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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة

احلمد هلل حق محده، والصالة والسالال  للالم مالن يب بالد بعالده، وللالم حلال  و ال           
 ومن ت ع .
 أما بعد: 

لإلمالا  احلالافا الك اليب أمح أمحالد ل الد هللا بالن « الكامل يف ضالعاا  الرجالا »فإن كتاب      
، مالالن أهالالم وأكالال  وأجالالل  مالالا  الالن  يف ضالالعاا    هللارمحالال هالالال 365لالالدا اجرجالالا:  ت: 

الرجا ، وقد تواترت كلمالات األممالة ساللاا والاالا يف ال نالا  لليال  وبيالان قالدره، ومالع ذلال  
فقد لابوا للي  أمورا غيبها كان أوىل منها، وإن كان ل  فيهالا كلهالا لالبر بالل ألالبار، فممالا 

لالالالة مالالالن أ الالال اب النالالالد لابالالال  أهالالالل العلالالالم للالالالم ابالالالن لالالالدا وابتقالالالدوه بسالالال   : إداالالالال  مجا
الالالالبا  الالالن  للمالالالعاا  مالالالن الالالالرواة، ومعلالالالو  أن الصالالال ابة « كامالالاللال» كتابالالال  يف ملسو هيلع هللا ىلص

األجالال  لالاليي فالاليهم رجالالل ضالعي  للالالم املعالال  الالالبا يريالده أهالالل احلالالدي ، وإ الالا أورد ابالالن 
لالدا مالالن أورده مالنهم يف األلالالم األغلاليف لمالالع  يف أسالابيد أحاديالال  رويال  مالالن  الالريقهم 

 أحد منهم يف ذات ، ف اشاهم وحاشاه. ف سيف، يب أب  يبهيف إىل ضع  
وقد ت ع ابن لدا يف ذل  إما  أهل الصنعة أاب ل د هللا حممد بن إمساليالل ال االارا      

يف  هال  رمحهمالا هللا، وسالار للالم دربال ، فلاليي واحالد هالن ذكالره ابالن لالدا مالنهم256 ت:
ذلالالال   ، إيب وُيَصالالالد تر ترمجتالالال  بتمالالالعي  ال االالالارا حلالالالدي  يالالالرو  مالالالن جهالالالةاأللالالالم األغلالالاليف

ابالالن لالالدا غاالالر هللا لالال   مالالن يف األغلالاليف تصالالرفا أحسالالن كالالان الصالال امح، بيالالد أن ال االالارا  
، «التالالاري »لالال ، وإ الالا ذكالالرهم يف « كتالالاب المالالعاا »يف  لالالامتهمذلالال  أن ال االالارا ر يالالورد 

وتكلالالم للالالم أسالالابيد أحالالادي هم املالالبكورة وضالالعاها ف سالاليف، ويب  ف يف ذلالال  لليالال ، فالالإن 
يببالن لالدا « الكامالل»لال  أو « المالعاا »مالعاا ، الالال  ليي اا الا ابل« كتاب التاري »

لنالالد ابالالن لالالدا أبالال  بقالالل كالالال  ال االالارا  شالالكا مالالان للمالالعاا ، وموضالالع اإل  ت مَ تَ فإهنمالالا مُ 
، وكالالان «الكامالالل يف المالالعاا »وأورد بسالال    الصالال امح باسالال  يف « التالالاري »الالالبا قالالال  يف 

د هالالبا احلالالدي  يف ترمجالالة بوسالالع  لالالو أراد أيب كلالاله كتابالال  مالالن كلمالالة ال االالارا هالالبه، أن يالالور 
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فيكالالون أبعالالد لالالن الالالراوا الالالبا بسالال    ضالالع  احلالالدي ، وينقالالل هنالالال  كلمالالة ال االالارا، 
وهللا يغاالالر ألمح أمحالالد ابالالن لالالدا ويرمحالال ، فإبالال  مالالا قصالالد إيب االاليبا، كمالالا اإلشالالكا  واللالالو ، 

 سيأيت يف كالم  والتباره لن ذل  يف موا ن لديدة، وهللا املستعان.
، ولشالال  معالال  مالالدة مالالن «الكامالالل»رتة األاالاليبة بالالوا لنايالالة بكتالالاب وملالالا كابالال  ا يف الاالال   

الزمن، و نع  لالدة أاالاح حولال ، يف حماولالة لت ليالة بعالد مالا يالدور حالو  الكتالاب وفيال  
االالر خااالالر  تالالار إىل دراسالالت  مالالن جوابالاليف متعالالددة، فهالالو « الكامالالل»مالالن مسالالامل وفوامالالد، و

يب يعالدو  أكت ال  انن وغالدا أك  كتاب و لنا يف المعاا  من رجا  احلدي ، وما كت تال  و 
ضئيلة تومئ للم است يا  وتغرا أهل الصنعة وللما  الان إللطامال   اإ  عأن يكون إيب 

مالن هنالا قالوا لنالدا العالز  إلذالاخ هالبا ال  يال ، وهالو حماولالة و حق  مالن النرالر والالدرف   
، ودراسالالالة تالالالرامجهم، وحماولالالالة «الكامالالالل»متواضالالالعة حلصالالالر هالالالبيب  الصالالال ابة املالالالبكورين يف 

 و  للم الس يف البا من أجل  أدالهم ابن لدا يف كتاب . الوق
 :   مشكلة ال 

 من اال  هبا ال    أحاو  اإلجابة لن هبه األسئلة:
 ؟«الكامل»كم لدد الص ابة البين أدالهم ابن لدا يف  -

 ما مد  ث وت الص  ة هلم، وهل فيهم من يب ت       ت ؟ -

 ما ال ال  يببن لدا للم هبا؟  -

   أحد أو وافق  للي ؟هل س ق  إىل ذل -

 ما مد  أتثيب إدااهلم يف المعاا  للم ث وت    تهم؟ -

  :   أمهية ال 

تالال خ أمهيالالة هالالبا ال  الال  مالالن تعلقالال  ابلصالال ابة، وهالالم الط قالالة األوىل مالالن   قالالات  -
الالالرواة، ومعلالالو  رفعالالة شالالأهنم وتعالالديل هللا هلالالم هالالا يب يسالالوت معالال  إداالالاهلم يف كتالاليف 

 المعاا .
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لالالن األسالال اب واملالال رات الالالب دفعالال  ابالالن لالالدا إىل  الالاو  هالالبا ال  الال  ال يالالان  -
 .«الكامل»إداا  هبيب  الص ابة يف 

 :   أهدا  ال 
 .«الكامل»معرفة لدد الص ابة البين أدالهم ابن لدا يف   -

 معرفة مد  ث وت الص  ة هلبيب  املبكورين. -

 بيان ال ال  يببن لدا للم ذل . -

 معرفة من س ق ابن لدا أو وافق  للم  نيع  هبا. -

 بيان مد  أتثيب ذل  للم ث وت    ة هبيب  املبكورين. -
 :الدراسات السابقة    

وبعد النرر والسبا  وايبستقصا ، ر أظار بدراسة جتييف للم أسئلة هالبا ال  ال ، بالل    
الااضالل الالدكتور: خهاليب ر أق  للم أحد الت  هببه القمية أ ال، اللهم إيب ما كان مالن 

ابالالالن لالالالدا ومنه الالال  يف كتابالالال  الكامالالالل يف ضالالالعاا  »لقيمالالالة ل مالالالان للالالاله بالالالور، يف دراسالالالت  ا
، وأودلهالم مل قالا يف «الكامالل»الصال ابة مالن هبيب  س ق يبستارار أمسا  ، فقد «الرجا 

 سالالرد الالرد  ، ولكنالال  اكتاالالم م227-2/225   الالا ت ، مالالن مالحالالق دراسالالت  املالالبكورة
إىل هالالبه يالالبكر، وقالد كالان سالال  ا يف لاال  برالرا  ف ساليف، ور يالالتكلم لالنهم بشاله  أمسالامهم

 .املسألة لدراستها ف زاه هللا ايبا
 :   حدود ال   

رجالالال    سالالتة ولشالالرون26هالالن ذكالروا يف الصالال ابة:  « الكامالالل»جممالوا مالالن ذكالالر يف       
  مثابية لشر منهم، وهم من ابتدا  حر  الش  إىل حاالر 18يشتمل هبا ال    للم  

أو  حر  األل  إىل حاالر احلرو ، وقد س ق ودرس  يف ا  سابق ال مابية األو  من 
 حر  الس .
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  :   منهج ال 

وقالالالد سالالالرت يف هالالالبا ال  الالال  للالالالم املالالالنهج ايبسالالالتقرامه يف مجالالالع هالالالبيب  الصالالال ابة،   
املنهج التاركه يف إث ات    تهم، واملنهج النقدا يف دراسة وشرح س يف إيراد ابن 

 .«الكامل»لدا هلم يف 

 :   إجرا ات ال 
صال ابة، سالوا  اتاقالوا للالم ث الوت  ال  ت  أو مجع  كالل مالن ذكالره العلمالا  يف ال -

 ااتلاوا فيها، للم ما هو املعمو  ب  لند مجيع املصنا  يف الص ابة.

ذكرت ما  الت  يدا من كتيف الص ابة الب ترمج  للص امح موضع ال   ،   -
والتنيالالال  بالالالبكر ااالالالتالفهم إذا كالالالان، ورمالالالا أتوسالالالع يف ذلالالال  إذا كالالالان مثالالالة متسالالالع 

 للرتجيح. 

ن لالالدا يف الصالال امح موضالالع ال  الال  بتمامالال ، غالاليب أ: رمالالا هببتالال  بقلالال  كالالال  ابالال -
 بعد الشه ، غيب متصر  في  بزايدة ويب بقصان. 

درس  كال  ابن لالدا، وقاربتال  بصالنيع غاليبه مالن املصالنا  يف المالعاا ، أو مالن  -
 . أورد الص امح منهم يف كتاب ، وبين  مواضع ايبتااق وايباتال 

لالالدا يف ترمجالالة الصالال امح سروالالا مسالالتول ا  ارجالال  األحاديالال  الالالب أوردهالالا ابالالن -
 ملوضع اإلشكا  فيها، ما كد  مسألتنا.

مالالن  -أو غالاليبه مالالن النقالالاد هالالن ينقالالل لالالنهم-ارجالال  مالالا أشالالار إليالال  ابالالن لالالدا  -
األحاديالالال  الالالالب ر يالالالبكرها، معالالالامال هلالالالا معاملالالالة املالالالبكورة، إذا كابالالال  هالالالا كالالالد  

 دراستنا.

  :   اطة ال 
 مقدمة، ومتهيد، وفصل ، واامتة، وفهارف: وقد بني  هبا ال    للم    
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أمهيالالالة ال  الالال  ،ومشالالالكلت ،  الالالالب بالالال  يالالالدي ، وقالالالد اشالالالتمل  للالالالم  هالالاله تلالالال و  :قدمالالالةامل
  وأهداف ، والدراسات السابقة، ومنهج ال   ، وإجرا ات ، واطت .

، وب الالبة مالالن منه الال  «الكامالالل»وتعريالال  بكتابالال  بالالن لالالدا، ترمجالالة صتصالالرة يب وفيالال  :التمهيالد
 ل للم ثالثة م اح : في ، ويشتم

 امل    األو : ترمجة صتصرة يببن لدا.
 .«الكامل»امل    ال ا:: تعري  بكتاب 

 منهج ابن لدا يف إيراده لرتاجم الص ابة. و :الاصل األ
 والتعليق لليها. « الكامل»: تراجم الص ابة املبكورين يف  ا:الاصل ال

 بتامج ال   . فيها أهم  -أسأ  هللا حسنها– :وأايبا اخلامتة
الاهالالالالارف: وتشالالالالتمل للالالالالم   فهالالالالرف انايت، وفهالالالالرف األحاديالالالال ، وفهالالالالرف الصالالالال ابة، 

 وفهرف املوضولات .
 

 وأسأ  هللا تعاىل الق و  والتوفيق والسداد.
 واحلمد هلل أويب وحارا ظاهرا واب نا
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 التمهيد
 امل    األو 

  1 ترمجة صتصرة لإلما  أمح أمحد ابن لدا
 :  امس  وبس 

احلافا العالمة الناقد احملقق ل د هللا بن لدا بن ل د هللا بن حممد بن م ارك، أبو هو    
 . 2 أمحد اجرجا:، املعرو  اببن القطان

 :مولده 
 سال ع سالنة القعالدة، ذا غالرة السال  ، يالو  -إيالران يف اليالو  وهاله –ولد مدينة ُجْرَجان    

 . هللا رمحهما اخاالر  حامت أبو فيها مات الب السنة وهه ومامت ، وس ع 
 : شيوا 

جالالاوخ شالاليوا  األلالال  شالالي ، وقالالد مجعهالالم يف مع الالم لالال ، فقالالد ور يصالاللنا، ومالالن مشالالاهيب    
، وأبالو يعلالم املو الله، وأبالو ل الد -ويسمي  اإلمالا  -بن جرير الط ااشيوا : أبو جعار 

م الرمحن النسامه، وأبو جعار الط اوا، وأبو بكر ابن املنبر، وابن أمح داود، وأبو القاس
ال غالوا، واحلسالالن بالالن سالايان النسالالوا، وابالالن لقالالدة، وابالن  الالالد، والسالالاجه، والالالدويبمح، 

 واالمق غيبهم.
 

                                 
ابن لدا ومنه   يف كتاب الكامل يف »   أفدت ك يبا يف هبا الاصل والبا يلي  من الدراسة القيمة 1 

 جزاه هللا ايبا. –للدكتور الااضل: خهيب ل مان لله بور «   الرجا ضعاا
»  ، 222 – 221/  3«  األبساب» ، 2/794«  اإلرشاد» ، 268-266«  اتري  جرجان   »2 

« الع » ،  942 – 940/  3«  تبكرة احلااظ» ، 16/154«  سيب ألال  الن ال » ، 270/  1«  الل اب
«    قات الس كه» ، 381/  2«  مرحة اجنان» ، 266/  1«  إلسال دو  ا»  ، 338 – 337/  2  
«   قات احلااظ» ، 111/  4«  الن و  الزاهرة» ، 283/  11«  ال داية والنهاية» ، 316 – 315/  3 
 ، 447/  1«  هدية العارف » ، 2/1382« كش  الرنون» ، 51/  3«  شبرات البهيف» ، 380 
  .108«   الرسالة املستطرفة» ، 2/274«  إيماح املكنون»
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 :تالميبه 
، ومالالالالن دوهنالالالالم ك مالالالالزة بالالالالن يوسالالالال   1  رو  لنالالالال  االمالالالالق، مالالالالن شالالالاليوا   كالالالالابن لقالالالالدة   

 هللا ل الد بالن وحممالد -الكامالل كتالاب لنال  رو  هن وكالمها–السهمه، وأمح سعد املاليين 
 ل د هللا ابن ال الي تع احلاكم النيسابورا، وغيبهم. وأمح لشيباخا،ا ابكوي  بن

 : ثنا  العلما  للي  
كان أبو أمحالد بالن لالدا كلمالة إمجالاا يف حارال  وضال ط ، ومعرفتال  هبالبا الشالأن، وتقدمال      

 في ، وهلبا تواترت كلمات األممة والعلما  يف خماب  وبعد خماب  يف ال نا  للي :
 حارالالاج وجاللالالة، سالالأل  ل الالد هللا بالالن حممالالد يبلالالدا النرالال» ه لنالال : قالالا  أبالالو يعلالالم اخلليلالال -

احلالالافا، فقلالال : ابالالن لالالدا أحاالالا أ  ابالالن قالالابع ؟ فقالالا : و الال ، ختر  قمالالي  ابالالن لالالدا 
 .  2 «أحاا من ل د ال اقه... 

ر أر م الل أم أمحالد ابالن لالدا اجرجالا:، »وقا  أمحالد بالن أم مساللم الاارساله احلالافا:  -
 القاسالالالالم أاب – مسالالالاللم أمح بالالالالن أمحالالالالد أا –وكالالالالان قالالالالد لقالالالاله !« فكيالالالال  فوقالالالال  يف احلاالالالالا ؟

 وكالان تكلاالاج، هالبيب  حاالا كالان»: وقالا  واحلاالاظ، الكرابيساله احلالاكم أمحد وأاب الط ا:،
 . 3 «   عاج  حار  لدا ابن أمحد أبو
 –مالا أتالم أحالد م لال  مالن أهالل املشالرق »وقا  احلافا ابن لقدة الكالويف يببالن لالدا:  -

 .  4 « - بلدان أتم ما يعين
 

 : وفات 

                                 
لن أمح األشع  ، وحدح ب  لين، « ، كتاب اجعارية»مسع م  أبو الع اف ابن لقدة »    قا  ابن لدا: 1 

« مع م ال لدان»، يعين بس   جده تعمية ألمره ألب  من تالميبه، وابرر: «ل د هللا بن ل د هللا  حدثينفقا : 
 2/122.  
  . 794/  2«   اإلرشاد   » 2 
  . 794/  2«   اإلرشاد   »3 
  . 794/  2«   اإلرشاد   »4 
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أبالالالال  مالالالالات غالالالالرة مجالالالالاد  اناالالالالرة سالالالالنة «: »اتريالالالال  جرجالالالالان»ذكالالالالر تلميالالالالبه السالالالالهمه يف    
هال  مخي وست  وثالمثامة، ليلة الس  ، و اللم لليال  أبالو بكالر اإلمسالاليله، ودفالن 365 

 .    1 «جبابيف مس د كرخ بن وبرة، لن مي  الق لة ها يله   ن املس د
ا ومثاب  سنة، أباقها يف حاا سالنة النالد  اللم هللا لليال  وساللم، وقد بالل تغ رمح  هللا مثابي   

 الالالالا  لمالالالالره، ولالالالالال إسالالالالناده، وجالالالالر ح ولالالالالد  ، و الالالال  ح : »الالالالالبهدو الالالالالبب لنهالالالالا، قالالالالا  
 ، فلل  دره وللم هللا أجره، ورضه هللا لن  ورمح . 2 «ولل ل

                                 
 «.الط قات»، والس كه  يف «اتري  دمشق» ، وبقل ذل  لن  : ابن لساكر يف 267«  اتري  جرجان    »1 
  .154/  16«  سيب ألال  الن ال    »2 
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 ال ا: مل   ا
 «الكامل»كتاب تعري  ب

 * اسم الكتاب: 
  ولكالنهم تارقالوا «الكامالل»ر أو تكلم لالن هالبا الكتالاب أن امسال  لقد اتاق كل من ذك    

، ومسالاه حاالرون  1 «الكامالل يف معرفالة الرجالا »بعد ذلال  يف تتمالة ايبسالم  فسالماه بعمالهم 
، وخاد بعمهم للم هالبا  3 «واملرتوك »... ، وخاد بعمهم  2 «الكامل يف معرفة المعاا »

، والبا للم  الرة  5 «مل يف أمسا  الرجا الكا»، ومساه ابن تيمية  4 «وللل احلدي »... 
، ومالالع كالالل هالالبا «الكامالالل يف ضالالعاا  احملالالدث  وللالالل احلالالدي »بسالالات  مالالن بسالالا  اخلطيالالة 

، «الكامالالل يف ضالالعاا  الرجالالا »فالالالبا مسالالاه بالال  مصالالنا  وأفصالالح لنالال  يف مقدمالالة كتابالال  أبالال : 
 وإذا ورد هنر هللا بطل هنر معقل.

 القو  ما قال  َحبا ت إذا قال  َحبا ت فصد تقوها        فإن 
مالع -« الكامالل»وقد ابتقد السالااوا تسالمية ابالن لالدا كتابال  الالبا  النا  للمالعاا  بالال   

« الكامالالالل»مالالالع أبالالال  يب  سالالالن أن يقالالالا  » فقالالالا :  -إشالالالادت  ابلكتالالالاب وثنامالالال  العالالالا ر لليالالال 
 . 6 «للناقص  

 
 * منزلت  وثنا  العلما  للي :

                                 
 ، وابن ك يب يف 3/940«  احلااظ تبكرة»  ، ويف 16/154«  سيب ألال  الن ال »كاإلما  البهد يف    1 
  ، وغيبهم. 380«    قات احلااظ» ، والسيو ه يف 11/283«  ال داية والنهاية»
  . 3/315«    قات الشافعية» ، وابن الس كه يف 26/340«  اتري  اإلسال »كالبهد يف    2 
  ، وحاجه 3/51«  راتالشب» ، وابن العماد يف 1/118«    قات الشافعية»   كابن قاضم شه ة يف 3 

  . 4/239«  األلال » ، والزركله يف 2/1382«  كش  الرنون»الياة يف 
  . 1/447«  هدية العارف »   كإمساليل ابشا ال غدادا يف 4 
  . 1/271«  جمموا الاتاوا»   5 
  . 314/  3«  فتح املغي » ، و109 ص: « اإللالن ابلتوبي »   6 
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فكالالان مالالن أحسالالن وأوسالالع وأجالالل مالالا لقالالد أ الالاب الكامالالل مالالن امسالال  أكمالالل النصالالييف،     
 الرجالا  ضالعاا  يف  ن  كتاب وأوسع أك  -بلغنا فيما– ن  يف هبا ال اب، بل هو 

 جالالا  مالالن كالالل لليالال  التمالالد وهلالالبا الشالالأن، هالالبا كتالاليف مالالن أيالالدينا بالال  فيمالالا اإل الالالق للالالم
ا  يف اإلشالالادة واملصالالن األممالالة كلمالالات تالالواترت وقالالد أحالالد، لنالال  يسالالتغين يكالالاد ويب بعالالده،

 للو شأب : بقدره و 
فقد سأ  محزة بن يوس  السهمه شيا  الدارقط  أن يصن  كتاابج يف ضالعاا   -

، قالالا   1 ألالاليي لنالالدك كتالالاب ابالالن لالالدا ؟ فقالالا  محالالزة: بعالالم»احملالالدث  فقالالا  لالال : 
 . 2 «: في  كااية، يب يزاد للي الدارقطين

 . 3  «ل  تصني  يف المعاا ، ما  ن  أحد م ل  » وقا  أبو يعلم اخلليله:  -
 . 4  «وكتاب  الكامل واٍ  بغرض  » وقا  أبو احلسن ابن القطان الااسه:   -
 .  5 «ور يصن  يف فن  م ل  » وقا  شي  اإلسال  ابن تيمية:     -

« الكامالل يف معرفالة المالعاا »ولال  كتالاب «: » اتريال  اإلسالال »وقا  احلالافا الالبهد يف  -
 . 7  «كمل الكتيف وأجلهاهو أ«: »امليزان».  وقا  يف  6  «يف غاية احلسن 

وكتابالال  الكامالالل،  الالابق امسالال  معنالالاه، ووافالالق لارالال  ف الالواه، مالالن لينالال  » وقالالا  السالال كه:  -
 «ابت ع املنت عون، وبشهادت  حكم احملك مون، وإىل ما يقو  رجالع املتقالدمون واملتالأارون 

 8 . 

                                 
  . 154/  16«  سيب ألال  الن ال »ذل  البهد يف    قا «بلم»اجادة :    1 
  .  267ص «   اتري  جرجان»   2 
  . 795/  2«  اإلرشاد»  3 
  .5/642«  الوهم واإليها »   4 
  .  271/  1«  جمموا الاتاو »   5 
  . 26/340«  اتري  اإلسال »   6 
  . 1/2«  ميزان ايبلتدا »   7 
  . 202/  3«      قات الشافعية الك»   8 
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 . 1  «ر يس ق إىل م ل ، ور يل ق يف شكل » وقا  احلافا ابن ك يب: -
 . 2  «وهو كامل يف ابب  كما مُسَّه »ابن قاضم شه ة:  وقا  -
» ، وقالالالا  أيمالالالا:  3 « ومصالالالنا  يف الرجالالالا  إليالالال  املنتهالالالم يف اجالالالرح » وقالالالا  السالالالااو :-

 . 4  «أكمل الكتيف املصناة ق ل  وأجلها

                                 
  . 283/  11«  ال داية والنهاية»   1 
  . 118/  1«     قات الشافعية»   2 
  . 165 ص « اإللالن ابلتوبي »   3 
  . 109 ص: « اإللالن ابلتوبي »   4 
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 اصل األو ال
 ترامج  للص ابةمنهج ابن لدا يف                               

اسالالالتيعاب المالالالعاا   «كتالالالاب الكامالالالل»رمحالالال  هللا يف تصالالالنيا   احالالالاو  ابالالالن لالالالد لقالالالد -1
واملالالتكلم فالاليهم  سالالوا  املتاالالق للالالم ضالالعاهم أو املاتلالال  فالاليهم للالالم قالالدر مالالا بلغالال  للمالال ، 

من ذُكالر بمالرٍب مالن المالع ، ومالن ااُتلال  فاليهم  لَّ وذاكر يف كتامح هبا كُ »وذل  قول : 
م لالغ للماله مالن غاليب حمالاابة، ف رح  ال عد، وَلدَّل  ال عد انار، ومرجح قو  أحالدمها 

، وقد  جره ذلال  إىل إداالا   1 «فلعل َمْن ق َّح أمره، أو َحسَّن  حتامل للي ، أو ما  إلي  
األو : أن يكون هلبيب  ال قات بعد أحادي   ،مجالة من ال قات يف كتاب ، وذل  لس نب

الالنَ  ال قالالات يب  أبكالالرت للالاليهم، وهالالبا يب يالالبثر للالالم ضالال طهم يبسالاليما إذا كالالان اندرا، وَمالالْن مت
ومالالن لادتالال  فيالال  أبالال  كالالر تر » «:هالالدا السالالارا»يالْنَكالالُر لليالال ؟!! قالالا  احلالالافا ابالالن ح الالر يف 

. والسال يف ال الا:: أن يكالون هنالاك مالن تكلالم فاليهم،  2 «األحادي  الب أبكرت للم ال قة
ولويب أ: شر   يف كتامح هبا أن أذكر كالل مالن تكلالم »ولو  دىن كال ، فيقو  رمح  هللا: 

، وقالد  الار هالبا األااليب اباب واسالعا  3 «لم  لكن  أجل أمحد بالن  الاأ أن أذكالرهفي  متك
ذكالالالر يف »لنالالال : « السالالاليب»لنقالالالده هالالالن جالالالا  بعالالالده، فهالالالبا اإلمالالالا  الالالالبهد مالالالع أبالالال  يقالالالو  يف 

، ولكنالالال  «الصالالال ي  »كالالالل مالالالن ُتكلالالالم فيالالال   دىن شالالاله ، ولالالو كالالالان مالالالن رجالالالا  « الكامالالل»
تالراه يتعق ال  = إيب أبال   4 «يف اجتهالادهمنتصر ل  إذا أمكن، وهو منصال  يف الرجالا  اسال

ابالالالن لالالالدا فالالالبكره يف  تناكالالالد »  قالالالامال: مالالالوىل لمالالالربالالالن أسالالاللم  خيالالالدملالالالا ذكر « امليالالالزان»يف 
أسالا  ابالن لالدا بالبكره يف »، وكالبل  قالا  يف ترمجالة  ل الد هللا بالن يوسال  :  5  « الكامل 

                                 
  . 1/84«  الكامل»   1 
 .  429  «هدا السارا»   2 
  . 1/421«  الكامل»   3 
 .  16/154«  السيب»   4 
[، وترمجة مال  بن إمساليل 4677[ وحنوه يف ترمجة ل د هللا بن وهيف]2989]« ميزان ايبلتدا »   5 
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يف  حذ  ابالالالن لالالدا باسالالال  بالالالبكره لالالال  «: »لاالالان بالالالن مسالالاللم»، وقالالالا  يف ترمجالالالة  1 «الكامالالل
!! مالالع التأكيالالد للالالم أن ابالالن لالالدا لالالادة مالالا يالالبكر ال قالالات هالالبيب  ليالالدافع لالالنهم  2 «كاملالال 

بعينالال ، فاسالالتمع إليالال  يقالالو  يف « امليالالزان»ويانالالد مالالا قيالالل فالاليهم، وهالالو مالالا ياعلالال  الالالبهد يف 
وفيال  مالن تكلالم فيال  مالع ثقتال  وجاللتال   دىن لال ،... ور أر أن أحالب  «: » ميزابال »مقدمة 

بتليال  مالا، اوفالا مالن أن يتعقاليف للاله... يب أ: ذكرتال  لمالع  فيال   اسم أحد هن لال  ذكالر
 ، فماذا فعل ابن لدا غيب هبا؟!!  3 «لندا

مجالالة مالن « الكامل»يف محل هبا ايبستيعاب املبكور ابن لدا للم أن أدال وقد  -2
أ الالال اب الرسالالالو   الالاللم هللا لليالالال  وسالالاللم، لكنالالال  ر يالالالبكرهم لمالالالع  فالالاليهم ف اشالالالاهم أن 

كلم فيالال ، وإ الالا أدالهالالم ت عالالا لإلمالالا  ال االالارا، وذلالال  لمالالع  الطالالرق يكالالون فالاليهم مالالن يالالت
رمالا يالبكر »إليهم، وألن اإلسناد إليهم يب يصح، وهبا مبهيف معرو  لل اارا، وهو أب  

لالالنهم شالاله  ر يصالالح، ومقصالالوده بالالبل   اَ وت يف كتالالاب المالالعاا  بعالالد الصالال ابة الالالبين رُ 
أمت بيالالان، فقالالا  رمحالال  هللا   ينالبشالرح هالالبا ابالالن لالالدا و وقالالد   4 «ضالع  املالالروا يب الصالال امح

وكل من ل     ة هن ذكالرانه يف هالبا الكتالاب  فإ الا «: »خيد بن أمح أوىف»تعاىل يف ترمجة 
تكلالالم الُ االالارتا  يف ذلالال  اإلسالالناد الالالبا ابتهالالم فيالال  إىل الصالال امح أن ذلالال  اإلسالالناد لالاليي 

َّّت  َُّّ َلَلْيال ت م اوظ، وفي  برر، يب إب  يالتكلم يف الصال ابة  فالإن َأْ الَ اَب َرُسالو ت ا  َ اللَّم ا
اَلال رمالالة وحُ  ق  هم يف اإلسالالال  لكالالل واحالالد مالالنهم يف باسالال  َحالالمت دَ قالال  ت ادُ َقالالهم وتالَ تت  َ  ْ ق ت ُ الالَوَسالاللََّم حلت

 . 5 «يهمفت  م أحد  لَّ كَ تَ من أن يالَ   ة، فهم أجل   ْ للص  

  سالالالتة ولشالالالرون 26مالالالن الصالالال ابة   «الكامالالالل»وجممالالالوا مالالالن أوردهالالالم ابالالالن لالالالدا يف  -3
متهم قد تكلم ال اارا يف   ة أحادي  قد روي  من  ريقهم، ولكن  مع   ابيا، ولا

                                 
 . [4712]« ميزان ايبلتدا »   1 
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، وهالبا هالو «التالاري »، وإ الا تكلالم لالنهم يف  1 «المالعاا »ذل  ر يدال لامتهم يف كتاب  
األبسالاليف واألليالالق، فهالالو يب ينسالاليف إلالاليهم ضالالعاا، وإ الالا يمالالع  أحاديالال  أسالالندت إلالاليهم، 

حيالالال  أاالالالب كالالالال  ال االالالارا يف  وهالالالبا هالالالو موضالالالع اإلبكالالالار للالالالم أمح أمحالالالد ابالالالن لالالالدا،
، ف اب الال  الصالالواب، «الكامالالل يف المالالعاا »، وتالالرجم هلالالبيب  الصالال ابة بسالال    يف «التالالاري »

وأبكر للي  املنكرون، وهلم يف ذلال  حالق  وأا  حالقٍ ، وقالد يقالو  قامالل: إ الا أجالأه إىل ذلال  
ا هالبا حر   أيب ياوت  هن تكلم في  أحد، فالأقو : قالد كالان بوسالع  أن يالورد قالو  ال االار 

يف ترمجالالة الالالراوا املتسالال يف يف ضالالعا  يب يف ترمجالالة الصالال امح، وهللا يسالالاحمنا وإايه ويغاالالر لنالالا 
 ول .

وقالالد كنالال  تناولالال  يف االال  سالالابق ال مابيالالة األو  مالالن هالالبيب  الصالال ابة املالالبكورين يف  -4
، وسالالأذكر ملاالال  مالالا يتعلالالق هبالالم هنالالا   أتالال عهم ملاالال  مالالا يتعلالالق ب قيالالة السالالتة «الكامالالل»

يكالالالون هالالالبا امللاالالال   الالالورة كاملالالالة لل  الالال  بكليتالالال ،   أفالالالرد بعالالالده تاا الالاليل والعشالالالرين، ل
 دراسة ال مابية العشر البين هم حمل هبا ال    إن شا  هللا تعاىل. 

فأما األو  مالنهم وهالو بسالر بالن أمح أر الاة، فماتلال  يف  ال  ت  وابالن معال  والواقالدا  -
ة ابالن معالال  فيال ، وهالاله  وأهالل املدينالة وغالاليبهم يب ي  تالون  ال  ت ، وقالالد بقالل ابالن لالالدا كلمال

كلمة شالديدة جالدا، لكالن لالبر ابالن معال  أبال  يعتقالد أن الرجالل لاليي مالن الصال ابة وينااله 
هالالبا متامالالا، وكالالبا لالالبر ابالالن لالالدا تشالالكك  يف  الال  ت  هالالو اناالالر، فهالالو للالالم حالالد قولالال : 

 . «مشكوك يف    ت »

، وقالالد «يف حدي الال  برالالر»وأمالالا ال الالا:، وهالالو ح شالاله بالالن جنالالادة، فالالأورده لقالالو  ال االالارا  -
تع يف منها البهد ور ير هلا وجها،   ساق ابن لدا ل  أحادي  مالن روايالة شالري  لالن 

                                 
وهم  سالمة بن القيصر، و....وهند بن أمح هالة  وقد كان يف  «المعاا »بعم أورد مجالة منهم يف    1 

، وهلبا قا  أبو حامت يف غيب «المعاا »ذكرهم يف التاري  وبيان لد    ة اإلسناد إليهم غنية لن إدااهلم يف 
، من ذل  قول  يف هند بن أمح هالة ربييف « و  من المعاا »: «المعاا »واحد هن أدالهم ال اارا يف 

 أدال  هالة؟ أمح بن هند ذبيف فما جمهولون، قو  لن  رو »[: 26كما سيأيت يف ترمجت  ]  ملسو هيلع هللا ىلصالند 
 .«هناك من  و  ... ،«المعاا  كتاب» يف ال اارا
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أمح إس اق السال يعه، ومالن روايالة جمالالد لالن الشالعد، و ريالق جمالالد يب ي  ال  حلالا  جمالالد، 
ولكالالن  ريالالق شالالري  ظاهرهالالا السالالالمة، إيب أن يكالالون لل االالارا فيهالالا برالالر، كمالالا قالالا ، فالالإن 

  ر ي    حل شه ذكالر ويب روايالة إيب يف هالبه األحاديال ،  ح برر ال اارا، فهبا يعين أب
فيكالالون هالالبا معكالالرا للالالم ث الالوت  الال  ة ح شالاله،  -للالالم برالالر ال االالارا–وهالاله غالاليب  بتالالة 

 من لتيف ويب حرر. «الكامل»ولئن ر ت    ل  الص  ة فما للم ابن لدا من إيراده يف 

رو  لنال  » اارا فيال : وأما ال ال ، وهو ديلم بن فيبوخ احلميبا،  فقد أورده لقو  ال -
، وقد َوهَّم ال ااراَّ يف هالبا أبالو أمحالد احلالاكم واملتالز تا  وابالُن ح الر، «ابن ل د هللا، في  برر

فالالرأوا أن الالالبا َرَو  لنالال  ابنالال  ل الالُد هللا لالاليي ديلالالم بالالن فالاليبوخ احلمالاليبا، وإ الالا هالالو  الال امح 
منهمالا حالدي جا يف حار امس  فيبوخ الديلمه، فاشت   األمالر للالم ال االارا، ألن لكالل واحالد 

غلالال   بالالينت للالالم َوَهالالم، وكلمالالة  «الكامالالل»األشالالربة، فالالإن  الالحَّ قالالوهلم، فالالإن إداالالا  ديلالالم يف 
ال اارا الب التمدها ابن لدا يف إداالال  لاليي لال  منهالا بصالييف. يف حال  ذهاليف مجالالة 
مالالالن احلاالالالاظ إىل أن الالالالرجل   ديلالالالم بالالالن فالالاليبوخ احلمالالاليبا، وفالالاليبوخ الالالالديلمه  واحالالالد ولكنالالال  

امسال  واسالم أبيال  ف ساليف، وهالبا حمصالل تصالر  ال االارا والرتمالبا وابالن سالعد صتل  يف 
 .«إكمال »وابن ح ان، ودافع لن  مغلطاا دفالا شديدا يف 

لالاليي »وأمالالا الرابالالع فهالالو ذو األ الالابع اجهالالين، وقالالد أورده لقالالو  ال االالارا يف  حدي الال :  -
يالال ، وهالالبا ، وسالالاق حدي الال  هالالبا الاالالرد الالالبا يب يعالالر  لالالبا األ الالابع ذكالالر إيب ف«ابلقالالامم

احلدي  مداره للم ل مان بن لطا  اخلراسا:، وهو متاق للم ضعا  لنالد لامالة النقالاد، 
إيب مالالا كالالان مالالن بلديالال  ُدَحالالْيم احلالالافا فقالالد كالالان يست سالالن حدي الال . وأاي مالالا كالالان ف الال  لالالو 
أابان بقو  دحيم فيال ، فإبال  لالن يناعال  هنالا  ألبال  ااتلال  لليال  ااتالفالا شالديدا، هالا يبكالد 

ا احلالالدي  ولالالد  ضالال ط  لالال . فالالإذا ر ي  الال  هالالبا احلالالدي  فهالالبا هالالا يالالبثر يب اضالالطراب  يف هالالب
حمالالالة للالالم ث الالوت  الال  ة ذا األ الالابع يبسالاليما إذا ر ت  الال   الال  ت  إيب مالالن  ريالالق هالالبه 

 الرواية، فال ت رييف حينئب للم ابن لدا لو ر ت       ت  من وج  معتمد. 

ال االارا ر ينقلهالا غاليبه، وهالو  وأما اخلامي، وهو ذو اليدين، فأورده لكلمة بقلها لالن -
، ويب أراهالالالا ت  الالال  هالالالبه الكلمالالالة لالالالن «يب يصالالالح حدي الالال » -فيمالالالا يالالالْبَكر-قالالالو  ال االالالارا 
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ال اارا يف ترمجة ذا اليدين  فليس  يف شه  من كتيف ال اارا، ويب لزاها إلي  أحالد  
لال  لالن بل إن ابن لدا باس  بقلها هكبا بال إسناد للم اال  لادت  املُْسَتتت َّة فيمالا ينق

لن  -ومنهم ابن لدا–النقاد ومنهم ال اارا فال ينقل لن  إيب إبسناد، وإ ا بقل الناف 
مسع ذا اليالدين، : »-راوا هبا احلدي  لن ذا اليدين-« مطيب»ال اارا قول  يف ترمجة 

، وهبا املناسيف لل ا ، فال يتكلم ال اارا يف األلم األغليف يف ترمجالة «ور ي    حدي  
ا حدي الال  إيب إذا كالالان يب تعالالر   الال  ة هالالبا الصالال امح إيب مالالن  ريالالق هالالبا الصالال امح ممالالعا

احلدي  فيما رأي ، وهللا أللم، وأما ذو اليدين ف اب  الصال  ة بالال مريالة، وقالد أاالرر لال  
حالالدي  السالالهو لكالالن مالالن غالاليب الطريالالق الالالبا أبكالالره، فالالال وجالال   «الصالال يح»ال االالارا يف 

، إيب للالالم سالال يل الالالوهم «الكامالالل»لنالدا يببالالن لالالدا يف إداالالا  هالالبا الصال امح الكالالرا يف 
والغلالالال  الالالالبا يب ين الالالو منالالال  أحالالالد، فالرالالالاهر أبالالال  تالالالوهم ث الالالوت كلمالالالة ال االالالارا املالالالبكورة، 

 فأدال  هلبا، وجل من يب يسهو، وهللا يغار ل  ولنا بكرم  ومن ، ويساحمنا وإايه.

ر يتالالالابع يف »وأمالالالا السالالالادف، وهالالالو خيالالالد بالالالن أمح أوىف، وقالالالد أورده لقالالالو  ال االالالارا فيالالال :  -
، وساق ل  هبا احلدي  الارد البا يب يعر  لزيد ذكر يف الصال ابة إيب بال ، وهالو «دي  ح

حدي  ممطرب مسلسل ابجملاهيل، بل حكم للي  البهد ابلوضع، ويب يعر  ذكر لزيد 
إيب يف هبا احلدي  املوضوا، هالا يزلالز  القالو  ب  الوت  ال  ت ، فلالو ر ت  ال   ال  ت  مالن 

 ا يف إيراده، وهللا أللم.وج  حار، فال ت رييف للم ابن لد

وأما السالابع، وهالو سالال  بالن قاليي، كالبا أورده  هبالبا ايبسالم ابالن لالدا ت عالا لل االارا،  -
سالالمة بالن »، واملعالرو  يف امسال  «ر يصالح حدي ال »وهلبا ر يعرف ، وبقل في  قو  ال االارا 

، و هالو صتلالال  يف  ال  ت ، واألك الالرون للالم لالالد  ث واتالا، وأبالال  اتبعاله، واالالال  يف «قيصالر
ذلالال  املصالالريون فأث توهالالا، ومالالدار ذلالال  للالالم ث الالوت احلالالدي  املسالالتااد منالال   الال  ت ، ويب 
ي    من وجال ، فهالو بعالد ايباالتال  فيال  مسلسالل ابجملاهيالل حي مالا يالدور، وهلالبا قالا  أبالو 

، ومالا دا  األمالر كالبل  فالأا حالرر «ليي حدي   من وج  يصح في  ذكالر  ال  ت » حامت: 
 ؟!!.«الكامل»يل ق أاب أمحد ابن لدا من إيراده يف 
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 الالل »وأمالالا ال الالامن، فهالالو سالاللي  الغطاالالا:، وقالالد أورده ت عالالا لل االالارا، وذكالالر حالالدي   -
، بيالد أن ابالن لالدا تشالك  يف «ر يصالح لالن ساللي »من مسالند ساللي ، وقالا :  «ركعت 

بس ة هبه الكلمة، وغليف للم ظن  أهنا للنسامه، فنسال ها إليال ، ور أقال  لليهالا يف شاله  
لالالالة، ويب لزاهالالالا إليالالال  أحالالالد، وإ الالالا هالالاله كلمالالالة ال االالالالارا يف مالالالن مصالالالناات النسالالالامه املط و 

، وال اارا إ ا يقصد ضع  احلدي  من مسند سلي  ف ساليف، وساللي   بال  «اترك »
الص  ة، وهو  احيف قصة هبا احلدي  وليي   ابي  وإ ا   ابي  جابر بن ل الد هللا 

ماصالال  رضه هللا لن ، ومن جعل  من مسند سلي  فقد غل  وتوهم، وقد شرح  ذلال 
هنالال  مالا تطالعال  يف ترمجالة ساللي ، واال الة األمالر أن ضالع  هالبا الطريالق يب يالبثر للالالم 
  ة احلدي  يف اجملة فهالو صالرر يف الصال ي  ، وساللي   ال امح ر يتشالك  يف هالبا 
أحالالد،   هالالو مالالبكور يف روايالالة مسالاللم أبالال   الالاحيف القصالالة، فمالالا كالالان ين غالاله ألمح أمحالالد أن 

هالالالبا يف ترمجالالالالة أحالالالد رواة الطريالالالالق املنتقالالالد، هالالالالن دون  ، وليتالالال  ذكالالالالر«الكامالالالالل»يالالالورده يف  
 الص امح، وهللا يغار لنا ول  ويساحمنا وإايه.   

وهبا حار ملا  من درستهم يف ا ه السابق، وأكمل ملا  من درستهم يف ا ه  -
 هبا.

  

فأمالالا التاسالالع، فهالالو أبالالو الطايالالل لالالامر بالالن واثلالالة، وهالالو  بالال  الصالال  ة بالالال م نويالالة، وإ الالا  -
ه ابن لالدا بسال يف كراهالة املغاليبة بالن املقسالم الروايالة لنال ، ويب يمالر ذلال  أاب الطايالل أورد

شيئا، يب سيما وقد ظهر أن إلراض املغيبة لن أمح الطايل كالان بسال يف تشاليع أمح الطايالل 
لعله رضه هللا لنهما، وهو تشيع قد  تمل ليي في  غد من مقا  الشيا ، وقد وقالع 

ك بالال  بالالل ويب  شالالد منالال  روااياتالالم، ولالالئن كالالان املغالاليبة قالالد فيالال  مجالالالة مالالن الامالالال ، فلالالم تالالرت 
ألرض لن أمح الطايل، فإن أحدا ر يتال  لن الرواية لن  غاليبه، اللهالم إيب اخلالوارر ويب 
يارح موافقتهم، ولعل  لبل  لقيف ابن لدا ببكر  ليف قتادة من أمح الطايالل أن  دثال  

يي موضالالع حتالدي . وللالالم كالل فمالالا  يف املوقال ، فلالم يطاولالال  أبالو الطايالالل ورأ  أن هالبا لال
 كان ألمح أمحد حاجة يف إيراد أمح الطايل يف هبا الكتاب، وهللا أللم.
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وأما العاشالر، فع الد هللا بالن  بال ، وقالد أورده ابالن لالدا، ت عالا لل االارا الالبا ضالع   - 
، ور يق  ابن لدا للم هبا احلدي ، وقد ذكرت  هناك اجتهادا، ويب «اترك »حدي   يف 
بن  ب  غيبه، وهو حدي  صتل  فيال  ااتالفالا شالديدا، ويب ي  ال  مالن وجال  مالن يعر  يب

الوجالالوه، فلالالو كالالان هالالبا احلالالدي  هالالو معتمالالد مالالن ي  الال   الال  ة ل الالد هللا، فلالاليي لع الالد هللا 
   ة أبدا، ويب ضيب للم ابن لدا سالتئب يف إداال  هنا، ولو كاب     ت   بتة مالن 

  ريق حار، فلم ألرف ، وهللا أللم.

ما احلادا لشر، فهو ل د هللا بن حبافة السهمه، وهو   امح مشهور يب ارتياب وأ - 
، «التالالاري »يف  الال  ت ، وإ الالا أورده ابالالن لالالدا ت عالالا لل االالارا الالالبا ضالالع  حالالدي ا لالال  يف 

ولي  ابن لالدا ذكالر هالبا احلالدي  وضالعا  يف ترمجالة الالراوا املتسال يف يف المالع ، بالديب 
 ة، وهللا أللم.بال حاج «المعاا »من إداا  الص امح يف 

وأمالالالا ال الالالا: لشالالالر، فهالالالو ل الالالد هللا بالالالن سالالاليدان املتطالالالُرودا، وقالالالد أورده ت عالالالا لتمالالالعي   - 
ال االالالارا حدي الالال ، والرجالالالل صتلالالال  يف  الالال  ت ، واألك الالالرون للالالالم أبالالال  اتبعالالاله، وهنالالالاك مالالالن 
يمعا  بل إن ابن لدا ير  أب  ش   اجملهو ، فهو قطعا يب ير     ت ، ولليال  فالال لالو  

 يف هبا الكتاب.   للي  يف إداال 

وأمالالالا ال الالالال  لشالالالر، فهالالالو ل الالالد هللا بالالالن ل الالالد هللا بالالالن أميالالالة، وهالالالو صتلالالال  يف  الالال  ت ،  - 
واألك رون للم ث واتا وهو البا أميل إلي ، ولكن ال اارا ذكره يف التابع ، وابن لدا 
فيمالالالا يرهالالالر اتبالالالع لل االالالارا يف ذلالالال ، وقالالالد بقالالالل كلمالالالة ال االالالارا يف ضالالالع  حدي الالال  مالالالن 

يعقالاليف لليهالالا شالاليئا، بالالل ويب ذكالالر احلالالدي  الالالبا ضالالعا  لالال  ال االالارا، وهالالو  ، ور «التالالاري »
 كما س ق معبور يف إداال  لَعد تهت إايه يف التابع  ت عا لل اارا.

وأما الرابع لشر، فهو ل د هللا بن أمح مطر ، وهو صتل  يف    ت ، والراهر لد   - 
  ت  قالد وهالم فيال  بعالد ث وت    ت ، فإن احلدي  الالبا لعلال  هالو مسالتند القالامل  بصال

المعاا  فبكر اسم  ل د هللا بن أمح مطر   غلطا، والصواب أب  ل د هللا بن مطر  بالن 
لالال  »: «اتركالال »الشالالايب، ول الالد هللا مالالن أبنالالا  التالالابع  ف سالاليف، ولكالالن ال االالارا قالالا  يف 
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، وضع  حدي   البا يب يعر  ل  غيبه، وبقل ابن لدا قول  مقرا، فيعتيف للي  «   ة
 فالرجل لنده فيما يرهر   امح، فلو بزه  لن ذل  لكان أوىل.يف ذل  

وأما اخلامي لشالر، فهالو ل الد هللا بالن املُْعالَتم ت الع ساله، وهالو  بال  الصال  ة، ولكالن يب  - 
ت  ال  لنال  روايالة، وإ الا أورده ابالن لالدا ت عالا لل االارا الالبا ضالع  حدي ال  ف ساليف، ور 

في  يف اسم   ابي  هل هو ل د  يبكر ابن لدا هبا احلدي ، ولعل  لكوب  قد اضطرب
 هللا بن مغنم أو ابن معتم، وكالمها   ابيان، واحلدي  ضعي  للم كل حا .

وأمالالالا السالالالادف لشالالالر، فهالالالو ل الالالد الالالالرمحن بالالالن  بالالال  بالالالن الصالالالام ، وهالالالو صتلالالال  يف  - 
 الال  ت ، وال االالارا ومالالن ورامالال  ابالالن لالالدا يب ي  تالالان لالال   الال  ة، وإ الالا يعدوبالال  مالالن ضالالعاا  

 ، وهللا أللم.«الكامل»ييف للم ابن لدا واحلا  هبا يف إداال  يف التابع ، فال ت ر 

وأما السابع لشر، فهو ل د الرمحن بن َسالنَّة األساللمه، وقالد ذكالره لامالة املصالنا  يف  - 
، ولكنالالال  ألالالالاد «اتركالالال »الصالالال ابة فالالاليهم، وأورده ال االالالارا كالالالبل  يف   قالالالة الصالالال ابة مالالالن 

وبقالل قالو  ال االارا يف  «الكامالل»فأدالال   ، وت عال  ابالن لالدا«المعاا »ترمجت  برمتها يف 
ضالع  حدي ال  الالبا يب يعالر  لال  حالدي  سالواه، فلالئن كالان هالو معتمالد مالن قالا  بصالال  ت  
فالإن احلالالدي  ضالالعي  ابتاالالاق النقالالاد، هالالا يعكالر للالالم ث الالوت  الال  ت ، ولالالئن كابالال   الال  ت  

 لند من ي  تها مستندة إىل شه  حار فلم يرهر ا، وهللا أللم.

فهو ل الد الالرمحن بالن  الاوان، وهالو صتلال  يف  ال  ت ، وال االارا وأما ال امن لشر،  - 
وغيبه يبكره يف التابع ، والراهر أن ابن لدا هن ير  رأا ال اارا حي   در ترمجت  
بقو  ابن مع  بناه رؤيت  ومسال ، وهالو مالا ينااله لنال  الصال  ة، ولالبل  فالال ت رياليف للالم 

 لتابع ، وهللا أللم.ألب  لنده يف لداد ا «الكامل»ابن لدا يف إداال  

وأمالالالا التاسالالالع لشالالالر، فهالالالو ل الالالد الالالالرمحن بالالالن قالالالارب بالالالن األسالالالود، والت قيالالالق أبالالال  لالالاليي  - 
بص امح أ ال، وإ ا أدال  من أدال  يف الص ابة تومها، والرجالل اتبعاله وحدي ال  مرسالل، 

وقالالالالد سالالالال ق  ال االالالالارا فالالالالأورده يف  ،«الكامالالالالل»فالالالالال ت ريالالالاليف للالالالالم ابالالالالن لالالالالدا يف إداالالالالال  
 .«ضعاام »
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العشالالرون، فهالالو لت الالة بالالن لالالوا األبصالالارا، وهالالو مالالن املاتلالال  يف  الال  تهم، ور  وأمالالا - 
يالبكره أك الالر املصالالنا  يف الصالال ابة، والرالالاهر أن ابالالن لالالدا هالالن يب يالالر   الال  ت ، ولالالبل  

، ويب يقالو  م الل هالبا «وأرجالو أبال  يب  ف بال »قا  بعد أن بقل تمالعي  ال االارا حدي ال : 
المعاا  العقيله، ولاليي مالن لادتال  إداالا    يف   امح لنده، وقد وافق  للم إداال  يف

، «امليالالزان»، ويف «ديالوان المالالعاا »أحالد مالالن الصال ابة يف كتابالال ، وكالالبل  ذكالره الالالبهد يف 
 وإن كان استرهر يف بعد بسا  أن ل      .

وأمالالا احلالالادا والعشالالرون، فهالالو لطيالالة بالالن بسالالر، وهنالالاك اثنالالان  لطيالالة بالالن بسالالر  للالالم  - 
 ال امح ابيبتاالاق، واناالر هالالا، وهالو اتبعاله وهالو الالبا الت قيق: أحدمها ماخ:، وهالبا 

، ولليالال  فالالال ت ريالاليف «اتركالال »ذكالالره ابالالن لالالدا ت عالالا لل االالارا الالالبا ذكالالره يف التالالابع  مالالن 
 للي . وهللا أللم.

وأمالالالا ال الالالا: والعشالالالرون، فهالالالو لمالالالرو بالالالن ل يالالالد هللا احلمالالالرمه، وابالالالن لالالالدا بقالالالل لالالالن  - 
ولعلالال  مسالالتند مالالن أث الال  لالال   الال  ة أو  ال االالارا تمالالعي  حدي الال  الالالبا يب يعالالر  لالال  غالاليبه

 رؤية، و رح  ب  يب ت    ل     ة، فهو لنده اتبعه، فال يال  في .  

وأما ال ال  والعشرون، فهو كدير المد، وكدير اتبعه للالم الصال يح وقالد وهالم مالن  - 
لده   ابيا التمادا للم رواية وقع فيها غل  من الراوا فأشعر بص  ت ، والرجالل بعالد 

 ، وأورده لامة املصنا  يف المعاا  يف مصناااتم، وإيراد ابن لدا ل  وبقل   ذل  ضعي
كال  املمعا  ل  يد  للم التقاده لد     ت ، فهو يب يورد مالن الصال ابة يف الكامالل 
إيب مالالالن كالالالان المالالالع  يف أحالالالادي هم يب فالالاليهم، ولالالاليي يف الصالالال ابة ال ابتالالالة  الالال  تهم أحالالالد 

 ي للم أمح أمحد يف شأب  لتيف ويب حرر.متكلم في  ويب ضعي  واحلمد هلل، فلي

وأمالالا الرابالالع والعشالالرون، فهالالو كنابالالة بالالن ل الالاف بالالن مالالرداف، والرجالالل ر يالالبكره أحالالد يف  - 
يف أمسالا  التالابع ، وذكالر أن لال  رؤيالة، ور  «اتركال »الص ابة، غاليب ابالن منالده فإبال  ذكالره يف 

لالم قالالدة املصالنا  ل «اإل الابة»، وإ الا أورده ابالن ح الر يف «معرفالة الصال ابة»يدال  يف 
يف الصالال ابة مالالن ذكالالر كالالل مالالن ذكالالر برؤيالالة فالاليهم، وإيب فالرالالاهر أن الرجالالل اتبعالاله، وهالالو مالالا 
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، وأورده العقيلالاله وابالالن ح الالان يف  «جمهالالو »فقالالا :  «التقريالاليف»اسالالتقر لليالال  أمالالر احلالالافا يف 
 كتابيهما، فال ت رييف للم ابن لدا في .

وا لالالن جسالالرة، وهالالبا اتبعالاله ر وأمالالا اخلالالامي والعشالالرون، فهالالو حمالالدور الالالبهله، الالالرا - 
يبكره أحد ق  يف الص ابة ويب يعر  بغيب حدي   لن جسرة يف داو  اجناليف املسال د، 
وإ الالا يشالالت   م الالدور بالالن خيالالد اهلالالبا، وهالالبا األاالاليب صتلالال  يف  الال  ت ، وأو  مالالن الالال  
بينهما فيما أللم مغلطاا وت عال  بعمالهم، والصالواب التاريالق، ويب ت رياليف للالم ابالن لالدا 

 يي بص امح.في  فل

، وهالو  ال امح ملسو هيلع هللا ىلصوأما السادف والعشالرون، فهالو هنالد بالن أمح هالالة، ربياليف النالد  - 
بالالالال مريالالالة، وإ الالالا أورده ابالالالن لالالالدا ت عالالالا لل االالالارا الالالالبا أدالالالال  المالالالعاا  لمالالالع  حدي الالال  

 رو »، وقد أبكر أبو حامت ذل  للم ال االارا إذ قالا : ملسو هيلع هللا ىلصاملشهور يف و   الند 
 كتالالالالالالاب» يف ال االالالالالارا أدالالالالالالال  هالالالالالالة؟ أمح بالالالالالن هنالالالالالالد ذبالالالالاليف فمالالالالالا جمهولالالالالالالون، قالالالالالو  لنالالالالال 

 «الكامالل»، وهالبا هالن يعتاليف للالم ابالن لالدا إداالال  يف «هنالاك مالن  الو  ... ،«المعاا 
 ل  وت    ت ، وهللا أللم.   

من الص ابة، أقسالا   «الكامل»فت صل من مجيع ذل  أن من ذكرهم ابن لدا يف  -  
 ثالثة: 

 ابُن َلدتاٍ  أب  أوردهم ت عا لل اارا، وكالان األو : من ث ت     تهم، وهبيب  البين بال َّ 
قصالد ال االالارا وابالن لالالدا مالن ورامالال  بيالان ضالالع  احلالدي  املالالروا لالنهم، ويب يالالبثر ذلالال  
للم    تهم شيئا، وهبا ها يعتيف في  للم ابن لدا يف معرمهم ألب  كالان ميكنال  بيالان 

ل الالق هالالبا العتالاليف ضالالع  حالالدي هم يف ترمجالالة أحالالد رواة اإلسالالناد املتسالال    يف ضالالعا ، ويب ي
ور يالوردهم  «اتركال »ال اارا إيب يف النادر حي  أورد لامتهم متكلمالا للالم أحالادي هم يف 

 .«المعاا »، الال  ابن لدا فإب  أدال اجميع يف «المعاا »يف 
وال الالا:: مالالن ااتلالال  يف  الال  ت  مالالنهم، ويكالالون الرالالاهر أن ابالالن لالالدا هالالن يب يعالالدهم يف 

ع ، وهالالبيب  يب لتالاليف للالالم ابالالن لالالدا فالاليهم فهالالم لنالالده الصالال ابة، وإ الالا يعالالدهم مالالن التالالاب
اتبعون يب   ابة، وإن كان غيبه يعالدهم يف الصال ابة، ويب يقمالم للالم جمتهالد بقالو  م لال  
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مالالن اجملتهالالدين. وهالالبيب  بولالالان: أحالالدمها: السالالابق وهالالو مالالن كتالالار ابالالن لالالدا القالالو  بكوبالال  
ضعا  ابالن لالدا ت عالا  اتبعه، و بيهما: من يب يعر  ل     ة إيب من  ريق حدي   البا

لل اارا أو غيبه، فعد  ث وت حدي   البا هالو معتمالد ث الوت  ال  ت  قالاض بعالد   ال ة 
    ت ، واحملصلة فيهما واحدة ويب ت رييف للم ابن لدا فيهما.

وال ال : من يب ت    ل     ة أ ال، وإ الا أورد يف الصال ابة تومهالا أو اشالت اها، وهالبيب  
هالبا ال  ال  أ الال، فالإهنم ليسالوا  ال ابة بيقال ، ويب لال ة ليسوا من اببتنا ويب للم شالر  
 بتوهم من توهم اال  ذل .   
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 الاصل ال ا:
 « الكامل يف ضعاا  الرجا »الص ابة البين أوردهم ابن لدا يف كتاب  
 القسم ال ا:

 يل.اَ لامر بن واثلة أبو الط   -9
: القو  يف    ت :   أوَّيبج

ذكره يف الص ابة: ابن قابع يف  لن ، وقد يب ااتال  يف ث وت    ت  رضه هللا
، وابن ل د ال  يف  2 «معرفة الص ابة»، وأبو بعيم يف  1 «مع م الص ابة»
، وهو من  5 « اإل ابة»، وابن ح ر يف  4 «أسد الغابة»، وابن األثيب يف  3 «ايبستيعاب»

 .مثا: سنوات ملسو هيلع هللا ىلص غار الص ابة ولد لا  أحد، وأدرك من حياة الند 
 يا: ذكر ابن لدا ل : ب
 ، وقا :«الكامل»يف -رمح  هللا-ابن لدا  أورده -
قري جا من  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد رو  َلن رسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلصَوَلُ     ة من رسو  هللا » -

 لشرين حدي جا.
حدثنا ابن محاد، َحدََّثينت  اأ ْبن َأمْحَد ْبن حن ل، قَاَ : حدثالَنا لله بن املديين،  -

، وقيل َلُ : َكاَن مغيبة ينكر الرواية َلن أمح قَاَ : مسع  جرير ْبن ل داحلميد
 . 6 الطايل؟ قَاَ : بعم

حدثنا جعار ْبن حُمَمَّد ْبن اللي  الزايدا، قَاَ : حدثنا مسلم ْبن إتبالَراهتيم، قَاَ :  -
ثنا شع ة، َلن قتادة، قَاَ : سأل  أاب الطايل، َلن حدي  ابملوق ، فالَقاَ : لكل 
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 . 1 مقا  مقا 
َمحت الط َاْيلت َما َرَواُه ُهَو َلْن َرُسو ت هللات قَاَ  الشَّيْ  - لطا   ملسو هيلع هللا ىلصُ : َوَلْو ذََكْرُت ألت

حنو  من لشرين  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب، وأبو الطايل أشهر من ذاك، َوَلُ  َلن رسو  هللا 
حدي جا، وكان اخلوارر يبموب  ابتصال  بعله ْبن أمح  اليف للي  السال ، وقول  

  . 2 «ت   فبامل ، وفمل أهل ، وليي بروااي

     ل ا: التعليق والدراسة:
، وذكر أن ل  أحادي  ك يبة لن الند ملسو هيلع هللا ىلصأث   ابن لدا ل     ة الند  -

وأب  ليي برواايت  من  ف، وليي يف ذل  ااتال  إن شا  هللا تعاىل،  ملسو هيلع هللا ىلص
من وجوه  بتة، ور  ملسو هيلع هللا ىلص  لرسو  هللا ا لن  رؤيتُ وت رُ : »السََّكن ابن وقد قا 

 . 3 «لصغره ملسو هيلع هللا ىلص ب  مساا من رسو  هللا  يرو لن  من وج 

من أجل الكلمة الب بقل فيها لن جرير  «الكامل»وإ ا أدال  ابن لدا يف  -
بن ل د احلميد إبكار أو كراهة مغيبة بن مقسم الرواية لن أمح الطايل، وقد بقلها 

،  ولعل   4 « «كان يب يع أ ادي  »ويف لاا: »وقا :  ،«إكمال »مغلطاا يف 
أيما يف ترمجة لمرو بن شعييف، لن جرير، لن مغيبة،  «الكامل»ما يف يقصد 
كان يب يع أ ادي  سار بن أمح اجعد، واالف بن لمرو، وأمح الطايل، »قا : 

، والراهر أن إلراض مغيبة لن حدي  أمح  5 «وبص ياة ل د هللا بن لمرو
هللا لن  من  الطايل إ ا كان للماارقة يف املبهيف، فقد كان أبو الطايل رضه

                                 
 . 26/129  »اتري  دمشق«، وابرر: «ابملوق »ليي في   ، و 4/263«  شعيف اإلميان»  1 
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 احلدي ، يف ثقة الطايل أبو وكان»شيعة لله رضه هللا لن ، كما يقو  ابن سعد: 
كان »، والراهر أن تشيع  كان للم    الشيعة األوامل  فقد  1 «متشيعا وكان

للم حد قو  ابن   2 «حم ا يف لله يعرت  بامل الشيا  إيب أب  كان يقد  لليا
مسع  أاب ل د هللا يعين حممد بن : »لل اكم «راتري  بيسابو »ويف  ل د ال ،

ر ترك ال اارا حدي  أمح الطايل لامر بن واثلة؟ قا :    وسئل:ر يعقوب األا
، وقد كان املغيبة بن مقسم ل مابيا، بل كان  مل  3  «ألب  كان يار  يف التشيع

للم للتهٍ  رضه هللا لن  بعد احلمل
م ترك  ، فالراهر أن هبا هو احلامل ل  لل 4 

الرواية لن ، يب شه  حار، وإذا كان كبل ، فال ضيب للم أمح الطايل رضه هللا 
لن  من ذل ، ولبا ر يتال  لن الرواية لن  أحد غيب مغيبة فيما بلغنا، وهللا 

 أللم. 

ولعل  لبل  لقَّيف ابن لدا ذل  بطليف قتادة من  احلدي ، وامتناا أمح  -
، وقد رواه ابن لساكر بلار  املبكور وأت ع  الطايل من حتدي   يببشغال  ابملوق 

 ،سأل  أاب الطايل لن حدي  وهو يطو  ابلكع ة»برواية أار  لن قتادة قا : 

                                 
  .6/551«    قات ابن سعد» 1 
  .4/1696«  ايبستيعاب »2 
للم ذل   ،وفي  برر ألن ال اارا قد ارر حدي  »  قا  مغلطاا: 7/153«  إكما  اتبييف الكما »  3 

[ لن ل يد هللا بن موسم، لن معرو  بن ارَّبوذ، 127، قل : بعم أارج  ال اارا ]«اتاق مجالة املبرا 
، وليي ألمح لن أمح الطايل، لن لله، رضه هللا لنهما، وهو من لواا ال اارا، فإب  ها يلت ق ب الثيات 

األار  من إفرا  أمح الطايل يف التشيع، فلم  الطايل ذكر يف ال اارا غيب هبا املوضع، وما ذكره احلافا ابن
 أق  ل  للم دليل ويب شاهد، وهو كال  ما بقل  ابن ل د ال ، فيما ممم، وهللا أللم.

 . 397/  28:  «الكما  اتبييف »  4 
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، ليدلل هببا للم احتاا   1 «إن هبا ليي موضع مقا  ،فقا  إن لكل مقا  مقايب
 العلما  ب  والتنامهم ابلسماا من ، وهللا أللم.

ايت ، وأب  ليي فيها ما يتكلم في ، وبيان أن   اتم ترمجت  ب يان   ة روا -
اخلوارر يتكلمون يف أمح الطايل بس يف تشيع  ألميب املبمن  لله بن أمح  اليف 

 رضه هللا لنهما.

ومع ذل  فكان األوىل اببن لدا أن ينزه أاب الطايل رضه هللا لن  لن إدراج   -
لص  ة، وليي في  يف هبا السار املتم د للمعاا  واملرتوك ، فالرجل  ب  ا

مطعن، وتشيع أم ا  أمح الطايل لعله رضه هللا لنهما، هو من التشيع البا 
 تمل،  وليي من التشيع البا    ب  للم  اح  ، كما قد  ار بعد ذل ، 
فما بقه من هبا التشيع انن شه  ال تة، وإ ا هه رلوبة وخبدقة االصة وقلة 

 اي.لقل، وشر مستطيب، وابهلل تستدفع ال ال
 ل د هللا بن  ب . -10

 أويب: القو  يف    ت : 
مع الالالالالم »، وابالالالالالن قالالالالالابع يف  2 «مع الالالالالم الصالالالالال ابة»ذكالالالالالره يف الصالالالالال ابة: ال غالالالالالوا يف 

،  5 «معرفالالة الصالال ابة»، وأبالالو بعالاليم يف  4 «معرفالالة الصالال ابة»، وابالالن منالالده يف  3 «الصالال ابة
، وابالالالن ح الالالر يف  7 «أسالالالد الغابالالالة»، وابالالالن األثالالاليب يف  6 «ايبسالالالتيعاب»وابالالالن ل الالالد الالالال  يف 

                                 
 .  وهو أوسع من ترجم ألمح الطايل رضه هللا لن  فيما وقا  للي 129-26/128  «اتري  دمشق»  1 
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، وذكر أن الرتمبا لده من مجلالة الصال ابة  2 «اإلانبة»، وذكره مغلطاا يف  1 «اإل ابة»
ور يالالالالبكر مسالالالالالا مالالالالن النالالالالد »، وقالالالالا  فيالالالال : « ملسو هيلع هللا ىلصتسالالالالمية أ الالالال اب النالالالالد »يف جزمالالالال  
 . 3 «ملسو هيلع هللا ىلص

 ل :  ابن لدا بيا: ذكر    
  ، وقا :«الكامل»يف  -رمح  هللا-أورده ابن لدا  - 
ل د هللا بن  ب ، لن الند  لم هللا للي  »ن محاد يقو : قا  ال اارا: مسع  اب  - 

 . 4 «وسلم، ور يصح
  . 5 «وهبا البا قال  ال اارا ر أق  للم حدي   -

  ل ا: التعليق والدراسة: 
أورد ابالالالن لالالالدا ل الالالد هللا بالالالن  بالالال  رضالالاله هللا لنالالال  هنالالالا ت عالالالا لل االالالارا، ولكالالالن  -

، ولالو كالالان «التالاري »، وإ الا تكلالم للالم حدي ال  يف «المالعاا »ال االارا ر يالورده يف 
ابالالالن لالالالدا أورد كلمالالالة ال االالالارا هالالالبه يف ترمجالالالة الالالالراوا الالالالبا هالالالو سالالال يف ضالالالع  
حالالالدي  ل الالالد هللا بالالالن  بالالال  لكالالالان أوىل لالالال    أوىل، ولكالالالن قالالالد يعتالالالبر لنالالال  هنالالالا يف 
اصوص هبا املو ن  بال  ر يقال  للالم ذلال  احلالدي  الالبا يعنيال  ال االارا، كمالا 

 . أللم رح هببا، وهللا

وقالالد ذكالالر لامالالة مالالن تالالرجم لع الالد هللا بالالن  بالال ، هالالبا احلالالدي  الالالبا يرهالالر أبالالال   -
مقصالالالود ال االالالارا يف كلمتالالال  السالالالابقة، ور يقالالال  لليالالال  ابالالالن لالالالدا، وهالالالو حالالالدي  

َّّت ْبنت َ بتٍ  قَاَ  َجاَ  ُلَمُر ْبُن اخْلَطَّابت إتىَل النَّالبت ت   :فالَقالا َ  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّْعبت ت َلْن َلْ دت ا

                                 
  .4/29  «اإل ابة»  1 
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 . 1031ترمجة:  7/7  «الكامل»  5 



 

 
1924 

الالالالْن قالَرْيرالالالالةَ اَي َرُسالالالالو  ٍى ىلت مت َّّت إتىن ت َمالالالالَرْرُت  َت الالالالْورَاةت َأيَب  ،َ  ا الالالالَن التالَّ الالالالَع مت َفَكتالالالاليَف ىلت َجَوامت
َّّت  :َأْلرتُضَها َلَلْيالَ . قالا َ  َّّت  ،ملسو هيلع هللا ىلصفالتالَغيالَّالَر َوْجالُ  َرُسالو ت ا : فالُقْلالُ  لال ُ : قالاَ  َلْ الُد ا

َّّت  ْسالالاَل ت دتينالالاج  :ُلَمالالرُ  فالَقالالا َ  ملسو هيلع هللا ىلصَأيَب تالالالَر  َمالالا بتَوْجالال ت َرُسالالو ت ا إلت َّّت َرابو َوابت الاليَنا ابت َرضت
َُ مٍَّد  الم »  : َّ قَا َ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفُسر تَ  َلنت النَّبت ت  :َرُسويبج. قَا َ  ملسو هيلع هللا ىلصَومت َوالَّبت  بالْاست

الَن األَُمالمت بتَيدتهت َلْو َأْ َ َح فتيُكْم ُموَسم  َّ اتالَّ الْعُتُموُه َوتالرَْكُتُموىنت َلَمَلْلُتْم إتبَُّكْم َحر تال م مت
 .«َوَأاَن َحر ُكْم متَن النَّ تي ت َ 

وقد ااتل  في  للم الشعد ااتالفا ك يبا، واضطرب يف إسناده اضطرااب     
يبٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  بت ت  َحدَّحَ » فقا :  «العلل»شديدا، وقد سرد ذل  الدارقطين يف   َبشت

، نت لَ  جُمَالتٍد، َلنْ  ُهَشْيٍم، َلنْ  اْلكتْندتا ،  .ُلَمرَ  َلنْ  َجابتٍر، َلنْ  الشَّْعدت ت
رُ  َوَااَلَا ُ     دٍ  َغيالْ ُهمْ  ُهَشْيٍم، َأْ َ ابت  متنْ  َواحت َ َة، َأمحت  ْبنُ  ُلْ َمانُ  متنالْ  ْبنُ  َوَللته   َشيالْ

ُرُهْم، اْلُمَعلَّم، ْبنُ  َوَسعتيدُ  ُمْسلتٍم، ،ال َلنت  جُمَالتٍد، َلنْ  ُهَشْيٍم، َلنْ  فالَرَوْوهُ  َوَغيالْ  شَّْعدت ت
َّ  َجا َ  ُلَمرَ  َأنَّ  َجابتٍر: َلنْ   .ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت
، َلنت  َلْنُ ، ال الَّْورتا   فالَرَواهُ  اْجُْعاته ، َجابتر   َوَااَلَاُهمْ     َّّت  َلْ دت  َلنْ  الشَّْعدت ت  يَزتيدَ  ْبنت  ا

، َّ  َجا َ  ُلَمرَ  َأنَّ  اأْلَْبَصارتا ت  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت
،ال َلنت : فتي ت  َوقتيلَ     ، َلنت  َجابتٍر، َلنْ   الَّْورتا ت َّّت  َلْ دت  َلنْ  الشَّْعدت ت  َ بت ٍ  ْبنت  ا

، َّ  َجا َ  ُلَمرَ  َأنَّ  اأْلَْبَصارتا ت   .ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت
، َلنت  َجابتٍر، َلنْ  قالْيٍي، ْبنت  َلْمرتو َلنْ : َجْعَارٍ  ْبنُ  َمْسَلَمةُ  َوقَا َ     .ُلَمرَ  َلنْ  الشَّْعدت ت
، َحدََّثينت : خَامتَدةَ  َأمحت  نُ بْ  َ َْي  َوقَا َ    ، َأمحت ، َلامترٍ  َلنْ  َوُحَرْي    َ بت ٍ  َلنْ  الشَّْعدت ت

، َُّّ  اأْلَْبَصارتا ت لصََّوابت  َأْلَلمُ  َوَغيْبتهت، َوا  . 1 «ابت
الب  «العلل»ور يرجح الدارقطين هنا شيئا، وهو من املوا ن القليلة يف كتاب      

بتوقا   «وهللا أللم ابلصواب»وقد يوحه اكتااؤه بقول : ر يبكر فيها الصواب، 
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أو لد  است ماره الراجح في ، فلو كان ير    ة وج  من وجوه  لرج   
للم لادت ، ولو أن وجها منها ميكن أن يكون هو الراجح فليي البا في  ذكر 
ل د هللا بن  ب  اا ، ذل  أن املعرو  يف هبا احلدي  أب  من حدي  جابر، 

  ب ، َلنت  ْبن هللات  َل د»: «اترك »، وقد قا  ال اارا يف  1 ن كان في  ما في وإ
، . قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص النَّد ت  حَّ  َورَْ  الشَّعدت ، َلنت  َجابتر   َلنْ  الشَّعدت ، َلنت : جُمالتد َوقَا َ  .َيصت
هَ  ُلَمَر، َأنَّ  جابر  با مصيب . فه 2 «ملسو هيلع هللا ىلص النَّد ت  إتىَل  بتكتتابٍ  جا َ  َلنُ ، هللا َرضت

 من  إىل ترجيح حدي  جابر، وهللا أللم.
 لن الشعد، لن جمالد، لن: في  وقيل »: «اإل ابة»وأما قو  احلافا يف   

 أن جابر لن الشعد، لن جمالد، قا : »ال اارا قا  . 3 أرجح واألو . جابر
 بن  ب  بن هللا لع د احلدي  هبا ال غوا وجعل«. يصح بكتاب، ويب أتم لمر
 الرمحن ل د ترمجة يف أييت حار حدي ا ل  وجدت وقد اطأ، وهو ملاضه،ا قيي
 ، فاي  برر من بواح متعددة: 4 «تعاىل هللا شا  إن، األبصارا رب  ل د بن
فأما ترجي   رواية جابر لن الشعد لن ل د هللا بن  ب ، للم رواية جمالد  - أ

للم ذل  الرتجيح لن الشعد لن جابر أن لمر... فغيب مسلم ل  إذ ر يُقتْم 
دليال، بل الراهر االف ، وكأن احلافا ر يست مر اخلال  الشديد في  

 سالتئب، ولو است مره لنقل  للم األغليف.

وبقل  لن ال اارا تمعي  رواية جمالد لن الشعد لن جابر، فليي  - ب
يف شه  ها ب  أيدينا من كتيف ال اارا، بل املنقو  لن  املوجود يف كت   

                                 
[، بعالم 6520ذل  أب  من رواية جمالالد بالن سالعيد، وهالو لاليي ابلقالوا، وقالد تغاليب يف حاالر لمالره ]التقرياليف:  1 

، ولكنالال  ضالالعا  يف موضالالع « الالدوق» : 11/70مغلطالالاا   «إكمالالا »كمالالا يف   «الصالالغيب»قالالا  ال االالارا فيالال  يف 
[ لن الرتمبا، لن . وإن كان بعمهم ميشاله حدي ال  لالن الشالعد 7468] «الك يب» يهقه يف حار، كما بقل  ال

 .ألب  من أللم اخللق ب ، وهللا أللم
 . 5/39  «التاري  الك يب»  2 
 «.اإل ابة»فهو األو  ذتكرجا يف  « ب  بن هللا ل د لن الشعد، لن جابر،» يعين:  3 
 . 4/29  «اإل ابة»  4 
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ة الشعد لن ل د هللا بن  ب  وهو البا بقل  ابن لدا تمعي  رواي
 وغيبه، فاهلل أللم.

، ور يبكر يف  1 وقد ترجم احلافا لع د الرمحن بن ل د ربٍ  األبصارا - ت
ترمجت  حدي ا لع د هللا بن  ب  كما قا ، بل ويب ذكر ل د هللا بن  ب  

 أ ال هنال ، وهللا أللم.
دار يدور للم ضعي ، وهلبا قا  ال اارا   وأاي كان الراجح فاحلدي  حي ما -

 .«ويب يصح»كلمت  النافبة: 
وي قم القو   ب  ر يرد ذكر لع د هللا بن  ب  ابلص  ة إيب يف هبا احلدي   -

ف سيف، وهو يب ي    كما س ق، فلئن ر يكن من ح ة للم إث ات    ت  إيب 
يف لد الرتمبا  هبا ف سيف فما للم ابن لدا من  ف إذا ذكره هاهنا، بيد أن

ما لعل  يايد أن « ملسو هيلع هللا ىلصور يبكر مسالا من الند »ل  يف الص ابة   قول  لق  : 
لع د هللا رؤية وليي ل  مساا، فلو كان معتمده هبا احلدي  فال ح ة في ، وإن  

 كان غيبه، فلم أق  للي ، وهللا أللم.  
ه  ل د هللا بن  -11  .ُحَبافَة السَّْهمته  الُقَرشت

 القو  يف    ت : أويب:    
مع الالالالالم »، وابالالالالالن قالالالالالابع يف  2 «مع الالالالالم الصالالالالال ابة»ذكالالالالالره يف الصالالالالال ابة: ال غالالالالالوا يف 

،  5 «ايبسالالتيعاب»، وابالالن ل الالد الالال  يف  4 «معرفالالة الصالال ابة»، وأبالالو بعالاليم يف  3 «الصالال ابة
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، وهالالالو  بالالال  الصالالال  ة،  2 «اإل الالالابة»، وابالالالن ح الالالر يف  1 «أسالالالد الغابالالالة»وابالالالن األثالالاليب يف 
 .كورة يف الص اح يف غيب مو نمشتهر هبا، أا اره مب 

  بيا: ذكر ابن لدا ل : 
 ، وقا :«الكامل»يف  -رمح  هللا-ابن لدا  ترجم ل  -   
ل د هللا بن حبافة السهمه القرشه، يب »مسع  ابن محاد يقو : قا  ال اارا: » -   

 . 3 «يصح حدي  
، حدثنا هتَشاُ  ْبُن َلمَّا - ُم ْبُن اللَّْي ت ٍر، حدثنا ُسَوْيُد ْبُن َلْ دت اْلَعزتيزت، أا ان اْلَقاست

، َلْن َلْ دت هللا بن ُحَبافََة  ، َلْن َمْسُعودت ْبنت احْلََكمت َومتيَل، َلنت الز ْهرتا ت حدثنا قالرَُّة ْبُن َحيالْ
: َأنَّ َرُسوَ  هللات  لم هللا للي  وسلم َأَمَرُه َأْن يالَبذ تَن يفت َأْهلت مت ج يفت ُمبَ  ذ تبتَ  السَّْهمته ت

ُ   ُْعٍم َوُشْرٍب َوذتْكرت هللات »بالَع الُهْم:  َ  َأَحد   فَإتبالََّها َأايَّ  «.َأْن يب َيُصوَ  َهبتهت اأَلايَّ
وهالالبا احلالالدي  هالالو الالالبا أشالالار إليالال  ال االالارا لع الالد هللا بالالن حبافالالة أبالال  يب   قالالا :  -
 .   4 «يصح

  ل ا: التعليق والدراسة: 
االالالارا فيالالال ، ور يصالالاليف ابالالالن لالالالدا رمحالالال  هللا يف إ الالالا أورده ابالالالن لالالالدا لكلمالالالة ال  -

، يب سيما والرجل  ب  الصال  ة بالال مريالة  فهالو مالن «المعاا »إدراج  بس  ها يف 
  5 ، وأا الالاره يف الصالال احملسو هيلع هللا ىلصالسالالابق  األولالال  املعالالروف  مالالن أ الال اب النالالد 

وغيبها، وإ ا تكلم ال اارا فيما يرو  لن  من أحادي ، فإهنا يب تصح إلي ، وكم 
  امح  ب  الص  ة، يب يرو  لن  ك يب شه ، أو يب يرو  لن  شه  أ ال. من  
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، أحاديالالال  ثالثالالة لنالالال  ُحاالالا»: -«اإل الالابة»كمالالالا يف –وأمالالا قالالو  ابالالالن ال الْرقالاله     
، فإب  يب يبثر هبا للم   ة وث وت    ت  شيئا،  1 «ايبتصا  بص ي ة ليس 

 لم فيها. ما دام     ت   بتة بطريق حار غيب هبه األحادي  املتك
وقالالد أورد ابالالن لالالدا حالالدي ا مالالن هالالبه األحاديالال  الالال الح الالالب أشالالار إليهالالا ابالالن  -

، َلالالْن َلْ الالدت هللا بالالن ُحَبافالالَة  ال قالاله، وهالالو حالالدي  ، َلالالْن َمْسالالُعودت بالالنت احْلََكالالمت الز ْهالالرتا ت
: َأنَّ َرُسالالالوَ  هللات  الالاللم هللا لليالالال  وسالالاللم َأَمالالالَرُه َأْن يالالالالَبذ تَن يفت َأْهالالاللت  الالالْهمته ت الالال ج يفت السَّ مت

ُ   ُْعٍم َوُشْرٍب َوذتْكرت هللات »ُمَبذ تبتَ  بالَع الُهْم:  َ  َأَحد   فَإتبالََّها َأايَّ  .  «َأْن يب َيُصوَ  َهبتهت اأَلايَّ

، والطالال ا: يف  2 «املسالالتدرك»وهالالبا احلالالدي  أارجالال  مالالن هالالبا الوجالال  احلالالاكم يف    
، وابالالالالالن لسالالالالالاكر يف  4 «انحالالالالالاد وامل الالالالالا:»، وابالالالالالن أمح لا الالالالالم  يف  3 «األوسالالالالال »
 ، من  ريق سويد، ب . 5 «اترك »

 . 6 ويب يصح فالزهرا ر يسمع من مسعود بن احلكم كما قا  النسامه    
وقالالالالد ااتلالالالال  يف هالالالالبا اإلسالالالالناد ااتالفالالالالا شالالالالديدا للالالالالم حالالالالد ت قالالالالو  احلالالالالافا يف   
 . 8 يف سرد بعد هبا ايباتال  «الك  »، وقد أ ا  النسامه يف  7 «اإل ابة»

 أنَّ : هريرة أمح لن املسييف، بن سعيد حدي  لن وسئل»لل الدارقطين: ويف ل   
 َّ َّّت  َلْ دَ  بالَع َ  َوَسلَّمَ  للي  هللا  لم النَّدت  يَب  َأنْ : »مت ج  يفت  َيُطو ُ  ُحَباَفةَ  ْبنَ  ا

 «.َوذتْكرٍ  َوُشْربٍ  َأْكلٍ  َأايَّ ُ  فَإتبالََّها اأْلَايَّ َ  َهبتهت  َتُصوُموا
 َلْنُ    اْاُتلت َ  الز ْهرتا ، ي ت يالْروت : فالَقا َ   
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 .َلْن ُ  َواْاُتلت َ  اأْلَْاَمرت  َأمحت  ْبنُ  َ التحُ  فالَرَواهُ 
، َلنت  َ التٍح، َلنْ : َرْوح   فالَقا َ  ، اْبنت  َلنت  الز ْهرتا ت  .ُهَريالَرةَ  َأمحت  َلنْ  اْلُمَسي تيفت

، مُحَْيدٍ  ْبنت  إتبالَراهتيمَ  َلنْ  َواْاُتلت َ  ه ت  َلنْ  مُحَْيٍد، ْبنت  إتبالَراهتيمَ  َلنْ : مُحَْيد   َقا َ فالَ  الر َؤاست
، َلنت  َ التٍح،  .ُهَريالَرةَ  َأمحت  َلنْ  َسَلَمَة، َوَأمحت  َسعتيٍد، َلنْ  الز ْهرتا ت
يَنَة، َأمحت  اْبنت  َلنت : قتيلَ  وََكَبلت َ   .مُحَْيدٍ  ْبنت  إتبالَراهتيمَ  َلنْ  مسَت
 .ُهَريالَرةَ  َأمحت  َلنْ  َوْحَدُه، َسعتيدٍ  َلنْ  َلْنُ ،: َوقتيلَ 
، َلنت : َأْرَقمَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َوقَا َ  ، اْبنت  َلنت  الز ْهرتا ت َّّت  َلْ دت  َلنْ  اْلُمَسي تيفت  ُحَباَفَة، ْبنت  ا
َُّّ  َ لَّم النَّدت ت  َلنت   .َوَسلَّمَ  َلَلْي ت  ا

، َلنت : َوقتيلَ  ،الز رَقت  احْلََكمت  ْبنت  َمْسُعودت  َلنْ  الز ْهرتا ت  ُحَباَفَة. اْبنت  َلنت  ه ت
، َلنت : الز بالْيدتا   َوقَا َ    .احْلََكمت  ْبنت  َمْسُعودت  َلنْ  الز ْهرتا ت

لصََّوابت  َأْش الُهَها الز بالْيدتا ت  َوقالْو ُ   .ابت
َّّت  َلْ دُ  َوقَا َ  ، َلنت : بَُدْيلٍ  ْبنُ  ا ، اْبنت  َلنْ  الز ْهرتا ت  بالَع َ : ُهَريالَرةَ  َأمحت  َلنْ  اْلُمَسي تيفت
َُّّ  َ لَّم النَّدت    َواللَّ َّةت، احْلَْلقت  يفت  البََّكاةَ  َأنَّ  فتي ت  َوذََكرَ  َوْرقَا َ  ْبنُ  بَُدْيلُ  َوَسلَّمَ  َلَلْي ت  ا
ٍ ، ْبنُ  َسعتيدُ  قَاَل ُ   . 1 «ضعياان َومُهَا بَُدْيٍل، اْبنت  َلنت  َسالَّ
لزهرا، وليي فيها ذكر ل د فها هو قد ب  للم ترجيح رواية الز بيدا لن ا   

 هللا بن حبافة أ ال. 
فت صَّل من هبا أن حدي  ل د هللا بن حبافة املبكور يب ي    ويب يصح، كما  -

قال  ال اارا ومن وافق . ومع ذل  فال أتثيب هلبا للم ث وت    ة ل د هللا بن 
لم حبافة رضه هللا لن ، ألهنا ليس  معتمدة للم هبا احلدي ، وي قم اللو  ل

بعد كل هبا، وهللا  «الكامل»أمح أمحد ابن لدا رمح  هللا يف إداال  يف كتاب 
 يغار ل  ويساحم  وإايان، وهللا أللم.
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 .ا  ودت رُ طْ ان املت دَ يْ ل د هللا بن ست  -12
 أويب: القو  يف    ت :

، «اإل الالابة»، وابالالن ح الالر يف  1 «أسالالد الغابالالة»ذكالالره يف الصالال ابة: ابالالن األثالاليب يف  -
الالل الالد هللا»وقالالا :  مالالن بالالين  -بكسالالر املالاليم، وسالالكون الطالالا - ودا  رُ طالالان املت دَ يْ  بالالن ست

ة، وقالا  بَ بالب من بين سليم، قالا  ابالن ح الان يقالا : لال   ال  ة، وبالز  الرَّ ات ود فَ رُ طْ مت 
ابن شاه  وابالن سالعد: ذكالروا أبال  رأ  النالد  اللم هللا لليال  وساللم و ساللم، وقالا  

يف  الالالة اجمعالالة ق الالل بصالال   ال االالارا: يب يتالالابع لليالال ، يعالالين حدي الال  لالالن أمح بكالالر
النهار، وقا  ابن لالدا: لال  حالدي  واحالد، وهالو شال   اجملهالو ، وألالاده ابالن ح الان 
يف التالابع   فقالا : رو  لالن أمح ذر وحبياالة، رو  لنال  ميمالون بالن مهالران وغالاليبه،  

 . 2 «كبا قا  ال اارا

 اَتبتعتالالاله   فَإتبَّالال ُ  »: «الاالالالتح»، وقالالالا  احلالالافا يف  3 وذكالالره ابالالن أمح حالالالامت يف التالالابع   -
الرُ  أَبَّ ُ  إتيبَّ  َك تيب   اإلانبالة فاليمن ااتلال  »، وذكالره مغلطالاا يف  4 « اْلَعَدالالةت  َمْعالُرو ت  َغيالْ

اتبعالاله  »، ور يالالزد للالالم مالالا سالال ق، والرالالاهر أن الصالالواب أبالال   5 «فيالال  مالالن الصالال ابة
م اشالالالرة، وإ الالالا يالالالروا لالالالن  ملسو هيلع هللا ىلص، فلالالالم أقالالال  لالالال  للالالالم روايالالالة لالالالن النالالالد «ك الالاليب

لالالم ذلالال  مرتمجالالوه، ومالالن ذكالالر أن لالال  رؤيالالة، ر أيت مسالالتند الصالال ابة، كمالالا ومالالع ل
 .ذل ، وهللا أللم

  بيا: ذكر ابن لدا ل : 

                                 
  .3/273  «أسد الغابة»  1 
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 ، وقا :«الكامل»يف  -رمح  هللا-ابن لدا ذكره  -
ودا يب يتابع يف رُ طْ ان املت دَ يْ ال اارا: ل د هللا بن ست قا  : يقو  محاد ابن مسع ُ » -
 . 1 حدي  
  . 2 «را حدي  واحد، وهو ش   اجملهو وهبا البا أشار إلي  ال اا -

  ل ا: التعليق والدراسة:
اتكا ا للم قو  ال االارا فيال :  «الكامل»أورد ابن لدا ل د هللا بن سيدان يف  -
، وظالالاهر كالالال  ابالالن لالالدا أبالال  يب يعتالالد بكوبالال   الال ابيا، وإ الالا «يب يتالالابع يف حدي الال »

وهو يعين جهالة احلا  يب ، «وهو ش   اجملهو »يعده من التابع ، بقرينة قول  في : 
صالال ابة معروفالالون ويب يقالالا  م الالل هالالبا يف  الال امح، فالجهالالالة العالال  كمالالا هالالو بالال ، 

ابلعدالالالة للالالم كالالل حالالا ، بعالالم قالالد يقالالع ل عمالالهم جهالالالة لالال ، ويب تمالالره شالاليئا، ألن 
الغالالرض مالالن معرفالالة لالال  الالالراوا هالالو معرفالالة حالالال  ولدالتالال ، وهالالبه املعرفالالة ابحلالالا  

ة أمجع ، للم ما هالو املتقالرر لنالد مجالاهيب أهالل السالنة والعدالة حا لة يف الص اب
 واجمالة، سوا  من لرف  لين  منهم ومن ر تعر .

وهالالبا احلالالدي  الالالبا تكلالالم فيالال  ال االالارا وت عالال  لليالال  ابالالن لالالدا وغالاليبه، هالالو مالالا  -
لالالن وكيالالع بالالن   4 «املصالالن »، وابالالن أمح شالالي ة يف  3 «السالالنن»أارجالال  الالالدارقطين يف 

 ، لن معمر. 5 «املصن »اجراح، و ل د الرخاق يف 

كالمها  معمر، ووكيع  لن جعار بن برقان، لن  ب  بن احل ار الكالله، لن 
، َبْكرٍ  َأمحت  َمعَ  اْجُُمَعةَ  َشهتْدتُ »ل د هللا بن سيدان، قا :  د تيقت  ُاْط الُت ُ  َفَكاَب ْ  الص ت

 َأنْ  إتىَل  َوَ اَلتُ ُ  ُاْط الُت ُ  َفَكاَب ْ  ُلَمَر، َمعَ  َشهتْدانَ   َّ  النالََّهارت، بتْص ت  قالْ لَ  َوَ اَلتُ ُ 
 َأنْ  َوُاْط الُتُ  إتىَل  َ اَلتُ ُ  َفَكاَب ْ  ُلْ َماَن، َمعَ  َشهتْدانَ   َّ  النالََّهاُر، ابالَتَص َ : َأُقو َ 

                                 
 . 5/110  «التاري  الك يب»  1 
 . 1032ترمجة رقم:  7/8  «الكامل»  2 
 .[1623] «سنن الدارقطين»  3 
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ا رَأَْي ُ  َفَما النالََّهاُر، خَا َ : َأُقو َ  هبا لاا وكيع، ورواية  «أَْبَكَرهُ  َويب َذلت َ  َلابَ  َأَحدج
 بن وه صتصرا. معمر
 ريق يب ي    ... ول د هللا بن سيدان »: «شرح الص يح»قا  ابن بطا  يف    

 . 1 «يب يعر 
ْيَدانَ  اْبنت  َوضع ت  َضْعات ت، َلَلم َواتالََّاُقوا »: «اخلال ة»وقا  النووا يف   . 2 «ست

 . 4 «ْيحَمْرقَاةت املََااتت »، وللم القارا يف  3 «شرح أمح داود»وبقل  لن  العيين يف 

َّّت  َلْ دَ  إتيبَّ  ثتَقات   رتَجالُ ُ »: «الاتح»وقا  ابن ح ر يف      يَداَن، ْبنَ  ا  َوُهوَ  ست
رُ  أَبَّ ُ  إتيبَّ  َك تيب   اَتبتعته   فَإتبَّ ُ  َساكتَنة ، حَتَْتابتيَّة   بالْعَدَها اْلُمْهَمَلةت  بتَكْسرت   َمْعُرو ت  َغيالْ

ْ  ُ » َلدتاٍ : ابنُ  قَا َ  اْلَعَداَلةت،  َلَلم يالَتاَبعُ  يَب » اْلُ َاارتا : َوقَا َ  ،«اْلَمْ ُهو ت  شت
ْنُ ... َأقالَو  ُهوَ  َما َلاَرَض ُ  َبلْ  «َحدتي ت ت   . 5  «مت
جيد  ... إىل أن  إسناد   وهبا»: «الاتح»واال  ابُن رَجيٍف احلن له فقا  يف     
ْيَدان بن هللا ول د :قا  إب  : وقيل الرببة، نم إب : قيل املطرودا، الس لمه ست

يف  سعدٍ  ابن وذكره الع له، وثق  ذر، وأمح وحبياة بكر أمح لن يروا جزرا ،
 ، وقا «ملسو هيلع هللا ىلص الند رأ  أب  ذكروا»: وقا  الشا ، بز  هن الص ابة   قة

 ال اارا، ، وأما«ملسو هيلع هللا ىلص الند أدرك أب  ذكروا»: «الرقة اتري »يف  القشيبا
 إن»: املنبر ابن هبا، وقو  حدي   إىل يشيب كأب  ،«حدي   للم يتابع يب»: فقا 
 كل من ابلرجا  ألر  وأمحد لقو  ال اارا، متابعة هو ،«ي    يب احلدي  هبا
 . 6 «للي  والتمد ب  استد  وقد احلدي ، هبا يف تكلم من

                                 
 . 2/497  «شرح ابن بطا »  1 
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جمهو  يب »، وقا  ه ة هللا الط ا: «ليي ابلقوا»قل : وقا  الدارقطين:    
  1 «تقو  بروايت  ح ة

ار احلكم للم هبا احلدي  معتمد للم حا  ابن سيدان، فمن ي    ومد 
   ت ، يص ح حدي   هبا يب حمالة، وكبا من يوثق ، وأما من يب ي    ل  

الص  ة، فيباه مستورا ويمع  حدي   هبا، ولعل ال ا: هو األقرب للصواب، 
واية لن فلم أيت أحد هن ذكروا ل  الص  ة بدليل ب  للم هبا، ويب تعر  ل  ر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالند 
وابن لدا هن يب ي    ل  الص  ة كما مر شرح كالم ، وللي  فال لو  لليال  يف  -

 فهو داال يف شر  ، وهللا أللم. «الكامل يف المعاا »إيراده يف 
 
 
 
 

 .املازومه أمية أمح بن هللا ل د بن هللا ل د[ 13]
 أويب: القو  يف    ت :

 ، وقا  3 «أَبي  مع أسلم» الطََّ تا: ا وق ، 2 «ُ  َ ة   ل » حامت: أَبو قا  -
 رسو  واحد، وق د ثوب يف يصله رحه أب  ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت ت  َلنت  حاا»: الَواقتدتا  

، وابن ح ان يف لمره لند  1 ، وكبا قا  ابن شاه  4 «سن  مثان ول  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

                                 
 . 2/437  «ميزان ايبلتدا »  1 
 . 5/89  «اجرح والتعديل»  2 
 . 1/745  «تع يل املناعة»  3 
يصله يف ثوب واحد، يب ي    من  ملسو هيلع هللا ىلص  وحدي  رؤية الند 534-6/533  «سعد  قات ابن »  4 

 حُمَمَّدُ  َرَواهُ  حدي ٍ  َلنْ  َأمحت  وسأل ُ »[ 230 ريق ل دهللا بن ل د هللا بن أمح أمية، فاه العلل يببن أمح حامت: ]
: قَا َ  املَْازومه  اْلُمَغيبَةت  ْبنت  أمح ُأميَّة بن هللا ل د بن هللا ل د َلنْ  َأبتي ت، َلنْ  ُلْرَوة، ْبنت  هتَشا ت  َلنْ  إتْسَ اَق، ْبنُ 
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أن مصعيف  «الط قات»ويعكر للي  ما ذكره ابن سعد يف  . 2 ملسو هيلع هللا ىلصموت الند 
َخوَّر ل د هللا بن ل د هللا بن أمح أمية ابنت  خينيف، فولدت ل  قري ة بن لميب 

، فمن يالَزو تُج  مصعيف بن لميب البا  3 ومصعيف، و... ولدَّد بعد ولده
مثا: سن ؟!! هبا ها يب  ملسو هيلع هللا ىلصاستشهد يف أحد يكون لمره لند وفاة الند 

هللا قوُ  الط ا يعقل، ويبيد َضْعَ  قو ت الواقدا ومن ت ع  يف مقدار لمر ل د 
أب  أسلم مع أبي ، وقد أسلم أبوه ل د هللا بن أمح أمية ق ل فتح مكة، فيكون ل د 

غالما  غيبا ابن حنو مخي سن ،  -حسيف قو  الواقدا–هللا بن ل د هللا يومئب 
، فرهر هببا أب  ر يكن ابن مثان «أسلم»فال يقا  فيمن يف هبه السن ت لادة: 

ا، وإ ا الراهر أب  كان أك  من ذل  بك يب، فرما قارب سن  كما يقو  الواقد
ال الث  وهللا أللم، لكن قد يشكل للم ذل  قلة روايت  بل ابعدامها فلم يرو 

إيب حدي ا واحدا ذكر في  أب  رحه يصله يف ثوب واحد،  ملسو هيلع هللا ىلصشيئا لن الند 
 إشكا  في  واتاق احلااظ للم أب  ر ي    لن ، فأين رواايت  لو كان ك يبا؟! ويب

إن شا  هللا تعاىل، فإن لد  العلم يب يعين العلم ابلعد ، فقد يكون ل  رواية ور 

                                                                             
 َأمحت  ْبنت  هللا ل د لن ُلْرَوة، لن أَبتي ت، الز تاَند، َلنْ  َأمحت  اْبنُ  َوَرَواهُ  .«واحدٍ  ثالْوبٍ  يفت  يصل ته ملسو هيلع هللا ىلص الندَّ  رأي ُ »

 ؟«واحدٍ  ثالْوبٍ  يفت  يصل ته ملسو هيلع هللا ىلص الندَّ  رََأ  أَبَّ ُ »: ُأميَّة
، ُشْعَ ُة، َرَواهُ : َأمحت  فالَقا َ      َلنْ : فقالوا العطَّار  وَأاَبن ُسَليمان، ابن ومحَّاد َلوابة، َوَأبُو خَْيٍد، ْبنُ  ومحَّادُ  ومال  

 .«واحدٍ  ثالْوبٍ  يفت  َسَلمة أ  ت  بي ت  يف ملسو هيلع هللا ىلص الندَّ  رأ  َأبَّ ُ »: َسَلمة َأمحت  ْبنت  ُلَمرَ  َلنْ  َأبتي ت، َلنْ  ُلْرَوة، ْبنت  هتَشا ت 
  .الصَّ يحُ  َوُهوَ : ينت يالعْ    
 َهَبا؟ ُلْرَوة ْبنت  هتَشا ت  َلنْ  إتْسَ اَق، ْبنُ  حُمَمَّدُ  حدي ت  َلنْ  ُخْرَلةَ  َأبُو وُسئتلَ    
 لن َسَلمة، أمح ابن لمر لن ُلْرَوة، حدي ُ : والصَّ يحُ  َوَهم ، ُأميَّة َأمحت  ْبنت  هللا ل د بن هللا ل د حدي ُ : فالَقا َ    

وقد جز   » : 4/505  «اللسان»م ل هبا ابن ل د ال ، وغيبه ح  قا  احلافا يف ، وقا  «ملسو هيلع هللا ىلص الند ت 
 .«ك يب من األممة  ن ابن إس اق غل  للم هشا  يف تسمية   امح هبا احلدي ...

 .[591ملغلطاا ] «اإلانبة» ، و3/298 «أسد الغابة»  1 
 . 3/215  «ال قات»  2 
 . 3/107  «الط قات» 3 
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تصلنا، إذ بقل ما يغين لنها فلم  تج الناف إليها، والرجل متأار اإلسال  وقد 
يكون ابشغل بغيب الرواية، أو كان هكن يت رخ و تا  يف احلدي  للم لادة 

 ذل ، وهبا أبوه ل د هللا بن أمح أمية ر كتل  بعد الص ابة يومئب، أو غيب
أحد يف    ت ، فهو   امح بيق ، ويب تكاد تعر  ل  رواية أ ال، فاهلل أللم 

 اقيقة احلا .
 «اإل ابة»كما يف -قابع وابن خبر، وابن ال اوردا،: الص ابة كبل  يف وذكره -

 . 2 «اإل ابة» يف ح ر وابن ، 1  «الغابة أسد» يف األثيب وابن ،-وغيبها

مد: اتبعه »، وقا  الع له:  3 «اترك »وذكره ال اارا يف التابع  من  -
 يف ، وكبا ابن ح ان، ف عد أن ذكره يف الص ابة، كما مر، فقد ألاده 4 «ثقة

 وايار مكة أهل جلة من »: «مشاهيب للما  األمصار»، بل قا  يف  5 التابع 
    ة َل ُ  تصح ويب »، وقا : «ايبستيعاب» يف ال  ل د ، وذكره ابن 6 «التابع 
. وقد س ق ما  7 «َسَلَمة أ  َلنْ  روايُت . شر نا للم ذكرانه ولكنا لصغره، لنده،

                                 
  .3/298  «ةالغاب أسد»  1 
  .4/156  «اإل ابة»  2 
 .[591ملغلطاا ] «اإلانبة» ، وابرر: 5/129  «التاري  الك يب»  3 
 .[920للع له ] «ال قات»  4 
 . 5/35  «ال قات»  5 
 .[618] «مشاهيب للما  األمصار»  6 
 ذكر للم الكتاب اهب يف أقتصر ور » : 1/24، وشر   ما قال  يف أو  كتاب    3/942  «ايبستيعاب»  7 

 مسع أو رؤية، رحه أو ب ، مبمنجا واحدة لَْقَيةج  ولو ،ملسو هيلع هللا ىلص الند لقه من ذكران ح  وجمالست     ت      من
 أبوين من لهده للم ولد من ذكران وكبل  روايتنا حسيف للم بنا ذل  واتصل. لن  فأداها لارة من 

. للي  يرد ور إلي  الصدقة أد  قد ب  مبمنا كان منو  هبا، وحنو للي ، وابرك إلي ، برر أو ل ، مسلم ، فدلا
 .«ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسو  إلي  أشار البا القرن يستكمل كل  وهببا
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ميكن اجواب ب  لن  غره، وذكره أبو الامامل الصغا: فيمن يف    تهم برر 
 . 2  «اإلانبة»، ومغلطاا يف  1 «بقعة الصداين»من 

  . 3  «املتاق واملارتق»طييف يف وقد حرر الكال  في  اخل  -

  بيا: ذكر ابن لدا ل : 
 :، وقا «الكامل» يف -هللا رمح - لدا ابن أمحد ذكره أبو  -

 أمية أمح بن هللا ل د بن هللا ل د»الُ اارا:  قا : يقو  محاد ابن مسع ُ  » -
 . 5 « 4 «برر إسناده يف ،ملسو هيلع هللا ىلص الند لن سلمة، أ  لن املازومه،

 الدراسة: ل ا: التعليق و   
أورد ابن لدا ل د هللا بن ل د هللا بن أمح أمية، ت عا لل اارا فيما يرهر، فإب   -

ر يورد في  أك ر من تمعي  ال اارا حلدي   لن أ  سلمة، وللم اال  لادت  
املطردة ر يعقيف بشه ، بل ويب أسند احلدي  البا تكلم لن  ال اارا، بل ور 

إلادة القو   ن ال اارا كان أحسن تصرفا يف  يبكره جمرد ذكر، ولسنا ااجة إىل
وإ ا قا  ما قا  يف  «ضعاام »م ل هبا من ابن لدا فإب  ر يدال الرجل يف 

، ور يكن ب  حاجة «المعاا »، الال   اح نا أمح أمحد فإب  أورده يف «التاري »
أبدا إىل ذل ، فإن تمعي  ال اارا منصيف للم ث وت احلدي  لن ل د هللا يب 

لم ل د هللا باس ، كما ب   ابن لدا باس  للم ذل  يف غيب موضع، فكان ل
 األليق إيراده يف ترمجة الراوا املمع  بس   .
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وها يلا  ايببت اه: أن الن  البا بقل  ابن لدا لن ابن محاد، لن ال اارا،  -
لن حد  بن موسم، لن ال اارا، وليي   1 «المعاا »يوافق ما بقل  العقيله يف 

حد منهما الن  للم ذكر لاا احلدي  البا ضعا  ال اارا، ها جعل يف وا
يف ال وب الواحد،  وهبا بعد كوب  يب  ملسو هيلع هللا ىلصالعقيله ياسره ادي   الة الند 

كما يف   «التاري  الك يب»يوافق اإلسناد البا ساق  ال اارا، فهو صال  ما يف 
احلافا ابن ح ر   وهه رواية ابن سهل، وهه موافقة ملا كان ب  يدا –مط ولت  

، ولعل العقيله التمد للم حار  فلم -«اللسان»كما يرهر من بقل  منها يف 
يم   هبا املوضع، وااتل  األمر للي ، وها يقوا هبا ايبحتما  ما وقع ل  يف 
هبا التاسيب من إشكايبت أار  كزايدت  لارة  لن أبي   ب   ل د هللا بن ل د 

ويب غيبه، وقد قا   «الكامل»لمة ، وليس  يف هللا بن أمح أمية  وب   أ  س
 أهنا تردد لندا وليي  أبي  لن  في   ]يعين التاري  الك يب[ أر ر »احلافا: 

وهو يصله يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وهو كما قا ،   إن حدي  رؤيت  الند «هنا اب لة خايدة
ثوب واحد، ليي يف إسناده أ  سلمة، وإ ا يرو  لن ل د هللا بن ل د هللا أب  

يف بي  أ  سلمة...، وقد س ق بيان لد  ث وت  وأن ذكر ل د  ملسو هيلع هللا ىلصأ  الند ر 
،  فهبا ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن ل د هللا في  وهم والصواب لمر بن أمح سلمة، لن الند 

وحنوه يقوا أن العقيله ر يم   هبا املوضع للم الوج  البا ين غه، وهللا 
 أللم.

 د هللا بن ل د هللا بن وأما احلدي  البا لناه ال اارا ابلتمعي  من حدي  ل -
  1 «الك يب»، والط ا: يف  2 «التاري  الك يب»أمح أمية، فهو ما أارج  ال اارا يف 
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ثوابن، لن  ْبن حُمَمَّد َلنْ  الرَّمْحَن، َلْ د ْبن احلارح َلنت  ذميف، من  ريق ابن َأمحت 
َّ ال ل د هللا بن ل د هللا بن أمح أمية، لن أ  سلمة رضه هللا لنها: َأنَّ   ملسو هيلع هللا ىلص نَّدت

 «.النَّارُ  َمسَّ ت  هتَّا تالَوضَُّئوا»: قَا َ 

 .«يف إسناده برر»قا  ال اارا:    
وهببا فإن احلدي   املرفول  البا يرويهما ل د هللا بن ل د هللا بن أمية يب  -

م اشرة وهو حدي  رؤيت  ل   ملسو هيلع هللا ىلصي  تان، سوا  منهما ما رواه لن الند 
ه لن لمت  أ  سلمة رضه هللا لنها، لن يصله يف ثوب واحد، أو ما روا ملسو هيلع هللا ىلص
يف الوضو  ها مس  النار، واخللل فيهما من غيبه، كما مر بياب ،  ملسو هيلع هللا ىلصالند 

من  ريق غيب هبه الرواايت  -لند من يقو  ببل  –فلويب أب   ب  الص  ة 
 لكن ضعاها قادحا يف ث وت الص  ة ل . 

 المعاا ، لكوب  ر ت    والراهر أن ابن لدا إ ا تسمح يف إداا  ل د هللا يف -
   ت  لنده، ت عا لل اارا ومجالة من العلما  هن س ق ذكرهم هن يعدون ل د 
هللا من التابع ، وقد وقع للعقيله يف هبا املوضع باي ما وقع يببن لدا، 

كما مر، وهبا ها يقوا أب  لنده اتبعه   «ضعاام »فأورد هو انار ل د هللا يف 
لعقيله ر يدرر أحدا من الص ابة يف كتاب  فيما أحسيف، وليي بص امح، فإن ا

 وهللا أللم.

 .بن أمح مطر  هللا ل د[ 14] 
 أويب: القو  يف    ت :
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 مع م» يف ، وذكره ال غوا«ل     ة»:  1 «التاري  الك يب»ال اارا يف  قا  -
 معرفة» يف بعيم وأبو ، 3 «الص ابة مع م» يف قابع وابن ، 2 «الص ابة
 ، 6 «الغابة أسد» يف األثيب وابن ، 5 «ايبستيعاب» يف ال  ل د وابن ، 4 «الص ابة

 .وغيبهم  7 «اإل ابة» يف ح ر وابن

والراهر أن مستندهم يف إث ات    ت : ما رواه رفدة بن قمالة، لن  اأ    
بن راشد، يف قصة البا اغتصيف أات ، وأن احل ار قا : اسألوا َمْن ههنا من 

، فسألوا ل د هللا بن أمح مطر ، فقا : مسع  رسو  ملسو هيلع هللا ىلصأ  اب رسو  هللا 
 ، و ذكر احلدي ، وسيأيت سرو  وتاصيل القو  في  لما قليل.ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

وذهيف بعد العلما  إىل أب  ليي بص امح، وأن رفدة بن قمالة أو  اأ بن  -
راشد، قد غل  يف سياقة هبا احلدي ، وأن الصواب في :  ل د هللا بن مطر  

ول د هللا هبا من أبنا  التابع ، والص  ة جده، وهن قا  هببا أبو بن الشايب  
، وقا  أبو حامت م ل  أو  األمر   8 «للل ابن أمح حامت»خرلة قويب واحدا كما يف 

 «العلل»، و 10 «اجرح»،   لاد وتردد يف هبا يف  9 «اجرح والتعديل»كما يف 
. وت ع أاب حامت «، أو غيبه؟!يب أدرا هو ابن مطر  ]يعين ابن الشايب[»وقا : 

، -«اإل ابة»كما يف -وأاب خرلة: أبو أمحد العسكرا  -للم قول  األو -
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، وتعق هم «إن رفدة وهم في ، وأن  واب  ل د هللا بن مطر  بن الشايب»فقا : 
، كبا «ور يصح لندا قو  من قا  ذل »: «ايبستيعاب»ابن ل د ال ، فقا  يف 
يبكر وج  لد    ت ، والراهر أن الصواب مع من قا  قا  ابن ل د ال ، ور 

 ب  ليي بص امح، ولبا لاد احلافا وذكره يف القسم الرابع من حر  الع  يف 
اإلانبة »، وهو فيمن ذكر يف الص ابة غلطا، وذكره مغلطاا يف  1 «اإل ابة»

 . 2 «فيمن ااتل  في  من الص ابة
  بيا: ذكر ابن لدا ل : 

 :، قا «الكامل»يف  -هللا رمح - لدا ابن أمحد ذكره أبو  -

ل د هللا بن أمح مطر  ل     ة،  »الُ اارا:  قا : يقو  محاد ابن مسع ُ »   -
 . 3 «ور يصح إسناده

: -ْفَدُة حدثنا احْلَُسْ ُ ْبُن َلْ دت هللات اْلَقطَّاُن، حدثنا هتَشاُ  ْبُن َلمَّاٍر، حدثنا رت  - يالْعينت
َ احْلَ َّاُر بتَرُجٍل َقدت اْغَتَصيَف التُح ْبُن رَ حدثنا  َ  -اْبَن ُقَماَلةَ  ه  قا : ُأيتت َاشٍد اْلُقَرشت

ُأْاَتُ  بالْاَسَها، فالَقاَ : اْح تُسوُه َوَسُلوا َمْن هُهَنا متْن َأْ َ ابت َرُسو ت هللات  لم هللا 
ْعُ  رَ  ُسوَ  هللات  لم هللا للي  وسلم. فالَقاُلوا: َلْ ُد هللات ْبُن َأمحت ُمَطر تٍ . فالَقاَ : مسَت

لسَّْي ت »للي  وسلم يقو :  قَاَ : «. َمْن َسَطَّم احْلُْرَمتالْ ت ايبثالنالتالْ ت َفُاط وا َوسَطُ  ابت
وََكتالُ وا إتىَل َلْ دت هللات ْبنت َل َّاٍف َيْسأَُلوبَُ  َلْن َذلتَ ، َفَكَتيَف إتلَْيهتْم متتْ لت قالْو ت َلْ دت هللات 

 ر تٍ .ْبنت َأمحت ُمطَ 

 . 4 «وهبا احلدي  هو احلدي  البا أشار إلي  ال اارا أب  يب يصح ل  -
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  ل ا: التعليق والدراسة:
، «المعاا »أورد ابن لدا الرجل ت عا لل اارا، بيد أن ال اارا كالعادة ر يورده يف  -

 والراهر أن ابن لدا يت ع  يف ذل ،  ، وال اارا ي    ل  الص  ة،«التاري »وإ ا يف 
–هبا ها يباب للم ابن لدا، إيراده من ث ت     تهم لنده هبا، و  يف  عق تي ألب  ر

يف هبا الكتاب املات  ابلمعاا ، وبعم فقد ب  قصده ولبره يف ذل ،  -للم األقل
ولكن ليت  ما فعل ويب التبر، فإن مقا  الص  ة وَتل  لن أن يُورَد أحد  تالَل َّي ب  يف 

  ، وهللا يغار ألمح أمحد ويرمح . ديوان ُجعتل للمعاا
وأما احلدي  البا أشار إلي  ال اارا وضعَّا  لع د هللا بن أمح مطر ، فهو ما أارج   -

، وابن قابع يف  2 «مع م الص ابة»، وال غوا يف  1 «انحاد وامل ا:»ابن أمح لا م يف 
مساوئ »يف  ، واخلرامطه 4 «معرفة الص ابة»، وأبو بعيم يف  3 «مع م الص ابة»

من  ريق  -  7 «شعيف اإلميان»، وال يهقه يف  6 «التال  القلوب»، ويف  5 «األاالق
اتري  »ومن  ريق  ابن لساكر يف –  8 «المعاا »، والعقيله يف -ابن لدا 

لن  –  10 «اجز  العاشر من حدي  »وهو يف  –من  ريق هشا  بن لمار  - 9 «دمشق
القرشه، لن ل د هللا بن أمح مطر  قا  مسع   رفدة بن قمالة، لن  اأ بن راشد

 فبكره، ويف سياق  قصة. ملسو هيلع هللا ىلصالند 
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، ووافق  ابن لدا، وكبا العقيله، «ويب يصح إسناده»وقد ضعا  ال اارا فقا :    
يف »، وقا  ابن السكن: «غرييف»، وقا  ابن منده: «ويب  اا هبا اللاا إيب ب »وقا : 

 . 1 «إسناده برر
، وسأل ُ »بن أمح حامت: يب «العلل»ويف     لم اٍر،  بنُ  هتشا ُ  رواهُ  حدتي ٍ  َلن ُخرلة وأاب أمحت

يبت  بنت  ُمطر ت ت  بنت  هللات  َل دت  لن هتشا  ، وُروتا رواهُ  كبا: أمحت  وذكر احلدي ... قا  ا ت  الش ت
 .غيبُهُ  أو ُهو، هبا أدرتا قوَلُ ، فال الكال ُ  هبا
 هللات  َل دت  لن هتنٍد، أمحت  بنُ  وداُودُ  قتادُة، احلدتي  هبا رو  اطأ ، هبا: ُخرلة أبُو وقا   
يبت، بنت  ُمطر ت ت  بنت  ا ت يحُ  وهبا احلدتي ، بترُجٍل... ُأيتت  احلَ َّار أنَّ  الش ت  .  2 «الص  ت

 َهَبا لتلَّةَ  َوَجْدتُ  َوَقدْ ، َأْلَلمُ  َوهللا قَاَ ، َكَبا »وقا  ابن قابع بعد سياق حدي  هشا : 
، و  يباحْلَدتي ت ا ت  كن و ما قا  أبو ُخرلة.   «ساق  من  ريق ل د هللا بن مطر ت  بن الش ت

  3 وهبا احلدي  البا لللوا ب  حدي  رفدة لن  اأ، هو ما أارج  ابن أمح شي ة 
من  ريق يزيد بن هارون كالمها لن محيد، لن بكر بن   4 لن ابن أمح لدا، وابن قابع

ار رجل خىن اببنت ... فقا  ل د هللا بن مطر  وأبو ل د هللا املز:، قا : رفع إىل احل 
 بردة... وساق احلدي .

من  ريق معاذ بن هشا ، لن أبي ، لن   5 «التال  القلوب»وأارج  اخلرامطه يف   
 «أات »قتادة، ب  وللق  أبو خرلة لن قتادة وداود بن أمح هند، ووقع لند اخلرامطه: 

 . «ابنت »مكان 
ث   من إسناد هشا  بن لمار، ها يد  للم بكارة ما رواه، وأب  وهبه أسابيد أ ح وأ  

غل ، وها يبكد هبه النكارة ويزيدها: ما ذكر يف رواية هشا  من أهنم كت وا إىل ابن 
ل اف يسألوب ، وهبا يب ميكن أبدا، ملوت ابن ل اف ق ل هبا بزمان، قا  احلافا ابن 

                                 
 . 8/309  «اإل ابة»  1 
 .[1369]«العلل» 2 
 .[29471] «املصن »  3 
 . 2/108  «مع م الص ابة»  4 
 .[186] «التال  القلوب» 5 



 

 
1943 

 يله أن ق ل مات ل اف ابن أن مالة،ق بن رفدة رواية ويمع  »: «اإل ابة»ح ر يف 
 ثالح سنة الزبيب بن هللا َل د قتل بعد احل اخ إمارة وا فإب   ويلة، مدة األمر احل ار
 مثان سنة ل اف بن هللا َل د موت وكان العراق، إمرة وىل   سنت ، فأقا  وس ع ،
 .   1 «وست 

 لة: الغل  من رفدة بن قمالة.وقد ااتلاوا فيمن املاطئ يف هبا احلدي ، فقا  مجا  
 بن هللا ل د هو إ ا قمالة، بن رفدة في  َغلت َ  غل  ، هبا »: «اجرح»قا  أبو حامت يف   

، وت ع أاب حامت للم ذل  العسكرا،  2 «   ة جده الشايب بن هللا ل د بن مطر 
 لندا صحي ور فتي ت، غل  قمالة ْبن رفدة إن: ويقولون»وتعق   ابن ل د ال  فقا : 

، ور أيت ابن ل د ال  للم ذل  بدليل، فالصواب مع غيبه،  3 «َذلت َ  قَا َ  من قو 
، يعين حدي نا،  4 « ات  خان من قتل يف اب ل حدي  ول  »: «امليزان»وقا  البهد يف 

ورفدة واٍه مرتوك احلدي ، ر يوثق  إيب هشا  بن لمار ف سيف، والناف للم ترك 
 . 5 «اتبييف التهبييف»، و«امليزان»  يف حدي  ، وابرر ترمجت

بينما ذهيف مجالة أار  إىل أن الغل  في  من  اأ بن راشد، وقد أورده ال اارا   
، وكبا فعل العقيله فإب  ر  6 «ر يصح حدي  »  اأ بن راشد، وقا :أيما يف ترمجة 

احلدي ،  ، و اأ شامه جمهو ، بل قا  األخدا: مرتوك 7 يورده إيب يف ترمجة  اأ
 . 8 «اللسان»وراجع ترمجت  يف 

وأاي ما كان فاحلدي  منكر يب يصح، فلو كان هو مستند القامل  بص  ة ل د  -
هللا بن أمح مطر ، فال ميكن ايبلتماد للي  يف ذل ، وإن كان هلم مستند غيبه، 
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فلم ألرف ، وكما س ق فإن الراهر أن الرجل يب ت    ل  الص  ة حسيف ما بلغنا 
فهو  «الكامل»رواايت، ولكن هبا يب يعاه ابن لدا من العتيف إليراده يف من ال

يت ع ال اارا يف إث ات    ت  وضع  حدي   كما هو الراهر، فكان ين غه أن 
 ، وهللا أللم.«الكامل»ينزه  من إيراده يف كتاب 

 .الع سه م ت تَ عْ [ ل د هللا بن املُ 15] 
 أويب: القو  يف    ت :

، «ايبستيعاب»ابن ل د ال  يف ذكره يف الص ابة: ، و  1 «ل     ة»قا  ال اارا:    
، وذكر أب  سل  لن لله يف قتا  أهل ال صرة يو  اجمل، لكن   2 «ل     ة»وقا : 
فص ا ، كما يقو  احلافا ابن ح ر، وكبا قا  أبو أمحد  «ل د هللا بن املعمر»مساه 

، وابن ح ر يف  4 «أسد الغابة»ابن األثيب يف ، وذكره  3 «ل     ة»العسكرا: 
وبقل لن  «ل د هللا بن مال  بن املعتم الع سه»، وكان قد ذكر ق ل   5 «اإل ابة»

من ل ي، وبقل قو   ملسو هيلع هللا ىلصالط ا وال اوردا أب  من التسعة البين وفدوا للم الند 
، كبا  6 «لوا  أبيد، ول  ذكر ابلقادسية، ويب رواية ل  ملسو هيلع هللا ىلصلقد ل  الند »ابن منده: 

 أدرا فما الع سه املعتم بن مال  بن هللا َل د ذكر تقد  وقد»  هناك،   قا  هنا: قا
، قل : الراهر أب  هو بسيف إىل جده، فإن الط ا «غيبه أو َجد ته إىل بسيف هبا أهو

، وكبا غيبه: أن ل د هللا بن املعتم أحد التسعة البين وفدوا للم «التاري »قد ذكر يف 
، وهو املبكور يف القادسية لند أهل السيب  7 شرةومتمهم  ل ة ل ملسو هيلع هللا ىلصالند 

 واألا ار، وهللا أللم. 
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وهو يشت   بال  ل د هللا بن َمْغَنم ، وهو   امح كبل ، وقد أفرد ترمجت  ال اارا  -
وغيبه بعد  ل د هللا بن املُْعَتم ت ، ور أجد أحدا من املتقدم  ب  للم كوهنما واحدا، وإن  

ن ل د هللا بن َمْغَنم يب يعر  ل  سو  حدي  الدجا ، وقد كن  يب أست عد ذل ، فإ
، وابن منده، وغيبمها يف ترمجة ابن ُمْعَتم ،  1 «معرفة الص ابة»ذكره بعمهم كأمح بعيم يف 

ويف إسناده لندهم  بن ُمْعَتم  ، وغيب بعيد أن يكون تص ياا أو اشت اها، ولكن ابن 
يف ترمجة ل د هللا بن املعتمر، وقا : األثيب حكم ذل  لنهما فبكر حدي  الدجا  

: ُلَمر أَبُو وقَا َ  املشددة، وامليم بقطتان، فوقها ابلتا : هكبا بعيم َوأَبُو منده، اْبنُ  قَا َ »
كبا جعل ابن األثيب   «والنون املع مة ابلغ  َمْغَنم،: فتي ت  وقيل را  ... حاره يفت  املعتمر،

اتبع  للم ذل ، واألمر  تار حتريرا وبررا، ليي اجميع واحدا، ور أر من س ق  ويب من 
هبا مكاب ، فإن البا يعنينا هنا إث ات    ة ابن معتم فسوا  كان غيب ابن مغنم أو  

  كان إايه، فهو   امح للم كل حا ، وهللا أللم. 
  بيا: ذكر ابن لدا ل :

 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-ابن لدا  ذكره -
ل     ة، يب يصح إسناد  م ت تَ عْ ل د هللا بن املُ »يقو : قا  ال اارا: مسع  ابن محاد  » -

 . 2 «حدي  
 . 3 «ور  مر من حدي  ل د هللا بن معتم البا ذكره ال اارا شه   قا :  -

  ل ا: التعليق والدراسة:
كعادت  أورد ابن لدا  ل د هللا بن املعتم  ت عا لل اارا، وقد بينا مرارا الارق  -

اد ال اارا وإيراد ابن لدا، وقد أث   ال اارا ل  الص  ة، والرجل ب  إير 
. وكأب  «يب رواية ل » ب  الص  ة، بال إشكا ، ولكن كما بقلنا لن ابن منده 
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يد  للم أن ل  رواية  «يب يصح حدي  »يعين رواية   ي ة، وإيب فقو  ال اارا 
 يف اجملة غيب أهنا يب تصح، وهللا أللم.

بن لدا احلدي  البا ضعا  ال اارا يببن املُْعَتم ، ور أق  ل  ور يست مر ا -
إيب للم رواية حدي  الدجا ، وهو مبكور يف ترمجة ل د هللا بن َمْغَنم، وقد س ق 
التن ي  للم أن بعد املصنا  يف الص ابة وغيبهم أورد حدي  الدجا  يف ترمجة 

قد يكون من أورده يف ترمجة ابن ُمْعَتم ، واحلدي  مشهور معرو  اببن َمْغَنم، و 
ابن ُمْعَتم  اشت   األمر للي  أو تص   أو كان يرامها واحدا، وكل هبا حمتمل 
و تار ا ا يب يسع  هبا السياق، ويرهر أن هبا هو س يف لد  ذكر ابن لدا 
هبا احلدي  هنا، إذ األ ل ح  انن أهنما رجالن، واحلدي  معرو  ابن َمْغَنم 

 ، وللم كل حا  فاحلدي  ضعي  يب ي   . وهللا أللم.يب اببن ُمْعَتم  

–، وابن منده - 1 «املعرفة»ولن : أبو بعيم يف  –واحلدي  هو ما رواه الط ا:  -
–وابن السكن  سايان، بن ، واحلسن- 2 «التاري »ومن  ريق : ابن لساكر يف 

حال   حدثنا سعيد بن حممد الوراق ال قاه، لن  رقٍ  من - 3 «اإل ابة»كما يف 
 ال َمْغَنم بن هللا ل دُ  للهَّ  بز : قا  العنسه، شهاب بن سليمان أا : بن  اأ،

: قا  أب  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسو  لن ف دثين ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسو  أ  اب من وكان
َهةت  متنْ  وه  إتبَّ ُ  َاَاا    بت ت  لَْييَ  الدََّجا ُ » ، جت  يالتالََّ َع، َح    إتَاَّ  فالَيْدُلو اْلَمْشرتقت

، َويالْنَصيفَ   يالْقَد َ  َح َّ  َذلت َ  َلَلم يالَزا َ  َويبَ  َلَلْيهتْم، فالَيْرَهرَ  فاليالَقاتتَلُهْم، لتلنَّافت
 َبدت ، إت: ت : يالُقو ُ   ُ   َذلتَ ، َلَلم َوُ َيف   فاليالتال َ َع، بت ت  َويالْعَمل هللات  دتينَ  اْلُكوَفَة، فالُيْرهترَ 
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، َويالَاا ذتا ُكل   َذلت َ  متنْ  فاليالْازَاُ   هللاُ، َأانَ : يالُقو ُ  َح َّ  َذلتَ ، بالْعدَ  فالَيْمُك ُ  رتقُُ ،ُليفٍ 
ُن ُ  فالتالْغَشم نالْي ت  بالْ َ  َوُيْكَتيفُ  ُأذبُ  َوتالْقَطعُ  َليالْ ، َليالْ  ُمْسلتٍم، ُكل ت  َلَلم َكَْام َويبَ  َكافتر 
 َأْ َ ابُ ُ  َوَيُكونُ  إتميَاٍن، متنْ  َاْرَد ٍ  َح َّةت  مت الَقا ُ  قالْل ت ت  يفت  اخْلَْلقت  متنَ  َأَحدٍ  ُكل   َويالَاارتقُ ُ 
مُ  َوَهبتهت  َوالنََّصاَر ، َواْليالُهودُ  اْلَمُ وُف، َوُجُنوُدهُ   َيْدُلو اْلُمْشرتكتَ ،  ُ   متنَ  اأَلَلاجت
َدٍة، َلَلم ُلْموٍ  ُكل   َأْلَماُؤهُ  تالْقَطعُ      فاليالْقَتُل، بت ت، فالَيْأُمرُ  يالَرْوَن، فتيَما بتَرُجلٍ   حت
نالَها رَّقُ فاليالاَ  نالَها، ُوَْمعُ   َّ  النَّاُف، يالَراهُ  َح َّ  باليالْ  قَامتم ، ُهوَ  فَإتَذا بتَعَصاُه، َيْمرتبُ ُ   َّ  باليالْ

ْ ر   ُكل  ُ  َوَذلت َ  َوأُمتيُ ، ُأْحيته التب  هللاُ  َأانَ : فاليالُقو ُ   لَْييَ  النَّافت  َأْلُ َ  بت ت  َيْسَ رُ  ست
ئج  َذلت َ  متنْ  َيْصَنعُ   .«اَشيالْ

 شيانا قا »: «الانت واملالحم»، وقا  ابن ك يب يف «يب يصح»قا  ال اارا:    
، وقا   1 «واهٍ  وهو ال قاه حممد بن سعيد لن موسم بن  ي ورواه: البهد

،  2 «رواه الط ا: وفي  سعيد بن حممد الوراق، وهو مرتوك»: «اجملمع»اهلي مه يف 
وهو سند ضعي  »، ومرة  3 « وسنده ضعي»: «الاتح»وقا  احلافا يف 

 . 4 «جدا
، وب  احلافا للم ذل ، ولكن «ل د هللا بن َمْغَنم»وقد ورد لند اجميع:    

وكبا ما بقل  ابن األثيب لن ابن « م  تَ عْ ل د هللا بن مُ »رواية أمح بعيم لن الط ا: 
اف لن  لدا منده، ولبا أورت  هنا احتمايب، وإيب فإن رواية الط ا: الب ينقلها الن
ل د هللا بن » أمح بعيم، ورواية ابن منده الب لند ابن لساكر فيهما للم اجادة:

، واألمر مشت   وايبمسان متقارابن واألمر  تار إىل مزيد حترير يب يت مل  ما «َمْغَنم
 حنن في  انن كما أسلا ، وهللا أللم.
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 امح، ور ي    ل  حدي ، غيب أن اال ة الكال  يف ما يعنينا، أن ابن ُمْعَتم    -
، يب سيما وهو ر يبكر ل  «الكامل»فكان األوىل اببن لدا أن يب يورد الرجل يف 

 هنا أا حدي ، فألا مع  يبكره، رمح  هللا وغار ل ؟ 
 [ ل د الرمحن بن  ب  بن الصام .16]

 أويب: القو  يف    ت : 
 بالْعدُ  ذََكَرهُ  »وقا : ، «معرفة الص ابة»وقد ذكره يف الص ابة: أبو بعيم يف   

رتيَن،  َورَْ  التَّابتعتَ ، يفت  احْلَ َّارت  ْبنُ  َوُمْسلتمُ  الصََّ ابَةت، يفت  ذََكَرهُ  اْلُ َاارتاَّ  َأنَّ  َوخََلمَ  اْلُمَتَأا ت
ئجا َل ُ  ُكَر ترْ  ل ،  وحر   «معرفة الص ابة»، وهو يعين ب عد املتأارين ابن منده يف  1 «َشيالْ

ز  املاقود من مط ولة كتاب  لألس  ، وقد قا  مغلطاا لن ذكر ال اارا الع  من اج
يف   قة   3 «التاري »، وذكر أن ال اارا إ ا ذكره يف  2 «في  برر»ل  يف الص ابة: 

، ور بطلع للي ، «الص ابة»التابع ، وتعق   ابن ح ر،  ب  قد يكون ذكره يف كتاب 
الكتاب وإن ر يصلنا، وإن كن  أست عد هبا، فإن  ألن الناف يب يزالون ينقلون لن ذل 
، وأاشم أن يكون أحد السابق  بقل  4 «المعاا »ال اارا قد أدال الرجل يف كتاب 

، ومها ها «الص ابة»للم من بقل لن  إىل  «المعاا »، فتص   «المعاا »أب  ذكره يف 
حلا ، وسيأيت مزيد بيان ميكن فيهما التص ي  رمسا، فكان ما كان، وهللا أللم اقيقة ا

   يف »وقا :  ،«ايبستيعاب»ابن ل د ال  يف ذكره و يف الشرح والدراسة، فاهلل أللم، 
، وقد ت ع ابُن ل د  5 «اجاهلية يف قدميا الصام  بن  ب  أبوه وتويف ،ملسو هيلع هللا ىلص الند

بُن ، وابُن سعد ت ع ابَن الكلد، فا 6 ال  يف كون  ب  هبا تويف يف اجاهلية ابَن سعد
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: أن  ب  بن الصام  «املنز »الكلد هو أبو ُلبرة هبا القو ، فقد ذكر يف كتاب 
ملغلطاا يف ترمجة  ب  بن   1 «اإلانبة»جاهله، يب    ة ل  ويب إسال ، كما يف 

 الصام  بن ل ادة وابن الكلد إ ا ل  والد»: «اإل ابة»الصام ، وقا  ابن ح ر يف 
، قل : ليي يف حاب  ل ادة بن  2 «ألشهل بس وه فقد هبا وأما أشهليا، هو وليي

الصام  من امس   ب ، فإن كاب  ل ارة ابن الكلد كما بقل مغلطاا، فال وج  لكال  
احلافا، وإن كان ذكرها ابملع  في قم األمر حمتمال، وها يعكر للم هبا ايبحتما  أن 

 هشا  هو اجاهلية يف هل  الصام  بن  ب   ن القامل»: «التهبييف»احلافا قا  يف 
، فقد أقر بقل مغلطاا،  3 «اول  إذا ح ة قول  وليي كلهم، هبيب  فت ع  الكلد بن

ذكره  و ودفع   ن ابن الكلد قد اول ، وأن قول  ليي ا ة إذا اول ، فاهلل أللم، 
، والرجل  5 «اإل ابة»، وابن ح ر يف  4 «أسد الغابة»ابن األثيب يف كبل  يف الص ابة 

صتل  يف    ت ، و   ة أبي ، وروايت  ااتالفا شديدا، وقد ذكره مغلطاا يف 
بقعة »، ومن ق ل  أبو الامامل الصغا: فيمن يف    تهم برر من كتاب  «اإلانبة»

 .    7 «صتل  يف    ت »«: تلقيح فهو  أهل األثر»، وقا  ابن اجوخا يف  6 «الصداين
، وهو ظاهر  نيع  يف «التاري  الك يب» وقد ذكره يف التابع : ال اارا يف -
، وظاهر  نيع ابن  8 «ال قات»، ومسلم كما س ق، وابن ح ان يف «المعاا »

 لدا كما سيأيت.
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،  1 «ضعاام »وذكره يف المعاا : ال اارا كما مر، وأبو خرلة الراخا يف  -
، وابن اجوخا يف  3 «اجملروح »، وابن ح ان يف  2 «المعاا »والعقيله يف 

لين  »، وقا : «املغين»، ويف  5 «امليزان»، والبهد يف  4 «المعاا  واملرتوك »
 . 6 «ال اارا

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا ذكره  -
 .ل د الرمحن بن  ب  بن الصام  لن الند» :الُ اارا يقو : قا  محاد ابن مسع ُ »-

 . 7 «ور يصح .لن ل د الرمحن بن  ب ، لن أبي  :ح ي ةابن أمح  قا 
وهبا البا ذكره ال اارا إ ا هو حدي  واحد، وقول : ر يصح  أب  يب يصح ل  مساا  -

 . 8 «ملسو هيلع هللا ىلصمن الند 
  ل ا: التعليق والدراسة:

أورد ابن لدا  ل د الرمحن بن  ب  بن الصام  ، ت عا لل اارا، وقد بين   -
فيمن بعد الص ابة من  «التاري » ير     ت ، وأب  أورده يف حباا أن ال اارا يب

، ومن ذكر أن ال اارا أورده يف كتاب «المعاا »التابع ، ولبا أدال  
إىل  «المعاا »فال ي عد أن يكون تص   للم انقل  اسم  «الص ابة»
، وقد اال  أبو حامت يف ذل  ال اارا، ورأ  أن  و  الرجل من  «الص ابة»
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: فقا  لن ، أمح سأل  »فإب  يب  ف ب ، قا  ابن أمح حامت:  «لمعاا ا»كتاب 
: قا  ،«المعاا  كتاب» يف ال اارا أدال : فقا  احلدي ، منكر لندا ليي

 واحد، راو إيب ل  وليي: قل ، هناك من و و   ف، ادي   ليي حدي  ، يكتيف
 . 1 «واحد وحدي 

 ب  يعين أب  ر يصح مسال   «ر يصح»وقد فسر ابن لدا قو  ال اارا هنا  -
، وهبا يب يبثر للم الص  ة لو كاب   بتة، فليي كل من ث ت  ملسو هيلع هللا ىلصمن الند 

، ولكن ل د الرمحن بن  ب  غيب ملسو هيلع هللا ىلصهلم الص  ة  ح هلم مساا من الند 
قاض بتمعي  حدي    -بتاسيب ابن لدا -متيقن الص  ة، ولبا فقو  ال اارا 
ون مرسل اتبعه لندهم، وهبا ها يبيد أن لند من يب يراه   ابيا، ألب  يك

ال اارا يراه اتبعيا، إذ يبمعين لتمعي  حدي   بعد  السماا، وإداال  يف 
 إيب ببل ، وهللا أللم. «المعاا »

للم أن ب  كال  ال اارا يف غيب رواية ابن لدا  ريح يف لد    ة  -
العقيله لن :  «ضعاا »، و«اترك »ال اارا، و «ضعاا »حدي  ، يب مسال ، فاه 

، وهو قاض  ن اإلشكا  ليي يف مسال ، وإ ا يف أن هبا «ور يصح حدي  »
احلدي  البا يب يبكر ل  غيبه ولعل  معتمد من لده يف الص ابة غيب   يح، 

يوحه  ن  «المعاا »وليي هبا ف سيف بل إن إداا  ال اارا وغيبه ل  يف 
ي  ذكروه فيما استنكر ل د الرمحن بن  ب  هو للة ضع  هبا احلدي ، ح

للي ، ها يوحه  ب  ليي اارجا لن دامرة الص ابة ف سيف  بل ودامرة ال قات 
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أيما، وأحسن أحوال  لند من يرفع شأب  أن يكون يب  ف ب  يكتيف حدي  ، فهو 
 ر ي لغ رت ة ايبحت ار بعد، وإ ا يتأرجح ب  ايبلت ار واجهالة.

 د الرمحن بن  ب  بن الصام ، فهو ما وأما احلدي  البا ضعا  ال اارا لع -
من  ريق سعيد بن أمح مرا، وابن سعد يف   1 «  ي  »أارج : ابن ازمية يف 

ومن  ريق  ال يهقه يف –  3 «املعرفة والتاري »، والاسوا يف  2 «الط قات»
 من  ريق إمساليل بن أمح أويي.  5 «المعاا »، والعقيله يف - 4 «الك يب»

 َلْ دُ  َحدََّثينت : قَا َ  َح تيَ َة، َأمحت  ْبنت  إتمْسَالتيلَ  ْبنت  وإمساليل  لن إتبالَراهتيمَ  كالمها  سعيد   
 ملسو هيلع هللا ىلص هللات  َرُسو َ  َأنَّ » َجد تهت: َلنْ  أَبتي ت، َلنْ  َ امتٍ ، ْبنت  ْبنت َ بت ت  الرَّمْحَنت  َلْ دت  ْبنُ  الرَّمْحَنت 
دت  يفت  َ لَّم  بالْردَ  اْلكتَسا ُ  يَقتي ت ، َيَدْي ت  َيَمعُ ، بت ت  ُمْلَت    كتَسا    َلْي ت َولَ ، اأْلَْشَهلت  َلْ دت  َبينت  َمْس ت

 .«احلََْصم

من   7 «معرفة الص ابة»لن جعار بن مسافر، وابن منده يف   6 وأارج  ابن ماج    
  9 «معرفة الص ابة»ولن  أبو بعيم يف  –  8 «الك يب» ريق ل مان الدارمه، والط ا: يف 

مل ارك،  ال الثة  لن إمساليل بن أمح أويي، وقرن مع  الدارمه: سعيد لن لله بن ا -
بن أمح مرا، كالمها  إمساليل، وسعيد  لن ل د هللا بن ل د الرمحن بن  ب ، لن أبي ، 

، َلْ دت  َبينت  يفت  َ لَّم ملسو هيلع هللا ىلص هللات  َرُسو َ  َأنَّ »لن جده:   بت ت، ُمتالَلا ت    كتَسا    َوَلَلْي ت  اأْلَْشَهلت
  . «احلََْصم بالْردَ  يَقتي ت  َلَلْي ت، َيَدْي ت  َيَمعُ 
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ووقع يف رواية ابن منده: و   ل د هللا بن ل د الرمحن بن  ب   ب  ابن أاه ل ادة    
بن الصام ! وهبا ليي ابل اب ، كما مر  فإن  ب  بن الصام  أشهله واألشهل من 

اق بس هما بعد الصام  األوف، ول ادة بن الصام  ازرجه، فافرتقا، ومن برر يف سي
 أدرك أهنما متغايران. 

، ولن  اإلما  أمحد، وولده ل د هللا يف  1 «املصن »وأارج  ابن أمح شي ة يف     
، لن ل د العزيز الدراوردا، لن إمساليل بن أمح ح ي ة، لن ل د هللا بن ل د  2 «املسند»

دت  يفت  بتَنا َفَصلَّم ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت   َجاَ انَ »الرمحن، قا :  عجا فالَرأَيالُت ُ ، اأْلَْشَهلت  َلْ دت  َبينت  َمْس ت  َواضت
 .َسَ دَ  إتَذا ثالْوبت ت  يفت  َيَدْي ت 

، فقا : «للل ابن أمح حامت»وقد سئل أبو خرلة لن حدي  الدراوردا هبا كما يف  
، يعين  البا في   إبراهيم بن إمساليل بن أمح ح ي ة، لن  3 «الص يح حدي  الاروا»

 ل د الرمحن، لن أبي ، لن جده . ل د الرمحن بن

وقد روا للم أوج  أار ، ذكرها ابن منده ولن  أبو بعيم، وغيبمها، يب حاجة  -
إىل التطويل هبا، فإن مدار احلدي  من مجيع  رق  للم  إبراهيم بن إمساليل بن 
أمح ح ي ة، وهو وإن كان رجال  احلا  واما قواما، إيب أب  ليي ابحلافا، وهلبا 

، ومن وثق  كاإلما  أمحد، «مرتوك»ور النقاد، بل قا  الدارقطين: ضعا  مجه
 مد: شي »فالراهر أب  يقصد أب  ثقة يف دين ، أما روايت  فال، قا  احلرمح: 

 يكتيف  اأ»، وقا  الدارمه لن ابن مع : «حافرا أحس   ويب فمل، ل   اأ،
: حامت أبو وقا  ،«ليي بشه »، وقا  يف رواية الدورا: «ب   تج ويب حدي  ،

 بن إبراهيم دون احلدي ، منكر ب ،  تج ويب حدي  ، يكتيف بقوا ليي شي »
منكر »، وقا  ال اارا: «الامل بن إبراهيم من إا وأحيف جممع، بن إمساليل
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، فمن يكون هبا حال  يب ميكن ق و  ما تارد ب  من األحادي ، يب «احلدي 
ا لادة مرده إىل لد  ض ط  لروايت ، سيما إذا ااتل  للي  هبا ايباتال ، والب

،  2 «اتبييف الكما »، و 1 «اجرح والتعديل»وهللا أللم. وابرر ملزيد من الاامدة: 
 .   5 «التقرييف»، و 4 «اتبييف التهبييف»، و 3 «الكاش »و

فلم  «المعاا »وللي  فال لتيف للم ابن لدا يف إيراد هبا الرجل هنا يف  -
ت    ل     ة، بل ذكره لامة السابق  يف المعاا ، ور ي    حدي   هبا وهللا 

 أللم.
 .األسلمه ةنَّ [ ل د الرمحن بن سَ 17] 

 أويب: القو  يف    ت :
مع م »ال غوا يف ، و  6 «اترك »ذكره ال اارا يف   قة الص ابة من  -

معرفة »يم يف وأبو بع ، 8 «مع م الص ابة»، وابن قابع يف  7 «الص ابة
وابن ،  10 «ل  رؤية»يف الص ابة، وقا :  «ال قات»وابن ح ان يف ،  9 «الص ابة

 «بدأ اإلسال  غري ا»ور يبكر سو  روايت  حدي   ،«ايبستيعاب»ل د ال  يف 
والبا ر يبكر سواه كل من س ق ابن ل د ال  هن ترمجوه يف الص ابة، وقا  ابن 
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وقا : ، «أسد الغابة»وابن األثيب يف  ، 1 «ع يف اإلسناد لن  ض»ل د ال : 
 . 3 «اإل ابة»وابن ح ر يف ،  2 «لداده يف أهل املدينة»

، «التاري »ور يزد شيئا للم ما قال  يف   4 «المعاا »وقد ذكره ال اارا يف  -
ضعاا  »وقد وردت باي ترمجة ال اارا للرجل يف صطو ة تشسرتبيب من 

صطو ة و ، «ضعاا  العقيله»النس  العتيقة من وال  منها مجيع  ،«العقيله
وفيها لدة تراجم أار  حنو ست   فيما استرهرت  صتصر للكتاب تشسرتبيب

ترمجة لامتها ليس  يف شه  من أ و  العقيله العتيقة، وك يب منها بلاا تراجم  
ر كان رما خاد شي«اتري  ال اارا»كتيف معروفة كال ئا ، وغيبه، ها يقوا أن املُاَتصت

 من كتيف المعاا  األار  وأضاف  ملاتصر العقيله، وهللا أللم.

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا ذكره  -

ْعُ  اْبَن مَحَّاٍد يالُقوُ : قَاَ  اْلُ َاارتا : »- ، ملسو هيلع هللا ىلصل د الرمحن بن َسنََّة لن الند »مسَت
 . 5 «حدي   ليي ابلقامم

ا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَارت ْبنت َرختيٍن اْلَعطَّاُر، حدثنا إتبالَراهتيُم ْبُن اْلَعال ت، حدثنا إتمْسَالتيُل ْبُن حدثن -
َليَّاٍش، حدثنا إتْسَ اُق ْبُن ل د هللا ْبنت َأمحت فالْرَوَة، َلْن يُوُسَ  ْبنت ُسَلْيٍم، َلْن َجدَّتت ت َمْيُموبََة، 

ْعُ  َرُسوَ  هللات َلْن ل د الرمحن ْبنت َسنَّةَ  إتنَّ اإلتْسالَ  َبَدَأ َغرتي جا، »يقو :  ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَ : مسَت
الَّبتيَن »، قتيَل: َوَما اْلُغَراَبُ  اَي َرُسوَ  هللات؟ قَاَ : «َوَسيالُعوُد َغرتي جا َكَما َبَدَأ، َفُطوَم لتْلُغَراَب ت!

 «.َيْصُلُ وَن لتْنَد َفَسادت النَّافت 
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 البَّ  ةت ايَ وَ الر ت  هت بت هَ  نْ  مت يبَّ إت   ُ رَ عْ  يالُ يَب ، وَ ي َ دت ا احلَ بَ هَ  رَ يالْ غَ  ةَ نَّ سَ  نت بْ  نت محَْ الرَّ  دت  ْ عَ لت  مُ لَ لْ  أَ يَب وَ  -
 . 1 «اهَ تالُ رْ كَ ذَ 

  ل ا: التعليق و الدراسة:
 «التاري »أورد ابن لدا ل د الرمحن بن سنة، ت عا لل اارا البا أورده يف  -
هبا احلدي  البا ر يبكروا ل  غيبه، معا، مع تن يه  للم ضع   «المعاا »و

فإن كان هبا احلدي  هو معتمد من أث   ل  الص  ة، فاه تمعيا  وَرد ته تعكيب 
للم    ت ، اللهم إيب أن تكون    ت   بتة من  ريق حار، وهو ها يوحه ب  

، ولكن  ر يبكر مستنده يف ذل ، ويب ُوف تْقُ  أان «ل  رؤية»قو  ابن ح ان: 
 للي ، فاهلل أللم.للوقو  

وأما احلدي  البا ضعاوه يببن َسنَّة، ور يبكروا ل  سواه، فهو ما أارج : ل د  -
مع م »ولن  ابن قابع يف  - 2 «خوامده للم املسند»هللا بن اإلما  أمحد يف 

أسد »، وابن األثيب يف  4 «معرفة الص ابة»، ومن  ريق  أبو بعيم يف  3 «الص ابة
لن أمحد بن منيع،   6 «مع م الص ابة»لقاسم ال غوا يف ، وأبو ا- 5 «الغابة

من  ريق حممد بن أيوب بن المريي، ثالثتهم   7 «غرييف احلدي »واخلطامح يف 
  ل د هللا بن أمحد، وابن منيع، وابن المريي  لن اهلي م بن اارجة. 
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 –  1 «حدي  أمح الاوارف الصابو: وغيبه»وأارج  أبو القاسم املصيصه يف     
، والميا   2 «السادف لشر من اخلتَلعيات»ومن  ريق : أبو بصر الشيباخا يف 

 من  ريق حد . –  3 «املنتقم من مسمولات  مرو»املقدسه يف 
 من  ريق احلارح بن ل د هللا اهلمدا:.  4 «املعرفة»وأارج  أبو بعيم يف    
 م.من  ريق أسد بن موس  5 «ال دا»وأارج  ابن وضاح القر د يف   
 لن الوليد بن مسلم وأمح املغيبة.   6 «الانت»وأارج  بعيم بن محاد يف   

 وأارج  ابن لدا هنا من  ريق إبراهيم بن العال .
الس عة، لن إمساليل بن لياش، لن إس اق بن أمح فروة، لن يوس  بن سليم، لن  

 ب ، مع ااتال  وااتصار ملسو هيلع هللا ىلصجدت  ميموبة، لن ل د الرمحن بن سنة، لن الند 
واقتصار للم بعم  لند بعمهم، إيب بعيم بن محاد، فقد ساق  بلاا مطو  وفي  حكاية 

 املل مة مع الرو ، وليي في  لارنا.
 مت الَلُ ، َليَّاشَ  ْبنت  إتمْسَالتيلَ  َلنْ  َهاُروَن، ْبنُ  َويَزتيدُ  ُمْسلتٍم، ْبنُ  اْلَولتيدُ  َرَواهُ »قا  أبو بعيم:    

دت، دت َل ْ  ْبنُ  ُلَمرُ  َوَرَواهُ   .«فالْرَوةَ  َأمحت  ْبنت  هللات  َلْ دت  ْبنت  إتْسَ اقَ  َلنْ  مَحَْزَة، ْبنُ  َوَ َْي  اْلَواحت
، وقد ساق رواية الوليد ماردة ««جدت »غيب أن الوليد ر يبكر »وقا  بعيم بن محاد:   

 لن يوس ، لن ل د الرمحن بن سنة، بدون  جدت  . ق ل ذل  
 وأبو، لله بن لمرو ل د هللا بن أمح فروة، وقد قا ومدار احلدي  للم إس اق بن   

 ليي»: حار موضع يف النسامه وقا  ،«احلدي  مرتوك»: والنسامه، حامت وأبو، خرلة
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اتبييف »، كما يف «احلدي  ذاهيف»: خرلة أبو وخاد، «حدي   يكتيف ويب ب قة،
 ، وغيبه. 1 «التهبييف

حدي   ليي »يا ، فقا  ال اارا: ولبا توا أت كلمات األممة يف رد هبا احلدي  وتمع 
ليي إسناده ابلقامم، ألن راوي  إس اق بن أمح »: «اجرح والتعديل»، وقا  يف «ابلقامم
  1/135وغيبه يببن ح ر  «موافقة اخل  اخل »كما يف   -، وقا  ابن السكن 2 «فروة

و غيب صرر هبا احلدي  لن إس اق بن أمح فروة، ويب يعر  إيب من حدي  ، وه»: - 3 
 . 4 «في  إس اق بن أمح فروة، وهو مرتوك»، وقا  اهلي مه: «معتمد للي 

فإذا ر يرد لع د الرمحن بن َسنَّة ذتْكر  إيب يف هبا احلدي  كما توحه ب  ل ارة ابن  -
 هت بت هَ  نْ  مت يبَّ إت   ُ رَ عْ  يالُ يَب ، وَ ي َ دت ا احلَ بَ هَ  رَ يالْ غَ  ةَ نَّ سَ  نت بْ  نت محَْ الرَّ  دت  ْ عَ لت  مُ لَ لْ  أَ يَب وَ »لدا: 

للم  ل د الرمحن ،  «ويب يعر »لو قلنا بعود المميب يف  «اهَ تالُ رْ كَ  ذَ البَّ  ةت ايَ وَ الر ت 
فتكون    ت  حمل برر، ويب ميكن اجز  هبا، فال لتيف سالتئب للم ابن لدا 

وهو أقرب، فيكون  «احلدي »، وإذا قلنا بعوده للم «الكامل»يف إيراده يف 
  إيب من هبه الرواية المعياة، وينرر بعد ذل  يف قصده أن هبا احلدي  يب يعر 

 ث وت    ت  من  ريق حار، وهللا أللم. 

 [ ل د الرمحن بن  اوان.18] 
 أويب: القو  يف    ت :

متبا  يف  ذكره -  ال قه، وابن وال اوردا، ، 5 «ملسو هيلع هللا ىلصتسمية أ  اب الند »الرت ت
مع م »يف  قابع ، وابن 6 «ل     ة»، وقا : «ال قات»ح ان يف  وابن

                                 
  .1/123«  اتبييف التهبييف» 1 
 . 5/238  «اجرح والتعديل» 2 
  .1/135  «موافقة اخل  اخل » 3 
  .7/278  «جممع الزوامد» 4 
 [.400] «ملسو هيلع هللا ىلصتسمية أ  اب الند » 5 
  .3/351  «ال قات» 6 



 

 
1959 

،  3 «أسد الغابة»وابن األثيب يف ،  2 «ايبستيعاب»يف  ال الر ت  َل د ، وابن 1 «الص ابة
 . 4 «اإل ابة»وابن ح ر يف 

كما يف -  ال الْرقه ت  ابن ، وقا  5 «ثقات »التابع  يف  يف ح ان ابن ألاده      
 .«مرسل وحدي    ل    ة يب»: الَعْسَكرتا   وقا  .«مسالا ل  أظن يب»: -«اإلانبة»

َ: يف وذََكَرهُ  ،  7 «الط قات»ومسلم يف  ، 6 «التاري  الك يب»الُ اارتا  يف  التَّابتع ت
وغيبهم، كما يقو  احلافا يف  حامت وأَبو والدمشقه، الراخا، ُخرلة وأَبو
 .«اإل ابة»
 . 8 «اإلانبة فيمن ااتل  فيهم من الص ابة»وذكره مغلطاا يف   

يف تعي  ل د الرمحن هبا وغيبه هن مسه  ل د الرمحن بن وقد وقع اضطراب -
، وقد مجع  10 «اتبييف الكما »، و  9 «أسد الغابة» اوان ، ابرر بعم  يف 

اجرح »ب  من فرق بينهما ابن أمح حامت يف   11 «جامع الت صيل»العالمه يف 
 ، واألمر يعوخ حتريرا وبررا ليي هبا حمل . 12 «والتعديل

 بن لدا ل :  بيا: ذكر ا 
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا  ذكره -

                                 
 . 2/156«  مع م الص ابة» 1 
 . 2/836«  ايبستيعاب» 2 
 . 3/301«  أسد الغابة» 3 
 . 8/56«  اإل ابة» 4 
  .5/96  «ال قات» 5 
  .5/298  «التاري  الك يب» 6 
  .1/164  «الط قات» 7 
  .2/21  «اإلانبة» 8 
  .3/360  و 3/357  «أسد الغابة» 9 
  .17/186  « اتبييف الكما» 10 
 [.433] «جامع الت صيل» 11 
  .5/245  «اجرح والتعديل» 12 



 

 
1960 

حدثنا أمحد بن لله بن ار بن لليل املطيبا، حدثنا ل د هللا بن الدورقه، » -
، ور يسمع ملسو هيلع هللا ىلصر ير الند  ل د الرمحن بن  اوان»لن  ي بن مع ، قا : 

 . 1 «انمن ، بلغين ذل  لن أمح بكر بن لياش، لن حنرلة بن أمح ساي
وهبا البا ذكره  ي إ ا هو حدي  واحد لن ل د الرمحن بن  اوان، لن  -

 . 2 «ملسو هيلع هللا ىلص الند
  ل ا: التعليق والدراسة:

ظاهر من تصدير ابن لدا ترمجة ل د الرمحن بن  اوان برواية ابن مع    -
بل جمرد رؤيت ، أب  هن ير   ملسو هيلع هللا ىلصالب تناه لن ل د الرمحن مسال  من الند 

لرمحن ليي بص امح، إ ا هو من التابع ، كما هو قو  مجالة من أن ل د ا
واحلا   «الكامل»النقاد هن س ق ذكرهم، وللي  فال ت رييف للي  يف إداال  

 هبا.
بيد أن هناك رواية أار  لكال  ابن مع  أوضح وأب  من رواية ابن لدا، وهه ما  -
، لن ل د الرمحن بن -وأان أمسع-سئل  ي بن مع  »قا :  «سبايبت ابن اجنيد»يف 

أو     ؟ فقا : خلم أبو بكر بن لياش، لن حنرلة  ملسو هيلع هللا ىلص اوان، هل رأ  الند 
. فقا  ملسو هيلع هللا ىلصبن أمح سايان اجم ه: أن ل د الرمحن بن  اوان اجم ه ر ير الند 

ابن الغالمح لي ي: حنرلة هبا ابن ابن ! هو حنرلة بن أمح سايان بن ل د الرمحن بن 
 ية اجم ه. اوان بن أم

والبا يُرو  لن ل د الرمحن بن  اوان حدي   -وأان أمسع–قا   ي بن مع    
 .   3 «واحد، يروي  يزيد بن أمح خايد، كأب  يمع  احلدي 

                                 
   بتصر .1/539«  التعديل والت ريح»[، و21« ]سبايبت ابن اجنيد»ابرر:   1 
 . 1132ترمجة رقم:  7/195«  الكامل» 2 
 [.22-21] «سبايبت ابن اجنيد»  3 



 

 
1961 

، وال يهقه يف  1 وأما احلدي  البا يشيبون إلي  فهو ما أارج  أمحد -
د، لن جماهد، من  ريق جرير بن ل د احلميد، لن يزيد بن أمح خاي  2 «الك يب»

لن ل د الرمحن بن  اوان. ووقع لند أمحد  كان رجل من املهاجرين يقا  ل  
 ل د الرمحن بن  اوان  وساق  أ و  هن سواه.

شرح »من  ريق حممد بن فميل، والط اوا يف   3 وأارج  ابن ماج   -
من  ريق أمح لوابة، كالمها لن يزيد بن أمح خايد ب  إيب أب  وقع   4 «املشكل

 ندمها  لن  اوان بن ل د الرمحن أو ل د الرمحن بن  اوان .ل

والراهر أن هبا ايبضطراب والش  إ ا هو من يزيد بن أمح خايد، فهو أهل ذل ،    
فإب  للم  دق ، قد تغيب حار  وضع ، فك رت املناكيب يف حدي  ، للم حد قو  ابن 

، وذل  أب  «ابلع اميف  ا ف لمره، حار يف ااتل  أب  إيب باس ، يف ثقة كان »سعد: 
،  5 «اتبييف التهبييف» ار يلقن فيتلقن، فمن هنا دال الدال يف حدي  ، وابرر: 

خايدة  -«التهبييف»كما يف –فالراهر أن ما معنا من هبا الق يل، وقد ذكر ال دوه 
للم ما س ق أن يف مسال  من جماهد بررجا، فهبه للة أار  يف هبا اخل ، وهلبا قا  

 َلْ دت  ْبنُ  َ ْاَوانُ  َأوْ  َ ْاَوانَ  ْبنُ  الرَّمْحَنت  َلْ دُ  »: -كما أسنده لن  ال يهقه– ال اارا
، وللق للي  «َيصتح   يَب ، جُمَاهتدٍ  َلنْ ، ختاَيدٍ  َأمحت  ْبنُ  يَزتيدُ  قَالَ ُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت ت  َلنت ، الرَّمْحَنت 

 فإن هو وكبا»امال: ق -لل اارا «المعاا  الك يب»بعد أن لزاه لال-«اللسان»احلافا يف 
 ، وس ق تمعي  ابن مع  ل  كبل ، وهللا أللم. 6 «ك يبا اضطرااب حدي   يف

 [ ل د الرمحن بن قارب بن األسود.19]

                                 
 [.15719] «املسند»  1 
 [.19949] «الك يب»  2 
 [.2116] «السنن»  3 
 [.2620] «شرح املشكل» 4 
  .4/413  «اتبييف التهبييف» 5 
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1962 

 أويب: القو  يف    ت : 
ر أق  للم أحد ذكره يف الص ابة إيب ما كان من أمح لله الغسا:، فإب  ذكره  -

بن قارب بن األسود البا غيب الند  ، ظنا من  أب  الربيع«ذيل ايبستيعاب»يف 
امس  إىل ل د الرمحن، ووافق  ابن ح ر للم ذل  أو  األمر يف  ملسو هيلع هللا ىلص

،   رادا للم ال اارا  1 «امليزان»: فقا  متعق ا البهد يف إيراده يف «اللسان»
 فما الص ابة يبكر يب أن التز  قد واملصن »وأمح حامت القو  إبرسا  حدي  : 

 ،«ايبستيعاب للم ذيل » يف الغسا: لله أبو ذكره ا ؟! وقدهب م ل يبكر ابل 
 قارب بن الربيع بن هللا ل د رواية من ذكره   ،«ولده لند حدي  »: وقا 

 انقة، للم ومحل  بردا، فكساه ملسو هيلع هللا ىلص الند للم وفد ربيعا أابه أن» الع سه:
 فال    ت  للم يد  حار حدي  ل  وجد فقد هبا ، فعلم«الرمحن ل د ومساه
،   رجع وقا  يف «اللسان»، كبا قا  يف  2 «حق  يف اإلرسا  إ الق يصح

 فبكره حدي ا، أرسل اتبعه» : القسم الرابع من حر  الع  يف « اإل ابة»
 هللا َل د َلن إس اق، ابن َلن أويي، أمح  ريق من الص ابة، وأارر يف بعمهم

 وأَبو الُ َاارتا ، ثقي ، قا  وفد قصة يف قارب بن الرمحن ل د َلن مكر ، بن
 أب » الرا  :  حر  يف قارب بن الربيع يف َتقدَّ  َوقد: ، قل ُ «مرسل هو» حامت:
 فإن «الرمحن ل د ومساه بردا، وكساه انقة، للم ف مل  ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت ت  للم وفد
 غيبه، يكن وإن مردود، اتبعه وأب  مرسل، حدي   أن للم فاحلكم هبا هو يكن
 . 3 «أللم وهللا ل سه، وهبا ثقاه هبا أن غايرةامل ويزيد إشكا ، فال

                                 
 [.4937] «امليزان»  1 
 [.4666] «اللسان»  2 
  .8/357 « اإل ابة»  3 



 

 
1963 

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا  ذكره  -
ل د الرمحن بن قارب بن األسود لن »مسع  ابن محاد يقو : قا  ال اارا: » -

 . 1 «الند للي  السال ، يف ثقي ، ر يصح
، أن ل د الرمحن هبا ر يسمع «ر يصح»ول : وهبا البا قال  ال اارا من ق -

 . 2 «من أبي ، وإ ا هو حدي  واحد
 
 
 

  ل ا: التعليق والدراسة: 
ليي هبا الراوا هن ين غه إيراده هنا، فلم يبكره أحد يف الص ابة إيب تومها،  -

، وقد ذكره من «الكامل»وإ ا هو اتبعه، فال ت رييف للم ابن لدا يف ذكره يف 
 .«المعاا  الصغيب»ارا يف ق ل  ال ا

ويب يعر  ل  إيب حدي  واحد كما يقو  ابن لدا، وهو ما أارج  ال اارا يف  -
 ابن لن أبي ، لن أويي، أمح ابن لن «المعاا  الصغيب»، ويف «التاري  الك يب»

، ملسو هيلع هللا ىلصمكر ، لن ل د الرمحن بن قارب، لن الند  بن هللا ل د لن إس اق،
ل د الرمحن بن »، وقا  أبو حامت: «ر يصح»را: ور أق  للم متن ، وقا  ال اا

مرسل... وذكر اإلسناد السابق لند ال اارا...  ملسو هيلع هللا ىلصقارب، رو  لن الند 
، ول د هللا بن مكر  الراوا لن  قا  ابن  3 «وقا : وهبا إسناد يب يعتمد للي 
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1964 

 أسق  مكر ، ْبن بيار اْبنَ  َأْحَس  ُ  إتْسَ اق، ابنُ  َلن ُ  رو »: «ال قات»ح ان يف 
، وأما قو  ابن لدا يف  1 «حار فالُهوَ  َذاك يكن ر فَإتن أَبتي ، اْسم إتْسَ اق اْبن

تاسيب قو  ال اارا  ن ل د الرمحن ر يسمع من أبي ، فال أدرا وجه  هنا، 
فليي لروايت  لن أبي  ذكر هنا ويب فيما وقا  للي  من كال  غيبه، وإ ا يبكرون 

سلة، واملعرو  ابلرواية لن قارب بن األسود من وأهنا مر  ملسو هيلع هللا ىلصروايت  لن الند 
أويبده ل د هللا يب ل د الرمحن فيما وقا  للي ، فلعل ابن لدا ابتقل ذهن  إلي  

 تومها، وهللا أللم.
 
 

 [ لت ة بن لوا األبصارا.20]
 أويب: القو  يف    ت :

،  3 «أسد الغابة»، وابن األثيب يف  2 «معرفة الص ابة»ذكره يف الص ابة: أبو بعيم يف  -
وابن ح ر يف  - 4 مغلطاا «إكما »كما يف - «كتاب الص ابة»وابن فت ون يف 

ل  »وقا :  ،متييزجا «التقرييف»، وذكره يف  5  «صتل  يف    ت »، وقا : «اإل ابة»
كما يف بساة –، وقا  «امليزان»، ويف  7 «ديوان المعاا »وذكره البهد يف  ، 6 «   ة

 . 8 «والراهر أن لعت ة وألبي     ة، واحلدي  ممطرب»: -«امليزان»من بس  

                                 
  .7/55  «ال قات»  1 
 . 4/2131«  معرفة الص ابة» 2 
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1965 

يف إسناد حدي   اضطراب، وقد ذكر ل دهللا بن أمح «: »التقرييف»وقا  ابن ح ر يف  -
«: التهبييف»، وقا  أيمجا يف  1 «داود: أب  شهد بيعة الرضوان، فهو   امح ابن   امح

  أبوحامت، وقا  ابن لدا: أرجو قا  ال اارا: لت ة بن لوا ر يصح حدي  ، وكبا قا»
 يف الواقع ايبضطراب إيبأب  يب  ف ب . قل : ما أراد ال اارا بقول : ر يصح حدي   

ا : يب  ف ب ، وما در  أب  وق ،«الكامل» يف فبكره ضعا   أب  لدا ابن فرن اإلسناد،
قا :  «اإل ابة»، ولكن  يف «التهبييف»و «التقرييف»كبا جز  بص  ت  يف   ، 2 «  امح

، وهبا هو الصواب، ولبل  ر يبكره لامة املصنا  يف الص ابة، «صتل  يف    ت »
، وليي  3 «المعاا »مع توسع شر  بعمهم كابن ل د ال  وغيبه، بل ذكره العقيله يف 

، قل :  4 ملغلطاا «اإلانبة»من  ريقت  إداا  أحد هن ث ت     تهم في ، وابرر: 
لند ذكر لميبة بن    «الط قات»  ت ، ما ذكره ابن سعد يف ولعل ها يقوا القو  بص

، ور أر من  5 ملسو هيلع هللا ىلصكل و ، أن لت ة بن لوا قد تزوجها، وهه هن أسلم وابيع الند 
 وهللا أللم.بال َّ  للي ، 

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا  ذكره -
لت ة بن لوا األبصارا السالدا مديين، ر »اَ  ال اارا: مسع  ابن محاد يقو : قَ » -

 . 6 «يصح حدي  

 . 7 «ولت ة بن لوا ليي ل  من احلدي  إيب اليسيب، وأرجو أب  يب  ف ب  -
  ل ا: التعليق والدراسة: 

                                 
 .[4469« ]التقرييف» 1 
 . 100، 7/99«  التهبييف» 2 
 [.1355] «المعاا » 3 
 [.724ملغلطاا ] «اإلانبة» 4 
  .10/328  «الط قات» 5 
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1966 

ظاهر من سرد ابن لدا لرتمجة الرجل أب  يب يعده يف الص ابة، فقد قا :  -
و يب يستاد  م ل هبه الع ارات مع من أوردهم من ، وه«وأرجو أب  يب  ف ب »

كتاب ، وهبا ما فهم  ابن ح ر كما س ق بقل ، ولكن  للل   ن ابن الص ابة يف  
لدا ر يدر أب    امح، وإن كن  أحسيف أن األمر ليي كبل ، فالرجل 

يرو   ة ر  ك يبين هنصتل  يف    ت ، ويب ضيب أن يكون ابن لدا مع  
با التعليل البا ساق  ابن ح ر إ ا ميشه مع املتاق للم ، وم ل ه   ت 

   تهم، أما املاتل  فيهم فال، بيد أن الراهر أن احلافا تراجع لن هبا 
في  احلافا يف  يقررالرن، فلم يتعرض لبل  يف اإل ابة، وقد مر بنا غيب موضع 

يف مجع  ، ومعلو  أن احلافا بدأ«اإل ابة»يف  يعتمد غيبه،   شيئا« التهبييف»
حنوا  «اإل ابة»، واستمر يعمل للم «التهبييف»بعد فراغ  من ت ييد  «اإل ابة»

من أربع  سنة، فهو أك ر حتريرا يف م ل هبا يف العادة، إيب ما بدر، ويكون أحلق  
 ، وهللا أللم.«التهبييف»بعد بال

ن وقد ت ع ابن لدا ال اارا كعادت ، وبينا مرارا الارق ب  إيراد ال اارا واب -
 لدا.

 غيب ابن لدا: العقيله، والبهد، وس ق بيان هبا. «المعاا »وقد ذكره يف   -

ور يبكر ابن لدا احلدي  البا ضعا  ل  ال اارا، وأورده من أجل  ابن  -
لدا، وقد ذكر هبا احلدي  العقيله للم لادت  يف شرح م ل هبا من كال  

  1 «انحاد وامل ا:»يف  ال اارا رحم هللا اجميع، وهو ما أارج  ابن أمح لا م
مع م »ولن  ابن قابع يف –  2 «مع م الص ابة»لن يعقوب، وال غوا يف 

                                 
 [.1947] «انحاد وامل ا:» 1 
 [.1945] «مع م الص ابة» 2 



 

 
1967 

كالمها يف ترمجة  ل د الرمحن بن لت ة  من  ريق ابن أمح أويي،   - 1 «الص ابة
من  ريق إبراهيم بن املنبر احلتَزامه، ثالثتهم لن حممد   2 «المعاا »والعقيله يف 

ل د الرمحن بن سار بن ل د الرمحن بن لت ة بن لوا بن  بن  ل ة التيمه، لن
ََّّ  إتنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصسالدة، لن أبي  لن جده، قا : قا  الند   بالَعَ ينت  َوَجلَّ  َلزَّ  ا

هْلَُد  ، َودتينت  ابت رجا، َويَب  َخرَّالجا، َوَْعَلينت  َورَْ  احْلَق ت ، يفت  َ اَّاابج  َويَب  اَتجت  َوَجَعلَ  اأْلَْسَواقت
، وقرن ابن أمح لا م مع  ق ل  يف باي اإلسناد حدي : «ُرحمْته ظتل ت  يفت  هَ رتْخقت 
أْلَْبَكارت، َلَلْيُكمْ » يبت  َوَأْرَضم َأْرَحامجا، َوأَبالَتقُ  َأفالَواهجا، َأْلَببُ  فَإتبالَُّهنَّ  ابت ْلَيست  . «ابت

: «التهبييف»قا  ابن ح ر يف ، وكبا قا  أبوحامت، «ر يصح حدي  »قا  ال اارا:    
، ويف «اإلسناد يف الواقع ايبضطراب إيب ما أراد ال اارا بقول : ر يصح حدي  »
 أَبي ، َلن سالدة، بن لوا بن لت ة بن سار بن الرمحن ل د للم مداره ...»: «اإل ابة»

 يف فالمميب هبا فعلم لوا، مسند من احلدي  أن وحارون الط ا: ف ز  َجد ته، َلن
 بن لوا بن سار بن هللا َل د شاه : يببن «الص ابة» يف ووقع سار، للم يعود «جده»

 سار بن الرمحن ل د  ب  حار موضع يف وجز  لوا، بن لت ة اإلسناد من أسق  سالدة،
 وببل  لت ة، مسند من احلدي  هبا فعلم سالدة، بن لوا بن لت ة بن الرمحن ل د بن

 .«حال  يعر  يب الرمحن ، ول دحار ااتال  وفي  «األ را » يف لساكر ابن جز 
وقد روا بغيب هبا اإلسناد بعد هبا الكال ، إبسناد أ لح من »وقا  العقيله:    
 .«هبا
ومدار احلدي  كما قا  احلافا للم ل د الرمحن بن سار بن لت ة، وهو كما قا    

 .    3 «جمهو »: «التقرييف»، وقا  يف «يب يعر  حال »: «اإل ابة»احلافا يف 

 [ لطية بن بسر.21] 

                                 
  .655  «مع م الص ابة» 1 
 [.4533« ]المعاا » 2 
 [.3893] «التقرييف» 3 



 

 
1968 

 أويب: القو  يف    ت :
الراهر من كال  احملقق  من العلما  أن هناك اثن   لطية بن بسر   أحدمها: ماخ:،   

وهبا   امح بال اال ، هو وأبوه وأاوه وأات ، وال ا:: هالا، وهو  اح نا، وقد 
، وابن  1 «ابةمعرفة الص »يف  ذكره يف الص ابة: أبو بعيمااتل  يف    ت ، فممن 

وقا  ابن ح ر يف ،  3 «أسد الغابة»، وابن األثيب يف  2 «ايبستيعاب»ل د ال  يف 
 اثنان: أهنما والراهر هبا، وب  املتقد  املاخ: ب  العسكرا يارق ور »: «التهبييف»

 ،«املاخ: بسر بن لطية» يعلم: أمح لند املبكور احلدي  يف وقع لكن وهالا، ماخ:
 لطية، لن مك و ، لن سنان، بن برد رواية من أارج  لكن  ،«اهلالا» قيله:الع ولند
 ابن ذكره الص ابة، وقد يف بسر بن لطية العلما  من مجع ذكر وقد غمي ، في  ليي
متييزا: « التقرييف»، وقا  يف  5 «اللسان»، وحنوه يف  4 «أللم وهللا لل اارا، ت عا َلدتا

،   ر يورد  6 «ق ل  ]يعين املاخ:[ ال اارا وابن ح انل     ة، فرق بين  وب  البا »
 إيب املاخ: املتاق للم    ت  ف سيف! فاهلل أللم.  7 «اإل ابة»يف 
 »، وقا : «ال قات»، وابن ح ان يف  8 «التاري  الك يب»وذكره يف التابع  ال اارا يف   

 منت التالَّْزوتيج يفت  َمْكُ و  َلن ُ  رو  َأهلَها لتْند َحدتي   الشَّا  أهل من شي  بسر بن َلطتيَّة
 ت عا هبا ارج : قل »: «امليزان»، وقا  البهد يف  9 «مقلوب َوإْسَناد ُمنكر

 أب   ح فإن لن ، لامر بن  سليم لند وحدي اج     ة ل  وجدت إ:   لل اارا،

                                 
 . 4/2216«  معرفة الص ابة» 1 
 . 3/1070  «ايبستيعاب» 2 
 . 4/41  «أسد الغابة» 3 
  .7/224  «التهبييف» 4 
 [.5236] «اللسان» 5 
 [.4637« ]التقرييف» 6 
 . ه ر7/186  «اإل ابة» 7 
  .7/10  «التاري  الك يب» 8 
  .5/261  «ال قات» 9 



 

 
1969 

- «امليزان»، كبا قا  أويب،   أحلق الط  للم بسات  من  1 «هنا من في و    امح
 أهنما ا ت     »: -«امليزان»، وهو موجود مط ولة «اللسان»كما يقو  احلافا يف 

 هللا، ل د أاو وهو محصه، ماخىن فالص امح ابلنس ة، افرتقا مك و ، لنهما اثنان، رو 
 ».   قا  احلافا معق ا: «بس   ض ط  الرومه لمر بن حممد كان إن هالا هبا وانار
 يف واحلدي  الكتاب هبا شر  للم هو وليي الص ابة يف لما الع من جم مجع ذكره

، قل : احلافا قد ارتمم قو  من يقو  إهنما اثنان، وهبا «يعلم َوأمح أمحد، «مسندا»
اجمع اجم البا يقو  احلافا إب  قد ذكر اهلالا يف الص ابة، إ ا أوردوه للم لد  

كرون يف رأف الرتمجة املاخ: ويوردون حدي  التارقة بين  وب  املاخ:، والطوا بينهما، فيب 
اهلالا يف قصة تزويج لكا  يف ترمجة املاخ:، وهبا ال  للم قو  من يارق كاحلافا 
وسابقي ، ف قه أب  ر يبكر أحد هن يارق اهلالا يف الص ابة ، وللم هبا فليي مثة مجع 

الا يف التابع  وللم ويب جم هنال  للم الت قيق، وبقه أن من فرق بينهما أورد اهل
هبا سار ال اارا وابن أمح حامت فيما يرهر وابن ح ان وابن لدا والعقيله، بل إن 

وإ ا اقتصر للم املاخ: ف سيف، وهللا  «اإل ابة»احلافا باس  ر يرتجم هلبا اهلالا يف 
 أللم اقيقة احلا .

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا  ذكره -
لن لكا ، رو  لن   ،لطية بن بسر»مسع  ابن محاد يقو : قَاَ  ال اارا: » -  

 .«مك و ، ر يقم حدي  

  . 2 «وهبا البا ذكره ال اارا ُهَو حدي   ويل رواه الشاميون لن مك و  -  
  ل ا: التعليق والدراسة: 

                                 
  .3/79  «امليزان» 1 
 . 1536ترمجة رقم:  8/525«  الكامل» 2 



 

 
1970 

ر »وقد قا  ال اارا في  ذكر ابن لدا لطية بن بسر، ت عا لل اارا كعادت ،  -
، وهبه الع ارة يف تمعي  حدي  لطية ليس  يف املط وا من «يقم حدي  

لن  «المعاا »، وإ ا بقلها ابن لدا لن ابن محاد، وكبا العقيله يف «اترك »
 «اتري  ال اارا»حد  بن موسم كالمها لن ال اارا، وس ق التن ي  مرارا للم أن 

لطية بن بسر، لن » ريق ابن سهل، وقا  العقيله: البا ب  أيدينا يرو  من 
، وساق قو  ال اارا املبكور،   ساق  1 «لكا  بن ودالة، يب يتابع للي 

احلدي ، للم لادت  يف شرح ما ي هم  ال اارا من األحادي  أو يشيب إلي ، ور 
 وهبا البا ذكره»يبكر ابن لدا هبا احلدي  وإ ا اكتام ابإلشارة إلي  بقول : 

 .«ال اارا ُهَو حدي   ويل رواه الشاميون لن مك و 

ولن  ابن ح ان يف –  2 «املسند»وهبا احلدي  هو ما أارج  أبو يعله يف  -
، والط ا: يف  4 «األحاد وامل ا:»، وابن أمح لا م يف - 3 «اجملروح »
،  7 «معرفة الص ابة»، وأبو بعيم يف  6 «مسند الشامي »، ويف  5 «الك يب»
 ْبنت  اجَ َّارت  ، األويبن  لن  وابقيهم  من  ريق  َلْ دت  8 «الشعيف»ل يهقه يف وا

ٍم،  َلنْ  ُموَسم، ْبنت  ُسَلْيَمانَ  َلنْ  َ َْي، ْبنت  ُمَعاوتيَةَ  َلنْ  الَولتيدت، ْبنُ  بَقتيَّةُ  َحدَّثنا َلا ت
، ْبنت  ُغَمْي ت  َلنْ  َمْكُ وٍ ،  َلكَّا ُ  َجا َ : قَا َ  اخت:ت ت املَ  ُبْسرٍ  ْبنت  َلطتيَّةَ  َلنْ  احلَارتحت

                                 
 [.1396ترمجة ] «معاا ال» 1 
 [.6856] «املسند» 2 
  .3/4  «اجملروح » 3 
 [.1410] «األحاد وامل ا:» 4 
  .25/16  و 18/85  «الك يب» 5 
 [.3567] «مسند الشامي » 6 
 [.7823[ و]5581] «معرفة الص ابة» 7 
 [.5094] «الشعيف» 8 



 

 
1971 

 َ لم هللات  َرُسو ُ  َل ُ  فالَقا َ  وَسلَم، َلَلي  هللا َ لم هللات  َرُسو ت  إتىَل  اهلتاَلات   َوَداَلةَ  ْبنُ 
: قَا َ  يَب،: قَا َ  َجارتيَة ؟ َويبَ : قَا َ  يبَ،: قَا َ  َخْوَجة ؟ أََل َ  َلكَّاُ ، ايَ : وَسلمَ  َلَلي  هللا

ر ؟ يح  َ  ت  َوأَْب َ   إتْاَوانت  متنْ  إتذجا فَأَْب َ : قَا َ  ّتَّت، َواحلَْمدُ  بالَعْم،: قَا َ  ُموست
ُهْم، فَأَْب َ  النََّصاَر  رُْهَ انت  متنْ  َتُكونَ  َأنْ  إتمَّا: الشََّيا ت ت   متنَّا َتُكونَ  َأنْ  َوإتمَّا متنالْ
َرارُُكمْ  ،الن تَكاحَ  ُسنَّتتَنا متنْ  فَإتنَّ  َبْصَنُع، َكَما فَاْ َنعْ   َأْمَواتتُكْم، َوَأرَاذت ُ  ُلزَّاُبُكْم، شت
ه يفت  هَلُمْ  َما مَتَرَُّسوَن، لتلشََّيا ت ت  حاَب    ُلزَّاُبُكمْ  اَلح   بالْاست  متنَ  الصَّاحلتت َ  يفت  أَبالَلغُ  ست
 ايَ  َوْ َ َ  اخلََنا متنَ  املُ الرَُّؤونَ  املَُطهَُّرونَ  ُأولَئت َ  املُتالَزو تُجوَن، إتيبَّ  َوالن تَسا ت  الر تَجا ت 
يفُ  إتبالَُّهنَّ  َلكَّا ُ  يفُ  َداُوَد، َ َواحت يفُ  أَي وَب، َوَ َواحت يفُ  يُوُسَ ، َوَ َواحت  َوَ َواحت

 إتْسَرامتيلَ  َبينت  يفت  َكانَ  رَُجل  : قَا َ  هللات؟ َرُسو َ  ايَ  الُكْرُس ُ  َوَما: فالَقا َ : قَا َ  ُكْرُسَ ،
لٍ  َلَلم لت  متنْ  َساحت  َويبَ  َ الَةٍ  متنْ  يالْاتالرُ  يبَ  اللَّْيَل، َويالُقو ُ  النالََّهارَ  َيُصو ُ  َ ْ رت ال َسَواحت

َياٍ ، َّّت  َذلت َ  بالْعدَ  َكَارَ   َّ   ت َقَها، اْمَرَأةٍ  َسَ يفت  يفت  الَعرتيمت  ابت  َلَلْي ت  َكانَ  َما فالتالَركَ  َلشت
َا هللاُ  فالَتَدارََك ُ  رَب ت ت  لتَ اَدةت  متنْ  ْن ُ  َسَل َ  مت  تالَزوَّرْ  َلكَّا ُ  ايَ  َوْ َ َ  َلَلْي ت، فالَتابَ  ،مت

 َمنْ  تالَزو تَجينت  َح َّ  أَبالَرحُ  يبَ  هللات، َرُسو َ  ايَ : َلكَّا    فالَقا َ : قَا َ  املَُبْبَببتَ ، متنَ  فَإتبَّ َ 
ْئَ ،  هللات  مت اسْ  َلَلم َخوَّْجُت َ  فالَقدْ : وَسلمَ  َلَلي  هللا َ لم هللات  َرُسو ُ  فالَقا َ : قَا َ  شت
. ُكْلُ و ٍ  بتْن َ  َكرتميَةَ  َوال الرََكةت   احلتْميَبتا ت

العلل »ومن  ريق  ابن اجوخا يف –  1 «المعاا »وأارج  العقيله يف 
من  ريق الوليد بن مسلم، لن أمح مطيع، بن وه، إيب أب  ر يبكر  - 2 «املتناهية

 .«غمياا»في  

                                 
 [.4627] «المعاا » 1 
 [.1001] «لعلل املتناهيةا» 2 



 

 
1972 

من  ريق احلسن بن سايان، لن   1 «معرفة الص ابة»وأارج  أبو بعيم يف    
لله بن ُحْ ر، لن إبراهيم بن مطهر اجرشه، لن أمح مطيع الشامه، لن 

 مك و ، لن لطية بن بسر، بن وه.
من  ريق حممد بن   3 العقيله، و  2 «مع م الص ابة»وأارج  ابن قابع يف    

ل، لمر الرومه، لن أمح  اأ العمه، وأمح فا مة الطاحه، والع اف بن الام
ثالثتهم لن برد بن سنان، لن مك و ، لن لطية بن بسر، لن لكا ، ف عل  

 من مسند لكا  يب لطية. 
لن  - 5 «العلل»ومن  ريق  ابن اجوخا يف  –  4 «املسند»وأارج  أمحد يف   

لن حممد بن راشد، لن مك و ، لن رجل،  - 6 «مصنا »وهو يف –ل د الرخاق 
 ه بن وه. لن أمح ذر، قا  جا  لكا ، فبكر 

رواية ل د الرخاق هبه، ومسم الرجل امل هم   7 «اإل ابة»وقد ذكر احلافا يف   
 ، فاهلل أللم.«غمياا»هنا 
 ، ول  هبا احلدي .«ر يقم حدي  »قا  ال اارا يف ترمجة لطية بن بسر:   
 يفت  حدي  »يف ترمجة لكا  بن ودالة:  «ايبستيعاب»وقا  ابن ل د ال  يف    

 أهل لتْندَ  مشهور َوُهوَ  مقا ، إسناده بت ت، ويف إيب يعر  ويب النكاح، يفت  الرتغييف
  .  8 «الشا 

 . «ويب يصح يف هبا شه »وقا  العقيله: 

                                 
 [.5582[ و]5539] «معرفة الص ابة» 1 
  .2/283  «مع م الص ابة» 2 
 .[4626] «المعاا » 3 
 [.21450] «املسند» 4 
 [.999] «العلل» 5 
 [.10387] «مصنا » 6 
  .7/229  «اإل ابة» 7 
  .3/1244  «ايبستيعاب» 8 



 

 
1973 

 ضع  من سلو يب كلها املبكورة والطرق»: «اإل ابة»وقا  احلافا يف 
 .«واضطراب
 وهللا أللم. 

 احلمرمه.  1 د هللاي[ لمرو بن ل 22]
     ت :أويب: القو  يف

أسد »، وابن األثيب يف  2 «معرفة الص ابة»ذكره يف الص ابة: أبو بعيم يف  -
، وابن ل د ال  يف  4 «ل     ة»، وقا : «ال قات»وابن ح ان يف ،  3 «الغابة

 النَّد   رأ »: الُ َاارتا   قا »، وقا : «اإل ابة»وابن ح ر يف ،  5 «ايبستيعاب»
 ابن وحكاه السََّكن ابن لله أَبو ، وت ع «حدي   صحي ويب وَسلم َلَلي  هللا َ لم
 احلدي ، فبكر األَبصارتا   هللا َل د بن  َلمرو «:ايبستيعاب» يف ووقع لدا،
 اسم يف فاال  ،«إسناده الُ اارتا   ضع  برر، هبا، وفي  بغيب ألرف  يب» وقا :

                                 
، وكبا هو يف صطو ة الراهرية وهه أجل بس  الكامل «ل د هللا »يف لنوان الرتمجة:  «الكامل»يف مط ولة   1 

املعروفة وأوثقها، وصطو ة دار الكتيف املتقنة، وصطو ة أمحد ال ال  الكاملة، ووقع يف املوضع ال ا: يف حار 
  يف املوضع ، «الكامل»، وهو البا يف بساة احلافا ابن ح ر من «بن ل يد هللا»الرتمجة يف أمحد ال ال : 

، وغيب «مسند اإلما  أمحد»ل ، و «المعاا »و «اتري  ال اارا»، وهو املوافق ملا يف «تع يل املناعة»كما يف 
من أوهام ، وقد قا  ابن  «اإل ابة»،  ولده احلافا يف «ل د هللا» «ايبستيعاب»ومساه ابن ل د ال  يف ذل ، 

 لمرو هو حدي  ، وإ ا يصح يب احلمرمه، هللا ل د بن لمرو»[: 691] «اطأ ال اارا يف اترك »أمح حامت يف 
وكأب   «ل د هللا»، وذكر املعلمه يف حاشيت  أب  يف املوضع : «قا  كما يقو  أم احلمرمه، مسع  هللا ل د بن

، وأن البا يف «اتري  ال اارا»إىل  «ل يد هللا»أابا من بس ة احلافا  «ل يد هللا»استرهر أن  واب األوىل 
، فيكون هبا دافعا ملا وهم في  احلافا ابن ل د ال ، إذ يكون مس وقا  مح حامت «ل د هللا»:  «ديلاجرح والتع»

: «ال قات»[، وابن ح ان يف 805] «  قات »، وكبا مساه الياة بن ايا  يف «ل د هللا»وأمح خرلة إىل تسميت  
 .، وهللا أللم ابلصواب«ل د هللا»
 . 4/2019«  معرفة الص ابة» 2 
 . 4/240«  أسد الغابة» 3 
  .3/277  «ال قات» 4 
  .3/1191  «ايبستيعاب» 5 



 

 
1974 

 ابن استدركف ،«األَبصارتا  »فقا :  بس   ويف ،مك ا «هللا َل د» فقا : أَبي 
 وليي ،«ايبستيعاب» يف البا غيب وظن  احلمرمه ، هللا ل يد بن  َلمرو فت ون:

 األثيب: ابن قا  ،«ايبستيعاب» أوها  يف مجع  البا كتاب  شر  من هو بل جبيد
 حمرميا كان فلعل  «األَبصارتا  » فقا : هللا، َل د بن َلمرو يف املنت هبا تقد »

 وما «األَبصارتا  » بد  «ال َّقاه» : 1 «الت ريد» يف ، ووقع«األبصار يف وحلياا
 . 2 «أللم فاهللُ  وجه ! ما أدرا

ْع ُ  »يببن أمح حامت:  «املراسيل»ويف  - َّّت  َلْ دت  ْبنُ  َلْمُرو يالُقوُ : َأمحت  مسَت  ا
، َّ  يالرَ  رَْ  احلَْْمَرمته  ح   َويَب  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت  . 3 «ملسو هيلع هللا ىلص لتلنَّدت ت  ُرْؤيالُت ُ  َويَب  ُ ْ  الُت ُ  َتصت

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
، ولكن  مساه  لمرو بن ل د هللا «الكامل»يف  -رمح  هللا-لدا ذكره ابن  -

 :احلمرمه  وقا 
، مسع  ابن محاد يبكره َلن «، يب يصح حدي  ملسو هيلع هللا ىلص رأ  الند»»  -

 . 4  ال اارا
   أا ليي لعمروح  صت ال اارا أب  يب يَ  وهبا ُهَو حدي  واحد، وإ ا ش َّ  -

  . 5 «ْبن َلْ د هللات    ة
  ل ا: التعليق والدراسة:

أورده ابن لدا ت عا لل اارا، وقد ضع  ال اارا حدي  ، وأفاد ابن لدا  -
أب  ليي ل  إيب هبا احلدي  الواحد البا ضعا  ال اارا وغيبه، والراهر أب  
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1975 

 معتمد من أث   ل  رؤية أو    ة، فلما كان هبا املعتمد ضعياا، فلم تصح
لعمرو    ة، وللي  فالرجل يف لداد التابع ، لند ابن لدا وسابقية 

  ال اارا وأمح حامت  فال يل ق  لو  يف إيراد م ل  يف كتاب .
واحلدي  البا يب يعر  إيب ب  كما يقو  ابن ل د ال ، هو ما أارج  أمحد  -

،  لن لله بن مع د  2 «شرح معا: ان ر»، والط اوا يف  1 «املسند»يف 
ثالَنا إتبالَراهتيَم، ْبنت  كالمها  أمحد ولله  لن َمك ته ت   َلْ دت  ْبنت  احلََْسنت  َلنت ، اْجَُعْيدُ  َحدَّ

 هللات  َرُسو َ  رَأَْي ُ »: قَا َ  أَبَّ ُ  َحدَّثَ ُ  هللات  ُل الْيدت  ْبنَ  َلْمَرو َأنَّ  هللات  ُل الْيدت  ْبنت  هللات 
 .«يالتالَوضَّأْ  َورَْ ، َصلَّمفَ  َفَمْمَمدَ  قَا َ   َّ ، َكتتاجا َأَكلَ   ملسو هيلع هللا ىلص

اجرح »وفي  احلسن بن ل د هللا بن ل يد هللا، وهو جمهو  يب يعر ، كما يف   
 لن أمح حامت.  3 «والتعديل

 وقد ضع  ال اارا حدي   هبا، وهللا أللم.    
فلئن ر يكن لمرو بن ل يد هللا احلمرمه يعر  إيب هببا احلدي  وهو ضعي   -

 يعر ، فإن يكن هبا احلدي  معتمد من أث   ل  الص  ة ومداره للم جمهو  يب
 أو الرؤية فإن يف ث وت    ت  واحلا  هبه برر، وهللا أللم.

 [ كدير المد.23] 
 أويب: القو  يف    ت : 
 ، كدير صتل  يف    ت 

معرفة »، وأبو بعيم يف  4 «مع م الص ابة»فبكره يف الص ابة: ال غوا يف   -
، «ايبستيعاب»وابن ل د ال  يف  ، 5 «تل  يف    ت ص»وقا :  ،«الص ابة
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1976 

أسد »وابن األثيب يف ،  1 «مرسل أك رهم لتْندَ  وحدي      ت ، يفت  كتل  »وقا : 
 .  3 «اإل ابة»وابن ح ر يف  وبقل قو  ابن ل د ال ، ، 2 «الغابة

 أَلمحد: قل  »أمح داود لإلما  أمحد:  «سبايبت»أمحد، فاه وبام    ت   -
 َأمحد: فقا  ،«ملسو هيلع هللا ىلص النَّدَّ  أتم» يقو : خهيب: يب، قل  قا  ُ  َ ة ؟ ل  ركدي
برواية  «اإل ابة»، وقد لق   احلافا يف  4 « ارة إس اق أمح من خهيب مسع إ ا

الطيالسه هبا لن شع ة، لن أمح إس اق،  وكبا ابن ازمية من  ريق األلمش 
طر بن الياة، وال ورا، لن أمح إس اق، وأب  قد رواه كبل  لن أمح إس اق ف

ومعمر، وغيبهم من أ  اب أمح إس اق، ها يبذن بص ة رواية خهيب الب لللها 
اإلما  أمحد، قل : وقد ااه مقصد اإلما  أمحد للم احلافا، فلم ينت   ل ، فإن 
اإلما  أمحد إ ا للل اصوص رواية خهيب الب تارد هبا واال  مجيع أ  اب أمح 

َّّت  َرُسو َ  أََتم أَبَّ ُ  ُكَدْيٍر: نْ لَ  »إس اق، ولارها:  ، فاه «َأْلَرامحت   َوَأاَتهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ا
هبه الرواية هببا اللاا إث ات الص  ة لكدير، الال  رواية مجالة أ  اب أمح 

فليي فيها ما  «...ملسو هيلع هللا ىلص هللات  َرُسو َ  أََتم َأْلَرابتيوا رَُجالج  َأنَّ  »إس اق، لن كدير: 
اإلرسا  فيها، فلهبا أبكر اإلما  رواية خهيب، ي    الص  ة، يبحتما  وقوا 

بعدما أورد رواية   «مع م الص ابة»وبام    ة كدير، وقد قا  ابن قابع يف 
كبا قا  ابن منيع، لن كدير: أب  أتم »أمحد بن منيع لن خهيب وفيها هبا اللاا: 

الراخا    ت    أبو حامت. وبام  5 «ملسو هيلع هللا ىلص، ور ير كدير الند ملسو هيلع هللا ىلصالند 

                                 
 . 3/1332«  ايبستيعاب» 1 
 . 4/438«  أسد الغابة» 2 
 . 5/575«  اإل ابة» 3 
  .309  «سبايبت أمح داود» 4 
 [.933] «مع م الص ابة» 5 



 

 
1977 

رو  لن الند »: «اجرح والتعديل»، وقا  يف  1 ولده «مراسيل»ا يف كبل ، كم
كتل  يف    ة  »: «املبتل  واملاتل »، وقا  الدارقطين يف  2 «مرسال ملسو هيلع هللا ىلص
ليس  »، وقا  ابن أمح اي مة: «يب ي    ل     ة»، وقا  العسكرا:  3 «كدير

: «مسا  املاردة  قات األ»، وقا  ال دوه يف - 4 «اإلانبة»كما يف - «ل     ة
شي  ألمح إس اق، »: «امليزان»،  وقا  البهد يف  5 «   ة ل  ليي قيل وقد»

 . 6 «وهم من لده    ابيا
  بيا: ذكر ابن لدا ل :

 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-ابن لدا ذكره  -
 . 7 «كدير خامغ»مسع  ابن محاد يقو : قَاَ  السعدا:  »-
 . 8 «ُكَديالر  المَّد ت  َضعتي »َوقَاَ  النََّسامته :  -
، ثنا حُمَمَُّد ْبُن َك تيٍب، ثنا ُسْاَياُن ال الَّْورتا ، َلْن َأمحت  - ثالنَا اْلَاْمُل ْبُن احْلَُ ابت َحدَّ

: َأنَّ رَُجالج َجاَ  إتىَل َرُسو ت هللات  لم هللا للي  َوَسلََّم،  إتْسَ اَق، َلْن ُكَدْيٍر المَّد ت ت
ُلينت اْجَنََّة. فالَقاَ : فالَقاَ : َأاْ  ْ:ت بتَعَمٍل يُْدات قَاَ : «. َوتالْعطته اْلَاْملَ   َ دْ تالُقوُ  اْلعَ » ت

َقا ج،  َّ اْسقت َأْهَل بالْيٍ  َلَعلَُّهْم يب »فَإتْن رَْ َأْسَتطتْع؟ قَاَ :  َفُاْب بَعتيبجا َوُشدَّ َلَلْي ت ست
 «. يتارق متْن َأَداتت ت َح َّ جتَتيَف َلَ  اْجَنَّةُ وتُُدوَن اْلَماَ  إتيب غت وا، َلَعلَُّ  يب
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1978 

، ثنا أَبُو اْلَولتيدت، َواْبُن َك تيٍب، ولمرو بن مرخوق، لن  - َأْا الَراَن اْلَاْمُل ْبُن احْلَُ ابت
َّ يالُقوُ : َجاَ  رَُجل  إتىَل َرُسو ت  ْعُ  ُكَديالرجا المَّد ت شع ة، َلْن َأمحت إتْسَ اَق، قَاَ : مسَت

ُلينت اْجَنََّة. قَاَ :  ْ:ت بتَعَمٍل يُْدات ُقلت اْلَعْدَ ، »هللات  لم هللا للي  َوَسلََّم، فالَقاَ : َأْا ت
«. فََأْ عتمت الطََّعاَ ، َوَأْفشت السَّال َ »قَاَ : يب ُأ تيُق َذلتَ . قَاَ : «. َوَأْل ت اْلَاْملَ 

َقا ج،  َّ اْبُرْر إتىَل  َهْل َلَ  متنْ »قَاَ : يب ُأ تيُق َذلتَ . قَاَ :  إتبتٍل؟ اْبرُْر بَعتيبجا َأْو ست
ُاُق بَعتيبَُك َويب يالْنَارتق  َأْهلت بالْيٍ  يب َيْشَربُوَن املا  إتيب غت وا فَاْسقتهتْم  فَإتبَُّ  َلَعلَُّ  يب يالنالْ

َقاُؤَك َح َّ جتَتيَف َلَ  اْجَنَّةُ   «.ست
 نَّ : إت ا ُ قَ يالُ ، وَ د ت ت المَّ  رٍ يْ دَ كُ بت  و   رُ عْ ا مَ بَ هَ ، وَ يدت لت لوَ َأمحت ا اُ اْ لَ  اُ اْ اللَّ وَ »  قا :  -
 اقَ  َ سْ َأمحت إت  رُ يالْ غَ   ُ نْ لَ  وت رْ يالَ  ا رَْ البَّ  ةت ابَ  َ الصَّ  نَ مت  وَ هُ ، وَ ة   َ  ْ  ُ  رٍ يْ دَ كُ لت 

«ه ت عت يْ  ت السَّ 
 1 . 

  ل ا: التعليق والدراسة:
وافق  للم ذل  لامة من المعاا ، وإ ا ر ينارد ابن لدا إبداا  كدير يف  -

،  2 «ليي ابلقوا»، وقا : «المعاا »ال اارا يف  فبكره ناوا المعاا ، 
،  والعقيله يف  3 «ضعي »، وقا : «المعاا  واملرتوك »والنسامه يف 

 »، وقا : «اجملروح »، وابن ح ان يف  4 «كان من الشيعة»، وقا : «المعاا »
يل، يروا شي   َأن للم الر تَوايَة  ُمنكرُ  الس يعته، إتْسَ اق أَبُو َلْن ُ  رو  اْلَمَراست

يل ْحتتَ ار يُع  ينت  َفاَل  سيان، يرو ر َوَما َوهته احْل َّة، هبَا لتْندان تقو  يَب  اْلَمَراست  ايبت
َا يل، غيب من كدير بت ت  ابالَارد مت ، وابن اجوخا يف  5 «َذلت  وجد إتن اْلَمَراست
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1979 

، وابن ح ر  3 «املغين»، ويف  2 «امليزان»والبهد يف ،  1 «المعاا  واملرتوك »
، والراهر أن لامة من أدال  يف المعاا  يب ي    لندهم ل   4 «اللسان»يف 

 كتاب» يف أدال  ال اارا إن: ل  فقيل، الصدق حمل »: حامت أبو    ة، وقا 
 أن للم»: «اللسان»، قا  ابن ح ر يف  5 «هناك من  و : فقا  ،«المعاا 
 وكأب  ،«وضعا  سلمة، بن مساك لن  رو »: قا  بل بتمعيا  يصرح ر ال اارا

، قل : بعم ر يصرح بتمعيا  يف «مساك لن تقدم  الب احلكاية يريد
، ولن  بقل احلافا الع ارة السابقة، ولكن   رح بتمعيا  يف  6 «التاري »
ُلو ه يف التشيع، ، والراهر أن س يف تمعيا  غُ  7 «ليي ابلقوا»فقا :  «المعاا »

يف ترمجة مساك بن   8 «التاري »وهو ف و  حكاية مساك وقد أسندها ال اارا يف 
لن  »وغيبه:   9 «املعرفة والتاري »سلمة المد صتصرة، وهه لند الاسوا يف 

ْمَرأَ  فالُقْل ُ : قَا َ  َأُلوُدُه، المَّد ت ت  ُكَدْيرٍ  َلَلم َدَاْل ُ : قَا َ  َسَلَمةَ  بن مساك  أَْينَ  :تت ت يبت
، فَاْلَتَمدَ  إتلَْي ت  فَابالتالَهي ْ : قَا َ  ُيَصل ته. قَامتم  : فالَقاَل ْ  ُهَو؟ ْعُت ُ  :قَا َ  َلَلهَّ : يالُقو ُ  َفَسمت

ه ت  النَّدت ت  َلَلم السَّاَل ُ  ، والراهر أن «َهَبا يالْومته بالْعدَ  يب ُلْدُت : فقل : قَا َ . َواْلَو ت
، «خامغ»ن يقو  في  تل  الكلمة الشديدة: هبا هو البا محل السعدا للم أ

فالسعدا ينكل من يشتم من  رام ة التشيع، فما ظن  بصنيع  من و    ب : 
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1980 

، فهبا لو ث   لن  فهو مسق  لدالت  ويب كرامة، وللم كل «من غالة الشيعة»
 .فلم يرو لن  إيب حدي  واحد ويب ي   ، وهللا أللم

 ملسو هيلع هللا ىلص ، والبا ر يعر  ل  لن الند وهبا احلدي  البا ذكره ابن لدا ل -
من  ريق األلمش، ول د الرخاق   1 «  ي  »سواه، هو ما أارج  ابن ازمية يف 

، والط ا: يف  3 «الك يب»ومن  ريق : ال يهقه يف  –  2 «املصن »يف 
ومن  ريق : أبو بعيم يف -  5 «املسند»لن معمر، والطيالسه يف  - 4 «الك يب»
 «الكامل»وابن لدا يف  - 7 «أسد الغابة»وابن األثيب يف  ، 6 «معرفة الص ابة»

من  ريق خيد بن أمح أبيسة، وابن لدا   8 «اتري  بغداد»لن شع ة، واخلطييف يف 
ْع ُ : قَا َ  إتْسَ اَق، َأمحت  من  ريق سايان ال ورا،  مخستهم  َلنْ  َّ  ُكَديالرجا مسَت  المَّد ت

ْعُت ُ : إتْسَ اقَ  أَبُو قَا َ  - ْعُت ُ : ُشْعَ ةُ  قَا َ . َسَنةج  مَخْست َ  متنْ  ْن ُ مت  َومسَت  َأمحت  متنْ  َأانَ  َومسَت
ْعُت ُ : َداُودَ  أَبُو قَا َ . َأْك الرَ  َأوْ  َسَنةج  َأْربَعت َ  ُمْنبُ  إتْسَ اقَ   مَخْيٍ  متنْ  ُشْعَ ةَ  متنْ  َأانَ  َومسَت

ْعُت ُ : َح تييٍف[ بتْشٍر]يُوُبُي ْبنُ  أَبُو قَا َ . َسَنةج  َوَأْربَعت َ  ست  ٍ  َأوْ   َداُودَ  َأمحت  متنْ  َأانَ  َومسَت
ْعُت ُ : حُمَمٍَّد ]ابن فَارتٍف[ أَبُو قَا َ . َسَنةج  مَخْست َ  متنْ  َأْك الرَ  ُمْنبُ   ُمْنبُ  يُوُبيَ  متنْ  َومسَت

ْعُت ُ : بالَعْيٍم ]اأَلْ  الَها:ت [ أَبُو الشَّْي ُ  قَا َ . َسَنةج  َسْ عت َ   - َسَنةج  عت َ َوَس ْ  ست  ٍ  ُمْنبُ  مسَت
َّ  رَُجل   أََتم: قَا َ  ْ:ت ، هللات  َرُسو َ  ايَ : فالَقا َ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّدت ُلينت  بتَعَملٍ  َأْا ت ! اْجَنَّةَ  يُْدات

                                 
 [2751] «الص يح» 1 
 [.19768] «املصن » 2 
 [.7903] «الك يب» 3 
  .19/187  «الك يب» 4 
 [.1461] «املسند» 5 
 [.5904] «معرفة الص ابة» 6 
  .4/162  «أسد الغابة» 7 
  .15/590  «اتري  بغداد» 8 
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 الطََّعا َ  فََأْ عتمت »: قَا َ  ؟ َذلت َ  ُأ تقْ  رَْ  فَإتنْ : قَا َ ، «اْلَاْملَ  َوَأْل ت  اْلَعْد َ  ُقلت »: قَا َ 
 إتبتلٍ  متنْ  َل َ  فالَهلْ »: قَا َ  ؟ َأْسَتطتعْ  رَْ  َأوْ  َذلت َ  ُأ تقْ  رَْ  فَإتنْ : قَا َ ، «السَّاَل َ  َوَأْفشت 

َقا ج  إتبتلت َ  متنْ  بَعتيبجا فَاْبُررْ »: قَا َ ، بالَعمْ : قَا َ : قَا َ ، «؟  يَب  بالْي ٍ  َأْهلَ  َواْبُررْ ، َوست
ُاقَ  يَب  َأنْ  َلَعلَّ َ  فَإتبَّ َ ، فَاْسقتهتمْ  غت وا إتيبَّ  اْلَما َ  َيْشَربُونَ  َقاُؤكَ  يالْنَارتقَ  َويَب  بَعتيبُكَ  يالنالْ  ست

هبا لاا شع ة لند الطيالسه وسقت  لتمام ، وللطياة  .«اْجَنَّةُ  َل َ  جتَتيفَ  َح َّ 
التسلسل ببكر املدة منب مساا هبا احلدي  من شيواهم، وفي  الرد  للم قو  

 متنْ  اخْلَ الرَ  َهَبا إتْسَ اقَ  َأمحت  اات مسََ  َلَلم َأقت ُ  َلْس ُ »ابن ازمية لقيف روايت  ل : 
 ، وب  تعق   ابن ح ر. «ُكَدْيرٍ 

 كدير واال  هبيب  اخلمسة خهيب بن معاوية، فرواه لن أمح إس اق، قا : َلن
 لما حتدثين أيب هللا رسو  اي فقا  ألرامح فأاته ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّد   أتم أب  المد
 وساق احلدي .  «اجنة... من يقربين
، ولن : حايده -«اإل ابة»كما يف - «مسنده»أمحد بن منيع يف  أارج    

لن   2 «مع م الص ابة»، ولن : ابن قابع يف  1 «مع م الص ابة»ال غوا يف 
 احلسن بن موسم، لن خهيب، ب . 

، وكدير ر ملسو هيلع هللا ىلصكبا قا  ابن منيع لن كدير: أب  أتم الند »قا  ابن قابع:    
 . «ملسو هيلع هللا ىلصير الند 

ما  أمحد للت ، وأن خهيبا رواه لن أمح إس اق بعدما تغيب، قل : قد ب  اإل    
وقد االا  األث ات من قدما  أ  اب أمح إس اق، شع ة واأللمش وال ورا 

 وغيبهم، كما س ق شرح ، وهللا أللم.

                                 
 [.2040] «مع م الص ابة» 1 
  .2/384  «مع م الص ابة» 2 
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 [ كنابة بن ل اف بن مرداف.24] 
 أويب: القو  يف    ت :

 إن يقا » «:اترك » يف منده ابن وقا  »: «التهبييف»قا  احلافا يف -   
 ، 1  ذل  يف قالداتم للم الص ابة يف ذكره من أر ور ابتهم. ،«   ة لكنابة
، وأورده يف  2 «لل اارا ت عا لدا ابن ، وأورده«ايب ابة» يف ذكرت  وقد
معرفة »، ور يبكره يف «ل  رؤية»قا  ابن منده: »، وقا : «اإل ابة»

 «التاري »أن ابن منده ذكره يف »: «انبةاإل»، وأفاد مغلطاا يف  3 «..«الص ابة
 . 4 «يف  أمسا  التابع  ، وذكر أن ل  رؤية

 »: «اجملروح »، وقا  ابن ح ان يف  5 «المعاا »وقد أورده العقيله يف  -
ا، احْلَدتي  ُمنكر ْن ُ  َحدتي   يفت  التَّْالتي ُ  َأْدرتا َفاَل  جدج  أَي تهَما َومن اْبن ، من َأوْ  مت
ْحتتَ ار َساقت  وَ فالهُ  َكانَ  َا ايبت  َلن اْلَمَناكتيب من أََتم َما لَعريم رو ، مت

جمهو  من »فقا :  «التقرييف»وذكره احلافا كبل  يف   6 !«اْلَمَشاهتيب
 . 7 «ال ال ة

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-أبو أمحد ابن لدا ذكره  -

                                 
الص ابة يف إداالا  كالل مالن ذكالرت لال  رؤيالة يف الصال ابة، وقالد  الرح هبالا يف ترمجالة  يعين قالدة املصنا  يف  1 

 . 10/372  «اإل ابة»حممد بن  ب  بن قيي بن مشاف من 
  .8/403  «التهبييف» 2 
  .9/326  «اإل ابة» 3 
 [.859] «اإلانبة» 4 
 [.1569] «المعاا » 5 
 [.902] «اجملروح » 6 
 [.5667] «التقرييف» 7 
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 . 1 . مسع  ابن محاد يبكره لن ال اارا«حكنابة يروا لن  ابن  ر يص»»  -
، ثنا أَبُو اْلَولتيدت. -  َأْا الَراَن اْلَاْمُل ْبُن احْلَُ ابت
، قَايب: ثنا َلْ ُد اْلَقاهترت ْبُن  - َوَأْا الَراَن أَبُو يالْعَلم، ثنا إتبالَراهتيُم ْبُن احْلَ َّارت السَّامته 

، َأنَّ َأاَبُه الس ر تا  السَّْلمته  َحدََّثينت اْبُن الْ  كتَنابَةت ْبُن اْلَع َّافت ْبنت متْرَداٍف السَّْلمته 
 َحدَّثَُ  َلْن أَبتي ت اْلَع َّافت ْبنت متْرَداٍف: َأن  َرُسوَ  هللات  لم هللا للي  َوَسلََّم َدَلا رَبَُّ .

ثالَنا َللته  ْبُن َسعتيٍد َواللَّْاُا َلُ ، ثنا أَي وُب ْبُن حمَُ  - ، ثنا َلْ ُد َوَحدَّ مٍَّد الصَّاحلتته 
 ، ، ثنا ل دهللا ْبُن كتَنابََة ْبنت اْلَع َّافت ْبنت متْرَداٍف السَّْلمته  اْلَقاهترت ْبُن الس ر تا  السَّْلمته 
َأنَّ َأاَبُه َحدَّثَُ  َلْن أَبتي ت اْلَع َّافت ْبنت متْرَداٍف: َأنَّ َرُسوَ  هللات  لم هللا للي  َوَسلََّم 

ْلَمْغاتَرةت ألُمَّتت ت إتيب ظلم دَ  ْلَمْغاتَرةت ألُمَّتت ت، َوَأنَّ هللَا َأجاب  ابت يََّة َلَرَفَة ابت َلا رَبَُّ  َلشت
. قَاَ : فََأَلاَد الد َلاَ ، فالَقاَ :  ب  لتْلَمْرُلو ت متَن الرَّارتت َأْا »بالْعمهْم بالْعمجا  فَإتبَُّ  حات

، إتبََّ  قَادتر  للم َأنْ  ََبا  َرب ت رجا متْن َمْرَلَمتت ت اجنة، َوتالْغاتَر هلت تُ تييَف اْلَمْرُلوَ  َايالْ
ْلُمْزَدلتَاةت َأَلاَد الد َلاَ ، «. الرَّارتت  ئجا، فالَلمَّا َأْ َ َح ابت يََّة َشيالْ قَاَ : فالَلْم وُتيْف تتْلَ  اْلَعشت

َ  َرسُ «. إت: ت َقْد فالَعْل ُ »فََأَجابَُ  َلزَّ َوَجلَّ:  وُ  هللات  لم هللا للي  َوَسلََّم َأْو َفَم ت
ْكَ  يفت َساَلٍة َما ُكْنَ  َتْمَ ُ   تالَ سََّم، فالَقاَ  أَبُو َبْكٍر، َوُلَمُر: َوهللات َلَقْد َض ت

نََّ ؟! فالَقاَ :  ْكُ  َأنَّ اخْلَ تيَ  إتْبلتيَي »فتيَها، َفَما َأْضَ َكَ  َأْضَ َ  هللُا ست َض ت
َ  َللتَم َأنَّ هللاَ   َقْد َغَاَر ألُمَّبت َواْسَتَ اَب ُدَلامتَه هَلُْم، َأْهَو  َ ْ ته التال َراَب َلَلم حت

ْكُ  متَن اخْلَ تي ت متْن َجَزلت ت  ْلَوْيلت َوال ال ُ ورت، َفَم ت  «.رَْأست ت، َوَيْدُلو ابت
ول د القاهر بن السرا ر  دح هببا احلدي  غيبه لن ل دهللا بن كنابة بن  -

، ولع د القاهر غيب هبا يسيب، وأيوب بن حممد الصاحله من ولد  اأ الع اف
 . 2 «بن لله بن ل دهللا بن ل اف

                                 
كبل ،   [5074« ]ضعاام »، وهه لند العقيله يف «ور يصح»، وليي في :  7/236«  تاري  الك يبال  »1 

المالالعاا  »فلعلالال  يعالالين  «المالالعاا »للالالم أن ال االالارا ضالالعا  يف   37  «قالالوة احل الالار»وقالالد بالال  ابالالن ح الالر يف 
 .ل ، وهو ها ر يصلنا «الك يب

 . 1613ترمجة رقم:  8/681«  الكامل» 2 
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  ل ا: التعليق والدراسة: 
أورد ابن لدا كنابة ت عا لل اارا البا ضع  حدي  ، ور يتارد ببل  ابن  -

 «ح اجملرو »، وابن ح ان يف «المعاا »لدا، وإ ا وافق  للم ذل  العقيله يف 
فكالمها أورد الرجل يف المعاا ، وإن كان ابن ح ان قد أغلا القو  في  جدا،  

،  وقد ال  احلافا ابن  1 «ال قات»كما س ق بقل ، مع أب  قد ذكره ق ل يف 
 ح ر يف حال  إىل أب  جمهو .

،  3 ، وابن ماج  2 واحلدي  البا ضعا  ال اارا ل  هو ما أارج  أبو داود -
ومن  ريق : ابن اجوخا يف - 4 «خوامد املسند»محد يف ول د هللا بن أ

،  7 «انحاد وامل ا:»، وابن أمح لا م يف  6 ، وأبو يعله-  5 «املوضولات»
، وابن  10 «املعرفة»، والاسوا يف  9 «الشعيف»، ويف  8 «الك يب»وال يهقه يف 
التاري  »، وال اارا يف  11 «المعاا »، والعقيله يف «الكامل»لدا يف 

 ، الس َلمته ت  السَّرتا ت  ْبنت  اْلَقاهترت  معلقا، كلهم، وغيبهم من  ريق َلْ دت   12 «الك يب
ثالَنا  أَبتي ت  َلنْ  َأْا الَرهُ  َأاَبهُ  َأنَّ  ، الس َلمته   متْرَدافٍ  ْبنت  َل َّافت  ْبنت  كتَنابَةَ  ْبنُ  هللات  َلْ دُ  َحدَّ

َّ  َأنَّ  ، ُمَّتت ت  َدَلا مَ َوَسلَّ  َلَلْي ت  هللاُ  َ لَّم النَّدت يَّةَ  ألت ْلَمْغاتَرةت  َلَرَفةَ  َلشت ييفَ  ، ابت  إت: ت : فَُأجت
 إتنْ  ، َرب ت  َأاْ »: قَا َ  ، متْن ُ  لتْلَمْرُلو ت  حُابُ  فَإت: ت  ، الرَّارتَ  َااَل  َما هَلُمْ  َغَاْرتُ  َقدْ 

                                 
  .5/339  «ال قات» 1 
 [.5234] «سنن أمح داود» 2 
 [.3013] «سنن ابن ماج » 3 
  .4/14  «املسند» 4 
  .2/212  «املوضولات» 5 
 [.1578] «املسند» 6 
 [.1391، 1390] «انحاد وامل ا:» 7 
  .5/118  «الك يب» 8 
 [.340] «الشعيف» 9 
  .1/295  «املعرفة» 10 
 [.5164] «المعاا » 11 
  .7/3  «التاري  الك يب» 12 
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ْئ َ  يالََّت ُ  ُوَيفْ  فالَلمْ  ، «لتلرَّارتت  َوَغَاْرتَ  ، اْجَنَّةت  متنَ  اْلَمْرُلو َ  َأْلطَْي َ  شت  فالَلمَّا ، َلشت
ْلُمْزَدلتَاةت  َأْ َ حَ  ييفَ  ، الد َلا َ  َأَلادَ  ابت  هللات  َرُسو ُ  َفَم ت َ : قَا َ  ، َسَأ َ  َما إتىَل  فَُأجت
محت : َوُلَمرُ  َبْكرٍ  أَبُو َل ُ  فالَقا َ  - تالَ سَّمَ : قَا َ  َأوْ  - َوَسلَّمَ  َلَلْي ت  هللاُ  َ لَّم  أَْب َ   َت
 َأْضَ  َ  ؟ َأْضَ َك َ  الَّبتا َفَما ، فتيَها َتْمَ  ُ  ُكْن َ  َما َلَساَلة   َهبتهت  إتنَّ  ، َوُأم ته
نَّ َ  هللاُ   اْسَتَ ابَ  َقدت  َوَجلَّ  َلزَّ  هللاَ  َأنَّ  َللتمَ  َلمَّا إتْبلتييَ  هللات  َلُدوَّ  إتنَّ »: قَا َ ! ست

ُمَّبت  َوَغَارَ  ُدَلامته ْلَوْيلت  َوَيْدُلو ، رَْأست ت  َلَلم َ ُْ وهُ  َفَ َعلَ  التال َرابَ  َأَابَ  ، ألت  ابت
، هبا لاا ابن ماج ، وقد ساق  أبو «َجَزلت ت  متنْ  رَأَْي ُ  َما فََأْضَ َكينت  ، َوال ال ُ ورت 

  داود صتصرا مقتصرا للم حكاية الم   ف سيف.
ت ا حم «املوضولات»، وابلغ ابن اجوخا فأدال  يف «يب يصح»قا  ال اارا:   

بكلمة ابن ح ان الب بقلناها ق ل قليل يف كنابة، وبينا أن ابن ح ان قد تناقد 
يف شأن كنابة فإب  قد أورده يف ثقات التابع ،   قا  في  ما قا  بعد ذل . 
واحلدي  ضعي  كما قا  إما  الصنعة ال اارا، فإن كنابة جمهو  للم أحسن 

، أما الوضع ف عيد يب «التقرييف» األحوا  كما ركن إلي  احلافا ابن ح ر يف
القو  »يسوت القو  ب ، وقد دفع  احلافا ابن ح ر دفعا شديدا يف 

، وحشد ك يبا ها يشهد ملع  احلدي  من لمو  املغارة لل ار،  1 «املسدد
حماويب تقويت  هببه الشواهد الك يبة، وأفاد أب  قد بس  القو  في  أك ر من 

رسالت  الب أفردها هلبا احلدي  وشواهده ذل  يف موضع حار، وهو يعين 
 وهو مط ولة مشتهرة.   «قوة احل ار يف لمو  املغارة لل ار»واملسماة بال 

وسوا  جارينا احلافا للم تقويت  أو توقانا يف ذل ، فإن حدي  كنابة    
 مارده للم كل حا  ضعي ، وهو املقصود بياب  هنا، وهللا أللم.

                                 
  .35  «القو  املسدد يف البب لن مسند اإلما  أمحد» 1 
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 .سرةلن ج [ حمدور البهله25]
 أويب: القو  يف    ت : 

حمدور بن خيد اهلبا: صتل  يف »، فقا : «معرفة الص ابة»ذكره أبو بعيم يف   -
، وبقل كال  أمح بعيم، وخاد أن قيي  2 «اإل ابة»، وذكره احلافا يف  1 «   ت 

،  3 «إكما  التهبييف»، وأفاد مغلطاا يف «مسنده»بن الربيع الكويف ذكره يف 
 أن أاب موسم املديين ذكره يف مجلة الص ابة.   4 «األسد»األثيب يف ومن ق ل  ابن 

والراهر أن مستند القامل  بص  ت  احلدي  البا أسنده أبو بعيم ل  من   -
، خَْيدٍ  ْبنت  حَمُْدورت   ريق لطية اإلسكا ، َلنْ   »: قَا َ  ملسو هيلع هللا ىلص هللات  َرُسو َ  َأنَّ  اهْلَُبات ت

 احلدي . «...محت  يُْدَلم اْلقتَياَمةت  ْو َ يالَ  بت ت  يُْدَلم َمنْ  َأوَّ َ  إتنَّ 

حمدور بن خيد اهلبا ذكره الصغا: فيمن يف    ت  »: «جامع الت صيل»ويف  -
للصغا: يف الاصل البا لقده  «بقعة الصداين»، قل  هبا يف كتاب  5 «برر

 .  6 ملن يف    تهم برر

كما   «اهلباحمدور بن خيد »والبا يرهر ا أن هبا املاتل  يف    ت  هو   -
ابن »، ليي بينهم اال  أب  «اإل ابة»، و«األسد»أمح بعيم، و «معرفة»ورد يف 

ت عا لل اارا ومجيع من  ن  يف  «الكامل»، وأما البا يف «اهلبا»وأب   «خيد
البا يروا لن جسرة، وهلبا  «حمدور البهله»الرجا  من غيب الص ابة، فهو 

هكبا،   «حمدور اهلبا لن جسرة»ل  بقو  «الكامل»لنون ترمجت  ابن لدا يف 

                                 
  .5/2646  «معرفة الص ابة» 1 
  .9/531  «اإل ابة» 2 
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1987 

، ويب أب  «ابن خيد»كأب  مييزه هببا، فهبا ال ا: ر يبكر أحد ق  هن ترمج  أب  
قويب واحدا، ويب يبكرون ل  رواية ق  لن غيب  «البهله»، وإ ا هو «اهلبا»

جسرة، ويب حدي ا إيب حدي  داو  اجنيف املس د، وهبا كما يرهر من تراجم 
جمهو ، »: «التقرييف»مج  أن اتبعه بال رييف، بل إن احلافا قا  يف مجيع من تر 

، كبا قا  هنا   أدال  يف القسم  1 «من السادسة، أاطأ من خلم أن ل     ة
، وهو قاض بتمشيت     ت ، وهبا  2 «اإل ابة»األو  من حر  امليم يف 

  مغلطاا يف اضطراب من  رمح  هللا تعاىل، ويرهر أن البا أوقع  يف ذل  متابعت
فهو أو  من ألرف  ال  ب  الرجل ، فاستدرك للم املزا   3 «إكما  التهبييف»

، وهبه «الص ابة»يف ترمجة  حمدور البهله لن جسرة  أن أاب بعيم ذكره يف 
ل لة من ل الت العالمة مغلطاا، فال ميكن اجز   ن هبا هو ذاك، بل 

فاستااد هبا من مغلطاا واستدرك  «التهبييف»الراهر أب  غيبه، وجا  احلافا يف 
كما يقع من  يف بعد املوا ن   -ب  للم املزا، دون إشارة إىل س ق مغلطاا ل  

، فوقع فيما وقع في  من ايبضطراب، -فيما يرهر وهللا أللم اقيقة احلا 
فاال ة األمر: أن حمدوجا البهله الراوا لن جسرة اتبعه ابيبتااق، فيما 

بن خيد اهلبا املاتل  يف    ت ، ومن يقو  إهنما واحد يرهر، وهو غيب حمدور 
 فيلزم  إقامة احل ة للم ذل ، وهللا أللم.

                                 
  .3/1244  «ايبستيعاب» 1 
  .3/1244  «ايبستيعاب» 2 
  .3/1244  «ايبستيعاب» 3 



 

 
1988 

إ ا هو التابعه، وليي  «الكامل»وإذا تقرر هبا فالبا أورده ابن لدا يف   -
للم شر  كتابنا هبا، فكان ين غه جتاهل ، ولكين حثرت إداال  ل يان ما س ق من 

  أللم.    ايبلت اف احملتمل، وهللا

  بيا: ذكر ابن لدا ل :
 :، وقا «الكامل»يف  -رمح  هللا-ابن لدا ذكره  -
ْعُ  اْبَن مَحَّاٍد يالُقوُ : قَاَ  اْلُ َاارتا :  » - قَاَ  اْبُن  .َلْن َجْسَرةَ  ،ه  لت حَمُْدور  الب هْ »مسَت

 . 1 «فتي ت َبَرر   .َلْن َأمحت اخْلَطَّابت  :َأمحت َغنتيَّة
 . 2 «بتا قَاَل  َحدتي   َمْقُطوا  َوَهَبا الَّ  -

  ل ا: التعليق والدراسة:
الراوا لن  «حمدوجا البهله»كما س ق تقريره، فإن إيراد ابن لدا هنا  -

جسرة، يب إشكا  في  فهو اتبعه يب   امح، ور يقل أحد بص  ت ، وهو ليي 
ي   من شر  كتابنا هبا، وقد ت ع ابن لدا يف إيراده ال اارا، البا ضع  حد

 .«في  برر»لن جسرة، وقا  

 [ هند بن أمح هالة.26]
 أويب: القو  يف    ت :

مع م »ابن قابع يف ، و  3 «مع م الص ابة»ال غوا يف ذكره يف الص ابة:  -
، وابن ل د ال  يف  5 «معرفة الص ابة»، وأبو بعيم يف  4 «الص ابة

                                 
 .«في  برر» ، وليي في : 8/66  «التاري  الك يب»  1 
 . 1928ترمجة رقم:  10/63 « الكامل» 2 
  .5/253  «مع م الص ابة» 3 
 . 3/195«  مع م الص ابة» 4 
  . 5/2751«  معرفة الص ابة» 5 



 

 
1989 

،  3 «اإل ابة» ر يف ، وابن ح 2  «أسد الغابة»، وابن األثيب يف  1 «ايبستيعاب»
ويب ش  يف    ت ، فهو ربييف املصطام  لوات هللا وسالم  للي ، ابن أ  
املبمن  ادوة رضه هللا لنها، وأاو فا مة الزهرا  ألمها، واا  الس ط  

 .الشريا  رضه هللا لنهما
  بيا: ذكر ابن لدا ل :

 :، وقا «الكامل»يف -رمح  هللا-ابن لدا ذكره  -  
ْنُد ْبُن َأمحت َهالََة َرَو  َلْنُ  احْلَُسْ ُ ْبُن َللته ت »ْعُ  اْبَن مَحَّاٍد يالُقوُ : قَاَ  اْلُ َاارتا : مسَت » -   هت

 . 4 «ْبنت َأمحت  َالتيٍف، يالَتَكلَُّم يفت َحدتي ت ت 
ا:ت ، ثالَنا أَبُو احْلََسنت َللته  ْبُن ثالَنا اْبُن َأمحت لتْصَمَة، ثالَنا أَبُو َأمْحََد إتمْسَالتيَل ْبُن يَزتيَد اأْلَْ  الهَ  -

ْبنت َجْعَارت ْبنت حُمَمَّدت ْبنت َللته ت ْبنت احْلَُسْ ت ْبنت َللته ت ْبنت َأمحت  َالتيٍف، َحدََّثينت ُمَعت تيف  َمْوىَل َجْعَارت 
: َسأَْلُ  َااات هتْنَد حُمَمٍَّد، َلْن َجْعَارت ْبنت حُمَمٍَّد، َلْن أَبتي ت، أَبَُّ  قَاَ : قَاَ  احْلُسَ  ْ ُ ْبُن َللتهٍ 

ْلَيةت َرُسو ت هللات  ْن ُ  ات  َيصت َ  َأنْ  َأْرُجو َوَأانَ  َو َّافجا، وََكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصْبَن َأمحت َهالََة َلْن حت ئجا مت  َشيالْ
َلةَ  اْلَقَمرت  َتأَلُْلبَ  َوْجُه ُ  يالَتأَلْأَلُ  ُمَااَّمجا َفْامجا ملسو هيلع هللا ىلص هللات  َرُسو ُ  َكانَ : فالَقا َ  بت ت، أَتالَعلَّقَ   لَيالْ
َاةت النَّدت ت «...اْلَ ْدرت   .ملسو هيلع هللا ىلص، َفبََكَر احْلَدتيَ  بتُطولت ت يفت  ت

ََبا احْلَدتي ت يفت َوْ  ت النَّدت ت  - ْنُد ْبُن َأمحت َهاَلَة يالْعَرُ  هبت َجْعَاُر ْبُن  َلْن ُ  َويالْروتي ت  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوهت
لتهٍ  َلْنُ ، َوحُمَمَّدت ْبنت َللتهٍ  َلنت احْلَُسْ ت ْبنت َللتهٍ  ُمْرَسل ، حُمَمٍَّد، َلْن أَبتي ت، َلنت احْلَُسْ ت ْبنت لَ 

الج   .  5 «َويَب َيُكوُن ُمتَّصت
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1990 

  ل ا: التعليق والدراسة: 
أورد ابن لدا هند بن أمح هالة رضه هللا لن  ت عا لل اارا، فقد أورده يف  -
 لله، بن سناحل لن  رو  ،ملسو هيلع هللا ىلص للند و افا وكان»، وقا : «المعاا »

الب بقلها ابن  «التاري »، وهه موض ة لع ارة  1 «حدي   إسناد يف ويتكلمون
، وقد أبكر ابن أمح حامت للم ال اارا إداال  هندا يف «يتكلم يف حدي  »لدا 

 ذبيف فما جمهولون، قو  لن  رو »: «والتعديل اجرح» ، وقا  كما يف«المعاا »
،  2 «هناك من  و  ... ،«المعاا  كتاب» يف ال اارا أدال  هالة؟ أمح بن هند

 فهبا»قامال:  «اجرح والتعديل»وللق املَُعل مته للم موضع مشاب  هلبا يف 
 َيصتح ، يب واحد حدي  إيب ل  ليي من «المعاا » يف يبكر ال اارا ا طالح

، قل : وقد ب   3 «ايب طالح يف ُمَشاح ة ويب ضعياة، لن  الرواية أن مع  للم
 هبا ابن لدا كما س ق التن ي  للي  أو  هبا ال   .بعد 

وهبا احلدي  البا تكلم في  ال اارا، وأورده ابن لدا بس   ، هو حدي   -
ي جا َهاَلةَ  َأمحت  ْبنُ  هتْندُ  وقد َكانَ »، وهو أشهر أحادي  ، ملسو هيلع هللا ىلصو ا  للند   َفصت

َّّت  َرُسو َ  َوَ  َ  َو َّافجا، بَلتيغجا  ُل الْيَدةَ  أَبُو َشَرحَ  َوَقدْ  ،َوأَتالَقنَ  فََأْحَسنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ا
َ ةَ  َواْبنُ   . 4 «الل َغةت  َوفالَوامتدت  اْلَاَصاَحةت  متنَ  فتي ت  لتَما َذلتَ ، َوْ َا ُ  قالتاليالْ

لن ابن أمح لصمة، لن إمساليل بن يزيد،  «الكامل»وقد أارج  ابن لدا يف    
حممد  لن لله بن جعار، لن معتيف موىل جعار بن حممد، لن جعار، لن أبي 

                                 
 .[412]«المعاا  الصغيب» 1 
  .11/ 9  «والتعديل اجرح» 2 
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1991 

بن لله، لن أبي  لله قا : قا  احلس  بن لله: سأل  ااا هند بن أمح هالة، 
 فبكره.

وابن أمح لصمة، هو أبو  اأ ل د الوهاب ابن أمح لصمة العك ا، الشي ا:    
ور يبكرا   2 «اتري  اإلسال »، والبهد يف  1 «اتركها»بغدادا ترمج  اخلطييف يف 
مساليل بن يزيد هو أبو أمحد القطان األ  ها: ترمج  أبو في  جرحا ويب تعديال، وإ

ااتل  حدي   ور يتعمد »، وقا : «  قات احملدث  يف أ  هان»الشي  يف 
أا ار »، وكبا أبو بعيم يف  3 «الكبب...وكان ايبا فاضال ك يب الاوامد والغراميف

رت  يفت  َحدتي ت ت  بالْعدُ  َلَلْي ت  اْاتالَل َ  »، وقا : «أ  هان مت ت، حات لز ْهدت  يُْبَكرُ  َأايَّ  ابت
، َواْلعتَ اَدةت، حَسنُ  ،   إن حفة هبا الطريق إ ا  4 «َواْلَاَوامتدت  اْلَغَرامتيفت  َك تيبُ  احْلَدتي ت

، وقيل امس  مغي ، «كباب»هو معتيف موىل أمح جعار، فقد قا  في  األخدا: 
قا  ابن مع : إذا » :«اللسان»، وخاد يف  5 «امليزان»ول  حدي  اب ل، كما يف 

حدح لن جعار ال قات ف دي   مستقيم، وإذا حدح لن  محاد بن ليسم 
 .   6 «ومعتيف فليي بشه 

ومثة للة أار  وهه لد  مساا حممد بن لله من احلس  بن لله رضه هللا 
َوحُمَمَّدت ْبنت َللتهٍ  َلنت احْلَُسْ ت »لنهم مجيعا، وهه الب ب  لليها ابن لدا، فقا : 

الج  ، فالع يف من  رمح  هللا كي  ر يعلل  معتيف «ْبنت َللتهٍ  ُمْرَسل ، َويَب َيُكوُن ُمتَّصت
 وهو متهم، واكتام بتعليل  ابيببقطاا؟ 

وقد ااتل  في  للم لله بن جعار، فروا لن ، لن معتيف، كما س ق، وروا   
 لن  لن أاي  موسم بن جعار، لن أبي  جعار، وبقيت  سوا . 

                                 
  .12/286  «اتري  بغداد» 1 
  .7/136  «اتري  اإلسال » 2 
 [.170] «  قات احملدث  يف أ  هان» 3 
 [.410] «أا ار أ  هان» 4 
 [.8650] «امليزان» 5 
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ومن  ريق ابن شاذان أارج   -  1 «مشيات  الصغر »ابن شاذان يف أارج     
، - 3 «التاري »، وابن لساكر يف  2 «الشاا»مجالة منهم القاضه لياض يف 

لن أمح حممد احلسن بن حممد بن  ي  - 4 «الديبمل»ولن  ال يهقه يف –واحلاكم 
بن حممد بن  بن احلسن بن جعار املعرو  اببن أاه  اهر العلوا، لن إمساليل

 إس اق بن جعار، لن لله بن جعار. 
، قل : احلسن بن حممد بن  ي ابن أاه  اهر «غرييف»قا  ابن لساكر:      

ولن  يف  -  5 «امليزان»العلوا، رافمه متهم ابلكبب وليي ب قة، ذكر ل  يف 
فهبان دايبن للم كبب  ورفم ... »حدي   اب ل ، وقا :  -مقرا 6 «اللسان»

 . قل  قارب املامة. وهللا أللم.«أب  متهم يبخدحم للي  احملدثون فإب  معمر ولويب

قل : وهبا احلدي  مشتهر من  ريق حار، يب يقل ضعاا لن هبا الطريق     
وإن كان أك ر دوراان واشتهارا لند املصنا ، وهو ما أارج  الرتمبا يف 

 - 9 «الشمامل»ويف  ، 8 «شرح السنة»ومن  ريق : ال غوا يف  –  7 «الشمامل»
 إتْماَل ج - اْلعتْ لته   الرَّمْحَنت  َلْ دت  ْبنت  ُلَمرَ  ْبنُ  مُجَْيعُ  لن سايان بن وكيع قا : َحدَّثالَنا

َنا  َادتَوَة، َخْورت  َهاَلةَ  َأمحت  َوَلدت  متنْ - متَتيمٍ  َبينت  متنْ  رَُجل   َأْا الَر:ت : قَا َ  -كتَتابت ت  متنْ  َلَليالْ
َمحت  اْبنٍ  َلنت  -هللات  َلْ دت  َأابَ  ُيْكَ   ، ْبنت  احلََْسنت  َلنت  َهاَلَة، ألت  َااات  َسأَْل ُ : قَا َ  َللتهٍ 
 ... احلدي .  َهاَلةَ  َأمحت  ْبنَ  هتْندَ 

                                 
 [.61] «مشيات  الصغر » 1 
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وسايان بن وكيع يب يشتغل ب ، فهو متهم ابلكبب، كما يقو  أبو خرلة،       
فقد ااتل  ولكن  ليي للة هبا احلدي  وإ ا انفة من شيا  مجيع بن لمر، 

للي  ااتالفا ك يبا، واضطرب في  اضطرااب شديدا، وروا لن  للم ألوان ش ، 
 فمنها ما س ق من رواية سايان بن وكيع، ومنها: 

 -  1 «الديبمل»ومن  ريق : ال يهقه يف  –ما أارج  يعقوب بن سايان       
مع م »ولن  ابن قابع يف  –  3 «الغرييف»، واحلرمح يف  2 وابن سعد

 لن مال  بن إمساليل أمح غسان النهدا.  - 4 «لص ابةا
، وأبو بعيم يف  5 «املستدرك»ومن  ريق أمح غسان أيما أارج : احلاكم يف    
،  8 «شعيف اإلميان»، وال يهقه يف  7 «ديبمل الن وة»، ويف  6 «معرفة الص ابة»

،  11 «الطوا األحادي  »، ويف  10 «الك يب»، والط ا: يف  9 «ديبمل الن وة»ويف 
. كلهم من  ريق أمح  13 «المعاا »، والعقيله يف  12 «الغرييف»وابن قتي ة يف 

غسان، لن مجيع بن لمر، حدثين رجل من أهل مكة، لن ابن ألمح هالة 
 التميمه، لن احلسن بن لله، قا : سأل  ااا هند بن أمح هالة... فبكره.
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لن ل يد بن إمساليل   1 «ملسو هيلع هللا ىلصأاالق الند »ومنها: ما أارج  أبو الشي  يف  
اهلَ َّارا، لن مجيع بن لمر، لن رجل مكة، لن احلسن بن لله، لن هند بن أمح 

 هالة.
من  ريق لمرو بن حممد العنقزا، لن مجيع بن   2 ومنها: ما أارج  العقيله 

لمر، قا  حدثنا يزيد بن لمر التميمه، لن أبي ، لن احلسن بن لله، قا : 
هالة... احلدي . قا  العقيله يف ترمجة يزيد بن لمر:  سأل  ااا هند بن أمح

، يعين من «وحدي  غسان أوىل»، وقا : «يب يتابع  إيب من هو م ل  أو دوب »
 حدي  العنقزا هبا وكالمها يب ي   .

وغيب ذل  من وجوه ايبضطراب، الب يب فامدة من التطويل ببكرها، ومدارها    
، كما يف «كان فاسقا»بو بعيم املالمه: للم مُجيع بن لمر، وقد قا  في  أ

 مجيع: داود أمح لن انجرا، وقا »: «اتبييف التهبييف»وغيبه، ويف  «الكامل»
، وقا  ابن  3 «كبااب يكون أن أاشم هالة، أمح بن هند حدي  راوا لمر بن

 . 4 «ضعي  رافمه»: «التقرييف»ح ر يف 
م ل هبا احلدي  الاام وشي  مجيع وشي  شيا  جمهويبن، يب يدر  من مها، و   

اجليل اللاا أيعقل أيب يروي  إيب روافد فسقة متهمون ابلكبب، لن جماهيل يب 
 يعرفون، اللهم يب !. 

ولبل  توا أت كلمات النقاد للم ضعا  وَرد تهت: فس ق قو  ال اارا وأمح حامت   
 يكون أن أاشم»: «سبايبت انجرا»يف ذل ، وقا  أبو داود كما يف 

 أن أاا  كال ، في »:  551/ 2  «المعاا  »خرلة يف  أبو ، وقا  5 «موضولاج 

                                 
 [.582] «ملسو هيلع هللا ىلصأاالق الند » 1 
 [.6625] «المعاا » 2 
  .1/314 «اتبييف التهبييف» 3 
 [.968] «التقرييف» 4 
  .1/281  «سبايبت انجرا» 5 



 

 
1995 

 يف ل  ليي إسناده»:  145/ 2  «ال قات»ح ان يف  ابن ، وقا  1 «يصح يب
 ، وهللا أللم. 2 «وقع القليف

   

                                 
  .551/ 2  «المعاا  » 1 
  .145/ 2  «ال قات» 2 



 

 
1996 

 اخلامتة
ظهر ما أسلاناه من النرر يف حا  من أوردهم ابن لدا هن ذكروا ابلص  ة   
 ما أوجزه فيما يله: «ا الكامل يف المعا»يف 
  ستة ولشرين رجال هن ذكروا 26  «الكامل»لقد أورد ابن لدا يف  -

ابلص  ة، ور يقصد ق  ضعاا يف أشاا هم، وإ ا أوردهم لمع  يف 
أحادي هم ف سيف، وهو مت ع يف تمعي  أحادي هم تل  لإلما  ال اارا، 

التاري  » كتاب  لكن الارق بين  وب  ال اارا أن ال اارا أورد لامتهم يف
وهو اتري  لا  يبكر في  الص ابة وال قات والمعاا  وغيبهم  «الك يب

الكامل »وليي اا ا بنوا ما من الرواة، وأما ابن لدا فأوردهم مجيعا يف 
 ، فكان هبا موضع ايببتقاد من  نيع  رمح  هللا. «يف المعاا 

تل  يف    ت  من اال  دراسب هلبيب  املبكورين ت   أن منهم مجالة ص -
 أ ال، بل يف بعمهم من يب ت    ل     ة ابتدا .

وك يب منهم تتوق    ة    تهم للم ث وت هبا احلدي  البا من أجل   -
، وقد ت     ة قو  ال اارا وابن لدا «الكامل»أوردهم ابن لدا يف 

من بعده يف القو  بمع  أحادي هم تل ، ها يبثر للم ث وت    تهم، 
رت ة التابع ، فيسق  حينها العتيف للم ابن لدا يف إدااهلم وينقلهم إىل 

 . «الكامل»يف 

ويف القليل يكون احلدي  املبكور مع ضعا  غيب مبثر أبدا للم ث وت  -
   تهم، وهبا للم قلت  فالعتيف في  يبخ  يببن لدا، فما كان هناك داا 

 .«الكامل»إليراد من هبا حال  يف 



 

 
1997 

برره يف إيرادهم، وشرحها يف ترمجة  ي قم أن ابن لدا قد ب  وجهة -
أحدهم، وهو خيد بن أمح أوىف، فالرجل جمتهد إن أ اب فل  أجران، وإن 

 أاطأ فما كرر لن األجر.

 واحلمد هلل أويب وحارا ظاهرا واب نا



 

 
1998 

 


