمان بن يَحيَى القَْرقَساني؛ فرواه َعن ابن ُعيَينة، عن الزُّ رِّ
أَُكلَّ  ألُشهده، فقال: ))  بن َسهل بن ُحنيف، قال: نحلني أَبي غالًما، فذهبت إِّلى رسول هللا  

َك نََحْلَت؟((.  ((. فَاْرُدْدهُ قَاَل: اَل، قَاَل: ))  َولَدِّ
الجماعة؛ لحالهم وعددهم،   ابن حبَّان في    عثمانوالمحفوظ رواية  ذكره  ))الث ِّقات((  هذا 

الهيثمي   (. 14400( )8/445) ة: ))ثقة((، وأخرى: ))لم أعرفه((. ))  وقال  مجمع((  المرَّ

(5/553 ،7/607 .) 

ي، َعن  2690(: )12/260قال الدَّارقطني في ))العلل(( )و ْهرِّ ( وقد: ))ُسئِّل َعن َحديث الزُّ

ان بن يَحيَى القَْرقَساني،  فقال: يَرويه ُعثم... فذكره.  أَبي أُمامة بن َسهل بن ُحنيف، قال:  
ي، َعن أَبي أُمامة بن َسهل،   ْهرِّ ُعيَينة، عن الزُّ : َعن ابن  والصواب  .وهذا َوْهمٌ َعن ابن 

حَمن، وُمحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان   ي، عن ُحميد بن َعبد الرَّ ْهرِّ ُعيَينة، عن الزُّ
 بن بشير((. 

ابع ( 1/175(. وابن أبي الدُّنيا في ))العيال(( )11-1623أخرجه مسلم )  : اللَّْيث بن َسْعد:  الرَّ

(38.)  ( ))مسنده((  في  عوانة  )3/454وأبو  ))صحيحه((    (.5672(  في  حبَّان  وابن 

كلُّهم من طريق  (  1004( )623/ 2(. وابن عساكر في ))معجمه(( )5097( )11/496)

دِّ ْبنِّ ا َهاٍب، َعْن ُمَحمَّ ، َعْن النُّْعَمانِّ  اللَّْيثِّ ْبنِّ َسْعٍد، َعنِّ اْبنِّ شِّ ْحَمنِّ ، َوُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ لنُّْعَمانِّ
يرٍ  ْبنِّ بَشِّ
 (35). 

أخرجه  يونس :  الخامس )  (.11-1623)  مسلم:  ))مسنده((  في  عوانة  ( 454/ 3وأبو 

،  كالهما من طريق    (5669) ْحَمنِّ َهاٍب، قَاَل: َحدَّثَنِّي ُحَمْيُد ْبُن َعْبدِّ الرَّ يُونُُس، َعنِّ اْبنِّ شِّ

يُر بْ  يٍر، يَقُوُل: نََحلَنِّي أَبِّي بَشِّ عَا النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ يٍر، أَنَُّهَما َسمِّ ُد ْبُن النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ُن َسْعٍد َوُمَحمَّ
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، فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِّ، إِّن ِّي نََحْلُت اْبنِّي َهذَا ُغالًما،  إِّلَى َرُسولِّ هللاِّ   َمَشى بِّيلَهُ، ثُمَّ   ُغالًما
ْعَها: )) ((. فَقَاَل: ال، فَقَاَل َرُسوُل هللاِّ  أَُكلَّ بَنِّيَك قَْد نََحْلَت؟اَل: ))قَ   ((. فَأَْرجِّ

  مسلمو   (. 82والذُّهلي في ))جزئه(( )  (.18358( )4/268أخرجه أحمد )  : معمر.السَّادس

))مسنده((  وأبو عوانة في    (.991)   381وابن الجارود في ))المنتقى(( ص   (.1623-11)

اق،   ( 128والمهرواني في ))الفوائد المنتخبة(( )  (. 5668( )3/453) زَّ جميعهم عن عبد الرَّ

ُد 16491( )96/ 9وهذا في ))المصنَّف(( ) ِّ، قَاَل: أَْخبََرنِّي ُمَحمَّ ي  ْهرِّ ( َعْن َمْعَمٍر، َعنِّ الزُّ

ْحمَ  يٍر، َوُحَمْيُد ْبُن َعْبدِّ الرَّ ُ  ْبُن النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ َي ّللاَّ يٍر، َرضِّ نِّ ْبنِّ َعْوٍف، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ
 . (36) َعْنُهَما

اق في ))المصنَّف(( )  :ابن جريج :  السَّابع زَّ (، ومن طريقه  16492( )9/96أخرجه عبد الرَّ

يادات على كتاب المزني(( ) َهاٍب،337النَّيسابوري في ))الز ِّ  ( َعنِّ اْبنِّ ُجَرْيجٍ، قَاَل: اْبُن شِّ

يرٍ  ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ دِّ ْبنِّ النُّْعَمانِّ ، َوُمَحمَّ ْحَمنِّ َعْن ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ
 (37) . 

كيسان   :الثَّامن بن  )صالح  ))مسنده((  في  عوانة  أبو  أخرجه   :3/454( ثَنَا  5671(  َحدَّ  )

ثَ  ، قَاالَ: َحدَّ انِّيُّ ، َوأَبُو َداُوَد اْلَحرَّ يُّ ثَنَا  َعبَّاٌس الدُّورِّ يَم ْبنِّ َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ نَا يَْعقُوُب ْبُن إِّْبَراهِّ
َد ْبَن النُّْعَمانِّ أَْخبََراهُ  َهاٍب، أَنَّ ُحَمْيد، َوُمَحمَّ أَبِّي، َعْن َصالِّحٍ، َعنِّ اْبنِّ شِّ
 (38) . 

( قَاَل:  6468(، وفي ))الكبرى(( )3674( )6/258: أخرجه النَّسائي )التَّاسع: األوزاعي 

مٍ أَْخبَرنَا   ُد ْبُن َهاشِّ ِّ،  ُمَحمَّ ي  ْهرِّ ، َعْن الزُّ يُّ ثَنَا األَْوَزاعِّ ْيُد ْبُن ُمْسلٍِّم، قَاَل: َحدَّ ثَنَا الَولِّ ، قَاَل: َحدَّ
دِّ ْبنِّ  ، َوَعْن ُمَحمَّ ْحَمنِّ ، َعْن ُحَمْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّ يرٍ النُّْعَمانِّ َعْن النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ

 (39) . 
د بن هاشم في إسناده  . وقد خولف محمَّ

من  خالفه فجعله  سعيد؛  بن  عثمان  بن  سعد ): عمرو  بن  بشير  النَّسائي  (مسند  أخرجه   .

يدٍ ( أَْخبََرنَا  6469(، وفي ))الكبرى(( )3675( )6/258) ، قَاَل  َعْمُرو ْبُن ُعثَْماَن ْبنِّ َسعِّ

ثَنَا   ِّ ، َعْن  اْلَولِّيدُ َحدَّ ي  ْحَمنِّ  اأْلَْوَزاعِّ ، َوُحَمْيَد ْبَن َعْبدِّ الرَّ َد ْبَن النُّْعَمانِّ ِّ، أَنَّ ُمَحمَّ ي  ْهرِّ ، َعْن الزُّ
يرِّ ْبنِّ َسْعدٍ  َحدَّثَاهُ، ِّ  َعْن بَشِّ يرٍ  : أَنَّهُ َجاَء إِّلَى النَّبِّي  بِّالنُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ

 (40) . 
هري. يٍر؛ كذا ألكثر أصحاب الزُّ وأخرجه النَّسائي    قال الحافظ: ))... َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ

د بن النُّعمان، وحميد بن عبد  األوزاعيمن طريق   حمن حدَّثاه،  ، عن ابن شهاب: أنَّ محمَّ الرَّ
سعد؛   بن  بشير  بشيرعن  مسند  من  عن  ؛  جعله  عنهما  أنَّه  والمحفوظ  بذلك،  فشذَّ 

 .  (41)((النَّعمان
 . في لفظه   - الت ِّسعة – وقد خولف الجماعة 

أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في ))المعرفة والتَّاريخ((    : شعيب بن أبي حمزة.خالفهم

في  1/381) عوانة  وأبو   .)( )3/455))مسنده((  ))المشكل((    (.5673(  في  والطَّحاوي 

(13/77(  )5081( ))المعاني((  وفي   ،)4/87( ))مسند  5842(  في  والطَّبراني   .)
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، أَْخبََرنِّي    ي أَبِّ كلُّهم من طريق  (  3064( )4/183الشَّاميين(( ) ِّ،  ُشعَْيبٌ اْليََمانِّ ي  ْهرِّ ، َعنِّ الزُّ

يٍر،  َحدَّثَنِّي ُحَمْيُد ْبُن َعْبدِّ ال عَا النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ يٍر، أَنَُّهَما َسمِّ ُد ْبُن النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ، َوُمَحمَّ ْحَمنِّ رَّ
يُر ْبُن َسْعٍد   ِّ    ُغاَلًما يَقُوُل: نََحلَنِّي أَبِّي بَشِّ ، فَقَاَل:  لَهُ، ثُمَّ َمَشى بِّي َحتَّى أَْدَخلَنِّي َعلَى النَّبِّي 

يَزهُ أََجْزتُهُ ،  ُغاَلًما  ُت اْبنِّي َهذَايَا َرُسْوَل هللاِّ إِّن ِّي نََحلْ  ، فَقَاَل  فَإِّْن َرأَْيَت يَا َرُسْوَل هللاِّ أَْن أُجِّ
 ِّ ِّ أَُكلُّ بَنِّيَك قَْد نََحْلَت؟: ))َرُسوُل ّللاَّ يٌر: اَل. فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ ْعَها: ))((. فَقَاَل بَشِّ   ((. فَأْرجِّ

ْنَت أَنْ ولفظ الطَّحاوي: ))  يَزهُ لَهُ أََجْزتُهُ((فَإِّْن أَذِّ  ، ثم ذكر بقيَّة الحديث.   أُجِّ
، ورواية الجماعة تدلَّ  : أنَّه علَّق النُّحل على إذن النَّبي  ووجه مخالفة شعيب للجماعة
والمحفوظ رواية الجماعة؛ لمكانتهم، وعددهم، وحديثهم في    على أنَّه قد نحله نحاًل باتًّا. 

 الصَّحيحين. 

ل الطَّحاو : ))فدلَّ ما ذكرنا على أنَّه لم  بقوله  ( 4/87))المعاني(( )  ي ي الحديَث فوقد تاوَّ

ينِّ نََحلَهُ إيَّاه إلى أن أمره النَّبيُّ   ه((  يكن النُّْحلَى َكُملَت فيه من حِّ  .(42) برد ِّ
ة فرعٌ عن  أويل تَّ قلت: ال  الخبر.  صحَّ
ثَارٍ :  الطَّريق السَّابع  ❖ ُب ْبُن دِّ  النُّعمان بن بشير. ، عن ُمَحارِّ

( ))الكبير((  في  الطَّبراني  )21/78أخرجه  ))األسامي    (.76(  في  الحاكم  أحمد  وأبو 

( يُّ    (5/288والكنى((  طِّ الَواسِّ أَْحَمَد  ْبُن  النُّْعَماُن  الطَّي ِّبِّ  أَبُو  أنا  والثَّاني:  ثنا،  ل:  األوَّ قال 

َحْربِّ   ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثَنَا  َحدَّ بِّبَْغَداَد،  ي  َحدَّثَنَا  القَاضِّ  ، مٍ النََّشائِّيُّ َعاصِّ ْبُن  َعْن  َعلَيُّ  ْبنِّ  ،  َعَطاءِّ 
ثَارٍ ، َعْن  السَّائِّبِّ  بِّ ْبنِّ دِّ ْعنَاُمَحارِّ يٍر      -  الشَّعبي، ومحارب بن دثار  -   ، َسمِّ النُّْعَماَن ْبَن بَشِّ
ْنبَرِّ َوُهَو   يَخُطُب َعلَى اْلمِّ

 (43).   
منكرٌ  إسناٌد  بن  وهذا  ))تقريب  بأخرةاختلط    السَّائب؛ صدوٌق؛ ؛ عطاء  حديثه.  فضع ِّف  ؛ 

( النَّيرات(( 4592التَّهذيب((  ))الكواكب  اختالطه؛  بعد  عنه  روى  عاصم  بن  وعلي   .)

 .327ص 

د بها ((؛ فإِّن ِّي َعْدٌل؛ ََّل أَْشَهُد إَِّّلَّ َعلَى َعْدلٍ : )) وقوله   روايات الباب.  فخالف عطاء، تفرَّ
. والمحفوظ من طرق عن النُّعمان بن بشير وغيره في هذه القصَّة  ..منكرقال األلباني: )) 

 .  (44) ((فَإِّن ِّي ََّل أَْشَهُد َعلَى َجْورٍ بلفظ: )) 
 وقد خولف عليُّ بن عاصٍم. 

أخرجه ابن قانع في ))معجم الصَّحابة((  خالفه: ُشعَْيُب ْبُن َصْفَواَن؛ فجعله من مسند بشير.

ٍ في  .  (1/97) والقاضي أبو بكر األزدي الموصلي في ))جزء    (.5/7))الكامل(( )وابن عدي 

نا    ي أَبِّ كلُّهم من طريق  (  60من حديثه(( )  ، التَّْرُجَمانِّيُّ يَم  ْبُن َصْفَوانَ إِّْبَراهِّ َعْن  ُشعَْيُب   ،

يٍر، َعَطاءِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ  ثَاٍر، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ بِّ ْبنِّ دِّ ي، َعْن ُمَحارِّ رِّ ْبنِّ َسْعدٍ َعْن بَشِّ
 (45)  . 
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يرِّ ْبنِّ َسْعٍد َهَكذَا))... ابن عدي:  وعند   وقال: ))ولشعيٍب غير ما  ...((. وهي للشَّك.  َعْن بَشِّ
ة ما يرويه ال يتابع عليه((.   ذكرُت من حديث، وليس بالكثير، وعامَّ

َوايَة النُّْعَمان((  وقال ابن القيسراني: ))َوَهذَا اليتابع  َعلَْيهِّ ُشعَْيب. َواْلَمْحفُوظ من رِّ
 (46). 

 تقدَّم. واية على بن عاصٍم، ومدارهما على عطاء، وقد اختلط بأخرة؛  وقلت: والمحفوظ ر
 ، عن النُّعمان بن بشير.  الطَّريق الثَّامن: الحسُن البصريُّ  ❖

الدَّارقطني في )) الطاهر الذهلي(جزء  أخرجها  أبي  ْبُن  74( )من حديث  َحدَّثَنَا ُموَسى   )

ُم، قَاَل: َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَوهَّابِّ، َعْن يُونَُس، َعنِّ الْ  ِّ يٍم اْلُمقَو  ثَنَا يَْحيَى ْبُن َحكِّ يَّا، قَاَل: َحدَّ ،  َزَكرِّ َحَسنِّ
يَر ْبَن َسْعٍد نََحلَهُ ُغاَلًما لَهُ ,   ، أَبَاهُ، بَشِّ يٍر، أَنَّ يَْشَهُد ,    فَأَتَى بِّهِّ النَّبِّيَّ  َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ

ُد فَقَاَل لَهُ: ))أَلََك َولٌَد َغْيُرهُ؟((. قَاَل: نَعَْم , قَاَل: ))فَُكلُُّهْم نََحْلَت؟((. قَاَل: اَل , قَاَل: ))اَل أَْشهَ 
 َعلَى َهذَا((. 

 . (47) متروكوهذا إسناٌد منكٌر؛ موسى بن زكريا؛ هو: ابن يحيى أبو عمران التَّستري؛ 
، ثقة؛ إالَّ أنَّه كان يُرسل كثيًرا ويَُدل ُِّس، وقد عنعن هنا.   وفيه الَحسن؛ وهو: البَْصريُّ
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 المبحث الثَّاني 
 حديث بشير بن سعد 

 ؛ وهم: من طريق أربعة وقد ُروِّي عن بشير بن سعد  
ل  ❖ بير: الطَّريق األوَّ  ، عن بشير بن سعد.  عروة بن الزُّ

ثَنَا  6470(، وفي ))الكبرى(( )6/259أخرجه النََّسائِّي ) ُد ْبُن َمْعَمٍر، قَاَل: َحدَّ ( أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ثَنَا   ٍر، َحدَّ يمَ ، َعْن  ُشْعبَةُ أَبُو َعامِّ بَْيرِّ ، َعْن  َسْعدِّ ْبنِّ إِّْبَراهِّ يٍر: أَنَّهُ نََحَل    َعنْ ،  ُعْرَوةَ ْبنِّ الزُّ بَشِّ
َد النَّبِّيَّ  ى النَّبِّيَّ  اْبنَهُ ُغاَلًما، فَأَتَ  ثَْل ذَا؟((، فَقَاَل: ))، فَأََراَد أَْن يُْشهِّ َك نََحْلتَهُ مِّ   أَُكلَّ َولَدِّ
 ((. فَاْرُدْدهُ قَاَل: اَل، قَاَل: )) 

 وهذا إسناد منكٌر؛ فيه علل ثالثة: 
بير لم يدرك بشيًرا-منقطٌع  -: أنَّه ُمْرَسٌل  العلة األولى  .  (48) ؛ عروة بن الزُّ
ِّ الحديث: العلَّة الثَّانية  . خولف سعد بن إبراهيم في صحابي 

: هشام بن عروة؛ فرواه عن عروة، عن أبيه، عن النُّعمان بشير، ال عن يشير. فجعله  خالفه
من مسند النُّعمان بشير. ورواية هشام هي المحفوظة. وسبق ذكر روايته وتخرجها والكالم  

َشام بن ُعْروَ  أَبَاهُ؛  عليها عند ذكر رواية هِّ يٍر، قَاَل: إِّنَّ  ْبُن بَشِّ ثَنَا النُّْعَماُن  ة، عن أبيه، َحدَّ
 فذكره.

 ، عن شعبة في شيخ سعد، وفي حرٍف من الحديث.خولف أبو عامر العَقَديُّ : العلَّة الثَّالثة
روايته. خالفه تخريج  وسبق  الوارث.  عبد  بن  الصَّمد  عبد  بن    :  سعد  رواية  من  هذا  ثمَّ 

إبراهيم عن النُّعمان؛ وقد قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ابن المدينِّي، وقيل له: سعد بن  
إبراهيم سمع من عبد ّللاَّ بن جعفر؟ قال: ليس فيه سماع. ثمَّ قال علي: لم يلَق سعد بن  

  ِّ إبراهيم أحًدا من أصحاب النَّبي 
 (49)  . 

يرٍ النُّ : الطَّريق الثَّاني ❖  ، عن بشير بن سعد.  ْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ
يرٍ ورواه عن  ثَاٍر.  النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ بِّ ْبنِّ دِّ ، وُمَحارِّ  اثنان؛ هما: الشَّْعبِّيَّ

ا رواية الشَّعبي يُل  5695( )3/461؛ فأخرجها أبو عوانة في ))مسنده(( ) أمَّ ثَنَا إِّْسَماعِّ ( َحدَّ

ِّ، قَاَل: َحدَّثَنَا  ْبُن إِّْسَحاَق، قَاَل: َحدَّثَنَا َعلِّ  ينِّي  ينٍ يُّ ْبُن اْلَمدِّ دِّ ْبنِّ أَبِّي َرزِّ ، َعْن  َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ
، أَنَّهُ نََحلَهُ نُحْ  يٍر، َعْن أَبِّيهِّ ُث، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ْعُت الشَّْعبِّيَّ يَُحد ِّ ال،  ُشْعبَةُ، َعْن ُمَجالٍِّد، َسمِّ

ا دِّ  أَْشهِّ قَالَْت:  هُ،  أُمَّ )) لنَّبِّيَّ  َوأَنَّ  قَاَل:  يَث،  اْلَحدِّ َوذََكَر  ُدهُ  أُْشهِّ فَأَتَْيتُهُ  َعلَى  ،  ْدنِّي  تُْشهِّ فاَل 
 ((. َجْورٍ 

 وهذا إسناٌد منكر؛ فيه علَّتان: 
ِّ، وقد تَغَيَّر في آخر  العلَّة األولى : ُمَجالِّد؛ وهو: ابن سعيد الَهْمداني، ليس بالقوي 

ه عمرِّ
 (50)  . 

ٍد خولف في صحابي ِّه. : أنَّ  العلة الثَّانية  َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ
ٍم، وآَدُم ْبُن أَبِّي إِّيَاَس؛ فرووه من خالفه ، وأَبُو َعاصِّ يُّ  . ( أبيه)، ال  (مسند النُّعمان): الطَّيَالِّسِّ
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ورواية الجماعة هي المحفوظة؛ وقد سبق بسط ذلك عند الكالم على: رواية مجالد، عن  
 الشَّعبي. 

 عند الكالم على: رواية مجالد، عن الشَّعبي.  بق ذكرها وفي الحديث مخالفة أخرى س

ا رواية محارب بن دثار  وابن    (.1/97؛ فأخرجها: ابن قانع في ))معجم الصَّحابة(( )وأمَّ

ٍ في ))الكامل(( ) كلُّهم من  (  60والقاضي أبو بكر في ))جزء من حديثه(( )  (.5/7عدي 

، نا    ي أَبِّ طريق   يَم التَّْرُجَمانِّيُّ بِّ  ،  َعَطاءِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ ، َعْن  ُشعَْيُب ْبُن َصْفَوانَ إِّْبَراهِّ َعْن ُمَحارِّ
ثَارٍ  يٍر،  ْبنِّ دِّ يرِّ ْبنِّ َسْعدٍ ، َعنِّ النُّْعَمانِّ ْبنِّ بَشِّ ْبنَِّها  َعْن بَشِّ بَةً ، قَاَل: َسأَلَتْهُ اْمَرأَتُهُ أَْن يََهَب الِّ ،  هِّ

دِّ النَّبِّيَّ   ثَْل َهذَا؟فَقَاَل: ))  ، فَأَتَاهُ فَفَعََل، فَقَالَْت: أَْشهِّ ((. قَاَل: اَل قَاَل:  أَْعَطْيَت َولََدَك ُكلَُّهْم مِّ
 .  (51) وهذا لفظ ابن قانع، والموصلي((. إِّن ِّي َعْدٌل؛ ََّل أَْشَهُد إَِّّلَّ َعلَى َعْدلٍ ))

 وهذا إسناٌد منكٌر؛ فيه علل ثالث:
بيع الثَّقفي، أبو يحيى الكوفي؛ مقبولالعلَّة األولى : ُشعَيب بن َصْفوان؛ هو: ابن الرَّ

(52)  . 
 .  (53) العلَّة الثَّانية: عطاء بن الس ائب؛ هو: أبو محمٍد، الثَّقفي، الكوفي؛ صدوٌق اْختَلَطَ 

 العلَّة الثَّالثة: خولف ُشعَْيُب ْبُن َصْفَواَن في صحابيَّه. 
 عاصٍم؛ فجعله من مسند النُّعمان بن بشير. خالفه: عليُّ بن 

ثَارٍ  بِّ ْبنِّ دِّ    . وقد سبق تخريجه والكالم عليه عند الكالم على رواية ُمَحارِّ

ابع: ُد، َوُحَمْيدُ   الطَّريق الثَّالث والرَّ ( 258/ 6أخرجه: النَّسائي )  ، عن بشير بن سعد.ُمَحمَّ

يدٍ   َعْمُرو( أَْخبََرنَا  6469(، وفي ))الكبرى(( )3675) ثَنَا اْلَولِّيُد،  ْبُن ُعثَْماَن ْبنِّ َسعِّ ، قَاَل َحدَّ

ِّ َعْن   ي  ْحَمنِّ َحدَّثَاهُ،  اأْلَْوَزاعِّ ، َوُحَمْيَد ْبَن َعْبدِّ الرَّ َد ْبَن النُّْعَمانِّ ِّ، أَنَّ ُمَحمَّ ي  ْهرِّ َعْن ، َعْن الزُّ
يرِّ ْبنِّ َسْعدٍ  ِّ  بَشِّ يٍر، فَقَاَل: إِّن ِّي نََحْلُت اْبنِّي َهذَا بِّالنُّْعَمانِّ   : أَنَّهُ َجاَء إِّلَى النَّبِّي  ، غاَُلًماْبنِّ بَشِّ

أَْنفَْذتُهُ  تُْنفِّذَهُ  أَْن  َرأَْيَت  ِّ  فَإِّْن  ّللاَّ َرُسوُل  فَقَاَل   ،(( نََحْلتَهُ؟:  بَنِّيَك  قَاَل:  أَُكلَّ  اَل،  قَاَل:   .))
 ((. فَاْرُدْدهُ ))

 عمرو بن عثمان بن سعيد.    وهذا إسناٌد منكر؛ فقد خولف
د بن هاشم؛   سبق تخريجه  فجعله من مسند النُّعمان بن بشير ال من مسند بشيٍر.  خالفه: محمَّ

د.  هري، عن حميد، ومحمَّ  وحكمه عند الكالم على رواية األوزاعي، عن الزُّ
 المبحث الثَّالث

   حديث جابر بن عبد هللا  

في ))مسنده(( ص  الجعد  بن  )  (.2649)  387أخرجه على  )3/326وأحمد   )14492  .)

  (.39( ) 1/176وابن أبي الدُّنيا في ))العيال(( )  (.3545(. وأبو داود )19-1624)  ومسلم

( ))مسنده((  في  عوانة  )2/462وأبو   )5696( ))المشكل((  في  والطَّحاوي   .)13/77  )

يهقي  والب   (.5101( )11/500وابن حبَّان ).  (5841( )4/87(، وفي ))المعاني(( )5080)

( ))الكبرى((  )6/293في   )11997( وفي   .)6/293( في    (.11998(  البر ِّ  عبد  وابن 
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بَْيرِّ   كلُّهم من طريق   ( 7/233))التَّمهيد(( ) ، قَاَل: قَالَتِّ َجابِّرٍ ، َعْن  أَبِّي َخْيثََمةَ، َحدَّثَنَا أَبُو الزُّ

يٍر: اْنَحلِّ اْبنِّي   دْ ، وَ ُغاَلَمكَ اْمَرأَةُ بَشِّ ، فَقَاَل: إِّنَّ  ، فَأَتَى َرُسوَل هللاِّ   هللاِّ  لِّي َرُسولَ   أَْشهِّ
اْبنََها   أَْنَحَل  أَْن  َسأَلَتْنِّي  فاَُلٍن  ياْبنَةَ  َوقَالَْت:  ُغاَلمِّ دْ ،  هللاِّ    أَْشهِّ َرُسوَل  ))لِّي  فَقَاَل:  أَلَهُ  ، 

))إِّْخَوةٌ؟ قَاَل:  نَعَْم،  قَاَل:  أَْعَطْيتَهُ ((.  َما  ثَْل  مِّ أَْعَطْيَت  )) ؟أَفَُكلَُّهْم  قَاَل:  اَل،  قَاَل:  فَلَْيَس  ((، 
 . (54)((. واللَّفظ لمسلم يَْصلُُح َهذَا، َوإِّن ِّي ََّل أَْشَهُد إَِّّلَّ َعلَى َحق ٍ 

د بن مسلم بن تَْدُرس؛ صدوٌق    ،وهذا إسناٌد حسنٌ  بير؛ وهو: محمَّ والحديث صحيٌح؛ أبو الزُّ

؛ إلخراج مسلم لروايته هذه.   (.6291))تقريب التَّهذيب(( ) ا تدليسه؛ فال يضرُّ  وأمَّ
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 الخاتمة
 وفيها أهمُّ النَّتائج:  

: النَّعمان بن  ؛ وهممن الصَّحابة   ثالثةٌ  عن النَّبي   هقد رواحديث العطيَّة هذا أنَّ  -1

 ، على تفاوت بينهم في ألفاظه في الجملة. بشير، وبشير بن سعد، وجابر بن عبد هللا 
بير، وأبو الضُّحى مسلم بن َصبِّيح،    -أ   وقد رواه عن النَّعمان بن بشير ثمانية؛ عروة بن الزُّ

د، ومُ  ثار، والحسن. ورواه عن  والمفضَّل بن المهلَّب، والشَّعبي، وُحميد، ومحمَّ حارب بن دِّ
 كل ٍ جمع. 

 أحرف منه؛ وهي:  : أَنَّ الحديث صحيٌح؛ إالَّ وجملة القول 
ل َل بَْينَُهمْ : ))  قوله:  األوَّ ِّ أَْن تَْعدِّ ْن اْلَحق  بَنِّيَك َعلَْيَك مِّ إِّنَّ لَُهْم َعلَْيَك وفي لفظ: ))  ((.إِّنَّ لِّ

َل   تَْعدِّ أَْن   ِّ اْلَحق  َن  وكَ مِّ يَبَرُّ أَْن   ِّ اْلَحق  َن  مِّ ْم  َعلَْيهِّ لََك  أَنَّ  َكَما  في    ((.بَْينَُهْم،  الحرف  فهذا 
واة عن الشَّعبي، وعددهم   د مجالٍد بن سعيد به دون غيره من الرُّ ؛ لتفرُّ الحديث ال يصحُّ

 سبعة عشر راويًا. 
 ة؛ لمخالفتها جميع أحاديث الباب. عند مسلم فشاذَّ (  ُغالٌم أَْعَطانِّيهِّ أَبِّي: قول النُّعمان: )الثَّاني
ابع(. حديقة: ) العطيَّة : نكارة لفظ أنَّ الثَّالث  .  (الوالدة)أنَّ زمن العطيَّة: : نكارة لفظ الرَّ

يَزهُ أََجْزتُهُ : نكارة لفظ: ))الخامس  ((. فَإِّْن َرأَْيَت يَا َرُسْوَل هللاِّ أَْن أُجِّ
 . (( أَْشَهُد إَِّّلَّ َعلَى َعْدلٍ فإِّن ِّي َعْدٌل؛ ََّل )) : قوله: السَّادس

بير، والنُّعمان بن بشير، وعنه اثنان:    - ب   ورواه عن بشير بن سعد ثالثة: عروة بن الزُّ
حمن. الثَّالث  الشَّعبي ومحارب، و د بن النُّعمان، وحميد بن عبد الرَّ وحديث   عن بشير: محمَّ
 بشير بطرقه: منكٌر. 

بير؛ وهو صحيح.  حديث جابر بن عبد هللا من طريق أبي - ج   الزُّ

أنَّ دعوى االضطراب في الحديث؛ الختالف ألفاظه، وزيادة بعضهم على بعض مع    -2

 كون الواقعة واحدة؛ مردوٌد؛ ويجاب عنه بأجوبة: 
ل واية  :  الثَّاني  أنَّه ال تعارض بين تلك األلفاظ وال تناقض. :  األوَّ أنَّ اختالفها من باب الر ِّ

دة؛ فكٌل روى ما حفظ  : الثَّالث بالمعنى، وهي جائزة. أنَّ النُّعمان حدَّث به في مجالس متعد ِّ
ابع  وضبط. النُّعمان؛ حيث كان تارة يسرده كاماًل،  :  الرَّ أنَّ كلَّ واحد روى ما سمع من 

 وأخرى ناقص. 
راسة   وختاًما؛ أرجو أن أكون قد أعطيُت هذا الحديث الشَّريف بعض ما يستحقُّه من الد ِّ

د  والبحث. وهللا   .  اعلم. وصلى هللا وسلَّم على نبي ِّنا محمَّ
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 المصادر والمراجع

1 
اية،  287؛ ابن أبي عاصم )ت اآلحاد والمثاني هـ(، ت: د. الجوابرة، دار الرَّ

 . هـ1411، 1الرياض، ط

 ؛ ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام 2

3 
هـ(، ت: عامر أحمد، مؤسسة الكتب الثقافية،  204؛ الشَّافعي )ت الحديثاختالف 

 هـ.1405، 1ط

4 
وعلي رضوان، مكتبة    ،، ت: علي مزيد هـ(256البخاري )ت ؛ األدب المفرد

 هـ. 1423 1الخانجي، مصر، ط

5 
  ،2، طالمكتب اإلسالمي، الشاويش ،هـ(1420ت األلباني )؛ إرواء الغليل

 .هـ1405

6 
دار الغرباء  ، يوسق بن محمد (، ت:  ه378)ت   أبو أحمد الحاكم؛ األسامي والكنى

 . م 1994، 1، طبالمدينة

7 
هـ(، ت: سالم محمد، محمد علي، دار الكتب  463؛ ابن عبد البر )ت اَّلستذكار

 هـ. 1421، 1العلمية، ط

8 
،  1بشار، دار الغرب اإلسالمي، ط  د.هـ(، ت: 463؛ الخطيب )ت تاريخ بغداد

 م. 2002 -هـ 1422

9 
،  عالم الكتب، بيروت ،  ت: كوركيس عواد ، هـ(292ت بحشل )؛ تاريخ واسط

 .هـ1406، 1ط

10 
دار  ، السعدني، ت: هـ(597ت الجوزي )؛ ابن التحقيق في أحاديث الخالف 

 هـ.1415، 1، طالكتب العلمية

11 
،  دار البشائر ـ بيروت ، : د. إكرام هللا هـ(، ت 852)ت حجر بن  ؛ اتعجيل المنفعة

 . م1،1996ط
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 . هـ(، ت: محمد عوامة، دار الرشيد 852؛ ابن حجر )ت تقريب التهذيب 12

13 
،  البكري، وزارة عموم األوقاف هـ(، ت: العلوي,463؛ ابن عبد البر )ت التمهيد

 هـ.  1387المغرب،

14 
هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند،  852)ت ؛ ابن حجر تهذيب التهذيب

 هـ.1326، 1ط

15 
هـ(، ت: د. بشار، الرسالة،  742المزي )ت تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ 

  م. 1980 – 1400، 1ط

16 
هـ(، محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث  370؛ األزهري )ت تهذيب اللغة

 . م2001، 1بيروت، ط، العربي

17 
،  2مع عون المعبود؛ ابن قيم، دار الكتب العلمية، طتهذيب سنن أبي داود 

 هـ.1415

18 
،  1هـ(، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، ط354بن حبان )ت ا؛ قاتالثَّ 

 م. 1973 ه1393

19 
، دار الكتب  شاكر، وجماعة هـ(، تحقيق: أحمد 279)ت  أبي عيسى  الجامع

 هـ. 1408، 1طالعلمية، 

20 
حمدي، عالم  ت:  هـ(، 761؛ العالئي )ت جامع التحصيل في أحكام المراسيل

 هـ. 1407، 2ط، الكتب 

21 
هـ(، ت: البردوني وأطفيش، دار الكتب  671؛ القرطبي )ت الجامع ألحكام القرآن

 هـ. 1384، 2المصرية، ط

22 
. عامر حسن، دار البشائر،  هـ(، ت: د 377)ت  جزء ابن غطريف للجرجاني

 م. 199 –هـ 1417، 1ط

 هـ( مخطوط، موجود على الشَّاملة. 599)ت جزء العبدي   23
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 هـ(، مخطوط، موجود على الشَّاملة.  258)ت  جزء محمد بن يحيى الذهلي  24

 = تهذيب سنن أبي داود. حاشية ابن القيم 25

26 
هـ(، موجود  385مخطوط، ابن المهندس )ت  –  حديث أبي القاسم عافية وغيره

 على الشَّاملة.  

27 
هـ  1394بجوار محافظة مصر،   -هـ(، السعادة 430؛ أبو نعيم )ت حلية األولياء

 . م1974 -

 هـ(، السعادة.430؛ أبو نعيم )ت حلية األولياء وطبقات األصفياء 28

29 
الرياض،   ،هـ(، د. الفريوائي، دار السلف507)ت  ؛ ابن القيسرانيذخيرة الحفاظ

 . م1996-هـ 1416، 1ط

30 
المطيري، دار أضواء  د.  ،هـ(324؛ النيسابوري )ت الزيادات على كتاب المزني

 هـ.  1426، 1السلف، ط

31 
هـ(، دار المعارف،  1420؛ األلباني )ت سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة

 . هـ1412، 1الرياض، ط

32 
هـ(، دار 275)ت  بن يزيد القزويني  ،؛ ألبي عبد هللا محمد بن ماجهسنن ا

 الحديث.

33 
هـ(، ت: دار الجنان، ط:  275بن األشعث ) ،؛ ألبي داود سليمان سنن أبي داود

 هـ.1409 ،1

34 
  ،هـ(، اعتنى: شعيب وجماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت 385)ت  سنن الدارقطني

 هـ. 1424، 1لبنان، ط

35 
، األعظمي، مكتبة  ((المنة الكبرى ))، مع هـ(458البيهقي )ت  نن الصغرىالسُّ 

 . م2001 -هـ 1422الرشد، 
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36 
هـ(، ت: أبو غدة مكتب المطبوعات اإلسالمية  303سائي )ت الن ِّ ؛ السُّنن الصُّغرى

 .  هـ1406 ،2طحلب،  –

37 
هـ(، ت: محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية،  458؛ البيهقي )ت السنن الكبرى

 هـ. 1424، 3لبنات، ط

38 
بيروت، ،    –شلبي، ، مؤسسة الرسالة  ت: هـ(،303النسائي )ت ؛ السُّنن الكبرى

 م. 2001 -هـ 1421، 1ط

39 
هـ(، ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار  264؛ المزني )ت سنن الشافعي

 هـ.  1406، 1بيروت، ط  -المعرفة 

40 
  ،هـ(، د. قلعجي، دار المعرفة264المزني )ت جمع ؛ السنن المأثورة للشافعي

 هـ. 1406، 1بيروت، ط

41 
هـ(، المحقق : مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة  303)ت  سنن النَّسائي 

 هـ  1420، 5طببيروت، 

42 
،  1ط، مكتبة الثقافة الدينية، ت: طه سعد ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك

 . م2003 -هـ 1424

43 
  ،اويش، المكتب اإلسالميالشَّ ، هـ(، ت: شعيب 516؛ البغوي )ت ةنَّ شرح السُّ 

 هـ.  1403، 2دمشق، ط

44 
  ،الرشد هـ(، ت: أبو تميم، مكتبة 449؛ ابن بطال )ت شرح صحيح البخارى

 هـ. 1423، 2الرياض، ط

45 
  - 1هـ(، ت: شعيب، مؤسسة الرسالة، ط321الطحاوي )ت  ؛ شرح مشكل اآلثار

 م.1494هـ، 1415

46 
هـ(، ت: النجار وجاد الحق، عالم الكتب،  321؛ الطحاوي )ت شرح معاني اآلثار

 م  994-هـ  1414 - 1ط
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 صحيح ابن حبَّان.  =  اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  47

48 
هـ(، ت: شعيب، مؤسسة الرسالة،  354؛ )ت مع اإلحسان ان صحيح ابن حبَّ 

 هـ. 1408، 1بيروت، ط

 ، مع فتح الباري البن حجر.  هـ( 256البخاري )ت صحيح  49

50 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي، ، دار إحياء التراث    هـ(،261)ت   صحيح مسلم

 بيروت.   – العربي 

51 
  1ط، الرياض  ،ت: محفوظ الرحمن، دار طيبة، هـ(385؛ الدارقطني )ت العلل

 هـ.1405

52 
هـ(، دار إحياء التراث  855؛ العينى )ت عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 بيروت.  – العربي 

53 
،  1الدمام، ط ، هـ(، ت: د نجم، دار ابن القيم281ابن أبي الدنيا )ت  ؛العيال
 م . 1990 -هـ 1410

54 
محمد،  وهـ(، د. عز الدين,  578بن بشكوال )ت ا؛  غوامض األسماء المبهمة

 هـ. 1407، 1عالم الكتب، ط

55 
 ،هـ(، عبد الباقي، والخطيب، دار المعرفة852، ابن حجر )ت فتح الباري

 هـ. 1379بيروت، 

56 
حاح والغرائب العربي،   هـ(، ت: خليل 468؛ المهرواني )ت الفوائد المنتخبة الص ِّ

 هـ. 1419دار الراية 

57 
لَعي )ت  ؛ الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح والغرائب هـ(، مخطوط؛  492الخِّ

 على الشَّاملة. موجود 

58 
الرياض،   – هـ(، حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد 414؛ تمام )ت الفوائد

 هـ.1412، 1ط
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 . هـ1413، 1ط، هـ(، محمد عوامة، دار القبلة748؛ الذهبي )ت الكاشف 59

60 
،  1ط، بيروت   ،الكتب العلمية، علي، و: عادل، ت هـ(365بن )ت ، االكامل
 .م1997هـ1418

61 
عبد القيوم، دار    ت:، ، ابن الكيالالكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات

 . م1981، 1المأمون، ط

62 
بيروت،    -هـ(، ت: أيمن بن عارف، دار المعرفة 316؛ )ت مستخرج أبي عوانة

 م. 1998 -هـ1419، 1ط

63 
بيروت،    -ت: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر  ، هـ(230؛ )ت مسند ابن الجعد

 م. 1990 – هـ1410، 1ط

64 
هـ(، ت: الدكتور محمد بن عبد المحسن  204)ت  مسند أبي داود الطيالسي 

 التركي 

65 
هـ(، تحقيق: األرنؤوط، وجماعة، مؤسسة  241، )ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 هـ.  1421، 1الرسالة، ط

66 
  ، ت: السامرائي، ، مكتبة المعارف هـ(،181)ت  مسند اإلمام عبد هللا بن المبارك

 هـ.  1407، 1الرياض، ، ط

67 
جماعة، مكتبة العلوم والحكم،  و هـ(، ت: محفوظ الرحمن، 292)ت  مسند البزار 

 م. 2009م إلى 1988، 1ط

68 
، دار السقا، دمشق 219)ت  مسند الحميدي   - هـ(، ت: حسن سليم أسد الدَّاَراني 

 م. 1996، 1سوريا، ط

69 
،  السلفي، مؤسسة الرسالةهـ(، حمدي 360؛ الطبراني )ت مسند الشاميين

 م. 1984 –  هـ1405، 1بيروت، ط

70 
هـ(، ت: بُوسريح، دار الغرب اإلسالمي،  381)ت  مسند الموطأ للجوهري 

 م.  1997، 1بيروت، ط
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71 
  -هـ(، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 235؛ ابن أبي شيبة )ت مصنفال

 هـ. 1409، 1الرياض، ط

72 
هـ(، ت: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس  211)ت ؛ عبد الرزاق مصنفال

 الهند  -العلمي

73 
  -هـ 1351 1حلب، ط  -هـ(، المطبعة العلمية 388؛ الخطابي )ت معالم السنن

 م.  1932

74 
هـ(، ت: الحسيني، دار ابن الجوزي، السعودية،  340؛ )ت معجم ابن األعرابي

 م. 1997 -هـ 1418، 1ط

75 
هـ(، ت: الدكتورة وفاء تقي الدين، دار  571)ت ؛ ابن عساكر  معجم الشيوخ

 هـ. 1421 1دمشق، ط ،البشائر

76 
  -المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية   هـ(،351بن قانع )ت ا ؛ معجم الصحابة

 هـ. 1418، 1المدينة المنورة، ط

77 
هـ(، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة  360؛ الطبراني )ت المعجم الكبير

 . 2القاهرة، ط – ابن تيمية 

79 
هـ(، ت: عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض،  381؛ )ت المعجم َّلبن المقرئ

 م.  1998 -هـ 1419، 1ط

80 
،  1هـ(، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، ط458؛ البيهقي )ت معرفة السنن واآلثار

 م. 1991 -هـ 1412

81 
هـ(، ت: أكرم ضياء ، مؤسسة الرسالة،  277؛ الفسوي )ت المعرفة والتاريخ

 هـ. 1401، 2بيروت، ط

82 
،  1هـ(، ت: محيي الدين ورفاقه، دار ابن كثير، ط656؛ القرطبي )ت المفهم
 هـ.1417
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83 
،  هـ(، ت: السلفي، دار الخلفاء385؛ الدارقطني )ت من حديث أبي الطاهر

 هـ. 1406، 1الكويت، ط

 مخطوط، موجود على الشَّاملة.  –  بكر األزدي الموصلي  من حديث القاضي أبي  84

85 
هـ  1422؛ األعظمي، مكتبة الرشد، المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى

 م. 2001 -

86 
بجوار محافظة    -هـ(، مطبعة السعادة 474؛ الباجي )ت المنتقى شرح الموطإ

 هـ. 1332، 1مصر، ط

87 
،  1هـ(، ت: البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، ط307)ت ؛ ابن الجارود المنتقى
 هـ.1408

88 
هـ(، دار إحياء التراث  676؛ النَّووي )ت المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 هـ. 1392، 2العربي، ط

89 
دار الكتب  ، علي محمد وعادل أحمد هـ(، ت:  748، الذَّهبي )ت ميزان اَّلعتدال

 م. 1995، العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الحادي والعشرون العدد  | 560

 

 

   حديث العطيَّة دراسة تحليليَّة 
 

 الهوامش

 
 

 (     وقد حبثته من حيث الد ِّراية وُنشر، وسبب التَّفريق اشرتاطت النَّشر لعدد الصَّفحات. 1)
 (. 4/584ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم(( ) (     ))املفهم2)
 (. 224-7/223(     ))التَّمهيد(( )3)
رٍي، قَاَل: أَْعطَاُه أَبُوُه ُغالًما، قَاَل َلُه َرُسوُل هللاِّ  4) : ))َما َهَذا اْلُغالُم؟((، (     ولفظ أيب داود، وأيب عوانة: َعنِّ الن َّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ

. قال: ))أََفُكلَّ إِّْخَوتَِّك أَْعطَاُهْم َكَما أَْعطَاَك((. قال: ََل. قال: ))فَاْرُدْدُه((.قال ُغالٌم أَْعطَانِّيهِّ أَ   يبِّ
(5  َّ َّ    (     ولفظ النَّسائي: َأنَّ أَََبُه ََنََلُه َُنْاًل، فَ َقاَلْت َلُه أُمُُّه: َأْشهِّدِّ النَِّبِّ ، فَأََتى النَِّبِّ لَِّك َلُه، َفذََكَر ذَ   َعَلى َما ََنَْلَت اْبِنِّ

 ُّ  َأْن َيْشَهَد َلُه. َفَكرَِّه النَِّبِّ
رٍي، أَنَّ أَََبُه ََنََلُه َُنْال، فَ َقاَلْت أُمُُّه: َأْشهِّْد َلْبِنِّ َرُسوَل هللاِّ  َّ    ولفظ أيب عوانة: َعنِّ الن ُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ َفذََكَر    ، فَأََتى النَِّبِّ

ْثَل َهَذا؟((. قَاَل: َل، َفَكرَِّه َرُسوُل هللاِّ  َذلَِّك َلُه، فَ َقاَل: ))َأُكلَّ َوَلدِّكَ   َأْن َيْشَهَد َلُه.  أَْعطَْيَت مِّ
(6  َّ ريًا أََتى النَِّبِّ ُّ    (     َأنَّ َبشِّ َواُه؟((. قَاَل نَ َعْم. قَالَ أَرَاَد َأْن يَ ْنَحَل الن ُّْعَماَن َُنْاًل، قَاَل: فَ َقاَل النَِّبِّ : : ))َهْل َلَك مِّْن َوَلٍد سِّ

 ُّ َتُه((. قَاَل: ََل. قَاَل فِّْطٌر: فَ َقاَل َلُه النَِّبِّ نَ ُهْم. ))َفُكلَُّهْم أَْعطَْيَت َما أَْعطَي ْ  َهَكَذا َأْي: َسو ِّ بَ ي ْ
ُدُه َعَلى َشْيٍء أَْعطَانِّيهِّ، فَ َقاَل: ))أََلَك َوَلٌد َغرْيُُه؟((. قَالَ   (     َذَهَب يبِّ َأيبِّ إََِّل النَِّبِّ ِّ  7) : نَ َعْم، َوَصفَّ بَِّيدِّهِّ بَِّكف ِّهِّ َأْْجََع ُيْشهِّ

نَ ُهْم؟((.   َكَذا، ))َأََل َسوَّْيَت بَ ي ْ
 دُِّكُم، اْعدُِّلوا َبْْيَ أَْوََلدُِّكْم((. (     ولفظه عندهم: ))اْعدُِّلوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم، اْعدُِّلوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم((. ولفظ البيهقي: ))اْعدُِّلوا َبْْيَ أَْوََل 8)
 (. 2545(     ))تقريب التَّهذيب(( )9)
أَبْ َنائُِّكْم((. ولفظ عبد هللا يف )18420(     ولفظ عبد هللا يف )10) َبْْيَ  (: ))قَارِّبُوا َبْْيَ 19352،  18452(: ))اْعدُِّلوا 

نَ ُهْم. ولفظ : َسوُّوا بَ ي ْ (: ))اْعدُِّلوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم اْعدُِّلوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم((. ولفظ حبشل: ))اْعدُِّلوا َوَساَوْوا 19353يف )ه  أَبْ َنائُِّكْم((؛ يَ ْعِنِّ
 بْي أوَلدكم((. 

 (. 4325(     ))التَّقريب(( )11)
 (     ولفظه: ))اْعدُِّلوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم اْعدِّلُوا َبْْيَ أَبْ َنائُِّكْم((. 12)
َبةِّ ِلِّ مِّْن َمالِّهِّ ,  13) َا َسَنة  (     ولفظه: قَاَل: َسأََلْت أُم ِّي َأيبِّ بَ ْعَض اْلَمْوهِّ َا قَاَلْت: ََل أَْرَضى   فَاْلتَ َوى ِبه , َوَأَّنَّ , ُُثَّ َبَدا َلُه فَ َوَهبَ َها ِلِّ

,    َحَّتَّ ُتْشهَِّد َرُسوَل اَّللَِّّ   ْبِنِّ َّ  ُغََلم  أَََن يَوَمئٍذ  وَ   فََأَخَذ بهَيدهيَعَلى َما َوَهْبَت َلِّ َ النَِّبِّ َّ اَّللَِّّ, إِّنَّ أُمَّ َهَذا , فَأََتى يبِّ , فَ َقاَل: ََي َنِبِّ
تُ َها َلُه, َوَقْد أَْعَجبَ َها َأْن ُتْشهَِّدكَ   ُمْنُذ َسَنة    قَاتَ َلْتنه بِّْنَت َرَواَحَة   ْبِنِّ َهَذا, َوَقْد بََدا ِلِّ فَ َوَهب ْ َبةِّ َلِّ  ََي َرُسوَل اَّللَِّّ, فَ َقاَل: َعَلى بَ ْعضِّ اْلَمْوهِّ

َوى َهَذا؟)) رُي, أََلَك َوَلد  سه  ((. وهذا ابن املبارك. ََل, ََل ُتْشههْدِنه َعَلى َهَذا((. قَاَل: نَ َعْم, فَأُرَاُه قَاَل: ))ََي َبشه
(( :  ((. ر  َلَ َأْشَهُد َعَلى َجوْ قال البخاري َعقَِّبُه: ))َوقَاَل أَبُو َحرِّيٍز، َعنِّ الشَّْعِبِّ ِّ
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ْبنَِّها،   بَ ْعَض اْلَمْوههَبةه (     ولفظه: َأنَّ أُمَُّه بِّْنَت َرَواَحَة، َسأََلْت أَََبُه  14) َا َسَنة  مِّْن َمالِّهِّ َلِّ ُُثَّ َبَدا َلُه، فَ َقاَلْت: ََل أَْرَضى   فَاْلتَ َوى ِبه

،    َحَّتَّ ُتْشهَِّد َرُسوَل هللاِّ   ْبِنِّ ، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل هللاِّ، إِّنَّ  ، فَأََتى َرُسوَل هللاِّ  ُغََلم  َوأَََن يَ ْوَمئٍِّذ    فََأَخَذ َأِبه بهَيدهيَعَلى َما َوَهْبَت َلِّ
ْبنَِّها، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ   َدَك َعَلى الَّذِّي َوَهْبُت َلِّ َوى َهَذا؟))  :أُمَّ َهَذا بِّْنَت َرَواَحَة أَْعَجبَ َها َأْن ُأْشهِّ رُي، أََلَك َوَلد  سه ((. قَاَل: ََي َبشه

ْثَل َهَذا؟نَ َعْم، فَ َقاَل: ))  ((.َفََل ُتْشههْدِنه إهذ ا، فَإهِِنه ََل َأْشَهُد َعَلى َجْور  ((. قَاَل: ََل، قَاَل: ))َأُكلَُّهْم َوَهْبَت َلُه مه
َدُه َعَلى      (     ولفظه: قَاَل: اْنطََلَق يبِّ َأيبِّ إََل النَِّبِّ ِّ 15) ُكلَُّهم  ((، قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: ))َلك َغرْيُهُ أَْعطَانِّيَها، قَاَل: ))  َعطهيَّة  لُِّيْشهِّ

ْثَل ُأْعطهيَّتههه؟ تَ ُهْم مه  ((.َفَلَ َأْشَهُد َعَلى َجْور  ((. قَاَل: ََل، قَاَل: ))َأْعطَي ْ
ا (   ولفظ الطَّرباين: ))َل َأْشَهُد َعَلى َجَنٍف((. قال حم16) ق ِّق الطَّرباين: ))كذا تُقرأ هذه اللَّفظة هنا، وتقرأ أيًضا: )َحْيف(؛ فإَّنَّ

غري منقوطة النُّون، وبنقطة واحدة من أسفل. والذي يف مصادر التَّخريج: )جور(. واجلور، واجلنف، واحليف؛ مبعىن الظُّلم. ))املصباح  
 /حيف((. 85/جور، ص 63/جنف، ص62املنري( ص

َبةه  أُمَُّه ابْ َنَة َرَواَحَة َسأََلْت أَََبُه  (     ولفظه: َأنَّ 17) بْنَِّها،   بَ ْعَض اْلَمْوهه َا َسَنة  مِّْن َمالِّهِّ َلِّ ، ُُثَّ َبَدا َلُه فَ َوَهبَ َها َلُه، فَ َقاَلْت: فَاْلتَ َوى ِبه
َد َرُسوَل اَّللَِّّ   :  ا ابْ َنَة َرَواَحَة قَاتَ َلْتِنِّ َعَلى الَّذِّي َوَهْبُت َلُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ أُمَّ َهذَ ََل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشهِّ

َوى َهَذا؟)) رُي، أََلَك َوَلد  سه بْنهَك َهَذا؟: ))((. قَاَل: نَ َعْم، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ََي َبشه ْثَل الَّذهي َوَهْبَت َله ((.  أََفُكلُُّهْم َوَهْبَت ََلُْم مه
 ((.َفََل ُتْشههْدِنه إهذ ا، فَإهِِنه ََل َأْشَهُد َعَلى َجْور  : )): ََل، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ قَالَ 

(18  َّ َد النَِّبِّ ، فَ َقاَلْت: َل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشهِّ .  (     ولفظه: قَاَل: أَرَاَدْت أُم ِّي َأيبِّ َعَلى َأْن يُ ْعطَِّيِنِّ ، فََأََتُه فَ َقاَل: إِّنَّ َهَذا أَرَاَدْتِنِّ
 َوذََكَر احلَْدِّيَث. 

ْم إهنَّ (: َوذََكَر ُُمَالٌِّد يفِّ َحدِّيثِّهِّ: ))18378)  عند النَّسائي(     و 19) نَ ُهْم، َكَما َأنَّ َلَك َعَلْيهه  ََلُْم َعَلْيَك مهَن اْْلَقِه َأْن تَ ْعدهَل بَ ي ْ
 ((.مهَن اْْلَقِه َأْن َيََبُّوكَ 

َها َرُسوَل اَّللَِّّ 20) ْد َعَلي ْ َبًة، فَ َقاَلْت أُم ِّي َأْشهِّ ريًا َوَهَب ِلِّ هِّ َنا َرُسوَل اَّللَِّّ فَاْنطََلَق يبِّ  فََأَخَذ بهَيدهي، (     إِّنَّ َأيبِّ َبشِّ ، َحَّتَّ أَتَ ي ْ
تُ َها َلُه، فَ َقاَلْت:  َبًة فَ َوَهب ْ َها َرُسوَل اَّللَِّّ    فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ أُمَّ َهَذا اْلُغاَلمِّ َسأَلَْتِنِّ َأْن أََهَب َلُه هِّ ْد َعَلي ْ ُْشهَِّدَك، َأْشهِّ ُتَك ِلِّ ، فَأَتَ ي ْ

َتهُ ((. قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: ))َوَلد  َغرْيُهُ  ُرَوْيَدَك! أََلكَ فَ َقاَل: )) َتُه َكَما َأْعطَي ْ َفََل ُتْشههْدِنه إهذ ا؛ إهِِنه ََل  ((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))ُكلُُّهْم َأْعطَي ْ
نَ ُهمْ   ((. َأْشَهُد َعَلى َجْور ، إهنَّ لهَبنهيَك َعَلْيَك مهْن اْْلَقِه َأْن تَ ْعدهَل بَ ي ْ

:  قَالَ ولفظه:  (      21) َيبِّ ! فَنَحَلِنِّ ، وَأْشَهدَت َعَلْيهِّ َرُسْوَل هللاِّ  َلْو ََنَْلَت الن ُّْعَماَن َأْو َوَهْبَت َلهُ : قَاَلْت أُم ِّي َعْمَرُة بِّْنُت َرَواَحَة ِلِّ
ْثَل الَّذهي َأْعطَْيَت َلُه؟َأُكلَّ َوَلدهَك  : ))، َفذََكَر َذلَِّك َلُه، قَاَل َرُسْوُل هللاِّ  َوأََتى َرُسْوَل هللاِّ   َفَل ((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))َأْعطَْيَت مه

ْم َأنْ  ْم، َكَما َأنَّ َلَك َعَلْيهه  ((. واللَّفظ للطَّرباين. َيََبُّوكَ  ُتْشههْدِنه َعَلى َجْور ؛ فَإهنَّ لهَبنهيَك َعَلْيَك مهَن اْْلَقِه َأْن تَ ْعدهَل َعَلْيهه
َد َرُسْوَل هللاِّ  َعَليَّ َأِبه بهَصَدَقة  َتَصدَّقَ (     قَاَل: 22) َّ ، فَ َقاَلْت أُم ِّي َعْمرُة بِّْنُت َرَواَحَة: ََل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشهِّ   . فَأََتى َأيبِّ النَِّبِّ

َد َرُسْوَل هللاِّ  َا قَاَلْت: ََل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشهِّ ُّ    فَ َقاَل: اْبِنِّ مِّْن َعْمرَة َتَصدَّْقُت َعَلْيهِّ، َوإَِّّنَّ ُرَوْيَدَك! َهْل َلَك َوَلد  : )). فَ َقاَل النَِّبِّ
َتُه؟((. قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: ))َغرْيُُه؟ ثَل َما َأْعطَي ْ ْم مهَن  ((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))َفُكلَُّهْم َأْعطَْيَت مه نَ ُهْم؛ َكَما َلَك َعَلْيهه فَاتَّقه هللاَ َواْعدهْل بَ ي ْ

 . ((اْْلَقِه َأْن َيََبُّوكَ 
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رُي َأَْنِّلِّ الن ُّْعَماَن، َوَزَعُموا َأنَّ أُمَّ الن ُّْعَمانِّ بِّْنُت َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ 23) َرَواَحَة، فَ َلْم تَ َزْل بِّهِّ، َحَّتَّ ََنََلُه،   (     ولفظه: قَاَلْت أُمُُّه: ََي َبشِّ

  َّ ْد َعَلْيهِّ النَِّبِّ ُّ  ، َفذَكَ ، َفَذَهَب إََِّل النَِّبِّ ِّ  فَ َقاَلْت: َأْشهِّ َْلتِّهِّ، فَ َقاَل َلُه النَِّبِّ ْثَل َذلهَك؟: ))َر َلُه الشََّهاَدَة يفِّ َنِّ ((. َأََنَْلَت بَنهيَك مه
ُّ فَإهِِنه َل َأْشَهُد َعَلى اْْلَْوره قَاَل: َل، قَاَل: )) ْعُت َأيبِّ يَ ُقوُل: قَاَل النَِّبِّ نَ ُهمْ َفَسوِهي ب َ : ))((، فَ َقاَل ِلِّ َعْوٌن: فََأمَّا أَََن َفَسمِّ  ((. ي ْ

َد َرُسْوَل هللاِّ    َتَصدَّقَ (     َأنَّ أَََبُه  24) ، فَ َقاَل: ََي َرُسْوَل  . فَأََتى َرُسْوَل هللاِّ  َعَلْيهِّ بَِّصَدَقٍة، فَ َقاَلْت أُمُُّه: ََل أَْرَضى َحَّتَّ ُتْشهِّ
َدَك. فَ َقاَل لَُه َرُسْوُل هللاِّ  َعَلى اْبِنِّ بَِّصَدَقٍة، َوإِّنَّ أُمَُّه طََلَبْت إِّ   َتَصدَّقتُ هللاِّ! إِّين ِّ   َواُه؟: ))َِلَّ َأْن ُأْشهِّ ((. قَاَل: نَ َعْم. أََلَك َوَلد  سه
َتُه؟قَاَل: )) نَ ُهمْ : ))((. قَاَل: ََل. فَ َقاَل َرُسْوُل هللاِّ  ُكلَُّهْم َأْعطَي ْ  ((. واللَّفظ للطَّرباين.اْعدهْل بَ ي ْ

ريًا َعَلى َأْن يُ ْعطَِّي الن ُّْعَماَن ابْ َنُه َحائِّطًا مِّْن ََنٍْل فَ َفَعَل , فَ َقاَل:    (     ولفظه: ,25) ؟َأنَّ أُمَُّه أَرَاَدْت أَََبُه َبشِّ :   َمْن ُأْشههُد َلكه فَ َقاَلتِّ
  َّ َّ  النَِّبِّ ُّ  , فَأََتى النَِّبِّ َتُه؟(( , َقاَل: نَ َعْم , قَاَل: ))؟َلَك َوَلد  َغرْيُهُ : )), َفذََكَر َذلَِّك َلُه, فَ َقاَل النَِّبِّ تَ ُهْم َكَما َأْعطَي ْ ((,  فََأْعطَي ْ

َ تَ َعاََل ُيُهبُّ َأْن تَ ْعدهُلوا َبْْيَ َأْوََلدهُكْم َكَما ُيُهبُّ َأْن ت َ قَاَل: ََل , قَاَل: )) ْثلهي َيْشَهُد َعَلى َهَذا, إهنَّ اَّللَّ ُكمْ لَْيَس مه  ((. ْعدهُلوا َبْْيَ أَنْ ُفسه
 (.4/468يُنظر: ))هتذيب الكمال(( )    ( 26)
، َوُأْشهَِّدَك ، َفَذَهَب يبِّ إََِّل َرُسْولِّ هللاِّ  َأَخَذ َأِبه بهَيدهي(     قَاَل:  27) ، َوَقْد طََلَبْت إَِِّلَّ أُمُُّه َأْن َأَْنََلُه مِّْن َماِلِّ ، فَ َقاَل: إِّنَّ َهَذا اْبِنِّ

ََذا؟((. قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: ))ُه؟َهْل َلَك َوَلد  َغريُْ َعَلْيهِّ. قَاَل: )) ثَل َما َجَعْلَت َله أََفُُتهيُد َأْن ((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))َفُكلَُّهْم َجَعْلَت َلُه مه
َنا. ُتْشههَدِنه َعَلى اْْلَْوره؟!  ((. قَاَل: فَ َرَجْعَنا َكَما َذَهب ْ

َدَك (     ومتامه: فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّنَّ اْمرََأتِّ 28)  َعْمَرَة بِّْنَت َرَواَحَة أََمَرْتِنِّ َأْن أََتَصدََّق َعَلى اْبنَِّها نُ ْعَماَن بَِّصَدَقٍة، َوأََمَرْتِنِّ َأْن ُأْشهِّ
  ُّ ْثَل َما أَْعطَيْ َعَلى َذلَِّك، فَ َقاَل َلُه النَِّبِّ تَ ُهْم مِّ َواُه؟((. قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: ))فََأْعطَي ْ ََذا؟((. قَاَل: ََل، قَاَل:  : ))َهْل َلَك بَ ُنوَن سِّ َت ِلِّ

 ))َفاَل ُتْشهِّْدينِّ َعَلى َجْوٍر((. 
 (.438(، و))تقريب التَّهذيب(( )75-73/ 3(     يُنظر: ))هتذيب التَّهذيب(( )29)
(30  َّ ريًا أََتى النَِّبِّ ُّ  َُنَْل  أَرَاَد َأْن يَ ْنَحَل الن ُّْعَماَن    (     ولفظه: َأنَّ َبشِّ َواُه؟((.: )). قَاَل فَ َقاَل النَِّبِّ قَاَل:   َهْل َلَك مهْن َوَلد  سه

َتهُ نَ َعْم. قَاَل: ))  ((.َل َأْشَهُد َعَلى َجْور  ((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))َفُكلَُّهْم َأْعطَْيَت َما َأْعطَي ْ
 (. 2022(     يُنظر: ))تقريب التَّهذيب(( )31)
َّ    - ،  اَء إََِّل النَِّبِّ ِّ  َأنَّ َرُجاًل جَ ولفظه:  (      32) َعَلى اْبِنِّ بَِّصَدَقٍة، فَاْشَهْد،   َتَصدَّْقتُ فَ َقاَل: إِّين ِّ    -   َوقَاَل حُمَمٌَّد: أََتى النَِّبِّ

َتُه؟((. قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: ))َهْل َلَك َوَلد  َغرْيُُه؟فَ َقاَل: )) تَ ُهْم َكَما َأْعطَي ْ  ((.ْشَهُد َعَلى َجْور ؟أَ ((. قَاَل: ََل، قَاَل: ))َأْعطَي ْ
(     ضعَّفه: حيىي بن سعيد، وابن معْي، وأمحد، واجلوزجاين، وأبو داود، والنَّسائي، وابن عديٍ ؛ وقال: ))عامَّة ما يرويه َل 33)

( الكمال((  ))هتذيب  يُنظر:  أحد((.  عليه  )14/420423يتابعه  و))الكاشف((  التَّهذيب((  2686(،  و))هتذيب   ،)
(5/187-188.) 
رٍي، أَنَُّه قَاَل: ولفظه:  (      34) ، َعنِّ الن ُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ ، إهنَّ َأََبُه أََتى بههه َرُسوَل هللاه َعْن مُحَْيدِّ ْبنِّ َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ، َوحُمَمَّدِّ ْبنِّ الن ُّْعَمانِّ

، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ    ُغََلم افَ َقاَل: إِّين ِّ ََنَْلُت اْبِنِّ َهَذا   ْثَل َهَذا؟: ))َكاَن ِلِّ :  ((. فَ َقاَل: ََل، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ َأُكلَّ َوَلدهَك ََنَْلَتُه مه
ْعهُ ))  واللَّفظ ملسلم. ((. فَاْرجه
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رَي ْبَن َسْعٍد َجاَء إََِّل َرُسْولِّ هللاِّ  ولفظه:  (      35) ُّ  الَعْبدَ  َهَذا: َهَذا  ، فَ َقاَل: إِّين ِّ ََنَْلُت اْبِنِّ َأنَّ َبشِّ َأوَُكلَّ  : )). فَ َقاَل النَِّبِّ

 ((. واللَّفظ َلبن حبَّان.فَاْرُدْدهُ (( قَاَل: ََل. قَاَل: ))َوَلدهَك ََنَْلَت َهَذا؟
رُي ْبُن َسْعٍد  ولفظه:  (      36) َدُه َعَلى َُنٍْل  ، إََِّل َرُسولِّ هللاِّ  قَاَل: َذَهَب يبِّ َأيبِّ َبشِّ ُّ  ؛ لُِّيْشهِّ َأَكلَّ  : ))ََنََلنِّيهِّ، فَ َقاَل النَِّبِّ

ْثَل َهَذا؟ ْعَها((. قَاَل: َلَ قَاَل: ))بَنهيَك ََنَْلَت مه  ((. فََأْرجه
رُي ْبُن َسْعٍد إََِّل النَِّبِّ ِّ    َذَهَب ِبه (     ولفظه: قَاَل:  37) َدَك فَ   ُغََلم ا، فَ َقاَل: ََي َرُسْوَل هللاِّ إِّين ِّ ََنَْلُت اْبِنِّ َهَذا  َبشِّ ُْشهِّ ُتَك ِلِّ ئ ْ جِّ

 ُّ ُّ َأوَُكلَّ َوَلدهَك ََنَْلَت؟: ))َعَلْيهِّ، فَ َقاَل النَِّبِّ  ((. َفََل : ))((. فَ َقاَل: ََل. فَ َقاَل النَِّبِّ
ريٍ 38) لن ُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ رَي ْبَن َسْعٍد َجاَء َبِّ رٍي َأْخرَبَُُهَا، َأنَّ َبشِّ ، فَ َقاَل: إِّين ِّ ََنَْلُت   إََِّل َرُسولِّ هللاِّ  (     ولفظه: َأنَّ الن ُّْعَماَن ْبَن َبشِّ

:  : ))َأُكلَّ َوَلدَِّك ََنَْلَتُه؟((. قَاَل: َل، قَاَل َرُسوُل هللاِّ  اْبِنِّ َهَذا ُغالًما، فَإِّْن رَأَْيَت َأْن أُْنفَِّذُه، أَنْ َفْذتُُه , أَنْ َفْذتُُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِّ  
 ))فَاْرُدْدُه((. 

رَي ْبَن َسْعٍد     َأََبهُ َأنَّ (      39) بْنههه َبشِّ ، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّّ، إِّين ِّ ََنَْلُت اْبِنِّ َهَذا  َجاَء َبه ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  ُغََلم ا    الن ُّْعَمانِّ َكاَن ِلِّ
(( :ْعهُ ((. قَاَل: ََل، َقاَل: ))َأُكلَّ بَنهيَك ََنَْلَت؟  ((. فَاْرجه

((. َأُكلَّ بَنهيَك ََنَْلَتُه؟: )) ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  فَإهْن رَأَْيَت َأْن تُ ْنفهَذُه أَنْ َفْذتُهُ ،  ُغََلم اإِّين ِّ ََنَْلُت اْبِنِّ َهَذا    (     ولفظه: فَ َقاَل:40)
 ((.فَاْرُدْدهُ قَاَل: ََل، قَاَل: ))

(.4/80(، و))شرح الزرقاين على املوطأ(( )13/144)(، و))عمدة القاري((  80/ 4(، ويُنظر: )5/212(   ))الفتح(( )41)
  

، وأنَّه كان َناًل منتظِّرًا فيه ما يقوله رسول  13/77(     وقال يف )املشكل(( )42) ه مل يكن َناًل َبَتا (: ))فدلَّ ذلك أنَّ َنله إَيَّ
فكان  كر َنل، َل حقيقة معه؟  : وكيف جيوز أن يطلق يف هذا ذ فقال قائلفيه من إمضاء له، أو من ما سوى ذلك.    هللا  

م قد جييزون بكون اِلشياء لقرب كوَّنا، وإن  جوابنا يف ذلك بتوفيق هللا عز وجل وعونه : أنَّ ذلك كان لسعة لغة العرب، وِلَّنَّ
هللِّ مَِّن الشَّيْ  (( ]النَّحل:مل تكن يف احلقيقة قد كانت، ومن ذلك قول هللا عز وجل: ))فَإَِّذا قَ رَْأَت الُقْرآَن فَاْسَتعِّْذ َبِّ ْيمِّ [، 98طَانِّ الرَّجِّ

ذبيًحا،   مبعىن: وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ َبهلل من الشَّيطان الرَّجيم. ومن ذلك: تسميتهم املأمور بذحبه من ابِن إبراهيم 
، جابر اختالف فيما روى  ليس ِلنَّه ُذبِّح، ولكن لقربه من الذَّبح. ومثل هذا يف كالمهم كثري، فقد َبن حبمد هللا ونعمته: أن َل 

 يف هذا الباب((. قلت: وسيأت حديث جابٍر. وَل فيما روى النُّعمان عن النَِّب 
َها َعَلي ْ   ََل َأْرَضى َحَّتَّ ُتْشههدَ :  -َوهِّي أُمُّ الن ُّْعَمانِّ    -، فَ َقاَلْت َعْمرُة بِّْنُت َرَواَحةَ بهَصَدَقة  َعَليَّ َأيبِّ    َتَصدَّقَ قَاَل:  ورلفظه:  (      43)

رٌي َرُسْوَل هللاِّ َرُسْوَل هللاِّ   : ََل  -َوهِّي أُمُّ الن ُّْعَمانِّ   -، فَ َقاَل: إِّين ِّ َتَصدَّْقُت َعَلى اْبِنِّ بَِّصَدَقٍة، فَ َقاَلْت َعْمَرُة بِّْنُت َرَواَحةَ ، فَأََتى َبشِّ
َرُسْوَل هللاِّ   َها  َعَلي ْ ُتْشهَِّد  قَاَل: ))أَْرَضى َحَّتَّ  َغرْيُُه؟َلَك  ؛  نَ َعْم. قََال: ))بَ ُنوَن  قَاَل:  َأْعطَْيَت ((.  الَّذهي  ثَل  َأْعطَْيَت مه َفُكلَُّهْم 

فَ َرَجَع  :  ((. قَالَ َهَذا َجْور ؛ َفََل ُتْشههْدِنه َعَلْيهه، ات َُّقوا هللاَ َواْعدهُلوا َبْْيَ َأْوَلدهُكْم َكَما ُتُهبُّوَن َأْن َيََبُّوُكمْ (. قَاَل: ََل. قَاَل: ))َهَذا؟(
 وقع عند أيب أمحد يف املنت سقط. و . واللَّفظ ِلما؛ يفه َصَدقَتههه  َأِبه 

 (.1598(. ويُنظر: ))إرواء الغليل(( برقم )14/1242(     ))الضَّعيفة(( )44)
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ْبنَِّها  45) َبة  (     ولفظه: قَاَل: َسأَلَْتُه اْمرَأَتُُه َأْن يَ َهَب َلِّ َّ    ، فَ َفَعَل، فَ َقاَلْت: َأْشهِّدِّ هه َأْعطَْيَت َوَلَدَك ُكلَُّهْم ، فََأََتُه فَ َقاَل: ))النَِّبِّ

ْثَل َهَذا؟ ؛ ََل َأْشَهُد إهَلَّ َعَلى َعْدل  ((. قَاَل: ََل قَاَل: ))مه  وهذا لفظ ابن قانع، واملوصلي((. إهِِنه َعْدل 
ريِّ ْبنِّ َسْعٍد َهَكَذا، قاَل: ولفظ ابن عدي: َعْن َعطَاءِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ َعْن حُمَارِّبِّ ْبنِّ دََِّثٍر َعنِّ  رٍي َعْن َبشِّ  الن ُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ

َبًة، فَ َفَعَل، فَ َقاَلْت: َأْشهِّدِّ َعَلْيهِّ َرُسْوَل هللاِّ   ْبنَِّها هِّ ، فََأََن أَْعَلُم بَِّرُسْولِّ هللاِّ  َسأََلْت اْمرَأَتُُه َأْن يَ َهَب َلِّ ،  ، قَاَل: ََل َوحْيَكِّ َدعِّْيِنِّ
َّ  قَاَل: فَأَ  َبًة فََأْحبَ َبُت َأْن َتْشَهَد َعَلي َْها، قَاَل: ))أَْعطَْيَت َوَلَدَك ُكلَُّهْم  َبْت فَأََتى النَِّبِّ ْبِنِّ هِّ ْثَل َما أَْعطَْيَت ، فَ َقاَل: إِّين ِّ َقْد َوَهْبُت َلِّ مِّ

 َهَذا؟((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))فإِّين ِّ َعْدٌل؛ ََل َأْشَهُد إَِّلَّ َعَلى َعْدٍل((. 
 . (2/1010(     ))ذخرية احلفَّاظ(( )46)
 (8864( )4/205(     تكلَّم فيه الدَّارقطِن، وحكى احلاكم عن الدَّارقطِن أنَّه ))مرتوك((. ))ميزان اَلعتدال(( )47)
 . 515رقم  236(     يُنظر: ))جامع التَّحصيل(( ص48)
 .181ص(، و))جامع التَّحصيل(( 244/ 10(     يُنظر: ))هتذيب الكمال(( )49)
 (. 6478(     ))تقريب التَّهذيب(( )50)
ريِّ ْبنِّ 51) رٍي َعْن َبشِّ َسْعٍد َهَكَذا، قاَل:   (     ولفظ ابن عدي: َعْن َعطَاءِّ ْبنِّ السَّائِّبِّ َعْن حُمَارِّبِّ ْبنِّ دََِّثٍر َعنِّ الن ُّْعَمانِّ ْبنِّ َبشِّ

َبًة، فَ َفَعَل، ف َ  ْبنَِّها هِّ ، فََأََن أَْعَلُم بَِّرُسْولِّ هللاِّ  َقاَلْت: َأْشهِّدِّ َعَلْيهِّ َرُسْوَل هللاِّ  َسأََلْت اْمرَأَتُُه َأْن يَ َهَب َلِّ ،  ، قَاَل: ََل َوحْيَكِّ َدعِّْيِنِّ
  َّ َبًة فََأْحبَ َبُت َأْن َتْشَهَد َعَلي َْها، قَاَل: ))أَْعطَْيَت وَ قَاَل: فَأََبْت فَأََتى النَِّبِّ ْبِنِّ هِّ ْثَل َما أَْعطَْيَت ، فَ َقاَل: إِّين ِّ َقْد َوَهْبُت َلِّ َلَدَك ُكلَُّهْم مِّ

 َهَذا؟((. قَاَل: ََل. قَاَل: ))فإِّين ِّ َعْدٌل؛ ََل َأْشَهُد إَِّلَّ َعَلى َعْدٍل((. 
 (. 2803(     ))تقريب التَّهذيب(( )52)
 (. 4592(     ))تقريب التَّهذيب(( )53)
فظ ابن حبَّان: ))ََل َيْصُلُح َهَذا...((. ولفظ البيهقي من طريق أمحد (     ولفظ الطَّحاوي: ))فَإِّنَّ َهَذا ََل َيْصُلُح...((. ول54)

: ))َوإِّين ِّ ََل  م بن عليٍ  َأْشَهُد إَِّلَّ َعَلى    بن يونس: ))فَ َلْيَس َيْصُلُح َهَذا، َوإِّين ِّ ََل َأْشَهُد َعَلى َجْوٍر((. ولفظ البيهقي من طريق عاصِّ
 .))  َحقٍ 


