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 بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني 

  أبو عبيدة بن الجراح

بن خزمية بن مدركة بن عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
  .إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري املكي

أحد السابقني األولني ومن عزم الصديق على توليته اخلالفة وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أيب بكر جيتمع يف النسب هو 
  .ه وسلم باجلنة ومساه أمني األمة ومناقبه شهرية مجةوالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف فهر شهد له النيب صلى اهللا علي

  .روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهودة

حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد اهللا وأبو أمامة الباهلي ومسرة بن جندب وأسلم موىل عمر وعبد الرمحن بن غنم 
  .وآخرون

  . ويف مسند بِقي له مخسة عشر حديثاًله يف صحيح مسلم حديث واحد وله يف جامع أيب عيسى حديث

أخربنا أبو املعايل حممد بن عبد السالم التميمي قراءةً عليه يف سنة أربع وتسعني وست مئة أنبأنا أبو روح عبد املعز بن : الرواية عنه
بأنا أبو سعد حممد بن عبد حممد البزاز أنبأنا متيم بن أيب سعيد أبو القاسم املعري يف رجب سنة تسع وعشرين ومخس مئة راة أن

الرمحن أنبأنا أبو عمرو بن محدان أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي حدثنا عبد اهللا بن معاوية القرشي حدثنا محاد بن سلمة عن خالد 
إنه : "لاحلذاء عن عبد اهللا بن شقيق عن عبد اهللا بن سراقة عن أيب عبيدة بن اجلراح مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقو

لعله سيدركه "فوصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال " مل يكن نيب بعد نوح إال وقد أنذر قومه الدجال وإين أنذركموه
  ".أو خري: "قالوا يا رسول اهللا صلى اهللا عليك وسلم كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال" بعض من رآين أو مسع كالمي

اهللا اجلمحي فوافقناه بعلو وقال ويف الباب عن عبد اهللا بن بسر وغريه وهذا حديث حسن غريب من أخرجه الترمذي عن عبد 
  .حديث أيب عبيدة رضي اهللا عنه

قال بن سعد يف الطبقات أخربنا حممد بن عمر حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن خيامر أنه وصف أبا عبيدة 
  .الوجه خفيف اللحية طواالً أحىن أثرم الثنيتنيفقال كان رجالً حنيفاً معروق 

انطلق بن مظعون وعبيدة بن احلارث وعبد الرمحن بن عوف : وأخربنا حممد بن عمر حدثنا حممد بن صاحل عن يزيد بن رومان قال
م وأنبأهم بشرائعه وأبو سلمة بن عبد األسد وأبو عبيدة بن اجلراح حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليهم اإلسال

  .فأسلموا يف ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار األرقم

وقد شهد أبو عبيدة بدراً فقتل يومئذ أباه وأبلى يوم أحد بالًء حسناً ونزع يومئذ احللقتني اللتني دخلتا من املغفر يف وجنة رسول اهللا 
  .فانقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهاما حىت قيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أيب عبيدةصلى اهللا عليه وسلم من ضربة أصابته 

وقال أبو بكر الصديق وقت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسقيفة بين ساعدة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلني عمر وأبا 
  .عبيدة
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اً وكان ممن هاجر إىل أرض احلبشة قاله بن إسحاق والواقدي قلت قال الزبري بن بكار قد انقرض نسل أيب عبيدة وولد إخوته مجيع
  .إن كان هاجر إليها فإنه مل يطل ا اللبث

  .وكان أبو عبيدة معدوداً فيمن مجع القرآن العظيم

غزوة عمرو بن العاص هي غزوة ذات السالسل من مشارف الشام فخاف عمرو من جانبه ذلك : قال موسى بن عقبة يف مغازيه
مد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتدب أبا بكر وعمر يف سراة من املهاجرين فأمر نيب اهللا عليهم أبا عبيدة فلما قدموا على فاست

. عمرو بن العاص قال أنا أمريكم فقال املهاجرون بل أنت أمري أصحابك وأمرينا أبو عبيدة فقال عمرو إمنا أنتم مدد أمددت بكم

 بن اجلراح وكان رجالً حسن اخللق لني الشيمة متبعاً ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعهده فسلم فلما رأى ذلك أبو عبيدة
  .اإلمارة لعمرو

  ".إن لكل أمة أميناً وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح: "وثبت من وجوٍه عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

    

أخربنا حنبل بن عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا أبو علي بن املذهب : فقيه وغريه إجازة قالواأخربنا عبد الرمحن بن حممد ال
أخربنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا أبو املغرية حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد 

 أن بالشام وباًء شديداً فقال إن أدركين أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته فإن ملا بلغ عمر بن اخلطاب سرغ حدث: وغريمها قالوا
إن لكل أمٍة أميناً وأمني : "مل استخلفته على أمة حممد؟ قلت إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سألين اهللا عز وجل

لياء قريش؟ يعنون بين فهر مث قال وإن أدركين أجلي وقد تويف قال فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال ع" هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
  ".إنه حيشر يوم القيامة بني يدي العلماء برتوٍة: "أبو عبيدة أستخلف معاذ بن جبل فإن سألين ريب قلت إين مسعت نبيك يقول

: أي الناس أحب إليك؟ قال! وروى محاد بن سلمة عن اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق عن عمرو بن العاص قال قيل يا رسول اهللا

  ".مث أبو عبيدة بن اجلراح: "قيل مث من؟ قال" أبو بكر: "قيل من الرجال؟ قال" عائشة"

سألت عائشة أي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كذا يرويه محاد وخالفه مجاعة فرووه عن اجلريري عن عبد اهللا قال
  .بو عبيدة بن اجلراحكان أحب إليه؟ قالت أبو بكر مث عمر مث أ

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه أنبأنا حممد بن عبد الباقي أنبأنا أبو الفضل بن خريون أنبأنا أمحد 
سحاق مسعت صلة بن حممد بن غالب بقراءته على أيب العباس بن محدان حدثكم حممد بن أيوب أنبأنا أبو الوليد أنبأنا شعبة عن أيب إ

فاستشرف هلا أصحاب رسول اهللا صلى " إين أبعث إليكم رجالً أميناً: "بن زفر عن حذيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اهللا عليه وسلم فبعث أبا عبيدة بن اجلراح

  .اتفقا عليه من حديث شعبة

لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة : "هللا عليه وسلم قالواتفقا من حديث خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس أن النيب صلى ا
  ".بن اجلراح

أخربنا أمحد بن حممد املعلم أنبأنا أبو القاسم بن رواحة أنبأنا أبو طاهر احلافظ أنبأنا أمحد بن علي الصويف وأبو غالب الباقالين 
ي مبكة حدثنا أبو حيىي بن أيب ميسرة حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ومجاعة قالوا أنبأنا أبو القاسم بن بشران أنبأنا أبو حممد الفاكه
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الواسطي أنبأنا حيىي بن أيب زكريا حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قال كنت يف اجليش الذين مع خالد 
ت أحق باإلمامة ألنك جئت متدين فقال خالد الذين أمد م أبا عبيدة وهو حماصر دمشق فلما قدمنا عليهم قال خلالد تقدم فصل فأن

  ".لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح: "ما كنت ألتقدم رجالً مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أتى النيب صلى : أبو بكر بن أيب شيبة أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن صلة عن حذيفة قال
ألبعثن معكم رجالً أميناً حق أمٍني فاستشرف هلا : "اهللا عليه وسلم أسقفا جنران العاقب والسيد فقاال ابعث معنا أميناً حق أمني فقال

  ".الناس فقال قم يا أبا عبيدة فأرسله معهم

  .قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق حنوه

ة حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس موىل بن كريز عن أيب عبيدة قال ذكر الترقفي يف جزئه حدثنا أبو املغري
يل من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال يبكيين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر يوماً ما يفتح اهللا 

خادم خيدمك وخادم يسافر معك وخادم : ك فحسبك من اخلدم ثالثةإن نسأ اهللا يف أجل: "على املسلمني حىت ذكر الشام فقال
مث ها أنذا أنظر إىل بييت قد امتأل رقيقاً وإىل ". دابة لرحلك ودابة لثقلك ودابة لغالمك: وحسبك من الدواب ثالثة. خيدم أهلك

إن أحبكم إيل وأقربكم مين من لقيين  ":مربطي قد قد امتأل خيالً فكيف ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدها؟ وقد أوصانا
  ".على مثل احلال اليت فارقتكم عليها

  .حديث غريب رواه أيضاً أمحد يف مسنده عن أيب املغرية

ما منكم من أحد إال لو شئت ألخذت : "وكيع بن اجلراح حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا مرسل" عبيدةعليه بعض خلقه إال أبا 

  .وكان أبو عبيدة موصوفاً حبسن اخللق وباحللم الزائد والتواضع

    

قال حممد بن سعد حدثنا أمحد بن عبد اهللا حدثنا بن عيينة عن بن أيب جنيح قال عمر جللسائه متنوا فتمنوا فقال عمر لكين أمتىن بيتاً 
  .ممتلئاً رجاالً مثل أيب عبيدة بن اجلراح

ما من أصحايب أحد إال لو شئت أخذت : "يبة قال بن علية عن يونس عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال بن أيب ش
  ".عليه إال أبا عبيدة

وسفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال قال بن مسعود أخالئي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أبو 
  .بكر وعمر وأبو عبيدة

  .الفه غريه ففي اجلعديات أنبأنا زهري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا فذكرهخ

  .قال خليفة بن خياط وقد كان أبو بكر وىل أبا عبيدة بيت املال

  .قلت يعين أموال املسلمني فلم يكن بعد عمل بيت مال فأول من اختذه عمر

  . أمرياً وفيها استخلف عمر فعزل خالد بن الوليد ووىل أبا عبيدةقال خليفة مث وجهه أبو بكر إىل الشام سنة ثالث عشرة

  .قال القاسم بن يزيد حدثنا سفيان عن زياد بن فياض عن متيم بن سلمة أن عمر لقي أبا عبيدة فصافحه وقبل يده وتنحيا يبكيان
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ن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو وقال بن املبارك يف اجلهاد له عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلغ عمر أ
يا أيها الذين آمنوا اصربوا "فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إال جعل اهللا بعدها فرجاً وإنه ال يغلب عسر يسرين 

  .200اآلية آل عمران " وصابروا ورابطوا

، قال فخرج عمر 20احلديد " متاع الغرور"إىل قوله " ة الدنيا لعب وهلوأمنا احليا"قال فكتب إليه أبو عبيدة أما بعد فإن اهللا يقول 
  .إمنا يعرض بكم أبو عبيدة أو يب ارغبوا يف اجلهاد! بكتابه فقرأه على املنرب فقال يا أهل املدينة

ليد ما كان بالناس دوك ابن أيب فديك؛ عن هشام بن سعد عن زيد عن أبيه قال بلغين أن معاذاً مسع رجالً يقول لو كان خالد بن الو
  .واهللا إنه خلري من بقي على األرض! وذلك يف حصر أيب عبيدة فقال معاذ فإىل أيب عبيدة تضطر املعجزة ال أبا لك

  .رواه البخاري يف تارخيه وابن سعد

اء فقال أين أخي أبو ويف الزهد البن املبارك حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قدم عمر الشام فتلقاه األمراء والعظم
عبيدة؟ قالوا يأتيك اآلن قال فجاء على ناقة خمطومة حببل فسلم عليه مث قال للناس انصرفوا عنا فسار معه حىت أتى مرتله فرتل فيه فلم 

  .املقيلإن هذا سيبلغنا ! ير يف بيته إال سيفه وترسه ورحله فقال له عمر لو اختذت متاعاً أو قال شيئاً فقال يا أمري املؤمنني

ابن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر حني قدم الشام قال أليب عبيدة اذهب بنا إىل مرتلك قال وما تصنع 
عندي؟ ما تريد إال أن تعصر عينيك علي قال فدخل فلم ير شيئاً قال أين متاعك؟ ال أرى إال لبداً وصحفة وشناً وأنت أمري أعندك 

 عبيدة إىل جونة فأخذ منها كسريات فبكى عمر فقال له أبو عبيدة قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمري طعام؟ فقام أبو
  .املؤمنني يكفيك ما يبلغك املقيل قال عمر غريتنا الدنيا كلنا غريك يا أبا عبيدة

  .أخرجه أبو داود يف سننه من طريق بن األعرايب

  .كان فقرياً معدماًوهذا واهللا هو الزهد اخلالص ال زهد من 

معن بن عيسى عن مالك أن عمر أرسل إىل أيب عبيدة بأربعة آالف أو بأربع مئة دينار وقال للرسول انظر ما يصنع ا قال فقسمها 
 جعل أبو عبيدة مث أرسل إىل معاذ مبثلها قال فقسمها إال شيئاً قالت له امرأته حنتاج إليه فلما أخرب الرسول عمر قال احلمد هللا الذي

  .يف اإلسالم من يصنع هذا

أال رب " حدثنا أبو اليمان عن جرير بن عثمان عن أيب احلسن عمران بن منران أن أبا عبيدة كان يسري يف العسكر فيقول: الفسوي
  .بادروا السيئات القدميات باحلسنات احلديثات! أال رب مكرم لنفسه وهو هلا مهني! مبيض لثيابه مدنس لدينه

بناين قال أبو عبيدة يا أيها الناس إين امرؤ من قريش وما منكم من أمحر وال أسود يفضلين بتقوى إال وددت أين يف وقال ثابت ال
  .مسالخه

  .معمر عن قتادة قال أبو عبيدة بن اجلراح وددت أين كنت كبشاً فيذحبين أهلي فيأكلون حلمي وحيسون مرقي

  .وقال عمران بن حصني وددت أين رماد تسفيين الريح

    

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إىل أيب عبيدة يف الطاعون إنه قد عرضت يل حاجة وال غىن يب عنك فيها فعجل : شعبة
عرفت حاجة أمري املؤمنني إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق فكتب إين قد عرفت حاجتك فحللين من : إيل فلما قرأ الكتاب قال
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ملسلمني ال أرغب بنفسي عنهم فلما قرأ عمر الكتاب بكى فقيل له مات أبو عبيدة؟ قال ال وكأن عزميتك فإين يف جند من أجناد ا
  .قد

  .قال فتويف أبو عبيدة وانكشف الطاعون

  .قال أبو املوجه حممد بن عمرو املروزي زعموا أن أبا عبيدة كان يف ستة وثالثني ألفاً من اجلند فلم يبق منهم إال ستة آالف رجل

د بن عبد السالم عن أيب روح أنبأنا أبو سعد أنبأنا بن محدان أنبأنا أبو يعلى حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا أخربنا حمم
مهدي بن ميمون حدثنا واصل مويل أيب عيينة عن بن أيب سيف املخزومي عن الوليد بن عبد الرمحن شامي فقيه عن عياض بن 

كيف : ح يف مرضه وامرأته حتيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على اجلدار فقلتغطيف قال دخلت على أيب عبيدة بن اجلرا
أنا مل يعجبنا : بأجر فكأن القوم ساءهم فقال أال تسألوين عما قلت؟ قالوا! إين واهللا ما بت: بات أبو عبيدة؟ قالت بات بأجر فقال

من أنفق نفقة فاضلة يف سبيل اهللا فبسبع مئة ومن : "لم يقولما قلت فكيف نسألك؟ قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أنفق على عياله أو عاد مريضاً أو ماز أذى فاحلسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة ما مل خيرقها ومن ابتاله اهللا ببالء يف جسده فهو له 

  ".حطة

أنا أبو بكر الشافعي أنبأنا عبد اهللا بن أمحد حدثنا حممد بن أبان أنبأنا مجاعة قالوا أنبأنا بن طربزد أنبأنا بن احلصني أنبأنا بن غيالن أنب
الواسطي حدثين جرير بن حازم حدثين بشار بن أيب سيف حدثين الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال مرض أبو عبيدة 

  ".رقهاالصيام جنة ما مل خي: "فدخلنا عليه نعوده فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وقد استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة غري مرة منها املرة اليت جاع فيها عسكره وكانوا ثالث مئة فألقى هلم البحر احلوت 
  .الذي يقال له العنرب فقال أبو عبيدة ميتة مث قال ال حنن رسل رسول اهللا ويف سبيل اهللا فكلوا وذكر احلديث وهو يف الصحيحني

 الصديق من حرب أهل الردة وحرب مسيلمة الكذاب جهز أمراء األجناد لفتح الشام فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أيب سفيان وملا تفرغ
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة ونصر اهللا املؤمنني فجاءت البشرى والصديق يف مرض 

ان قد سري أبو بكر خالداً لغزو العراق مث بعث إليه لينجد من بالشام فقطع املفاوز املوت مث كانت وقعة فحل ووقعة مرج الصفر وك
على برية السماوة فأمره الصديق على األمراء كلهم وحاصروا دمشق وتويف أبو بكر فبادر عمر بعزل خالد واستعمل على الكل أبا 

فتح دمشق على يده فعند ذلك أظهر التقليد ليعقد الصلح عبيدة فجاءه التقليد فكتمه مدة وكل هذا من دينه ولينه وحلمه فكان 
  .للروم ففتحوا له باب اجلابية صلحاً وإذا خبالد قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقي فأمضى هلم أبو عبيدة الصلح

الريموك اليت استأصل اهللا فعن املغرية أن أبا عبيدة صاحلهم على أنصاف كنائسهم ومنازهلم مث كان أبو عبيدة رأس اإلسالم يوم وقعة 
  .فيها جيوش الروم وقتل منهم خلق عظيم

روى بن املبارك يف الزهد له قال أنبأنا عبد احلميد بن رام عن شهر بن حوشب قال حدثين عبد الرمحن بن غنم عن حديث 
ا فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت يف وقد طُِعن! احلارث بن عمرية قال أخذ بيدي معاذ بن جبل فأرسله إىل أيب عبيدة فسأله كيف هو

  .كفه فتكاثر شأا يف نفس احلارث وفرق منها حني رآها فأقسم أبو عبيدة باهللا ما حيب أن له مكاا محر النعم

قال فخرجت بأيب ! وعن األسود عن عروة أن وجع عمواس كان معاىفً منه أبو عبيدة وأهله فقال اللهم نصيبك يف آل أيب عبيدة
  .خنصره بثرة فجعل ينظر إليها فقيل له إا ليست بشيء فقال أرجو أن يبارك اهللا فيها فإنه إذا بارك يف القليل كان كثرياًعبيدة يف 
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الوليد بن مسلم حدثين أبو بكر بن أيب مرمي عن صاحل بن أيب املخارق قال انطلق أبو عبيدة من اجلابية إىل بيت املقدس للصالة 
  .ن جبلفاستخلف على الناس معاذ ب

  .قال الوليد فحدثين من مسع عروة بن رومي قال فأدركه أجله بفحل فتويف ا بقرب بيسان

    

عم : طاعون عمواس منسوب إىل قرية عمواس وهي بني الرملة وبني بيت املقدس وأما األصمعي فقال هو من قوهلم زمن الطاعون
  .وآسى

عشرة وله مثان ومخسون سنة وكان خيضب باحلناء والكتم وكان له عقيصتان قال أبو حفص الفالس تويف أبو عبيدة يف سنة مثان 
  .وقال كذلك يف وفاته مجاعة وانفرد بن عائذ عن أيب مسهر أنه قرأ يف كتاب يزيد بن عبيدة أن أبا عبيدة تويف سنة سبع عشرة

  طلحة بن عبيد اهللا

 بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي
التيمي املكي أبو حممد أحد العشرة املشهود هلم باجلنة له عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وله يف مسند بقي بن خملد 

  .باملكرر مثانية وثالثون حديثاً

  .ثة أحاديثله حديثان متفق عليهما وانفرد له البخاري حبديثني ومسلم بثال

حيىي وموسى وعيسى والسائب بن يزيد ومالك بن أوس بن احلدثان وأبو عثمان النهدي وقيس بن أيب حازم : حدث عنه بنوه
  .ومالك بن أيب عامر األصبحي واألحنف بن قيس التميمي وأبو سلمة بن عبد الرمحن وآخرون

  .عد القطط وال بالسبط حسن الوجه إذا مشى أسرع وال يغري شعرهكان رجالً آدم كثري الشعر ليس باجل: قال أبو عبد اهللا بن مندة

وقال إبراهيم بن املنذر احلزامي عن عبد العزيز بن عمران حدثين إسحاق بن حيىي حدثين موسى بن طلحة قال كان أيب أبيض 
  .ا التفت التفت مجيعاًيضرب إىل احلمرة مربوعاً إىل القصر هو أقرب رحب الصدر بعيد ما بني املنكبني ضخم القدمني إذ

قلت كان ممن سبق إىل اإلسالم وأوذي يف اهللا مث هاجر فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر يف جتارة له بالشام وتأمل لغيبته فضرب له 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره

ى املهاجرين وقال غريه كانت يده شالء مما وقى قال أبو القاسم بن عساكر احلافظ يف ترمجته كان مع عمر ملا قدم اجلابية وجعله عل
  .ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد

من أراد أن ينظر إىل شهيد ميشي على رجليه : "عن أيب نضرة عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الصلت بن دينار
  ".فلينظر إىل طلحة بن عبيد اهللا

 بن أيب اجلود أنبأنا بن الطالبة أنبأنا عبد العزيز األمناطي أنبأنا أبو طاهر املخلص حدثنا البغوي حدثنا داود أخربنيه األبرقوهي أنبأنا
  .بن رشيد حدثنا مكي حدثنا الصلت

  ".أوجب طلحة: "ويف اجلامع أيب عيسى بإسناد حسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد

  .يت يد طلحة اليت وقى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد شالء أخرجه البخاريرأ: قال بن أيب خالد عن قيس قال
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وأخرج النسائي من حديث حيىي بن أيوب وآخر عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر قال ملا كان يوم أحد ووىل الناس كان 
من : " فأدركهم املشركون فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناحية يف اثين عشر رجالً منهم طلحة

قال طلحة أنا قال كما أنت فقال رجل أنا قال أنت فقاتل حىت قتل مث التفت فإذا املشركون فقال من هلم قال طلحة أنا قال " للقوم؟
هللا طلحة فقال من للقوم؟ قال كما أنت فقال رجل من األنصار أنا قال أنت فقاتل حىت قتل فلم يزل كذلك حىت بقي مع نيب ا

لو قلت باسم اهللا "طلحة أنا فقاتل طلحة قتال األحد عشر حىت قطعت أصابعه فقال حس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواته ثقات. مث رد اهللا املشركني" لرفعتك املالئكة والناس ينظرون

عز بن حممد يف كتابه أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا حممد بن عبد الرمحن أنبأنا أخربنا أبو املعايل بن أيب عصرون الشافعي أنبأنا عبد امل
حممد بن أمحد أنبأنا أمحد بن علي التميمي حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي وعبد األعلى قاال حدثنا املعتمر مسعت أيب حدثنا أبو 

  .يام اليت كان يقاتل ا رسول اهللا غري طلحة وسعد عن حديثهماعثمان قال مل يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك األ

  .أخرجه الشيخان عن املقدمي

    

حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي عن موسى وعيسى ابين طلحة عن أبيهما أن أصحاب : وبه إىل التميمي
قضى حنبه من هو وكانوا ال جيترؤون على مسألته صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا ألعرايب جاء يسأله عمن 

 - وعلي ثياب خضر - وسلم يوقرونه ويهابونه فسأله األعرايب فأعرض عنه مث سأله فأعرض عنه مث إين اطلعت من باب املسجد 

  ".هذا ممن قضى حنبه: "قالقال األعرايب أنا " أين السائل عمن قضى حنبه؟: "فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".طلحة ممن قضى حنبه"وأخرجه الطيالسي يف مسنده من حديث معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
  ".فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد! إهدأ"الصخرة فقال رسول اهللا وطلحة والزبري فتحركت 

حدثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سويد بن سعيد
  ".من سره أن ينظر إىل رجل ميشي على األرض قد قضى حنبه فلينظر إىل طلحة"وسلم 

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو عبد الرمحن نضر بن منصور حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري مسعت علياً يوم اجلمل : قال الترمذي
  ".طلحة والزبري جاراي يف اجلنة: "يقول مسعت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ملوصلي فقال عن نضر عن أبيه عن عقبةوهكذا رواه بن زيدان البجلي وأبو بكر اجلارودي عن األشج وشذ أبو يعلى ا

ابتاع طلحة بئراً بناحية اجلبل وحنر جزوراً : دحيم حدثنا حممد بن طلحة عن موسى بن حممد عن أبيه عن سلمة بن األكوع قال
  ".أنت طلحة الفياض: "فأطعم الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ملا كان يوم أحد مساه : ثين أيب عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قالسليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة حد
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم طلحة اخلري ويف غزوة ذي العشرية طلحة الفياض ويوم خيرب طلحة اجلود

  .إسناده لني

  .نهقال جمالد عن الشعيب عن قبيصة بن جابر قال صحبت طلحة فما رأيت أعطى جلزيل مال من غري مسألة م
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أبو إمساعيل الترمذي حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى حدثين أيب عن جدي عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال 
من حضرموت سبع مئة ألف فبات ليلته يتململ فقالت له زوجته مالك؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا 

ت عن بعض أخالئك فإذا أصبحت فادع جبفان وقصاع فقسمه فقال هلا رمحك اهللا إنك موفقة بنت املال يف بيته؟ قالت فأين أن
موفق وهي أم كلثوم بنت الصديق فلما أصبح دعا جبفان فقسمها بني املهاجرين واألنصار فبعث إىل علي منها جبفنة فقالت له 

 منذ اليوم؟ فشأنك مبا بقي قالت فكانت صرة فيها حنو ألف زوجته أبا حممد أما كان لنا يف هذا املال من نصيب؟ قال فأين كنت
  .درهم

أخربنا املسلم بن عالن ومجاعة كتابة قالوا أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن احلصني أنبأنا بن غيالن أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا 
سن بن دينار عن علي بن زيد قال جاء أعرايب إىل طلحة يسأله إبراهيم احلريب حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا حممد بن يعلى حدثنا احل

فتقرب إليه برحم فقال إن هذه لرحم ما سألين ا أحد قبلك إن يل أرضاً قد أعطاين ا عثمان ثالث مئة ألف فاقبضها وإن شئت 
  .بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن فقال الثمن فأعطاه

ران قاضي املدينة أن طلحة فدى عشرة من أسارى بدر مباله وسئل مرة برحم فقال قد بعت الكدميي حدثنا األصمعي حدثنا بن عم
  .يل حائطاً بسبع مئة ألف وأنا فيه باخليار فإن شئت خذه وإن شئت مثنه

  .إسناده منقطع مع ضعف الكدميي

 إسحاق بنيت طلحة قالتا جرح قال بن سعد أنبأنا سعيد بن منصور حدثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة وأم
 وشلت أصبعه وكان سائر اجلراح - يعين العرق - أبونا يوم أحد أربعاً وعشرين جراحة وقع منها يف رأسه شجة مربعة وقطع نساه 

يف جسده وغلبه الغشي ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكسورة رباعيته مشجوج يف وجهه قد عاله الغشي وطلحة حمتمله يرجع 
  .لقهقرى كلما أدركه أحد من املشركني قاتل دونه حىت أسنده إىل الشعببه ا

    

بن عيينة عن طلحة بن حيىي حدثتين جديت سعدى بنت عوف املرية قالت دخلت على طلحة يوماً وهو خاثر فقلت ما لك؟ لعل 
ا يغمك؟ عليك بقومك قال يا رابك من أهلك شيء؟ قال ال واهللا ونعم حليلة املسلم أنت ولكن مال عندي قد غمين فقلت م

  .ادع يل قومي فقسمه فيهم فسألت اخلازن كم أعطى؟ قال أربع مئة ألف! غالم

هشام وعوف عن احلسن البصري أن طلحة بن عبد اهللا باع أرضاً له بسبع مئة ألف فبات أرقاً من خمافة ذلك املال حىت أصبح 
  .ففرقه

 حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كان طلحة يغل بالعراق أربع مئة ألف حممد بن سعد حدثنا حممد بن عمر حدثنا موسى بن
ويغل بالسراة عشرة آالف دينار أو أقل أو أكثر وباألعراض له غالت وكان ال يدع أحداً من بين تيم عائالً إال كفاه وقضى دينه 

  .الن التيمي ثالثني ألفاًولقد كان يرسل إىل عائشة إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آالف ولقد قضى عن ف

قال الزبري بن بكار حدثين عثمان بن عبد الرمحن أن طلحة بن عبيد اهللا قضى عن عبيد اهللا بن معمر وعبد اهللا بن عامر بن كريز 
  .مثانني ألف درهم

  .قال احلميدي حدثنا بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أخربين موىل لطلحة قال كانت غلة طلحة كل يوم ألف واٍف
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قال الواقدي حدثنا إسحاق بن حيىي عن موسى بن طلحة أن معاوية سأله كم ترك أبو حممد من العني قال ترك ألفي ألف درهم 
  .ومئيت ألف درهم ومن الذهب مئيت ألف دينار فقال معاوية عاش محيداً سخياً شريفاً وقتل فقيداً رمحه اهللا

  : وأنشد الرياشي لرجل من قريش

 ذا العلم والخبره صادفت  ار العبادسائلي عن خي أيا

 وخير قريش ذوو الهجره  العباد جميعاً قريش خيار

 وحدهم نصره ثمانية  وخير ذوي الهجرة السابقون

 واثنان من زهره طلحة  وعثمان ثم الزبير علي

 قبرههما قبره وجاور  قد جاورا أحمداً وبران

 يذكرن بعدهم فخره فال  فمن كان بعدهم فاخراً

ملا خرج : حدثنا هشام بن يوسف عن عبد اهللا بن مصعب أخربين موسى بن عقبة مسعت علقمة بن وقاص الليثي قال: حيىي بن معني
طلحة والزبري وعائشة للطلب بدم عثمان عرجوا عن منصرفهم بذات عرق فاستصغروا عروة بن الزبري وأبا بكر بن عبد الرمحن 

إين أراك وأحب االس ! لس إليه أخالها وهو ضارب بلحيته على زوره فقلت يا أبا حممدفردومها قال ورأيت طلحة وأحب اا
ال تلمين كنا أمس يداً واحدة على من سوانا فأصبحنا اليوم جبلني من ! إليك أخالها إن كنت تكره هذا األمر فدعه فقال يا علقمة

  .ا ال أرى كفارته إال سفك دمي وطلب دمهحديد يزحف أحدنا إىل صاحبه ولكنه كان مين شيء يف أمر عثمان مم

قلت الذي كان منه يف حق عثمان متغفل وتأليب فعله باجتهاد مث تغري عندما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي اهللا 
  .عنهما وكان طلحة أول من بايع علياً أرهقه قتله عثمان وأحضروه حىت بايع

ا أبو عوانة عن حصني يف حديث عمرو بن جاوان قال التقى القوم يوم اجلمل فقام كعب قال البخاري حدثنا موسى بن أعني حدثن
بن سور معه املصحف فنشره بني الفريقني وناشدهم اهللا واإلسالم يف دمائهم فما زال حىت قتل وكان طلحة من أول قتيل وذهب 

  .الزبري ليلحق ببنيه فقتل

ت طلحة على دابته وهو يقول أيها الناس أنصتوا فجعلوا يركبونه وال ينصتون فقال عن عوف حدثين أبو رجاء قال رأي: حيىي القطان
  .فراش النار وذباب طمع! أف

قال بن سعد أخربين من مسع إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر قال قال طلحة إنا داهنا يف أمر عثمان فال جند اليوم أمثل من 
  .ين اليوم حىت ترضىأن نبذل دماءنا فيه اللهم خذ لعثمان م

حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال رأيت مروان بن احلكم حني رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع يف ركبته فما زال : وكيع
  .ينسح حىت مات

  .رواه مجاعة عنه ولفظ عبد احلميد بن صاحل عنه هذا أعان على عثمان وال أطلب بثأري بعد اليوم

  .لة قاتل عليقلت قاتل طلحة يف الوزر مبرت

قال خليفة بن خياط حدثنا من مسع جويريه بن أمساء عن حيىي بن سعيد عن عمه أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله مث التفت إىل 
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  .أبان فقال قد كفيناك بعض قتلة أبيك

    

أبا حممد بأن أراك هشيم عن جمالد عن الشعيب قال رأى علي طلحة يف واد ملقى فرتل فمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي 
  .جمدالً يف األودية حتت جنوم السماء إىل اهللا أشكو عجري وجبري قال األصمعي معناه سرائري وأحزاين اليت متوج يف جويف

عبد اهللا بن إدريس عن ليث عن طلحة بن مصرف أن علياً انتهى إىل طلحة وقد مات فرتل عن دابته وأجلسه ومسح الغبار عن 
  .مرسل. يترحم عليه وقال ليتين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنةوجهه وحليته وهو 

  .وروى زيد بن أيب أنيسة عن حممد بن عبد اهللا من األنصار عن أبيه أن علياً قال بشروا قاتل طلحة بالنار

لناقد حدثنا اخلضر بن أخربنا بن أيب عصرون عن أيب روح أنبأنا متيم حدثنا أبو سعد أنبأنا بن محدان أنبأنا أبو يعلى حدثنا عمرو ا
حممد احلراين حدثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن أيب عامر قال جاء رجل إىل طلحة 

 نسمع منه أشياء ال نسمعها منكم قال أما أن قد مسع -  يعين أبا هريرة -فقال أرأيتك هذا اليماين هو أعلم حبديث رسول اهللا منكم 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل نسمع فال أشك وسأخربك أنا كنا أهل بيوت وكنا إمنا نأيت رسول اهللا غدوة وعشية وكان من ر

مسكيناً ال مال له إمنا هو على باب رسول اهللا فال أشك أنه قد مسع ما مل نسمع وهل جتد أحداً فيه خري يقول على رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم ما مل يقل

وروى جمالد عن الشعيب عن جابر أنه مسع عمر يقول لطلحة ما يل أراك شعثت واغربرت مذ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ 
إين ألعلم كلمة ال يقوهلا رجل حيضره املوت إال " قال معاذ اهللا إين مسعته يقول - يعين أبا بكر -لعله أن ما بك إمارة بن عمك 

فلم أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ومل خيربن "  خترج من جسده وكانت له نوراً يوم القيامةوجد روحه هلا روحاً حني
  .ا فذاك الذي دخلين قال عمر فأنا أعلمها قال فلله احلمد فما هي؟ قال الكلمة اليت قاهلا لعمه قال صدقت

لحة قال دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعد وقعة اجلمل أبو معاوية وغريه حدثنا أبو مالك األشجعي عن أيب حبيبة موىل لط
" ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني"فرحب به وأدناه مث قال إين ألرجو أن جيعلين اهللا وأباك ممن قال فيهم 

واننا يف اجلنة قال قوماً أبعد  فقال رجالن جالسان أحدمها احلارث األعور اهللا أعدل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخ15احلجر 
  .يا بن أخي إذا كانت لك حاجة فائتنا! أرض وأسحقها فمن هو إذا مل أكن أنا وطلحة

وعن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد رأيتين يوم أحد وما قريب أحد غري جربيل عن مييين وطلحة عن يساري فقيل 
  : يف ذلك

 ساعة ضاقت عليه وسدت لدى  داًيوم الشعب آسى محم وطلحة

 تحت الرماح فشلت أصابعه  بكفيه الرماح فقطعت وقاه

  أقر رحا اإلسالم حتى استقرت  إمام الناس بعد محمد وكان

  .وعن طلحة قال عقرت يوم أحد يف مجيع جسدي حىت يف ذكري

قالت قتل طلحة ويف يد خازنه ألف ألف قال بن سعد حدثنا حممد بن عمر حدثين إسحاق بن حيىي عن جدته سعدى بنت عوف 
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  .درهم ومئتا ألف درهم وقومت أصوله وعقاره ثالثني ألف ألف درهم

  .أعجب ما مر يب قول بن اجلوزي يف كالم له على حديث قال وقد خلف طلحة ثالث مئة محل من الذهب

ل رأيت طلحة يف املنام فقال قل لعائشة وروى سعيد بن عامر الضبعي عن املثىن بن سعيد قال أتى رجل عائشة بنت طلحة فقا
فإن الرتَّ قد آذاين فركبت يف حشمها فضربوا عليه بناء واستثاروه قال فلم يتغري منه إال شعريات يف إحدى ! حتولين من هذا املكان

  .شقي حليته أو قال رأسه وكان بينهما بضع وثالثون سنة

  .وحكى املسعودي أن عائشة بنته هي اليت رأت املنام

  .وكان قتله يف سنة ست وثالثني يف مجادى اآلخرة وقيل يف رجب وهو بن اثنتني وستني سنة أو حنوها وقربه بظاهر البصرة

  .قال حيىي بن بكري وخليفة بن خياط وأبو نصر الكالباذي إن الذي قتل طلحة مروان بن احلكم

انتاً هللا ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل يوم اجلمل أيضاً ولطلحة أوالد جنباء أفضلهم حممد السجاد كان شاباً خرياً عابداً ق
  .فحزن عليه علي وقال صرعه بره بأبيه

  الزبير بن العوام

  .بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب

    

طلب وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة وأحد الستة أهل حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عد امل
  .الشورى وأول من سل سيفه يف سبيل اهللا أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة

وروى الليث عن أيب األسود عن عروة قال أسلم الزبري بن مثان سنني ونفحت نفحة من الشيطان أن رسول اهللا أخذ بأعلى مكة 
الغالم معه السيف حىت أتى النيب صلى اهللا عليه :  الزبري وهو غالم بن اثنيت عشرة سنة بيده السيف فمن رآه عجب وقالفخرج

  .وسلم فقال ما لك يا زبري؟ فأخربه وقال أتيت أضرب بسيفي من أخذك

  .وقد ورد أن الزبري كان رجالً طويالً إذا ركب خطت رجاله األرض وكان خفيف اللحية والعارضني

  .روى أحاديث يسرية

حدث عنه بنوه عبد اهللا ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن احلدثان واألحنف بن قيس وعبد اهللا بن عامر بن كريز ومسلم 
  .بن جندب وأبو حكيم مواله وآخرون

  .اتفقا له على حديثني وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث ومسلم حبديث

 إذناً قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا بن احلصني حدثنا بن املذهب أنبأنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أخربنا املسلم بن حممد ومجاعة
أمحد حدثين أيب وأنبأنا حممد بن عبد السالم أنبأنا عبد املعز بن حممد أنبأنا متيم أنبأنا أبو سعد الطبيب أنبأنا أبو عمرو احلريي أنبأنا 

دثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر ولفظ أيب يعلى مسعت عامر بن عبد اهللا بن أبو يعلى حدثنا زهري قاال ح
الزبري عن أبيه قال قلت أليب مالك ال حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حيدث عنه فالن وفالن قال ما فارقته منذ 

  .مل يقل أبو يعلى متعمداً" متعمداً فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي : "أسلمت ولكن مسعت منه كلمة مسعته يقول
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أخربنا أبو سعيد سنقر بن عبد اهللا احلليب أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف أنبأنا عبد احلق اليوسفي أنبأنا علي بن حممد أنبأنا علي بن 
ليد وحدثنا بشر حدثنا عمرو بن حكام قاال أمحد املقرئ حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أمحد بن علي بن مسلم حدثنا أبو الو

حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد اهللا عن أبيه قال قلت أليب ما لك ال حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ن النارمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده م: "كما حيدث بن مسعود؟ قال أما إين مل أفارقه منذ أسلمت ولكن مسعته يقول

رواه خالد بن عبد اهللا الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة عن عامر بن عبد اهللا حنوه أخرج طريق شعبة البخاري وأبو داود 
  .والنسائي والقزويين

  .قال إسحاق بن حيىي عن موسى بن طلحة قال كان علي والزبري وطلحة وسعد عذار عام واحد يعين ولدوا يف سنة

  .طلحة والزبري وعلي أتراباًوقال املدائين كان 

  .وقال يتيم عروة هاجر الزبري وهو بن مثان عشرة سنة وكان عمه يعلقه ويدخن عليه وهو يقول ال أرجع إىل الكفر أبداً

قال عروة جاء الزبري بسيفه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما لك؟ قال أخربت أنك أخذت قال فكنت صانعاً ماذا؟ قال كنت 
  .ن أخذك فدعا له ولسيفهأضرب به م

وروى هشام عن أبيه عروة أن الزبري كان طويالً ختط رجاله األرض إذا ركب الدابة أشعر وكانت أمه صفية تضربه ضرباً شديداً 
  : وهو يتيم فقيل هلا قتلته أهلكته قالت

  ويجر الجيش ذا الجلب  إنما أضربه لكي يدب

  ىل صفية فقيل هلا ذلك فقالت قال وكسر يد غالم ذات يوم فجيء بالغالم إ

 أم تمراً أأقطاً  كيف وجدت وبراً

    أم مشمعالً صقراً

  .قال بن إسحاق وأسلم على ما بلغين على يد أيب بكر الزبري وعثمان وطلحة وعبد الرمحن وسعد

  .وعن عمر بن مصعب بن الزبري قال قاتل الزبري مع نيب اهللا وله سبع عشرة

ع أبو سلمة عن إمساعيل بن أيب خالد عن البهي قال كان يوم بدر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسد بن موسى حدثنا جام
  .فارسان الزبري على فرس على امليمنة واملقداد بن األسود على فرس على امليسرة

  .ريوقال هشام بن عروة عن أبيه قال كانت على الزبري يوم بدر عمامة صفراء فرتل جربيل على سيماء الزب

الزبري بن بكار عن عقبة بن مكرم حدثنا مصعب بن سالم عن سعد بن طريف عن أيب جعفر الباقر قال كانت على الزبري يوم بدر 
  .عمامة صفراء فرتلت املالئكة كذلك

  : وفيه يقول عامر بن صاحل بن عبد اهللا بن الزبري

  عند البالء وفارس الشقراء  جدي بن عمة أحمد ووزيره

    

  شهد الوغى في الالمة الصفراء  بدر كان أول فارس وغداة
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 بالحوض يوم تألب األعداء  بسيماه المالئك نصرةً نزلت

  .وهو ممن هاجر إىل احلبشة فيما نقله موسى بن عقبة وبن إسحاق ومل يطول اإلقامة ا

الذين استجابوا هللا والرسول من " من - بكر  يعين الزبري وأبا- أبو معاوية عن هشام عن أبيه قالت عائشة يا بن أخيت كان أبواك 
  .172آل عمران " بعد ما أصام القرح

ملا انصرف املشركون من أحد وأصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ما أصام خاف أن يرجعوا فقال من ينتدب هلؤالء يف 
:  يف آثار املشركني فسمعوا م فانصرفوا قال تعاىلآثارهم حىت يعلموا أن بنا قوةً فانتدب أبو بكر والزبري يف سبعني فخرجوا

  . مل يلقوا عدوا174ًآل عمران " فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء"

وقال البخاري ومسلم جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق من يأتينا خبرب بين قريظة؟ فقال الزبري أنا فذهب على 
" لكل نيب حواري وحواري الزبري" مث قال الثانية فقال الزبري أنا فذهب مث الثالثة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فرس فجاء خبربهم

  .رواه مجاعة عن بن املنكدر عنه

  ".إن لكل نيب حوارياً وإن حواري الزبري"وروى مجاعة عن هشام عن أبيه عن بن الزبري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".الزبري بن عميت وحواري من أميت"و معاوية عن هشام بن عروة عن بن املنكدر عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أب

لكل نيب حواري وحواري الزبري "يونس بن بكري عن هشام عن أبيه عن الزبري قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فقال 
  ".وابن عميت

سند إىل أمحد بن حنبل حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن زر قال استأذن بن جرموز على علي وأنا وبإسنادي يف امل
تابعه " لكل نيب حواري وحواري الزبري"عنده فقال علي بشر قاتل بن صفية بالنار مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .شيبان ومحاد بن سلمة

  .غرية عن أم موسى قالت استأذن قاتل الزبري فذكرهوروى جرير الضيب عن م

  ".وحواري من الرجال الزبري ومن النساء عائشة"وروى يزيد بن أيب حبيب عن مرثد اليزين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 إن كنت من آل الزبري فقال بن عمر! بن أيب عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه مسع رجالً يقول يا بن حواري رسول اهللا
  .وإال فال

  .الناصر: رواه ثقتان عنه واحلواري

  .وقال مصعب الزبريي احلواري اخلالص من كل شيء وقال الكليب احلواري اخلليل

  .هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبري عن أبيه قال مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه

وح أنبأنا متيم املقرئ أنبأنا أبو سعد األديب أنبأنا أبو عمرو احلريي أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا أخربنا بن أيب عصرون أنبأنا أبو ر
قد رأيتك حتمل على فرسك األشقر ! حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن بن الزبري قال له يا أبة

ارم فداك أيب : "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ليجمع ألبيك أبويه يقوليوم اخلندق قال يا بين رأيتين؟ قال نعم قال فإ
  ".وأمي



الذهيب-سري أعالم النبالء  15  

أمحد يف مسنده حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري قال ملا كان يوم اخلندق كنت أنا وعمر بن أيب سلمة يف 
ن فكان عمر يرفعين وأرفعه فإذا رفعين عرفت أيب حني مير إىل بين قريظة األطم الذي فيه نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم أطم حسا

  .فيقاتلهم

الرياشي حدثنا األصمعي حدثنا بن أيب الزناد قال ضرب الزبري يوم اخلندق عثمان بن عبد اهللا بن املغرية بالسيف على مغفره فقطعه 
  .ليده ال للسيففغضب الزبري يريد أن العمل ! إىل القربوس فقالوا ما أجود سيفك

أبو خيثمة حدثنا حممد بن احلسن املديين حدثتين أم عروة بنت جعفر عن أختها عائشة عن أبيها عن جدها الزبري أن رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة فدخل الزبري مكة بلواءين

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطامها إياه فقاتل فيهماوعن أمساء قالت عندي للزبري ساعدان من ديباج كان 

  .رواه أمحد يف مسنده من طريق بن هليعة

علي بن حرب حدثنا بن وهب عن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري يلمق 
  .حرير حمشو بالقز يقاتل فيه

    

ن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبري ما ختلفت عن غزوة غزاها املسلمون إال أن أقبل فألقى ناساً وروى حيىي بن حيىي الغساين ع
  .يعقبون

  .محزة وعلي والزبري: وعن الثوري قال هؤالء الثالثة جندة الصحابة

  .محاد بن سلمة عن علي بن زيد أخربين من رأى الزبري ويف صدره أمثال العيون من الطعن والرمي

عن هشام عن عروة قال كان يف الزبري ثالث ضربات بالسيف إحداهن يف عاتقه إن كنت ألدخل أصابعي فيها ضرب اثنتني معمر 
  .يوم بدر وواحدة يوم الريموك

هل تعرف سيف الزبري؟ قلت نعم قال فما فيه؟ قلت فلة فلها يوم ! قال عروة قال عبد امللك بن مروان حني قتل بن الزبري يا عروة
  : تله فرآها فيه فقالبدر فاس

  بهن فلول من قراع الكتائب

  .مث أغمده ورده علي فأقمناه بيننا بثالثة آالف فأخذه بعضنا ولوددت أين كنت أخذته

حيىي بن سعيد األنصاري عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على حراء فتحرك فقال اسكن 
  . نيب أو صديق أو شهيد وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبريفما عليك إال! حراء

  .احلديث رواه معاوية بن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً وذكر منهم علياً

الزبري جاراي يف طلحة و: "وقد مر يف تراجم الراشدين أن العشرة يف اجلنة ومر يف ترمجة طلحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".اجلنة

أبو جعفر الرازي عن حصني عن عمرو بن ميمون قال قال عمر إم يقولون استخلف علينا فإن حدث يب حدث فاألمر يف هؤالء 
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  .الستة الذين فارقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض مث مساهم

ن هشام عن أبيه عن مروان وال إخاله متهماً علينا قال أصاب عثمان أمحد يف مسنده حدثنا زكريا بن عدي حدثنا علي بن مسهر ع
رعاف سنة الرعاف حىت ختلف عن احلج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال وقالوه؟ قال نعم قال من هو؟ 

؟ قالوا نعم قال أما والذي قال فقال عثمان قالوا الزبري. فسكت قال مث دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ذلك ورد عليه حنو ذلك
  .نفسي بيده إن كان ألخريهم ما علمت وأحبهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه أبو مروان الغساين عن هشام حنوه

  .وقال هشام عن أبيه قال عمر لو عهدت أو تركت تركةً كان أحبهم إيل الزبري إنه ركن من أركان الدين

ة عن أبيه قال أوصى إىل الزبري سبعة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرمحن فكان ينفق بن عيينة حدثنا هشام بن عرو
  .على الورثة من ماله وحيفظ أمواهلم

بن وهب حدثنا عمرو بن احلارث حدثين هشام بن عروة عن أبيه أن الزبري خرج غازياً حنو مصر فكتب إليه أمري مصر أن األرض 
  .ال تدخلها فقال إمنا خرجت للطعن والطاعون فدخلها فلقي طعنة يف جبهته فأفرققد وقع ا الطاعون ف

! عوف عن أيب رجاء العطاردي قال شهدت الزبري يوماً وأتاه رجل فقال ما شأنكم أصحاب رسول اهللا؟ أراكم أخف الناس صالةً

  .قال نبادر الوسواس

 للزبري بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج فال يدخل بيته من األوزاعي حدثين يك بن مرمي حدثنا مغيث بن مسي قال كان
  .خراجهم شيئاً

  .رواه سعيد بن عبد العزيز حنوه وزاد بل يتصدق ا كلها

وقال الزبري بن بكار حدثين أبو غزية حممد بن موسى حدثنا عبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن 
أيب بكر قالت مر الزبري مبجلس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحسان ينشدهم من شعره وهم غري جدا أمساء بنت 

فلقد كان يعرض به رسول ! نشاط ملا يسمعون منه فجلس معهم الزبري مث قال مايل أراكم غري أذنني ملا تسمعون من شعر بن الفريعة
  :  عليه ثوابه وال يشتغل عنه فقال حسان ميدح الزبرياهللا صلى اهللا عليه وسلم فيحسن استماعه وجيزل

 والقول بالفعل يعدل حواريه  على عهد النبي وهديه أقام

 ولي الحق والحق أعدل يوالي  على منهاجه وطريقه أقام

 إذا ما كان يوم محجل يصول  الفارس المشهور والبطل الذي هو

 الموت يرقلسباق إلى  بأبيض  كشفت عن ساقها الحرب حشها إذا

 ومن أسد في بيتها لمؤثل  وإن امرءاً كانت صفية أمه

 ومن نصرة اإلسالم مجد مؤثل  من رسول اهللا قربى قريبة له

  عن المصطفى واهللا يعطي فيجزل  كربة ذب الزبير بسيفه فكم
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  وفعلك يا بن الهاشمية أفضل  خير من فعال معاشر ثناؤك

  .قال كال هي يف سبيل اهللا! بري داراً له بست مئة ألف فقيل له يا أبا عبد اهللا غُبنتقال جويرية بن أمساء باع الز

  .الليث عن هشام بن عروة أن الزبري ملا قتل عمر حما نفسه من الديوان وأن ابنه عبد اهللا ملا قتل عثمان حما نفسه من الديوان

سعيد حدثنا غيالن بن جرير عن مطرف قلت للزبري ما جاء بكم؟ أمحد يف املسند حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا شداد بن 
: ضيعتم اخلليفة حىت قتل مث جئتم تطلبون بدمه؟ قال إنا قرأنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان

  . وقعت منا حيث وقعت، مل نكن حنسب أنا أهلها حىت25: األنفال" واتقوا فتنةً ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصةً"

مبارك بن فضالة عن احلسن أن رجالً أتى الزبري وهو بالبصرة فقال أال أقتل علياً؟ قال كيف تقتله ومعه اجلنود؟ قال أحلق به فأكون 
  .اتهذا يف املنسد ويف اجلعدي" اإلميان قيد الفتك ال يفتك مؤمن: "معك مث أفتك به قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الدواليب يف الذرية الطاهرة حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد مسعت شريكاً عن األسود بن قيس حدثين من رأى الزبري يقتفي آثار اخليل 
فأقبل عليه حىت التقت أعناق دواما فقال أنشدك باهللا أتذكر يوم كنت أناجيك فأتانا ! قعصاً بالرمح فناداه علي يا أبا عبد اهللا

فواهللا ليقاتلنك وهو لك ظامل؟ قال فلم يعد أن مسع احلديث فضرب وجه دابته !  اهللا عليه وسلم فقال تناجيهرسول اهللا صلى
  .وذهب

هذه عائشة متلك ! قال أبو شهاب احلناط وغريه عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس أنه قال للزبري يوم اجلمل يا بن صفية
  .؟ زاد فيه غري أيب شهاب فرجع الزبري فلقيه بن جرموز فقتلهامللك طلحة فأنت عالم تقاتل قريبك علياً

الزبري : عائشة وأشجع الناس: أطوع الناس يف الناس: قتيبة حدثنا الليث عن بن أيب فروة أخي إسحاق قال قال علي حاربين مخسة
حة كان حمموداً حىت استزله أبوه حممد بن طل: يعلى بن منية وأعبد الناس: طلحة مل يدركه مكر قط وأعطى الناس: وأمكر الناس

  .وكان يعلى يعطي الرجل الواحد ثالثني ديناراً والسالح والفرس على أن حياربين

! قال عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك الرقاشي عن جده عن أيب جرو املازين قال شهدت علياً والزبري حني تواقفا فقال علي يا زبري

اهللا عليه وسلم يقول إنك تقاتلين وأنت يل ظامل؟ قال نعم ومل أذكره إال يف موقفي هذا مث أنشدك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى 
  .انصرف

  .رواه أبو يعلى يف مسنده وقد روى حنوه من وجوه سقنا كثرياً منها يف كتاب فتح املطالب

قال قد ! قيه ابنه عبد اهللا فقال جبناً جبناًقال يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال انصرف الزبري يوم اجلمل عن علي فل
  : علم الناس أين لست جببان ولكن ذكرين علي شيئاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلفت أن ال أقاتله مث قال

  في اهللا أحسن في الدنيا وفي الدين  األمور التي أخشى عواقبها ترك

  : وقيل إنه أنشد

 الحياة من الممات قريب أن  نافعيولقد علمت لو أن علمي 

  .فلم ينشب أن قتله بن جرموز

وروى حصني بن عبد الرمحن عن عمرو بن جاوان قال قتل طلحة وازموا فأتى الزبري سفوان فلقيه النعر ااشعي فقال يا حواري 
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ري بسفوان فما تأمر إن كان جاء فحمل أين تذهب؟ تعال فأنت يف ذميت فسار معه وجاء رجل إىل األحنف فقال إن الزب! رسول اهللا
بني املسلمني حىت إذا ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيف أراد أن يلحق ببنيه؟ قال فسمعها عمري بن جرموز وفضالة بن حابس 

زبري فلما ورجل يقال له نفيع فانطلقوا حىت لقوه مقبالً مع النعر وهم يف طلبه فأتاه عمري من خلفه وطعنه طعنةً ضعيفة فحمل عليه ال
  .قال فحملوا على الزبري حىت قتلوه! يا نفيع! استلحمه وظن أنه قاتله قال يا فضالة

عبيد اهللا بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق حدثين شقيق بن عقبة عن قرة بن احلارث عن جون بن قتادة قال كنت مع الزبري يوم 
وز ثانياً فأثبته فوقع ودفن بوادي السباع وجلس علي رضي اهللا عنه اجلمل وكانوا يسلمون عليه باإلمرة إىل أن قال فطعنه بن جرم

  .يبكي عليه هو وأصحابه

    

قرة بن حبيب حدثنا الفضل بن أيب احلكم عن أيب نضرة قال جيء برأس الزبري إىل علي فقال علي تبوأ يا أعرايب مقعدك من النار 
  .النارحدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قاتل الزبري يف 

شعبة عن منصور بن عبد الرمحن مسعت الشعيب يقول أدركت مخس مئة أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلحة والزبري 
  .يف اجلنة

قلت ألم من العشرة املشهود هلم باجلنة ومن البدريني ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقني األولني الذين أخرب تعاىل أنه رضي 
  . عنه وألن األربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن حمبون هلم باغضون لألربعة الذين قتلوا األربعةعنهم ورضوا

أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج ال يرى إال عيناه 
عينه فمات فأخربت أن الزبري قال لقد وضعت رجلي عليه مث متطيت وكان يكىن أبا ذات الكرش فحملت عليه بالعرتة فطعنته يف 

  .فكان اجلهد أن نزعتها يعين احلربة فلقد انثىن طرفها

قال عروة فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه إياها فلما قبض أخذها مث طلبها أبو بكر فأعطاه إياها فلما قبض أبو 
ا فلما قبض عمر أخذها مث طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قبض وقعت عند آل علي فطلبها عبد اهللا بكر سأهلا عمر فأعطاه إياه

  .بن الزبري فكانت عنده حىت قتل

  .غريب تفرد به البخاري

 شددت بن املبارك أنبأنا هشام عن أبيه أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا للزبري أال تشد فنشد معك؟ قال إين إن
كذبتم فقالوا ال نفعل فحمل عليهم حىت شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد مث رجع مقبالً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتني ضربة 
على عاتقه بينهما ضربة ضرا يوم بدر قال عروة فكنت أدخل أصابعي يف تلك الضربات ألعب وأنا صغري قال وكان معه عبد اهللا 

  .ني فحمله على فرس ووكل به رجالًبن الزبري وهو بن عشر سن

  .قلت هذه الوقعة هي يوم اليمامة إن شاء اهللا فإن عبد اهللا كان إذ ذاك بن عشر سنني

أبو بكر بن عياش حدثنا سليمان عن احلسن قال ملا ظفر علي باجلمل دخل الدار والناس معه فقال علي إين ألعلم قائد فتنة دخل 
  .ألحنف من هو؟ قال الزبرياجلنة وأتباعه إىل النار فقال ا

يف إسناده إرسال ويف لفظه نكارة فمعاذ اهللا أن نشهد على أتباع الزبري أو جند معاوية أو علي بأم يف النار بل نفوض أمرهم إىل 
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 ماذا وال اخلوارج كالب النار وشر قتلى حتت أدمي السماء ألم مرقوا من اإلسالم مث ال ندري مصريهم إىل: اهللا ونستغفر هلم بلى
  .حنكم عليهم خبلود النار بل نقف

  : ولبعضهم

  وادي السباع لكل جنٍب مصرع  الرزية من تضمن قبره إن

 المدينة والجبال الخشع سور  أتى خبر الزبير تواضعت لما

  .قال البخاري وغريه قتل يف رجب سنة ست وثالثني

  .وادي السباع على سبعة فراسخ من البصرة

  . منري قتل وله أربع وستون سنة وقال غريمها قيل وله بضع ومخسون سنة وهو أشبهقال الواقدي وابن

  .قال القحذمي كانت حتته أمساء بنت أيب بكر وعاتكة أخت سعيد بن زيد وأم خالد بنت خالد بن سعيد وأم مصعب الكلبية

ىل إمرة العراق ألخيه اخلليفة عبد اهللا بن الزبري  يعين ملا و- قال بن املديين مسعت سفيان يقول جاء بن جرموز إىل مصعب بن الزبري 
  . فقال أقدين بالزبري فكتب يف ذلك يشاور بن الزبري فجاءه اخلرب أنا أقتل بن جرموز بالزبري؟ وال بشسع نعله-

  .قلت أكل املعثر يديه ندماً على قتله واستغفر ال كقاتل طلحة وقاتل عثمان وقاتل علي

عن عامر بن صاحل عن مسامل بن عبد اهللا بن عروة عن أبيه أن عمري بن جرموز أتى حىت وضع يده يف الزبري حدثين علي بن صاحل 
يد مصعب فسجنه وكتب إىل أخيه يف أمره فكتب إليه أن بئس ما صنعت أظننت أين قاتل أعرابياً بالزبري؟ خل سبيله فخاله فلحق 

  .رحه عليه فقتله وكان قد كره احلياة ملا كان يهول عليه ويرى يف منامهبقصر بالسواد عليه أزج مث أمر إنساناً أن يطرحه عليه فط

قال بن قتيبة حدثنا حممد بن عتبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبري ترك من العروض خبمسني ألف ألف درهم ومن العني 
  .تسم مال الزبري على أربعني ألف ألفمخسني ألف ألف درهم كذا هذه الرواية وقال بن عيينة عن هشام عن أبيه قال اق

    

أنه ال يقتل ! أبو أسامة أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبري قال ملا وقف الزبري يوم اجلمل دعاين فقمت إىل جنبه فقال يا بين
بع ما ! نا يبقي من مالنا شيئاً؟ يا بيناليوم إال ظامل أو مظلوم وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوماً وإن من أكرب مهي لديين أفترى دين

  .لنا فاقض ديين فأوصي بالثلث وثلث الثلث إىل عبد اهللا فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلث لولدك

قال هشام وكان بعض ولد عبد اهللا قد وازى بعض بين الزبري خبيب وعباد وله يومئذ تسع بنات قال عبد اهللا فجعل يوصيين بدينه 
! من موالك؟ قال اهللا عز وجل! إن عجزت عن شيء منه فاستعن مبوالي قال فواهللا ما دريت ما عىن حىت قلت يا أبة! ل يا بينويقو

  .قال فواهللا ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت يا موىل الزبري اقض عنه فيقضيه

ملدينة وداراً بالبصرة وداراً بالكوفة وداراً مبصر قال وإمنا كان قال وقتل الزبري ومل يدع ديناراً وال درمهاً إال أرضني بالغابة وداراً با
الذي عليه أن الرجل جييء باملال فيستودعه فيقول الزبري ال ولكن هو سلف إين أخشى عليه الضيعة وما ويل إمارةً قط وال جبايةً وال 

يب بكر وعمر وعثمان فحسبت دينه فوجدته ألفي ألف خراجاً وال شيئاً إال أن يكون يف غزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أو مع أ
كم على أخي من الدين؟ فكتمه وقال مئة ألف فقال حكيم ما ! ومئيت ألف فلقي حكيم بن حزام األسدي عبد اهللا فقال يا بن أخي
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إن عجزمت عن شيء قال ما أراكم تطيقون هذا ف! فقال عبد اهللا أفرأيت إن كانت ألفي ألف ومئيت ألف! أرى أموالكم تتسع هلذه
فاستعينوا يب وكان الزبري قد اشترى الغابة بسبعني ومئة ألف فباعها عبد اهللا بألف ألف وست مئة ألف وقال من كان له على الزبري 

 دين فليأتنا بالغابة فأتاه عبد اهللا بن جعفر وكان له على الزبري أربع مئة ألف فقال البن الزبري إن شئت تركتها لكم قال ال قال

فاقطعوا يل قطعة قال لك من هاهنا إىل هاهنا قال فباعه بقضاء دينه قال وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقال املنذر بن الزبري قد 
أخذت سهماً مبئة ألف وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهماً مبئة ألف وقال بن ربيعة قد أخذت سهماً مبئة ألف فقال معاوية كم 

د أخذت مبئة ومخسني ألفاً قال وباع بن جعفر نصيبه من معاوية بست مئة ألف فلما فرغ بن الزبري بقي؟ قال سهم ونصف قال ق
من قضاء دينه قال بنو الزبري أقسم بيننا مرياثنا قال ال واهللا حىت أنادي باملوسم أربع سنني أال من كان له على الزبري دين فليأتنا 

أربع سنني قسم بينهم فكان للزبري أربع نسوة قال فرفع الثلث فأصاب كل امرأة فلنقضه فجعل كل سنة ينادي باملوسم فلما مضت 
  .ألف ألف ومئة ألف فجميع ماله مخسون ألف ألف ومائتا ألف

  .للزبري يف مسند بقي بن خملد مثانية وثالثون حديثاً منها يف الصحيحني حديثان وانفرد البخاري بسبعة أحاديث

  . عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل زوجة الزبري من مرياثه مثانني ألف درهمقال هشام عن أبيه قال بلغ حصة

  : وقالت ترثيه

 اللقاء وكان غير معرد يوم  بن جرموز بفارس بهمٍة غدر

 طائشاً رعش البنان وال اليد ال  يا عمرو لو نبهته لوجدته

  فيما مضى مما تروح وتغتدي  أمك إن ظفرت بمثله ثكلتك

 طرادك يا بن فقع الفدفد عنها  اضها لم يثنهغمرة قد خ كم

 حلت عليك عقوبة المتعمد  ربك إن قتلت لمسلماً واهللا

  عبد الرحمن بن عوف

  .بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو حممد

  . وهو أحد الثمانية الذين بادروا إىل اإلسالمأحد العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقني البدريني القرشي الزهري

له عدة أحاديث روى عنه بن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وبنوه إبراهيم ومحيد وأبو سلمة وعمرو ومصعب بنو عبد الرمحن 
 مخسة ومالك بن أوس وطائفة سواهم له يف الصحيحني حديثان وانفرد له البخاري خبمسة أحاديث وجمموع ما له يف مسند بقي

  .وستون حديثاً

  .وكان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن

  .وحدث عنه أيضاً من الصحابة جبري بن مطعم وجابر بن عبد اهللا واملسور بن خمرمة وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة

  . نوبة سرغ على امليسرةوقدم اجلابية مع عمر فكان على امليمنة وكان يف
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أخربنا حممد بن حازم بن حامد وحممد بن علي بن فضل قاال أنبأنا أبو القاسم بن صصرى أنبأنا أبو القاسم بن النب األسدي وأنبأنا 
لقاسم بن النب حممد بن علي السلمي وأمحد بن عبد الرمحن الصوري قاال أنبأنا أبو القاسم احلسني بن هبة اهللا التغليب أنبأنا أبو ا

ونصر بن أمحد السوسي قاال أنبأنا علي بن حممد بن علي الفقيه أنبأنا أبو منصور حممد وأبو عبد اهللا أمحد أنبأنا احلسني بن سهل بن 
الصباح ببلد يف ربيع اآلخر سنة سبع وعشرين وأربع مئة قاال حدثنا أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن أمحد اإلمام حدثنا علي بن 

ب الطائي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسع جبالة يقول كنت كاتباً جلزء بن معاوية عم األحنف بن قيس فأتانا حر
كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بني كل ذي حمرم من اوس واوهم عن الزمزمة فقتلنا ثالث 

ته يف كتاب اهللا وصنع هلم طعاماً كثرياً ودعا اوس وعرض السيف على فخذه وألقى وقر سواحر وجعلنا نفرق بني الرجل وحرمي
بغل أو بغلني من ورق وأكلوا بغري زمزمة ومل يكن عمر أخذ اجلزية من اوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم أخذها من جموس هجر

البخاري وسنن أيب داود والنسائي والترمذي من طريق سفيان فوقع لنا بدالً ورواه حجاج بن هذا حديث غريب خمرج يف صحيح 
أرطاة عن عمرو خمتصراً وروى منه أخذ اجلزية من اوس أبو داود عن الثقة عن حيىي بن حسان عن هشيم عن داود بن أيب هند عن 

  .قشري بن عمرو عن جبالة بن عبدة عن بن عباس عن بن عوف

ا أبو احلسن علي بن أمحد العلوي أنبأنا حممد بن أمحد القطيعي أنبأنا حممد بن عبيد اهللا الد وأنبأنا أمحد بن إسحاق الزاهد أخربن
أنبأنا أبو نصر عمر بن حممد التيمي أنبأنا هبة اهللا بن أمحد الشبلي قاال أنبأنا حممد بن حممد اهلامشي أنبأنا أبو طاهر املخلص حدثنا 

البغوي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا القاسم بن فضل احلداين عن النضر بن شيبان قال قلت أليب سلمة حدثين بشيء مسعته عبد اهللا 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من أبيك حيدث به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال حدثين أيب يف شهر رمضان قال

  ".لكم قيامه فمن صامه وقامه إمياناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمهفرض اهللا عليكم شهر رمضان وسننت "

هذا حديث حسن غريب أخرجه النسائي عن بن راهاويه عن النضر بن مشيل وابن ماجه عن حيىي بن حكيم عن أيب داود الطيالسي 
  .ةمجيعاً عن احلداين قال النسائي الصواب حديث الزهري عن أيب سلمة عن أيب هرير

أخربنا حممد بن عبد السالم العصروين أنبأنا عبد املعز بن حممد اهلروي أنبأنا متيم اجلرجاين أنبأنا حممد بن عبد الرمحن النيسابوري 
أنبأنا حممد بن أمحد احلريي أنبأنا بن علي املوصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين 

ب عن بن عباس قال جلسنا مع عمر فقال هل مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً أمر به املرء املسلم مكحول عن كري
إذا سها يف صالته كيف يصنع؟ فقلت ال واهللا أو ما مسعت أنت يا أمري املؤمنني من رسول اهللا يف ذلك شيئاً؟ فقال ال واهللا فبينا حنن 

ال فيم أنتما؟ فقال عمر سألته فأخربه فقال له عبد الرمحن لكين قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا يف ذلك أتى عبد الرمحن بن عوف فق
إذا سها : "عليه وسلم يأمر يف ذلك فقال له عمر فأنت عندنا عدل فماذا مسعت؟ قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

واحدة واالثنتني فليجعلها واحدة وإذا شك يف االثنتني أو الثالث أحدكم يف صالته حىت ال يدري أزاد أم نقص فإن كان شك يف ال
فليجعلها اثنتني وإذا شك يف الثالث واألربع فليجعلها ثالثاً حىت يكون الوهم يف الزيادة مث يسجد سجدتني وهو جالس قبل أن 

  ".يسلم مث يسلم

عن إبراهيم بن سعد فطريقنا أعلى بدرجة ورواه هذا حديث حسن صححه الترمذي ورواه عن بندار عن حممد بن خالد بن عثمة 



الذهيب-سري أعالم النبالء  22  

احلافظ بن عساكر يف صدر ترمجة بن عوف وفيه فقال فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا فأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 يشهد معك وإن كانوا عدوالً فبعضهم أعدل من بعض وأثبت فهنا عمر قنع خبرب عبد الرمحن ويف قصة االستئذان يقول ائت مبن

وعلي بن أيب طالب يقول كان إذا حدثين رجل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استحلفته وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر فلم 
  .حيتج علي أن يستحلف الصديق واهللا أعلم

    

  .قال املدائين ولد عبد الرمحن بعد عام الفيل بعشر سنني

  .بد اهللا وأمهما قيلة ومن ولد عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبدوقال الزبري ولد احلارث بن زهرة عبداً وع

  .وكذا نسبه بن إسحاق وابن سعد وأسقط البخاري والفسوي عبداً من نسبه وقاله قبلهما عروة والزهري

  .وقال اهليثم الشاشي وأبو نصر الكالباذي وغريمها عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة

ء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة قاله مجاعة وقال أبو أمحد احلاكم أمه صفية بنت عبد مناف بن وأم عبد الرمحن هي الشفا
  .زهرة بن كالب ويقال الشفاء بنت عوف

إبراهيم بن سعد حدثين أيب عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف قال كان امسي عبد عمرو فلما أسلمت مساين رسول اهللا صلى اهللا 
  .محنعليه وسلم عبد الر

إبراهيم بن املنذر حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت عن سعيد بن زياد عن حسن بن عمر عن سهلة بنت عاصم قالت كان عبد الرمحن 
  .بن عوف أبيض أعني أهدب األشفار أقىن طويل النابني األعليني رمبا أدمى نابه شفته له مجة أسفل من أذنيه أعنق ضخم الكتفني

بن إسحاق قال كان ساقط الثنيتني أهتم أعسر أعرج كان أصيب يوم أحد فهتم وجرح عشرين جراحة وروى زياد البكائي عن 
  .بعضها يف رجله فعرج

الواقدي حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال وكان عبد الرمحن رجالً طواالً حسن الوجه رقيق البشرة فيه جنأ أبيض 
  .مشرباً محرة ال يغري شيبه

سحاق حدثنا صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال كنا نسري مع عثمان يف طريق مكة إذ رأى عبد وقال بن إ
  .الرمحن بن عوف فقال عثمان ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضالً يف اهلجرتني مجيعاً

محن عن أبيه عن املسور بن خمرمة أخربنا أبو احلسني روى حنوه العقدي عن عبد اهللا بن جعفر عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الر
علي بن حممد ومجاعة قالوا أنبأنا عبد اهللا بن عمر أنبأنا أبو الوقت أنبأنا أبو احلسن الداوودي أنبأنا أبو حممد بن محوية أنبأنا إبراهيم 

عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف ملا هاجر بن خزمي حدثنا عبد بن محيد أنبأنا حيىي بن إسحاق حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بينه وبني عثمان كذا هذا فقال إن يل حائطني فاختر أيهما شئت قال بل دلين على السوق إىل 

لغ عائشة فقالت أن قال فكثر ماله حىت قدمت له سبع مئة راحلة حتمل الرب والدقيق والطعام فلما دخلت مسع ألهل املدينة رجة فب
إين أشهدك أا بأمحاهلا ! فلما بلغه قال يا أمه" عبد الرمحن ال يدخل اجلنة إال حبواً: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وأحالسها يف سبيل اهللا

  .أخرجه أمحد يف مسنده عن عبد الصمد بن حسان عن عمارة وقال حديث منكر
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قد رأيت عبد الرمحن يدخل اجلنة حبواً فقال إن استطعت : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولقلت ويف لفظ أمحد فقالت مسعت ر
  .ألدخلنها قائماً فجعلها بأقتاا وأمحاهلا يف سبيل اهللا

 أبو بكر أخربنا مجاعة كتابة عن أيب الفرج بن اجلوزي وأجاز لنا بن عالن وغريه أنبأنا الكندي قاال أنبأنا أبو منصور القزاز أنبأنا
اخلطيب أنبأنا بن املذهب أنبأنا القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا هذيل بن ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد اهللا 

دخلت اجلنة فسمعت خشفة فقلت : "بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
! ل إىل أن قال فاستبطأت عبد الرمحن بن عوف مث جاء بعد اإلياس فقلت عبد الرمحن؟ فقال بأيب وأمي يا رسول اهللاما هذا؟ قيل بال

  ".قال وما ذاك؟ قال من كثرة مايل أحاسب وأحمص. ما خلصت إليك حىت ظننت أين ال أنظر إليك أبداً

 يكتب حديثه وقال بن معني صاحل وقال بن عدي عندي ال بأس به إسناده واه وأما الذي قبله فتفرد به عمارة وفيه لني قال أبو حامت
  .قلت مل حيتج به النسائي

وبكل حال فلو تأخر عبد الرمحن عن رفاقه للحساب ودخل اجلنة حبواً على سبيل االستعارة وضرب املثل فإن مرتلته يف اجلنة 
  .ليست بدون مرتلة علي والزبري رضي اهللا عن الكل

لقد "ومن أهل هذه اآلية " اعملوا ما شئتم"يب صلى اهللا عليه وسلم شهد له باجلنة وأنه من أهل بدر الذين قيل هلم ومن مناقبه أن الن
  .، وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه18: الفتح" رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة

    

 عن عمرو بن وهب الثقفي قال كنا مع املغرية بن شعبة فسئل هل أم النيب أمحد يف املسند حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن حممد
صلى اهللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غري أيب بكر؟ فقال نعم فذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه 

  . سبقناوعمامته وأنه صلى خلف عبد الرمحن بن عوف وأنا معه ركعة من الصبح وقضينا الركعة اليت

  .وحلميد الطويل حنوه عن بكر بن عبد اهللا عن محزة بن املغرية عن أبيه

إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي بالناس فأراد عبد 
  . الرمحنالرمحن أن يتأخر فأومأ إليه أن مكانك فصلى وصلى رسول اهللا بصالة عبد

  .وروى اإلمام أمحد يف املسند عن اهليثم بن خارجة عن رشدين عن عبد اهللا بن الوليد مسع أبا سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه بنحوه

هشام عن قتادة عن احلسن عن املغرية بن شعبة مبثل هذا ورواه زرارة بن أوىف عن املغرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى 
  .رمحن بن عوف وجاء عن خليد بن دعلج عن احلسن عن املغرية واحلسن مدلس مل يسمع من املغريةخلف عبد ال

عيسى بن يونس عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عبد الرمحن بن عوف يف سرية 
  .وعقد له اللواء بيده

  . بن عبد اهللا عن فروة بن قيس عن عطاء بن أيب رباح عن بن عمرعثمان ضعيف لكن روى حنوه أبو ضمرة عن نافع

، قال تصدق عبد الرمحن بن عوف بشطر ماله أربعة آالف دينار فقال أناس 79: التوبة" الذين يلمزون املطوعني: "معمر عن قتادة
  .من املنافقني إن عبد الرمحن لعظيم الرياء

 تصدق بن عوف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشطر ماله أربعة آالف مث وقال بن املبارك أنبأنا معمر عن الزهري قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  24  

تصدق بأربعني ألف دينار ومحل على مخس مئة فرس يف سبيل اهللا مث محل على مخس مئة راحلة يف سبيل اهللا وكان عامة ماله من 
  .التجارة أخرجه يف الزهد له

ن أيب مالك عن أبيه عن عطاء بن أيب رباح عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن سليمان بن بنت شرحبيل أنبأنا خالد بن يزيد ب
إنك من األغنياء ولن تدخل اجلنة إال زحفاً فأقرض اهللا تعاىل يطلق لك ! يا بن عوف: "أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".ره فليضف الضيف وليعط يف النائبة وليطعم املسكنيقدميك قال فما أقرض يا رسول اهللا؟ فأرسل إليه أتاين جربيل فقال م

خالد بن احلارث وغريه قاال حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أبيه قال رأيت اجلنة وأين دخلتها حبواً ورأيت أنه ال يدخلها 
  .إال الفقراء

 مبا رأى ومبا بلغه حىت تصدق بأموال عظيمة قلت إسناده حسن فهو وغريه منام واملنام له تأويل وقد انتفع بن عوف رضي اهللا عنه
  . قدميه وصار من ورثة الفردوس فال ضري-  وهللا احلمد -أطلقت له 

أنبأنا بن أيب عمر أنبأنا حنبل أنبأنا بن احلصني حدثنا بن املذهب حدثنا أبو بكر حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا حممد بن عبيد 
إين أخشى أن أكون قد هلكت إين من أكثر ! لرمحن على أم سلمة فقال يا أم املؤمننيحدثنا األعمش عن شقيق قال دخل عبد ا

إن من أصحايب "أنفق فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ! قريش ماالً بعت أرضاً يل بأربعني ألف دينار قالت يا بين
  . أنا منهم؟ قالت اللهم ال ولن أبرئ أحداً بعدكفأتيت عمر فأخربته فأتاها فقال باهللا" من لن يراين بعد أن أفارقه

  .رواه أيضاً أمحد عن أيب معاوية عن األعمش فقال عن شقيق عن أم سلمة

: زائدة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال كان بني خالد وعبد الرمحن بن عوف شيء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً مل يدرك مد أحدهم وال نصيفهدعوا يل أصحايب أو أصيحايب فإن "

  .وأما األعمش فرواه عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري ويف الباب حديث زهري بن معاوية عن محيد عن أنس

رسول اهللا صلى أبو إمساعيل املؤدب عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن بن أيب أوىف قال شكا عبد الرمحن بن عوف خالداً إىل 
ال تؤذ رجالً من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهباً مل تدرك عمله قال يقعون يف فأرد عليهم فقال ! يا خالد: "اهللا عليه وسلم فقال

  ".النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف اهللا صبه اهللا على الكفار

  . وقد روى حنوه جرير بن حازم عن احلسن مرسالًمل يروه عن املؤدب سوى الربيع بن ثعلب

    

شعبة أنبأنا حصني مسعت هالل بن يساف حيدث عن عبد اهللا بن ظامل املازين عن سعيد بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإمنا عليك نيب ! راءاثبت ح: "كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف فقال

  ".أو صديق أو شهيد

  .وذكر سعيد أنه كان معهم وكذا رواه جرير وهشيم وأبو األحوص واألبار عن حصني

وأخرجه أرباب السنن األربعة من طريق شعبة ومجاعة كذلك ورواه بن إدريس ووكيع عن سفيان عن منصور عن هالل بن يساف 
 منصور فقال عن هالل عن بن حيان عن عبد اهللا بن ظامل عن سعيد تابعه قاسم قال أبو داود ورواه األشجعي عن سفيان عن

  .اجلرمي عن سفيان وصححه الترمذي وجاء عن سفيان عن منصور وحصني عن هالل عن سعيد نفسه
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ن عبد اهللا أبو قالبة الرقاشي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا حممد بن معن الغفاري حدثنا جممع بن يعقوب عن أبيه عن عبد الرمحن ب
بن جممع أن عمر قال ألم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرمحن بن عوف أقال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انكحي سيد 

  .املسلمني عبد الرمحن بن عوف؟ قالت نعم

 محيد بن عبد علي بن املدين حدثين سفيان عن بن أيب جنيح أن عمر سأل أم كلثوم بنحوه ويروى من وجهني عن عبد الرمحن بن
  .الرمحن عن أبيه عن أمه أم كلثوم حنوه

معمر عن الزهري حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى رهطاً فيهم عبد الرمحن بن عوف فلم يعطه 
عمر رسول اهللا صلى اهللا فخرج يبكي فلقيه عمر فقال ما يبكيك؟ فذكر له وقال أخشى أن يكون منعه موجدة وجدها علي فأبلغ 

  ".لكين وكلته إىل إميانه: "عليه وسلم فقال

" خياركم خياركم لنسائي: "قريش بن أنس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .فأوصى هلن عبد الرمحن حبديقة قومت بأربع مئة ألف

تنا أم بكر بنت املسور أن عبد الرمحن باع أرضاً له من عثمان بأربعني ألف دينار فقسمه يف قال عبد اهللا بن جعفر الزهري حدث
  .فقراء بين زهرة ويف املهاجرين وأمهات املؤمنني

قال املسور فأتيت عائشة بنصيبها فقالت من أرسل ذا؟ قلت عبد الرمحن قالت أما إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .سقى اهللا بن عوف من سلسبيل اجلنة" نو عليكن بعدي إال الصابرونال حي: "يقول

  .أخرجه أمحد يف مسنده

: علي بن ثابت اجلزري عن الوازع عن أيب سلمة عن عائشة قالت مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه يف مرضه فقال

  ".سيحفظين فيكن الصابرون الصادقون"

فسه من األمر وقت الشورى واختياره لألمة من أشار به أهل احلل والعقد فنهض يف ذلك أمت ومن أفضل أعمال عبد الرمحن عزله ن
  .وض على مجع األمة على عثمان ولو كان حمابياً فيها ألخذها لنفسه أو لوالها بن عمه وأقرب اجلماعة إليه سعد بن أيب وقاص

ن بن عوف ممن يفيت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب ويروى عن عبد اهللا بن نيار األسلمي عن أبيه قال كان عبد الرمح
  .بكر وعمر مبا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال يزيد بن هارون حدثنا أبو املعلى اجلزري عن ميمون بن مهران عن بن عمر أن عبد الرمحن قال ألهل الشورى هل لكم أن 
إنك أمني يف أهل : "أنا أول من رضي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولنعم : أختار لكم وأنفصل منها؟ قال علي

  ".السماء أمني يف أهل األرض

  .أخرجه الشاشي يف مسنده وأبو املعلى ضعيف

  .ذكر جمالد عن الشعيب أن عبد الرمحن بن عوف حج باملسلمني يف سنة ثالث عشرة

د أن سعد بن أيب وقاص أرسل إىل عبد الرمحن رجالً وهو قائم خيطب أن ارفع جويرية بن أمساء عن مالك عن الزهري عن سعي
  .إنه لن يلي هذا األمر أحد بعد عمر إال المه الناس! رأسك إىل أمر الناس أي ادع إىل نفسك فقال عبد الرمحن ثكلتك أمك

  .تابعه أبو أويس عبد اهللا عن الزهري
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د اهللا بن جعفر عن أم بكر عن أبيها املسور قال ملا ويل عبد الرمحن بن عوف الشورى بن سعد أنبأنا عبد العزيز األويسي حدثنا عب
كان أحب الناس إيل أن يليه فإن ترك فسعد فلحقين عمرو بن العاص فقال ما ظن خالك عبد الرمحن باهللا إن وىل هذا األمر أحداً 

ألن تؤخذ مدية فتوضع يف حلقي مث ينفذ ا إىل اجلانب اآلخر وهو يعلم أنه خري منه فأتيت عبد الرمحن فذكرت ذلك له فقال واهللا 
  .أحب إيل من ذلك

    

بن وهب حدثنا بن هليعة عن حيىي بن سعيد عن أيب عبيد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أزهر عن أبيه عن جده أن عثمان اشتكى 
قال وما ذاك؟ ! لق محران إىل عبد الرمحن فقال البشرىرعافاً فدعا محران فقال اكتب لعبد الرمحن العهد من بعدي فكتب له وانط

قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده فقام بني القرب واملنرب فدعا فقال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا األمر فأمتين 
  .قبله فلم ميكث إال ستة أشهر حىت قبضه اهللا

ن عبد العزيز عن رجل عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف قال كان أهل املدينة يعقوب بن حممد الزهري حدثنا إبراهيم بن حممد ب
  .عياالً على عبد الرمحن بن عوف ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثاً

مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن بن املسيب قال كان بني طلحة وابن عوف تباعد فمرض طلحة فجاء عبد الرمحن يعوده فقال 
  . أنت واهللا يا أخي خري مين قال ال تفعل يا أخي قال بلى واهللا ألنك لو مرضت ما عدتك:طلحة

  .ضمرة بن ربيعة عن سعد بن احلسن قال كان عبد الرمحن بن عوف ال يعرف من بني عبيده

ظنوا أنه قد شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن قال غشي على عبد الرمحن بن عوف يف وجعه حىت 
انطلق يب ! فاضت نفسه حىت قاموا من عنده وجللوه فأفاق يكرب فكرب أهل البيت مث قال هلم غشي علي آنفاً؟ قالوا نعم قال صدقتم

يف غشييت رجالن أجد فيهما شدةً وفظاظة فقاال انطلق حناكمك إىل العزيز األمني فانطلقا يب حىت لقيا رجالً قال أين تذهبان ذا؟ 
اكمه إىل العزيز األمني فقال ارجعا فإنه من الذين كتب اهللا هلم السعادة واملغفرة وهم يف بطون أمهام وإنه سيمتع به بنوه إىل قاال حن

  .ما شاء اهللا فعاش بعد ذلك شهراً

  .رواه الزبيدي ومجاعة عن الزهري ورواه سعد بن إبراهيم عن أبيه

ن بن عوف أوصى خبمسني ألف دينار يف سبيل اهللا فكان الرجل يعطى منها ألف بن هليعة عن أيب األسود عن عروة أن عبد الرمح
  .دينار

  .وعن الزهري أن عبد الرمحن أوصى للبدريني فوجدوا مئةً فأعطى كل واحد منهم أربع مئة دينار فكان منهم عثمان فأخذها

  .وبإسناد آخر عن الزهري أن عبد الرمحن أوصى بألف فرس يف سبيل اهللا

فقد أدركت صفوها ! راهيم بن سعد عن أبيه عن جده مسع علياً يقول يوم مات عبد الرمحن بن عوف اذهب يا بن عوفقال إب
  .الكدر: وسبقت رنقها الرنق

  !.قال سعد بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت سعداً يف جنازة عبد الرمحن بن عوف وهو بني يدي السرير وهو يقول واجباله

  .رواه مجاعة عن سعد

  .ر عن ثابت عن أنس قال رأيت عبد الرمحن بن عوف قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مئة ألفمعم
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  .وروى هشام عن بن سريين قال اقتسمن مثنهن ثالث مئة ألف وعشرين ألفاً

  .وروى حنوه ليث بن أيب مسلم عن جماهد وقد استوىف صاحب تاريخ دمشق أخبار عبد الرمحن يف أربعة كراريس

 إىل املدينة كان فقرياً ال شيء له فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع أحد النقباء فعرض عليه وملا هاجر
أن يشاطره نعمته وأن يطلق له أحسن زوجتيه فقال له بارك اهللا لك يف أهلك ومالك ولكن دلين على السوق فذهب فباع واشترى 

هم فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد رأى عليه أثراً من وربح مث مل ينشب أن صار معه درا
  .مث آل أمره يف التجارة إىل ما آل" أومل ولو بشاة"صفرة 

عاش مخساً أرخ املدائين واهليثم بن عدي ومجاعة وفاته يف سنة اثنتني وثالثني وقال املدائين ودفن بالبقيع وقال يعقوب بن املغرية 
  .وسبعني سنة

قال أبو عمر بن عبد الرب كان جمدوداً يف التجارة خلف ألف بعري وثالثة آالف شاة ومئة فرس وكان يزرع باجلرف على عشرين 
  .ناضحاً

  .قلت هذا هو الغين الشاكر وأويس فقري صابر وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف

  .عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيتحسني اجلعفي عن جعفر بن برقان قال بلغين أن 

  سعد بن أبي وقاص

  .واسم أيب وقاص مالك بن أهيب عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي

األمري أبو إسحاق القرشي الزهري املكي أحد العشرة وأحد السابقني األولني وأحد من شهد بدراً واحلديبية وأحد الستة أهل 
  .الشورى

  .لةً صاحلة من احلديث وله يف الصحيحني مخسة عشر حديثاً وانفرد له البخاري خبمسة أحاديث ومسلم بثمانية عشر حديثاًروى مج

    

حدث عنه بن عمر وعائشة وابن عباس والسائب بن يزيد وبنوه عامر وعمر وحممد ومصعب وإبراهيم وعائشة وقيس بن أيب حازم 
عمر بن ميمون واألحنف بن قيس وعلقمة بن قيس وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف وسعيد بن املسيب وأبو عثمان النهدي و

وجماهد وشريح بن عبيد احلمصي وأمين املكي وبشر بن سعيد وأبو عبد الرمحن السلمي وأبو صاحل ذكوان وعروة بن الزبري وخلق 
  .سواهم

حممد يف كتابه أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا حممد بن عبد الرمحن أخربنا حممد بن عبد السالم بن املطهر التميمي أنبأنا عبد املعز بن 
أنبأنا أبو عمرو بن محدان أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا علي بن اجلعد أنبأنا شعبة عن أيب عون مسعت جابر بن مسرة قال قال عمر 

حذف يف األخريني وما آلوا ما اقتديت به من صالة لسعد قد شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة قال أما أنا فإين أمد يف األولني وأ
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذاك الظن بك أو كذاك الظن بك

  .أبو عون الثقفي هو حممد بن عبيد اهللا متفق عليه

 حدثين والدي وبه إىل أيب يعلى حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن عمر حدثنا يونس بن أيب إسحاق حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد
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هل ! عن أبيه قال مررت بعثمان يف املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مين مث مل يرد علي السالم فأتيت عمر فقلت يا أمري املؤمنني
حدث يف اإلسالم شيء؟ قال وما ذاك؟ قلت إين مررت بعثمان آنفاً فسلمت فلم يرد علي فأرسل عمر إىل عثمان فأتاه فقال ما 

ددت على أخيك السالم؟ قال ما فعلت قلت بلى حىت حلف وحلفت مث إنه ذكر فقال بلى فأستغفر اهللا وأتوب مينعك أن تكون ر
إليه إنك مررت يب آنفاً وأنا أحدث نفسي بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال واهللا ما ذكرا قط إال يغشى بصري 

 اهللا ذكر لنا أول دعوة مث جاءه أعرايب فشغله مث قام رسول اهللا فاتبعته فلما أشفقت وقليب غشاوة فقال سعد فأنا أنبئك ا إن رسول
أن يسبقين إىل مرتله ضربت بقدمي األرض فالتفت إيل فالتفت فقال أبو إسحاق؟ قلت نعم يا رسول اهللا قال فمه؟ قلت ال واهللا إال 

: األنبياء" ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: " النونأنك ذكرت لنا أول دعوة مث جاء هذا األعرايب فقال نعم دعوة ذي

  .، فإا مل يدع ا مسلم ربه يف شيء قط إال استجاب له87

  .أخرجه الترمذي من طريق الفريايب عن يونس

رمحن بن بن وهب حدثين أسامة بن زيد الليثي حدثين بن شهاب أن عبد الرمحن بن املسور قال خرجت مع أيب وسعد وعبد ال
األسود بن عبد يغوث عام أذرح فوقع الوجع بالشام فأقمنا بسرغ مخسني ليلة ودخل علينا رمضان فصام املسور وعبد الرمحن 

أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم وشهدت بدراً وأنت تفطر ومها ! وأفطر سعد وأىب أن يصوم فقلت له يا أبا إسحاق
  .صائمان؟ قال أنا أفقه منهما

ن جريح حدثين زكريا بن عمرو أن سعد بن أيب وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهراً يقصر الصالة وجاء شهر رمضان فأفطره ب
  .منقطع

شعبة وغريه عن حبيب بن أيب ثابت مسعت عبد الرمحن بن املسور قال كنا يف قرية من قرى الشام يقال هلا عمان ويصلي سعد 
  . أعلمركعتني فسألناه فقال أنا حنن

  .بن عيينة عن عمرو قال شهد سعد وابن عمر احلكمني

بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن سعد قلت يا رسول اهللا من أنا؟ قال سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
  .زهرة من قال غري هذا فعليه لعنة اهللا

  .عبد منافقال بن سعد وأمه محنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس بن 

قال بن مندة أسلم سعد بن سبع عشرة سنة وكان قصرياً دحداحاً شثن األصابع غليظاً ذا هامة تويف بالعقيق يف قصره على سبعة 
  .أميال من املدينة ومحل إليها سنة مخس ومخسني

مٍة شثن األصابع أشعر خيضب الواقدي عن بكري بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت كان أيب رجالً قصرياً دحداحاً غليظاً ذا ها
  .بالسواد

  .وعن إمساعيل بن حممد بن سعد قال كان سعد جعد الشعر أشعر اجلسد آدم أفطس طويالً

يعقوب بن حممد الزهري أنبأنا إسحاق بن جعفر وعبد العزيز بن عمران عن عبد اهللا بن جعفر بن املسور عن إمساعيل بن حممد بن 
ل رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمري بن أيب وقاص عن بدر استصغره فبكى عمري فأجازه سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قا

  .فعقدت عليه محالة سيفه ولقد شهدت بدراً وما يف وجهي شعرة واحدة أمسحها بيدي
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كثت سبع ليال مجاعة عن هاشم بن هاشم عن سعيد بن املسيب مسعت سعداً يقول ما أسلم أحداً يف اليوم الذي أسلمت ولقد م
  .وإين لثلث اإلسالم

  .وقال يوسف بن املاجشون مسعت عائشة بنت سعد تقول مكث أيب يوماً إىل الليل وإنه لثلث اإلسالم

إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال قال سعد بن مالك ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه ألحد قبلي ولقد رأيته ليقول يل 
وإين ألول املسلمني رمى املشركني بسهم ولقد رأيتين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة ما ! أيب وأمييا سعد ارم فذاك 

لنا طعام إال ورق السمر حىت إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة مث أصبحت بنو أسد تعزرين على اإلسالم لقد خبت إذن وضل 
  .سعيي

  .متفق عليه رواه مجاعة عن إمساعيل

  .ملسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا سعد وإنه من أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلموروى ا

حامت بن إمساعيل عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع له أبويه قال كان رجل من 
فرتعت بسهم ليس فيه نصل فأصبت جبهته فوقع وانكشفت " ارم فداك أيب وأمي" اهللا املشركني قد أحرق املسلمني فقال رسول

  .عورته فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه

عبد اهللا بن مصعب حدثنا موسى بن عقبة عن بن شهاب قال قتل سعد يوم أحد بسهم رمي به فقتل فرد عليهم فرموا به فأخذه 
  .إسناده منقطع. ية فقتل فرد عليهم فرمى به الثالثة فقتل فعجب الناس مما فعلسعد فرمى به الثان

بن إسحاق حدثين صاحل بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد أنه رمى يوم أحد قال فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .صل فأرمي بهحىت إنه ليناولين السهم ما له من ن" ارم فداك أيب وأمي: "يناولين النبل ويقول

  .قال بن املسيب كان جيد الرمي مسعته يقول مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد

أخرجه البخاري وقد ساقه احلافظ بن عساكر من بضعة عشر وجهاً وساق حديث بن أيب خالد عن قيس من سبعة عشر طريقاً 
 بن شداد عن علي ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع أبويه ألحد بألفاظها ومبثل هذا كرب تارخيه وساق حديث عبد اهللا

  .غري سعد من ستة عشر وجهاً رواه مسعر وشعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عنه

  .بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن بن املسيب قال قال علي ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم جيمع أبويه ألحد غري سعد

  .ن عيينة وقد رواه شعبة وزائدة وغريمها عن حيىي بن سعيد عن سعد وهو أصحتفرد به ب

بن زجنويه حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد مسعتها تقول أنا ابنة املهاجر الذي فداه رسول اهللا يوم 
  .أحد باألبوين

قاتل يوم بدر قتال الفارس يف الرجال رواه بعضهم عن األعمش فقال األعمش عن إبراهيم قال عبد اهللا بن مسعود لقد رأيت سعداً ي
  .عن إبراهيم عن علقمة

يونس بن بكري عن عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي عن الزهري قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فيها سعد بن أيب 
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شركون على املسلمني فحماهم سعد يومئذ بسهامه فكان وقاص إىل جانب من احلجاز يدعى رابغ وهو من جانب اجلحفة فانكفأ امل
  : هذا أول قتال يف اإلسالم فقال سعد

  حميت صحابتي بصدور نبلي  هل أتى رسول اهللا أني أال

 يا رسول اهللا قبلي بسهم  يعتد راٍم في عدو فما

 سعداً يقول نثل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه ويف البخاري ملروان بن معاوية أخربين هاشم بن هاشم مسعت سعيد بن املسيب مسعت
  ".فداك أيب وأمي! ارم: "وسلم كنانته يوم أحد وقال

أنبأنا به أمحد بن سالمة عن بن كليب أنبأنا بن بيان أنبأنا بن خملد أخربنا إمساعيل الصفار حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا مروان 
  .فذكره

 بن بالل عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت أرق رسول القعنيب وخالد بن خملد قاال حدثنا سليمان
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجالً صاحلاً من أصحايب حيرسين الليلة قالت فسمعنا صوت السالح فقال رسول اهللا 

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطيطهمن هذا؟ قال سعد بن أيب وقاص أنا يا رسول اهللا جئت أحرسك فنام رس

    

أبو بكر احلنفي عبد الكبري حدثنا بكري بن مسمار عن عامر بن سعد أن أباه سعداً كان يف غنم له فجاء ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ 
تنازعون يف امللك باملدينة فضرب باهللا من شر هذا الراكب فلما انتهى إليه قال يا أبة أرضيت أن تكون أعرابياً يف غنمك والناس ي

  ".إن اهللا عز وجل حيب العبد التقي الغين اخلفي: "صدر عمر وقال أسكت فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

روح واألنصاري واللفظ له أنبأنا بن عون عن حممد بن حممد بن األسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول اهللا 
 عليه وسلم ضحك يوم اخلندق حىت بدت نواجذه كان رجل معه ترس وكان سعد رامياً فجعل يقول كذا حيوي بالترس صلى اهللا

ويغطي جبهته فرتع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم خيط هذه منه يعين جبهته فانقلب وأشال برجله فضحك رسول اهللا من 
  .فعله حىت بدت نواجذه

صدقة بن املثىن حدثين جدي رياح بن احلارث أن املغرية كان يف املسجد األكرب وعنده أهل الكوفة فجاء حيىي القطان ومجاعة عن 
رجل من أهل الكوفة فاستقبل املغرية فسب وسب فقال سعيد بن زيد من يسب هذا يا مغرية؟ قال يسب علي بن أيب طالب قال يا 

هللا صلى اهللا عليه وسلم يسبون عندك وال تنكر وال تغري فأنا أشهد مغري بن شعيب يا مغري بن شعيب؟ أال تسمع أصحاب رسول ا
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا مسعت أذناي ووعاه قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين مل أكن أروي عنه كذباً 

 يف اجلنة والزبري يف اجلنة وعبد الرمحن يف اجلنة أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعلي يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وطلحة: "إنه قال
وتاسع املؤمنني يف اجلنة ولو شئت أن أمسيه لسميته فضج أهل املسجد يناشدونه يا صاحب رسول اهللا من " وسعد بن مالك يف اجلنة

هد شهده رجل مع رسول اهللا صلى التاسع؟ قال ناشدمتوين باهللا واهللا عظيم أنا هو والعاشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ملش
  .اهللا عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح

  .أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق صدقة
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شعبة عن احلر مسعت رجالً يقال له عبد الرمحن بن األخنس قال خطب املغرية بن شعبة فنال من علي فقام سعيد بن زيد فقال ما 
  .احلديث" عشرة يف اجلنة رسول اهللا يف اجلنة وأبو بكر يف اجلنة" " أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتريد إىل هذا

  .احلر هو بن الصياح

  .عبد الواحد بن زياد عن احلسن بن عبيد اهللا حدثنا احلر بنحوه

محيد حدثه عن أبيه محيد بن عبد الرمحن بن أيب فديك حدثنا موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد بن سريج أن عبد الرمحن بن 
  ".عشرة يف اجلنة أبو بكر يف اجلنة ومسى فيهم أبا عبيدة: "حدثين سعيد بن زيد يف نفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 مسى عشرة من قريش يف اجلنة أبو بكر مث: "بن عيينة عن سعري بن اخلمس عن حبيب بن أيب ثابت عن بن عمر قال رسول اهللا
  ".العشرة

أخربنا بن أيب عمر ومجاعة إذناً قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا هبة اهللا أنبأنا بن املذهب حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين 
أيب حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصني عن هالل بن يساف عن عبد اهللا بن ظامل قال خطب املغرية فنال من علي فخرج 
سعيد بن زيد فقال أال تعجب من هذا يسب علياً أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا كنا على حراء أو أحد فقال رسول 

فسمى النيب وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً " فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد! اثبت حراء أو أحد: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .الرمحن ومسى سعيداً نفسه رضوان اهللا عليهم وله طرقوطلحة والزبري وسعداً وعبد 

  ".اسكن حراء: "ومنها عاصم بن علي حدثنا حممد بن طلحة عن أبيه عن هالل بن يساف عن سعيد نفسه وقال

    

بأنا أبو القاسم بن املنذر أخربنا بن أيب اخلري أنبأنا عبد الغين احلافظ يف كتابه إلينا أنبأنا املبارك بن املبارك السمسار أنبأنا النعايل أن
أنبأنا إمساعيل الصفار حدثنا الدقيقي حدثنا يونس بن حممد حدثنا الليث عن يزيد بن اهلاد عن أيب بكر بن حزم قال جاءت أروى 
 بنت أويس إىل حممد بن عمرو بن حزم فقالت إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بىن ضفرية يف حقي فائته فكلمه فواهللا لئن مل

ما كان ليظلمك ما كان ليأخذ ! يفعل ألصيحن به يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا ال تؤذي صاحب رسول اهللا
فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد اهللا بن سلمة فقالت هلما ائتيا سعيد بن زيد فإنه قد ظلمين وبىن ضفرية يف حقي . لك حقاً

 يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرجا حىت أتياه يف أرضه بالعقيق فقال هلما ما أتى بكما؟ فواهللا لئن مل يرتع ألصيحن به
قاال جاء بنا أروى زعمت أنك بنيت ضفرية يف حقها وحلفت باهللا لئن مل ترتع لتصيحن بك يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من أخذ شرباً من األرض بغري حق : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفقال مسعت رسول ا. وسلم فأحببنا أن نأتيك ونذكرك بذلك
لتأتني فلتأخذ ما كان هلا من حق اللهم إن كانت كذبت علي فال متتها حىت تعمي بصرها وجتعل " طوقه يوم القيامة من سبع أرضني

قليالً حىت عميت وكانت تقوم من الليل ارجعوا فأخربوها بذلك فجاءت فهدمت الضفرية وبنت بيتاً فلم متكث إال . منيتها فيها
  .ومعها جارية تقودها فقامت ليلة ومل توقظ اجلارية فسقطت يف البئر فماتت

  .هذا يؤخر إىل ترمجة سعيد بن زيد

أمحد يف مسنده حدثنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد قال رأيت رجلني عن ميني رسول 
  .صلى اهللا عليه وسلم ويساره يوم أحد عليهما ثياب بيض يقاتالن عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل وال بعداهللا 
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اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة فجاء سعد : الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن بن مسعود قال
  .بأسريين ومل أجيء أنا وعمار بشيء

  .حاق قال أشد الصحابة أربعة عمر وعلي والزبري وسعدشريك عن أيب إس

أبو يعلى يف مسنده حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد اهللا بن قيس الرقاشي حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال كنا جلوساً عند 
  ".اصيدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل اجلنة فطلع سعد بن أيب وق: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أول من : "رشدين بن سعد عن احلجاج بن شداد عن أيب صاحل الغفاري عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .فدخل سعد بن أيب وقاص" يدخل من هذا الباب رجل من أهل اجلنة

وس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه بن وهب أخربين حيوة أخربنا عقيل عن بن شهاب حدثين من ال أم عن أنس قال بينا حنن جل
  .فاطلع سعد" يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة: "وسلم فقال

، قال نزلت يف ستة أنا وابن مسعود 52: األنعام" وال تطرد الذين يدعون رم"الثوري عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد 
  .منهم

وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس " أن سعداً قال نزلت هذه اآلية يفَّ مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أيب هند عن أيب عثمان
، قال كنت براً بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن 8: العنكبوت" لك به علم فال تطعهما

ا أمه إين ال أدع ديين هذا لشيء فمكثت دينك هذا أو ال آكل وال أشرب حىت أموت فتعري يب فيقال يا قاتل أمه قلت ال تفعلي ي
تعلمني واهللا لو كان لك مئة نفس فخرجت ! يوماً ال تأكل وال تشرب وليلة وأصبحت وقد جهدت فلما رأيت ذلك قلت يا أمه

  .نفساً نفساً ما تركت ديين إن شئت فكلي أو ال تأكلي

  .فلما رأت ذلك أكلت

  .رواه أبو يعلى يف مسنده

هذا خايل فلريين : " جابر قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل سعد بن مالك فقال رسول اهللاجمالد عن الشعيب عن
  ".امرؤ خاله

  .قلت الن أم النيب صلى اهللا عليه وسلم زهرية وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم أيب وقاص

ل سعد اشتكيت مبكة فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيىي القطان عن اجلعد بن أوس حدثتين عائشة بنت سعد قالت قا
فما زلت خييل إيل أين أجد برد يده صلى اهللا عليه وسلم على " اللهم اشف سعداً: "يعودين فمسح وجهي وصدري وبطين وقال

  .كبدي حىت الساعة

  .أخرجه البخاري والنسائي

    

 رفاعة حدثين علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال جلسنا إىل رسول اهللا أمحد يف مسنده حدثنا أبو املغرية حدثنا معان بن
: صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أيب وقاص فأكثر البكاء فقال يا ليتين مت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من إ! يا سعد: "؟ فردد ذلك ثالث مرات مث قال"يا سعد أتتمىن املوت عندي"
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  ".عملك فهو خري لك

اللهم : "حممد بن الوليد البسري حدثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل عن قيس أخربين سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".استجب لسعد إذا دعاك

  . قالهرواه جعفر بن عون عن إمساعيل عن قيس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

اللهم : "عبد الرمحن بن مغراء عن سعيد بن املرزبان عن عكرمة عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد
  .ثالث مرات" استجب لسعد

بن وهب حدثين أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص حدثين أيب أن عبد اهللا بن جحش قال يوم أحد 
إذا لقينا العدو غداً فلقين رجالً شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله !  ندعو اهللا تعاىل فخلوا يف ناحية فدعا سعد فقال يا ربأال تأيت

ويقاتلين مث ارزقين الظفر عليه حىت أقتله وآخذ سلبه فأمن عبد اهللا مث قال اللهم ارزقين غداً رجالً شديداً بأسه شديداً حرده فأقاتله 
يأخذين فيجدع أنفي وأذين فإذا لقيتك غداً قلت يل يا عبد اهللا فيم جدع أنفك وأذناك؟ فأقول فيك ويف رسولك فتقول ويقاتلين مث 

  .صدقت

  .قال سعد كانت دعوته خرياً من دعويت فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه ملعلق يف خيط

شكا أهل الكوفة سعداً إىل عمر فقالوا أنه ال حيسن أن يصلي : لأبو عوانة ومجاعة حدثنا عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قا
فقال سعد أما أنا فإين كنت أصلي م صالة رسول اهللا صاليت العشي ال أخرم منها أركد يف األوليني وأحذف يف األخريني فقال 

 من مساجد الكوفة إال قالوا خرياً حىت عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فبعث رجاالً يسألون عنه بالكوفة فكانوا ال يأتون مسجداً
أتوا مسجداً لبين عبس فقال رجل يقال له أبو سعدة أما إذ نشدمتونا باهللا فإنه كان ال يعدل يف القضية وال يقسم بالسوية وال يسري 

 يتعرض لإلماء يف بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذباً فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفنت قال عبد امللك فأنا رأيته بعد
  .متفق عليه. السكك فإذا سئل كيف أنت؟ يقول كبري مفتون أصابتين دعوة سعد

أي أمري كنت لكم؟ ! حممد بن جحادة حدثنا الزبري بن عدي عن مصعب بن سعد أن سعداً خطبهم بالكوفة فقال يا أهل الكوفة
م بالسوية وال تغزو يف السرية فقال سعد اللهم إن كان كاذباً فقام رجل فقال اللهم إن كنت ما علمتك ال تعدل يف الرعية وال تقس

  .فاعم بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفنت

  .قال فما مات حىت عمي فكان يلتمس اجلدرات وافتقر حىت سأل وأدرك فتنة املختار فقتل فيها

ارية لسعد عليها قميص جديد فكشفتها عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن املسيب قال خرجت ج
  .الريح فشد عمر عليها بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله الدرة وقال اقتص فعفا عن عمر

قال ! الأسد بن موسى حدثنا حيىي بن زكريا حدثنا إمساعيل عن قيس قال كان البن مسعود على سعد مال فقال له بن مسعود أد امل
وحيك مايل ولك؟ قال أد املال الذي قبلك فقال سعد واهللا إين ألراك الٍق مين شراً هل أنت إال بن مسعود وعبد بين هذيل قال أجل 

وإنك البن محنة فقال هلما هاشم بن عتبة إنكما صاحبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليكما الناس فطرح سعد عوداً ! واهللا
فقال له عبد اهللا قل قوالً وال تلعن فسكت مث قال سعد أما واهللا لوال اتقاء اهللا ! ه مث رفع يده فقال اللهم رب السماواتكان يف يد

  .لدعوت عليك دعوة ال ختطئك
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  .رواه بن املديين عن سفيان عن إمساعيل وكان قد أقرضه شيئاً من بيت املال

و كان مقدم اجليوش يوم وقعة القادسية ونصر اهللا دينه ونزل سعد باملدائن ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد وه
  .مث كان أمري الناس يوم جلوالء فكان النصر على يده واستأصل اهللا األكاسرة

  : فروى زياد البكائي عن عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر قال قال بن عم لنا يوم القادسية

  سعد بباب القادسية معصمو  تر أن اهللا أنزل نصره ألم

    

  ونسوة سعد ليس فيهن أيم  وقد آمت نساء كثيرة فأبنا

فلما بلغ سعداً قال اللهم اقطع عين لسانه ويده فجاءت نشابة أصابت فاه فخرس مث قطعت يده يف القتال وكان يف جسد سعد 
  .قروح فأخرب الناس بعذره عن شهود القتال

  .امللكوروى حنوه سيف بن عمر عن عبد 

هشيم عن أيب مسلم عن مصعب بن سعد أن رجالً نال من علي فنهاه سعد فلم ينته فدعا عليه فما برح حىت جاء بعري ناد فخبطه 
  .حىت مات

وهلذه الواقعة طرق مجة رواها بن أيب الدنيا يف جمايب الدعوة وروى حنوها الزبري بن بكار عن إبراهيم بن محزة عن أيب أسامة عن بن 
 حممد بن حممد الزهري عن عامر بن سعد وحدث ا أبو كريب عن أيب أسامة ورواها بن محيد عن بن املبارك عن بن عون عن

  .عون عن حممد بن حممد بن األسود

وقرأا على عمر بن القواس عن الكندي أنبأنا أبو بكر القاضي أنبأنا أبو إسحاق الربمكي حضوراً أنبأنا بن ماسي أنبأنا أبو مسلم 
  .ثنا األنصاري حدثنا بن عون وحدث ا بن علية عن حممد بن حممدحد

ورواها بن جدعان عن بن املسيب أن رجالً كان يقع يف علي وطلحة والزبري فجعل سعد ينهاه ويقول ال تقع يف إخواين فأىب فقام 
ىت سحقه فأنا رأيت الناس يتبعون سعد وصلى ركعتني ودعا فجاء خبيت يشق الناس فأخذه بالبالط فوضعه بني كركرته والبالط ح

  .استجيبت دعوتك! سعداً يقولون هنيئاً لك يا أبا إسحاق

  .قلت يف هذا كرامة مشتركة بني الداعي والذين نيل منهم

جرير الضيب عن مغرية عن أمه قالت زرنا آل سعد فرأينا جارية كأن طوهلا شرب قلت من هذه؟ قالوا ما تعرفينها؟ هذه بنت سعد 
  .ها يف طهوره فقال قطع اهللا قرنك فما شبت بعدغمست يد

وروى عبد الرزاق عن أبيه عن مينا موىل عبد الرمحن بن عوف أن امرأة كانت تطلع على سعد فينهاها فلم تنته فاطلعت يوماً وهو 
  .يتوضأ فقال شاه وجهك فعاد وجهها يف قفاها

  .متروك: مينا

بين صغار فأخر عين ! ن أيب لبيبة عن جده قال دعا سعد بن أيب وقاص فقال يا ربحامت بن إمساعيل حدثنا حيىي بن عبد الرمحن ب
  .املوت حىت يبلغوا فأخر عنه املوت عشرين سنة
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قال خليفة بن خياط ويف سنة مخس عشرة وقعة القادسية وعلى املسلمني سعد ويف سنة إحدى وعشرين شكا أهل الكوفة سعداً 
  .أمريهم إىل عمر فعزله

  . بن سعد كان فتح جلوالء سنة تسع عشرة افتتحها سعد بن أيب وقاصوقال الليث

  .قلت قتل اوس يوم جلوالء قتالً ذريعاً فيقال بلغت الغنيمة ثالثني ألف ألف درهم

  .وعن أيب وائل قال مسيت جلوالء فتح الفتوح

  .قال الزهري ملا استخلف عثمان عزل عن الكوفة املغرية وأمر عليها سعداً

ني عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه ملا أصيب جعل األمر شورى يف الستة وقال من استخلفوه فهو اخلليفة بعدي وإن وروى حص
  .أصابت سعداً وإال فليستعن به اخلليفة بعدي فإنين مل أنزعه يعين عن الكوفة من ضعف وال خيانة

صي هذا أحق مين باخلالفة جاهدت وأنا أعرف باجلهاد وال بن علية حدثنا أيوب عن حممد قال نبئت أن سعداً قال ما أزعم أين بقمي
  .أخبع نفسي إن كان رجالً خرياً مين ال أقاتل حىت يأتوين بسيف له عينان ولسان فيقول هذا مؤمن وهذا كافر

  .وتابعه معمر عن أيوب

ملذهب أنبأنا القطيعي حدثنا عبد اهللا حدثين أيب أخربنا أبو الغنائم القيسي ومجاعة كتابة قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا هبة اهللا أنبأنا بن ا
أيف الفتنة ! حدثنا عبد امللك بن عمرو حدثنا كثري بن زيد عن املطلب عن عمر بن سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال أي بين

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه تأمرين أن أكون رأساً ال واهللا حىت أعطى سيفاً إن ضربت به مسلماً نبا عنه وأن ضربت كافراً قتله مس
  ".إن اهللا حيب الغين اخلفي التقي: "وسلم يقول

الزبري حدثنا حممد بن الضحاك احلزامي عن أبيه قال قام علي على منرب الكوفة فقال حني اختلف احلكمان لقد كنت يتكم عن 
تنا وذمرتنا فلما كان منها ما تكره برأت نفسك وحنلتنا هذه احلكومة فعصيتموين فقام إليه فىت آدم فقال إنك واهللا ما يتنا بل أمر

واهللا لقد كانت اجلماعة فكنت فيها خامالً فلما ظهرت الفتنة ! ذنبك فقال علي رضي اهللا عنه ما أنت وهذا الكالم قبحك اهللا
مر واهللا لئن كان ذنباً إنه لصغري جنمت فيها جنوم قرن املاعز مث التفت إىل الناس فقال هللا مرتل نزله سعد بن مالك وعبد اهللا بن ع

  .مغفور ولئن كان حسناً إنه لعظيم مشكور

    

أبو نعيم حدثنا أبو أمحد احلاكم حدثنا بن خزمية حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا حممد بن جحادة عن نعيم بن 
 علي الفتنة فقلت اللهم أرين من احلق أمراً أمتسك أيب هند عن أيب حازم عن حسني بن خارجة األشجعي قال ملا قتل عثمان أشكلت

به فرأيت يف النوم الدنيا واآلخرة بينهما حائط فهبطت احلائط فإذا بنفر فقالوا حنن املالئكة قلت فأين الشهداء؟ قالوا اصعد 
فر ألميت قال إنك ال تدري الدرجات فصعدت درجةً مث أخرى فإذا حممد وإبراهيم صلى اهللا عليهما وإذا حممد يقول إلبراهيم استغ

ما أحدثوا بعدك إم اهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم إال فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال قلت لقد رأيت رؤيا فأتيت سعداً 
فقصصتها عليه فما أكثر فرحاً وقال قد خاب من مل يكن إبراهيم عليه السالم خليله قلت مع أي الطائفتني أنت؟ قال ما أنا مع 

  . منهما قلت فما تأمرين؟ قال هل لك من غنم؟ قلت ال قال فاشتر غنماً فكن فيها حىت تنجليواحد

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأنا أبو حممد بن قدامة أنبأنا هبة اهللا بن احلسن أنبأنا عبد اهللا بن علي الدقاق أخربنا علي بن حممد 
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مرضت عام الفتح مرضاً : " سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قالأنبأنا حممد بن عمرو حدثنا سعدان بن نصر حدثنا
إن يل ماالً كثرياً وليس يرثين إال ابنة أفأوصي مبايل ! أشفيت منه فأتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودين فقلت يا رسول اهللا

ترك ورثتك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكففون كله؟ قال ال قلت فالشطر قال ال قلت فالثلث قال والثلث كثري إنك أن ت
الناس لعلك تؤخر على مجيع أصحابك وأنك لن تنفق نفقةً تريد ا وجه اهللا إال أجرت فيها حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك قلت 

آخرون اللهم أمض يا رسول اهللا إين أرهب أن أموت بأرض هاجرت منها قال لعلك أن تبقى حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك 
  .يرثي له أنه مات مبكة" ألصحايب هجرم وال تردهم على أعقام لكن البائس سعد بن خولة

  .متفق عليه من طرق عن الزهري

وعن علي بن زيد عن احلسن قال ملا كان اهليج يف الناس جعل رجل يسأل عن أفاضل الصحابة فكان ال يسأل أحداً إال دله على 
  .سعد بن مالك

 عمر بن احلكم عن عوانة قال دخل سعد على معاوية فلم يسلم عليه باإلمرة فقال معاوية لو شئت أن تقول غريها لقلت قال وروى
  .فنحن املؤمنون ومل نؤمرك فإنك معجب مبا أنت فيه واهللا ما يسرين أين على الذي أنت عليه وأين هرقت حمجمة دم

  . وال التحكيم ولقد كان أهالً لإلمامة كبري الشأن رضي اهللا عنهقلت اعتزل سعد الفتنة فال حضر اجلمل وال صفني

روى نعيم بن محاد حدثنا بن إدريس عن هشام عن بن سريين أن سعد بن أيب وقاص طاف على تسع جوار يف ليلة مث استيقظت 
  .العاشرة ملا أيقظها فنام هو فاستحيت أن توقظه

 كان رأس أيب يف حجري وهو يقضي فبكيت فرفع رأسه إيل فقال أي بين ما محاد بن سلمة عن مساك عن مصعب بن سعد أنه قال
  .يبكيك؟ قلت ملكانك وما أرى بك قال ال تبك فإن اهللا ال يعذبين أبداً وأين من أهل اجلنة

  .قلت صدق واهللا فهنيئاً له

 فيها فإين لقيت املشركني فيها يوم الليث عن عقيل عن الزهري أن سعد بن أيب وقاص ملا احتضر دعا خبلق جبة صوف فقال كفنوين
  .بدر وإمنا خبأا هلذا اليوم

بن سعد أنبأنا حممد بن عمر حدثنا فروة بن زييد عن عائشة بنت سعد قالت أرسل أيب إىل مروان بزكاته مخسة آالف وترك يوم 
  .مات مئيت ألف ومخسني ألفاً

  . بناه بطرف محراء األسدقال الزبري بن بكار كان سعد قد اعتزل يف آخر عمره يف قصر

وعن أم سلمة أا قالت ملا مات سعد وجيء بسريره فأدخل عليها جعلت تبكي وتقول بقية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم

  .النعمان بن راشد عن الزهري عن عامر بن سعد قال كان سعد آخر املهاجرين وفاة

  .ومخسنيقال املدائين وأبو عبيدة ومجاعة تويف سنة مخس 

  .وروى نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد أن سعداً مات وهو بن اثنتني ومثانني سنة يف سنة ست ومخسني وقيل سنة سبع

  .قال أبو نعيم املالئي سنة مثان ومخسني وتبعه قعنب بن احملرز واألول هو الصحيح

  .انية وثالثون حديثاًوقع له يف مسند بقي بن خملد مئتان وسبعون حديثاً فمن ذاك يف الصحيح مث
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  سعيد بن زيد

  .بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو األعور القرشي العدوي

    

  .أحد العشرة املشهود هلم باجلنة ومن السابقني األولني البدريني ومن الذين رضي اهللا عنهم رضوا عنه

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهد حصار دمشق وفتحها فواله عليها أبو عبيدة بن اجلراح فهو أول من عمل شهد املشاهد مع رسول
  .نيابة دمشق من هذه األمة

  .وله أحاديث يسرية فله حديثان يف الصحيحني وانفرد البخاري له حبديث

عروة بن الزبري وعبد اهللا بن ظامل وأبو سلمة روى عنه بن عمر وأبو الطفيل وعمرو بن حريث وزر بن حبيش وأبو عثمان النهدي و
  .بن عبد الرمحن وطائفة

قرأت على أمحد بن عبد احلميد أخربكم اإلمام أبو حممد بن قدامة سنة مثان عشرة وست مئة أخربتنا شهدة بنت أمحد الكاتبة 
ىي الطائي سنة تسع وثالثني وثالث مئة حدثنا علي بقراءيت أنبأنا طراد بن حممد الزينيب أنبأنا بن رزقويه أنبأنا أبو جعفر حممد بن حي

بن حرب حدثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".الكمأة من املن الذي أنزل اهللا على بين إسرائيل وماؤها شفاء للعني: "قال

  .فوقع لنا بدالً عالياًأخرجه البخاري من طريق بن عيينة 

قرأت على علي بن عيسى التغليب أخربكم حممد بن إبراهيم الصويف سنة عشرين وست مئة أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا عبد اهللا 
الثقفي أنبأنا أمحد بن احلسن أنبأنا حاجب بن أمحد حدثنا عبد الرحيم هو بن منيب حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة عن سعيد 

  ".من ظلم من األرض شرباً طوقه من سبع أرضني ومن قتل دون ماله فهو شهيد: "زيد يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن 

هذا حديث صاحل اإلسناد لكنه فيه انقطاع ألن طلحة بن عبد اهللا بن عوف مل يسمعه من سعيد رواه مالك ويونس ومجاعة عن 
رمحن بن عمرو بن سهل األنصاري أخرجه البخاري عن أيب اليمان عن شعيب عن الزهري فأدخلوا بني طلحة وسعيد عبد ال

  .الزهري

كان والده زيد بن عمرو ممن فر إىل اهللا من عبادة األصنام وساح يف أرض الشام يتطلب الدين القيم فرأى النصارى واليهود فكره 
م عليه السالم كما ينبغي وال رأى من يوقفه عليها وهو من أهل دينهم وقال اللهم إين على دين إبراهيم ولكن مل يظفر بشريعة إبراهي

وهو بن عم اإلمام عمر بن اخلطاب رأى النيب صلى اهللا عليه " يبعث أمة وحده"النجاة فقد شهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه 
  .وسلم ومل يعش حىت بعث

حاق قال قد كان نفر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن فنقل يونس بن بكري وهو من أوعية العلم بالسري عن حممد بن إس
نوفل وعثمان بن احلارث بن أسد وعبيد اهللا بن جحش وأميمة ابنة عبد املطلب حضروا قريشاً عند وثن هلم كانوا يذحبون عنده 

 قائلهم تعلمن واهللا ما قومكم على لعيد من أعيادهم فلما اجتمعوا خال أولئك النفر بعضهم إىل بعض وقالوا تصادقوا وتكامتوا فقال
شيء لقد أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه فما وثن يعبد ال يضر وال ينفع فابتغوا ألنفسكم قال فخرجوا يطلبون ويسريون يف األرض 
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لكتب يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى وامللل كلها يتطلبون احلنيفية فأما ورقة فتنصر واستحكم يف النصرانية وحصل ا
وعلم علماً كثرياً ومل يكن فيهم أعدل شأناً من زيد اعتزل األوثان وامللل إال دين إبراهيم يوحد اهللا تعاىل وال يأكل من ذبائح قومه 

وكان اخلطاب عمه قد آذاه فرتح عنه إىل أعلى مكة فرتل حراء فوكل به اخلطاب شباباً سفهاء ال يدعونه يدخل مكة فكان ال 
 وكان اخلطاب أخاه أيضاً من أمه فكان يلومه على فراق دينه فسار زيد إىل الشام واجلزيرة واملوصل يسأل عن يدخلها إال سراً

  .الدين

    

أخربنا يوسف بن أمحد بن أيب بكر احلجار أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن أمحد بن البنا وأنبأنا أمحد بن املؤيد أنبأنا 
مد بن عبيد اهللا بن الزاغوين وقرأت على عمر بن عبد املنعم يف سنة ثالث وتسعني عن أيب اليمن احلسن بن إسحاق أخربنا حم

الكندي إجازة يف سنة مثان وست مئة أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن املهتدي باهللا قالوا أنبأنا حممد بن حممد الزينيب أنبأنا حممد 
ن حدثنا عيسى بن محاد أنبأنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بن عمر الوراق حدثنا عبد اهللا بن سليما

واهللا ما فيكم أحد على دين ! بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إىل الكعبة يقول يا معشر قريش
ال تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال ! نته مهإبراهيم غريي وكان حيىي املؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل اب

  .ألبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها

هذا حديث صحيح غريب تفرد به الليث وإمنا يرويه عن هشام كتابة وقد علقه البخاري يف صحيحه فقال وقال الليث كتب إيل 
  .هشام فذكره وقد مسعه بن إسحاق من هشام

ندي باإلسناد املذكور إىل الليث عن هشام نسخة فمن أنكر ما فيها عن أبيه عروة أنه قال مر ورقة بن نوفل على بالل وهو وع
يعذب يلصق ظهره بالرمضاء وهو يقول أحد أحد فقال ورقة أحد أحد يا بالل صرباً يا بالل مل تعذبونه فوالذي نفسي بيده لئن 

سحن به هذا مرسل وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة وإمنا مات الرجل يف فترة الوحي بعد النبوة قتلتموه ألختذنه حناناً يقول ألمت
  .وقبل الرسالة كما يف الصحيح

يونس بن بكري عن بن إسحاق حدثين هشام عن أبيه عن أمساء أن ورقة كان يقول اللهم إين لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
  . راحتهولكين ال أعلم مث يسجد على

يونس بن بكري وعدة عن املسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده قال مر زيد بن عمرو على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وزيد بن حارثة فدعواه إىل سفرة هلما فقال يا بن أخي إين ال آكل مما ذبح على النصب فما رؤي رسول اهللا 

  .ذلك اليوم يأكل مما ذبح على النصب املسعودي ليس حبجةصلى اهللا عليه وسلم بعد 

أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن يزيد عن املسعودي مث زاد يف آخره قال سعيد فقلت يا رسول اهللا إن أيب كان كما قد رأيت 
  ".نعم فأستغفر له فإنه يبعث أمة وحده: "وبلغك ولو أدركك آلمن بك واتبعك فاستغفر له قال

 إبراهيم احلريب قال حدثنا إبراهيم بن حممد حدثنا أبو قطن عن املسعودي عن نفيل عن أبيه عن جده قال مر زيد برسول وقد رواه
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبابن حارثة ومها يأكالن يف سفرة فدعواه فقال إين ال آكل مما ذبح على النصب قال وما رؤي رسول اهللا 

  .ذبح على النصبصلى اهللا عليه وسلم آكالً مما 
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فهذا اللفظ مليح يفسر ما قبله وما زال املصطفى حمفوظاً حمروساً قبل الوحي وبعده ولو احتمل جواز ذلك فبالضرورة ندري أنه 
كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي وكان ذلك على اإلباحة وإمنا توصف ذبائحهم بالتحرمي بعد نزول اآلية كما أن اخلمرة 

ة إىل أن نزل حترميها باملدينة بعد يوم أحد والذي ال ريب فيه أنه كان معصوماً قبل الوحي وبعده وقبل التشريع كانت على اإلباح
من الزىن قطعاً ومن اخليانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن واالستقسام باألزالم ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان وكشف 

ن يقف يوم عرفة مع قومه مبزدلفة بل كان يقف بعرفة وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك العورة فلم يكن يطوف عرياناً وال كا
  .ملا كان عليه تبعة ألنه كان ال يعرف ولكن رتبة الكمال تأىب وقوع ذلك منه صلى اهللا عليه وسلم تسليماً

نة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دخلت اجل: "أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".دوحتني

  .غريب رواه الباغندي عن األشج عنه

عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء قالت رأيت زيد بن عمرو شيخاً كبرياً مسنداً ظهره إىل الكعبة وهو 
  .وحيكم يا معشر قريش إياكم والزىن فإنه يورث الفقر: يقول

    

سن املدائين عن إمساعيل بن جمالد عن أبيه عن الشعيب عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال قال زيد بن عمرو شاممت أبو احل
النصرانية واليهودية فكرهتهما فكنت بالشام فأتيت راهباً فقصصت عليه أمري فقال أراك تريد دين إبراهيم عليه السالم يا أخا أهل 

 اليوم فاحلق ببلدك فإن اهللا يبعث من قومك من يأيت بدين إبراهيم باحلنيفية وهو أكرم اخللق على إنك لتطلب ديناً ما يوجد! مكة
  .اهللا

وبإسناد ضعيف عن حجري بن أيب إهاب قال رأيت زيد بن عمرو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجد 
  : سجدتني وأنشد الضحاك بن عثمان احلزامي لزيد

 المزن تحمل عذباً زالال له  ي لمن أسلمتوجه وأسلمت

 إليها فسحت سجاال سيقت  سقيت بلدة من بالد إذا

  له األرض تحمل صخراً ثقاالً  وأسلمت نفسي لمن أسلمت

 وأرسى عليها الجباال سواء  فلما استوت شدها دحاها

و كان بالشام فلما بلغه خرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وروى هشام بن عروة فيما نقله عنه بن أيب الزناد أنه بلغه أن زيد بن عمر
  .وسلم أقبل يريده فقتله أهل ميفعة بالشام

  .وروى الواقدي أنه مات فدفن بأصل حراء وقال بن إسحاق قتل ببالد خلم

م أنه لقي زيد بن عبد العزيز بن املختار أنبأنا موسى بن عقبة أخربين سامل مسع بن عمر حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
عمرو أسفل بلدح قبل الوحي فقدم إىل زيد سفرةً فيها حلم فأىب أن يأكل وقال ال آكل مما تذحبون على أنصابكم أنا ال آكل إال مما 
ذكر اسم اهللا عليه أخرجه البخاري وزاد يف آخره وكان يعيب على قريش ويقول الشاة خلقها اهللا وأنزل هلا من السماء وأنبت هلا 
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 األرض مث تذحبوا على غري اسم اهللا؟ أبو أسامة وغريه قاال حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن عن أسامة من
 ضمري له - بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مرديف إىل نصب من األنصاب فذحبنا له 

 ووضعناها يف التنور حىت إذا نضجت جعلناها يف سفرتنا مث أقبل رسول اهللا صلى - عليه وسلم شاةً راجع إىل رسول اهللا صلى اهللا
اهللا عليه وسلم يسري وهو مرديف يف أيام احلر حىت إذا كنا بأعلى الوادي لقي زيد بن عمرو فحىي أحدمها اآلخر فقال له النيب صلى 

قال أما واهللا إن ذلك مين لغري نائرة كانت مين إليهم ولكين أراهم " أبغضوك؟: مايل أرى قومك قد شنفوا لك أي"اهللا عليه وسلم 
على ضاللة فخرجت أبتغي الدين حىت قدمت على أحبار أيلة فوجدم يعبدون اهللا ويشركون به فدللت على شيخ باجلزيرة فقدمت 

ومالئكته وقد خرج يف أرضك نيب أو هو خارج عليه فأخربته فقال إن كل من رأيت يف ضاللة إنك لتسأل عن دين هو دين اهللا 
ارجع إليه واتبعه فرجعت فلم أحس شيئاً فأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البعري مث قدمنا إليه السفرة فقال ما هذه؟ قلنا شاة 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذحبناها للنصب كذا قال فقال أين ال آكل مما ذبح لغري اهللا مث تفرقا ومات زيد قبل املبعث فقال رسول
  ".يأيت أمةً وحده"

رواه إبراهيم احلريب يف الغريب عن شيخني له عن أيب أسامة مث قال يف ذحبها على النصب وجهان إما أن زيداً فعله عن غري أمر النيب 
 أعطاه اهللا لنبيه وكيف جيوز صلى اهللا عليه وسلم إال أنه كان معه فنسب ذلك إليه ألن زيداً مل يكن معه من العصمة والتوفيق ما

  .ذلك وهو عليه السالم قد منع زيداً أن ميس صنماً وما مسه هو قبل نبوته فكيف يرضى أن يذبح للصنم هذا حمال

  .الثاين أن يكون ذبح هللا واتفق ذلك عند صنم كانوا يذحبون عنده

 ورمبا سكت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلفصاح قلت هذا حسن فإمنا األعمال بالنية أما زيد فأخذ بالظاهر وكان الباطن هللا
خوف الشر فإنا مع علمنا بكراهيته لألوثان نعلم أيضاً أنه ما كان قبل النبوة جماهراً بذمها بني قريش وال معلناً مبقتها قبل املبعث 

  : أبيات وهيوالظاهر أن زيداً رمحه اهللا تويف قبل املبعث فقد نقل بن إسحاق أن ورقة بن نوفل رثاه ب

 تجنبت تنوراً من النار حاميا  وأنعمت بن عمرو وإنما رشدت

  وتركك أوثان الطواغي كما هيا  ربا ليس رب كمثله بدينك

 تك عن توحيد ربك ساهيا ولم  الدين الذي قد طلبته وإدراكك

 فيها بالكرامة الهيا تعلل  فأصبحت في دار كريم مقامها

  ولو كان تحت األرض سبعين وادياً               ربهوقد تدرك اإلنسان رحمة    

نعم وعد عروة سعيد بن زيد يف البدريني فقال قدم من الشام بعد بدٍر فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضرب له بسهمه 
  . وأجره وكذلك قال موسى بن عقبة وبن إسحاق

  .وامرأته هي ابنة عمه فاطمة أخت عمر بن اخلطاب

  .ل دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم دار األرقمأسلم سعيد قب

وأخرج البخاري من ثالثة أوجه عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم قال قال سعيد بن زيد لقد رأيتين وإن عمر ملوثقي على اإلسالم 
  .وأخته ولو أن أحداً انقض مبا صنعتم بعثمان لكان حقيقاً
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  .وقد ذكرنا يف إسالم عمر فصالً يف املعىن

كر بن سعد يف طبقاته عن الواقدي عن رجاله قالوا ملا حتني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصول عري قريش من الشام بعث وذ
طلحة وسعيد بن زيد قبل خروجه من املدينة بعشر يتحسسان خرب العري فبلغا احلوراء فلم يزاال مقيمني هناك حىت مرت م العري 

بل جميئهما فندب أصحابه وخرج يطلب العري فتساحلت وساروا الليل والنهار ورجع طلحة وسعيد فتساحلت فبلغ نيب اهللا اخلرب ق
ليخربا فوصال املدينة يوم الوقعة فخرجا يؤمانه وضرب هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمهما وأجورمها وشهد سعيد أحداً 

  .واخلندق واحلديبية واملشاهد

  . من أهل اجلنة وأنه من الشهداءوقد تقدمت عدة أحاديث يف أنه

  .قال عبد اهللا بن أمحد سألت أيب عن الشهادة أليب بكر وعمر أما يف اجلنة فقال نعم أذهب إىل حديث سعيد بن زيد

هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إىل مروان فقال سعيد أنا 
قال " من أخذ شيئاً من األرض طوقه إىل سبع أرضني: " أرضها شيئاً بعد الذي مسعت من رسول اهللا مسعته يقولكنت آخذ من

مروان ال أسألك بينةً بعد هذا فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبةً فأعم بصرها وقتلها يف أرضها فما ماتت حىت عميت وبينا هي 
  .متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت

مسلم وروى عبد العزيز بن أيب حازم عن العالء بن عبد الرمحن حنوه عن أبيه وروى املغرية بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن أخرجه 
  .عمر عن نافع عن بن عمر حنوه

  .وقال بن أيب حازم يف حديثه سألت أروى سعيداً أن يدعو هلا وقالت قد ظلمتك فقال ال أرد على اهللا شيئاً أعطانيه

 سعيداً متأخراً عن رتبة أهل الشورى يف السابقة واجلاللة وإمنا تركه عمر رضي اهللا عنه لئال يبقى له فيه شائبة حظ ألنه قلت مل يكن
  .ختنه وابن عمه ولو ذكره يف أهل الشورى لقال الرافضي حاىب بن عمه فأخرج منها ولده وعصبته فكذلك فليكن العمل هللا

كتب معاوية إىل مروان وايل املدينة ليبايع البنه يزيد فقال رجل من : ارب بن دثار قالخالد الطحان عن عطاء بن السائب عن حم
جند الشام ما حيبسك؟ قال حىت جييء سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد وإذا بايع بايع الناس قال أفال أذهب فآتيك به؟ وذكر 

  .احلديث

 أنبأنا بن املذهب أنبأنا القطيعي حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا وكيع حدثنا سفيان أنبئنا وأخربنا عن حنبل مساعاً أنبأنا بن احلصني
 أن النيب صلى اهللا عليه -  وقال حصني عن بن ظامل عن سعيد بن زيد -عن حصني ومنصور عن هالل بن يساف عن سعيد بن زيد 

 وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعليه النيب" اسكن حراء فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد: "وسلم قال
  .وعبد الرمحن وسعيد بن زيد

بن سعد أنبأنا أبو ضمرة عن حيىي بن سعيد أخربين نافع عن بن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم اجلمعة بعد ما ارتفع النهار 
  .فأتاه بن عمر بالعقيق وترك اجلمعة أخرجه البخاري

  .أمية عن نافع قال مات سعيد بن زيد وكان يذربوقال إمساعيل بن 

  .فناولته مسكاً! فقالت أم سعيد لعبد اهللا بن عمر أحتنطه باملسك؟ فقال وأي طيب أطيب من املسك

سليمان بن بالل حدثنا اجلعيد بن عبد الرمحن عن عائشة بنت سعد قالت مات سعيد بن زيد بالعقيق فغسله سعد بن أيب وقاص 
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  .هوكفنه وخرج مع

قال الواقدي تويف سعيد بن زيد سنة إحدى . وروى غري واحد عن مالك قال مات سعيد بن زيد وسعد بن أيب وقاص بالعقيق
ومخسني وهو بن بضع وسبعني سنة وقرب باملدينة نزل يف قربه سعد وابن عمر وكذا قال أبو عبيد وحيىي بن بكري وشهاب قال 

ر وقد شذ اهليثم بن عدي فقال مات بالكوفة وقال عبيد اهللا بن سعد الزهري مات سنة الواقدي كان سعيد رجالً آدم طويالً أشع
  .اثنتني ومخسني رضي اهللا عنه

    

فهذا ما تيسر من سرية العشرة وهم أفضل قريش وأفضل السابقني املهاجرين وأفضل البدريني وأفضل أصحاب الشجرة وسادة هذه 
رافضة ما أغواهم وأشد هواهم كيف اعترفوا بفضل واحد منهم وخبسوا التسعة حقهم وافتروا األمة يف الدنيا واآلخرة فأبعد اهللا ال

عليهم بأم كتموا النص يف علي أنه اخلليفة فواهللا ما جرى من ذلك شيء وأم زوروا األمر عنه بزعمهم وخالفوا نبيهم وبادروا 
أيفعل هذا من له مسكة عقل؟ ! ال لرهبة من عشريته ورجاله وحيكإىل بيعة رجل من بين تيم يتجر ويتكسب ال لرغبٍة يف أمواله و

ولو جاز هذا على واحد ملا جاز على مجاعة ولو جاز وقوعه من مجاعة الستحال وقوعه واحلالة هذه من ألوٍف من سادة املهاجرين 
نور يقذفه اهللا يف قلب من يشاء فال قوة واألنصار وفرسان األمة وأبطال اإلسالم لكن ال حيلة يف برء الرفض فإنه داء مزمن واهلدى 

  .إال باهللا

حديث مشترك وهو منكر جداً رواه الطرباين يف ااملعجم الكبري حدثنا احلسني بن إسحاق التستري وقال أبو عمرو بن محدان حدثنا 
 معن حدثين عبد اهللا بن احلسن بن سفيان يف مسنده قاال حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد املؤمن بن عباد العبدي حدثنا يزيد بن

شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجد املدينة 
إين حمدثكم حبديث فاحفظوه وعوه إن اهللا : "فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حىت اجتمعوا فقال" أين فالن أين فالن؟: "فجعل يقول

فقام فقال إن لك ! ن خلقه خلقاً يدخلهم اجلنة وإين مصطف منكم ومؤاخ بينكم كما آخى اهللا بني املالئكة قم يا أبا بكراصطفى م
فدنا فقال قد كنت ! عندي يداً إن اهللا جيزيك ا فلو كنت متخذاً خليالً الختذتك فأنت مين مبرتلة قميصي من جسدي ادن يا عمر

ن يعز بك الدين أو بأيب جهل ففعل اهللا بك ذلك وأنت معي يف اجلنة ثالث ثالثة مث آخى بينه وبني شديد الشغب علينا فدعوت اهللا أ
أيب بكر مث دعا عثمان فلم يزل يدنيه حىت ألصق ركبته بركبته مث نظر إىل السماء فسبح ثالثاً مث قال إن لك شأناً يف أهل السماء أنت 

عل بك هذا؟ فتقول فالن مث دعا عبد الرمحن بن عوف فقال ادن يا أمني اهللا من ف: ممن يرد علي احلوض وأوداجه تشخب فأقول
قال محلتين أمانة أكثر ! واألمني يف السماء يسلطك اهللا على مالك باحلق أما إن لك عندي دعوةً قد أخرا قال خر يل يا رسول اهللا

أنتما حواري كحواري عيسى وآخى بينهما مث دعا سعداً اهللا مالك وآخى بينه وبني عثمان مث دعا طلحة والزبري فدنوا منه فقال 
أنت منا أهل البيت وقد آتاك ! تقتلك الفئة الباغية مث آخى بينهما مث دعا أبا الدرداء وسلمان فقال يا سلمان! وعماراً فقال يا عمار

ن رب منهم يدركوك فأقرضهم عرضك إن تنقدهم ينقدوك وإن تتركهم يتركوك وإ! اهللا العلم األول والعلم اآلخر يا أبا الدرداء
ذهب روحي وانقطع ! ليوم فقرك مث آخى بينهما مث نظر إىل بن عمر فقال احلمد هللا الذي يهدي من الضاللة فقال علي يا رسول اهللا

وسنة ظهري حني تركتين قال ما أخرتك إال لنفسي وأنت عندي مبرتلة هارون من موسى ووارثي قال ما أرث منك؟ قال كتاب اهللا 
  .47: احلجر" إخواناً على سرر متقابلني"وتال ." نبيه وأنت معي يف قصري يف اجلنة مع فاطمة
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زيد ال يعرف إال يف هذا احلديث املوضوع وقد رواه حممد بن جرير الطربي عن حسني الدارع عن عبد املؤمن فأسقط منه عن 
  .رجل

دثنا شعيب بن يونس حدثنا موسى بن صهيب عن حيىي بن زكريا عن وقال حممد بن اجلهم السمري حدثنا عبد الرحيم بن واقد ح
  .عبد اهللا بن شرحبيل عن رجل عن زيد

ورواه مطني خمتصراً حدثنا ثابت بن يعقوب حدثنا ثابت بن محاد النصري عن موسى بن صهيب عن عبادة بن نسي عن عبد اهللا بن 
  .أيب أوىف

 عن غياث بن شقري - امسه جعفر بن مرزوق -وار حدثنا أبو عبد اهللا الباهلي يقال وقال احلسن بن علي احللواين حدثنا شبابة بن س
! تعال ويا عمر! يا أبا بكر: "عن عبد الرمحن بن سابط عن سعيد بن عامر اجلمحي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم

  .هموذكر حديث املؤاخاة إال أنه خالف يف أمساء اإلخوان وزاد ونقص من" تعال

  .تفرد به شبابة وال يصح

  .واحملفوظ أنه آخى بني املهاجرين واألنصار ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة هلؤالء ؤالء

  .لسعيد بن زيد مثانية وأربعون حديثاً اتفقا له على حديثني وانفرد البخاري بثالث

  السابقون األولون

    

ق وزيد بن حارثة النبوي مث عثمان والزبري وسعد بن أيب وقاص وطلحة خدجية بنت خويلد وعلي بن أيب طالب وأبو بكر الصدي: هم
بن عبيد اهللا وعبد الرمحن بن عوف مث أبو عبيدة بن اجلراح وأبو سلمة بن عبد األسد واألرقم بن أيب األرقم بن أسد بن عبد اهللا بن 

 وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عمر املخزوميان وعثمان بن مظعون اجلمحي وعبيدة بن احلارث بن املطلب املطليب
وأمساء بنت الصديق وخباب بن األرت اخلزاعي حليف بين زهرة وعمري بن أيب وقاص أخو سعد وعبد اهللا بن مسعود اهلذيل من 

غرية حلفاء بين زهرة ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريني وسليط بن عمرو بن عبد مشس العامري وعياش بن أيب ربيعة بن امل
املخزومي وامرأته أمساء بنت سالمة التميمية وخنيس بن حذافة السهمي وعامر بن ربيعة العرتي حليف آل اخلطاب وعبد اهللا بن 
جحش بن رئاب األسدي حليف بين أمية وجعفر بن أيب طالب اهلامشي وامرأته أمساء بنت عميس وحاطب بن احلارث اجلمحي 

ة وأخوه خطاب وامرأته فُكيهة بنت يسار وأخومها معمر بن احلارث والسائب ولد عثمان بن وامرأته فاطمة بنت الل العامري
مظعون واملطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري وامرأتهَ رملة بنت أيب عوف السهمية والنحام نعيم بن عبد اهللا العدوي وعامر بن 

مة بنت خلف اخلزاعية وحاطب بن عمرو العامري وأبو حذيفة فهرية موىل الصديق وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وامرأته أمي
بن عتبة بن ربيعة العبشمي وواقد بن عبد اهللا بن عبد مناف التميمي الريبوعي حليف بين عدي وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو 

 وصهيب بن سنان بن مالك البكري بن عبد يا ليل الليثي حلفاء بين عدي وعمار بن ياسر بن عامر العنسي بنون حليف بين خمزوم
النمري الرومي املنشأ ووالؤه لعبد اهللا بن جدعان وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري وأبو جنيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي 

  .لكنهما رجعا إىل بالدمها



الذهيب-سري أعالم النبالء  44  

طاب عز الدين رضي اهللا فهؤالء اخلمسون من السابقني األولني وبعدهم أسلم أسد اهللا محزة بن عبد املطلب والفاروق عمر بن اخل
  .عنهم أمجعني

  مصعب بن عمير

  .بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كالب

  .السيد الشهيد السابق البدري القرشي العبدري

قال الرباء بن عازب أول من قدم علينا من املهاجرين مصعب بن عمري فقلنا له ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال هو 
  .مكانه وأصحابه على أثري مث أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم أخو بين فهر األعمى وذكر احلديث

عن أيب وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نبتغي وجه اهللا فوقع أجرنا على اهللا فمنا من : األعمش
قتل يوم أحد ومل يترك إال منرة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجاله وإذا مضى لسبيله مل يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمري 
ومنا من أينعت له مثرته " غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من اإلذخر: "غطينا رجليه بدا رأسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فهو يهدا

عام فجعل يبكي فقال قتل محزة فلم يوجد ما يكفن فيه إال شعبة عن سعد بن إبراهيم مسع أباه يقول أيت عبد الرمحن بن عوف بط
ثوباً واحداً وقتل مصعب بن عمري فلم يوجد ما يكفن فيه إال ثوباً واحداً لقد خشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا 

  .وجعل يبكي

ستقى حلائط يهودي مبلء كفه متراً قال فجئت بن إسحاق حدثين يزيد بن زياد عن القرظي عمن مسع علي بن أيب طالب يقول إنه ا
املسجد فطلع علينا مصعب بن عمري يف بردة له مرقوعة بفروة وكان أنعم غالم مبكة وأرفه فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دي على أحدكم جبفنٍة من ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله اليت هو عليها فذرفت عيناه عليه مث قال أنتم اليوم خري أم إذا غ
  .بل أنتم اليوم خري منكم يومئذ: خبز وحلم؟ فقلنا حنن يومئذ خري نكفى املؤنة ونتفرغ للعبادة فقال

    

بن إسحاق حدثين صاحل بن كيسان عن سعد بن مالك قال كنا قبل اهلجرة يصيبنا ظلف العيش وشدته فال نصرب عليه فما هو إال أن 
لشدة فاستضلعنا ما وقوينا عليهما فأما مصعب بن عمري فإنه كان أترف غالم مبكة بني أبويه فيما بيننا هاجرنا فأصابنا اجلوع وا

فلما أصابه ما أصابنا مل يقو على ذلك فلقد رأيته وإن جلده ليتطاير عنه تطاير جلد احلية ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن ميشي 
ولقد رأيتين مرةً قمت أبول من الليل فسمعت حتت بويل شيئاً جيافيه فلمست بيدي فإذا فنعرض له القسي مث حنمله على عواتقنا 

  .قطعة من جلد بعري فأخذا فغسلتها حىت أنعمتها مث أحرقتها بالنار مث رضضتها فشققت منها ثالث شقات فاقتويت ا ثالثاً

م حىت قتل قتله بن قمئة الليثي وهو يظنه رسول اهللا قال بن إسحاق وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
فرجع إىل قريش فقال قتلت حممداً فلما قتل مصعب أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللواء علي بن أيب طالب ورجاالً من 

  .املسلمني
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  من شهداء يوم أحد

  .ان املخزومي لقبه مشاس ملالحتهمحزة وعبد اهللا بن جحش األسدي بن أخت محزة فدفنا يف قرب وعثمان بن عثم

ومن األنصار عمرو بن معاذ األوسي أخو سعد وابن أخيه احلارث بن أوس واحلارث بن أنيس وعمارة بن زياد بن السكن ورفاعة 
بن وقش وابنا أخيه عمرو وسلمة ابنا ثابت بن وقش وصيفي بن قيظي وأخوه جناب وعباد بن سهل وعبيد بن التيهان وحبيب بن 

وإياس بن أوس األشهليون واليمان والد حذيفة وزيد بن حاطب الظفري وأبو سفيان بن حارث بن قيس وغسيل املالئكة زيد 
حنظلة بن أيب عامر ومالك بن أمية وعوف بن عمرو وأبو حية بن عمرو وعبد اهللا بن جبري بن النعمان وخيثمة والد سعد وحليفه 

  . بن عدي فهؤالء من األوسعبد اهللا وسبيع بن حاطب وحليفه مالك وعمري

ومن اخلزرج عمرو بن قيس وولده قيس وثابت بن عمرو وعامر بن خملد وأبو هبرية بن احلارث وعمرو بن مطرف وإياس بن عدي 
وأوس بن ثابت والد شداد وأنس بن النضر وقيس بن خملد النجاريون وكيسان موىل بين النجار وسليم بن احلارث ونعمان بن عبد 

  .عمرو

ن بين احلارث بن اخلزرج خارجة بن زيد بن أيب زهري وأوس بن أرقم ومالك والد أيب سعيد اخلدري وسعيد بن سويد وعتبه بن وم
ربيع وثعلبة بن سعد وثقف بن فروة وعبد اهللا بن عمرو وضمرة اجلهين وعمرو بن إياس ونوفل بن عبد اهللا وعبادة بن احلسحاس 

ذر بن زياد البلوي ورفاعة بن عمرو ومالك بن إياس وعبد اهللا والد جابر وعمرو بن وعباس بن عبادة ونعمان بن مالك وا
  .اجلموح وابنه خالد ومواله أسري وتسليم بن عمرو بن حديدة ومواله عنترة وسهيل بن قيس وذكوان وعبيد بن املعلى بن لوذان

  أبو سلمة

  .ة بن مرة بن كعببن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظ

السيد الكبري أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد املطلب وأحد السابقني األولني هاجر إىل 
احلبشة مث هاجر إىل املدينة وشهد بدراً ومات بعدها بأشهر وله أوالد صحابة كعمر وزينب وغريمها وملا انقضت عدة زوجته أم 

ج ا النيب صلى اهللا عليه وسلم وروت عن زوجها أيب سلمة القول عند املصيبة وكانت تقول من خري من أيب سلمة وما سلمة تزو
  .ظنت أن اهللا خيلفها يف مصاا به بنظريه فلما فتح عليها بسيد البشر اغتبطت أميا اغتباط

  .مات كهالً يف سنة ثالث من اهلجرة رضي اهللا عنه

  . من هاجر إىل احلبشة مث قدم مع عثمان بن مظعون حني قدم من احلبشة فأجاره أبو طالبقال بن إسحاق هو أول

  .قلت رجعوا حني مسعوا بإسالم أهل مكة عند نزول سورة والنجم

  .قال مصعب بن عبد اهللا ولدت له أم سلمة باحلبشة سلمة وعمر ودرة وزينب

  .قلت هؤالء ما ولدوا باحلبشة إال قبل عام اهلجرة

إذا حضرمت امليت فقولوا خرياً فإن املالئكة تؤمن على : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ش عن شقيق عن أم سلمة قالتاألعم
  ".ما تقولون
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، فأعقبين اهللا خرياً "قويل اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقىب صاحلة: "كيف أقول؟ قال! فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول اهللا: قالت
  .هللا صلى اهللا عليه وسلممنه رسول ا

إذا أصابت أحدكم : "محاد بن سلمة أنبأنا ثابت عن عمر بن أيب سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".مصيبة فليقل إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلين خرياً منها

    

ذلك وأردت أن أقول وأبدلين خرياً منها فقلت ومن خري من أيب سلمة؟ فلم أزل حىت قلتها فلما فلما احتضر أبو سلمة قلت 
انقضت عدا خطبها أبو بكر فردته وخطبها عمر فردته فبعث إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت مرحباً برسول اهللا صلى اهللا 

  .وبرسوله وذكر احلديث! عليه وسلم

شهد أبو سلمة أحداً وكان : مر بن عثمان الريبوعي عن سلمة بن عبد اهللا بن عمر بن أيب سلمة وغريه قالواحدثنا ع: قال الواقدي
: نازالً بالعالية يف بين أمية بن زيد فجرح بأحد وأقام شهراً يداوي جرحه فلما هل احملرم دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

وكان معه مخسون ومئة فساروا حىت انتهوا " سر حىت تأيت أرض بين أسد فأغر عليهم": وعقد له لواء وقال" اخرج يف هذه السرية"
  .إىل أدىن قطن من مياههم فأخذوا سرحاً هلم مث رجع إىل املدينة بعد بضع عشرة ليلة

ادى اآلخرة قال عمر بن عثمان فحدثين عبد امللك بن عبيد قال ملا دخل أبو سلمة املدينة انتقض جرحه فمات لثالث بقني من مج
  .مات أبو سلمة سنة ثالث: يعين سنة أربع وقيل

  عثمان بن مظعون

  .بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب اجلمحي أبو السائب

ه أول من من سادة املهاجرين ومن أولياء اهللا املتقني الذين فازوا بوفام يف حياة نبيهم فصلى عليهم وكان أبو السائب رضي اهللا عن
  .دفن بالبقيع

هلم تلك : "ملا دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن مظعون قال لرجل: عن املطلب بن عبد اهللا قال: روى كثري بن زيد املدين
  فلكأين- يعين الذي حدثه -فقام الرجل فلم يطقها فقال " الصخرة فاجعلها عند قرب أخي أعرفه ا أدفن إليه من دفنت من أهلي

  .هذا مرسل. أنظر إىل بياض ساعدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني احتملها حىت وضعها عند قربه

  .مسعت سعداً يقول رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا: قال سعيد بن املسيب

 رجالً وهاجر اهلجرتني وتويف بعد بدر وكان عابداً جمتهداً وكان هو وعلي أسلم أبو السائب بعد ثالثة عشر: قال أبو عمر النمري
  .وأبو ذر مهوا أن خيتصوا

أول من دفن ببقيع الغرقد عثمان بن مظعون فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى من مراسيل عبيد اهللا بن أيب رافع قال
  .عند رأسه حجراً وقال هذا قرب فرطنا

  .اخلمر يف اجلاهليةوكان ممن حرم 

قال عثمان بن مظعون ال أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك يب من هو أدىن مين : بن املبارك عن عمر بن سعيد عن بن سابط
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تباً هلا قد كان بصري فيها ثاقباً هذا خرب منقطع ال يثبت وإمنا حرمت اخلمر : وحيملين على أن أنكح كرمييت فلما حرمت اخلمر قال
  .هبعد موت

سفيان بن وكيع حدثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث حدثين أبو النضر عن زياد عن بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل 
على عثمان بن مظعون حني مات فأكب عليه فرفع رأسه فكأم رأوا أثر البكاء مث جثا الثانية مث رفع رأسه فرأوه يبكي مث جثا الثالثة 

لقد خرجت منها ! أستغفر اهللا أبا السائب: "مث قال" مه هذا من الشيطان: " فعرفوا أنه يبكي فبكى القوم فقالفرفع رأسه وله شهيق
  ".ومل تلَبس منها بشيء

هنيئاً لك اجلنة فنظر إليها : محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس قال ملا مات بن مظعون قالت امرأته
إين رسول اهللا وما أدري ما يفعل يب : "قال. اهللا عليه وسلم نظر غضب وقال ما يدريك؟ قالت فارسك وصاحبكرسول اهللا صلى 

إياكن ونعيق الشيطان : "مث قال! مهالً يا عمر: فأشفق الناس على عثمان بن مظعون فبكى النساء فجعل عمر يسكتهن فقال" وال به
  ".ان من اليد واللسان فمن الشيطانمهما كان من العني فمن اهللا ومن الرمحة وما ك

: قال. ال أحب أن ترى امرأيت عوريت! يا رسول اهللا: يعلى بن عبيد حدثنا اإلفريقي عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مظعون قال

  .هذا منقطع". إن اهللا قد جعلها لك لباساً وجعلك لباساً هلا: "قال. أستحيي من ذلك: وِلم؟ قال

أليس لك يفَّ : "ي أن عثمان بن مظعون أراد أن خيتصي ويسيح يف األرض فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلمبن أيب ذئب عن الزهر
  ".أسوة حسنة وليس من أميت من اختصى أو خصى

    

: ن هلادخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأينها سيئة اهليئة فقل: عن أيب بردة: أبو إسحاق السبيعي

أما لك يب : "قالت أما ليله فقائم وأما اره فصائم فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال! مالك؟ فما يف قريش أغىن من بعلك
  .احلديث..." أسوة 

  .قال فأتتهن بعد ذلك عطرة كأا عروس

يا عثمان : "ه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالمحاد بن زيد حدثنا معاوية بن عياش عن أيب قالبة أن عثمان بن مظعون قعد يتعبد فأتا
  ".إن اهللا مل يبعثين بالرهبانية وإن خري الدين عند اهللا احلنيفية السمحة

نزل عثمان وقدامة وعبد اهللا بنو مظعون ومعمر بن احلارث حني هاجروا على عبد اهللا بن سلمة : عن عائشة بنت قدامة قالت
  .ن أوعب يف اخلروج إىل اهلجرة وغلقت بيوم مبكةآل مظعون مم: العجالين قال الواقدي

  .خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آلل مظعون موضع دارهم اليوم باملدينة: وعن عبيد اهللا بن عتبة قال

  .ومات يف شعبان سنة ثالث

ل عثمان بن مظعون وهو ميت الثوري عن عاصم بن عبيد اهللا عن القاسم بن حممد عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قب
  .صححه الترمذي. ودموعه تسيل على خد عثمان بن مظعون

  ".ذهبت ومل تلَبس منها بشيء"ملا مر جبنازة عثمان بن مظعون قال رسول اهللا : مالك عن أيب النضر قال

 بن مظعون اشتكى عندهم عن بن شهاب عن خارجة بن زيد عن أم العالء من املبايعات فذكرت أن عثمان: إبراهيم بن سعد
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وما "فقال رسول اهللا ! شهاديت عليك أبا السائب لقد أكرمك اهللا: فمرضناه حىت تويف فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
ل اهللا أما هو فقد جاءه اليقني واهللا إين ألرجو له اخلري وإين لرسو: "ال أدري بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا فمن؟ قال: قلت" يدريك؟

فأحزنين ذلك فنمت فرأيت لعثمان عيناً جتري فأخربت رسول اهللا : قالت. قالت فواهللا ال أزكِّي بعده أحداً". وما أدري ما يفعل يب
  ".ذاك عمله: "صلى اهللا عليه وسلم فقال

 صلى اهللا عليه فلما ماتت بنت رسول اهللا: حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس بنحوه وزاد: محاد بن سلمة
  ".احلقي بسلفنا اخلير عثمان بن مظعون: "وسلم قال

ملا تويف عثمان بن مظعون ومل يقتل هبط من نفسي حىت تويف رسول : الواقدي حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا أن عمر قال
  .ثمان يف نفسي إىل املرتلةويك إن خيارنا ميوتون مث تويف أبو بكر قال فرجع ع: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

  .رضي اهللا عنه. كان عثمان شديد األدمة كبري اللحية. كان بنو مظعون متقاربني يف الشبه: وعن عائشة بنت قدامة قالت

  قدامة بن مظعون

  .أبو عمرو اجلمحي

ها صفية بنت اخلطاب إحدى من السابقني البدريني ويل إمرة البحرين لعمر وهو من أخوال أم املؤمنني حفصة وابن عمر وزوج عمت
  .املهاجرات

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما "ولقدامة هجرة إىل احلبشة وقد شرب مرة اخلمرة متأوالً مستدالً بقوله تعاىل 
  . فحده عمر وعزله من البحرين93: اآلية املائدة" طَعموا

  .اهقال أيوب السختياين مل يحد بدري يف اخلمر سو

  .بلى ونعيمان بن عمرو األنصاري النجاري صاحب املزاح: قلت

  .عمر وفاطمة وعائشة وهاجر اهلجرة الثانية إىل احلبشة وشهد بدراً وأحداً: قال بن سعد لقدامة من الولد

  .ر رضي اهللا عنهوعن عائشة بنت قدامة أن أباها تويف سنة ست وثالثني وله مثان وستون سنة وكان ال يغري شيبه وكان طويالً أمس

  عبد اهللا بن مظعون الجمحي

  .عثمان وقدامة والسائب ولد أخيه وهاجر عبد اهللا إىل احلبشة اهلجرة الثانية: أبو حممد من السابقني شهد بدراً هو وإخوته

: ى األنصاري قالقال بن سعد شهد بدراً وأحداً واخلندق وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سهل بن عبيد بن املعل

  .ومات يف خالفة عثمان سنة ثالثني وهو بن ستني سنة

  السائب بن عثمان

  .بن مظعون اجلمحي وأمه خولة بنت حكيم السلمية وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد مشس

بن سراقة األنصاري املقتول هاجر إىل احلبشة وكان من الرماة املذكورين وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني حارثة 
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  .ببدر الذي أصاب الفردوس

ومل يذكره بن عقبة وكان هشام بن الكليب . قال بن سعد وشهد السائب بن عثمان بدراً يف رواية بن إسحاق وأيب معشر والواقدي
  .الذي شهدها هو السائب بن مظعون أخو عثمان ألبويه: يقول

    

  .ومات منه: ابه سهم يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة قالوأص: هذا وهم إىل أن قال: قال بن سعد

  أبو حذيفة

السيد الكبري الشهيد أبو حذيفة بن شيخ اجلاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي العبشمي 
  .البدري

وولد له ا حممد بن أيب حذيفة ذاك . شة مرتنيأسلم قبل دخوهلم دار األرقم وهاجر إىل احلب: أحد السابقني وامسه مهشم فيما قيل
الثائر على عثمان بن عفان ولدته له سهلة بنت سهيل بن عمرو وهي املستحاضة وقد تزوج ا عبد الرمحن بن عوف وهي اليت 

  .أرضعت ساملاً وهو كبري لتظهر عليه وخصا بذاك احلكم عند مجهور العلماء

  : عتبة دعا يوم بدر أباه إىل الرباز فقالت أخته أم معاوية هند بنت عتبةوعن أيب الزناد أن أبا حذيفة بن 

  أبو حذيفة شر الناس في الدين  األثعل المذموم طائره األحول

  حتى شببت شباباً غير محجون  شكرت أبا رَّباك من ِصغٍَر أما

أبو حذيفة رضي اهللا عنه يوم اليمامة سنة اثنيت قال وكان أبو حذيفة طويالً حسن الوجه مرادف األسنان وهو األثعل استشهد 
  .عشرة هو ومواله سامل

وتأخر إسالم أخيه أيب هاشم بن عتبة فأسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وجاهد وسكن الشام وكان صاحلاً ديناً له رواية عن النيب 
و الشهيد مصعب بن عمري ألمه وخال اخلليفة مات يف خالفة عثمان وهو أخ. صلى اهللا عليه وسلم يف الترمذي والنسائي وابن ماجة

  .معاوية

قدمت على أيب هاشم بن عتبة وهو طعني فدخل عليه معاوية يعوده : روى منصور بن املعتمر عن أيب وائل حدثنا مسرة بن سهم قال
هللا عليه وسلم عهداً مل كال ال ولكن عهد إيل رسول اهللا صلى ا: ما يبكيك يا خال؟ أوجع أو حرص على الدنيا؟ قال: فبكى فقال

يا أبا هاشم لعلك أن تدرك أمواالً تقسم بني أقوام وإمنا يكفيك من مجع الدنيا خادم ومركب يف سبيل اهللا وقد : "قال يل. آخذ به
  ".وجدت ومجعت

  ".فيا ليتها بعراً حميالً: "ويف رواية مرسلة

  .قيل عاش أبو حذيفة ثالثاً ومخسني سنة

  سالم مولى أبي حذيفة
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  .من السابقني األولني البدريني املقربني العاملني

واىل أبا حذيفة وإمنا الذي أعتقه هي ثبيتة بنت يعار األنصارية زوجة أيب . هو سامل بن معقل أصله من إصطخر: قال موسى بن عقبة
 رسول اهللا صلى اهللا عليه حذيفة بن عتبة وتبناه أبو حذيفة كذا قال بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد أن سهلة بنت سهيل أتت

أرضعيه فإذا أرضعته فقد حرم : "يا رسول اهللا إن ساملاً معي وقد أدرك ما يدرك الرجال فقال: وسلم وهي امرأة أيب حذيفة فقالت
: لنأىب أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل أحد عليهن ذا الرضاع وق: قالت أم سلمة". عليك ما حيرم من ذي احملرم

  .إمنا هي رخصةٌ لسامل خاصة

  .كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم املهاجرين الذين قدموا من مكة حني قدم املدينة النه كان أقرأهم: وعن بن عمر قال

كان سامل يؤم املهاجرين بقباء فيهم عمر قبل أن يقدم رسول اهللا : الواقدي حدثنا أفلح بن سعيد عن حممد بن كعب القرظي قال
  . عليه وسلمصلى اهللا

ما حبسك؟ قلت إن يف : استبطأين رسول اهللا ذات ليلة فقال: عن عبد الرمحن بن سابط عن عائشة قالت: حنظلة بن أيب سفيان
احلمد هللا الذي جعل يف : "املسجد ألحسن من مسعت صوتاً بالقرآن فأخذ رداءه وخرج يسمعه فإذا هو سامل موىل أيب حذيفة فقال

  .جيدإسناده " أميت مثلك

عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن املهاجرين نزلوا بالعصبة إىل جنب قباء فأمهم سامل موىل أيب حذيفة ألنه كان : عبد اهللا بن منري
  .أكثرهم قرآناً فيهم عمر وأبو سلمة بن عبد األسد

دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان سامل ملا قدم املهاجرين األولون العصبة قبل مق: ورواه أسامة بن حفص عن عبيد اهللا ولفظه
  .يؤمهم

هذا . وآخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سامل موىل أيب حذيفة وبني أيب عبيدة بن اجلراح: وروي عن حممد بن إبراهيم التيمي قال
  .منقطع

ما هكذا كنا : قال سامل موىل أيب حذيفةملا انكشف املسلمون يوم اليمامة : وجاء من رواية الواقدي أن حممد بن ثابت بن قيس قال
  .نفعل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحفر لنفسه حفرة فقام فيها ومعه راية املهاجرين يومئذ مث قاتل حىت قتل

  .ليهاك: وروى عبيد بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن اهلاد أن ساملاً باع مرياثه عمر بن اخلطاب فبلغ مئيت درهم فأعطاها أمه فقال

    

  .إن ساملاً وجد هو ومواله أبو حذيفة رأس أحدمها عند رجلي اآلخر صريعني رضي اهللا عنهما: وقيل

أخربنا حنبل بن عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن : أخربنا اإلمام أبو حممد عبد الرمحن بن حممد يف كتابه ومجاعة قالوا: ومن مناقب سامل
نا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا محاد عن علي بن زيد حممد أنبأنا أبو علي بن املذهب أنبأ

أما إنك لو أشرت : فقال سعيد بن زيد. من أدرك وفايت من سيب العرب فهو من مال اهللا: عن أيب رافع أن عمر بن اخلطاب قال
قد رأيت من أصحايب حرصاً سيئاً وإين : ائتمنه الناس فقالبرجل من املسلمني الئتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق و

سامل موىل أيب حذيفة وأبو : لو أدركين أحد رجلني مث جعلت إليه األمر لوثقت به: مث قال. جاعل هذا األمر إىل هؤالء النفر الستة
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  .عبيدة بن اجلراح

  .ك على أنه جيوز اإلمامة يف غري القرشي واهللا أعلمعلي بن زيد لين فإن صح هذا فهو دال على جاللة هذين يف نفس عمر وذل

  شهداء بدر

عبيدة بن احلارث املطليب وعمري بن أيب وقاص الزهري أخو سعد وصفوان بن بيضاء واسم أبيه وهب بن ربيعة الفهري وذو 
ل حىت قتل ومعاذ بن عمرو الشمالني عمري بن عبد عمرو اخلزاعي وعمري بن احلمام بن اجلموح األنصاري الذي رمى التمرات وقات

بن اجلموح السلمي ومعاذ بن عفراء وأخوه عوف واسم أبيهما احلارث بن رفاعة من بين غنم بن عوف وحارثة بن سراقة بن 
! يا أم حارثة: "احلارث بن عدي األنصاري جاءه سهم غرب وهو غالم حدث وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ويزيد بن احلارث بن قيس اخلزرجي وأمه هي فُسحم ويقال له هو فسحم ورافع بن املعلى الزرقي " فردوس األعلىإن ابنك أصاب ال
وسعد بن خيثمة األوسي ومبشر بن عبد املنذر أخو أيب لبابة وعاقل بن البكري بن عبد ياليل الكناين الليثي أحد األخوة األربعة 

  .البدريني فعدم أربعة عشر شهيداً

من املشركني عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف وأخوه شيبة وهلما مئة وأربعون سنة وأبو جهل عمرو بن هشام بن وقتل 
املغرية املخزومي وأمية بن خلف اجلمحي وابنه علي وعقبة بن أيب معيط ذبح صرباً وأبو البختري العاص بن هشام األسدي والعاص 

خو معاوية وعبيد والعاص ابنا أيب أحيحة واحلارث بن عامر النوفلي وطعيمة عم جبري بن أخو أيب جهل وحنظلة بن أيب سفيان أ
مطعم وحارث بن زمعة بن األسود وأبوه وعمه عقيل ونوفل بن خويلد األسدي أخو خدجية والنضر بن احلارث قتل صرباً وعمري 

 أخو خالد بن الوليد وقيس بن العاد بن املغرية بن عثمان عم طلحة بن عبيد اهللا ومسعود املخزومي أخو أم سلمة وأبو قيس
  .املخزومي ونبيه ومنبه ابنا احلجاج بن عامر السهمي وولدا منبه حارثة والعاص

  حمزة بن عبد المطلب

  ...بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب

البدري الشهيد عم رسول اهللا صلى اهللا عليه اإلمام البطل الضرغام أسد اهللا أبو عمارة وأبو يعلى القرشي اهلامشي املكي مث املدين 
  .وسلم وأخوه من الرضاعة

قال بن إسحاق ملا أسلم محزة علمت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد امتنع وأن محزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما 
  .كانوا ينالون منه

فقلت من هو صاحب اجلمل " ناد محزة: "عليه وسلمقال أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال يل رسول اهللا صلى اهللا 
  .األمحر؟ فقال محزة هو عتبة بن ربيعة فبارز يومئذ محزة عتبة فقتله

لكن "وروى أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء األنصار يبكني على هلكاهن فقال 
  ".مروهن ال يبكني على هالٍك بعد اليوم: "زة عنده إىل أن قالفجئن فبكني على مح" محزة ال بواكي له

  .ويف كتاب املستدرك للحاكم عن جابر مرفوعاً سيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله
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  .قلت سنده ضعيف

ن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا الدغويل حدثنا أمحد بن سيار حدثنا رافع بن أشرس حدثنا خليد الصفار عن إبراهيم الصائغ ع
  .هذا غريب". سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب: "عليه وسلم قال

أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بين عبد األشهل يبكني على 
! يا وحيهن: " فبكني على محزة عنده فرقد فاستيقظ وهن يبكني فقالفجئن نساء األنصار" لكن محزة ال بواكي له: "هلكاهن فقال

  ".أهن ها هنا حىت اآلن مروهن فلريجعن وال يبكني على هالك بعد اليوم

    

بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن الفضل بن العباس بن ربيعة عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت 
 عدي بن اخليار يف زمن معاوية غازيني فمررنا حبمص وكان وحشي ا فقال بن عدي هل لك أن نسأل وحشياً أنا وعبيد اهللا بن
فخرجنا نريده فسألنا عنه فقيل لنا إنكما ستجدانه بفناء داره على طنفسٍة له وهو رجل قد غلب عليه اخلمر فإن . كيف قتل محزة

ن بشيخ كبري أسود مثل البغاث على طنفسة له وهو صاح فسلمنا عليه فرفع رأسه إىل جتداه صاحياً جتدا رجالً عربياً فأتيناه فإذا حن
  ...نعم: بن لعدي واهللا بن اخليار أنت؟ قال: عبيد اهللا بن عدي فقال

نا واهللا ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية اليت أرضعتك بذي طوى وهي على بعريها فلمعت يل قدماك قلنا إنا أتينا لتحدث: فقال
كيف قتلت محزة قال سأحدثكما مبا حدثت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت عبد جبري بن مطعم وكان عمه طعيمة بن 
عدي قتل يوم بدر فقال يل إن قتلت محزة فأنت حر وكنت صاحب حربة أرمي قلما أخطئ ا فخرجت مع الناس فلما التقوا 

عرض الناس مثل اجلمل األورق يهد الناس بسيفه هداً ما يليق شيئاً فواهللا إين أليأ أخذت حربيت وخرجت أنظر محزة حىت رأيته يف 
له إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى اخلزاعي فلما رآه محزة قال هلم إيل يا بن مقطعة البظور مث ضربه محزة فواهللا لكأن ما أخطأ 

 حىت إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت يف ثنته حىت خرجت رأسه ما رأيت شيئاً قط كان أسرع من سقوط رأسه فهززت حربيت
بني رجليه فوقع فذهب لينوء فغلب فتركته وإياها حىت إذا مات قمت إليه فأخذت حربيت مث رجعت إىل العسكر فقعدت فيه ومل 

 الطائف ليسلموا ضاقت يكن يل حاجة بغريه فلما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة هربت إىل الطائف فلما خرج وفد
علي األرض مبا رحبت وقلت أحلق بالشام أو اليمن أو بعض البالد فواهللا إين لفي ذلك من مهي إذ قال رجل واهللا إن يقتل حممد 

وحشي؟ قلت نعم قال اجلس فحدثين : أحداً دخل يف دينه فخرجت حىت قدمت املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فكنت أتنكب رسول اهللا صلى اهللا عليه " غيب عين وجهك فال أرينك! وحيك: "زة فحدثته كما أحدثكما فقالكيف قتلت مح

  .وسلم حيث كان حىت قبض

خرجت معهم حبربيت اليت قتلت ا محزة فلما التقى الناس نظرت إىل مسيلمة ويف يده السيف ! فلما خرج املسلمون إىل مسيلمة
ن األنصار يريده من ناحية أخرى فكالنا يتهيأ له حىت إذا أمكنين دفعت عليه حربيت فوقعت فيه وشد فواهللا ما أعرفه وإذا رجل م

األنصاري عليه فضربه بالسيف فربك أعلم أينا قتله فإن أنا قتلته فقد قتلت خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتلت 
  .شر الناس

  . عمر قال مسعت رجالً يقول قتله العبد األسود يعين مسيلمةوبه عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن
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: أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس قال ملا كان يوم أحد وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محزة وقد جدع ومثل به فقال

إذا مخر رأسه بدت رجاله وإذا وكفن يف منرة ". لوال أن جتد صفية يف نفسها لتركته حىت حيشره اهللا من بطون السباع والطري"
وكان جيمع الثالثة يف قرب واالثنني فيسأل أيهما " أنا شهيد عليكم: "مخرت رجاله بدا رأسه ومل يصل على أحد من الشهداء وقال

  .أكثر قرآناً فيقدمه يف اللحد وكفن الرجلني والثالثة يف ثوب

ة يقاتل يوم أحد بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن عون عن عمري بن إسحاق عن سعد بن أيب وقاص قال كان محز
  .بسيفني ويقول أنا أسد اهللا

  .رواه يونس بن بكري عن بن عون عن عمري مرسالً وزاد فعثر فصرع مستلقياً وانكشفت الدرع عن بطنه فزرقه العبد احلبشي فبقره

    

سار عن جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع بن اخليار إىل عبد العزيز بن املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل عن سليمان بن ي
الشام فسألنا عن وحشي فقيل هو ذاك يف ظل قصره كأنه محيت فجئنا فسلمنا ووقفنا يسرياً وكان بن اخليار معتجراً بعمامته ما يرى 

ار تزوج امرأة يقال هلا أم قتال بنت أيب تعرفين؟ قال ال واهللا إال أين أعلم أن عدي بن اخلي! وحشي إال عينيه ورجليه فقال يا وحشي
العيص فولدت غالماً مبكة فاسترضعته فحملته مع أمه فناولتها إياه لكأين أنظر إىل قدميك قال فكشف عبيد اهللا عن وجهه مث قال 

عمي فأنت حر فلما أال ختربنا عن قتل محزة قال نعم إنه قتل طعيمة بن عدي بن اخليار ببدر فقال يل موالي جبري إن قتلت محزة ب
!  قال سباع هل من مبارز؟ فقال محزة يا بن مقطعة البظور- وعينون جبل حتت أحد بينه وبني أحد واد - خرج الناس عن عينني 

فكمنت حلمزة حتت صخرة حىت مر علي فرميته يف ثنته حىت خرجت احلربة . حتاد اهللا ورسوله؟ مث شد عليه فكان كأمس الذاهب
  .من وركه

أنت : فخرجت معهم فلما رآين قال. ال فكنت بالطائف فبعثوا رسالً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل إنه ال يهيج الرسلإىل أن ق
قال ما تستطيع أن تغيب عين وجهك؟ قال . قد كان األمر الذي بلغك. نعم: قال الذي قتل محزة؟ قلت. نعم: وحشي؟ قلت

  .فرجعت

 إليه لعلي أقتله فأكايف به محزة فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان فإذا رجل قائم فلما تويف وخرج مسيلمة قلت ألخرجن
يف مثلة جدار كأنه مجل أورق ثائر رأسه فأرميه حبربيت فأضعها بني ثدييه حىت خرجت من بني كتفيه ووثب إليه رجل من األنصار 

  .فضربه بالسيف على هامته

  .ل قالت جارية على ظهر بيت أمري املؤمنني قتله العبد األسودقال سليمان بن يسار فسمعت بن عمر يقو

قال موسى بن عقبة مث انتشر املسلمون يبتغون قتالهم فلم جيدوا قتيالً إال وقد مثلوا به إال حنظلة بن أيب عامر وكان أبوه أبو عامر 
ال دينان قد أصبتهما قد تقدمت إليك يف مع املشركني فترك ألجله وزعموا أن أباه وقف عليه قتيالً فدفع صدره برجله مث ق

  .مصرعك هذا يا دنيس ولعمر اهللا إن كنت لواصالً للرحم براً بالوالد

ووجدوا محزة قد بقر بطنه واحتمل وحشي كبده إىل هند يف نذر نذرته حني قتل أباها يوم بدر فدفن يف منرة كانت عليه إذا رفعت 
  .الشجرإىل رأسه بدت قدماه فغطوا قدميه بشيء من 

بن إسحاق حدثين بريدة عن حممد بن كعب القرظي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئن ظفرت بقريش ألمثلن بثالثني منهم 
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فلما رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما به من اجلزع قالوا لئن ظفرنا م لنمثلن م مثلةً مل ميثلها أحد من العرب 
  .، إىل آخر السورة فعفا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم126: النحل" إن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم بهو: "بأحد فأنزل اهللا

أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس قال ملا قتل محزة أقبلت صفية أخته فلقيت علياً والزبري فأرياها أما 
 وسلم فقال فإين أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا هلا فاسترجعت وبكت مث ال يدريان فجاءت النيب صلى اهللا عليه

مث أمر بالقتلى فجعل " لوال جزع النساء لتركته حىت حيشر من حواصل الطري وبطون السباع: "جاء فقام عليه وقد مثل به فقال
  .م سبعاً حىت فرغ منهميصلي عليهم بسبع تكبريات ويرفعون ويترك محزة مث جياء بسبعة فيكرب عليه

  .يزيد ليس حبجة وقول جابر مل يصل عليهم أصح

  .ويف الصحيحني من حديث عقبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى على قتلى أحد صالته على امليت فهذا كان قبل موته بأيام

  .اآلية" وإن عاقبتم"فرتلت "  منهملئن ظفرت بقريش ألمثلن بسبعني: "ويروى من حديث بن عباس وأيب هريرة قوله عليه السالم

عبدان أخربنا عيسى بن عبيد الكندي حدثين ربيع بن أنس حدثين أبو العالية عن أيب بن كعب أنه أصيب من األنصار يوم أحد 
 ال قال فمثلوا بقتالهم فقالت األنصار لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنربني عليهم فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل. سبعون

  ".كفوا عن القوم: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اآلية" وإن عاقبتم"مرتني فأنزل اهللا على نبيه ! يعرف ال قريش بعد اليوم

    

يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه قال جاءت صفية يوم أحد معها ثوبان حلمزة فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
على حاله فبعث إليها الزبري حيبسها وأخذ الثوبني وكان إىل جنب محزة قتيل من األنصار فكرهوا أن يتخريوا كره أن ترى محزة 

  .حلمزة فقال أسهموا بينهما فأيهما طار له أجود الثوبني فهو له فاسهموا بينهما فكفن محزة يف ثوب واألنصاري يف ثوب

ملا أصيب : "د بن جبري عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلمبن إسحاق عن إمساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن سعي
إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أار اجلنة وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل 

حياء يف اجلنة نرزق لئال ينكلوا عند احلرب وال العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أ
  ".أنا أبلغهم عنكم: يزهدوا يف اجلهاد قال اهللا

  .169: آل عمران" وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً"فأنزلت 

سلم يقول إذا بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن أبيه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .يقول قتلت معهم". أما واهللا لوددت أين غودرت مع أصحاب فحص اجلبل: "ذكر أصحاب أحد

  .وجاء بإسناد فيه ضعف عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى محزة قتيالً بكى فلما رأى ما مثل به شهق

  عاقل بن البكير

  .بن غرية بن سعد بن ليث بن بكري بن عبد مناة بن كنانة الليثيوقيل عاقل بن أيب البكري بن عبد ياليل بن ناشب 

نسبه حممد بن سعد وقال كان امسه غافالً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاقالً وكان أبو البكري حالف نفيل بن عبد العزى 
  .إسحاق وابن الكليب يقولون بن بكريجد عمر وكان أبو معشر والواقدي يقوالن بن أيب البكري قال وكان موسى بن عقبة وبن 
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أنبأنا حممد بن عمر حدثنا حممد بن صاحل عن يزيد بن رومان قال أسلم غافل وعامر وإياس وخالد بنو أيب البكري مجيعاً وهم أول من 
  .بايع يف دار األرقم

يب البكري مهاجرين فأوعبوا رجاهلم وأنبأنا حممد بن عمر حدثنا عبد اجلبار بن عمارة عن عبد اهللا بن أيب بكر قال خرج بنو أ
وقالوا وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عاقل : ونساؤهم حىت غلقت أبوام فرتلوا على رفاعة بن عبد املنذر باملدينة مث قال

  .وبني مبشر بن عبد املنذر فقتال معاً ببدر وقيل آخى بني عاقل وبني جمذر بن زياد

  .داً وهو بن أربع وثالثني سنة قتله مالك بن زهري اجلشمياستشهد عاقل يوم بدر شهي

  أخوه خالد بن البكير

  .أو بن أيب البكري

  .قال بن سعد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني زيد بن الدثنة

  .شهد خالد بدراً وأحداً وقتل يوم الرجيع يف صفر سنة أربع وله أربع وثالثون سنة

  البكيرأخوهما إياس بن أبي 

قال بن سعد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني احلارث بن خزمة وشهد بدراً واملشاهد كلها وشهد فتح مصر تويف 
  .سنة أربع وثالثني

  أخوهم الرابع عامر بن أبي البكير

شاهد كلها مع رسول اهللا صلى قال بن سعد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني ثابت بن قيس بن مشاس شهد بدراً وامل
  .اهللا عليه وسلم

  .قلت ما شهد بدراً إخوة أربعة سواهم واستشهد عامر يوم اليمامة

  مسطح بن أثاثة

  .بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قصي املطليب املهاجري البدري املذكور يف قصة اإلفك

  .كان فقرياً ينفق عليه أبو بكر

  .اً غائر العينني شثن األصابع عاش ستاً ومخسني سنةذكره بن سعد فقال كان قصري

  .قال وتويف سنة أربع وثالثني رضي اهللا عنه

إياك يا جري أن تنظر إىل هذا البدري شزراً هلفوة بدت منه فإا قد غفرت وهو من أهل اجلنة وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم 
  .املؤمنني بعد نزول النص يف براءا فتجب لك النار

  أبو عبس
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  .بن جرب بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن احلارث األوسي وامسه عبد الرمحن

  .بدري كبري له ذرية باملدينة وببغداد وكان يكتب بالعربية وكان هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بين حارثة

اً واملشاهد وكان فيمن قتل كعب بن األشرف آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني خنيس بن حذافة السهمي شهد بدر
  .وكان عمر وعثمان يبعثانه مصدقاً

    

حدث عنه ابنه زيد وحفيده أبو عبس بن حممد بن أيب عبس وعباية بن رفاعة مات باملدينة سنة أربع وثالثني وصلى عليه عثمان 
  .وعاش سبعني سنة وقربه بالبقيع

  ابن التيهان

  .قاله مجاعة.  بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة األنصاري حليف بين عبد األشهلأبو اهليثم مالك بن التيهان

  .وقال عبد اهللا بن حممد بن عمارة األنصاري هو من األوس من أنفسهم

مث قال هو بن التيهان بن مالك بن عمرو بن زيد بن عمرو بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن األوس وأمه من 
  .شم املذكوربين ج

قال الواقدي كان أبو اهليثم يكره األصنام يف اجلاهلية ويؤفِّف ا ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة وكانا من أول من أسلم من 
 األنصار مبكة وجيعل يف الثمانية الذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة وجيعل يف الستة ويف أهل العقبة األوىل االثين عشر

  .ويف السبعني

آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عثمان بن مظعون شهد بدراً واملشاهد وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
  .خيرب خارصاً بعد بن رواحة

 وقال إين كنت إذا وعن حممد بن حيىي بن حبان أن أبا اهليثم بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارصاً مث بعثه أبو بكر فأىب
  .خرصت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجعت دعا يل

  .وعن صاحل بن كيسان قال تويف أبو اهليثم يف خالفة عمر

  .وقال غريه تويف سنة عشرين

  .قال الواقدي هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل بصفني مع علي

بو احلسن احلاجب أنبأنا أبو احلسن احلمامي أنبأنا بن قانع حدثنا حممد بن أخربنا سنقر أخربنا عبد اللطيف أنبأنا عبد احلق أنبأنا أ
بشر حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا عبد احلكيم بن منصور حدثنا عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب اهليثم بن التيهان أن 

  ".املستشار مؤمتن: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  أبو جندل
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  .يل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر العامري القرشي وامسه العاصبن سه

كان من خيار الصحابة وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده فلما كان يوم صلح احلديبية هرب حيجل يف قيوده وأبوه حاضر بني يدي النيب 
! ذا أول من أقاضيك عليه يا حممد فقال هبه يل فأىب فرده وهو يصيح ويقول يا مسلمونصلى اهللا عليه وسلم لكتاب الصلح فقال ه

أرد إىل الكفر؟ مث إنه هرب وله قصة مشهورة مذكورة يف الصحيح ويف املغازي مث خلص وهاجر وجاهد مث انتقل إىل جهاد الشام 
  .فتويف شهيداً يف طاعون عمواس باألردن سنة مثاين عشرة

   بن سهيلوأخوه عبد اهللا

  .خرج مع أبيه إىل بدر يكتم إميانه فلما التقى اجلمعان حتول إىل املسلمني وقاتل وعد بدرياً رضي اهللا عنه

  .وله غزوات ومواقف واستشهد يوم اليمامة وله مثان وثالثون سنة

  .وقيل بل هو من السابقني األولني وإنه هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل رضي اهللا عنه

واقدي قال ملا حج أبو بكر بالناس قبل حجة الوداع لقيه سهيل بن عمرو رضي اهللا عنه فقال بلغين يا أبا بكر أن رسول اهللا وذكر ال
  .فأرجو أن يبدأ عبد اهللا يب" يشفع الشهيد لسبعني من أهله: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  .رة باليمامة ملا استشهد سنة اثنيت عش-  إن كان قاله -فهذا ال يستقيم لكن قاله 

  سهيل بن عمرو

  : أبوهما

  ".سهل أمركم: "يكىن أبا يزيد وكان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم ملا أقبل يف شأن الصلح قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أتاركون ! تأخر إسالمه إىل يوم الفتح مث حسن إسالمه وكان قد أسر يوم بدر وختلص قام مبكة وحض على النفري وقال يا آل غالب
أنتم حممداً والصباة يأخذون عريكم؟ من أراد ماالً فهذا مال ومن أراد قوةً فهذه قوة وكان مسحاً جواداً مفوهاً وقد قام مبكة خطيباً 

  .عند وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو من خطبة الصديق باملدينة فسكنهم وعظم اإلسالم

 الصالة والصوم والصدقة خرج جبماعته إىل الشام جماهداً ويقال أنه صام وجد حىت قال الزبري بن بكار كان سهيل بعد كثري
  .شحب لونه وتغري وكان كثري البكاء إذا مسع القرآن وكان أمرياً على كردوس يوم الريموك

  .قال املدائين وغريه استشهد يوم الريموك وقال الشافعي والواقدي مات يف طاعون عمواس

  .عمرية الزبيدي وغريهحدث عنه يزيد بن 

  البراء بن مالك

    

بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصاري النجاري املدين البطل الكرار 
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخو خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنس بن مالك شهد أحداً وبايع حتت الشجرة
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  .قيل كتب عمر بن اخلطاب إىل أمراء اجليش ال تستعملوا الرباء على جيش فإنه مهلكة من املهالك يقدم م

وبلغنا أن الرباء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن حيملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه يف احلديقة فاقتحم إليهم 
 يومئذ بضعة ومثانني جرحاً ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهراً يداوي فجرح. وشد عليهم وقاتل حىت افتتح باب احلديقة

  .جراحه

  .وقد اشتهر أن الرباء قتل يف حروبه مئة نفس من الشجعان مبارزة

 للرباء بن مالك إن قد دللنا على سرب خيرج إىل وسط - يعين يف حصار تستر -معمر عن أيوب عن بن سريين قال قال األشعري 
قال . قال ومل؟ قال حلاجة. انظر نفراً يدخلون معك فيه فقال الرباء زأة بن ثور انظر رجالً من قومك طريفاً جلداً فسمه يلاملدينة ف

  .فإين أنا ذلك الرجل

قال دللنا على سرب وأردنا أن ندخله قال فأنا معك فدخل جمزأة أول من دخل فلما خرج من السرب شدخوه بصخرة مث خرج 
  .ب فخرج الرباء فقاتلهم يف جوف املدينة وقتل رضي اهللا عنه وفتح اهللا عليهمالناس من السر

منهم الرباء " كم من ضعيٍف متضعٍف ذي طمرين لو أقسم على اهللا ألبره: "سالمة عن عمه عقيل عن الزهري عن أنس مرفوعاً قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إنك !  يا براءبن مالك وإن الرباء لقي املشركني وقد أوجع املشركون يف املسلمني فقالوا له

  .وذكر احلديث. أقسم عليك يا رب ملا منحتنا أكتافهم: لو أقسمت على اهللا ألبرك فأقسم على ربك قال

عبد السالم بن مطهر حدثنا أبو سهل البصري عن حممد بن سريين عن أنس أنه دخل على أخيه الرباء وهو يتغىن فقال تتغىن؟ قال 
  .أختشى علي أن أموت على فراشي وقد قتلت تسعة وتسعني نفساً من املشركني مبارزة سوى ما شاركت فيه املسلمني؟

تتغىن بالشعر وقد أبدلك اهللا به القرآن وقال محاد بن سلمة زعم ثابت عن أنس قال دخلت على الرباء وهو يتغىن ! ويف رواية يا أخي
  .تراين أموت على فراشي؟ واهللا لقد قتلت بضعاً وتسعنيويرمن قوسه فقلت إىل مىت هذا؟ قال أ

  .بن عون عن حممد قال بارز الرباء مرزبان الزارة فطعنه فصرعه وأخذ سلبه

  .استشهد يوم فتح تستر سنة عشرين

  نوفل

  .بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلارث بن عبد املطلب اهلامشي أبو احلارث أخو أيب سفيان بن احلارث

  .ان نوفل أسن من عمه العباس حضر بدراً مع املشركني فأسر ففداه عمه العباس مث أسلم وهاجر عام اخلندقك

وقيل آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني العباس وقد كانا شريكني يف اجلاهلية متصافيني شهد نوفل بيعة الرضوان وأعان 
  . آالف رمح وثبت معه يومئذ وما علمت له روايةً وال ذكراً بأكثر مما أوردترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بثالثة

  .قيل مات سنة عشرين وقيل مات سنة مخس عشرة وكان أسن بين هاشم يف زمانه

  وابنه الحارث بن نوفل
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  .ل البصرة وبىن ا داراًأسلم مع أبيه وويل مكة لعمر وعثمان وقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض العمل وقيل إنه نز

  .مات يف خالفة عثمان عن حنو من سبعني سنة

  وابنه عبد اهللا بن الحارث

  .بن نوفل اهلامشي ولقبه ببة ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم اجتمع أهل البصرة عند موت يزيد على تأمريه عليهم

  : هي كانت تنقزه وتقول. ها هندقال الزبري بن بكار هو بن أخت معاوية بن أيب سفيان وامس

 ألنكحن ببه  ببة يا ببه يا

  تسود أهل الكعبة  جاريةً خدبه

  .اصطلح أهل البصرة فأمروه عند هروب عبيد اهللا بن زياد وكتبوا إىل بن الزبري بالبيعة له قال فأقره عليهم

شهد اجلابية مع عمر حدث عنه ابناه .  وأرسل حديثاًحدث عن عمر وعثمان وأيب بن كعب وعلي والعباس وكعب األحبار وطائفة
إسحاق وعبد اهللا وأبو التياح يزيد بن محيد وابن شهاب وعبد امللك بن عمري ومواله يزيد بن أيب زياد وأبو إسحاق السبيعي وعمر 

  .بن عبد العزيز وآخرون

  .خل عليها فتفل يف فيه ودعا لهقال بن سعد هو ثقة تابعي أتت به أمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ د

    

قال وخرج هارباً من البصرة إىل عمان خوفاً من احلجاج عند فتنة عبد الرمحن بن حممد بن األشعث فمات بعمان يف سنة أربع 
ث أيضاً ومثانني وقال أبو عبيد مات سنة ثالث ومثانني قلت كان من أبناء الثمانني وحديثه يف الكتب الستة وكان كثري احلديث حيد

  .عن صفوان بن أمية وأم هانئ بنت أيب طالب وحكيم بن حزام

  وابنه عبد اهللا بن عبد اهللا بن الحارث

  .بن نوفل أبو حيىي اهلامشي أخو إسحاق وحممد

  .حدث عن أبيه وابن عباس وعبد اهللا بن خباب بن األرت وعبد اهللا بن شداد

  .د احلميد اخلطايب وكان من صحابة سليمان اخلليفةحدث عنه أخوه عون والزهري وعاصم بن عبيد اهللا وعب

  .قال بن سعد ثقة قليل احلديث قتلته السموم باألبواء يف سنة سبع وتسعني وهو مع اخلليفة سليمان فصلى عليه

  سعيد بن الحارث

  .بن عبد املطلب بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه عنه سلمان األغر لكن يف إسناده بن هليعةله حديث واحد فيمن لقي اهللا مؤمناً دخل اجلنة 

  .ذكره احلاكم يف الصحابة من صحيحه وما رأيت من ذكره غريه
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  أبو سفيان بن الحارث

  .هو بن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم املغرية بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي أخو نوفل وربيعة

يق قبل أن يدخل مكة مسلماً فانزعج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعرض عنه ألنه بدت منه تلقى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطر
أمور يف أذية النيب صلى اهللا عليه وسلم فتذلل للنيب صلى اهللا عليه وسلم حىت رق له مث حسن إسالمه ولزم هو والعباس رسول اهللا 

  .يوم حنني إذ فر الناس وأخذ بلجام البغلة وثبت معه

  ".إياكم والصدقة! يا بين هاشم: " عنه ولده عبد امللك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوقد روى

  .وكان أخا النيب صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة أرضعتهما حليمة

  .مساه هشام بن الكليب والزبري مغرية وقال طائفة امسه كنيته وإمنا املغرية أخوهم

  . عليه وسلم جعفر واحلسن بن علي وقثم بن العباس وأبو سفيان بن احلارثوقيل كان الذين يشبهون بالنيب صلى اهللا

  : وكان أبو سفيان من الشعراء وفيه يقول حسان

 مغلغلةً فقد برح الخفاء  أال أبلغ أبا سفيان عني

 اهللا في ذاك الجزاء وعند  هجوت محمداً فأجبت عنه

مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب أبا سفيان هذا . س يوم حننيتراجع النا: بن إسحاق عن عاصم بن عمر عمن حدثه قال
  ".أرجو أن يكون خلفاً من محزة: "وشهد له باجلنة وقال

مات : ويقال. إن أبا سفيان حج فحلقه احلالق فقطع ثؤلوالً يف رأسه فمرض منه ومات بعد قدومه باملدينة وصلى عليه عمر: قيل
  . أشهربعد أخيه نوفل بن احلارث بأربعة

  .ال تبكوا علي فإين مل أتنطف خبطيئة منذ أسلمت: ملا إحتضر أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب قال: قال أبو إسحاق السبيعي

  : وأليب سفيان يرثي النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال بن إسحاق

  وليل أخي المصيبة فيه طول  فبات ليلي ال يزول أرقت

 أصيب المسلمون به قليل  اوأسعدني البكاء وذاك فيم

 قيل قد قبض الرسول عشية  عظمت مصيبتنا وجلت فقد

 به ويغدو جبرئيل يروح  الوحي والتنزيل فينا فقدنا

 الخلق أو كادت تسيل نفوس  أحق ما سالت عليه وذاك

 يوحى إليه وما يقول بما  كان يجلو الشك عنا نبي

 لنا دليلوالرسول  علينا  فال نخشى ضالالً ويهدينا

 له من الموتى عديل وليس  نر مثله في الناس حياً فلم

 وإن لم تجزعي فهو السبيل  إن جزعت فذاك عذر أفاطم
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 اهللا والفضل الجزيل ثواب  بالعزاء فإن فيه فعودي

 يجزي بفضل أبيك قيل وهل  في أبيك وال تملي وقولي

 سيد الناس الرسول وفيه  أبيك سيد كل قبر فقبر

  .قاله بن سعد. نقرض نسل أيب سفيانوقد أ

عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أن أبا سفيان بن احلارث كان يصلي يف الصيف نصف النهار حىت تكره : محاد بن سلمة
  .الصالةُ مث يصلي من الظهر إلىالعصر

    

" سفيان بن احلارث سيد فتيان أهل اجلنةأبو : "عن هشام بن عروة عن أبيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: محاد بن سلمة

  .فريونه شهيداً. فحج فحلقه احلالق ويف رأسه ثؤلول فقطعه فمات

  .ويقال مات سنة عشرين باملدينة

  جعفر بن أبي سفيان

  .قاله ابن سعد. صحبة وثبت معه هو وأبوه يوم حنني وعاش إىل وسط خالفة معاوية

  جعفر بن أبي طالب

شأن علم ااهدين أبو عبد اهللا بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم السيد الشهيد الكبري ال
  .بن عبد مناف بن قصي اهلامشي أخو علي بن أيب طالب وهو أسن من علي بعشر سنني

باملدينة أشهراً مث أمره رسول اهللا صلى هاجر اهلجرتني وهاجر من احلبشة إىل املدينة فواىف املسلمني وهم على خيرب إثر أخذها فأقام 
وقد سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثرياً بقدومه وحزن واهللا . اهللا عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك فاستشهد

  .لوفاته

  .روى شيئاً يسرياً وروى عنه بن مسعود وعمرو بن العاص وأم سلمة وابنه عبد اهللا

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي : أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عتبة عن بن مسعود قالعن : حديج بن معاوية
أنا وجعفر وأبو موسى وعبد اهللا بن عرفطة وعثمان بن مظعون وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد : مثانني رجالً

 فقعد واحداً عن ميينه واآلخر عن مشاله فقاال إن نفراً من قومنا نزلوا فقدما على النجاشي فلما دخال سجدا له وابتدراه. دية
: فدخل فسلم فقالوا. أنا خطيبكم فاتبعوه: بأرضك فأرسل يف طلبهم فقال جعفر: قال وأين هم قالوا. بأرضك فرغبوا عن ملتنا

رسل فينا رسوالً وأمرنا أن ال نسجد إال هللا وأمرنا إن اهللا أ: ومل ذاك؟ قال: قالوا. إنا ال نسجد إال هللا: مالك ال تسجد للملك؟ قال
: نقول كما قال اهللا: ما تقولون يف بن مرمي وأمه؟ قال جعفر: قال. إم خيالفونك يف بن مرمي وأمه: فقال عمرو. بالصالة والزكاة

يا معشر احلبشة :  األرض وقالفرفع النجاشي عوداً من: قال. روح اهللا وكلمته ألقاها إىل العذراء البتول اليت مل ميسها بشر
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أشهد أنه رسول اهللا وأنه الذي بشر به عيسى يف اإلجنيل واهللا لوال ما أنا فيه من ! والقسيسني والرهبان ما تريدون ما يسوؤين هذا
  .امللك ألتيته فأكون أنا الذي أمحل نعليه وأوضئه

  . وتعجل بن مسعود فشهد بدراً:قال. انزلوا حيث شئتم وأمر دية اآلخرين فردت عليهما: وقال

  .وروى حنواً منه جمالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن جعفر عن أبيه وروى حنوه بن عون عن عمري بن إسحاق عن عمرو بن العاص

ملا ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول اهللا : عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة قالت: حممد بن إسحاق
عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البالء وأن رسول اهللا ال يستطيع دفع ذلك عنهم وكان هو يف منعة من قومه وعمه صلى اهللا 

إن بأرض احلبشة ملكاً ال يظلم أحداً عنده : "فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ال يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه
  .فخرجنا إليه أرساالً حىت إجتمعنا فرتلنا خبري دار إىل خري جار أمنا على ديننا" اهللا لكم فرجاً وخمرجاًفاحلقوا ببالده حىت جيعل 

. أيب خري من أبيك: فقال كل منهما. تزوج علي أمساء بنت عميس فتفاخر ابناها حممد بن جعفر وحممد بن أيب بكر: قال الشعيب

ما تركت : فقال علي. ا رأيت شاباً كان خرياً من جعفر وال كهالً خرياً من أيب بكرم: فقالت. إقضي بينهما! يا أمساء: فقال علي
  .واهللا إن ثالثة أنت أخسهم خليار: فقالت. لنا شيئاً ولو قلت غري هذا ملقتك

  .ما سألت علياً شيئاً حبق جعفر إال أعطانيه: عن الشعيب عن عبد اهللا بن جعفر قال: جمالد

    

: حدثنا أبو قتادة قال: قدم علينا عبد اهللا بن رباح فاجتمع إليه ناس فقال: ود بن شيبان عن خالد بن مشري قالبن مهدي حدثنا األس

فوثب " عليكم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب جعفر فابن رواحة: "بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيش األمراء وقال
فانطلق اجليش " إمضوا فإنك ال تدري أي ذلك خري: "قال. مل زيداً عليما كنت أرهب أن تستع! بأيب أنت وأمي: جعفر وقال

أال : "قال صلى اهللا عليه وسلم. الصالة جامعة: مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صعد املنرب وأمر أن ينادى. فلبثوا ما شاء اهللا
 اللواء جعفر فشد على الناس حىت قتل مث أخذه بن أخربكم عن جيشكم إم لقوا العدو فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له مث أخذ

رواحة فأثبت قدميه حىت أصيب شهيداً مث أخذ اللواء خالد ومل يكن من األمراء هو أمر نفسه فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 إخوانكم وال يتخلفن إنفروا فامددوا: "مث قال. -  فيومئذ مسي سيف اهللا -" اللهم هو سيف من سيوفك فانصره: "أصبعيه وقال

  .فنفر الناس يف حر شديد" أحد

لكأين أنظر إىل جعفر يوم : حدثين أيب الذي أرضعين وكان من بين مرة بن عوف قال: حدثنا حيىي بن عباد عن أبيه قال: بن إسحاق
  .مؤتة حني اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها مث قاتل حىت قتل

  : م وقالوهو أول من عقر يف اإلسال: قال بن إسحاق

 وبارد شرابها طيبةٌ  حبذا الجنة وإقترابها يا

 إن القيتها ضرابها علي  والروم روم قد دنا عذابها

فوجد يف نصفه بضعة وثالثون . ضربه رومي فقطعه بنصفني: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه قال: الواقدي
  .جرحاً
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وجدنا ذلك فيما . فقدنا جعفراً يوم مؤتة فوجدنا بني طعنة ورمية بضعاً وتسعني:  عمر قالعن عبد اهللا عن نافع عن بن: أبو أويس
  .أقبل من جسده

مجعت جعفراً على صدري يوم مؤتة فوجدت يف مقدم جسده بضعاً وأربعني من بني : أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن بن عمر قال
  .ضربة وطعنة

رأيته حني طعنه رجل : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جعفر فقال رجل: ن أبيهأبو أمحد الزبريي عن عمرو بن ثابت ع
  .فمشى إليه يف الرمح فضربه فماتا مجيعاً

! يا أمساء: "عن عطاء عن بن عباس بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وأمساء بنت عميس قريبة إذ قال: سعدان بن الوليد

إنه لقي املشركني : "وقال". ائيل مر فأخربين أنه لقي املشركني يوم كذا وكذا فسلَّم فردي عليه السالمهذا جعفر مع جربيل وميك
فعوضين اهللا من يدي جناحني : قال. فأصابه يف مقادميه ثالث وسبعون فأخذ اللواء بيده اليمىن فقطعت مث أخذ باليسرى فقطعت

  ".ن مثارهاأطري ما مع جربيل وميكائيل يف اجلنة آكل م

يا رسول اهللا أبلغك : فقلت. دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بين جعفر فرأيته مشَّهم وذرفت عيناه: وعن أمساء قالت
  ".اصنعوا آلل جعفر طعاماً فقد شغلوا عن أنفسهم: "فقمنا نبكي ورجع فقال" نعم قتل اليوم: "عن جعفر شيء؟ قال

  .وفاة جعفر عرفنا يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم احلزنوعن عائشة قالت ملا جاءت 

رأيت جعفر بن أيب طالب ملكاً يف : "حدثنا احلكم عن مقسم عن بن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو شيبة العبسي
  ".اجلنة مضرجة قوادمه بالدماء يطري يف اجلنة

  ".رأيت جعفراً له جناحان يف اجلنة: "عن أيب هريرة مرفوعاًعن العالء عن أبيه : عبد اهللا بن جعفر املدنيي

  .وجاء حنوه عن بن عباس والرباء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ويقال عاش بضعاً وثالثني سنة رضي اهللا عنه

التزمه رسول اهللا صلى ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب تلقاه جعفر ف: عن األجلح عن الشعيب قال: عبد اهللا بن منري
  ".بقدوم جعفر أم بفتح خيرب: ما أدري بأيهما أنا أفرح: "اهللا عليه وسلم وقبل بني عينيه وقال

  .فقبل ما بني عينيه وضمه واعتنقه: ويف رواية حممد بن ربيعة عن أجلح

إمنا كانت : أنكر هذا الواقدي وقالآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني جعفر بن أيب طالب ومعاذ بن جبل ف: قال بن إسحاق
  .املؤاخاة قبل بدر فرتلت آية املرياث وانقطعت املؤخاة وجعفر يومئذ باحلبشة

    

عن جعفر بن حممد عن أبيه أن ابنة محزة لتطوف بني الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إىل فاطمة يف هودجها : حفص بن غياث
: فقضى ا جلعفر وقال. ابنة عمي وخالتها حتيت: ابنة عمي وأنا أخرجتها وقال جعفر: فاختصم فيها هو وجعفر وزيد فقال علي

  .شيء رأيت احلبشة يصنعونه مبلوكهم" ما هذا؟ قال: فقام جعفر فحجل حول النيب صلى اهللا عليه وسلم دار عليه فقال. اخلالة والدة

  .أمها سلمى بنت عميس وخالتها أمساء

أشبه خلقُك خلْقي وأشبه خلقك خلُقي : "مسع النيب يقول جلعفر: د بن أسامة بن زيد عن أبيهبن إسحاق عن بن قسيط عن حمم
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  ".فأنت مين ومن شجريت

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عن أيب إسحاق عن الرباء وعن هبرية بن مرمي وهانئ بن هانئ عن علي قاال: إسرائيل
  ".أشبهت خلْقي وخلُقي: "جلعفر

  .محاد بن سلمة عن ثابت وعوف عن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك جلعفر

  .السالم عليك يا بن ذي اجلناحني: كان بن عمر إذا سلم على عبد اهللا بن جعفر قال: قال الشعيب

:  مر بعض ذلك قالتعن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة يف شأن هجرم إىل بالد النجاشي وقد: بن إسحاق

فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا على أن يرسلوا إليه فبعثوا عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أيب ربيعة فجمعوا هدايا له ولبطارقته فقدموا 
نا إليك إن فتية منا سفهاء فارقوا ديننا ومل يدخلوا يف دينك وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه وجلؤوا إىل بالدك فبعث: على امللك وقالوا

قوم جلؤوا إىل بالدي . ال لعمر اهللا ال أردهم إليهم حىت أكلمهم: مث قال. صدقوا أيها امللك فغضب: لتردهم فقالت بطارقته
فلم يكن شيء أبغض إىل عمرو وابن أيب ربيعة من أن يسمع امللك كالمهم فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع . واختاروا جواري

كنا قوماً على الشرك نعبد األوثان ! أيها امللك: ما هذا الدين؟ قالوا: عفر بن أيب طالب فقال النجاشيالقوم وكان الذي يكلمه ج
ونأكل امليتة ونسيء اجلوار ونستحل احملارم والدماء فبعث اهللا إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إىل أن نعبد اهللا 

 وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا -فهل معكم شيء مما جاء به؟ : قال. نصلي ونصوموحده ونصل الرحم وحنسن اجلوار و
فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت ". كهيعص"نعم فقرأ عليهم صدراً من سورة :  فقال هلم جعفر-املصاحف حوله 

ء ا موسى انطلقوا راشدين ال واهللا ال أردهم إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة اليت جا: أساقفته حىت أَخضلُوا مصاحفهم مث قال
  .عليكم وال أنعمكم عيناً فخرجا من عنده فقال عمرو آلتينه غداً مبا أستأصل به خضراءهم فذكر له ما يقولون يف عيسى

  .علي وجعفر وعقيل أمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: قال شباب

  .وجته أمساء بنت عميس فولدت هناك عبد اهللا وعوناً وحممداًهاجر جعفر إىل احلبشة بز: قال الواقدي

  .وقال بن إسحاق أسلم جعفر بعد أحد وثالثني نفساً

  .حدثنا أيب عن احلسن بن زيد أن علياً أول ذكر أسلم مث أسلم زيد مث جعفر وكان أبو بكر الرابع أو اخلامس: إمساعيل بن أويس

  .ى اهللا عليه وسلم يوم بدر جلعفر بن أيب طالب بسهمه وأجرهضرب رسول اهللا صل: قال أبو جعفر الباقر

  ".ألنا بقدوم جعفر أَسر مين بفتح خيرب: "وروي من وجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم جعفر قال

  .تلقاه واعتنقه وقبله: يف رواية

  ".أشبهت خلْقي وخلُقي: "رأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال جلعف: ويف الصحيح من حديث الرباء وغريه

ما احتذى النعال وال ركب املطايا بعد رسول اهللا : حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن أيب هريرة قال: أمحد
  .-  يعين يف اجلود والكرم - صلىاهللا عليه وسلم أفضل من جعفر بن أيب طالب 

  .رو عن خالد عن أيب قالبة عن أيب هريرةرواه مجاعة عن خالد وله علة يرويه عبيد اهللا بن عم

كنا نسمي جعفراً أبا املساكني كان يذهب بنا إىل بيته فإذا مل جيد لنا شيئاً أخرج إلينا : عن املقربي عن أيب هريرة قال: بن عجالن
  .عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها
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  عقيل بن أبي طالب الهاشمي

مسلم ويزيد وبه كان يكىن وسعيد وجعفر :  بن حممد بن عقيل احملدث وله أوالدهو أكرب إخوته وآخرهم موتاً وهو جد عبد اهللا
  .وأبو سعيد األحول وحممد وعبد الرمحن وعبد اهللا

  .شهد بدراً مشركا وأخرج إليها مكرهاً فأسر ومل يكن له مال ففداه عمه العباس

    

  .اآلن صفا لك الرادي: قال" قتل أبو جهل"ن أشرافهم؟ قال من قتلت م: وروي أن عقيالً قال للنيب صلىاهللا عليه وسلم يوم أسر

خرج عقيل مهاجراً يف أول سنة مثان وشهد مؤتة مث رجع فتمرض مدة فلم يسمع له بذكر يف فتح مكة وال حنني وال : قال بن سعد
  .وقد أطعمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب مئة وأربعني وسقاً كل سنة. الطائف

  . بن حممد بن عقيل أن جده أصاب يوم مؤتة خامتاً فيه متاثيل فنفله أباهوعن عبد اهللا

فسمع املنادي أال ال يغلَّن رجل إبرةً فما فوقها . خيطي ذا ثيابك: جاء عقيل مبخيط فقال ألمرأته: عن زيد بن أسلم قال: معمر
  .ما أرى إبرتك إال قد فاتتك: فقال عقيل هلا

لقرابتك : إين أحبك حبني! يا أبا يزيد: "ن أيب إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعقيلع: عيسى بن عبد الرمحن
  ".وحلب عمي لك

  .عن عطاء رأيت عقيل بن أيب طالب شيخاً كبرياً يِقلُ الغرب: بن جريح

  .تويف زمن معاوية وسيأيت من أخباره بعد: قالوا

  زيد بن حارثة

  .كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمانبن شراحيل أو شرحبيل بن 

األمري الشهيد النبوي املسمى يف سورة األحزاب أبو أسامة الكليب مث احملمدي سيد املوايل وأسبقهم إىل اإلسالم وحب رسول اهللا 
هللا تعاىل يف كتابه صحابياً بإمسه إال زيد بن حارثة صلى اهللا عليه وسلم وأبو حبه وما أحب صلى اهللا عليه وسلم إال طيباً ومل يسم ا

وعيسى بن مرمي عليه السالم الذي يرتل حكماً مقسطاً ويلتحق ذه األمة املرحومة يف صالته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام 
ذه األمة مطلقاً ويكون الدين احلنيف مجيعها فكما أن أبا القاسم سيد األنبياء وأفضلهم وخامتهم فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل ه

  .ختامهم وال جييء بعده من فيه خري بل تطلع الشمس من مغرا ويأذن اهللا بدنو الساعة

أخربنا أبو الفضل بن عساكر أنبأنا عبداملعز بن حممد أنبأنا متيم أنبأنا أبو سعد أنبأنا بن محدان أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا بندار 
  .حدثنا

خرجت مع رسول : حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن عن أسامة بن زيد عن أبيه قالعبد الوهاب الثقفي 
فلقينا زيد بن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً حاراً من أيام مكة وهو مرديف إىل نصٍب من األنصاب وقد ذحبنا له شاة فأنضجناها

واهللا يا حممد إن ذلك لغري نائلة يل : قال" يا زيد ما يل أرى قومك قد شِنفوا لك؟: "معمرو بن نفيل فقال النيب صلى اهللا عليه وسل
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فقدمت على أحبار خيرب . فيهم ولكين خرجت أبتغي هذا الدين حىت قدمت على أحبار فَدك فوجدم يعبدون اهللا ويشركون به
إنك لتسأل عن : فقال شيخ منهم. ين الذي أبتغيما هذا بالد: فوجدم كذلك فقدمت على أحبار الشام فوجدت كذلك فقلت

إن : قال. ممن أنت؟ قلت من أهل بيت اهللا: فخرجت حىت أقدم عليه فلما رآين قال. دين ما نعلم أحداً يعبد اهللا به إال شيخ باحلرية
 فقرب إليه السفرة :قال. فلم أحس بشيء: قال. الذي تطلب قد ظهر ببالدك قد بعث نيب طلع جنمه ومجيع من رأيتهم يف ضالل

وتفرقنا فأتى رسول اهللا البيت فطاف . فإين ال آكل مما مل يذكر اسم اهللا عليه: قال. شاة ذحبناها لنصب: ما هذا يا حممد؟ قال: فقال
ال  ":وكان املشركون إذا طافوا متسحوا ما فقال النيب. إساف ونائلة: به وأنا معه وبالصفا واملروة وكان عندمها صنمان من حناس

  ".يا زيد أمل تنه"فمسستهما فقال . ألمسنهما حىت أنظر ما يقول: فقلت يف نفسي" متسحهما فإما رجس

  ".أنه يبعث أمةً وحده: "قال ومات زيد بن عمرو وأنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لزيد

  .ة بينةيف إسناده حممد ال حيتج به ويف بعضه نكار

  .قال وكان قصرياً شديد األدمة أفطس. كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أكرب من زيد بعشر سنني: عن احلسن بن أسامة بن زيد قال

كذا صفته يف هذه الرواية وجاءت من وجه : رواه بن سعد عن الواقدي حدثنا حممد بن احلسن بن اسامة عن أبيه مث قال بن سعد
: وكان أبنه أسامة أسود ولذلك أعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول جمزز القائف حيث يقول. ياضآخر أنه كان شديد الب

  ".إن هذه األقدام بعضها من بعض"

    

زيد أكرب مين وأنا ولدت : فقالوا له أنت أكرب أم زيد؟ قال. حدثنا حديج عن أيب إسحاق قال كان جبلة بن حارثة يف احلي: لوين
خذا جبلة : فقال. حنن أحق بابين أخينا: إن أمنا كانت من طيئ فماتت فبقينا يف حجر جدنا فقال عماي جلدنا: قبله وسأخربكم

  .ودعا زيداً فأخذاين فانطلقا يب فجاءت خيل من امة فأخذت زيدا فوقع إىل خدجية فوهبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة غالماً ذا ذؤابة قد أوقفه قومه : لحدثنا أبو فزارة قا: عبد امللك بن أيب سليمان
أما إنه لو كان يل : فاشتراه وجاء به إليها فقال. خذ سبع مئة: كم مثنه؟ قال سبع مئة قالت: بالبطحاء للبيع فأتى خدجية فقالت

  .فأعتقه. فهو لك: ألعتقته قالت

  .أول من أسلم زيد بن حارثة: واوعن سليمان بن يسار وغريه قال

" ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا"فرتلت . ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن حممد: موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه قال

  .5: األحزاب

يا :  عليه وسلم فقلتقدمت على رسول اهللا صلى اهللا: عن أيب عمرو الشيباين قال أخربين جبلة بن حارثة قال: إمساعيل بن أيب خالد
فرأيت رأي : قال. ال واهللا ال أختار عليك أحداً أبداً: فقال زيد" هوذا فإن انطلق مل أمنعه: "ابعث معي أخي زيداً قال! رسول اهللا

  .مسعه علي بن مسهر منه. أخي أفضل من رأيي

  .ذكره بن إسحاق وغريه فيمن شهد بدراً

  .-  كان يؤمره علينا - صلى اهللا عليه وسلم وغزوت مع زيد بن حارثة غزوت مع رسول اهللا: وقال سلمة بن األكوع

  .خرج زيد بن حارثة أمرياً سبع سرايا: حدثنا حممد بن احلسن بن اسامة عن أيب احلويرث قال: الواقدي
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 من سرية أم  تعين-الواقدي حدثنا بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك 
 ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فقرع زيد الباب فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جير ثوبه عرياناً ما رأيته -قرفة 

  .عرياناً قبلها صلى اهللا عليه وسلم حىت اعتنقه وقبله مث ساءله فأخربه مبا ظفره اهللا

يا : "مد بن أسامة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن حارثةبن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن حم
  ".أنت موالي ومين وإيل وأحب القوم إيل! زيد

  .رواه أمحد يف املسند

س إمساعيل بن جعفر وبن عيينة عن عبد اهللا بن دينار مسع بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن النا
إن تطعنوا يف إمارته فقد طعنتم يف إمارة أبيه وامي اهللا إن كان خلليقاً لإلمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن ابنه : "يف إمارته فقال

  ".هذا ألحب الناس إيل بعده

  ".وإن ابنه ملن أحب"لفظ إمساعيل 

  .إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه فذكر حنوه

  ".وإن كان أبوه خلليقاً لإلمارة وإن كان ألحب الناس كلهم إيل: "هوفي

  .قال سامل ما مسعت أيب حيدث ذا احلديث قط إال قال واهللا ما حاشا فاطمة

إبراهيم بن حيىي بن هانئ الشجري حدثين أيب عن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتانا زيد بن حارثة فقام إليه 
 صلى اهللا عليه وسلم جير ثوبه فقبل وجهه وكانت أم قرفة جهزت أربعني راكباً من ولدها وولد ولدها إىل رسول اهللا رسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم ليقاتلوه فأرسل إليهم زيداً فقتلهم وقتلها وأرسل بدرعها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فنصبه باملدينة بني 
  .رحمني

  .اهللا بن شبيب عنه وروى منه الترمذي عن البخاري عن إبراهيم هذا وحسنهرواه احملامي عن عبد 

  .جمالد عن الشعيب عن عائشة قالت لو أن زيداً كان حياً الستخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه النسائي. وائل بن داود عن البهي عن عائشة ما بعث رسول اهللا زيداً يف جيش قط إال أمره عليهم ولو بقي بعده استخلفه

قال بن عمر فرض عمر ألسامة بن زيد أكثر مما فرض يل فكلمته يف ذلك فقال إنه كان أحب إىل رسول اهللا منك وإن أباه كان 
  .أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبيك

 األمراء فلما التقى اجلمعان كان األمراء قال الواقدي عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد على الناس يف غزوة مؤتة وقدمه على
  .يقاتلون على أرجلهم فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل معه الناس حىت قتل طعناً بالرماح رضي اهللا عنه

  .قال فصلى عليه رسول اهللا أي دعا له وقال استغفروا ألخيكم قد دخل اجلنة وهو يسعى

    

  . مخس ومخسني سنةوكانت مؤتة يف مجادى األوىل سنة مثان وهو بن

مجاعة عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن 
ن اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد ثالثاً اللهم اغفر جلعفر وعبد اهللا ب: "رواحة قام صلى اهللا عليه وسلم فذكر شأم فبدأ بزيد فقال
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  ".رواحة

محاد بن زيد عن خالد بن سلمة املخزومي قال ملا جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتله بعد ذلك 
فلقيته بنت زيد فأجهشت بالبكاء يف وجهه فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكى حىت انتحب فقيل ما هذا يا رسول اهللا؟ 

  .رواه مسدد وسليمان بن حرب عنه"  إىل احلبيبشوق احلبيب: "قال

دخلت اجلنة فاستقبلتين جارية شابة فقلت ملن أنت؟ : "حسني بن واقد عن بن بريدة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .إسناد حسن" قالت أنا لزيد بن حارثة

  عبد اهللا بن رواحة

  .بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة

  .سعيد الشهيد أبو عمرو األنصاري اخلزرجي البدري النقيب الشاعراألمري ال

  .له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن بالل

حدث عنه أنس بن مالك والنعمان بن بشري وأرسل عنه قيس بن أيب حازم وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعطاء بن يسار وعكرمة 
  .وغريهم

واحة وليس له عقب وهو خال النعمان بن بشري وكان من كتاب األنصار استخلفه النيب شهد بدراً والعقبة ويكىن أبا حممد وأبا ر
صلى اهللا عليه وسلم على املدينة يف غزوة بدر املوعد وبعثه النيب عليه السالم سرية يف ثالثني راكباً إىل أسري بن رزام اليهودي خبيرب 

  .فقتله

  .صاً على خيربقال الواقدي وبعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم خار

  .قلت جرى ذلك مرة واحدة وحيتمل على بعد مرتني

  .قال قتيبة بن رواحة وأبو الدرداء أخوان ألم

أمحد يف مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة عن زياد النمريي عن أنس قال كان بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول 
أال ترى بن رواحة يرغب عن !  النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللاتعال نؤمن ساعة فقاله يوماً لرجل فغضب فجاء إىل

  ".رحم اهللا بن رواحة إنه حيب االس اليت تتباهى ا املالئكة: "إميانك إىل إميان ساعة فقال

سلم وهو خيطب فسمعه وهو محاد بن زيد حدثنا ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عبد اهللا بن رواحة أتى النيب صلى اهللا عليه و
زادك اهللا حرصاً على : "يقول اجلسوا فجلس مكانه خارج املسجد حىت فرغ من خطبته فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ".طواعية اهللا ورسوله

  .وروي بعضه عن عروة عن عائشة

اه النيب فقال اللهم إن كان حضر أجله فيسر عليه وإال محاد بن سلمة أنبأنا أبو عمران اجلوين أن عبد اهللا بن رواحة أغمي عليه فأت
وملك رفع مرزبةً من حديد يقول أنت كذا فلو قلت نعم ! أمي قالت واجباله واظهراه! فاشفه فوجد خفة فقال يا رسول اهللا

  .لقمعين ا
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 ما يف القوم أحد صائم إال رسول اهللا قال أبو الدرداء إن كنا لنكون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر يف اليوم احلار
  .صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة

  .رواه غري واحد عن أم الدرداء عنه

معمر عن ثابت عن بن أيب ليلى قال تزوج رجل امرأة بن رواحة فقال هلا تدرين مل تزوجتك لتخربيين عن صنيع عبد اهللا يف بيته 
  .قالت كان إذا أراد أن خيرج من بيته صلى ركعتني وإذا دخل صلى ركعتني ال يدع ذلك أبداًفذكرت له شيئاً ال أحفظه غري أا 

  ".إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات"قال بن رواحة أنا منهم فأنزل اهللا " والشعراء يتبعهم الغاوون"قال عروة ملا نزلت 

  .بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالكقال بن سريين كان شعراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا 

قيل ملا جهز النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مؤتة األمراء الثالثة فقال األمري زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة فلما قتال 
  : كره بن رواحة اإلقدام فقال

 أو ال لتكرهنه طائعة  يا نفس لتنزلنه أقسمت

  لي أراك تكرهين الجنةما   قد كنت مطمئنه فطالما

  .فقاتل حىت قتل

قال مدرك بن عمارة قال بن رواحة مررت مبسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلست بني يديه فقال كيف تقول الشعر إذا أردت 
    : أن تقول قلت أنظر يف ذاك مث أقول قال فعليك باملشركني ومل أكن هيأت شيئاً مث قلت

  كنتم بطارق أو دانت لكم مضر  أثمان العباء متى فخبروني

  : فرأيته قد كره هذا أن جعلت قومه أمثان العباء فقلت

 البرية فضالً ما له غير على  هاشم الخير إن اهللا فضلكم يا

 فراسة خالفتهم في الذي نظروا  إني تفرست فيك الخير أعرفه

 حل أمرك ما آووا وال نصروا في  سألت إن استنصرت بعضهم ولو

  تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا  اهللا ما آتاك من حسٍن فثبت

  ".وإياك فثبت اهللا: "فأقبل صلى اهللا عليه وسلم بوجهه مستبشراً وقال

وقال بن سريين كان حسان وكعب يعارضان املشركني مبثل قوهلم بالوقائع واأليام واملآثر وكان بن رواحة يعريهم بالكفر وينسبهم 
  .هوا كان أشد عليهمإليه فلما أسلموا وفق

  : ثابت عن أنس قال دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يف عمرة القضاء وابن رواحة بني يديه يقول

 نضربكم على تنزيله اليوم  بني الكفار عن سبيله خلوا

 الخليل عن خليله ويذهل  ضرباً يزيل الهام عن مقيله



الذهيب-سري أعالم النبالء  70  

خل يا عمر فهو أسرع : "ول اهللا له تقول الشعر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلميف حرم اهللا وبني يدي رس! فقال عمر يا بن رواحة
  ".فوالذي نفسي بيده لكالمه عليهم أشد من وقع النبل"ويف لفظ ". فيهم من نضح النبل

  .ورواه معمر عن الزهري عن أنس

  .مرة القضاء وكعب يقول ذلكوجاء يف غري هذا احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يف ع: قال الترمذي

  .قال وهذا أصح عند بعض أهل العلم ألن بن رواحة قتل يوم مؤتة وإمنا كانت عمرة القضاء بعد ذلك

  .قلت كال بل مؤتة بعدها بستة أشهر جزماً

  .يس له أصلقال أبو زرعة الدمشقي قلت ألمحد بن حنبل فحديث أنس دخل النيب عليه السالم مكة وابن رواحة آخذ بغرزه فقال ل

لقد تركت ! قال يا رسول اهللا". انزل فحرك الركاب: "وعن قيس بن أيب حازم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال البن رواحة
  : قويل فقال له عمر امسع وأطع فرتل وقال

  تاهللا لوال اهللا ما اهتدينا

  وال تصدقنا وال صلينا

  .وساق باقيها

 قال بكى بن رواحة وبكت امرأته فقال ما لك؟ قالت بكيت لبكائك فقال إين قد علمت أين وارد إمساعيل بن أيب خالد عن قيس
  .النار وما أدري أناج منها أم ال

الزهري عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث بن رواحة إىل خيرب فيخرص بينه وبني يهود فجمعوا حلياً من 
واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا إيل وما ذاك حباملي على أن أحيف عليكم ! خفف عنا قال يا معشر يهودنسائهم فقالوا هذا لك و

  .فقالوا ذا قامت السماء واألرض. والرشوة سحت

  .ومحاد بن سلمة عن عبد اهللا فيما حنسب عن نافع عن بن عمر حنوه

نبأنا عبدان بن رزين حدثنا نصر بن إبراهيم الفقيه أنبأنا عبد الوهاب بن أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأنا حممد بن املسند باملزة أ
احلسني حدثنا احلسني بن حممد بن عبيد حدثنا حممد بن العباس الزيدي حدثنا حممد بن حرب حدثنا حممد بن عياذ حدثنا عبد 

له فبصرت به امرأته يوماً قد خال ا فقالت لقد العزيز بن أخي املاجشون بلغنا أنه كانت لعبد اهللا بن رواحة جارية يستسرها عن أه
  : اخترت أمتك على حرتك؟ فجاحدها ذلك قالت فإن كنت صادقاً فاقرأ آية من القرآن قال

  وأن النار مثوى الكافرينا  بأن وعد اهللا حق شهدت

  : قالت فزدين آية فقال

 العرش رب العالمينا وفوق  وأن العرش فوق الماء طاٍف

 اإلله مقربينا مالئكة  الئكة كرامم وتحمله
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  .فقالت آمنت باهللا وكذبت البصر فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحدثه فضحك ومل يغري عليه

بن وهب حدثين أسامة بن زيد أن نافعاً حدثه قال كانت البن رواحة امرأة وكان يتقيها وكانت له جارية فوقع عليها فقالت له 
  : لت اقرأ علي إذاً فإنك جنب فقالقا! فقال سبحان اهللا

  رسول الذي فوق السموات من عل  بإذن اهللا أن محمداً شهدت

 عمل من ربه متقبل له  وأن أبا يحيى ويحيى كالهما

  .وقد رويا حلسان

  : ا قالشريك عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة كان يتمثل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشعر عبد اهللا بن رواحة ورمب

  ويأتيك باألخبار من لم تزود

    

بن إسحاق حدثنا حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة قال مث أخذ الراية يعين بعد قتل صاحبه قال فالتوى بعض االلتواء مث تقدم ا 
  .على فرسه فجعل يسترتل نفسه ويتردد ا بعض التردد

  : د ذلكقال وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم أنه قال عن

 أو ال لتكرهنه طائعةً  باهللا لتنزلنه أقسمت

 أراك تكرهين الجنة مالي  إن أجلب الناس وشدوا الرنه

 أنت إال نطفة في شنه هل  طال ما قد كنت مطمئنه قد

  .مث نزل فقاتل حىت قتل

  : وقال أيضاً

  هذا حمام الموت قد لقيت  نفس إن ال تقتلي تموتي يا

 إن تفعلي فعلهما هديت  تمنيت فقد أعطيت وما

   تأخرت فقد شقيت وإن

قال الوليد بن مسلم فسمعت أم ساروا بناحية معان فأخربوا أن الروم قد مجعوا هلم مجوعاً كثرية فاستشار زيد أصحابه فقالوا قد 
قاء ولسنا نقاتلهم بعدد وال وطئت البالد وأخفت أهلها فانصرف وابن رواحة ساكت فسأله فقال أنا مل نسر لغنائم ولكنا خرجنا لل

  .عدة والرأي املسري إليهم

مث ساروا حىت نزلوا مبعان " فإن أصيب بن رواحة فلريتض املسلمون رجالً: "قال عروة بن الزبري قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
واهللا إن الذي !  وقال يا قومفبلغهم أن هرقل قد نزل مبآب يف مئة ألف من الروم ومئة ألف من املستعربة فشجع الناس بن رواحة

  .تكرهون لليت خرجتم هلا الشهادة وكانوا ثالثة آالف

  فصل شهداء يوم الرجيع
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فأحاط م بقرب . يف سنة أربع بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرة رهط عيناً عليهم عاصم بن ثابت بن أيب األقلح األنصاري
  . وأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فباعومها مبكةفقتلوا مثانية. عسفان حي من هذيل هم حنو املئة

وحترير ذلك ذكرته يف مغازي . عبد اهللا بن طارق حليف بين ظفر وخالد بن البكري الليثي ومرثد بن أيب مرثد الغنوي: ومن الثمانية
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  شهداء بئر معونة

 أربع أمر عليهم املنذر بن عمرو الساعدي أحد البدريني ومنهم حرام بن ملحان بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعني رجالً سنة
فساروا حىت نزلوا . النجاري واحلارث بن الصمة وعروة بن أمساء ونافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي وعامر بن فهرية موىل الصديق

مث استصرخ بين . فلم ينظر يف الكتاب حىت قتل الرجل. لطفيلبئر معونة فبعثوا حراماً بكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عامر بن ا
سليم وأحاط بالقوم فقاتلوا حىت استشهدوا كلهم ما جنا سوى كعب بن زيد النجاري ترك وبه رمق فعاش مث استشهد يوم اخلندق 

  .وأعتق عامر بن الطفيل عمرو بن أمية الضمري النه أخربه أنه من مضر

  كلثوم بن الهدم

قيس بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس األنصاري العويف بن امرئ ال
  .وكان قد شاخ. شيخ األنصار ومن نزل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أول ما قدم املدينة بقباء

بد الرمحن بن رقيش عن عبد الرمحن بن يزيد بن قال صاحب الطبقات أنبأنا حممد بن عمر حدثنا جممع بن يعقوب عن سعيد بن ع
كان كلثوم : جارية عن عمه جممع وأنبأنا حممد بن عمر حدثنا بن أيب سربة عن عثمان بن وثاب عن أيب غطفان عن بن عباس قاال

كان يتحدث يف مرتل بن اهلدم رجالً شريفاً وكان مسناً أسلم قبل مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدنية فلما هاجر نزل عليه و
  .سعد بن خيثمة وكان يسمى مرتل العزاب

قيل نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم على سعد بن خيثمة ونزل على كلثوم بن اهلدم مجاعة من املهاجرين مث مل : فلذلك قال الواقدي
  .وكان رجالً صاحلاً. يلبث أن تويف رضي اهللا عنه وذلك قبل بدر

  أبو دجانة األنصاري

  .ن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعديمساك ب

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عتبة بن غزوان: كان يوم أحد عليه عصابة محراء يقال

ثبت أبو دجانة يوم أحد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعه على املوت وهو ممن شارك يف قتل مسيلمة الكذاب مث : قال الواقدي
  .ومئذاستشهد ي

  .أليب دجانة عقب باملدينة وببغداد إىل اليوم: قال حممد بن سعد

ما من عمل شيء : ما لوجهك يتهلل؟ فقال: فقيل له. دخل على أيب دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل: وقال زيد بن أسلم
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  .كنت ال أتكلم فيما ال يعنيين واألخرى فكان قليب للمسلمني سليماً: أوثق عندي من اثنتني

    

رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إىل داخل احلديقة فانكسرت رجله فقاتل وهو مكسور الرجل حىت قتل : وعن أنس بن مالك قال
  .رضي اهللا عنه

  .هو مساك بن أوس بن خرشة: وقيل

سول اهللا صلى اهللا ملا وضعت احلرب أوزارها افتخر أصحاب ر: صاحل بن موسى عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال
عليه وسلم بأيامهم وطلحة ساكت ال ينطق ومساك بن خرشة أبو دجانة ساكت ال ينطق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني 

  ".لقد رأيتين يوم أحد وما يف األرض قريب خملوق غري جربيل عن مييين وطلحة عن يساري: "رأى سكوما

" من يأخذ هذا السيف حبقه؟: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرض ذلك السيف حىت قالوذلك. وكان سيف أيب دحانة غري ذميم

فأخذه بذلك " تقاتل به يف سبيل اهللا حىت يفتح اهللا عليك أو تقتل: "وما حقه يا رسول اهللا قال: فقال أبو دجانة. فأحجم الناس عنه
يتبختر ما عليه إال قميص وعمامة محراء قد عصب ا رأسه وأنه فلما كان قبل اهلزمية يوم أحد خرج بسيفه مصلتاً وهو . الشرط

  : لريجتز ويقول

 إذ نحن بالسفح لدى النخيل  إني امرؤ عاهدني خليلي

  أضرب بسيف اهللا والرسول  ال أقيم الدهر في الكبول أن

  ". هذا املوطنإا ملشية يبغضها اهللا ورسوله إال يف مثل: "يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وحرز أيب دجانة شيء مل يصح ما أدري من وضعه

  خبيب بن عدي

شهد أحداً وكان فيمن بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع : ذكره بن سعد فقال: بن عامر بن جمدعة بن جحجبا األنصاري الشهيد
 خبيباً وزيد بن الدثنة فباعومها مبكة فقتلومها مبن بين حليان فلما صاروا بالرجيع غدروا م واستصرخوا عليهم وقتلوا فيهم وأسروا

  .قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قومهم وصلبومها بالتنعيم

. دعوين أصلي ركعتني: أيت خببيب فبيع مبكة فخرجوا به إىل احلل ليقتلوه فقال: عن احلارث بن الربصاء قال: قال مسلمة بن جندب

  .قال احلارث وأنا حاضر فواهللا ما كنت أظن أن سيبقى منا أحد.  لزدت اللهم أحصهم عدداًلوال أن تظنوا أن ذلك جزع: مث قال

ملا كان من غدر عضل والقارة خببيب وأصحابه بالرجيع قدموا به ويزيد بن الدثنة فأما خبيب : عن عاصم بن عمر قال: بن إسحاق
فلما خرجوا به ليقتلوه وقد نصبوا خشبته . ري ألمه ليقتله بأبيهفابتاعه حجري بن أيب إهاب لعقبة بن احلارث بن عامر وكان أخا حج

واهللا لوال أن تظنوا طولت جزعاً : فصلى مث قال. دونك: إن رأيتم أن تدعوين أركع ركعتني فقالوا: ليصلبوه فانتهى إىل التنعيم فقال
اللهم أحصهم عدداً واقتلهم :  خشبته فقالمث رفعوه على. فكان أول من سن الصالة عند القتل. من القتل الستكثرت من الصالة

  .بدداً وال تغادر منهم أحداً اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما أتى إلينا
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وقال معاوية كنت فيمن حضره فلقد رأيت أبا سفيان يلقيين إىل األرض فرقاً من دعوة خبيب وكانوا يقولون إن الرجل إذا : قال
  .لَّت عنه الدعوةدعي عليه فاضطجع ز

واهللا ما أنا قتلته ألنا كنت أصغر من ذلك ولكن أخذ : فحدثين حيىي بن عباد عن أبيه عن عقبة بن احلارث قال: قال بن إسحاق
  .بيدي أبو ميسرة العبدري فوضع احلربة على يدي مث وضع يده على يدي فأخذها ا مث قتله

قال يل خبيب وكانوا جعلوه : قال موهب: وهب موىل احلارث بن عامر قالحدثين عمرو بن عثمان بن م: عبد اهللا بن إدريس
  .أن تسقيين العذب وأن جتنبين ما ذبح على النصب وأن تؤذين إذا أرادوا قتلي: أطلب إليك ثالثاً: عندي

واهللا إنه : لتحدثنا بن أيب جنيح عن ماوية موالة حجري وكان خبيب حبس يف بيتها فكانت حتدث بعد ما أسلمت قا: بن إسحاق
حملبوس إذ اطلعت من صري الباب إليه ويف يده قطف عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم يف األرض حبة عنب مث طلب مىن 

  .موسى يستحدها

  معاذ بن عمرو بن الجموح

  .بن كعب األنصاري اخلزرجي السلمي املدين البدري العقيب قاتل أيب جهل

  . معاذ بن عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة شهد بدراًعن بن إسحاق: قال جرير بن حازم

  .وعاش إىل أواخر خالفة عمر. روى عنه بن عباس

    

إين لواقف : ويف الصحيحني من طريق يوسف بن املاجشون أنبأنا صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده قال
فغمزين أحدمها . رت فإذا أنا بني غالمني من األنصار حديثةٌ أسناما فتمنيت أن أكون بني أضلع منهمايوم بدر يف الصف فنظ

أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده : وما حاجتك؟ قال. نعم: أتعرف أبا جهل؟ قلت! يا عم: فقال
فتعجبت لذلك فغمزين اآلخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إىل أيب . اإن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل من

: قال فابتداره بسيفيهما حىت قتاله مث انصرفا إىل النيب فأخرباه فقال. أال تريان؟ هذا صاحبكما: فقلت. جهل وهو جيول يف الناس

كالكما قتله وقضى بسلبه : ظر يف السيفني فقالفن. ال: أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قاال: أيكما قتله؟ فقال كل منهما
  .واآلخر هو معاذ بن عفراء. ملعاذ بن عمرو

فلما أمكنين محلت عليه فضربته فقطعت قدمه بنصف ساقه وضربين . جعلت أبا جهل يوم بدر من شأين: وعن معاذ بن عمرو قال
 وأجهضين عنها القتال فقاتلت عامة يومي وإين ألسحبها ابنه عكرمة بن أيب جهل على عاتقي فطرح يدي وبقيت معلقةً جبلدة جبنيب

  .خلفي فلما آذتين وضعت قدمي عليها مث متطأت عليها حىت طرحتها

  .هذه واهللا الشجاعة ال كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه وختور قواه

  .مث عاش بعد ذلك إىل زمن عثمان: نقل هذه القصة بن إسحاق وقال

مث قاتل معوذ حىت قتل وقتل أخوه عوف قبله ومها ابنا . بن عفراء فضربه حىت أثبته وتركه وبه رمقومر بأيب جهل معوذ : قال
  .احلارث بن رفاعة الزرقي



الذهيب-سري أعالم النبالء  75  

  .مث مر بن مسعود بأيب جهل فوخبه وبه رمق مث احتز رأسه

 حدثنا أمحد األبار حدثنا اهليثم بن أخربنا أمحد بن سالمة عن بن مسعود اجلمال أنبأنا أبو علي أنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد
إنه : خارجة حدثنا ِرشدين بن سعد عن عبد اهللا بن الوليد التجييب عن أيب منصور موىل األنصار أنه مسع عمرو بن اجلموح يقول

ن بذكري قال اهللا عز وجل إن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرو: "مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".وأذكر بذكرهم

وليس هذا احلديث لصاحب الترمجة بل ألبيه وقد قالوا إن عمراً قتل يوم أحد فكيف يسمع منه أبو . تفرد به ِرشدين وهو ضعيف
  .منصور؟

  معوذ بن عمرو

  .بن اجلموح األنصاري السلمي

  .شهد مع أخويه معاذ وخالد بدراً لكن مل يذكره بن إسحاق فاهللا أعلم

  خالد بن عمروأخوهما 

  .شهد بدراً واستشهد يوم أحد

  عمرو بن الجموحوأبوهم 

بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج األنصاري 
  .السلمي الغنمي

  .والد معاذ ومعوذ وخالٍد املذكورين وعبد الرمحن وهند

ما هذا الذي جئتمونا؟ : قدم مصعب بن عمري املدينة يعلم الناس فبعث إليه عمرو بن اجلموح: عن عكرمة قال: روى ثابت البناين
إن لنا مآمرة يف قومنا وكان سيد بين : فقرأ صدراً من سورة يوسف فقال عمرو. نعم: قال. إن شئت جئناك فأمسعناك القرآن: قالوا

فقلده السيف وخرج :  تعلم واهللا ما يريد القوم غريك فهل عندك من نكري؟ قال!يا مناف: سلمة فخرجوا ودخل على مناف فقال
واهللا ما أرى يف أيب جعار غدا من . إن العرت لتمنع استها! أين السيف يا مناف؟ وحيك: فقام أهله فأخذوا السيف فلما رجع قال

كسروه وربطوه مع كلب ميت وألقوه يف بئر فلما جاء إين ذاهب إىل مايل فاستوصوا مبناف خرياً فذهب فأخذوه ف: مث قال هلم. خري
هو ذاك : قالوا. واهللا إين أراكم قد أسأمت خالفيت يف مناف: خبري يا سيدنا طهر اهللا بيوتنا من الرجس قال: كيف أنتم؟ قالوا: قال

قال فأشهدكم . بلى أنت سيدنا: واألستم على ما أنا عليه؟ قال: فأشرف فرآه فبعث إىل قومه فجاؤوا فقال. انظر إليه يف ذلك البئر
  .أين قد آمنت مبا أنزل على حممد

فقام " قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني: "فلما كان يوم أحد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .فقاتل حىت قتل. واهللا ألقحزن عليها يف اجلنة: وهو أعرج فقال
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سالم عمرو بن اجلموح تأخر وكان له صنم يقال له مناف وكان فتيان بين سلمة قد آمنوا فكانوا ميهلون وعن عاصم بن عمر أن إ
مث . حىت إذا ذهب الليل دخلوا بيت صنمه فيطرحونه يف أننت حفرة منكساً فإذا أصبح عمرو غمه ذلك فيأخذه فيغسله ويطيبه

  :  منهافأبصر عمرو شأنه وأسلم وقال أبياتا. يعودون ملثل فعلهم

  أنت وكلب وسط بئر في قرن  لو كنت إلهاً لم تكن واهللا

 فتشناك عن شر الغبن فاآلن  أٍف لمثواك إلهاً مستدن

روى حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار وفطر بن خليفة عن حبيب بن أيب ثابت وبن عيينة عن بن املنكدر أن رسول اهللا صلى اهللا 
وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم اجلعد : "قال. اجلد بن قيس وإنا لنبخلُه: قالوا" ن سيدكم؟م! يا بين سلمة: "عليه وسلم قال

  ".األبيض عمرو بن اجلموح

فأتى رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم . عذرك اهللا: وملا خرجوا يوم أحد منعه بنوه وقالوا. كان أعرج. مل يشهد بدراً: قال الواقدي
  ".أن ال متنعوه لعل اهللا يرزقه الشهادةال عليكم : "فقال. يشكوهم

  .فقتل هو وابنه خالد. اللهم ال تردين: كأين انظر إليه قد أخذ درقته وهو يقول: قالت إمرأته هند أخت عبد اهللا بن عمرو بن حرام

واهللا لئن بقيت . أنتم منعتموين اجلنة يوم بدر: أن عمرو بن اجلموح قال لبنيه: عن سعيد بن مسروق عن أيب الضحى: إسرائيل
  .مل يكن يل هم غريه فطلبته فإذا هو يف الرعيل األول: فلما كان يوم أحد قال عمر. ألدخلن اجلنة

  .كفن هو وعبد اهللا بن عمرو بن حرام يف كفن واحد: قال مالك

خرب قربمها فحفر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن اجلموح وابن حرام كان السيل قد : مالك
فأميطت . عنهما ليغريا من مكاما فوجدا مل يتغريا كأمنا ماتا باألمس وكان أحدمها قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن كذلك

  .وكان بني يوم أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. يده عن جرحه مث أرسلت فرجعت كما كانت

  عبيدة بن الحارث

  .وأمه من ثقيف. صي القرشي املطليببن املطلب بن عبد مناف بن ق

وكان . هاجر هو وأخوه الطفيل وحصني. وهو أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشر سنني: وكان أحد السابقني األولني
ا ضربتني ربعةً من الرجال مليحاً كبري املرتلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي بارز رأس املشركني يوم بدر فاختلف

وشد علي ومحزة على عتبة فقتاله واحتمال عبيدة وبه رمق مث تويف بالصفراء يف العشر األخري من رمضان . فأثبت كل منهما اآلخر
  .سنة اثنتني رضي اهللا عنه

فالتقى . المفكان أول لواء عقد يف اإلس. وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره على ستني راكباً من املهاجرين وعقد له لواء
  .قاله بن إسحاق. قريشاً وعليهم أبو سفيان عند ثنية املرة وكان ذاك أول قتال جرى يف اإلسالم

  أعيان البدريين
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أبو بكر وعمر وعلي وسعد والزبري وأبو عبيدة وعبد الرمحن بن عوف وزيد بن حارثة ومسطح بن أثاثة ومصعب بن عمري وابن 
سلمة وزيد بن اخلطاب وسعد بن معاذ وعباد بن بشر وأبو اهليثم بن التيهان وقتادة بن مسعود واملقداد وصهيب وعمار وأبو 

النعمان ورفاعة ومبشر ابنا عبد املنذر ومل حيضرها أخومها أبو لبابة ألنه استخلف على املدينة وأبو أيوب وأيب بن كعب وبنو عفراء 
  .صن وعاصم بن ثابت وأبو اليسر رضي اهللا عنهموأبو طلحة وبالل وعبادة ومعاذ وعتبان بن مالك وعكاشة بن حم

  ربيعة بن الحارث

  .أبو أروى. بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي

هو : وآدم. حممد وعبد اهللا واحلارث والعباس وأمية وعبد مشس وعبد املطلب وأروى الكربى وهند وأروى وآدم: وله من الولد
فقال النيب . وكان صغرياً حيبو أمام البيوت فأصابه حجر قتله.  حرب كانت بينهماملسترضع له يف هذيل فقتله بنو ليث بن بكر يف

آدم رأى يف الكتاب دم بن ربيعة فزاد ألفاً "ويروى أن قال فيه " وأول دم أضعه دم بن ربيعة بن احلارث: "صلى اهللا عليه وسلم
  ".كان امسه متام بن ربيعة: والظاهر أنه لصغره ما حفظ امسه وقيل

  .ونوبة بدٍر كان ربيعة غائباً بالشام. وكان ربيعة أسن من عمه العباس بسنتني: قالوا

    

فلما خرج العباس ونوفل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرين أيام اخلندق شيعهما ربيعة إىل األبواء مث أراد : قال بن سعد
 صلى اهللا عليه وسلم وتكذبونه وقد عز وكثف أصحابه ارجع فسار أين ترجع؟ إىل دار الشرك تقاتلون رسول اهللا: الرجوع فقاال له

وأطعم رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم ربيعة خبيرب مئة وسق كل سنة وشهد معه الفتح وحنيناً . معهما حىت قدموا مجيعاً مسلمني
  .وابتىن داراً باملدينة وتويف يف خالفة عمر

  ".نعم العبد ربيعة بن احلارث لو قصر من شعره ومشر من ثوبه ":ويروى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

أراد " وإن أول دم أضع دم بن ربيعة بن احلارث"وكان ربيعة شريكاً لعثمان يف التجارة وقد جاء يف حديث جابر الذي يف املناسك 
  .نت قيس بن طريفوقيل إنه تويف سنة ثالث عشرة وأمه هي غزية ب. الذي يستحق ربيعة به الدية من أجل ولده

  عبد اهللا بن الحارث

فرووا أنه هاجر قبيل الفتح فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم . وكان امسه عبد مشس فغير. أخو ربيعة ونوفل. بن عبد املطلب اهلامشي
 النيب صلى اهللا عليه  يعين قميص- وخرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض مغازيه فمات بالصفراء فكفنه يف قميصه . عبد اهللا
  .-وسلم 

  .وال نسل هلذا. كذا أورد بن سعد هذا بال إسناد". هو سعيد أدركته السعادة: "وقد قيل إنه قال فيه

  خالد بن سعيد
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  .بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي

  .السيد الكبري أبو سعيد القرشي األموي أحد السابقني األولني

  .كان أيب خامساً يف اإلسالم وهاجر إىل أرض احلبشة وأقام ا بضع عشرة سنة وولدت أنا ا: نت خالد قالتروي عن أم خالد ب

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: أيب أول من كتب: عن أم خالد قالت. وروى إبراهيم بن عقبة

  .ض اجليش يف غزو الشاموروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمله على صنعاء وأن أبا بكر أمره على بع

ما : فقال. قال موسى بن عقبة أخربنا اشياخنا أن خالداً قتل مشركاً مث لبس سلبه ديباجاً أو حريراً فنظر الناس إليه وهو مع عمرو
  .لكم تنظرون؟ من شاء فليفعل مثل عمل خالد مث يلبس لباسه

  .من هذا الرجل؟ فإين رأيت نوراً له ساطعاً إىل السماء: سلمويروى أن خالداً رضي اهللا عنه استشهد فقال الذي قتله بعد أن أ

وبنته املذكورة . وقيل كان خالد بن سعيد وسيماً مجيالً قتل يوم أجنادين وهاجر مع جعفر بن أيب طالب إىل املدينة زمن خيرب
ترموتأخرت إىل قريب عام تسعني! ع.  

  .وله عدة أوالد منهم. غزوة بدر مشركاًوكان أبوه أبو أحيحة من كرباء اجلاهلية مات قبل 

  أبان بن سعيد

وهو الذي أجار بن عمه عثمان بن عفان يوم احلديبية حني . تأخر إسالمه وكان تاجراً موسراً سافر إىل الشام. أبو الوليد األموي
  : بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوالً إىل مكة فتلقاه أبان وهو يقول

 بنو سعيٍد أعزةُ البلد   تخف أحداًأقِْبْل وَأنِْسْل وال

وذلك أن أخويه خالداً املذكور وعمراً ملا قدما من هجرة احلبشة إىل املدينة بعثا إليه . مث أسلم يوم الفتح ال بل قبل الفتح وهاجر
تسع على البحرين مث إنه استشهد وقد استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة . يدعوانه إىل اهللا تعاىل فبادر وقدم املدينة مسلماً

  .وأبان هو بن عمة أيب جهل. هو وأخوه خالد يوم أجنادين على الصحيح

  عمرو بن سعيد األمويأخوهما و

يوم أجنادين مع أخويه رضي : وله حديث يف مسند اإلمام أمحد استشهد يوم الريموك ويقال. إلىاحلبشة مث إىل املدينة: له هجرتان
  .اهللا عنهم

ر بن سعيد األشدق أن أعمامه خالداً وأباناً وعمراً رجعوا عن أعماهلم حني بلغهم موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى عم
. ارجعوا إىل أعمالكم فأبوا وخرجوا إىل الشام فقتلوا. ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو بكر

  .رضي اهللا عنهم

   الحضرميالعالء بن
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  .وامسه العالء بن عبد اهللا بن عماد بن أكرب بن ربيعة بن مقنع بن حضرموت

وأخوه ميمون بن احلضرمي هو املنسوب إليه بئر ميمون اليت بأعلى مكة احتفرها قبل . كان من حلفاء بين أمية ومن سادة املهاجرين
  .عمرو وعامر: وأخوامها. املبعث

  .سلم البحرين مث وليها أليب بكر وعمرواله رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .إن عمر بعثه على إمرة البصرة فمات قبل أن يصل إليها: وقيل

  .وويل بعده البحرين لعمر أبو هريرة

    

  .رواه عنه السائب بن يزيد وروى عنه أيضاً حيان األعرج وزياد بن حدير. مكث املهاجر بعد قضاء نسكه مبكة ثالثاً: له حديث

  . زاذان عن حممد بن سريين عن بن العالء أن العالء بن احلضرمي كتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فبدأ بنفسهروى منصور بن

  .كان والدهم احلضرمي حلف حرب بن أمية وهو من بالد حضرموت وامسه عبد اهللا بن عباد بن الصدف: قال بن إسحاق

 أبو بكر الصديق يف جيش قبل البحرين وكانوا قد ارتدوا فسار إليهم - ء  يعين العال-بن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال بعثه 
 حىت مشوا فيه بأرجلهم فقطعوا كذلك مكاناً كانت جتري فيه السفن وهي اليوم جتري فيه -  يعين الرقراق -وبينه وبينهم البحر 

  .أيضاً فقاتلهم وأظهره اهللا عليهم وبذلوا الزكاة

  .تويف سنة إحدى وعشرين

  .ن أيب هريرة بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع العالء بن احلضرمي ووصاه يب فكنت أؤذِّنُ لهوروى ع

  .وقال املسور بن خمرمة بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم العالء إىل البحرين مث عزله بأبان بن سعيد

شر راكباً وكتب له كتاباً أن ينفر معه كل من مر قال حممد بن سعد بعث أبو بكر العالء بن احلضرمي فخرج من املدينة يف ستة ع
فسار العالء فيمن تبعه حىت حلق حبصن جواثى فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد مث أتى القطيف وا مجع . به من املسلمني إىل عدوهم

اصرهم إىل أن تويف الصديق فقاتلهم فازموا فانضمت األعاجم إىل الزارة فأتاهم العالء فرتل اخلط على ساحل البحر فقاتلهم وح
فطلب أهل الزارة الصلح فصاحلهم مث قاتل أهل دارين فقتل املقاتلة وحوى الذراري وبعث عرفجة إىل ساحل فارس فقطع السفن 

  .وافتتح جزيرة بأرض فارس واختذ ا مسجداً

 غزوان فقد وليتك عمله وظننت أنك أغىن جمالد عن الشعيب أن عمر كتب إىل العالء بن احلضرمي وهو بالبحرين أن سر إىل عتبة بن
  .منه فاعرف له حقه فخرج العالء يف رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة فلما كانوا بنياس مات العالء

قطع البحر على فرسه يوم دارين وقدم يريد البحرين فدعا اهللا : وكان أبو هريرة يقول رأيت من العالء ثالثة أشياء ال أزال أحبه أبداً
ومات وحنن على غري ماء فأبدى اهللا لنا سحابة . ناء فنبع هلم ماء فارتووا ونسي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه ومل جيد املاءبالده

  .فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ومل نلحد له

  سعد بن خيثمة
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د اهللا األنصاري األوسي البدري النقيب أخو بن احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم أبو عب
  .أيب ضياح النعمان بن ثابت ألمه

  .انقرض عقبه سنة مئتني

  .وكان بن الكليب خيالف يف النحاط وجيعله احلناط بن كعب

  .آخى النيب صلىاهللا عليه وسلم بينه وبني أيب سلمة بن عبد األسد

  .قالوا وكان أحد النقباء االثين عشر

 صلىاهللا عليه وسلم املسلمني يوم بدر فأسرعوا قال خيثمة البنه سعد آثرين باخلروج وأقم مع نسائك فأىب وقال لو وملا ندب النيب
  .كان غري اجلنة آثرتك به فاقترعا فخرج سهم سعد فخرج واستشهد ببدر واستشهد أبوه خيثمة يوم أحد

  البراء بن معرور

  .بن صخر بن خنساء بن سنان

ر األنصاري اخلزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وهو بن عمة سعد بن معاذ وكان نقيب قومه بين سلمة وكان أول السيد النقيب أبو بش
  .من بايع ليلة العقبة األوىل وكان فاضالً تقياً فقيه النفس مات يف صفر قبل قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة بشهر

    

أخيه عبد اهللا عن أبيه قال خرجنا من املدينة نريد النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة وخرج حممد بن إسحاق حدثين معبد بن كعب عن 
 تعلمن واهللا لقد رأيت - معنا حجاج قومنا من أهل الشرك حىت إذا كنا بذي احلليفة قال لنا الرباء بن معرور وكان سيدنا وذا سننا 

فلقد . اهللا ال نفعل ما بلغنا أن نبينا يصلي إال إىل الشام فما كنا لنخالف قبلتهأن ال أجعل هذه البينة مين بظهر وأن أصلي إليها فقلنا و
رأيته إذا حضرت الصالة يصلي إلىالكعبة قال فعبنا عليه وأىب إال اإلقامة عليه حىت قدمنا مكة فقال يل يا بن أخي لقد صنعت يف 

سلم فلنسأله عما صنعت وكنا ال نعرف رسول اهللا فخرجنا سفري شيئاً ما أدري ما هو فانطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و
فكان العباس خيتلف إلينا . نسأل عنه فلقينا باألبطح رجالً فسألناه عنه فقال هل تعرفانه؟ قلنا ال قال فهل تعرفان العباس؟ قلنا نعم

فسألنا العباس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه بالتجارة فعرفناه فقال هو الرجل اجلالس معه اآلن يف املسجد فأتينامها فسلمنا وجلسنا 
؟ "الشاعر: "وسلم من هذان يا عم؟ قال هذا الرباء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه مث واعدنا رسول اهللا واهللا لقد صنعت كذا وكذا فقال قد كنت على قبلة لو صربت عليها فرجع إىل قبلت! فقال الرباء يا رسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة األوسط وذكر القصة بطوهلا

وروى حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أمه عن أبيه أن الرباء بن معرور أوصى بثلثه للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان أوصى بثلث 
م فرده علىالورثة فقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مات فسأل يف سبيل اهللا وأوصى بثلث لولده فقيل للنيب صلىاهللا عليه وسل

  ".اللهم اغفر له وارمحه وأدخله اجلنة وقد فعلت: "عن قربه فأتاه فصف عليه وكرب وقال

  : وكان الرباء ليلة العقبة هو أجل السبعني وهو أوهلم مبايعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان ابنه
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  بشر بن البراء

قالوا ". من سيدكم يا بين سلمة: "شراف قومه وقد روي من حديث أيب هريرة وجابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمن أ
  ".وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم األبيض اجلعد بشر بن الرباء: "اجلد بن قيس على أن فيه خبالً فقال

  .اة املسمومة يوم خيرب فأصيب وهو من كبار البدرينيقلت هو الذي أكل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الش

  سعد بن عبادة

  .بن دليم بن حارثة بن أيب حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج

  .السيد الكبري الشريف أبو قيس األنصاري اخلزرجي الساعدي املدين النقيب سيد اخلزرج

  .ررله أحاديث يسرية وهي عشرون باملك

  .مات قبل أوان الرواية روى عنه سعيد بن املسيب واحلسن البصري مرسل له عند أيب داود والنسائي حديثان

  .قال أبو األسود عن عروة إنه شهد بدراً وقال مجاعة ما شهدها

لئن : " عليه وسلمقال بن سعد كان يتهيأ للخروج إىل بدر ويأيت دور األنصار حيضهم علىاخلروج فنهش فأقام فقال النيب صلى اهللا
  ".كان سعد ما شهد بدراً لقد كان حريصاً عليها

  .قال وكان عقبياً نقيباً سيداً جواداً

وملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنةً من ثريد اللحم أو ثريد بلنب أو غريه فكانت جفنة سعد 
  .يف بيوت أزواجهتدور مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وقال البخاري يف تارخيه إنه شهد بدراً وتبعه بن مندة

  .وممن روى عنه أوالده قيس وسعيد وإسحاق وابن عباس وسكن دمشق فيما نقل بن عساكر قال ومات حبوران وقيل قربه باملنيحة

ألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرين روى بن شهاب عن عبيد اهللا عن بن عباس عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت وعليها نذر فس
  .أن أقضيه عنها

  .واألكثر جعلوه من مسند بن عباس

حدثنا يونس حدثنا محاد حدثنا عبد الرمحن بن أيب مشيلة عن رجل رده إىل سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن : أمحد يف مسنده
  ".من األنصار جمنة حبهم إميان وبغضهم نفاقإن هذا احلي : "عبادة عن أبيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قال موسى بن عقبة واجلماعة إنه أحد النقباء ليلة العقبة

    

وعن معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل قال جاء سعد بن عبادة واملنذر بن عمرو ميتاران ألهل العقبة وقد خرج القوم فنذر ما 
 قال -  حيمر النصب من دم الذبائح عليه - ين حىت تركوين كأين نصب أمحر أهل مكة فأخذ سعد وأفلت املنذر قال سعد فضربو

أما لك مبكة من تستجري به؟ قلت ال إال أن العاص بن وائل قد كان يقدم علينا باملدينة فنكرمه ! فخال رجل كأنه رمحين فقال وحيك
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  .هو عدي بن قيس السهميفقال رجل من القوم ذكر بن عمي واهللا ال يصل إليه أحد منكم فكفوا عين وإذا 

حجاج بن أرطاة عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال كان لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع علي ولواء األنصار مع سعد 
  .بن عبادة

  .رواه أبو غسان النهدي عن إبراهيم بن الزبرقان عنه

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت تكون مع علي وراية معمر عن عثمان اجلزري عن مقسم ال أعلمه إال عن بن عباس إن راية رس
  .األنصار مع سعد بن عبادة

محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إقفال أيب سفيان قال أشريوا علي فقام أبو بكر فقال 
بحرألخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد اجلس فقام سعد بن عبادة فقال لو أمرتنا يا رسول اهللا أن خنيضها ال

  .لفعلنا

من جاء بأسري فله : "أبو حذيفة حدثنا سفيان عن الكليب عن أيب صاحل عن بن عباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر
  ".يسألونك عن األنفال" فرتلت اهللا حرسناك خمافةً عليك! فجاء أبو اليسر بأسريين فقال سعد بن عبادة يا رسول" سلبه

  .ورواه عبد الرزاق عن سفيان

علي بن حبر حدثنا عبد املهيمن بن عباس بن سهل حدثنا أيب عن جدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب املرأة ويصدقها 
  .بصحفٍة كل ليلةفكان يرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ". صحفة سعد تدور معي إذا درت إليك"ويشرط هلا 

  .حممد بن إسحاق بن يسار عن أبيه مرسالً حنوه

األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم من سعد كل يوم جفنة تدور معه حيث دار وكان سعد يقول اللهم 
  .ارزقين ماالً فال تصلح الفعال إال باملال

، قال سعد 14: النور" والذين يرمون احملصنات"مة عن بن عباس قال ملا نزلت أمحد حدثنا يزيد حدثنا عباد بن منصور عن عكر
" يا معشر األنصار أال تسمعون إىل ما يقول سيدكم؟: "سيد األنصار هكذا أنزلت يا رسول اهللا؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واهللا ! ة قط فاجترأ أحد يتزوجها فقال سعد يا رسول اهللافإنه غيور واهللا ما تزوج امرأة قط إال بكراً وال طلق امرأ! قالوا ال تلمه
العلم أا حق وأا من اهللا ولكين قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال أحركه حىت آيت 

  .احلديث. بأربعة شهداء فال آيت م حىت يقضي حاجته

 وهو سيد اخلزرج وكان قبل ذلك رجالً صاحلاً ولكن احتملته احلمية فقال فقام سعد بن عبادة: ويف حديث اإلفك قالت عائشة
  .كال واهللا ال تقتله وال تقدر على ذلك

  .يعين يرد على سعد بن معاذ سيد األوس وهذا مشكل فإن بن معاذ كان قد مات

  .ة يعشيهمجرير بن حازم عن بن سريين كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إىل أهله بثمانني من أهل الصف

  .قال عروة كان سعد بن عبادة يقول اللهم هب يل محداً وجمداً اللهم ال يصلحين القليل وال أصلح عليه

قلت كان ملكاً شريفاً مطاعاً وقد التفت عليه األنصار يوم وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليبايعوه وكان موعوكاً حىت أقبل 
  . فما طاب لسعدأبو بكر واجلماعة فردوهم عن رأيهم



الذهيب-سري أعالم النبالء  83  

أقبل فبايع فقد بايع : الواقدي حدثنا حممد بن صاحل عن الزبري بن املنذر بن أيب أسيد الساعدي أن الصديق بعث إىل سعد بن عبادة
إنه قد أىب وجل فليس يبايعكم حىت ! ال أبايعكم حىت أقاتلكم مبن معي فقال بشري بن سعد يا خليفة رسول اهللا! ال واهللا: الناس فقال

يقتل ولن يقتل حىت يقتل معه ولده وعشريته فال حتركوه ما استقام لكم األمر وإمنا هو رجل وحده ما ترك فتركه أبو بكر فلما ويل 
فقال عمر أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ قال نعم وقد أفضى إليك هذا األمر وكان ! فقال إيه يا عمر! عمر لقيه فقال إيه يا سعد

 وقد أصبحت كارهاً جلوارك قال من كره ذلك حتول عنه فلم يلبث إال قليالً حىت انتقل إىل الشام صاحبك واهللا أحب إلينا منك
  .فمات حبوران

  .إسنادها كما ترى

  : بن عون عن بن سريين أن سعداً بال قائماً فمات فسمع قائل يقول

  رج سعد بن عباده  قتلنا سيد الخز قد

    

  ن فلم نخط فؤاده  بسهمي ورميناه

  .ل سعد بن عبد العزيز أول ما فتحت بصرى وفيها مات سعد بن عبادةوقا

  .وقال أبو عبيد مات سنة أربع عشرة حبوران

  .وروى بن أيب عروبة عن بن سريين أن سعد به عبادة بال قائماً فمات وقال إين أجد دبيباً

  .اجلن حبوراناألصمعي حدثنا سلمة بن بالل عن أيب رجاء قال قتل سعد بن عبادة بالشام رمته 

الواقدي حدثنا حيىي بن عبد العزيز من ولد سعد عن أبيه قال تويف سعد حبوران لسنتني ونصف من خالفة عمر فما علم مبوته 
  : باملدينة حىت مسع غلمان قائالً من بئر يقول

  رج سعد بن عباده  قتلنا سيد الخز قد

 فلم نخط فؤاده ن  بسهمي ورميناه

  .لك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيهفذعر الغلمان فحفظ ذ

  .وإمنا جلس يبول يف نفق فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده

وقال حيىي بن بكري وابن عائشة وغريمها مات حبوران سنة ست عشرة وروى املدائين عن حيىي بن عبد العزيز عن أبيه قال مات يف 
  .خالفة أيب بكر

  .ية وحيسن العوم والرميقال بن سعد كان سعد يكتب يف اجلاهل

وكان من أحسن ذلك مسي الكامل وكان سعد وعده آباء له قبله ينادى على أطمهم من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن 
  .حارثة

  سعد بن معاذ
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  .بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل

ي الذي اهتز العرش ملوته ومناقبه مشهورة يف الصحاح ويف السرية السيد الكبري الشهيد أبو عمرو األنصاري األوسي األشهلي البدر
  .وغري ذلك وقد أوردت مجلة من ذلك يف تاريخ اإلسالم يف سنة وفاته

  : نقل بن الكليب عن عبد احلميد بن أيب عيسى بن جرب عن أبيه أن قريشاً مسعت هاتفاً على أيب قبيس يقول

  خشى خالف المخالفبمكة ال ي  فإن يسلم السعدان يصبح محمد

  : فقال أبو سفيان من السعدان؟ سعد بكر سعد متيم؟ فسمعوا يف الليل اهلاتف يقول

  ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف  سعد سعد األوس كن أنت ناصراً أيا

  على اهللا في الفردوس منية عارف  إلى داعي الهدى وتمنيا أجيبا

 لفردوس ذات رفارفمن ا جنان  فإن ثواب اهللا للطالب الهدى

  .فقال أبو سفيان هو واهللا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة

كيف تعلمون ! أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمري فقال بن إسحاق ملا أسلم وقف على قومه فقال يا بين عبد األشهل
قال فواهللا ما . ؤكم حىت تؤمنوا باهللا ورسولهأمري فيكم؟ قالوا سيدنا فضالً وأميننا نقيبةً قال فإن كالمكم علي حرام رجالكم ونسا

  .بقي يف دار بين عبد األشهل رجل وال امرأة إال وأسلموا

انطلق سعد بن معاذ معتمراً فرتل على أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إىل : أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن بن مسعود قال
: فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال. نتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس طفتا: الشام مير باملدينة فيرتل عليه فقال أمية له

ال ترفع صوتك : فقال أمية. فتالحيا. نعم: أتطوف آمنا وقد آويتم حممداً وأصحابه؟ قال: فقال. من الذي يطوف آمناً؟ قال أنا سعد
ال ترفع : فجعل أمية يقول: قال. ين لقطعت عليك متجرك بالشامواهللا لو منعت: فقال سعد. على أيب احلكم فإنه سيد أهل الوادي

واهللا : قال. نعم: إياي؟ قال: قال. يزعم أنه قاِتلُك: دعنا منك فإين مسعت حممداً صلى اهللا عليه وسلم يقول: فغضب وقال. صوتك
: قالت. ؟ زعم أنه مسع حممدا يزعم أنه قاتليأما تعلمني ما قال يل أخي اليثريب: ما يكذب حممد فكاد يحِدث فرجع إىل امرأته فقال

: فقال له أبو جهل. ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب؟ فأراد أن ال خيرج: واهللا ما يكذب حممد فلما خرجوا لبدر قالت امرأته

  .فسار معهم فقتله اهللا. إنك من أشراف أهل الوادي فسر معنا يوماً أو يومني

  .ورمي يوم اخلندق فعاش شهراً مث انتِقض جرحه فمات. بن معاذوشهد بدراً سعد : قال بن شهاب

حدثين أبو ليلى عبد اهللا بن سهل أن عائشة كانت يف حصن بين حارثة يوم اخلندق وأم سعد معها فعرب سعد عليه درع : بن إسحاق
  : مقلَّصة قد خرجت منه ذراعه كلها ويف يده حربة يرفل ا ويقول

  ال بأس بالموت إذا حان االجل   حملقليالً يشهد الهيجا لبث

    

فرمي سعد . يا أم سعد لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي: فقلت هلا. قد أخرت! أي بين: فقالت له أمه. محل بن بدر: يعين
 اللهم إن كنت .عرق اهللا وجهك يف النار: خذها مين وأنا بن العرقة فقال: بسهم قطع منه األكحل رماه بن العرقة فلما أصابه قال
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اللهم إن . أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقين هلا فإنه ال قوم أحب إيل من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه
  .كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعلها يل شهادة وال تمتين حىت تِقر عيين من بين قريظة

فرماه يف األكحل فضرب عليه رسول اهللا . ِحبان بن العرقة:  رجل من قريش يقال لهرمى سعداً: عن أبيه عن عائشة قالت: هشام
وإن كنت : فدعا سعد فقال يف ذلك: قالت. مث إن كَلْمه حتجر للربء: قالت. صلى اهللا عليه وسلم خيمة يف املسجد ليعوده من قريب

ما ! يا أهل اخليمة: فقالوا. ن لبته فلم يرعهم إال والدم يسيلفانفجر م. قد وضعت احلرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتيت فيها
  .فمات منها. هذا؟ فإذا جرحه يغذو

  .متفق عليه بأطول من هذا

رمي سعد يوم االحزاب فقطعوا أكحله فحسمه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنار فانتفخت يده : عن أيب الزبري عن جابر قال: الليث
اللهم ال خترج نفسي حىت تِقر عيين من بين قريظة فاستمسك : أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قالفتركه فرتفه الدم فحسمه 
فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحكم أن يقتل رجاهلم وتسىب . حىت نزلوا على حكم سعد. عرقه فما قطرت منه قطرة

  .لهم انفتق عرقهوكانوا أربع مئة فلما فرغ من قت: نساؤهم وذراريهم قال

: جلس النيب صلى اهللا عليه وسلم على قرب سعد وهو يدفن فقال: عن معاذ بن رفاعة عن جابر قال: يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد

عجبت هلذا العبد الصاحل شدد عليه يف قربه حىت كان هذا : سبحان اهللا مرتني فسبح القوم مث قال اهللا أكرب اهللا اكرب فكربوا فقال"
  ". فرج لهحني

واهللا : فقال رجال من املنافقني. كان سعد بادناً فلما محلوه وجدوا له خفة: حدثين من ال أم عن احلسن البصري قال: بن إسحاق
والذي نفسي بيده لقد . إن له محلة غريكم: "فقال. فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. إن كان لبادنا وما محلنا أَخف منه

  ". املالئكة بروح سعد واهتز له العرشاستبشرت

خرجت يوم اخلندق أقفو آثار الناس فسمعت : أنبأنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: يزيد بن هارون
. افهفجلست فمر سعد وعليه درع قد خرجت منه أطر. وئيد األرض ورائي فإذا سعد ومعه بن أخيه احلارث بن أوس حيمل ِمجنة

ما يؤمنك أن ! ما جاء بك؟ واهللا إنك جلريئة: وكان من أطول الناس وأعظمهم فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر فيهم عمر فقال
يكون بالء؟ فما زال يلومين حىت متنيت أن األرض اشتقت ساعتئذ فدخلت فيها وإذا رجل عليه ِمغفر فريفعه عن وجهه فإذا هو 

  .ت وأين التحوز والِفرار إال إىل اهللاقد أكثر! وحيك: فقال. طلحة

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافلني من : عن حممد بن إبراهيم حدثين علقمة بن وقاص عن عائشة قالت: حممد بن عمرو
ألشهل من مكة حىت إذا كنا بذي احلليفة وأسيد بن حضري بيين وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيلقى غلمان بين عبد ا

غفر اهللا لك أتبكي على أمرأة وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فسأهلم أسيد فنعوا له امرأته فتقنع يبكي قلت له. األنصار
وقد مسعت رسول اهللا صلى . ليحق يل أن ال أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ: وسلم وقد قدم اهللا لك من السابقة ما قدم؟ فقال

  ".لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ: "قال: وما مسعت؟ قال: قلت: قول ما يقول قالاهللا عليه وسلم ي

" من كانت به فهو حظه من النار: "حدثنا أبو املتوكل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر احلُمى فقال: إمساعيل بن مسلم العبدي

  .فسأهلا سعد بن معاذ ربه فلزمته فلم تفارقه حىت مات
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فانتفخت . رمي سعد بن معاذ يوم االحزاب فقطعوا أَكحلَه فحسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنار: عن جابر قال: أبو الزبري
  .يده فرتفه فحسمه أخرى

ملا انفجر جرح سعد عجل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسنده إىل صدره والدماء : عن عمرو بن شرحبيل قال: أبو إسحاق
فجاء عمر فقال " مهالً أبا بكر: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! وانكسار ظهراه على سعد: فجاء أبو بكر فقال. هتسيل علي

  .رواه شعبة عنه. إنا هللا وإنا إليه راجعون

    

 وهو حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر سعد بن معاذ: عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: حممد بن عمرو
والذي نفس حممد بيده إين ألعرف بكاء أيب بكر : قالت. ميوت يف القبة اليت ضرا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أي أمه: قال علقمة فقلت" رمحاء بينهم"من بكاء عمر وإين لفي حجريت فكانا كما قال اهللا 
  . كان ال تدمع عينه على أحد ولكنه كان إذا وجد فإمنا هو آخذ بلحيته:وسلم يصنع؟ قالت

ملا قضي سعد يف بين قريظة مث رجع انفجر جرحه فبلغ ذلك : أنبأنا إمساعيل بن أيب خالد عن رجل من األنصار قال: يزيد بن هارون
فقال رسول اهللا صلى . جالً أبيض جسيماًرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاه فوضع رأسه يف حجره وسجي بثوب أبيض وكان ر

فلما " اللهم إن سعداً قد جاهد يف سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه خبري ما تقبلت به روحاً: "اهللا عليه وسلم
هللا وقال النيب السالم عليك يا رسول اهللا إين أشهد أنك رسول ا: مسع سعد كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح عينيه مث قال

  : وأمه تبكي وتقول: قال". استأذن اهللا من مالئكته عددكم يف البيت ليشهدوا وفاة سعد: "صلى اهللا عليه وسلم ألهل البيت

 وِجدا حزامةً  ويل أمك سعدا

  . هذا مرسل"دعوها فغريها من الشعراء أكذب: "أتقولني الشعر على سعد؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقيل هلا

ملا انفجرت يد سعد بالدم قام إليه رسول اهللا : أنبأنا معاذ بن حممد عن عطاء بن أيب مسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: والواقدي
  .صلى اهللا عليه وسلم فاعتنقه والدم ينفح من وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحليته حىت قضى

فكان النيب . ا أصيب أَكحلُ سعٍد فثقل حولوه عند امرأة يقال هلا رفيدة تداوي اجلرحىمل: عن حممود بن لبيد قال: عاصم بن عمر
كيف أمسيت وكيف أصبحت؟ فيخربه حىت كانت الليلة اليت نقله قومه فيها وثقل فاحتملوه : صلى اهللا عليه وسلم إذا مر به يقول

فخرج وخرجنا معه واسرع حىت تقطعت شسوع نعالنا . هانطلقوا ب: إىل بين عبد األشهل إىل منازهلم وجاء رسول اهللا فقيل
فانتهى إىل البيت " إين أخاف أن تسبقنا إليه املالئكة فتغسله كما غسلت حنظلة: "وسقطت أرديتنا فشكا ذلك إليه أصحابه فقال

  : وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول

 وِجدا حزامةً  ويل أم سعٍد سعدا

ما مينعه : "قال. ما محلنا يا رسول اهللا ميتاً أخف علينا منه: يقول له القوم: قال. مث خرج به" كل باكية تكذب إال أم سعد: "فقال
  ".أن خيف وقد هبط من املالئكة كذا وكذا مل يهبطوا قط قبل يومهم قد محلوه معكم

جزاك اهللا : "فسه فقالدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سعد وهو يكيد ن: عن مساك مسع عبد اهللا بن شداد يقول: شعبة
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  ".خرياً من سيد قوٍم فقد أجنزت ما وعدته ولينِجزنك اهللا ما وعدك

عن حممد بن زياد عن عبد الرمحن بن سعد به معاذ أن بين قريظة نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : محاد بن سلمة
إين أعلم أن اهللا قد أمرك : قال" أشر علي يف هؤالء: "رحه فقال لهفأرسل إىل سعد فجيء به حمموالً على محار وهو مضىن من ج

والذي نفسي بيده : "فقال. لو وليت أمرهم لقتلت مقاِتلتهم وسبيت ذراريهم" قال" أجل ولكن أشر: "قال. فيهم بأمر أنت فاعله
  ".لقد أشرت علي فيهم بالذي أمرين اهللا به

ملا حكم سعد يف بين قريظة أن يقتل من جرت عليه : عن عامر بن سعد عن أبيه قالعن سعد بن إبراهيم : حممد بن صاحل التمار
  ".لقد حكم فيهم حبكم اهللا الذي حكم به من فوق سبع مسوات: "املواسي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.  بساعده فارتفع الدم إىل عضدهمل يرق دم سعد حىت أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال: إسرائيل

  .اللهم ال متتين حىت تشفيين من بين قريظة: فكان سعد يقول

كنت ممن حفر لسعد قربه بالبقيع : حدثين سعيد بن حممد عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن جده قال: الواقدي
  .فكان يفوح علينا املسك كلما حفرنا حىت انتهينا إىل اللحد

أخذ إنسان قبضة من تراب قرب سعد فذهب ا مث نظر : وأخربين حممد بن املنكدر عن حممد بن شرحبيل بن حسنة قال: قال ربيحمث 
  .فإذا هي مسك ورواها حممد بن عمرو بن علقمة عن بن املنكدر

    

 سعد بن معاذ رجالً أبيض طواالً كان: أنبأنا عبيد بن جبرية عن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: الواقدي
مجيالً حسن الوجه أعني حسن اللحية فرمي يوم اخلندق سنة مخس من اهلجرة فمات من رميته تلك وهو يومئذ بن سبع وثالثني 

  .فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفن بالبقيع. سنة

ملا انتهوا إىل : د بن احلصني عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه قالأنبأنا حممد بن عمر حدثين إبراهيم بن احلصني عن داو: بن سعد
احلارث بن أوس وأسيد بن احلضري وأبو نائلة سلكان وسلمة بن سالمة بن وقش ورسول اهللا صلى اهللا عليه : قرب سعد نزل فيه أربعة

 فسبح املسلمون حىت ارتج البقيع مث كرب ثالثاً فلما وضع يف قربه تغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسبح ثالثاً. وسلم واقف
  ".تضايق على صاحبكم القرب وضم ضمةً لو جنا منها أحد لنجا هو مث فرج اهللا عنه: "وكرب املسلمون فسئل عن ذلك فقال

يا وكما جيد من أمل هذه الضمة ليست من عذاب القرب يف شيء بل هو أمر جيده املؤمن كما جيد أمل فقد ولده ومحيمه يف الدن: قلت
مرضه وأمل خروج نفسه وأمل سؤاله يف قربه وامتحانه وأمل تأثره ببكاء أهله عليه وأمل قيامه من قربه وأمل املوقف وهوله وأمل الورود 

فق فهذه األراجيف كلها قد تنال العبد وما هي من عذاب القرب وال من عذاب جهنم قط ولكن العبد التقي ير. على النار وحنو ذلك
وأنذرهم يوم اآلزفة إذ : "وقال" وأنذرهم يوم احلسرة: "قال اهللا تعاىل. اهللا به يف بعض ذلك أو كله وال راحة للمؤمن دون لقاء ربه

ومع هذه اهلزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل اجلنة وأنه من أرفع . فنسأل اهللا تعاىل العفو واللطف اخلفي" القلوب لدى احلناجر
سل ربك العافية وأن . كأنك يا هذا تظن أن الفائز ال يناله هول يف الدارين وال روع وال أمل وال خوف.  عنهالشهداء رضي اهللا

  .حيشرنا يف زمرة سعد

إن للقرب ضغطة ولو كان أحد ناجياً منها جنا : "حدثنا سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: شعبة
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  .إسناده قوي". ذمنها سعد بن معا

حدثنا بن أيب عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن عائشة عن النيب صلى اهللا : عقبة بن مكرم
  ".لو جنا أحد من ضمة القرب لنجا منها سعد: "عليه وسلم

 وكان واقد من أعظم الناس -  بن مالك دخلت على أنس: أنبأنا حممد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد قال: يزيد بن هارون
: إنك بسعد لشبيه مث بكى فأكثر البكاء مث قال: قال. أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ: من أنت؟ قلت:  فقال يل-وأطوهلم 

ليه وسلم بعث رسول اهللا جيشا إىل أكيدر دومة فبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا ع. يرحم اهللا سعداً كان من أعظم الناس وأطوهلم
أتعجبون من : "فلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا ميسحوا وينظرون إليها فقال. جببة من ديباج منسوج فيها الذهب

  ".فواهللا ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن مما ترون: "مارأينا ثوباً قط أحسن منه قال! يا رسول اهللا: قالوا" هذه اجلبة؟

  . معاذ وأسعد بن زرارة ابين خالةقيل كان سعد بن

وقال بن إسحاق آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني سعد بن معاذ وأيب عبيدة بن اجلراح وقيل آخى بينه وبني سعد بن أيب 
  .وقاص

سلم قال يف حلة وثبت أن النيب صلى اهللا عليه و" إن العرش اهتز ملوت سعٍد فرحاً به: "وقد تواتر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذه: "تعجبوا من حسنها

اهتز العرش ملوت سعد بن : "وقال النضر بن مشيل حدثنا عوف عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".معاذ

  .مث قال النضر وهو إمام أهل اللغة اهتز فرح

  ".اهتز عرش الرمحن ملوت سعد: "ن جابر مرفوعاًاألعمش عن أيب سفيان ع

 ولو أشاء -يوسف بن املاجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  . إسناد صاحل.أي لسعد بن معاذ- " اهتز عرش الرمحن له: " وهو يقول- أن أقبل اخلامت الذي بني كتفيه من قريب منه لفعلت 

وخرج النسائي من طريق معاذ بن رفاعة عن جابر قال جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من هذا العبد الصاحل 
. الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء وحترك له العرش فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا سعد قال فجلس على قربه

  .احلديث

    

ن أيب خالد عن إسحاق بن راشد عن أمساء بنت يزيد قالت ملا تويف سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النيب صلى اهللا عليه إمساعيل ب
  ".أال يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك اهللا إليه واهتز له العرش: "وسلم

  .هذا مرسل

  ".اهتز هلا عرش الرمحن: "ه وسلم يقول وجنازة سعد بني أيديهمبن جريج عن أيب الزبري عن جابر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا علي

  ".اهتز هلا عرش الرمحن: "بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجنازة سعد موضوعة

  ".اهتز العرش حلب لقاء اهللا سعداً: "مجاعة عن عطاء بن السائب عن جماهد عن بن عمر يرفعه
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 إسحاق عن معاذ بن رفاعة قال حدثين من شئت من رجال قومي أن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني يونس عن بن
من هذا امليت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام سريعاً جير ! قبض سعد معتجراً بعمامة من إستربٍق فقال يا حممد

  .ثوبه إىل سعد فوجده قد مات

  : اق عن أمية بن عبد اهللا عن بعض آل سعد أن رجالً قالقال بن إسح

 به إال لسعد أبي عمرو سمعنا  وما اهتز عرش اهللا من موت هالك

هذا العبد : "حدثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر ومنهم من أرسله قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا بن إدريس
تحت أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من املالئكة مل يرتلوا إىل األرض قبل ذلك لقد ضم ضمة مث الصاحل الذي حترك له العرش وف

  .يعين سعداً" أفرج عنه

  .رواه حممد بن سعد عن إمساعيل بن مسعود عنه

م ضمةً لو جنا أحد من ضغطة القرب لنجا سعد ولقد ض: "أبو معشر عن سعيد املقربي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .هذا منقطع". اختلفت منها أضالعه من أثر البول

  .ويروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم محل جنازة سعد خطوات ومل يصح

الواقدي حدثين سعيد بن حممد عن ربيح بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده أيب سعيد قال كنت ممن حفر لسعد قربه بالبقيع وكان 
  .يفوح علينا املسك كلما حفرنا

  .قال ربيح فأخربين حممد بن املنكدر عن رجل قال أخذ إنسان قبضة من تراب قرب سعد فذهب ا مث نظر إليها بعد فإذا هي مسك

  .وروى حنوه حممد بن عمرو بن علقمة عن بن املنكدر عن حممد بن شرحبيل بن حسنة

اً على املسلمني بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت ما كان أحد أشد فقد
  .وصاحبيه أو أحدمها من سعد بن معاذ

الواقدي أنبأنا عبيد بن جبرية عن احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال كان سعد أبيض طواالً مجيالً حسن الوجه 
  .أعني حسن اللحية عاش سبعاً وثالثني سنة

  ".اهتز العرش لروح سعد بن معاذ: "رجل عن حذيفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو إسحاق السبيعي عن 

  ".اهتز عرش الرمحن لوفاة سعد: "وروى سليمان التيمى عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إمنا يعين : قال.  اهللا سعداًبن سعد أنبأنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن جماهد عن بن عمر قال اهتز العرش حلب لقاء
  .، قال إمنا تفسحت أعواده100: يوسف" ورفع أبويه على العرش"وقرأ . السرير

ضم سعد يف القرب ضمة : "ما حبسك؟ قال! قال ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قربه فاحتبس فلما خرج قيل يا رسول اهللا
  ".فدعوت اهللا أن يكشف عنه

 أدري أهو من قول بن عمر أو من قول جماهد وهذا تأويل ال يفيد فقد جاء ثابتاً عرش الرمحن وعرش اهللا قلت تفسريه بالسرير ما
والعرش خلق هللا مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز مبشيئة اهللا وجعل فيه شعوراً حلب سعد كما جعل تعاىل شعوراً يف جبل أحد حببه النيب 
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، مث عمم 44: اإلسراء" تسبح له السموات السبع واألرض: "، وقال10: سبأ" ويب معهيا جبال أ: "صلى اهللا عليه وسلم وقال تعاىل
ويف صحيح البخاري قول بن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وهذا حق". وإن من شيء إال يسبح حبمده: "فقال

  .وهذا باب واسع سبيله اإلميان

من كانت به فهي حظه : "توكل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر احلمى فقالأبو نعيم حدثنا إمساعيل بن مسلم العبدي عن أيب امل
  .فسأهلا سعد بن معاذ ربه فلزمته حىت فارق الدنيا" من النار

  .كان لسعد من الولد عبد اهللا وعمرو فكان لعمرو تسعة أوالد

  زيد بن الخطاب

  .بن نفيل بن عبد العزى بن رياح

    

 أبو عبد الرمحن القرشي العدوي أخو أمري املؤمنني عمر وكان أسن من عمر وأسلم قبله وكان أمسر السيد الشهيد ااهد التقي
طويالً جداً شهد بدراً واملشاهد وكان قد آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معن بن عدي العجالين ولقد قال له عمر يوم 

ل فتركاها مجيعاً وكانت راية املسلمني معه يوم اليمامة فلم يزل يقدم ا يف قال إين أريد من الشهادة ما تريد قا. بدر البس درعي
حنر العدو مث قاتل حىت قتل فوقعت الراية فأخذها سامل موىل أيب حذيفة وحزن عليه عمر وكان يقول أسلم قبلي واستشهد قبلي 

  .وكان يقول ما هبت الصبا إال وأنا أجد ريح زيد

  .بن عمر خرب النهي عن قتل عوامر البيوت وروى عنه ولده عبد الرمحن بن زيد حديثنيحدث عنه بن أخيه عبد اهللا 

  .استشهد يف ربيع األول سنة اثنيت عشرة

واستشهد يومئذ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريهم حنو من ست مئة منهم أبو حذيفة بن عتبة العبشمي ومواله 
بن احلصني الغنوي وثابت بن قيس بن مشاس وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو القرشي العامري وعباد سامل أحد القراء وأبو مرثد كناز 

بن بشر األشهلي الذي أضائت له عصاه ومعن بن عدي بن اجلد بن العجالن األنصاري أخو عاصم وأبو النعمان بشري بن سعد بن 
اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول األنصاري وعشرم بدريون ثعلبة اخلزرجي وأبو دجانة مساك بن خرشة الساعدي األنصاري وعبد 

  .ويقال إن أبا دجانة هو الذي قتل يومئذ مسيلمة الكذاب

  أسعد بن زرارة

  .بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار

  .السيد نقيب بين النجار أبو أمامة األنصاري اخلزرجي من كرباء الصحابة

  .ة فلم جيعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعده نقيباً على بين النجار وقال أنا نقيبكم فكانوا يفخرون بذلكتويف شهيداً بالذحب

  .قال بن إسحاق تويف والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبين مسجده قبل بدر

سة نفر من اخلزرج فآمنوا به فلما قال أبو العباس الدغويل قيل إنه لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل العقبة األوىل بسنة مع مخ
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قدموا املدينة تكلموا باإلسالم يف قومهم فلما كان العام املقبل خرج مهم اثنا عشر رجالً فهي العقبة األوىل فانصرفوا معهم وبعث 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري يقرئهم ويفقههم

بد الرمحن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أيب حني عمي فإذا خرجت قال بن إسحاق حدثنا حممد بن أيب أمامة بن سهل عن ع
أرأيت استغفارك أليب أمامة كلما مسعت أذان اجلمعة ما ! فقلت يا أبة. به إىل اجلمعة فسمع األذان صلى على أيب أمامة واستغفر له

قال له نقيع اخلضمات قلت فكم كنتم يومئذ؟ كان أول من مجع بنا باملدينة يف هزم النبيت من حرة بين بياضة ي! هو؟ قال أي بين
فكان أسعد مقدم النقباء االثين عشر فهو نقيب بين النجار وأسيد بن احلضري نقيب بين عبد األشهل وأبو اهليثم . قال أربعون رجالً

 اخلزرجي احلارثي قتل بن التيهان البلوي من حلفاء بين عبد األشهل وسعد بن خيثمة األوسي أحد بين غنم بن سلم وسعد بن الربيع
يوم أحد وعبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة اخلزرجي احلارثي قتل يوم مؤتة وعبد اهللا بن عمرو بن حرام أبو جابر السلمي نقيب بين 

سلمة وسعد بن عبادة بن دليم اخلزرجي الساعدي رئيس نقيب واملنذر بن عمرو الساعدي النقيب قتل يوم بئر معونة والرباء بن 
  .اخلزرجي السلمي وعبادة بن الصامت اخلزرجي من القواقلة ورافع بن مالك اخلزرجى الزرقي رضي اهللا عنهممعرور 

: وروى شعبة عن حممد بن عبد الرمحن أن جده أسعد بن زرارة أصابه وجع الذبح يف حلقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يقولون هال دفع . ميتة سوء لليهود: " فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفكواه بيده" ألبلغن أو ألبلني يف أيب أمامة عذراً"
  ".عن صاحبه وال أملك له وال لنفسي من اهللا شيئاً

وقيل إنه مات يف السنة األوىل من اهلجرة رضي اهللا عنه وقد مات فيها ثالثة أنفس من كرباء اجلاهلية ومشيخة قريش العاص بن 
  .رو والوليد بن املغرية املخزومي والد خالد وأبو أحيحة سعيد بن العاص األمويوائل والسهمي والد عم

  .الواقدي حدثين معمر عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل قال هم اثنا عشر نقيباً رأسهم أسعد بن زرارة

  .وعن عمر عن عائشة قالت نقب النيب صلى اهللا عليه وسلم أسعد على النقباء

    

لرمحن قال خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إىل مكة إىل عتبة بن ربيعة فسمعا برسول اهللا فأتياه وعن خبيب بن عبد ا
  .فعرض عليهما اإلسالم وقرأ عليهما القرآن فأسلما فكانا أول من قدم املدينة باإلسالم

 صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس الصلوات وعن أم خارجة أخربتين النوار أم زيد بن ثابت أا رأت أسعد بن زرارة قبل مقدم النيب
اخلمس جيمع م يف مسجد بناه قالت فأنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم ملا قدم صلى يف ذلك املسجد وبناه فهو مسجده 

  .اليوم

اكتو فإين ال : "وسلم فقالإسرائيل عن منصور عن حممد بن عبد الرمحن قال أخذت أسعد بن زرارة الذحبة فأتاه النيب صلى اهللا عليه 
  ".ألوم نفسي عليك

زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن عمرو بن شعيب عن بعض الصحابة قال كوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسعد مرتني يف 
  ".ال أدع يف نفسي منه حرجاً: "حلقة من الذحبة وقال

  . عليه وسلم يف أكحله مرتنيالثوري عن أيب الزبري عن جابر قال كواه رسول اهللا صلى اهللا

  .وقيل كواه فحجر به حلقه يعين بالكي
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وقيل أوصى أسعد ببناته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكن ثالثاً فكن يف عيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدرن معه يف 
  .بيوت نسائه وهن فريعة وكبشة وحبيبة فقدم عليه حلي فيه ذهب ولؤلؤ فحالهن منه

  .وعن بن أيب الرجال قال جاءت بنو النجار فقالوا مات نقيبنا أسعد فنقب علينا يا رسول اهللا قال أنا نقيبكم

  .قال الواقدي األنصار يقولون أول مدفون يف البقيع أسعد واملهاجرون يقولون أول من دفن به عثمان بن مظعون

سعد وأخذته الشوكة فأمر به فطوق عنقه بالكي طوقاً فلم يلبث إال وعن أيب أمامة بن سهل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد أ
  .يسرياً حىت تويف رضي اهللا عنه

  عتبة بن غزوان

  .بن جابر بن وهيب

السيد األمري ااهد أبو غزوان املازين حليف بين عبد مشس أسلم سابع سبعة يف اإلسالم وهاجر إىل احلبشة مث شهد بدراً واملشاهد 
  .اة املذكورين ومن أمراء الغزاة وهو الذي اختط البصرة وأنشأهاوكان أحد الرم

  .حدث عنه خالد بن عمري العدوي وقبيصة بن جابر وهارون بن رئاب واحلسن البصري ومل يلقاه وغنيم بن قيس املازين

  .وقيل كنيته أبو عبد اهللا

  . من ولد عتبة بن غزوانبن سعد أنبأنا حممد بن عمر حدثنا جبري بن عبد اهللا وإبراهيم بن عبد اهللا

قاال استعمل عمر عتبة بن غزوان على البصرة فهو الذي مصر البصرة واختطها وكانت قبلها اُألبلَّة وبىن املسجد بقصب ومل ينب ا 
  .داراً

ك فلما كثروا وقيل كانت البصرة قبل تسمى أرض اهلند فأول ما نزهلا عتبة كان يف مثان مئة ومسيت البصرة حبجارة سود كانت هنا
  .بنوا سبع دساكر من لنب اثنتني منها يف اخلريبة فكان أهلها يغزون جبال فارس

قال بن سعد كان سعد يكتب إىل عتبة وهو عامله فوجد من ذلك واستأذن عمر أن يقدم عليه فأذن له فاستخلف على البصرة 
وما عليك يا عتبة أن تقر باألمر لرجل من قريش؟ : ثر قالاملغرية فشكا إىل عمر تسلط سعد عليه فسكت عمر فأعاد عليه عتبة وأك

ويل صحبة قدمية قال ال ننكر ذلك من فضلك " حليف القوم منهم: "قال أولست من قريش؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ه البطن وقدم سويد غالمه بتركته فأىب عمر ورده فمات بالطريق أصاب. قال أما إذ صار األمر إىل هذا فواهللا ال أرجع إىل البصرة أبداً

على عمر وذلك سنة سبع عشرة رضي اهللا عنه تويف بطريق البصرة وافداً إىل املدينة سنة سبع عشرة وقيل مات سنة مخس عشرة 
  .وعاش سبعاً ومخسني سنة رضي اهللا عنه

  .له حديث يف صحيح مسلم

أال إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ومل يبق : ن غزوان فقالأبو نعامة السعدي عن خالد بن عمري وشويس قاال خطبنا عتبة ب
  .وذكر احلديث. منها إال صبابة كصبابة اإلناء وإنكم يف دار تنتقلون عنها فانتقلوا خبري ما حبضرتكم

  عكاشة بن محصن
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نيب صلى اهللا عليه وسلم على السعيد الشهيد أبو حمصن األسدي حليف قريش من السابقني األولني البدريني أهل اجلنة استعمله ال
  .سرية الغمر فلم يلقوا كيداً

وروي عن أم قيس بنت حمصن قالت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعكاشة بن أربع وأربعني سنة قال وقتل بعد ذلك بسنة 
  .ببزاخة يف خالفة أيب بكر الصديق سنة اثنيت عشرة وكان من أمجل الرجال رضي اهللا عنه

    

  .ا القول والصحيح أن مقتله كان يف سنة إحدى عشرة قتله طليحة األسدي الذي ارتد مث أسلم بعد وحسن إسالمهكذا هذ

وقد أبلى عكاشة يوم بدر بالء حسناً وانكسر سيفه يف يده فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم عرجوناً من خنل أو عوداً فعاد بإذن اهللا 
  .شاهديف يده سيفاً فقاتل به وشهد به امل

  .حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وغريمها

وكان خالد بن الوليد قد جهزه مع ثابت بن أقرم األنصاري العجالين طليعةً له على فرسني فظفر ما طليحة فقتلهما وكان ثابت 
  .بدرياً كبري القدر ومل يرو شيئاً

  .أنت أعلم باحلرب مين:  أقرم فلم يطق فدفعها إىل خالد وقالوقيل إن بن رواحة األمري يوم مؤتة ملا أصيب دفع الراية إىل ثابت بن

  ثابت بن قيس

بن مشاس بن زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج أبو حممد وقيل 
  .أبو عبد الرمحن

  . يشهد بدراً شهد أحداً وبيعة الرضوانخطيب األنصار كان من جنباء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل

وأمه هند الطائية وقيل بل كبشة بنت واقد بن اإلطنابة وإخوته ألمه عبد اهللا بن رواحة وعمرة بنت رواحة وكان زوج مجيلة بنت 
  .عبد اهللا بن أيب بن سلول فولدت له حممداً

ار وقيل بل املؤاخاة بني عمار وحذيفة وكان جهري الصوت قال بن إسحاق قيل آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عم
  .خطيباً بليغاً

األنصاري حدثين محيد عن أنس قال خطب ثابت بن قيس مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فقال مننعك مما مننع منه 
  .قالوا رضينا. أنفسنا وأوالدنا فما لنا؟ قال اجلنة

إين أخشى أن أكون قد ! مساعيل بن حممد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس قال يا رسول اهللاعن بن شهاب عن إ: مالك وغريه
وينهانا اهللا عن اخليالء وإين امرؤ أحب اجلمال وينهانا اهللا أن . هلكت ينهانا اهللا أن حنب أن حنمد مبا ال نفعل وأجدين أحب احلمد

  .؟"أما ترضى أن تعيش محيداً وتقتل شهيداً وتدخل اجلنة! ا ثابتي: "نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا رجل رفيع الصوت فقال

، قال ثابت بن قيس أنا كنت أرفع صويت 2: اآلية احلجرات" ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب"أيوب عن عكرمة قال ملا نزلت 
 أقعده فقال بل هو من أهل اجلنة فلما فوق صوته فأنا من أهل النار فقعد يف بيته فتفقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ما

خلوا سنين لعلي أصلي ! يا معشر األنصار! وأف هلؤالء وملا يصنعون! كان يوم اليمامة ازم الناس فقال ثابت أٍف هلؤالء وملا يعبدون
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  .حبرها ساعة ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل

أال ترى ما لقي الناس؟ !  قيس يوم اليمامة وهو يتحنط فقلت أي عمأيوب عن مثامة بن عبد اهللا عن أنس قال أتيت على ثابت بن
  .فقال اآلن يا بن أخي

بن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس قال جئته وهو يتحنط فقلت أال ترى؟ فقال اآلن يا بن أخي مث أقبل فقال هكذا عن 
  . صلى اهللا عليه وسلم فقاتل حىت قتلوجوهنا نقارع القوم بئس ما عودمت أقرانكم ما هكذا كنا نقاتل مع رسول اهللا

محاد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد حتنط ولبس ثوبني أبيضني فكفن فيهما وقد ازم القوم 
ساعة فحمل فقاتل حىت فقال اللهم أين أبرأ إليك مما جاء به هؤالء وأعتذر من صنيع هؤالء بئس ما عودمت أقرانكم خلوا بيننا وبينهم 

قتل وكانت درعه قد سرقت فرآه رجل يف النوم فقال له إا يف قدر حتت إكاف مبكان كذا وكذا وأوصاه بوصايا فنظروا فوجدوا 
  .الدرع كما قال وأنفذوا وصاياه

  ".نعم الرجل ثابت بن قيس بن مشاس: "سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فقام " قم فأجب خطيبهم: "وعن الزهري أن وفد متيم قدموا وافتخر خطيبهم بأمور فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس
  .فحمد اهللا وأبلغ وسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون مبقامه

فاختلعت . قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعمال أنا وال ثابت بن قيس : وهو الذي أتت زوجته مجيلة تشكوه وتقول يا رسول اهللا
  .منه

وقيل ولدت حممداً بعد فجعلته يف لفيف وأرسلت به إىل ثابت فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحنكه ومساه حممداً فاختذ له 
  .مرضعاً

    

الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين عطاء قال احلاكم كان ثابت على األنصار يوم اليمامة مث روى يف ترمجته أحاديث منها لعبد 
جلس أيب يبكي " ال ترفعوا أصواتكم"ملا نزلت : اخلراساين قال قدمت املدينة فأتيت ابنة ثابت بن قصة فذكرت قصة أبيها قالت

  .فذكرت احلديث

 وجعل عليها رحالً فأتت وفيه فلما استشهد رآه رجل فقال إين ملا قتلت انتزع درعي رجل من املسلمني وخبأه فأكب عليه برمةً
إن علي من الدين كذا : األمري فأخربه وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه وإذا أتيت املدينة فقل خلليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذت وصيته وكذا وغالمي فالن عتيق وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه فأتاه فأخربه اخلرب فنفذ وصيته فال نعلم أحداً بعد ما مات أنف
  .غري ثابت بن قيس رضي اهللا عنه

  .وقد قتل حممد وحيىي وعبد اهللا بنو ثابت بن قيس يوم احلرة

ومن االتفاق أن بين ثابت بن قيس بن اخلطيم األوسي الظفري وهم عمر وحممد ويزيد قتلوا أيضاً يوم احلرة وله أيضاً صحبة ورواية 
 فشوا اإلسالم باملدينة ومن ذريته عدي بن ثابت حمدث الكوفة وإمنا هو عدي بن يف السنن وأبوه من فحول شعراء األوس مات قبل

  .أبان بن ثابت بن قيس بن اخلطيم بن عمرو بن يزيد بن سواد بن ظفر الظفري نسب إىل جده
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  شهداء أجنادين واليرموك

  . النحام القرشي العدوي من املهاجريننعيم بن: وقعة أجنادين كانت بني الرملة وبيت جربين يف مجادى سنة ثالث عشرة فاستشهد

وأبان بن سعيد بن العاص األموي وقيل قتل يوم الريموك وهو الذي أجار عثمان ملا نفذه النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوالً إىل قريش 
  .يوم احلديبية

وقيل " ابنا العاص مؤمنان"عليه وسلم وهشام بن العاص بن وائل السهمي أخو عمرو يكىن أبا مطيع اللذان قال فيهما النيب صلى اهللا 
  .قتل يوم الريموك

  .وكان أسلم وهاجر إىل احلبشة مث هاجر إىل املدينة سنة مخس وكان بطالً شجاعاً يتمىن الشهادة فرزقها

وضرار بن األزور األسدي أحد األبطال له صحبة وحديث واحد وكان على ميسرة خالد يوم بصرى وله مواقف مشهودة وقيل 
  .باجلزيرة بعدمات 

وطليب بن عمري بن وهب بن كثري بن عبد الدار بن قصي بن كالب العبدري أخو مصعب وهو بن عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أروى بدري من السابقني هاجر أيضاً إىل احلبشة اهلجرة الثانية قال الزبري بن بكار قيل كان أبو جهل يشتم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . طليب حلي مجل فشجه به قال غري الزبري فأوثقوه فخلصه أبو هلب خالهوسلم فأخذ

وعبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برز بطريق فضربه عبد اهللا بعد منازلة طويلة 
رضي اهللا عنه قيل عاش ثالثني سنة ويقال ثبت مع على عاتقه فأثبته وقطع الدرع وأشرع يف منكبه وملا التحم احلرب وجد مقتوالً 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني

وهبار بن األسود القرشي األسدي له صحبة روى عنه ابناه عبد امللك وأبو عبد اهللا وعروة وسليمان بن يسار واستشهد بأجنادين 
  .من الطلقاء

  .بشة قتل يومئذ وقيل يوم الريموكوهبار بن سفيان بن عبد األسد املخزومي من مهاجرة احل

  .وخالد بن سعيد بن العاص األموي من مهاجرة احلبشة كبري القدر يقال أصيب يوم أجنادين

وسلمة بن هشام هو أخو أيب جهل من السابقني هاجر إىل احلبشة مث رجع إىل مكة فحبسه أخوه وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  . القنوت مث هرب مهاجراً بعد اخلندقيدعو له ولعياش بن أيب ربيعة يف

  .وعكرمة بن أيب جهل استشهد يوم الريموك سنة مخس عشرة

  .وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية بن عياش املخزومي املدعو له يف القنوت وروى عنه ابنه عبد اهللا وكان أخا أيب جهل ألمه

  .اً على الشرك مث أسلم وجاهد وحسن إسالمهوعبد الرمحن بن العوام بن خويلد األسدي أخو الزبري حضر بدر

وعامر بن أيب وقاص مالك بن أهيب أخو سعد بن أيب وقاص الزهري أحد السابقني ومن مهاجرة احلبشة قدم دمشق وهم 
  .حماصروها بوالية أيب عبيدة استشهد بالريموك وقيل بأجنادين

ان أحد احللماء وهو ممن تألفه النيب صلى اهللا عليه وسلم مبئة بعري ونضري بن احلارث بن علقمة بن كلدة العبدري من مسلمة الفتح ك
  .قتل يومئذ
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  طليحة بن خويلد

  .بن نوفل األسدي

    

البطل الكرار صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن يضرب بشجاعته املثل أسلم سنة تسع مث ارتد وظلم نفسه وتنبأ بنجد 
خذل وحلق بآل جفنة الغسانيني بالشام مث ارعوى وأسلم وحسن إسالمه ملا تويف الصديق ومتت له حروب مع املسلمني مث ازم و

ال أحبك بعد قتلك عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم وكانا طليعة خلالد يوم بزاخة ! وأحرم باحلج فلما رآه عمر قال يا طليحة
  . وقاص أن شاور طليحة يف أمر احلرب وال توله شيئاًفقتلهما طليحة وأخوه مث شهد القادسية واوند وكتب عمر إىل سعد بن أيب

  .قال حممد بن سعد كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدته

  .قلت أبلى يوم اوند مث استشهد رضي اهللا عنه وساحمه

  سعد بن الربيع

  .بن اخلزرجبن عمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث 

األنصاري اخلزرجي احلارثي البدري النقيب الشهيد الذي آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عبد الرمحن بن عوف فعزم على 
  .أن يعطي عبد الرمحن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه ليتزوج ا فامتنع عبد الرمحن من ذلك ودعا له وكان أحد النقباء ليلة العقبة

من رجل ينظر يل ما فعل سعد بن : " عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبن إسحاق
  .الربيع؟ فقال رجل من األنصار أنا فخرج يطوف يف القتلى حىت وجد سعداً جرحياً مثبتاً بآخر رمق

ألحياء أنت أم يف األموات قال فإين يف األموات فأبلغ رسول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين أن أنظر يف ا! فقال يا سعد
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالم وقل إن سعداً يقول جزاك اهللا عين خري ما جزى نبياً عن أمته وأبلغ قومك مين السالم

  ".وقل هلم إن سعداً يقول لكم إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم ومنكم عني تطرف

هاتان بنتا ! هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت يا رسول اهللاعبد ا
يقضي اهللا يف : "سعد قتل أبومها معك يوم أحد شهيداً وإن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماالً وال تنكحان إال وهلما مال قال

  ".أعط بنيت سعد الثلثني وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك: يث فبعث إىل عمهما فقالفأنزلت آية املوار" ذلك

إن رأيته فأقره : "عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال يل
تلى فأصبته وهو يف آخر رمق وبه سبعون ضربة فأخربته فقال مين السالم وقل له يقول لك رسول اهللا كيف جتدك؟ فطفت بني الق

أجد ريح اجلنة وقل لقومي األنصار ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل رسول ! على رسول اهللا السالم وعليك قل له يا رسول اهللا
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيكم شفر يطرف قال وفاضت نفسه رضي اهللا عنه

  .قه بنحوه من طريق بن إسحاق عن حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة حنو ما مرأخرجه البيهقي مث سا

فقال رجل أنا فذهب يطوف بني " من يأتينا خبرب سعد؟: "ونقل بن عبد الرب عن مالك بن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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لم آلتيه خبربك قال فاذهب فأقره مين السالم وأخربه أنين قد طعنت القتلى فوجده وبه رمق فقال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .اثنيت عشرة طعنة وقد أنفذت مقاتلي

  معن بن عدي

بن اجلد بن العجالن األنصاري العجالين العقيب البدري من حلفاء بين مالك بن عوف من سادة األنصار كان يكتب العربية قبل 
  .اإلسالم

  .قال بن سعد وله عقب اليوم

روى الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس أن معن بن عدي أحد الرجلني اللذين لقيا أبا بكر وعمر ومها يريدان سقيفة و
  .بين ساعدة فقاال أليب بكر وعمر ال عليكم أن ال تقربوهم واقضوا أمركم

لكين واهللا : ا متنا قبله خنشى أن نفنت بعده فقال معنقال عروة بلغنا أن الناس بكوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا ليتن
  .ما أحب أين مت قبله حىت أصدقه ميتاً كما صدقته حياً

  .قال بن األثري معن بن عدي بن العجالن البلوي حليف بين عمرو بن عوف عقيب بدري مشهور

ن عاصم سيد بين العجالن وهو والد أيب قلت هو أخو عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن البلوي حليف بين عمرو بن عوف وكا
  .البداح بن عاصم شهد عاصم بدراً أيضاً وحديثه يف السنن األربعة وكان معن ممن استشهد يوم اليمامة سنة اثنيت عشرة

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن ّأبي

    

 بن غنم بن عوف بن اخلزرج -طنه  وسامل هو الذي يقال له احلبلى لعظم ب- بن مالك بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل 
األنصاري اخلزرجي املعروف والده بابن سلول املنافق املشهور وسلول اخلزاعية هي والدة أيب املذكور وقد كان عبد اهللا بن عبد اهللا 

  .من سادة الصحابة وأخيارهم وكان امسه احلباب وبه كان أبوه يكىن فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومساه عبد اهللا

  .شهد بدراً وما بعدها وذكر أبو عبد اهللا بن مندة أن أنفه أصيب يوم أحد فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب

واألشبه يف ذلك ما روي عن عائشة عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أنه قال ندرت ثنييت فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
  .ذهبأختذ ثنية من 

استشهد عبد اهللا يوم اليمامة وقد مات أبوه سنة تسع فألبسه النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصه وصلى عليه واستغفر له إكراماً لولده 
  .89: اآلية التوبة" وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه: "حىت نزلت

النيب صلى اهللا عليه وسلم على أن ميلكوه عليهم فاحنل أمره وال حصل دنيا وقد كان رئيساً مطاعاً عزم أهل املدينة قبل أن يهاجر 
  .وال آخرة نسأل اهللا العافية

  عكرمة بن أبي جهل
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عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي الشريف الرئيس الشهيد أبو عثمان 
  .القرشي املخزومي املكي

  . أبوه حتولت رئاسة بين خمزوم إىل عكرمة مث أنه أسلم وحسن إسالمه باملرةملا قتل

  .قال بن أيب مليكة كان عكرمة إذا اجتهد يف اليمني قال ال والذي جناين يوم بدر

ا وملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هرب منها عكرمة وصفوان بن أمية بن خلف فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤمنهم
  .وصفح عنهما فأقبال إليه

  .استوعب أخباره أبو القاسم بن عساكر

" مرحباً بالراكب املهاجر: "أخرجه الترمذي من طريق مصعب بن سعد عن عكرمة ومل يدركه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

  .واهللا ال أدع نفقة أنفقها عليك إال أنفقت مثلها يف سبيل اهللا! قال فقلت يا رسول اهللا

  .ومل يعقب عكرمة

  .قال الشافعي كان حممود البالء يف اإلسالم رضي اهللا عنه

  .قال أبو إسحاق السبيعي نزل عكرمة يوم الريموك فقاتل قتاالً شديداً مث استشهد فوجدوا به بضعاً وسبعني من طعنة ورمية وضربة

  .وقال عروة وابن سعد وطائفة قتل يوم أجنادين

  معبد اهللا بن عمرو بن حرا

بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج 
  .األنصاري السلمي أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدراً واستشهد يوم أحد

صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه شعبة عن بن املنكدر عن جابر ملا قتل أيب يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي وجعل أ
تبكيه أو ال تبكيه ما زالت املالئكة تظلله : "وسلم ينهوين وهو ال ينهاين وجعلت عميت تبكيه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".بأجنحتها حىت رفعتموه

د عرضتهما على ناقة شريك عن األسود بن قيس عن نبيح العرتي عن جابر قال أصيب أيب وخايل يوم أحد فجاءت أمي ما ق
  .فأقبلت ما إىل املدينة فنادى مناد ادفنوا القتلى يف مصارعهم فردا حىت دفنا يف مصارعهما

  .قال مالك كفن هو وعمرو بن اجلموح يف كفن واحد

هم فأنا زملوهم جبراح: "وقال األوزاعي عن الزهري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج لدفن شهداء أحد قال
  .وكفن أيب يف منرة" شهيد عليهم

قال بن سعد قالوا وكان عبد اهللا أول من قتل يوم أحد وكان أمحر أصلع ليس بالطويل وكان عمرو بن اجلموح طويالً فدفنا معاً 
لدم فردت عند السيل فحفر السيل عنهما وعليهما منرة وقد أصاب عبد اهللا جرح يف وجهه فيده على جرحه فأميطت يده فانبعث ا

  .فسكن الدم

قال جابر فرأيت أيب يف حفرته كأنه نائم وما تغري من حاله شيء وبني ذلك ست وأربعون سنة فحوال إىل مكان آخر وأخرجوا 
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  .رطاباً يتثنون

  .أبو الزبري عن جابر قال صرخ بنا إىل قتالنا حني أجرى معاوية العني فأخرجناهم لينة أجسادهم تتثىن أطرافهم

  .يح عن عطاء عن جابر قال دفن رجل مع أيب فلم تطب نفسي حىت أخرجته ودفنته وحدهبن أيب جن

    

سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أيب نضرة عن جابر قال أيب أرجو أن أكون يف أول من يصاب غداً فأوصيك ببنايت خرياً فأصيب 
  .إذا األرض مل تأكل منه شيئاً إال بعض شحمة أذنهفدفنته مع آخر فلم تدعين نفسي حىت استخرجته ودفنته وحده بعد ستة أشهر ف

الشعيب حدثين جابر أن أباه تويف وعليه دين قال فأتيت رسول اهللا فقلت إن أيب ترك عليه ديناً وليس عندنا إال ما خيرج من خنله 
 الذي هلم وبقي مثل الذي فانطلق معي لئال يفحش علي الغرماء قال فمشى حول بيدر من بيادر التمر ودعا مث جلس عليه فأوفاهم

  .أعطاهم

  .ويف الصحيح أحاديث يف ذلك

أال : "وقال بن املديين حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا طلحة بن خراش مسع جابراً يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 فأقتل فيك ثانياً فقال إنه قد سبق مين سلين أعطك قال أسألك أن تردين إىل الدنيا! أخربك أن اهللا كلم أباك كفاحاً فقال يا عبدي

" وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون"فأبلغ من ورائي فأنزل اهللا ! أم إليها ال يرجعون قال يا رب

  .169: آل عمران

  .وروي حنوه من حديث عائشة

ن أبيه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب بن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الرمحن بن جابر ع
  ".واهللا لوددت أين غودرت مع أصحاب فحص اجلبل" "أحد

  .يقول قتلت معهم صلى اهللا عليه وسلم

  يزيد بن أبي سفيان

 هي زينب بنت نوفل بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي األموي أخو معاوية من أبيه ويقال له يزيد اخلري وأمه
  .الكنانية وهو أخو أم املؤمنني أم حبيبة

كان من العقالء األلباء والشجعان املذكورين أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وشهد حنيناً فقيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه 
م أبو بكر لغزو الروم عقد له أبو بكر ومشى من غنائم حنني مئة من اإلبل وأربعني أوقية فضة وهو أحد األمراء األربعة الذين ند

  .معه حتت ركابه يسايره ويودعه ويوصيه وما ذاك إال لشرفه وكمال دينه وملا فتحت دمشق أمره عمر عليها

  .له حديث يف الوضوء رواه بن ماجه وله عن أيب بكر

  .حدث عنه أبو عبد اهللا األشعري وجنادة بن أيب أمية

  . احلافظ أيب القاسموله ترمجة طويلة يف تاريخ

  .وعلى يده كان فتح قيسارية اليت بالشام
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روى عوف األعرايب عن مهاجر أيب خملد قال حدثين أبو العالية قال غزا يزيد بن أيب سفيان بالناس فوقعت جارية نفيسة يف سهم 
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه رجل فاغتصبها يزيد فأتاه أبو ذر فقال رد على الرجل جاريته فتلكأ فقال لئن فعلت ذلك لقد

. فقال نشدتك اهللا أنا منهم؟ قال ال فرد على الرجل جاريته". أول من يبدل سنيت رجل من بين أمية يقال له يزيد: "وسلم يقول

  .أخرجه الروياين يف مسنده

 ربع وشرحبيل بن حسنة على قال إبراهيم بن سعد كان يزيد بن أيب سفيان على ربع وأبو عبيدة على ربع وعمرو بن العاص على
  .ربع يعين يوم الريموك ومل يكن يومئذ عليهم أمري

تويف يزيد يف الطاعون سنة مثاين عشرة وملا احتضر استعمل أخاه معاوية على عمله فأقره عمر على ذلك احتراماً ليزيد وتنفيذاً 
  .لتوليته

ل سيد العلماء واألمري ااهد شرحبيل بن حسنة حليف بين زهرة ومات هذه السنة يف الطاعون أبو عبيدة أمني األمة ومعاذ بن جب
وابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم الفضل بن العباس وله بضع وعشرون سنة واحلارث بن هشام بن املغرية املخزومي أبو عبد 

  .عنهمالرمحن من الصحابة األشراف وهو أخو أيب جهل وأبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري رضي اهللا 

  أبو العاص بن الربيع

  .بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي العبشمي

  .صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج بنته زينب وهو والد أمامة اليت كان حيملها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالته

  .نني خدجية أمه هي هالة بنت خويلد وكان أبو العاص يدعى جرو البطحاءوامسه لقيط وقيل اسم أبيه ربيعة وهو بن أخت أم املؤم

  .أسلم قبل احلديبية خبمسة أشهر

" حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل: "قال املسور بن خمرمة أثىن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب العاص يف مصاهرته خرياً وقال

 إىل مكة بعد وقعة بدر فيبعث إليه بزينب ابنته فوىف بوعده وفارقها مع شدة حبه وكان قد وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع
  .هلا وكان من جتار قريش وأمنائهم وما علمت له رواية

    

وملا هاجر رد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح األول وجاء يف رواية أنه ردها إليه بعقد 
إن رأيتم أن تطلقوا هلذه : "انت زوجته ملا أسر نوبة بدر بعثت قالدا لتفتكه ا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمجديد وقد ك

  .فبادر الصحابة إىل ذلك" أسريها

ن إ: "ومن السرية أا بعثت يف فدائه قالدة هلا كانت خلدجية أدخلتها ا فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رق هلا وقال
قالوا نعم وأطلقوه فأخذ عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيلي سبيل زينب وكانت من " رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها

املستضعفني من النساء واستكتمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك وبعث زيد بن حارثة ورجالً من األنصار فقال كونا ببطن يأجج 
فتصحباا وذلك بعد بدر بشهر فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فتجهزت فقدم أخو زوجها حىت متر بكما زينب 

 بعرياً فركبت وأخذ قوسه وكنانته اراً فخرجوا يف طلبها فربك كنانة ونثر كنانته بذي طوى - قلت وهو بن خالتها -كنانة 
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يدنو أحد إال وضعت فيه سهماً فقال أبو سفيان كف أيها الرجل عنا نبلك حىت فروعها هبار بن األسود بالرمح فقال كنانة واهللا ال 
نكلمك فكف فوقف عليه فقال إنك مل تصب خرجت باملرأة على رؤوس الناس عالنية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا 

 ارجع ا حىت إذا هدت األصوات وحتدث من حممد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا ولعمري ما بنا حببسها عن أبيها من حاجة
قال ففعل وخرج ا بعد ليال فسلمها إىل زيد وصاحبه فقدما ا فلما كان قبل الفتح . الناس أنا رددناها فسلها سراً وأحلقها بأبيها

رباً فقدموا مبا أصابوا خرج أبو العاص تاجراً إىل الشام مباله ومال كثري لقريش فلما رجع لقيته سرية فأصابوا ما معه وأعجزهم ه
وأقبل هو يف الليل حىت دخل على زينب فاستجار ا فأجارته فلما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم والناس يف صالة الصبح صرخت 

: قالزينب من صفة النساء أيها الناس قد أجرت أبا العاص بن الربيع وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل السرية الذين أصابوا ماله ف

قالوا " إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له ماالً فإن حتسنوا وتردوه فإنا حنب ذلك وإن أبيتم فهو يفء اهللا فأنتم أحق به"
هل بقي ألحد منكم عندي شيء؟ قالوا ! بل نرده فردوه كله مث ذهب به إىل مكة فأدى إىل كل ذي مال ماله مث قال يا معشر قريش

 خرياً قال فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله واهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال خوف أن تظنوا أين ال فجزاك اهللا
  .إمنا أردت أكل أموالكم

 مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعن بن عباس قال رد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث

  .شيئاً

  زينب

زينب هذه كانت رضي اهللا عنها أكرب بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتوفيت سنة مثان من اهلجرة وغسلتها أم عطية 
  ".أشعرا إياه: "فأعطاهن حقوه وقال

 شهر ذي احلجة سنة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبها ويثين عليها رضي اهللا عنها عاشت حنو ثالثني سنة ومات أبو العاص يف
  .اثنيت عشرة يف خالفة الصديق

  أمامة بنت أبي العاص

اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملها يف صالته هي بنت بنته تزوج ا علي بن أيب طالب يف خالفة عمر وبقيت عنده 
ن عبد املطلب اهلامشي فتوفيت عنده بعد أن مدة وجاءته األوالد منها وعاشت بعده حىت تزوج ا املغرية بن نوفل بن احلارث ب

  .ولدت له حيىي بن املغرية ماتت يف دولة معاوية بن أيب سفيان ومل ترو شيئاً

  أبو زيد

  .هو من كبار الصحابة وممن حفظ القرآن كله يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .لبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرجقال بن سعد هو ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثع

حدثنا أبو زيد النحوي سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد األنصاري ثابت بن زيد قال النحوي هو جدي شهد أحداً 
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!  اهللا أبا زيدوهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن نزل البصرة واختط ا مث قدم املدينة فمات ا فوقف عمر على قربه فقال رمحك

  .لقد دفن اليوم أعظم أهل األرض أمانةً وقتل ابنه بشري يوم احلرة

  .العقدي حدثنا علي بن املبارك عن احلسن أيب حممد قال دخلنا على أيب زيد وكانت رجله أصيبت يوم أحد فأذن وأقام قاعداً

  .وقيل اسم أيب زيد أوس وقيل معاذ واألول أصح

    

  عباد بن بشر

  . زغبة بن زعوراء بن عبد األشهلبن وقش بن

اإلمام أبو الربيع األنصاري األشهلي أحد البدريني كان من سادة األوس عاش مخساً وأربعني سنة وهو الذي أضاءت له عصاته ليلة 
انقلب إىل مرتله من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلم على يد مصعب بن عمري وكان أحد من قتل كعب بن األشرف 

ليهودي واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على صدقات مزينة وبين سليم وجعله على حرسه يف غزوة تبوك وكان كبري القدر ا
  .رضي اهللا عنه أبلى يوم اليمامة بالًء حسناً وكان أحد الشجعان املوصوفني

ر مل يكن أحد يعتد عليهم فضالً كلهم من بين بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا عن أبيه قال قالت عائشة ثالثة من األنصا
  .سعد بن معاذ وعباد بن بشر وأسيد بن حضري: عبد األشهل

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة

ت علي فهي إن وروى بإسناد ضعيف عن أيب سعيد اخلدري مسع عباد بن بشر يقول رأيت الليلة كأن السماء فرجت يل مث أطبق
  .شاء اهللا الشهادة

  .نظر يوم اليمامة وهو يصيح احطموا جفون السيوف وقاتل حىت قتل بضربات يف وجهه رضي اهللا عنه

بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  ".اللهم اغفر له: "قال. نعم: قلت" هذا صوت عباد بن بشر! يا عائشة: "بشر فقالبييت فسمع صوت عباد بن 

محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حصني بن عبد الرمحن اخلطمي عن عبد الرمحن بن ثابت األنصاري عن عباد بن بشر أن 
  ."أنتم الشعار والناس الدثار! يا معشر األنصار: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .قال علي بن املديين ال أحفظ لعباد سواه

قال بن األثري وقع ختبيط يف اسم جده قال وإمنا هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن ! عباد بن بشر بن قيظي األشهلي
  .استشهد رضي اهللا عنه يوم اليمامة. عبد األشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن األوس األوسي

ن بشر بن قيظي فهو أنصاري من بين حارثة أم قومه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم له حديث يف االستدارة يف الصالة أما عباد ب
  .إىل الكعبة واهللا أعلم

  : قال عباد بن عبد اهللا بن الزبري ما مساين أيب عباداً إال به يعين باألشهلي ومن شعره

  رأس جذرطالعاً من ووافى  صرخت له فلم يعرض لصوتي
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 أخوك عباد بن بشر فقلت  له فقال من المنادي فعدت

 إن وفى أو نصف شهر لشهر  درعنا رهناً فخذها وهذي

 عدموا الغنى من غير فقر وما  معاشر سغبوا وجاعوا فقال

 لنا لقد جئتم ألمر وقال  نحونا يهوي سريعاً فأقبل

 بها الكفار نفري مجربة  أيماننا بيض حداد وفي

 الكفار كالليث الهزبر به  بن مسلمة المردي نقهفعا

 فقطره أبو عبس بن جبر  بسيفه صلتاً عليه وشد

 نعمة وأعز نصر بأنعم  اهللا سادسنا فأبنا وكان

لعباد حديث واحد مر وهو لنب إسحاق عن حصني بن عبد الرمحن األنصاري عن عبد الرمحن بن ثابت بن الصامت عن عباد بن 
  ".أنتم الشعار والناس الدثار فال أوتني من قبلكم! يا معشر األنصار: " صلى اهللا عليه وسلم قالبشر أن رسول اهللا

  أسيد بن الحضير

  .بن مساك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل

أسلم قدمياً وقال ما شهد بدراً وكان اإلمام أبو حيىي وقيل أبو عتيك األنصاري األوسي األشهلي أحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة 
أبوه شريفاً مطاعاً يدعى حضري الكتائب وكان رئيس األوس يوم بعاث فقتل يومئذ قبل عام اهلجرة بست سنني وكان أسيد يعد من 

  .عقالء األشراف وذوي الرأي

ديث روت عنه عائشة وكعب بن مالك قال حممد بن سعد آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني زيد بن حارثة وله رواية أحا
  .وعبد الرمحن بن أيب ليلى ومل يلحقه

  .وذكر الواقدي أنه قدم اجلابية مع عمر وكان مقدماً على ربع األنصار وأنه ممن أسلم على يد مصعب بن عمري هو وسعد بن معاذ

أخرجه " جل عمر نعم الرجل أسيد بن حضرينعم الر. نعم الرجل أبو بكر: "قال أبو هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .الترمذي وإسناده جيد

  .وروي أن أسيداً كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن

    

بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا عن عائشة قالت ثالثة من األنصار من بين عبد األشهل مل يكن أحد يعتد عليهم فضالً بعد 
  . سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وعباد بن بشر رضي اهللا عنهم:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قال بن إسحاق أسيد بن حضري نقيب مل يشهد بدراً يكىن أبا حيىي ويقال كان يف أسيد مزاح وطيب أخالق

 النيب روى حصني عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أسيد بن حضري وكان فيه مزاح أنه كان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فطعنه
أصربين فقال اصطرب قال إن عليك قميصاً وليس علي قميص قال فكشف النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم بعود كان معه فقال
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  .إمنا أردت هذا يا رسول اهللا: عليه وسلم قميصه قال فجعل يقبل كشحه ويقول

مر قال ملا هلك أسيد بن احلضري وقام غرماؤه مباهلم سأل أبو صاحل كاتب الليث حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن سامل عن نافع عن بن ع
عمر يف كم يؤدى مثرها ليوىف ما عليه من الدين فقيل له يف أربع سنني فقال لغرمائه ما عليكم أن ال تباع قالوا احتكم وإمنا نقتص 

لرمحن بن عوف ولكنه وضعه على يدي يف أربع سنني فرضوا بذلك فأقر املال هلم قال ومل يكن باع خنل أسيد أربع سنني من عبد ا
  .عبد الرمحن للغرماء

عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال هلك أسيد وترك عليه أربعة آالف وكانت أرضه تغل يف العام ألفاً فأرادوا بيعها فبعث 
  .عمر إىل غرمائه هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفاً؟ قالوا نعم

عشرين ومحله عمر بني العمودين عمودي السرير حىت وضعه بالبقيع مث صلى عليه وفيها أرخ موته قال حيىي بن بكري مات أسيد سنة 
  .الواقدي وأبو عبيد ومجاعة

  .وندم على ختلفه عن بدر وقال ظننت أا العري ولو ظننت أنه غزو ما ختلفت وقد جرح يوم أحد سبع جراحات

  الطفيل بن عمرو الدوسي

وسلم كان سيداً مطاعاً من أشراف العرب ودوس بطن من األزد وكان الطفيل يلقب ذا النور أسلم قبل صاحب النيب صلى اهللا عليه 
  .اهلجرة مبكة

قال هشام بن الكليب مسي الطفيل بن عمرو بن طريف ذا النور ألنه قال يا رسول اهللا إن دوساً قد غلب عليهم الزىن فادع اهللا عليهم 
  .وذكر احلديث" اللهم نور له: " رسول اهللا ابعث يب إليهم واجعل يل آية فقالمث قال يا" اللهم اهد دوساً: "قال

  .ويف مغازي حيىي بن سعيد األموي حدثنا الكليب عن أيب صاحل عن بن عباس عن الطفيل الدوسي

    

يف قومي فقدمت وذكره بن إسحاق عن عثمان بن احلويرث عن صاحل بن كيسان أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجالً شاعراً سيداً 
مكة فمشيت إىل رجاالت قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإمنا حديثه 
كالسحر فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا فإنه فرق بني املرء وأخيه وبني املرء وزوجته وبني املرء وابنه فواهللا ما 

دثوين شأنه وينهوين أن أمسع منه حىت قلت واهللا ال أدخل املسجد إال وأنا ساد أذين قال فعمدت إىل أذين فحشوا كرسفاً مث زالوا حي
غدوت إىل املسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً يف املسجد فقمت قريباً منه وأىب اهللا إال أن يسمعين بعض قوله فقلت 

ذا للعجز وإين امرؤ ثبت ما ختفى علي األمور حسنها وقبيحها واهللا ألتسمعن منه فإن كان أمره رشداً أخذت يف نفسي واهللا إن ه
ما مسعت كاليوم لفظاً أحسن ! منه وإال اجتنبته فرتعت الكرسفة فلم أمسع قط كالماً أحسن من كالم يتكلم به فقلت يا سبحان اهللا

إن قومك جاؤوين فقالوا يل كذا وكذا فأخربته مبا قالوا وقد أىب ! بيته فقلت يا حممدوال أمجل منه فلما انصرف تبعته فدخلت معه 
اهللا إال أن أمسعين منك ما تقول وقد وقع يف نفسي أنه حق فاعرض علي دينك، فعرض علي اإلسالم فأسلمت مث قلت إين أرجع إىل 

فخرجت " اللهم اجعل له آية تعينه: "اهللا أن جيعل يل آية قالدوس وأنا فيهم مطاع وأدعوهم إىل اإلسالم لعل اهللا أن يهديهم فادع 
حىت أشرفت على ثنية قومي وأيب هناك شيخ كبري وامرأيت وولدي فلما علوت الثنية وضع اهللا بني عيين نوراً كالشهاب يتراءاه 
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ا مثلة لفراق دينهم فتحول فوقع يف احلاضر يف ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية فقلت اللهم يف غري وجهي فإين أخشى أن يظنوا أ
رأس سوطي فلقد رأيتين أسري على بعريي إليهم وأنه على رأس سوطي كأنه قنديل معلق قال فأتاين أيب فقلت إليك عين فلست منك 

ىل ديين دينك وكذلك أمي فأسلما مث دعوت دوساً إ! ولست مين قال وما ذاك؟ قلت إين أسلمت واتبعت دين حممد فقال أي بين
: اإلسالم فأبت علي وتعاصت مث قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت غلب على دوس الزىن والربا فادع عليهم فقال

مث رجعت إليهم وهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقمت بني ظهرانيهم أدعوهم إىل اإلسالم حىت استجاب " اللهم اهد دوساً"
ر وأحد واخلندق مث قدمت بثمانني أو تسعني أهل بيت من دوس فكنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم من استجاب وسبقتين بد
فأتيت فجعلت " أجل فاخرج إليه: "اهللا ابعثين إىل ذي الكفني صنم عمرو بن محمة حىت أحرقه قال! حىت فتح مكة فقلت يا رسول

م فأقمت معه حىت قبض مث خرجت إىل بعث مسيلمة ومعي ابين عمرو أوقد عليه النار مث قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
حىت إذا كنت ببعض الطريق رأيت رؤياً رأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر وكأن امرأة أدخلتين يف فرجها وكأن ابين 

ا حلق رأسي فقطعه وأما الطائر فروحي يطلبين طلباً حثيثاً فحيل بيين وبينه فحدثت ا قومي فقالوا خرياً فقلت أما أنا فقد أولتها أم
واملرأة األرض أدفن فيها فقد روعت أن أقتل شهيداً وأما طلب ابين إياي فما أراه إال سيعذر يف طلب الشهادة وال أراه يلحق يف 

  .قال فقتل الطفيل يوم اليمامة وجرح ابنه مث قتل يوم الريموك بعد. سفره هذا

 وكذا أبوه ينبغي أن يعد يف الصحابة فقد أسلم فيما ذكرنا لكن ما بلغنا أنه هاجر وال رأى قلت وقد عد ولده عمرو يف الصحابة
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  بالل بن رباح

موىل أيب بكر الصديق وأمه محامة وهو مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من السابقني األولني الذين عذبوا يف اهللا شهد بدراً 
  . صلى اهللا عليه وسلم على التعيني باجلنة وحديثه يف الكتبوشهد له النيب

حدث عنه بن عمر وأبو عثمان النهدي واألسود وعبد الرمحن بن أيب ليلى ومجاعة ومناقبه مجة استوفاها احلافظ بن عساكر وعاش 
  .بضعاً وستني سنة يقال إنه حبشي وقيل من مولدي احلجاز

  .نة عشرينويف وفاته أقوال أحدها بدارياً يف س

    

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية وبالل وصهيب : عاصم عن زر عن عبد اهللا أول من أظهر إسالمه سبعة
فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما اهللا بقومهما وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أدراع احلديد . واملقداد

 الشمس فما منهم أحد إال وأتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا وهان على قومه فأعطوه وصهروهم يف
  .وله إسناد آخر صحيح. الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول أحد أحد

حدثين بأرجى عمل : "ل عند صالة الصبحأبو حيان التيمي عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبال
قال ما عملت عمالً أرجى من أين مل أتطهر طهوراً تاماً يف " عملته يف اإلسالم فإين قد مسعت الليلة خشفة نعليك بني يدي يف اجلنة

  .ساعة من ليل وال ار إال صليت لريب ما كتب يل أن أصلي
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مب سبقتين إىل اجلنة؟ ما : "ح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بالالً فقالحسني بن واقد حدثنا بن بريدة مسعت أيب يقول أصب
دخلت اجلنة قط إال مسعت خشخشتك أمامي إين دخلت اجلنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي وأتيت على قصر من ذهب 

وضأت ورأيت أن هللا علي ركعتني فقال بالل ما أذنت قط إال صليت ركعتني وما أصابين حدث إال ت" فقلت ملن هذا؟ قالوا لعمر
  ".ا: "أركعهما، فقال

  .محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً دخلت اجلنة فسمعت خشفة فقلت ما هذه؟ قيل بالل

أنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبالل : السباق أربعة: "عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".بشة وصهيب سابق الرومسابق احل

  .املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال أول من أذن بالل بن املنكدر عن جرب قال عمر أبو بكر سيدنا أعتق بالالً سيدنا

  : عمر بن محزة عن سامل أن شاعراً مدح بالل بن عبد اهللا بن عمر فقال

  وبالل عبد اهللا خير بالل

  .ل اهللا خري باللفقال بن عمر كذبت بل وبالل رسو

  .فإذا معه أبو بكر وبالل" حر وعبد: "ويف حديث عمرو بن عبسة فقلت من اتبعك قال

  .ويف كنية بالل ثالثة أقوال أبو عبد الكرمي وأبو عبد اهللا وأبو عمرو نقلها احلافظ أبو القاسم

ألسود وأبو إدريس اخلوالين وسعيد بن وقال حدث عنه أبو بكر وعمر وأسامة بن زيد وابن عمر وكعب بن عجرة والصناحبي وا
  .املسيب وابن أيب ليلى واحلكم بن مينا وأبو عثمان النهدي

أصبحوا : "قال أيوب بن سيار أحد التلفى عن حممد بن املنكدر عن جابر عن أيب بكر عن بالل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".بالصبح فإنه أعظم لألجر

  .عبد اهللا من مولدي السراة كانت أمه محامة لبين مجحوقال حممد بن سعد بالل بن 

  .وقال البخاري بالل أخو خالد وغفرة مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات بالشام وذكر الكىن الثالثة

عليه قال عطاء اخلراساين كنت عند بن املسيب فذكر بالالً فقال كان شحيحاً على دينه وكان يعذب يف اهللا فلقي النيب صلى اهللا 
فلقي أبو بكر العباس فقال اشتر يل بالالً فاشتراه العباس وبعث به إىل أيب بكر " لو كان عندنا شيء ابتعنا بالالً: "وسلم فقال

  .فأعتقه

حممد بن خالد الطحان أنبأنا أيب عن داود عن الشعيب قال كان موايل بالل يضجعونه على بطنه ويعصرونه ويقولون دينك الالت 
فمر أبو بكر م فقالوا اشتر أخاك يف دينك فاشتراه ! ل ريب اهللا أحد أحد ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها لقلتهاوالعزى فيقو

  . الشتريته- وكذا لشيء كثري -بأربعني أوقية فأعتقه فقالوا لو أىب إال أوقية لبعناه فقال وأقسم باهللا لو أبيتم إال بكذا 

  .ود مشرك من أمية بن خلفويف السرية أن أبا بكر اشتراه بعبد أس

هشام بن عروة عن أبيه قال مر ورقة بن نوفل ببالل وهو يعذب على اإلسالم يلصق ظهره بالرمضاء وهو يقول أحد أحد فقال يا 
  .بالل صرباً والذي نفسي بيده لئن قتلتموه ألختذنه حناناً
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  .هذا مرسل ومل يعش ورقة إىل ذلك الوقت

ا ظهر مواليه على إسالمه مطوه يف الشمس وعذبوه وجعلوا يقولون إهلك الالت والعزى وهو يقول هشام عن بن سريين أن بالالً مل
  .أحد أحد فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال عالم تقتلونه؟ فإنه غري مطيعكم قالوا اشتره فاشتراه بسبع أواق فأعتقه

  .وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال الشركة يا أبا بكر قال قد أعتقته

    

لو أبيت إال أوقية : اشترى أبو بكر بالالً وهو مدفون يف احلجارة خبمس أواق ذهباً فقالوا: عن إمساعيل عن قيس قال: بن عيينة
  .إسناده قوي. لو أبيتم إال مئة أوقية ألخذته: لبعناكه قال

اطرد هؤالء : وسلم ستة نفر فقال املشركونكنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: إسرائيل
اآليتني " وال تطرد الذين يدعون رم"عنك فال جيترؤون علينا وكنت أنا وابن مسعود وبالل ورجل من هذيل وآخران فأنزل اهللا 

  .53، 52: األنعام

  ".بالل سابق احلبشة: "عن يونس عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن علية

  : ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:  عائشةقالت

  والموت أدنى من شراك نعله  امرٍئ مصبح في أهله كل

  : وكان بالل إذا أقلع عنه يرفع عقريته ويقول

 وحولي إذِخر وجليل بواٍد  ليت شعري هل أبيتَن ليلةً أال

  وهل يبدون لي شامةٌ وطَفيُل  أِردن يوماً مياه مجنة هلو

  .اللهم العن عتبة وشيبة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إىل أرض الوباء

اشتاقت اجلنة إىل ثالثة علي وعمار "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب ربيعة عن احلسن عن أنس قال: احلسن بن صاحل
  ".وبالل

  .أبو ربيعة عمر بن ربيعة اإليادي ضعيف

ِنعم املرُء باللٌ سيد املؤذنني يوم القيامة واملؤذنون أطول : "عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن زيد بن أرقم يرفعه: حسام بن ِمصك
  ".الناس أعناقاً يوم القيامة

  ".يؤتى بالل بناقة من نوق اجلنة فريكبها: "ويروى بإسناد واٍه من مراسيل كثري بن مرة. وله طرق أخر ضعيفة

لقمان والنجاشي وبالل : سادة السودان: "بن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".ومهجع

  .رواه معاوية بن صاحل عن األوزاعي معضالً

  . بالالً وقت الفتح فأذن فوق الكعبةأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هشام بن عروة عن أبيه قال

حدثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثنا عبد الرمحن بن سعد بن عمار املؤذن حدثين بن عمي عبد اهللا بن حممد وعمار : وقال بن سعد
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اً بن حفص وأخوه عمر عن آبائهم عن أجدادهم أن النجاشي بعث بثالث عرتات إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطى علي
واحدة وعمر واحدة وأمسك واحدة فكان بالل ميشي ا بني يديه يف العيدين حىت يأيت املصلى فريكزها بني يديه فيصلي إليها مث 

  .كان ميشي ا بني يدي أيب بكر مث كان سعد القرظ ميشي ا بني يدي عمر وعثمان

إين مسعت ! يا خليفة رسول اهللا: هاد إىل أيب بكر الصديق فقال لهوملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء بالل يريد اجل: قالوا
أردت : فما تشاء يا بالل؟ قال: فقال أبو بكر" أفضل عمل املؤمن اجلهاد يف سبيل اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول

  .أن أرابط يف سبيل اهللا حىت أموت

قي فقد كربت وضعفت واقترب أجلي فأقام معه حىت تويف مث أتى عمر فرد عليه وحرميت وح! أنشدك باهللا يا بالل: قال أبو بكر
  .إىل سعد فقد أذَّن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعله عمر إىل سعد وعِقِبه: إىل من ترى أن أجعل النداء؟ قال: فأىب بالل فقال

أعتقتين هللا أو لنفسك؟ : د على املنرب يوم اجلمعة قال له باللعن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أن أبا بكر ملا قع: محاد بن سلمة
  .فأَِذنَ له فذهب إىل الشام فمات ثَم. فائذن يل يف الغزو: هللا قال: قال

حدثنا أمحد بن عبد الرمحن القرشي حدثنا الوليد بن مسلم أخربين سعيد بن عبد العزيز وابن جابر وغريمها : حممد بن نصر املروزي
. إن كنت أعتقتين هللا فخل سبيلي:  مل يؤذن ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأراد اجلهاد فأراد أبو بكر منعه فقالأن بالالً

قال فكان بالشام حىت قدم عمر اجلابية فسأل املسلمون عمر أن يسأل هلم بالالً يؤذن هلم فسأله فأَذَّن يوماً فلم ير يوماً كان أكثر 
  .فنحن نرى أن أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ: قال الوليد.  ِذكراً منهم للنيب صلى اهللا عليه وسلمباكياً من يومئٍذ

قدمنا الشام مع عمر فأذن بالل فذكر الناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم أر يوماً : عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: هشام بن سعد
  .أكثر باكياً منه

    

 حممد بن الفيض بدمشق حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سليمان بن أيب الدرداء حدثين أيب عن جدي أنبأنا: أبو أمحد احلاكم
وأخي أبو روحية الذي آخى : ملا دخل عمر الشام سأل بالل أن يِقره به ففعل قال: سليمان عن أم الدرداء عن أيب الدرداء قال

أنا قد أتيناكم خاطبني :  بداريا يف خوالن فأقبل هو وأخوه إىل قوم من خوالن فقالوارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبينه فرتل
وقد كنا كافرين فهدانا اهللا ومملوكني فأعتقنا اهللا وفقريين فأغنانا اهللا فإن تزوجونا فاحلمد هللا وإن تردونا فال حول وال قوة إال باهللا 

  .فزوجومها

ما هذه اجلفوة يا بالل؟ أما آن لك أن تزورين فانتبه حزيناً وركب : ه وسلم يف منامه وهو يقولمث إن بالالً رأى النيب صلى اهللا علي
راحلته وقصد املدينة فأتى قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه فأقبل احلسن واحلسني فجعل يضمهما 

اهللا أكرب اهللا أكرب ارجتت املدينة فلما :  ففعل وعال السطح ووقف فلما أن قال.نشتهي أن نسمع أذانك! يا بالل: ويقبلهما فقاال له
بِعثَ رسول : أشهد أن حممداً رسول اهللا خرجت العواتق من خدورهن وقالوا: أشهد أن ال إله إال اهللا ازداد رجتها فلما قال: أن قال

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك اليوماهللا فما رؤي يوم أكثر باكياً وال باكية باملدينة بعد رسول

  .إسناده لني وهو منكر

وهذا سيدنا بالل حسنةٌ من : ذكر عمر فضل أيب بكر فجعل يصف مناقبه مث قال: حدثنا الليث عن حيىي بن سعيد قال: قتيبة
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  .حسناته

كيف يفضلوين : فضلونه على أيب بكر فقالبلغ بالالً أن ناساً ي: حدثنا بن فضيل حدثنا إمساعيل عن قيس قال: أبو هشام الرفاعي
  .عليه وإمنا أنا حسنة من حسناته

حدثين من رأى بالالً رجالً آدم شديد األدمة حنيفاً طُواالً أجنأ له شعر كثري : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: الواقدي
  .وخفيف العارضني به مشط كثري وكان ال يغري

  . بكركان بالل ِترب أيب: وقيل

  !.وافرحاه: فقال! واوياله: تقول امرأته: غداً نلقي األحبة حممداً وحزبه قال: ملا احتضر بالل قال: قال سعيد بن عبد العزيز

  .تويف بالل سنة عشرين بدمشق: قال حممد بن إبراهيم التيمي وبن إسحاق وأبو عمر الضرير ومجاعة

  . سنةودفن بباب الصغري وهو بن بضع وستني: قال الواقدي

  .دفن بباب كيسان: وقال علي بن عبد اهللا التميمي

  .محل من داريا فدفن بباب كيسان وقيل مات سنة إحدى وعشرين: وقال بن زيد

  .مات بالل يف داريا وحِملَ فقرب يف باب الصغري: وقال مروان بن حممد الطاطري

  .إن قربه بداريا مبقربة خوالن: قولونمسعت مجاعة من خوالن ي: وقال عبد اجلبار بن حممد يف تاريخ داريا

قال مات بالل : حدثنا حممد بن أيب أسامة احلليب حدثنا أبو سعد األنصاري عن علي بن عبد الرمحن: وأما عثمان بن خرزاذ فقال
  .حبلب ودفن بباب األربعني

  .جاء عنه أربعة وأربعون حديثاً منها يف الصحيحني أربعة املتفق عليها واحد

  .بخاري حبديثني ومسلم حبديث موقوفوانفرد ال

  بن أم مكتوم

  .خمتلف يف امسه فأهل املدينة يقولون عبد اهللا بن قيس بن زائدة بن األصم بن رواحة القرشي العامري

من . هي عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكثة بن عامر بن خمزوم بن يقظة املخزومية: وأما أهل العراق فسموه عمراً وأمه أم مكتوم
  .قني املهاجرينالساب

هاجر بعد وقعة بدر بيسري قاله . وكان ضريراً مؤذناً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع بالل وسعد القرظ وأيب حمذورة مؤذن مكة
  .بن سعد وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيترمه ويستخلفه على املدينة فيصلي ببقايا الناس

كذا قال . عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس وكان ضريراً وذلك يف غزوة تبوكاستخلف النيب صلى اهللا : قال الشعيب
  .واحملفوظ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا استعمل على املدينة عامئذ علي بن أيب طالب

  .استخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم بن أم مكتوم مرتني على املدينة وكان أعمى: وقال قتادة

عن الشعيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلف بن أم مكتوم على املدينة يف غزوة بدر فهذا يبطل ما تقدم ويبطله وروى جمالد 
ما فعل من : أول من قدم علينا مصعب بن عمري مث أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم فقالوا له: أيضاً حديث أيب إسحاق عن الرباء قال
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  .هم أوالء على أثري: وراءك؟ قال

    

  .أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم مكتوم فجعال يقرئان الناس القرآن: عن أيب إسحاق مسع الرباء يقول: شعبة

فقال إن جربيل أتى رسول اهللا . وأنا صغري: مىت ذهبت عينك؟ قلت: حدثنا أبو ظالل قال كنت عند أنس فقال: محاد بن سلمة
إذا أخذت كرمية عبدي مل : "قال اهللا تعاىل: وأنا غالم فقال: مىت ذهب بصرك؟ قال:  فقالصلى اهللا عليه وسلم وعنده بن أم مكتوم

  ".أجد له جزاًء إال اجلنة

  .كان بن أم مكتوم مؤذناً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أعمى: قالت عائشة

ان بالل يؤذن ويقيم بن أم مكتوم ورمبا ك: وروى حجاج بن أرطاة عن شيخ عن بعض مؤذين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أَذَّنَ بن أم مكتوم وأقام بالل

  .إسناده واه

وكان أعمى ال " إن بالالً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي بن أم مكتوم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال بن عمر
  .أصبحت أصبحت: ينادي حىت يقال له

هللا عليه وسلم مع رجال من قريش منهم عتبة بن ربيعة فجاء بن أم مكتوم يسأل عن شيء فأعرض عنه كان النيب صلى ا: قال عروة
  .1: عبس" عبس وتوىل أن جاءه األعمى"فأنزلت 

استخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن أم مكتوم : حدثين عبيد اهللا بن نوح عن حممد بن سهل بن أيب حثمة قال: الواقدي
  .ان جيمع م وخيطب إىل جنب املنرب جيعله على يسارهعلى املدينة فك

نزل بن أم مكتوم على يهودية باملدينة كانت ترفقه وتؤذيه يف النيب صلى : يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن عبد اهللا بن معقل قال
 واهللا إن كانت لترفُقُين ولكن آذتين يف أما: اهللا عليه وسلم فتناوهلا فضرا فقتلها فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هو

  ".أبعدها اهللا قد أَبطَلْت دمها: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اهللا ورسوله

دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم زيداً وأمره فجاء بكتٍف وكتبها فجاء " ال يستوي القاعدون: "ملا نزلت: عن الرباء قال: أبو إسحاق
  .95: النساء" غري أويل الضرر"ضرارته فرتلت بن أم مكتوم فشكا 

ادفعو : فكان بعد يغزو ويقول" غري أويل الضرر"فأنزلت . أنزل عذري! أي رب: عن بن أيب ليلى أن بن أم مكتوم قال: ثابت البناين
  .إيل اللواء فإين أعمى ال أستطيع أن أفر وأقيموين بني الصفني

كنت إىل جانب النيب صلى اهللا عليه وسلم فغشيته السكينة :  خارجة بن زيد عن أبيه قالعبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن
ال يستوي القاعدون من "اكتب فكتبت يف كتف : "فوقعت فخذه على فخذي فما وجدت شيئاً أثقل منها مث سري عنه فقال يل

ع فما انقضى كالمه حىت غشيت رسول اهللا صلى اهللا عليه فكيف مبن ال يستطي: فقام عمرو بن أم مكتوم فقال". املؤمنني وااهدون
  ".غري أويل الضرر"اكتب : وسلم السكينة مث سري عنه فقال

  .قال زيد أنزهلا اهللا وحدها فكأين أنظر إىل ملحقها عند صدع الكتف

  .يه درع لهعن قتادة عن أنس أن عبد اهللا بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء عل: بن أيب عروبة
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  .أن عبد اهللا بن زائدة وهو بن أم مكتوم كان يقاتل يوم القادسية وعليه درع له حصينة سابغة: عن قتادة عن أنس: أبو هالل

  .شهد القادسية معه الراية مث رجع إىل املدينة فمات ا ومل نسمع له بذكر بعد عمر: قال الواقدي

  .ويقال استشهد يوم القادسية: قلت

  .بد الرمحن بن أيب ليلى مرسل وأبو رزين األسدي وغريمهاحدث عنه ع

  .والقادسية ملحمة كربى متت بالعراق وعلى املسلمني سعد بن أيب وقاص وعلى املشركني رستم وذو احلاجب واجلالينوس

  .ستني ألفاً معهم سبعون فيالً: كان املسلمون أزيد من سبعة آالف وكان العدو أربعني وقيل: قال أبو وائل

  .اقتتلوا ثالثة أيام يف آخر شوال سنة مخس عشرة فقُِتلَ رستم وازموا: قال املدائين

  خالد بن الوليد

سيف اهللا تعاىل وفارس اإلسالم وليث املشاهد السيد اإلمام األمري الكبري : بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن كعب
  .خزومي املكي وابن أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارثقائد ااهدين أبو سليمان القرشي امل

    

مواله زيد : هاجر مسلماً يف صفر سنة مثان مث سار غازياً فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثالثة
 وأخذ الراية ومحل على العدو فكان وابن عمه جعفر ذو اجلناحني وابن رواحة وبقي اجليش بال أمري فتأمر عليهم يف احلال خالد

وشهد الفتح وحنيناً وتأمر يف أيام " إن خالداً سيف سله اهللا على املشركني: "النصر ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم سيف اهللا فقال
هر مث اخترق الربية النيب صلى اهللا عليه وسلم واحتبس أدراعه وألمته يف سبيل اهللا وحارب أهل الردة ومسيلمة وغزا العراق واستظ

السماوية حبيث إنه قطع املفازة من حد العراق إىل أول الشام يف مخس ليال يف عسكر معه وشهد حروب الشام ومل يبق يف جسده 
  .قيد شرب إال وعليه طابع الشهداء

  .ومناقبه غزيرة أمره الصديق على سائر أمراء االجناد وحاصر دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة

  .تني سنة وقتل مجاعة من األبطال ومات على فراشه فال قرت أعني اجلبناءعاش س

  .تويف حبمص سنة إحدى وعشرين ومشهده على باب محص عليه جاللة

له : حدث عنه بن خالته عبد اهللا بن عباس وقيس بن أيب حازم واملقدام بن معدي كرب وجبري بن نفري وشقيق بن سلمة وآخرون
  .أحاديث قليلة

سيف اهللا أخربه أنه : ن طريق بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل أن بن عباس أخربه أن خالد بن الوليد الذي كان يقال لهم: مسلم
دخل على خالته ميمونة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عندها ضباً حمنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت احلارث من جند 

ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين " ال"أحرام هو يا رسول اهللا؟ قال : لم فرفع يده فقال خالدفقدمته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .أعافه فاجتررته فأكلته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر ومل ينه

قل : "ين قالأن خالد بن الوليد قال يا رسول اهللا إن كائداً من اجلن يكيد: عن حفصة بنت سريين عن أيب العالية: هشام بن حسان
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما ذرأ يف األرض وما خيرج منها ومن شر ما يعرج يف السماء وما 
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  .ففعلت فأذهبه اهللا عين" يرتل منها ومن شر كل طارق إال طارقاً يطرق خبري يا رمحن

  .ل يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخبالد أحداً يف حربه منذ أسلمناما عد: وعن حيان بن أيب جبلة عن عمرو بن العاص قال

  : يونس بن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث أن خالد بن الوليد أتى على الالت والعزى فقال

 رأيت اهللا قد أهانك إني  يا عز كُفرانَِك ال سبحانك

  .رمحن السلمي أن خالداً قال مثلهوروى زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن أيب عبد ال

  .مشى خالد إىل العزى فكسر أنفها بالفأس: قال قتادة

: وروى سفيان بن حسني عن قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث خالداً إىل العزى وكانت هلوازن وسدنتها بنو سليم فقال

  : فقالوا حيرضوا. ة الثديني قصريةانطلق فإنه خيرج عليك امرأة شديدة السواد لويلة الشعر عظيم

  على خالد ألقي الِخمار وشمري  عز شُدي شدةً ال ِسواِكها يا

 بذنب عاجل وتُقصري تبوئي  إن ال تقتلي المرء خالداً فإنك

  .ذهبت العزى فال عزى بعد اليوم: فشد عليها خالد فقتلها وقال

يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني يتخلل الناس يسأل عن رحل خالد فدل عليه رأ: عن عبد الرمحن بن أزهر: الزهري
  .فنظر إىل جرحه وحسبت أنه نفث فيه

اللهم : "بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خالداً إىل بين جذمية فقتل وأسر فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يديه وقال: وقال بن عمر
  .مرتني" الدإين أبرأ إليك مما صنع خ

أخذت : ملا قدم خالد بعد صنيعه ببين جذمية عاب عليه بن عوف ما صنع وقال: عن رجل عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: الواقدي
  .بأمر اجلاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك اهللا

بيدي ولو مل أقتله لكنت تقتل قوماً كذبت لقد قتلت قاتل أيب : أخذم بقتل أبيك فقال عبد الرمحن: وأعابه عمر فقال خالد: قال
جائين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : قال. أهل السرية كلهم: ومن أخربك أم أسلموا؟ فقال: مسلمني بأيب يف اجلاهلية قال

ذروا يا خالد : "كذبت على رسول اهللا وأعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن خالد وغضب وقال: أغري عليهم فأغرت قال
  ".يل أصحايب مىت ينكأ إلف املرء ينكأ املرء

    

من كان معه أسري فليدافَّه : ملا نادى خالد يف السحر: حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أهله عن أيب قتادة قال: الوقدي
  .لك ؤالءإنه ال علم : اتق اهللا فإنك ميت وإن هؤالء قوم مسلمون قال: أرسلت أسريي وقلت خلالد

  .إسناده فيه الواقدي وخلالد اجتهاده ولذلك ما طالبه النيب صلى اهللا عليه وسلم بديام

بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا يوسف بن يعقوب بن عتبة عن عثمان االخنسي عن عبد امللك بن أيب بكر قال: الواقدي
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فلما حلق رأسه أعطاه ناصيته خالداً إىل احلارث بن كعب أمرياً وداعياً وخرج مع رس

  .فعملت يف مقدمة قلنسوة خالد فكان ال يلقى عدواً إال هزمه
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  .ما فيه مصح ما بني ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم: وأخربين من غسله حبمص ونظر إىل ما حتت ثيابه قال

إين مسعت : أن أبا بكر عقد خلالد على قتال أهل الردة وقال: بن حرب عن أبيه عن جده وحشيحدثنا وحشي : الوليد بن مسلم
  ".خالد بن الوليد سيف من سيوف اهللا سله اهللا على الكفار واملنافقني: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .رواه أمحد يف مسنده

 أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فجمع رجاالً منهم يف احلظائر مث أحرقهم عن أبيه قال كان يف بين سليم ردة فبعث: هشام بن عروة
  .واهللا ال أشيم سيفاً سلَّه اهللا على عدوه مث أمره فمضى إىل مسيلمة: أتدع رجالً يعذِّب بعذاب اهللا؟ قال: فقال عمر أليب بكر

لو : لو عهدت يا أمري املؤمنني قال: قيل لعمر: سلمي قالأخربين السيباين عن أيب العجماء وإمنا هو أبو العجفاء ال: ضمرة بن ربيعة
لكل أمة أمني وإن أمني : "مسعت عبدك وخليلك يقول: مل استخلفته؟ لقلت: أدركت أبا عبيدة مث وليته مث قدمت على ريب فقال يل

خالد سيف من "يلك يقول مسعت عبدك وخل: ولو أدركت خالد بن الوليد مث وليته فقدمت على ريب لقلت" هذه األمة أبو عبيدة
  ".سيوف اهللا سلَّه اهللا على املشركني

  .ورواه الشاشي يف مسنده

استعمل عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالداً فقال : حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن عبد امللك بن عمري قال: أمحد يف املسند
  ".يف من سيوف اهللا نعم فىت العشريةخالد س: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو عبيدة

أصيبوا مجيعاً مث أخذ الراية بعد سيف من سيوف : "نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم أمراء يوم مؤتة فقال: عن أنس: محيد بن هالل
  .وجعل حيدث الناس وعيناه تذرفان" اهللا خالد

  ".إمنا خالد سيف من سيوف اهللا صبه على الكفار: عن قيس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إمساعيل بن أيب خالد

  .عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن بن أيب أوىف مرفوعاً مبعناه: أبو إمساعيل املؤدب

  .وجاء من طرق عن أيب هريرة حنوه

رمز فلما فرغنا جدي أوس مل يكن أحد أعدى للعرب من ه: حدثنا عمران بن زحر حدثين محيد بن منيب قال: أبو املسكني الطائي
من مسيلمة أتينا ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة فبارزه خالد فقتله فنفله الصديق سلَبه فبلغت قلنسوته مئة ألف درهم وكانت 

  .الفرس من عظُم فيهم جعلت قلنسوته مبئة ألف

  . اخلمرإن معي جنداً حيبون القتل كما تِحب فارس: كتب خالد إىل الفرس: قال أبو وائل

مث وجدت . فلم جيدوها. اطلبوها: حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوةً له يوم الريموك فقال: هشيم
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلق رأسه فابتدر الناس شعره فسبقتهم إىل ناصيته : فقال خالد. فإذا هي قلنسوة خلقة

  .القلنسوة فلم أشهد قتاالً وهي معي إال رزقت النصرفجعلتها يف هذه 

أخربين الثقة أن الناس يوم حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عبد الرمحن بن احلارث: بن وهب
  .وسلم ابتدروا شعره فبدرهم خالد إىل ناصيته فجعلها يف قلنسوته

  .لقد رأيتين يوم مؤتة اندق يف يدي تسعة أسياف فصربت يف يدي صفيحةٌ ميانية: يقولعن قيس مسعت خالداً : بن أيب خالد

ما من ليلة يهدى إيلَّ فيها عروس أنا هلا حمب أحب إيل من : عن بن أيب خالد عن موىل آلل خالد بن الوليد أن خالداً قال: بن عيينة
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  .ليلة شديدة الربد كثرية اجلليد يف سرية أصبح فيها العدو

يوم أراد اهللا أن يهدي يل فيه شهادةً أو : ما أدري من أَي يومي أَِفر: قال خالد: عن العيزار بن حريث قال: يونس بن أيب إسحاق
  .يوم أراد اهللا أن يهدي يل فيه كرامة

    

باسم اهللا : سم قال: ما هذا؟ قالوا: فقالوامسعت خالداً يقول منعين اجلهاد كثرياً من القراءة ورأيته أُيت ِبسٍم : قال قيس بن أيب حازم
  .هذه واهللا الكرامة وهذه الشجاعة: قلت. وشربه

احذر السم ال تسقك األعاجم : نزل خالد بن الوليد احلرية على أم بين املرازبة فقالوا: عن أيب السفر قال: يونس بن أيب إسحاق
  .لم يضرهباسم اهللا ف: ائتوين به فأيت به فاقتحمه وقال: فقال

  .اللهم اجعله عسالً فصار عسالً: عن األعمش عن خيثمة قال أُيت خالد بن الوليد برجل معه زق مخر فقال: أبو بكر بن عياش

  .خالً بدل العسل وهذا أشبه ويرويه عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار مرسالً: رواه حيىي بن آدم عن أيب بكر وقال

  .مل يصبها عندي مصيبة وال بالء وال مرض فرابين ذلك منها:  طلَّق خالد بن الوليد امرأة فكلموه فقالعن قيس قال: بن أيب خالد

قدم أبو قتادة على أيب بكر فأخربه بقتل مالك بن نويرة وأصحابه فجزع : املدائين عن بن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه قال
  .تزيدون على أن يكون تأول فأخطأ؟ مث رده وودى مالكاً ورد السيب واملالهل : وكتب إىل خالد فقدم عليه فقال أبو بكر

  .دخل خالد على أيب بكر فأخربه واعتذر فعذره: وعن بن إسحاق قال

شهد قوم من السرية أم أَذَّنوا وأقاموا وصلوا ففعلوا مثل ذلك وشهد آخرون : قال سيف يف الردة عن هشام بن عروة عن أبيه قال
وقدم أخوه متمم بن نويرة ينشد الصديق دمه ويطلب السيب فكتب إليه برد السيب وأحل عليه عمر يف أن يعزل . لك فقتلوابنفي ذ

  .ال يا عمر مل أكن ألشيم سيفاً سلَّه اهللا على الكافرين: إن يف سيفه رهقاً فقال: خالداً وقال

فاختلف قول الناس فيهم ويف إسالمهم . داً بث السرايا فأُيت مبالكعن بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري وغريه أن خال: سيف
فأمر م خالد فضِربت . إليك عين فقد واهللا قتلتين: وجاءت أم متيم كاشفة وجهها فأكبت على مالك وكانت أمجل الناس فقال هلا

ال أسري يف جيش وهو حتت لواء :  بأيب بكر وحلففقام أبو قتادة فناشده فيهم فلم يلتفت إليه فركب أبو قتادة فرسه وحلق. أعناقهم
  .ترك قويل وأخذ بشهادة االعراب الذين فتنتهم الغنائم: وقال. خالد

وحدثين حممد بن عبد اهللا عن الزهري : قال. أنبأنا حممد بن عمر حدثين عتبة بن جبرية عن عاصم بن عمر بن قتادة: بن سعد
فأوقع م خالد وقتل مالكاً مث أوقع بأهل بزاخة :  بن علي األسلمي يف حديث الردةوحدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن حنظلة

وقدم خالد : وحرقهم لكونه بلغه عنهم مقالة سيئة شتموا النيب صلى اهللا عليه وسلم ومضى إىل اليمامة فقتل مسيلمة إىل أن قال
فمر .  قباء عليه صدأ احلديد متقلداً السيف يف عمامته أسهماملدينة بالسيب ومعه سبعة عشر من وفد بين حنيفة فدخل املسجد وعليه

وإمنا وجد عمر عليه لقتله مالك بن نويرة وتزوج . بعمر فلم يكلمه ودخل على أيب بكر فرأى منه كل ما حيب وعلم عمر فأمسك
  .بامرأته

  .و قد قدم مبوت الصديق وبعزل خالدقال كان خالد بن الوليد من أمد الناس بصراً فرأى راكباً وإذا ه: جويرية بنت أمساء

  .ويل عمر فقال ألنزعن خالداً حىت يعلم أن اهللا إمنا ينصر دينه يعين بغري خالد: قال بن عون
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  .ملا استخلف عمر كتب إىل أيب عبيدة إين قد استعملتك وعزلت خالداً: وقال هشام بن عروة عن أبيه قال

م فاستعمل يزيد على فلسطني وشرحبيل بن حسنة على االردن وخالد بن الوليد على ولَّى عمر أبا عبيدة على الشا: وقال خليفة
  .دمشق وحبيب بن مسلمة على محص

أال يعطي شاةً وال بعرياً إال بأمرك : اكتب إىل خالد: قال عمر أليب بكر: حدثين حممد بن مسلمة عن مالك قال: الزبري بن بكار
ومن يجزئ عنه؟ قال :  إما أن تدعين وعملي وإال فشأنك بعملك فأشار عمر بعزله فقالفكتب أبو بكر بذلك قال فكتب إليه خالد

  .فأنت: أنا قال: عمر

ما شأنك : وحضر اخلروج فمشى مجاعة إىل أيب بكر فقالوا. فتجهز عمر حىت أُنيخت الظَّهر يف الدار: قال زيد بن أسلم: قال مالك
تعِزم على عمر ليجلس وتكتب إىل خالد : فما أصنع قالوا: عزلت خالداً وقد كفاك؟ قالتخِرج عمر من املدينة وأنت إليه حمتاج و

  .فيقيم على عمله ففعل

    

: تدع خالداً بالشام ينفق مال اهللا؟ قال فلما تويف أبو بكر قال أسلم: عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر أليب بكر: هشام بن سعد

فوىل . ال حاجة يل بعملك:  أمرت أبا بكر بشيء ال أفعله فكتب إىل خالد فكتب خالد إليهكذبت اهللا إن كنت: مسعت عمر يقول
  .أبا عبيدة

وأمرت أبا عبيدة فقال أبو : مسعت عمر باجلابية واعتذر من عزل خالد قال: عن علي بن رباح عن ناشرة اليزين: احلارث بن يزيد
 استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووضعت لواًء رفعه رسول اهللا واهللا ما أعذرت نزعت عامالً: عمرو بن حفص بن املغرية
  .إنك قريب القرابِة حديث السن مغضب يف بن عمك: صلى اهللا عليه وسلم قال

كان عمر ال خيفى عليه شيء من عمله وإن خالداً أجاز األشعث بعشرة آالف فدعا الربيد : ومن كتاب سيف عن رجاله قال
بيدة أن تقيم خالداً وتعقله بعمامته وترتع قلنسوته حىت يعِلمكم من أين أجاز األشعث؟ أَِمن مال اهللا أم من ماله؟ وكتب إىل أيب ع

ففعل . فإن زعم أنه من إصابة أصاا فقد أقر خبيانة وإن زعم أا من ماله فقد أسرف واعزله على كل حال واضمم إليك عمله
من أين هذا : لقد شكوتك إىل املسلمني وباهللا يا عمر إنك يف أمري غري مجمل فقال عمر: ذلك فقدم خالد على عمر فشكاه وقال

. فخرجت عليه عشرون ألفاً فأدخلها بيت املال: من االنفال والسهمان ما زاد على الستني ألفاً فلك تقوم عروضه قال: الثراء؟ قال

  . ولن تعاتبين بعد اليوم على شيءيا خالد واهللا إنك لكرمي علي وإنك حلبيب إيلَّ: مث قال

يرمحك اهللا ما دعاك إىل أن ال تعلمين؟ : فقال. عزل عمر خالداً فلم يعلمه أبو عبيدة حىت علم من الغري: وعن زيد بن أسلم عن أبيه
  .قال كرهت أن أروعك

  .اه عمرقدم خالد من الشام ويف عمامته أسهم ملطخةٌ بالدم فنه: عن نافع قال: جويرية بن امساء

قد لبسه بن ! ما هذا؟ قال وما بأسه: األصمعي عن بن عون عن بن سريين أن خالد بن الوليد دخل وعليه قميص حرير فقال عمر
  .عوف

  .عزمت على من يف البيت إال أخذ كل واحد منه قطعة فمزقوه! وأنت مثله؟: قال

لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدر يل إال أن أموت على : ة قالملا حضرت خالداً الوفا: عن أيب وائل أظن قال: روى عاصم بن دلة



الذهيب-سري أعالم النبالء  116  

. وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء لين ننتظر الصبح حىت نغري على الكفار. فراشي

ما على آل : ج عمر على جنازته فذكر قولهفلما تويف خر. إذا مت فانظروا إىل سالحي وفرسي فاجعلوه عدة يف سبيل اهللا: مث قال
  .الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما مل يكن نقعاً أو لقلقةً

  .- الصراخ : التراب على الرؤوس واللقلقة:  النقع-

  : ويروى بإسناد ساقط أن عمر خرج يف جنازة خالد باملدينة وإذا امه تندبه وتقول

 ا ما كُبتْ وجوه الرجالإذ م  أنت خير من ألفَ ألٍف من القو

مل يزل : حدثنا عمرو بن عبد اهللا بن عنبسة مسعت حممد بن عبد اهللا الديباج يقول: الواقدي: صدقت إن كان لكذلك: فقال عمر
فانعزل خالد إىل محص . فلم يزل خالد مع عياض حىت مات. خالد مع أيب عبيدة حىت تويف أبو عبيدة واستخلف عياض بن غنم

 وحبس خيالً وسالحاً فلم يزل مرابطاً حبمص حىت نزل به فعاده أبو الدرداء فذكر له أن خيله اليت حبست بالثغر تعلف من فكان مثَّ
  .واهللا يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترين أموراً تنكرها. مايل وداري باملدينة صدقة وقد كنت أشهدت عليها عمر

خرجت مع أيب طلحة إىل مكة مع عمر فبينا حنن حنطُّ عن رواحلنا إذ أتى :  موسى قالوروى إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه
  : فقال طلحة. يا أبا حممد يا طلحة هلك أبو سليمان هلك خالد بن الوليد: اخلرب بوفاة خالد فصاح عمر

  وفي حياتى ما زودتني زادا  ال أعرفنَّك بعد الموت تندبني

لقيت كذا وكذا زحفاً وما يف جسدي شرب إال وفيه ضربة بسيف أو رمية :  الوليد ملا احتضر بكى وقالأن خالد بن: وعن أيب الزناد
  .بسهم وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما ميوت العري فال نامت أعني اجلبناء

  .وهلك بالشام وويل عمر وصيته. مل يزل خالد بالشام حىت عزله عمر: قال مصعب بن عبد اهللا

  .مات حبمص سنة إحدى وعشرين وكان قدم قبل ذلك معتمراً ورجع: ن أيب الزنادوقال ب

    

رأيت عمر بقباء وإذا حجاج من الشام : حدثنا عمر بن عبد اهللا بن رياح عن خالد بن رياح مسع ثعلبة بن أيب مالك يقول: الواقدي
 بن الوليد فاسترجع عمر مراراً ونكس وأكثر الترحم من اليمن ممن نزل محص ويوم رحلنا منها مات خالد: من القوم قالوا: قال

فلم عزلته قال عزلته لبذله املال ألهل الشرف وذوي اللسان : فقال له علي. كان واهللا سداداً لنحر العدو ميمون النقيبة: عليه وقال
  .فكنت عزلته عن املال وتتركه على اجلند قال مل يكن لريضى قال فهالَّ بلوته: قال

رحم اهللا أبا سليمان كان على ما ظنناه : ملا مات خالد مل يدع إال فرسه وسالحه وغالمه فقال عمر: عن نافع قال: يةوروى جوير
  .به

ما عليهن أن يرقن من دموعهن ما مل يكن نقعاً : اجتمع نسوة بين املغرية يف دار خالد يبكينه فقال عمر: األعمش عن أيب وائل قال
  .أو لقلقة

  .مات خالد حبمص سنة إحدى وعشرين: اهللا بن منري وإبراهيم بن املنذر وأبو عبيدقال حممد بن عبد 
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  .مات باملدينة: وقال دحيم

  .وله يف الصحيحني حديثان ويف مسند بقي واحد وسبعون. الصحيح موته حبمص وله مشهد يزار: قلت

  صفوان بن بيضاء

  .يعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالكوهي أمه امسها دعد بنت جحدم الفهرية وأبوه هو وهب بن رب

  .أبو عمرو القرشي الفهري من املهاجرين شهد بدراً

فروى الواقدي عن حمرز بن جعفر عن جعفر بن عمرو قال قتل صفوان بن بيضاء طعيمة بن عدي مث قال الواقدي هذه رواية وقد 
  . شهد املشاهد وتويف يف رمضان سنة مثان وثالثني ومل يعقبروي لنا أن صفوان بن بيضاء مل يقتل يوم بدر وأنه

  أخوه سهيل بن بيضاء الفهري

  .من املهاجرين يكىن أبا موسى هاجر اهلجرتني إىل احلبشة يف رواية بن إسحاق والواقدي

  .وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال ملا هاجر سهيل وصفوان ابنا بيضاء من مكة نزال على كلثوم بن اهلدم

ل بن سعد قالوا وشهد سهيل بدراً وهو بن أربع وثالثني سنة وشهد أحداً إىل أن قال ومات بعد رجوع رسول اهللا صلى اهللا عليه قا
  .وسلم من تبوك باملدينة سنة تسع ومل يعقب

  . وشهد أحداًقلت وهو الذي صلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد وهلما أخ امسه سهل بن بيضاء الفهري وشهد بدراً

  المقداد بن عمرو

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحد السابقني األولني وهو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي 
  .البهراين

د اللون فتبناه ويقال ويقال له املقداد بن األسود ألنه ريب يف حجر األسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه وقيل بل كان عبداً له أسو
  .بل أصاب دماً يف كندة فهرب إىل مكة وحالف األسود

  .شهد بدراً واملشاهد وثبت أنه كان يوم بدر فارساً واختلف يومئذ يف الزبري

  .له مجاعة أحاديث

  .خليار ومجاعةحدث عنه علي وابن مسعود وابن عباس وجبري بن نفري وابن أيب ليلى ومهام بن احلارث وعبيد اهللا بن عدي بن ا

وقيل كان آدم طواالً ذا بطن أشعر الرأس أعني مقرون احلاجبني مهيباً عاش حنواً من سبعني سنة مات يف سنة ثالث وثالثني وصلى 
  .عليه عثمان بن عفان وقربه بالبقيع رضي اهللا عنه

  .حديثه يف الستة له حديث يف الصحيحني وانفرد له مسلم بأربعة أحاديث

األسدي أنبأنا بن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم أنبأنا أمحد بن املسندي حدثنا موسى بن أخربنا إسحاق 
هارون حدثنا عباس بن الوليد حدثنا بشر بن املفضل حدثنا بن عون عن عمري بن إسحاق عن املقداد بن األسود قال استعملين 
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ما ظننت إال أن الناس ! ؟ قلت يا رسول اهللا"كيف وجدت اإلمارة: "مل فلما رجعت قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ع
  .كلهم خول يل واهللا ال أيل على عمل ما دمت حياً

حدثنا حريز بن عثمان حدثين عبد الرمحن بن ميسرة حدثين أبو راشد احلرباين قال وافيت املقداد فارس رسول اهللا صلى اهللا : بقية
فقال أبت . على تابوت من توابيت الصيارفة قد أفضل عليها من عظمه يريد الغزو فقلت له قد أعذر اهللا إليكعليه وسلم حبمص 

  .41: التوبة" انفروا خفافاً وثقاالً"علينا سورة البحوث 

    

 املقداد يوماً فمر به حيىي احلماين حدثنا بن املبارك عن صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال جلسنا إىل
رجل فقال طوىب هلاتني العينني اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا لوددنا أنا رأينا ما رأيت فاستمعت فجعلت أعجب 

ه واهللا ما قال إال خرياً مث أقبل عليه فقال ما حيمل أحدكم على أن يتمىن حمضراً غيبه اهللا عنه ال يدري لو شهده كيف كان يكون في
لقد حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقوام كبهم اهللا على مناخرهم يف جهنم مل جييبوه ومل يصدقوه أوال حتمدون اهللا ال تعرفون 

إال ربكم مصدقني مبا جاء به نبيكم وقد كفيتم البالء بغريكم؟ واهللا لقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم على أشد حال بعث عليه 
رة وجاهلية ما يرون ديناً أفضل من عبادة األوثان فجاء بفرقان حىت إن الرجل لريى والده أو ولده أو أخاه كافراً وقد فتح نيب يف فت

ربنا هب لنا : "اهللا قفل قبله لإلميان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فال تقر عينه وهو يعلم أن محيمه يف النار وأا لليت قال اهللا تعاىل
  .74: الفرقان"  وذرياتنا قرة أعنيمن أزواجنا

  ".علي وأيب ذر وسلمان واملقداد: عليكم حبب أربعٍة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف مسند أمحد لربيدة

وعن كرمية بنت املقداد أن املقداد أوصى للحسن واحلسني بستة وثالثني ألفاً وألمهات املؤمنني لكل واحدة بسبعة آالف درهم 
  . إنه شرب دهن اخلروع فماتوقيل

  ُأبي بن كعب

  .بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار

  .سيد القراء أبو منذر األنصاري النجاري املدين املقرئ البدري ويكىن أيضاً أبا الطفيل

يب عليه السالم وحفظ عنه علماً مباركاً وكان شهد العقبة وبدراً ومجع القرآن يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وعرض على الن
  .رأساً يف العلم والعمل رضي اهللا عنه

حدث عنه بنوه حممد والطفيل وعبد اهللا وأنس بن مالك وابن عباس وسويد بن غفلة وزر بن حبيش وأبو العالية الرياحي وأبو 
هللا بن احلارث بن نوفل وعبد الرمحن بن أبزى وعبد عثمان النهدي وسليمان بن صرد وسهل بن سعد وأبو إدريس اخلوالين وعبد ا

  .الرمحن بن أيب ليلى وعبيد بن عمري وعيت السعدي وابن احلوتكية وسعيد بن املسيب وكأنه مرسل وآخرون

  .فعن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا قال كان أيب رجالً دحداحاً يعين ربعةً ليس بالطويل وال بالقصري

إن اهللا أمرين : "كان أيب أبيض الرأس واللحية وقال أنس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب بن كعبوعن بن عباس بن سهل قال 
: قال وذكرت عند رب العاملني؟ قال". نعم: "قال اهللا مساين لك؟ قال". أمرين أن أقرئك القرآن"ويف لفظ " أن أقرأ عليك القرآن
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  .فذرفت عيناه" نعم"

، ضرب 255: البقرة" اهللا ال إله إال هو احلي القيوم"ه وسلم أُبياً عن أي آية يف القرآن أعظم فقال أيب وملا سأل النيب صلى اهللا علي
  ".ليهنك العلم أبا املنذر: "النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صدره وقال

كعب ومعاذ بن جبل قال أنس بن مالك مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة كلهم من األنصار أيب بن 
  .وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عموميت

  .وقال بن عباس قال أيب لعمر بن اخلطاب إين تلقيت القرآن ممن تلقاه من جربيل عليه السالم وهو رطب

ى اهللا عليه وقال بن عباس قال عمر أقضانا علي وأقرأنا أُيب وإنا لندع من قراءة أُيب وهو يقول ال أدع شيئاً مسعته من رسول اهللا صل
  .106: البقرة" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها"وسلم وقد قال اهللا تعاىل 

  ".أقرأ أميت أُيب: "وروى أبو قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقال اللهم ". جتري احلسنات على صاحبها": ما جزاء احلمى؟ قال! يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب سعيد قال قال أُيب
  .إين أسألك محى ال متنعين خروجاً يف سبيلك فلم ميس أيب قط إال وبه احلمى

  .قلت مالزمة احلمى له حرفت خلقه يسرياً ومن مث يقول زر بن حبيش كان أُيب فيه شراسة

عمر وإىل جنبه رجل أبيض الثياب والشعر فقال إن قال أبو نضرة العبدي قال رجل منا يقال له جابر أو جويرب طلبت حاجة إىل 
الدنيا فيها بالغنا وزادنا إىل اآلخرة وفيها أعمالنا اليت جنزى ا يف اآلخرة فقلت من هذا يا أمري املؤمنني؟ قال هذا سيد املسلمني أُيب 

  .بن كعب

    

بن كعب أوصين قال اختذ كتاب اهللا إماماً وارض به قال املغرية بن مسلم عن الربيع عن أنس عن أيب العالية قال قال رجل أليب 
قاضياً وحكماً فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد ال يتهم فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم 

  .وخربكم وخرب ما بعدكم

قادر على أن يبعث عليكم عذاباً من قل هو ال"الثوري وأبو جعفر الرازي واللفظ له عن الربيع بن أنس عن أيب العالية عن أيب 
قال هن أربع كلهن عذاب وكلهن واقع ال حمالة فمضت اثنتان بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس وعشرين سنة " فوقكم

  .فألبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض وبقي اثنتان واقعتان ال حمالة اخلسف والرجم

ظ أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن إسحاق بن أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا يوسف احلاف
أيوب حدثنا إبراهيم بن سعدان حدثنا بكر بن بكار حدثنا عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن 

 والسوق سوق الفاكهة اليوم فقال أُيب أال ترى الناس خمتلفةً احلارث بن نوفل قال كنت واقفاً مع أُيب بن كعب يف ظل أطم حسان
يوشك أن حيسر الفرات عن جبل من ذهب : "أعناقهم يف طلب الدنيا؟ قلت بلى قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 فيقتل الناس من كل مئة تسعة فإذا مسع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ال يدعون منه شيئاً
  ".وتسعون

  .أخرجه مسلم من طريق عبد احلميد وله إسناد آخر وهو الزبيدي عن الزهري عن إسحاق موىل املغرية عن أُيب
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أبو صاحل الكاتب حدثنا موسى بن علي عن أبيه أن عمر خطب باجلابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أُيب بن كعب 
 يسأل عن الفرائض فليأت زيداً ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذاً ومن أراد أن يسأل عن املال فليأتين فإن اهللا ومن أراد أن

  .جعلين خازناً وقامساً

  .ورواه الواقدي عن موسى أيضاً

 - ان امرءاً فيه شراسة  وك-أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال أتيت املدينة فأتيت أُبياً فقلت يرمحك اهللا اخفض يل جناحك 

  .فسألته عن ليلة القدر فقال ليلة سبع وعشرين

سفيان الثوري عن أسلم املنقري عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال قال أُيب بن كعب قال يل رسول اهللا صلى اهللا 
قلت أليب فرحت بذلك؟ قال وما مينعين " منع: "ومسيت لك؟ قال! قلت يا رسول اهللا" أمرت أن أقرأ عليك القرآن: "عليه وسلم

  .58: يونس" قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا: "وهو تعاىل يقول

  .تابعه األجلح عن عبد اهللا عن أبيه

حممد بن عيسى بن الطباع حدثنا معاذ بن حممد بن حممد بن أيب بن كعب عن أبيه عن جده عن أيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فقلت باهللا آمنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت فرد القول فقلت يا " يا أبا املنذر إين أمرت أن أعرض عليك القرآن": وسلم

  .قلت اقرأ إذن يا رسول اهللا" نعم بامسك ونسبك يف املأل األعلى: "وذكرت هناك؟ قال! رسول اهللا

  .بن معاذ بن أُيبوقد رواه أبو حامت الرازي عن بن الطباع فقال حدثنا معاذ بن حممد 

من بن مسعود وأيب ومعاذ : سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً استقرئوا القرآن من أربعة
  .وسامل موىل أيب حذيفة

" يت معنا؟أصل: "وأخرج أبو داود من حديث بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة فلبس عليه فلما انصرف قال ُأليب

  ".فما منعك؟: "قال نعم قال

شعبة عن أيب مجرة حدثنا إياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال أتيت املدينة للقاء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن فيهم 
 فنحاين رجل ألقاه أحب إيل من أيب فأقيمت الصالة وخرج فقمت يف الصف األول فجاء رجل فنظر يف وجوه القوم فعرفهم غريي

ال يسوؤك اهللا فإين مل آت الذي أتيت جبهالة ولكن رسول اهللا صلى اهللا ! وقام يف مقامي فما عقلت صاليت فلما صلى قال يا بين
  .وإين نظرت يف وجوه القوم فعرفتهم غريك وإذا هو أُيب رضي اهللا عنه" كونوا يف الصف الذي يليين: "عليه وسلم قال لنا

حسان حدثنا عكرمة بن إبراهيم أخربنا يزيد بن شداد حدثين معاوية بن قرة حدثين عتبة بن عبد اهللا بن الدارمي حدثنا حيىي بن 
" ادعوا يل سيد األنصار: "عمرو بن العاص حدثين أيب عن جدي قال كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم عيد فقال

  .احلديث" فأمر بكنسهائت بقيع املصلى ! يا أُيب: "فدعوا أُيب بن كعب فقال

    

الوليد بن مسلم حدثنا عبد اهللا بن العالء عن عطية بن قيس عن أيب إدريس اخلوالين أن أبا الدرداء ركب إىل املدينة يف نفر من أهل 
د املسجد ، ولو محيتم كما محوا لفس26: الفتح" إذ جعل الذين كفروا يف قلوم احلمية محية اجلاهلية"دمشق فقرؤوا يوماً على عمر 

احلرام فقال عمر من أقرأكم هذا؟ قالوا أُيب بن كعب فدعا به فلما أتى قال اقرؤوا فقرؤوا كذلك فقال أيب واهللا يا عمر إنك لتعلم 
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أين كنت أحضر ويغيبون وأدىن وحيجبون ويصنع يب ويصنع يب وواهللا لئن أحببت أللزمن بييت فال أحدث شيئاً وال أقرئ أحداً حىت 
  .إنا لنعلم أن اهللا قد جعل عندك علماً فعلم الناس ما علمت!  عمر اللهم غفراًفقال. أموت

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه "بن عيينة عن عمرو عن جبالة أو غريه قال مر عمر بن اخلطاب بغالم يقرأ يف املصحف 
يب فذهب إليه فسأله فقال إنه كان يلهيين القرآن ، وهو أب هلم فقال يا غالم حكها قال هذا مصحف أ61ُ: األحزاب" أمهام

  .ويلهيك الصفق باألسواق

عوف عن احلسن حدثين عيت بن ضمرة قال رأيت أهل املدينة ميوجون يف سككهم فقلت ما شأن هؤالء؟ فقال بعضهم ما أنت من 
  .أهل البلد؟ قلت ال قال فإنه قد مات اليوم سيد املسلمني أُيب بن كعب

  .البة عن أيب املهلب عن أُيب قال إنا لنقرؤه يف مثان ليال يعين القرآنأيوب عن أيب ق

  .سالم بن مسكني حدثنا عمران بن عبد اهللا قال أُيب بن كعب لعمر بن اخلطاب مالك ال تستعملين؟ قال أكره أن يدنس دينك

رض قومنا فكنت يف مؤخر الناس مع األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال عمر اخرجوا بنا إىل أ
أُيب بن كعب فهاجت سحابة فقال اللهم اصرف عنا أذاها قال فلحقناهم وقد ابتلت رحاهلم فقال عمر ما أصابكم الذي أصابنا 

  .قلت إن أبا املنذر قال اللهم اصرف عنا أذاها قال فهال دعومت لنا معكم

  .يبقال معمر عامة علم بن عباس من ثالثة عمر وعلي وأُ

  .قال مسروق سألت أُبياً عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت ال قال فامحنا حىت يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا

اجلريري عن أيب نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويرب قال أتيت عمر وقد أعطيت منطقاً فأخذت يف الدنيا فصغرا 
الرأس واللحية والثياب فقال كل قولك مقارب إال وقوعك يف الدنيا هل تدري ما فتركتها ال تسوى شيئاً وإىل جنبه رجل أبيض 

الدنيا؟ فيها بالغنا أو قال زادنا إىل اآلخرة وفيها أعمالنا اليت جنزى ا قلت من هذا يا أمري املؤمنني؟ قال هذا سيد املسلمني أُيب بن 
  .كعب

عن أيب العالية قال كان أُيب صاحب عبادة فلما احتاج الناس إليه ترك أصرم بن حوشب عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
  .العبادة وجلس للقوم

عوف عن احلسن عن عيت بن ضمرة قلت ُأليب بن كعب ما شأنكم يا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نأتيكم من الغربة 
ة ألقولن قوالً ال أبايل استحييتموين أو قتلتموين فلما كان يوم نرجو عندكم اخلري فتهاونون بنا؟ قال واهللا لئن عشت إىل هذه اجلمع

  .اجلمعة خرجت فإذا أهل املدينة ميوجون يف سككها فقلت ما اخلرب؟ قالوا مات سيد املسلمني أُيب بن كعب

أن عبد اهللا بن عياش قد ذكرت أخبار أُيب بن كعب يف طبقات القراء وأن بن عباس وأبا العالية وعبد اهللا بن السائب قرؤوا عليه و
  .املخزومي قرأ عليه أيضاً وكان عمر جيل أُبياً ويتأدب معه ويتحاكم إليه

قال حممد بن عمر الواقدي تدل أحاديث على وفاة أُيب بن كعب يف خالفة عمر ورأيت أهله وغريهم يقولون مات يف سنة اثنتني 
  .وعشرين باملدينة وأن عمر قال اليوم مات سيد املسلمني

  . وقد مسعنا من يقول مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني قال وهو أثبت األقاويل عندنا وذلك أن عثمان أمره أن جيمع القرآنقال

وقال حممد بن سعد حدثنا عارم حدثنا محاد عن أيوب عن بن سريين أن عثمان مجع اثين عشر رجالً من قريش واألنصار فيهم أُيب 
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  .رآنبن كعب وزيد بن ثابت يف مجع الق

قلت هذا إسناد قوي لكنه مرسل وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف أُبياً ولو كان كذلك الشتهر ولكان الذكر ُأليب ال لزيد 
  .والظاهر وفاة أُيب يف زمن عمر حىت إن اهليثم بن عدي وغريه ذكرا موته سنة تسع عشرة

نة اثنتني وعشرين فالنفس إىل هذا أميل وأما خليفة بن خياط وأبو وقال حممد بن عبد اهللا بن منري وأبو عبيد وأبو عمر الضرير مات س
  .مات يف خالفة عثمان وقال خليفة مرة مات سنة اثنتني وثالثني: حفص الفالس فقاال

    

ويف سنن أيب داود يونس بن عبيد عن احلسن أن عمر بن اخلطاب مجع الناس على أُيب بن كعب يف قيام رمضان فكان يصلي م 
  .ركعةعشرين 

  .وقد كان أيب التقط صرةً فيها مئة دينار فعرفها حوالً ومتلكها وذلك يف الصحيحني

  .وروى عنه بن عباس قصة موسى واخلضر وذلك يف الصحيحني أيضاً

  .وُأليب يف الكتب الستة نيف وستون حديثاً

مازن واسم النجار والدهم تيم اهللا بن ثعلبة بن وأنبأين بنسبه احلافظ أبو حممد النوين وقال مالك بن النجار هو أخو عدي ودينار و
  .عمرو بن اخلزرج قال وأُيب بن كعب هو بن عمة أيب طلحة األنصاري

  .وكان أُيب حنيفاً قصرياً أبيض الرأس واللحية

مان سنة قال والواقدي رأيت أهله وغري واحد يقولون مات يف سنة اثنتني وعشرين باملدينة وقد مسعت من يقول مات يف خالفة عث
  .قال ألن عثمان أمره أن جيمع القرآن. ثالثني وهو أثبت األقاويل عندنا

روى محاد بن زيد عن أيوب وهشام عن بن سريين أن عثمان مجع اثين عشر رجالً من قريش واألنصار فيهم أيب وزيد بن ثابت يف 
  .مجع القرآن

  .ي ومسلم ثالثة أحاديث وانفرد البخاري بثالثة ومسلم بسبعةله عند بقي بن خملد مئة وأربعة وستون حديثاً منها يف البخار

  النعمان بن مقرن

هو النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجري بن نصر بن حبشية بن كعب بن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمان بن 
  .مزينة

وفة ويل كسكر لعمر مث صرفه وبعثه على املسلمني يوم أبو عمرو املزين األمري أول مشاهده األحزاب وشهد بيعة الرضوان ونزل الك
  .وقعة اوند فكان يومئذ أول شهيد

أخربنا سنقر احلليب ا أنبأنا عبد اللطيف اللغوي أنبأنا عبد احلق اليوسفي أنبأنا علي بن حممد أنبأنا أبو احلسن احلمامي أنبأنا بن قانع 
 محاد عن أيب عمران اجلوين عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن معقل بن يسار عن حدثنا احلسن بن علي بن كامل حدثنا عفان حدثنا

النعمان بن مقرن أنه قال شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقاتل أول النهار انتظر حىت تزول الشمس صححه الترمذي 
  .وروي حنوه عن زياد بن جبري عن أبيه عن النعمان
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  .عاوية قال يل بن املسيب ممن أنت؟ قلت من مزينة قال إين الذكر يوم نعى عمر النعمان بن مقرن على املنربشعبة أخربين إياس بن م

  .قال الواقدي وكانت اوند يف سنة إحدى وعشرين

  .قلت حفظ سعيد ذلك وله سبع سنني

  .أبو حكيم وعبد الرمحنوللنعمان إخوة سويد أبو عدي وسنان ممن شهد اخلندق ومعقل والد عبد اهللا احملدث وعقيل 

  .وروي عن جماهد قال البكاؤون بنو مقرن سبعة

  .قال الواقدي مسعت أم شهدوا اخلندق

  .وقيل كنية النعمان أبو حكيم وكان إليه لواء مزينة يوم الفتح

  .يروي عنه ولده معاوية ومسلم بن هيصم ومجاعة

  .قال بن إسحاق قتل وهو أمري الناس سنة إحدى وعشرين

  .عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على وجهه يبكيشعبة 

أبو عمران اجلوين عن علقمة بن عبد اهللا املزين عن معقل بن يسار أن عمر شاور اهلرمزان يف أصفهان وفارس وأذربيجان فقال 
 الرأس وجناح وإن قطعت الرأس وقع اجلناحان فقال عمر للنعمان أصبهان الرأس وفارس وأذربيجان اجلناحان فإذا قطعت جناحاً فاء

بن مقرن إين مستعملك فقال أما جابياً فال وأما غازياً فنعم قال فإنك غاز فسرحه وبعث إىل أهل الكوفة ليمدوه وفيهم حذيفة 
فقال اللهم ارزق النعمان : فيهوالزبري واملغرية واألشعث وعمرو بن معدي كرب فذكر احلديث بطوله وهو يف مستدرك احلاكم و
  .الشهادة بنصر املسلمني وافتح عليهم فأمنوا وهز لواءه ثالثاً مث محل فكان أول صريع رضي اهللا عنه

ووقع ذو احلاجبني من بغلته الشهباء فانشق بطنه وفتح اهللا مث أتيت النعمان وبه رمق فأتيته مباء فصببت على وجهه أغسل التراب 
  .اكتبوا إىل عمر بذلك وفاضت نفسه رضي اهللا عنه. فقال احلمد هللا. ما فعل الناس؟ قلت فتح اهللا:  معقل قال:فقال من ذا؟ قلت

  عمار بن ياسر

بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذمي وقيل بني قيس والوذمي حصني بن الوذمي بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر األكرب 
 بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن بن يام بن عنس وعنس هو زيد

  .قحطان وبنو مالك بن أدد من مذحج

    

قرأت هذا النسب على شيخنا الدمياطي ونقلته من خطه قال قرأته على حيىي بن قمرية عن شهدة عن بن طلحة عن أيب عمر بن 
  .ن شيبة حدثنا جدي فذكره وفيه قيس بن احلصني بن الوذمي ومل يشك وعنس نقطه بنونمهدي عن حممد بن أمحد بن يعقوب ب

اإلمام الكبري أبو اليقظان العنسي املكي موىل بين خمزوم أحد السابقني األولني واألعيان البدريني وأمه هي مسية موالة بين خمزوم من 
  .كبار الصحابيات أيضاً

  .ان وستون حديثاً ومنها يف الصحيحني مخسةله عدة أحاديث ففي مسند بقي له اثن

روى عنه علي وابن عباس وأبو موسى األشعري وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد اهللا وحممد بن احلنفية وعلقمة بن وزر وأبو وائل 
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ة املرادي وابن ومهام بن احلارث ونعيم بن حنظلة وعبد الرمحن بن أبزى وناجية بن كعب وأبو الس اخلزاعي وعبد اهللا بن سلم
احلوتكية وثروان بن ملحان وحيىي بن جعدة والسائب والد عطاء وقيس بن عباد وصلة بن زفر وخمارق بن سليم وعامر بن سعد بن 

  .أيب وقاص وأبو البختري وعدة

ه وأقام ياسر قال بن سعد قدم والد عمار ياسر بن عامر وأخواه احلارث ومالك من اليمن إىل مكة يطلبون أخاً هلم فرجع أخوا
وحالف أبا حذيفة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم فزوجه أمة له امسها مسية بنت خباط فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة 
مث مات أبو حذيفة فلما جاء اهللا باإلسالم أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد اهللا وتزوج بسمية بعد ياسر األزرق الرومي غالم احلارث 

  .كلدة الثقفي وله صحبة وهو والد سلمة بن األزرقبن 

  .ويقال إن لعمار من الرواية بضعة وعشرين حديثاً

  .ويروى عن عمار قال كنت ترباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسنه

عد فقال والذي وروى عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال رأيت عماراً يوم صفني شيخاً آدم طواالً وإن احلربة يف يده لتر
لقد قاتلت ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات وهذه الرابعة ولو قاتلونا حىت يبلغوا بنا سعفات هجر ! نفسي بيده

  .لعرفت أننا على احلق وأم على الباطل

 هلم عماراً آدم طواالً مضطرباً وعن الواقدي عن عبد اهللا بن أيب عبيدة عن أبيه عن لؤلؤة موالة أم احلكم بنت عمار أا وصفت
  .أشهل العني بعيد ما بني املنكبني ال يغري شيبه

  .وعن كليب بن منفعة عن أبيه قال رأيت عماراً بالكناسة أسود جعداً وهو يقرأ

  .رواه احلكم يف املستدرك

  .وقال عروة عمار من حلفاء بين خمزوم

  .سلما معاً بعد بضعة وثالثني رجالً وهذا منقطعوروى الواقدي عن بعض بين عمار أن عماراً وصهيباً أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية : زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال أول من أظهر إسالمه سبعة
قومه وأما سائرهم فألبسهم وصهيب وبالل واملقداد فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه وأما أبو بكر فمنعه اهللا ب

املشركون أدراع احلديد وصفدوهم يف الشمس وما فيهم أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا 
  .وهان على قومه فأعطوه الولدان يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول أحد أحد

فذكرهم زاد فجاء أبو جهل يشتم مسية وجعل يطعن حبربته يف قبلها حىت قتلها وروى منصور عن جماهد أول من أظهر إسالمه سبعة 
  .فكانت أول شهيدة يف اإلسالم

والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما "وعن عمر بن احلكم قال كان عمار يعذب حىت ال يدري ما يقول وكذا صهيب وفيهم نزلت 
  .41: النحل" ظلموا

صربا : "ن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن عثمان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممنصور بن أيب األسود عن األعمش ع
  ".آل ياسر فإن موعدكم اجلنة

  .قيل مل يسلم أبوا أحد من السابقني املهاجرين سوى عمار وأيب بكر
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 قال دعا عثمان نفراً منهم عمار مسلم بن إبراهيم والتبوذكي عن القاسم بن الفضل حدثنا عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد
فقال عثمان أما إين سأحدثكم حديثاً عن عمار أقبلت أنا والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف البطحاء حىت أتينا على عمار وأمه وأبيه 

اللهم اغفر آلل ": مث قال" اصرب: "وهم يعذبون فقال ياسر للنيب صلى اهللا عليه وسلم الدهر هكذا فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ياسر وقد فعلت

هذا مرسل ورواه جعثم بن سليمان عن القاسم احلداين عن عمرو بن مرة فقال عن أيب البختري بدل سامل عن سلمان بدل عثمان 
  .وله إسناد آخر لني وآخر غريب

    

عليه وسلم مير به فيمر يده على رأسه وروى أبو بلج عن عمرو بن ميمون قال عذب املشركون عماراً بالنار فكان النيب صلى اهللا 
  ".تقتلك الفئة الباغية. ، على عمار كما كنت على إبراهيم69: األنبياء" يا نار كوين برداً وسالماً: "ويقول

أخذك الكفار فغطوك يف : "بن عون عن حممد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لقي عماراً وهو يبكي فجعل ميسح عن عينيه ويقول
  ".ت كذا وكذا فإن عادوا فقل هلم ذلكالنار فقل

روى عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال أخذ املشركون عماراً فلم يتركوه حىت نال من رسول اهللا 
واهللا ما تركت ! قال شر يا رسول اهللا" ما ورائك؟: "صلى اهللا عليه وسلم وذكر آهلتهم خبري فلما أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".فإن عادوا فعد: "قال مطمئن باإلميان قال" فكيف جتد قلبك؟: "حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري قال

  .ورواه اجلزري مرة عن أيب عبيدة فقال عن أبيه

  .نزلت يف عمار" إال من أكره"وعن قتادة 

  .املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن أول من بىن مسجداً يصلى فيه عمار

أبو إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نأيت به فلم أجيئ أنا وال عمار بشيء وجاء 
  .سعد برجلني

جرير بن حازم عن احلسن عن عمار قال قاتلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلن واإلنس قيل وكيف؟ قال كنا مع النيب 
أما إنه سيأتيك على املاء آت : " فرتلنا مرتالً فأخذت قربيت ودلوي ألستقي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم

فلما كنت على رأس البئر إذا برجل أسود كأنه مرس فقال واهللا ال تستقي اليوم منها فأخذين وأخذته فصرعته مث أخذت " مينعك منه
قلت نعم " هل أتاك على املاء أحد؟: " وأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالحجراً فكسرت وجهه وأنفه مث مألت قربيت

  ".ذاك الشيطان: "قلت ال قال" أتدري من هو؟: "فقصصت عليه القصة فقال

إال مل يكن نيب قط : "فطر بن خليفة عن كثري النواء مسعت عبد اهللا بن مليل مسعت علياً يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
محزة وأبو بكر وعمر وعلي وجعفر وحسن وحسني وابن مسعود وأبو : وقد أعطي سبعة رفقاء جنباء وزراء وإين أعطيت أربعة عشر

  ".ذر واملقداد وحذيفة وعمار وبالل وسلمان

  .تابعه جعفر األمحر عن كثري

  ". اجلنة علي وسلمان وعمارثالثة تشتاق إليهم: "احلسن بن صاحل عن أيب ربيعة عن احلسن عن أنس مرفوعاً قال
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مرحباً : "قال عمار قال" من هذا؟: "أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال استأذن عمار على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .أخرجه الترمذي" بالطيب املطيب

عمار فقال مرحباً بالطيب وروى عثام بن علي عن األعمش عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ قال كنا جلوساً عند علي فدخل 
  ".إن عماراً ملئ إمياناً إىل مشاشه: "املطيب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

عمار ملئ إمياناً إىل : "سفيان عن األعمش عن أيب عمار اهلمداين عن عمرو بن شرحبيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".مشاشه

علي عن عمار فقال نسي وإن ذكرته ذكر قد دخل اإلميان يف مسعه وبصره وذكر ما شاء اهللا عمرو بن مرة عن أيب البختري سئل 
  .من جسده

أيب بكر وعمر : اقتدوا باللذين من بعدي: "مجاعة عن الثوري عن عبد امللك بن عمري عن موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً
  ".واهتدوا دي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد

  .فة عن الثوري بإسقاط موىل ربعي وكذا رواه زائدة وغريه عن عبد امللك وروي عن عمرو بن هرم عن ربعي عن حذيفةرواه طائ

بن عون عن احلسن قال عمرو بن العاص إين ألرجو أن ال يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات يوم مات وهو حيب رجالً 
ستعملك فقال اهللا أعلم أحبين أو تألفين ولكنا كنا نراه حيب رجالً عمار بن ياسر قالوا فيدخله اهللا النار قالوا قد كنا نراه حيبك وي
  .فذلك قتيلكم يوم صفني قال قد واهللا قتلناه

العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد قال كان بيين وبني عمار كالم فأغلظت له فشكاين إىل 
فخرجت فما شيء أحب إيل من " من عادى عماراً عاداه اهللا ومن أبغض عماراً أبغضه اهللا: "سلم فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .رضى عمار فلقيته فرضي

  .أخرجه أمحد والنسائي

    

شعبة عن سلمة بن كهيل عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن األسود قال كان بني خالد وعمار كالم فشكاه خالد إىل 
  ".من يعاد عماراً يعاده اهللا ومن يبغض عماراً يبغضه اهللا: "ى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللالنيب صل

عطاء بن مسلم اخلفاف عن سفيان عن أيب إسحاق عن أوس بن أوس قال كنت عند علي فسمعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
  .هذا غريب" دم عمار وحلمه حرام على النار: "عليه وسلم يقول

يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار وذلك ! ما هلم ومالعمار: "يان عن سلمة بن كهيل عن جماهد قال النيب صلى اهللا عليه وسلمسف
  ".دأب األشقياء الفجار

 عمار بن رزيق عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد جاء رجل إىل بن مسعود فقال إن اهللا قد أمننا من أن يظلمنا ومل يؤمنا من

أن يفتننا أرأيت إن أدركت فتنة؟ قال عليك بكتاب اهللا قال أرأيت إن كان كلهم يدعو إىل كتاب اهللا قال مسعت رسول اهللا صلى 
  .إسناده منقطع". إذا اختلف الناس كان بن مسية مع احلق: "اهللا عليه وسلم يقول

ما خير بن مسية بني أمرين إال : " عليه وسلم يقولقال عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن بن مسعود مسعت النيب صلى اهللا
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  ".اختار أيسرمها

  .رواه الثوري وغريه عنه وبعضهم رواه عن الدهين عن سامل عن علي بن علقمة عن بن مسعود

ا عرض عمار م: "عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".عليه أمران إال اختار األرشد منهما

  .رواه عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن أبيه قال قالت عائشة

  .وقد كان عمار ينكر على عثمان أموراً لو كف عنها ألحسن فرضي اهللا عنهما

ن فما تأمرنا فقال مسعت رسول أبو نعيم حدثنا سعد بن أوس عن بالل بن حيىي أن حذيفة أيت وهو ثقيل باملوت فقيل له قتل عثما
  ".لن يدعها حىت ميوت أو يلبسه اهلرم"ثالث مرات " أبو اليقظان على الفطرة: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

البغوي حدثنا بن محيد حدثنا هارون بن املغرية حدثنا عمرو بن أيب قيس عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن مسروق عن 
  .ظروا عماراً فإنه ميوت على الفطرة إال أن تدركه هفوة من كربعائشة قالت ان

  .فيه من تضعف ويروى عن سعد بن أيب وقاص مرفوعاً حنوه

  .احلديث...  يعين عماراً- قال علقمة قال يل أبو الدرداء أليس فيكم الذي أعاذه اهللا على لسان نبيه من الشيطان؟ 

عن خيثمة بن عبد الرمحن قلت أليب هريرة حدثين فقال تسألين وفيكم علماء أصحاب محاد بن سلمة أنبأنا أبو مجرة عن إبراهيم 
  .حممد واار من الشيطان عمار بن ياسر؟

داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببناء املسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة وعمار 
تقتلك ! وحيك يا بن مسية: " رأسه فحدثين أصحايب ومل أمسعه من رسول اهللا أنه جعل ينفض رأسه ويقولينقل لبنتني لبنتني فترب

  ".الفئة الباغية

فجعل يقول " تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار! ويح بن مسية"خالد احلذاء عن عكرمة مسع أبا سعيد ذا ولفظه 
  .أعوذ باهللا من الفنت

تقتل عماراً الفئة : "قاء عن عمرو بن دينار عن زياد موىل عمرو بن العاص عن عمرو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولور
  ".الباغية

  .رواه شعبة عن عمرو فقال عن رجل من أهل مصر عن عمرو

  ".تقتل عماراً الفئة الباغية: "بن عون عن احلسن عن أمه عن أم سلمة مرفوعاً

ن طاووس عن أيب بكر بن حزم عن أبيه قال ملا قتل عمار دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار معمر عن ب
فدخل عمرو على معاوية فقال قتل عمار فقال قتل عمار فماذا؟ قال " تقتله الفئة الباغية: "وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال دحضت يف بولك أو حنن قتلناه؟ إمنا قتله علي وأصحابه الذين " تقتله الفئة الباغية: "لمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو
  .ألقوه بني رماحنا أو قال بني سيوفنا

  ".تقتلك الفئة الباغية: "شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن أيب قتادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار
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نده وأبو يعلى من حديث أمحد بن حممد الباهلي حدثنا حيىي بن عيسى حدثنا األعمش حدثنا زيد بن وهب أن أبو عوانة يف مس
عماراً قال لعثمان محلت قريشاً على رقاب الناس عدوا علي فضربوين فغضب عثمان مث قال مايل ولقريش؟ عدوا على رجل من 

  ".تقتلك الفئة الباغية وقاتله يف النار: "ى اهللا عليه وسلم يقول لعمارأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فضربوه مسعت النيب صل

وأخرج أبو عوانة أيضاً مثله من حديث القاسم احلداين عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن حممد بن احلنفية عن أبيه عن 
  .عثمان

هللا بن أيب اهلذيل عن عمار قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخرج أبو عوانة من طريق محاد بن سلمة عن أيب التياح عن عبد ا
  ".تقتلك الفئة الباغية: "وسلم

  .ويف الباب عن عدة من الصحابة فهو متواتر

قال يعقوب بن شيبة مسعت أمحد بن حنبل سئل عن هذا فقال فيه غري حديث صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكره أن يتكلم 
  .ايف هذا بأكثر من هذ

  .الثوري عن أيب إسحاق عن أيب ليلى الكندي قال جاء خباب إىل عمر فقال ادن فما أحد أحق ذا الس منك إال عمار

الثوري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قرئ علينا كتاب عمر أما بعد فإين بعثت إليكم عمار بن ياسر أمرياً وبن مسعود 
ء من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم من أهل بدر فامسعوا هلما وأطيعوا واقتدوا ما وقد آثرتكم معلماً ووزيراً وإما ملن النجبا

  .بابن أم عبد على نفسي رواه شريك فقال آثرتكم ما على نفسي

  .ويروى أن عمر جعل عطاء عمار ستة آالف

  .مغرية عن إبراهيم أن عماراً كان يقرأ يوم اجلمعة على املنرب بياسني

  . زر رأيت عماراً قرأ إذا السماء انشقت وهو على املنرب فرتل فسجدوقال

شعبة عن قيس مسع طارق بن شهاب يقول إن أهل البصرة غزوا اوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار فظفروا فأراد أهل البصرة 
نائمنا؟ فقال عمار خري أذين سببت فإا تريد أن تشاركنا يف غ! أن ال يقسموا ألهل الكوفة شيئاً فقال رجل متيمي أيها األجدع

  .أصيبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فكتب يف ذلك إىل عمر فكتب عمر إن الغنيمة ملن شهد الوقعة

قال الواقدي حدثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال رأيت عماراً يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح يا معشر 
  . أمن اجلنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر هلموا إيل وأنا أنظر إىل أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتالاملسلمني

  .قال الشعيب سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا ال قال فدعونا حىت يكون فإذا كان جتشمناه لكم

  .درهم ومحله على ظهره وهو أمري الكوفةقال عبد اهللا بن أيب اهلذيل رأيت عماراً اشترى قتاً ب

األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد أن رجالً من الكوفة وشى بعمار إىل عمر فقال له عمار إن كنت كاذباً فأكثر اهللا 
  .مالك وولدك وجعلك موطأ العقبني

  .ويقال سعوا بعمار إىل عمر يف أشياء كرهها له فعزله ومل يؤنبه

  .يراً سأله عمر عن عمار فقال هو غري كاف وال عامل بالسياسةوقيل إن جر

األعمش عن حبيب بن أيب ثابت قال سأهلم عمر عن عمار فأثنوا عليه وقالوا واهللا ما أنت أمرته علينا ولكن اهللا أمره فقال عمر اتقوا 
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  . كان خطأ إنه من قبلياهللا وقولوا كما يقال فواهللا ألنا أمرته عليكم فإن كان صواباً فمن قبل اهللا وإن

  .داود بن أيب هند عن الشعيب قال عمر لعمار أساءك عزلنا إياك؟ قال لئن قلت ذاك لقد ساءين حني استعملتين وساءين حني عزلتين

  .روى البهي عن بن عمر قال ما أعلم أحداً خرج يف الفتنة يريد اهللا إال عماراً وما أدري ما صنع

وفل بن أيب عقرب قال كان عمار بن ياسر قليل الكالم طويل السكوت وكان عامة قوله عائذ بالرمحن األسود بن شيبان حدثنا أبو ن
  .من فتنة عائذ بالرمحن من فتنة فعرضت له فتنة عظيمة

ا ا األعمش عن عبد اهللا بن زياد قال عمار إن أمنا يعين عائشة قد مضت لسبيلها وإا لزوجته يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالن
  .ليعلم إياه نطيع أو إياها

  .وأخرج حنوه البخاري من حديث أيب وائل

  .قال أبو إسحاق السبيعي قال عمار لعلي ما تقول يف أبناء من قتلنا؟ قال ال سبيل عليهم قال لو قلت غري ذا خالفناك

    

ؤالء؟ فقال له علي حىت ننظر ملن تصري األعمش عن أيب إسحاق عن سعيد بن محيد قال عمار لعلي يوم اجلمل ما تريد أن تصنع 
  .عائشة فقال عمار ونقسم عائشة؟ قال فكيف نقسم هؤالء؟ قال لو كنت غري ذا ما بايعناك

الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال قال عمار يوم صفني ائتوين بشربة لنب قال فشرب مث قال قال رسول اهللا صلى 
  .مث تقدم فقتل"  شربة تشرا من الدنيا شربة لنبإن آخر: "اهللا عليه وسلم

سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عمن حدثه مسع عماراً بصفني يقول أزفت اجلنان وزوجت احلور العني اليوم نلقى حبيبنا حممداً 
  .صلى اهللا عليه وسلم

ادية عليه مقطعات وهو طوال فلما قعد قال كنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أيب قال كنت بواسط فجاء أبو الغ
نعد عماراً من خيارنا فإين لفي مسجد قباء إذ هو يقول وذكر كلمة لو وجدت عليه أعواناً لوطئته فلما كان يوم صفني أقبل ميشي 

  .منهأول الكتيبة فطعنه رجل فانكشف املغفر عنه فأضربه فإذا رأس عمار قال يقول موىل لنا مل أر أبني ضاللة 

عفان حدثنا محاد حدثنا كلثوم بن جرب عن أيب الغادية قال مسعت عماراً يقع يف عثمان يشتمه فتوعدته بالقتل فلما كان يوم صفني 
جعل عمار حيمل على الناس فقيل هذا عمار فطعنته يف ركبته فوقع فقتلته فقيل قتل عمار وأخرب عمرو بن العاص فقال مسعت 

  ".إن قاتله وسالبه يف النار: " وسلم يقولرسول اهللا صلى اهللا عليه

  ".قاتل عمار وسالبه يف النار"ليث بن أيب سليم عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً 

  .قال بن أيب خالد عن قيس أو غريه قال عمار ادفنوين يف ثيايب فإين رجل خماصم

  .وعن عاصم بن ضمرة أن علياً صلى على عمار ومل يغسله

  .م عاش عمار ثالثاً وتسعني سنة وكان ال يركب على سرج ويركب راحلتهقال أبو عاص

عبد اهللا بن طاووس عن أيب بكر بن حزم قال ملا قتل عمار دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد مسعت 
ة فقال ما شأنك؟ قال قتل عمار قال قتل عمار فقام عمرو فزعاً إىل معاوي" تقتله الفئة الباغية: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

قال أحنن قتلناه؟ وإمنا قتله علي وأصحابه جاؤوا به " تقتله الفئة الباغية: "فكان ماذا؟ قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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  .حىت ألقوه بني رماحنا أو قال بني سيوفنا

  .ثنيقلت كانت صفني يف صفر وبعض ربيع األول سنة سبع وثال

قرأت على احلافظ عبد املؤمن بن خلف أخربكم حيىي بن أيب السعود أخربتنا شهدة أنبأنا بن طلحة أخربنا أبو عمر الفارسي حدثنا 
حممد بن أمحد بن يعقوب حدثنا جدي حدثنا خلف بن سامل حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية حدثنا حيىي بن سعيد عن عمه 

ب فيه عمار إذا رجل قد برز بني الصفني جسيم على فرس جسيم ضخم على ضخم ينادي يا عباد اهللا قال ملا كان اليوم الذي أصي
  .بصوت موجع روحوا إىل اجلنة ثالث مرار اجلنة حتت ظالل األسل فثار الناس فإذا هو عمار فلم يلبث أن قتل

ي الطائي قال قاول عمار رجالً فاستطال وبه حدثنا جدي يعقوب حدثنا علي بن عاصم حدثنا عطاء بن السائب عن أيب البختر
الرجل عليه فقال عمار أنا إذاً كمن ال يغتسل يوم اجلمعة فعاد الرجل فاستطال عليه فقال له عمار إن كنت كاذباً فأكثر اهللا مالك 

  .وولدك وجعلك يوطأ عقبك

مار أنه قال ثالثة من كن فيه فقد وبه حدثنا جدي حدثنا وهيب بن جرير حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن ع
  .استكمل اإلميان أو قال من كمال اإلميان اإلنفاق من اإلقتار واإلنصاف من نفسك وبذل السالم للعامل

قرأت على أمحد بن إسحاق أنبأنا أمحد بن أيب الفتح والفتح بن عبد اهللا قاال أنبأنا حممد بن عمر األرموي أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا 
بن عمر السكري حدثنا أمحد بن احلسن الصويف حدثنا حيىي بن معني حدثنا إمساعيل بن جمالد عن بيان عن وبرة عن مهام قال علي 

  .قال عمار رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأتان وأبو بكر

عبد اهللا بن أيب اخلوارزمي عن حيىي بن معني وهو فرد غريب ما أخرجه البخاري عن عبد اهللا شيخ له يقال هو بن محاد اآلملي وقيل 
أعلم رواه عن بيان بن بشر سوى إمساعيل ومل خيرجه سوى البخاري األعمش وغريه عن أيب وائل قال رأى أبو ميسرة عمرو بن 

 وجدنا اهللا واسع املغفرة آخر شرحبيل ذا الكالع وعماراً يف قباب بيض بفناء اجلنة فقال أمل يقتل بعضكم بعضاً؟ قال بلى ولكن
  .الترمجة واحلمد هللا

    

  النجاشي

  أخبار النجاشي 

وامسه أصحمة ملك احلبشة معدود يف الصحابة رضي اهللا عنهم وكان ممن حسن إسالمه ومل يهاجر وال له رؤية فهو تابعي من وجه 
اس صالة الغائب ومل يثبت أنه صلى صلى اهللا عليه صاحب من وجه وقد تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلى عليه بالن

وسلم على غائب سواه وسبب ذلك أنه مات بني قوم نصارى ومل يكن عنده من يصلي عليه ألن الصحابة الذين كانوا مهاجرين 
  .عنده خرجوا من عنده مهاجرين إىل املدينة عام خيرب

بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة بقصة النجاشي وقوله لعمرو بن بن إسحاق عن الزهري قال حدثت عروة بن الزبري حبديث أيب 
العاص فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي وما أطاع الناس يف فأطيع الناس فيه فقال عروة أتدري ما معناه؟ قلت ال 
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 عم له من صلبه اثنا عشر رجالً وكانوا قال إن عائشة حدثتين أن أباه كان ملك قومه ومل يكن له ولد إال النجاشي وكان للنجاشي
أهل بيت مملكة احلبشة فقالت احلبشة بينها لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه ال ولد له غري هذا الغالم وإن ألخيه اثين عشرة 

ه فمكثوا على ذلك ونشأ فعدوا على أيب النجاشي فقتلوه وملكوا أخا. ولداً فتوارثوا ملكه من بعده فبقيت احلبشة بعده دهراً
النجاشي مع عمه وكان لبيباً حازماً من الرجال فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل مرتلة فلما رأت احلبشة مكانه منه قالت بينها 

تل هذا الفىت واهللا إنا لنتخوف أن ميلكه ولئن ملكه علينا ليقتلنا أمجعني لقد عرف أنا حنن قتلنا أباه فمشوا إىل عمه فقالوا له إما أن تق
قتلتم أباه باألمس وأقتله اليوم بل أخرجوه من بالدكم ! وإما أن خترجه من بني أظهرنا فإنا قد خفنا على أنفسنا منه قال ويلكم

فخرجوا به فباعوه من رجل تاجر بست مئة درهم مث قذفه يف سفينة فانطلق به حىت إذا املساء من ذلك اليوم هاجت سحابة من 
  .رج عمه يستمطر حتتها فأصابته صاعقة فقتلتهسحاب اخلريف فخ

ففزعت احلبشة إىل ولده فإذا هم محقى ليس يف ولده خري فمرج على احلبشة أمرهم فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال 
أدركوه قال بعضهم لبعض تعلمون واهللا أن ملككم الذي ال يقيم أمركم غريه الذي بعتموه غدوةً فإن كان لكم بأمر احلبشة حاجة ف

فخرجوا يف طلبه حىت أدركوه فأخذوه من التاجر مث جاؤوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سرير امللك وملكوه فجائهم التاجر 
فقال إما أن تعطوين مايل وإما أن أكلمه يف ذلك فقالوا ال نعطيك شيئاً قال إذن واهللا ألكلمنه قالوا فدونك فجاءه فجلس بني يديه 

ها امللك ابتعت غالماً من قوم بالسوق بست مئة درهم فأسلموه إيل وأخذوا درامهي حىت إذا سرت بغالمي أدركوين فأخذوا فقال أي
غالمي ومنعوين درامهي فقال هلم النجاشي لتعطنه درامهه أو ليسلمن غالمه يف يديه فليذهنب به حيث يشاء قالوا بل نعطيه درامهه 

وكان ذلك أول ما خرب من صالبته يف دينه . ين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيهقالت فلذلك يقول ما أخذ اهللا م
  .وعدله يف حكمه مث قالت ملا مات النجاشي كنا نتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور

    

عبد الرمحن بن املسند ألمحد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين بن شهاب عن أيب بكر بن 
احلارث بن هشام عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا ا خري جار النجاشي أمنا على 
ديننا وعبدنا اهللا تعاىل ال نؤذى وال نسمع شيئاً نكرهه فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين وأن 

هدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه األدم فجمعوا له أدماً كثرياً ومل يتركوا من ي
بطارقته بطريقاً إال أهدوا إليه هديةً مث بعثوا بذلك عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وعمرو بن العاص السهمي وأمرومها 

ما ادفعوا إىل كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم مث قدموا له هداياه مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن أمرهم وقالوا هل
يكلمهم قالت فخرجا فقدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار عند خري جار فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته وقاال 

غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم له إنه قد ضوى إىل بلد امللك منا 
وقد بعثنا إىل امللك فيهم أشراف قومهم لريدهم إليهم فإذا كلمنا امللك فيهم فأشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم 

هلم نعم مث إما قربا هدايا النجاشي فقبلها منهم مث كلماه فقاال له أيها امللك إنه ضوى أعلى م عيناً وأعلم مبا عابوا عليهم فقالوا 
إىل بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنت وقد بعثنا إليك 

قالت ومل يكن شيء . أعلى م عينا وأعلم مبا عابوا عليهم فيهأشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليه فهم 
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أبغض إىل عبد اهللا وعمرو من أن تسمع النجاشي كالمهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها امللك فأسلمهم إليهما فغضب النجاشي 
 على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم مث مث قال ال ها اهللا إذاً ال أسلمهم إليهما وال أكاد قوماً جاوروين ونزلوا بالدي واختاروين

أرسل إىل أصحاب رسول اهللا فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول 
ته فنشروا واهللا ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى اهللا عليه وسلم كائناً يف ذلك ما كان فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقف

  .مصاحفهم حوله سأهلم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من هذه األمم؟

قالت وكان الذي يكلمه جعفر بن أيب طالب فقال له أيها امللك إنا كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش 
سيء اجلوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ونقطع األرحام ون

وعفافه فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة 
 احملارم والدماء وانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة وأمرنا أن وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن

نعبد اهللا ال نشرك به شيئاً وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام قالت فعدد له أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه فعدا علينا قومنا 
ألوثان وأن نستحيل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة ا

  .وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا إىل بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ال نظلم عندك أيها امللك

فبكى واهللا النجاشي " كهيعص"أ عليه صدراً من قالت فقال هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء؟ قال نعم قال فاقرأه علي فقر
حىت أخضل حليته وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تلي عليهم مث قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى 

  .ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فواهللا ال أسلمهم إليكم أبداً وال أكاد

  . عيبهم مث أستأصل خضراءهمفلما خرجا قال عمرو واهللا ألنبئنه غداً

فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة وكان أتقى الرجلني فينا ال تفعل فإن هلم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا قال واهللا ألخربنه أم يزعمون 
  .أن عيسى عبد

  .فأرسل يسأهلم. عما يقولون فيهإم يقولون يف عيسى بن مرمي قوالً عظيماً فأرسل إليهم فسلهم ! مث غدا عليه فقال أيها امللك

    

قالت ومل يرتل بنا مثلها فاجتمع القوم مث قالوا نقول واهللا فيه ما قال اهللا تعاىل كائناً ما كان فلما دخلوا عليه قال هلم ما تقولون يف 
فضرب .  العذراء البتولعيسى؟ فقال له جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي

النجاشي يده إىل األرض فأخذ عوداً مث قال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله فقال وإن خنرمت واهللا اذهبوا 
 -  من سبكم غرم مث من سبكم غرم ما أحب أن يل دبرى ذهباً وأين آذيت رجالً منكم - والسيوم اآلمنون -فأنتم سيوم بأرضي 

 ردوا عليهما هدايامها فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس - ر بلسام اجلبل والدب
يف فأطيعهم فيه فخرجا مقبوحني مردوداً عليهما ما جاءا به وأقمنا عنده خبري دار مع خري جار فواهللا إنا على ذلك إذ نزل به يعين من 

واهللا ما علمنا حرباً قط كان أشد من حرب حربناه ختوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي فيأيت رجل ال يعرف من ينازعه يف ملكه ف
فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رجل . حقنا ما كان النجاشي يعرف منه وسار النجاشي وبينهما عرض النيل

فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث سبح . زبري أنا وكان من أحدث القوم سناًخيرج حىت حيضر وقعة القوم مث يأتينا باخلرب؟ فقال ال
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عليها حىت خرج إىل مكان امللتقى وحضر فدعونا اهللا للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكني له يف بالده واستوسق له أمر احلبشة 
  .مبكةفكنا عنده يف خري مرتل حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 

سليمان بن بنت شرحبيل عن عبد الرمحن بن بشري وعبد امللك بن هشام عن زياد البكايل وأمحد بن حممد بن أيوب عن إبراهيم بن 
سعد مجيعاً عن بن إسحاق عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم سلمة عن جعفر بن أيب طالب أن النجاشي سأله ما 

  .الً وذكر بعض ما تقدمدينكم؟ قال بعث اهللا فينا رسو

  .تفرد بوصله بن إسحاق وأما عقيل ويونس وغريمها فأرسلوه

ورواه بن إدريس عن بن إسحاق فقال عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن وعروة وعبيد اهللا عن أم سلمة ويروى هذا اخلرب عن 
يه ورواه بن شابور عن عثمان بن عطاء عن عكرمة عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه وعن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عن أب

  .بن عباس بطوله

واهلاء بدل من واو القسم أي ال واهللا ال يكون ذا وقيل بل . أعلى م عيناً أبصر م الها اهللا قسم وأهل العربية يقولون الها اهللا ذا
قسم وتناخرت فالنخري صوت من االنف حذفت واو القسم وفصلت ها من هذا فتوسطت اجلاللة ونصبت ألجل حذف واو ال

  .وقيل النخري ضرب من الكالم وجاء يف رواية من حزٍن حزناه

  .وقوهلا حىت قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عنت نفسها وزوجها

ول اهللا صلى اهللا عليه وكذا قدم الزبري وابن مسعود وطائفة من مهاجرة احلبشة مكة وملوا من سكىن احلبشة مث قدم طائفة على رس
  .وسلم ملا عرفوا بأنه هاجر إىل املدينة مث قدم جعفر مبن بقي ليايل خيرب

قال أبو موسى األصبهاين احلافظ اسم النجاشي أصحمة وقيل أصحم بن جبرى كان له ولد يسمى أرمى فبعثه إىل رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم فمات يف الطريق

  .مرو بن العاص عمارة بن الوليد بن املغرية املخزوميوقيل إن الذي كان رفيق ع

فقال أبو كريب وحممد بن آدم املصيصي حدثنا أسد بن عمرو حدثنا جمالد عن الشعيب عن عبد اهللا بن جعفر عن أبيه قال بعثت 
إليك ناس من سفلتنا قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد دية من أيب سفيان إىل النجاشي فقالوا له وحنن عنده قد جاء 

وسفهائنا فادفعهم إلينا قال ال حىت أمسع كالمهم وذكر حنوه إىل أن قال فأمر منادياً فنادى من آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم 
رج إىل مث قال يكفيكم؟ قلنا ال فأضعفها فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وظهر ا قلنا له إن صاحبنا قد خ

املدينة وهاجر وقتل الذي كنا حدثناك عنهم وقد أردنا الرحيل إليه فزودنا قال نعم فحملنا وزودنا وأعطانا مث قال أخرب صاحبك مبا 
  .صنعت إليكم وهذا رسويل معك وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا فقل له يستغفر يل

    

ما أدري أنا بفتح خيرب أفرح أو بقدوم : "قاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتنقين فقالقال جعفر فخرجنا حىت أتينا املدينة فتل
مث جلس فقام رسول النجاشي فقال هو ذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا فقلت نعم يعين ذكرته له فقام رسول اهللا فتوضأ مث " جعفر

  .فقلت للرسول انطلق فأخرب صاحبك ما رأيتفقال املسلمون آمني " اللهم اغفر للنجاشي"دعا ثالث مرات 

بن أيب عدي ومعاذ عن بن عون عن عمري بن إسحاق أن جعفراً قال يا رسول اهللا ائذن يل حىت أصري إىل أرض أعبد اهللا فيها فأذن 
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 إن بأرضك له فأتى النجاشي فحدثنا عمرو بن العاص قال ملا رأيت جعفراً آمنا ا هو وأصحابه حسدته فأتيت النجاشي فقلت
رجالً بن عمه بأرضنا يزعم أنه ليس للناس إال إله واحد وإنك إن مل تقتله وأصحابه ال أقطع إليك هذه النطفة أبداً وال أحد من 

أصحايب قال اذهب إليه فادعه قلت إنه ال جييء معي فأرسل معي رسوالً فأتيناه وهو بني ظهري أصحابه حيدثهم قال له أجب فلما 
  .احلديث. اديت أئذن لعمرو بن العاص ونادى جعفر ائذن حلزب اهللا فسمع صوته فأذن له قبليأتينا الباب ن

إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إىل أرض النجاشي فبلغ 
 هدية فقدما عليه وأتياه باهلدية فقبلها وسجدا له مث قال عمرو إن ناساً ذلك قريشاً فبعثوا عمراً وعمارة بن الوليد ومجعوا للنجاشي

  .من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرضك قال يف أرضي؟ قال نعم

فبعث إلينا فقال لنا جعفر ال يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم فانتهينا إىل النجاشي وهو جالس يف جملس عظيم وعمرو عن ميينه 
ساره والقسيسون والرهبان جلوس مساطني وقد قال له عمرو إم ال يسجدون لك فلما انتهينا بدرنا من عنده أن وعمارة عن ي

قال وما ذاك؟ قال . اسجدوا قلنا ال نسجد إال هللا عز وجل فلما انتهينا إىل النجاشي قال ما منعك أن تسجد؟ قال ال نسجد إال هللا
به عيسى فقال يأيت من بعدي امسه أمحد فأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئاً ونقيم الصالة إن اهللا بعث فينا رسوالً وهو الذي بشر 

  .ونؤيت الزكاة وأمرنا باملعروف وانا عن املنكر

  .فأعجب النجاشي قوله فلما رأى ذلك عمرو قال أصلح اهللا امللك إم خيالفونك يف بن مرمي

  . مرمي؟فقال النجاشي جلعفر ما يقول صاحبكم يف بن

  .قال يقول فيه قول اهللا هو روح اهللا وكلمته أخرجه من البتول العذراء اليت مل يقرا بشر ومل يفرضها ولد

مرحباً بكم ومبن جئتم من . ما يزيد على ما تقولون يف بن مرمي ما تزن هذه! فتناول عوداً فرفعه فقال يا معشر القسيسني والرهبان
 وأنه الذي بشر به عيسى ولوال ما أنا فيه من امللك التيته حىت أقبل نعله امكثوا يف أرضي ما شئتم عنده فأنا أشهد أنه رسول اهللا

  .وأمر لنا بطعام وكسوة وقال ردوا على هذين هديتهما

 وكان عمرو رجالً قصرياً وكان عمارة رجالً مجيالً وكانا أقبال يف البحر إىل النجاشي فشرب مع عمرو وامرأته فلما شربوا من

قال أال تستحي؟ فأخذ عمارة عمراً يرمي به يف البحر فجعل عمرو يناشده حىت تركه . اخلمر قال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقبلين
  .فحقد عليه عمرو فقال للنجاشي إنك إذا خرجت خلفك عمارة يف أهلك فدعا بعمارة فنفخ يف إحليله فطار مع الوحش

عمرو بعمارة فقال يا عمارة إنك رجل مجيل فاذهب إىل امرأة النجاشي فتحدث وعن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال مكر 
عندها إذا خرج زوجها فإن ذلك عون لنا يف حاجتنا فراسلها عمارة حىت دخل عليها فانطلق عمرو إىل النجاشي فقال إن صاحيب 

خ يف إحليله سحره مث ألقاه يف جزيرة من جزائر صاحب نساء وإنه يريد أهلك فبعث النجاشي إىل بيته فإذا هو عند أهله فأمر به فنف
  .البحر فجن واستوحش مع الوحش

  .بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت ملا مات النجاشي كنا نتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور

وده املاء فلما رأى أخاه فر فوثب فأما عمارة فإنه بقي إىل خالفة عمر مع الوحوش فدل عليه أخوه فسار إليه وحتني وقت ور
فلم يرسله فخارت قوته من اخلوف ومات يف احلال فعداده يف اانني الذين يبعثون على ما ! وأمسكه فبقي يصيح أرسلين يا أخي

  .كانوا عليه قبل ذهاب العقل فيبعث هذا املعثر على الكفر والعداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسأل اهللا املغفرة
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وحدثين جعفر بن حممد عن أبيه قال اجتمعت احلبشة فقالوا للنجاشي فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إىل جعفر وأصحابه فهيأ 
هلم سفناً وقال اركبوا فإن هزمت فامضوا وإن ظفرت فاثبتوا مث عمد إىل كتاب فكتب فيه هو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً 

 عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي مث جعله يف قبائه وخرج إىل احلبشة وصفوا له فقال يا عبده ورسوله ويشهد أن
معشر احلبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى قال فكيف رأيتم سرييت فيكم؟ قالوا خري سرية قال فما بالكم؟ قالوا فارقت ديننا 

 هو يشهد أن عيسى مل يزد - ووضع يده على صدره على قبائه -  هو بن اهللا فقال وزعمت أن عيسى عبد قال فما تقولون فيه قالوا
  .على هذا شيئاً وإمنا عىن على ما كتب فرضوا وانصرفوا

  .فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له

ية أم املؤمنني أسلمت مع زوجها عبيد اهللا بن جحش ومن حماسن النجاشي أن أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان بن حرب األمو
األسدي قدمياً فهاجر ا زوجها فامنلس ا إىل أرض احلبشة فولدت له حبيبة ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث إنه أدركه الشقاء 

 عليه وسلم خيطبها فأجابت فأعجبه دين النصرانية فتنصر فلم ينشب أن مات باحلبشة فلما وفت العدة بعث رسول اهللا صلى اهللا
فنهض يف ذلك النجاشي وشهد زواجها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأعطاها الصداق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من عنده أربع 

  .مئة دينار فحصل هلا شيء مل حيصل لغريها من أمهات املؤمنني مث جهزها النجاشي

أمية الضمري فيما نقله الواقدي بإسناد مرسل مث قال وحدثين حممد بن صاحل عن وكان الذي وفد على النجاشي خبطبتها عمرو بن 
عاصم بن عمر بن قتادة وحدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن أيب بكر قاال كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي 

  . سنةخالد بن سعيد بن العاص األموي وكان عمرها ملا قدمت املدينة بضعاً وثالثني

معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أا كانت حتت عبيد اهللا بن جحش وكان رحل إىل النجاشي وأن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم تزوجها باحلبشة زوجه إياها النجاشي ومهرها أربعة آالف درهم من عنده وبعث ا مع شرحبيل بن حسنة وجهازها 

  .كله من عند النجاشي

يعة فنقل عن أيب األسود عن عروة قال أنكحه إياها باحلبشة عثمان رضي اهللا عنه وهذا خطأ فإن عثمان كان باملدينة مع وأما بن هل
النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يغب عنه إال يوم بدر أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم فيمرض زوجته بنت رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم

أنا حممد بن عمر أنبأنا عبد اهللا بن عمرو بن زهري عن إمساعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قالت أم حبيبة قال بن سعد أنب
رأيت يف النوم كأن عبيد اهللا بن جحش بأسوأ صورة وأشوهه ففزعت فإذا هو يقول حني أصبح يا أم حبيبة إين نظرت يف الدين فلم 

 ا مث دخلت يف دين حممد فقد رجعت إليها فأخربته بالرؤيا فلم حيفل ا وأكب على أر ديناً خرياً من النصرانية وكنت قد دنت
ففزعت فأولتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتزوجين فما هو ! اخلمر حىت مات فأرى يف النوم كأن آتياً يقول يل يا أم املؤمنني

فإذا جارية له يقال هلا أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه ! ستأذنإال أن انقضت عديت فما شعرت إال ورسول النجاشي على بايب ي
فدخلت علي فقالت إن امللك يقول لك إن رسول اهللا كتب إيل أن أزوجكه فقلت بشرك اهللا خبري قالت يقول امللك وكلي من 

جليها وخدمتني كانتا يف يزوجك فأرسلت إىل خالد بن سعيد فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخواتيم كانت يف أصابع ر
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رجليها فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب ومن هناك من املسلمني فحضروا فخطب النجاشي فقال احلمد هللا امللك 
القدوس السالم أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى صلى اهللا عليه وسلم مث خطب خالد بن 

قالت فلما وصل إيل املال عزلت مخسني ديناراً ألبرهة فأبت وأخرجت . د وزوجها وقبض أربع مئة دينار مث دعا بطعام فأكلواسعي
حقاً فيه كل ما أعطيتها فردته وقالت عزم علي امللك أن ال أرزأك شيئاً وقد أسلمت هللا وحاجيت إليك أن تقرئي رسول اهللا صلى اهللا 

  . جاءتين من عند نساء امللك بعود وعنرب وزباد كثريعليه وسلم مين السالم مث

  .فقيل بىن ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة ست وقال خليفة دخل ا سنة سبع من اهلجرة

    

وأصحمة بالعريب عطية وملا تويف قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للناس إن أخاً لكم قد مات بأرض احلبشة فخرج م إىل الصحراء 
  .وصفهم صفوفاً مث صلى عليه فنقل بعض العلماء أن ذلك كان يف شهر رجب سنة تسع من اهلجرة

  معاذ بن جبل

بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
  .اخلزرج

  .لبدري شهد العقبة شاباً أمرد وله عدة أحاديثالسيد اإلمام أبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي املدين ا

روى عنه بن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو أمامة وأبو ثعلبة اخلشين ومالك بن خيامر وأبو مسلم اخلوالين وعبد الرمحن بن غنم 
أبو وائل وابن أيب ليلى وعمرو وجنادة بن أيب أمية وأبو حبرية عبد اهللا بن قيس ويزيد بن عمرية وأبو األسود الديلي وكثري بن مرة و

  .بن ميمون األودي واألسود بن هالل ومسروق وأبو ظبية الكالعي وآخرون

روى أبو إسحاق السبعي عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محار يقال 
  .له عفري

  . من جهينة وألمه ولد من اجلد بن قيسأمه هي هند بنت سهل من بين رفاعة مث: قال شباب

وروى الواقدي عن رجاله أن معاذاً شهد بدراً وله عشرون سنة أو إحدى وعشرون قال بن سعد شهد العقبة يف روايتهم مجيعاً مع 
  .السبعني

 أمحد احلاكم فقال كنيته وقال عبد الصمد بن سعيد نزل محص وكان طويالً حسناً مجيالً وقال اجلماعة كنيته أبو عبد الرمحن إال أبا
  .أبو عبد اهللا

  .قال علي بن حممد املدائين معاذ مل يولد له قط طوال حسن الثغر عظيم العينني أبيض جعد قطط

  .وأما بن سعد فقال له ابنان عبد الرمحن وآخر

  .قال عطاء أسلم معاذ وله مثان عشرة سنة

  . بن جبلوقال بن إسحاق ومن السبعني من بين جشم بن اخلزرج معاذ

وروى قتادة عن أنس قال مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة كلهم من األنصار أيب بن كعب وزيد ومعاذ 
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  .بن جبل وأبو زيد أحد عموميت

: يه وسلمقال أمحد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  ".خذوا القرآن من أربعة من بن مسعود وأُيب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة"

  .تابعه إبراهيم النخعي عن مسروق

أرحم أميت بأميت أبو بكر وأشدها يف دين اهللا عمر وأصدقها حياء عثمان "الثوري عن خالد وعاصم عن أيب قالبة عن أنس مرفوعاً 
  .ورواه وهيب عن خالد احلداء". معاذ وأفرضهم زيد ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدةوأعلمهم باحلالل واحلرام 

ويف فوائد مسويه حدثنا أمحد بن يونس حدثنا سالم بن سليمان حدثنا زيد العمي عن أيب الصديق عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا 
  .إسناده واه"  وحاللهمعاذ بن جبل أعلم الناس حبرام اهللا: "صلى اهللا عليه وسلم

روى ضمرة عن حيىي السيباين عن أيب العجفاء قال قال عمر لو أدركت معاذاً مث وليته مث لقيت ريب فقال من استخلفت على أمة 
  ".يأيت معاذ بن جبل بني يدي العلماء برتوة"حممد؟ لقلت مسعت نبيك وعبدك يقول 

  .كر حنوه وذكر معه أبا عبيدة وساملاً موىل أيب حذيفةوروى بن أيب عروبة عن شهر بن حوشب قال قال عمر فذ

جييء معاذ يوم القيامة أمام العلماء : "وروى أبو إسحاق الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وله إسناد آخر ضعيف". بني يدي العلماء

  .علماء يوم القيامةهشام عن احلسن مرفوعاً معاذ له نبذه بني يدي ال

  .تابعه ثابت عن احلسن

بن سعد أنبأنا حممد بن عمر حدثنا إسحاق بن حيىي عن جماهد قال ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة استخلف عليها 
  .عتاب بن أسيد يصلي م وخلف معاذاً يقرئهم ويفقههم

ن أيب حازم عن معاذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن فلما أبو أسامة عن داود بن يزيد عن املغرية بن شبيل عن قيس ب
" ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة"أتدري مل بعثت إليك؟ ال تصينب شيئاً بغري علم فإنه غلول : "سرت أرسل يف إثري فرددت فقال

  .رواه الروياين يف مسنده" ، لقد أذعرت فامض لعملك161: آل عمران

    

عن حممد بن عبيد اهللا عن احلارث بن عمرو الثقفي قال أخربنا أصحابنا عن معاذ قال ملا بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل شعبة 
قال قلت أقضي مبا يف كتاب اهللا فإن مل يكن فبما قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه " كيف تقضي إن عرض قضاء؟: "اليمن قال يل

قضى به الرسول قال أجتهد رأيي وال آلو فضرب صدري وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا وسلم قال فإن مل يكن فيما 
  .صلى اهللا عليه وسلم ملا يرضي رسول اهللا

أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن محيد السكوين أن معاذ بن جبل ملا بعثه النيب صلى اهللا عليه 
إنك عسى ! يا معاذ"ج يوصيه ومعاذ راكب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي حتت راحلته فلما فرغ قال وسلم إىل اليمن خر

ال تبك يا معاذ أو إن البكاء "فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول اهللا قال ". أن ال تلقاين بعد عامي هذا ولعلك أن متر مبسجدي وقربي
  ".من الشيطان
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حفظك : "يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني ودعه معاذ قالقال سيف بن عمر حدثنا سهل بن 
يبعث له رتوة فوق : "فسار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" اهللا من بني يديك ومن خلفك ودرأ عنك شر اإلنس واجلن

  ".العلماء

سى بعثين النيب صلى اهللا عليه وسلم خامس مخسة على أصناف وقال سيف حدثنا جابر بن يزيد اجلعفي عن أيب بردة عن أيب مو
  .اليمن أنا ومعاذ وخالد بن سعيد وطاهر بن أيب هالة وعكاشة بن ثور وأمرنا أن نيسر وال نعسر

 وال يسرا: "شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه ومعاذاً إىل اليمن قال هلما
كل : "فقال له أبو موسى إن لنا بأرضنا شراباً يصنع من العسل يقال له البتع ومن الشعري يقال له املزر قال" تعسرا وتطاوعا وال تنفرا

فقال يل معاذ كيف تقرأ القرآن قلت أقرأه يف صاليت وعلى راحليت وقائماً وقاعداً أتفوقه تفوقاً يعين شيئاً بعد شيء " مسكر حرام
  .ال معاذ لكين أنام مث أقوم فأحتسب نوميت كما أحتسب قوميت قال وكأن معاذاً فضل عليهقال فق

سيف حدثنا جابر اجلعفي عن أم جهيش خالته قالت بينا حنن بدثينة بني اجلند وعدن إذ قيل هذا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ق حجفةً متنكب قوساً وجعبة فتكلم وقال إين رسول رسول اهللا وسلم فوافينا القرية فإذا رجل متوكئ على رحمه متقلد السيف متعل

صلى اهللا عليه وسلم إليكم اتقوا اهللا واعملوا فإمنا هي اجلنة والنار خلود فال موت وإقامة فال ظعن كل امرئ عمل به عامل فعليه 
حل انظروا ألنفسكم واصربوا هلا بكل شيء وال له إال ما ابتغي به وجه اهللا وكل صاحب استصحبه أحد خاذله وخائنه إال العمل الصا

  .فإذا رجل موفر الرأس أدعج أبيض براق وضاح

  .قال الواقدي تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعامله على اجلند معاذ

معاذ بن نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل : "وروى سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".جبل

  .وروى حنوه بن عيينة عن بن املنكدر مرسالً

يا : "حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن الصناحبي عن معاذ قال لقيين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
رب أعين : ك كلمات تقوهلن دبر كل صالةأفال أعلم: "أحبك يف اهللا قال! قلت وأنا واهللا يا رسول اهللا" إين ألحبك يف اهللا! معاذ

  ".على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

مروان بن معاوية عن عطاء عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن معاذاً دخل املسجد ورسول اهللا ساجد فسجد معه فلما سلم قضى معاذ 
لى اهللا عليه وسلم على حال إال ما سبقه فقال له رجل كيف صنعت؟ سجدت ومل تعتد بالركعة قال مل أكن ألرى رسول اهللا ص

  ".هذه سنة لكم: "أحببت أن أكون معه فيها فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فسره وقال

بن عيينة عن زكريا عن الشعيب قال قرأ عبد اهللا إن معاذاً كان أمة قانتاً هللا حنيفاً فقال له فروة بن نوفل إن إبراهيم فأعادها مث قال أن 
  .خلري والقانت املطيع وإن معاذاً رضي اهللا عنه كان كذلكاألمة معلم ا

    

وروى حيان عن الشعيب حنوها فقيل له يا أبا عبد الرمحن نسيتها قال ال ولكنا كنا نشبهه بإبراهيم ورواه بن علية عن منصور بن عبد 
 الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا ورواه الرمحن عن الشعيب حدثين فروة بن نوفل األشجعي بنحوه ورواه فراس وجمالد وغريمها عن
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  .عبد امللك بن عمري عن أيب األحوص قال بينما عبد اهللا حيدثهم إذ قال إن معاذاً كان أمة قانتاً هللا حنيفاً ومل يك من املشركني

ن املهاجرين عمر وعن حممد بن سهل بن أيب حثمة عن أبيه قال كان الذين يفتون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة م
  .وعثمان وعلي وثالثة من األنصار أُيب بن كعب ومعاذ وزيد

  .وعن نيار األسلمي أن عمر كان يستشري هؤالء فذكر منهم معاذاً

  .وروى موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال خطب عمر الناس باجلابية فقال من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل

حدثين أشياخ منا أن رجالً غاب عن امرأته سنتني فجاء وهي حبلى فأتى عمر فهم برمجها فقال وروى األعمش عن أيب سفيان قال 
له معاذ إن يك لك عليها سبيل فليس لك على ما يف بطنها سبيل فتركها فوضعت غالماً بان أنه يشبه أباه قد خرجت ثنيتاه فقال 

  . معاذ هللك عمرالرجل هذا ابين فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لوال

الواقدي حدثنا أيوب بن النعمان بن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال كان عمر يقول حني خرج معاذ إىل الشام 
لقد أخل خروجه باملدينة وأهلها يف الفقه وفيما كان يفتيهم به ولقد كنت كلمت أبا بكر أن حيبسه حلاجة الناس إليه فأىب علي 

  .د وجهاً يعين الشهادة فال أحبسهوقال رجل أرا

  .قلت إن الرجل لريزق الشهادة وهو على فراشه

األعمش عن مشر بن عطية عن شهر بن حوشب قال كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا حتدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه 
  .هيبة له

سلمة اخلوالين قال دخلت مسجد محص فإذا فيه حنو جعفر بن برقان حدثنا حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء بن أيب رباح عن أيب 
من ثالثني كهالً من الصحابة فإذا فيهم شاب أكحل العينني براق الثنايا ساكت فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه فقلت من هذا؟ 

  .قيل معاذ بن جبل فوقعت حمبته يف قليب

 مجيالً مسحاً من خري شباب قومه ال يسأل شيئاً إال أعطاه حىت كان معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب قال كان معاذ شاباً
عليه دين أغلق ماله كله فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكلم له غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئاً فلو ترك أحد لكالم أحد 

 وسلم فلم يربح حىت باع ماله وقسمه بينهم فقام معاذ لترك ملعاذ لكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعاه النيب صلى اهللا عليه
وال مال له مث بعثه على اليمن ليجربه فكان أول من جتر يف هذا املال فقدم على أيب بكر فقال له عمر هل لك يا معاذ أن تطيعين؟ 

جربين فانطلق عمر إىل أيب بكر فقال خذ منه تدفع هذا املال إىل أيب بكر فإن أعطاكه فاقبله فقال ال أدفعه إليه وإمنا بعثين نيب اهللا لي
ودع له قال ما كنت ألفعل وإمنا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليجربه فلما أصبح معاذ انطلق إىل عمر فقال ما أراين إال فاعل 

 جاء به حىت جاءه بسوطه قال الذي قلت لقد رأيتين البارحة أظنه قال أجر إىل النار وأنت آخذ حبجزيت فانطلق إىل أيب بكر بكل ما
  .أبو بكر هو لك ال آخذ منه شيئاً ويف لفظ قد وهبته لك فقال عمر هذا حني حل وطاب وخرج معاذ عند ذلك إىل الشام

  .ورواه الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر فقال بدل أجر إىل النار كأين يف ماء قد خشيت الغرق فخلصتين

ن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد اهللا قال كان معاذ من أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً الواقدي حدثنا عيسى بن النعمان ع
  .وذكر احلديث وقال فيه فقدم بغلمان... وأمسحه كفاً فادان فلزمه غرماؤه حىت تغيب أياماً

م إىل أيب بكر فأىب فبات فرأى األعمش عن شقيق قدم معاذ من اليمن برقيق فلقي عمر مبكة فقال ما هؤالء؟ قال أهدوا يل قال ادفعه
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كأنه جير إىل النار وأن عمر جيذبه فلما أصبح قال يا بن اخلطاب ما أراين إال مطيعك إىل أن قال فدفعهم أبو بكر إليه مث أصبح 
  .فرآهم يصلون قال ملن تصلون؟ قالوا هللا قال فأنتم هللا

ب أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بين كالب أو غريهم فقسم فيهم بن جريج أنبأنا بن أيب األبيض عن أيب حازم عن سعيد بن املسي
  .فيئهم حىت مل يدع شيئاً حىت جاء حبلسه الذي خرج به على رقبته

    

  .وعن نافع قال كتب عمر إىل أيب عبيدة ومعاذ انظروا رجاالً صاحلني فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم

 به أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أوصوين فجعلوا يوصونه وكان معاذ بن روى أيوب عن أيب قالبة وغريه أن فالناً مر
جبل يف آخر القوم فقال أوصين يرمحك اهللا قال قد أوصوك فلم يألوا وإين سأمجع لك أمرك اعلم أنه ال غىن بك عن نصيبك من 

 بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه مث يزول معك أينما الدنيا وأنت إىل نصيبك إىل اآلخرة أفقر فأبدأ بنصيبك من اآلخرة فإنه سيمر
  .زلت

  .روى محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن معاذ قال ما بزقت على مييين منذ أسلمت

قال أيوب بن سيار عن يعقوب بن زيد عن أيب حبرية قال دخلت مسجد محص فإذا بفىت حوله الناس جعد قطط إذا تكلم كأمنا 
  .ور ولؤلؤ فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبلخيرج من فيه ن

حريز بن عثمان عن املشيخة عن أيب حبرية عن معاذ قال ما عمل آدمي عمالً أجنى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا قالوا يا أبا عبد 
" ولذكر اهللا أكرب"الرمحن وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قال وال إال أن يضرب بسيفه حىت ينقطع ألن اهللا تعاىل يقول يف كتابه 

  .45: العنكبوت

نعيم بن محاد حدثنا بن املبارك حدثنا حممد بن مطرف حدثنا أبو حازم عن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر 
فذهب ا الغالم رضي اهللا عنه أخذ أربع مئة دينار فقال لغالم أذهب ا إىل أيب عبيدة مث تله ساعة يف البيت حىت تنظر ما يصنع قال 

فقال يقول لك أمري املؤمنني خذ هذه فقال وصله اهللا ورمحه مث قال تعايل يا جارية اذهيب ذه السبعة إىل فالن وذه اخلمسة إىل 
 فالن حىت أنفذها فرجع الغالم إىل عمر وأخربه فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل فأرسله ا إليه فقال معاذ وصله اهللا يا جارية

اذهيب إىل بيت فالن بكذا ولبيت فالن بكذا فاطلعت امرأة معاذ فقالت وحنن واهللا مساكني فأعطنا ومل يبق يف اخلرقة إال ديناران 
  .فدحا ما إليها ورجع الغالم فأخرب عمر فسر بذلك وقال إم إخوة بعضهم من بعض

رم اللبان أخربنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن قرأت على إسحاق بن أيب بكر أخربك يوسف احلافظ أنبأنا أبو املكا
علي حدثنا بن قتيبة وأنبأنا أبو املعايل الغرايف أنبأنا الفتح بن عبد اهللا أنبأنا األرموي وابن الداية والطرائفي قالوا أنبأنا حممد بن أمحد 

 يزيد بن موهب حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أن أبا إدريس أنبأنا عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا جعفر بن حممد قاال حدثنا
اخلوالين أخربه أن يزيد بن عمرية وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان ال جيلس جملساً إال قال اهللا حكم قسط تبارك امسه 

بلى اجتنب من كالم احلكيم هلك املرتابون فذكر احلديث وفيه فقلت ملعاذ ما يدريين أن احلكيم يقول كلمة الضاللة؟ قال 
  .املشتهرات اليت يقال ما هذه وال يثنيك ذلك عنه فإنه لعله يرجع ويتبع احلق إذا مسعه فإن على احلق نوراً

  .اللفظ البن قتيبة



الذهيب-سري أعالم النبالء  141  

سليمان بن بالل عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة أن أبا عبيدة ملا أصيب استخلف معاذ 
بن جبل يعين يف طاعون عمواس اشتد الوجع فصرخ الناس إىل معاذ ادع اهللا أن يرفع عنا هذا الرجز قال إنه ليس برجز ولكن دعوة 

نبيكم وموت الصاحلني قبلكم وشهادة خيص اهللا ا من يشاء منكم أيها الناس أربع خالل من استطاع أن ال تدركه قالوا ما هي؟ 
  .باطل ويأيت زمان يقول الرجل واهللا ما أدري ما أنا ال يعيش على بصرية وال ميوت على بصريةقال يأيت زمان يظهر فيه ال

أمحد بن حنبل يف مسنده حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا مسرة بن معبد عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال قال معاذ بن جبل مسعت 
فتح لكم ويكون فيه داء كالدمل أو كالوخزة يأخذ مبراق الرجل ستهاجرون إىل الشام في: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

اللهم إن كنت تعلم أن معاذاً مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فيشهد أو فيستشهد اهللا بكم أنفسكم ويزكي ا أعمالكم
السبابة فكان يقول ما يسرين أن يل ا فأعطه هو وأهل بيته احلظ األوفر منه فأصام الطاعون فلم يبق منهم أحد فطعن يف أصبعه 

  .محر النعم

    

مهام حدثنا قتادة ومطر عن شهر عن عبد الرمحن بن غنم قال وقع الطاعون بالشام فخطب الناس عمرو بن العاص فقال هذا 
فقال صحبت الطاعون رجز ففروا منه يف األودية والشعاب فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب وجاء جير ثوبه ونعاله يف يده 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه رمحة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصاحلني قبلكم فبلغ ذلك معاذاً فقال اللهم اجعل نصيب آل 
احلق من ربك فال "معاذ األوفر فماتت ابنتاه فدفنهما يف قرب واحد وطعن ابنه عبد الرمحن فقال يعين البنه ملا سأله كيف جتدك؟ قال 

، قال وطعن معاذ يف كفه فجعل 102: الصافات" ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين: "، قال60: آل عمران"  املمترينتكن من
  .غم غمك فإنك تعلم أين أحبك! يقلبها ويقول هي أحب إيل من محر النعم فإذا سري عنه قال رب

كن أبكي على العلم الذي كنت أصيبه منك قال ورأى رجالً يبكي قال ما يبكيك؟ قال ما أبكي على دنيا كنت أصبتها منك ول
وال تبكه فإن إبراهيم صلوات اهللا عليه كان يف األرض وليس ا علم فآتاه اهللا علماً فإن أنا مت فاطلب العلم عند أربعة عبد اهللا بن 

  .مسعود وسلمان الفارسي وعبد اهللا بن سالم وعومير أيب الدرداء

قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استخلف معاذاً على مكة حني خرج إىل حنني وأمره أن بن هليعة عن أيب األسود عن عروة 
  .يعلمهم القرآن والدين

أبو قحذم النضر بن معبد عن أيب قالبة وعن بن عمر قال مر عمر مبعاذ وهو يبكي فقال ما يبكيك؟ قال حديث مسعته من رسول 
 الرياء شرك وأحب العبيد إىل اهللا األتقياء األخفياء الذين إذا غابوا مل يفتقدوا وإذا شهدوا مل إن أدىن: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".يعرفوا أولئك مصابيح العلم وأئمة اهلدى

  .أخرجه احلاكم وصححه وخولف فإن النسائي قال أبو قحذم ليس بثقة

ن بن غنم قال مسعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت يوسف بن مسلم حدثنا عبيد بن متيم حدثنا األوزاعي عن عبادة بن نسي ع
  ".معاذ بن جبل أعلم األولني واآلخرين بعد النبيني واملرسلني وإن اهللا يباهي به املالئكة: "يقوالن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قد أخرجه احلاكم يف صحيحه فأخطأ وعبيد ال يعرف فلعله افتعله

احلارث بن عمرية قال إين جلالس عند معاذ وهو ميوت وهو يغمى عليه ويفيق فقال اخنق خنقك األعمش عن شهر بن حوشب عن 
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  .فوعزتك إين ألحبك

  .قال حيىي بن بكري مسعت مالكاً يقول هو أمام العلماء رتوة

  .هلك بن مثان وعشرين وقيل بن اثنتني وثالثني

  .و بن ثالث أو أربع وثالثني سنةهشيم أنبأنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال قبض معاذ وه

املدائين عن أيب سفيان الغداين عن ثور عن خالد بن معدان أن عبد اهللا بن قرط قال حضرت وفاة معاذ بن جبل فقال روحوين ألقى 
  .اهللا مثل سن عيسى بن مرمي بن ثالث أو أربع وثالثني سنة

يف معاذ بقصري خالد من األردن قال يزيد بن عبيدة تويف معاذ سنة قلت يعين عندما رفع عيسى إىل السماء قال ضمرة بن ربيعة تو
سبع عشرة وقال املدائين ومجاعة سنة سبع أو مثان عشرة وقال بن إسحاق والفالس سنة مثان عشرة وقال أبو عمر الضرير وهو بن 

  .مثان وثالثني سنة وكذا قال الواقدي يف سنه وقال تويف سنة مثان عشرة رضي اهللا عنه

  د اهللا بن مسعودعب

عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن 
  .مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار

  .اإلمام احلرب فقيه األمة أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري حليف بين زهرة

األولني ومن النجباء العاملني شهد بدراً وهاجر اهلجرتني وكان يوم الريموك على النفل ومناقبه غزيرة روى علماً كان من السابقني 
  .كثرياً

حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصني وجابر وأنس وأبو أمامة يف طائفة من الصحابة وعلقمة 
 وقيس بن أيب حازم وزر بن حبيش والربيع بن خثيم وطارق بن شهاب وزيد بن وهب وولداه واألسود ومسروق وعبيدة وأبو وائلة

  .أبو عبيدة وعبد الرمحن وأبو األحوص عوف بن مالك وأبو عمرو الشيباين وخلق كثري

  .وروى عنه القراءة أبو عبد الرمحن السلمي وعبيد بن نضيلة وطائفة

  .نفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديثاًاتفقا له يف الصحيحني على أربعة وستني وا

  .ومسلم بإخراج مخسة وثالثني حديثاً وله عند بقي باملكرر مثاين مئة وأربعون حديثاً

    

قال قيس بن أيب حازم رأيته آدم خفيف اللحم وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال كان عبد اهللا رجالً حنيفاً قصرياً شديد األدمة 
  .يغري شيبهوكان ال 

  .وروى األعمش عن إبراهيم قال كان عبد اهللا لطيفاً فطناً

  .قلت كان معدوداً يف أذكياء العلماء

  .وعن بن املسيب قال رأيت بن مسعود عظيم البطن أمحش الساقني

  .قلت رآه سعيد ملا قدم املدينة عام تويف سنة اثنتني وثالثني وكان يعرف أيضاً بأمه فيقال له بن أم عبد
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  .ال حممد بن سعد أمه هي أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بين زهرةق

  .وروى عن علقمة عن عبد اهللا قال كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا عبد الرمحن قبل أن يولد يل

  .لناس رحياًوروى املسعودي عن سليمان بن مينا عن نويفع موىل بن مسعود قال كان عبد اهللا من أجود الناس ثوباً أبيض وأطيب ا

يعقوب بن شيبة حدثين بشر بن مهران حدثنا شريك عن عثمان بن املغرية عن زيد بن وهب قال قال عبد اهللا إن أول شيء علمته 
من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدمت مكة مع عمومة يل أو أناس من قومي نبتاع منها متاعاً وكان يف بغيتنا شراء عطر 

اس فانتهينا إليه وهو جالس إىل زمزم فجلسنا إليه فبينا حنن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه محرة فأرشدونا على العب
له وفره جعدة إىل أنصاف أذنيه أشم أقىن أذلف أدعج العينني براق الثنايا دقيق املسربة شثن الكفني والقدمني كث اللحية عليه ثوبان 

شي على ميينه غالم حسن الوجه مراهق أو حمتلم تقفوهم امرأة قد سترت حماسنها حىت قصد حنو أبيضان كأنه القمر ليلة البدر مي
احلجر فاستلم مث استلم الغالم واستلمت املرأة مث طاف بالبيت سبعاً ومها يطوفان معه مث استقبل الركن فرفع يده وكرب وقام مث ركع 

كة فأقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر مل نكن مث سجد مث قام فرأينا شيئاً أنكرناه مل نكن نعرفه مب
نعرفه قال أجل واهللا ما تعرفون هذا هذا بن أخي حممد بن عبد اهللا والغالم علي بن أيب طالب واملرأة خدجية بنت خويلد امرأته أما 

  . هؤالء الثالثةواهللا ما على وجه األرض أحد نعلمه يعبد اهللا ذا الدين إال

  .قال بن شيبة ال نعلم روى هذا إال بشر اخلصاف وهو رجل صاحل

حممد بن أيب عبيدة بن معن املسعودي عن أبيه عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال عبد اهللا لقد رأيتين سادس 
  .ستة وما على ظهر األرض مسلم غرينا

اثنني وعشرين نفساً وعن يزيد بن رومان قال أسلم عبد اهللا قبل دخول النيب صلى اهللا عليه وقال بن إسحاق أسلم بن مسعود بعد 
  .وسلم دار األرقم

    

أخربنا أمحد بن سالمة وأمحد بن عبد السالم إجازة عن عبد املنعم بن كليب أنبأنا علي بن بيان أنبأنا حممد بن حممد أنبأنا إمساعيل 
اق وعبد احلافظ بن بدران أخربكما أبو الربكات احلسن بن حممد أنبأنا حممد بن اخلليل بن بن حممد وقرأت على أمحد بن إسح

فارس يف سنة مثان وأربعني ومخس مئة وأنا يف اخلامسة وأنبأنا علي بن حممد وعمر بن عبد املنعم وعبد املنعم بن عساكر وأبو علي 
ضي أنبأنا محزة بن علي الثعليب وأنبأنا أبو جعفر حممد بن علي وأمحد بن عبد بن اجلالل وابن مؤمن قالوا أنبأنا حممد بن هبة اهللا القا

الرمحن قاال أنبأنا أبو القاسم بن صصرى أنبأنا أبو القاسم احلسني بن احلسن األسدي وأبو يعلى بن احلبويب وأنبأنا إبراهيم بن أمحد 
 بن عبد الرمحن املرداوي وأمحد بن مؤمن وست الفخر بنت الطائي وحممد بن احلسن األرموي واحلسن بن علي الدمشقي وإمساعيل

عبد الرمحن قالوا أخربتنا كرمية بنت عبد الوهاب القرشية أنبأنا أبو يعلى محزة بن احلبويب قالوا أنبأنا علي بن حممد بن علي الفقيه 
 بن عرفة العبدي وأنبأنا عبد الرمحن بن حممد أنبأنا عبد الرمحن بن عثمان التميمي أنبأنا إبراهيم بن أيب ثابت قاال أنبأنا احلسن

واملسلم بن حممد وعلي بن أمحد قالوا أنبأنا حنبل أنبأنا بن احلصني أنبأنا بن املذهب أنبأنا أبو بكر القطيعي أنبأنا عبد اهللا بن أمحد 
رعى غنماً لعقبة بن أيب معيط فمر الشيباين حدثين أيب قاال أنبأنا أبو بكر بن عياش حدثين عاصم عن زر عن بن مسعود قال كنت أ

يا غالم هل من لنب؟ قلت نعم ولكين مؤمتن قال فهل من شاة مل يرت عليها : "يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر فقال
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 زاد أمحد قال مث" الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فرتل لنب فحلب يف إناء فشرب وسقى أبا بكر مث قال للضرع اقلص فقلص

  .أتيته بعد هذا مث اتفقا فقلت يا رسول اهللا علمين من هذا القوم فمسح رأسي وقال يرمحك اهللا إنك غليم معلم

هذا حديث صحيح اإلسناد ورواه أبو عوانة عن عاصم بن دلة وفيه زيادة منها فلقد أخذت من فيه صلى اهللا عليه وسلم سبعني 
احلجاج السامي عن سالم أيب املنذر عن عاصم وفيه قال فأتيته بصخرة منقعرة فحلب سورة ما نازعين فيها بشر ورواه إبراهيم بن 

  .فيها قال فأسلمت وأتيته

عبيد اهللا بن موسى وغريه حدثنا إسرائيل عن املقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن 
رئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجالن نسيت امسهما فوقع يف ستة فقال املشركون اطرد هؤالء عنك فال جيت

: األنعام" وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي"نفس النيب صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا وحدث به نفسه فأنزل اهللا تعاىل 

52 ،53.  

  .رواه قبيصة عن الثوري عن املقدام

ن عروة بن الزبري عن أبيه قال أول من جهر بالقرآن مبكة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن بن إسحاق حدثين حيىي ب
  .مسعود

  .أبو بكر عن عاصم عن زر قال أول من قرأ آية عن ظهر قلبه عبد اهللا بن مسعود

  .قلت هذا مؤول فقد صلى قبل عبد اهللا مجاعة بالقرآن

ة حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم آخى بني الزبري وابن أبو داود يف سننه حدثنا أبو سلم
  .مسعود

  .وروى مثله سفيان بن حسني عن يعلى بن مسلم عن أيب الشعثاء عن بن عباس رواه احلاكم يف مستدركه

  .موفيه اهد عن عبد اهللا بن سخربة قال رأيت بن مسعود آدم لطيف اجلسم ضعيف اللح

  .قلت أكثر من آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهم مهاجري وأنصاري

قال موسى بن عقبة وممن قدم من مهاجرة احلبشة اهلجرة األوىل إىل مكة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود مث 
  .هاجر إىل املدينة

رمة قال بن عباس ما بقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد حيىي احلماين حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عك
  .إال أربعة أحدهم بن مسعود

شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص مسعت أبا مسعود وأبا موسى حني مات عبد اهللا بن مسعود وأحدمها يقول لصاحبه أتراه 
  .يشهد إذا غبناترك بعده مثله؟ قال لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا و

  .حيىي عن قطبة عن األعمش عن مالك بن احلارث عن أيب األحوص بنحوه

    

وأخرج البخاري والنسائي من حديث أيب موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حيناً وما حنسب بن مسعود وأمه إال من 
  .أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم لكثرة دخوهلم وخروجهم عليه
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  . عن أيب عمرو الشيباين عن أيب موسى قال واهللا لقد رأيت عبد اهللا وما أراه إال عبد آل حممد صلى اهللا عليه وسلماألعمش

حدثنا السلفي حدثنا الثقفي أنبأنا بن بشران أنبأنا حممد بن عمرو حدثنا حممد بن عبد اجلبار حدثنا حفص بن غياث عن احلسن بن 
يا عبد اهللا إذنك علي : "عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعبيد اهللا عن إبراهيم بن سويد عن 

  ".أن ترفع احلجاب وتسمع سوادي حىت أاك

  .رواه الثوري وزائدة عن احلسن بن عبيد اهللا ويف لفظ أن ترفع الستر وأن تستمع سوادي

راهيم بن سويد عن عبد اهللا وهذا منقطع وكذا رواه بن مهدي عن سفيان ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن رجل مساه عن إب
  .عن احلسن والسواد السرار وقيل احملادثة

ويف مسند أمحد من طريق بن عون عن عمرو بن سعيد عن محيد بن عبد الرمحن قال قال بن مسعود كنت ال أحبس عن النجوى 
  .وعن كذا وعن كذا

 وسواكه - يعين فراشه - ووساده - يعين سره - تبة قال كان بن مسعود صاحب سواد رسول اهللا وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ع
  .ونعليه وطهوره وهذا يكون يف السفر

بن سعد حدثنا أبو نعيم حدثنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال كان عبد اهللا يلبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعليه مث 
  .حىت إذا أتى جملسه نزع نعليه فأدخلهما يف ذراعه وأعطاه العصا وكان يدخل احلجرة أمامه بالعصاميشي أمامه بالعصا 

  .املسعودي عن عياش العامري عن عبد اهللا بن شداد قال كان عبد اهللا صاحب الوساد والسواك والنعلني

اآلية قال رسول اهللا " عملوا الصاحلات جناحليس على الذين آمنوا و"األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال ملا نزلت 
  .رواه مسلم" قيل يل أنت منهم: "صلى اهللا عليه وسلم

منصور واألعمش عن أيب وائل قال كنت مع حذيفة فجاء بن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هدياً ودالً وقضاًء وخطبة برسول 
جع ال أدري ما يصنع يف أهله لعبد اهللا بن مسعود ولقد علم املتهجدون اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حني خيرج من بيته إىل أن ير

  .من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن عبد اهللا من أقرم عند اهللا وسيلة يوم القيامة

  .لفظ منصور كذا قال املتهجدون ولعله اتهدون

رت حىت قام علينا يف يده خامت من ذهب فقال أكل هؤالء األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عبد اهللا فجاء خباب بن األ
يقرؤون كما تقرأ؟ فقال عبد اهللا إن شئت أمرت بعضهم يقرأ قال أجل فقال اقرأ يا علقمة فقال فالن أتأمره أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ 

مة فقرأت مخسني آية من سورة مرمي قال عبد اهللا إن شئت حدثتك مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قومه وقومك قال علق
  .فقال عبد اهللا ما قرأ إال كما أقرأ مث قال عبد اهللا أمل يأن هلذا اخلامت أن يطرح؟ فرتعه ورمى به وقال واهللا ال تراه علي أبداً

وهم ينظرون شيبان عن األعمش عن مالك بن احلارث عن أيب األحوص قال أتيت أبا موسى وعنده عبد اهللا وأبو مسعود األنصاري 
إىل مصحف فتحدثنا ساعة مث خرج عبد اهللا وذهب فقال أبو مسعود واهللا ما أعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك أحداً أعلم بكتاب 

  .اهللا من هذا القائم

اً األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال عبد اهللا والذي ال إله غريه لقد قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضع
  .وسبعني سورة ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب اهللا مين تبلغنيه اإلبل ألتيته
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  .جامع بن شداد حدثنا عبد اهللا بن مرداس كان عبد اهللا خيطبنا كل مخس على رجليه فنشتهي أن يزيد

  .األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال بن مسعود لو تعلمون ذنويب ما وطئ عقيب رجالن

ن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال ما نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم أين نزلت وفيما جابر بن نوح ع
  .نزلت احلديث

الثوري عن أيب إسحاق عن مخري بن مالك قال قال عبد اهللا لقد قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة وزيد له 
  .ذؤابة يلعب مع الغلمان

    

، على قراءة من 161: آل عمران" ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة: "عبدة بن سليمان عن األعمش عن شقيق قال عبد اهللا
تأمروين أن أقرأ؟ لقد قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة ولقد علم أصحاب حممد أين أعلمهم بكتاب اهللا ولو 

لرحلت إليه قال شقيق فجلست يف حلق من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فما مسعت أحداً أعلم أحداً أعلم بكتاب اهللا مين 
  .منهم يعيب عليه شيئاً مما قال وال يرد عليه

شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا أم ذكروا قراءته فكأم عابوه فقال لقد علم أصحاب رسول اهللا أين أقرؤهم لكتاب 
  . فقال ولست خبريهماهللا مث كأنه ندم

سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن أيب وائل قال ملا أمر عثمان بتشقيق املصاحف قام عبد اهللا خطيباً فقال لقد 
  .علم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب اهللا مث قال وما أنا خبريهم

 اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بني أيب بكر وعمر وعبد اهللا قائم زائدة وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد
" من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة بن أم عبد: "يصلي فافتتح سورة النساء يسجلها فقال صلى اهللا عليه وسلم

فكان فيما سأل اللهم إين أسألك إمياناً ال يرتد " ل تعطس: "فأخذ عبد اهللا يف الدعاء فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ونعيماً ال ينفد ومرافقة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أعلى جنان اخللد فأتى عمر عبد اهللا يبشره فوجد أبا بكر خارجاً قد 

  .سبقه فقال إنك لسباق باخلري

  .رواه يزيد بن هارون عن عبيدة عن أيب وائل عن عبد اهللا

 معاوية وغريه عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إىل عمر وهو بعرفة واألعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أبو
أنه أتى عمر فقال جئت يا أمري املؤمنني من الكوفة وتركت ا رجالً ميلي املصاحف عن ظهر قلب فغضب عمر وانتفخ حىت كاد 

حيك؟ فقال بن مسعود فما زال يطفئ غضبه ويتسرى عنه حىت عاد إىل حاله مث قال ميأل ما بني شعبيت الرجل فقال ومن هو و
واهللا ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يزال يسمر عند أيب ! وحيك

معه فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرجنا معه بكر الليلة كذلك يف األمر من أمر املسلمني وإنه مسر عنده ذات ليلة وأنا 
من سره أن : "فإذا رجل قائم يصلي يف املسجد فقام رسول اهللا يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرفه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سل "صلى اهللا عليه وسلم يقول له قال مث جلس يدعو فجعل رسول اهللا " يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد
  .فقلت واهللا ألغدون إليه فألبشره قال فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقين" تعطه
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رواه أمحد يف مسنده عن أيب معاوية وروى حنوه حيىي بن سعيد األموي عن مالك بن مغول عن حبيب بن أيب ثابت عن خيثمة 
  .فذكر القصة

ل بن صخر األيلي عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا حممد بن جعفر بن أيب كثري عن إمساعي
  ".من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليسمعه من بن مسعود"عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرأ حرفاً حرفاً فقال 

و بن احلارث املصطلقي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمحد بن حنبل يف املسند حدثنا وكيع عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمر
  .بنحو ما قبله وروى جرير بن أيوب البجلي عن أيب زرعة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

عن لو كنت مؤمراً أحداً : "زهري بن معاوية عن منصور عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".غري مشورة ألمرت عليهم بن أم عبد

رواه وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق ورواه أبو سعيد موىل بين هاشم عن إسرائيل عن أيب إسحاق وقد رواه القاسم بن معن عن 
  .منصور فقال عاصم بن ضمرة بدل احلارث ولفظ وكيع لو كنت مستخلفاً من غري مشورة الستخلفت بن أم عبد

مغرية عن أم موسى مسعت علياً يقول أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء بن فضيل حدثنا 
ما تضحكون؟ لرجل عبد اهللا "فنظر أصحابه إىل ساق عبد اهللا فضحكوا من محوشة ساقيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد

    

ه جرير عن مغرية وروى محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا حنوه ورواه أبو عتاب الدالل عن شعبة عن معاوية بن وروا
  .قرة بن إياس املزين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

اقتدوا باللذين من "ليه وسلم الثوري عن عبد امللك بن عمري عن موىل لربعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع
  ".بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا دي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد

رواه مجاعة هكذا عنه ورواه أسباط عن الثوري فأإسقط منه موىل ربعي ورواه مسعر عن عبد امللك بن عمري عن ربعي ورواه سامل 
سامل املرادي فقال عن عمرو بن مرة واألول أشبه ورواه حيىي بن املرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي عن حذيفة وقال وكيع عن 

  .سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الزعراء عن بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فذكره

ت ألميت رضي"وقال حيىي بن يعلى حدثنا زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ما رضي هلا بن أم عبد

  .رواه الثوري وإسرائيل عن منصور فقال عن القاسم بن عبد الرمحن مرسالً وكذا قال بن عيينة عن أيب العميس عن القاسم مرسالً

 وقال أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا جعفر بن عون عن املسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال قال

  ".قد رضيت لكم ما رضي لكم بن أم عبد"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه حدثنا هبة اهللا بن احلسن الدقاق حدثنا أبو الفضل عبد اهللا بن علي سنة 
 عمرو حدثنا عباس بن حممد حدثنا أبو عتاب سهل بن محاد حدثنا أربع ومثانني وأربع مئة أنبأنا أبو احلسني بن بشران أنبأنا حممد بن

هلما "شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال صعد بن مسعود شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



الذهيب-سري أعالم النبالء  148  

  ".يف امليزان أثقل من أحد

ى بن يعقوب عن بن أيب حرملة حدثتين سارة بنت عبد اهللا بن حامت بن الليث حدثنا يعقوب بن حممد حدثنا بن أيب فديك عن موس
  ".والذي نفسي بيده إن عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد"مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

اقرأ علي القرآن قلت يا  "علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رسول اهللا اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إين أشتهي أن أمسعه من غريي فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت فكيف إذا جئنا من كل 

  ".، فغمزين برجله فإذا عيناه تذرفان41:النساء" أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً

  .ة بدل عبيدة ورواه شعبة والثوري عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا منقطعاًرواه أبو األحوص عن األعمش فقال علقم

البزار صاحب املسند حدثنا أمحد بن مالك حدثنا مفضل بن حممد الكويف حدثنا األعمش ومغرية وابن مهاجر عن إبراهيم عن 
فكيف إذا جئنا من " سورة النساء فقرأت حىت بلغت علقمة عن عبد اهللا قال استقرأين النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم على املنرب

من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما : "فاغرورقت عينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال" كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً
  ".أنزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد

  .مفضل تركه أبو حامت ومشاه غريه

ن حدثنا املسعودي عن القاسم قال النيب صلى اهللا عليه وسلم البن مسعود اقرأ فقال أقرأ وعليك احلميدي يف مسنده حدثنا سفيا
  .أنزل؟ احلديث

أخربنا سنقر القضائي حدثنا عبد اللطيف بن يوسف وعبد اللطيف بن حممد القبيطي ومجاعة قالوا حدثنا حممد بن عبد الباقي حدثنا 
صلت حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا عبيد بن أسباط حدثين أيب حدثنا سفيان عن مالك بن أمحد حدثنا أمحد بن حممد بن ال

اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا : "عبد امللك بن عمري عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".دي عمار ومتسكوا بعهد بن أم عبد

حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب قال قال عمرو بن العاص يف مرضه وقد جزع فقيل له قد كان رسول عفان حدثنا األسود بن شيبان 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدنيك ويستعملك قال واهللا ما أدري ما كان ذاك منه أحب أو كان يتألفين ولكن أشهد على رجلني أنه 

  .مات وهو حيبهما بن أم عبد وابن مسية

    

إنه مل "ر بن خليفة عن كثري النواء مسعت عبد اهللا بن مليل مسعت علياً يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو نعيم حدثنا فط
يكن نيب إال وقد أعطي سبعة جنباء رفقاء وزراء وإين أعطيت أربعة عشر محزة وأبو بكر وعمر وعلي وجعفر وحسن وحسني وابن 

  ".انمسعود وأبو ذر واملقداد وحذيفة وعمار وسلم

  .رواه علي بن هاشم بن الربيد عن كثري فوقفه على علي رضي اهللا عنه وهو أشبه

أنبئت عن اخلشوعي وغريه أن مرشد بن حيىي أنبأهم قال أنبأنا أبو احلسن الطفال أنبأنا أبو الطاهر الذهلي أنبأنا أبو أمحد حممد بن 
عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قال قال عبد اهللا انتهيت إىل أيب جهل عبدوس حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل 

قال هل هو إال رجل قتله قومه فجعلت أتناوله بسيف ! وهو صريع وهو يذب الناس بسيفه فقلت احلمد هللا الذي أخزاك يا عدو اهللا
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 عليه وسلم وكأمنا أقل من األرض يل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حىت برد مث خرجت حىت أتيت النيب صلى اهللا
احلمد هللا الذي أخزاك يا عدو اهللا "قال فقام معي حىت خرج ميشي معي حىت قام عليه فقال " اهللا الذي ال إله إال هو"فأخربته فقال 

  ".هذا كان فرعون هذه األمة

  . وسلم سيفهقال وكيع وزاد فيه أيب عن أيب عبيدة قال عبد اهللا فنفلين رسول اهللا صلى اهللا عليه

أمحد بن يونس حدثنا أبو شهاب احلناط عن حمتسب البصري عن حممد بن واسع عن بن خثيم عن أيب الدرداء قال خطب رسول 
قم فاخطب فقام أبو بكر فخطب فقصر دون النيب صلى ! اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة خفيفة فلما فرغ من خطبته قال يا أبا بكر

ا عمر قم فاخطب فقام عمر فقصر دون أيب بكر مث قال يا فالن قم فاخطب فشقق القول فقال له رسول اهللا اهللا عليه وسلم مث قال ي
صلى اهللا عليه وسلم اسكت أو اجلس فإن التشقيق من الشيطان وإن البيان من السحر وقال يا بن أم عبد قم فاخطب فقام فحمد 

بنا وإن اإلسالم ديننا وإن القرآن إمامنا وإن البيت قبلتنا وإن هذا نبينا وأومأ إىل اهللا واثىن عليه مث قال أيها الناس إن اهللا عز وجل ر
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم رضينا ما رضي اهللا لنا ورسوله وكرهنا ما كره اهللا لنا ورسوله والسالم عليكم

يت وابن أم عبد وكرهت ما كره اهللا ألميت أصاب بن أم عبد وصدق رضيت مبا رضي اهللا ألم"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".وابن أم عبد

إسناده منقطع رواه الطرباين يف معجمه ونقلته من خط احلافظ عبد الغين هكذا بن خثيم وإمنا هو سعيد بن جبري عن أيب الدرداء 
درداء وال أدري من هو هكذا هو يف تاريخ دمشق ورواه حممد بن جعفر الوركاين عن أيب شهاب حنوه وسعيد مل يدرك أبا ال

  .حمتسب

إسرائيل عن أيب إسحاق مسعت عبد الرمحن بن يزيد قال قلنا حلذيفة أخربنا برجل قريب السمت والدل برسول اهللا صلى اهللا عليه 
ته من بن أم وسلم حىت نلزمه قال ما أعلم أحداً أقرب مستاً وال هدياً وال دالً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يواريه جدار بي

  .عبد ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد أن بن أم عبد من أقرم إىل اهللا زلفة

  .اخل رواه غندر عن شعبة عن أيب إسحاق قال حدثين األعمش عن أيب وائل عن حذيفة... قوله ولقد علم

  .لشح وبطانة السوءنعيم حدثنا بن املبارك عن األعمش عن أيب وائل أن عبد اهللا ذكر عثمان فقال أهلكه ا

الفسوي حدثنا بن منري حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد اهللا يشبه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .هديه ودله ومسته وكان علقمة يشبه بعبد اهللا

إنين قد بعثت إليكم عماراً أمرياً وابن الثوري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال كتب عمر بن اخلطاب إىل أهل الكوفة 
مسعود معلماً ووزيراً ومها من النجباء من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم من أهل بدر فامسعوا هلما واقتدوا ما وقد آثرتكم 

  .بعبد اهللا على نفسي

حبه بعد إذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا األعمش عن خيثمة قال كنت جالساً عند عبد اهللا بن عمرو فذكر بن مسعود فقال ال أزال أ
استقرؤوا القرآن من أربعة من عبد اهللا بن مسعود فبدأ به وأُيب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب : "عليه وسلم يقول

  ".حذيفة
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هللا بن عمرو أخرجه النسائي وقد رواه شعبة ووكيع وسفيان وأبو معاوية ويعلي عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق عن عبد ا
فلعله عند األعمش باإلسنادين وقد رواه شعبة أيضاً عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق ورواه زيد بن أيب أنيسة عن طلحة 

  .بن مصرف عن مسروق

عبد اهللا بن أخربنا بن عالن وغريه كتابة أن حنبل بن عبد اهللا أخربهم قال أنبأنا بن احلصني حدثنا بن املذهب أنبأنا القطيعي حدثنا 
أمحد حدثين أيب حدثنا األسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مخري بن مالك قال أمر باملصاحف أن تغري فقال بن 

مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله فإنه من غل شيئاً جاء به يوم القيامة مث قال لقد قرأت من فم رسول اهللا صلى اهللا 
  !.ني سورة أفأترك ما أخذت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟عليه وسلم سبع

أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن عمرو بن ثابت عن أيب إسحاق عن مخري مسعت بن مسعود إين غال مصحفي وذكر 
  .احلديث

فقلنا اقرأ علينا سورة البقرة قال ال الواقدي أنبأنا الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن وهب قال قدم علينا عبد اهللا فدخلنا إليه 
  .أحفظها تفرد به الواقدي وهو متروك

إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ املصاحف وقال يا معشر 
 كافر يريد زيد بن ثابت ولذاك يقول عبد املسلمني أعزل عن نسخ املصاحف ويوالها رجل واهللا لقد أسلمت وأنه لفي صلب أبيه

  .فالقوا اهللا باملصاحف" ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة"اهللا يا أهل الكوفة اكتموا املصاحف اليت عندكم وغلوها فإن اهللا قال 

  .قال الزهري فبلغين أن ذلك كره من مقالة بن مسعود كرهه رجال من الصحابة

بن أشعث حدثنا اهليصم بن شداخ مسعت األعمش عن حيىي بن وثاب عن علقمة عن عبد اهللا قال أبو يعلى املوصلي حدثنا سعيد 
عجب للناس وتركهم قراءيت وأخذهم قراءة زيد وقد أخذت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة وزيد صاحب 

  .ذؤابة جييء ويذهب يف املدينة

وائل قال خطب بن مسعود على املنرب فقال غلوا مصاحفكم كيف تأمروين أن أقرأ سعدويه حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أيب 
  .على قراءة زيد وقد قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعاً وسبعني سورة وإن زيداً ليأيت مع الغلمان له ذؤابتان

لك من يصلح أن يكون ولده وإمنا عدل عنه قلت إمنا شق على بن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة املصحف وقدم يف ذ
عثمان لغيبته عنه بالكوفة وألن زيداً كان يكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو إمام يف الرسم وابن مسعود فإمام يف 

ن مسعود رضي وتابع األداء مث إن زيداً هو الذي ندبه الصديق لكتابة املصحف ومجع القرآن فهال عتب على أيب بكر؟ وقد ورد أن ب
عثمان وهللا احلمد ويف مصحف بن مسعود أشياء أظنها نسخت وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة األخرية اليت عرضها النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم عام تويف على جربيل

 كنا نعد عبد اهللا حناناً فما قال عبد السالم بن حرب عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال
  .رواه بن أيب داود يف املصاحف. باله يواثب األمراء؟

وبإسنادين يف مسند أمحد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرمحن بن عابس قال حدثنا رجل من مهدان من أصحاب عبد 
ين ألرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح يف اهللا قال ملا أراد عبد اهللا أن يأيت املدينة مجع أصحابه فقال واهللا إ
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أجناد املسلمني من الدين والعلم بالقرآن والفقه إن هذا القرآن أنزل على حروف واهللا إن كان الرجالن ليختصمان أشد ما اختصما 
  .هاليف شيء قط فإذا قال القارئ هذا أقرأين قال أحسنت وإمنا هو كقول أحدكم لصاحبه أعجل وحي 

أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب قال ملا بعث عثمان إىل بن مسعود يأمره بايء إىل املدينة اجتمع إليه الناس فقالوا أقم فال 
خترج وحنن مننعك أن يصل إليك شيء تكرهه فقال إن له علي طاعة وإا ستكون أمور وفنت ال أحب أن أكون أول من فتحها فرد 

  .الناس وخرج إليه

حممد بن سنجر يف مسنده حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسني عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن بن 
  .عباس قال آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني الزبري وابن مسعود قد مر مثل هذا من وجه آخر قوي

    

د اهللا قال كنا إذا تعلمنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر آيات شريك عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عب
  .مل نتعلم من العشر اليت نزلت بعدها حىت نعلم ما فيها يعين من العلم

  .مسعر عن عمرو بن مرة عن أيب البختري قال سئل علي عن بن مسعود فقال قرأ القرآن مث وقف عنده وكفي به

  .د وعلم السنةوروي حنوه من وجه آخر عن علي وزا

وأخرج مسلم من حديث األعمش عن مالك بن احلارث عن أيب األحوص قال أتينا أبا موسى فوجدت عنده عبد اهللا وأبا مسعود 
وهم ينظرون يف مصحف فتحدثنا ساعة مث راح عبد اهللا فقال أبو مسعود ال واهللا ال أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك أحداً 

  . من هذا القائمأعلم بكتاب اهللا

األعمش عن زيد بن وهب قال إين جلالس مع عمر بن اخلطاب إذ جاء بن مسعود فكاد اجللوس يوارونه من قصره فضحك عمر 
  .حني رآه فجعل عمر يكلمه ويتهلل وجهه ويضاحكه وهو قائم عليه مث وىل فأتبعه عمر بصره حىت توارى فقال كنيف ملئ علماً

  . بن صاحل عن أسد بن وداعة أن عمر ذكر بن مسعود فقال كنيف ملئ علماً آثرت به أهل القادسيةمعن بن عيسى حدثنا معاوية

عفان حدثنا وهيب عن داود عن عامر أن مهاجر عبد اهللا كان حبمص فجاله عمر إىل الكوفة وكتب إليهم إين واهللا الذي ال إله إال 
  .هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه

ن مسعر عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة قال سافر عبد اهللا سفراً يذكرون أن العطش قتله وأصحابه فذكر عبيد اهللا بن موسى ع
  .ذلك لعمر فقال هلو أن يفجر اهللا له عيناً يسقيه منها وأصحابه أظن عندي من أن يقتله عطشاً

ال وأنت يا بن مسعود فارفع إزارك قال إن هشيم حدثنا سيار عن أيب وائل أن بن مسعود رأى رجالً قد أسبل فقال ارفع إزارك فق
  .بساقي محوشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على بن مسعود؟

معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة قال أرسل عثمان إىل أيب عبد اهللا بن مسعود يسأله عن رجل طلق امرأته مث راجعها حني 
فقال أيب وكيف يفيت منافق؟ فقال عثمان نعيذك باهللا أن تكون هكذا قال هو أحق ا ما مل تغتسل من دخلت يف احليضة الثالثة 

  .احليضة الثالثة

قبيصة حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن حبة بن جوين قال ملا قدم علي الكوفة أتاه نفر من أصحاب عبد اهللا فسأهلم عنه حىت رأوا 
  .ثل الذي قالوا وأفضل قرأ القرآن وأحل حالله وحرم حرامه فقيه يف الدين عامل بالسنةأنه ميتحنهم فقال وأنا أقول فيه م
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ويف مستدرك احلاكم من رواية األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن علي وقيل له أخربنا عن عبد اهللا فقال علم الكتاب 
  .والسنة مث انتهى

استفيت يف شيء من الفرائض فغلط وخالفه بن مسعود فقال أبو موسى ال وقال األعمش عن أيب عمرو الشيباين إن أبا موسى 
  .تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم

  .وروى حنوه أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب عطية وروى غندر عن شعبة عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل بنحو ذلك

 عبيدة قال مسعت أبا موسى يقول جملس كنت أجالسه بن مسعود أوثق يف نفسي يعلى بن عبيد عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب
  .من عمل سنة

الثوري عن األعمش عن عمارة بن عمري عن حريث بن ظهري قال جاء نعي عبد اهللا إىل أيب الدرداء فقال ما ترك بعده مثله مسعها 
  .حيىي القطان من سفيان

ق قال شاممت أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إىل ستة أبو حفص األبار عن منصور عن مسلم عن مسرو
  .علي وعمر وعبد اهللا وزيد وأيب الدرداء وأيب مث شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إىل علي وعبد اهللا

  .داًوبعضهم يرويه عن منصور فقال عن الشعيب عن مسروق وقيل غري ذلك وقال أبو وائل ما أعدل بابن مسعود أح

  .عبد اهللا بن إدريس عن مالك بن مغول قال قال الشعيب ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً وال أفقه صاحباً من عبد اهللا

وبإسناد مسند أمحد حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إسرائيل عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق قال حدثنا عبد اهللا يوماً 
  . صلى اهللا عليه وسلم فرعد حىت رعدت ثيابه مث قال حنو ذا أو شبيهاً بذافقال قال رسول اهللا

  .رواه عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل فأبدل بن وثاب بالشعيب

    

وروى حنوه مسلم البطني وغريه عن عمرو بن ميمون فقال القعنيب حدثنا سفيان عن عمار الدهين عن مسلم عن عمرو بن ميمون 
 مثانية عشر شهراً فما مسعته حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حديثاً وأحداً فرأيته يفرق مث غشيه قال صحبت عبد اهللا

  .ر مث قال حنوه أو شبهه

مسعر عن معن بن عبد الرمحن عن عون بن عبد اهللا عن أخيه عبيد اهللا قال كان عبد اهللا إذا هدأت العيون قام فسمعت له دوياً 
  .كدوي النحل

  .بن إسحاق قال حدثين زياد موىل بن عياش قال كان بن مسعود حسن الصوت بالقرآن

محيد بن الربيع حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر عن عبد امللك بن عمري عن زيد بن وهب قال رأيت بعيين عبد اهللا أثرين أسودين من 
  .البكاء

 عبد اهللا يوماً فقال واهللا الذي ال إله غريه لو تعلمون علمي حلثيتم األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد قال أكثروا على
  .روي من غري وجه. التراب على رأسي

ويف مستدرك احلاكم للثوري عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد اهللا لو تعلمون ذنويب ما وطئ عقيب اثنان وحلثيتم 
  . ذنباً من ذنويب وأين دعيت عبد اهللا بن روثةالتراب على رأسي ولوددت أن اهللا غفر يل
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قال علقمة جلست إىل أيب الدرداء فقال ممن أنت؟ قلت من الكوفة فقال أوليس عندكم بن أم عبد صاحب النعلني والوساد 
  .واملطهرة وفيكم صاحب السر وفيكم الذي أجاره اهللا من الشيطان على لسان نبيه

  .عود كان يقول يف دعائه خائف مستجري تائب مستغفر راغب راهبعن القاسم بن عبد الرمحن أن بن مس

األعمش عمن حدثه قال قال عبد اهللا بن مسعود لو سخرت من كلب خلشيت أن أكون كلباً وإين ألكره أن أرى الرجل فارغاً 
  .ليس يف عمل آخرة وال دنيا

 بن مسعود حبذا املكروهان املوت والفقر وامي اهللا ما وكيع حدثنا املسعودي عن علي بن بذمية عن قيس بن حبتر قال قال عبد اهللا
هو إال الغىن والفقر ما أبايل بأيهما ابتدئت إن كان الفقر إن فيه للصرب وإن كان الغىن إن فيه للعطف ألن حق اهللا يف كل واحد 

  .منهما واجب

الدنيا ومن أراد الدنيا أضر باآلخرة يا قوم الثوري عن أيب قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد اهللا قال من أراد اآلخرة أضر ب
  .فأضروا بالفاين للباقي

أبو عبد الرمحن املقرئ حدثنا بن أيب أيوب سعيد حدثين عبد اهللا بن الوليد مسعت عبد الرمحن بن حجرية حيدث عن بن مسعود أنه 
وت يأيت بغتة من زرع خرياً يوشك أن حيصد كان يقول إذا قعد إنكم يف ممر الليل والنهار يف آجال منقوصة وأعمال حمفوظة وامل

رغبة ومن زرع شراً يوشك أن حيصد ندامة ولكل زارع مثل زرع ال يسبق بطيء حبظه وال يدرك حريص ما مل يقدر له فمن أعطي 
  .خرياً فاهللا أعطاه ومن وقي شراً فاهللا وقاه املتقون سادة والفقهاء قادة وجمالستهم زيادة

 وائل عن عبد اهللا قال ارض مبا قسم اهللا تكن من أغىن الناس واجتنب احملارم تكن من أروع الناس وأد ما العالء بن خالد عن أيب
  .افترض عليك تكن من أعبد الناس

علي بن األقمر عن عمرو بن جندب عن بن مسعود قال جاهدوا املنافقني بأيديكم فإن مل تستطيعوا فبألسنتكم فإن مل تستطيعوا إال 
  .يف وجوههم فافعلواأن تكفهروا 

سيف بن عمر عن عطية عن أيب سيف أن بن مسعود ترك عطاءه حني مات عمر وفعل ذلك رجال من أهل الكوفة أغنياء واختذ 
  .لنفسه ضيعة براذان فمات عن تسعني ألف مثقال سوى رقيق وعروض وماشية رضي اهللا عنه

ى بن مسعود وكتب إن وصييت إىل اهللا وإىل الزبري بن العوام وإىل ابنه وكيع عن أيب عميس عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري قال أوص
  .عبد اهللا بن الزبري وإما يف حل وبل مما قضيا يف تركيت وأنه ال تزوج امرأة من نسائي إال بإذما

  .قلت كان قد قدم على عثمان وشهد يف طريقه بالربذة أبا ذر وصلى عليه

يب ظبية قال مرض عبد اهللا فعاده عثمان وقال ما تشتكي؟ قال ذنويب قال فما تشتهي؟ قال السري بن حيىي عن أيب شجاع عن أ
  .رمحة ريب قال أال آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضين قال أال آمر لك بعطاء؟ قال ال حاجة يل فيه

وحجاج بن نصري عن السري عن كذا رواه سعيد بن مرمي وعمرو بن الربيع ورواه بن وهب فقال عن شجاع ورواه عثمان بن ميان 
  .شجاع عن أيب فاطمة

الفسوي حدثنا بن منري حدثنا يزيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال دخل الزبري على عثمان رضي اهللا عنه بعد وفاة عبد اهللا 
  .فقال أعطين عطاء عبد اهللا فعيال عبد اهللا أحق به من بيت املال فأعطاه مخسة عشر ألفاً
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  .غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال وكان عثمان حرمه عطاءه سنتنيحفص بن 

  .حيىي احلماين عن شريك عن أيب إسحاق أن بن مسعود أوصى إىل الزبري أن يصلي عليه

أرخه وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال مات بن مسعود باملدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتني وثالثني وكان حنيفاً قصري شديد األدمة وكذا 
  .فيها مجاعة

وعن عون بن عبد اهللا وغريه أنه عاش بضعاً وستني سنة وقال حيىي بن أيب عتبة عاش ثالثاً وستني سنة وقال هو وحيىي بن بكري مات 
  .سنة ثالث وثالثني قلت لعله مات يف أوهلا وقال بعضهم مات قبل عثمان بثالث سنني

دالين أخربتنا فاطمة بنت عبد اهللا أنبأنا بن ريذة أنبأنا الطرباين حدثنا علي بن عبد أنبأنا أمحد بن سالمة ومجاعة عن أيب جعفر الصي
العزيز وبشر قاال حدثنا أبو نعيم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إىل عمر فقال إين جئتك من عند رجل ميلي 

 ما جئتك إال باحلق قال من هو؟ قال عبد اهللا بن املصاحف عن ظهر قلب ففزع عمر فقال وحيك انظر ما تقول وغضب فقال
مسعود فقال ما أعلم أحداً أحق بذلك منه وسأحدثك عن عبد اهللا إنا مسرنا ليلة يف بيت أيب بكر يف بعض ما يكون من حاجة النيب 

املسجد إذا رجل يقرأ فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم مث خرجنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيين وبني أيب بكر فلما انتهينا إىل 
أعتمت فغمزين بيده اسكت قال فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر ! صلى اهللا عليه وسلم يستمع إليه فقلت يا رسول اهللا

 أنا فعلمت" من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأ قراءة بن أم عبد: "مث قال" سل تعطه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وصاحيب أنه عبد اهللا

  .فلما أصبحت غدوت إليه ألبشره فقال سبقك ا أبو بكر وما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه

  .وكذلك رواه زائدة وغريه عن األعمش عن إبراهيم

  عتبة بن مسعود الهذلي

ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحب الناس هاجر إىل احلبشة قال ابنه عبد اهللا ملا مات أيب بكى بن مسعود وقال أخي وصاحيب م
  .إيل إال ما كان من عمر

  .وقيل ملا تويف انتظر عمر أم عبد فجاءت فصلت عليه

  .قال الزهري ما بن مسعود بأعلى عندنا من أخيه عتبة

  .بد اهللا بن عتبةقلت ولولده عبد اهللا بن عتبة إدراك وصحبة ورواية حديث وهو والد أحد الفقهاء السبعة عبيد اهللا بن ع

  خبيب بن يساف

  .بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي

  .وكان له أوالد أبو كثري عبد اهللا وعبد الرمحن وأنيسة وكانت حتته مجيلة ابنة عبد اهللا بن أًيب بن سلول وقد انقرض عقبه

مستلم بن سعيد حدثنا خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب بن يساف عن أبيه عن جده قال أتيت بن سعد أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي مل نسلم فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً ال نشهده 
قال فأسلمنا وشهدنا معه فقتلت رجالً وضربين ضربة " نيأسلمتما؟ قلنا ال قال أنا ال نستعني باملشركني على املشرك: "قال

  .وتزوجت ابنته بعد ذلك فكانت تقول يل ال عدمت رجالً وشحك هذا الوشاح فأقول هلا ال عدمت رجالً عجل أباك إىل النار

 صلى اهللا عليه وسلم معن حدثنا مالك عن الفضيل بن أيب عبد اهللا عن عبد اهللا بن نيار عن عروة عن عائشة قالت خرج رسول اهللا
إىل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل كان يذكر منه جرأة وجندة ففرحوا به قالت فقال جئت ألتبعك وأصيب معك فقال له 

مث أدركه بالشجرة فقال مثل مقالته مث " فارجع فلن نستعني مبشرك: "قال ال قال" أتومن باهللا ورسوله"النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".انطلق: "قال نعم قال" أتؤمن باهللا ورسوله: " بالبيداء فقالأدركه

قال الواقدي هو خبيب بن يساف تأخر إسالمه حىت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر فلحقه فأسلم وشهد بدراً وأحداً 
  .قال وتويف يف خالفة عثمان وقد انقرض ولده

 حامت وقال شيخنا الدمياطي هو الذي قتل أبا عقبة احلارث بن عامر كذا قال شيخنا ويقال يف أبيه إساف بن عدي كذا مساه بن أيب
وخطأ ما يف صحيح البخاري يف مصرع خبيب بن عدي الشهيد من أنه قتل احلارث يوم بدر فقتله آل احلارث ملا أسروه به وهو 

  .خبيب بن عدي بن مالك من األوس ومل أجده مذكوراً يف البدريني رضي اهللا عنه

  عويم بن ساعدة

  .بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية أبو عبد الرمحن األنصاري من بين عمرو بن عوف

    

بدري كبري شهد العقبتني يف قول الواقدي وشهد الثانية بال نزاع وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عمر بن اخلطاب 
  . أيب بلتعةوقال بن إسحاق بل بينه وبني حاطب بن

نعم العبد : "موسى بن يعقوب الزمعي عن السري بن عبد الرمحن عن عباد بن محزة مسع جابراً مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وقيل كان أول من استنجى باملاء". من عباد اهللا والرجل من أهل اجلنة عومي بن ساعدة

 عن بن عباس إن الرجلني الصاحلني اللذين لقيا أبا بكر وعمر ومها يريدان صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا
سقيفة بين ساعدة فذكرا ما متاأل عليه القوم وقاال أين تريدان؟ قاال نريد إخواننا من األنصار فقاال ال عليكم أن ال تقربوهم اقضوا 

  .يأمركم قال بن شهاب فأخربين عروة أما عومي بن ساعدة ومعن بن عد

  .108: التوبة" فيه رجال حيبون أن يتطهروا"وقيل عومي ممن نزلت فيه 

  .قلت وقيل أصله بلوي. قال بن سعد تويف عومي بن ساعدة يف خالفة عمر وهو بن مخس وستني سنة

  سلمان الفارسي

  قصة سلمان الفارسي 
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 سابق الفرس إىل اإلسالم صحب النيب صلى اهللا عليه قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر هو سلمان بن اإلسالم أبو عبد اهللا الفارسي
  .وسلم وخدمه وحدث عنه

وروى عنه بن عباس وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وأبو قرة سلمة بن معاوية الكندي وعبد 
  .الضيب الكوفيونالرمحن بن يزيد النخعي وأبو عمر زاذان وأبو ظبيان حصني بن جندب اجلنيب وقرثع 

  .له يف مسند بقي ستون حديثاً وأخرج له البخاري أربعة أحاديث ومسلم ثالثة أحاديث

  .وكان لبيباً حازماً من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم

ر مث قال حيىي بن محزة القاضي عن عروة بن رومي عن القاسم أيب عبد الرمحن حدثه قال زارنا سلمان الفارسي فصلى اإلمام الظه
خرج وخرج الناس يتلقونه كما يتلقى اخلليفة فلقيناه وقد صلى بأصحابه العصر وهو ميشي فوقفنا نسلم عليه فلم يبق فينا شريف إال 

عرض عليه أن يرتل به فقال جعلت على نفسي مريت هذه أن أنزل على بشري بن سعد فلما قدم سأل عن أيب الدرداء فقالوا هو 
أال أحدثكم حديثاً يذهب اهللا به عنكم عرض ! ؟ قالوا بريوت فتوجه قبله قال فقال سلمان يا أهل بريوتمرابط فقال أين مرابطكم

رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه ومن مات مرابطاً أجري من فتنة القرب : "الرباط مسعت رسول اهللا صلى اهللا عله وسلم يقول
  ".وجرى له صاحل عمله إىل يوم القيامة

    

و املعايل أمحد بن إسحاق أنبأنا عبد القوي بن عبد العزيز األغليب أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة أنبأنا أبو احلسن اخللعي أنبأنا أبو أخربنا أب
حممد بن النحاس أنبأنا أبو حممد بن الورد أنبأنا أبو سعيد بن عبد الرحيم أنبأنا عبد امللك بن هشام حدثنا زياد بن عبد اهللا عن بن 

بأنا أبو حممد بن قدامة وأبو الغنائم بن عالن إجازة أن حنبل بن عبد اهللا أخربهم أنبأنا أبو القاسم الشيباين أنبأنا أبو علي إسحاق وأن
الواعظ أنبأنا أبو بكر املالكي حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب وحممد بن عبد اهللا بن منري 

ن بكري وسهل بن عثمان حدثنا حيىي بن أيب زائدة وعن حيىي بن آدم عن عبد اهللا بن إدريس وحجاج بن قتيبة وغريه عن يونس ب
حدثنا زفر بن قرة مجيعهم عن بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن بن عباس قال حدثين سلمان الفارسي 

 منها يقال هلا جي وكان أيب دهقاا وكنت أحب خلق اهللا إليه فلم يزل يب قال كنت رجالً فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية
حبه إياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية فاجتهدت يف اوسية حىت كنت قاطن النار الذي يوقدها ال يتركها ختبو ساعة 

 يف بنياين هذا اليوم عن ضيعيت فاذهب فاطلعها إين قد شغلت! وكانت أليب ضيعة عظيمة فشغل يف بنيان له يوماً فقال يل يا بين
وأمرين ببعض ما يريد فخرجت مث قال ال حتتبس علي فإنك إن احتبست علي كنت أهم إيل من ضيعيت وشغلتين عن كل شيء من 

س أمري فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصوام فيها وهم يصلون وكنت ال أدري ما أمر النا
حببس أيب إياي يف بيته فلما مررت م ومسعت أصوام دخلت إليهم أنظر ما يصنعون فلما رأيتهم أعجبتين صلوام ورغبت يف 

أمرهم وقلت هذا واهللا خري من الدين الذي حنن عليه فواهللا ما تركتهم حىت غربت الشمس وتركت ضيعة أيب ومل آا فقلت هلم أين 
أين كنت؟ أمل ! شام قال مث رجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بينأصل هذا الدين؟ قالوا بال

مررت بناس يصلون يف كنيسة هلم فأعجبين ما رأيت من دينهم فواهللا ما زلت عندهم ! أكن عهدت إليك ما عهدت قلت يا أبة
دين آبائك خري منه قلت كال واهللا إنه خلري من ديننا قال فخافين ليس يف ذلك الدين خري دينك و! حىت غربت الشمس قال أي بين
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فجعل يف رجلي قيداً مث حبسين يف بيته قال وبعثت إىل النصارى فقلت إذا قدم عليكم ركب من الشام جتار من النصارى فأخربوين 
فألقيت احلديد . ة فأخربوين قال ففعلوام فقدم عليهم ركب من الشام قال فأخربوين م فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجع

من رجلي مث خرجت معهم حىت قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا األسقف يف الكنيسة فجئته فقلت 
إين قد رغبت يف هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك يف كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه فكان 

 سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها شيئاً اكترته لنفسه ومل يعطه املساكني حىت مجع سبع قالل من ذهب رجل
  .وورق فأبغضته بغضاً شديداً ملا رأيته يصنع

 ا كرتها لنفسه ومل مث مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت هلم إن هذا رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتم
  .يعط املساكني وأريتهم موضع كرته سبع قالل مملوءة فلما رأوها قالوا واهللا ال ندفنه أبداً

 أرى أنه أفضل منه أزهد يف - يعين ال يصلي اخلمس - فصلبوه مث رموه باحلجارة مث جاؤوا برجل جعلوه مكانه فما رأيت رجالً 
 واراً ما أعلمين أحببت شيئاً قط قبله حبه فلم أزل معه حىت حضرته الوفاة فقلت يا الدنيا وال أرغب يف اآلخرة وال أدأب ليالً

قد حضرك ما ترى من أمر اهللا وإين واهللا ما أحببت شيئاً قط حبك فماذا تأمرين وإىل من توصيين؟ قال يل يا بين واهللا ما ! فالن
  .أعلمه إال رجالً باملوصل فائته فإنك ستجده على مثل حايل

لما مات وغيب حلقت باملوصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من االجتهاد والزهد فقلت له إن فالناً أوصاين إليك أن ف
  .آتيك وأكون معك

قال فأقم أي بين فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حىت حضرته الوفاة فقلت له إن فالنا أوصى يب إليك وقد حضرك من أمر اهللا ما 
  .وصي يب؟ وما تأمرين به؟ قال واهللا ما أعلم أي بين إال رجالً بنصيبنيترى فإىل من ت

    

فلما دفناه حلقت باآلخر فأقمت عنده على مثل حاهلم حىت حضره املوت فأوصى يب إىل رجل من أهل عمورية بالروم فأتيته فوجدته 
  .على مثل حاهلم واكتسبت حىت كان يل غنيمة وبقريات

يوصي يب؟ قال أي بين واهللا ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ولكن قد أظلك زمان مث احتضر فكلمته إىل من 
نيب يبعث من احلرم مهاجره بني حرتني إىل أرض سبخة ذات خنل وإن فيه عالمات ال ختفى بني كتفيه خامت النبوة يأكل اهلدية وال 

  .د فافعل فإنه قد أظلك زمانهيأكل الصدقة فإن استطعت أن ختلص إىل تلك البال

فلما واريناه أقمت حىت مر يب رجال من جتار العرب من كلب فقلت هلم حتملوين إىل أرض العرب وأعطيكم غنيميت وبقرايت هذه؟ 
قد قالوا نعم فأعطيتهم إياها ومحلوين حىت إذا جاؤوا يب وادي القرى ظلموين فباعوين عبداً من رجل يهودي بوادي القرى فواهللا ل

  .رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت يل صاحيب

وما حقت عندي حىت قدم رجل من بين قريظة وادي القرى فابتاعين من صاحيب فخرج يب حىت قدمنا املدينة فواهللا ما هو إال أن 
  .رأيتها فعرفت نعتها

أمره مع ما أنا فيه من الرق حىت قدم رسول اهللا صلى فأقمت يف رقي وبعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبكة ال يذكر يل شيء من 
اهللا عليه وسلم قباء وأنا أعمل لصاحيب يف خنلة له فواهللا إين لفيها إذ جاءه بن عم له فقال يا فالن قاتل اهللا بين قيلة واهللا إم اآلن 
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  .لفي قباء جمتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه نيب

  . حىت ظننت ألسقطن على صاحيب ونزلت أقول ما هذا اخلرب؟- يقول الرعدة -ا فأخذتين العرواء فواهللا ما هو إال أن مسعته

  .فرفع موالي يده فلكمين لكمة شديدة وقال مالك وهلذا أقبل على عملك فقلت ال شيء إمنا مسعت خرباً فأحببت أن أعلمه

ى اهللا عليه وسلم وهو بقباء فقلت له بلغين أنك رجل فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت إىل رسول اهللا صل
  .صاحل وأن معك أصحاباً لك غرباء وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق من ذه البالد فهاك هذا فكل منه

  .قال فأمسك وقال ألصحابه كلوا فقلت يف نفسي هذه خلة مما وصف يل صاحيب

معت شيئاً كان عندي مث جئته به فقلت إين قد رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هدية فأكل مث رجعت وحتول رسول اهللا إىل املدينة فج
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل أصحابه فقلت هذه خلتان

مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتبع جنازة وعلي مشلتان يل وهو يف أصحابه فاستدرت أنظر إىل ظهره هل أرى اخلامت 
  .ي وصفالذ

فلما رآين استدبرته عرف أين أستثبت يف شيء وصف يل فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت فعرفته فانكببت عليه أقبله 
  .وأبكي

فقال يل حتول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا بن عباس فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسمع ذلك 
  .أصحابه

  .حىت فاته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وأحدمث شغل سلمان الرق 

مث قال رسول اهللا كاتب يا سلمان فكاتبت صاحيب على ثالث مئة خنلة أحييها له بالفقري وبأربعني أوقية فقال رسول اهللا صلى اهللا 
رجل خبمس عشرة حىت اجتمعت فأعانوين بالنخل الرجل بثالثني ودية والرجل بعشرين وال" أعينوا أخاكم: "عليه وسلم ألصحابه
ففقرت هلا وأعانين أصحايب حىت إذا " اذهب يا سلمان ففقر هلا فإذا فرغت فائتين أكون أنا أضعها بيدي"ثالث مئة ودية فقال 

فرغت منها جئته وأخربته فخرج معي إليها نقرب له الودي ويضعه بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة 
ما فعل : "نخل وبقي علي املال فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض املغازي فقالفأديت ال

خذها فإن اهللا : "قلت وأين تقع هذه يا رسول اهللا مما علي؟ قال" خذها فأد ا ما عليك: "؟ فدعيت له فقال"الفارسي املكاتب
ا أربعني أوقية وأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذا فوزنت هلم منه" سيؤدي ا عنك

  .اخلندق حراً مث مل يفتين معه مشهد

زاد إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق فقال عن يزيد بن أيب حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان قال ملا قلت له وأين تقع هذه 
  .مث قال خذهامن الذي علي؟ أخذها فقلبها على لسانه 

    

ويف رواية بن إدريس عن بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن رجل من عبد القيس أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول حدثين من 
حدثه سلمان أنه كان يف حديثه حني ساقه لرسول اهللا أن صاحب عمورية قال له إذا رأيت رجالً كذا وكذا من أرض الشام بني 

ضة إىل هذه الغيضة يف كل سنة مرة يتعرضه الناس ويداوي األسقام يدعو هلم فيشفون فائته فسله عن غيضتني خيرج من هذه الغي
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  .الدين الذي يلتمس فجئت حىت أقمت مع الناس بني تينك الغيضتني

فتناولته فلما كان الليلة اليت خيرج فيها من الغيضة خرج وغلبين الناس عليه حىت دخل الغيضة األخرى وتوارى مين إال منكبيه 
فأخذت مبنكبيه فلم يلتفت إيل وقال ما لك؟ قلت أسأل عن دين إبراهيم احلنيفية قال إنك لتسأل عن شيء ما يسأل الناس عنه اليوم 

وقد أظلك نيب خيرج من عند هذا البيت الذي مبكة يأيت ذا الدين الذي تسأل عنه فاحلق به مث انصرف فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .تفرد به بن إسحاق". لئن كنت صدقتين لقد لقيت وصي عيسى بن مرمي: "عليه وسلم

  .وقاطن النار مالزمها وبنو قيلة األنصار والفقري احلفرة والودي النصبة

وقال يونس عن بن إسحاق حدثين عاصم حدثين من مسع عمر بن عبد العزيز بنحو مما مر وفيه وقد أظلك نيب خيرج عند أهل هذا 
لئن كنت صدقتين يا سلمان لقد رأيت حواري : " الدم فلما ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالبيت ويبعث بسفك

  ".عيسى

عبيد اهللا بن موسى وعمرو العنقزي قاال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب قرة الكندي عن سلمان قال كان أيب من األساورة 
مان فكانا إذا رجعا دخال على قس أو راهب فأدخل معهما فقال هلما أمل أكما فأسلمين يف الكتاب فكنت أختلف وكان معي غال

إين أحب أن أخرج من هذه ! أن تدخال علي أحداً أو تعلما يب أحداً؟ فكنت أختلف حىت كنت أحب إليه منهما فقال يل يا سلمان
ل احفر عند رأسي فاستخرجت جرة من دراهم فقال األرض قلت فأنا معك فأتى قرية فرتهلا وكانت امرأة ختتلف إليه فلما حضر قا

ضعها على صدري قال فجعل يضرب بيده على صدره ويقول ويل للقنائني قال ومات فاجتمع القسيسون والرهبان ومهمت أن 
  .ه ختتلف إليهأحتمل املال مث إن اهللا عصمين فقلت هلم إنه قد ترك ماالً فوثب شبان من أهل القرية فقالوا هذا مال أبينا كانت سريت

فقلت يا معشر القسيسني والرهبان دلوين على عامل أكون معه قالوا ما نعلم أحداً أعلم من راهب حبمص فأتيته فقصصت عليه فقال 
ما جاء بك إال طلب العلم؟ قلت نعم قال فإين ال أعلم أحداً يف األرض أعلم من رجل يأيت بيت املقدس كل سنة يف هذا الشهر وإن 

دت محارة واقفاً فانطلقت فوجدت محاره واقفاً على باب بيت املقدس فجلست حىت خرج فقصصت عليه فقال اجلس انطلقت وج
فذهب فلم يرجع إىل العام املقبل فقلت ما صنعت؟ قال وإنك هلا هنا بعد؟ قلت نعم قال فإين ال أعلم أحد يف . حىت أرجع إليك

خامت النبوة وال يأكل الصدقة : ا زمانه وإن انطلقت اآلن وافقته وفيه ثالثاألرض أعلم من رجل خيرج بأرض تيماء وهو نيب وهذ
  .ويأكل اهلدية خامت النبوة عند غرضوف كتفه كأا بيضة محامة لوا لون جلده

ألت فانطلقت فأصابين قوم من األعراب فاستعبدوين فباعوين حىت وقعت إىل املدينة فسمعتهم يذكرون النيب صلى اهللا عليه وسلم فس
أهلي أن يهبوا يل يوماً ففعلوا فخرجت فاحتطبت فبعته بشيء يسري مث جئت بطعام اشتريته فوضعته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلت صدقة فأىب أن يأكل وأمر أصحابه فأكلوا وكان العيش يومئذ عزيزاً فقلت هذه واحدة مث أمكث ما 
ت ألهلي هبوا يل يوماً فوهبوا يل يوماً فخرجت فاحتطبت فبعته بأفضل مما كنت بعت به يعين األول شاء اهللا أن أمكث مث قل

فاشتريت به طعاماً مث جئت فوضعته بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما هذا؟ قلت هدية قال كلوا وأكل قلت هذه 
 النبوة فقلت أشهد أنك رسول اهللا فقال ما هذا؟ فحدثته وقلت أخرى مث قمت خلفه فوضع رداءه فرأيت عند غرضوف كتفه خامت
فقلت إنه أخربين أنك نيب ". إنه لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة: "يا رسول اهللا هذا الراهب أيف اجلنة هو وهو يزعم أنك نيب اهللا قال

  ".إنه لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة: "فقال
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  .مل ورواه أبو قالبة الرقاشي عن عبد اهللا بن رجاء كالمها عن إسرائيلرواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب كا

    

سعيد بن أيب مرمي حدثنا بن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب حدثين السلم بن الصلت العبدي عن أيب الطفيل البكري أن سلمان اخلري 
الناس فسألته أي الدين أفضل؟ قال ما أعلم أحداً حدثه قال كنت رجالً من أهل جي مدينة أصبهان فأتيت رجالً يتحرج من كالم 

  .غري راهب باملوصل

فذهبت إليه فكنت عنده إىل أن قال فأتيت حجازياً فقلت حتملين إىل املدينة وأنا لك عبد؟ فلما قدمت جعلين يف خنله فكنت أستقي 
ستقي فكلمتها فقلت أين هذا الذي كما يستقي البعري حىت دبر ظهري وال أجد من يفقه كالمي حىت جاءت عجوز فارسية ت

  .خرج؟ قالت سيمر عليك بكرة فجمعت متراً مث جئته وقربت إليه التمر فقال أصدقة أم هدية؟

أبو إمساعيل الترمذي وإسحاق بن إبراهيم بن مجيل وغريمها قالوا أنبأنا عبد اهللا بن أيب زياد القطواين حدثنا سيار بن حامت حدثنا 
 حدثنا أبو معاذ عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن سلمان الفارسي قال كنت ممن ولد براً مهرمز وا نشأت موسى بن سعيد الراسيب

  .وأما أيب فمن أصبهان

وكانت أمي هلا غىن فأسلمتين إىل الكتاب وكنت أنطلق مع غلمان من أهل قريتنا إىل أن دنا مين فراغ من الكتابة ومل يكن يف 
 وكان مث جبل فيه كهف يف طريقنا فمررت ذات يوم وحدي فإذا أنا فيه برجل عليه ثياب شعر ونعاله الغلمان أكرب مين وال أطول

شعر فأشار إيل فدنوت منه فقال يا غالم أتعرف عيسى بن مرمي؟ قلت ال قال هو رسول اهللا آمن بعيسى وبرسول يأيت من بعده امسه 
 قلت ما نعيم اآلخرة؟ قال نعيم ال يفىن فرأيت احلالوة والنور خيرج من أمحد أخرجه اهللا من غم الدنيا إىل روح اآلخرة ونعيمها

شفتيه فعلقه فؤادي وفارقت أصحايب وجعلت ال أذهب وال أجيء إال وحدي وكانت أمي ترسلين إىل الكتاب فأنقطع دونه فعلمين 
اهللا واإلميان بالبعث وعلمين القيام يف الصالة شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن عيسى رسول اهللا وحممداً بعده رسول 

وكان يقول يل إذا قمت يف الصالة فاستقبلت القبلة فاحتوشتك النار فال تلتفت وإن دعتك أمك وأبوك فال تلتفت إال أن يدعوك 
 عيسى عليه رسول من رسل اهللا وإن دعاك وأنت يف فريضة فاقطعها فإنه ال يدعوك إال بوحي وأمرين بطول القنوت وزعم أن

السالم قال طول القنوت أمان على الصراط وطول السجود أمان من عذاب القرب وقال ال تكذبن مازحاً وال جاداً حىت يسلم عليك 
  .مالئكة اهللا وال تعصني اهللا يف طمع وال غضب وال حتجب عن اجلنة طرفة عني

آمن به واقرأ عليه السالم مين فإنه بلغين أن عيسى بن مرمي عليه مث قال يل إن أدركت حممد بن عبد اهللا الذي خيرج من جبال امة ف
  .السالم قال من سلم على حممد رآه أو مل يره كان له حممد شافعاً ومصافحاً فدخل حالوة اإلجنيل يف صدري

ب فمات فأحببت أن قال فأقام يف مقامه حوالً مث قال أي بين إنك قد أحببتين وأحببتك وإمنا قدمت بالدكم هذه إنه كان يل قري
أكون قريباً من قربه أصلي عليه وأسلم عليه ملا عظم اهللا علينا يف اإلجنيل من حق القرابة يقول اهللا من وصل قرابته وصلين ومن قطع 
قرابته فقد قطعين وإنه قد بدا يل الشخوص من هذا املكان فإن كنت تريد صحبيت فأنا طوع يديك قلت عظمت حق القرابة وهنا 

قرابيت قال إن كنت تريد أن اجر مهاجر إبراهيم عليه السالم فدع الوالدة والقرابة مث قال إن اهللا يصلح بينك وبينهم حىت ال أمي و
  .تدعو عليك الوالدة
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ا فخرجت معه فأتينا نصيبني فاستقبله اثنا عشر من الرهبان يبتدرونه ويبسطون له أرديتهم وقالوا مرحباً بسيدنا وواعي كتاب ربن
فحمد اهللا ودمعت عيناه وقال إن كنتم تعظموين لتعظيم جالل اهللا فأبشروا بالنظر إىل اهللا مث قال إين أريد أن أتعبد يف حمرابكم هذا 
شهراً فاستوصوا ذا الغالم فإين رأيته رقيقاً سريع اإلجابة فمكث شهراً ال يلتفت إيل وجيتمع الرهبان خلفه يرجون أن ينصرف وال 

لوا لو تعرضت له فقلت أنتم أعظم عليه حقاً مين قالوا أنت ضعيف غريب بن سبيل وهو نازل علينا فال نقطع عليه ينصرف فقا
صالته خمافة أن يرى أنا نستثقله فعرضت له فارتعد مث جثا على ركبتيه مث قال ما لك يا بين؟ جائع أنت؟ عطشان أنت؟ مقرور 

علماء قال أتدري ما يقول اإلجنيل؟ قلت ال قال يقول من أطاع العلماء فاسداً أنت؟ اشتقت إىل أهلك؟ قلت بل أطعت هؤالء ال
كان أو مصلحاً فمات فهو صديق وقد بدا يل أن أتوجه إىل بيت املقدس فجاء العلماء فقالوا يا سيدنا امكث يومك حتدثنا وتكلمنا 

  .قال إن اإلجنيل حدثين أنه من هم خبري فال يؤخره

بلون كفيه وثيابه كل ذلك يقول أوصيكم أال حتتقروا معصية اهللا وال تعجبوا حبسنة تعملوا فمشى ما بني فقام فجعل العلماء يق
نصيبني واألرض املقدسة شهراً ميشي اره ويقوم ليله حىت دخل بيت املقدس فقام شهراً يصلي الليل والنهار فاجتمع إليه علماء بيت 

  .نصرف إيل فقال يل كما قال يف املرة األوىلاملقدس فطلبوا إيل أن أتعرض له ففعلت فا

فلما تكلم اجتمع حوله علماء بيت املقدس فحالوا بيين وبينه يومهم وليلتهم حىت أصبحوا فملوا وتفرقوا فقال يل أي بين إين أريد أن 
 لطول عنائه وتعبه يف أضع رأسي قليالً فإذا بلغت الشمس قدمي فأيقظين قال وبينه وبني الشمس ذراعان فبلغته الشمس فرمحته

  .العبادة فلما بلغت الشمس سرته استيقظ حبرها

فقال ما لك مل توقظين؟ قلت رمحتك لطول عنائك قال إين ال أحب أن تأيت علي ساعة ال أذكر اهللا فيها وال أعبده أفال رمحتين من 
 أتصحبين؟ قلت نعم فقام فتعلق به أعمى طول املوقف؟ أي بين إين أريد الشخوص إىل جبل فيه مخسون ومئة رجل أشرهم خري مين

على الباب فقال يا أبا الفضل خترج ومل أصب منك خرياً فمسح يده على وجهه فصار بصرياً فوثب مقعد إىل جنب األعمى فتعلق 
اً فدخلت بيت به فقال من علي من اهللا عليك باجلنة فمسح يده عليه فقام فمضى يعين الراهب فقمت أنظر مييناً ومشاالً ال أرى أحد

املقدس فإذا أنا برجل يف زاوية عليه املسوح فجلست حىت انصرف فقلت يا عبد اهللا ما امسك؟ قال فذكر امسه فقلت أتعرف أبا 
الفضل؟ قال نعم وودت أين ال أموت حىت أراه أما إنه هو الذي من علي ذا الدين فأنا أنتظر نيب الرمحة الذي وصفه يل خيرج من 

 يقال له حممد بن عبد اهللا يركب اجلمل واحلمار والفرس والبغلة ويكون احلر واململوك عنده سواء وتكون الرمحة يف قلبه جبال امة
وجوارحه لو قسمت بني الدنيا كلها مل يكن هلا مكان بني كتفيه كبيضة احلمامة عليها مكتوب باطنها اهللا وحده ال شريك له حممد 

ئت فإنك املنصور يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة ليس حبقود وال حسود وال يظلم معاهداً وال رسول اهللا وظاهرها توجه حيث ش
  .مسلماً فقمت من عنده فقلت لعلي أقدر على صاحيب فمشيت غري بعيد فالتفت مييناً ومشاالً ال أرى شيئاً

 يفقهون كالمي فاشترتين امرأة يقال هلا فمر يب أعراب من كلب فاحتملوين حىت أتوا يب يثرب ومسوين ميسرة فجعلت أناشدهم فال
خليسة بثالث مئة درهم فقالت ما حتسن؟ قلت أصلي لريب وأعبده وأسف اخلوص قالت ومن ربك؟ قلت رب حممد قالت وحيك 

ذاك مبكة ولكن عليك ذه النخلة وصل لربك ال أمنعك وسف اخلوص واسع على بنايت فإن ربك يعين إن تناصحه يف العبادة 
  .سؤلكيعطك 

فمكثت عندها ستة عشر شهراً حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فبلغين ذلك وأنا يف أقصى املدينة يف زمن اخلالل 
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فانتقيت شيئاً من اخلالل فجعلته يف ثويب وأقبلت أسأل عنه حىت دخلت عليه وهو يف مرتل أيب أيوب وقد وقع حب هلم فانكسر 
  .أيوب وامرأته يلتقطان املاء بقطيفة هلما ال يكف على النيب صلى اهللا عليه وسلموانصب املاء فقام أبو 

    

فخرج رسول اهللا فقال ما تصنع يا أبا أيوب؟ فأخربه فقال لك ولزوجتك اجلنة فقلت هذا واهللا حممد رسول الرمحة فسلمت عليه مث 
أنا ال نأكل الصدقة فأخذته وتناولت إزاري وفيه شيء آخر أخذت اخلالل فوضعته بني يديه فقال ما هذا يا بين؟ قلت صدقة قال 

فقلت هذه هدية فأكل وأطعم من حوله مث نظر إيل فقال أحر أنت أم مملوك؟ قلت مملوك قال ومل وصلتين ذه اهلدية؟ قلت كان يل 
  .صاحب من أمره كذا وصاحب من أمره كذا فأخربته بأمرمها

اآلية ما رأيت يف ما خربك؟ " الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم "قال أما إن صاحبيك من الذين قال اهللا
  .قلت نعم إال شيئاً بني كتفيك فألقى ثوبه فإذا اخلامت فقبلته وقلت أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا

لك حممد إما أن تعتقي هذا وإما أن أعتقه فإن احلكمة حترم فقال يا بين أنت سلمان ودعا علياً فقال اذهب إىل خليسة فقل هلا يقول 
عليك خدمته قلت يا رسول اهللا أشهد أا مل تسلم قال يا سلمان أوال تدري ما حدث بعدك؟ دخل عليها بن عمها فعرض عليها 

ق إىل أخي تعين النيب صلى اإلسالم فأسلمت فانطلق علي واذا هي تذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربها علي فقالت انطل
اهللا عليه وسلم فقل له إن شئت فأعتقه وإن شئت فهو لك قال فكنت أغدو وأروح إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعولين 

  .خليسة

حىت فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم انطلق بنا نكافئ خليسة فكنت معه مخسة عشرة يوماً يف حائطها يعلمين وأعينه 
غرسنا هلا ثالث مئة فسيلة فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتد عليه حر الشمس وضع على رأسه مظلة يل من صوف 

فعرق فيها مراراً فما وضعتها بعد على رأسي إعظاماً له وإبقاء على رحيه وما زلت أخبأها وينجاب منها حىت بقي منها أربع أصابع 
  .فغزوت مرة فسقطت مين

  .ا احلديث شبه موضوع وأبو معاذ جمهول وموسىهذ

إمساعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر حدثين أبو عبيد اهللا التيمي عن بن هليعة عن أيب قبيل قال قيل لسلمان أخربنا عن 
 ففزعت إسالمك قال كنت جموسياً فرأيت كأن القيامة قد قامت وحشر الناس على صورهم وحشر اوس على صور الكالب

فرأيت من القابلة أيضاً أن الناس حشروا على صورهم وأن اوس حشروا على صور اخلنازير فتركت ديين وهربت وأتيت الشام 
فوجدت يهوداً فدخلت يف دينهم وقرأت كتبهم ورضيت بدينهم وكنت عندهم حججاً فرأيت فيما يرى النائم أن الناس حشروا 

قوا يف النار فشووا مث أخرجوا فبدلت جلودهم مث أعيدوا يف النار فانتبهت وهربت من اليهودية وأن اليهود أيت م فسلخوا مث أل
فأتيت قوماً نصارى فدخلت يف دينهم وكنت معهم يف شركهم فكنت عندهم حججاً فرأيت كأن ملكاً أخذين فجاء يب على 

ه النصرانية فألقوه يف النار فانتبهت وفزعت مث استعربت الصراط على النار فقال اعرب هذا فقال صاحب الصراط انظروا فإن كان دين
راهباً كان صديقاً يل فقال إن الذي أنت عليه دين امللك ولكن عليك باليعقوبية فرفضت ذلك وحلقت باجلزيرة فلزمت راهباً 

م عند العرش مييز من كان بنصيبني يرى رأي اليعقوبية فكنت عندهم حججاً فرأيت فيما يرى النائم أن إبراهيم خليل الرمحن قائ
على ملته فيدخله اجلنة ومن كان على غري ملته ذهبوا به إىل النار فهربت من ذلك الراهب وأتيت راهباً له مخسون ومئة سنة 
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وأخربته بقصيت فقال إن الذي تطلبه ليس هو اليوم على ظهر األرض ذاك دين احلنفية وهو دين أهل اجلنة وقد اقترب وأظلك زمانه 
 يثرب يدعو إىل هذا الدين قلت ما اسم هذا الرجل؟ قال له مخسة أمساء مكتوب يف العرش حممد ويف اإلجنيل أمحد ويوم القيامة نيب

  .حممود وعلى الصراط محاد وعلى باب اجلنة حامد وهو من ولد إمساعيل وهو قرشي فسرد كثرياً من صفته صلى اهللا عليه وسلم

ب واستخدمتين سنني فهربت منهم إىل أن قال فلما أسلمت قبل علي رأسي وكساين أبو بكر ما قال فسرت يف الربية فسبتين العر
  ".يا سلمان أنت موىل اهللا ورسوله"كان عليه إىل أن قال 

  .وهو منكر يف إسناده كذاب وهو إسحاق مع إرساله ووهن بن هليعة والتيمي

    

عن السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن بن عباس وعن مرة عن بن مسويه حدثنا عمرو بن محاد القناد حدثنا أسباط بن نصر 
اآلية يف أصحاب سلمان " إن الذين آمنوا والذين هادوا"مسعود وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

ان إىل الصيد فبينما مها يف الصيد نزلت وكان من أهل جند سابور وكان من أشرافهم وكان بن امللك صديقاً له ومواخياً وكانا يركب
إذ رفع هلما بيت من عباء فأتياه فإذا مها برجل بني يديه مصحف يقرأ فيه ويبكي فسأاله ما هذا؟ قال الذي يريد أن يعلم هذا ال 

وال تسرق وال يقف موقفكما فانزال فرتال إليه فقال هذا كتاب جاء من عند اهللا أمر فيه بطاعته وى عن معصيته فيه أن ال تزين 
تأخذ أموال الناس بالباطل فقص عليهما ما فيه وهو اإلجنيل فتابعاه فأسلما وقال إن ذبيحة قومكما عليكما حرام ومل يزل معهما 
يتعلمان منه حىت كان عيد للملك فجعل طعاماً مث مجع الناس واألشراف وأرسل إىل بن امللك فدعاه ليأكل فأىب وقال إين عنك 

ثر عليه أخرب أنه ال يأكل من طعامهم فقال له امللك من أخربك ذا؟ فذكر له الراهب فطلب الراهب وسأله فقال مشغول فلما أك
صدق ابنك فقال لوال أن الدم عظيم لقتلتك اخرج من أرضنا فأجله أجالً فقمنا نبكي عليه فقال إن كنتما صادقني فأنا يف بيعة يف 

نا فخرج وبقي سلمان وابن امللك فجعل سلمان يقول البن امللك انطلق بنا وابن امللك يقول املوصل مع ستني رجالً نعبد اهللا فائتو
  .نعم فجعل يبيع متاعه يريد اجلهاز وأبطأ فخرج سلمان حىت أتاهم فرتل على صاحبه وهو رب البيعة

  .نفسك قال خل عينفكان سلمان معه جيتهد يف العبادة فقال له الشيخ إنك غالم حدث وأنا خائف أن تفتر فارفق ب

مث إن صاحب البيعة دعاه فقال تعلم أن هذه البيعة يل ولو شئت أن أخرج هؤالء لفعلت ولكين رجل أضعف عن عبادة هؤالء وأنا 
  .أريد أن أحتول إىل بيعة أهلها أهون عبادة فإن شئت أن تقيم ها هنا فأقم

دعا سلمان وأعلمه فانطلق معه فمروا مبقعد على الطريق فنادى يا سيد فأقام ا يتعبد معهم مث إن شيخه أراد أن يأيت بيت املقدس ف
  .الرهبان ارمحين فلم يكلمه حىت أتى بيت املقدس فقال لسلمان اخرج فاطلب العلم فإنه حيضر املسجد علماء أهل األرض

به من كان قبلنا من األنبياء فخرج سلمان يسمع منهم فخرج يوماً حزيناً فقال له الشيخ ما لك؟ قال أرى اخلري كله قد ذهب 
  .وأتباعهم

قال أجل ال حتزن فإنه قد بقي نيب ليس من نيب بأفضل تبعاً منه وهذا زمانه وال أراين أدركه ولعلك تدركه وهو خيرج يف أرض 
  .ةالعرب فإن أدركته فآمن به قال فأخربين عن عالمته قال خمتوم يف ظهره خبامت النبوة يأكل اهلدية وال يأكل الصدق

مث رجعا حىت بلغا مكان املقعد فنادامها يا سيد الرهبان ارمحين يرمحك اهللا فعطف إليه محاره فأخذ بيده مث رفعه فضرب به األرض 
ودعا له فقال قم بإذن اهللا فقام صحيحاً يشتد وسار الراهب فتغيب عن سلمان وتطلبه سلمان فلقيه رجالن من كلب فقال هل 
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  .مها راحلته وقال نعم راعي الصرمة هذا فانطلق به إىل املدينةرأيتما الراهب؟ فأناخ أحد

  .قال سلمان فأصابين من احلزن شيء مل يصبين قط

فاشترته امرأة من جهينة فكان يرعى عليها هو وغالم هلا يتراوحان الغنم وكان سلمان جيمع الدراهم ينتظر خروج حممد صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  .به فقال أشعرت أنه قدم املدينة رجل يزعم أنه نيب؟فبينما هو يرعى إذ أتاه صاح

فقال أقم يف الغنم حىت آيت فهبط إىل املدينة فنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ورأى خامت النبوة مث انطلق فاشترى بدينار بنصفه شاة 
  . حاجة يل ا أخرجها يأكلها املسلمونفشواها وبنصفه خبزاً وأتى به فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما هذا؟ قال صدقة قال ال

مث انطلق فاشترى بدينار آخر خبزاً وحلماً فأتى به فقال هذا هدية فأكال مجيعاً وأخربه سلمان خرب أصحابه فقال كانوا يصومون 
دقوك فاشتد ذلك على سلمان وقد كان قال لو أدركوك ص" يا سلمان هم من أهل النار: "ويصلون ويشهدون أنك ستبعث فقال

  .واتبعوك

  .62: اآلية البقرة" إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني"فأنزل اهللا 

    

احلسن بن يعقوب البخاري واألصم قاال حدثنا حيىي بن جعفر حدثنا علي بن عاصم حدثنا حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب 
قني فأتياه ليكلم هلما سلمان ليحدثهما حديثه فأقبال معه فلقوا سلمان عن زيد بن صوحان أن رجلني من أهل الكوفة كانا له صدي

باملدائن أمرياً وإذا هو على كرسي وإذا خوص بني يديه وهو يرتقه قاال فسلمنا عليه وقعدنا فقال له زيد يا أبا عبد اهللا كيف كان 
يعلمه فلزمته ألكون يف كنفه وكان يل أخ أكرب مين بدء إسالمك؟ قال كنت يتيماً من رامهرمز وكان بن دهقاا خيتلف إىل معلم 

وكان مستغنياً بنفسه وكنت غالماً وكان إذا قام من جملسه تفرق من حيفظهم فإذا تفرقوا خرج فقنع رأسه بثوبه مث صعد اجلبل كان 
ن يظهر منك شيء قلت يفعل ذلك غري مرة متنكراً فقلت له إنك تفعل كذا وكذا فلم ال تذهب يب معك؟ قال أنت غالم وأخاف أ

ال ختف قال فإن يف هذا اجلبل قوماً يف برطيل هلم عبادة وصالح يزعمون أنا عبدة النريان وعبدة األوثان وأنا على غري دينهم قلت 
فاذهب يب معك إليهم قال ال أقدر على ذلك حىت أستأمرهم أخاف أن يظهر منك شيء فيعلم أو فيقتل القوم فيكون هالكهم على 

ت لن يظهر مين ذلك فاستأمرهم فقال غالم عندي يتيم أحب أن يأتيكم ويسمع كالمكم قالوا إن كنت تثق به قال أرجو يدي قل
قال فقال يل ائتين يف الساعة اليت رأيتين أخرج فيها وال يعلم بك أحد فلما كانت الساعة تبعته فصعد اجلبل فانتهينا إليهم قال علي 

بعة قال وكأن الروح قد خرج منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل ويأكلون عند بن عاصم أراه قال وهم ستة أو س
السحر ما وجدوا فقعدنا إليهم فتكلموا فحمدوا اهللا وذكروا من مضى من األنبياء والرسل حىت خلصوا إىل ذكر عيسى فقالوا بعث 

لطري وابراء األكمه واألبرص وكفر به قوم وتبعه قوم وإمنا كان اهللا عيسى رسوالً وسخر له ما كان يفعل من إحياء املوتى وخلق ا
عبد اهللا ورسوله ابتلى به خلقه وقالوا قبل ذلك يا غالم إن لك لرباً وإن لك ملعاداً وإن بني يديك جنة ونار إليها تصري وإن هؤالء 

  .الذين يعبدون النريان أهل كفر وضاللة ليسوا على دين

نصرف فيها الغالم انصرفت معه مث غدونا إليهم فقالوا مثل ذلك وأحسن ولزمتهم فقالوا يل يا سلمان فلما حضرت الساعة اليت ي
إنك غالم وأنك ال تستطيع أن تصنع كما نصنع فصل ومن وكل واشرب فاطلع امللك على صنيع ابنه فركب يف اخليل حىت أتاهم يف 
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تروا مين سوءاً فعمدمت إىل ابين فأفسدمتوه علي قد أجلتكم ثالثاً فإن برطيلهم فقال يا هؤالء قد جاورمتوين فأحسنت جواركم ومل 
قدرت بعدها عليكم أحرقت عليكم برطيلكم قالوا نعم وكف ابنه عن إتيام فقلت له اتق اهللا فإنك تعرف أن هذا الدين دين اهللا 

عن القوم بقياً عليهم قال فأتيتهم يف اليوم الذي وأن أباك على غري دين فال تبع آخرتك بدنيا غريك قال هو كما تقول وإمنا أختلف 
أرادوا أن يرحتلوا فقالوا يا سلمان قد كنا حنذر ما رأيت فاتق اهللا واعلم أن الدين ما أوصيناك به فال خيدعنك أحد عن دينك قلت ما 

عليه بأين أمشي معهم فرزق اهللا أنا مبفارقكم قالوا فخذ شيئاً تأكله فإنك ال تستطيع ما نستطيع حنن ففعلت ولقيت أخي فعرضت 
السالمة حىت قدمنا املوصل فأتينا بيعة فلما دخلوا أحفوا م وقالوا أين كنتم؟ قالوا كنا يف بالد ال يذكرون اهللا تعاىل ا عبدة النريان 

  .فطردنا فقدمنا عليكم

    

نا نريد لقائهم فكن أنت ها هنا قلت ما أنا مبفارقكم فلما كان بعد قالوا يا سلمان إن ها هنا قوماً يف هذه اجلبال هم أهل دين وإ
فخرجوا وأنا معهم فأصبحوا بني جبال وإذا ماء كثري وخبز كثري وإذا صخرة فقعدنا عندها فلما طلعت الشمس خرجوا من بني 

ن كنتم؟ قالوا كنا تلك اجلبال خيرج رجل رجل من مكانه كأن األرواح قد انتزعت منهم حىت كثروا فرحبوا م وحفوا وقالوا أي
يف بالد فيها عبدة نريان فقالوا ما هذا الغالم؟ وطفقوا يثنون علي وقالوا صحبنا من تلك البالد فواهللا إم لكذلك إذ طلع عليهم 

رجل من كهف فجاء فسلم فحفوا به وعظمه أصحايب وقال أين كنتم؟ فأخربوه فقال ما هذا الغالم؟ فأثنوا علي فحمد اهللا وأثىن 
 وذكر رسله وذكر مولد عيسى بن مرمي وأنه ولد بغري ذكر فبعثه اهللا رسوالً وأجرى على يديه إحياء املوتى وأنه خيلق من الطني عليه

كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا وأنزل عليه اإلجنيل وعلمه التوارة وبعثه رسوالً إىل بين إسرائيل فكفر به قوم وآمن به 
ل فالزموا ما جاء به عيسى وال ختالفوا فيخالف بكم مث قال من أراد أن يأخذ من هذا شيئاً فليأخذ فجعل الرجل يقوم قوم إىل أن قا

فيأخذ اجلرة من املاء والطعام والشيء فقام إليه أصحايب الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه وقال هلم الزموا هذا الدين وإياكم 
م خرياً وقال يل يا غالم هذا دين اهللا الذي تسمعين أقوله وما سواه الكفر قلت ما أنا مبفارقك قال أن تفرقوا واستوصوا ذا الغال

إنك ال تستطيع أن تكون معي إين ما أخرج من كهفي هذا إال كل يوم أحد قلت ما أنا مبفارقك قال له أصحابه يا أبا فالن إن هذا 
فارقك فبكى أصحايب لفراقي فقال يا غالم خذ من هذا الطعام ما يكفيك لألحد لغالم وخياف عليه قال يل أنت أعلم قلت فإين ال أ

اآلخر وخذ من املاء ما تكتفي به ففعلته فما رأيته نائماً وال طاعماً إال راكعاً وساجداً إىل األحد اآلخر فلما أصبحنا قال خذ جرتك 
ا من تلك اجلبال ينتظرون خروجه فعدوا وعاد يف حديثه هذه وانطلق فخرجت أتبعه حىت انتهينا إىل الصخرة وإذا هم قد خرجو

وقال الزموا هذا الدين وال تفرقوا واذكروا اهللا واعلموا أن عيسى كان عبداً هللا أنعم عليه فقالوا كيف وجدت هذا الغالم؟ فأثىن 
كهف فلبثنا ما شاء اهللا خيرج كل علي وإذا خبز كثري وماء كثري فأخذوا ما يكفيهم وفعلت فتفرقوا يف تلك اجلبال ورجعنا إىل ال

أحد وحيفون به فخرج يوماً فحمد اهللا تعاىل ووعظهم مث قال يا هؤالء إنه قد كرب سين ورق عظمي واقترب أجلي وإنه ال عهد يل 
  .ذا البيت مذ كذا وكذا وال بد من إتيانه فاستوصوا ذا الغالم خرياً فإين رأيته ال بأس به

 كبري وأنت وحدك فال نأمن أن يصيبك الشيء ولسنا عندك ما أ حوج ما كنا إليك قال ال تراجعوين فقلت فجزع القوم وقالوا أنت
ما أنا مبفارقك قال يا سلمان قد رأيت حايل وما كنت عليه وليس هذا كذلك أنا أمشي أصوم النهار وأقوم الليل وال أستطيع أن 

  . ما أنا مبفارقك قال أنت أعلمأمحل معي زاداً وال غريه وأنت ال تقدر على هذا قلت
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وبكوا وودعوه واتبعته يذكر اهللا وال يلتفت وال يقف على شيء حىت إذا أمسينا قال صل أنت ومن وقم وكل واشرب مث قام يصلي 
 فتصدق حىت إذا انتهينا إىل بيت املقدس وكان ال يرفع طرفه إىل السماء فإذا على باب املسجد مقعد فقال يا عبد اهللا قد ترى حايل

علي بشيء فلم يلتفت إليه ودخل املسجد فجعل يتبع أمكنة يصلي فيها مث قال يا سلمان مل أمن مذ كذا وكذا فإن أنت جعلت أن 
توقظين إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا منت فإين أحب أن أنام يف هذا املسجد وإال مل أمن قلت فإين أفعل فنام فقلت يف نفسي هذا مل 

 ألدعنه ينام وكان ملا ميشي وأنا معه يقبل علي فيعظين وخيربين أن يل رباً وأن بني يدي جنة وناراً وحساباً ينم منذ كذا وكذا
ويذكرين حنو ما كان يذكر القوم يوم األحد حىت قال يا سلمان إن اهللا سوف يبعث رسوالً امسه أمحد خيرج بتهامة وكان رجالً 

يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة بني كتفيه خامت النبوة وهذا زمانه الذي خيرج فيه قد أعجمياً ال حيسن أن يقول حممد عالمته أنه 
تقارب فأما أنا فإين شيخ كبري وال أحسبين أدركه فإن أنت أدركته فصدقه واتبعه قلت وإن أمرين بترك دينك وما أنت عليه قال نعم 

  .فإن رضى الرمحن فيما قال

    

اً يذكر اهللا تعاىل فقال يا سلمان مضى الفيء من هذا املكان ومل أذكر اهللا أين ما كنت جعلت فلم ميض إال يسري حىت استيقظ فزع
  .على نفسك؟ قلت ألنك مل تنم منذ كذا وكذا فأحببت أن تستويف من النوم فحمد اهللا وقام

ام ينظر هل يرى أحداً فلم ير وخرج فتبعته فمر باملقعد فقال يا عبد اهللا دخلت وسألتك فلم تعطين وخرجت فسألتك فلم تعطين فق
فدنا منه وقال له ناولين يدك فناوله فقال باسم اهللا فقام كأنه نشط من عقال صحيحاً ال عيب فيه فانطلق ذاهباً فكان ال يلوي على 

  .أحد وال يقوم عليه

وي علي فخرجت يف أثره أطلبه فقال يل املقعد يا غالم امحل علي ثيايب حىت أنطلق وأبشر أهلي فحملت عليه ثيابه وانطلق ال يل
فكلما سألت عنه قالوا أمامك حىت لقيين ركب من كلب فسألتهم فلما مسعوا لغيت أناخ رجل منهم بعريه فجعلين خلفه حىت أتوا يب 

  .بالدهم فباعوين واشترتين امرأة من األنصار فجعلتين يف حائط هلا

يئاً من متر حائطي وأتيته فوجدت عنده ناساً وإذا أبو بكر أقرب الناس وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربت به فأخذت ش
إليه فوضعته بني يديه فقال ما هذا؟ قلت صدقة فقال كلوا ومل يأكل مث لبثت ما شاء اهللا مث أخذت مثل ذلك وأتيته به فوجدت 

  .قوم فقلت يف نفسي هذه من آياتهعنده ناساً فوضعته بني يديه فقال ما هذا؟ قلت هدية فقال باسم اهللا وأكل وأكل ال

  .كان صاحيب رجالً أعجمياً مل حيسن أن يقول امة فقال مة

قال فدرت من خلفه ففطن يل فأرخى ثوبه فإذا اخلامت يف ناحية كتفه األيسر فتبينته مث درت حىت جلست بني يديه فقلت أشهد أن 
وحدثته حديثي وحديث الذي كنت معه وما أمرين به قال ملن أنت؟ قلت ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا قال من أنت؟ قلت مملوك 

المرأة من األنصار جعلتين يف حائط هلا قال يا أبا بكر قال لبيك قال اشتره فاشتراين أبو بكر فأعتقين فلبثت ما شاء اهللا مث أتيته 
 ال خري فيهم وال يف دينهم فدخلين أمر عظيم فسلمت عليه وقعدت بني يديه فقلت يا رسول اهللا ما تقول يف دين النصارى؟ قال

ذلك بأن "وقلت يف نفسي الذي أقام املقعد ال خري يف هؤالء وال يف دينهم فانصرفت ويف نفسي ما شاء اهللا وأنزل اهللا على نبيه 
أتاين الرسول وأنا خائف ف" علي بسلمان"، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 82: املائدة" منهم قسيسني ورهباناً وأم ال يستكربون

يا سلمان إن الذين كنت معهم وصاحبك مل يكونوا نصارى : "مث قال" بسم اهللا الرمحن الرحيم ذلك بأن منهم قسيسني"فجئته فقرأ 
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فقلت والذي بعثك باحلق هلو الذي أمرين باتباعك فقلت له وإن أمرين بترك دينك وما أنت عليه؟ قال نعم " إمنا كانوا مسلمني
  .كه فإنه احلقفاتر

  .هذا حديث جيد اإلسناد حكم احلاكم بصحته

    

سعدويه الواسطي وأمحد بن حامت الطويل ومجاعة قالوا حدثنا عبد اهللا بن عبد القدوس الرازي حدثنا عبيد املكتب حدثين أبو الطفيل 
اخليل البلق وكنت أعرف أم ليسوا عامر بن واثلة حدثين سلمان الفارسي قال كنت رجالً من أهل جي وكان أهل قرييت يعبدون 

على شيء فقيل يل إن الذي ترومه إمنا هو باملغرب فأتيت املوصل فسألت عن أفضل رجل فيها فدللت على رجل يف صومعة فأتيته 
فقلت له إين رجل من أهل جي وإين جئت أطلب العلم فضمين إليك أخدمك وأصحبك وتعلمين مما علمك اهللا قال نعم فأجرى 

ثل ما كان جيري عليه وكان جيري عليه اخلل والزيت واحلبوب فلم أزل معه حىت نزل به املوت فجلست عند رأسه أبكيه علي م
فقال ما يبكيك؟ قلت يبكيين أين خرجت من بالدي أطلب اخلري فرزقين اهللا فصحبتك فعلمتين وأحسنت صحبيت فرتل بك املوت 

كذا وكذا فهو على احلق فائته فأقرئه مين السالم وأخربه أين أوصيت إليه وأوصيتك فال أدري أين أذهب قال يل أخ باجلزيرة مكان 
بصحبته فلما قبض أتيت الرجل الذي وصف يل فأخربته فضمين إليه فصحبته ما شاء اهللا مث نزل به املوت فأوصى يب إىل رجل 

لى دين عيسى أعلمه ولكن هذا أوان خيرج نيب أو بقرب الروم فلما قبض أتيته فضمين إليه فلما أحتضر بكيت فقال ما بقي أحد ع
قد خرج بتهامة وأنت على الطريق ال مير بك أحد إال سألته عنه وإذا بلغك أنه قد خرج فائته فإنه النيب الذي بشر به عيسى وآية 

رجل يزعم أنه نيب فقلت ذلك فذكر اخلامت واهلدية والصدقة قال فمات ومر يب ناس من أهل مكة فسألتهم فقالوا نعم قد ظهر فينا 
لبعضهم هل لكم أن أكون لكم عبداً على أن حتملوين عقبة وتطعموين من الكسر؟ فقال رجل أنا فصرت له عبداً حىت قدم يب مكة 
فجعلين يف بستان له مع حبشان كانوا فيه فخرجت وسألت فلقيت امرأة من أهل بالدي فسألتها فإذا أهل بيتها قد أسلموا فقالت 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم جيلس يف احلجر هو وأصحابه إذا صاح عصفور مكة حىت إذا أضاء هلم الفجر تفرقوا فانطلقت إىل يل إن ا
البستان وكنت أختلف ليليت فقال يل احلبشان ما لك؟ قلت أشتكي بطين وإمنا صنعت ذلك لئال يفقدوين فلما كانت الساعة اليت 

لى اهللا عليه وسلم فإذا هو حمتب وأصحابه حوله فأتيته من ورائه فأرسل حبوته فنظرت أخربتين خرجت أمشي حىت رأيت النيب ص
إىل خامت النبوة بني كتفيه فقلت اهللا أكرب هذه واحدة مث انصرفت فلما كانت الليلة املقبلة لقطت متراً جيداً فأتيت به النيب صلى اهللا 

 أن قال فاذهب فاشتر نفسك فانطلقت إىل صاحيب فقلت بعين نفسي عليه وسلم فوضعته بني يديه فقال ما هذا؟ فقلت صدقة إىل
قال نعم على أن تنبت يل مئة خنلة فإذا أنبتت جئين بوزن نواة من ذهب فأتيت رسول اهللا فأخربته فقال اشتر نفسك بذلك وائتين 

لم فيها مث سقيتها فواهللا لقد غرست مئة بدلو من ماء البئر الذي كنت تسقي منها ذلك النخل فدعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
خنلة فما غادرت منها خنلة إال نبتت فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين قطعة من ذهب فانطلقت ا فوضعتها يف كفة 

  .امليزان ووضع يف اجلانب اآلخر نواة فواهللا ما استقلت القطعة الذهب من األرض وجئت رسول اهللا وأخربته فأعتقين

هذا حديث منكر غري صحيح وعبد اهللا بن عبد القدوس متروك وقد تابعه يف بعض احلديث الثوري وشريك وأما هو فسمن 
احلديث فأفسده وذكر مكة واحلجر وأن هناك بساتني وخبط يف مواضع وروى منه أبو أمحد الزبريي عن سفيان عن العالء عن أيب 

  .الطفيل
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عن عبيد املكتب فقال عن أيب البختري عن سلمان ويف هذه الروايات كلها كنت من أهل جي ورواه املبارك أخو الثوري عن أبيه 
  .وقال الفريايب وغريه عن سفيان عن عوف عن أيب عثمان عن سلمان قال كنت رجالً من رامهرمز والفارسية مساها بن مندة أمة اهللا

 بن حفص الدارمي حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أيب الطرباين يف معجمه الكبري حدثنا أمحد بن داود املكي حدثنا قيس
هند عن مساك بن حرب عن سالمة العجلي قال جاء بن أخت يل من البادية يقال له قدامة فقال أحب أن ألقى سلمان فخرجنا إليه 

ت يا أبا عبد اهللا هذا بن أخت فسلمنا عليه وجدناه باملدائن وهو يومئذ على عشرين ألفاً ووجدناه على سرير ليف يسف خوصاً فقل
  .يل قدم فأحب أن يسلم عليك قال وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته قلت يزعم أنه حيبك قال أحبه اهللا

    

فتحدثنا وقلنا أال حتدثنا عن أصلك؟ قال أنا من أهل رامهرمز كنا قوماً جموساً فأتاين نصراين من اجلزيرة كانت أمه منا فرتل فينا 
راً وكنت يف مكتب الفارسية فكان ال يزال غالم معي يف الكتاب جييء مضروباً يبكي فقلت له يوماً ما يبكيك؟ قال واختذ دي

يضربين أبواي قلت ومل قال آيت هذا الدير فإذا علما ذلك ضرباين وأنت لو أتيته مسعت منه حديثاً عجباً قلت فاذهب يب معك فأتيناه 
النار وكنت أختلف إليه معه ففطن لنا غلمان من الكتاب فجعلوا جييئون معنا فلما رأى ذلك أهل فحدثنا عن بدء اخللق وعن اجلنة و

إنك قد جاورتنا فلم تر منا إال احلسن وإنا نرى غلماننا خيتلفون إليك وحنن خناف أن تفسدهم اخرج عنا قال ! القرية قالوا له يا هناة
د علمت شدة أبوي علي قلت أنا أخرج معك وكنت يتيماً ال أب يل فخرجت نعم فقال لذلك الغالم اخرج معي قال ال أستطيع ق

فأخذنا جبل رامهرمز منشي ونتوكل ونأكل من مثر الشجر حىت قدمنا اجلزيرة فقدمنا نصيبني فقال هنا قوم عباد أهل األرض فجئنا 
 قال كنت يف إخوان يل من قبل فارس مث قال إليهم يوم األحد وقد اجتمعوا فسلم عليهم فحيوه وبشوا به وقالوا أين كانت غيبتك؟

صاحيب قم يا سلمان قال قلت ال دعين مع هؤالء قال إنك ال تطيق ما يطيق هؤالء يصومون األحد إىل األحد وال ينامون هذا الليل 
احداً إىل غاره الذي وإذا فيهم رجل من أبناء امللوك ترك امللك ودخل يف العبادة فكنت فيهم حىت أمسينا فجعلوا يذهبون واحداً و

يكون فيه فقال يل يا سلمان هذا خبز وهذا أدم كل إذا غرثت وصم إذا نشطت وصل ما بدا لك مث قام يف صالته فلم يكلمين ومل 
ينظر إيل فأخذين الغم تلك األيام السبعة حىت كان يوم األحد فذهبنا إىل جممعهم إىل أن قال صاحيب إين أريد اخلروج إىل بيت 

ففرحت وقلت نسافر ونلقى الناس فخرجنا فكان يصوم من األحد إىل األحد ويصلي الليل كله وميشي بالنهار فلم يزل ذاك املقدس 
دأبه حىت انتهينا إىل بيت املقدس وعلى بابه مقعد يسأل الناس فقال أعطين قال ما معي شيء فدخلنا بيت املقدس فبشوا به 

ه فأطعموين خبزاً وحلماً ودخل يف الصالة فلم ينصرف حىت كان يوم األحد فقال يل يا واستبشروا فقال هلم غالمي هذا استوصوا ب
سلمان إين أريد أن أنام فإذا بلغ الظل مكان كذا وكذا فأيقظين فنام فلم أوقظه ماويةً له مما دأب فاستيقظ مذعوراً فقال أمل أكن 

ويكون بعد اليوم دين أفضل منه كلمة ألقيت على لساين؟ قال نعم قلت لك؟ مث قال يل أعلم أن أفضل الدين اليوم النصرانية قلت 
يوشك أن يبعث نيب إىل أن قال فطلقاين رفقة من كلب فسبوين فاشتراين باملدينة رجل من األنصار فجعلين يف خنل ومن مث تعلمت 

  .اً أحب أن كان من عمل يديعمل اخلوص أشتري خوصاً بدرهم فأعمله فأبيعه بدرمهني فأرد درمها يف اخلوص وأستنفق درمه

قال فبلغنا أن رجالً قد خرج مبكة يزعم أن اهللا أرسله قال فهاجر إلينا إىل أن قال فقلت يا رسول اهللا أي قوم النصارى؟ قال ال خري 
السيف فيهم وال فيمن حيبهم قلت يف نفسي أنا واهللا أحبهم قال وذاك حني بعث السرايا وجرد السيف فسرية تدخل وسرية خترج و

يقطر قلت حيدث يب أين أحبهم فيبعث إيل فيضرب عنقي فقعدت يف البيت فجاءين الرسول أجب رسول اهللا فخفت وقلت اذهب 
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الذين آتيناهم "حىت أحلقك قال ال واهللا حىت جتيء فانطلقت فلما رآين تبسم وقال يا سلمان ابشر فقد فرج اهللا عنك مث تال علي 
، قلت والذي بعثك 52: القصص" ال نبتغي اجلاهلني"إىل قوله ..."  وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا بهالكتاب من قبله هم به يؤمنون

  .باحلق لقد مسعته يقول يعين صاحبه لو أدركته فأمرين أن أقع يف النار لوقعت فيها إنه نيب ال يقول إال حقاً وال يأمر إال حبق

  .غريب جداً وسالمة ال يعرف

نده حدثنا حيىي احلماين حدثنا شريك عن عبيد املكتب عن أيب الطفيل عن سلمان قال خرجت يف طلب قال بقي بن خملد يف مس
العلم إىل الشام فقالوا يل إن نبياً قد ظهر بتهامة فخرجت إىل املدينة فبعثت إليه بقباع من متر فقال أهدية أم صدقة؟ قلت صدقة 

باع من متر وقلت هذا هدية فأكل وأكلوا فقمت على رأسه ففطن فقال بردائه فقبض يده وأشار إىل أصحابه أن يأكلوا مث أتبعته بق
  .إسناده صاحل. عن ظهره فإذا يف ظهره خامت النبوة فأكببت عليه وتشهدت

  .أخرج البخاري من حديث سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تداولين بضعة عشر من رب إىل رب

    

 حدثنا شريك عن عبيد املكتب عن أيب الطفيل عن سلمان قال كاتبت فأعانين النيب صلى اهللا عليه وسلم ببيضة من حيىي احلماين
  .ذهب فلو وزنت بأحد كانت أثقل منه

محاد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن أيب عثمان عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس هلم مخس مئة فسيلة فإذا علقت فأنا 
فآذنته فغرس بيده إال واحدة غرستها فيعلق اجلميع إال الواحدة اليت " إذا أردت أن تغرس فآذين"النيب صلى اهللا عليه وسلم حر فقال 

  .غرست

قيس بن الربيع حدثنا أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت يف التوراة أن الربكة ترتل يف الوضوء قبل الطعام فذكرت ذلك 
  ".ترتل قبل الطعام يف الوضوء ويف الوضوء بعده"م فقال للنيب صلى اهللا عليه وسل

يا سلمان ال تبغضين فتفارق : "أبو بدر السكوين عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن سلمان قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".تبغض العرب فتبغضين: "قلت بأيب وأمي كيف أبغضك وبك هداين اهللا قال" دينك

 قال الترمذي حيىي بن عقبة بن أيب العيزار من الضعفاء عن حممد بن جحادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا قابوس بن حسنة
  ".أنا سابق ولد آدم وسلمان سابق الفرس: "عليه وسلم

  .حيحهذا مرسل ومعناه ص". سلمان سابق الفرس: "بن علية عن يونس بن عبيد عن احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن أيب فديك عن كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خط اخلندق عام األحزاب 
فاحتج املهاجرون واألنصار يف سلمان الفارسي وكان رجالً قوياً فقال املهاجرون منا سلمان وقالت األنصار سلمان منا فقال النيب 

  .كثري متروك". سلمان منا أهل البيت": صلى اهللا عليه وسلم

محاد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان مر على سلمان وبالل وصهيب يف نفر فقالوا ما 
أخذت سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا ال " يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "أخربه فقالف
  .يا أبا بكر يغفر اهللا لك
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  .قال الواقدي أول مغازي سلمان الفارسي اخلندق

إن اهللا حيب من أصحايب أربعة وأمرين : "بيه مرفوعاًأمحد يف مسنده حدثنا بن منري حدثنا شريك حدثنا أبو ربيعة عن بن بريدة عن أ
  .تفرد به أبو ربيعة". أن أحبهم علي وأبو ذر وسلمان واملقداد

اجلنة تشتاق إىل ثالثة : "احلسن بن صاحل بن حي عن أيب ربيعة البصري عن احلسن عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".علي وعمار وسلمان

حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري قال قيل لعلي أخربنا عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم قال يعلى بن عبيد 
عن أيهم تسألون؟ قيل عن عبد اهللا قال علم القرآن والسنة مث انتهى وكفى به علماً قالوا عمار؟ قال مؤمن نسي فإن ذكرته ذكر 

ا أبو موسى؟ قال صبغ يف العلم صبغة مث خرج منه قالوا حذيفة؟ قال أعلم أصحاب حممد قالوا أبو ذر؟ قال وعى علماً عجز عنه قالو
باملنافقني قالوا سلمان؟ قال أدرك العلم األول والعلم اآلخر حبر ال يدرك قعره وهو منا أهل البيت قالوا فأنت يا أمري املؤمنني؟ قال 

  .كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت

وإن : "جني وغريه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال هذه اآليةمسلم بن خالد الز
هذا وقومه لو كان : "قالوا يا رسول اهللا من هؤالء؟ قال فضرب على فخذ سلمان الفارسي مث قال" تتولوا يستبدل قوماً غريكم

  . إسناده وسط".الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس

ثكلت : "وكيع عن األعمش عن أيب صاحل قال بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم قول سلمان أليب الدرداء إن ألهلك عليك حقاً فقال
  ".سلمان أمه لقد اتسع من العلم

  .قال سلمان وعبد اهللا بن سالم" ومن عنده علم الكتاب"شيبان عن قتادة يف قوله 

يا عومير سلمان أعلم منك ال ختص ليلة : " بن سريين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب الدرداءإسحاق األزرق عن بن عون عن
  ".اجلمعة بقيام وال يومها بصيام

  .مسعر عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن علي قال سلمان تابع العلم األول والعلم اآلخر وال يدرك ما عنده

    

أيب حرب بن أيب األسود عن أبيه وعن رجل عن زاذان قاال كنا عند علي قلنا حدثنا عن سلمان حبان بن علي حدثنا بن جريج عن 
  .قال من لكم مبثل لقمان احلكيم ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت أدرك العلم األول والعلم اآلخر حبر ال يرتف

 قال ملا حضر معاذاً املوت قلنا أوصنا قال أجلسوين مث معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمرية
قال إن اإلميان والعلم مكاما من ابتغامها وجدمها قاهلا ثالثاً فالتمسوا العلم عند أربعة أيب الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد اهللا 

رواه الليث وكاتبه " إنه عاشر عشرة يف اجلنة: "بن سالم الذي كان يهودياً فأسلم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .عنه

  .وعن املدائين أن سلمان الفارسي قال لو حدثتهم بكل ما أعلم لقالوا رحم اهللا قاتل سلمان

معمر عن قتادة كان بني سعد بن أيب وقاص وبني سلمان شيء فقال انتسب يا سلمان قال ما أعرف يل أباً يف اإلسالم ولكين 
م فنمي ذلك إىل عمر فلقي سعداً فقال انتسب يا سعد فقال أنشدك باهللا يا أمري املؤمنني قال وكأنه عرف فأىب أن سلمان بن اإلسال
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يدعه حىت انتسب مث قال لقد علمت قريش أن اخلطاب كان أعزهم يف اجلاهلية وأنا عمر بن اإلسالم أخو سلمان بن اإلسالم أما 
  .الً انتمى إىل تسعة آباء يف اجلاهلية فكان عاشرهم يف النار؟واهللا لوال شيء لعاقبتك أو ما علمت أن رج

عفان حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال كتب عمر إىل سلمان أن زرين فخرج سلمان إليه فلما بلغ عمر قدومه قال انطلقوا بنا 
ل بلغين أنك جتمع على مائدتك السمن نتلقاه فلقيه عمر فالتزمه وساءله ورجعا مث قال له عمر يا أخي أبلغك عين شيء تكرهه؟ قا

  .واللحم وبلغين أن لك حلتني حلة تلبسها يف أهلك وأخرى خترج فيها قال هل غري هذا؟ قال ال قال كفيت هذا

احلسن بن سفيان يف مسنده حدثنا حممد بن بكار الصرييف حدثنا حجاج بن فروخ حدثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قدم 
 له فتلقاه عمر فقال أرضاك هللا عبداً قال فزوجين فسكت عنه قال ترضاين هللا عبداً وال ترضاين لنفسك فلما أصبح سلمان من غيبة

أتاه قوم عمر ليضرب عن خطبة عمر فقال واهللا ما محلين على هذا أمره وال سلطانه ولكن قلت رجل صاحل عسى اهللا أن خيرج من 
  .حجاج واه. بيننا نسمة صاحلة

مان الواسطي حدثنا عقبة بن أيب الصهباء حدثنا بن سريين حدثنا عبيدة السلماين أن سلمان مر حبجر املدائن غازياً سعيد بن سلي
وهو أمري اجليش وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف فقال أصحابه أعطنا اللواء أيها األمري حنمله فيأىب حىت قضى غزاته 

  .ورجع وهو ردف الرجل

ن حبيب عن هزمي أو هذمي قال رأيت سلمان الفارسي على محار عري وعليه قميص سنبالين ضيق األسفل وكان أبو املليح الرقي ع
  .طويل الساقني يتبعه الصبيان فقلت هلم تنحوا عن األمري فقال دعهم فإن اخلري والشر فيما بعد اليوم

  .جم طأطأ رأسه وقال خشعت هللا خشعت هللامحاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن سلمان كان إذا سجدت له الع

أبو نعيم حدثنا يزيد بن مردانبة عن خليفة بن سعيد املرادي عن عمه قال رأيت سلمان يف بعض طرق املدائن زمحته محلة قصب 
  .فأوجعته فأخذ بعضد صاحبها فحركه مث قال المت حىت تدرك إمارة الشباب

ن أبيه قال أتيت السوق فاشتريت علفاً بدرهم فرأيت سلمان وال أعرفه فسخرته جرير بن حازم مسعت شيخاً من بين عبس يذكر ع
فحملت عليه العلف فمر بقوم فقالوا حنمل عنك يا أبا عبد اهللا فقلت من ذا؟ قالوا هذا سلمان صاحب رسول اهللا فقلت له مل 

  .أعرفك ضعه فأىب حىت أتى املرتل

  . وفيها قال له فال تسخر بعدي أحداًوروى ثابت البناين حنوها وفيها فحسبته علجاً

جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن احلسن قال كان عطاء سلمان مخسة آالف وكان على ثالثني ألفاً من الناس خيطب يف 
  .عباءة يفرش نصفها ويلبس نصفها وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده رضي اهللا عنه

عمان بن محيد يقول دخلت مع خايل على سلمان باملدائن وهو يعمل اخلوص فسمعته يقول أشتري شعبة عن مساك بن حرب مسع الن
خوصاً بدرهم فأعمله فأبيعه بثالثة دراهم فأعيد درمها فيه وأنفق درمهاً على عيايل وأتصدق بدرهم ولو أن عمر اين عنه ما 

  .انتهيت

  .قال إن عمر أكرهين فكتبت إليه فأىب علي مرتني وكتبت إليه فأوعدينوروى حنوها عن مساك عن عمه وفيها فقلت له فلم تعمل؟ 

    

معن عن مالك أن سلمان كان يستظل بالفيء حيث ما دار ومل يكن له بيت فقيل أال نبين لك بيتاً تستكن به؟ قال نعم فلما أدبر 
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  .القائل سأله سلمان كيف تبنيه؟ قال إن قمت فيه أصاب رأسك وإن منت أصاب رجلك

ائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب ظبيان عن جرير بن عبد اهللا قال نزلت بالصفاح يف يوم شديد احلر فإذا رجل نائم يف حر ز
الشمس يستظل بشجرة معه شيء من الطعام ومزوده حتت رأسه ملتف بعباءة فأمرته أن يظلل عليه ونزلنا فانتبه فإذا هو سلمان 

تواضع يف الدنيا فإنه من تواضع يرفعه اهللا يوم القيامة ومن يتعظم يف الدنيا يضعه اهللا ! قال يا جريرفقلت له ظللنا عليك وما عرفناك 
يوم القيامة لو حرصت على أن جتد عوداً يابساً يف اجلنة مل جتده قلت وكيف؟ قال أصول الشجر ذهب وفضة وأعالها الثمار يا 

  .جرير تدري ما ظلمة النار؟ قلت ال قال ظلم الناس

شعبة حدثنا حبيب بن الشهيد عن عبد اهللا بن بريدة أن سلمان كان يعمل بيده فإذا أصاب شيئاً اشترى به حلماً أو مسكاً مث يدعو 
  .اذمني فيأكلون معه

سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال أوخي بني سلمان وأيب الدرداء فسكن أبو الدرداء الشام وسكن سلمان الكوفة وكتب أبو 
الدرداء إليه سالم عليك أما بعد فإن اهللا رزقين بعدك ماالً وولداً ونزلت األرض املقدسة فكتب إليه سلمان اعلم أن اخلري ليس بكثرة 
  .املال والولد ولكن اخلري أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك وإن األرض ال تعمل ألحد اعمل كأنك ترى واعدد نفسك من املوتى

 بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إىل سلمان هلم إىل األرض املقدسة فكتب إليه إن األرض ال تقدس أحداً مالك يف املوطأ عن حيىي
وإمنا يقدس املرء عمله وقد بلغين أنك جعلت طبيباً فإن كنت تربئ فنعما لك وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار 

  .ا عنه نظر إليهما وقال متطبب واهللا ارجعا أعيدا علي قصتكمافكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني مث أدبر

أبو عبيدة بن معن عن األعمش عن أيب البختري قال جاء األشعث بن قيس وجرير بن عبد اهللا فدخال على سلمان يف خص فسلما 
 من دخل معه اجلنة قاال جئنا من وحيياه مث قاال أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال ال أدري فارتابا قال إمنا صاحبه

عند أيب الدرداء قال فأين هديته؟ قاال ما معنا هدية قال اتقيا اهللا وأديا األمانة ما أتاين أحد من عنده إال دية قاال ال ترفع علينا هذا 
 رجالً كان رسول اهللا صلى اهللا عليه إن لنا أمواالً فاحتكم قال ما أريد إال اهلدية قاال واهللا ما بعث معنا بشيء إال أنه قال إن فيكم

  .وسلم إذا خال به مل يبغ غريه فإذا أتيتماه فأقرئاه مين السالم قال فأي هدية كنت أريد منكما غري هذه وأي هدية أفضل منها؟

نه على وكيع عن األعمش عن سليمان بن ميسرة واملغرية بن شبل عن طارق بن شهاب عن سلمان قال إذا كان الليل كان الناس م
ثالث منازل فمنهم من له وال عليه ومنهم من عليه وال له ومنهم من ال عليه وال له فقلت وكيف ذاك؟ قال أما من له وال عليه 

فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فتوضأ وصلى فذاك له وال عليه ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فمشى يف معاصي اهللا 
  .جل نام حىت أصبح فذاك ال له وال عليهفذاك عليه وال له ور

قال طارق فقلت ألصحنب هذا فضرب على الناس بعث فخرج فيهم فصحبته وكنت ال أفضله يف عمل إن أنا عجنت خبز وإن 
 خبزت طبخ فرتلنا مرتالً فبتنا فيه وكانت لطارق ساعة من الليل يقومها فكنت أتيقظ هلا فأجده نائماً فأقول صاحب رسول اهللا خري

مين نائم فأنام مث أقوم فأجده نائماً فأنام إال أنه كان إذا تعار من الليل قال وهو مضطجع سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا 
أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير حىت إذا كان قبيل الصبح قام فتوضأ مث ركع 

عات فلما صلينا الفجر قلت يا أبا عبد اهللا كانت يل ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ هلا فأجدك نائماً قال يا بن أخي أربع رك
فإيش كنت تسمعين أقول؟ فأخربته فقال يا بن أخي تلك الصالة إن الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما اجتنبت املقتلة يا بن 
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  .أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ

ة عن عمرو بن مرة مسعت أبا البختري حيدث أن سلمان دعا رجالً إىل طعامه قال فجاء مسكني فأخذ الرجل كسرة فناوله شعب
  .فقال سلمان ضعها فإمنا دعوناك لتأكل فما رغبتك أن يكون األجر لغريك والوزر عليك

    

قال لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انا سليمان بن قرم عن األعمش عن أيب وائل قال ذهبت أنا وصاحب يل إىل سلمان ف
عن التكلف لتكلفت لكم فجاءنا خببز وملح فقال صاحيب لو كان يف ملحنا صعتر فبعث سلمان مبطهرته فرهنها فجاء بصعتر فلما 

  .أكلنا قال صاحيب احلمد هللا الذي قنعنا مبا رزقنا فقال سلمان لو قنعت مل تكن مطهريت مرهونة

 عبيد بن أيب اجلعد عن رجل أشجعي قال مسعوا باملدائن أن سلمان باملسجد فأتوه يثوبون إليه حىت اجتمع حنو من ألف األعمش عن
فقام فافتتح سورة يوسف فجعلوا يتصدعون ويذهبون حىت بقي حنو مئة فغضب وقال الزخرف يريدون؟ آية من سورة كذا وآية من 

  .سورة كذا

 بن جبري أن سلمان التمس مكاناً يصلي فيه فقالت له علجة التمس قلباً طاهراً وصل حيث وروى حبيب بن أيب ثابت عن نافع
  .شئت فقال فقهت

سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال كانت امرأة فرعون تعذب فإذا انصرفوا أظلتها املالئكة بأجنحتها وترى بيتها يف اجلنة 
  . عليه فجعال يلحسانه ويسجدان لهوهي تعذب قال وجوع إلبراهيم أسدان مث أرسال

معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيب عثمان النهدي أن سلمان كان ال يفقه كالمه من شدة عجمته قال وكان يسمي اخلشب 
  .خشبان

  .تفرد به الثقة يعقوب الدورقي عنه

  .فصحاء العرب ومل يصنع شيئاً فقال له كالم يضارع كالم -  أعين عجمته -وأنكره أبو حممد بن قتيبة 

  .قلت وجود الفصاحة ال ينايف وجود العجمة يف النطق كما أن وجود فصاحة النطق من كثري العلماء غري حمصل لإلعراب

  .قال وأما خشبان فجمع اجلمع أو هو خشب زيد فيه األلف والنون كسود وسودان

لى سلمان عند املوت فبكى فقيل له ما يبكيك؟ عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل سعد وابن مسعود ع
قال عهد عهده إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حنفظه قال ليكن بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وأما أنت يا سعد 

  .فاتق اهللا يف حكمك إذا حكمت ويف قسمك إذا قسمت وعند مهك إذا مهمت

  . وعشرين درمهاً نفيقة كانت عندهقال ثابت فبلغين أنه ما ترك إال بضعة

شيبان عن فراس عن الشعيب عن احلارث عن بقرية امرأة سلمان أا قالت ملا حضره املوت دعاين وهو يف علية له هلا أربعة أبواب 
 تور مث فقال افتحي هذه األبواب فإن يل اليوم زواراً ال أدري من أي هذه األبواب يدخلون علي؟ مث دعا مبسك فقال أديفيه يف

  .انضحيه حول فراشي فاطلعت عليه فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه

بقي بن خملد حدثنا بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أيب عثمان عن سلمان قال يأتون حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
م من ذنبك وما تأخر وجئت يف هذا اليوم آمناً فقد ترى ما أنت الذي فتح اهللا بك وختم بك وغفر لك ما تقد! فيقولون يا نيب اهللا
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حنن فيه فقم فاشفع لنا إىل ربنا فيقول أنا صاحبكم فيقوم فيخرج حيوش الناس حىت ينتهي إىل باب اجلنة فيأخذ حبلقة يف الباب من 
ذن يف السجود فيؤذن له فينادى يا ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا؟ فيقول حممد فيفتح له فيجيء حىت يقوم بني يدي اهللا فيستأ

حممد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع وادع جتب فيفتح اهللا له من الثناء عليه والتحميد والتمجيد ما مل يفتح ألحد من اخلالئق 
  .مث يستأذن يف السجود" رب أميت أميت: "فيقول

  .مثقال شعرية أو قال مثقال حبة من خردل من إميانقال سلمان فيشفع يف كل ما كان يف قلبه مثقال حنطة من إميان أو قال 

  .أبو عوانة عن عاصم عن أيب عثمان النهدي عن سلمان قال فترة ما بني عيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم ست مئة سنة

  .قال الواقدي مات سلمان يف خالفة عثمان باملدائن وكذا قال بن زجنويه

مها تويف سنة ست وثالثني باملدائن وقال شباب يف رواية أخرى سنة سبع وهو وهم فما وقال أبو عبيدة وشباب يف رواية عنه وغري
أدرك سلمان اجلمل وال صفني قال العباس بن يزيد البحراين يقول أهل العلم عاش سلمان ثالث مئة ومخسني سنة فأما مئتان 

  .ومخسون فال يشكون فيه

يل ماية وقيل بود بن بذخشان بن آذر جشيش من ولد منوجهر امللك وقيل من قال أبو نعيم األصبهاين يقال اسم سلمان ماهويه وق
  .ولد آب امللك يقال تويف سنة ثالث وثالثني باملدائن

    

قال وتاريخ كتاب عتقه يوم االثنني يف مجادى األوىل مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومواله الذي باعه عثمان بن أشهل 
 إنه عاد إىل أصبهان زمن عمر وقيل كان له أخ امسه بشري وبنت بأصبهان هلا نسل وبنتان مبصر وقيل كان له القرظي اليهودي وقيل

  .بن امسه كثري فمن قول البحراين إىل هنا منقول من كتاب الطواالت أليب موسى احلافظ

  .وقد فتشت فما ظفرت يف سنه بشيء سوى قول البحراين وذلك منقطع ال إسناد له

مره وأحواله وغزوه ومهته وتصرفه وسفه للجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس مبعمر وال هرم فقد فارق وطنه وهو وجمموع أ
حدث ولعله قدم احلجاز وله أربعون سنة أو أقل فلم ينشب أن مسع مببعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مث هاجر فلعله عاش بضعاً 

  . عنده علم فليفدناوسبعني سنة وما أراه بلغ املئة فمن كان

  .وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن اجلوزي وغريه وما علمت يف ذلك شيئاً يركن إليه

روى جعفر بن سليمان عن ثابت البناين وذلك يف العلل البن أيب حامت قال ملا مرض سلمان خرج سعد من الكوفة يعوده فقدم 
  . أخي؟ أال تذكر صحبة رسول اهللا؟ أال تذكر املشاهد الصاحلة؟فوافقه وهو يف املوت يبكي فسلم وجلس وقال ما يبكيك يا

قال واهللا ما يبكيين واحدة من اثنتني ما أبكي حباً بالدنيا وال كراهيةً للقاء اهللا قال سعد فما يبكيك بعد مثانني؟ قال يبكيين أن 
  .ا أنا قد تعديناخليلي عهد إيل عهداً قال ليكن بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وإنا قد خشين

  .رواه بعضهم عن ثابت فقال عن أيب عثمان وإرساله أشبه قاله أبو حامت وهذا يوضح لك أنه من أبناء الثمانني

  .وقد ذكرت يف تارخيي الكبري أنه عاش مئتني ومخسني سنة وأنا الساعة ال أرتضي ذلك وال أصححه

ملسيب قال التقى سلمان وعبد اهللا بن سالم فقال أحدمها لصاحبه إن أبو صاحل حدثنا الليث حدثين حيىي بن سعيد عن سعيد بن ا
  .لقيت ربك قبلي فأخربين ماذا لقيت منه؟ فتويف أحدمها فلقي احلي يف املنام فكأنه سأله فقال توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط
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  .قلت سلمان مات قبل عبد اهللا بسنوات

جلزري ويعيش بن علي قاال أنبأنا عبد اهللا بن أمحد اخلطيب وقد أنبئت عن عبد املؤمن بن أخربنا سنقر الزينيب أنبأنا علي بن حممد ا
خلف احلافظ أنبأنا األعز بن فضائل أخربتنا شهدة قاال أنبأنا جعفر بن أمحد السراج أنبأنا احلسن بن عيسى بن املقتدر أنبأنا أمحد بن 

مد بن موسى السامي أنبأنا روح بن أسلم أنبأنا محاد بن سلمة عن عطاء بن منصور اليشكري حدثنا أبو عبد اهللا بن عرفة حدثين حم
السائب عن أيب البختري عن سلمان قال كان يف بين إسرائيل امرأة ذات مجال وكانت عند رجل يعمل باملسحاة فكانت إذا جاء 

  . من بين إسرائيلالليل قدمت له طعامه وفرشت له فراشه فبلغ خربها ملك ذلك العصر فبعث إليها عجوزاً

  .لو كنت عند امللك لكساك احلرير وفرش لك الديباج! فقالت هلا تصنعني ذا الذي يعمل باملسحاة

فقال فلما وقع الكالم يف مسامعها جاء زوجها بالليل فلم تقدم له طعامه ومل تفرش له فراشه فقال هلا ما هذا اخللق يا هنتاه؟ قالت 
لقها فتزوجها ذلك امللك فلما زفت إليه نظر إليها فعمي ومد يده إليها فجفت فرفع نيب ذلك هو ما ترى أطلقك؟ قالت نعم فط

  .العصر خربها إىل اهللا فأوحى اهللا إليه أعلمهما أين غري غافر هلما أما علما أن بعيين ما عمال بصاحب املسحاة

  عبادة بن الصامت

و بن عوف بن اخلزرج اإلمام القدوة أبو الوليد األنصاري أحد النقباء ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمر
  .ليلة العقبة ومن أعيان البدريني سكن بيت املقدس

حدث عنه أبو أمامة الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم اخلوالين الزاهد وجبري بن نفري وجنادة بن أيب أمية وعبد الرمحن بن عسيلة 
 وأبو إدريس اخلوالين وأبو األشعث الصنعاين وابنه الوليد بن عبادة وأبو سلمة بن عبد الرمحن وخالد بن الصناحبي وحممود بن الربيع

  .معدان ومل يلحقاه فهو مرسل وابن زوجته أبو أيب وكثري بن مرة وحطان بن عبد اهللا الرقاشي وآخرون

  .ملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشهد ا. عبادة بن الصامت: قال ابن إسحاق يف تسمية من شهد العقبة األوىل

    

حدثين الصناحبي أن عبادة بن : حممد بن سابق حدثنا حشرج بن نباتة عن موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي مسع أبا قالبة يقول
كتم علي حيايت ا: "أي أصحابك أحب إليك حىت أحبه؟ قال: خلوت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: الصامت حدثه قال

من عسى أن يكون إال الزبري وطلحة وسعد وأبو : "مث من يا رسول اهللا؟ قال: مث سكت فقلت" أبو بكر الصديق مث عمر مث علي
عبيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت يا عبادة وأيب بن كعب وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عوف وابن عفان مث هؤالء الرهط 

  ".ان وصهيب وبالل وعمارسلم: من املوايل

معاذ وعبادة وأيب وأبو أيوب وأبو : مجع القرآن يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم مخسة من األنصار: قال حممد بن كعب القرظي
: إن أهل الشام كثري وقد احتاجوا إىل من يعلمهم القرآن ويفقههم فقال: الدرداء فلما كان عمر كتب يزيد بن أيب سفيان إليه

ابدؤوا حبمص فإذا رضيتم منهم : هذا شيخ كبري أليب أيوب وهذا سقيم أليب فخرج الثالثة إىل الشام فقال: نوين بثالثة فقالواأعي
  .فليخرج واحد إىل دمشق وآخر إىل فلسطني

 إىل املدينة ال أساكنك بأرض فرحل: أن عبادة أنكر على معاوية شيئاً فقال: برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه
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  .ارحل إىل مكانك فقبح اهللا أرضاً لست فيها وأمثالك فال إمرة له عليك: فقال له. ما أقدمك فأخربه بفعل معاوية: قال له عمر

كان عبادة بن الصامت : ابن أيب أويس عن أبيه عن الوليد بن داود بن حممد بن عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد قال
 فأذن يوماً فقام خطيب ميدح معاوية ويثين عليه فقام عبادة بتراب يف يده فحشاه يف فم اخلطيب فغضب معاوية فقال له مع معاوية

إنك مل تكن معنا حني بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة : عبادة
إذا رأيتم : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  وأن نقوم باحلق حيث كنا ال خناف يف اهللا لومة الئمعلينا وأال ننازع األمر أهله

  ".املداحني فاحثوا يف أفواههم التراب

أال تروين ال أقوم إال رفداً وال آكل إال : قال عبادة بن الصامت: حدثنا ثور بن يزيد حدثنا مالك بن شرحبيل قال: حيىي القطان
لني وسخن وقد مات صاحيب منذ زمان يعين ذكره وما يسرين أين خلوت بامرأة ال حتل يل وإن يل ما تطلع عليه :  يعينمالوق

  .الشمس خمافة أن يأيت الشيطان فيحركه على أنه ال مسع له وال بصر

عبادة بن الصامت قد أفسد إن : كتب معاوية إىل عثمان: إمساعيل بن عياش عن ابن خثيم حدثنا إمساعيل بن عبيد بن رفاعة قال
  .علي الشام وأهله فإما أن تكفه إليك وإما أن أخلي بينه وبني الشام

  .أن رحل عبادة حىت ترجعه إىل داره باملدينة: فكتب إليه

لناس يا عبادة ما لنا ولك فقام عبادة بني ظهراين ا: فدخل على عثمان فلم يفجأه إال به وهو معه يف الدار فالتفت إليه فقال: قال
سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

  ".فال طاعة ملن عصى وال تضلوا بربكم

ام حتمل أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالش: حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه
فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إال بقرها وأبو هريرة . ال بل مخر يباع لفالن: ما هذه أزيت قيل: اخلمر فقال

أال متسك عنا أخاك عبادة أما بالغدوات فيغدو إىل السوق يفسد على أهل الذمة : إذ ذاك بالشام فأرسل فالن إىل أيب هريرة فقال
يا عبادة مالك وملعاوية؟ : فأتاه أبو هريرة فقال: قال! ما بالعشي فيقعد يف املسجد ليس له عمل إال شتم أعراضنا وعيبنامتاجرهم وأ

. مل تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأال يأخذنا يف اهللا لومة الئم: ذره وما محل فقال

  .إن عبادة قد أفسد علي الشام: ن إىل عثمانفسكت أبو هريرة وكتب فال

أن عبادة بن الصامت مر بقرية دمر فأمر غالمه أن يقطع له سواكاً من صفصاف على : الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن أيب العاتكة
  .ارجع فإنه إن ال يكن بثمن فإنه ييبس فيعود حطباً بثمن: مث قال له. ر بردى فمضى ليفعل

كان عبادة رجالً طواالً جسيماً مجيالً مات بالرملة سنة :  يعقوب بن جماهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه قالوعن أيب حزرة
  .أربع وثالثني وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

    

  .ومسعت من يقول إنه بقي حىت تويف زمن معاوية يف خالفته: قال ابن سعد

قرب عبادة ببيت املقدس وقال اهليثم : وقال ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال. ع وثالثنيمات سنة أرب: وقال حيىي بن بكري ومجاعة
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  .مات سنة مخس وأربعني رضي اهللا عنه: بن عدي

  .ساق له بقي يف مسنده مئة وأحداً ومثانني حديثاً وله يف البخاري ومسلم ستة وانفرد البخاري حبديثني ومسلم حبديثني: قلت

  عبد اهللا بن حذافة

وله . هاجر إىل احلبشة ونفذه النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوالً إىل كسرى. ن قيس بن عدي أبو حذافة السهمي أحد السابقنياب
  .رواية يسرية

  .خرج إىل الشام جماهداً فأسر على قيسارية ومحلوه إىل طاغيتهم فراوده عن دينه فلم يفتنت

  .م وأبو سلمة بن عبد الرمحنحدث عنه سليمان بن يسار وأبو وائل ومسعود بن احلك

  .الذي حفظ عنه ثالثة أحاديث ليست مبتصلة: حديثه مرسل وقال أبو بكر بن الربقي: قال البخاري

  .شهد بدراً: وقال أبو سعيد بن يونس وابن مندة

بن حذافة ال تسمعين يا ا: أن عبد اهللا بن حذافة قام يصلي فجهر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: يونس عن الزهري عن أيب سلمة
  ".ومسع اهللا

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية عليهم علقمة بن جمزز : حممد بن عمرو عن عمر بن احلكم بن ثوبان أن أبا سعيد قال
نت فيه وأنا فيهم فخرجنا حىت إذا كنا ببعض الطريق استأذنه طائفة فأذن هلم وأمر عليهم عبد اهللا بن حذافة وكان من أهل بدر وكا

: دعابة فبينا حنن يف الطريق فأوقد القوم ناراً يصطلون ا ويصنعون عليها صنيعاً هلم إذ قال أليس يل عليكم السمع والطاعة؟ قالوا

أمسكوا إمنا : أعزم عليكم حبقي وطاعيت إال تواثبتم يف هذه النار فقام ناس فتحجزوا حىت إذا ظن أم واقعون فيها قال: بلى قال فإين
  ".من أمركم مبعصية فال تطيعوه: "فقال. فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكروا ذلك له. ت أضحك معكمكن

  .أخرجه أبو يعلى يف مسنده ورواه ابن املنكدر عن عمر بن احلكم فأرسله

  ".أبوك حذافة: "سول اهللا قالفقال رجل من أيب يا ر". سلوين: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ثابت البناين عن أنس

وجه عمر جيشاً إىل الروم : حدثنا ضرار ابن عمرو عن أيب رافع قال: حدثنا عبد العزيز القسملي: عبد اهللا بن معاوية اجلمحي
هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ : إن هذا من أصحاب حممد فقال: فأسروا عبد اهللا بن حذافة فذهبوا به إىل ملكهم فقالوا

أنت : إذا أقتلك قال: قال. لو أعطيتين مجيع ما متلك ومجيع ما متلك ومجيع ملك العرب ما رجعت عن دين حممد طرفة عني: لقا
ارموه قريباً من بدنه وهو يعرض عليه ويأىب فأنزله ودعا بقدر فصب فيها ماء حىت احترقت : فأمر به فصلب وقال للرماة. وذاك

فظن أنه . إنه بكى: فقيل للملك. مث بكى. أحدمها فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأىبودعا بأسريين من املسلمني فأمر ب
قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى : ما أبكاك؟ قال. ردوه: قد جزع فقال
  .يف النار يف اهللا

  .نعم فقبل رأسه: وعن مجيع األسارى؟ قال:  عنك؟ فقال له عبد اهللاهل لك أن تقبل رأسي وأخلي: فقال له الطاغية

  .فقبل رأسه. حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ: فقال عمر. وقدم باألسارى على عمر فأخربه خربه

جرب بأشياء صرب عليها مث حدثنا أبو عمرو ومالك بن أنس أن أهل قيسارية أسروا ابن حذافة فأمر به ملكهم ف: الوليد بن مسلم
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فأخرجه . قد انثىن عنقه فإن أخرجته وإال مات: جعلوا له يف بيت معه اخلمر وحلم اخلرتير ثالثاً ال يأكل فاطلعوا عليه فقالوا للملك
ي فقبل رأس: قال. أما إن الضرورة كانت قد أحلتها يل ولكن كرهت أن أمشتك باإلسالم: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: وقال

  .فقبل رأسه فخلى له مئة وخلى سبيله. أما هذا فنعم: قال. وأخلي لك مئة أسري

أطلق له ثالث مئة : فذكر القصة مطولة وفيها. حدثنا الوليد بن حممد أن ابن حذافة أسر: وقد روى ابن عائذ قصة ابن حذافة فقال
  .أسري وأجازه بثالثني ألف دينار وثالثني وصيفة وثالثني وصيفاً

  .ويدل على ذلك مبالغته يف إكرام ابن حذافة. هذا امللك قد أسلم سراًولعل 

  .إمنا كنت اخترب شدتكم يف دينكم: وكذا القول يف هرقل إذ عرض على قومه الدخول يف الدين فلما خافهم قال

    

اف أن يكون قد خضع لإلسالم فمن أسلم يف باطنه هكذا فريجى له اخلالص من خلود النار إذ قد حصل يف باطنه إمياناً ما وإمنا خي
وللرسول واعتقد أما حق مع كون أنه على دين صحيح فتراه يعظم للدينني كما قد فعله كثري من املسلمانية الدواوين فهذا ال 

  .ينفعه اإلسالم حىت يتربأ من الشرك

  .مات ابن حذافة يف خالفة عثمان رضي اهللا عنهم

  أبو رافع

  .أسلم: امسه إبراهيم وقيل: من قبط مصر يقال. ه وسلمموىل رسول اهللا صلى اهللا علي

روى عدة . فلما أن بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالم العباس أعتقه. كان عبداً للعباس فوهبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أحاديث

: و بن الشريد ومجاعة كثرية وروى عنهروى عنه ولده عبيد اهللا بن أيب رافع وحفيده الفضل بن عبيد اهللا وأبو سعيد املقربي وعمر

  .علي ابن احلسني وما كأنه شافهه

إنه : وقيل. رضي اهللا عنه. تويف بالكوفة سنة أربعني: وقيل. تويف يف خالفة علي. شهد غزوة أحد واخلندق وكان ذا علم وفضل
  .خربت أنه كان قبطياًأ: قال بكري بن األشج. أوصى إىل علي فكان علي يزكي أموال بين أيب رافع وهم أيتام

انطلق معي : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجالً على الصدقة فقال أليب رافع: شعبة عن احلكم عن ابن أيب رافع عن أبيه
  ".يا أبا رافع إن موىل القوم من أنفسهم وإنا ال حتل لنا الصدقة: "حىت أستأذن رسول اهللا فاستأذنته فقال: قلت. فنصيب منها

مل يأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أنزل األبطح حني خرج من مىن ولكين جئت : قال أبو رافع: ليمان بن يسارقال س
  .فرتلت فجاء فرتل

  صهيب بن سنان

 وهو من أهل اجلزيرة سيب من قرية نينوى من أعمال. ويعرف بالرومي ألنه أقام يف الروم مدة. من النمر بن قاسط. أبو حيىي النمري

بل هرب : ويقال. املوصل وقد كان أبوه أو عمه عامالً لكسرى مث إنه جلب إىل مكة فاشتراه عبد اهللا بن جدعان القرشي التيمي
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  .كان من كبار السابقني البدريني. فأتى مكة وحالف ابن جدعان

. روى أحاديث معدودة. خرونحبيب وزياد ومحزة وسعيد بن املسيب وكعب احلرب وعبد الرمحن بن أيب ليلى وآ: حدث عنه بنوه

  .خرجوا له يف الكتب وكان فاضالً وافر احلرمة له عدة أوالد

  .وملا طعن عمر استنابه على الصالة باملسلمني إىل أن يتفق أهل الشورى على إمام وكان موصوفاً بالكرم والسماحة رضي اهللا عنه

صهيب : قال احلافظ ابن عساكر. رضي اهللا عنه. ة وأقبل على شأنهمات باملدينة يف شوال سنة مثان وثالثني وكان ممن اعتزل الفتن
  .أبو غسان النمري الرومي البدري املهاجري: بن سنان بن مالك بن عبد عمرو ابن عقيل بن عامر أبو حيىي ويقال

ومحزة وسعد وعباد عثمان وصيفي : روى عنه بنوه وابن عمر وجابر وابن املسيب وعبيد بن عمري وابن أيب ليلى وبنوه الثمانية
  .وحبيب وصاحل وحممد

: وأمه. حليف عبد اهللا بن جدعان التيمي القرشي. وذكره ابن سعد فسرد نسبه إىل أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط من ربيعة

  .وكان رجالً أمحر شديد احلمرة ليس بالطويل. سلمى بنت قعيد

  . وكذا فعل أمحد بن الربقي.وذكر شباب نسبه إىل النمر بزيادة آباء وحذف آخرين

  .كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا حيىي: عن محزة بن صهيب عن أبيه قال

  .صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يوحى إليه: عن صيفي بن صهيب عن أبيه قال

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عمار لقيت صهيباً على باب دار األرقم وفيه: وعن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن أبيه
  .فدخلنا فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا مث مكثنا يوماً على ذلك حىت أمسينا فخرجنا وحنن مستخفون

  ".صهيب سابق الروم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى يونس عن احلسن

  .وجاء هذا بإسناد جيد من حديث أيب أمامة وجاء من حديث أنس وأم هاينء

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وبالل وخباب وصهيب خمتصر: أول من أظهر اإلسالم سبعة: قال جماهد

عامالً لكسرى على األبلة وكانت منازهلم بأرض املوصل فأغارت الروم عليهم : كان أبو صهيب أو عمه: قال أبو عمر بن عبد الرب
وأما أهله فيزعمون أنه هرب من . ترته كلب وباعوه مبكة لعبد اهللا بن جدعان فأعتقهمث اش. فسبت صهيباً وهو غالم فنشأ بالروم

  .الروم وقدم مكة

    

خرجت مع عمر حىت دخل حائطاً لصهيب فلما : مصعب بن عبد اهللا عن أبيه عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
لوال ثالث خصال : فقال له عمر. بل هو غالم له يدعى حينس: لناس قلتما له يدعو ا: يا ناس يا أناس فقال عمر: رآه صهيب قال
  .احلديث... فيك يا صهيب

كان عمار بن ياسر يعذب حىت ال يدري ما : حدثنا عثمان بن حممد عن عبد احلكم بن صهيب عن عمر بن احلكم قال: الواقدي
" مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا: " نزلتيقول وكان صهيب يعذب حىت ال يدري ما يقول يف قوم من املسلمني حىت

  .110: النحل

فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه عمه وأما أبو بكر فمنعه قومه وأخذ اآلخرون مسى منهم صهيباً فألبسوهم : قال جماهد
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التلفظ بالكفر فجاء كل رجل قومه أدراع احلديد وصهروهم يف الشمس حىت بلغ اجلهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألوا يعين 
نزلت يف . 207البقرة " ومن الناس من يشري نفسه: "الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس. بأنطاع فيها املاء فألقوهم فيها إال بالالً

  .صهيب ونفر من أصحابه أخذهم أهل مكة يعذبوم لريدوهم إىل الشرك

مر املأل من قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه : كردوس عن ابن مسعود قالحدثنا أسباط حدثنا أشعث عن ": مسنده"أمحد يف 
واهللا أعلم "إىل قوله " وأنذر به الذين خيافون: "أرضيت ؤالء فرتل فيهم القرآن: وسلم وعنده خباب وصهيب وبالل وعمار فقالوا

  .58، 51األنعام " بالظاملني

أرأيتم إن تركت : أتيتنا صعلوكاً حقرياً فتغري حالك قال: راد اهلجرة قال له أهل مكةأن صهيباً حني أ: عوف األعرايب عن أيب عثمان
  ".ربح صهيب ربح صهيب: "نعم فخلع هلم ماله فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: مايل أخملون أنتم سبيلي قالوا

قال رسول : عن سعيد بن املسيب عن صهيب قاليعقوب بن حممد الزهري حدثنا حصني بن حذيفة بن صيفي حدثنا أيب وعموميت 
  .أرأيت دار هجرتكم سبخة بني ظهراين حرة فإما أن تكون هجر أو يثرب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وقد كنت مهمت باخلروج معه فصدين فتيان من قريش فجعلت ليليت تلك : قال
أعطيكم : فقلت هلم. قد شغله اهللا عنكم ببطنه ومل أكن شاكياً فناموا فذهبت فلحقين ناس منهم على بريد: لواأقوم ال أقعد فقا

وخرجت حىت قدمت على . احفروا حتت أسكفة الباب جتدوها وخذوا من فالنة احللتني: أواقي من ذهب وختلوين؟ ففعلوا فقلت
  .ما أخربك إال جربيل: يا أبا حيىي ربح البيع ثالثاً فقلت ":رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء فلما رآين قال

لقد : أقبل صهيب مهاجراً واتبعه نفر فرتل عن راحلته ونثل كنانته وقال: حدثنا علي بن زيد عن ابن املسيب قال: محاد بن سلمة
 شئتم دللتكم على مايل وخليتم علمتم أين من أرماكم وامي اهللا ال تصلون إيل حىت أرمي بكل سهم معي مث أضربكم بسيفي فإن

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء : "ربح البيع أبا حيىي ونزلت: فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. نفعل: سبيلي؟ قالوا
  ".مرضاة اهللا

  .وإمنا أخذته الروم من نينوى. هرب صهيب من الروم مبال فرتل مكة فعاقد ابن جدعان: وقال مصعب الزبريي

قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباء وقد رمدت : عبد احلكيم بن صهيب عن عمر بن احلكم بن ثوبان عن صهيب قال
أال ترى صهيباً يأكل الرطب وهو أرمد؟ فقال النيب صلى : يا رسول اهللا: يف الطريق وجعت وبني يديه رطب فوقعت فيه فقال عمر

  .فتبسم.  آكل على شق عيين الصحيحةإمنا: اهللا عليه وسلم يل ذلك قلت

  .صهيباً فيمن شهد بدراً: ذكر عروة وموسى بن عقبة وغريمها

حدثنا يوسف بن عدي حدثنا يوسف بن حممد بن يزيد بن صيفي عن أبيه عن جده عن أيب جده عن صهيب قال رسول : أبو زرعة
  ". صهيباً حب الوالدة لولدهامن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحب: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما : محاد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن سلمان وصهيباً وبالالً كانوا قعوداً فمر م أبو سفيان فقالوا
 صلى فأخرب بذلك النيب: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فقال أبو بكر. أخذت سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها بعد

أي إخواننا لعلكم : فرجع إليهم فقال". يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك: "اهللا عليه وسلم فقال
  .ال يا أبا بكر يغفر اهللا لك: غضبتم؟ قالوا
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وما : ث فيك قالأي رجل أنت لوال خصال ثال: قال عمر لصهيب: عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن محزة بن صهيب عن أبيه قال
قال فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه . اكتنيت وليس لك ولد وانتميت إىل العرب وأنت من الروم وفيك سرف يف الطعام: هن؟ قال

وسلم كناين أبا حيىي وأنا من النمر بن قاسط سبتين الروم من املوصل بعد إذ أنا غالم قد عرفت نسيب وأما قولك يف سرف الطعام 
  ".خريكم من أطعم الطعام: "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفإين مسعت ر

لوال ثالث فيك؟ وبعضهم : أن عمر قال لصهيب: وروى حممد بن عمرو بن علقمة عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه
لوال :  أن عمر قال لصهيب:ومحاد بن سلمة عن زيد بن أسلم. ولو انفلقت عين روثة ال نتسبت إليها: وزاد" عن أبيه"يرويه حبذف 

اكتناؤك وليس لك ولد وادعاؤك إىل النمر بن قاسط وأنت رجل ألكن : قال. وما هن فواهللا ما تزال تعيب شيئاً: ثالث خصال قال
  .وأما املال فهل تزاىن أنفق إال يف حق. واسترضع يل باألبلة فهذه من ذاك: احلديث وفيه.... وأنك ال متسك املال

  .إن حدث يب حدث فليصل بالناس صهيب ثالثاً مث أمجعوا أمركم يف اليوم الثالث: أبيه أن عمر قالوروى سامل عن 

: وقال املدائين. مات صهيب باملدينة يف شوال سنة مثان وثالثني عن سبعني سنة وكذلك قال املدائين وغريه يف وفاته: قال الواقدي

  .عاش ثالثاً وسبعني سنة

  .له حنو من ثالثني حديثاً روى له مسلم منها ثالثة أحاديث. مثانني سنة رضي اهللا عنهعاش أربعاً و: وقال الفسوي

  أبو طلحة األنصاري

زيد بن : وامسه. صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن بىن أخواله وأحد أعيان البدريني وأحد النقباء االثين عشر ليلة العقبة
  .له أحاديث. ناة بن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار اخلزرجي النجاريسهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد م

وكان قد سرد الصوم بعد . أنس بن مالك وزيد بن خالد اجلهين وابن عباس وابنه أبو إسحاق عبد اهللا بن أيب طلحة: روى عنه ربيبه
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ليس بطعام وال شراب: ويقولوهو الذي كان ال يرى بابتالع الربد للصائم بأساً 

  .ومناقبه كثرية". صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة: "وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رضي اهللا عنه. إنه غزا حبر الروم فتويف يف السفينة واألشهر أنه مات باملدينة وصلى عليه عثمان يف سنة أربع وثالثني: قيل

: قلت. ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه: كان أبو طلحة ومعاذ وأبو عبيدة يشربون بالشام الطالء: ن قتادة عن أنسابن أيب عروبة ع

  .هو الدبس

  .أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدراً: وذكر عروة وموسى بن عقبة وابن إسحاق

بل عاش بعده نيفاً : قلت. بعني سنة يسرد الصومإن أبا طلحة عاش بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أر: قال أبو زرعة الدمشقي
  .وعشرين سنة

  .أبو طلحة بدري نقيب صلى عليه عثمان جاء له حنو عشرين حديثاً: قال أمحد بن الربقي

قد غزوت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن أبا طلحة قال له بنوه: محاد بن سلمة عن ثابت وعلي بن زيد عن أنس
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  .فأىب فغزا يف البحر فمات. عمر فنحن نغزو عنكوأيب بكر و

أما إين فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك كافر فإن : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال
  .فأسلم وتزوجها. تسلم فذلك مهري ال أسألك غريه

  .الماإلس: فما مسعنا مبهر كان قط أكرم من مهر أم سليم: قال ثابت

وحدثناه شيخ مسعه من النضر بن : قال أبو داود. حدثنا سليمان بن املغرية ومحاد وجعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس: الطيالسي
فجاء أبو طلحة خيطب أم سليم . فانطلق حىت أتى الشام فهلك هناك. أرى هذا الرجل حيرم اخلمر: أنس قال مالك والد أنس المرأته

النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق : لكنك امرؤ كافر وال أريد مهراً إال اإلسالم قال فمن يل بذلك؟ قالتما مثلك يرد و: فقالت
  ".جاءكم أبو طلحة وغرة اإلسالم بني عينيه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. يريده

إن اهللا كان :  مث أخربته وقالتفتزوجها على ذلك احلديث بطوله وكيف مات ابنه منها وكتمته وتصنعت له حىت أصاا: قال
  .أعارك عارية فقبضها فاحتسب ابنك

  .لقد سقط السيف مين يوم بدر ملا غشينا من النعاس: قال أبو طلحة: قال أنس

أن أبا طلحة صام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة ال يفطر ال يوم فطر أو : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس
  .ى شرط مسلمغريب عل. أضحى

    

  .ال أتأمرن على اثنني وال أذمهما: أن أبا طلحة قال: وبه

أن أبا طلحة وكان يرمي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وكان رجالً رامياً وكان رسول اهللا إذا : ثابت عن أنس
  .يا رسول اهللا هكذا ال يصيبك سهم: قولرمى أبو طلحة رفع بصره ينظر أين يقع سهمه كان يدفع صدر رسول اهللا بيده وي

ملا كان يوم أحد ازم ناس عن رسول اهللا وأبو طلحة بني يديه جموباً عليه حبجفة وكان رامياً : عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال
مث " ثرها أليب طلحةان: "شديد الرتع كسر يومئذ قوسني أو ثالثة وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقول صلى اهللا عليه وسلم

  .يا نيب اهللا بأيب أنت ال تشرف ال يصيبك سهم حنري دون حنرك: يشرف إىل القوم فيقول أبو طلحة

فلقد رأيت عائشة وأم سليم وإما ملشمرات أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متوما وتفرغاا يف أفواه القوم وترجعان : قال
ابن عيينة حدثنا علي بن زيد عن أنس كان رسول اهللا صلى . أيب طلحة مرتني أو ثالثاً من النعاسفلقد وقع السيف من يد . فتمآلا

  ".صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة: "اهللا عليه وسلم يقول

  .نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء: وكان إذا بقي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم جثا بني يديه وقال

الثوري عن عبد اهللا بن ". لصوت أيب طلحة أشد على املشركني من فئة: "قال رسول اهللا: عن ثابت عن أنس قالمحاد بن سلمة 
  ".لصوت أيب طلحة يف اجليش خري من ألف رجل: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد بن عقيل عن جابر أو أنس قال

من قتل قتيالً فله : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم حنني: نسمحاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أ
  .فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجالً وأخذ أسالم". سلبه

حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحلق فناول احلالق شقه األمين فحلقه مث دعا أبا طلحة فأعطاه : هشام عن ابن سريين عن أنس
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  .ورواه ابن عون عن حممد فأرسله". احلق وأعطاه أبا طلحة فقسمه بني الناس: " األيسر وقالإياه مث ناوله شقه

يا رسول اهللا إن أحب أموايل إيل بريحاء وإا صدقة هللا أرجو : كان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماالً من خنل فقال: قال أنس
  ".ذلك مال رابح وإين أرى أن جتعلها يف األقربني! بخ: "برها وذخرها فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا فقال

  .كان أبو طلحة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يفطر إال يف سفر أو مرض: محيد عن أنس قال

تفرد به فيه علي بن . كان أبو طلحة يأكل الربد وهو صائم ويقول ليس بطعام وال بشراب وإمنا هو بركة: قتادة ومحيد عن أنس
  ".خذ عن عمك: "ن أنس فأخربت رسول اهللا فقالجدعان ع

فقال استنفرنا اهللا وأمرنا . 42التوبة ". انفروا خفافاً وثقاالً: "أن أبا طلحة قرأ: محاد بن سلمة عن ثابت وعلى بن زيد عن أنس
وأيب بكر وعمر وحنن إنك قد غزوت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يرمحك اهللا: شيوخنا وشبابنا جهزوين فقال بنوه

  .نغزو عنك اآلن

  .فغزا البحر فمات فلم جيدوا له جزيرة يدفنونه فيها إال بعد سبعة أيام فلم يتغري: قال

  .سنة اثنتني وثالثني: وقال خليفة وحده. مات سنة أربع وثالثني

  .حلق شقه اآلخر فأعطاه أبا طلحةحلق النيب صلى اهللا عليه وسلم شق رأسه فوزعه على الناس مث : قال لنا احلافظ أبو حممد

  .وكان جلداً صيتاً آدم مربوعاً ال يغري شيبه: قال

  .مات سنة إحدى ومخسني: صلى عليه عثمان وقيل

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نيفاً وعشرين حديثاً منها يف الصحيحني حديثان وتفرد البخاري حبديث ومسلم حبديث

  أبو بردة بن نيار

  .بن عبيد بن عمرو بن كالب بن دمهان البلوي القضاعي األنصاري من حلفاء األوسابن عمرو 

  .هاينء وهو خال الرباء بن عازب: وامسه

  .وحديثه يف الكتب الستة. شهد العقبة وبدراً واملشاهد النبوية وبقي إىل دولة معاوية

  .ابن أخته الرباء وجابر بن عبد اهللا وبشري بن يسار غريهم: حدث عنه

  .تويف سنة اثنتني وأربعني: وقيل. ان أحد الرماة املوصوفنيوك

  جبر بن عتيك

: بدري كبري. ابن قيس بن هيشة بن احلارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف األنصاري أبو عبد اهللا

  .امسه جابر: وقيل

شهد بدراً واملشاهد وكانت .  وسلم بينه وبني خباب بن اآلرتآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه. وله أوالد عتيك وعبد اهللا وأم ثابت
  .إليه راية بين معاوية بن مالك يوم الفتح
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  .تويف سنة إحدى وستني: قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن زبر وابن مندة

عتيك بن احلارث قال أخربين ويف املوطأ عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن جابر بن عتيك عن جده ألمه . قيل عاش إحدى وتسعني سنة
  .غلبنا عليك: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء يعود عبد اهللا بن ثابت فوجده قد غلب فاسترجع وقال: جابر بن عتيك

وصاحب تاريخ الوفاة وأن جرباً قدمي الوفاة وأن جابراً من بين غنم بن . الصحيح أن جابر بن عتيك هو صاحب هذا اخلرب: قلت
  .اهللا أعلمسلمة و

ومل يذكره ابن عقبة وال ابن . بدري جليل عده الواقدي وعبد اهللا بن حممد بن عمارة. وعمهما احلارث بن قيس بن هيشة األوسي
  .جرب بن عتيك ابن احلارث بن قيس بن هيشة: بل قال ابن إسحاق وأبو معشر. إسحاق وال أبو معشر

  األشعث بن قيس

  . بن عدي بن ربيعة بن معاوية األكرمني بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندةابن معدي كرب بن معاوية بن جبلة

ثور بن عفري بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب : واسم كندة
  .بن يعرب بن قحطان

  .كفره: مة أيوقيل له كندة ألنه كند أباه النع: ساقه ابن سعد قال

  .له صحبة ورواية. معدي كرب وكان أبداً أشعث الرأس فغلب عليه: وكان اسم األشعث

  .وأرسل عنه إبراهيم النخعي. حدث عنه الشعيب وقيس بن أيب حازم وأبو وائل

  .وأصيبت عينه يوم الريموك وكان أكرب أمراء علي يوم صفني

. 77: آل عمران". إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثناً قليالً: "نزلتيف : منصور واألعمش عن أيب وائل قال لنا األشعث

من حلف : "إذاً حيلف فقال: فيحلف؟ قلت: قال. ال: ألك بينة؟ قلت: خاصمت رجالً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ".على ميني فاجرة ليقتطع ا ماالً لقي اهللا وهو عليه غضبان

  .وفد األشعث يف سبعني من كندة على النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن الكليب

هل لك من ولد قلت صغري : قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد كندة فقال يل: جمالد عن الشعيب عن األشعث قال
  .احلديث.... ولد خمرجي إليك

ومل يأخذ لنفسه فأتى به . خذ باألمان فأخذ األمان لسبعنيارتد األشعث يف ناس من كندة فحوصر وأ: وعن إبراهيم النخعي قال
  .وزوجه أخته. متن علي وأسلم؟ قال ففعل: إنا قاتلوك ال أمان لك فقال: الصديق فقال

  .زوجين أختك فزوجه فروة بنت أيب قحافة: فقال أليب بكر: زاد غريه

  .رواه أبو عبيد يف األموال فلعل أباها فوض النكاح إىل أيب بكر

فاخترط سيفه ودخل سوق . أطلق وثاقه وزوجه أخته: ملا قدم باألشعث بن قيس أسرياً على أيب بكر: ن أيب خالد عن قيس قالاب
واهللا ما كفرت ولكن هذا الرجل : وصاح الناس كفر األشعث مث طرح سيفه وقال. اإلبل فجعل ال يرى ناقة وال مجال إال عرقبه

  .ويا أهل اإلبل تعالوا خذوا شرواها! يا أهل املدينة احنروا وكلوا.  لنا وليمة غري هذهزوجين أخته ولو كنا يف بالدنا لكانت
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  .رواه عبد املؤمن بن علي عن عبد السالم بن حرب عنه

قال أبو . إن هذا مل يرتد وإين ارتددت: شهدت جنازة فيها األشعث وجرير فقدم األشعث جريراً وقال: إمساعيل عن قيس قال
  . ميمنة علي يوم صفني األشعثكان على: عبيدة

حصل معاوية يف تسعني ألفاً فسبق فرتل الفرات وجاء علي فمنعهم : مسلمة بن حمارب عن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية قال
على معاوية املاء فبعث علي األشعث يف ألفني وعلى املاء ملعاوية أبو األعور يف مخسة آالف فاقتتلوا قتاالً شديداً وغلب األشعث 

  .املاء

  .ومن لك إمام مثل علي: فقال! حذر األشعث من الفنت فقيل له خرجت مع علي: األعمش عن حيان أيب سعيد التيمي قال

باملوت ددين ما أباليه هاتوا يل جامعة : دخل األشعث على علي يف شيء فتهدده باملوت فقال علي: وعن قيس بن أيب حازم قال
  .فطلبوا إليه فيه فتركه: الوقيداً مث أومأ إىل أصحابه ق

    

حلنا بني أهل العراق وبني املاء فأتانا فارس مث حسر : حدثنا صفوان بن عمرو حدثين أبو الصلت احلضرمي قال: أبو املغرية اخلوالين
ق فمن للبعوث هبوا أنكم قتلتم أهل العرا! اهللا اهللا يا معاوية يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم: فإذا هو األشعث بن قيس فقال

احلجرات " وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما: "والذراري؟ أم هبوا أنا قتلناكم فمن للبعوث والذراري؟ إن اهللا يقول
  .خل بني إخواننا وبني املاء: فقال أليب األعور. خلوا بيننا وبني املاء: فما تريد؟ قال: قال معاوية. 9

أن األشعث كان عامالً لعثمان على أذربيجان فحلف مرة على شيء فكفر عن ميينه : حممد بن األشعثروى الشيباين عن قيس بن 
  .خبمسة عشر ألفاً

قبحك اهللا من مال أما واهللا ما حلفت إال على حق : كان األشعث حلف على ميني مث قال: إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال
  .ولكنه رد على صاحبه وكان ثالثني ألفاً

صليت الفجر مبسجد األشعث فلما سلم اإلمام إذا بني يدي كيس ونعل فنظرت فإذا بني يدي كل : حدثنا أبو إسحاق قال: شريك
انظروا فكل من صلى الغداة يف مسجدنا فاجعلوا بني يديه كيساً : قدم األشعث الليلة فقال: ما هذا؟ قالوا: فقلت. رجل كيس ونعل

  .وحذاء

  .حلة ونعلني:  إسحاق إال أنه قالرواه أبو إسرائيل عن أيب

: أول من مشت معه الرجال وهو راكب: حدثنا على بن ثابت حدثنا أبو املهاجر عن ميمون ابن مهران قال: أمحد بن حنبل

  .روى حنوه أبو املليح عن ميمون. األشعث بن قيس

م احلسن بن علي فأمرهم أن يوضؤوه بالكافور ملا تويف األشعث بن قيس أتاه: قال إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر قال
  .وكانت بنته حتت احلسن. وضوءاً

  .عاش ثالثاً وستني سنة: وقيل. تويف سنة أربعني وزاد بعضهم بعد علي رضي اهللا عنه بأربعني ليلة ودفن يف داره: قالوا

  .وهو الذي صلى عليه. مات بالكوفة واحلسن ا حني صاحل معاوية: وقال حممد بن سعد

وكان ابنه حممد بن األشعث بعده من كبار األمراء وأشرافهم وهو والد األمري عبد الرمحن بن حممد بن األشعث الذي خرج : قلت
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إنه عمل معه أحداً ومثانني مصافاً معظمها : حبيث يقال. معه الناس وعمل مع احلجاج تلك احلروب املشهورة اليت مل يسمع مبثلها
  . خذل ابن األشعث وازم مث ظفروا به وهلكمث يف اآلخر. على احلجاج

  حاطب بن أبي بلتعة

  .عمرو بن عمري بن سلمة اللخمي املكي حليف بين أسد بن عبد العزى بن قصي

وكان تاجراً يف . وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس صاحب مصر. من مشاهري املهاجرين شهد بدراً واملشاهد
  .ن من الرماة املوصوفنيالطعام له عبيد وكا

روى هارون . كان حسن اجلسم خفيف اللحية أجىن إىل القصر ما هو شئن األصابع قاله الواقدي: ذكره احلاكم يف مستدركه فقال
إنه اطلع على : بن حيىي احلاطيب قال حدثين أبو ربيعة عن عبد احلميد بن أيب أنس عن صفوان بن سليم عن أنس مسع حاطباً يقول

من فعل : ويف يد علي الترس والنيب صلى اهللا عليه وسلم يغسل وجهه من املاء فقال حاطب: صلى اهللا عليه وسلم بأحد قالالنيب 
إين مسعت صائحاً على اجلبل قتل حممد فأتيت إليك وكأن : عتبة بن أيب وقاص هشم وجهي ودق رباعييت حبجر فقلت: هذا؟ قال

فمضيت حىت ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فرتلت فأخذت .  حيث توجهقد ذهبت روحي فأين توجه عتبة فأشار إىل
  .إسناد مظلم. رضي اهللا عنك مرتني: فقال. رأسه وسلبه وفرسه وجئت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم ذلك إيل ودعا يل

كذبت ال يدخلها أبداً وقد شهد : قال! خلن الناريا نيب اهللا ليد: أن عبداً حلاطب شكا حاطباً فقال: الليث عن أيب الزبري عن جابر
  .بدراً واحلديبية صحيح

أن أباه كتب إىل كفار قريش كتاباً فدعا رسول اهللا صلى اهللا : إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عبد الرمحن بن حاطب
 فلقياها وطلبا الكتاب وأخرباها أما غري منصرفني ".انطلقا حىت تدركا امرأة معها كتاب فائتياين به: "عليه وسلم علياً والزبري فقال

فحلته من رأسها قال فدعا . بلى ولكن رسول اهللا حدثنا أن معك كتاباً: ألستما مسلمني قاال: قالت. حىت يرتعا كل ثوب عليها
ة قرابيت وولدي وكنت كان مبك: ؟ قال"ما محلك: "فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاطباً حىت قرئ عليه الكتاب فاعترف

  .غريباً فيكم معشر قريش

    

اعملوا ما : ال إنه قد شهد بدراً وإنك ال تدري لعل اهللا قد اطلع عل أهل بدر فقال: "قال. ائذن يل يا رسول اهللا يف قتله: فقال عمر
  .إسناده صاحل وأصله يف الصحيحني". شئتم فإين غافر لكم

  .ب يشكون منه من أجل النفقة عليهم فالمه يف ذلكوقد أتى بعض مواليه إىل عمر بن اخلطا

  .وعبد الرمحن ولده ممن ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وله رؤية

  .يروي عنه ولده الفقيه حيىي وعروة بن الزبري وغريمها تويف سنة مثان وستني

  .ومات حاطب سنة ثالثني

  أبو ذر
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  .برير بن عبد اهللا: وقيل. برير بن جنادة: قيلو. جندب بن سكن: جندب بن جنادة الغفاري وقيل

أنه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار أخي ثعلبة ابين مليل بن ضمرة أخي ليث والديل أوالد : ونبأين الدمياطي
  .بكر أخي مرة والد مدجل بن مرة ابين عبد مناة بن كنانة

  .مد صلى اهللا عليه وسلمأحد السابقني األولني من جنباء أصحاب حم: قلت

مث إنه رد إىل بالد قومه فأقام ا بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له بذلك فلما أن هاجر النيب . كان خامس مخسة يف اإلسالم: قيل
  .وكان يفيت يف خالفة أيب بكر عمر وعثمان. صلى اهللا عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر رضي اهللا عنه والزمه وجاهد معه

حذيفة بن أسيد الغفاري وابن عباس وأنس بن مالك وابن عمر وجبري بن نفري وأبو مسلم اخلوالين وزيد بن وهب وأبو : عنهروى 
األسود الدئلي وربعي بن حراش واملعرور بن سويد وزر بن حبيش وأبو سامل اجليشاين سفيان بن هاينء وعبد الرمحن بن غنم 

 بن الصامت وأبو عثمان النهدي وسويد بن غفلة وأبو مراوح وأبو إدريس اخلوالين واألحنف بن قيس وقيس بن عباد وعبد اهللا
وسعيد بن املسيب وخرشة بن احلر وزيد ين ظبيان وصعصعة بن معاوية وأبو السليل ضريب بن نفري وعبد اهللا بن شقيق وعبد 

اخلشخاش وأبو مسلم اجلذمي وعطاء بن الرمحن بن أيب ليلى وعبيد بن عمري وغضيف بن احلارث وعاصم بن سفيان وعبيد بن 
يسار وموسى بن طلحة وأبو الشعثاء احملاريب ومورق العجلي ويزيد بن شريك التيمي و أبو األحوص املدين شيخ للزهري وأبو أمساء 

  .الرحيب وأبو بصرة الغفاري وأبو العالية الرياحي وابن احلوتكية وجسرة بنت دجاجة

  .كان آدم ضخماً جسيماً كث اللحية: لوقي. فاتته بدر قاله أبو داود

  .وكان رأساً يف الزهد والصدق والعلم والعمل قواالً باحلق ال تأخذه يف اهللا لومة الئم على حدة فيه

  .وقد شهد فتح بيت املقدس مع عمر

:  علي بن احلسن احلافظأخربنا: أخربنا زين األمناء حسن بن حممد: أخربنا اخلضر بن عبد الرمحن األزدي وأمحد بن هبة اهللا قاال

أخربنا الفضل بن جعفر التميمي أخربنا عبد الرمحن بن القاسم : أخربنا حممد بن علي بن سلوان: حدثنا علي بن إبراهيم احلسيين
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب بن إدريس اخلوالين عن أيب ذر الغفاري عن رسول : حدثنا أبو مسهر: اهلامشي

يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عن اهللا تبارك وتعاىل أنه قال
يا عبادي كلكم جائع . تظاملوا يا عبادي إنكم الذين ختطؤون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب وال أبايل فاستغفروين أغفر لكم

يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم .  فاستطعموين أطعمكم يا عبادي كلكم عاٍر إال من كسوته فاستكسوين أكسكمإال من أطعمته
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم . وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مل ينقص ذلك من ملكي شيئاً

يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا يف . ئاًوجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم مل يزد ذلك يف ملكي شي
صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل واحد منهم ما سأل مل ينقص ذلك من ملكي شيئاً إال كما ينقص البحر أن يغمس احمليط غمسة 

  ". يلومن إال نفسهيا عبادي إمنا هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال. واحدة

  .أخرجه مسلم. كان أبو إدريس إذا حدث ذا احلديث جثا على ركبتيه: قال سعيد

  .كان أبو ذر وأبو الدرداء يف مظلتني من شعر بدمشق: نقل الواقدي عن خالد بن حيان قال

  .امسه برير: وقال سعيد بن عبد العزيز. يزيد بن جنادة: أبو ذر امسه: وقال أمحد بن الربقي



الذهيب-سري أعالم النبالء  188  

    

كنت أعزب عن املاء ومعي أهلي فتصيبين اجلنابة فوقع ذلك يف نفسي فنعت يل أبو ذر : قال أبو قالبة عن رجل عامري قال
  .فحججت فدخلت مسجد مىن فعرفته فإذا شيخ معروق آدم عليه حلة قطري

لي إذ دخل رجل طوال آدم أبيض قدمت املدينة فدخلت مسجدها فبينما أنا أص: حدثين األحنف بن قيس قال: وقال محيد بن هالل
  .أبو ذر: من هذا قالوا: فاتبعته فقلت. الرأس واللحية حملوق يشبه بعضه بعضاً

خرجنا من قومنا غفار وكانوا حيلون : قال أبو ذر: سليمان بن املغرية وابن عون عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت قال
إنك إذا خرجت عن أهلك : فحسدنا قومه فقالوا. رتلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسنالشهر احلرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا ف

فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته و ال مجاع لك فيما بعد فقدمنا . خيالفك إليهم أنيس فجاء خالنا فذكر لنا ما قيل له
نافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخري أنيساً صرمتنا فاحتملنا عليها وجعل خالنا يبكي فانطلقنا حىت نزلنا حبضرة مكة ف

  .فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها

: أين توجه؟ قال: قلت. هللا: ملن قال: قلت. وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني: قال

  .لقيت كأين خفاء حىت تعلوين الشمسحيث وجهين اهللا أصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليل أ

لقيت رجالً مبكة : ما صنعت قال: فقلت. فانطلق أنيس حىت أتى مكة فراث علي مث جاء. إن يل حاجة مبكة فاكفين: فقال أنيس
لقد : وكان أنيس أحد الشعراء فقال: قال. شاعر كاهن ساحر: يقولون: فما يقول الناس؟ قال: قلت. على دينك يزعم أنه مرسل

عت قول الكهنة وما هو بقوهلم ولقد وضعت قوله على أقوال الشعراء فما يلتئم على لسان أحد أنه شعر واهللا إنه لصادق وإم مس
  .فاكفين حىت أذهب فأنظر: قلت! لكاذبون

لوادي بكل فمال علي أهل ا: قال. الصابئ: من هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إيل فقال: فأتيت مكة فتضعفت رجالً منهم فقلت
  .مدرة وعظم حىت خررت مغشياً علي فارتفعت حني ارتفعت كأين نصب أمحر فأتيت زمزم فغسلت عين الدماء وشربت من مائها

فسمنت حىت تكسرت عكين وما وجدت على كبدي سخفة . وقد لبثت يا ابن أخي ثالثني بني ليلة ويوم مايل طعام إال ماء زمزم
  .جوع

أنكحا أحدمها : فقلت. اء إضحيان جاءت امرأتان تطوفان وتدعوان إسافاً ونائلة فأتتا علي يف طوافهمافبينا أهل مكة يف ليلة قمر
لو كان ها هنا أحد من : فانطلقتا تولوالن تقوالن. هن مثل اخلشبة غري أين ال أكين: فقلت. األخر فما تناهتا عن قوهلما فأتتا علي

: فما قال لكما قالتا: قال. الصابئ بني الكعبة وأستارها: ما لكما قالتا:  هابطتان فقالأنفارنا فاستقبلهما رسول اهللا وأبو بكر ومها

  .إنه قال كلمة متأل الفم

عليك : قال. وكنت أول من حياه بتحية اإلسالم. وجاء رسول اهللا حىت استلم احلجر مث طاف بالبيت هو وصاحبه مث صلى: قال
  .وى بيده ووضع أصابعه على جبهتهمن غفار فأه: ورمحة اهللا من أين أنت؟ قلت

  .كره أين انتميت إىل غفار فذهبت آخذ بيده فدفعين صاحبه وكان أعلم به مين: فقلت يف نفسي

ما كان يل طعام إال : فمن كان يطعمك قلت: منذ ثالثني من بني ليلة ويوم قال: مىت كنت ها هنا قلت: مث رفع رأسه فقال: قال
  ".إا مباركة إا طعام طعم: "قال. بطين سخفة جوعماء زمزم فسمنت وما أجد على 
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فكان أول طعام . يا رسول اهللا ائذن يل يف طعامه الليلة فانطلقنا ففتح أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف: فقال أبو بكر
  .أكلته ا

راها إال يثرب فهل أنت مبلغ عين قومك لعل إنه قد وجهت يل أرض ذات خنل ال أ: "وأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ".اهللا أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟

ما يب رغبة عن دينك فإين قد أسلمت : قال. صنعت أين أسلمت وصدقت: ما صنعت قلت: فانطلقت فلقيت أنيساً فقال: قال
: وقال نصفهم. بن رخصه وكان سيدهمفأسلمت أمنا فاحتملنا حىت أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم وكان يؤمهم إمياء . وصدقت

  .فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فأسلم نصفهم الباقي. إذا قدم رسول اهللا املدينة أسلمنا

  .يا رسول اهللا إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا : وجاءت أسلم فقالوا

  .أخرجه مسلم". ا وأسلم ساملها اهللاغفار غفر اهللا هل: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

بلغين أن رجالً مبكة قد خرج يزعم أنه نيب : قال أبو ذر: بلى قال: أال أخربكم بإسالم أيب ذر قلنا: قال لنا ابن عباس: قال أبو مجرة
 لقد رأيت رجالً يأمر واهللا: ما عندك قال: فانطلق فلقيه مث رجع فقلت. انطلق إىل هذا الرجل فكلمه: فأرسلت أخي ليكلمه فقلت

فأخذت جراباً وعصاً مث أقبلت إىل مكة فجعلت ال أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من . مل تشفين: قلت. باخلري وينهى عن الشر
فانطلقت معه ال . انطلق إىل املرتل: قال. نعم: هذا رجل غريب قلت: ماء زمزم وأكون يف املسجد فمر علي بن أيب طالب فقال

أما آن : فلما أصبح الغد جئت إىل املسجد ال أسأل عنه وليس أحد خيربين عنه بشيء فمر يب علي فقال!  شيء وال خيربينأسأله عن
. قد بلغنا أنه قد خرج نيب: قلت. أفعل: إن كتمت علي أخربتك قال: ما أمرك وما أقدمك قلت: قال. ال: للرجل أن يعود قلت

 وادخل حيث أدخل فإين إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إىل احلائط كأين أصلح نعلي أما قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعين: قال
  .وامض أنت

فعرض علي فأسلمت مكاين . يا رسول اهللا اعرض علي اإلسالم: فمضى ومضيت معه فدخلنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت
والذي بعثك باحلق ألصرخن ا بني : فقلت. هورنا فأقبليا أبا ذر اكتم هذا األمر وارجع إىل قومك فإذا بلغك ظ: فقال يل
  .أظهرهم

قوموا إىل هذا : فقالوا. يا معشر قريش إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد عبده ورسوله: فجاء إىل املسجد وقريش فيه فقال
فار ومتجركم وممركم على غفار ويلكم تقتلون رجالً من غ: الصاىبء فقاموا فضربت ألموت فأدركين العباس فأكب علي وقال

قوموا إىل هذا الصاىبء فصنع يب كذلك وأدركين العباس : فقالوا. فلما أصبحت رجعت فقلت مثل ما قلت باألمس. فأطلقوا عين
  .فهذا أول إسالم أيب ذر. فأكب علي

  .البخاري ومسلم من طريق املثىن بن سعيد عن أيب مجرة: أخرجه

كان أبو ذر رجالً يصيب وكان :  أخربنا ابن أيب سربة عن حيىي بن شبل عن خفاف بن إمياء قالأخربنا حممد بن عمر: ابن سعد
شجاعاً ينفرد وحده يقطع الطريق ويغري على الصرم يف عماية الصبح على ظهر فرسه أو قدميه كأنه السبع فيطرق احلي ويأخذ ما 

  .هللا عليه وسلم وهو يومئذ يدعو خمتفياً فأقبل يسأل عنهأخذ مث إن اهللا قذف يف قلبه اإلسالم ومسع مقالة النيب صلى ا
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  .كان أبو ذر يتأله يف اجلاهلية ويوحد وال يعبد األصنام: وعن أيب معشر السندي

كنت رابع اإلسالم أسلم : أخربنا أبو زميل عن مالك ابن مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال: النضر بن حممد أخربنا عكرمة بن عمار
جندب رجل : من أنت؟ قلت: وأسلمت فرأيت االستبشار يف وجهه فقال. سالم عليك يا نيب اهللا: ت نيب اهللا فقلتقبلي ثالثة فأتي

  .من غفار

  .وكان فيهم من يسرق احلاج. فرأيتها يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .أنا ربع اإلسالم: بسة كل منهما يقولكان أبو ذر وعمرو بن ع: وعن حمفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن جبري بن نفري قال

  .كان حامل راية غفار يوم حنني أبو ذر: قال الواقدي

  .أبطأت يف غزوة تبوك من عجف بعريي: وكان يقول

ملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : حدثين بريدة بن سفيان عن حممد بن كعب القرظي عن ابن مسعود قال: ابن إسحاق
دعوه إن يكن فيه خري فسيلحقكم وإن يكن غري : "يا رسول اهللا ختلف فالن فيقول: ال يتخلف الرجل فيقولونتبوك جعل ال يز

  .يا رسول اهللا ختلف أبو ذر وأبطأ به بعريه: حىت قيل". ذلك فقد أراحكم اهللا منه

: ونظر ناظر فقال. لى اهللا عليه وسلموتلوم بعري أيب ذر فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره وخرج يتبع رسول اهللا ص: قال

هو واهللا أبو ذر فقال رسول اهللا صلى اهللا : فلما تأمله القوم قالوا". كن أبا ذر: "إن هذا لرجل ميشي على الطريق فقال رسول اهللا
  ".رحم اهللا أبا ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده: "عليه وسلم

إذا مت فاغسالين وكفناين وضعاين : فلما حضرته الوفاة أوصى امرأته وغالمه فقال. بذةفضرب الدهر من ضربه وسري أبو ذر إىل الر
  .هذا أبو ذر: على الطريق فأول ركب ميرون بكم فقوال

فإذا عبد اهللا بن مسعود يف رهط من أهل . فاطلع ركب فما علموا به حىت كادت ركائبهم توطأ السرير. فلما مات فعال به ذلك
يرحم اهللا أبا ذر : "صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاستهل ابن مسعود يبكي وقال. جنازة أيب ذر: هذا قيلما : الكوفة فقال

  .فرتل فوليه بنفسه حىت أجنه". ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده

    

عري أن ألقي عيسى ما تؤيسين رقة عظمي وال بياض ش: مسعت أبا ذر يقول: شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن كليب بن شهاب
  .ابن مرمي

  .ترك أتانني ومحاراً وأعرتاً وركائب: ما ترك أبو ذر؟ قال: سألت ابن أخت أليب ذر: وعن ابن سريين

إنك ضعيف وإا خزي وندامة : "أن أبا ذر سأل رسول اهللا اإلمرة فقال: حيىي بن سعيد األنصاري أخربنا احلارث بن يزيد احلضرمي
  ".أدى الذي عليه فيهاإال من أخذها حبقها و

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتدىء : أبو بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن احلارث عن أيب الدرداء قال
  .أبا ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب

يل وميكائيل يف صدره إال ما ترك رسول اهللا شيئاً مما صبه جرب: قال أبو ذر: فضيل بن مرزوق حدثنين جبلة بنت مصفح عن حاطب
  .هذا منكر. قد صبه يف صدري وال تركت شيئاً مما صبه يف صدري إال قد صببته يف صدر مالك ابن ضمرة
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: أوصاين خبمس: "أخربنا عمر موىل غفرة عن ابن كعب عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عبد الرمحن بن أيب الرجال

نظر إىل من حتيت وال أنظر إىل من فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول احلق وإن كان مراً وأن أرحم املساكني وأجالسهم وأ
  ".أقول ال حول وال قوة إال باهللا

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت عبد اهللا بن عمرو: األعمش عن عثمان بن عمري عن أيب حرب بن أيب األسود

  ". أظلت اخلضراء من رجل أصدق هلجة من أيب ذرما أقلت الغرباء وال"

  .وجاء حنوه جلابر وأيب هريرة: مثله. محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن بالل بن أيب الدرداء عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

من سره أن ينظر إىل : "سلمأبو أمية بن يعلى وهو واه عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ".تواضع عيسى ابن مرمي فلينظر إىل أيب ذر

فقال أبو ". أيكم يلقاين على احلال الذي أفارقه عليه: "أخربنا مالك بن دينار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: سالم بن مسكني
غرباء على ذي هلجة أصدق من أيب ذر من سره أن ينظر ما أظلت اخلضراء وال أقلت ال: "فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. أنا: ذر

  ".إىل زهد عيسى فلينظر إىل أيب ذر

سئل علي عن : مث قال ابن جريج ورجل عن زاذان قاال. حجاج بن حممد عن ابن جريج أخربين أبو حرب بن أيب األسود عن أبيه
  .علم يكثر السؤال وعجز عن كشف ما عنده من العلموعى علماً عجز عنه وكان شحيحاً على دينه حريصاً على ال: أيب ذر فقال

دخلت مع أيب ذر يف رهط من غفار على عثمان من باب ال : أخربنا عبد اهللا بن الصامت قال: سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل
م يا أمري املؤمنني واهللا ما أنا أحسبتين منه: وختوفنا عثمان عليه فانتهى إليه فسلم مث ما بدأه بشيء إال أن قال: يدخل عليه منه قال
  .مث استأذنه إىل الربذة. منهم وال أدركهم

حدثنا عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه : حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب إدريس عن املسيب بن جنبة عن علي أنه قيل له
أبو ذر : مسع علياً يقول: و إسحاق عن هاينء بن هاينءعلم العلم مث أوكى فربط عليه رباطاً شديداً؟ أب: وسلم حدثنا عن أيب ذر قال

  .وعاء ملىء علما أوكى عليه فلم خيرج منه شيء حىت قبض

  ".اللهم اغفر أليب ذر وتب عليه: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب سلمة مرسالً

فسمى فيهم ". قاء ووزراء وإين أعطيت أربعة عشرإنه مل يكن نيب إال وقد أعطي سبعة رف: "ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أبا ذر

أمرت حبب أربعة وأخربين اهللا تعاىل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شريك عن أيب ربيعة اإليادي عن ابن بريدة عن أبيه قال
  ".علي وأبو ذر وسلمان واملقداد ابن األسود: "من هم يا رسول اهللا قال: قلت". أنه حيبهم

    

أن أبا ذر كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا فرغ من خدمته أوى إىل املسجد وكان هو : حدثتين أمساء: قال شهر بن حوشب
فنكته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجله حىت استوى جالساً . فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده منجدالً يف املسجد. بيته

أحلق بالشام : قال" كيف أنت إذا أخرجوك منه؟: "فأين أنام هل يل من بيت غريه؟ فجلس إليه مث قال: قال" ئماً؟أال أراك نا: "فقال
: قال" كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟: "قال له. فإن الشام أرض اهلجرة وأرض احملشر وأرض األنبياء فأكون رجالً من أهلها
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  .آخذ إذاً سيفي فأقاتل حىت أموت: قال" نت إذا أخرجوك منه الثانية؟فكيف أ: "قال. أرجع إليه فيكون بييت ومرتيل

تنقاد : "قال. بلى بأيب وأمي يا رسول اهللا: قال" أدلك على خري من ذلك؟: "فكشر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال
  ".هلم حيث قادوك حىت تلقاين وأنت على ذلك

  .أخرجه أمحد يف مسنده

بايعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ربنا أبو املغرية أخربنا صفوان بن عمرو عن أيب اليمان وأيب املثىن أن أبا ذر قالويف املسند أخ
  .أبو اليمان هو اهلوزين. مخساً وواثقين سبعاً وأشهد اهللا علي سبعاً أال أخاف يف اهللا لومة الئم

أخربنا املسعودي أخربنا أبو عمر الشامي عن عبيد بن اخلشخاش عن أيب ذر : يأخربنا أبو جعفر الصائغ مبكة أخربنا املقر: الدغويل
" قم فصل: "ال قال: قلت" أصليت؟: "أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد فجلست إليه فقال: رضي اهللا عنه قال

: مث قال" نعم: " وهل لإلنس من شياطني قال:قلت" يا أبا ذر استعذ باهللا من شياطني اإلنس واجلن: "فقمت فصليت مث أتيته فقال

خري موضوع فمن شاء أكثر : "فما الصالة؟ قال: قلت". ال حول وال قوة إال باهللا: يا أبا ذر أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة؟ قل"
فأيها أفضل : قلت. "أضعاف مضاعفة وعند اهللا مزيد: "فما الصدقة قال: قلت" فرض جمزئ: "فما الصيام قال: قلت". ومن شاء أقل

فأي األنبياء : قلت" اهللا ال إله إال هو احلي القيوم: "فأي ما أنزل اهللا عليك أعظم قال: قلت" جهد من مقل أو سر إىل فقري: "قال
  ."ثالث مئة ومخسة عشر مجاً غفرياً: فكم املرسلون يا رسول اهللا قال: قلت" نعم مكلم: "قلت نبياً كان؟ قال: آدم: "كان أول قال

إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها وحنا بيده حنو الشام وال أرى : "هشام عن ابن سريين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب ذر
  ".امسع وأطع ولو لعبد حبشي: "فما تأمرين قال: قال" ال: "أوال أقاتل من حيول بيين وبني أمرك قال: قال". أمراءك يدعونك

فطلبه عثمان مث بعثوا أهله من بعده فوجدوا عندهم كيساً أو شيئاً . إىل الشام فكتب معاوية إنه قد أفسد الشامفلما كان ذلك خرج 
  .ما شاء اهللا فإذا هي فلوس: فظنوه دراهم فقالوا

ي لعثمان ال حاجة يل يف دنياكم ائذن يل حىت أخرج إىل الربذة فأذن له فخرج إليها وعليها عبد حبش: كن عندي قال: فقال عثمان
  .تقدم فصل: فتأخر وقت الصالة ملا رأى أبا ذر فقال أبو ذر

كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محار : سفيان بن حسني عن احلكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال
  .وعليه برذعة أو قطيفة

أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم : الصامت عن أيب ذر قالأخربنا سالم أبو املنذر عن حممد بن واسع عن عبد اهللا بن : عفان
أمرين حبب املساكني والدنو منهم وأمرين أن انظر إىل من هو دوين وأن ال أسأل أحداً شيئاً وأن أصل الرحم وإن أدبرت : "بسبع

  ". إال باهللا فإن من كرت حتت العرشال حول وال قوة: وأن أقول احلق وإن كان مراً وأال أخاف يف اهللا لومة الئم وأن أكثر من قول

أتيت أبا ذر وهو جالس عند اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه فأتاه رجل : حدثين أبو كثري عن أبيه قال: األوزاعي
هذه وأشار بيده أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة على : أمل ينهك أمري املؤمنني عن الفتيا فرفع رأسه مث قال: فوقف عليه فقال

  .مرثد: اسم أيب كثري. إىل قفاه مث ظننت أين أنفذ كلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن جتيزوا علي ألنفذا

  .مث ضرب بيده على صدره. مل يبق أحد ال يبايل يف اهللا لومة الئم غري أيب ذر وال نفسي: وعن ثعلبة بن احلكم عن علي قال

    



الذهيب-سري أعالم النبالء  193  

قدمت املدينة فبينا أنا يف حلقة فيها مأل من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب : عن يزيد بن الشخري عن األحنف قالاجلريري 
بشر الكنازين برضف حيمى عليه يف نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حىت : أخشن اجلسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال

  . من حلمة ثديه يتجلجلخيرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حىت خيرج

  .فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً: قال

إن هؤالء ال يعقلون شيئاً إن خليلي أبا : قال. ما رأيت هؤالء إال كرهوا ما قلت هلم: فأدبر فتبعته حىت جلس إىل سارية فقلت
 ترى أحداً فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظنه يبعثين يف حاجة يا أبا ذر فأجبته فقال: القاسم صلى اهللا عليه وسلم دعاين فقال

  .مث هؤالء جيمعون الدنيا ال يعقلون شيئاً". ما يسرين أن يل مثله ذهباً أنفقه كله إال ثالثة دنانري: "أراه فقال: فقلت

 أستفتيهم عن دين حىت أحلق باهللا ال وربك ما أسأهلم دنيا وال: مالك وإلخوانك من قريش ال تعتريهم وال تصيب منهم؟ قال: فقلت
  .ورسوله

  .األسود بن شيبان عن يزيد بن الشخري عن أخيه مطرف عن أيب ذر فذكر بعضه

قدم أبو ذر من الشام فدخل املسجد وأنا جالس : حدثنا عمران بن أيب أنس عن مالك بن أوس بن احلدثان قال: موسى بن عبيدة
حدثنا ما مسعت من رسول : واجتمع الناس عليه فقالوا". أهلاكم التكاثر: "ز فيهما مث قرأفسلم علينا وأتى سارية فصلى ركعتني جتو

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من مجع ديناراً أو . يف اإلبل صدقتها ويف البقر صدقتها ويف الرب صدقته: "مسعت حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال
  ". ينفقه يف سبيل اهللا كوى بهترباً أو فضة ال يعده لغرمي وال

  .من أنت ابن أخي فانتسبت له: قال. يا أبا ذر انظر ما خترب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن هذه األموال قد فشت: قلت

واه موسى ضعف ر. 35التوبة " والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا"قد عرفت نسبك األكرب ما تقرأ : فقال
  .عنه الثقات

. مسعت مالك بن عبد اهللا الزيادي حيدث عن أيب ذر أنه جاء يستأذن على عثمان فأذن له وبيده عصا: حدثنا أبو قبيل: ابن هليعة

فرفع أبو ذر عصاه . إن كان فضل فيه حق اهللا فال بأس عليه: يا كعب إن عبد الرمحن تويف وترك ماالً فما ترى قال: فقال عثمان
ما أحب أن يل هذا اجلبل ذهباً أنفقه ويتقبل مين أذر خلفي منه : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: اً وقالوضرب كعب

  .نعم: أمسعته قال مراراً قال: أنشدك اهللا يا عثمان". ستة أواق

  .هذا دال على فضل إنفاقة وكراهية مجعه ال يدل على حترمي: قلت

واهللا ما أنا منهم يا : دخلت مع أيب ذر على عثمان فلما دخل حسر عن رأسه وقال: الصامت قالمحيد بن هالل عن عبد اهللا بن 
: قال. صدقت يا أبا ذر إمنا أرسلنا إليك لتجاورنا باملدينة: سيماهم احللق قال له عثمان: قال ابن شوذب. أمري املؤمنني يريد اخلوارج

 ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة تغدو عليك وتروح قال ال حاجة يل يف ذلك نعم: قال. ال حاجة يل يف ذلك ائذن يل إىل الربذة
  .يكفي أبا ذر صرميته

  .دونكم معاشر قريش دنياكم فاعذموها ودعونا وربنا: فلما خرج قال

 يا أبا إسحاق ما تقول: ودخل عليه وهو يقسم وعبد الرمحن بن عوف بني يديه وعنده كعب فأقبل عثمان على كعب فقال: قال
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فغضب ورفع عليه العصا وقال وما تدري يا ابن . إين ألرجو له: فيمن مجع هذا املال فكان يتصدق منه ويصل الرحم قال كعب
  .اليهودية ليودن صاحب هذا املال لو كان عقارب يف الدنيا تلسع السويداء من قلبه

يا أبا ذر ما : ذن له إذ مر به رجل من قريش فقالحدثنا غزوان أبو حامت قال بينا أبو ذر عند باب عثمان ليؤ: السري بن حيىي
  .يأىب هؤالء أن يأذنوا لنا فدخل الرجل فقال يا أمري املؤمنني ما بال أيب ذر على الباب: جيلسك ها هنا قال

ه أرأيت املال إذا أدى زكاته هل خيشى على صاحب: فأذن له فجاء حىت جلس ناحية ومرياث عبد الرمحن يقسم فقال عثمان لكعب
يا ابن اليهودية تزعم أن ليس عليه حق يف ماله إذا آتى زكاته واهللا : فقام أبو ذر فضربه بعصا بني أذنيه مث قال. ال: فيه تبعة قال

  .8الدهر " ويطعمون الطعام على حبه: "اآلية ويقول. 9احلشر " ويؤثرون على أنفسهم: "يقول

  .إمنا نكره أن نأذن أليب ذر من أجل ما ترى: فقال عثمان للقرشي. فجعل يذكر حنو هذا من القرآن

    

كان أبو ذر خيتلف من الربذة إىل املدينة خمافة األعرابية فكان حيب الوحدة فدخل على عثمان وعنده : وروي عن ابن عباس قال
  .احلديث.... كعب

  .يا أبا ذر اتق اهللا واكفف يدك ولسانك: فشج كعباً فاستوهبه عثمان فوهبه له وقال: وفيه

يا أمري املؤمنني هذا أبو : فقلت. استأذن أبو ذر على عثمان فتغافلوا عنه ساعة: أخربنا ابن نفيع عن ابن عباس قال: موسى بن عبيدة
فأذنت له فجلس على سرير مرمول فرجف به السرير وكان عظيماً طويالً . ائذن له إن شئت أن تؤذينا وتربح بنا: ذر بالباب قال

واهللا ما أدري ما بينتك : إين أنزع عليك بالبينة قال: قال. ما قلت:  الزاعم أنك خري من أيب بكر وعمر قالأما إنك: فقال عثمان
إن أحبكم إيل : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فكيف إذا قلت قال: قال. وقد علمت ما قلت! وما تأيت به؟

وكلكم قد أصاب من الدنيا وأنا على ما عاهدته عليه وعلى اهللا متام ". ليهوأقربكم مين الذي يلحق يب على العهد الذي عاهدته ع
  .النعمة

فكان . فكان حيدث بالشام فاستهوى قلوب الرجال. وسأله عن أشياء فأخربه بالذي يعلمه فأمره أن يرحتل إىل الشام فيلحق مبعاوية
وال درهم وال ترب وال فضة إال شيء ينفقه يف سبيل اهللا أو ال يبينت عند أحدكم دينار : معاوية ينكر بعض شأن رعيته وكان يقول

  .يعده لغرمي

  .وإن معاوية بعث إليه بألف دينار يف جنح الليل فأنفقها

: يا بين قل له: أنقذ جسدي من عذاب معاوية فإين أخطأت قال: اذهب إىل أيب ذر فقل: فلما صلى معاوية الصبح دعا رسوله فقال

  .ا أصبح عندنا منه دينار ولكن أنظرنا ثالثاً حىت جنمع لك دنانريكيقول لك أبو ذر واهللا م

فلما رأى معاوية أن قوله صدق فعله كتب إىل عثمان أما بعد فإن كان لك بالشام حاجة أو بأهله فابعث إىل أيب ذر فإنه قد وغل 
  .اقدم علي فقدم: فكتب إليه عثمان. صدور الناس

كان أبو ذر يسمع احلديث من رسول اهللا فيه الشدة مث : قال شداد بن أوس:  عن يعلى بن شداد قالابن هليعة عن عبيد اهللا بن املغرية
  .خيرج إىل قومه فيسلم عليهم مث إن رسول اهللا يرخص فيه بعد فلم يسمعه أبو ذر فتعلق أبو ذر باألمر الشديد

مرحباً وأهالً : ن إذ جاء أبو ذر فلما رآه عثمان قالكنت عند عثما: عاصم بن كليب عن أيب اجلويرية عن زيد بن خالد اجلهين قال
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إين خرجت . مرحباً وأهالً بأخي لقد أغلظت علينا يف العزمية واهللا لو عزمت علي أن أحبو حلبوت ما استطعت: بأخي فقال أبو ذر
نعم : " وإين لباق بعدك قاليا رسول اهللا: فبكيت فقلت" وحيك بعدي: "مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو حائط بين فالن فقال يل

  ".فإذا رأيت البناء على سلع فاحلق باملغرب أرض قضاعة

  .أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جهال الناس: قال عثمان

  ".امسع وأطع ملن كان عليك: "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب ذر

تناجى أبو ذر وعثمان حىت ارتفعت أصواما مث انصرف : ن سيدان السلمي قالجعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج عن عبد اهللا ب
سامع مطيع ولو أمرين أن آيت صنعاء أو عدن مث استطعت أن أفعل لفعلت وأمره : مالك وألمري املؤمنني؟ قال: أبو ذر متبسماً فقالوا
  .أن خيرج إىل الربذة

  .لو أمرين عثمان أن أمشي على رأسي ملشيت: الميمون بن مهران عن عبد اهللا بن سيدان عن أيب ذر ق

يا أمري املؤمنني افتح الباب ال حتسبين من قوم ميرقون من : قال أبو ذر لعثمان: وقال أبو عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت قال
  .الدين كما ميرق السهم من الرمية

نزلنا الربذة فمر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية : ة قاالحدثين رجل عن شيخني من بين ثعلب: يزيد أخربنا العوام بن حوشب
فبينما حنن كذلك إذ . فأذن لنا واستأنس بنا. فاستأذناه بأن نغسل رأسه. هذا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالوا

 وفعل فهل أنت ناصب لك راية فنكملك يا أبا ذر فعل بك هذا الرجل: من أهل الكوفة فقالوا: أتاه نفر من أهل العراق حسبته قال
يا أهل اإلسالم ال تعرضوا علي ذاكم وال تذلوا السلطان فإنه من أذل السلطان فال توبة له واهللا لو صلبين : برجال ما شئت؟ فقال

  .على أطول خشبة أو حبل لسمعت وصربت ورأيت أن ذلك خري يل

هللا ما سري عثمان أبا ذر تعين إىل الربذة ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وا: محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت قالت أم ذر
  ".إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها: "وسلم قال

    

  .معاذ اهللا: يا أبا سعيد أكان عثمان أخرج أبا ذر؟ قال: قال غالب القطان للحسن

إن أقربكم مين جملساً : "سول اهللا يوم القيامة إين مسعته يقولإين ألقربكم جملساً من ر: حممد بن عمرو عن عراك بن مالك قال أبو ذر
  .وإنه واهللا ما منكم إال من تشبث منها بشيء". من خرج من الدنيا كهيئته مبا تركته عليه

: فقاللو عملتهما حلة لك واشتريت لغالمك غريه : نزلنا الربذة فإذا برجل عليه برد وعلى غالمه مثله فقلنا: قال املعرور بن سويد

ساببت : "كان بيين وبني صاحب يل كالم وكانت أمه أعجمية فنلت منها فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سأحدثكم
وذكر احلديث إىل ". إنك امرؤ فيه جاهلية: "فقال. من ساب الرجال ذكر أبوه وأمه: قلت". ذكرت أمه: "قال. نعم: قلت". فالناً

  ". حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبهإخوانكم جعلهم اهللا: "أن قال

: فقال. قتادة عن أيب قالبة عن أيب أمساء أنه دخل على أيب ذر بالربذة وعنده امرأة له سوداء مشعثة ليس عليها أثر ااسد واخللوق

إن دون جسر جهنم طريقاً ذا : "فإذا أتيتها مالوا علي بدنياهم وإن خليلي عهد إيلأال تنظرون ما تأمرين به تأمرين أن آيت العراق 
  .وإنا أن نأيت عليه ويف أمحالنا اقتدار أحرى أن ننجو من أن نأيت عليه وحنن مواقري". دحض ومزلة
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دعا خادمه فسأله عما يكفيه أبو هالل عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة آالف فكان إذا أخذ عطاءه 
  .إنه ليس من وعاء ذهب وال فضة يوكى عليه إال وهو يتلظى على صاحبه: وقال. للسنة فاشتراه مث اشترى فلوساً مبا بقي

كان أليب ذر ثالثون فرساً حيمل عليها فكان حيمل على مخسة عشر منها يغزو عليها ويصلح آلة بقيتها فإذا : قال حيىي بن أيب كثري
  .ت أخذها فأصلح آلتها ومحل على األخرىرجع

ما هذا تعمر دارا أذن اهللا خبراا ألن تكون رأيتك تتمرغ يف عذره : بىن أبو الدرداء مسكناً فمر عليه أبو ذر فقال: قال ثابت البناين
  .أحب إيل من أن أكون رأيتك فيما رأيتك فيه

با ذر فجعل أبو موسى يكرمه وكان أبو موسى قصرياً خفيف اللحم وكان ملا قدم أبو موسى لقي أ: حسني املعلم عن ابن بريدة قال
لست بأخيك إمنا كنت أخاك قبل : مرحباً بأخي فيقول: إليك عين ويقول أبو موسى: أبو ذر رجالً أسود كث الشعر فيقول أبو ذر

  .أن تلي

ين وهو يغزل ما فلم أر يف بيته شيئاً فناولته دخلت على أيب ذر فرأيته شعثاً شاحباً بيده صوف قد جعل عود: وعن أم طلق قالت
  .أما ثوابك فعلى اهللا: شيئاً من دقيق وسويق فقال يل

  .إن أبا ذر خلف بنتاً له فضمها عثمان إىل عياله: وقيل

  .ويقال مات يف ذي احلجة. مات سنة اثنتني وثالثني: قال الفالس واهليثم بن عدي وغريمها

  .فنه عاش بعده حنواً من عشرة أيام رضي اهللا عنهماإن ابن مسعود الذي د: ويقال

وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر مع قوة أيب ذر يف بدنه وشجاعته يا أبا ذر إين أراك ضعيفاً وإين أحب لك ما أحب 
  ".لنفسي ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم

فقد ذكرنا أنه كان ال يستجيز . ألنفقه كله يف سبيل اخلري ولترك اليتيم فقرياًفهذا حممول على ضعف الرأي فإنه لو ويل مال يتيم 
والذي يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومداراة وأبو ذر رضي اهللا عنه كانت فيه حدة كما ذكرناه فنصحه . ادخار النقدين

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ومسلم بتسعة عشر.  منها على اثين عشر حديثاً وانفرد البخاري حبديثنيوله مئتا حديث وأحد ومثانون حديثاً اتفقا

أخربنا عفان أخربنا وهيب أخربنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن جماهد عن إبراهيم بن األشتر أن أبا ذر حضره املوت : ابن سعد
  . عندي ثوب يسعك كفناًوليس. أبكي أنه ال بد من تغييبك: وما يبكيك قالت: بالربذة فبكت امرأته فقال

ليموتن رجل منكم بفالة تشهده : "ال تبكي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده يف نفر يقول: قال
فكلهم مات يف مجاعة وقرية فلم يبق غريي وقد أصبحت بالفالة أموت فراقيب الطريق فإنك سوف ترين ما ". عصابة من املؤمنني

  .وأىن ذلك وقد انقطع احلاج: قالت. بت وال كذبتأقول ما كذ

    

رجل : مالك قالت: راقيب الطريق فبينا هي كذلك إذ هي بالقوم ختب م رواحلهم كأم الرخم فأقبلوا حىت وقفوا عليها قالوا: قال
  . سياطهم يف حنورها يبتدرونهففدوه بآبائهم وأمهام ووضعوا. أبو ذر: ومن هو قالت: من املسلمني تكفنونه وتؤجرون فيه قالوا

ما من امرأين من املسلمني هلك : "مسعته يقول. أبشروا أنتم النفر الذين قال فيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال: فقال
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  ".بينهما ولدان أو ثالثة فاحتسبا وصربا فرييان النار أبداً

أن ال يكفنين رجل منكم كان : أنشدكم اهللا.  يسعين مل أكفن إال فيهوقد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوباً من ثيايب: مث قال
  .أمرياً أو عريفاً أو بريداً

. فكل القوم كان نال من ذلك شيئاً إال فىت من األنصار قال أنا صاحبك ثوبان يف عيبيت من غزل أمي وأحد ثويب هذين اللذين علي

  .أنت صاحيب فكفين: قال

اق بن أيب إسرائيل حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن جماهد عن إبراهيم بن األشتر عن أبيه أنه ملا حدثنا إسح: مث قال ابن سعد
  .حجر بن األدبر ومالك بن األشتر: حضر أبا ذر املوت بكت امرأته فذكره وزاد فكفنه األنصاري يف النفر الذين شهدوه منهم

ملا نفى عثمان أبا ذر إىل الربذة وأصابه ا : قرظي عن ابن مسعود قالحدثنا بريدة بن سفيان عن حممد بن كعب ال: ابن إسحاق
هذا أبو : أن اغسالين وكفناين وضعاين على قارعة الطريق فأول ركب مير بكم قولوا: قدره مل يكن معه إال امرأته وغالمه فأوصامها

  .ذر فأعينونا عليه

هذا أبو ذر : عهم إال به قد كادت اإلبل أن تطأه فقام الغالم فقالفوضعاه وأقبل ابن مسعود يف رهط من العراق عماراً فلم ير
  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .متشي وحدك ومتوت وحدك وتبعث وحدك: صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاستهل عبد اهللا يبكي ويقول

  . اهللا عليه وسلم يف مسريه وحده إىل تبوكمث نزلوا فواروه مث حدثهم عبد اهللا حديثه وما قال له رسول اهللا صلى

  .أخربين من رأى أبا ذر حيلب غنيمة له فيبدأ جبريانه وأضيافه قبل نفسه: وعن عيسى بن عميلة

: رأيت أبا ذر مييد على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس فظننته نائماً فدنوت وقلت: عاصم األحول عن أيب عصمان النهدي قال

  .ال بل كنت أصلي: ذر؟ قالأنائم أنت يا أبا 

  العباس

. إنه أسلم قبل اهلجرة وكتم إسالمه وخرج مع قومه إىل بدر فأسر يومئذ فادعى أنه مسلم: عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل

  .ا سفيان بن حربوليس هو يف عداد الطلقاء فإنه كان قد قدم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل الفتح أال تراه أجار أب. فاهللا أعلم

  .وله عدة أحاديث منها مخسة وثالثون يف مسند بقي ويف البخاري ومسلم حديث ويف البخاري حديث ويف مسلم ثالثة أحاديث

عبد اهللا وكثري واألحنف بن قيس وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وجابر بن عبد اهللا وأم كلثوم بنت العباس وعبد اهللا : روى عنه ابناه
عامر بن سعد وإسحاق بن عبد اهللا بن نوفل ومالك بن أوس بن احلدثان ونافع بن جبري بن مطعم وابنه عبيد اهللا بن بن عمرية و

  .العباس وآخرون

  .وقدم الشام مع عمر

أن عمر ملا دنا من الشام تنحى ومعه غالمه فعمد إىل مركب غالمه فركبه وعليه فرو مقلوب وحول غالمه : فعن أسلم موىل عمر
  .ل نفسهعلى رح

  .وإن العباس لبني يديه على فرس عتيق وكان رجالً مجيالً فجعلت البطارقة يسلمون عليه فيشري لست به وإنه ذاك
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  .كان العباس شريفاً مهيباً عاقالً مجيالً أبيض بضاً له ضفريتان معتدل القامة: قال الكليب

  .ولد قبل عام الفيل بثالث سنني

  .سنهم صورة وأاهم وأجهرهم صوتاً مع احللم الوافر والسؤددبل كان من أطول الرجال وأح: قلت

قال الزبري بن . هو أكرب وأنا ولدت قبله: أنت أكرب أو النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قيل للعباس: روى مغرية عن أيب رزين قال
  .ر ويبذل املال ويعطي يف النوائبوكان مينع اجلا. كان للعباس ثوب لعاري بين هاشم وجفنة جلائعهم ومنظرة جلاهلهم: بكار

  .وندميه يف اجلاهلية أبو سفيان بن حرب

كان العباس قد أسلم قبل : أخربنا حممد بن عمر حدثين ابن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ابن سعد
  .أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة

نظرت إىل العباس يوم بدر وهو واقف كأنه صنم : بن عمار بن أيب اليسر السلمي عن أبيه عن جده قالعن عمارة . إسناده واه
  .وعيناه تذرفان

    

ما تريد : قال. اهللا أعز له وأنصر من ذلك: ما فعل أقتل قلت: جزاك اهللا من ذي رحم شراً أتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال: فقلت
ليست بأول صلته فأسرته مث جئت به إىل رسول اهللا صلى : لى اهللا عليه وسلم ى عن قتلك قالاألسر فإن رسول اهللا ص: إيل؟ قلت

  .اهللا عليه وسلم

ليس هذا أسرين فقال النيب صلى اهللا : جاء رجل من األنصار بالعباس قد أسره فقال: الثوري عن أيب إسحاق عن الرباء أو غريه قال
  ".لقد آزرك اهللا مبلك كرمي: "عليه وسلم

لقد : كيف أسرته؟ قال: أسر العباس أبو اليسر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن إسحاق عمن مسع عكرمة عن ابن عباس قال
  ".لقد أعانك عليه ملك كرمي: "قال. أعانين عليه رجل ما رأيته قبل وال بعد هيئته كذا

إين كنت مسلماً قبل ذلك : فأىب وقال". فك عتبة بن جحدمافد نفسك وابن أخيك عقيالً ونوفل بن احلارث وحلي: "مث قال للعباس
  ".اهللا أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حقاً فاهللا جيزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك: "قال. وإمنا استكرهوين

. ول اهللا احسبها يل من فدائييا رس: وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عرف أن العباس أخذ معه عشرين أوقية ذهباً فقلت

فأين املال الذي وضعته مبكة عند أم الفضل وليس معكما أحد : "ال ذاك شيء أعطانا اهللا منك قال فإنه ليس يل مال قال: "قال
  ".إن أصبت يف سفري فللفضل كذا لقثم كذا ولعبد اهللا كذا: غريكما فقلت

  .غريها وإين ألعلم أنك رسول اهللافوالذي بعثك باحلق ما علم ذا أحد من الناس : قال

بعثت قريش إىل : حدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا ابن العباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: يونس بن بكري عن ابن إسحاق
  .مسلماًيا رسول اهللا إين كنت : وقال العباس. ففدى كل قوم أسريهم مبا تراضوا. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فداء أسراهم

يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسارى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم ويغفر "وأنزلت : إىل أن قال
  .70األنفال " لكم

  .تعاىلفأعطاين اهللا مكان العشرين أوقية يف اإلسالم عشرين عبداً كلهم يف يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة اهللا : قال
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  .وكان أكثر األسارى فداء يوم بدر العباس افتدى نفسه مبئة أوقية من ذهب: قال ابن إسحاق

يا رسول اهللا مالك ال : أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واألسارى يف الوثاق فبات ساهراً أول الليل فقيل: وعن ابن عباس قال
  .فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممسعت أنني عمي يف وثاقه فأطلقوه فسكت : تنام قال

إين مل أمن الليلة من أجل العباس زعمت : "أسر العباس رجل ووعدوه أن يقتلوه فقال رسول اهللا: إبراهيم بن مهاجر عن جماهد قال
  .ل اهللا رضى فخذهإن كان لرسو: أرسلوا العباس قالوا: أآتيهم يا رسول اهللا؟ فأتى األنصار فقال: فقال عمر". األنصار أم قاتلوه

ال : فقال العباس وهو يف وثاقه. يا رسول اهللا بعد ما فرغ من بدر عليك بالعري ليس دوا شيء: مساك عن عكرمة عن ابن عباس قيل
  .ألن اهللا وعدك إحدى الطائفتني فقد أعطاك ما وعدك: مل؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. يصلح

  .اه عمرو بن ثابت عن مساك عن عكرمة مرسالًورو. هكذا رواه إسرائيل

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من بدر استأذنه العباس أن يأذن له أن يرجع إىل : إمساعيل بن قيس عن أيب حازم عن سهل قال
أبو يعلى والشاشي يف إسناده واه رواه ". اطمئن يا عم فإنك خامت املهاجرين كما أنا خامت النبيني: "فقال. مكة حىت يهاجر منها

  .ويروى حنوه من مراسيل الزهري. مسنديهما

وسرد . وأمه نتيلة بنت جناب بن كليب: فبدأ بالعباس قال: الطبقة الثانية من املهاجرين واألنصار ممن مل يشهد بدراً: قال ابن سعد
  .نسبها إىل ربيعة بن نزار بن معد

  .سننيولد أيب قبل أصحاب الفيل بثالث : وعن ابن عباس

الفضل وهو أكربهم وعبد اهللا البحر وعبيد اهللا وقثم ومل يعقب وعبد الرمحن تويف بالشام ومل يعقب ومعبد استشهد بإفريقية : وبنوه
  : وأم حبيب وأمهم أم الفضل لبابة اهلاللية وفيها يقول ابن يزيد اهلاليل

 نعلمه أو سهل بجبل  ما ولدت نجيبة من فحل

  أكرم بها من كهلة وكهل  من بطن أم الفضل كستة

  .ما رأينا ولد أم قط أبعد قبوراً من بين العباس: قال الكليب

    

كثري وكان فقيهاً ومتام وكان من أشد قريش وأميمة وأمهم أم ولد واحلارث بن العباس وأمه حجيلة بنت : ومن أوالد العباس
  .فعدم عشرة. جندب التميمية

أتينا النيب صلى : يد اهلذيل عن أيب البداح بن عاصم عن عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة عن أبيه قالأخربنا عبد اهللا بن يز: الواقدي
إن معكم من قومكم من هو خمالف : مىت نلتقي فقال العباس: اهللا عليه وسلم فقيل هو يف مرتل العباس فدخلنا عليه فسلمنا وقلنا

فوعدهم النيب صلى اهللا . وأنتم فنوضح لكم األمر فتدخلون على أمر بنيلكم فأخفوا أمركم حىت ينصدع هذا احلاج ونلتقي حنن 
  .عليه وسلم ليلة النفر اآلخر بأسفل العقبة وأمرهم أال ينبهوا نائماً وال ينتظروا غائباً

تكلم هو فأول من : قال. فخرجوا بعد هدأة يتسللون وقد سبقهم إىل ذلك املكان معه عمه العباس وحده: وعن معاذ بن رفاعة قال
يا معشر اخلزرج قد دعومت حممداً إىل ما دعومتوه وهو من أعز الناس يف عشريته مينعه واهللا من كان منا على قوله ومن مل يكن : فقال
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وقد أىب حممداً الناس كلهم غريكم فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر باحلرب واستقالل بعداوة العرب قاطبة فإا سترميكم عن قوس 
حنن أهل : وتكلم عبد اهللا بن عمرو بن حرام فقال. وا رأيكم وائتمروا أمركم فإن أحسن احلديث أصدقه فأسكتواواحدة فارتؤ

  .نرمي بالنبل حىت تفىن مث نطاعن بالرماح حىت تكسر مث منشي بالسيوف حىت ميوت األعجل منا. احلرب ورثناها كابراً عن كابر

  .م شاملةنع: أنتم أصحاب حرب هل فيكم دروع قالوا: قال

قد مسعنا ما قلت إنا واهللا لو كان يف أنفسنا غري ما نقول لقلنا ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل املهج دون : وقال الرباء بن معرور
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فبايعهم النيب صلى اهللا عليه وسلم والعباس آخذ بيده يؤكد له البيعة

ليتكلم متكلمكم وال : لنيب صلى اهللا عليه وسلم بالعباس وكان العباس ذا رأي فقال العباس للسبعنيانطلق ا: زكريا عن الشعيب قال
  .يطل اخلطبة فإن عليكم عيناً

أسألكم لريب أن : "قال. سل لربك ما شئت وسل لنفسك وألصحابك مث أخربنا مبا لنا على اهللا وعليكم: فقال أسعد بن زرارة
  ".أسألكم لنفسي وأصحايب أن تؤوونا وتنصرونا ومتنعونا مما متنعون منه أنفسكمتعبدوه ال تشركوا به شيئاً و

  .فلك ذلك: قال". اجلنة: "فمالنا إذا فعلنا ذلك قال: قالوا

كنت غالماً للعباس وكان اإلسالم قد دخلنا فأسلم العباس : قال أبو رافع: حدثين حسني بن عبد اهللا عن عكرمة قال: ابن إسحاق
  .مه فكان يكتم إسالمه فخرج إىل بدر وهو كذلكوكان يهاب قو

حدثنا أيب عن ابن عباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس أن جده عباساً قدم هو وأبو هريرة فقسم هلما النيب : إمساعيل بن أيب أويس
  .صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب

م احلجاج بن عالط فأخرب قريشاً عن نيب اهللا مبا أحبوا هذا وهم بل كان العباس مبكة إذ قد: فقال يل حممد بن عمر: قال ابن سعد
مث خرج العباس بعد ذلك فلحق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فأطعمه خبيرب . وساء العباس حىت أتاه احلجاج فأخربه بفتح خيرب ففرح

  .مئيت وسق كل سنة مث خرج معه إىل فتح مكة

ما بال رجال يؤذونين يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ب بن ربيعة قاليزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن املطل
  .ورواه خالد الطحان عن يزيد فأسقط املطلب". العباس وإن عم الرجل صنو أبيه من آذى العباس فقد آذاين

  .معه حىت نزل النصروثبت أن العباس كان يوم حنني وقت اهلزمية آخذاً بلجام بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم وثبت 

كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون : األعمش عن أيب سربة النخعي عن حممد بن كعب القرظي عن العباس قال
إسناده ". واهللا ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبكم هللا ولقرابيت: "حديثهم فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .منقطع

 عن عبد األعلى الثعليب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رجالً من األنصار وقع يف أب للعباس كان يف اجلاهلية فلطمه إسرائيل
  .واهللا لنلطمنه كما لطمه فلبسوا السالح: العباس فجاء قومه فقالوا

فإن : "قال. أنت: رم على اهللا؟ قالواأيها الناس أي أهل األرض أك: "فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصعد املنرب فقال
  ".العباس مين وأنا منه ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا
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  .رواه أمحد يف مسنده. نعوذ باهللا من غضبك يا رسول اهللا: فجاء القوم فقالوا

    

اللهم اغفر للعباس : "لثور عن مكحول عن كريب عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل على العباس وولده كساء مث قا
  ".وولده مغفرة ظاهرة وباطنة ال تغادر ذنباً اللهم اخلفه يف ولده

  .رواه أبو يعلى يف مسنده. إسناده جيد

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القيظ فقام لبعض حاجته فقام : إمساعيل بن قيس بن سعد عن أيب حازم عن سهل قال
  .له طرق وإمساعيل ضعف". اللهم استر العباس وولده من النار: "صوف فقالالعباس يستره بكساء من 

بعث ابن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبال مثانني ألفاً من البحرين : سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال
  .ئذ عدد وال وزن ما كان إال قبضاًفنثرت على حصري فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فوقف وجاء الناس فما كان يوم

ارفع علي فتبسم : فجاء العباس خبميصة عليه فأخذ فذهب يقوم فلم يستطع فرفع رأسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .ففعل. أعد يف املال طائفة وقم مبا تطيق: رسول اهللا حىت خرج ضاحكه أو نابه فقال

قل ملن يف أيديكم من األسارى إن يعلم اهللا : "ما إحدى اللتني وعدنا اهللا فقد أجنزها يعين قولهفجعل العباس يقول وهو منطلق أ: قال
  .وال أدري ما يصنع يف اآلخرة. فهذا خري مما أخذ مين. 70األنفال ". يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم ويغفر لكم

 صلى اهللا عليه وسلم عمر على الصدقة ساعياً فمنع ابن مجيل وخالد بعث رسول اهللا: أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال
ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقرياً فأغناه اهللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً إنه قد احتبس أدراعه : فقال رسول اهللا. والعباس

  ".عم الرجل صنو أبيهأما شعرت أن : "مث قال". وأعتاده يف سبيل اهللا وأما العباس فهي علي ومثلها

أما تذكر إذ شكوت العباس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت لعمر: األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن علي قال
  ".أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه: "وسلم فقال

إسناده ". س خرياً فإنه عمي وصنو أيباستوصوا بالعبا: "حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن علي أن رسول اهللا قال
  .واه

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نقيع اخليل : حممد بن طلحة التيمي عن أيب سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد
  .رواه عدة عنه". هذا العباس عم نبيكم أجود قريش كفاً وأوصلها: "فأقبل العباس فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك توسلنا به وإنا نستسقي إليك بعم نبيك : أن عمر استسقى فقال: وثبت من حديث أنس
  .العباس

استسقى عمر عام الرمادة بالعباس : حدثنا ساعدة بن عبيد اهللا عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: الزبري بن بكار
إن رسول اهللا صلى اهللا : فخطب عمر الناس فقال. فما برحوا حىت سقاهم اهللا.  نبيك نتوجه إليك به فاسقنااللهم هذا عم: فقال

عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فيعظمه ويفخمه ويرب قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .وداود ضعيف. وقع لنا عالياً يف جزء البانياسي.  نزل بكمعمه العباس واختذوه وسيلة إىل اهللا فيما

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيل أحد ما جيل العباس أو يكرم : ابن أيب الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
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  .إسناده صاحل. العباس

 اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً فمرتيل ومرتل إن اهللا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويروى عن عبد اهللا بن عمرو
عبد الوهاب : أخرجه ابن ماجة وهو موضوع ويف إسناده". إبراهيم يوم القيامة يف اجلنة جتاهني والعباس بيننا مؤمن بني خليلني

  .العرضي الكذاب

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس: ريرةحدثنا حممد بن عبد الرمحن العامري عن سهيل عن أبيه عن أيب ه: ابن أيب فديك

  .هذا يف جزء ابن ديزيل وهو منكر". فيكم النبوة واململكة"

  .كان العباس إذا مر بعمر أو بعثمان ومها راكبان نزال حىت جياوزمها إجالالً لعم رسول اهللا: ابن أيب الزناد عن أبيه عن الثقة قال

ويف ذلك يقول عباس . صحيح.  إنا نتوسل إليك بعم نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم فاسقناقال عمر اللهم: وروى مثامة عن أنس
  : بن عتبة بن أيب هلب

 يستسقي بشيبته عمر عشية  سقى اهللا الحجاز وأهله بعمي

  إليه فما إن رام حتى أتى المطر  توجه بالعباس في الجدب راغباً

    

  ا للمفاخر مفتخرفهل فوق هذ  رسول اهللا فينا تراثه ومنا

ملا استخلف عمر وفتح عليه الفتوح جاءه مال : قالوا. أبو معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عمر موىل غفرة وعن حممد بن نفيع
ففضل املهاجرين واألنصار ففرض ملن شهد بدراً مخسة آالف مخسة آالف وملن مل يشهدها وله سابقة أربعة آالف أربعة آالف 

  .اثين عشر ألفاًوفرض للعباس 

رأيت علياً يقبل يد العباس : أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب صاحل ذكوان عن صهيب موىل العباس قال: سفيان بن حبيب
  .إسناده حسن وصهيب ال أعرفه. يا عم ارض عين: ورجله ويقول

ذه األمة وارث النيب صلى اهللا عليه وسلم العباس خري ه: عبد الوهاب بن عطاء عن ثور عن مكحول عن سعيد بن املسيب أنه قال
  .وهو قول منكر. مسعه منه حيىي بن أيب طالب. وعمه

كان يكون للعباس احلاجة إىل غلمانه وهم بالغابة فيقف على سلع وذلك يف آخر الليل فيناديهم : قال الضحاك بن عثمان احلزامي
  .والغابة حنو من تسعة أميال. فيسمعهم

  .يا أصحاب الشجرة: جهوري الصوت جداً وهو الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يهتف يوم حننيكان تام الشكل : قلت

كان للعباس راع يرعى له على : أخربنا األصمعي قال: حدثنا إمساعيل القاضي أخربنا نصر ابن علي: قال القاضي أبو حممد بن زبر
  .عه حاجتهمسرية ثالثة أميال فإذا أراد منه شيئاً صاح به فأمس

  .أعتق العباس عند موته سبعني مملوكاً: حدثين جماهد عن علي بن عبد اهللا قال: ليث

أرأيتم لو كان فيكم عم موسى أكنتم تكرمونه : وبقي يف بيت املال بقية فقال العباس لعمر وللناس: علي بن زيد عن احلسن قال
  .فكلم عمر الناس فأعطوه. ينفأنا عم نبيكم أحق أن تكرمو: قال. نعم: وتعرفون حقه قالوا
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مل يزل العباس مشفقاً على النيب صلى اهللا عليه وسلم حمباً له صابراً على األذى وملا يسلم بعد حبيث أنه ليلة العقبة عرف وقام : قلت
فما .  إىل مكةمع ابن أخيه يف الليل وتوثق له من السبعني مث خرج إىل بدر مع قومه مكرها فأسر فأبدى هلم أنه كان أسلم مث رجع

  .أدري ملاذا أقام ا

مث جاء إىل النيب صلى . مث ال ذكر له يوم أحد وال يوم اخلندق وال خرج مع أيب سفيان وال قالت له قريش يف ذلك شيئاً فيما علمت
  .اهللا عليه وسلم مهاجراً قبيل فتح مكة فلم يتحرر لنا قدومه

ها يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فامتنع حىت حتاكما إىل أيب بن كعب وقد كان عمر أراد أن يأخذ له دارا بالثمن ليدخل
  .والقصة مشهورة مث بذهلا بال مثن

أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي وضعه يف : فقال له. وورد أن عمر عمد إىل ميزاب للعباس على ممر الناس فقلعه
  .نه موضعهلتصعدن على ظهري ولتضع: فأقسم عمر. مكانه

  ".يا عم ليملكن من ذريتك عدد جنومها: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل الثريا مث قال: ويروى يف خرب منكر

  .وقد عمل احلافظ أبو القاسم بن عساكر ترمجة العباس يف بضع ومخسني ورقة

وعلى قربه اليوم قبة عظيمة من بناء خلفاء . فن بالبقيعوقد عاش مثانياً ومثانني سنة ومات سنة اثنتني وثالثني فصلى عليه عثمان ود
  .آل العباس

  .سنة ثالث وثالثني: بل مات سنة أربع وثالثني وقال املدائين: وقال خليفة وغريه

 :أخربنا أبو إسحاق الربمكي حضوراً: أخربنا حممد بن عبد الباقي: أخربنا عبد العزيز بن األخضر: أخربنا املقداد بن أيب القاسم

أن عمر : أخربنا أيب عن مثامة عن أنس: أخربنا األنصاري حممد بن عبد اهللا: أخربنا أبو مسلم الكجي: أخربنا عبد اهللا بن ماسي
اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا صلى اهللا عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا : خرج يستسقي وخرج العباس معه يستسقي ويقول

  .لهم إنا نتوسل إليك بعم نبيكصلى اهللا عليه وسلم ال

هو أكرب مين وأنا أسن منه مولده بعد عقلي أيت : سئل العباس أنت أكرب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال الزبري بن بكار
ليه يف ولدت آمنة غالماً فخرجت يب حني أصبحت آخذةً بيدي حىت دخلنا عليها فكأين أنظر إليه ميصع برج: إىل أمي فقيل هلا

  .كذا ذكره بال إسناد. قبل أخاك: عرصته وجعل النساء جيبذنين عليه ويقلن

حدثنا : حدثنا حممد بن بشر بن مطر: أخربنا ابن غيالن أخربنا أبو بكر الشافعي: أخربنا ابن طربزد أخربنا ابن احلصني: أنبأنا طائفة
  .هو إسحاق: الذي أمر بذحبه إبراهيم: ت العباس يقولمسع: حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن عن األحنف بن قيس: شيبان

    

أسلم العباس مبكة قبل بدر وأسلمت أم : وقال الواقدي عن ابن أيب سربة عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن ابن عباس قال
وكان . ن إال كتب به إليهإنه كان ال يغىب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة خرب يكو. الفضل معه حينئذ وكان مقامه مبكة

إن : من هناك من املؤمنني يتقوون به ويصريون إليه وكان هلم عوناً على إسالمهم ولقد كان يطلب أن يقدم فكتب إليه رسول اهللا
  .مقامك جماهد حسن فأقام بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ظاهر أن إسالمه كان بعد بدرولو جرى هذا ملا طلب من العباس فداء يوم بدر وال. إسناده ضعيف
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استأذن العباس النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة : قال إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت عن أيب حازم عن سهل قال
  .إمساعيل واه". يا عم أقم مكانك فإن اهللا خيتم بك اهلجرة كما ختم يب النبوة: "فكتب إليه

إسناده " العباس مين وأنا منه: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: يد بن جبري عن ابن عباسوروى عبد األعلى الثعليب عن سع
  .ليس بقوي

وبكل حال لو كان نبينا صلى اهللا عليه وسلم ممن يورث ملا ورثه أحد بعد . وقد اعتىن احلفاظ جبمع فضائل العباس رعاية للخلفاء
  .بنته وزوجاته إال العباس

يف ذرية العباس واستمر ذلك وتداوله تسعة وثالثون خليفة إىل وقتنا هذا وذلك ست مئة عام أوهلم السفاح وخليفة وقد صار امللك 
  .زماننا املستكفي له االسم املنربي والعقد واحلل بيد السلطان امللك الناصر أيدمها اهللا

كانت يف سنة اثنتني وثالثني من اهلجرة : فلنذكر وفاتهوإذا اقتصرنا من مناقب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذه النبذة 
  .وله ست ومثانون سنة ومل يبلغ أحد هذه السن من أوالده وال أوالدهم وال ذريته اخللفاء وله قبة عظيمة شاهقة على قربه بالبقيع

  .وسنذكر ولده عبد اهللا بن العباس الفقيه مفرداً

  جنازة العباس

. رحم اهللا من شهد العباس بن عبد املطلب: ملا مات العباس بعثت بنو هاشم من يؤذن أهل العوايل:  قالعن منلة بن أيب منلة عن أبيه

  .فحشد الناس

جاء مؤذن مبوت العباس : حدثنا ابن أيب سربة عن سعيد بن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد الرمحن بن يزيد بن جارية قال: الواقدي
  .ر فاستقبل قرى األنصار حىت انتهى إىل السافلة فحشد الناسبقباء على محار مث جاءنا آخر على محا

وازدمحوا . فما رأيت مثل ذلك اخلروج قط وما يقدر أحد يدنو إىل سريره. فلما أيت به إىل موضع اجلنائز تضايق فقدموا به إىل البقيع
  . حفرتهعند اللحد فبعث عثمان الشرطة يضربون الناس عن بين هاشم حىت خلص بنو هاشم فرتلوا يف

  .ورأيت على سريره برد حربة قد تقطع من زحامهم

جاءنا رسول عثمان وحنن بقصرنا على عشرة أميال من املدينة أن : حدثتين عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد قالت: الواقدي
درنا أن ندنو من سريره من كثرة ما ق: العباس قد تويف فرتل أيب وسعيد بن زيد ونزل أبو هريرة من السمرة فجاءنا أيب بعد يوم فقال

  .الناس غلبنا عليه ولقد كنت أحب محله

وحدت نساء بين هاشم . قثم وعبيد اهللا: حضر غسله عثمان وغسله علي وابن عباس وأخواه: وعن عباس بن عبد اهللا بن معبد قال
  .سنة

  . سبعني مملوكاً عند موتهزهري بن معاوية عن ليث عن جماهد عن علي بن عبد اهللا ابن عباس أن العباس أعتق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيل العباس إجالل : احلاكم عن حممد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس" مستدرك"ويف 
  .الوالد

  .عبد األعلى الثعليب لني" العباس مين وأنا منه: "ولعبد األعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعاً
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كنت عند النيب صلى : عبيد بن أيب قرة حدثنا الليث عن أيب قبيل عن أيب ميسرة موىل العباس مسع العباس يقولحدثنا : حيىي بن معني
". أما إنه ميلك هذه األمة بعددها من صلبك: "فقال. الثريا: ؟ قلت"ما ترى: "فقال. انظر يف السماء فنظرت: اهللا عليه وسلم فقال

  .وعبيد غري ثقة. رواه احلاكم

هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا : خرمي بن أوس يقول: مسع جده: محيد بن منهب: أن زحر بن حصن عن جده: كموروى احلا
  : قال" قل ال يفضض اهللا فاك: "يا رسول اهللا إين أريد أن أمتدحك قال: عليه وسلم منصرفه من تبوك فسمعت العباس يقول

 حيث يخصف الورق مستودع  من قبلها طبت في الظالل وفي

 أنت وال مضغة وال علق  هبطت البالد ال بشر ثم

 نسراً وأهله الغرق ألجم  نطفة تركب السفين وقد بل

    

 مضى عالم بدا طبق إذا  من صالب إلى رحم تنقل

 خندف علياء تحتها النطق  احتوى بيتك المهيمن من حتى

  أرض وضاءت بنورك األفق  لما ولدت أشرقت ال وأنت

 وسبل الرشاد نخترق النور  اء وفيفي ذلك الضي فنحن

  .ولكنهم ال يعرفون: قلت. رواته أعراب ومثلهم ال يضعفون: قال احلاكم

  عمير بن سعد األنصاري األوسي الزاهد

  .أبو طلحة اخلوالين وراشد بن سعد وحبيب بن عبيد: روى عنه. له حديث واحد. نسيج وحده

  .شهد فتح الشام وويل دمشق ومحص لعمر

يا : نسيج وحده فقعدنا يف داره فقال: أتينا عمري بن سعد وكان يقال له:  محاد بن سلمة عن أيب سنان عن أيب طلحة قالمجاعة عن
ال : "أوردها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. جربة تقطر دماً: أين الفالنة قال: غالم أورد اخليل فأوردها فقال

  ".عدوى وال طرية وال هامة

  .صحب عمري بن سعد بن شهيد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يشهد شيئاً من املشاهد:  عبد اهللا بن حممد القداحقال

  .وهو الذي رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كالم اجلالس بن سويد وكان يتيماً يف حجره

  .استعمله عمر على محص وكان من الزهاد

  . محص بعد ابن حذميكانت واليته: وقال عبد الصمد بن سعيد

  .تويف سعيد بن عامر وقام مكانه عمري بن سعد فكان على الشام هو ومعاوية حىت قتل عمر: ابن هليعة عن يونس عن الزهري قال

  .مث مجع عثمان الشام ملعاوية ونزع عمرياً: وعن ابن شهاب قال

ما كان من املسلمني رجل من الصحابة أفضل :  عمرقال يل ابن: وروى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن عمري بن سعد
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  .من أبيك

  .كان عمر من عجبه بعمري بن سعد يسميه نسيج وحده وبعثه مرة على جيش: وروى هشام بن حسان عن ابن سريين قال

  . رضي اهللا عنهاستوىف ابن عساكر أخباره. أبو الدرداء وشداد بن أوس وعمري بن سعد: زهاد األنصار ثالثة: قال املفضل الغاليب

  أبو سفيان

وله هنات . رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم اخلندق. صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب
  .مث بعد أيام صلح إسالمه. وأمور صعبة لكن تداركه اهللا باإلسالم يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف

لشرف فيهم فشهد حنيناً وأعطاه صهره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغنائم مئة من وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي وا
  .اإلبل وأربعني أوقية من الدراهم يتألفه بذلك ففرغ عن عبادة هبل ومال إىل اإلسالم

نه فإنه كان يومئذ وكان يومئذ قد حسن إن شاء اهللا إميا. وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ مث قلعت األخرى يوم الريموك
اهللا اهللا : وكان يقف على الكراديس يذكر ويقول. يا نصر اهللا اقترب: حيرض على اجلهاد وكان متت راية ولده يزيد فكان يصيح

  .إنكم أنصار اإلسالم ودارة العرب وهؤالء أنصار الشرك ودارة الروم اللهم هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك

  .وال ريب أن حديثه عن هرقل وكتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدل على إميانه وهللا احلمد. بط بذلكفإن صح هذا عنه فإنه يغ

  .وكان أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشر سنني وعاش بعده عشرين سنة

  .وكان عمر حيترمه وذلك ألنه كان كبري بين أمية

وكان حيب الرياسة والذكر . يزيد مث معاوية أمريين على دمشق: رأى ولديهوما مات حىت . وكان محو النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان له سورة كبرية يف خالفة ابن عمه عثمان

  .سنة ثالث أو أربع وثالثني وله حنو التسعني: سنة اثنتني وقيل: وقيل. تويف باملدينة سنة إحدى وثالثني

  الحكم بن أبي العاص

نفاه النيب صلى اهللا عليه : قيل. وله أدىن نصيب من الصحبة. من مسلمة الفتح. يكىن أبا مروان. انابن أمية األموي ابن عم أيب سفي
ونقم مجاعة على أمري املؤمنني عثمان . فرتل بوادي وج. وسلم إىل الطائف لكونه حكاه يف مشيته ويف بعض حركاته فسبه وطرده

  .ويروى يف سبه أحاديث مل تصح. ئة ألفكونه عطف على عمه احلكم وآواه وأقدمه املدينة ووصله مب

  .مايل أريت بين احلكم يرتون على منربي نزو القردة: وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ويف الباب أحاديث. رواه العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة

وولده ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه ورب هذه الكعبة إن احلكم ابن أيب العاص : مسعت ابن الزبري يقول: قال الشعيب
  .وقد كان للحكم عشرون ابنا ومثانية بنات. وسلم

    

  .مات سنة إحدى وثالثني. كان يفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأبعده لذلك: وقيل
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  كسرى

  .يزدجرد بن شهريار بن برويز اوسي الفارسي: وامسه. آخر األكاسرة مطلقاً

وقيل بل بيته .  جيش عمر فاستولوا على العراق وازم هو إىل مرو وولت أيامه مث ثار عليه أمراء دولته وقتلوه سنة ثالثنيازم من
  .الترك وقتلوا خواصه وهرب هو واختفى يف بيت فغدر به صاحب البيت فقتله مث قتلوه به

  خديجة أم المؤمنين

أم أوالد رسول .  خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشية األسديةأم القاسم ابنة. وسيدة نساء العاملني يف زماا
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد وثبتت جأشه ومضت به إىل ابن عمها ورقة

النيب صلى اهللا عليه وسلم يثين كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كرمية من أهل اجلنة وكان . وهي ممن كمل من النساء. ومناقبها مجة
ما غرت من امرأة ما غرت من خدجية : عليها ويفضلها على سائر أمهات املؤمنني ويبالغ يف تعظيمها حبيث إن عائشة كانت تقول

  .من كثرة ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا

ا عدة أوالد ومل يتزوج عليها قط وال تسرى إىل أن ومن كرامتها عليه صلى اهللا عليه وسلم أا مل يتزوج امرأة قبلها وجاءه منه
  .وكانت تنفق عليه من ماهلا ويتجر هو صلى اهللا عليه وسلم هلا. قضت حنبها فوجد لفقدها فإا كانت نعم القرين

  .وقد أمره اهللا أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

حلصني عن عكرمة عن ابن عباس وابن أيب الزناد عن هشام وروي عن جبري بن مطعم حدثنا ابن أيب حبيبة عن داود بن ا: الواقدي
مث قال الواقدي هذا اتمع عليه عند . أن عم خدجية عمرو بن أسد زوجها بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأن أباها مات قبل الفجار

.  صلى اهللا عليه وسلم تزوجها بنت مثان وعشرين سنةأن النيب: الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس. أصحابنا ليس بينهم اختالف

  .كانت خدجية تدعى يف اجلاهلية الطاهرة وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية: قال الزبري بن بكار

يب كانت خدجية أوالً حتت أيب هالة بن زرارة التميمي مث خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم مث بعده الن
  .وكانت أسن منه خبمس عشرة سنة. صلى اهللا عليه وسلم فبىن ا وله مخس وعشرون سنة

  .توفيت يف رمضان ودفنت باحلجون عن مخس وستني سنة: أن خدجية توفيت قبل أن تفرض الصالة وقيل: عن عائشة

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ذكر خدجية كان رسو: قالت عائشة: وقال مروان بن معاوية عن وائل بن داود عن عبد اهللا البهي قال
فرأيته غضب : لقد عوضك اهللا من كبرية السن قال: مل يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار هلا فذكرها يوماً فحملتين الغرية فقلت

لى اهللا فلما رأى النيب ص. اللهم إن أذهبت غضب رسولك عين مل أعد أذكرها بسوء: غضباً أسقطت يف خلدي وقلت يف نفسي
كيف قلت؟ واهللا لقد آمنت يب إذ كذبين الناس وآوتين إذ رفضين الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه : "عليه وسلم ما لقيت قال

  .فغدا وراح علي ا شهراً: قالت" مين

: وقال احلاكم. مخرجوا من شعب بين هاشم قبل اهلجرة بثالث سنني فتويف أبو طالب وقبله خدجية بشهر ومخسة أيا: قال الواقدي

  .ماتت بعد أيب طالب بثالثة أيام
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ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية مما كنت أمسع من ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
  .ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب. وسلم هلا وما تزوجين إال بعد موا بثالث سنني

حدثين األزرق بن قيس عن عبد اهللا بن نوفل أو : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سهل بن زياد ثقة:  يف مسنده مساعناأبو يعلى
فأين : قالت" يف اجلنة: "أين أطفايل منك؟ قال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن بريدة عن خدجية بنت خويلد قالت

  .فيه انقطاع" اهللا أعلم مبا كانوا عاملني: "بغري عمل قال: فقلت". يف النار: "لأطفايل من أزواجي من املشركني؟ قا

هذه خدجية أتتك معها : أتى جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب زرعة مسع أبا هريرة يقول
را ومين وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من 

  .متفق على صحته. نصب

خري نسائها خدجية بنت خويلد وخري نسائها مرمي بنت : مسعت علياً مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبد اهللا بن جعفر
  .عمران

    

ملا هلكت خدجية جاءت خولة بنت : مة وحيىي بن عبد الرمحن قاالحدثنا أبو سل: حدثنا حممد بن بشر حدثنا حممد بن عمرو: أمحد
. سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك: قالت" ومن: "يا رسول اهللا أال تزوج؟ قال: حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت

  .احلديث بطوله وهو مرسل

. وكانت خدجية وزيرة صدق.  أيب طالب وخدجيةتتابعت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املصائب الك: قال ابن إسحاق

وكانت متمولة فعرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيرج يف . وهي أقرب إىل قصي من النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل
جها فلما قدم باعت خدجية ما جاء به فأضعف فرغبت فيه فعرضت نفسها عليه فتزو. ماهلا إىل الشام فخرج مع موالها ميسرة

  .وأصدقها عشرين بكرة

  .القاسم والطيب والطاهر ماتوا رضعاً ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة: فأوالدها منه

إقرأ باسم ربك الذي : "فقال: إىل أن قالت...... أول ما بدى به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة: قالت عائشة
مايل يا : "فزملوه حىت ذهب عنه الروع فقال".... زملوين: " دخل على خدجية فقالفرجع ا ترجف بوادره حىت: قالت" خلق

كال أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق : فقالت له". قد خشيت على نفسي: "وأخربها اخلرب وقال. ؟"خدجية
رقة بن نوفل بن أسد وكان امرأ تنصر يف اجلاهلية وكان وانطلقت به إىل ابن عمها و. احلديث وحتمل الكل وتعني على نوائب احلق

. امسع من ابن أخيك ما يقول: فقالت. يكتب اخلط العريب وكتب بالعربية من اإلجنيل ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخاً قد عمي

  .هذا الناموس الذي أنزل على موسى احلديث: فقال. يا ابن أخي ما ترى فأخربه: فقال

  .خدجية أول خلق اهللا أسلم إلمجاع املسلمني: لدين بن األثريقال الشيخ عز ا

أول من آمن باهللا ورسوله خدجية وأبو بكر وعلي : وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد ين حيىي
  .رضي اهللا عنهم

 ابن عم أتستطيع أن ختربين بصاحبك إذا جاءك فلما يا: حدثين إمساعيل بن أيب حكيم أنه بلغه عن خدجية أا قالت: قال ابن إسحاق
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: فتحول إىل الفخذ اليسرى ففعل: نعم قالت: هل تراه قال: اقعد على فخذي ففعل فقالت: يا خدجية هذا جربيل فقالت: جاءه قال

 ملك وليس أبشر فإنه واهللا: ال قالت: هل تراه قال: فقالت. نعم فألقت مخارها وحسرت عن صدرها: هل تراه قال: قالت
  .بشيطان

يا حممد اقرأ على "يا خدجية جربيل يقرئك السالم ويف بعضها : "روي من وجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال ابن عبد الرب
  ".خدجية من را السالم

يف ". د صلى اهللا عليه وسلمخدجية سابقة نساء العاملني إىل اإلميان باهللا ومبحم: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حذيفة
  .إسناده لني

وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية حىت خشي عليه حىت : محاد بن سلمة عن محيد عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال
  .تزوج عائشة

  ".عحسبك من نساء العاملني أرب: "وأبو جعفر الرازي عن ثابت واللفظ لقتادة عن أنس مرفوعاً. معمر عن قتادة

  ".خري نساء العاملني مرمي وآسية وخدجية بنت خويلد وفاطمة: "وقال ثابت عن أنس

سيدة نساء أهل اجلنة بعد مرمي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس
  ".فاطمة وخدجية وامرأة فرعون آسية

عجوز كذا وكذا قد : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية فتناولتها فقلت: شة قالتجمالد عن الشعيب عن مسروق عن عائ
ما أبدلين اهللا خرياً منها لقد آمنت يب حني كفر الناس وأشركتين يف ماهلا حني حرمين الناس ورزقين : "قال. أبدلك اهللا ا خرياً منها

  .ك فيها بعد اليومواهللا ال أعاتب: قلت". اهللا ولدها وحرمين ولد غريها

  .توفيت خدجية قبل أن تفرض الصالة: وروى عروة عن عائشة قالت

  .توفيت يف رمضان ودفنت باحلجون: قال الواقدي

  .ماتت قبل اهلجرة بثالث سنني وكذا قال عروة: وقال قتادة

  فاطمة بنت أسد

  .طمةهي محاة فا. ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي اهلامشية والدة علي بن أيب طالب

  .قاله الزبري. وهي أول هامشية ولدت هامشياً. كانت من املهاجرات األول

    

ملا ماتت فاطمة أم علي ألبسها النيب صلى اهللا عليه : روى سعدان بن الوليد السابري عن عطاء عن ابن عباس قال: قال ابن عبد الرب
إنه مل يكن أحد بعد أيب طالب أبر يب منها : " صنعت هذا فقالما رأيناك يا رسول اهللا: وسلم قميصه واضطجع معها يف قربها فقالوا

  .هذا غريب". إمنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل اجلنة واضطجعت معها ليهون عليها

  فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب القاسم سيدة نساء العاملني يف زماا البضعة النبوية واجلهة املصطفوية أم أبيها بنت سيد اخللق 
  .حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية اهلامشية وأم احلسنني

  .مولدها قبل املبعث بقليل وتزوجها اإلمام علي بن أيب طالب يف ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتني بعد وقعة بدر

  . وقعة أحد فولدت له احلسن واحلسني وحمسناً وأم كلثوم وزينبدخل ا بعد: وقال ابن عبد الرب

  .وروى عنها ابنها احلسني وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغريهم وروايتها يف الكتب الستة. وروت عن أبيها

نة قانعة شاكرة هللا وقد وكانت صابرة دينة خرية صي. ومناقبها غزيرة. وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبها ويكرمها ويسر إليها
واهللا ال جتتمع بنت نيب : "غضب هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه أن أبا احلسن هم مبا رآه سائغاً من خطبة بنت أيب جهل فقال

. عليها وال تسرىفما تزوج . فترك علي اخلطبة رعاية هلا" اهللا وبنت عدو اهللا وإمنا فاطمة بضعة مين يريبين ما راا ويؤذيين ما آذاها

  .فلما توفيت تزوج وتسرى رضي اهللا عنهما

يا أبتاه جنة ! يا أبتاه أجاب ربا دعاه! إىل جربيل ننعاه! يا أبتاه: وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم حزنت عليه وبكته وقالت
وقد قال هلا . هللا صلى اهللا عليه وسلميا أنس كيف طابت أنفسكم أن حتثوا التراب على رسول ا: وقالت بعد دفنه! الفردوس مأواه

وأخربها أا أول أهله حلوقاً به وأا سيدة نساء هذه األمة فضحكت وكتمت ذلك . فبكت. إين مقبوض يف مرضي هذا: يف مرضه
  .فحدثتها مبا أسر إليها. فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم سألتها عائشة

مرحباً : "فقام إليها وقال. ما ختطئ مشيتها مشية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجاءت فاطمة متشي : قالت عائشة رضي اهللا عنها
  ".يا بنيت

: وملا تويف أبوها تعلقت آماهلا مبرياثه وجاءت تطلب ذلك من أيب بكر الصديق فحدثها أنه مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .فوجدت عليه مث تعللت". ال نورث ما تركنا صدقة"

يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن : ملا مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي: اعيل بن أيب خالد عن الشعيب قالروى إمس
  .نعم: قال. أحتب أن آذن له: فقالت. عليك

  .عملت السنة رضي اهللا عنها فلم تأذن يف بيت زوجها إال بأمره: قلت

تركت الدار واملال واألهل والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهللا ورسوله ومرضاتكم واهللا ما : فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال: قال
  .مث ترضاها حىت رضيت: قال. أهل البيت

إا عاشت : وأكثر ما قيل. وعاشت أربعاً أو مخساً وعشرين سنة. توفيت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمسة أشهر أو حنوها
وقد . ت أصغر من زينب زوجة أيب العاص بن الربيع ومن رقية زوجة عثمان بن عفانوكان. واألول أصح. تسعاً وعشرين سنة

انقطع نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من قبل فاطمة ألن أمامة بنت زينب اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيملها يف صالته 
  .بن عبد املطلب اهلامشي وله رؤية فجاءها منه أوالدتزوجت بعلي ابن أيب طالب مث من بعده باملغرية بن نوفل بن احلارث 

  .انقرض عقب زينب: قال الزبري بن بكار

اللهم هؤالء أهل بييت اللهم فأذهب عنهم الرجس : "وصح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء وقال
  ".وطهرهم تطهرياً
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نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل علي : نا أبو اجلحاف عن أيب حازم عن أيب هريرةحدث: حدثنا تليد بن سليمان: أمحد بن حنبل
  ".أنا حرب ملن حاربكم سلم ملن ساملكم: "وفاطمة واحلسن واحلسني فقال

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: وفيه من طريق أبان بن تغلب عن أيب بشر عن أيب نضرة عن أيب سعيد. رواه احلاكم يف املستدرك

  ".ال يبغضنا أهل البيت أحد إال أدخله اهللا النار: "وسلم

    

نزل ملك فبشرين أن فاطمة : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن زر عن حذيفة
  ".سيدة نساء أهل اجلنة وروى من وجه آخر عن املنهال روامها احلاكم

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فاطمة وأنا معه وقد أخذت : أيب سالم عن أيب أمساء عن ثوبان قالحيىي بن أيب كثري عن 
هذه فاطمة بنت حممد ويف : يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس: "فقال. هذه أهداها يل أبو حسن: من عنقها سلسلة من ذهب فقالت

احلمد هللا الذي جنى فاطمة من : "ماً فأعتقته فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمفاشترت بالسلسلة غال. مث خرج"! يدها سلسلة من نار
  .رواه أبو داود" النار

  ".أفضل نساء أهل اجلنة خدجية وفاطمة: "داود بن أيب الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً

خطب علي بنت أيب جهل إىل عمها : ن غفلة قالحدثنا حيىي بن أيب زائدة أخربين أيب عن الشعيب عن سويد ب: أمحد بن حنبل
قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرين ا؟ : ؟ قال علي"أعن حسبها تسألين: "احلارث بن هشام فاستشار النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .ال آيت شيئاً تكرهه: قال" ال فاطمة مضغة مين وال أحسب إال أا حتزن أو جتزع: "فقال

فاطمة :  يف جامعه من حديث عائشة أا قيل هلا أي الناس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالتوقد روى الترمذي
  .ليس إسناده بذاك: قلت. من قبل النساء ومن الرجال زوجها وإن كان ما علمت صواماً قواماً

  ".أنا سلم ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم: "هماأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلما وال بين: ويف اجلامع لزيد بن أرقم

األعمش عن عمرو بن مرة . أم كلثوم زوجة عمر بن اخلطاب وزينب زوجة عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب: وكان هلا من البنات
  .طحناكفي فاطمة اخلدمة خارجاً وتكفيك هي العمل يف البيت والعجن واخلبز وال: قال علي ألمه: عن أ يب البختري قال

فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة إال ما كان من مرمي بنت : "عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".عمران

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة فقال هلا: علي بن هاشم بن الربيد عن كثري النواء عن عمران بن حصني

فأين : قالت" يا بنية أما ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني: "قال. إين وجعة وإنه ليزيدين مايل طعام آكله: قالت" كيف جتدينك"
  ".تلك سيدة نساء عاملها وأنت سيدة نساء عاملك أما واهللا لقد زوجتك سيداً يف الدنيا واآلخرة: "مرمي قال

  .وسقط من بينه وبني عمران.  واهوكثري. رواه أبو العباس السراج عن حممد بن الصباح عن علي

أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس
  ".بنت حممد ومرمي وآسية

  ".لعاملني أربعخري نساء ا: "وروى أبو جعفر الرازي عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه ولفظه
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حسبك من نساء : "احلديث وصحح الترمذي هذا وهو"..... حسبك من نساء العاملني أربع: "معمر عن قتادة عن أنس مرفوعاً
  ".العاملني مرمي وخدجية وأسية بنت مزاحم وفاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم

إن ملكاً : "بو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدثين أ: حدثنا حممد بن مروان الذهلي حدثنا أبو حازم: أبو نعيم
  ".استأذن اهللا يف زياريت فبشرين أن فاطمة سيدة نساء أميت وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

  .غريب جداً والذهلي مقل ويروى حنو ذلك من حديث أيب هريرة أيضاً

ما رأيت أحداً كان أشبه كالماً وحديثاً : طلحة عن عائشة أم املؤمنني قالتميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن عائشة بنت 
. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب ا وكذلك كانت هي تصنع به

  .صدوق: ميسرة

  .وسلم ستة أشهر ودفنت ليالًعاشت فاطمة بعد النيب صلى اهللا عليه : الزهري عن عروة عن عائشة قالت

  .وصلى عليها العباس ونزل يف حفرا هو وعلي والفضل: قال. هذا أثبت األقاويل عندنا: قال الواقدي

وهي بنت سبع وعشرين سنة أو حنوها . ماتت ليلة الثالثاء لثالث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة: وقال سعيد بن عفري
  .ودفنت ليالً

وقال أبو . مكثت فاطمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر وهي تذوب:  زياد عن عبد اهللا بن احلارث قالوروى يزيد بن أيب
  .ماتت بعد أبيها بثالثة أشهر: جعفر الباقر

    

  .كان بني فاطمة وبني أبيها شهران: وعن ابن أيب مليكة عن عائشة قالت

  .ولدت وقريش تبين الكعبة. ين سنةأا توفيت بنت مثان وعشر: وعن أيب جعفر الباقر

أن فاطمة تزوج ا علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف ولفاطمة يومئذ مخس عشرة : وذكر املسبحي. وغسلها علي: قال
  .سنة ومخسة أشهر ونصف

أن فاطمة : جعفرحدثنا حممد بن موسى عن عون بن حممد بن علي عن أمه أم جعفر وعن عمارة بن مهاجر عن أم : قتيبة بن سعيد
  .إين أستقبح ما يصنع بالنساء يطرح على املرأة الثوب فيصفها: قالت ألمساء بنت عميس

ما أحسن : فقالت فاطمة. يا ابنة رسول اهللا أال أريك شيئاً رأيته باحلبشة فدعت جبرائد رطبة فحنتها مث طرحت عليها ثوباً: قالت
  .ن أحد عليهذا وأمجله إذا مت فغسليين أنت وعلي وال يدخل

هي : فقالت. فجاء فوقف على الباب فكلم أمساء. فشكت إىل أيب بكر. ال تدخلي: فلما توفيت جاءت عائشة لتدخل فقالت أمساء
  .فاصنعي ما أمرتك مث انصرف: قال. أمرتين

  .هي أول من غطي نعشها يف اإلسالم على تلك الصفة: قال ابن عبد الرب

فرضيت . فاعتذر إليها وكلمها. فأذنت له. جاء أبو بكر إىل فاطمة حني مرضت فاستأذن: الإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب ق
  .عنه

: إىل أن قالت..... مرضت فاطمة: روى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن علي بن فالن بن أيب رافع عن أبيه عن سلمى قالت



الذهيب-سري أعالم النبالء  213  

الساعة وقد اغتسلت فال يكشفن يل أحد كنفاً فماتت وجاء واهللا إين مقبوضة : اضطجعت على فراشها واستقبلت القبلة مث قالت
  .علي فأخربته فدفنها بغسلها ذلك

كنا أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم اجتمعنا عنده : حدثتين عائشة قالت: أبو عوانة عن فراس عن الشعيب عن مسروق. هذا منكر
: فلما رآها رحب ا قال.  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفجاءت فاطمة متشي ما ختطىء مشيتها مشية. مل يغادر منهن واحدة

خصك رسول اهللا : فلما قام قلت هلا. مث سارها فبكت مث سارها الثانية فضحكت. مث اقعدها عن ميينه أو عن يساره" مرحباً بابنيت"
نت ألفشي سر رسول اهللا ما ك: بالسر وأنت تبكني عزمت عليك مبايل عليك من حق ملا أخربتين مم ضحكت ومم بكيت؟ قالت

أما اآلن فنعم يف املرة األوىل حدثين : قالت. عزمت عليك مبايل عليك من حق ملا أخربتين: فلما تويف قلت هلا. صلى اهللا عليه وسلم
 أن جربيل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضين العام يف هذه السنة مرتني وأين ال أحسب ذلك إال عند اقتراب أجلي"

أما ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني أو سيدة نساء : "فبكيت فلما رأى جزعي قال". فاتقي اهللا واصربي فنعم السلف لك أنا
  .فضحكت أخرجه البخاري عن أيب نعيم عن زكريا عن فراس وهو فرد غريب: قالت". هذه األمة

ني أكببت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكيت مث أرأيت ح: حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة أا قالت لفاطمة
أنت سيدة نساء أهل : "أخربين أنه ميت من وجعه فبكيت مث أخربين أنين أسرع أهله به حلوقاً وقال: أكببت عليه فضحكت؟ قالت

ما : يه عن عائشة قالتحدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن حيىي بن عباد عن أب: ابن محيد. فضحكت". اجلنة إال مرمي بنت عمران
  .رأيت أحداً كان أصدق هلجة من فاطمة إال أن يكون الذي ولدها

كان أحب النساء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة ومن : جعفر األمحر عن عبد اهللا بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال
  .الرجال علي

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا فاطمة فسارها فبكت مث سارها أن: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة حدثته
  .أخربين مبوته فبكيت مث أخربين أين أول من يتبعه من أهله فضحكت: فضحكت فقلت هلا فقالت

إين ألستحيي أن أخرج غداً على : فقالت ألمساء. كمدت فاطمة على أبيها سبعني من يوم وليلة: وروى كهمس عن ابن بريدة قال
  .سترك اهللا كما سترتين: فقالت. أوال نصنع لك شيئاً رأيته باحلبشة؟ فصنعت النعش: قالت. الرجال من خالله جسمي

: دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة فقال هلا" إذا جاء نصر اهللا والفتح"ملا نزلت : هالل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال

  .فضحكت". ال تبكني فإنك أول أهلي الحقاً يب: "فقال. فبكت. إنه قد نعيت إليه نفسه

حدثنا عبد اهللا بن جعفر الزهري عن جعفر بن حممد عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن املسور : حدثنا إسحاق الفروي: إمساعيل القاضي
  ".ما يقبضهاإمنا فاطمة شجنة مين يبسطين ما يبسطها ويقبضين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن خمرمة قال

    

وروى احلاكم يف مستدركه وحممد بن زهري النسوي هذا عن أيب سهل بن زياد . ورواه عبد العزيز األويسي فخالف الفروي: غريب
  .عن إمساعيل القاضي

أن علياً رضي اهللا عنه خطب بنت أيب جهل فلما مسعت فاطمة أتت : شعيب عن الزهري عن علي بن احلسني أن املسور أخربه
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعته . إن قومك يتحدثون أنك ال تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أيب جهل: لتفقا
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فإين أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثين فصدقين وإن فاطمة بضعة مين وأنا أكره أن يفتنوها وإا : أما بعد: "حني تشهد فقال
  .فترك علي اخلطبة". بنة عدو اهللا عند رجل واحدواهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا وا

  ".وأنا أختوف أن تفنت يف دينها: "وفيه. حدثنا حممد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري بنحوه: ورواه الوليد بن كثري

  ".ةفاطم: "أي الناس أحب إليك؟ قال: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن إسحاق عن ابن قسيط عن حممد بن أسامة عن أبيه

  .أي أهل بيتك أحب إليك؟: ويروى عن أسامة بإسناد آخر ولفظه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مير ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج لصالة : محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس
  .33األحزاب " تطهرياًإمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم "الصالة يا أهل بيت حممد : "الفجر يقول

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت أبا داود مسعت أبا احلمراء يقول: يونس بن أيب إسحاق ومنصور بن أيب األسود وهذا لفظه
  : ومما ينسب إىل فاطمة وال يصح. 33اآلية األحزاب ....." إمنا يريد اهللا: "وسلم يأيت باب علي وفاطمة ستة أشهر فيقول

 يشم مدى الزمان غواليا أال   من شم تربة أحمدعلى ماذا

  صبت على األيام عدن لياليا  علي مصائب لو أنها صبت

  .وهلا يف مسند بقي مثانية عشر حديثاً منها حديث واحد متفق عليه

  عائشة أم المؤمنين

يب قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بنت اإلمام الصديق األكرب خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بكر عبد اهللا بن أ
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية املكية النبوية أم املؤمنني زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أفقه نساء األمة 

  .على اإلطالق

  .وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عومير بن عبد مشس بن عتاب ابن أذينة الكنانية

: عائشة أبواها وتزوجها نيب اهللا قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية بنت خويلد وذلك قبل اهلجرة ببضعة عشر شهراً وقيلهاجر ب

  .بعامني ودخل ا يف شوال سنة اثنتني منصرفه عليه الصالة والسالم من غزوة بدر وهي ابنة تسع

  .مر وفاطمة وسعد ومحزة بن عمرو األسلمي وجدامة بنت وهبوعن أبيها وعن ع. فروت عنه علماً كثرياً طيباً مباركاً فيه

    

حدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسالً وإبراهيم بن يزيد التيمي كذلك وإسحاق بن طلحة وإسحاق بن عمر واألسود بن يزيد 
 املخزومي واحلارث بن نوفل واحلسن واحلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة. وأمين املكي ومثامة بن حزن وجبري بن نفري ومجيع بن عمري

مل يسمع منها وخباب صاحب املقصورة وخبيب بن عبد اهللا بن : ومحزة بن عبد اهللا بن عمر وخالد بن سعد وخالد بن معدان وقيل
ان الزبري وخالس اهلجري وخيار بن سلمة وخيثمة بن عبد الرمحن وذكوان السمان وموالها ذكوان وربيعة اجلرشي وله صحبة وزاذ

أبو عمر الكندي وزرارة بن أوىف وزر بن حبيش وزيد بن أسلم وسامل بن أيب اجلعد ومل يسمعا منها وزيد بن خالد اجلهين وسامل بن 
عبد اهللا وسامل سبالن والسائب بن يزيد وسعد بن هشام وسعيد املقربي وسعيد بن العاص وسعيد بن املسيب وسليمان بن يسار 
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ن أرطاة وشريح بن هاين وشريق اهلوزين وشقيق أبو وائل وشهر بن حوشب وصاحل بن ربيعة بن اهلدير وسليمان بن بريدة وشريح ب
وصعصعة عم األحنف وطاووس وطلحة بن عبد اهللا التيمي وعابس بن ربيعة وعاصم بن محيد السكوين وعامر بن سعد والشعيب 

يدة وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث البصري وابن الزبري ابن أختها وعباد بن عبد اهللا بن الزبري وعبادة بن الوليد وعبد اهللا بن بر
وأخوه عروة وعبد اهللا بن شداد الليثي وعبد اهللا بن شقيق وعبد اهللا بن شهاب اخلوالين وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وابن عمر وابن 

ري وأبوه وعبد اهللا بن عكيم وعبد اهللا بن أيب قيس وابنا عباس وعبد اهللا بن فروخ وعبد اهللا بن أيب مليكة وعبد اهللا بن عبيد ابن عم
أخيها عبد اهللا والقاسم ابنا حممد وعبد اهللا بن أيب عتيق حممد ابن أخيها عبد الرمحن وعبد اهللا بن واقد العمري ورضيعها عبد اهللا بن 

د الرمحن بن سعيد بن وهب اهلمداين وعبد يزيد وعبد اهللا البهي وعبد الرمحن بن األسود وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعب
الرمحن بن مشاسة وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن سابط اجلمحي وعبد العزيز والد ابن جريج وعبيد اهللا بن عبد اهللا وعبيد اهللا بن 

 بن احلسني عياض وعراك ومل يلقها وعروة املزين وعطاء بن أيب رباح وعطاء ابن يسار وعكرمة وعلقمة وعلقمة بن وقاص وعلي
وعمرو بن سعيد األشدق وعمرو بن شرحبيل وعمرو بن غالب وعمرو ابن ميمون وعمران بن حطان وعوف بن احلارث رضيعها 
وعياض ابن عروة وعيسى بن طلحة وغضيف بن احلارث وفروة بن نوفل والقعقاع بن حكيم وقيس بن أيب حازم وكثري بن عبيد 

امر وجماهد وحممد بن إبراهيم التيمي إن كان لقيها وحممد بن األشعث وحممد بن زياد الكويف رضيعها وكريب ومالك بن أيب ع
اجلمحي وابن سريين وحممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وأبو جعفر الباقر ومل يلقها وحممد بن قيس بن خمرمة وحممد بن 

سروق ومصدع أبو حيىي ومطرف بن الشخري ومقسم موىل ابن املنتشر وحممد ابن املنكدر وكأنه مرسل ومروان العقيلي أبو لبابة وم
عباس واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب ومكحول ومل يلحقها وموسى بن طلحة وميمون بن أيب شبيب وميمون بن مهران ونافع بن 

 وحيىي بن عبد الرمحن جبري ونافع ابن عطاء ونافع العمري والنعمان بن بشري ومهام بن احلارث وهالل ابن يساف وحيىي بن اجلزار
بن حاطب وحيىي بن يعمر ويزيد بن بابنوس ويزيد بن الشخري ويعلى بن عقبة ويوسف بن ماهك وأبو أمامة بن سهل وأبو بردة بن 

أيب موسى وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وأبو اجلوزاء الربعي وأبو حذيفة األرحيب وأبو حفصة موالها وأبو الزبري املكي 
مرسل وأبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو الشعثاء احملاريب وأبو الصديق الناجي وأبو ظبيان اجلنيب وأبو العالية رفيع الرياحي وأبو وكأنه 

عبد اهللا اجلديل وأبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود وأبو عثمان النهدي وأبو عطية الوادعي وأبو قالبة اجلرمي ومل يلقها وأبو املليح 
وسى وأبو هريرة وأبو نوفل بن أيب عقرب وأبو يونس موالها وية موالة الصديق وجسرة بنت دجاجة وحفصة بنت اهلذيل وأبو م

أخيها عبد الرمحن وخرية والدة احلسن البصري وذفرة بنت غالب وزينب بنت أيب سلمة وزينب بنت نصر وزينب السهمية ومسية 
 أيب عبيدة وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبد الرمحن ومرجانة والدة علقمة البصرية ومشيسة العتكية وصفية بنت شيبة وصفية بنت

  .بن أيب علقمة ومعاذة العدوية وأم كلثوم التيمية أختها وأم حممد امرأة والد علي بن زيد ين جدعان وطائفة سوى هؤالء

    

أربعة وسبعني حديثاً وانفرد البخاري بأربعة اتفق هلا البخاري ومسلم على مئة و. مسند عائشة يبلغ ألفني ومئتني وعشرة أحاديث
  .ومخسني وانفرد مسلم بتسعة وستني

وذكرت أا . وكانت تقول مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين. وعائشة ممن ولد يف اإلسالم وهي أصغر من فاطمة بثماين سنني
  .حلقت مبكة سائس الفيل شيخاً أعمى يستعطي
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وال . احلمرياء ومل يتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم بكراً غريها وال أحب امرأة حبها: ن مث يقال هلاوم. وكانت امرأة بيضاء مجيلة
وهذا . وذهب بعض العلماء إىل إا أفضل من أبيها. أعلم يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بل وال يف النساء مطلقاً امرأة أعلم منها

هد أا زوجة نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة فهل فوق ذلك مفخر وإن مردود وقد جعل اهللا لكل شيء قدراً بل نش
  .نعم جزمت بأفضلية خدجية عليها ألمور ليس هذا موضعها. كان للصديقة خدجية شأو ال يلحق وأنا واقف يف أيتهما أفضل

ريتك يف املنام ثالث ليال جاء بك امللك يف سرقة أ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
  ".إن يك هذا من عند اهللا ميضه: فأقول. هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه: من حرير فيقول

أن جربيل جاء : وأخرج الترمذي من حديث عبد اهللا بن عمرو بن علقمة املكي عن ابن أيب حسني عن ابن أيب مليكة عن عائشة
  ".هذه زوجتك يف الدنيا واآلخرة: " خرقة حرير خضراء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالبصورا يف

  .ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا ورواه عبد الرمحن بن مهدي عنه مرسالً: حسنه الترمذي وقال

 عن جدته عن عائشة أا حدثنا عمر بن عبد الرمحن عن سليمان الشيباين عن علي بن زيد بن جدعان: بشر بن الوليد القاضي
لقد نزل جربيل بصوريت يف راحته حىت أمر رسول اهللا صلى اهللا : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مرمي بنت عمران: قالت

عليه وسلم أن يتزوجين ولقد تزوجين بكراً وما تزوج بكراً غريي ولقد قبض ورأسه يف حجري ولقد قربته يف بييت ولقد حفت 
ة ببييت وإن كان الوحي ليرتل عليه وإين ملعه يف حلافه وإين البنة خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت املالئك

  .طيبة عند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كرمياً

  .وإسناده جيد وله طريق آخر سيأيت. رواه أبو بكر اآلجري عن أمحد بن حيىي احللواين عنه

 عليه وسلم ا أثر وفاة خدجية فتزوج ا وبسودة يف وقت واحد مث دخل بسودة فتفرد ا ثالثة أعوام حىت وكان تزوجيه صلى اهللا
فما تزوج بكراً سواها وأحبها حباً شديداً كان يتظاهر به حبيث إن عمرو بن العاص وهو ممن . بىن بعائشة يف شوال بعد وقعة بدر

فمن الرجال : قال" عائشة: "قال: أي الناس أحب إليك يا رسول اهللا:  عليه وسلمأسلم سنة مثان من اهلجرة سأل النيب صلى اهللا
  ".أبوها: "قال

لو كنت متخذاً خليالً من هذه األمة : "وقد قال. وهذا خرب ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه السالم ليحب إال طيباً
فضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته فمن أبغض حبييب رسول اهللا فأحب أ". الختذت أبا بكر خليالً ولكن أخوة اإلسالم أفضل

  .صلى اهللا عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضاً إىل اهللا ورسوله

  .وحبه عليه السالم لعائشة كان أمراً مستفيضاً أال تراهم كيف كانوا يتحرون داياهم يومها تقرباً إىل مرضاته

فاجتمعن صواحيب : قالت. كان الناس يتحرون داياهم يوم عائشة: عن أبيه عن عائشة قالتقال محاد بن زيد عن هشام بن عروة 
إن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة وإنا نريد اخلري كما تريده عائشة فقويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه : إىل أم سلمة فقلن هلا

فلما . فلم يرد عليها. فعادت الثانية. فسكت فلم يرد عليها.  ذلكفذكرت أم سلمة له. وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان
متفق على ". يا أم سلمة ال تؤذيين يف عائشة فإنه واهللا ما نزل علي الوحي وأنا يف حلاف امرأة منكن غريها: "كانت الثالثة قال

  .صحته

  .وراء حبه هلا وأن ذلك األمر من أسباب حبه هلاوهذا اجلواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات املؤمنني بأمر إهلي 
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أن نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه : إمساعيل بن أيب أويس حدثنا أخي أبو بكر عن سليمان بن بالل عن هشام عن أبيه عن عائشة
مون قد علموا وكانوا املسل. وسلم كن حزبني فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة واحلزب اآلخر أم سلمة وسائر أزواجه

حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرها 
كلمي : فتكلم حزب أم سلمة فقلن هلا. حىت إذا كان يف بيت عائشة بعث ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت عائشة

فكلمته . من أراد أن يهدي إىل رسول اهللا هدية فليهد إليه حيث كان من نسائه:  اهللا عليه وسلم يكلم الناس فيقولرسول اهللا صلى
. فلم يقل هلا شيئاً. فكلمته حني دار إليها: قالت. كلميه: فقلن. ما قال يل شيئاً: فقالت. فسألنها. فلم يقل هلا شيئاً. أم سلمة مبا قلن

فإن الوحي مل يأتين وأنا يف . ال تؤذيين يف عائشة: "فقال هلا. فدار إليها فكلمته. كلميه: فقلن هلا.  يل شيئاًما قال: فقالت. فسألنها
مث إن دعون فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أتوب إىل اهللا من أذاك يا رسول اهللا: فقالت". ثوب امرأة إال عائشة

يا بنية أال حتبني ما : "فكلمته فقال. إن نساءك ينشدنك العدل يف بنت أيب بكر:  وسلم تقولفأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه
فأتته فأغلظت . فأرسلن زينب بنت جحش. ارجعي إليه فأبت أن ترجع: فقلن. فرجعت إليهن وأخربن. بلى: قالت" أحب

 تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حىت إن رسول اهللا فرفعت صوا حىت. إن نساءك ينشدنك اهللا العدل يف ابنة أيب قحافة: وقالت
فنظر النيب صلى اهللا عليه . فتكلمت عائشة ترد على زينب حىت أسكتتها: قال. صلى اهللا عليه وسلم لينظر إىل عائشة هل تتكلم

  .إا ابنة أيب بكر: وسلم إىل عائشة وقال

  فضيلة

فضل عائشة على النساء : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ع أنساً يقولأخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن مس: إمساعيل بن جعفر
  ".كفضل الثريد على سائر الطعام

  .متفق عليه من طرق عن أيب طوالة

كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال : "شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاممرمي بنت 

  فضيلة أخرى

: حدثين أيب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن عائشة قالت: روى احلاكم يف مستدركه من طريق يوسف بن املاجشون قال

  .فخيل إيل أن ذاك ألنه مل يتزوج بكراً غريي: تقال" أما إنك منهن: "قلت يا رسول اهللا من من أزواجك يف اجلنة؟ قال

. إنا حنب أن تدعو لعائشة بدعوة وحنن نسمع: أا جاءت هي وأبواها فقاال: موسى وهو اجلهين عن أيب بكر بن حفص عن عائشة

: فقال. فعجب أبواها". اللهم اغفر لعائشة بنت أيب بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".أتعجبان هذه دعويت ملن شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا"

  .أخرجه احلاكم يف مستدركه من طريق سفيان بن عيينة عن موسى وهو غريب جداً
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  فضيلة أخرى

جربيل وهو يقرأ عليك يا عائش هذا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين أبو سلمة أن عائشة قالت: شعيب عن الزهري
  .وعليه السالم ورمحة اهللا ترى ما ال نرى يا رسول اهللا: قالت" السالم

". إن جربيل يقرئك السالم: "زكريا بن أيب زائدة عن عامر عن أيب سلمة أن عائشة حدثته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

  .وعليه السالم ورمحة اهللا: فقالت

  .معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة حنو األولوأخرج النسائي من طريق 

رأيتك يا رسول اهللا وأنت قائم تكلم دحية : عن سفيان عن جمالد عن الشعيب عن أيب سلمة عن عائشة قالت" مسند أمحد"ويف 
زاه اهللا من زائر وعليه السالم ورمحة اهللا ج: قالت" فإنه جربيل وهو يقرئك السالم: "قال. نعم: قالت" وقد رأيته: "فقال. الكليب

  .ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل

  .جمالد ليس بقوي. الضيف: والدخيل: قال

    

فضلت عليكن : قالت عائشة لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا احلكم بن هشام عن عبد امللك بن عمري قال: كثري بن هشام
يه وابتكرين ومل يبتكر غريي وتزوجين لسبع وبىن يب لتسع ونزل كنت أحب نسائه إليه وكان أيب أحب رجاله إل: بعشر وال فخر

إنه ليشق علي االختالف بينكن فائذن يل أن أكون : "عذري من السماء واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه يف مرضه فقال
: الدنيا ريقي أيت بسواك فقالقد أذنا لك وكان آخر زاده من . قد عرفنا من تريد تريد عائشة: فقالت أم سلمة". عند بعضكن

  .انكثيه يا عائشة فنكثته وقبض بني حجري وحنري ودفن يف بييت

  .هذا حديث صاحل اإلسناد ولكن فيه انقطاع

  فضيلة باهرة لها

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمله على جيش ذات السالسل : خالد احلذاء عن أيب عثمان النهدي عن عمرو بن العاص
  ".أبوها: "من الرجال قال: قال" عائشة: "يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك؟ قال: أتيته فقلتف: قال

  .قد أخرجه البخاري ومسلم: قلت. هذا حديث حسن: قال الترمذي

 ابن املبارك وحيىي بن سعيد األموي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول اهللا صلى

  ".أبوها: "من الرجال؟ قال: قال" عائشة: "من أحب الناس إليك؟ قال: اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وغربه

: يا رسول اهللا من أحب الناس إليك؟ قال: قيل: حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا املعتمر بن سليمان عن محيد عن أنس قال: الترمذي

  ".أبوها: "ن الرجال قالقيل م" عائشة"

  .هذا حديث حسن غريب: قال
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  تزويجها بالنبي صلى اهللا عليه وسلم

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوىف خدجية وأنا ابنة ست وأدخلت عليه وأنا ابنة : روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت
  .ين مث أتني يب إليه صلى اهللا عليه وسلمتسع جاءين نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا جمممة فهيأنين وصنعن

  .فمكثت عنده تسع سنني: قال عروة

أن خدجية توفيت قبل اهلجرة بثالث سنني فلبث صلى اهللا عليه وسلم سنتني أو قريباً من ذلك : وأخرج البخاري من قول عروة
  .ونكح عائشة وهي بنت ست سنني

ملا ماتت خدجية جاءت خولة بنت حكيم : قالت عائشة:  بن حاطب قالابن إدريس عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن
أما البكر : قالت" من البكر ومن الثيب: "إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً؟ قال: قالت" ومن: "يا رسول اهللا أال تزوج؟ قال: فقالت

فأتيت أم رومان : قالت. اذكريهما علي: قال. فعائشة ابنة أحب خلق اهللا إليك وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك
. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر عائشة: ماذا؟ قالت: يا أم رومان ماذا أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة قالت: فقلت

ى اهللا عليه أو تصلح له وهي ابنة أخيه فقال رسول اهللا صل: فقال. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. انتظري فإن أبا بكر آت: قالت
إن املطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه : فقالت يل أم رومان: فقام أبو بكر". أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح يل: "وسلم

ما : فأقبل على امرأته فقال: ما تقول يف أمر هذه اجلارية؟ قال: فقال. فأتى أبو بكر املطعم: قالت. وواهللا ما أخلف وعداً قط
ما تقول أنت؟ : لعلنا إن أنكحنا هذا الفىت إليك تدخله يف دينك فأقبل عليه أبو بكر فقال:  على أيب بكر فقالتتقولني؟ فأقبلت

. قويل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليأت: فقام أبو بكر وليس يف نفسه من املوعد شيء فقال هلا. إا لتقول ما تسمع: قال

  .وذكرت احلديث. ة وأبوها شيخ كبريمث انطلقت إىل سود: قالت. فجاء فملكها

أدخلت على نيب اهللا وأنا بنت تسع جاءين نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا جمممة فهيأنين : هشام عن أبيه عن عائشة قالت
  .وصنعنين مث أتني يب إليه

هللا صلى اهللا عليه وسلم فيخرج كنت ألعب بالبنات تعين اللعب فيجيء صواحيب فينقمعن من رسول ا: هشام عن أبيه عنها أا قالت
  .رسول اهللا فيدخلن على وكان يسرن إيل فيلعنب معي

  .فكن جوار يأتني يلعنب معي ا فإذا رأين رسول اهللا تقمعن فكان يسرن إيل: ويف لفظ

  .فضحك. أجنحةخيل سليمان وهلا : قلت" ما هذا يا عائشة: "دخل علي رسول اهللا وأنا ألعب بالبنات فقال: وعن عائشة قالت

    

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم على باب حجريت واحلبشة يلعبون باحلراب يف : الزهري عن عروة عن عائشة قالت
فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن . املسجد وإنه ليسترين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم مث يقف من أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف

  .على اللهواحلريصة 

  .فما زلت أنظر حىت كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن اليت تسمع اللهو: ويف لفظ معمر عن الزهري

قدم وفد احلبشة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاموا يلعبون يف املسجد : ولفظ األوزاعي عن الزهري يف هذا احلديث قالت
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  . عليه وسلم يسترين بردائه وأنا أنظر إليهم حىت أكون أنا اليت أسامفرأيت رسول اهللا صلى اهللا

دعهم فإم بنو : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أن عمر وجدهم يلعبون فزجرهم: ويف حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
  ".أرفدة

ملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قالتحدثين موسى بن حممد بن عبد الرمحن عن ريطة عن عمرة عن عائشة: الواقدي قال
إىل املدينة خلفنا وخلف بناته فلما قدم املدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطامها بعريين ومخس مئة درهم أخذها من أيب 

ين أو ثالثة وكتب إىل ابنه عبد اهللا وبعث أبو بكر معهما عبد اهللا بن أريقط الليثي ببعري. بكر يشتريان ا ما حنتاج إليه من الظهر
فخرجوا فلما انتهوا إىل قديد اشترى زيد بتلك الدراهم ثالثة أبعرة مث دخلوا مكة . يأمره أن حيمل أهله أم رومان وأنا وأخيت أمساء

مين وأسامة فخرجنا مجيعاً وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أ. وصادفوا طلحة يريد اهلجرة بآل أيب بكر
. فاصطحبنا مجيعاً حىت إذا كنا بالبيض نفر بعريي وقدامي حمفة فيها أمي فجعلت أمي تقول وابنتاه واعروساه حىت أدرك بعرينا

  .فقدمنا واملسجد يبىن وذكر احلديث

  شأن اإلفك

  .كان يف غزوة املريسيع سنة مخس من اهلجرة وعمرها رضي اهللا عنها يومئذ اثنتا عشرة سنة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أراد سفراً : محاد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشةفروى 
  .فهلك يف من هلك. فخرج سهمي. فأقرع بيننا يف غزوة املريسيع. أقرع بني نسائه

  .أن اإلفك كان يف غزوة املريسيع: وكذلك ذكر ابن إسحاق والواقدي وغري واحد

أخربين عروة وابن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا عن حديث عائشة حني قال هلا أهل : يونس عن ابن شهاب
وكل حدثين بطائفة من حديثها وبعض حديثهم يصدق بعضاً وإن كان بعضهم أوعى له من بعض . اإلفك ما قالوا فربأها اهللا تعاىل

فأقرع بيننا يف غزوة .  وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا معهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه: قالت
غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما نزل احلجاب وأنا أمحل يف هودج وأنزل فيه فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 فقمت حينئذ فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت حاجيت .وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من املدينة آذن ليلة بالرحيل
أقبلت إىل رحلي فإذا عقد يل من جزع ظفار قد انقطع فالتمسته وحبسين التماسه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يب فاحتملوا 

فلم . كلن العلقة من الطعامهودجي فرحلوه على بعريي وهم حيسبون أين فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً مل يثقلهن اللحم إمنا يأ
فجئت . يستنكروا خفة احململ حني رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر اجليش

فأممت مرتيل الذي كنت فيه وظننت أم سيفقدوين فريجعون إيل فبينما أنا جالسة غلبتين عيين . منازهلم وليس ا داع وال جميب
  .فنمت

وكان صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين من وراء اجليش فأدجل فأصبح عند مرتيل فرأى سواد إنسان نائم فأتاين فعرفين حني 
رآين وكان يراين قبل احلجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه حني عرفت فخمرت وجهي جبلبايب واهللا ما كلمين كلمة وال مسعت 

فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش بعدما نزلوا موغرين يف . احلته فوطىء على يديها فركبتهامنه كلمة غري استرجاعه فأناخ ر
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  .حنر الظهرية فهلك من هلك يف وكان الذي توىل كرب اإلفك عبد اهللا بن أيب ابن سلول

    

ريبين يف وجعي أين ال أعرف من فقدمنا املدينة فاشتكيت شهراً والناس يفيضون يف قول أهل اإلفك وال أشعر بشيء من ذلك وي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حني أشتكي إمنا يدخل علي فيسلم مث يقول كيف تيكم مث ينصرف 
فذلك الذي يريبين وال أشعر بالشر حىت خرجت بعدما نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل املناصع وهو متربزنا وكنا ال خنرج إال 

 ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب األول من التربز قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن ليالً إىل
نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق وابنها 

فقلت ! تعس مسطح: نا وهي قبل بييت قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح يف مرطها فقالتفأقبلت أ. مسطح بن أثاثة بن املطلب
وما ذاك فأخربتين اخلرب فازددت مرضاً : أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال؟ قلت: بئس ما قلت أتسبني رجالً شهد بدراً؟ قالت: هلا

  .على مرضي

أتأذن يل أن آيت أبوي؟ وأنا :  وسلم فسلم مث قال كيف تيكم؟ فقلتفلما رجعت إىل بييت ودخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه
يا بنية هوين عليك فواهللا : يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: فجئت أبوي فقلت. حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلها فأذن يل

فبكيت الليلة حىت !  وقد حتدث الناس ذا؟سبحان اهللا: فقلت. لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل حيبها هلا ضرائر إال كثرن عليها
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني . مث أصبحت أبكي. ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم

علم هلم يف نفسه من فأما أسامة فأشار على رسول اهللا بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي ي. استلبث الوحي يستأمرمها يف فراق أهله
. مل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري واسأل اجلارية تصدقك: وأما علي فقال. يا رسول اهللا أهلك وال نعلم إال خرياً: الود فقال

ال والذي بعثك باحلق إن رأيت : أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة فقال
  .ا أمراً أغمصة عليها أكثر من أا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها فيأيت الداجن فيأكلهعليه

يا معشر املسلمني من يعذرين من : "فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستعذر من عبد اهللا بن أيب ابن سلول فقال وهو على املنرب
 على أهلي إال خرياً ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إال خرياً وما كان يدخل على رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت فواهللا ما علمت

يا رسول اهللا أنا أعذرك منه إن كان من األوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من : فقام سعد بن معاذ فقال". أهلي إال معي
: بل ذلك رجالً صاحلاً ولكن احتملته احلمية فقال لسعدفقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان ق. اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك

كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك : فقام أسيد بن حضري وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال. كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله
فلم : لى اهللا عليه وسلم قائم على املنرباألوس واخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا ورسول اهللا ص: فتثاور احليان. منافق جتادل عن املنافقني

  .يزل خيفضهم حىت سكتوا وسكت

    

فبكيت يومي ذلك وليليت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتني ويوماً ال أكتحل بنوم وال : قالت
كي استأذنت علي امرأة من األنصار فأذنت هلا يرقأ يل دمع حىت ظننت أن البكاء فالق كبدي فبينما مها جالسان عندي وأنا أب

فجلست تبكي معي فبينما حنن على ذلك دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم مث جلس ومل جيلس عندي منذ قيل يل ما 
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كذا وكذا فإن كنت أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغين عنك : "فتشهد مث قال: قالت. قيل ولقد لبث شهراً ال يوحي إليه يف شأين شيء
فلما قضى ". بريئة فسيربئك اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه

واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا : أجب رسول اهللا فيما قال قال: مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة فقلت أليب
ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت وأنا : أجييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت: فقلت ألمي. ليه وسلمع

إين واهللا لقد علمت لقد مسعتم هذا احلديث حىت استقر يف أنفسكم وصدقتم به فلئن : يومئذ حديثة السن ال أقرأ كثرياً من القرآن
واهللا ما أجد يل . اهللا يعلم أين برئية ال تصدقوين بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين بريئة لتصدقينإين بريئة و: قلت لكم

مث حتولت فاضطجعت على فراشي وأنا . 18يوسف " فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون: "ولكم مثالً إال قول أيب يوسف
 ولكن واهللا ما ظننت أن اهللا يرتل يف شأين وحياً يتلى ولشأين كان يف نفسي أحقر من أن أعلم أين بريئة وأن اهللا تعاىل يربئين برباءيت

فواهللا ما قام : يتكلم اهللا يف بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا ا قالت
لبيت حىت نزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء حىت إنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خرج أحد من أهل ا

ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق وهو يف يوم شات من ثقل القول الذي يرتل عليه فلما سري عنه وهو يضحك كان أول كلمة 
إن : "وأنزل اهللا تعاىل. وم إليه وال أمحد إال اهللاواهللا ال أق: فقلت. قومي إليه: فقالت أمي". يا عائشة أما واهللا لقد براك اهللا: "تكلم ا

  .العشر اآليات كلها. 11النور " الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم

واهللا ال أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال : فلما أنزل اهللا هذا يف براءيت قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره
 أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا وليعفوا وليصفحوا وال يأتل: "فأنزلت. لعائشة

: فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه وقال. بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل: قال. 22النور " أال حتبون أن يغفر اهللا لكم

أمحي مسعي : فقالت. ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمريوك: قالت. واهللا ال أنزعها منه أبداً
وبصري ما علمت إال خرياً وهي اليت كانت تساميين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فعصمها اهللا بالورع وطفقت أختها محنة 

  .حتارب هلا فهلكت فيمن هلك من أصحاب اإلفك

  .لزهري ورواه هشام بن عروة عن أبيهوهذا احلديث له طرق عن ا

كنت عند الوليد بن عبد امللك فذكر حديث اإلفك : حدثين أفلح بن عبد اهللا بن املغرية عن الزهري قال: قال أبو معشر السندي
  .أن ذاك يف غزوة بين املصطلق وأن سهمها وسهم أم سلمة خرج: بطوله وفيه

ال حدثين سعيد وعروة وعلقمة وعبيد اهللا : الذي توىل كربه علي فقلت: قالكنت عند الوليد ف: وروى معمر عن الزهري قال
سبحان اهللا حدثين من قومك أبو : فما كان جرمه قلت: فقال يل. إن الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب: كلهم مسع عائشة تقول

  .كان مسيئاً يف أمري: سلمة وأبو بكر بن عبد الرمحن أما مسعا عائشة تقول

ملا تال رسول اهللا صلى اهللا : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: بن بكري عن حممد بن إسحاقيونس 
  .عليه وسلم القصة اليت نزل ا عذري على الناس نزل فأمر برجلني وامرأة ممن كان تكلم بالفاحشة يف عائشة فجلدوا احلد

  .ومحنةوكان رماها ابن أيب ومسطح وحسان : قال

حصان رزان ما تزن : دخل حسان بن ثابت على عائشة يشبب بأبيات له فيها فقال: األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال
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    وتصبح غرثى من حلوم الغوافل ==بريبة

. 11 النور" والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم: "تدعني مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل اهللا تعاىل: فقلت. لست كذاك: قالت

  .كان يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: مث قالت. وأي عذاب أشد من العمى: قالت

  : كان صفوان بن املعطل قد كثر عليه حسان يف شأن عائشة وقال يعرض به: حدثين حممد بن إبراهيم التيمي قال: ابن إسحاق

 الفريعة أمسى بيضة البلد وابن  أمسى الجالبيب قد عزوا وقد كثروا

ترضه صفوان ليلة وهو آت من عند أخواله بين ساعدة فضربه بالسيف على رأسه فاستعدوا عليه ثابت بن قيس فجمع يديه إىل فاع
ما أعجبك إنه عدا على حسان بالسيف فواهللا ما أراه إال : ما هذا؟ فقال: عنقه حببل وقاده إىل دار بين حارثة فلقيه ابن رواحة فقال

فسنغدوا على . واهللا لقد اجترأت خل سبيله: فقال. ال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا صنعت به؟ فقالقد قتله فقال هل علم رسول 
: فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنعلمه أمره فخلى سبيله فلما أصبحوا غدوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكروا له ذلك

آذاين يا رسول اهللا وكثر علي ومل يرض : ما دعاك إىل ما صنعت قال: سول اهللا فقالها أناذا يا ر: أين ابن املعطل؟ فقام إليه فقال
ادعوا : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. حىت عرض يب يف اهلجاء فاحتملين الغضب وها أناذا فما كان علي من حق فخذين به

تنفست عليهم يا حسان أحسن : م اهللا لإلسالم يقوليا حسان أتشوهت على قومي أن هداه: "فقال. فأيت به" يل حسان بن ثابت
فولدت له عبد الرمحن وأعطاه أرضاً . فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم سريين القبطية. هي لك يا رسول اهللا: قال". فيما أصابك

  .كانت أليب طلحة تصدق ا أبو طلحة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :  عائشةقال ابن إسحاق وقال حسان يف

 المحصنات غير ذات غوائل من  وليغفر لك اهللا حرة رأيتك

 غرثى من لحوم الغوافل وتصبح  رزان ما تزن بريبة حصان

  بك الدهر بل قيل امرىء متماحل  الذي قد قيل ليس بالئق وإن

 رفعت سوطي إلي أناملي فال  كنت أهجوكم كما بلغوكم فإن

 رسول اهللا زين المحافل آلل  وودي ما حييت ونصرتي وكيف

 قصاراً وطال العز كل التطاول  لهم عزاً يرى الناس دونه وإن

 المساعي مجدهم غير زائل كرام  حي من لؤي بن غلب عقيلة

 وطهرها من كل سوء وباطل  قد طيب اهللا خيمها مهذبة

يا رسول اهللا أرأيت لو أنك : قلت: قالت: ةحدثين أخي عن سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش: ابن أيب أويس
" الشجرة اليت مل يؤكل منها: "نزلت وادياً فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة مل يؤكل منها فأيهما كنت ترتع بعريك؟ قال

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتزوج بكراً غريها. فأنا هي تعين: قالت

ما تزوجين النيب صلى اهللا عليه : قالت عائشة رضي اهللا عنها: عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قالعن أيب سعد عن : سفيان بن عيينة
  .وملا تزوجين وقع علي احلياء وإين لصغرية. فتزوجين وإين جلارية علي حوف. هذه زوجتك: وسلم حىت أتاه جربيل بصوريت وقال



الذهيب-سري أعالم النبالء  224  

  .شيء يشد يف وسط الصيب من سيور: واحلوف. ثتفرد به أبو سعد وهو سعيد بن املرزبان البقال لني احلدي

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه : حيىي بن ميان عن الثوري عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
  .فأي نسائه كان أحظى عنده مين. وسلم يف شوال وأعرس يب يف شوال

  .أزواجهن يف شوالوكانت العرب تستحب لنسائها أن يدخلن على 

  .ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية من كثرة ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكرها: وقالت عائشة

وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي اهللا عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم بعائشة مبديدة مث : قلت
عدة نسوة يشاركنها يف النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا من ألطاف اهللا ا وبالنيب صلى اهللا عليه وسلم لئال حيميها اهللا من الغرية من 

  .ولعله إمنا خفف أمر الغرية عليها حب النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا وميله إليها فرضي اهللا عنها وأرضاها. يتكدر عيشهما

    

يا رسول : فقلت: قالت. امرأة سوداء على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأقبل عليهادخلت : معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
  ".إا كانت تدخل على خدجية وإن حسن العهد من اإلميان: "اهللا أقبلت على هذه السوداء هذا اإلقبال فقال

محد املقدسي سنة ست عشرة وست مئة أخربنا أخربنا اإلمام أبو حممد عبد اهللا بن أ: أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل
حدثنا أبو جعفر حممد بن : هبة اهللا ابن احلسن الدقاق أخربنا أبو الفضل عبد اهللا بن علي بن زكري حدثنا علي بن حممد املعدل قال

 عن عائشة رضي اهللا حدثنا القاسم بن حممد: حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن ابن عون: حدثنا سعدان بن نصر: عمرو الرزاز
من زعم أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على اهللا تعاىل ولكنه رأى جربيل مرتني يف : عنها أا قالت

  .صورته وخلقه ساداً ما بني األفق

  .هذا حديث صحيح اإلسناد

وهذه املسألة مما يسع املرء املسلم يف دينه السكوت عنها فأما . هومل يأتنا نص جلي بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى اهللا تعاىل بعيني
مجع أحاديثها الدار . رؤية املنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة وأما رؤية اهللا عياناً يف اآلخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص

  .قطين والبيهقي وغريمها

دخل عيينة بن حصن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ة عن أبيه قالوأبو احلسن املدائين عن يزيد بن عياض عن هشام بن عرو
أفال أنزل : قال" هذه عائشة بنت أيب بكر: "من هذه احلمرياء يا رسول اهللا؟ قال: وعنده عائشة وذلك قبل أن يضرب احلجاب فقال

  ".هذا األمحق املطاع يف قومه": من هذا يا رسول اهللا قال: فلما خرج قالت عائشة" ال: "لك عن أمجل النساء؟ قال

  .هذا حديث مرسل ويزيد متروك وما أسلم عيينة إال بعد نزول احلجاب

ال تفعلي يا محرياء : "وأوهى ذلك تشميس املاء وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا. يا محرياء مل يصح: أن كل حديث فيه: وقد قيل
: هي البيضاء بشقرة وهذا نادر فيهم ومنه يف احلديث: خطاب أهل احلجازفإنه خرب موضوع واحلمراء يف ". فإنه يورث الربص

  .يريد القائل أنه يف لون املوايل الذين سبوا من نصارى الشام والروم والعجم" رجل أمحر كأنه من املوايل"

أمسر وآدم وإن كان يف : ند قالوافالن أبيض فإم يريدون احلنطي اللون حبلية سوداء فإن كان يف لون أهل اهل: مث إن العرب إذا قالت
: ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم. أسود أو شديد األدمة: أسود وكذا كل من غلب عليه السواد قالوا: سواد التكرور قالوا
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 وكل لون ذا االعتبار يدور بني السواد. أن بين آدم ال ينفكون عن أحد األمرين: فمعىن ذلك". بعثت إىل األمحر واألسود"

  .والبياض الذي هو احلمرة

إين أعرف : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول هلا: أمحد يف مسنده حدثنا عباد بن عباد عن هشام عن أبيه عن عائشة
  ".يا رسول اهللا: يا حممد وإذا رضيت قلت: إذا غضبت قلت: "وكيف تعرف؟ قال: قالت" غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت

إين ألعلم إذا كنت عين راضية وإذا كنت علي : "يب واحملفوظ ما أخرجا يف الصحيحني أليب أسامة عن هشام بلفظهذا حديث غر
ال ورب : ال ورب حممد وإذا كنت علي غضىب قلت: إذا كنت عين راضية قلت: "وكيف يا رسول اهللا؟ قال: قالت". غضىب
  .أجل واهللا ما أهجر إال امسك: قلت". إبراهيم

  .بن مسهر وأخرج النسائي حديث عليتابعه علي 

وكان ذلك . أا استعارت قالدة يف سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانسلت منها: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
فطلبوها حىت وجدوها وحضرت الصالة ومل يكن معهم ماء . فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الصلصل: املكان يقال له

جزاك اهللا خرياً فواهللا ما نزل بك أمر قط تكرهينه إال جعل اهللا : فقال هلا أسيد ابن احلضري. فأنزل اهللا آية التيمم. فصلوا بغري وضوء
  .لك فيه خرياً

  .رواه ابن منري وعلي بن مسهر عنه

    

عليه وسلم يف بعض أسفاره حىت إذا كنا خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
فأتى . بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقدي فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء

: معهم ماء قالتما ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول اهللا وبالناس وليسوا على ماء وليس : فقالوا. الناس أبا بكر رضي اهللا عنه

فعاتبين أبو بكر فقال ما شاء اهللا أن يقول وجعل يطعن بيده يف خاصرين فال مينعين من التحرك إال مكان النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقال أسيد بن حضري وهو . فأنزل اهللا آية التيمم فتيمموا. فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أصبح على غري ماء. على فخذي

  .متفق عليه. فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته: ما هذا بأول بركتكم يا آل أيب بكر قالت: حد النقباءأ

أقبلنا مع رسول : قالت: حدثنا حيىي بن عباد ابن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة: ويف مسند أمحد من طريق حممد بن إسحاق
ذا كنا بتربان بلد بينه وبني املدينة بريد وأميال وهو بلد ال ماء به وذلك من السحر انسلت قالدة من اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إ

فلقيت من أيب ما اهللا به . عنقي فوقعت فحبس علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللتماسها حىت طلع الفجر وليس مع القوم ماء
  .فأنزل اهللا الرخصة يف التيمم فتيمم القوم وصلوا. لمني منك عناء وبالءوقال يف كل سفر للمس. عليم من التعنيف والتأفيف

واهللا ما علمت يا بنية إنك ملباركة ماذا جعل اهللا للمسلمني يف حبسك : يقول أيب حني جاء من اهللا من الرخصة للمسلمني: قالت
  .إياهم من الربكة واليسر

استأذن أبو بكر على النيب صلى اهللا عليه : حريث عن النعمان بن بشري قالحدثنا يونس بن أيب إسحاق عن العيزار بن : أبو نعيم
يا بنت فالنة ترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحال النيب صلى اهللا : وسلم فإذا عائشة ترفع صوا عليه فقال

مث ". أمل تريين حلت بني الرجل وبينك: "اها وقالمث خرج أبو بكر فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يترض. عليه وسلم بينه وبينها
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  .أشركاين يف سلمكما كما أشركتماين يف حربكما: استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقال

  .عن أبيه عن أيب إسحاق عن العيزار عن النعمان: لكنه قال. أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حجاج بن حممد عن يونس حنوه

  . العنقزي عن يونس عن أبيه فأسقط العيزارورواه عمرو

  .وروى حنوه أمحد يف مسنده عن وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان

سلها أكان : بعثين عبد اهللا بن عمرو إىل أم سلمة: أخربين أبو قيس موىل عمرو قال: موسى بن علي بن رباح مسعت أيب يقول
لعله : فقالت. إن عائشة خترب الناس أنه كان يقبل وهو صائم: فقل. ال :  عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالترسول اهللا صلى اهللا

  .أنه مل يكن يتمالك عنها حباً أما إياي فال

كنت صاحبة : حدثنا أبو شداد عن جماهد عن أمساء بنت عميس قالت: حدثنا يونس األيلي: أمحد يف مسنده حدثنا عثمان بن عمر
ئشة اليت هيأا وأدخلتها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي نسوة فما وجدنا عنده قرى إال قدحاً من لنب فشرب منه مث عا

" ناويل صواحبك: "مث قال. فأخذت منه على حياء فشربت. ال تردي يد رسول اهللا خذي منه: فاستحيت اجلارية فقلنا. ناوله عائشة

: ال تشتهيه أيعد كذباً قال: يا رسول اهللا إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: فقلت". ال جتمعن جوعاً وكذباً": فقال. ال نشتهيه: فقلنا

  ".إن الكذب يكتب حىت تكتب الكذيبة كذيبة"

مث هو خطأ فإن أمساء كانت . قد روى عنه ابن جريح أيضاً. هذا حديث منكر ال نعرفه إال من طريق أيب شداد وليس باملشهور
 عائشة باحلبشة مع جعفر بن أيب طالب وال نعلم اهد مساعاً عن أمساء أو لعلها أمساء بنت يزيد فإا روت عجز هذا وقت عرس

  .احلديث

ما علمت حىت دخلت علي زينب بغري إذن وهي : قالت عائشة: زكريا بن أيب زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة قال
فقال . أحسبك إذا قلبت لك بنية أيب بكر ذريعتيها؟ مث أقبلت علي فأعرضت عنها:  عليه وسلمغضىب مث قالت لرسول اهللا صلى اهللا

فأقبلت عليها حىت رأيت قد يبس ريقها يف فمها فما ترد علي شيئا فرأيت النيب صلى " دونك فانتصري: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا عليه وسلم يتهلل وجهه

    

أتاين رسول اهللا صلى : حدثنا حماضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: حدثنا حيىي اخلواص: أمحد بن عبيد اهللا النرسي
: قلت". ما كنت تسمعني الدق: "فقال. فدق فسمعت الدق مث خرجت ففتحت له. اهللا عليه وسلم يف غري يومي يطلب مين ضجعاً

  .بلى ولكنين أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتين يف غري يومي

. سابقين النيب صلى اهللا عليه وسلم فسبقته ما شاء حىت إذا رهقين اللحم سابقين فسبقين: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

  ".يا عائشة هذه بتلك: "فقال

  .أخرجه هكذا أبو داود. عن أبيه وعن أيب سلمة عنها: ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام فقال

تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أتاه جربيل : قالت عائشة: رمحن بن األسود عن أبيهعن عبد ال: أبو سعد البقال
فلما تزوجين ألقى اهللا علي حياء وأنا صغرية. بصوريت وإين جلارية علي حوف.  

  .سيور يف الوسط: احلوف
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وسلم يعطيين العظم فأتعرقه مث يأخذه فيديره كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعر عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت
  .حىت يضع فاه على موضع فمي

  .رواه شعبة والناس عن املقدام أخرجه مسلم

أخربنا علي بن حممد وحممد بن علي وعلي بن بقاء وأهله فاطمة اآلمدية وأمحد بن إبراهيم الدباغ وعبد الدائم الوزان وعبد الصمد 
أخربنا عبد األول : أخربنا احلسني بن املبارك: ونصر بن أيب الضوء وزينب بنت سليمان وعدة قالواالزاهد وحممد بن هاشم العباسي 

حدثنا أبو : حدثنا حممد بن إمساعيل: أخربنا حممد بن يوسف: أخربنا عبد اهللا بن أمحد: أخربنا عبد الرمحن بن حممد: ابن عيسى
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج أقرع : ة عن القاسم عن عائشةحدثين ابن أيب مليك: حدثنا عبد الواحد بن أمين: نعيم

أال تركبني الليلة بعريي : فقالت حفصة. بني نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة وكان إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث
 مجل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها مث فركبت فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل. بلى: فقالت. وأركب بعريك تنظرين وأنظر

يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغين رسولك وال : فلما نزلوا جعلت رجليها بني اإلذخر وتقول. سار حىت نزلوا وافتقدته عائشة
  .أستطيع أن أقول له شيئاً

  .أخرجه مسلم عن إسحاق عن أيب نعيم فوقع لنا بدالً عالياً

انتهينا إىل علي رضي اهللا عنه : قال: حدثنا حممد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه: بن سالمحدثنا مصعب : زياد بن أيوب
  .خليلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فذكر عائشة فقال

وال . وهذا يقوله أمري املؤمنني يف حق عائشة مع ما وقع بينهما فرضي اهللا عنهما. ومصعب فصاحل ال بأس به. هذا حديث حسن
فعن عمارة بن . أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسريها إىل البصرة وحضورها يوم اجلمل وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغريب 

  .بكت حىت تبل مخارها. 33األحزاب " وقرن يف بيوتكن"إذا قرأت : عمري عمن مسع عائشة

بلت عائشة فلما بلغت مياه بين عامر ليالً نبحت ملا أق: حدثنا قيس قال: حدثنا حيىي القطان عن إمساعيل: قال أمحد يف مسنده
بل تقدمني فرياك : قال بعض من كان معها. ما أظنين إال أنين راجعة: قالت. ماء احلوأب: أي ماء هذا؟ قالوا: الكالب فقالت

ح عليها كالب كيف بإحداكن تنب: "إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم: قالت. املسلمون فيصلح اهللا ذات بينهم
  ".احلوأب

  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجوه

  .إن عثمان قتل مظلوماً وأنا أدعوكم إىل الطلب بدمه وإعادة األمر شورى: أن عائشة جعلت تقول: عن صاحل بن كيسان وغريه

 طلحة فأنت غالم تقاتل قريبك هذه عائشة متلك امللك لقرابتها: هالل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال للزبري يوم اجلمل
  .علياً فرجع الزبري فلقيه ابن جرموز فقتله

يا ابن أيب طالب : فقالت. قد سقت وقعة اجلمل ملخصة يف مناقب علي وإن علياً وقف على خباء عائشة يلومها على مسريها: قلت
  .فجهزها إىل املدينة وأعطاها اثين عشر ألفاً فرضي اهللا عنه وعنها. ملكت فأسجح

إا لزوجة نبينا صلى اهللا : ويف صحيح البخاري من طريق أيب حصني عن عبد اهللا بن زياد عن عمار بن ياسر مسعه على املنرب يقول
  .يعين عائشة. عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة
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  .أشهد باهللا إا لزوجته: ويف لفظ ثابت

    

إنا لنعلم إا لزوجة النيب صلى اهللا عليه :  إىل الكوفة ليستنفر الناسمسع عماراً يقول حني بعثه علي: شعبة عن احلكم عن أيب وائل
  .وسلم يف الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالكم ا لتتبعوه أو إياها

اغرب مقبوحاً اتؤذي حبيبة رسول اهللا صلى : أن رجالً نال من عائشة عند عمار فقال: أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب
  .اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث حسن: صححه الترمذي يف بعض النسخ ويف بعض النسخ

ما : حدثنا خالد بن سلمة املخزومي عن أيب بردة عن أيب موسى قال: حدثنا زياد بن الربيع: حدثنا محيد بن مسعدة: وقال الترمذي
  .علماًأشكل علينا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه 

  .هذا حديث حسن غريب

.... ما أشكل علينا: حدثنا زياد بن الربيع حدثنا خالد بن أيب سلمة املخزومي عن أيب بردة عن أبيه قال: عبد الرمحن بن املبارك

  .فذكره

  .ابن سلمة احتج به مسلم: وخالد صوابه. فأما زياد فثقة

جاء ابن عباس رضي اهللا : أبا عمرو حدثه قال: ن أيب مليكة أن ذكوانحدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن اب: بشر بن املفضل
. هذا ابن عباس يستأذن: فجئت وعند رأسها عبد اهللا ابن أخيها عبد الرمحن فقلت: قال. عنهما يستأذن على عائشة وهي يف املوت

  . عباس من صاحلي بنيك يودعك ويسلم عليكيا أمه إن ابن: فقال عبد اهللا. دعين من ابن عباس ال حاجة يل به وال بتزكيته: قالت

أبشري فواهللا ما بينك وبني أن تفارقي كل نصب وتلقي حممداً صلى : فجاء ابن عباس فلما قعد قال: قال. فائذن له إن شئت: قالت
  .اهللا عليه وسلم واألحبة إال أن تفارق روحك جسدك

 اهللا عليه وسلم يعين إليه ومل يكن حيب إال طيباً سقطت قالدتك كنت أحب نساء رسول اهللا صلى: إيهاً يا ابن عباس قال: قالت
النساء ". فتيمموا صعيداً طيباً"ليلة األبواء وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلقطها فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل اهللا 

ىل براءتك من فوق سبع مساوات فأصبح ليس مث أنزل اهللا تعا. فكان ذلك من سببك وما أنزل اهللا ذه األمة من الرخصة. 42
دعين عنك يا ابن عباس فواهللا لوددت أين كنت : قالت. مسجد من مساجد يذكر فيها اهللا إال براءتك تتلى فيه آناء الليل والنهار

  .نسياً منسياً

. أخشى أن يثين علي: التأن ابن عباس استأذن على عائشة وهي مغلوبة فق: حيىي القطان عن عمر بن سعيد عن ابن أيب مليكة

. خبري إن اتقيت: كيف جتدينك فقالت: فقال. ائذنوا له: قالت. ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن وجوه املسلمني: فقيل

  .فأنت خبري إن شاء اهللا زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يتزوج بكراً غريك ونزل عذرك من السماء: قال

  .جاء ابن عباس وأثىن علي ووددت أين كنت نسياً منسياً: الزبري قالت لهفلما جاء ابن 

يا أم املؤمنني تقدمني على فرط صدق على رسول اهللا صلى اهللا عليه : اشتكت عائشة فجاء ابن عباس فقال: وقال القاسم بن حممد
  .وسلم وعلى أيب بكر رضي اهللا عنه
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أخربنا أمحد بن : أخربنا حممد بن البطي: ا ابن قدامة سنة إحدى عشرة وست مئةأخربن: أخربنا أبو حممد عبد اخلالق بن علوان
حدثنا أبو : حدثنا موسى بن داود: حدثنا حممد بن أيب العوام: أخربنا أبو الفضل بن خزمية: أخربنا أبو القاسم بن بشران: احلسن

 حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهللا :كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: مسعود اجلرار عن علي بن األقمر قال
  .املربأة من فوق سبع مساوات فلم أكذا

واهللا لقد رأيت أصحاب حممد صلى اهللا : هل كانت عائشة حتسن الفرائض قال: قلنا له: عن أيب الضحى عن مسروق قال: األعمش
  .عليه وسلم األكابر يسألوا عن الفرائض

حدثنا عبد اهللا بن : أخربنا أمحد بن جعفر: أخربنا ابن املذهب: أخربنا ابن احلصني: أخربنا حنبل: ن قاالأنبأنا ابن قدامة وابن عال
حدثنا هشام بن عروة قال كان عروة يقول : حدثنا أبو معاوية عبد اهللا بن معاوية الزبريي قدم علينا مكة قال: حدثين أيب: أمحد

ابنة أيب : وال أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس أقول. جة نيب اهللا وابنة أيب بكرزو: يا أمتاه ال أعجب من فقهك أقول: لعائشة
  .بكر وكان أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو أو ما هو

كانت أي عرية إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو يف آخر عمره و: فضربت على منكبه وقالت: قال
  .تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له األنعات وكنت أعاجلها له فمن مث

    

أخربنا أبو نعيم أخربنا عبد اهللا : أخربنا أبو علي احلداد: أخربنا أبو سعيد الراراين: أخربكم حممد بن قوام: قرأت على حممد بن قامياز
ما رأيت أحداً أعلم بالطب من عائشة رضي : ن هشام بن عروة عن أبيه قالأخربنا أمحد بن الفرات أخربنا أبو أسامة ع: بن جعفر
  .كنت أمسع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه: يا خالة ممن تعلمت الطب قالت: فقلت. اهللا عنها

 بفريضة لقد صحبت عائشة فما رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت وال: سعيد بن سليمان عن أيب أسامة عن هشام عن أبيه قال
يا : فقلت هلا. وال بسنة وال بشعر وال أروى له وال بيوم من أيام العرب وال بنسب وال بكذا وال بكذا وال بقضاء وال طب منها

كنت أمرض فينعت يل الشيء وميرض املريض فينعت له وأمسع الناس ينعت بعضهم لبعض : خالة الطب من أين علمته؟ فقالت
  .فأحفظه

  .عامة علمها مل أسأل عنهفلقد ذهب : قال عروة

. أن معاوية دخل على عائشة فكلمها: حدثنا القاسم بن حممد: حدثنا عمر بن عثمان عن ابن شهاب: إبراهيم بن املنذر احلزامي

  .واهللا ما مسعت قط أبلغ من عائشة ليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فلما قام معاوية اتكأ على يد موالها ذكوان فقال: قال

  .ر بن عثمان التيمي ليس بالثبتعم

أخربين عوف بن الطفيل بن احلارث األزدي وهو ابن أخي : الزهري من رواية معمر واألوزاعي عنه وهذا لفظ األوزاعي عنه قال
 لتنتهني أما واهللا: أن عائشة بلغها أن عبد اهللا بن الزبري كان يف دار هلا باعتها فتسخط عبد اهللا بيع تلك الدار فقال: عائشة ألمها

  .عائشة عن بيع رباعها أو ألحجرن عليها

  .هللا علي أال أكلمه حىت يفرق بيين وبينه املوت: قالت. قد كان ذلك: أو قال ذلك قالوا: قالت عائشة

  .فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليها فأبت أن تكلمه. فطالت هجرا إياه فنقصه اهللا بذلك يف أمره كله
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: ملسور بن خمرمة عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أن يشماله بأرديتهما مث يستأذنا فإذا أذنت هلما قاالفلما طال ذلك كلم ا

فدخل معهما ابن الزبري فكشف الستر فاعتنقها . وال تشعر. نعم كلكم فليدخل: فقالت. كلنا حىت يدخاله على عائشة ففعال ذلك
بري اهللا والرحم ونشدها مسور وعبد الرمحن باهللا والرحم وذكرا هلا قول رسول اهللا وبكى وبكت عائشة بكاء كثرياً وناشدها ابن الز

مث بعثت إىل . فلما أكثروا عليها كلمته بعدما خشي أال تكلمه". ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث: "صلى اهللا عليه وسلم
  .اليمن مبال فابتيع هلا أربعون رقبة فأعتقتها

  .عد تذكر نذرها ذلك فتبكي حىت تبل مخارهامث مسعتها ب: قال عوف

وكذلك رواه صاحل بن كيسان عن الزهري . عوف بن احلارث بن الطفيل بن سخربة: والصواب عندي: كذا قال: قال ابن املديين
  .وتابعه معمر

  .كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأياً يف العامة: قال عطاء بن أيب رباح

  .م عائشة إىل علم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضلوقال الزهري لو مجع عل

لوال بعض األمر ألقمت املناحة على أم املؤمنني يعين : قال مسروق: حدثنا إمساعيل عن أيب إسحاق قال: قال حفص بن غياث
  .عائشة

  .أما إنه ال حيزن عليها إال من كانت أمه: وعن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال

فخرت مبال أيب يف اجلاهلية : حدثنا عمر بن عبد اهللا بن عروة عن جده عروة عن عائشة قالت: احد بن أمينالقاسم بن عبد الو
  ".يا عائشة كنت لك كأيب زرع ألم زرع: "وكان ألف ألف أوقية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

أربعني ألف درهم ويف : لواحدة باطلة فإنه يكونا" ألف: "وأعتقد لفظة. وإسنادها فيه لني. ألف ألف أوقية: هكذا يف هذه الرواية
  .ذلك مفخر لرجل تاجر وقد أنفق ماله يف ذات اهللا

  .وملا هاجر كان قد بقي معه ستة آالف درهم فأخذها صحبته أما ألف ألف أوقية فال جتتمع إال لسلطان كبري

فقالت .  يشهد كالمها إال ذكوان موىل عائشةإن معاوية ملا حج قدم فدخل على عائشة فلم: قال الزهري عن القاسم بن حممد
ما كنت لتفعلي مث إا وعظته وحضته : قال هلا: صدقت ويف رواية أخرى: أمنت أن أخبأ لك رجالً يقتلك بأخي حممد قال: ملعاوية

  .على االتباع

والصحيح رواية عروة بن . قطعةقضى معاوية عن عائشة مثانية عشر ألف دينار هذه رواية من: وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي
لو اشتريت لنا منها بدرهم : فقالت هلا موالا. أن معاوية بعث مرة إىل عائشة مبئة ألف درهم فواهللا ما أمست حىت فرقتها: الزبري

  .أال قلت يل: حلماً؟ فقالت

    

  .متها بني أمهات املؤمننيأن معاوية بعث إىل عائشة بقالدة مبئة ألف فقس: حيىي بن أيب زائدة عن حجاج عن عطاء

  .أا تصدقت بسبعني ألفاً وإا لترقع جانب درعها رضي اهللا عنها: األعمش عن متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة

بعث ابن الزبري إىل عائشة مبال يف غرارتني يكون مئة ألف فدعت : أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن املنكدر عن أم ذرة قالت
يا أم املؤمنني أما استطعت أم تشتري لنا : فقالت أم ذرة. هايت يا جارية فطوري: تقسم يف الناس فلما أمست قالتبطبق فجعلت 
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  .ال تعنفيين لو أذكرتيين لفعلت: حلماً بدرهم؟ قالت

فرض عمر ألمهات املؤمنني عشرة أالف عشرة أالف وزاد عائشة : مطرف بن طريف عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد قال
  .إا حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فني وقالأل

  .أن عائشة كانت تصوم الدهر: أخربنا عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه: شعبة

كنت آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف جوف ثبري يف قبة هلا تركية عليها غشاؤها وقد رأيت : ابن جريج عن عطاء قال
  . معصفراًعليها وأنا صيب درعاً

  .كانت عائشة تلبس األمحرين الذهب واملعصفر وهي حمرمة: مسع القاسم يقول: وروى سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو

  .رأيت عليها درعاً مضرجاً: وقال ابن أيب مليكة

سة يف معصفرة فسألتها عن حدثتنا بكرة بنت عقبة أا دخلت على عائشة وهي جال: حدثنا املعلى بن زياد قال: وقال معلى بن أسد
  .احلناء

إن كان لك زوج فاستطعت أن ترتعي مقلتيك فتصنعينهما أحسن : شجرة طيبة وماء طهور وسألتها عن احلفاف فقالت هلا: فقالت
  .مما مها فافعلي

  .املعليان ثقتان

  .رأيت على عائشة ملحفة صفراء: وعن معاذة العدوية قالت

  .رمبا روت عائشة القصيدة ستني بيتاً وأكثر: عن هشام عن أبيه قالحدثنا ابن أيب الزناد : الواقدي

  .يا ليتين كنت ورقة من هذه الشجرة: قالت عائشة: مسعر عن محاد عن إبراهيم النخعي قال

 تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت ويف يومي وليليت وبني: قالت عائشة: ابن علية عن أيوب عن ابن أيب مليكة قال

ودخل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه حىت ظننت أنه يريده فأخذته فمضغته ونفضته وطيبته . سحري وحنري
مث دفعته إليه فاسنت به كأحسن ما رأيته مستناً قط مث ذهب يرفعه إيل فسقطت يده فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جربيل 

فاحلمد هللا . وفاضت نفسه" الرفيق األعلى: "دع به يف مرضه ذاك فرفع بصره إىل السماء وقالوكان هو يدعو به إذا مرض فلم ي
  .الذي مجع بني ريقي وريقه يف آخر يوم من الدنيا

  .هذا حديث صحيح

ىل قدم درج من العراق فيه جوهر إ: حدثين أبو عمرو ذكوان موىل عائشة قال: حدثنا ابن أيب مليكة: عمر بن سعيد بن أيب حسني
حلب رسول اهللا . أتأذنون أن أرسل به إىل عائشة: ومل يدروا كيف يقسمونه فقال. ال: تدرون ما مثنه؟ قالوا: عمر فقال ألصحابه

ماذا فتح على ابن اخلطاب بعد رسول اهللا؟ اللهم ال تبقين لعطيته : فقالت. فبعث به إليها. نعم: صلى اهللا عليه وسلم إياها قالوا
  .لقابل

  .هذا مرسل

حدثتنا عائشة أن : حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثري عن أبيه قال: وأخرج احلاكم يف مستدركه من طريق حيىي بن سعيد األموي
قلت بلى ". أما ترضني أن تكوين زوجيت يف الدنيا واآلخرة: "فتكلمت أنا فقال: قالت. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر فاطمة
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  ".لدنيا واآلخرةفأنت زوجيت يف ا: "واهللا قال

يل خالل تسع مل تكن ألحد إال : أن عبد اهللا ابن صفوان أتى عائشة فقالت: أخربنا عبد الرمحن بن الضحاك: إمساعيل بن أيب خالد
  .واهللا ما أقول هذا فخراً على صواحبايت. ما آتى اهللا مرمي عليها السالم

ل اهللا فتزوجين وتزوجين بكراً وكان يأتيه الوحي وأنا وهو يف حلاف جاء امللك بصوريت إىل رسو: وما هن؟ قالت: فقال ابن صفوان
وكنت من أحب الناس إليه ونزل يف آيات كادت األمة لك فيها ورأيت جربيل ومل يره أحد من نسائه غريي وقبض يف بييت مل يله 

  .صححه احلاكم. أحد غري امللك إال أنا

  .نزلت يف عائشة خاصة: قال. 23اآلية النور " إن الذين يرمون احملصنات: "العوام بن حوشب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

مسعت خطبة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي واخللفاء : حدثنا خالد احلذاء عن ابن سريين عن األحنف قال: علي بن عاصم وفيه لني
  .بعدهم فما مسعت الكالم من فم خملوق أفخم وال أحسن منه من يف عائشة

  .ما رأيت أحداً أفصح من عائشة: بن طلحةوقال موسى 

    

واهللا لقد كانت أحب الناس إىل رسول اهللا صلى : أا ملا مسعت الصرخة على عائشة قالت: ويف املستدرك بإسناد صاحل عن أم سلمة
  .اهللا عليه وسلم إال أباها

رأيت ليلة ماتت عائشة محل معها :  عن أبيه قالحدثين ابن أيب سربة عن عثمان بن أيب عتيق: أخربنا حممد بن عمر: قال ابن سعد
  .جريد باخلرق والزيت وأوقد ورأيت النساء بالبقيع كأنه عيد

شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وكان خليفة مروان على املدينة وقد : حدثنا ابن جريج عن نافع قال: قال حممد بن عمر
  .اعتمر تلك األيام

  .ت عائشة ليالًدفن: قال عروة بن الزبري

  .توفيت سنة سبع ومخسني: قال هشام بن عروة وأمحد بن حنبل وشباب وغريهم

  .سنة مثان ومخسني: وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن والواقدي وغريمها

 بعد أا ماتت يف الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان: حدثنا ابن أيب سربة عن موسى بن ميسرة عن سامل سبالن: قال الواقدي
  .نزل أهل العوايل فدفنت بالبقيع. فأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع األنصار وحضروا فلم ير ليلة أكثر ناساً منها. الوتر

إين أحدثت بعد رسول اهللا صلى : قالت عائشة وكانت حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها فقالت: إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال
  .ين مع أزواجه فدفنت بالبقيع رضي اهللا عنهااهللا عليه وسلم حدثاً ادفنو

على أا ما فعلت ذلك إال متأولة قاصدة للخري : تعين باحلدث مسريها يوم اجلمل فإا ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك: قلت
  .كما اجتهد طلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام ومجاعة من الكبار رضي اهللا عن اجلميع

فلما مر ا قيل . إذا مر ابن عمر فأرونيه: قالت عائشة: ية عن أيب سفيان بن العالء املازين عن ابن أيب عتيق قالروى إمساعيل بن عل
  .رأيت رجالً قد غلب عليك يعين ابن الزبري: يا أبا عبد الرمحن ما منعك أن تنهاين عن مسريي؟ قال: فقالت. هذا ابن عمر: هلا
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  .وهذا غلط فاحش مل تقدم رضي اهللا عنها إىل دمشق أصالً وإمنا هي مدفونة بالبقيع. مشقإا مدفونة بغريب جامع د: وقد قيل

  .ثالث وستون سنة وأشهر: ومدة عمرها

  ذكر شيء من عالي حديثها

أخربنا حممد ابن هبة اهللا بن أيب حامد الدينوري سنة عشرين وست مئة : أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق األبرقوهي غري مرة
أخربنا أبو عمر : سنة تسع وثالثني ومخس مئة أخربنا عاصم بن احلسن العاصمي: أخربنا عمي أبو بكر حممد بن أيب حامد: غدادبب

حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن: حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي: عبد الواحد بن حممد
  . صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء إىل مكة دخلها من أعالها وخرج من أسفلهاأن النيب: أبيه عن عائشة

  .فوافقناهم بعلو وهللا احلمد: أخرجه األئمة الستة سوى ابن ماجه عن ابن مثىن

ن أيب أخربنا متيم ب: أنبأنا عبد املعز بن حممد اهلروي: أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا يف شعبان سنة اثنتني وتسعني وست مئة
حدثنا : حدثنا حممد بن بكار: أخربنا أبو يعلى املوصلي: أخربنا أبو عمرو بن محدان: أخربنا أبو سعد الكنجروذي: سعد اجلرجاين

يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو معشر عن سعيد عن عائشة قالت
إن شئت نبياً عبداً وإن شئت نبياً ملكاً فنظرت إىل : إن ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك: عبة فقالملك إن حجزته لتساوي الك

آكل كما يأكل : "فكان صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك ال يأكل متكئاً يقول" نبياً عبداً: فقلت. أن ضع نفسك: جربيل فأشار إيل
  ".العبد وأجلس كما جيلس العبد

  .ال ميكن أن يقع لنا حديث أم املؤمنني أقرب إسناداً من هذاهذا حديث حسن غريب و

حدثنا أبو معمر إمساعيل بن : أخربنا أبو يعلى: أخربنا ابن محدان: حدثنا أبو سعد: أخربنا متيم: قرأت على ابن عساكر عن أيب روح
ما ضرب رسول اهللا صلى : ة قالتإبراهيم عن علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عروة عن عائش

اهللا عليه وسلم امرأة قط وال ضرب خادماً له قط وال ضرب بيده شيئاً إال أن جياهد يف سبيل اهللا وما نيل منه شيء فانتقمه من 
  .صاحبه إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم

  .فوقع لنا بدالً عالياً. أخرجه النسائي عن أمحد بن علي القاضي عن أيب معمر

    

أا : حدثنا أبو يونس حامت بن أيب صغرية عن ابن أيب مليكة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي اهللا عنها: حيىي بن سعيد القطان
  .لو كان مسلماً مل يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت. واهللا لقد قتلت مسلماً: قتلت جاناً فأتيت يف منامها

  .يك إال وعليك ثيابكأو كان يدخل عل: فقيل

  .فأصبحت فزعة فأمرت باثين عشر ألف درهم فجعلتها يف سبيل اهللا

كان جان يطلع على عائشة فحرجت : عفيف بن سامل عن عبد اهللا بن املؤمل عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة بنت طلحة قالت
أقتلت فالناً وقد شهد بدراً وكان ال يطلع : ت يف منامها فقيل هلافأتي. فأىب إال أن يظهر فعدت عليه حبديدة فقتلته. عليه مرة بعد مرة

فأخذها ما تقدم وما تأخر فذكرت ذلك . عليك ال حاسراً وال متجردة إال أنه كان يسمع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  .تصدقي باثين عشر ألفاً ديته: ألبيها فقال

وما أعلم أحداً اليوم يقول . وابن املؤمل فيه ضعف واإلسناد األول أصح.  ثقةرواه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن عفيف وهو
  .بوجوب دية يف مثل هذا

إا حبيبة رسول اهللا : فرض عمر ألمهات املؤمنني عشرة آالف وزاد عائشة ألفني وقال: قال أبو إسحاق عن مصعب بن سعد قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

مث يقول ما ظنكم .  للبيد حنواً من ألف بيت وكان الشعيب يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمهارويت: أن عائشة قالت: عن الشعيب
  .بأدب النبوة

قيل لعائشة يا أم املؤمنني هذا القرآن تلقيته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك احلالل واحلرام وهذا : وعن الشعيب قال
كانت الوفود تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يزال :  فما بال الطب؟ قالتالشعر والنسب واألخبار مسعتها من أبيك وغريه

  .فحفظت ما كان يصفه هلم وفهمته. فيخربه بذلك. الرجل يشكو علة فيسأله عن دوائها

  : أا أنشدت بيت لبيد: هشام بن عروة عن أبيه

  وبقيت في خلف كجلد األجرب  الذين يعاش في أكنافهم ذهب

  . رحم اهللا لبيداً فكيف لو رأى زماننا هذا:فقالت

  .رحم اهللا أم املؤمنني فكيف لو أدركت زماننا هذا: قال عروة

  .رحم اهللا أيب فكيف لو رأى زماننا هذا: قال هشام

  .مسعناه مسلسالً ذا القول بإسناد مقارب: قال كاتبه

قال رسول اهللا صلى : بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قالحدثنا وكيع عن عصام : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة: حممد بن وضاح
  ".أيتكن صاحبة اجلمل األدبب يقتل حوهلا قتلى كثري وتنجو بعد ما كادت: "اهللا عليه وسلم

  .هذا احلديث من أعالم النبوة وعصام ثقة: قال ابن عبد الرب

اعت عائشة داراً هلا مبئة ألف مث قسمت الثمن فبلغ ذلك ب: وقال أبو حسان الزيادي عن أيب عاصم العباداين عن علي بن زيد قال
أهو حيجر علي؟ هللا علي نذر إن كلمته : فقالت. قسمت مئة ألف واهللا لتنتهني عن بيع رباعها أو ألحجرن عليها: ابن الزبري؟ فقال

  .أبداً

  .فضاقت به الدنيا حىت كلمته فأعتقت مئة رقبة

  .اا وهلا يف السخاء أخبار وكان ابن الزبري خبالف ذلككانت أم املؤمنني من أكرم أهل زم: قلت

كلمين صواحيب أن أكلم رسول اهللا : حدثنا هشام بن عروة عن عوف بن احلارث عن رميثة عن أم سلمة قالت: محاد بن سلمة
  .اخلريصلى اهللا عليه وسلم أن يأمر الناس فيهدون له حيث كان فإن الناس يتحرون داياهم يوم عائشة وإنا حنب 

فكلمته فيما بعد مرتني أو ثالثاً كل ذلك يسكت مث . يا رسول اهللا إن صواحيب كلمنين وذكرت له فسكت فلم يراجعين: فقلت
أعوذ باهللا أن أسوءك يف : قلت". ال تؤذيين يف عائشة فإين واهللا ما نزل الوحي علي وأنا يف ثوب امرأة من نسائي غري عائشة: "قال
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  .عائشة

  .يأخرجه النسائ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر : حدثتنا عائشة: حدثين أبو العنبس سعيد بن كثري عن أبيه قال: حيىي بن سعيد األموي
  .بلى واهللا: قلت". أما ترضني أن تكوين زوجيت يف الدنيا واآلخرة: "فقال: فتكلمت أنا. فاطمة

  .كانت عائشة أوسعهم علماًلو مجع علم الناس كلهم وأمهات املؤمنني ل: وقال الزهري

إنا حنب أن تدعو لعائشة : أن أبويها قاال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن عيينة عن موسى اجلهين عن أيب بكر بن حفص عن عائشة
 ملن أتعجبان؟ هذه دعويت: "فعجب أبواها حلسن دعائه هلا فقال". اللهم اغفر لعائشة مغفرة واجبة ظاهرة باطنة: "فقال. وحنن نسمع

  ".شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

  .أخرجه احلاكم

    

لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك : قلت. رأيتين على تل وحويل بقر تنحر: قالت يل عائشة: األعمش عن أيب وائل عن مسروق
لسماء أحب إيل من أن أفعل ألن أخر من ا: قالت. فلعله إن كان أمر: فقلت هلا. أعوذ باهللا من شرك بئس ما قلت: ملحمة قالت

إذا أنت قدمت الكوفة فاكتب يل ناسا ممن شهد : فقالت يل. أن علياً رضي اهللا عنه قتل ذا الثدية: فلما كان بعد ذكر عندها. ذلك
 لعن اهللا عمراً فإنه زعم أنه قتله: فقدمت فوجدت الناس أشياعاً فكتبت هلا من كل شيعة عشرة فأتيتها بشهادم فقالت. ذلك

  .مبصر

  .هذا على شرط البخاري ومسلم: قال احلاكم

  .كانت عائشة أفقه الناس وأعلمهم وأحسن الناس رأياً يف العامة: روى مغرية بن زياد عن عطاء قال

بينما : قالت: حدثين مسروق حدثتين أم رومان: حدثنا أبو عوانة عن حصني عن أيب وائل: حدثنا موسى بن إمساعيل: قال البخاري
  .فعل اهللا بفالن وفعل: عدة وجلت علي امرأة من األنصار فقالتأنا قا

مسع رسول اهللا؟ : قالت عائشة. كذا وكذا: وما ذاك قالت: قالت. ابين فيمن حدث احلديث: وما ذاك؟ قالت: فقالت أم رومان
فجاء النيب . رحت عليها ثياانعم فخرت مغشياً عليها فما أفاقت إال وعليها محى بنافض فط: وأبو بكر؟ قالت: قالت. نعم: قالت

  .نعم: فلعل يف حديث حتدث به قلت: قال. يا رسول اهللا أخذا احلمى بنافض: قلت". ما شأن هذه: "صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .واهللا املستعان على ما تصفون: واهللا لئن حلفت ال تصدقوين ولئن قلت ال تعذروين مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه: فقعدت فقالت

  .حبمد اهللا ال حبمد أحد وال حبمدك: قالت. وانصرف ومل يقل شيئاً فأنزل اهللا عذرها: قالت

  .صحيح غريب

  أم سلمة أم المؤمنين

السيدة احملجبة الطاهرة هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا ابن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة املخزومية بنت عم خالد بن 
  .عم أيب جهل بن هشامالوليد سيف اهللا وبنت 
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أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي الرجل : كانت قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة. من املهاجرات األول
  .الصاحل

  .دخل ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة أربع من اهلجرة وكانت من أمجل النساء وأشرفهن نسباً

عمرت حىت بلغها مقتل احلسني الشهيد فومجت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثرياً .  املؤمننيوكانت آخر من مات من أمهات
  .مل تلبث بعده إال يسرياً وانتقلت إىل اهللا

  .عمر وسلمة وزينب وهلا مجلة أحاديث: وهلا أوالد صحابيون

سمان وجماهد ونافع بن جبري بن مطعم ونافع سعيد بن املسيب وشقيق بن سلمة واألسود بن يزيد والشعيب وأبو صاحل ال: روى عنها
  .موالها ونافع موىل ابن عمر وعطاء بن أيب رباح وشهر ابن حوشب وابن أيب مليكة وخلق كثري

  .عاشت حنواً من تسعني سنة

  .هو زاد الراكب أحد األجواد قيل امسه حذيفة: وأبوها

  .رملة تلك أم حبيبة: وقد وهم من مساها

  .لصحابياتوكانت تعد من فقهاء ا

بعث رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عمر بن عثمان عن عبد امللك بن عبيد عن سعيد ابن يربوع عن عمر بن أيب سلمة قال: الواقدي
عليه وسلم أيب إىل أيب قطن يف احملرم سنة أربع فغاب تسعاً وعشرين ليلة مث رجع يف صفر وجرحه الذي أصابه يوم أحد منتقض 

  . من مجادى اآلخرة وحلت أمي يف شوال وتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفمات منه لثمان خلون

  .وتوفيت سنة تسع ومخسني يف ذي القعدة: إىل أن قال

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم األحول عن زياد بن أيب مرمي قالت أم سلمة : أخربنا أمحد بن إسحاق احلضرمي: ابن سعد
فتعال أعاهدك أال تزوج . ليس امرأة ميوت زوجها وهو من أهل اجلنة مث مل تزوج إال مجع اهللا بينهما يف اجلنةبلغين أنه : أليب سلمة

اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجالً خرياً مين ال حيزا . إذا مت تزوجي: قال. نعم: أتطيعينين؟ قالت: قال. بعدي وال أتزوج بعدك
 سلمة فما لبثت وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام على الباب فذكر اخلطبة من خري من أيب: فلما مات قلت. وال يؤذيها

  .مث جاء الغد فخطب. أرد على رسول اهللا أو أتقدم عليه بعيايل: فقالت. إىل ابن أخيها أو ابنها

خطبها أبو بكر فردته مث عمر حدثين ابن عمر بن أيب سلمة عن أبيه أن أم سلمة ملا انقضت عدا : حدثنا محاد حدثنا ثابت: عفان
  .مرحباً أخرب رسول اهللا أين غريى وأين مصبية وليس أحد من أوليائي شاهداً: فردته فبعث إليها رسول اهللا فقالت

    

إين غريى فسأدعو اهللا أن يذهب غريتك وأما األولياء : وأما قولك. إين مصبية فإن اهللا سيكفيك صبيانك: أما قولك: "فبعث إليها
  ".أحد منهم إال سريضى يبفليس 

  .يا عمر قم فزوج رسول اهللا: قالت

  .احلديث....". أما أين ال أنقصك مما أعطيت فالنة: "وقال رسول اهللا

أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمين : قالت أم سلمة: حدثنا أبو حيان التيمي عن حبيب بن أيب ثابت قال: عبد اهللا بن منري
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وما تريد إيل؟ ما أقول هذا إال رغبة لك عن نفسي إين امرأة قد أدبر من سين وإين أم أيتام وأنا : بين فقلتوبيننا حجاب فخط
  .شديدة الغرية وأنت يا رسول اهللا جتمع النساء

  .فأذنت فتزوجين". وأما أيتامك فعلى اهللا وعلى رسوله. وأما السن فأنا أكرب منك. أما الغرية فيذهبها اهللا: "قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب أم : حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن ابن احلارث: حدثنا عبد الواحد بن أمين: يمأبو نع
  .احلديث... كبرية ومطفل وغيور: يف خصال ثالث: فقالت. سلمة

:  آخر الليل تطحن يعيندخلت أمي العرب على سيد املسلمني أول العشاء عروساً وقامت: وعن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب قال

  .أم سلمة

ليس بك : "ملا بىن رسول اهللا بأم سلمة قال: مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أبيه قال
  .ثالثاً: على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن يعين نساءه وإن شئت ثالثاً ودرت؟ قالت

أما مسعا أبا : أن عبد احلميد بن عبد اهللا و القاسم بن حممد حدثاه:  ابن جريج أخربين حبيب بن أيب ثابتحدثنا: روح بن عبادة
أا بنت أيب أمية فكذبوها حىت أنشأ ناس منهم احلج : أا ملا قدمت املدينة أخربم: بكر ابن عبد الرمحن خيرب أن أم سلمة أخربته

  .هم فرجعوا فصدقوها وازدادت عليهم كرامةأتكتبني إىل أهلك فكتبت مع: فقالوا

  .ما مثلي ينكح: فلما وضعت زينب جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخطبين فقلت: قالت

  .وكانت ترضعها. هذه متنع رسول اهللا: أين زناب حىت جاء عمار فاختلجها وقال: فتزوجها فجعل يأتيها فيقول: قال

  ".إين آتيكم الليلة: "فقال. أخذها عمار: فقيل" أين زناب: "قالفجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ف

إن بك على : "فوضعت ثفايل وأخرجت حبات من شعري كانت يف جريت وأخرجت شحماً فعصدته له مث بات مث أصبح فقال: قالت
  ".أهلك كرامة إن شئت سبعت لك؟ وإن أسبع لك أسبع لنسائي

  .ملدينة مهاجرة فشهد أبو سلمة بدراً وولدت له عمر وسلمة وزينب ودرةهي أول ظعينة دخلت ا: قال مصعب الزبريي

: كيف أقول؟ قال: ملا تويف أبو سلمة أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: أبو أسامة عن األعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت

  .اً صلى اهللا عليه وسلمفقلتها فأعقبين اهللا حممد". قويل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأعقبين منه عقىب صاحلة"

  .أن عبد اهللا بن صفوان دخل على أم سلمة يف خالفة يزيد. وروى مسلم يف صحيحه

  .أتيت أم سلمة أعزيها باحلسني: وروى إمساعيل بن نشيط عن شهر قال

. لصالة وآتني الزكاةوأقمن ا: "إىل قوله" يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت: "ومن فضل أمهات املؤمنني قوله تعاىل

واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا . إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً. وأطعن اهللا ورسوله
  .34، 32األحزاب ". واحلكمة

  .فهذه آيات شريفة يف زوجات نبينا صلى اهللا عليه وسلم

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل : "يد النحوي عن عكرمة عن ابن عباسحدثنا حسني بن واقد عن يز: قال زيد بن احلباب
من شاء باهلته إا نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم : مث قال عكرمة. نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال". البيت
  .خاصة
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إن سرك أن تكوين : أنه قال المرأته: ق عن صلة عن حذيفةحدثنا عيسى بن عبد الرمحن السلمي عن أيب إسحا: إسحاق السلويل
زوجيت يف اجلنة فال تزوجي بعدي فإن املرأة يف اجلنة آلخر أزواجها يف الدنيا فلذلك حرم على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 

  .ينكحن بعده ألن أزواجه يف اجلنة

  .وصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد أحد العشرةأن أم سلمة أ: روى عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار

  .وقد كان سعيد تويف قبلها بأعوام فلعلها أوصت يف وقت مث عوفيت وتقدمها وهو. وهذا منقطع

  .وروى أن أبا هريرة صلى عليها ومل يثبت وقد مات قبلها

  .ودفنت بالبقيع

    

ملا تزوج النيب صلى : ن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتأخربنا ابن أيب الزناد ع: أخربنا حممد بن عمر: قال حممد بن سعد
اهللا عليه وسلم أم سلمة حزنت حزناً شديداً ملا ذكروا لنا من مجاهلا فتلطفت حىت رأيتها فرأيتها واهللا أضعاف ما وصفت يل يف 

ا تقولني وإا جلميلة فرأيتها بعد ال واهللا إن هذه إال الغرية ما هي كم: احلسن فذكرت ذلك حلفصة وكانتا يداً واحدة فقالت
  .فكانت كما قالت حفصة ولكين كنت غريى

إين قد أهديت : "ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة قال هلا: مسلم الزجني عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم قالت
فكان كما قال فأعطى : قالت. رد فإن ردت فهي لكإىل النجاشي أواقي من مسك وحلة وإين أراه قد مات وال أرى اهلدية إال ست

  ".كل امرأة من نسائه أوقية وأعطى سائره أم سلمة واحللة

أن رسول اهللا أمر أم سلمة أن تصلي الصبح مبكة يوم النحر : حدثنا عبد اهللا بن جعفر الزهري عن هشام به عروة عن أبيه: القعنيب
  .وكان يومها فأحب أن توافيه

  .صلى أبو هريرة على أم سلمة:  جريج عن نافع قالالواقدي عن ابن

  .الواقدي ليس مبعتمد واهللا أعلم وال سيما وقد خولف: قلت

  .أن عبد اهللا بن صفوان دخل على أم سلمة يف خالفة يزيد: ويف صحيح مسلم

  .نهاوبعضهم أرخ موا يف سنة تسع ومخسني فوهم أيضاً والظاهر وفاا يف سنة إحدى وستني رضي اهللا ع

  .وقد تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم حني حلت يف شوال سنة أربع

  .ويبلغ مسندها ثالث مئة ومثانية وسبعني حديثاً

  .وانفرد البخاري بثالثة ومسلم بثالثة عشر. واتفق البخاري ومسلم هلا على ثالثة عشر

  زينب أم المؤمنين

  .ه وسلمبنت جحش بن رياب وابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا علي

  .من املهاجرات األول. أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم وهي أخت محنة وأيب أمحد: أمها

وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك : "وهي اليت يقول اهللا فيها. وكانت عند زيد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
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". فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها. شى الناس واهللا أحق أن ختشاهوختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وخت. عليك زوجك واتق اهللا

  .37األحزاب 

زوجكن أهاليكن وزوجين : فكانت تفخر بذلك على أمهات املؤمنني وتقول. فزوجها اهللا تعاىل بنبيه بنص كتابه بال ويل وال شاهد
  .اهللا من فوق عرشه

  . السماءإن اهللا انكحين يف: كانت تقول: ويف رواية البخاري

  .وكانت من سادة النساء ديناً وورعاً وجوداً ومعروفاً رضي اهللا عنها

  .وحديثها يف الكتب الستة

  .ابن أخيها حممد بن عبد اهللا بن جحش وأم املؤمنني أم حبيبة وزينب أيب سلمة وأرسل عنها القاسم بن حممد: روى عنها

  .توفيت يف سنة عشرين وصلى عليها عمر

غفر : أرسل عمر إىل زينب بعطائها فقالت: دثنا يزيد بن خصيفة عن عبد اهللا بن رافع عن برزة بنت رافع قالتح: حممد بن عمرو
صبوه واطرحوا عليه ثوباً : سبحان اهللا واستترت منه بثوب وقالت: قالت. كله لك: قالوا. اهللا لعمر غريي كان أقوى على قسم هذا

اللهم ال يدركين :  بقي فوجدناه مخسة ومثانني درمهاً مث رفعت يدها إىل السماء فقالتوأخذت تفرقه يف رمحها وأيتامها وأعطتين ما
  .عطاء عمر بعد عامي هذا

يا أمري املؤمنني : فقالت بنت عميس. ملا ماتت بنت جحش أمر عمر منادياً أال خيرج معها إال ذو حمرم: أيوب عن نافع عن ابن عمر
  .ما أحسن هذا وأستره: فقال. سائهم فجعلت نعشاً وغشته ثوباًأال أريك شيئاً رأيت احلبشة تصنعه بن

  .أن اخرجوا على أمكم: فأمر منادياً فنادى

  .حدثنا محاد حدثنا أيوب: رواه عارم

  .وإمنا عىن طول يدها باملعروف". أسرعكن حلوقاً يب أطولكن يداً: "وهي اليت كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وكانت زينب تعمل وتتصدق واحلديث خمرج يف مسلم. ولن أيتهن أطول يداًفكن يتطا: قالت عائشة

كانت زينب بنت جحش تساميين يف املرتلة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما رأيت امرأة خرياً يف : وروي عن عائشة قالت
  .رضي اهللا عنها. الدين من زينب أتقى هللا وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة

. أنه قسم ألمهات املؤمنني يف العام اثين عشر ألف درهم لكل واحدة إال جويرية وصفية فقرر لكل واحدة نصف ذلك: ن عمروع

  .قاله الزهري

    

مسعت عائشة تزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ميكث عند زينب بنت جحش : ابن جريج عن عطاء مسع عبيد بن عمري يقول
إين أجد منك ريح مغافري أكلت مغافري فدخل على : اصيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها فلتقلويشرب عندها عسالً فتو

. 1التحرمي ". يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك: "فرتل. بل شربت عسالً عند زينب ولن أعود له: قال. إحدامها فقالت له ذلك

  .بل شربت عسالً: قوله": النيبوإذ أسر "حفصة وعائشة : يعين" إن تتوبا: "إىل قوله

  .أطعم رسول اهللا زينب بنت جحش خبيرب مئة وسق: وعن األعرج قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  240  

يرحم اهللا زينب لقد نالت يف الدنيا الشرف الذي ال يبلغه شرف إن اهللا زوجها ونطق به القرآن : ويروى عن عمرة عن عائشة قالت
  .فبشرها بسرعة حلوقها به وهي زوجته يف اجلنة". أسرعكن يب حلوقاً أطولكن باعاً: "وإن رسول اهللا قال لنا

وأما زينب فعصمها اهللا . وأختها هي محنة بنت جحش اليت نالت من عائشة يف قصة اإلفك فطفقت حتامي عن أختها زينب: قلت
  .بورعها

  .وكانت محنة زوجة عبد الرمحن بن عوف وهلا هجرة

  .ا طلحة فولدت له حممداً وعمرانبل كانت حتت مصعب بن عمري فقتل عنها فتزوجه: وقيل

  .وهي اليت كانت تستحاض وكانت أختها أم حبيبة تستحاض أيضاً

أم حبيب واألول أكثر وقال شيخنا الدمياطي أم حبيب : قال السهيلي فيها. أميمة: وأمهن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وامسها حبيبة

  .املستحاضةأن أم حبيبة هي محنة : وأما ابن عساكر فعنده

  .زينب ومحنة وأم حبيبة كن يستحضن: بنات جحش: وقال ابن عبد الرب

ويف املوطأ وهم وهو أن زينب كانت حتت . كانت محنة حتت مصعب وكانت أم حبيب حتت عبد الرمحن بن عوف: وقال السهيلي
  .مها زينبان: عبد الرمحن فقيل

يتبعين أطولكن : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه:  عمرة عن عائشةحدثين أيب عن حيىي بن سعيد عن: إمساعيل بن أيب أويس
يداً فكنا إذا اجتمعنا بعده مند أيدينا يف اجلدار نتطاول فلم نزل نفعله حىت توفيت زينب وكانت امرأة قصرية مل تكن رمحها اهللا 

  .أطولنا فعرفنا أمنا أراد الصدقة

  .صدقوكانت صناع اليد فكانت تدبغ وخترز وت

إين قد أعددت : قالت زينب بنت جحش حني حضرا الوفاة: أخربنا عبد اهللا بن عمر عن حيىي بن سعيد عن القاسم: الواقدي
  .كفين فإن بعث يل عمر بكفن فتصدقوا بأحدمها وإن استطعتم إذ أدليتموين أن تصدقوا حبقويت فافعلوا

وكانت صاحلة .  القعدة سنة مخس وهي يومئذ بنت مخس وعشرين سنةإن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج بزينب يف ذي: وقيل
  .أم املساكني: صوامة قوامة بارة ويقال هلا

يا زينب أبشري فإن رسول : فانطلقت فقلت هلا: قال" اذكرها علي: "أن رسول اهللا قال لزيد: سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس
فقامت إىل مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه .  حىت أؤامر ريبما أنا بصانعة شيئاً: قالت. اهللا أرسل يذكرك

  .وسلم فدخل عليها بغري إذن

يا رسول اهللا ما : قيل". إن زينب بنت جحش أواهة: "عبد احلميد بن رام عن شهر عن عبد اهللا بن شداد أن رسول اهللا قال لعمر
  .75: هود"  إبراهيم حلليم أواه منيبإن"و ". اخلاشعة املتضرعة: "األواهة؟ قال

  .ولزينب أحد عشر حديثاً اتفقا هلا على حديثني

  .باعوا مرتل زينب بنت جحش من الوليد خبمسني ألف درهم حني هدم املسجد: وعن عثمان بن عبد اهللا اجلحشي قال
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  زينب أم المؤمنين

  .بنت خزمية بن احلارث بن عبد اهللا اهلاللية

  .ساكني لكثرة معروفها أيضاًأم امل: فتدعى أيضاً

قتل زوجها عبد اهللا بن جحش يوم أحد فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن مل متكث عنده إال شهرين أو أكثر وتوفيت 
  .رضي اهللا عنها

  .كانت أوالً عند الطفيل بن احلارث وما روت شيئاً: وقيل

  .عبيدة بن احلارث املطليب: عند الطفيل مث خلف عليها أخوه الشهيدكانت : وقال النسابة علي بن عبد العزيز اجلرجاين

  .وهي أخت أم املؤمنني ميمونة ألمها

  أم حبيبة أم المؤمنين

  .رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي: السيدة احملجبة

  .ديثني وتفرد مسلم حبديثنيمسندها مخسة وستون حديثاً واتفق هلا البخاري ومسلم على ح

وهي من بنات عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس يف أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منها وال يف نسائه من هي أكثر صداقاً منها 
  .وال من تزوج ا وهي نائبه الدار أبعد منها

    

  . دينار وجهزها بأشياءعقد له صلى اهللا عليه وسلم باحلبشة وأصدقها عنه صاحب احلبشة أربع مئة

  .روت عدة أحاديث

اخلليفة معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد اهللا ابن عتبة بن أيب سفيان وعروة بن الزبري وأبو صاحل السمان وصفية : حدث عنها أخواها
  .وآخرون. بنت شيبة وزينب بنت أيب سلمة وشتري بن شكل وأبو املليح عامر اهلذيل

  .وقدمت دمشق زائرة أخاها

  .أم سلمة أمساء بنت يزيد األنصارية: وإمنا اليت مبقربة باب الصغري. قربها بدمشق وهذا ال شيء بل قربها باملدينة: ويقال

عبيد اهللا بن جحش : حنظلة املقتول يوم بدر وأم حبيبة تويف عنها زوجها الذي هاجر ا إىل احلبشة: ولد أبو سفيان: قال ابن سعد
  .تنصراًبن رياب األسدي مرتداً م

  .كذا قال. عقد عليها للنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلبشة سنة ست وكان الويل عثمان بن عفان

  .أن أم حبيبة ولدت حبيبة مبكة قبل هجرة احلبشة: وعن عثمان األخنسي

أصدقها من عنده بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية إىل النجاشي خيطب عليه أم حبيبة ف: وعن أيب جعفر الباقر
  .أربع مئة دينار

فكان . خالد بن سعيد بن العاص بن أمية: كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي: وعن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم وآخر قاال
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  .هلا يوم قدم ا املدينة بضع وثالثون سنة

 تزوجها باحلبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها أا كانت حتت عبيد اهللا وأن رسول اهللا: معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة
  .أربعة أالف درهم وبعث ا مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي

  .أنكحه إياها باحلبشة عثمان: ابن هليعة عن األسود عن عروة قال

رأيت يف النوم : قالت أم حبيبة:  قالأخربنا الواقدي أخربنا عبد اهللا بن عمرو بن زهري عن إمساعيل بن عمرو بن سعيد: ابن سعد
إين نظرت يف الدين فلم أر : تغريت واهللا حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: عبيد اهللا زوجي بأسوأ صورة وأشوهها ففزعت وقلت

مر ديناً خرياً من النصرانية وكنت قد دنت ا مث دخلت يف دين حممد وقد رجعت فأخربته بالرؤيا فلم حيفل ا وأكب على اخل
وذكرت القصة بطوهلا وهي . يا أم املؤمنني ففزعت فأولتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتزوجين: فأريت قائالً يقول: قالت
  .منكرة

: قال. 33األحزاب " إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: "حسني بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم خاصةنزلت يف أزواج ال

  .إسناده صاحل وسياق اآليات دال عليه

إن أم حبيبة ملا جاء أبوها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليؤكد عقد اهلدنة دخل عليها فمنعته أن جيلس على فراش رسول اهللا : وقيل
  .صلى اهللا عليه وسلم ملكان الشرك

ومحله . ولكن احلديث يف مسلم. صلى اهللا عليه وسلم أن يزوجه بأم حبيبة فما صحوأما ما ورد من طلب أيب سفيان من النيب 
  .الشارحون على التماس جتديد العقد

  .أم حبيبة: بل طلب منه أن يزوجه بابنته األخرى وامسها عزة فوهم راوي احلديث وقال: وقيل

  .خال املؤمنني: قيل لهوقد كان ألم حبيبة حرمة وجاللة وال سيما يف دولة أخيها وملكانه منها 

  .سنة اثنتني وأربعني: وقال املفضل الغاليب. ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعني: قال الواقدي وأبو عبيد والفسوي

  .توفيت قبل معاوية بسنة: فقال. وشذ أمحد بن زهري

: اح النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنته قالملا بلغ أبا سفيان نك: أخربنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون قال: الواقدي

  .ذاك الفحل ال يقرع أنفه

ملا قدم أبو سفيان املدينة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يريد غزو مكة فكلمه يف أن : حدثنا حممد بن عبد اهللا عن الزهري قال: الواقدي
. ليجلس على فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم طوته دونهفقام فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب . فلم يقبل عليه. يزيد يف اهلدنة

يا بنيه لقد أصابك : فقال. بل هو فراش رسول اهللا وأنت امرؤ جنس مشرك: يا بنية أرغبت ذا الفراش عين أم يب عنه؟ قالت: فقال
  .بعدي شر

  .ع بليلأن رسول اهللا أمرها أن تنفر من مج: أخربين ابن شوال أن أم حبيبة أخربته: قال عطاء

دعتين أم حبيبة عند : مسعت عائشة تقول: حدثين أبو بكر بن أيب سربة عن عبد ايد بن سهيل عن عوف بن احلارث: الواقدي
غفر اهللا لك ذلك كله وحللك : فقلت. قد كان يكون بيننا ما يكون بني الضرائر فغفر اهللا يل ولك ما كان من ذلك: موا فقالت
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  .رك اهللا وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلكسررتين س: من ذلك فقالت

    

  أم أيمن

  .ورثها من أبيه مث أعتقها عندما تزوج خبدجية. احلبشية موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاضنته

  .وكانت من املهاجرات األول

مث تزوجها زيد بن . د استشهد يوم حننيأمين وألمين هجرة وجها: وقد تزوجها عبيد بن احلارث اخلزرجي فولدت له. بركة: امسها
  .حارثة ليايل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فولدت له أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".هذه بقية أهل بييت: "ويقول" يا أمه: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ألم أمين: روي بإسناد واه مرسل

ملا هاجرت أم أمين أمست باملنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي :  عثمان بن القاسم قالحدثنا: جرير بن حازم
ما أصابين بعد ذلك عطش ولقد تعرضت : صائمة وجهدت فديل عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت وكانت تقول

  .للعطش بالصوم يف اهلواجر فما عطشت

من سره أن : "فقال. كانت أم أمين تلطف النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقوم عليه:  بن عقبة قالقال فضيل بن مرزوق عن سفيان
  ".يتزوج امرأة من أهل اجلنة فليتزوج أم أمين

  .فتزوجها زيد: قال

إنه :  قالت".أمحلك على ولد الناقة: "يا رسول اهللا امحلين قال: جاءت أم أمين فقالت: حدثنا أبو معشر عن حممد بن قيس: أبو نعيم
  .ميازحها: يعين". ال أمحلك إال عليه: "ال يطيقين وال أريده قال

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. سبت اهللا أقدامكم: أن أم أمين قالت يوم حنني: الواقدي عن عائذ بن حيىي عن أيب احلويرث

  ".اسكيت فإنك عسراء اللسان"

  .السالم: فرخص هلا أن تقول. سالم ال عليكم: فقالت. يب صلى اهللا عليه وسلمدخلت أم أمين على الن: وقال أبو جعفر الباقر

إن الرجل كان جيعل للنيب صلى اهللا عليه وسلم من ماله النخالت حىت فتحت قريظة : حدثنا أنس: معتمر بن سليمان عن أبيه
أو بعضه وكان النيب أعطى ذاك أم .  أهله أعطوهوإن أهلي أمرتين أن أسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي كان. والنضري فجعل يرد

فقال النيب . كال واهللا ال يعطيكهن وقد أعطانيهن: فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي وجعلت تقول. أمين فسألته فأعطانيهن
  .وذكر احلديث... كال واهللا: وتقول" لك كذا: "صلى اهللا عليه وسلم

أنه بينا هو جالس مع ابن عمر إذ دخل احلجاج : حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد: الزهريحدثنا عبد الرمحن بن منر عن : الوليد
أحتسب أنك قد صليت؟ إنك مل تصل فعد لصالتك فلما : بن أمين فصلى صالة مل يتم ركوعها وال سجودها فدعاه ابن عمر وقال

  .رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحبهلو : فقال. احلجاج بن أمين بن أم أمين: من هذا فقلت: وىل قال ابن عمر

واهللا لقد علمت : أتبكني قالت: قيل هلا. أن أم أمين بكت حني مات النيب صلى اهللا عليه وسلم: محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس
  .أنه سيموت ولكين إمنا أبكي على الوحي إذ انقطع عنا من السماء
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وبكت حني قبض النيب صلى اهللا عليه . اليوم وهى اإلسالم:  بكت أم أمين وقالتملا قتل عمر: وروى قيس بن مسلم عن طارق قال
  .وسلم

  .ماتت يف خالفة عثمان: قال الواقدي

  .مخسة أحاديث: وهلا يف مسند بقي

  حفصة أم المؤمنين

 عدا من خنيس بن تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد انقضاء. الستر الرفيع بنت أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب
  .حذافة السهمي أحد املهاجرين يف سنة ثالث من اهلجرة

  .هي اليت كانت تساميين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت عائشة

  .فعلى هذا يكون دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم ا وهلا حنو من عشرين سنة. وروي أن مولدها كان قبل املبعث خبمس سنني

  .عدة أحاديثروت عنه 

أخوها ابن عمر وهي أسن منه بست سنني وحارثة بن وهب وشتري بن شكل واملطلب بن أيب وداعة وعبد اهللا بن : روى عنها
  .صفوان اجلمحي وطائفة

فوجد عليهما . بدا يل أال أتزوج اليوم: وكانت ملا تأميت عرضها أبوها على أيب بكر فلم جيبه بشيء وعرضها على عثمان فقال
يتزوج حفصة من هو خري من عثمان ويتزوج عثمان من هي خري من : "فقال. سر وشكا حاله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلموانك

  .مث خطبها فزوجه عمر". حفصة

  .وزوج رسول اهللا عثمان بابنته رقية بعد وفاة أختها

هللا عليه وسلم كان قد ذكر حفصة فلم أكن ال جتد علي فإن رسول اهللا صلى ا: وملا أن زوجها عمر لقيه أبو بكر فاعتذر وقال
  .ألفشي سره ولو تركها لتزوجتها

    

إا صوامة قوامة وهي : "وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة تطليقة مث راجعها بأمر جربيل عليه السالم له بذلك وقال
  ".زوجتك يف اجلنة

  .عقبة ابن عامر اجلهينيرويه موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن . إسناده صاحل

وإن . إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما: "وحفصة وعائشة مها اللتان تظاهرتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا فيهما
  .4اآلية التحرمي ". تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل

اهللا عليه وسلم حفصة فبلغ ذلك عمر فحثا على رأسه التراب طلق رسول اهللا صلى : موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة قال
إن اهللا يأمرك أن تراجع حفصة رمحة لعمر رضي : ما يعبأ اهللا بعمر وابنته فرتل جربيل من الغد وقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال

  .اهللا عنهما

  .توفيت حفصة سنة إحدى وأربعني عام اجلماعة



الذهيب-سري أعالم النبالء  245  

  .قاله الواقدي عن معمر عن الزهري عن سامل.  باملدينة وصلى عليها وايل املدينة مروانتوفيت سنة مخس وأربعني: وقيل

  .ومسندها يف كتاب بقي بن خملد ستون حديثاً

  .اتفق هلا الشيخان على أربعة أحاديث وانفرد مسلم بستة أحاديث

  .ويروى عن عمر أن حفصة ولدت إذ قريش تبين البيت

  .اهللا عليه وسلم يف شعبان سنة ثالثبىن ا رسول اهللا صلى : وقيل

  .رأيت مروان فيمن محل سرير حفصة ومحلها أبو هريرة من دار املغرية إىل قربها: حدثين علي بن مسلم عن أبيه: قال الواقدي

قدامة : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة فدخل عليها خاالها: أخربنا أبو عمران اجلوين عن قيس بن زيد: محاد بن سلمة
راجع حفصة فإا صوامة : قال يل جربيل: "وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال. واهللا ما طلقين عن شبع: وعثمان فبكت وقالت

  ".قوامة وإا زوجتك يف اجلنة

  .وروى حنوه من كالم جربيل احلسن بن أيب جعفر عن ثابت عن أنس مرفوعاً

  صفية أم المؤمنين

مث من ذرية رسول اهللا .  من سبط الالوي بن نيب اهللا إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالمبنت حيي بن أخطب بن سعية
  .هارون عليه السالم

سالم بن أيب احلقيق مث خلف عليها كنانة بن أيب احلقيق وكانا من شعراء اليهود فقتل كنانة يوم خيرب عنها : تزوجها قبل إسالمها
يب فقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم عندها وأا ال ينبغي أن تكون إال لك فأخذها من دحية وسبيت وصارت يف سهم دحية الكل

  .وعوضه عنها سبعة أرؤس

  .مث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا طهرت تزوجها وجعل عتقها صداقها

  .علي بن احلسني وإسحاق بن عبد اهللا بن احلارث وكنانة موالها وآخرون: حدث عنها

  .فة عاقلة ذات حسب ومجال ودين رضي اهللا عنهاوكانت شري

فبعث عمر . إن صفية حتب السبت وتصل اليهود: روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن اخلطاب فقالت: قال أبو عمر بن عبد الرب
ما محلك :  قالت للجاريةأما السبت فلم أحبه منذ أبدلين اهللا به اجلمعة وأما اليهود فإن يل فيهم رمحاً فأنا أصلها مث: فقالت. يسأهلا

  .فاذهيب فأنت حرة: الشيطان قالت: على ما صنعت؟ قالت

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل ا وصنعتها له أم سليم وركبها وراءه على البعري وحجبها وأومل عليها وأن : وقد مر يف املغازي
  .البعري تعس ما فوقعا وسلمهما اهللا تعاىل

دخل علي رسول اهللا صلى : حدثتنا صفية بنت حيي قالت: حدثنا كنانة: ن طريق هاشم بن سعيد الكويفويف جامع أيب عيسى م
أال قلت وكيف تكونان خرياً مين وزوجي حممد وأيب : "اهللا عليه وسلم وقد بلغين عن عائشة وحفصة كالم فذكرت له ذلك فقال

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حنن أزواجه وبنات عمهحنن أكرم على ر: وكان بلغها أما قالتا". هارون وعمي موسى

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حج بنسائه فربك بصفية مجلها فبكت : حدثتين مسية أو مشيسة عن صفية بنت حيي: قال ثابت البناين
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ا فرتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أخربوه فجعل ميسح دموعها بيده وهي تبكي وهو ينهاه
وكانت من أكثرهن ظهراً فقالت أنا أفقر ". أفقري أختك مجالً: "وسلم بالناس فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش

  !.يهوديتك

  .فغضب صلى اهللا عليه وسلم فلم يكلمها حىت رجع إىل املدينة وحمرم وصفر فلم يأا ومل يقسم هلا ويئست منه

    

هي : وكانت هلا جارية ختبؤها من رسول اهللا فقالت: يا رسول اهللا ما أصنع قال:  كان ربيع األول دخل عليها فلما رأته قالتفلما
  .فمشى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل سريرها وكان قد رفع فوضعه بيده ورضي عن أهله: قال. لك

يا رسول اهللا ليس من : قلت: مالك عن صفية بنت حيي قالتحدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مالك بن : احلسني بن احلسن
  .رضي اهللا عنه" إىل علي: "نسائك أحد إال وهلا عشرية فإن حدث بك حدث فإىل من أجلأ؟ قال

  .هذا غريب

  .توفيت سنة ست وثالثني وقيل توفيت سنة مخسني: قيل

  .وكانت صفية ذات حلم ووقار

واهللا يا نيب اهللا لوددت أن :  نيب اهللا يف وجعه الذي تويف فيه قالت صفية بنت حييأن: معن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم
  ".من تغامزكن ا واهللا إا لصادقة: "من أي شيء؟ قال: قلن" مضمضن: "الذي بك يب فغمزها أزواجه فأبصرهن فقال

: قال. أن اهللا أرسله وملك يسترنا جبناحيهقالت صفية رأيت كأين وهذا الذي يزعم : سليمان بن املغريه عن محيد بن هالل قال

  .فردوا عليها رؤياها وقالوا هلا يف ذلك قوالً شديداً

أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم صفية من دحية بسبعة أرؤس ودفعها إىل أم سليم حىت يئها : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال
  .لتمر وفحصت األرض أفاحيص فجعل فيها األنطاع مث جعل ذلك فيهاالسمن واألقط وا: وتصنعها وتعتد عندها فكانت وليمته

أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته : عبد العزيز بن املختار عن حيىي بن أيب إسحاق قال يل أنس
: يا نيب اهللا هل ضرك شيء؟ قال: سلم فقالفعثرت الناقة فصرع وصرعت فاقتحم أبو طلحة عن راحلته فأتى النيب صلى اهللا عليه و

فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه وقصد حنوها فنبذ الثوب عليها فقامت فشدها على راحلته فركبت وركب النيب ". ال عليك باملرأة"
  .صلى اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم فسطاطه حضرنا ابن جريج عن زياد بن إمساعيل عن سليمان بن عتيق عن جابر أن صفية ملا أدخلت على النيب
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف طرف ردائه . فلما كان العشي حضرنا وحنن نرى أن مث قسماً" قوموا عن أمكم: "فقال

  ".كلوا من وليمة أمكم: "حنو من مد ونصف من متر عجوة فقال

  .زياد ضعيف

ملا اجتلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية رأى :  الرجال عن ابن عمر قالحدثنا عبد الرمحن بن أيب: أمحد بن حممد األزرقي
  .رأيت يهودية بني يهوديات: ؟ قالت"يا شقرياء كيف رأيت: "عائشة متنقبة يف وسط النساء فعرفها فأدركها فأخذ بثوا فقال

 جبماهلا نساء األنصار فجئن ينظرن إليها وكانت فسمع. ملا قدم رسول اهللا من خيرب ومعه صفية أنزهلا: وعن عطاء بن يسار قال
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  ".ال تقويل هذا فقد أسلمت: "رأيت يهودية قال: ؟ قالت"كيف رأيت: "عائشة متنقبة حىت دخلت فعرفها فلما خرجت خرج فقال

  .اقدمت صفية ويف أذنيها خرصة من ذهب فوهبت لفاطمة منه ولنساء معه: خمرمة بن بكري عن أبيه عن ابن املسيب قال

كنت أقود بصفية لترد عن عثمان فلقيها األشتر فضرب وجه بغلتها حىت : حدثنا كنانة قال: حدثنا زهري: احلسن بن موسى األشيب
  .ذروين ال يفضحين هذا مث وضعت خشباً من مرتهلا إىل مرتل عثمان تنقل عليه املاء والطعام: مالت فقالت

أنا إحدى النساء الالئي زففن صفية يوم : هاجر عن آمنة بنت قيس الغفارية قالتحدثنا حممد بن موسى عن عمارة بن امل: الواقدي
ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعتها تقول

  .وسلم

  .وقربها بالبقيع

  .وقد أوصت بثلثها ألخ هلا يهودي وكان ثالثني ألفاً

  .د هلا من احلديث عشرة أحاديث منها واحد متفق عليهور

  ميمونة أم المؤمنين

  .بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل ابن عامر بن صعصعة اهلاللية

  .زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخت أم الفضل زوجة العباس وخالة خالد بن الوليد وخالة أن عباس

فتزوج ا النيب صلى اهللا عليه . ا أوالً مسعود بن عمرو الثقفي قبيل اإلسالم ففارقها وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى فماتتزوجه
  .وبىن ا بسرف أظنه املكان املعروف بأيب عروة. وسلم يف وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع يف ذي القعدة

  .روت عدة أحاديث. وكانت من سادات النساء

    

عبد اهللا بن شداد بن اهلاد وعبيد بن السباق وعبد الرمحن بن السائب اهلاليل وابن أختها : حدث عنها ابن عباس وابن أختها اآلخر
  .الرابع يزيد بن األصم وكريب موىل ابن عباس وموالها سليمان بن يسار وأخوه عطاء بن يسار وآخرون

 بن حممد بن موسى عن الفضيل بن أيب عبد اهللا عن علي بن عبد اهللا بن عباس أخربنا حممد بن عمر حدثين إبراهيم: قال ابن سعد
ملا أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلروج إىل مكة عام القضية بعث أوس بن خويل وأبا رافع إىل العباس فزوجه مبيمونة : قال

هللا عليه وسلم بقديد وقد ضما بعرييهما فسارا معه حىت قدم فأضال بعرييهما فأقاما أياماً ببطن رابغ حىت أدركهما رسول اهللا صلى ا
إىل العباس فخطبها : وصوابه. فأرسل إىل العباس فذكر ذلك له وجعلت ميمونة أمرها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كذا قال. مكة

  .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فزوجها إياه

  . ملا خطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل العباس فزوجهاأا جعلت أمرها: وروي عن عكرمة عن ابن عباس

مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث أبا رافع ورجالً من األنصار فزوجاه ميمونة قبل أن خيرج 
  .من املدينة

أتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم : ة فسألتهادخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبري: قال عبد الكرمي اجلزري عن ميمون بن مهران
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  .ال واهللا لقد تزوجها وإما حلالالن: ميمونة وهو حمرم قالت

  .خطبها وهو حالل وبىن ا وهو حالل: أيوب عن يزيد بن األصم قال

  . ا حالالً بسرفحدثنا أبو فزارة عن يزيد بن األصم عن أيب رافع أن رسول اهللا تزوج ميمونة حالالً وبىن: جرير بن حازم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة حالالً : محاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أيب رافع
  .وكنت الرسول بينهما

  .حاللتزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : حدثنا معمر عن الزهري عن يزيد بن األصم عن ابن عباس قال: الواقدي

  .والثابت عن ابن عباس خالفه. والواقدي متروك. هذا منكر

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حمرم: فقال ابن جريج عن عطاء عنه

  .وقال أيوب وهشام عن عكرمة عنه كذلك

  .وقال عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عنه مثله

  . حنوهوعمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عنه

  .فهذا متواتر عنه

  .واألنصاري عن حبيب بن الشهيد مسع ميمون بن مهران عنه مثله

  .وروى زكريا بن أيب زائدة وعبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حمرم

  .جرير عن منصور عن جماهد مرسالً مثله

  . عباس مرفوعاً مثله وفيه وكان ابن عباس ال يرى بذلك بأساًرباح بن أيب معروف عن عطاء عن ابن

  .وبعض من رأى صحة خرب ابن عباس عد اجلواز خاصاً بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

كنت جالساً عند عطاء فجاءه رجل : أخربنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون قال: وجود هذا الباب ابن سعد مث قال
أن : إن عمر بن عبد العزيز كتب إيل وميمون يومئذ على اجلزيرة: فقلت. ما حرم اهللا النكاح منذ أحله: حملرم قالهل يتزوج ا: فقال

  .سل يزيد بن األصم أكان تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم تزوج ميمونة حالالً أو حراماً

  .تزوجها وهو حالل: فقال يزيد

  .وكانت ميمونة خالة يزيد

  .دثنا ابن جريج عن أيب الزبري عن عكرمة أن ميمونة وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلمح: الواقدي

  .كان امسها برة فسماها رسول اهللا ميمونة: قال جماهد

  .أنه رأى ميمونة تصلي يف درع سابغ ال إزار عليها: وروى بكري بن األشج عن عبيد اهللا اخلوالين

  .أن ميمونة حلقت رأسها يف إحرامها فماتت ورأسها حممم: بن األصممحاد بن زيد عن أيب فزارة عن يزيد 

تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن أختها ولد لطلحة وقد : حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن األصم قال: كثري بن هشام
 وعظتين موعظة بليغة مث قالت أما علمت أن اهللا كنا وقعنا يف حائط باملدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه مث

  .ساقك حىت جعلك يف بيت نبيه ذهبت واهللا ميمونة ورمي حببلك على غاربك أما إا كانت من أتقانا هللا وأوصلنا للرحم
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وك ال تدخل علي لئن مل خترج إىل املسلمني فيجلد: أن ذا قرابة مليمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت: وبه أنبأنا يزيد
  .أبداً

    

  .بعثين ابن عباس أقود بعري ميمونة فلم أزل أمسعها ل حىت رمت اجلمرة: إبراهيم بن عقبة عن كريب

  .رأيت ميمونة حتلق رأسها: حدثنا عقبة بن وهب أخربنا يزيد بن األصم: أبو نعيم

يف الظلة اليت بىن ا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دفنا ميمونة بسرف : جرير بن حازم عن أيب فزارة عن يزيد بن األصم قال
  .نزلت يف قربها أنا وابن عباس. وقد كانت حلقت يف احلج

  .إذا رفعتم نعشها فال تزلزلوها وال تزعزعوها: توفيت ميمونة بسرف فخرجت مع ابن عباس إليها فقال: وعن عطاء

  .ارفقوا ا فإا أمكم: س إىل سرف وقالتوفيت مبكة فحملت على األعناق بأمر ابن عبا: وقيل

  .ماتت يف خالفة يزيد سنة إحدى وستني وهلا مثانون سنة: قال الواقدي

  .ذهبت ميمونة: وقد مر قول عائشة. مل تبق إىل هذا الوقت فقد ماتت قبل عائشة: قلت

  .توفيت سنة إحدى ومخسني رضي اهللا عنها: وقال خليفة

  .ومجيع ما روت ثالثة عشر حديثاً. يحني وانفرد هلا البخاري حبديث ومسلم خبمسةروي هلا سبعة أحاديث يف الصح

  زينب بنت رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم وأكرب أخواا من املهاجرات السيدات

 بن أيب تزوجها يف حياة أمها ابن خالتها أبو العاص فولدت له أمامة اليت تزوج ا علي بن أيب طالب بعد فاطمة وولدت له علي
  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردفه وراءه يوم الفتح وأظنه مات صبياً: العاص الذي يقال

  .أن أبا العاص تزوج بزينب قبل النبوة وهذا بعيد: وذكر ابن سعد

  .أسلمت زينب وهاجرت قبل إسالم زوجها بست سنني

أسره عبد اهللا بن جبري األنصاري فلما بعث أهل مكة يف فداء فروي عن عائشة بإسناد واه أن أبا العاص شهد بدراً مشركاً ف
أساراهم جاء يف فداء أيب العاص أخوه عمرو وبعثت معه زينب بقالدة هلا من جزع ظفار أدخلتها ا خدجية يف فداء زوجها فلما 

نعم فأخذ عليه : قالوا". أسريها فعلتمإن رأيتم أن تطلقوا هلا : "رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القالدة عرفها ورق هلا وقال
  .العهد أن خيلي سبيلها إليه ففعل

  .هاجرت مع أبيها ومل يصح: وقيل

أخربنا بكري بن األشج عن سليمان بن يسار : حدثنا ابن املبارك عن ابن هليعة: حدثنا احلسن بن الربيع: حدثنا سهل بن حبر: البزار
إن لقيتم هبار بن األسود ونافع بن عبد عمرو : "ليه وسلم سرية وكنت فيهم فقالبعث رسول اهللا صلى اهللا ع: عن أيب هريرة

  .وكانا خنسا بزينب بنت رسول اهللا حني خرجت فلم تزل ضبنة حىت ماتت". فأحرقومها

  ".إن لقيتمومها فاقتلومها فإنه ال ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهللا: "مث قال
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إين قد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس الصبح فلما قام يف الصالة نادت زينبصلى : ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال
  ".ما علمت ذا وإنه جيري على الناس أدناهم: "أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أسلمت زينب وهاجرت مث أسلم بعد ذلك وما فرق بينهما: قال الشعيب

  .فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فال سبيل له عليها إال خبطبة. مث أنزلت براءة بعد:  قتادة وقالوكذا قال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد ابنته على أيب العاص بنكاح جديد ومهر : وروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  .جديد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد ابنته إىل أيب العاص بعد : سوقال ابن إسحاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عبا
  .سنني بنكاحها األول ومل حيدث صداقاً

خرج أبو العاص إىل الشام يف عري لقريش فانتدب هلا زيد يف سبعني ومئة راكب فلقوا العري يف : وعن حممد بن إبراهيم التيمي قال
ففعل وأمرها . عاص فدخل على زينب سحراً فأجارته مث سألت أباها أن يرد عليه متاعهسنة ست فأخذوها وأسروا أناساً منهم أبو ال

فرجع إىل مكة فأدى إىل كل ذي حق حقه مث رجع مسلماً مهاجراً يف احملرم سنة سبع فرد عليه زينب . أال يقرا ما دام مشركاً
  .بذاك النكاح األول

  .د سرياء من حريررأيت على زينب بنت رسول اهللا بر: الزهري عن أنس

  .توفيت يف أول سنة مثان

اغسلنها وتراً ثالثاً أو : "ملا ماتت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عاصم األحول عن حفصة عن أم عطية قالت
  ".أشعرا إياه: "فلما غسلناها أعطانا حقوه فقال". مخساً واجعلن يف اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنين

  رقية بنت رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم وأمها خدجية

  .تزوجها عتبة بن أيب هلب قبل النبوة: قال ابن سعد

    

  .قبل اهلجرة: كذا قال وصوابه

  .ففارقها قبل الدخول. رأسي من رأسك حرام إن مل تطلق بنته: قال أبوه" تبت يدا أيب هلب"فلما أنزلت 

  .مث تزوجها عثمان.  وأخوااوأسلمت مع أمها

  .هاجرت معه إىل احلبشة اهلجرتني مجيعاً: قال ابن سعد

  ".إما ألول من هاجر إىل اهللا بعد لوط: "قال عليه السالم

  .وولدت من عثمان عبد اهللا وبه كان يكىن وبلغ ست سنني فنقره ديك يف وجهه فطمر وجهه فمات

  .قبيل بدر فخلف النيب صلى اهللا عليه وسلم عليها عثمان فتوفيت واملسلمون ببدرمث هاجرت إىل املدينة بعد عثمان ومرضت 

ملا ماتت رقية بنت : أخربنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: أخربنا عفان حدثنا محاد: فأما رواية ابن سعد
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فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم . مر يضرن بسوطهاحلقي بسلفنا عثمان بن مظعون فبكت النساء عليها فجعل ع: "رسول اهللا قال
ابكني وإياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من القلب والعني فمن اهللا والرمحة ومهما يكن : "مث قال" دعهن يبكني: "بيده وقال

 فجعلت تبكي فجعل فقعدت فاطمة على شفري القرب إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" من اليد واللسان فمن الشيطان
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح الدمع عن عينها بطرف ثوبه

  .هذا منكر: قلت

. أن رقية توفيت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببدر: الثبت عندنا من مجيع الرواية: ذكرته حملمد بن عمر فقال: وقال ابن سعد

  . زائراًفلعل هذا يف غري رقية أو لعله أتى قربها بعد بدر

  أم كلثوم بنت رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم البضعة الرابعة النبوية

  .يقال تزوجها عتيبة بن أيب هلب مث فارقها

وأسلمت وهاجرت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما توفيت أختها رقية تزوج ا عثمان وهي بكر يف ربيع األول سنة ثالث فلم 
  .تلد له

  .حكاه ابن سعد" لو كن عشراً لزوجتهن عثمان: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ة تسعوتوفيت يف شعبان سن

  .أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة سرياء: وروى صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أنس

 وسلم جالساً على قربها يعين أم كلثوم وعيناه تدمعان رأيت النيب صلى اهللا عليه: حدثنا فليح عن هالل بن أسامة عن أنس: الواقدي
  ".انزل: "أنا قال: فقال أبو طلحة". فيكم أحد مل يقارف الليلة: "فقال

  زوجاته صلى اهللا عليه وسلم

  .تزوج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنيت عشرة عربية حمصنات: قال الزهري

وواحدة من بين . يش وواحدة من حلفاء قريش وسبعة من نساء العربست من قر: تزوج مخس عشرة امرأة: وعن قتادة قال
  .إسرائيل

وتسع من . سبع من قريش وواحدة من حلفائهم: ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج مثاين عشرة امرأة: قال أبو عبيد
  .وواحدة من نساء بين إسرائيل. سائر العرب

 سلمة مث حفصة مث زينب بنت جحش مث جويرية مث أم حبيبة مث صفية مث ميمونة مث فاطمة خدجية مث سودة مث عائشة مث أم: فأوهلن
  .مث تزوج زينب بنت خزمية مث هند بنت يزيد مث أمساء بنت النعمان مث قتيلة أخت األشعث مث سنا بنت أمساء السلمية. بنت شريح

  العالية
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  .ن بين بكر بن كالبتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة م: قال الزهري

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالية من بين : وأليب معاوية عن مجيل بن زيد واه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال
  .وأمر هلا بالصداق" البسي ثيابك واحلقي بأهلك: "غفار فأدخلت فرأى بكشحها بياضاً فقال

  أسماء

  .مل يدخل ا النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت طلقها: ا مساها ابن إسحاق وقالكذ. هي أمساء بنت كعب اجلونية: قيل

  ".لقد عذت معاذاً احلقي بأهلك: "فقال. تزوج أخت بين اجلون الكندي فاستعاذت منه: وقال الزهري

  .بل هي أمساء بنت النعمان الغفارية: وقيل

تعال : فقالت. أمساء بنت النعمان الغفارية فلما دخل ا دعاها: يمنوتزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل ال: وعن قتادة قال
  .أنت فطلقها وتزوج أم شريك

  أم شريك

  .النجارية. امرأة أنصارية

  .فلم يدخل ا: قال". إين أحب أن أتزوج يف األنصار مث إين أكره غرين: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن قتادة

  .أا كانت فيمن وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم: ري عن أم شريكنعم وروى عروة بن الزب

  سناء

    

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج سناء : وزعم حفص بن النضر السلمي وعبد القاهر بن السري: قال أبو عبيد القاسم بن سالم
  .بنت أمساء بن الصلت السلمية فماتت قبل أن يدخل ا

  .يان الكالبيةسناء بنت سف: وقيل

  الكالبية

  .قال بعضهم هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان: قال الواقدي

  .عمرة بنت زيد: وقيل

  .هي العالية بنت ظبيان: وقيل

  .سناء بنت سفيان: وقيل

  .هي كالبية واحدة وإمنا اختلف يف امسها: وقال بعضهم

  .بل كن مجاعة: وقال بعضهم
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  . مستدركهنقل ذلك احلاكم يف أمهات املؤمنني من

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكالبية فلما دخلت عليه ودنا منها : ابن أخي الزهري عن عمه عن عروة عن عائشة قالت
  ".لقد عذت بعظيم احلقي بأهلك: "قال. إين أعوذ باهللا منك: قالت

  .تزوج عمرة بنت زيد الكالبية وما دخل ا: وقال ابن إسحاق

  .ق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالية بنت ظبيان فنكحها ابن عم هلا فولدت لهطل: وقال ابن شهاب

  .عمرة بنت حزن اليت تعوذت: الكالبية: وقيل

  الكندية

نكح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من كندة وهي الشقية اليت سألته أن يفارقها ويردها إىل : قال عبد اهللا بن حممد بن عقيل
  .لقومها ففع

  .رواه عنه عبيد اهللا بن عمرو

أن النعمان بن أيب اجلون الكندي قدم مسلماً فقال يا : حدثنا حممد بن يعقوب بن عتبة عن عبد الواحد بن أيب عون: وروى الواقدي
. املهرال تقصر ا يف : فقال. رسول اهللا أال أزوجك أمجل أمي يف العرب وقد رغبت فيك؟ فتزوجها على اثنيت عشرة أوقية ونش

  ".ما أصدقت أحداً فوق هذا: "قال

إن نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يراهن الرجال : فلما قدما عليها جلست وأذنت له فقال أبو أسيد. فبعث معه أبا أسيد
 خرجن فذكرن فدخل عليها النساء فرحنب ا مث. فتحملت مع الظعينة على مجل يف حمفة فأقبلت ا حىت أنزلتها يف بين ساعدة

إنك ملكة فإن كنت تريدين أن حتظي عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : فدخل عليها داخل من النساء فقيل هلا. مجاهلا وشاع ذلك
  .أعوذ باهللا منك فإنه يرغب فيك: وسلم فقويل

  .فتزوج الكندية يف سنة تسع من ربيع األول: وعن ابن أيب عون قال

هل تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : د عن هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد كتب إليه يسألهحدثنا ابن أيب الزنا: الواقدي
  .فلما أتى ا نظر إليها فطلقها ومل ينب ا. ما تزوجها قط وال تزوج كندية إال بنت اجلون فملكها: أخت األشعث؟ فقال

فقالت حفصة . لم أمساء بنت النعمان اجلونية فأرسلين فجئت اتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن أيب أسيد الساعدي قال
أعوذ باهللا منك فلما دخلت عليه وأرخى : إنه يعجبه أن تقول املرأة: ففعلتا مث قالت هلا إحدامها. اخضبيها أنت وأنا أمشطها: لعائشة

يا أبا أسيد أحلقها : "وخرج فقال" عذت مبعاذ": وقال. أعوذ باهللا منك فقال بكمه على وجهه فاستتر: فقالت. الستر مد يده إليها
  .يعين كرباسني". بأهلها ومتعها برازقيني

  .ادعوين الشقية: فكانت تقول

  .وقد ذكره احلاكم يف مستدركه. إسناده واه

  .قال فماتت كمداً: وعن زهري بن معاوية
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واهللا ما ضرب علي حجاباً وال : فقالت. أن يعاقبهاخلف على أمساء بنت النعمان املهاجر بن أيب أمية فهم عمر : وعن الكليب قال
  .مسيت بأم املؤمنني فكف عنها

  قتيلة

  .هي أخت األشعث بن قيس: يقال

  .تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم عليه وفد كندة سنة عشر فتويف قبل أن يقدم عليه: قال أبو عبيدة

  .إا ارتدت فاهللا أعلم: ويقال

  خولة

  .شد حدثنا علي بن زيد عن ابن املسيب عن خولة بنت حكيمعمارة بن را

  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها فأرجأها فيمن أرجأ من نسائه

  جويرية أم المؤمنين

  .بنت احلارث بن أيب ضرار املصطلقية

  .برة فغري: سبيت يوم غزوة املريسيع يف السنة اخلامسة وكان امسها

  .وكانت من أمجل النساء

  .فأسلمت وتزوج ا وأطلق هلا األسارى من قومها". أو خري من ذلك؟ أتزوجك: "ت النيب تطلب منه إعانة يف فكاك نفسها فقالأت

  .وكان أبوها سيداً مطاعاً

  .وأبو أيوب حيىي بن مالك األزدي وآخرون. ابن عباس وعبيد بن السباق وكريب وجماهد: حدث عنها

  .ة حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه احلديث بطولهكانت جويرية امرأ: عن عائشة قالت

    

أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويرية واستنكحها وجعل صداقها عتق كل مملوك من : زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب قال
  .بين املصطلق وكانت من ملك اليمني فأعتقها وتزوجها

  .وكان زوجها قبل أن يسلم ابن عمها مسافع بن صفوان ابن أيب الشفر. اعةبنو املصطلق من خز: قال ابن سعد وغريه

  .وقد قدم أبوها احلارث على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم

  .تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت عشرين سنة: وعن جويرية قالت

  .سني رضي اهللا عنهاوقيل توفيت سنة ست ومخ. توفيت أم املؤمنني جويرية يف سنة مخسني

  .منها عند البخاري حديث وعند مسلم حديثان: جاء هلا سبعة أحاديث

أرأيت : "إن بنيت ال يسىب مثلها فأنا أكرم من ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أتى والد جويرية فقال: أيوب عن أيب قالبة قال
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  .قد واهللا فضحتنا: فإين قد اخترته قال: فال تفضحينا فقالتإن هذا الرجل قد خريك : فأتاها أبوها فقال". إن خريناها

  .أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويريه واستنكحها وجعل صداقها عتق كل مملوك من بين املصطلق: زكريا عن الشعيب قال

م دخل عليها يوم مجعة وهي أن النيب صلى اهللا عليه وسل: مهام وغريه عن قتادة عن أيب أيوب اهلجري عن جويرية بنت احلارث
  ".فأفطري: "ال قال: قالت". أتريدين أن تصومي غداً: "ال قال: قالت" أصمت أمس: "صائمة فقال هلا

  .رواه شعبة وله علة غري مؤثرة رواه سعيد عن قتادة عن ابن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو

أتى علي رسول اهللا صلى اهللا :  عن ابن عباس عن جويرية قالتمسعت كريباً: شعبة ومجاعة عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة
أال أعلمك : "قال. نعم: قلت". أما زلت قاعدة: "عليه وسلم غدوة وأنا أسبح مث انطلق حلاجته مث رجع قريبا من نصف النهار فقال

الث مرات سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا عدد خلقه ث: كلمات لو عدلن ن عدلتهن أو وزن ن وزنتهن يعين مجيع ما سبحت
  .ثالث مرات سبحان اهللا رضا نفسه ثالث مرات سبحان اهللا مداد كلماته ثالث مرات

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا : حدثنا حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة قالت: يونس عن ابن إسحاق
فأتت رسول اهللا صلى اهللا . بته وكانت حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسهبين املصطلق وقعت جويرية يف سهم رجل فكات

يا رسول اهللا أنا جويرية بنت احلارث سيد قومه وقد أصابين من البالء ما مل خيف : فقالت. عليه وسلم تستعينه فكرهتها يعين حلسنها
  .عليك وقد كاتبت فأعين

أصهار رسول اهللا فأرسلوا ما كان يف : ففعل فبلغ الناس فقالوا. نعم: فقالت. "أؤدي عنك وأتزوجك: أو خري من ذلك: "فقال
  .فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أيديهم من بين املصطلق فلقد أعتق ا مئة أهل بيت

  سودة أم المؤمنين

  .بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية

  .ه وسلم بعد خدجية وانفردت به حنواً من ثالث سنني أو أكثر حىت دخل بعائشةوهي أول من تزوج ا النيب صلى اهللا علي

  .وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة وكانت أوالً عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري

  .وهي اليت وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت قد فركت رضي اهللا عنها

  .وخرج هلا البخاري:  أحاديثهلا

  .ابن عباس وحيىي بن عبد اهللا األنصاري: حدث عنها

  .توفيت يف آخر خالفة عمر باملدينة

ما رأيت امرأة أحب إيل أن أكون يف مسالخها من سودة من امرأة فيها حدة فلما كربت : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
  .لم لعائشةجعلت يومها من النيب صلى اهللا عليه وس

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسودة يف رمضان سنة عشر من النبوة : وروى الواقدي عن ابن أخي الزهري عن أبيه قال
  .وهاجر ا وماتت باملدينة يف شوال سنة أربع ومخسني

  .وهذا الثبت عندنا: وقال الواقدي
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  .اهللا عنها توفيت زمن عمروروى عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل أن سودة رضي 

  .أسلمت سودة وزوجها فهاجرا إىل احلبشة: قال ابن سعد

: أمري إليك قال: فخطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت. أن السكران قدم من احلبشة بسودة فتويف عنها: وعن بكري بن األشج

  .هاجري بدريفأمرت حاطب بن عمرو العامري فزوجها وهو م" مري رجالً من قومك يزوجك"

    

: فجلست على طريقه فقالت. أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل سودة بطالقها: حدثنا القاسم بن أيب بزة: هشام الدستوائي

فأنشدك اهللا ملا راجعتين فال حاجة يل يف الرجال ولكين أحب : قالت" ال: "أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه مل طلقتين؟ أملوجدة؟ قال
  .فإين قد جعلت يومي لعائشة: فراجعها قالت.  يف نسائكأن أبعث

يا رسول اهللا صليت خلفك البارحة فركعت يب حىت أمسكت بأنفي خمافة أن يقطر الدم : األعمش عن إبراهيم قالت سودة
  .وكانت تضحكه األحيان بالشيء. فضحك

  ".هذه مث ظهور احلصر: " حجة الوداعقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف: صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة

  .ال أحج بعدها: فكانت سودة تقول: قال صاحل

  .استأذنت سودة ليلة املزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة فأذن هلا: وقالت عائشة

يف الغرارة مثل : دراهم قالت: قالواما هذه : فقالت. أن عمر بعث إىل سودة بغرارة دراهم: محاد بن زيد عن هشام عن ابن سريين
  .بلغيين القنع ففرقتها: التمر يا جارية

  .منها يف الصحيحني حديث واحد عن البخاري: يروى لسودة مخسة أحاديث

ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة بعث : حدثنا موسى بن حممد بن عبد الرمحن عن ريطة عن عمرة عن عائشة قالت: الواقدي
اً وبعث معه أبا رافع مواله وأعطامها بعريين ومخس مئة درهم فخرجنا مجيعاً وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وبأم كلثوم وبسودة زيد

  .بنت زمعة وبأم أمين وأسامة ابنه

  صفية عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأمها من بين زهرة. وسلم الزبريوأم حواري النيب صلى اهللا عليه . وهي شقيقة محزة. بنت عبد املطلب اهلامشية

  .تزوجها احلارث أخو أيب سفيان بن حرب فتويف عنها

  .وتزوجها العوام أخو سيدة النساء خدجية بنت خويلد فولدت له الزبري والسائب وعبد الكعبة

  .والصحيح أنه ما أسلم من عمات النيب صلى اهللا عليه وسلم سواها

  .ت واحتسبتولقد وجدت على مصرع أخيها محزة وصرب

  .وهي من املهاجرات األول وما أعلم هل أسلمت مع محزة أخيها أو مع الزبري ولدها

فمر باحلصن يهودي فجعل يطيف باحلصن . وقد كانت يوم اخلندق يف حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا يف الذرية
  .واملسلمون يف حنور عدوهم
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  . بعمودمث ساقت احلديث وأا نزلت وقتلت اليهودي

: كان حسان معنا فمر بنا يهودي فجعل يطيف باحلصن فقلت حلسان: أنا أول امرأة قتلت رجالً: فروى هشام عن أبيه عنها قالت

  .إن هذا ال آمنه أن يدل على عورتنا فقم فاقتله

  .فاحتجزت وأخذت عموداً ونزلت فضربته حىت قتلته. يغفر اهللا لك لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا: قال

  .وهلا بضع وسبعون سنة. وفيت صفية يف سنة عشرين ودفنت بالبقيعت

قام النيب صلى اهللا عليه . 214الشعراء " وأنذر عشريتك األقربني: "ملا نزلت: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
  ". من اهللا شيئاً سلوين من مايل ما شئتميا فاطمة بنت حممد يا صفية بنت عبد املطلب يا بين عبد املطلب ال أملك لكم: "وسلم فقال

  ذكر أوالد صفية رضي اهللا عنها

  .الزبري والسائب وعبد الكعبة بين العوام: ولدت صفية

  : وهي القائلة تندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 خير هالك مفقود واندبي  جودي بدمعة وسهود عين

 عمودالقلب فهو كالم خالط  واندبي المصطفى بحزن شديد

 خط في كتاب مجيد قدر  أقضي الحياة لما أتاه كدت

 رحمة وخير رشيد ولهم  كان بالعباد رؤوفاً فلقد

 الجنان يوم الخلود وجزاه  اهللا عنه حياً وميتاً رضي

  .فاهللا أعلم بصحته. فهذا مما أورد لصفية

  : أختها

  أروى عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأسلم ولدها طليب . مث أسلمت أروى وهاجرت. لدت له طليباً مث خلف عليها أرطاة فولدت له فاطمةتزوجها عمري بن وهب فو
  .يف دار األرقم

  .ومل يسمع هلا بذكر بعد وال وجدنا هلا رواية. روى هذا ابن سعد

  : وأختها

  عاتكة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  .أسلمت وهاجرت. بنت عبد املطلب

  .وتلك الرؤيا ثبطت أخاها أبا هلب عن شهود بدر. لرؤيا يف مهلك أهل بدروهي صاحبة تلك ا

  .ومل نسمع هلا بذكر يف غري الرؤيا

  البيضاء عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أم حكيم بنت عبد املطلب ما أظنها أدركت نبوة املصطفى

    

  . اهللا وأروى والدة الشهيد عثمانتزوجها كريز بن ربيعة العبشمي فولدت له عامراً والد األمري عبد

  .عقبة بن أيب معيط فولدت له الوليد وخالداً وأم كلثوم وللثالثة صحبة: مث خلف عليها

  برة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .والدة أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي البدري. بنت عبد املطلب

  .أبا سربة أحد البدريني: ت لهمث خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى العامري فولد

  .مل تدرك املبعث وإمنا ذكرا استطراداً

  أميمة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بنت عبد املطلب والدة عبد اهللا وأم املؤمنني زينب وعبيد اهللا وأيب أمحد عبد ومحنة أوالد جحش بن رياب األسدي حليف قريش

  .أسلمت وهاجرت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني وسقا من متر خيربأطعمها : قال ابن سعد

إا أميمة بنت ربيعة ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلارث بن عبد املطلب اهلامشية أعين اليت أسلمت وأطعمت من : وقيل
  .متر خيرب

  .فاهللا أعلم. والظاهر أن أميمة الكربى العمة ما هاجرت وال أدركت اإلسالم

  .فاهللا أعلم. يهتم بذكر إسالمها إال الواقدي وروى يف ذلك قصةمل 

  ضباعة

  .بنت عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف اهلامشية

  .من املهاجرات

  .وكانت حتت املقداد بن األسود فولدت له عبد اهللا وكرمية

  .ليه وسلمهلا أحاديث يسرية عن النيب صلى اهللا ع
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  .ابنتها كرمية وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري عبد الرمحن األعرج وأنس بن مالك: روى عنها

  .ابن عباس وجابر: وحدث عنها من القدماء

  .وقتل ولدها عبد اهللا بن املقداد يوم اجلمل مع أم املؤمنني عائشة

إين أريد احلج وأنا : ليه وسلم على ضباعة بنت الزبري فقالتدخل النيب صلى اهللا ع: معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
  ".حجي واشترطي أن حملي حيث حبستين: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. شاكية

  .بقيت ضباعة إىل بعد عام أربعني فيما أرى رضي اهللا عنها

  درة

  .بنت عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب هلب بن عبد املطلب اهلامشية

  . املهاجراتمن

  .هلا حديث واحد يف املسند من رواية ابن ابن عمها احلارث بن نوفل

  .تزوج ا دحية الكليب: وقيل

  أم كلثوم

  .أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي األموي: بنت عقبة بن أيب معيط

  .من املهاجرات

الوليد : وكان خروجها زمن صلح احلديبية فخرج يف إثرها أخواها. ومل يتهيأ هلا هجرة إىل سنة سبع. أسلمت مبكة وبايعت
أتردين يا رسول اهللا إىل الكفار يفتنوين عن ديين وال صرب : فقالت. يا حممد ِف لنا بشرطنا: فما زاال حىت قدما املدينة فقاال. وعمارة

، 10اآليتني املمتحنة " نات مهاجرات فامتحنوهنإذا جاءكم املؤم: "يل وحال النساء يف الضعف ما قد علمت؟ فأنزل اهللا تعاىل
11.  

  .فإذا قلن ذلك مل يرجعهن إىل الكفار". اهللا ما أخرجكن إال حب اهللا ورسوله واإلسالم ما خرجنت لزوج وال مال: "فكان يقول

براهيم ومحيداً فلما إ: ومل يكن ألم كلثوم مبكة زوج فتزوجها زيد بن حارثة مث طلقها فتزوجها عبد الرمحن بن عوف فولدت له
  .تويف عنها تزوجها عمرو بن العاص فتوفيت عنده

  .روت عشرة أحاديث يف مسند بقي بن خملد

  .هلا يف الصحيحني حديث واحد

  .محيد وإبراهيم وبسرة بنت صفوان: روى عنها ابناها

  .توفيت يف خالفة علي رضي اهللا عنه

  .سعد وغريهوساق أخبارها ابن . روى هلا اجلماعة سوى ابن ماجة

  أم عمارة
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  .نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول

  .الفاضلة ااهدة األنصارية اخلزرجية النجارية املازنية املدنية

  .وكان أخوها عبد الرمحن من البكائني. كان أخوها عبد اهللا بن كعب املازين من البدريني

  .وجاهدت وفعلت األفاعيل.  حنني ويوم اليمامةشهدت أم عمارة ليلة العقبة وشهدت أحداً واحلديبية ويوم

  .وقطعت يدها يف اجلهاد. روي هلا أحاديث

  .شهدت أحداً مع زوجها غزية بن عمرو ومع ولديها: وقال الواقدي

  .خرجت تسقي ومعها شن وقاتلت وأبلت بالء حسناً وجرحت اثين عشر جرحاً

ملقام : "مسعت رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول: ت أحداً قالتوكان ضمرة بن سعيد املازين حيدث عن جدته وكانت قد شهد
  ".نسيبة بنت كعب اليوم خري من مقام فالن وفالن

    

إين ألنظر إىل : وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال وإا حلاجزة ثوا علي وسطها حىت جرحت ثالثة عشر جرحاً وكانت تقول
إىل محراء . مث نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أعظم جراحها فداوته سنةوكان . ابن قمئة وهو يضرا على عاتقها

  .رضي اهللا عنها ورمحها. فشدت عليها ثياا فما استطاعت من نزف الدم. األسد

الناس عن رأيتين انكشف : قالت أم عمارة: أخربنا عبد اجلبار بن عمارة عن عمارة بن غزية قال: أخربنا حممد بن عمر: ابن سعد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما بقي إال يف نفري ما يتمون عشرة وأنا وابناي وزوجي بني يديه نذب عنه والناس ميرون به 

ألق ترسك إىل من يقاتل فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن : منهزمني ورآين وال ترس معي فرأى رجالً مولياً ومعه ترس فقال
  .بنا األفاعيل أصحاب اخليل لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء اهللاوإمنا فعل . رسول اهللا

فجعل النيب صلى اهللا عليه . فيقبل رجل على فرس فيضربين وترست له فلم يصنع شيئاً ووىل فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره
  .فعاونين عليه حىت أوردته شعوب: يا ابن أم عمارة أمك أمك قالت: وسلم يصيح

جرحت يومئذ جرحاً وجعل : حدثين ابن أيب سربة عن عمرو بن حيىي عن أمه عن عبد اهللا بن زيد قال: خربنا حممد بن عمرأ: قال
  ".اعصب جرحك: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الدم ال يرقأ

 فضارب القوم وجعل اض بين: فتقبل أمي إيل ومعها عصائب يف حقوها فربطت جرحي والنيب صلى اهللا عليه وسلم واقف فقال
  "!.من يطيق ما تطيقني يا أم عمارة: "يقول

  .فأعترض له فأضرب ساقه فربك: قالت. هذا ضارب ابنك: فأقبل الذي ضرب ابين فقال رسول اهللا

ينا مث أقبلنا نعله بالسالح حىت أت"! استقدت يا أم عمارة: "فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبتسم حىت رأيت نواجذه وقال
  ".احلمد هللا الذي ظفرك: "على نفسه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت عبد اهللا بن : حدثين ابن أيب سربة عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة عن احلارث بن عبد اهللا: أخربنا حممد بن عمر
ابن أم : "فقال. م دنوت منه أنا وأمي نذب عنهشهدت أحداً فلما تفرقوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: زيد بن عاصم يقول

فوقع هو . فرميت بني يديه رجالً حبجر وهو على فرس فأصبت عني الفرس فاضطرب الفرس" ارم: "نعم قال: قلت" عمارة؟
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  .وصاحبة وجعلت أعلوه باحلجارة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يبتسم

  ".اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة!  جرحهااعصب! أمك أمك: "ونظر إىل جرح أمي على عاتقها فقال

  .ما أبايل ما أصابين من الدنيا: قلت

  .أيت عمر بن اخلطاب مبروط فيها مرط جيد فبعث به إىل أم عمارة: وعن موسى بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال

 وسلم فقربنا إليه طعاماً وكان بعض أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه: شعبة عن حبيب بن زيد األنصاري عن امرأة عن أم عمارة قالت
  ".إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه املالئكة: "من عنده صائماً فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

جرحت أم عمارة بأحد اثين عشر جرحاً وقطعت يدها يوم اليمامة وجرحت يوم اليمامة سوى : وعن حممد بن حيىي بن حبان قال
  .فقدمت املدينة وا اجلراحة فلقد رئي أيب بكر رضي اهللا عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها. يدها أحد عشر جرحاً

  .وابنها حبيب بن زيد بن عاصم هو الذي قطعه مسيلمة

وابنها اآلخر عبد اهللا بن زيد املازين الذي حكى وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل يوم احلرة وهو الذي قتل مسيلمة 
  .يفهالكذاب بس

  .انفرد أبو أمحد احلاكم وابن مندة بأنه شهد بدراً

  .بل شهد أحداً: قال ابن عبد الرب

  .واهللا أعلم. نعم الصحيح أنه مل يشهد بدراً: قلت

  أسماء بنت عميس

  .أم عبد اهللا. ابن معبد بن احلارث اخلثعمية

  .من املهاجرات األول

: م دار األرقم وهاجر ا زوجها جعفر الطيار إىل احلبشة فولدت له هناكأسلمت قبل دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قيل

  .عبد اهللا وحممداً وعوناً

حممداً وقت اإلحرام فحجت حجة : فلما هاجرت معه إىل املدينة سنة سبع واستشهد يوم مؤتة تزوج ا أبو بكر الصديق فولدت له
  .الوداع مث تويف الصديق فغسلته

  . طالبوتزوج ا علي بن أيب

  .يا حبشية سبقناكم باهلجرة: قدمت أمساء من احلبشة فقال هلا عمر: سفيان بن عيينة عن إمساعيل عن الشعيب قال

    

أما واهللا . لعمري لقد صدقت كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا البعداء الطرداء: فقالت
  ".للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان: "فقال. فأتته. ألذكرن ذلك لرسول اهللا

: قال. يا رسول اهللا إن هؤالء يزعمون أنا لسنا من املهاجرين: قالت أمساء بنت عميس: عبد اهللا بن منري عن األجلح عن عامر قال

  ".هاجرمت إىل النجاشي وهاجرمت إيل: كذب من يقول ذلك لكم اهلجرة مرتني"
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  .ملرأة يعين املكبة أمساء رأت النصارى يصنعونه باحلبشةأول من أشار بنعش ا: قال الشعيب

  ".تسليب ثالثاً مث اصنعي ما شئت: "ملا أصيب جعفر قال: احلكم بن عتيبة عن عبد اهللا بن شداد عن أمساء بنت عميس قالت

  . تغتسل مث ل باحلجنفست أمساء بنت عميس مبحمد بذي احلليفة وهم يريدون حجة الوداع فأمرها أبو بكر أن: قال ابن املسيب

: نفست بذي احلليفة فهم أبو بكر بردها فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: الثوري عن عبد الكرمي عن سعيد بن املسيب قال

  ".مرها فلتغتسل مث ل باحلج"

  .وروى القاسم بن حممد عن أمساء حنواً منه

دخلت مع أيب بكر رضي اهللا عنه وكان أبيض خفيف اللحم فرأيت يدي : أخربنا يزيد أخربنا ابن أيب خالد عن قيس قال: ابن سعد
  .أمساء موشومة

  .تذب عن أيب بكر: زاد خالد الطحان عن إمساعيل عن قيس

  .أوصى أبو بكر أن تغسله أمساء: قال سعد بن إبراهيم قاضي املدينة

  .فغسلته بنت عميس امرأته: قال قتادة

  .واهللا ال أتبعه اليوم حنثاً: فذكرت ميينه يف آخر النهار فدعت مباء فشربت وقالت. هو أقوى لك: عزم عليها ملا أفطرت وقال: وقيل

إين صائمة وهذا يوم شديد الربد : أن أمساء غسلت أبا بكر فسألت من حضر من املهاجرين وقالت: مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر
  .ال: فهل علي من غسل؟ فقالوا

  .أن عمر فرض األعطية ففرض ألمساء بنت عميس ألف درهم: سعدروى أبو إسحاق عن مصعب بن 

  .مث تزوجت علياً فولدت له حيىي وعوناً: قال الواقدي

حممد بن أيب بكر وحممد بن جعفر فقال كل : تزوج علي أمساء بنت عميس فتفاخر ابناها: مسعت عامراً يقول: زكريا بن أيب زائدة
  .أنا أكرم منك وأيب خري من أبيك: منهما

  .ما رأيت شاباً من العرب خرياً من جعفر وال رأيت كهالً خرياً من أيب بكر: اقضي بينهما قالت: فقال هلا علي: قال

  .ما تركت لنا شيئاً ولو قلت غري الذي قلت ملقتك: فقال علي

  .إن ثالثة أنت أخسهم خيار: قالت

م من النساء احلارقة فما ثبتت منهن امرأة إال أمساء بنت كذبتك: قال علي رضي اهللا عنه: ابن عيينة عن إمساعيل عن قيس قال
  .عميس

  .ألمساء حديث يف سنن األربعة: قلت

  .وآخرون. وسعيد بن املسيب وعروة والشعيب والقاسم بن حممد. ابنها عبد اهللا بن جعفر وابن أختها عبد اهللا بن شداد: حدث عنها

  .عاشت بعد علي

  أسماء بنت أبي بكر
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  . قحافة عثمانعبد اهللا بن أيب

  .أم عبد اهللا القرشية التيمية املكية مث املدنية

  .والدة اخلليفة عبد اهللا بن الزبري وأخت أم املؤمنني عائشة وآخر املهاجرات وفاة

  .وعمرت دهراً وتعرف بذات النطاقني: روت عدة أحاديث

  .هي قتيلة بنت عبد العزى العامرية: وأمها

روة وحفيدها عبد اهللا بن عروة وحفيده عباد بن عبد اهللا وابن عباس وأبو واقد الليثي وصفية بنت عبد اهللا وع: حدث عنها ابناها
شيبة وحممد بن املنكدر ووهب بن كيسان وأبو نوفل معاوية بن أيب عقرب واملطلب بن عبد اهللا بن حنطب وفاطمة بنت املنذر بن 

  .لتها عباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري وعدةالزبري وموالها عبد اهللا بن كيسان وابن أيب مليكة وناف

  .وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة

  .هاجرت حامالً بعبد اهللا وقيل مل يسقط هلا سن

  .وشهدت الريموك مع زوجها الزبري

  .وهي وأبوها وجدها وابنها ابن الزبري أربعتهم صحابيون

أخربنا عبد الغافر الفارسي أخربنا ابن عمروية أخربنا : ربنا أبو عبد اهللا الفراويأخ: أنبأنا املؤيد الطوسي: أخربنا أمحد بن هبة اهللا
قالت أمساء بنت أيب بكر قال : إبراهيم ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا داود بن عمرو حدثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال

  ".كمإين على احلوض أنظر من يرد علي من: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قد رخص رسول : فقالت. دخلنا على أم ابن الزبري فإذا هي امرأة ضخمة عمياء نسأهلا عن متعة احلج: شعبة عن مسلم القري قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها

    

  .كانت أمساء أكرب من عائشة بعشر: قال عبد الرمحن بن أيب الزناد

صنعت سفرة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت أيب حني أراد أن يهاجر : اء قالتهشام بن عروة عن أبيه وفاطمة بنت املنذر عن أمس
فلذلك مسيت ذات : شقيه باثنني فاربطي ما قال: ما أجد إال نطاقي قال: فلم أجد لسفرته وال لسقائه ما أربطهما فقلت أليب

  .النطاقني

وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة محل أبو بكر معه مجيع ماله ملا ت: حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عن أمساء قالت: ابن إسحاق
كال قد ترك لنا خرياً : فقلت. إن هذا قد فجعكم مباله ونفسه: مخسة آالف أو ستة آالف فأتاين جدي أبو قحافة وقد عمي فقال

  .كثرياً

: هذا تركه لنا فقال: ا على الثوب فقلتفعمدت إىل أحجار فجعلتهن يف كوة البيت وغطيت عليها بثوب مث أخذت بيده ووضعته

  .أما إذ ترك لكم هذا فنعم

  .ال أدري واهللا أين هو: أين أبوك؟ قلت: أتى أبو جهل يف نفر فخرجت إليهم فقالوا: حدثت عن أمساء قالت: ابن إسحاق
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ل اهللا صلى اهللا عليه فمضت ثالث ال ندري أين توجه رسو. مث انصرفوا. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي
  : وسلم إذ أقبل رجل من اجلن يسمعون صوته بأعلى مكة يقول

 قاال خيمتي أم معبد رفيقين  جزى اهللا رب الناس خير جزائه

  .بذنيب وما يغفره اهللا أكثر: كانت أمساء تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: قال ابن أيب مليكة

ما له شيء غري فرسه فكنت أسوسه وأعلفه وأدق لناضجه النوى وأستقي وأعجن وكنت تزوجين الزبري و: وروى عروة عنها قالت
أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ فجئت يوماً والنوى على 

  .يحملين خلفه فاستحييت وذكرت الزبري وغريتهإخ إخ ل: رأسي فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه نفر فدعاين فقال

  .فمضى: قالت

حىت أرسل إىل أبو بكر بعد خبادم فكفتين : واهللا حلملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت: فلما أتيت أخربت الزبري فقال
  .سياسة الفرس فكأمنا أعتقين

قتيلة جاءا دايا فلم تقبلها حىت سألت النيب صلى اهللا عليه :  هلانزلت هذه اآلية يف أمساء وكانت أمها يقال: وعن ابن الزبري قال
  .8املمتحنة " ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين: "وسلم فرتلت

  ".نعم صلي أمك: "يا رسول اهللا إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: قالت أمساء: ويف الصحيح

أمك : فلما رآه قال. ضرب الزبري أمساء فصاحت بعبد اهللا ابنها فأقبل: ة عن هشام أن عروة قالعبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عرو
  .فبانت منه: قال. أجتعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم وخلصها: فقال. طالق إن دخلت

  .أن الزبري طلق أمساء فأخذ عروة وهو يومئذ صغري: محاد بن سلمة عن هشام بن عروة

  .كانت أمساء بنت أيب بكر سخية النفس:  بن املنكدر قالأسامة بن زيد عن حممد

أما : ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأمساء وجودمها خمتلف: مسعت ابن الزبري يقول: هشام بن عروة عن القاسم بن حممد
  .ئاً لغدعائشة فكانت جتمع الشيء إىل الشيء حىت إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه وأما أمساء فكانت ال تدخر شي

  .فرض عمر للمهاجرات ألفاً ألفاً منهن أم عبد وأمساء: قال مصعب بن سعد

  .أن أمساء كانت مترض املرضة فتعتق كل مملوك هلا: هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر

  .كان سعيد بن املسيب من أعرب الناس للرؤيا أخذ ذلك عن أمساء بنت أيب بكر وأخذت عن أبيها: قال الواقدي

  .يا بين عش كرمياً ومت كرمياً ال يأخذك القوم أسرياً: قالت أمساء البنها: حدثنا شعيب بن طلحة عن أبيه: ن بن عيسىمع

  .كانت جتعله حتت رأسها: كثر اللصوص باملدينة فاختذت أمساء خنجراً زمن سعيد بن العاص: قال هشام بن عروة

إن يف : قال. وجعة: كيف جتدينك؟ قالت: ر ليال وهي وجعة فقال عبد اهللادخلت أنا وأخي قبل أن يقتل على أمنا بعش: قال عروة
إما أن : واهللا ما أشتهي أن أموت حىت تأيت على أحد طرفيك: لعلك تشتهي مويت فال تفعل وضحكت وقالت: قالت. املوت لعافية

  .اهية املوتإياك أن تعرض على خطة فال توافق فتقبلها كر. تقتل فأحتسبك وإما أن تظفر فتقر عيين

  .وإمنا عىن أخي أن يقتل فيحزا ذلك: قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  265  

  .وكانت بنت مئة سنة

    

يا أمه إن أمري املؤمنني وصاين بك فهل : ملا قتل احلجاج ابن الزبري دخل على أمساء وقال هلا: حدثنا أبو احملياة عن أمه قال: ابن عيينة
مسعت رسول اهللا صلى : الثنية وما يل من حاجة ولكن أحدثكلست لك بأم ولكين أم املصلوب على رأس : لك من حاجة؟ قالت
  .فأما الكذاب فقد رأيناه تعين املختار وأما املبري فأنت". خيرج يف ثفيف كذاب ومبري: "اهللا عليه وسلم يقول

  .مبري املنافقني: فقال هلا

عد قتل ابن الزبري بثالث وهو مصلوب فجاءت أمه دخلت مكة ب: حدثنا أبو احملياة حيىي بن يعلى التيمي عن أبيه قال: أمحد بن يونس
: واهللا ما كان منافقاً كان صواماً قواماً براً قال: املنافق؟ قالت: أما آن للراكب أن يرتل فقال: عجوز طويلة عمياء فقالت للحجاج

  .احلديث....." برييف ثقيف كذاب وم: "ال واهللا ما خرفت منذ مسعت رسول اهللا يقول: قالت. انصريف يا عجوز فقد خرفت

إن أمساء يف ناحية املسجد وذلك حني صلب ابن الزبري فمال إليها : قيل البن عمر: ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه قالت
  .إن هذه اجلثث ليست بشيء وإمنا األرواح عند اهللا فاتقي اهللا واصربي: فقال

  .من بغايا بين إسرائيلوما مينعين وقد أهدي رأس حيىي بن زكريا إىل بغي : فقالت

بلغين أن هذا صلب عبد اهللا اللهم ال متتين حىت : دخلت على أمساء بعد ما أصيب ابن الزبري فقالت: أيوب عن ابن أيب مليكة قال
  .أوتى به فأحنطه وأكفنه

  .فأتيت به بعد فجعلت حتنطه بيدها وتكفنه بعد ما ذهب بصرها

  .ه وما أتت عليه مجعة إال ماتتوصلت علي: ومن وجه آخر عن ابن أيب مليكة

قومي اقعدي افعلي من : دخلت على أمساء بنت أيب بكر وقد كربت وهي تصلي وامرأة تقول هلا: شريك عن الركني بن الربيع قال
  .الكرب

  .وكان قتله لسبع عشرة خلت من مجادى األوىل سنة ثالث وسبعني. ماتت بعد ابنها بليال: قال ابن سعد

  . املهاجرين واملهاجراتكانت خامتة: قلت

إن ابنك أحلد يف هذا البيت وإن اهللا : أن احلجاج دخل على أمساء فقال: إسحاق األزرق عن عوف األعرايب عن أيب الصديق الناجي
 أنه سيخرج: "كذبت كان براً بوالدته صواماً قواماً ولكن قد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت. أذاقه من عذاب أليم

  ".اآلخر منهما شر من األول وهو مبري: من ثقيف كذابان

  .مسندها مثانية ومخسون حديثاً

  .وانفرد البخاري خبمسة أحاديث ومسلم بأربعة. اتفق هلا البخاري ومسلم على ثالثة عشر حديثاً

  أسماء بنت يزيد بن السكن

  .بنت عمة معاذ بن جبل. األنصارية األشهلية. أم عامر وأم سلمة

  .بايعات ااهداتمن امل
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  .روت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجلة أحاديث

  .وقتلت بعمود خبائها يوم الريموك تسعة من الروم 

  .سكنت دمشق وقرب أم سلمة الذي مبقربة الباب الصغري هو قربها إن شاء اهللا

  . بن عمرو وآخرونموالها مهاجر وشهر بن حوشب وجماهد وإسحاق ابن راشد وابن أختها حممود: حدث عنها

  .أمساء بنت يزيد هي أم سلمة األنصارية: قال عبد بن محيد

  .إا حضرت بيعة الرضوان وبايعت يومئذ: وقيل: قلت

روى حممد بن مهاجر وأخوه عمرو عن أبيهما عن أمساء بنت يزيد بنت عم معاذ بن جبل كذا قال وال يستقيم ذلك ألن أمساء من 
  .قتلت يوم الريموك تسعة:  بين سلمة قالتبين عبد األشهل ومعاذاً من

  .عاشت إىل دولة يزيد بن معاوية: قلت

  بريرة موالة أم المؤمنين عائشة

  .هلا حديث عند النسائي

  .عبد امللك بن مروان وغريه: روى عنها

  .قد تكلم على حديثها ابن خزمية وغريه بفوائد مجة

يا أم املؤمنني إين كنت لعتبة بن أيب هلب وإن بنيه وامرأته :  عائشة فقلتدخلت على: حدثنا أيب قال: روى عبد الواحد بن أمين
إم ال : نعم فقالت: اشتريين قلت: يا بين دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: باعوين واشترطوا الوالء فموىل من أنا؟ فقالت

  .ال حاجة يل فيك: يبيعونين حىت يشترطوا والئي فقلت

اشتريها فأعتقيها ودعيهم فيشترطون ما : "فقال. ؟ فأخربته"ما بال بريرة: "ى اهللا عليه وسلم أو بلغه فقالفسمع ذلك رسول اهللا صل
  ".الوالء ملن أعتق ولو اشترطوا مئة مرة: "فاشتريتها فأعتقتها فقال". شاؤوا

    

ة حني أعتقها واشترط أهلها الوالء قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شأن برير: معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست يف كتاب اهللا من اشترط شرطاً ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن اشترط مئة مرة : "فقال

  ".فشرط اهللا أحق وأوثق

  .وروى حنوه القاسم بن حممد واألسود بن يزيد وعمرة وجماهد عن عائشة

  .ويرويه نافع عن ابن عمر

ارجعي إىل أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك : فقلت. جاءتين بريرة تستعني يف كتابتها ومل تكن قضت شيئاً: روة عن عائشة قالتع
إن شاءت أن حتتسب فلتفعل فذكرت ذلك لرسول اهللا : فأبوا وقالوا. كتابتك ويكون والؤك يل فعلت؟ فذكرت بريرة ذلك هلم

ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست يف كتاب : "مث قام فقال". عتقي فإمنا الوالء ملن أعتقابتاعي فأ: "فقال. صلى اهللا عليه وسلم
  ".من اشترط شرطاً ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن شرط مئة شرط شرط اهللا أحق وأوثق! اهللا
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  .كاتبت أهلي على تسع أواٍق كل عام أوقية فأعينيين: قالت". الصحيح"ويف لفظ يف 

  ".قضاء اهللا أحق وشرط اهللا وأوثق وإمنا الوالء ملن اعتق: " الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وفيهقام يف: ويف لفظ

  ".أعتق يا فالن ويل الوالء: ما بال أقوام يقول أحدهم: "ويف لفظ

 أرأيت إن عددت هلم عدة واحده أيبيعك: دخلت وعليها مخس أواق يف مخس سنني فقالت هلا عائشة ونفست فيها: ويف رواية

  .أما بعد: وفيه قال" ال مينعك ذلك: "أهلك فأعتقك؟ ويف لفظ انه قال لعائشة

  ".إن قربك فال خيار لك: "عتقت وهي عند مغيث بن جحش فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: ويف رواية

  .جعل عدا عدة املطلقة احلرة: ويف رواية

  ".خذيها واشترطي: "فقال. الها اهللا ورفعت صويت: فقلت.  رد أهلهاجاءتين ورسول اهللا جالس فقالت يل ما: ويف لفظ

  .ال حاجة يل به: قالت" إذا أعتقت فأنت أوىل بأمرك ما مل يطأك وما أحب أن تفعلي: :ويف لفظ

لى عتقت فخريت يف زوجها وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم والربمة ع: كان يف بريرة ثالث سنن: ويف حديث القاسم عن عائشة
. بلى ذلك حلم تصدق به على بريرة وأنت ال تأكل الصدقة: أمل أر الربمة؟ قالوا: النار تفور بلحم فقرب إليه من آدم البيت فقال

  ".هو عليها صدقة ولنا هدية: "قال

  .ال أدري: وخريت يف زوجها وهو حر مث قال: ويف رواية

  ".قمت معهأنت أملك لنفسك إن شئت أ: "فقال. كانت حتت عبد: ويف لفظ

لو أعطاين كذا وكذا ما ثبت : فقالت. فخريها من زوجها: وفيه: أا أرادت أن تشتري بريرة للعتق: حديث األسود عن عائشة
  .فاختارت نفسها. عنده

  .وكان حراً: ويف لفظ احلكم

  .قول األسود منقطع: فقال البخاري

  .تصدق به على بريرة: قلنا. بلحم بقر: ويف رواية

إن أحب أهلك أن أصب هلم مثنك صبة واحدة فأعتقك؟ حديث : إن بريرة جاءت تستعني فقالت هلا: عن عائشةحديث عمرة 
: قال. إم ال يبيعوا إال أن يشترطوا الوالء: أن عائشة ساومت بريرة فخرج النيب إىل الصالة فلما جاء قالت: نافع عن ابن عمر

  ".إمنا الوالء ملن أعتق"

مغيثاً فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها أربع : ن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمىحدثنا قتادة ع: مهام
فكنت أراه يتبعها يف . أن مواليها اشترطوا الوالء فقضى أن الوالء ملن أعتق وخريت فاختارت نفسها فأمر النيب أن تعتد: قضيات

  .سكك املدينة يعصر عينيه عليها

  ".هو عليها صدقة ولنا هدية: "ق عليها بصدقة فأهدت منها إىل عائشة فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوتصد: قال

  .ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة: روى حنواً منه

  ".قد أعتق بضعك معك فاختاري: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لربيرة: داود بن أيب هند عن الشعيب

  ".ال إمنا أشفع له: "يا رسول اهللا أشيء واجب؟ قال: فقالت. فكلمها فيه. أن رسول اهللا خري بريرة: ين عن ابن سريينأيوب السختيا
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  ".هو هلا صدقة وهو لنا هدية: "تصدق به على بريرة قال: أيت رسول اهللا بلحم فقيل: شعبة عن قتادة عن أنس قال

  .ذاك مغيث عبد بين فالن قد رأيته يبكي خلفها يتبعها يف الطريق: فقالذكر زوج بريرة عند ابن عباس : أيوب عن عكرمة قال

  .ال أعلم أهل املدينة ومكة خيتلفون أنه عبد: وروى محاد بن زيد عن أيوب قال

  .كان زوج بريرة يوم خريت حراً: ابن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت

    

  .أن زوج بريرة كان عبداً:  عن صفية بنت أيب عبيدعبيد اهللا بن عمر عن نافع

  .بريرة ملا أعتقتها عائشة وقت باعوها وكان ذلك وابن عباس باملدينة وإمنا قدمها بعد عام الفتح: قلت

  .فأما اجلارية اليت يف حديث اإلفك اليت سئلت عما تعلم من عائشة فأخرى غري بريرة

  !".يا عم أال تعجب من بغض بريرة مغيثاً وحبه هلا: "قال للعباسوجاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  أم سليم الغميصاء

  .رميثة: أنيفة ويقال: سهلة ويقال: ويقال. الرميصاء: ويقال

  .بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصارية اخلزرجية

  .أنس بن مالك: لمأم خادم النيب صلى اهللا عليه وس

  .أبا عمري وعبد اهللا: فمات زوجها مالك بن النضر مث تزوجها أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري فولدت له

  .حنيناً وأحداً من أفاضل النساء: شهدت

  .كانت أم سليم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ومعها خنجر: قال حممد بن سريين

يا رسول اهللا هذه أم سليم معها خنجر :  أن أم سليم اختذت خنجراً يوم حنني فقال أبو طلحة:محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس
  .يا رسول اهللا إن دنا مين مشرك بقرت به بطنه: فقالت

فجاء أبو أنس وكان : أا آمنت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت: مهام بن حيىي عن إسحاق بن عبد اهللا عن جدته أم سليم
. أشهد أن حممداً رسول اهللا ففعل: قل ال إله إال اهللا قل: وجعلت تلقن أنساً! ما صبوت ولكين آمنت: أصبوت فقالت: فقالغائباً 

ال جرم ال أفطم أنساً حىت : فقالت: فخرج مالك فلقيه عدو له فقتله! إين ال أفسده: فتقول. ال تفسدي علي ابين: فيقول هلا أبوه
  .رين أنسيدع الثدي وال أتزوج حىت يأم

  .فخطبها أبو طلحة وهو يومئذ مشرك فأبت

إين قد : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: حدثنا حممد بن موسى عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال: خالد بن خملد
  .فتزوجته أم سليم وكان صداقها اإلسالم. فأنا على مثل ما أنت عليه: آمنت فإن تابعتين تزوجتك قال

إنه ال ينبغي أن أتزوج مشركاً أما تعلم يا أبا طلحة : خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: حدثنا ثابت عن أنس قال: يمان بن املغريةسل
الذي عرضت علي : فانصرف ويف قلبه ذلك مث أتاها وقال: أن آهلتكم ينحتها عبد آل فالن وأنكم لو أشعلتم فيها ناراً الحترقت قال

  .ن هلا مهر إال اإلسالمفما كا: قال. قد قبلت
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أنس بن مالك: حدثين اجلارود: أخربنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود اهلذيل: مسلم بن إبراهيم
 النفس مايل أرى أبا عمري خاثر: كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له وأخ يل أصغر مين يكىن أبا عمري فزارنا يوماً فقال

  ".يا أبا عمري ما فعل النغري؟: "ماتت صعوة له كان يلعب ا فجعل النيب ميسح رأسه ويقول: قالت

. فقيل له. مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل بيتاً غري بيت أم سليم: حدثنا إسحاق بن عبد اهللا عن أنس قال: مهام

  ".إين أرمحها قتل أخوها معي: "فقال

. فزت ورب الكعبة ملا طعن من ورائه فطلعت احلربة من صدره:  هو حرام بن ملحان الشهيد الذي قال يوم بئر معونةأخوها: قلت

  .رضي اهللا عنه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقيل يف بييت وكنت أبسط له نطعاً فيقيل عليه فيعرق : أيوب عن ابن سريين عن أم سليم قالت
  .عرقهفكنت آخذ سكاً فأعجنه ب

  .فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت يل منه: قال ابن سريين

  .فاستوهبت من حممد من ذلك السك فوهب يل منه فإنه عندي اآلن: قال أيوب

  .وملا مات حممد حنط بذلك السك: قال

  .رواه ابن سعد عن عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو عنه

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف بيت أم : حدثنا عبيد اهللا عن عبد الكرمي عن الرباء بن زيد:  بن جعفرأخربنا عبد اهللا: ابن سعد
  .آخذ هذه الربكة اليت خترج منك: ؟ قالت"ما تصنعني: "سليم على نطع فعرق فاستيقظ وهي متسح العرق فقال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة :  أنسأخربين الرباء بن بنت أنس عن: ابن جريج عن عبد الكرمي بن مالك
  .معلقة فشرب منها قائماً فقامت إىل يف السقاء فقطعته

  .وأمسكته عندها: رواه عبيد اهللا بن عمرو فزاد

 شق شعره فجاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن حيلق رأسه مبىن أخذ أبو طلحة: أخربنا ثابت عن أنس: حدثنا محاد: عفان
  .به إىل أم سليم فكانت جتعله يف سكها

    

؟ "ما جتعلني: "وكان يقبل عندي على نطع وكان معراقاً صلى اهللا عليه وسلم فجعلت أسلت العرق يف قارورة فاستيقظ فقال: قالت
  .أريد أن أدوف بعرقك طييب: قلت

إين صائم مث قام فصلى ودعا ألم : فقال. م سليم فأتته بسمن ومترأن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أ: عن أنس: محيد الطويل
خادمك أنس فما ترك خري آخرة وال دنيا إال دعا يل به وبعثت : ؟ قالت"ما هي: "إن يل خويصة قال: سليم وألهل بيتها فقالت

  .معي مبكتل من رطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان: لى اهللا عليه وسلمقال النيب ص: وروى ثابت عن أنس قال

هذا : ولدت أمي فبعثت بالولد معي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: وروى عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال
  .أخي فأخذه فمضغ له مترة فحنكه ا
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ال ختربوه فرجع : فهيأت أم سليم أمره وقالت. م سليم فخرج أبو طلحة إىل املسجد فتويف الغالمثقل ابن أل: قال أنس: قال محيد
يا أبا طلحة أمل تر إىل آل أيب فالن استعاروا عارية : فلما كان من آخر الليل قالت. وقد سريت له عشاءه فتعشى مث أصاب من أهله

  .فإن ابنك كان عارية من اهللا فقبضه فاسترجع ومحد اهللا: تما أنصفوا قال: فقال. فمنعوها وطلبت منهم فشق عليهم

  ".بارك اهللا لكما يف ليلتكما: "فلما أصبح غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآه قال

وهو فحملت بعبد اهللا بن أيب طلحة فولدت ليالً فأرسلت به معي وأخذت مترات عجوة فانتهيت به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .يا رسول اهللا ولدت أم سليم الليلة: يهنأ أباعر له ويسمها فقلت

" هو عبد اهللا: "قال. مسه يا رسول اهللا: فقلت" حب األنصار التمر: "فمضغ بعض التمرات بريقه فأوجره إياه فتلمظ الصيب فقال

  .مسعه األنصاري وعبد اهللا بن بكر منه

اللهم : "وفيه فقال رسول اهللا. كانت أم أنس حتت أيب طلحة فذكر حنوه: اعة قالوروى سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رف
  ".بارك هلما يف ليلتهما

  .رواه أبو األحوص عنه. فلقد رأيت لذلك الغالم سبع بنني كلهم قد ختم القرآن: قال عباية

  .أربعة عشر حديثاً اتفقا هلا على حديث وانفرد البخاري حبديث ومسلم حبديثني: روت

  أم هانىء

  .السيدة الفاضلة أم هاىنء بنت عم النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشية املكية

  .علي وجعفر: أخت

  .فاختة وقيل هند تأخر إسالمها: امسها

  .دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مرتهلا يوم الفتح فصلى عندها مثان ركعات ضحى

  .حاديثروت أ

حفيدها جعدة وموالها أبو صاحل باذام وكريب موىل ابن عباس وعبد الرمحن بن أيب ليلى وجماهد بن جرب وعطاء بن : حدث عنها
  .أيب رباح وعروة بن الزبري وآخرون

  .وسفعمرو بن هبرية وجعدة وهانئاً وي: أولدها. كانت حتت هبرية بن عمرو بن عائذ املخزومي فهرب يوم الفتح إىل جنران

  .وأسلمت يوم الفتح

  .ملا بلغ هبرية إسالمها قال أبياتاً منها: قال ابن إسحاق

 وتعذلني بالليل ضل ضاللها  هبت بليل تلومني وعاذلة

 وهل يؤذيني إال زوالها سأوذى  أني إن أطعت عشيرتي وتزعم

 األرحام منك حبالها وقطعت  كنت قد تابعت دين محمد فإن

 غبراء يبس باللها ململمة  بهضبةفكوني على أعلى سحيق 
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  .مل يذكر أحد أن هبرية أسلم: قلت

  .عاشت أم هاىنء إىل بعد سنة مخسني

ذهبت إىل رسول : أنه مسع أم هاىنء تقول: أن أبا مرة موىل أم هاىنء أخربه: القعنيب عن مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا
أنا أم هاىنء بنت أيب : ؟ قلت"من هذه: "ته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح فوجد

  ".مرحباً بأم هاىنء: "فقال. طالب

يا رسول اهللا زعم ابن أمي تعين علياً أنه قاتل رجالً قد : فقلت. فلما فرغ من غسله قام فصلى مثان ركعات ملتحفاً يف ثوب واحد
  .وذلك ضحى" د أجربنا من أجرت يا أم هاىنءق: "فقال. فالن ابن هبرية. أجرته

  .كان ابنها جعدة بن هبرية قد واله علي بن أيب طالب خراسان وهو ابن أخته: قال الدغويل

  .فسكت عنها. إين امرأة مصبية: إن أم هاىنء ملا بانت عن هبرية بإسالمها خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: وقيل

  .بعني حديثاً هلا من ذلك حديث واحد أخرجاهستة وأر: بلغ مسندها

  أم الفضل

    

  .زوجة العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأم أوالده الرجال الستة النجباء. بنت احلارث بن حزن بن جبري اهلاللية احلرة اجلليلة

  .س ألمهاوهي أخت أم املؤمنني ميمونة وخالة خالد بن الوليد وأخت أمساء بنت عمي. لبابة: امسها

  .أخرجه البخاري. كنت أنا وأمي من املستضعفني من النساء والولدان: قدمية اإلسالم فكان ابنها عبد اهللا يقول

  .فهذا يؤذن بأما أسلما قبل العباس وعجزا عن اهلجرة

  .وكانت أم الفضل من علية النساء حتول ا العباس بعد الفتح إىل املدينة

  .وروت أحاديث

  .داها عبد اهللا ومتام وأنس بن مالك وعبد اهللا ابن احلارث وغريهمول: حدث عنها

  .خرجوا هلا يف الكتب الستة

  .أحسبها توفيت يف خالفة عثمان

أعين باملكرر واتفق البخاري ومسلم هلا على حديث واحد وآخر عند البخاري وثالث . ثالثون حديثاً: وهلا يف مسند بقي من خملد
  .عند مسلم

  .بعد خدجية: يعين. من النساء أحد قبلهامل يسلم : وقيل

  أم حرام

  .بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار األنصارية النجارية املدنية

  .وزوجة عبادة بن الصامت. وخالة أنس بن مالك. أخت أم سليم
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  .ة النساءكانت من علي. حديثها يف مجيع الدواوين سوى جامع أيب عيسى

  .أنس بن مالك وغريه: حدث عنها

: دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما هو إال أنا وأمي وخاليت أم حرام فقال: سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس قال

  .فصلى بنا يف غري وقت الصالة". قوموا فألصل بكم"

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثتين أم حرام بنت ملحان: قالحيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس 
عرض علي ناس من أميت يركبون ظهر : "ما أضحكك؟ قال: يا رسول اهللا: فقلت. وسلم قال يف بيتها يوماً فاستيقظ وهو يضحك

  ".ولنيأنت من األ: "قال. يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم: قلت" هذا البحر كامللوك على األسرة

فلما رجعوا قربت هلا بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت رضي . فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا ا يف البحر فحملها معه
  .اهللا عنها

  .يقال هذه غزوة قربس يف خالفة عثمان: قلت

  .وحديثها له طرق يف الصحيحني

  .وبلغين أن قربها تزوره الفرنج

  أم عطية األنصارية

  .نسيبة بنت كعب:  نسيبة بنت احلارث وقيل:امسها

  .من فقهاء الصحابة هلا عدة أحاديث

  .وهي اليت غسلت بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب

حممد بن سريين وأخته حفصة بنت سريين وأم شراحيل وعلي بن األقمر وعبد امللك بن عمري وإمساعيل بن عبد الرمحن : حدث عنها
  .ة سبعنيعاشت إىل حدود سن. وعدة

  .ينا عن اتباع اجلنازة ومل يعزم علينا: وهي القائلة

  .حديثها خمرج يف الكتب الستة

  فاطمة بنت قيس الفهرية

  .وأخت الضحاك. إحدى املهاجرات

كانت حتت أيب عمرو بن حفص بن املغرية املخزومي فطلقها فخطبها معاوية بن أيب سفيان وأبو جهم فنصحها رسول اهللا صلى اهللا 
  .يه وسلم وأشار عليها بأسامة بن زيد فتزوجت بهعل

  .وهي اليت روت حديث السكىن والنفقة للمطلقة بتة

  .وهي الىت روت قصة اجلساسة
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  .الشعيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وآخرون: حدث عنها

  .وحديثها يف الدواوين كلها. توفيت يف خالفة معاوية

  فصل في بقية كبراء الصحابة

  عثمان بن حنيف

  .األنصاري األوسي القبائي. ابن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن احلارث بن جمدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف

  .عبد اهللا وحارثة والرباء وحممد وعبد اهللا: ووالد. أخو سهل بن حنيف

  .وأم سهل من جلة األنصار

. أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة ومخسة دراهم: ادة عن أيب جملزابن أيب عروبة عن قت

  .وأمره أن ميسح السواد عامره وغامره وال ميسح سبخة وال تالَّ وال أمجة وال مستنقع ماء

 شيء بلغه املاء غامراً إين وجدت كل: فمسح كل شيء دون جبل حلوان إىل أرض العرب وهو أسفل الفرات وكتب إىل عمر
  .وعامراً ستة وثالثني ألف جريب وكان ذراع عمر الذي ذرع به السواد ذراعاً وقبضة واإلام مضجعة

أن افرض اخلراج على كل جريب عامر أو غامر درمهاً وقفيزاً وافرض على الكرم على كل جريب عشرة دراهم : وكتب إليه
  .م على عمارة بالدهمهذا قوة هل: وأطعمهم النخل والشجر وقال

    

وفرض على املوسر مثانية وأربعني درمهاً وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درمهاً وعلى من مل جيد شيئاً اثين عشر درمهاً ورفع 
  .عنهم الرق باخلراج الذي وضعه يف رقام

فلم .  مئة وعشرون ألف ألف درهمفحمل من خراج سواد الكوفة إىل عمر يف أول سنة مثانون ألف ألف درهم مث محل من قابل
  .يزل على ذلك

ختافان أن : جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان بن حنيف وهو يقول: حصني بن عبد الرمحن عن عمرو بن ميمون قال
. ةلقد محلت األرض شيئاً هي له مطيق: وقال حذيفة. لو شئت ألضعفت على أرضي: تكونا محلتما األرض ما ال تطيق؟ قال عثمان

  .فما أتت عليه رابعة حىت أصيب. انظرا ما لديكما واهللا لئن سلمين اهللا ألدعن أرامل العراق ال حيتجن: فجعل يقول

قتل عثمان وفارق ابن كريز البصرة فبعث علي عليها عثمان بن حنيف والياً فلم يزل حىت قدم عليه طلحة والزبري : قال ابن سعد
  .مث توادعوا حىت يقدم علي. يفقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبد

: مث كانت ليلة ذات ريح وظلمة فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حرس عثمان بن حنيف ودخلوا عليه فنتفوا حليته وجفون عينيه وقالوا

  .إن أخي وال لعلي على املدينة ولو قتلتموين لقتل من باملدينة من أقارب طلحة والزبري: فقال. لوال العهد لقتلناك

  . وأخذوا بيت املال.مث سجن
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  .أبا عبد اهللا تويف يف خالفة معاوية وله عقب: وكان يكىن

  .ولعثمان حديث لني يف مسند أمحد

  خباب بن األرت

  .أبو حيىي التميمي. ابن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة من متيم

  .شهد بدراً واملشاهدكنيته أبو عبد اهللا : وقيل. له عدة أحاديث. من جنباء السابقني

  .مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس بن أيب حازم وعلقمة بن قيس وعدة: حدث عنه

  .مات يف خالفة عمر وصلى عليه عمر وليس هذا بشيء بل مات بالكوفة سنة سبع وثالثني وصلى عليه علي: قيل

  .عاش ثالثاً وسبعني سنة: وقيل

  . هو خباب موىل عتبة بن غزوان صحايب مهاجري أيضاًنعم الذي مات سنة تسع عشرة وصلى عليه عمر

  .أول من أظهر إسالمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وخباب وبالل وصهيب وعمار: قال منصور عن جماهد

  .وأما ابن إسحاق فذكر إسالم خباب بعد تسعة عشر إنساناً وأنه كمل العشرين

فجعل يريه : قال. ادنه فما أحد أحق ذا الس منك إال عمار: قال عمر خلباب: دي قالالثوري عن أيب إسحاق عن أيب ليلى الكن
  .بظهره شيئاً يعين من آثار تعذيب قريش له

ال أعطيك حىت تكفر : كنت قيناً مبكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً فجئت اتقاضاه فقال: أبو الضحى عن مسروق عن خباب قال
فقلت ذلك . إذا بعثت كان يل مال فسوف أقضيك: فقال. د صلى اهللا عليه وسلم حىت متوت مث تبعثال أكفر مبحم: فقلت. مبحمد

  .78مرمي " أفرأيت الذي كفر بآياتنا: "فأنزلت. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .خلباب باملكرر اثنان وثالثون حديثاً ومنها ثالثة يف الصحيحني وانفرد له البخاري حبديثني ومسلم حبديث

  سهل بن حنيف

  .أبو ثابت األنصاري األوسي العويف

  .وأخو عثمان بن حنيف شهد بدراً واملشاهد. والد أيب أمامة بن سهل

  .أبو أمامة وعبد اهللا وعبيد بن السباق وأبو وائل وعبد الرمحن بن أيب ليلى ويسري بن عمرو وآخرون: حدث عنه ابناه

  .وكان من أمراء علي رضي اهللا عنه

  .وفة يف سنة مثان وثالثني وصلى عليه عليمات بالك

  .وحديثه يف الكتب الستة

اغتسلت : حدثتنا الرباب جديت عن سهل بن حنيف: حدثنا عثمان بن حكيم: احلاكم يف مستدركه من طريق عبد الواحد بن زياد
  ".مروا أبا ثابت فليتصدق: "يف سيل فخرجت حمموماً فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

واهللا ما رأيت كاليوم وال جلد خمبأة : رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فقال: ابن شهاب عن أيب أمامة بن سهل قالمالك عن 
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هل تتهمون به : "يا رسول اهللا هل لك يف سهل واهللا ما يرفع رأسه قال: فلبط بسهل فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل
  ".عالم يقتل أحدكم أخاه أال بركت اغتسل له: "اه فتغيظ عليه وقالنتهم عامر بن ربيعة فدع: ؟ قالوا"أحداً

  .فراح سهل مع الناس ما به بأس. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره يف قدح مث صب عليه

    

:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسول: حدثين أبو شريح أنه مسع سهل بن أيب أمامة بن سهل حيدث عن أبيه عن جده: أبو صاحل

  ".ال تشددوا على أنفسكم فإمنا هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم يف الصوامع والديارات"

  .صلى علي على سهل بن حنيف فكرب ستاً: إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن عبد اهللا بن معقل قال

  .إنه بدري: كرب مخساً مث التفت إلينا فقال: الرواه األعمش عن يزيد عن ابن معقل فق

سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن عمرو ابن احلارث بن جمدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن : قال ابن سعد
  .عمرو بن عوف أبو سعد وأبو عبد اهللا

  .وعقبه اليوم باملدينة وببغداد. أبو أمامة أسعد وعثمان وسعد: وله من الولد

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سهل وبني علي: وقالوا: الق

نبلوا سهالً . "فقال رسول اهللا. وبايع على املوت وجعل ينضح بالنبل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. شهد بدراً وثبت يوم أحد
  ".فإنه سهل

كانا .  أحداً من األنصار إال سهل بن حنيف وأبا دجانةمل يعط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أموال بين النضري: قال الزهري
  .فقريين

كرب علي رضي اهللا عنه يف سلطانه كله أربعاً أربعاً على اجلنازة إال على : األعمش عن يزيد بن زياد مدين عن عبد اهللا بن معقل قال
  .إنه بدري: سهل بن حنيف فإنه كرب عليه مخساً مث التفت إليهم فقال

ألهل بدر فضلٌ : ما هذا فقال: صلى علي على سهل فكرب مخساً فقالوا: ثنا أبو جناب مسعت عمري بن سعيد يقولحد: أبو نعيم
  .على غريهم فأردت أن أعلمكم فضله

دخل علي بسيفه على فاطمة وهي تغسل الدم عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه : عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال
"! إن كنت أحسنت فلقد أحسن سهل بن حنيف: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! فلقد أحسنت به القتالخذيه : وسلم فقال

  .وروي حنوه مرسالً

  خوات بن جبير

  .ابن النعمان بن أمية بن الربك وهو امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي

  .الرماة يوم أحدأخو عبد اهللا بن جبري العقيب البدري الذي كان أمري 

  .أبا صاحل: ويكىن خوات

  .كنيته أبو عبد اهللا: قال قيس بن أيب حذيفة
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  .وكان خوات بن جبري صاحب ذات النحيني يف اجلاهلية مث أسلم فحسن إسالمه: قالوا: قال ابن سعد

 املسور بن رفاعة عن عبد اهللا بن وأخربنا ابن أيب سربة عن. أخربين عبد امللك بن أيب سليمان عن خوات بن صاحل عن أبيه: الواقدي
أن خوات بن جبري خرج إىل بدر فلما كان بالروحاء أصابه نصيل حجر فكسر فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : مكنف

  .املدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها

  . وكان ربعة من الرجالوكان خيضب. مات خوات باملدينة سنة أربعني وهو ابن أربع وسبعني سنة: قالوا

  : أخوه

  عبد اهللا بن جبير

  .شهد العقبة مع السبعني وبدراً وأحداً

. واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ على الرماة وهم مخسون رجالً وأمرهم فوقفوا على عينني فاستشهد يومئذ ومثل به

  .قتله عكرمة بن أيب جهل

  قتادة بن النعمان

  .أبو عمر األنصاري الظفري البدري. األمري ااهد. ابن زيد بن عامر

  .وهو أخو أيب سعيد اخلدري ألمه. من جنباء الصحابة

وهو الذي وقعت عينه على خده يوم أحد فأتى ا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فغمزها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده 
  .الشريفه فردها فكانت أصح عينيه

  .له أحاديث

  .أخوه أبو سعيد وابنه عمر وحممود بن لبيد وغريهم: ى عنهرو

  .وكان على مقدمة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا سار إىل الشام وكان من الرماة املعدودين

  .عاش مخساً وستني سنة

  .تويف يف سنة ثالث وعشرين باملدينة ونزل عمر يومئذ يف قربه

مر بن قتادة عن أبيه عن جده أنه أصيبت عينه يوم بدر فسألت حدقته على وجنته فأراد حدثنا عاصم بن ع: عبد الرمحن بن الغسيل
فأدناه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه فرفع حدقته حىت . نأيت نيب اهللا نستشريه فجاء فأخربه اخلرب: القوم أن يقطعوها فقالوا

  .مات وما يدري من لقيه أي عينيه أصيبتف". اللهم اكسه مجاالً: "وضعها موضعها مث غمزها براحته وقال

  .أبا عبد اهللا: بنو ظفر من األوس وقيل يكىن: قال ابن سعد

  .وكذا قال ابن عقبة وأبو معشر. شهد العقبة مع السبعني: وقال الواقدي

  .رضي اهللا عنه. ومل يذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة

  عامر بن ربيعة
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  .من حلفاء آل عمر بن اخلطاب العدوي. العرتي عرت بن وائلأبو عبد اهللا . ابن كعب بن مالك

  .من السابقني األولني أسلم قبل عمر وهاجر اهلجرتني وشهد بدراً

  .أبو سلمة بن عبد األسد وبعده عامر بن ربيعة: أول من قدم املدينة مهاجراً: قال ابن إسحاق

  .له أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بكر وعمر

  .ولده عبد اهللا وابن عمر وابن الزبري وأبو أمامة بن سهل وغريهم: حدث عنه

  .وكان معه لواء عمر ملا قدم اجلابية. وكان اخلطاب قد تبناه

  .وكان لزم بيته فلم يشعر الناس إال جبنازته قد أخرجت. كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام: قال الواقدي

قم فسل اهللا أن : أن أباه رئي يف املنام حني طعنوا على عثمان فقيل له: اري عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعةروى حيىي بن سعيد األنص
  .يعيذك من الفتنة

  .تويف عامر سنة مخس وثالثني قبل مقتل عثمان بيسري

اللهم : أيب يف الليل ودعا فقالملا طعنوا على عثمان صلى : أخربنا حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال: جعفر بن عون
  .قين من الفتنة مبا رقيت به الصاحلني من عبادك فما أخرج وال أصبح إال جبنازته

  أبو الدرداء

عومير بن عامر : قاضي دمشق وصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس ويقال. اإلمام القدوة
  . ابن ثعلبة بن عبد اهللا األنصاري اخلزرجي:وقيل. ابن عبد اهللا: ويقال

  .وسيد القراء بدمشق. حكيم هذه األمة

  .هو عومير بن قيس بن زيد بن قيس يب أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج: وقال ابن أيب حامت

  .ويقال امسه عامر بن مالك: قال

  .روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أحاديث

  .ال على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يبلغنا أبداً أنه أقرأ على غريهوهو معدود فيمن ت

  .وهو معدود فيمن مجع القرآن يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وتصدر لإلقراء بدمشق يف خالفة عثمان وقبل ذلك

لعاص وغريهم من جلة الصحابة وجبري ابن أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وأبو أمامة وعبد اهللا بن عمرو بن ا: روى عنه
نفري وزيد بن وهب وأبو إدريس اخلوالين وعلقمة بن قيس وقبيصة بن ذؤيب وزوجته أم الدرداء العاملة وابنه بالل بن أيب الدرداء 

  .امر اليحصيبوسعيد ين املسيب وعطاء بن يسار ومعدان بن أيب طلحة وأبو عبد الرمحن السلمي وخالد بن معدان وعبد اهللا بن ع

  .إنه قرأ عليه القرآن وحلقه فإن صح فلعله قرأ عليه بعض القرآن وهو صيب: وقيل

  .وقرأ عليه عطية بن قيس وأم الدرداء
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وويل : كذا قال الداين. خليد بن سعد وراشد ابن سعد وخالد بن معدان وابن عامر: عرض عليه القرآن: وقال أبو عمرو الداين
مث صارت يف دولة السلطان صالح الدين . وداره بباب الربيد. فهو أول من ذكر لنا من قضاا. ثمانالقضاء بدمشق يف دولة ع

  .تعرف بدار الغزي

  .ويروى له مئة وتسعة وسبعون حديثاً

  .واتفقا له على حديثني وانفرد البخاري بثالثة ومسلم بثمانية

  .ر بن عامر من بين احلارث بن اخلزرجأن أبا الدرداء عومي: روى سعيد بن عبد العزيز عن مغيث بن مسي

  .هو عومير بن ثعلبة: وقال ابن إسحاق مرة

  .مات قبل عثمان بثالث سنني

  .عومير: امسه عامر ابن مالك ولقبه: سألت رجالً من ولد أيب الدرداء فقال: وقال البخاري

  . عامرعومير بن: وقال أمحد وابن أيب شيبة وعدة. هو عومير بن ثعلبة: وقال أبو مسهر

رأيت : حدثنا إسحاق أبو احلارث قال. وآخر من زعم أنه رأى أبا الدرداء شيخ عاش إىل دولة الرشيد فقال أبو إبراهيم الترمجاين
  .أبا الدرداء أقىن أشهل خيضب بالصفرة

دة فلم جيتمعا فتركت كنت تاجراً قبل املبعث فلما جاء اإلسالم مجعت التجارة والعبا: قال أبو الدرداء: روى األعمش عن خيثمة
  .التجارة ولزمت العبادة

األفضل مجع األمرين مع اجلهاد وهذا الذي قاله هو طريق مجاعة من السلف والصوفية وال ريب أن أمزجة الناس ختتلف يف : قلت
بادة ذلك فبعضهم يقوى على اجلمع كالصديق وعبد الرمحن بن عوف وكما كان ابن املبارك وبعضهم يعجز ويقتصر على الع

  .وبعضهم يقوى يف بدايتة مث يعجز وبالعكس وكل سائغ ولكن ال بد من النهضة حبقوق الزوجة والعيال

أسلم أبو الدرداء يوم بدر مث شهد أحداً وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ أن يرد من على : قال سعيد بن عبد العزيز
  .اجلبل فردهم وحده وكان قد تأخر إسالمه قليالً

    

ملا هزم أصحاب رسول اهللا يوم أحد كان أبو الدرداء يومئذ فيمن فاء إىل رسول اهللا يف الناس فلما : قال شريح بن عبيد احلمصي
فثاب إليه ناس وانتدبوا وفيهم عومير أبو الدرداء حىت " اللهم ليس هلم أن يعلونا: "أظلهم املشركون من فوقهم قال رسول اهللا

"! حكيم أميت عومير" "وقال! ؟"نعم الفارس عومير: "فقال رسول اهللا. ان أبو الدرداء يومئذ حسن البالءأدحضوهم عن مكام وك

  .حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح: هذا رواه حيىي البابليت

ن ثابت وأبو أبو الدرداء ومعاذ وزيد ب: مات النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل جيمع القرآن غري أربعة: ثابت البناين ومثامة عن أنس
  .زيد

معاذ وأبو الدرداء وزيد وأبو زيد : مجع القرآن على عهد رسول اهللا ستة وهم من األنصار: وقال زكريا وابن أيب خالد عن الشعيب
  .وأيب وسعد بن عبيد

  .وكان بقي على جممع بن جارية سورة أو سورتان حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 كان ابن مسعود قد أخذ بضعاً وسبعني سورة يعين من النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعلم بقيته من جممع ومل :إمساعيل عن الشعيب قال
  .جيمع أحد من اخللفاء من الصحابة القرآن غري عثمان

سرا صنمه كان أبو الدرداء من آخر األنصار إسالماً وكان يعبد صنماً فدخل ابن رواحة وحممد بن مسلمة بيته فك: قال أبو الزاهرية
لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع : وحيك هال امتنعت أال دفعت عن نفسك فقالت أم الدرداء: فرجع فجعل جيمع الصنم ويقول

أعدي يل ماء يف املغتسل فاغتسل ولبس حلته مث ذهب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فنظر إليه : فقال أبو الدرداء! عن نفسه ونفعها
إمنا جاء ليسلم إن ريب وعدين بأيب الدرداء : "يا رسول اهللا هذا أبو الدرداء وما أراه إال جاء يف طلبنا؟ فقال: فقالابن رواحة مقبالً 

  ".أن يسلم

  .إىل آخره معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري..... وكان يعبد: "روى من قوله

إن اهللا وعدين إسالم أيب : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  عن أيب الدرداءوروى منه أبو صاحل عن معاوية عن أيب الزاهرية عن جبري
  ".الدرداء فأسلم

وفرض له عمر يف أربع مئة يعين يف الشهر . أن أبا الدرداء أسلم يوم بدر وشهد أحداً: وروى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز
  .أحلقه يف البدريني

  .قيل مل يشهد أحداً: وقال الواقدي

كانت الصحابة يقولون أرمحنا بنا أبو بكر وأنطقنا باحلق عمر وأميننا أبو عبيدة وأعلمنا باحلرام : سعيد بن عبد العزيز عن مكحول
  .واحلالل معاذ وأقرأنا أيب ورجل عنده علم ابن مسعود وتبعهم عومير أبو الدرداء بالعقل

  .ل أبو الدرداءأتبعنا للعلم والعم: كان الصحابة يقولون: وقال ابن إسحاق

: أن رسول اهللا آخى بني سلمان وأيب الدرداء فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال: وروى عون بن أيب جحيفة عن أبيه

فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاماً فقال له . إن أخاك ال حاجة له يف الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار: ما شأنك؟ قالت
أقسمت عليك لتفطرن فأكل معه مث بات عنده فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم : قال. إين صائم: قال. كل: نسلما

إن جلسدك عليك حقاً ولربك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً صم وافطر وصل وائت أهلك وأعط كل ذي : فمنعه سلمان وقال
  .حق حقه

شئت فقاما فتوضآ مث ركعا مث خرجا إىل الصالة فدنا أبو الدرداء ليخرب رسول اهللا بالذي قم اآلن إن : فلما كان وجه الصبح قال
  ".يا أبا الدرداء إن جلسدك عليك حقاً مثل ما قال لك سلمان: "أمره سلمان فقال له

يها إال رجالً بربك الغماد لو أنسيت آية مل أجد أحداً يذكرن: قال أبو الدرداء: حدثنا األوزاعي حدثنا حسان بن عطية قال: البابليت
  .رحلت إليه

سلوين فواهللا لئن فقدمتوين لتفقدن رجالً عظيماً من أمة حممد صلى اهللا عليه : األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء قال
  .وسلم

لم واإلميان مكاما من ابتغامها الع: أوصنا فقال: ملا حضرت معاذاً الوفاة قالوا: ربيعة القصري عن أيب إدريس عن يزيد بن عمرية قال
عند عومير أيب الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد اهللا بن سالم الذي كان يهودياً : قاهلا ثالثاً فالتمسوا العلم عند أربعة. وجدمها
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  .فأسلم

العراق يعين نفسه ومها علماء الناس ثالثة واحد بالعراق وآخر بالشام يعين أبا الدرداء وهو حيتاج إىل الذي ب: وعن ابن مسعود
  .حيتاجان إىل الذي باملدينة يعين علياً رضي اهللا عنه

  .إسناده ضعيف

    

ما محلت ورقاء وال أظلت خضراء أعلم : قال أبو ذر أليب الدرداء: أخربين حيىي بن عبد اهللا عن عبد الرمحن احلجري قال: ابن وهب
  .منك يا أبا الدرداء

عمر وعلي وأيب وزيد وأيب الدرداء وابن مسعود مث انتهى : دت علم الصحابة انتهى إىل ستةوج: منصور عن رجل عن مسروق قال
  .علمهم إىل علي وعبد اهللا

  .معاذ وأبو الدرداء: من العاقالن؟ فيقول: فيقال. حدثونا عن العاقلني: كان ابن عمر يقول: وقال خالد بن معدان

فلما . معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأيب وأبو أيوب: رآن مخسةمجع الق: وروى سعد بن إسحاق عن حممد بن كعب قال
. كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أيب سفيان إن أهل الشام قد كثروا وملؤوا املدائن واحتاجوا إىل من يعلمهم القرآن ويفقههم

هم القرآن ويفقههم يف الدين فأعينوين يرمحكم إن إخوانكم قد استعانوين من يعلم: فدعا عمر اخلمسة فقال. فأعين برجال يعلموم
  .اهللا بثالثة منكم إن أحببتم وإن انتدب ثالثة منكم فليخرجوا

  .ما كنا لنتساهم هذا شيخ كبري أليب أيوب وأما هذا فسقيم أليب فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء: فقالوا

نهم من يلقن فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا ابدؤوا حبمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه خمتلفة م: فقال عمر
فقدموا محص فكانوا ا حىت إذا رضوا من الناس : قال. رضيتم منهم فليقم ا واحد وليخرج واحد إىل دمشق واآلخر إىل فلسطني

مث صار عبادة بعد إىل . عمواسأقام ا عبادة بن الصامت وخرج أبو الدرداء إىل دمشق ومعاذ إىل فلسطني فمات يف طاعون 
  .ومل يزل أبو الدرداء بدمشق حىت مات. فلسطني وا مات

يا عومير أما كانت لك كفاية : بلغ عمر أن أبا الدرداء ابتىن كنيفاً حبمص فكتب إليه: عن راشد بن سعد قال: األحوص بن حكيم
  . كتايب فانتقل إىل دمشقفيما بنت الروم عن تزيني الدنيا وقد أذن اهللا خبراا فإذا أتاك

  .ارجعا إيل أعيدا علي قضيتكما: كان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني مث أدبرا عنه نظر إليهما فقال: مالك عن حيىي بن سعيد قال

 إذا سالم عليك أما بعد فإن العبد: كتب أبو الدرداء إىل مسلمة بن خملد: معمر عن األعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أيب ليلى قال
  .عمل مبعصية اهللا أبغضه اهللا فإذا أبغضه اهللا بغضه إىل عباده

  .إين آلمركم باألمر وما أفعله ولكن لعل اهللا يأجرين فيه: وقال أبو وائل عن أيب الدرداء

هللا عليه ما هذا احلديث عن رسول اهللا صلى ا: أن عمر قال البن مسعود وأيب ذر وأيب الدرداء: شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه
  .وأحسبه حبسهم باملدينة حىت أصيب! وسلم

فكانوا . فجاؤوا ألفاً وست مئة ونيفاً: قال. أعدد من يف جملسنا: قال يل أبو الدرداء: سعيد بن عبد العزيز عن مسلم بن مشكم
  .عامر مقدماً فيهميقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة فإذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءاً فيحدقون به يسمعون ألفاظه وكان ابن 



الذهيب-سري أعالم النبالء  281  

كان أبو الدرداء يصلي مث يقرى ويقرأ حىت إذا أراد القيام قال : حدثنا يزيد بن أيب مالك عن أبيه قال: وقال هشام بن عمار
وهو الذي سن هذه احللق . اللهم إين أشهدك أين صائم: نعم وإال قال: هل من وليمة أو عقيقة نشهدها؟ فإن قالوا: ألصحابه

  .للقراءة

  .كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم: القاسم بن عبد الرمحنقال 

شاممت أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إىل عمر وعلي وعبد اهللا ومعاذ : أبو الضحى عن مسروق قال
  .وأيب الدرداء وزيد بن ثابت

  .ين يشفون من الداءإن أبا الدرداء من العلماء والفقهاء الذ: وعن يزيد بن معاوية قال

فمن سائل : رأيت أبا الدرداء دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه من األتباع مثل السلطان: وقال الليث عن رجل عن آخر
  .عن فريضة ومن سائل عن حساب وسائل عن حديث وسائل عن معضلة وسائل عن شعر

  .اللهم إن ال هكذا وإال فكشكله: رسول اهللا قالكان أبو الدرداء إذا حدث عن : قال ربيعة بن يزيد القصري

مايل أرى علماءكم يذهبون وجهالكم ال يتعلمون تعلموا فإن العامل واملتعلم شريكان : منصور عن سامل بن أيب اجلعد قال أبو الدرداء
  .يف األجر

 تكون مبا علمت عامالً إن أخوف ما لن تكون عاملاً حىت تكون متعلماً وال تكون متعلماً حىت: وعن أيب الدرداء من وجه مرسل
ويل للذي : ما عملت فيما علمت؟ جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أبو الدرداء: أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال يل

  .ال يعلم مرة وويل للذي يعلم وال يعمل سبع مرات

    

  .التفكر واالعتبار: رداء كانت أكثر؟ قالتأي عبادة أيب الد: قلت ألم الدرداء: ابن عجالن عن عون بن عبد اهللا

  .تفكر ساعة خري من قيام ليلة: وعن أيب الدرداء

مئة ألف إال أن ختطىء : قيل أليب الدرداء وكان ال يفتر من الذكر كم تسبح يف كل يوم؟ قال: عمرو بن واقد عن ابن حلبس
  .األصابع

لدرداء يوقد حتت قدر له إذ مسعت يف القدر صوتاً ينشج كهيئة صوت بينا أبو ا: األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري قال
يا سلمان انظر إىل ما مل تنظر إىل مثله : فجعل أبو الدرداء ينادي. الصيب مث انكفأت القدر مث رجعت إىل مكاا مل ينصب منها شيء

  .أما إنك لو سكت لسمعت من آيات ربك الكربى: أنت وال أبوك فقال له سلمان

أن جيعل يل يف كل واد : وما تفرقه القلب؟ قال: قيل. أعوذ باهللا من تفرقة القلب: اعي عن بالل بن سعد أن أبا الدرداء قالاألوز
  .مال

ساعة ظمأ اهلواجر والسجود يف الليل وجمالسة أقوام ينتقون جيد الكالم كما : لوال ثالث ما أحببت البقاء: روى عن أيب الدرداء قال
  .رينتقى أطايب الثم

يقل : فإن مل ميت؟ قال: املوت قلت: ما حتب ملن حتب؟ قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: األعمش عن غيالن عن يعلى بن الوليد قال
  .ماله وولده
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أحب الفقر تواضعاً لريب واملوت اشتياقاً . الفقر واملرض واملوت: ثالثة أحبهن ويكرههن الناس: قال أبو الدرداء: قال معاوية بن قرة
  . واملرض تكفرياً خلطيئيتلريب

ما فرغت بعد من : لو دعوت اهللا؟ فقال: أن أبا الدرداء أوجعت عينه حىت ذهبت فقيل له: األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أبيه
ر اذك: قال. أوصين: جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال: حدثنا راشد بن سعد قال: دعائه لذنويب فكيف أدعو لعيين؟ حريز بن عثمان

اهللا يف السراء يذكرك يف الضراء وإذا ذكرت املوتى فاجعل نفسك كأحدهم وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إىل ما 
  .يصري

: فقال. 43الدخان " إن شجرة الزقوم طعام األثيم: "كان أبو الدرداء يقرى رجالً أعجمياً: إبراهيم النخعي عن مهام بن احلارث

  ".طعام الفاجر"طعام الفاجر فأقرأه : قل: فقال. ليه فلم يقدر أن يقوهلافرد ع" طعام اليتيم"

اعبد اهللا كأنك تراه وعد نفسك يف املوتى وإياك ودعوة املظلوم واعلم أن قليالً : منصور عن عبد اهللا بن مرة أن أبا الدرداء قال
  .يغنيك خري من كثري يلهيك وأن الرب ال يبلى وأن اإلمث ال ينسى

  .إياك ودعوات املظلوم فإن يصعدن إىل اهللا كأن شرارات من نار:  عاصم عن أيب وائل عن أيب الدرداءشيبان عن

أهل األموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب وهلم : وروى لقمان بن عامر أن أبا الدرداء قال
  .عليها وحنن منها برآءفضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم وحسام 

حيبوننا : ما أنصفنا إخواننا األغنياء. احلمد هللا الذي جعل األغنياء يتمنون أم مثلنا عند املوت وال نتمىن أننا مثلهم حينئذ: وعنه قال
  .على الدين ويعادوننا على الدنيا

  .رواه صفوان بن عمرو احلمصي عن عبد الرمحن بن جبري

تبكي يف مثل هذا اليوم الذي : ملا فتحت قربس مر بالسيب على أيب الدرداء فبكى فقلت له: عن أبيه قالوروى صفوان عن ابن جبري 
ما أهون العباد على اهللا إذا هم . يا جبري بينا هذه األمة قاهرة ظاهرة إذ عصوا اهللا فلقوا ما ترى: أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله؟ قال

  .عصوه

إين أخاف أن : كان أبو الدرداء ال حيدث حبديث إال تبسم فقلت:  الصمد عن أم الدرداء قالتبقية عن حبيب بن عمر عن أيب عبد
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيدث حبديث إال تبسم: فقال. حيمقك الناس

  .أخرجه أمحد يف املسند

يدعو هلم يف . اء ستون وثالث مئة خليل يف اهللاكان أليب الدرد: عكرمة بن عمار عن أيب قدامة حممد بن عبيد عن أم الدرداء قالت
ولك مبثل أفال أرغب أن تدعو : إال وكل اهللا له ملكني يقوالن. إنه ليس رجل يدعو ألخيه يف الغيب: الصالة فقلت له يف ذلك فقال

  .يل املالئكة

  .إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم: قال أبو الدرداء: وقال أبو الزاهرية

     من يعمل ملثل يومي هذا من يعمل ملثل مضجعي هذا؟ : ملا احتضر أبو الدرداء جعل يقول: الت أم الدرداءق

أخربنا الفتح بن عبد السالم أخربنا حممد بن عمر القاضي وحممد بن علي وحممد بن أمحد : أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق
حدثنا حممد بن عائذ : أخربنا جعفر الفريايب: أخربنا عبيد اهللا ابن عبد الرمحن: ةأخربنا حممد بن أمحد بن املسلم: الطرائقي قالوا
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إين : ذكر الدجال يف جملس فيه أبو الدرداء فقال نوف البكايل: حدثنا الوضني بن عطاء عن يزيد بن مزيد قال: حدثنا اهليثم بن محيد
ثكلتك : فقال أبو الدرداء. ال أخاف أن أستلب إمياين وأنا ال أشعروما هو ق: فقال أبو الدرداء. لغري الدجال أخوف مين من الدجال

وثالثة كل : مث قال. وثالثون وعشرون وعشرة ومخسة: أمك يا ابن الكندية وهل يف األرض مخسون يتخوفون ما تتخوف مث قال
والذي نفسي بيده ما اإلميان إال . دهوالذي نفسي بيده ما أمن عبد على إميانه إال سلبه أو انتزع منه فيفق! ثكلتك أمك: ذلك يقول

  .كالقميص يتقمصه مرة ويضعه أخرى

  .مات أبو الدرداء سنة اثنتني وثالثني: قال الواقدي وأبو مسهر وابن منري

  .مات سنة إحدى وثالثني: وعن خالد بن معدان قال

جاء نعي يعين ابن مسعود إىل أيب ملا : فهذا خطأ ألن الثوري روى عن األعمش عن عمارة بن عمري عن حريث بن ظهري قال
  .32أما إنه مل خيلف بعده مثله ووفاة عبد اهللا يف سنة : الدرداء قال

  .مات أبو الدرداء قبل مقتل عثمان رضي اهللا عنهما: وروى إمساعيل بن عبيد اهللا عن أيب عبيد اهللا األشعري قال

جل ولكل عشرة منهم ملقن وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائماً فإذا الذين يف حلقة إقراء أيب الدرداء كانوا أزيد من ألف ر: وقيل
  .أحكم الرجل منهم حتول إىل أيب الدرداء يعين يعرض عليه

  .من أكثر ذكر املوت قل فرحه وقل حسده: وعن أيب الدرداء قال

  عياض بن غنم

  .ابن زهري بن أيب شداد أبو سعد الفهري

  .ابته أبو عبيدة بن اجلراح ملا احتضر على الشامواستخلفه قر. ممن بايع بيعة الرضوان

  .جبري بن نفري وغريه: حدث عنه

  .أقره عمر على الشام فعاش بعد حنواً من عامني. وكان خرياً صاحلاً زاهداً سخياً وهو الذي افتتح اجلزيرة صلحاً

  .عاش ستني سنة ومات يف سنة عشرين بالشام: وقيل

  .أحد األمراء اخلمسة يوم الريموكشهد احلديبية وكان : قال ابن سعد

  .عياض بن عمرو األشعري: روى عنه

أبا سعد ال رواية له تويف زمن عثمان يف سنة : يكىن أيضاً. وهو عم عياض بن غنم. فأما عياض بن زهري الفهري فبدري كبري: قلت
  .ثالثني رضي اهللا عنهما

  سلمة بن سالمة

  .أبو عوف األشهلي ابن عمة حممد بن مسلمةابن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل 

  .شهد العقبتني وبدراً وأحداً واملشاهد

  .وله حديث يف مسند اإلمام أمحد من رواية حممود بن لبيد عنه
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  .تويف سنة أربع وثالثني: قيل

  .ودفن باملدينة وقد انقرض عقبه. مات سنة مخس وأربعني وهو ابن سبعني سنة: وقال ابن سعد

  .بينه وبني الزبري بن العوام: وقيل. ى اهللا عليه وسلم بينه وبني أيب سربة بن أيب رهم العامريآخى النيب صل

  النعمان بن مقرن

مث كان أمري . صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إليه لواء قومه يوم فتح مكة. أبو عمرو املزين األمري: أبو حكيم وقيل
  .هد يومئذفاستش. اجليش الذين افتتحوا اوند

  .وكان جماب الدعوة فنعاه عمر على املنرب إىل املسلمني وبكى

  .ابنه معاوية ومعقل بن يسار ومسلم بن اهليضم وجبري بن حية الثقفي: حدث عنه

  .وكان مقتله يف سنة إحدى وعشرين يوم مجعة رضي اهللا عنه

 اوند وابن مقرن وأنه كان يستنصر وأن الناس كانوا مما حدثين أيب أنه أبطأ على عمر خرب: حدثنا عاصم بن كليب اجلرمي: زائدة
وما : ما أتاكم عن اوند؟ قالوا: يرون من استنصاره ليس مههم إال اوند وابن مقرن فجاء إليهم أعرايب مهاجر فلما بلغ البقيع قال

كذا وكذا فلما صدرنا إذا حنن براكب على أقبلت بأهلي مهاجراً حىت وردنا مكان : ال شيء فأرسل إليه عمر فأتاه فقال: ذاك؟ قال
اقتتل الناس بنهاوند ففتحها اهللا : ما خرب الناس قال: من العراق قلت: يا عبد اهللا من أين أقبلت؟ قال: مجل أمحر ما رأيت مثله فقلت

 قال عمر لكين أدري عد ال: أتدري أي يوم ذاك من اجلمعة قال: وقتل ابن مقرن واهللا ما أدري أي الناس هو وال ما اوند؟ فقال
ذاك يوم كذا وكذا من اجلمعة لعلك تكون لقيت : فقال عمر. نزلنا مكان كذا مث ارحتلنا فرتلنا مرتل كذا حىت عد: قال. منازلك

  .بريداً من برد اجلن فإن هلم برداً

    

  .فلبث ما لبث مث جاء البشري بأم التقوا ذلك اليوم

  بنو عفراء

  معاذ بن الحارث

  .اعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري النجاريابن رف

  .أخو عوف ورافع ورفاعة

  .وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار كان شهد بدراً

  .عبيد اهللا واحلارث وعوف وسلمى وإبراهيم وعائشة وسارة: وله من الولد

  .وأمر الستة أثبت. يروى أن معاذاً هذا ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من األنصار مبكة: اقديقال الو

  .وشهد معاذ العقبتني مجيعاً وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معمر بن احلارث اجلمحي أحد البدريني

  .ومات معاذ بعد مقتل عثمان وله عقب
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  معوذ بن الحارث

  .وهو والد الربيع بنت معوذ وأختها عمرية.  ابن عفراءابن رفاعة

  .شهد العقبة مع السبعني عند ابن إسحاق فقط

  .إنه ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف حىت أثخناه: وهو الذي قيل

  .وعطف هو عليهما فقتلهما مث وقع صريعاً مث ذفف عليه ابن مسعود

له يا عم أتعرف أبا جهل فإنه بلغنا أنه يؤذي : محن بن عوف وقاالوكان معوذ وعوف قد وقفا يومئذ يف الصف جبنب عبد الر
  .فدهلما عليه فشدا معاً عليه. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  عوف بن الحارث

  .ابن رفاعة ابن عفراء

  .وبعضهم عده أحد الستة النفر الذين لقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوالً. شهد العقبة

  .دشهد بدراً واستشه

  : وأخوهم الرابع

  رفاعة

  .ليس ذلك عندنا بثبت: بدري تفرد بذكره ابن إسحاق فقال الواقدي

  .ولعوف عقب

  .أقعصه ابنا عفراء وذفف عليه ابن مسعود: مسعت حممد بن سريين يقول يف قتل أيب جهل: قال جرير بن حازم

معاذ بن عمرو بن اجلموح :  اللذين سأاله وقتال أبا جهلويف رواية صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده أن
  .وهو أصح. ومعاذ ابن عفراء

  حذيفة بن اليمان

  .من جنباء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو صاحب السر

  .حسيل ابن جابر العبسي اليماين أبو عبد اهللا حليف األنصار من أعيان املهاجرين: واسم اليمان حسل ويقال

بو وائل وزر بن حبيش وزيد بن وهب وربعي بن حراش وصلة بن زفر وثعلبة بن زهدم وأبو العالية الرياحي وعبد أ: حدث عنه
الرمحن بن أيب ليلى ومسلم بن نذير وأبو إدريس اخلوالين وقيس بن عباد وأبو البختري الطائي ونعيم بن أيب هند ومهام بن احلارث 

  .وخلق سواهم

  .يثاً ويف البخاري مثانية ويف مسلم سبعة عشر حديثاًله يف الصحيحني اثنا عشر حد

وكان والده حسل قد أصاب دماً يف قومه فهرب إىل املدينة وحالف بين عبد األشهل فسماه قومه اليمان حللفه لليمانية وهم 
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  .األنصار

ون يف ألمة احلرب ويسترون شهد هو وابنه حذيفة أحداً فاستشهد يومئذ قتله بعض الصحابة غلطاً ومل يعرفه ألن اجليش خيتف
  .وجوههم فإن مل يكن هلم عالمة بينة وإال رمبا قتل األخ أخاه وال يشعر

  .أيب أيب يا قوم فراح خطأ فتصدق حذيفة عليهم بديته: وملا شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح

  .بن إسحاقآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني حذيفة وعمار وكذا قال ا: قال الواقدي

ما جئتم إال : قال. حاجة لنا: إىل أين قاال: أنه أقبل هو وأبوه فلقيهم أبو جهل قال: إسرائيل عن أيب إسحاق عن رجل عن حذيفة
  .فأتيا رسول اهللا فأخرباه. لتمدوا حممداً فأخذوا عليهما موثقاً أال يكثرا عليهم

علم املنافقني : وعن رجل عن زاذان أن علياً سئل عن حذيفة فقال:  قالأخربين أبو حرب بن أيب األسود عن أيب األسود: ابن جريج
  .وسأل عن املعضالت فإن تسألوه جتدوه ا عاملاً

أن تتكلم باإلسالم : ما النفاق قال: سأل رجل حذيفة وأنا عنده فقال: أبو عوانة عن سليمان عن ثابت أيب املقدام عن أيب حيىي قال
  .وال تعمل به

فخرج من عند . امسعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم: أن عمر كتب يف عهد حذيفة على املدائن:  عن ابن سريينسالم بن مسكني
  .فلما قدم استقبله الدهاقني وبيده رغيف وعرق من حلم. عمر على محار موكف حتته زاده

  .بعني ليلةويل حذيفة إمرة املدائن لعمر فبقي عليها إىل بعد مقتل عثمان وتويف بعد عثمان بأر

    

إنكم تريدون حممداً فقلنا ما نريد إال املدينة : ما منعين أن أشهد بدراً إال أين خرجت أنا وأيب فأخذنا كفار قريش فقالوا: قال حذيفة
هللا نفي بعهدهم ونستعني ا: "فقال. فأخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم. لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه: فأخذوا العهد علينا

  ".عليهم

  .وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أسر إىل حذيفة أمساء املنافقني وضبط عنه الفنت الكائنة يف األمة

  .ال وال أزكي أحداً بعدك: أأنا من املنافقني؟ فقال: وقد ناشده عمر

ومناقبه . ى يده فتح الدينور عنوةوعل. وحذيفة هو الذي ندبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة األحزاب ليجس له خرب العدو
  .تطول رضي اهللا عنه

االئتزار ها هنا فإن أبيت : "أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعضلة ساقي فقال: أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة قال
  ".فأسفل فإن أبيت فالحق لإلزار فيما أسفل من الكعبني

  .فالحق لإلزار يف الكعبني: ويف لفظ

  .واهللا إين ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيين وبني الساعة: مسع حذيفة يقول: أخربين أبو إدريس: نس عن الزهريعقيل ويو

  .كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين: قال حذيفة

سول اهللا مقاماً فحدثنا مبا هو كائن إىل قيام الساعة فحفظه من حفظه ونسيه من قام فينا ر: األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال
  .نسيه
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قد كان صلى اهللا عليه وسلم يرتل كالمه ويفسره فلعله قال يف جملسه ذلك ما يكتب يف جزء فذكر أكرب الكوائن ولو ذكر : قلت
  .وام ففكر يف هذاأكثر ما هو كائن يف الوجود ملا يأ أن يقوله يف سنة بل وال يف أع

  .مات حذيفة باملدائن سنة ست وثالثني وقد شاخ

طعاماً آكله وعلف محاري هذا ما دمت : سل ما شئت قال: بعث عمر حذيفة على املدائن فقرأ عهده عليهم فقالوا: قال ابن سريين
  .فيكم من تنب

  .اقدم: فأقام فيهم ما شاء اهللا مث كتب إليه عمر

  .أنت أخي وأنا أخوك: له على الطريق فلما رآه على احلال اليت خرج عليها أتاه فالتزمه وقالفلما بلغ عمر قدومه كمن 

  .قدم حذيفة املدائن على محار سادالً رجليه وبيده عرق ورغيف: مالك بن مغول عن طلحة

  .هو ركوب األنبياء يسدل رجليه من جانب: سعيد بن مسروق الثوري عن عكرمة

ميكن هذا : فقلت له: قال أبو بكر. كان حذيفة جييء كل مجعة من املدائن إىل الكوفة: با إسحاق يقولمسعت أ: أبو بكر بن عياش
  .كانت له بغلة فارهة: قال

كان حذيفة ال يزال حيدث : حدثنا عبد اجلبار بن العباس عن أيب عاصم الغطفاين قال: أخربنا حممد بن عبد اهللا األسدي: ابن سعد
  .نعم ليكونن فيكم مسخ قردة وخنازير: قال! أنه يكون فينا مسخ: يوشك أن حتدثنا:  لهفقيل. احلديث يستفظعونه

  .فكتبنا له ألفاً ومخس مئة" اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم من الناس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبو وائل عن حذيفة قال

  .احلمد هللا: كان يف خامت حذيفة كركيان بينهما: قالت: سفيان عن األعمش عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد عن أمه

كركيان : كان خامت حذيفة من ذهب فيه فص ياقوت أمساجنونه فيه: عيسى بن يونس عن األعمش عن موسى عن أمه قالت
  .احلمد هللا: متقابالن بينهما

يرد عين عشرين سوطاً إال كنت ما كالم أتكلم به : أن حذيفة قال: أخربنا علي بن زيد عن احلسن عن جندب: محاد بن سلمة
  .متكلماً به

  .إين ألشتري ديين بعضه ببعض خمافة أن يذهب كله: خالد عن أيب قالبة عن حذيفة قال

ما أدرك هذا األمر أحد من الصحابة إال قد : بلغين أن حذيفة كان يقول: حدثنا سعد بن أوس عن بالل بن حيىي قال: أبو نعيم
وأنا واهللا إين ألدخل على أحدهم وليس أحد إال فيه حماسن ومساوىء فأذكر من : وأنت قال: قالوا. اشترى بعض دينه ببعض

  .حماسنه وأعرض عما سوى ذلك ورمبا دعاين أحدهم إىل الغداء فأقول إين صائم ولست بصائم

أعلم احلمد هللا الذي سبق أليس بعدي ما ! حبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم: ملا حضر حذيفة املوت قال: مجاعة عن احلسن قال
  .يب الفتنة قادا وعلوجها

ملا كان : قلت أليب مسعود األنصاري ماذا قال حذيفة عند موته قال: أخربنا عبد امللك بن ميسرة عن الرتال بن سربة قال: شعبة
لن يتركا علي إال قليالً حىت أبدل ما اشتروا يل ثوبني أبيضني فإما : ثالثاً مث قال. أعوذ باهللا من صباح إىل النار: عند السحر قال

  .خرياً منهما أو أسلبهما سلباً قبيحاً
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ال اشتروا يل ثوبني : ابتاعوا يل كفناً فجاؤوا حبلة مثنها ثالث مئة فقال: شعبة أيضاً عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال
  .أبيضني

  .فة فدخلنا عليهملا قتل عثمان فزعنا إىل حذي: قال: وعن جزي بن بكري

  .مات حذيفة باملدائن بعد عثمان وله عقب وقد شهد أخوه صفوان بن اليمان أحداً: قال ابن سعد

  محمد بن مسلمة

من جنباء الصحابة شهد . أبو عبد الرمحن وأبو سعيد األنصاري األوسي: أبو عبد اهللا وقيل. ابن سلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة
  .بدراً واملشاهد

وال حضر اجلمل وال صفني بل . وكان رضي اهللا عنه ممن اعتزل الفتنة. النيب صلى اهللا عليه وسلم استخلفه مرة على املدينةوقيل إن 
  .اختذ سيفاً من خشب وحتول إىل الربذة فأقام ا مديدة

  .روى مجاعة أحاديث

ج وعروة بن الزبري وأبو بردة بن أيب موسى املسور بن خمرمة وسهل بن أيب حثمة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الرمحن األعر: روى عنه
  .وابنه حممود بن حممد

  .وهو حارثي من حلفاء بين عبد األشهل

  .وكان رجالً طواالً أمسر معتدالً أصلع وقوراً

  .وقد كان عمر إذا شكي إليه عامل نفذ حممداً إليهم ليكشف أمره. وقد استعمله عمر على زكاة جهينة

  .ت بنات رضي اهللا عنهخلف من الولد عشرة بنني وس

  .اسم جده خالد بن عدي بن جمدعة: وقيل

  .وقدم للجابية فكان على مقدمة جيش عمر

مررت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الصفا : حدثنا يونس عن احلسن عن حممد بن مسلمة قال: عباد بن موسى السعدي
يا رسول اهللا فعلت هذا الرجل شيئاً ما فعلته بأحد فكرهت أن : ؟ قلت"ما منعك أن تسلم: "واضعاً يده على يد رجل فذهبت فقال

". هذا حممد بن مسلمة مل يسلم أما إنه لو سلم رددنا عليه السالم: جربيل وقال يل: "أقطع عليك حديثك من كان يا رسول اهللا قال

  ".ين فأورثهما زال يوصيين باجلار حىت ظننت أنه يأمر: "فما قال لك يا رسول اهللا قال: قلت

وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أسلم حممد بن مسلمة على يد مصعب بن عمري قبل إسالم سعد بن معاذ قال: قال ابن سعد
  .بينه وبني أيب عبيدة واستخلفه على املدينة عام تبوك

لو خرجت إىل الناس فأمرت : ة فقلتمررنا بالربذة فإذا فسطاط حممد بن مسلم: محاد بن سلمة عن ابن جدعان عن أيب بردة قال
يا حممد ستكون فرقة وفتنة واختالف فاكسر سيفك واقطع وترك واجلس يف : "قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: ويت فقال

  .ففعلت ما أمرين". بيتك

ط ملا أتينا املدينة وإذا حممد قال فإذا فسطا. إين ألعرف رجالً ال تضره الفتنة: قال حذيفة: شعبة عن أشعث عن أيب بردة عن ضبيعة
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  .ابن مسلمة

كان حممد بن مسلمة أسود طويالً : قال عباية بن رفاعة. شهد حممد فتح مصر وكان فيمن طلع احلصن مع الزبري: قال ابن يونس
  .عظيماً

  .مقتل كعب بن األشرف على يد حممد بن مسلمة: ويف الصحاح من حديث جابر

يا حممد كيف : أتى عمر مشربة بين حارثة فوجد حممد بن مسلمة فقال:  عن موسى بن أيب عيسى قالأخربنا ابن عيينة: ابن املبارك
أراك كما أحب وكما حيب من حيب لك اخلري قوياً على مجع املال عفيفاً عنه عدالً يف قسمه ولو ملت عدلناك كما : تراين قال

  .ذا ملت عدلويناحلمد هللا الذي جعلين يف قوم إ: قال. يعدل السهم يف الثقاف

انقطع الصويت فأرسل عمر : بلغ عمر أن سعداً اختذ قصراً وقال: ابن عيينة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال
فجاء سعداً فقال . حممد ابن مسلمة وكان عمر إذا أحب أن يؤتى باألمر كما يريد بعثه فأتى الكوفة فقدح وأحرق الباب على سعد

  .فحلف أنه مل يقله. انقطع الصويت: أنك قلتإنه بلغ عمر 

ما من أحد إال وأنا أخاف عليه الفتنة إال ما كان من حممد بن مسلمة فإين مسعت رسول اهللا : هشام عن ابن سريين عن حذيفة قال
  ".ال تضره الفتنة: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

قدم معاوية ومعه أهل : عن موسى بن وردان عن أبيه عن جابر قالحدثنا حممد بن مصفى حدثنا حيىي بن سعيد : الفسوي يف تارخيه
الشام فبلغ رجالً شقياً من أهل األردن صنيع حممد بن مسلمة جلوسه عن علي ومعاوية فاقتحم عليه املرتل فقتله فأرسل معاوية إىل 

مات حممد بن : ن منري وشباب ومجاعةوإبراهيم بن املنذر واب: ما تقول يف حممد بن مسلمة؟ قال حيىي بن بكري: كعب بن مالك
  .مسلمة يف صفر سنة ثالث وأربعني

    

قاتل به املشركني فإذا : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى حممد بن مسلمة سيفاً فقال: أخربنا هشام عن احلسن: يزيد بن هارون
  ". بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية قاضيةرأيت املسلمني قد أقبل بعضهم على بعض فاضرب به أحداً حىت تقطعه مث اجلس يف

  .وروي حنوه من مراسيل زيد بن أسلم

  .عاش ابن مسلمة سبعاً وسبعني سنة

  عثمان بن أبي العاص

  .أبو عبد اهللا الثقفي الطائفي. األمري الفاضل املؤمتن

. ا رأى من عقله وحرصه على اخلري والدينفأسلموا وأمره عليهم مل. قدم يف وفد ثقيف على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة تسع

  .وكان أصغر الوفد سناً

  .مث أقره أبو بكر على الطائف مث عمر مث استعمله عمر على عمان والبحرين مث قدمه على جيش فافتتح توج ومصرها وسكن البصرة

  .ما رأيت أحداً أفضل منه: ذكره احلسن البصري فقال

  .لسننله أحاديث يف صحيح مسلم ويف ا: قلت



الذهيب-سري أعالم النبالء  290  

  .وكانت أمه قد شهدت والدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .سعيد بن املسيب ونافع بن جبري بن مطعم ويزيد ومطرف ابنا عبد اهللا بن الشخري وموسى بن طلحة وآخرون: حدث عنه

جئنا : ما جئتم به قالوا: ؤوا قالسامل بن نوح عن اجلريري عن أيب العالء عن عثمان بن أيب العاص أنه بعث غلماناً له جتاراً فلما جا
  .مخر وقد ينا عن شرا وبيعها فجعل يفتح أفواه الزقاق ويصبها: مخر قال: وما هي قالوا: قال. بتجارة يربح الدرهم عشرة

  .يونس بن عبيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص فذكره حنوه

  .تويف رضي اهللا عنه سنة إحدى ومخسني

  عبد اهللا بن زيد

شهد العقبة وبدراً وهو الذي أري األذان وكان ذلك . من سادة الصحابة.  عبد ربه بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي املدين البدريابن
  .وقيل إن ذكر ثعلبة يف نسبه خطأ. له أحاديث يسرية وحديثه يف السنن األربعة. يف السنة األوىل من اهلجرة

  .يلى ومل يلقه وحممد بن عبد اهللا ولدهحدث عنه سعيد بن املسيب وعبد الرمحن بن أيب ل

  .تويف سنة اثنتني وثالثني

قدمت على عمر بن عبد العزيز : حدثنا عبد اهللا بن عمر العمري عن بشر بن حممد ابن عبد اهللا بن زيد قال: إسحاق الفروي
  : هل الشاميا أ: فقال عمر. يا أمري املؤمنني أنا ابن صاحب العقبة وبدر وابن الذي أري النداء: فقلت

 بماء فعادا بعد أبواال شيبا  هذي المكارم ال قعبان من لبن

أن عبد اهللا بن زيد جاء : حدثنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال
 قام على جذم حائط فأذن مثىن وأقام مثىن وقعد يا رسول اهللا إين رأيت يف املنام كأن رجالً: إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  : فأما. قعدة وعليه بردان أخضران

  عبد اهللا بن زيد المازني النجاري

وهو عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب أحد بين مازن بن . يعرف بابن أم عمارة. صاحب حديث الوضوء فمن فضالء الصحابة
  .النجار

  .أنه بدري: ذكر ابن مندة فقط

  .وهو عم عباد بن متيم. بل هو أحدي وهو الذي قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له حبربته: ال أبو عمر بن عبد الرب وغريهوق

  .إنه قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني: قيل

  حارثة بن النعمان

  .ابن نفع: فع بدلابن را: ويقال. ابن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار اخلزرجي النجاري

  .عبد اهللا وعبد الرمحن وسودة وعمرة وأم كلثوم يكىن أبا عبد اهللا: وله من الولد
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  .شهد بدراً واملشاهد وال نعلم له رواية وكان ديناً خرياً براً بأمه

ة فأمرنا بلبس رأيت جربيل من الدهر مرتني يوم الصورين حني خرج رسول اهللا إىل بين قريظة مر بنا يف صورة دحي: وعنه قال
من هذا يا : فقال جربيل. السالح ويوم موضع اجلنائز حني رجعنا من حنني مررت وهو يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم أسلم

  .أما إنه من املئة الصابرة يوم حنني الذين تكفل اهللا بأرزاقهم يف اجلنة ولو سلم لرددنا عليه: حارثة بن النعمان فقال: حممد؟ قال

أن حارثة كف فجعل خيطاً من مصاله إىل حجرته ووضع عنده مكتالً فيه متر وغريه فكان إذا سلم مسكني : بإسناد منقطعوروي 
مسعت رسول اهللا صلى : فيقول. حنن نكفيك: فيقول أهله. أعطاه منه مث أخذ على اخليط حىت يأيت إىل باب احلجرة فيناول املسكني

  ".ني تقي ميتة السوءمناولة املسك: "اهللا عليه وسلم يقول

    

كانت له منازل قرب منازل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان كلما أحدث رسول اهللا أهالً حتول له حارثة عن مرتل : قال الواقدي
  ".لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله: "حىت قال

  .وبقي إىل خالفة معاوية

  .بد الرمحن بن عبد اهللا بن حارثة بن النعمان األنصاري ولد عمرة الفقيهةاحملدث أبو الرجال حممد بن ع: ومن ذريته

فقال "! حارثة: من هذا؟ قيل: دخلت اجلنة فسمعت قراءة فقلت: "وهو أعين حارثة الذي يقول فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وكان براً بأمه رضي اهللا عنه" كذا كم الرب: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

   موسى األشعريأبو

  .عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب اإلمام الكبري

  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو موسى األشعري التميمي الفقيه املقرئ

بريدة بن احلصيب وأبو أمامة الباهلي وأبو سعيد اخلدري وأنس بن مالك وطارق بن شهاب وسعيد بن املسيب : حدث عنه
 يزيد وأبو وائل شقيق بن سلمة وزيد بن وهب وأبو عثمان النهدي وأبو عبد الرمحن النهدي ومرة الطيب وربعي بن واألسود بن

  .حراش وزهدم بن مضرب وخلق سواهم

وهو معدود فيمن قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرأ أهل البصرة وفقههم يف الدين قرأ عليه حطان بن عبد اهللا الرقاشي وأبو 
  . العطارديرجاء

اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ففي الصحيحني عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه
  ".وأدخله يوم القيامة مدخالً كرمياً

ة وقدم ليايل فتح خيرب وغزا وويل إمرة الكوفة لعمر وإمرة البصر. وقد استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعاذاً على زبيد وعدن
  .وجاهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحل عنه علماً كثرياً

حدثين أبو يوسف حاجب معاوية أن أبا موسى األشعري قدم على معاوية فرتل يف بعض الدور بدمشق : قال سعيد بن عبد العزيز
  .فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته
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  .هي ظبية بنت وهب كانت أسلمت وماتت باملدينةأم أيب موسى : قال أبو عبيد

ومات سنة اثنتني . أسلم أبو موسى مبكة وهاجر إىل احلبشة وأول مشاهده خيرب: حدثنا اهليثم بن عدي قال: وقال ابن سعد
  .وأربعني

ويل البصرة .  عليه وسلمأسلم مبكة مث قدم مع أهل السفينتني بعد فتح خيرب بثالث فقسم هلم النيب صلى اهللا: قال أبو أمحد احلاكم
  .لعمر وعثمان وويل الكوفة وا مات

  .افتتح أصبهان زمن عمر: وقال ابن مندة

  .ومل يكن يف الصحابة أحد أحسن صوتاً منه. بعثه عمر أمرياً على البصرة فأقرأهم وفقههم وهو فتح تستر: وقال العجلي

  .اً أثط خفيف اجلسممسعت ابن بريدة يقول كان األشعري قصري: قال حسني املعلم

ليس أبو موسى من مهاجرة احلبشة وال حلف له يف قريش : حدثنا خالد بن إلياس عن أيب بكر بن أيب جهم قال: وأما الواقدي فقال
  .وقد كان أسلم مبكة ورجع إىل أرضه حىت قدم هو وأناس من األشعريني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اجر إىل احلبشةوذكره موسى بن عقبة فيمن ه

. أنا وأبو رهم وأبو عامر: خرجنا من اليمن يف بضع ومخسني من قومي وحنن ثالثة إخوة: وروى أبو بردة عن أيب موسى قال

لكم اهلجرة : "فأخرجتنا سفينتنا إىل النجاشي وعنده جعفر وأصحابه فأقبلنا حني افتتحت خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ". إىل النجاشي وهاجرمت إيلمرتني هاجرمت

  .أنا وأخواي أبو رهم وأبو بردة أنا أصغرهم: ويف رواية

يقدم عليكم غداً : "حدثنا حيىي بن إسحاق حدثنا حيىي بن أيوب عن محيد عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمحد
  : ا يرجتزونفقدم األشعريون فلما دنوا جعلو". قوم هم أرق قلوباً لإلسالم منكم

 وحزبه محمداً  غداً نلقى األحبة

  .فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث املصافحة

قال رسول اهللا صلى اهللا . 57املائدة ". فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: "شعبة عن مساك عن عياض األشعري قال ملا نزلت
  ".هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه: "عليه وسلم

أن لعياض بن عمرو صحبة ولكن رواه مجاعة عن شعبة أيضاً وعبد اهللا بن إدريس عن أبيه كالمها عن : واألظهر. ححه احلاكمص
  .مساك عن عياض عن أيب موسى

    

ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنني بعث أبا عامر األشعري على جيش أوطاس : بريد عن أيب بردة عن أيب موسى قال
. يا عم من رماك فأشار إليه: فقلت. ي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اهللا أصحابه فرمى رجل أبا عامر يف ركبته بسهم فأثبتهفلق

فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا : فقصدت له فلحقته فلما رآين وىل ذاهباً فجعلت أقول له أال تستحي ألست عربياً أال تثبت قال
يا ابن أخي : فقال. فانزع هذا السهم فرتعته فرتا منه املاء: قد قتل اهللا صاحبك قال:  أيب عامر فقلتمث رجعت إىل. ضربتني فقتلته
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واستخلفين أبو عامر على الناس فمكث يسرياً مث . يستغفر يل: انطلق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقره مين السالم وقل له
. حىت رأيت بياض إبطيه" اللهم اغفر لعبيد أيب عامر: "ه وسلم توضأ مث رفع يديه مث قالفلما قدمنا وأخربت النيب صلى اهللا علي. مات

اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه وأدخله : "ويل يا رسول اهللا فقال: فقلت" اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك: "مث قال
  ".يوم القيامة مدخالً كرمياً

" أبشر: "أال تنجز يل ما وعدتين قال: ند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة فأتى أعرايب فقالكنت ع: وبه عن أيب موسى قال

قبلنا يا رسول اهللا : فقاال" إن هذا قد رد البشرى فاقبال أنتما: "قد أكثرت من البشرى فأقبل رسول اهللا علي وعلى بالل فقال: قال
ففعال فنادت أم سلمة من وراء ". اشربا منه وأفرغا على رؤوسكما وحنوركما: :قالفدعا بقدح فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه مث 

  .فأفضال هلا منه. أن فضالً ألمكما: الستر

خرجت ليلة من املسجد فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم عند باب املسجد قائم : مالك بن مغول وغريه عن ابن بريدة عن أبيه قال
بل هو مؤمن منيب لقد أعطي مزماراً من مزامري : "قال. اهللا ورسوله أعلم: ؟ قلت"بريدة أتراه يرائييا : "وإذا رجل يصلي فقال يل

  .فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخربته". آل داود

ا حدثن: حدثنا حممد بن عاصم: أخربنا أبو نعيم أخربنا ابن فارس: أن أبا علي احلداد أخربهم: أنبؤونا عن أمحد بن حممد اللبان وغريه
جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد وأنا على باب : حدثنا ابن بريدة عن أبيه قال: زيد بن احلباب عن مالك بن مغول

اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك اهللا ال إله إال أنت األحد : املسجد فأخذ بيدي فأدخلين املسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول
  .لد ومل يكن له كفواً أحدالصمد الذي مل يلد ومل يو

لقد أعطي : "وإذا رجل يقرأ فقال". والذي نفسي بيده لقد سأل اهللا بامسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب: "قال
  .بو موسىال تزال يل صديقاً وإذا هو أ: فقال يل. فأخربته" نعم: "يا رسول اهللا أخربه؟ قال: قلت". هذا مزماراً من مزامري آل داود

  .رواه حسني بن واقد عن ابن بريدة خمتصراً

  ".لقد أعطي أبو موسى مزماراً من مزامري آل داود: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى أبو سلمه عن أيب هريرة

ا به وهو يقرأ يف بيته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعائشة مر: حدثنا سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى: خالد بن نافع
  .لو أعلم مبكانك حلربته لك حتبرياً: فاستمعا لقراءته فلما أصبح أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .خالد ضعف

أن أبا موسى قرأ ليلة فقمن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يستمعن لقراءته فلما أصبح أخرب : محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس
  . لو علمت حلربت حتبرياً ولشوقت تشويقاً:فقال. بذلك

عن أيهم تسألوين؟ : أتينا علياً فسألناه عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم قال: األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري قال
: قلنا: غة مث خرج منهصبغ يف العلم صب: أبو موسى قال: علم القرآن والسنة مث انتهى وكفى به علماً قلنا: عن ابن مسعود قال: قلنا

أدرك العلم األول والعلم اآلخر حبر ال يدرك قعره وهو منا أهل البيت : سلمان قال: أعلم أصحاب حممد باملنافقني قالوا: حذيفة قال
  .كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت: قال. وعى علماً عجز عنه فسئل عن نفسه: أبو ذر قال: قالوا

  .مل أر بالكوفة أعلم من علي وأيب موسى: بن يزيد قالمسع األسود : أبو إسحاق
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  .عمر وعلي وابن مسعود وأيب وزيد وأيب موسى: كان القضاء يف الصحابة إىل ستة: وقال مسروق

يؤخذ العلم عن ستة عمر وعبد اهللا وزيد يشبه علمهم بعضه بعضاً وكان علي وأيب وأبو موسى يشبه علمهم بعضه : وقال الشعيب
  .س بعضهم من بعضبعضاً يقتب

    

  .قضاة األمة عمر وعلي وزيد وأبو موسى: وقال داود عن الشعيب

عمر وعلي ومعاذ : مل يكن يفيت يف املسجد زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري هؤالء: أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم قال
  .وأيب موسى

  . اهللا عليه وسلم فكانت كتابيت مثل العقاربقال إين تعلمت املعجم بعد وفاة النيب صلى: قال أبو بردة

بالشام أربعون رجالً ما منهم رجل كان يلي أمر األمة إال أجزأه فأرسل إليهم فجاء رهط فيهم أبو : أيوب عن حممد قال عمر
  .له إىل البصرةإن ا جهاداً ورباطاً فأرس: فال ترسلين قال: قال. إين أرسلك إىل قوم عسكر الشيطان بني أظهرهم: فقال. موسى

  .ما قدمها راكب خري ألهلها من أيب موسى: قال احلسن البصري

كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجالً رجالً يقرئهم ودخل البصرة على مجل أورق وعليه خرج : قال ابن شوذب
  .ملا عزل

فقال أما إنه كيس وال . تركته يعلم الناس القرآن: كيف تركت األشعري قلت: بعثين األشعري إىل عمر فقال يل: قتادة عن أنس
  .تسمعها إياه

  .خذ كما أخذنا: كتبت عن أيب أحاديث ففطن يب فمحاها وقال: قال أبو بردة

  .بلغ أبا موسى أن ناساً مينعهم من اجلمعة أن ليس هلم ثياب فخرج على الناس يف عباءة: أبو هالل عن قتادة قال

  .رتع أبا موسى عن البصرة وأمر عليها عبد اهللا بن عامر بن كريزاستخلف عثمان ف: قال الزهري

ويقال . ويل أبو موسى البصرة سنة سبع عشرة بعد املغرية فلما افتتح األهواز استخلف عمران بن حصني بالبصرة: قال خليفة
  .افتتحها صلحاً فوظف عليها عشرة آالف ألف وأربع مئة ألف

  .و موسى الرها ومسيساط وما واالها عنوةيف سنة مثان عشرة افتتح أب: وقيل

حدثنا أنس أن اهلرمزان نزل على حكم عمر من تستر فبعث به أبو موسى معي إىل أمري املؤمنني : حدثنا محيد: زهري بن معاوية
  .تكلم ال بأس عليك فاستحياه مث أسلم وفرض له: فقدمت به فقال له عمر

  .تح أصبهان سنة ثالث وعشرينسار أبو موسى من اوند فف: قال ابن إسحاق

  .كتب عمر يف وصيته أال يقر يل عامل أكثر من سنة وأقروا األشعري أربع سنني: جمالد عن الشعيب قال

  .مسعت أيب يقسم ما خرج حني نزع عن البصرة إال بست مئة درهم: محيد بن هالل عن أيب بردة

  .فيقرأ:  قال له ذكرنا يا أبا موسىكان عمر إذا جلس عنده أبو موسى رمبا: الزهري عن أيب سلمة

  .ويف رواية تفرد ا رشدين بن سعد فيقرأ ويتالحن

أصلح اهللا األمري لو رأيت إىل نسوتك : قدمنا البصرة مع أيب موسى فقام من الليل يتهجد فلما أصبح قيل له: وقال ثابت عن أنس
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  .صويت وحلربته حتبرياًلو علمت لزينت كتاب اهللا ب: وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك فقال

ما مسعت مزماراً وال طنبوراً وال صنجاً أحسن من صوت أيب موسى األشعري إن كان ليصلي بنا فنود أنه : قال أبو عثمان النهدي
  .قرأ البقرة من حسن صوته

ىت إذا كنا يف جلة غزونا يف البحر فسرنا ح: هشام بن حسان عن واصل موىل أيب عيينة عن لقيط عن أيب بردة عن أيب موسى قال
أال ترى : فقلت. البحر مسعنا منادياً ينادي يا أهل السفينة قفوا أخربكم فقمت فنظرت مييناً ومشاالً فلم أر شيئاً حىت نادى سبع مرار

إنه من عطش نفسه هللا يف يوم حار كان : أال أخربك بقضاء قضى اهللا على نفسه: فقال. يف أي مكان حنن إنا ال نستطيع أن نقف
  .وكان أبو موسى ال تكاد تلقاه يف يوم حار إال صائماً: قال. حقاً على اهللا أن يرويه يوم القيامة

  .حدثنا محاد بن سلمة عن واصل: ورواه ابن املبارك يف الزهد

 خرجنا مع أيب موسى يف غزاة فجننا الليل يف بستان خرب فقام أبو موسى يصلي وقرأ: األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال

  .اللهم أنت املؤمن حتب املؤمن وأنت املهيمن حتب املهيمن وأنت السالم حتب السالم: قراءة حسنة وقال

: لو أمسكت ورفقت بنفسك قال: اجتهد األشعري قبل موته اجتهاداً شديداً فقيل له: وروى صاحل بن موسى الطلحي عن أبيه قال

  .ا عندها والذي بقي من أجلي أقل من ذلكإن اخليل إذا أرسلت فقاربت رأس جمراها أخرجت مجيع م

  .أن أبا موسى كان له سراويل يلبسه خمافة أن يتكشف: محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس

أحدمها منافق مث قال إن أشبه الناس هدياً : كنا مع حذيفة جلوساً فدخل عبد اهللا وأبو موسى املسجد فقال: األعمش عن شقيق قال
  .صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللاودالً ومستاً برسول اهللا 

    

حدثناهم بغضب أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم : ما أدري ما وجه هذا القول مسعه عبد اهللا بن منري منه مث يقول األعمش: قلت
  .فاختذه ديناً

  .كان األعمش به ديانة من خشيته: قال عبد اهللا بن إدريس

  .رمي األعمش بيسري تشيع فما أدري: قلت

يب أن غالة الشيعة يبغضون أبا موسى رضي اهللا عنه لكونه ما قاتل مع علي مث ملا حكمه علي على نفسه عزله وعزل معاوية وال ر
  .وأشار بابن عمر فما انتظم من ذلك حال

قلت لعلي يوم : حدثنا عيسى بن علقمة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس: أخربنا حممد بن عمر: قال ابن سعد
  .ال حتكم األشعري فإن معه رجالً حذراً مرساً قارحاً: كمنياحل

  .فلزين إىل جنبه فال حيل عقدة إال عقدا وال يعقد عقدة إال حللتها

ال يكون فيها مضريان أبداً حىت : هذا األشعث يقول. يا ابن عباس ما أصنع إمنا أوتى من أصحايب قد ضعفت نيتهم وكلوا: قال
  .ابن عباس فعذرته وعرفت أنه مضطهدقال . يكون أحدمها ميان

حىت : فأبت اليمانية وقالوا. أفعل: حكم ابن عباس فإنه رجل جمرب قال: حكم معاوية عمراً فقال األحنف لعلي: وعن عكرمة قال
ن فيه عالم حتكم أبا موسى لقد عرفت رأيه فينا فواهللا ما نصرنا وهو يرجو ما حن: فجاء ابن عباس إىل علي فقال. يكون منا رجل
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فتدخله اآلن يف معاقد أمرنا مع أنه ليس بصاحب ذلك فإذا أبيت أن جتعلين مع عمرو فاجعل األحنف بن قيس فإنه جمرب من 
  .نعم فأبت اليمانية أيضاً فلما غلب جعل أبا موسى: فقال. العرب وهو قرن لعمرو

  .قال علي يا أبا موسى احكم ولو على حز عنقي: قال أبو صاحل السمان

أما بعد فإن عمرو بن العاص : أن معاوية كتب إليه: حدثنا سليمان بن املغرية البكري عن أيب بردة عن أيب موسى:  بن احلبابزيد
قد بايعين على ما أريد وأقسم باهللا لئن بايعتين على الذي بايعين ألستعملن أحد ابنيك على الكوفة واآلخر على البصرة وال يغلق 

  .وقد كتبت إليك خبطي فاكتب إيل خبط يدك. حاجةدونك باب وال تقضى دونك 

أما بعد فإنك كتبت إيل يف جسيم أمر األمة فماذا أقول لريب إذا قدمت عليه ليس يل فيما عرضت من حاجة والسالم : فكتب إليه
  .عليك

  .فلما ويل معاوية أتيته فما أغلق دوين باباً وال كانت يل حاجة إال قضيت: قال أبو بردة

ان أبو موسى صواماً قواماً ربانياً زاهداً عابداً ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وسالمة الصدر مل تغريه اإلمارة وال اغتر قد ك: قلت
  .بالدنيا

  ومن عواليه

مد أخربنا حم: أخربنا هبة اهللا بن حممد: أخربنا عمر بن حممد: حيىي بن أيب منصور وعبد الرمحن بن حممد كتابه قاال: أخربنا الفقيهان
: حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري حدثنا األنصاري حدثنا سليمان وبه إىل الشافعي: أخربنا أبو بكر الشافعي: بن حممد بن غيالن

حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري : حدثنا حممد بن مسلمة واللفظ له
ال إله إال اهللا واهللا أكرب :  اهللا عليه وسلم يف سفر وكان القوم يصعدون ثنية أو عقبة فإذا صعد الرجل قالكنا مع النيب صلى: قال

أيها الناس إنكم ال تنادون أصم وال : "بأعلى صوته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته يعترضها يف اجلبل فقال: أحسبه قال
ال : قل: "بلى يا رسول اهللا قال: قلت". س أو يا أبا موسى أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنةيا عبد اهللا بن قي: "مث قال". غائباً

  ".حول وال قوة إال باهللا

  .قد مر أن أبا موسى تويف سنة اثنتني وأربعني

  .تويف سنة اثنتني وقيل سنة ثالث وأربعني: وقال أبو أمحد احلاكم

  .تويف سنة أربع وأربعني. ري وقعنب بن احملرروقال أبو نعيم وأبو بكر بن أيب شيبة وابن من

  .سنة ثالث ومخسني بعد املغرية: مات سنة اثنتني ومخسني وقال املدائين: وأما الواقدي فقال

  .تويف أبو موسى يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني على الصحيح: وقد ذكرت يف طبقات القراء

أن أبا موسى كان حلو الصوت فقام ليلة يصلي فسمع أزواج : ثابت عن أنسحدثنا محاد عن : أخربنا يزيد وعفان قاال: ابن سعد
  .قال لو علمت حلربتكن حتبرياً ولشوقتكن تشويقاً. فلما أصبح قيل له إن النساء مسعنك. النيب صلى اهللا عليه وسلم فقمن يستمعن

  .سى فيقرأ عندهذكرنا يا أبا مو: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: قال أبو سلمة بن عبد الرمحن

    أو لسنا يف صالة؟ : الصالة فقال: فقالوا. فقرأ. شوقنا إىل ربنا: قال عمر أليب موسى: شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة
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خرج أبو موسى حني نزع عن البصرة ما معه إال ست مئة درهم عطاء : حدثتين أمي قالت: روى محيد بن هالل عن أيب بردة قال
  .لعياله

  .ما كنا نشبه كالم أيب موسى إال باجلزار الذي ما خيطى املفصل:  بن اخلريت عن أيب لبيد قالروى الزبري

  .أن أبا موسى أتى معاوية وهو بالنخيلة وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء ومعه عصا سوداء: عن بعضهم

  .كان أبو موسى إذا نام ليس تباناً خمافة أن تنكشف عورته: ثابت عن أنس قال

ألن ميتلىء منخري من ريح جيفة أحب إيل من أن ميتلىء من ريح : قال أبو موسى: ن املعتمر عن أيب عمرو الشيباين قالمنصور ب
  .امرأة

قدم أبو موسى األشعري وزياد على عمر رضي اهللا عنه : ابن أيب عروبة عن قتادة عن قزعة عن عبد الرمحن ابن موىل أم برثن قال
ذاك أننت أو : أما أنا فخامتي من حديد فقال عمر: اختذمت حلق الذهب فقال أبو موسى: هب فقالفرأى يف يد زياد خامتاً من ذ

  .أخبث من كان متختماً فليتختم خبامت من فضة

  .كان أبو موسى أثط قصرياً خفيف اللحم رضي اهللا عنه: قال ابن بريدة

  .وله يف مسند بقي ثالث مئة وستون حديثاً

  .أربعون حديثاً وتفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم خبمسة عشر حديثاً وكان إماماً ربانياًوقع له يف الصحيحني تسعة و

  .جود ترمجته ابن سعد وابن عساكر

  .وأسلم مبكة وهاجر إىل احلبشة. قدم أبو موسى مكة وحالف أبا أحيحة األموي: قال الواقدي وغريه

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إىل أرض النجاشي فبعث وقال أبو إسحاق السبيعي عن أيب بردة عن أبيه أمرنا ر
  .قريش عمراً وعمارة بن الوليد ومجعوا له هدية

  .ومل يذكره ابن عقبة وابن إسحاق وأبو معشر فيمن هاجر إىل احلبشة

عليه وسلم إذا أصابتنا السماء لوجدت منا لو رأيتنا وحنن خنرج مع نبينا صلى اهللا : قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه قال يل أيب
  .ريح الضأن من لباسنا الصوف

  .خرج أبوك حني نزع عن البصرة وما معه إال ست مئة درهم عطاء عياله: حدثتين أمي قالت: قال محيد بن هالل عن أيب بردة قال

هلم يا ابن أخي فنظرت فإذا : ه قرحته فقالدخلت على معاوية حني أصابت: سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال
إن وليت فاستوص ذا فإن أباه كان أخاً يل : ليس عليك بأس إذ دخل ابنه يزيد فقال له معاوية: قرحته فقلت: هو قد سربت يعين

  .أو خليالً غري أين قد رأيت يف القتال ما مل ير

  .احفظ كما حفظت: الائتين بكل شيء كتبته فمحاه مث ق: قال أيب: وقال أبو بردة

  .كان احلكمان أبا موسى وعمراً وكان أحدمها يبتغي الدنيا واآلخر يبتغي اآلخرة: ابن عون عن احلسن قال

  .إين ألغتسل يف البيت املظلم فأحين ظهري حياء من ريب: أن أبا موسى قال: محاد بن سلمة عن قتادة عن أيب جملز

  .رأيت أبا موسى داخالً من هذا الباب وعليه مقطع ومطرف حريي: لزهري بن معاوية عن عبد امللك بن عمري قا

اللهم اجعل عبيداً أبا عامر فوق أكثر الناس يوم : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عاصم بن دلة عن أيب وائل عن أيب موسى
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  .فقتل أبو موسى قاتله. فقتل يوم أوطاس". القيامة

  .أعمقوا يل قربي :  موسى قالاجلريري عن قسامة بن زهري عن أيب

  أبو أيوب األنصاري

السيد الكبري الذي خصه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالرتول عليه يف بين النجار إىل أن بنيت له حجرة أم . اخلزرجي النجاري البدري
  .املؤمنني سودة وبىن املسجد الشريف

  .بن غنم ابن مالك بن النجار بن ثعلبة بن اخلزرجخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف : امسه

جابر بن مسرة والرباء بن عازب واملقدام بن معد يكرب وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي وجبري بن نفري وسعيد بن املسيب : حدث عنه
 الرمحن وعبد الرمحن وموسى بن طلحة وعروة بن الزبري وعطاء بن يزيد الليثي وأفلح مواله وأبو رهم السماعي وأبو سلمة بن عبد

  .وحممد بن كعب والقاسم أبو عبد الرمحن وآخرون. ابن أيب ليلى وقرثع الضيب

ويف البخاري حديث ويف مسلم . سبعة: وله عدة أحاديث ففي مسند بقي له مئة ومخسة ومخسون حديثاً فمنها يف البخاري ومسلم
  .مخسة أحاديث

    : وليد بن أيب الوليد حدثنا أيوب بن خالد بن أيب أيوب األنصاري عن أبيه عن جدهحدثنا ابن وهب أخربنا حيوة أخربنا ال: حرملة

اللهم تقدر : اكتم اخلطبة مث توضأ مث صل ما كتب اهللا لك مث امحد ربك وجمده مث قل: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
نة تسميها خرياً يف ديين ودنياي وآخريت فاقدرها يل وإن كان فإن رأيت يل يف فال. وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب

  ".غريها خرياً يل منها فأمض يل أو قال اقدرها يل

ألجزينك على : أنه كان أمرياً على البصرة لعلي وأن أبا أيوب األنصاري وفد عليه فبالغ يف إكرامه وقال: ويف سرية ابن عباس
  .فوصله بكل ما يف املرتل فبلغ ذلك أربعني ألفاًإنزالك النيب صلى اهللا عليه وسلم عندك 

من : "ادفنوين حتت أقدامكم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: األعمش عن أيب ظبيان عن أشياخه عن أيب أيوب أنه قال
  ".مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة

ف عن غزاة إال عاماً استعمل على اجليش شاب فقعد مث جعل شهد أبو أيوب بدراً مث مل يتخل: ابن علية عن أيوب عن حممد قال
نعم إذا أنا مت : حاجتك قال: ما علي من استعمل علي فمرض وعلى اجليش يزيد ابن معاوية فأتاه يعوده فقال: يتلهف ويقول

  .فاركب يب مث تبيغ يب يف أرض العدو ما وجدت مساغاً فإذا مل جتد مساغاً فادفين مث ارجع

  .ال أجدين إال خفيفاً أو ثقيالً. 41التوبة ". انفروا خفافاً وثقاالً: "قال اهللا: كب به مث سار به مث دفنه وكان يقولفلما مات ر

: أقرى الناس مين السالم ولينطلقوا يب وليعبدوا ما استطاعوا قال: أن أبا أيوب قال ليزيد: وروى مهام عن عاصم بن دلة عن رجل

  .ففعلوا

وذكره . أن الروم يتعاهدون قربه ويرمونه ويستسقون به: فلقد بلغين.  عام غزا يزيد يف خالفة أبيه القسطنطينيةتويف: قال الواقدي
  .عروة واجلماعة يف البدريني

  .شهد العقبة الثانية: وقال ابن إسحاق
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  .مسي بذلك ألنه اختنت بقدوم: النجار: قال حممد بن سريين

  .ه وسلم آخى بني أيب أيوب ومصعب بن عمريأن النيب صلى اهللا علي: وعن ابن إسحاق

  .شهد أبو أيوب املشاهد كلها

  .جاء له حنو من مخسني حديثاً: وقال أمحد بن الربقي

  .قدم مصر يف البحر سنة ست وأربعني: قال ابن يونس

  .قدم دمشق زمن معاوية: وقال أبو زرعة النصري

  .شهد حرب اخلوارج مع علي: وقال اخلطيب

قال أهل املدينة لرسول : أخربنا أيب حدثنا عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر قال:  فرقدجعفر بن جسر بن
يا رسول اهللا ها هنا : فدخلها وخرج الناس ينظرون إليه كلما مر على قوم قالوا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم ادخل املدينة راشداً مهدياً

  . الناقة حىت بركت على باب أيب أيوبيعين" دعوها فإا مأمورة: "فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل يف بيتنا األسفل وكنت : أن أبا أيوب حدثه: يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن أيب رهم
ي أن نكون فوقك انتقل يا رسول اهللا ال ينبغ: يف الغرفة فأهريق ماء يف الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع املاء ونزلت فقلت

  .يا رسول اهللا كنت ترسل بالطعام فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدي: فأمر مبتاعه فنقل ومتاعه قليل قلت. إىل الغرفة

أقرعت األنصار أيهم يؤوي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب أيوب قال
فدخل أبو أيوب يوماً فإذا قصعة فيها . فكان إذا أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعام أهدي أليب أيوب. عهم أبو أيوبفقر

  ".إنه يغشاين ما ال يغشاكم: "بصل فلم يأكل منها وقال

حدثين أبو عبد اهللا الصناحبي : مسع أبا قالبة يقول: حدثنا حشرج بن نباتة عن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا حممد بن سابق: الصنعاين
" اكتم علي حيايت: "أي أصحابك أحب إليك قال: خلوت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: أن عبادة بن الصامت حدثه قال

من عسى أن يكون بعد هؤالء إال الزبري وطلحة وسعد : "مث من قال: مث سكت فقلت". أبو بكر مث عمر مث علي: "نعم قال: قلت
بيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيوب وأنت وأيب بن كعب وأبو الدرداء وابن مسعود وابن عفان وابن عوف مث هؤالء الرهط من وأبو ع

  .رواه اهليثم الشاشي يف مسنده. هذا حديث منكر". املوايل سلمان وصهيب وبالل وسامل موىل أيب حذيفة هؤالء خاصيت

    

ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب :  رباح عن أيب هريرة قالحدثنا كثري بن زيد عن الوليد بن: الواقدي
يا رسول اهللا كانت جارية : فلما أصبح فرأى رسول اهللا كرب ومع أيب أيوب السيف فقال. على باب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ك النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال له خرياًفضح. حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك

  .غريب جداً وله شويهد من حديث عيسى بن احملتار وابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر قريباً منه

  .حدثنا عمر بن أيب بكر عن عبد اهللا بن أيب عبيدة عن أبيه عن مقسم عن جابر بنحوه: وأبو بكر بن أيب شيبة

  .عن أيب األسود عن عروة حنوهوابن هليعة 

فجاء أبو . أعرست فدعا أيب الناس فيهم أبو أيوب وقد ستروا بييت جبنادي أخضر: عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  300  

من : فقال. غلبنا النساء يا أبا أيوب: يا عبد اهللا تسترون اجلدر فقال أيب واستحىي: فقال. أيوب فطأطأ رأسه فنظر فإذا البيت مستر
  .ال أدخل لكم بيتاً وال آكل لكم طعاماً. خشيت أن تغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك

  .غريب رواه النفيلي عن ابن علية عنه

إين : ما حيملك على هذا قال: كان أبو أيوب خيالف مروان فقال: ابن أيب ذئب عن عبد العزيز بن عباس عن حممد بن كعب قال
  . عليه وسلم يصلي الصلوات فإن وافقته وافقناك وإن خالفته خالفناكرأيت رسول اهللا صلى اهللا

انضم مركبنا إىل مركب أيب أيوب األنصاري يف البحر وكان معنا : مروان بن معاوية عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن أبيه قال
جزاك اهللا خرياً : هنا من إذا قلنا له: بفقلنا أليب أيو. جزاك اهللا خرياً وبراً فيغضب: رجل مزاح فكان يقول لصاحب طعامنا

  .إن من مل يصلحه اخلري أصلحه الشر: فكنا نتحدث. اقلبوه له: فقال. يغضب

  .ما تدع مزاحك: جزاك اهللا شراً وعراً فضحك وقال: فقال له املزاح

  .أن علياً استعمل أبا أيوب على املدينة: ذكر خليفة

  .فنيمل يشهد أبو أيوب مع علي ص: وقال احلاكم

  .إذا صاففتم العدو فادفنوين حتت أقدامكم: أن أبا أيوب غزا زمن معاوية فلما احتضر قال: األعمش عن أيب ظبيان

فسلمت . قدم أبو أيوب األنصاري العراق فأهدت له األزد جزراً معي: حدثنا إبراهيم اهلجري عن أيب صادق قال: ابن فضيل
إن رسول اهللا عهد : بيه وبرتوله عليك فمايل أراك تستقبل الناس تقاتلهم بسيفك قاليا أبا أيوب قد أكرمك اهللا بصحبة ن: وقلت

  .إلينا أن نقاتل مع علي الناكثني فقد قاتلناهم والقاسطني فهذا وجهنا إليهم يعين معاوية واملارقني فلم أرهم بعد هذا خرب واه

: أن أبا أيوب قدم على ابن عباس البصرة ففرغ له بيته وقال: حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أيب ثابت: إسحاق بن سليمان الرازي

عشرون ألفاً فأعطاه أربعني ألفاً وعشرين مملوكاً ومتاع : ألصنعن بك كما صنعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم عليك؟ قال
  .البيت

ى معاوية فأجلسه معه على السرير وحادثه قدم أبو أيوب عل: حدثنا حممد وحدثنا عمر بن كثري بن أفلح وهذا حديثه قال: ابن عون
أنا إذ أنت وأبوك على اجلمل األمحر : يا أبا أيوب من قتل صاحب الفرس البلقاء اليت جعلت جتول يوم كذا وكذا؟ قال: وقال

  .مه وقال ما حنن عن هذا سألناك: فقال معاوية. فنكس معاوية وتنمر أهل الشام وتكلموا. معكما لواء الكفر

صدق رسول اهللا صلى اهللا : دخل أبو أيوب على معاوية فقال: مسعت عمارة بن غزية قال: ق الفزاري عن إبراهيم بن كثريأبو إسحا
ما أجرأه ال أكلمه أبداً : فبلغت معاوية فصدقه فقال". يا معشر األنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصربوا: "عليه وسلم مسعته يقول
: هل لك من حاجة؟ قال: فوره إىل الغزو فمرض فعاده يزيد بن معاوية وهو على اجليش فقالوخرج من . وال يؤويين وإياه سقف

  .احلديث... ما ازددت عنك وعن أبيك إال غىن إن شئت أن جتعل قربي مما يلي العدو

أما إين . مكمإذا مت فامحلوين فإذا صافقتم العدو فارموين حتت أقدا: أغزى أبو أيوب فمرض فقال: األعمش عن أيب ظبيان قال
  .إسناده قوي". من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة: "سأحدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول

    

أتيت مصر فرأيت الناس قد قفلوا من غزوهم فأخربوين أم ملا كانوا عند انقضاء : جرير عن قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  301  

إذا قبضت فلتركب اخليل مث سريوا حىت تلقوا العدو :  يراهم العدو حضر أبا أيوب املوت فدعا الصحابة والناس فقالمغزاهم حيث
فريدوكم فاحفروا يل وادفنوين مث سووه فلتطأ اخليل والرجال عليه حىت ال يعرف فإذا رجعتم فأخربوا الناس أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ".ال إله إال اهللا: النار أحد يقولأنه ال يدخل : "عليه وسلم أخربين

أغزى معاوية ابنه يف سنة مخس ومخسني يف الرب والبحر حىت أجاز م اخلليج وقاتلوا أهل : قال الوليد عن سعيد بن عبد العزيز
  .القسطنطينية على باا مث قفل

يا معشر العرب قد كان لكم : ا قالت الرومأن أبا أيوب قرب مع سور القسطنطينية وبين عليه فلما أصبحو: وعن األصمعي عن أبيه
فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن . مات رجل من أكابر أصحاب نبينا واهللا لئن نبش ال ضرب بناقوس يف بالد العرب: قالوا. الليلة شأن

  .قربه فأمطروا

فلقد بلغين أن الروم يتعاهدون . مات أبو أيوب سنة اثنتني ومخسني وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن القسطنطينية: قال الواقدي
  .قربه ويستسقون به

  .سنة اثنتني ومخسني: وقال حيىي بن بكري. مات سنة مخسني: وقال خليفة

  عبد اهللا بن سالم

  .من خواص أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم. أبو احلارث اإلسرائيلي حليف األنصار. اإلمام احلرب املشهود له باجلنة. ابن احلارث

يوسف وحممد وبشر بن شغاف :  أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد اهللا بن معقل وعبد اهللا بن حنظلة بن الغسيل وابناهحدث عنه
  .وأبو سعيد املقرئ وأبو بردة بن أيب موسى وقيس بن عباد وأبو سلمة ابن عبد الرمحن وعطاء بن يسار وزرارة بن أوىف وآخرون

  . نقله الواقديممن شهد فتح بيت املقدس: وكان فيما بلغنا

  .امسه احلصني فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا: قال حممد بن سعد

أسلم عبد اهللا بن سالم قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروى قيس بن الربيع وهو ضعيف عن عاصم عن الشعيب قال
  .رة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقدومهفهذا قول شاذ مردود مبا يف الصحيح من أنه أسلم وقت هج. بعامني

  .وهو حليف القواقلة. هو من ولد يوسف ين يعقوب عليهما السالم: قال ابن سعد

  .وله إسالم قدمي بعد أن قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو من أحبار اليهود: قال

ا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة اجنفل الناس عليه مل: حدثنا زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن سالم قال: قال عوف األعرايب
يا أيها الناس أفشوا السالم : "فكان أول شيء مسعته يقول. وكنت فيمن اجنفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب

  ".وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم

إين سائلك عن ثالث ال : أن عبد اهللا بن سالم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقدمه إىل املدينة فقال: وروى محيد عن أنس
" أخربين ن جربيل آنفاً: "ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل اجلنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال. يعلمها إال نيب

  .ذاك عدو اليهود من املالئكة: قال

أما أول أشراط الساعة فنار خترج من املشرق فتحشر الناس إىل املغرب وأما أول ما يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد حوت وأما : "قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  302  

  .أشهد أنك رسول اهللا: قال" وإذا سبق ماء املرأة نزع إليها. الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد

  .م إن يعلموا بإسالمي توين فأرسل إليهم فسلهم عينيا رسول اهللا إن اليهود قوم ت وإ: وقال

: ؟ قالوا"أرأيتم إن أسلم تسلمون: "قال. حربنا وابن حربنا وعاملنا وابن عاملنا: قالوا" أي رجل ابن سالم فيكم: "فقال. فأرسل إليهم

شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن : فقالوا. سول اهللاأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً ر: فخرج عبد اهللا فقال: قال. أعاذه اهللا من ذلك
  .يا رسول اهللا أمل أخربك أم قوم ت: فقال. جاهلنا

فاستشرفوا ينظرون ومسع ابن . جاء نيب اهللا: فقالوا. أقبل نيب اهللا إىل املدينة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: عبد الوارث
فلما خال نيب . ضع اليت خيترف فيها فسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم مث رجع إىل أهلهسالم وهو يف خنل خيترف فعجل قبل أن ي

     أشهد : اهللا جاء فقال

ولقد علمت اليهود أين سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فسلهم عين قبل أن يعلموا أين . أنك رسول اهللا وأنك جئت حبق
يا معشر اليهود ويلكم اتقوا اهللا فواهللا : " قالوا يف ما ليس يف فأرسل إليهم فجاؤوا فقالقد أسلمت فإم إن يعلموا إين قد أسلمت

ذاك سيدنا : قالوا" فأي رجل فيكم ابن سالم: "قال. ما نعلمه: قالوا". إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقاً وأين جئتكم حبق فأسلموا
: فخرج عليهم وقال". اخرج عليهم: "حاشى هللا ما كان ليسلم فقال: قالوا" مأفرأيتم إن أسل: "وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال

  .فأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. كذبت: قالوا. ويلكم اتقوا اهللا فواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا حقاً

ية نزلت يف ابن سالم وثعلبة بن سعية أن هذه اآل: ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد موىل زيد بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس
  .114، 113اآليتني آل عمران " ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة: "وأسد بن عبيد

إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم : ما مسعت رسول اهللا يقول ألحد: قال: مالك عن سامل أيب النضر عن عامر بن سعد عن أبيه
  .10األحقاف " ن بين إسرائيل على مثلهوشهد شاهد م: "وفيه نزلت

يدخل من هذا الفج رجل من : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: حدثنا عاصم بن دلة عن مصعب بن سعد عن أبيه: محاد
  .فجاء ابن سالم". أهل اجلنة

إسنادها " أنت مستمسك بالعروة الوثقىمتوت و: "أنه رأى رؤيا فقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له: وجاء من غري وجه
  .قوي

أنه ملا احتضر معاذ قعد يزيد عند : حدثنا زيد بن رفيع عن معبد اجلهين عن يزيد بن عمرية: أخربنا محاد بن عمرو: قال ابن سعد
: فسماهم وفيهم. عةإن العلم كما هو مل يذهب فاطلبه عند أرب: قال. أبكي ملا فاتين من العلم: ما يبكيك قال: فقال. رأسه يبكي

  ".هو عاشر عشرة يف اجلنة: "عبد اهللا ابن سالم الذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه

البخاري يف تارخيه حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمرية 
التمسوا العلم عند أيب الدرداء وسلمان وابن : قال. أوصنا يا أبا عبد الرمحن: ت قيل لهملا حضر معاذ بن جبل املو: الزبيدي قال

  ".إنه عاشر عشرة يف اجلنة: "مسعود وعبد اهللا بن سالم الذي أسلم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .هو عبد اهللا بن سالم: قال جماهد" ومن عنده علم الكتاب"

أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه : حدثنا معاذ بن عبد الرمحن عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه: أيب حيىيقال إبراهيم بن 
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  .إسناده ضعيف". اقرأ ذا ليلة وذا ليلة: "فقال. إين قد قرأت القرآن والتوراة: وسلم فقال

فال رخصة يف ذلك جلواز التبديل على مجيع نسخ التوراة فإن صح ففيه رخصة يف التكرار على التوراة اليت مل تبدل فأما اليوم 
فأما هذه الصحف اليت بأيدي هؤالء الضالل فما . املوجودة وحنن نعظم التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى عليه السالم ونؤمن ا

ويكفينا يف ذلك اإلميان امل . ه ورسلهأمنا باهللا ومالئكته وكتب: ونقف فال نعاملها بتعظيم وال بإهانة بل نقول. ندري ما هي أصالً
  .وهللا احلمد

زعم عبد اهللا بن حنظلة أن عبد اهللا بن سالم مر يف السوق عليه حزمة من حطب فقيل : عكرمة بن عمار عن حممد بن القاسم قال
ال يدخل اجلنة من كان : "لمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو. بلى ولكن أردت أن أقمع الكرب: أليس أغناك اهللا؟ قال: له

  ".يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب

  .اتفقوا على أن ابن سالم تويف سنة ثالث وأربعني

  .وقد ساق احلافظ ابن عساكر ترمجته يف بضع عشرة ورقة

  .أن ابن سالم كان امسه احلصني فغريه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا: الواقدي عن أيب معشر عن املقربي وآخر

وفيه : أن عبد اهللا بن سالم أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة احلديث: حدثنا محيد عن أنس: يزيد بن هارون ومجاعة قالوا
  .وحنو ذلك. شرنا وابن شرنا: قالوا

  .يا رسول اهللا هذا الذي كنت أخاف: يقول عبد اهللا: قال

سائلك عن أشياء ال يعلمها إال :  النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه ابن سالم فقالقدم: محاد بن سلمة عن ثابت ومحيد عن أنس قال
  .احلديث... نيب فإن أخربتين ا آمنت بك

    

مث أرسل إىل فالن وفالن . قال أشهد أن اليهود جيدونك عندهم يف التوراة: حدثنا عوف عن احلسن قال عبد اهللا بن سالم: هوذة
أرأيتم إن أسلم : "قال. سيدنا وابن سيدنا وعاملنا وابن عاملنا: قالوا" اهللا بن سالم فيكم وما أبوه؟ما عبد : "نفر مساهم فقال

  .يا عبد اهللا ما كنا خنشاك على هذا وخرجوا: فقالوا. إنه ال يسلم فدعاء فخرج عليهم وتشهد: قالوا". أتسلمون

  .10األحقاف ". هد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكربمتقل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شا: "وأنزل اهللا

كنت يف مسجد املدينة فجاء رجل بوجهه أثر من خشوع : حدثنا ابن عون عن ابن سريين عن قيس بن عباد قال: إسحاق األرزق
ه فحدثته فلما استأنس فلما خرج اتبعته حىت دخل مرتله فدخلت مع. هذا من أهل اجلنة فصلى ركعتني فأوجز فيهما: فقال القوم

إين رأيت رؤيا : وسأحدثك. سبحان اهللا ما ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم: قال. إم قالوا ملا دخلت املسجد كذا وكذا: قلت
فقصصتها على النيب صلى اهللا عليه وسلم رأيت كأين يف روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله يف األرض وأعاله يف السماء يف 

فلما أصبحت . استمسك بالعروة فاستيقظت وإا لفي يدي: فقيل. فصعدت حىت أخذت بالعروة. اصعد عليه: وة فقيل يلأعاله عر
أما الروضة فروضة اإلسالم وأما العمود فعمود اإلسالم وأما العروة : "أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقصصتها عليه فقال

  .وهو عبد اهللا بن سالم: قال".  متوتفهي العروة الوثقى أنت على اإلسالم حىت

قدمت املدينة فجلست إىل شيخة يف املسجد فجاء : محاد بن زيد عن عاصم بن دلة عن املسيب بن رافع عن خرشة بن احلر قال
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 زعم هؤالء أنك: فقام خلف سارية فصلى ركعتني فقمت إليه فقلت. هذا رجل من أهل اجلنة: شيخ يتوكأ على عصا له فقال رجل

انطلق فسلك يب : رأيت كأن رجالً أتاين فقال: اجلنة هللا يدخلها من يشاء إين رأيت على عهد رسول اهللا رؤيا: من أهل اجلنة فقال
مث عرضت يل طريق . إنك لست من أهلها: فبينا أنا أمشي إذ عرض يل طريق عن مشايل فأردت أن أسلكها فقال. يف منهج عظيم

وإذا عمود من حديد . إىل جبل زلق فأخذ بيدي فرحل يب فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ومل أمتاسكعن مييين فسلكتها حىت انتهيت 
فقصصتها على رسول اهللا صلى اهللا . استمسك بالعروة: يف أعاله عروة من ذهب فأخذ بيدي فرحل يب حىت أخذت بالعروة فقل يل

ما الطريق اليت عرضت عن مشالك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما رأيت خرياً أما املنهج العظيم فاحملشر وأ: "عليه وسلم فقال
وهو عبد اهللا ". اليت عن ميينك فطريق أهل اجلنة وأما اجلبل الزلق فمرتل الشهداء وأما العروة فعروة اإلسالم فاستمسك ا حىت متوت

  .بن سالم

من سره أن : حلقة فيهم ابن سالم حيدثهم فلما قام قالواكنت جالساً يف : جرير عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة قال
  .فذكر احلديث بطوله وهو صحيح... ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا فتبعته فسألته

  .أنه شهد فتح اوند: وروى بشر بن شغاف عن عبد اهللا بن سالم

. أدركين وليس يل ركوب فامحلوين حىت تضعوين بني الصفنيإن : نبئت أن عبد اهللا بن سالم قال: قال أيوب عن ابن سريين قال

  .يعين قبال األعماق

كان عبد اهللا بن سالم إذا دخل املسجد سلم على النيب صلى اهللا عليه : حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال: حممد بن مصعب
  .هللا عليه وسلم وتعوذ من الشيطانوإذا خرج سلم على النيب صلى ا. اللهم افتح لنا أبواب رمحتك: وسلم وقال

أتيت املدينة فإذا عبد اهللا بن سالم جالس يف حلقة متخشعاً عليه : حفص بن غياث عن أشعث عن أيب بردة بن أيب موسى قال
خيك أنا ابن أ: من أنت؟ قلت: فقام فأتبعته فقال. إذا شئت: جئت وحنن نريد القيام فأذنت له أو قلت. يا أخي: سيماء اخلري فقال

إنكم بأرض الريف وإنكم تسالفون الدهاقني فيهدون لكم : فرحب يب وسألين وسقاين سويقاً مث قال. أنا أبو بردة ابن أيب موسى
  .محالن القت والدواخل فال تقربوها فإا نار

  .وأرخه مجاعة. قد مر موت عبد اهللا يف سنة ثالث وأربعني باملدينة

    

أخربنا أبو الوقت السجزي أخربنا عبد الرمحن بن حممد أخربنا : أخربنا عبد اهللا بن عمر: عة قالواأخربنا عمر بن حممد العمري ومجا
أبو حممد بن محوية أخربنا عيسى بن عمر أخربنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدرامي أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب 

لو نعلم أي : عدنا نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتذاكرنا فقلناق: كثري عن أيب سلمة عن عبد اهللا بن سالم قال
سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم يا أيها الذين آمنوا مل تقولون : "فأنزل اهللا. األعمال أحب إىل اهللا لعملنا

  ..حىت ختمها. 2و1الصف " ما ال تفعلون

فقرأها علينا : فقرأها علينا عبد اهللا بن سالم قال حيىي: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ختمها قال أبو سلمةفقرأها علينا رسو: قال
أبو سلمة فقرأها علينا حيىي فقرأها علينا األوزاعي فقرأها علينا حممد فقرأها علينا الدارمي فقرأها علينا عيسى فقرأها علينا ابن محوية 

  .رأها علينا أبو الوقت فقرأها علينا عبد اهللا بن عمرفقرأها علينا الداوودي فق
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  .فقرأها علينا شيوخنا: قلت

انطلق نيب اهللا وأنا معه حىت دخلنا كنيسة : حدثنا عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن عوف بن مالك قال: صفوان بن عمرو احلمصي
فأسكتوا مث أعاد عليهم ".  رسول اهللا حيط اهللا عنكم الغضبأروين يا معشر يهود اثين عشر رجالً يشهدون أن حممداً: "اليهود فقال

  .فلم جيبه أحد

أي رجل . كما أنت يا حممد: فلما كاد خيرج قال رجل". فواهللا ألنا احلاشر وأنا العاقب وأنا املصطفى آمنتم أو كذبتم: "قال
كذبت فقال رسول اهللا : فقالوا.  الذي جتدونه يف التوراةفإين أشهد باهللا أنه نيب اهللا: قال. ما فينا أعلم منك: تعلمونين فيكم؟ قالوا
األحقاف " أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد: "وأنزلت. فخرجنا وحنن ثالثة: قال"! كذبتم: "صلى اهللا عليه وسلم

  .اآلية. 10

  .يعين ابن سالم. ويف الصحيح حنوه من حديث أنس بن مالك وهو عبد اهللا

  تزيد بن ثاب

  .ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة

كاتب الوحي رضي اهللا . اإلمام الكبري شيخ املقرئني والفرضيني مفيت املدينة أبو سعيد وأبو خارجة اخلزرجي النجاري األنصاري
  .عنه

  .ه القرآن بعضه أو كله ومناقبه مجةوقرأ علي. حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن صاحبيه

أبو هريرة وابن عباس وقرآ عليه وابن عمر وأبو سعيد اخلدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبو أمامة بن سهل : حدث عنه
ن الفقيه خارجة وسليمان وأبان بن عثما: وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي ومروان بن احلكم وسعيد بن املسيب وقبيصة بن ذؤيب وابناه

وعطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار وعبيد بن السباق والقاسم بن حممد وعروة وحجر املدري وطاووس وبسر بن سعيد وخلق 
  .كثري

  .وتال عليه ابن عباس وأبو عبد الرمحن السلمي وغري واحد

  .وكان من محلة احلجة وكان عمر بن اخلطاب يستخلفه إذا حج على املدينة

فلما هاجر . وكان أحد األذكياء. وقد قتل أبوه قبل اهلجرة يوم بعاث فريب زيد يتيماً. الغنائم يوم الريموكوهو الذي توىل قسمة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم أسلم زيد وهو ابن إحدى عشرة سنة فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود ليقرأ له 

  ".فإين ال آمنهم: "قال. كتبهم

  . ولد زيد بن ثابت سعيداً وبه كان يكىن وأمه أم مجيل:قال ابن سعد

خارجة وسليمان وحيىي وعمارة وإمساعيل وأسعد وعبادة وإسحاق وحسنة وعمرة وأم إسحاق وأم كلثوم وأم هؤالء أم : وولد لزيد
  .سعد ابنة سعد بن الربيع أحد البدريني

زيد وعبد الرمحن وعبيد اهللا وأم كلثوم ألم : عاذ بن أنس وولد لهإبراهيم وحممد وعبد الرمحن وأم حسن من عمرة بنت م: وولد له
  .ولد وسليط وعمران واحلارث وثابت وصفية وقريبة وأم حممد ألم ولد
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  .زيد يكىن أبا سعيد ويقال أبو خارجة: قال البخاري ومسلم والنسائي

  .له كنيتان: وقال حممد بن أمحد املقدمي

وأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتعلم كتابة .  عليه السالم املدينة وأنا ابن إحدى عشرة سنةقدم النيب: روى خارجة عن أبيه قال
  .وكنت أكتب فأقرأ إذا كتبوا إليه: قال. يهود

    

م من بين يا رسول اهللا هذا غال: قال أيت يب النيب صلى اهللا عليه وسلم مقدمة املدينة فقالوا: ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه
يا زيد تعلم يل : "فقرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعجبه ذلك وقال. النجار وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة

  ".كتاب يهود فإين واهللا ما آمنهم على كتايب

  . إليهمفتعلمته فما مضى يل نصف شهر حىت حذقته وكنت أكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كتب: قال

  ".فتعلمها فتعلمتها يف سبعة عشر يوماً: "ال قال: قلت". أحتسن السريانية: "قال يل رسول اهللا: األعمش عن ثابت بن عبيد قال زيد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه : حدثنا سليمان بن خارجة بن زيد عن أبيه عن جده قال: الوليد بن أيب الوليد
  .يل فكتبتهالوحي بعث إ

  .يرويه الليث عنه

ال "اكتب : "فقال: قال" ادع يل زيداً وقل له جييء بالكتف والدواة: "أبو إسحاق عن الرباء قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  . وذكر احلديث84النساء " يستوي القاعدون

أخربنا : بن هبة اهللا عن زينب وعبد املعز اهلروي قاالأخربنا حممد بن عبد السالم عن زينب بنت عبد الرمحن الشعرية أخربنا أمحد 
زاهر بن طاهر أخربنا أبو سعد الكنجروذي أخربنا أبو أمحد احلاكم أخربنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي هو ابن اجلعد أخربنا ابن 

فدفعوا يف يدي وفروا : قالكنت مع زيد بن ثابت باألسواف فأجد طرياً فدخل زيد : ابن سعد قال: أيب ذئب عن شرحبيل يعين
  .ال أم لك أمل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم ما بني البتيها: فأخذ الطري فأرسله مث ضرب يف قفاي وقال

  .شرحبيل فيه لني ما

 صلى اهللا إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا: وقال عبيد بن السباق حدثين زيد أن أبا بكر قال له
  .عليه وسلم فتتبع القرآن فامجعه

  !.كيف تفعلون شيئاً مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقلت

  .هو واهللا خري: قال

فكنت أتتبع القرآن أمجعه من الرقاع . فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر
  .لواألكتاف والعسب وصدور الرجا

  .مجع القرآن على عهد رسول اهللا أربعة كلهم من األنصار أيب ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد: قال أنس

  ".أفرض أميت زيد بن ثابت: "خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وجاء حنوه من حديث ابن عمر
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  ".أفرض أميت زيد بن ثابت: "ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: مندل بن علي عن ابن جريج عن حممد بن كعب

قال رسول اهللا : حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس: حدثنا سفيان بن وكيع: وقال الترمذي
  ".وأفرضهم زيد بن ثابت: "احلديث وفيه". أرحم أميت بأميت أبو بكر: "صلى اهللا عليه وسلم

  .ب وحديث احلذاء صححه الترمذيهذا غري

  .ال يدل على حتتم تقليده يف الفرائض كما ال يتعني تقليد أيب يف قراءته وما انفرد به" أفرضهم زيد وأقرأهم أيب"بتقدير صحة : قلت

  .الفرائض والقرآن: غلب زيد الناس على اثنتني: روى عاصم عن الشعيب قال

  . اهللا عليه وسلم يوم اخلندق وكساين قبطيةأجازين رسول اهللا صلى: ويروى عن زيد قال

  .أجزت يف اخلندق وكانت وقعة بعاث وأنا ابن ست سنني: وعنه قال

. رجل منا ورجل منكم: ملا تويف رسول اهللا قام خطباء األنصار فتكلموا وقالوا: داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال

  . من املهاجرين وحنن أنصاره وإمنا يكون اإلمام من املهاجرين وحنن أنصارهإن رسول اهللا كان: فقام زيد بن ثابت فقال

  .جزاكم اهللا خرياً يا معشر األنصار وثبت قائلكم لو قلتم غري هذا ما صاحلناكم: فقال أبو بكر

  .هذا إسناد صحيح رواه الطيالسي يف مسنده عن وهيب عنه

عمر وعلي وابن مسعود وزيد : حاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان أصحاب الفتوى من أص: روى الشعيب عن مسروق قال
  .وأيب وأبو موسى

  .عمر وعلي وزيد وابن مسعود: القضاة أربعة: جمالد عن الشعيب قال

  .كان عمر يستخلف زيداً يف كل سفر: وعن القاسم بن حممد

يرمحه اهللا فقد كان عامل الناس يف : يوم فقال ابن عمرمات عامل الناس ال: كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت فقلت: وعن سامل
  .فرقهم عمر يف البلدان واهم أن يفتوا برأيهم وحبس زيد بن ثابت باملدينة يفيت أهلها. خالفة عمر وحربها

    

  .ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحداً يف الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء: وعن سليمان بن يسار قال

  .أن عمر استخلف زيداً وكتب إليه من الشام إىل زيد بن ثابت من عمر: ن يعقوب بن عتبةوع

  .كان عمر يستخلف أيب فقلما رجع إال أقطعه حديقة من خنل: قال خارجة بن زيد

سعود من يعذرين من ابن م: مسعت عثمان يقول: قال ثعلبة ابن أيب مالك: حدثنا الضحاك بن عثمان عن الزهري قال: الواقدي
  .هال غضب على أيب بكر وعمر إذ عزاله عن ذلك ووليا زيداً فاتبعت فعلهما! غضب إذ مل أوله نسخ املصاحف

قال . اجعل بيين وبينك رجالً: أيف سلطانك يا عمر قال: فبكى أيب مث قال. تنازع أيب وعمر يف جداد خنل: مغرية عن الشعيب قال
فقال . فأعف أمري املؤمنني من اليمني: قال. ما يل بينة: بينتك يا أيب قال: فقال.  إليهفانطلقا حىت دخال عليه فتحاكما. زيد: أيب

  .ال تعف أمري املؤمنني من اليمني إن رأيتها عليه: عمر

  .وتابعه سيار عن الشعيب

  .استعمل عمر زيداً على القضاء وفرض له رزقاً: حدثنا حجاج عن نافع قال: عبد الواحد بن زياد
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أنت خارج : فقال له عثمان. ملا حصر عثمان أتاه زيد بن ثابت فدخل عليه الدار: ثنا ابن أيب الزناد عن أبيه وآخر قاالحد: الواقدي
وجعل يقول يا لألنصار . فخرج فكان يذب الناس ويقول هلم فيه حىت رجع أناس من األنصار. الدار أنفع يل منك ها هنا فذب عين
  . إن دمه حلرامكونوا أنصار هللا مرتني انصروه واهللا

فمر به . فكان بينهما كالم وأخذ بتلبيب زيد هو وأناس معه. ما يصلح معك أمر: فجاء أبو حية املازين مع ناس من األنصار فقال
! أتصنع هذا برجل لو مات الليلة ما دريت ما مرياثك من أبيك: ناس من األنصار فلما رأوهم أرسلوه وقال رجل منهم أليب حية

  .لو هلك عثمان وزيد يف بعض الزمان هللك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غريمها: قال الزهري

  .أخرجه الدارمي

  .لوال أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أا ستذهب من الناس: مسعت الزهري يقول: وقال جعفر بن برقان

كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت وكان إمام الناس عندنا : قال مالك: وروى سعيد بن عامر عن محيد بن األسود قال
  .بعد زيد ابن عمر

  .الناس على قراءة زيد وعلى فرض زيد: قال أمحد بن عبد اهللا العجلي

  .لقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم: وعن ابن عباس قال

لألخوات لألب واألم . عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا أنه كان يقول يف أخوات ألب وأم وإخوة وأخوات ألباألعمش 
  .الثلثان فما بقي فللذكور دون اإلناث

أتيت املدينة فوجدت زيد بن : أتترك قول عبد اهللا فقال: فقال له بعض أصحابه. فقدم مسروق املدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه
  .كان زيد يشرك بني الباقني: يعين. الراسخني يف العلمثابت من 

تنح يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأخذ له بركابه فقال. حممد بن عمرو عن أيب سلمة أن ابن عباس قام إىل زيد بن ثابت
  .إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكربائنا: وسلم فقال

  .زيد وعبد اهللا وابن عباس:  أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله يف الفقه إال ثالثةمل يكن من الصحابة أحد له: قال علي بن املديين

نعم حدث فيه بالذي : أكان هذا فإن قالوا: بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن األمر: شعيب بن أيب محزة عن الزهري
  .فذروه حىت يكون: مل يكن قال: وإن قالوا. يعلم

نعم تكلم فيه وإال مل : آهللا كان هذا فإن قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال:  أبيه قالموسى بن علي بن رباح عن
  .يتكلم

أن مروان دعا زيد بن ثابت وأجلس له قوماً خلف ستر فأخذ يسأله وهم يكتبون ففطن زيد : الثوري عن ابن أيب خالد عن الشعيب
  .يا مروان أغدراً إمنا أقول برأيي: فقال

  .فمحوه: اه إبراهيم بن محيد الرؤاسي عن ابن أيب خالد حنوه وزادرو

هؤالء بنو : حج بنا أبو الوليد وحنن ولد سريين سبعة فمر بنا على املدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال: هشام عن ابن سريين قال
  .عبد وحيىي ألمفما أخطأ وكان حممد وم: قال. هؤالء ألم وهذان ألم وهذان ألم: فقال زيد. سريين

  .كان زيد بن ثابت من أفكه الناس يف أهله وأزمته عند القوم: وروى األعمش عن ثابت بن عبيد قال



الذهيب-سري أعالم النبالء  309  

إنه من ال يستحيي : فقال. خرج زيد بن ثابت يريد اجلمعة فاستقبل الناس راجعني فدخل داراً فقيل له: هشام عن ابن سريين قال
  .من الناس ال يستحيي من اهللا

    

مات حرب األمة ولعل اهللا أن جيعل يف ابن عباس منه : ملا مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: ن زيد عن حيىي بن سعيد قالمحاد ب
  .خلفاً

هكذا ذهاب العلماء دفن اليوم علم : ملا مات زيد جلسنا إىل ابن عباس يف ظل فقال: محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار قال
  .كثري

وجاء نساء األنصار فجعل . ملا مات زيد بن ثابت وصلى عليه مروان ونزل نساء العوايل: يب الزناد عن أبيه قالحدثنا ابن أ: الواقدي
  .ال نسمع منك ولنبكني عليه ثالثاً وغلبنه: فقلن. خارجة يذكرهن اهللا ال تبكني عليه

  .وأرسل مروان جبزر فنحرت وأطعموا الناس: قال الواقدي

  : وفيه يقول حسان بن ثابت

  ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت  للقوافي بعد حسان وابنه فمن

فضربه . أن عبادة ابن الصامت دعا نبطياً ميسك دابته عند بيت املقدس فأىب: حدثنا قيس به سعد عن مكحول: وقال جرير بن حازم
اجلس للقصاص فقال : فقال. فضربتهأمرته فأىب وأنا يف حدة : ما دعاك إىل ما صنعت ذا قال: فقال. فاستعدى عليه عمر. فشجه

  .أتقيد لعبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية: زيد ابن ثابت

أن الصديق اعتمد عليه يف كتابة القرآن العظيم يف صحف ومجعه من أفواه الرجال ومن األكتاف والرقاع : ومن جاللة زيد
ا الفاروق مث كانت بعد عند أم املؤمنني حفصة إىل أن ندب عثمان زيد واحتفظوا بتلك الصحف مدة فكانت عند الصديق مث تسلمه

بن ثابت ونفراً من قريش إىل كتاب هذا املصحف العثماين الذي به اآلن يف األرض أزيد من ألفي ألف نسخة ومل يبق بأيدي األمة 
  .قرآن سواه وهللا احلمد

مات سنة مخس وأربعني عن ست ومخسني : لواقدي وهو إمام املؤرخنيفقال ا: وقد اختلفوا يف وفاة زيد رضي اهللا عنه على أقوال
  .سنة وتبعه على وفاته حيىي بن بكري وشباب وحممد بن عبد اهللا بن منري

  .وسنة ست ومخسني أثبت: مث قال. مات سنة مخس وأربعني: وقال أبو عبيد

  .وقال أمحد بن حنبل وعمرو بن علي سنة إحدى ومخسني

  .سنة مخس ومخسني: يثم وحيىي بن معنيوقال املدائين واهل

  .سنة مخس وأربعني فاهللا أعلم: وقال أبو الزناد

مل أخالف علياً يف شيء من قراءته وكنت أمجع حروف علي فألقى ا زيداً يف املواسم : حفص عن عاصم عن أيب عبد الرمحن قال
  .لتاءفما اختلفا إال يف التابوت كان زيد يقرأ باهلاء وعلي با. باملدينة

  تميم الداري
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  .صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو رقية متيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذمية اللخمي الفلسطيين

  .بطن من خلم وخلم فخذ من يعرب بن قحطان: والدار

  . الدجالوفد متيم الداري سنة تسع فأسلم فحدث عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب بقصة اجلساسة يف أمر

  .وكان عابداً تالء لكتاب اهللا. ولتميم عدة أحاديث

ابن عباس وابن موهب عبد اهللا وأنس بن مالك وكثري ابن مرة وعطاء بن يزيد الليثي وزرارة بن أوىف وشهر بن حوشب : حدث عنه
  .وآخرون

  .مل يزل باملدينة حىت حتول بعد قتل عثمان إىل الشام: قال ابن سعد

  .كان وفد الداريني عشرة فيهم متيم: قال ابن سعد.  أخو أيب هند الداريهو: قال البخاري

: قال. يا رسول اهللا إن اهللا مظهرك على األرض كلها فهب يل قرييت من بيت حلم: ملا أسلم متيم قال: قال عكرمة: قال ابن جريج

  .وكتب له ا" هي لك"

ليس لك أن : "مضاه وذكر الليث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لهأنا شاهد ذلك فأ: فجاء متيم بالكتاب إىل عمر فقال: قال
  ".تبيع

  .فهي يف أيدي أهله إىل اليوم: قال

  .حربى وبيت عينون: ليس للنيب صلى اهللا عليه وسلم قطيعة سوى: قال الواقدي

  .أقطعهما متيماً وأخاه نعيماً

ري وعدي بن بداء فمات بأرض كفر فقدما بتركته ففقدوا جاماً خرج سهمي مع متيم الدا: ويف الصحيح من حديث ابن عباس قال
  .اشتريناه من متيم وعدي: من فضة فأحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث وجدوا اجلام مبكة فقيل

 إذا حضر شهادة بينكم: "لشهادتنا أحق من شهادما وأن اجلام لصاحبهم وفيهم نزلت آية: فقام رجالن من أولياء السهمي فحلفا
  .110املائدة " أحدكم املوت

  .سلمان وابن سالم ومتيم الداري: قال. 45الرعد " ومن عنده علم الكتاب: "قال قتادة

  .أيب وعثمان وزيد ومتيم الداري: مجع القرآن على عهد رسول اهللا: وروى قرة عن ابن سريين قال

  .عكان متيم خيتم القرآن يف سب: وروى أبو قالبة عن أيب املهلب

  .داري كان يقرأ القرآن يف ركعةأن متيماً ال: وروى عاصم األحول عن ابن سريين

صلى ليلة حىت أصبح أو كاد يقرأ آية : هذا مقام أخيك متيم الداري: قال يل رجل من أهل مكة: وروى أبو الضحى عن مسروق
  .20اجلاثية " وا الصاحلاتأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعمل: "يرددها ويبكي

أن متيماً الداري نام ليلة مل يقم يتهجد فقام سنة مل ينم فيها عقوبة للذي : أبو نباتة يونس بن حيىي عن املنكدر بن حممد عن أبيه
  .صنع

أحدهم لعلك من الذين يقرأ : كم جزؤك قال: فقلت. أتيت متيماً الداري فحدثنا: سعيد اجلريري عن أيب العالء عن رجل قال
قد قرأت القرآن يف هذه الليلة فوالذي نفسي بيده ألن أصلي ثالث ركعات نافلة أحب إيل من أن أقرأ : القرآن مث يصبح فيقول
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واهللا إنكم معاشر صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بقي منكم جلدير : فلما أغضبين قلت. القرآن يف ليلة مث أصبح فأخرب به
  .موا وأن تعنفوا من سألكمأن تسكتوا فال تعل

أال أحدثك يا ابن أخي؟ أرأيت إن كنت أنا مؤمناً قوياً وأنت مؤمن ضعيف فتحمل قويت على : فلما رآين قد غضبت الن وقال
ضعفك فال تستطيع فتنبت أو رأيت إن كنت أنت مؤمناً قوياً وأنا مؤمن ضعيف حني أمحل قوتك على ضعفي فال أستطيع فأنبت 

  .فسك لدينك ومن دينك لنفسك حىت يستقيم لك األمر على عبادة تطيقهاولكن خذ من ن

قدمت املدينة فلبثت يف املسجد ثالثاً ال أطعم فأتيت عمر : محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب العالء عن معاوية بن حرمل قال
  . خري املؤمنني فانزل عليهاذهب إىل: قال. معاوية بن حرمل: من أنت قلت: قال. تائب من قبل أن تقدر عليه: فقلت

وكان متيم الداري إذا صلى ضرب بيديه على ميينه ومشاله فذهب برجلني فصليت إىل جنبه فأخذين فأتينا بطعام فبينا حنن ذات : قال
ل به حىت قام فلم يز! يا أمري املؤمنني ومن أنا وما أنا: فقال. قم إىل هذه النار: ليلة إذ خرجت نار باحلرة فجاء عمر إىل متيم فقال

ليس من رأى : فجعل عمر يقول. فانطلقا إىل النار فجعل متيم حيوشها بيده حىت دخلت الشعب ودخل متيم خلفها. معه وتبعتها
  .كمن مل ير قاهلا ثالثاً

  .مسعها عفان من محاد وابن حرمل ال يعرف

  .ألف درهم خيرج فيه إىل الصالةأن متيماً الداري اشترى رداء ب: وقتادة أيضاً عن أنس. قتادة عن ابن سريين

  .أن متيماً أخذ حلة بألف يلبسها يف الليلة الىت ترجى فيها ليلة القدر: وروى محاد عن ثابت

  .أول من قص متيم الداري استأذن عمر فأذن له فقص قائماً: وروى الزهري عن السائب بن يزيد قال

ما : ماً استأذن عمر يف القصص سنني ويأىب عليه فلما أكثر عليه قالأن متي: أسامة بن زيد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن
  .عظ قبل أن أخرج للجمعة: مث قال. ذاك الربح: قال عمر. أقرأ عليهم القرآن وآمرهم باخلري وأاهم عن الشر: تقول قال

  .فلما كان عثمان استزاده فزاده يوماً آخر. فكان بفعل ذلك

يا عمر : فقال له متيم. رأى عمر متيماً الداري يصلي بعد العصر فضربه بدرته على رأسه: وبرة قالخالد بن عبد اهللا عن بيان عن 
  .يا متيم ليس كل الناس يعلم ما تعلم: تضربين على صالة صليتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . الداريأول من أسرج يف املساجد متيم: وأخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أيب سعيد قال

  .حديث واحد" صحيح مسلم"منها يف . مات سنة أربعني وحديثه يبلغ مثانية عشر حديثاً: وجد على بالطة قرب متيم الداري: يقال

  أبو قتادة األنصاري السلمي

  .شهد أحداً واحلديبية وله عدة أحاديث. فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . امسه النعمان وقيل عمرو:امسه احلارث بن ربعي على الصحيح وقيل

وعبد اهللا بن معبد . حدث عنه أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وعطاء بن يسار وعلي بن رباح وعبد اهللا بن رباح األنصاري
الزماين وعمرو بن سليم الزرقي وأبو سلمة بن عبد الرمحن ومعبد بن كعب بن مالك وابنه عبد اهللا بن أيب قتادة ومواله نافع 

  .وآخرون
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خري فرساننا أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة بن : "روى إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".األكوع

إين ألغسل رأسي قد غسلت أحد شقيه إذ : قال أبو قتادة: حدثين حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أمه عن أبيه قال: الواقدي
  .هذه حرب قد حضرت: فقلت. وتبحث حبافرهامسعت فرسي جروة تصهل 

    ! الفزع الفزع: فقمت ومل أغسل شق رأسي اآلخر فركبت وعلي بردة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصيح

فأدرك املقداد فسايرته ساعة مث تقدمه فرسي وكان أجود من فرسه وأخربين املقداد بقتل مسعدة حمرزاً يعين ابن نضلة فقلت : قال
  .إما أن أموت أو أقتل قاتل حمرز: لمقدادل

  .فضرب فرسه فلحقه أبو قتادة فوقف له مسعدة فرتل أبو قتادة فقتله وجنب فرسه معه

ال ولكنه قتيل : "أبو قتادة قتل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فلما مر الناس تالحقوا ونظروا إىل بردي فعرفوها وقالوا: قال
  ".ه فخلوا بينه وبني سلبه وفرسهأيب قتادة عليه برد

" فما هذا الذي بوجهك: "نعم قال: قلت" اللهم بارك له يف شعره وبشره أفلح وجهك قتلت مسعدة؟: "فلما أدركين قال: قال

  .فبصق عليه فما ضرب علي قط وال قاح" فادن مين: "سهم رميت به قال: قلت

  .رة سنةفمات أبو قتادة وهو ابن سبعني سنة وكأنه ابن مخس عش

  .وأعطاين فرس مسعدة وسالحه: قال

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : مالك عن حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة قال
ربة قطعت وسلم عام حنني فلما التقينا رأيت رجالً قد عال املسلمني فاستدرت له من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ض

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل أن قال. منها الدرع فأقبل علي وضمين ضمة وجدت منها ريح املوت مث أرسلين ومات

صدق يا رسول اهللا وسلب ذلك القتيل : من يشهد يل وقصصت عليه فقال رجل: فقمت فقلت" من قتل قتيالً له بينة فله سلبه"
فقال النيب صلى ! ال ها اهللا إذاً ال يعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه: و بكرفقال أب. فأرضه منه. عندي

  .فأعطانيه فبعث الدرع وابتعت به خمرفاً يف بين سلمة فإنه ألول مال تأثلته يف اإلسالم" صدق: "اهللا عليه وسلم

نة مثان وكان يف مخسة عشر رجالً فغنموا مئيت بعري وألفي شاة وسبوا كانت سرية أيب قتادة إىل حضرة وهي بنجد س: قال ابن سعد
  .مث سرية أيب قتادة إىل بطن إضم بعد شهر. سبياً

مالك ال حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حيدث عنه : قلت أليب قتادة: الدراوردي عن أسيد بن أيب أسيد عن أبيه
  ".من كذب علي فليشهد جلنبه مضجعاً من النار: "هللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى ا: الناس؟ فقال

  .وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك وميسح األرض بيده

  .مسعه قتيبة منه

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار: أخربين من هو خري مين أبو قتادة: شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد

  ".تقتلك الفئة الباغية"

أن عمر بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس : حدثين عبد اهللا ابن عبيد بن عمري: حدثنا عكرمة بن عمار: حدثنا أبو الوليد: ابن سعد
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  .بيده وعليه منطقة قيمتها مخسة عشر ألفاً فنفلها إياه عمر

  .ثم ابن العباساستعمل علي على مكة أبا قتادة األنصاري مث عزله بق: قال خليفة

تلقاين الناس كلهم غريكم يا معشر األنصار فما : أن معاوية قدم املدينة فلقيه أبو قتادة فقال: معمر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل
عقرناها يف طلب أبيك يوم بدر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: مل يكن لنا دواب قال: منعكم؟ قالوا
  .فاصربوا: أمرنا أن نصرب قال: فما أمركم قال: قال معاوية". إنكم ستلقون بعدي أثرة: "وسلم قال لنا

  .هذا غلط فإن أبا قتادة تأخر عن علي: فقال أبو بكر البيهقي. وروي أن علياً كرب على أيب قتادة سبعاً

  .تويف باملدينةمل أر بني ولد أيب قتادة وأهل البلد عندنا اختالف أنه : وقال الواقدي

  .وروى أهل الكوفة أنه تويف ا وأن علياً صلى عليه: قال

  .مات أبو قتادة سنة أربع ومخسني: قال حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة واملدائين وسعيد بن عفري وابن بكري وشباب وابن منري

ى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره إذ تأخر عن كنا مع رسول اهللا صل: معمر عن قتادة عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة قال
  ".اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظين منذ الليلة ما أرانا إال قد شققنا عليك: "الراحلة فدعمته بيدي حىت استيقظ فقال

  .أبو قتادة بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد ابن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: قال ابن سعد

  .عمرو: النعمان وقيل: احلارث وقال ابن عمارة والواقدي: فقال ابن إسحاق: ختلف علينا يف امسهوقد ا: قال

  .عبد اهللا وعبد الرمحن وثابت وعبيد وأم البنني وأم أبان: وله أوالد وهم

  .شهد أحداً واخلندق

    

: يترجل مث أرسل إليه فقيل: رسل إليه فقيليترجل مث أ: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل أيب قتادة فقيل: أيوب عن حممد

  ".احلقوا رأسه: "فقال. يترجل

  .يا رسول اهللا دعين هذه املرة فواهللا ألعتبنك فكان أول ما لقي قتل رأس املشركني مسعدة: فجاء فقال

 يصلي ويتقي شعره فأراد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى أبا قتادة: حدثنا حممد بن عمرو عن حممد بن سريين: معن القزاز
فركب أبو قتادة فقتله . فأغار مسعدة الفزاري على سرح أهل املدينة. فتركه. يا رسول اهللا إن تركته ألرضينك: أن جيزه فقال
  .وغشاه بربدته

".  فله سلبهمن قتل كافراً: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس: محاد بن سلمة

أنا أخذا فأرضه منها : فقال رجل. يا رسول اهللا إين ضربت رجالً على حبل عاتقه وعليه درع له فأجهضت عنه: فقال أبو قتادة
ال يفيئها اهللا على أسد من : فقال عمر. وأعطنيها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل شيئاً إال أعطاه أو سكت فسكت

  ".صدق عمر: "فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال. اأسده ويعطيكه

خرجنا مع النيب صلى اهللا : أن أبا قتادة قال: وروى مالك عن حيىي بن سعيد عن عمر بن كثري بن أفلح عن أيب حممد موىل أيب قتادة
د إىل أسد من أسد اهللا فيعطيك سلبه إذاً ال يعم! ال ها اهللا: فقال أبو بكر: وفيه. احلديث بنحو منه.... عليه وسلم عام حنني
  .فابتعت به خمرفاً فإنه ألول مال تأثلته: قال. فأعطاين الدرع فبعته
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ملا كان يوم حنني قتلت رجالً فجاء رجل : حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن األعرج عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال: الواقدي
  .لى اهللا عليه وسلم فقضى يل ا فبعتها بسبع أواقي من حاطب بن أيب بلتعةفرتع عنه درعه فخاصمته إىل رسول اهللا ص

  .كان أبو قتادة يلبس اخلز: قال قتادة

  .مل أر بني ولد أيب قتادة وأهل بلدنا اختالفاً أن أبا قتادة تويف باملدينة: قال الواقدي

  .صلى علي على أيب قتادة فكرب عليه سبعاً: خلطمي قالحدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد ا: ابن منري

  عمرو بن عبسة

  .هو ربع اإلسالم: ابن خالد بن حذيفة اإلمام األمري أبو جنيح السلمي البجلي أحد السابقني ومن كان يقال

  .روى أحاديث

صناحبي وعدي بن أرطاة وحبيب بن روى عنه أبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وجبري بن نفري وكثري ابن مرة وضمرة بن حبيب وال
  .عبيد وعدة

  .إن ابن مسعود روى عنه: وقيل

  .وكان من أمراء اجليش يوم وقعة الريموك

كان : حدثنا صدقة بن عبد اهللا عن نصر ابن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن جبري بن نفري قال: قال عمرو بن أيب سلمة التنيسي
لقد رأيتين ربع اإلسالم مع رسول اهللا مل يسلم قبلي إال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ا يقولأبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة كالمه

  .وأبو بكر وبالل كالمها حىت ال يدرى مىت أسلم اآلخر

  .ويقال شهد بدراً وما تابع أحد عبد الصمد بن سعيد وأمحد بن حممد بن عيسى على ذا. نزل عمرو محص باتفاق

  .وبنو جبيلة رهط من سليم

قدمت : قال عمرو بن عبسة: عكرمة بن عمار حدثنا شداد أبو عمار وحيىي بن أيب كثري عن أيب أمامة وقد لقي شداد أبا أمامة قال
: وما نيب قال: قلت" نيب: "ما أنت؟ قال: مكة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حراء عليه قومه فتلطفت حىت دخلت عليه فقلت

". حر وعبد: "من معك على هذا قال: قلت". بصلة األرحام وكسر األوثان وأن يوحد اهللا: "ا أرسلك قالمب: قلت" أرسلين اهللا"

  ".إنك ال تستطيع ذاك يومك هذا أال ترى حايل فإذا مسعت يب قد ظهرت فائتين: "إين متبعك قال: ومعه أبو بكر وبالل فقلت: قال

  .وذكر احلديث... هل يثرب فقدمت املدينة فأتيتهفذهبت إىل أهلي وجعلت أخترب األخبار حىت قدم على أ

أتيت : مسع عمرو بن عبسة قال: مسعوا أبا أمامة: حدثين معاوية بن صاحل عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وآخر: أبو صاحل
  .ع اإلسالمفلقد رأيتين رب: فأسلمت" أبو بكر وبالل: "من معك قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فقلت

  .مل يؤرخوا موته

حر : "من تبعك قال: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعكاظ فقلت: حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: حريز
  ".وعبد انطلق حىت ميكن اهللا لرسوله
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مث أتيته قبل " احلق بقومك: "يه وسلمأسلمت فقال يل النيب صلى اهللا عل: معاوية بن صاحل عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال
  .الفتح

رغبت عن آهلة قومي فلقيت يهودياً من : حدثنا حجاج بن صفوان عن ابن أيب حسني عن شهر عن عمرو بن عبسة قال: الواقدي
  .نها إهلاً يعبدهإين ممن يعبد احلجارة فيترك احلي فيرتل الرجل فيأيت بأربعة حجارة فينصب ثالثة لقدره وجيعل أحس: أهل تيماء فقلت

  .خيرج من مكة رجل يرغب عن األصنام فإذا رأيته فاتبعه فإنه يأيت بأفضل دين: فقال

  .وذكر احلديث بطوله... فأتيت مكة فوجدته مستخفياً ووجدت قريشاً عليه أشداء. إىل أن قال

  .لعله مات بعد سنة ستني فاهللا أعلم

  شداد بن أوس

أحد بين مغالة وهم بنو عمرو بن مالك ابن . على وأبو عبد الرمحن األنصاري النجاري اخلزرجيابن ثابت بن املنذر بن حرام أبو ي
  .النجار

  .وشداد هو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نزل بيت املقدس. من فضالء الصحابة وعلمائهم

 وأبو األشعث الصنعاين وعبد الرمحن بن غنم وجبري بن نفري وكثري بن حدث عنه ابنه يعلى وأبو إدريس اخلوالين وأبو أمساء الرحيب
  .مرة وبشري بن كعب وآخرون

ملا دخلنا مسجد اجلابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت : قال عبد احلميد بن رام عن شهر مسع عبد الرمحن بن غنم يقول
إن طال بكما عمر أحدكما أو كالكما فيوشك أن تريا الرجل من ثبج املسلمني : لفأخذ بشماله مييين وبيمينه مشال أيب الدرداء فقا

قد قرأ القرآن أعاده وأبداه وأحل حالله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأ به على لسان أحد ال حيور فيكم إال كما حيور رأس 
  .احلمار امليت

إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس ملا :  فجلسا إلينا فقال شدادفبينا حنن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك
اللهم غفراً أو مل يكن رسول : فقال عبادة وأبو الدرداء. مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الشهوة اخلفية والشرك

أما الشهوة اخلفية فقد عرفناها فهي شهوات ف. اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد يف جزيرة العرب
  .الدنيا من نسائها وشهواا فما هذا الشرك الذي ختوفنا به يا شداد

فإين مسعت رسول اهللا : نعم قال: أرأيتكم لو رأيتم أحداً يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: قال
: فقال عوف!" ئي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشركمن صلى يرا: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

فإين مسعت : أوال يعمد اهللا إىل ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل منه ما خلص له ويدع ما أشرك به فيه قال شداد
 شيئاً فإن جسده وعمله قليله وكثريه لشريكه الذي أنا خري قسيم فمن أشرك يب: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن اهللا قال

  ".أشرك به أنا عنه غين

  .شداد كناه مسلم وأمحد والنسائي أبا يعلى
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حدثنا أيب حدثنا أيب عن أبيه : حدثين حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن عمرو ابن حممد بن شداد بن أوس األنصاري. ابن جوصاء
  .و يعلىأب: كنية شداد بن أوس: عن جده قال

  .وكان أكربهم يعلى مث حممد مث عبد الوهاب واملنذر. وكان له مخسة أوالد منهم بنته خزرج وتزوجت يف األزد

  .فمات شداد وخلف عبد الوهاب واملنذر صغريين وأعقبوا سوى يعلى

  .ونسأ البنته نسل إىل سنة ثالثني ومئة

ا ببيت املقدس ففين كثري ممن كان فيها من األنصار وغريهم ووقع وكان أشده. وكانت الرجفة اليت كانت بالشام يف هذه السنة
  .مرتل شداد عليهم وسلم حممد وقد ذهبت رجله حتت الردم

وكانت النعل زوجاً خلفها شداد عند ولده فصارت إىل حممد بن شداد فلما أن رأت أخته خزرج ما نزل به وبأهله جاءت فأخذت 
سل وقد رزقت ولداً وهذه مكرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب أن تشرك فيها يا أخي ليس لك ن: فرد النعلني وقالت
  .ولدي فأخذا منه

وكان ذلك يف أول أوان الرجفة فمكثت النعل عندها حىت أدرك أوالدها فلما جاء املهدي إىل بيت املقدس أتوه ا وعرفوه نسبها 
 دينار وأمر لكل واحد منهما بضيعة وبعث إىل حممد بن شداد فأيت به من شداد فعرف ذلك وقبله وأجاز كل واحد منهما بألف

  .ائتين باألخرى فبكى وناشده اهللا فرق له وخالها عنده: حيمل لزمانته فسأله عن خرب النعل فصدق مقالة الرجلني فقال له املهدي

    

  . فقيهاً وإن فقيه هذه األمة شداد بن أوسإن لكل أمة: معان بن رفاعة عن أيب يزيد الغوثي عمن حدثه عن أيب الدرداء قال

  .مل يصح

  .إن شداد بن أوس أويت علماً وحلماً: وقال سفيان بن عيينة قال أبو الدرداء

  .ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب: فضل شداد بن أوس األنصار خبصلتني: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .حديثاًفذكر . عن شداد أيب عمار عن شداد بن أوس وكان بدرياً

  .ومل يصح. شهد بدراً: وقال بعضهم: قال. شداد له صحبة: وقال البخاري

  .وكانت له عبادة واجتهاد. نزل فلسطني وله عقب مات سنة مثان ومخسني وهو ابن مخس وسبعني سنة: وقال ابن سعد

  .كان أبوه أوس بن ثابت بدرياً واستشهد يوم أحد: وقال أمحد بن الربقي

مل يبق بالشام أحد كان أوثق وال أفقه وال أرضى من عبادة بن : من مسع ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قالأخربين : ابن سعد
  .الصامت وشداد بن أوس

  .أبو الدرداء وعمري بن سعد وشداد بن أوس: زهاد األنصار ثالثة: قال املفضل الغاليب

انطلقنا : طرف بن الشخري عن رجل أحسبه من بين جماشع قالحدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن رجل عن م: علي بن املديين
فلما انتهينا إىل باب الفسطاط . عليك بصاحب الفسطاط فإنه سيد القوم: نؤم البيت فإذا حنن بأخبية بينها فسطاط فقلت لصاحيب

. فتية نؤم البيت: ما أنتما قلنا: فقال. اًفلما رأيناه هبناه مهابة مل بها والداً قط وال سلطان. مث خرج إلينا شيخ. سلمنا فرد السالم

إين ذكرت : فخرج إليه من تلك األخبية شباب فجمعهم مث خطبهم وقال. وأنا قد حدثتين نفسي بذلك وسأصحبكم مث نادى: قال
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  .بيت ريب وال أراين إال زائره

 أوس كان أمرياً فلما أن قتل عثمان شداد بن: من هذا الشيخ قال: فقلت. فجعلوا ينتحبون عليه بكاء فالتفت إىل شاب منهم
  .اعتزهلم

  .مث دعا لنا بسويق فجعل يبس لنا ويطعمنا ويسقينا: قال

ما أراين إال : اصنع لنا طعاماً يقطع عنا اجلوع يصغره كلمة قاهلا فضحكنا فقال: مث خرجنا معه فلما علونا يف األرض قال لغالم له
أزودكما حديثاً كان : فقال. د تتكلم بكلمة فلما تكلمت مل نتمالك أن ضحكنارمحك اهللا إنك كنت ال تكا: قلنا. مفارقكما

اللهم إين أسألك الثبات يف األمر وأسألك عزمية الرشد وأسألك شكر : "فأملى علينا وكتبناه. رسول اهللا يعلمنا يف السفر واحلضر
ا تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم نعمتك وحسن عبادتك وأسألك يقيناً صادقاً وقلباً سليماً وأسألك من خري م

  ".إنك أنت عالم الغيوب

  .وروي الدعاء بإسناد آخر

أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم : حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة عن شداد بن أوس: قتيبة
  .حىت يصبحاللهم إن النار أذهبت مين النوم فيقوم فيصلي : فيقول

  .رواه مجاعة عن فرج عن أسد

أيها الناس إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها الرب والفاجر وإن : حدثنا قتادة أن شداد بن أوس خطب فقال: قال سالم بن مسكني
  .أال وإن اخلري كله حبذافريه يف اجلنة وإن الشر كله حبذافريه يف النار. اآلخرة أجل مستأخر حيكم فيها ملك قادر

  .أنه يف سنة أربع وستني: تفقوا على موته كما قلنا يف سنة مثان ومخسني إال ما يروى عن بعض أهل بيتها

  .خرجوا له يف الكتب الستة

  .وعدد أحاديثه يف مسند بقي مخسون حديثاً أعين باملكرر

  عقبة بن عامر الجهني

أبو األسد املصري صاحب النيب صلى اهللا عليه :  عامر ويقالأبو: أبو محاد ويقال أبو عمرو ويقال: املقرئ أبو عبس ويقال. اإلمام
  .وسلم

حدث عنه أبو اخلري مرثد اليزين وجبري بن نفري وسعيد بن املسيب وأبو إدريس اخلوالين وعلي بن رباح وأبو عمران أسلم اجلييب 
وسعيد املقربي وبعجة اجلهين وخلق وأبو قبيل املعافري . وعبد الرمحن بن مشاسة ومشرح بن هاعان وأبو عشانة حي ابن يؤمن

  .سواهم

  .وله دار خبط باب توما. وهو كان الربيد إىل عمر بفتح دمشق. وكان عاملاً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً كبري الشأن

  .ال: قلتهل نزعت خفيك : فقال يل عمر. خرجت من الشام يوم اجلمعة ودخلت املدينة يوم اجلمعة: علي بن رباح عن عقبة قال

  .أصبت السنة: قال

  .شهد صفني مع معاوية: قال ابن سعد
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  .شهد فتح مصر واختط ا وويل اجلند مبصر ملعاوية مث عزله بعد ثالث سنني وأغزاه البحر وكان خيضب بالسواد: وقال ابن يونس

  .مات سنة مثان ومخسني: وقربه باملقطم

  . معهبايعت رسول اهللا على اهلجرة وأقمت: وعن عقبة قال

    

وكان عقبة من الرماة . خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الصفة وكنت من أصحاب الصفة: وقال عقبة
  .املذكورين

  .فقرأ فبكى عمر. اعرض علي: فقال له عمر. أن عقبة كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: وعن أيب عبد الرمحن احلبلي

  .وكان من رفعاء أصحاب حممد:  حازم عن عقبة بن عامرابن أيب خالد عن قيس بن أيب

  .وكان خيضب بالسواد. ويل إمرة مصر: قلت

  .مات سنة مثان ومخسني

  .له يف مسند بقي مخسة ومخسون حديثاً

  بريدة بن الحصيب

  .يأبو عبد اهللا وقيل أبو سهل وأبو ساسان وأبو احلصيب األسلم. ابن عبد اهللا بن احلارث بن األعرج بن سعد

واستعمله النيب . وشهد غزوة خيرب والفتح وكان معه اللواء. إنه أسلم عام اهلجرة إذ مر به النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجراً: قيل
  .صلى اهللا عليه وسلم على صدقة قومه

  .وكان حيمل لواء األمري أسامة حني غزا أرض البلقاء إثر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .اديث نزل مرو ونشر العلم هلاله مجلة أح

  .سليمان وعبد اهللا وأبو نضرة العبدي وعبد اهللا ابن مولة والشعيب وأبو املليح اهلذيل وطائفة: حدث عنه ابناه

  : مث غزا خراسان زمن عثمان فحكى عنه من مسعه يقول وراء ر جيحون. وسكن البصرة مدة

  ال عيش إال طراد الخيل بالخيل

  .وكان مات خبراسان فلم توجدا إال يف جوالق محار. أوصى بريدة أن يوضع يف قربه جريدتان: قال مورق: ولقال عاصم األح

شهدت خيرب وكنت فيمن صعد الثلمة فقاتلت حىت رئي مكاين وعلي ثوب أمحر : وروى مقاتل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال
  .ي الشهرةفما أعلم أين ركبت يف اإلسالم ذنباً أعظم علي منه أ

بلى جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم اجلهاد وبكل حال فاألعمال بالنيات ولعل بريدة رضي اهللا عنه : قلت
بإزرائه على نفسه يصري له عمله ذلك طاعة وجهاداً وكذلك يقع يف العمل الصاحل رمبا افتخر به الغر ونوه به فيتحول إىل ديوان 

  .23الفرقان " وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً: "تعاىلقال اهللا . الرياء

  .وكان بريدة من أمراء عمر بن اخلطاب يف نوبة سرغ

  .مات بريدة سنة ثالث وستني: وقال ابن سعد وأبو عبيد
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  .تويف سنة اثنتني وستني وهذا أقوى: وقال آخر

  .روي لربيدة حنو من مئة ومخسني حديثاً

   بن أبي بكر الصديقعبد الرحمن

  .شقيق أم املؤمنني عائشة

  .حضر بدراً مع املشركني مث إنه أسلم وهاجر قبيل الفتح وأما جده أبو قحافة فتأخر إسالمه إىل يوم الفتح

  .قتل يوم اليمامة سبعة من كبارهم. وكان من الرماة املذكورين والشجعان. وكان هذا أسن أوالد الصديق

  .ة اتفق الشيخان على ثالثة منهاله أحاديث حنو الثماني

عبد اهللا وحفصة وابن أخيه القاسم بن حممد وأبو عثمان النهدي وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعمرو بن أوس الثقفي : روى عنه ابناه
  .وآخرون. وابن أيب مليكة

  .وهو الذي أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع أن يعمر أخته عائشة من التنعيم

  .له ترمجة يف تاريخ دمشق

  .تويف يف سنة ثالث ومخسني

مسعت . أسبغ الوضوء: فقالت له. أنه دخل على عائشة يوم موت سعد فتوضأ: وال يستقيم فإن يف صحيح مسلم. هكذا ورخوه
  ".ويل لألعقاب من النار: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  : وقد هوي ابنة اجلودي وتغزل فيها بقوله

 البنة الجودي ليلى وماليا فما  ليلى والسماوة دونها رتتذك

 بصرى أو تحل الجوابيا تدمن  وأنى تعاطي قلبه حارثية

  إن الناس حجوا قابالً أن توافيا  تالقيها بلى ولعلها وأنى

ا وآثرها على نسائه حىت فأعجب . إن ظفرت ذه عنوة فادفعها إىل ابن أيب بكر فظفر ا فدفعها إليه: فقال عمر ألمري عسكره
فأصاا وجع فسقطت أسناا فجفاها . لقد أفرطت فقال واهللا إين ألرشف من ثناياها حب الرمان: شكونه إىل عائشة فقالت له

  .وكانت من بنات امللوك. فجهزها إىل أهلها: فكلمته قال. حىت شكته إىل عائشة

  .فدفن مبكةتويف عبد الرمحن بالصفاح ومحل : قال ابن أيب مليكة

  .فهذا يدل على أنه عاش بعد سعد. أن عبد الرمحن خرج إىل جنازة سعد ابن أيب وقاص: وقد صح يف مسلم يف الوضوء

  الحكم بن عمرو الغفاري

  .األمري أخو رافع بن عمرو ومها من بين ثعيلة وثعيلة أخو غفار

  .وله صحبة ورواية وفضل وصالح ورأي وإقدام. نزل احلكم البصرة
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  .أبو الشعثاء جابر بن زيد واحلسن البصري وحممد بن سريين وسوادة بن عاصم وآخرون: دث عنهح

  .روايته يف الكتب سوى صحيح البخاري

فإن أمري املؤمنني كتب إيل : أما بعد: أن زياد بن أبيه بعث احلكم بن عمرو على خراسان فغنموا فكتب إليه: روى هشام عن احلسن
فكتب إليه احلكم أقسم باهللا لو كانت السماوات واألرض رتقاً . البيضاء ال تقسم بني الناس ذهباً وال فضةأن أصطفي له الصفراء و

  .اغدوا على فيئكم فاقسموه: مث قال للناس. والسالم. على عبد فاتقى اهللا جيعل له من بينهما خمرجاً

  .اإلميانهذا خضاب : أن عمر نظر إىل احلكم بن عمرو وقد خضب بصفرة فقال: ويروى

إن أمري : كنت عند احلكم الغفاري إذ جاءه رسول علي رضي اهللا عنه فقال: حدثنا أيب عن أيب حاجب قال: معتمر بن سليمان
إذا كان األمر هكذا اختذ سيفاً من : "إين مسعت خليلي صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. إنك أحق من أعاننا: املؤمنني يقول

  ".خشب

إن أمري املؤمنني أمر أن تصطفى : بعث زياد احلكم فأصابوا غنائم كثرية فكتب زياد: عن هشام عن احلسن قالأبو إسحاق الفزاري 
  .له الصفراء والبيضاء

  .فقسمه بينهم. وأمر منادياً فنادى أن اغدوا على فيئكم. إين وجدت كتاب اهللا قبل كتاب أمري املؤمنني: فكتب إليه

  .إين خماصم:  فدفن يف قيوده وقالفمات. فوجه معاوية من قيده وحبسه

أما تذكر أن : أن زياداً استعمل احلكم بن عمرو فلقيه عمران بن حصني فقال: حدثنا محيد ويونس عن احلسن: محاد بن سلمة
اهللا عليه فقال النيب صلى . قع يف النار فقام ليقع فيها فأدركه فأمسكه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه الذي قال له أمريه

  ".لو وقع فيها لدخل النار ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا: "وسلم

  .إمنا أردت أن أذكرك هذا احلديث: بلى قال: قال احلكم

مل تقول هذا؟ وقد : فقيل له. يا طاعون خذين إليك: قال احلكم بن عمرو: حدثنا أبو املعلى عن احلسن قال: مجيل بن عبيد الطائي
بيع احلكم وكثرة الشرط وإمارة الصبيان وسفك الدماء : أبادر ستاً: قال" ال يتمنني أحدكم املوت: " عليه وسلمقال النيب صلى اهللا

  .وقطيعة الرحم ونشأ يكونون يف آخر الزمان يتخذون القرآن مزامري

ومات قبله بريدة . زيادكان سبب موت وايل خراسان احلكم أنه دعا على نفسه وهو مبرو لكتاب ورد إليه من : قال أمحد بن سيار
  .األسلمي فدفنا مجيعاً

  .مات خبراسان والياً سنة إحدى ومخسني: قال خليفة

  .سنة مخسني رضي اهللا عنه: وقال الواقدي

  : أخوه

  رافع بن عمرو الغفاري

  .نزل البصرة. له صحبة وحديثان: الكناين

  .حدث عنه عبد اهللا بن الصامت وغريه
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  .عيسى وابن ماجهخرج له مسلم وأبو داود وأبو 

  .له حديث يف نعت اخلوارج

فرآين النيب صلى اهللا عليه . كنت أرمي خنالً لألنصار وأنا غالم: حدثين ابن أيب احلكم عن عمه رافع قال: وقال معتمر بن سليمان
  ."اللهم أشبع بطنه: "مث مسح رأسي وقال" كل ما يسقط: "آكل قال: يا غالم مل ترمي النخل؟ قلت: "وسلم فقال

  .ذكره احلاكم يف مستدركه. ويروى حنوه عن رافع بإسناد آخر

  .مات بالبصرة سنة مخسني: وقال خليفة

  : أما

  رافع بن عمرو المزني البصري

  .روى هلذا أبو داود والنسائي. وهلما صحبة. أخو عائذ فآخر

  .ذكرته للتمييز. يروي عنه عمرو بن سليم املزين

  األرقم بن أبي األرقم

  . عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة املخزوميابن أسد بن

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم من السابقني األولني اسم أبيه عبد مناف

عاش . وكان من عقالء قريش. وقد استخفى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف داره وهي عند الصفا. كان األرقم أحد من شهد بدراً
  .إىل دولة معاوية

أنه جتهز يريد : حدثنا حيىي بن عمران بن عثمان بن األرقم عن عمه عبد اهللا وأهل بيته عن جده عن األرقم: يأبو مصعب الزهر
ال واهللا يا نيب : قال" ما خيرجك حاجة أو جتارة: "بيت املقدس فلما فرغ من جهازه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يودعه فقال

الصالة يف مسجدي خري من ألف صالة فيما سواه إال : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم.اهللا ولكن أردت الصالة يف بيت املقدس
  .فجلس األرقم ومل خيرج" املسجد احلرام

  .وقد أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم األرقم يوم بدر سيفاً

  .واستعمله على الصدقة

  .إن أباه أبا األرقم أسلم: وقد وهم أمحد بن زهري يف قوله

    

  .إن عبد اهللا بن األرقم هو ابن هذا ذاك زهري ويل بيت املال لعثمان وهذا خمزومي: أبو حامت إذ قالوغلط 

  .األرقم عاش بضعاً ومثانني سنة: قيل

  .وصلى عليه سعد بن أيب وقاص بوصيته إليه. تويف باملدينة
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  .تويف أيب سنة ثالث ومخسني وله ثالث ومثانون سنة: وقال عثمان بن األرقم

  .اية يف مسند أمحد بن حنبلله رو

  أبو حميد الساعدي

  .املنذر بن سعد: وقيل. امسه عبد الرمحن: قيل. األنصاري املدين

  .من فقهاء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

روى عنه جابر بن عبد اهللا وعروة بن الزبري وعمرو بن سليم الزرقي وعباس بن سهل بن سعد وخارجة بن زيد وحممد بن عمرو 
  .ن عطاء وغريهماب

  .تويف سنة بضع ومخسني: وقيل. تويف سنة ستني

  .وله حديث يف وصفه هيئة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقع له يف مسند بقي سته وعشرون حديثاً

  عبد اهللا بن األرقم

  .ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري الكاتب

  .ن حسن إسالمه وكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم مث كتب أليب بكر ولعمروكان مم. من مسلمة الفتح

  .وكان من جلة الصحابة وصلحائهم. وواله عمر بيت املال وويل بيت املال أيضاً لعثمان مدة

  .إنه أجازه عثمان رضي اهللا عنه وهو على بيت املال بثالثني ألفاً فأىب أن يقبلها: قال مالك

  .إمنا عملت هللا تعاىل وإمنا أجري على اهللا: أا كانت ثالث مئة ألف درهم فلم يقبلها وقال: روروى عن عمرو بن دينا

ما رأيت أخشى هللا من عبد : لو كانت لك سابقة ما قدمت عليك أحداً وكان يقول: وروي عن عمر أنه قال لعبد اهللا بن األرقم
  .اهللا بن األرقم

  .واهللا ما رأيت رجالً قط كان أخشى هللا من عبد اهللا بن األرقم: بيه قالوروى عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أ

  .له حديث يف السنن روى عنه عروة وغريه: قلت

  عبد اهللا بن مغفل

  .صحايب جليل من أهل بيعة الرضوان تأخر. ابن عبد م بن عفيف املزين

  . الشجرة يومئذإين ملمن رفع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أغصان: وكان يقول

  .سكن املدينة مث البصرة وله عدة أحاديث

  .حدث عنه احلسن البصري ومطرف بن الشخري وابن بريدة وسعيد بن جبري ومعاوية بن قرة ومحيد بن هالل وثابت البناين وغريهم

  .مل يسمع منه سعيد بن جبري: وقال أبو داود
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  .تويف سنة ستني: قلت.  الذين بعثهم إلينا عمر بن اخلطاب يفقهون الناسكان عبد اهللا بن مغفل أحد العشرة: قال احلسن البصري

  .وكان أبوه من الصحابة فتويف عام الفتح يف الطريق

  .كان عبد اهللا من البكائني: وقيل

حشروا أري عبد اهللا ابن مغفل رضي اهللا عنه أن الساعة قد قامت وأن الناس : قال عوف األعرايب عن خزاعي بن زياد املزين قال
  .أتريد أن تنجو وعندك؟ ما عندك فاستيقظت فزعاً: ومث مكان من جازه فقد جنا وعليه عارض فقال يل قائل

  .فأيقظ أهله وعنده عيبة مملوءة دنانري ففرقها كلها: قال

  .أبو زياد: أبو سعيد وقيل: كنيته

  خزيمة بن ثابت

  .اخلطمي املدين ذو الشهادتنيابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه أبو عمارة األنصاري 

  .وله أحاديث. أنه شهد أحداً وما بعدها: إنه بدري والصواب: قيل

  .وكان من كبار جيش علي فاستشهد معه يوم صفني

  .ابنه عمارة وأبو عبد اهللا اجلديل وعمرو بن ميمون األودي وإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص ومجاعة: حدث عنه

  .وشهد مؤتة. ثالثني وكان حامل راية بين خطمةقتل رضي اهللا عنه سنة سبع و

قال حضرت مؤتة فبارزت رجالً فأصبته وعليه بيضة فيها : حدثنا بكري بن مسمار عن عمارة بن خزمية عن أبيه: فقال الواقدي
ى اهللا عليه وسلم فنفلنيها فلما انكشفنا وازمنا رجعت ا إىل املدينة فأتيت ا النيب صل. ياقوتة فلم يكن مهي إال الياقوتة فأخذا

  .فبعتها زمن عمر مبئة دينار

ملا كتبنا املصاحف فقدت آية كنت مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدا عند : وقال خارجة بن زيد عن أبيه قال
دتني أجاز رسول اهللا صلى اهللا ذا الشها: وكان خزمية يدعى: قال" من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه: "خزمية بن ثابت

  .عليه وسلم شهادته بشهادة رجلني

: منا غسيل املالئكة حنظلة بن الراهب ومنا من اهتز له العرش: افتخر احليان من األنصار فقالت األوس: قال قتادة عن أنس قال

  .بن ثابتخزمية : عاصم بن أيب األقلح ومنا من أجيزت شهادته بشهادتني: سعد ومنا من محته الدبر

    

  .ما زال جدي كافاً سالحه حىت قتل عمار فسل سيفه وقاتل حىت قتل: وروى أبو معشر عن حممد بن عمارة بن خزمية قال

  عوف بن مالك األشجعي الغطفاني

  .وله مجاعة أحاديث. ممن شهد فتح مكة

  .محادأبو عبد اهللا وأبو حممد وأبو عمرو وأبو : أبو عبد الرمحن وقيل: يف كنيته أقوال

  .وكان من نبالء الصحابة
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أبو هريرة وأبو مسلم اخلوالين وماتا قبله مبدة وجبري ابن نفري وأبو إدريس اخلوالين وراشد بن سعد ويزيد بن األصم : حدث عنه
  .وشداد أبو عمار. وشريح بن عبيد والشعيب وسامل أبو النضر وسليم بن عامر

هل أنتم : "اليمن ليس معه غري سيفه احلديث بطوله وفيه قوله صلى اهللا عليه وسلمرافقين مددي من أهل : وقال. وشهد غزوة مؤتة
  ".تاركو يل أمرائي

: حدثين احلبيب األمني أما هو إيل فحبيب وأما هو عندي فأمني: وقال ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب مسلم قال

  .احلديث... ؟"أال تبايعون: " وسلم سبعة أو مثانية أو تسعة فقالكنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه: عوف بن مالك قال

  .كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك. قال الواقدي

حدثين عوف أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف خيمة من أدم فتوضأ وضوءاً : بسر بن عبيد اهللا عن أيب إدريس اخلوالين
وذكر ..." يا عوف اعدد ستاً بني يدي الساعة: "مث قال" كلك: "كلي قال: قلت" نعم: " أدخل قاليا رسول اهللا: قلت. مكيثاً

  .احلديث

عرس بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته : ابن أيب عروبة عن قتادة عن أيب املليح عن عوف قال
 صلى اهللا عليه وسلم عند راحلته فأفزعين ذلك فانطلقت ألتمسه فإذا معاذ وأبو فانتبهت يف بعض الليل فإذا أنا ال أرى رسول اهللا

أتاين الليلة : "فقال. فأخربناه مبا كان من أمرنا: موسى يلتمسانه فبينا حنن على ذلك إذ مسعنا هزيزاً بأعلى الوادي كهزيز الرحى قال
  ". فاخترت الشفاعةآت من ريب فخريين بني الشفاعة وبني أن يدخل نصف أميت اجلنة

  ".فإنكم من أهل شفاعيت: "أنشدك اهللا والصحبة يا نيب اهللا ملا جعلتنا من أهل شفاعتك قال: فقلت

شتونا يف حصن دون القسطنطينية وعلينا عوف بن مالك فأدركنا رمضان : حدثنا ثابت بن احلجاج الكاليب قال: جعفر بن برقان
  .فذكر حديثاً:... فقال عوف

  .مات عوف سنة ثالث وسبعني:  وخليفة وأبو عبيدقال الواقدي

  معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي

  .من املهاجرين ومن حلفاء بين عبد مشس

وذكر أبو : روى حديثني. وكان أميناً على خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد استعمله أبو بكر على الفيء وويل بيت املال لعمر
  .دراً وال يصح هذاعبد اهللا بن مندة وحده أنه شهد ب

  .حفيده إياس بن احلارث بن معيقيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن: روى عنه

  .وكان مبتلى باجلذام. إنه قدم مع جعفر ليايل خيرب: وقيل. وله هجرة إىل احلبشة

 حيىي بن احلكم على أمرين: حدثين عاصم بن عمر عن حممود بن لبيد قال. حدثنا ابن إسحاق: أخربنا إمساعيل بن إبراهيم: ابن سعد
اتقوه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لصاحب هذا الوجع اجلذام: جرش فقدمتها فحدثوين أن عبد اهللا بن جعفر حدثهم

  ".كما يتقي السبع إذا هبط وادياً فاهبطوا غريه

ت عمر بن اخلطاب يؤيت باإلناء فيه املاء كذبوا واهللا ما حدثتهم هذا ولقد رأي: فقال. فقدمت املدينة فسألت عبد اهللا بن جعفر
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فيعطيه معيقيباً وكان رجالً قد أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه ويناوله عمر فيضع فمه موضع فمه حىت يشرب منه فعرفت أنه يفعله 
  .فراراً من العدوى

ا من طب هلذا الرجل الصاحل هل عندكم: وكان يطلب الطب من كل من مسع له بطب حىت قدم عليه رجالن من أهل اليمن فقال
هل تنبت أرضك احلنظل : فقاال. عافية عظيمة: فقال عمر. أما شيء يذهبه فال نقدر عليه ولكنا سنداويه دواء يوقفه فال يزيد: فقاال
  .فامجع لنا منه فأمر فجمع له ملء مكتلني عظيمني: قاال. نعم: قال

حد منهما برجل مث جعال يدلكان بطون قدميه باحلنظلة حىت إذا حمقت أخذا فشقا كل واحدة نصفني مث أضجعا معيقيباً وأخذ كل وا
فواهللا ما زال معيقيب : قال. ال يزيد وجعه بعد هذا أبداً: أخرى حىت إذا رأيا معيقيباً يتنخمه أخضر مراً أرساله مث قاال لعمر

  .متماسكاً ال يزيد وجعه حىت مات

    

أن عمر دعاهم لغدائه فهابوا وكان فيهم معيقيب وكان به جذام فأكل : رجة بن زيدقال أبو زناد حدثين خا: صاحل بن كيسان
  .كل مما يليك ومن شقك فلو كان غريك ما آكلين يف صحفه ولكان بيين وبينه قيد رمح: فقال له عمر. معيقيب معهم

  .وروى الواقدي عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة حنوه

  .عاش معيقيب إىل خالفة عثمان

  .وقيل عاش إىل سنة أربعني رضي اهللا عنه

ومن واكله ثقة باهللا وتوكال . والفرار من اذوم وترك مؤاكلته جائز لكن ليكن ذلك حبيث ال يكاد يشعر اذوم فإن ذلك حيزنه
  .عليه فهو مؤمن

  أبو مسعود البدري

  .ومل يشهد بدراً على الصحيح وإمنا نزل ماء ببدر فشهر بذلك

  .هد بيعة العقبة وكان شاباً من أقران جابر يف السنوكان ممن ش

  .روى أحاديث كثرية وهو معدود يف علماء الصحابة نزل الكوفة

  .وامسه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية األنصاري

  .يسرية بن عسرية بضمهما بن عطية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج: وقيل

 بن ضمعج وعلقمة وأبو وائل وقيس ابن أيب حازم وربعي بن حراش وعبد الرمحن بن يزيد وعمرو بن حدث عنه ولده بشري وأوس
  .ميمون والشعيب وعدة

  .شهد العقبة ومل يشهد بدراً: قال الواقدي

  .جده نسرية بنون فخولف: وقال الدارقطين

  .إمنا نزل مبوضع يقال له بدر: وقال موسى بن عقبة

  .كان بدرياً: مل يكن بدرياً وقال احلكم: هيم قالوروى شعبة عن سعد بن إبرا
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  .أنه مسع أبا مسعود األنصاري وكان قد شهد بدراً: أخربين سليمان عمن ال يتهم: وروى شعيب عن الزهري قال

 يدل على أن. فول حارها من توىل قارها! نبئت أنك تفيت الناس ولست بأمري: قال عمر أليب مسعود: وقال حبيب عن ابن سريين

  .مذهب عمر أن مينع اإلمام من أفىت بال إذن

  .استعمل علي ملا حارب معاوية على الكوفة أبا مسعود: وقال خليفة

  .يكون بينهم صلح: قيل فمه قال. ما أود أن تظهر إحدى الطائفتني على األخرى: فكان يقول: وكذا نقل جمالد عن الشعيب قال

أما أنا فقد بقي من عقلي أن اآلخر : قال. إنا وجدناك ال تعقل عقله: قال. وممه: قال. ااعتزل عملن: فقال: فلما قدم علي أخرب بقوله
  .شر

كنت رجالً عزيز النفس محي األنف ال يستقل مين أحد شيئاً سلطان وال غريه : محاد بن زيد عن أيوب عن حممد قال أبو مسعود
  .هي وبني أن آخذ سيفي فأضرب فأدخل النارفأصبح أمرائي خيريونين بني أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وج

عليكم باجلماعة فإن اهللا لن جيمع األمة على ضاللة حىت يستريح بر أو يستراح : قال. أوصنا: قلنا أليب مسعود: وقال بشري بن عمرو
  .من فاجر

  .ريه سنة أربعنيوغ: وقال املدائين. سنة تسع وثالثني: وقال ابن قانع. مات أبو مسعود قبل األربعني: قال خليفة

  .له وفادة على معاوية: وقيل

ملا خرج علي استخلف أبا مسعود على الكوفة وختبأ رجال مل خيرجوا مع علي فقال أبو مسعود : وعن خيثمة بن عبد الرمحن قال
 يلتقي هذان اجلبالن غداً على املنرب أيها الناس من كان ختبأ فليظهر فلعمري لئن كان إىل الكثرة إن أصحابنا لكثري وما نعده قبحاً أن

ولكن نعد . حىت إذا مل يبق إال رجرجة من هؤالء وهؤالء ظهرت إحدى الطائفتني. من املسلمني فيقتل هؤالء هؤالء وهؤالء هؤالء
  .قبحاً أن يأيت اهللا بأمر من عنده حيقن به دماءهم ويصلح به ذات بينهم

  .فةمات أبو مسعود أيام قتل علي بالكو: قال حيىي القطان

  .مات باملدينة يف خالفة معاوية: وقال الواقدي

  أسامة بن زيد

  .ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء القيس املوىل األمري الكبري

  .حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومواله وابن مواله

  .أبو يزيد: أبو حارثة وقيل: أبو حممد ويقال: أبو زيد ويقال

 اهللا عليه وسلم على جيش لغزو الشام ويف اجليش عمر والكبار فلم يسر حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه استعمله النيب صلى
وقد سكن املزة مدة مث رجع إىل . إنه شهد يوم مؤتة مع والده: وقيل. وسلم فبادر الصديق ببعثهم فأغاروا على أبىن من ناحية البلقاء

  .قرىمات بوادي ال: وقيل. املدينة فمات ا

حدث عنه أبو هريرة وابن عباس وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وعروة بن الزبري وأبو سلمة وأبو سعيد املقربي وعامر بن سعد وأبو 
  .حسن وحممد: ظبيان وعطاء بن أيب رباح وعدة وابناه
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  ". فأحبهمااللهم إين أحبهما: "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن فيقول: ثبت عن أسامة قال

    

  .هو كان أكرب من احلسن بأزيد من عشر سنني: قلت

  .رباه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأحبه كثرياً. وكان شديد السواد خفيف الروح شاطراً شجاعاً

 األقدام إن هذه: وقد فرح له رسول اهللا بقول جمزز املدجلي. أم أمين وكان أبوه أبيض: وهو ابن حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .بعضها من بعض

" فاطمة: "يا رسول اهللا أي أهلك أحب إليك قال: أن علياً قال: أخربين أسامة بن زيد: أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه

  ".مث أنت: "مث من قال: قال". أسامة بن زيد: من أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه: "إمنا أسألك عن الرجال؟ قال: قال

: ما ينبغي ألحد أن يبغض أسامة بعد ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أن عائشة قالت: ن الشعيبوروى مغرية ع

  ".من كان حيب اهللا ورسوله فليحب أسامة"

 من جيترىء على رسول اهللا يكلمه فيها إال أسامة حب رسول اهللا صلى اهللا عليه: وقالت عائشة يف شأن املخزومية اليت سرقت فقالوا

  .وسلم

أحب الناس إيل أسامة ما حاشا فاطمة وال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى بن عقبة وغريه عن سامل عن ابن عمر قال
  ".غريها

مل فضلته علي : فقال. فرض عمر ألسامة ثالثة آالف ومخس مئة وفرض البنه عبد اهللا ثالثة آالف: قال زيد بن أسلم عن أبيه قال
ألن أباه كان أحب إىل رسول اهللا من أبيك وهو أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك : سبقين إىل مشهد؟ قالفواهللا ما 

  .فآثرت حب رسول اهللا على حيب

  .حسنه الترمذي

إمارة أبيه وامي إن يطعنوا يف إمارته فقد طعنوا يف : "أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة فطعنوا يف إمارته فقال: قال ابن عمر
  ".اهللا إن كان خلليقاً لإلمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن ابنه هذا ملن أحب الناس إيل بعده

  .ملا أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك اجليش كان عمره مثاين عشرة سنة: قلت

نيب صلى اهللا عليه وسلم أخر اإلفاضة من عرفة من أن ال: حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: حدثنا يزيد: ابن سعد
  .يعين أيام الردة. إمنا جلسنا هلذا فلذلك ارتدوا: فقال أهل اليمن. أجل أسامة ينتظره فجاء غالم أسود أفطس

  .سعد وابن عمر وأسامة ابن زيد وحممد بن مسلمة: سلم من الفتنة من املعروفني: قال وكيع

  .فكف يده ولزم مرتله فأحسن" كيف بال إله إال اهللا يا أسامة: "يب صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول لهانتفع أسامة من يوم الن: قلت

يا عائشة : "فقال. دعين حىت أكون أنا اليت أفعل: أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميسح خماط أسامة فقلت: عائشة قالت
  ".أحبيه فإين أحبه

  .كان سنه يف سنها: قلت

وما ولدت وال أعرف كيف يغسل الصبيان : قالت. أمرين رسول اهللا أن أغسل وجه أسامة وهو صيب:  الشعيب عن عائشةجمالد عن
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لقد أحسن بنا أسامة إذ مل يكن جارية ولو كنت : "فأخذه فجعل يغسل وجهه ويقول: قالت. فآخذه فأغسله غسالً ليس بذاك
  ".جارية حلليتك وأعطيتك

  ".لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حىت أنفقه: قال رسول اهللا: ائشةويف املسند عن البهي عن ع

السالم عليك أيها األمري ورمحة اهللا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنه مل يلق أسامة قط إال قال: ومن غري وجه عن عمر
  .وأنت علي أمري

رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً عند باب :  بن عبد اهللا قالحدثنا ابن إسحاق عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا: جرير بن حازم
أتصلي عند قرب وقال له قوالً : حجرة عائشة رافعاً عقريته يتغىن ورأيته يصلي عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر به مروان فقال

  ".إن اهللا يبغض الفاحش املتفحش: "وليا مروان إنك فاحش متفحش وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: فقال. قبيحاً

  .؟ يعين أسامة"فهال إىل رجل قتل أبوه: "إن رسول اهللا حني بلغه أن الراية صارت إىل خالد قال: وقال قيس بن أيب حازم

دخلت على فاطمة بنت قيس وقد طلقها : إبراهيم بن طهمان عن عتبة بن عبد اهللا عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب جهم قال
أما : "نعم معاوية وأبو اجلهم فقال: ؟ قالت"هل ذكرك أحد: "احلديث فلما حلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم... جهازو

مسعاً : أسامة اونا بأمر أسامة مث قلت: فقلت". ولكن أنكحك أسامة. أبو اجلهم فشديد اخللق وأما معاوية فصعلوك ال مال له
  .وطاعة هللا ولرسوله

  .مين اهللا بأيب زيد وشرفين اهللا ورفعين بهفزوجينه فكر

  .وروى معناه مالك عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب سلمة عنها

    

. واهللا ألن ختطفين الطري أحب إيل من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو بكر: قال عروة بن الزبري

  .فبعث أسامة واستأذنه يف عمر أن يتركه عنده

فقدم على هرقل موت النيب صلى اهللا عليه . فلما بلغوا الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترم حىت أغاروا وأصابوا حاجتهم: قال
  .ما بال هؤالء ميوت صاحبهم وأن أغاروا على أرضنا: فقالت الروم. وسلم وإغارة أسامة على أرضه يف آن واحد

ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبطت وهبط : مد بن أسامة عن أبيه قالابن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن حم
  .الناس املدينة فدخلت عليه وقد أصمت فال يتكلم فجعل يضع يديه علي مث يرفعهما فأعرف أنه يدعو يل

سكفة الباب فشج يف أن أسامة عثر بأ: حدثنا حجاج أخربنا شريك عن العباس ابن ذريح عن البهي عن عائشة: أمحد يف مسنده
  ".لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حىت أنفقه: "جبهته فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ميصه مث ميجه وقال

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يغز أعطى سالحه علياً أو أسامة: شريك عن أيب إسحاق عن جبلة قال

أهدى حكيم بن حزام للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اهلدنة حلة ذي : عن يزيد بن عياض قالحدثنا حممد بن سالم : الزبري بن بكار
. فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من اشتراها له. فباعها حكيم" ال أقبل هدية مشرك: "فردها وقال. يزن اشتراها بثالث مئة دينار

  .الفلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآه حكيم فيها ق
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 سابق ذو غرة وحجول بدا  ما ينظر الحكام بالفضل بعدما

  .فكساها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد

  .بخ بخ يا أسامة عليك حلة ذي يزن: فرآها عليه حكيم فقال

  ".وما مينعين وأنا خري منه وأيب خري من أبيه: قل له: "فقال له رسول اهللا

يا أبا حسن : ما كنا نعدك إال من أنفسنا يا أسامة فلم ال تدخل معنا؟ قال: ي أسامة بن زيد فقاللقي عل: معمر عن الزهري قال
إنك واهللا لو أخذت مبشفر األسد ألخذت مبشفره اآلخر معك حىت لك مجيعاً أو حنيا مجيعاً فأما هذا األمر الذي أنت فيه فواهللا ال 

  .أدخل فيه أبداً

  .فذكر حنوه.... بعثين أسامة إىل علي:  جعفر عن حرملة موىل أسامة قالروى حنوه عمرو بن دينار عن أيب

: أخربنا علي بن احلسني البزار: أخربنا حممد بن عبد الباقي: أخربنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه: أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن العدل

: حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق: د اجلبارحدثنا أمحد بن عب: أخربنا أبو سهل بن زياد: أخربنا أبو علي بن شاذان

أدركت رجالً أنا ورجل من األنصار فلما شهرنا : حدثين حممد بن أسامة بن حممد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال
يا أسامة : "فقال.  أخربناه خربهفلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم. ال إله إال اهللا فلم نرتع عنه حىت قتلناه: عليه السيف قال

؟ فما زال يرددها حىت "من لك يا أسامة بال إله إال اهللا: "قال. يا رسول اهللا إمنا قاهلا تعوذاً من القتل: فقلنا". من لك بال إله إال اهللا
  .لوددت أن ما مضى من إسالمي مل يكن وأين أسلمت يومئذ ومل أقتله

  .بعدك: ؟ قال"بعدي يا أسامة: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ال إله إال اهللا أبداً: تل رجالً يقولإين أعطي اهللا عهداً أال أق: فقلت

أشهد : أدركته يعين مرداس بن يك أنا ورجل فلما شهرنا عليه السيف قال: قال: فزاد فيه: رواه شيخ آخر عن أمحد بن عبد اجلبار
  .أن ال إله إال اهللا

: أن موىل أسامة قال:  حيىي بن أيب كثري حدثين عمر بن احلكم ابن ثوبان أن موىل قدامة بن مظعون حدثهحدثنا: هشام الدستوائي

تصوم االثنني واخلميس يف السفر وقد : فقلت له. كان أسامة يركب إىل مال له بوادي القرى فيصوم االثنني واخلميس يف الطريق
إن أعمال الناس تعرض : " عليه وسلم كان يصوم االثنني واخلميس وقالإن رسول اهللا صلى اهللا: فقال! كربت وضعفت أو رققت

  ".يوم االثنني واخلميس

كنت أصوم شهراً من السنة فذكرته للنيب صلى : حدثنا ابن إسحاق عن ابن ابن أسامة بن زيد عن جده أسامة قال: يونس بن بكري
  .ر أصبح الغد صائماً من شوال حىت يتم على آخرهفكان أسامة إذا أفط"! أين أنت عن شوال: "اهللا عليه وسلم فقال

    

فقال . قدم أسامة على معاوية فأجلسه معه وألطفه فمد رجله: أخربنا عمرو بن بكري عن أيب عبد الرمحن الطائي قال: ابن أيب الدنيا
عل اهللا بك يا معاوية هي واهللا خري ف: فقال. يرحم اهللا أم أمين كأين أنظر إىل ظنبوب ساقها مبكة كأنه ظنبوب نعامة خرجاء: معاوية
  .اللهم غفراً: يقول معاوية: قال! منك

  .فيها بياض وسواد: واخلرجاء. هو العظم الظاهر: الظنبوب
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  .ويف مسلم حديثان. له يف مسند بقي مئة ومثانية عشر حديثاً منها يف البخاري مسلم مخسة عشر ويف البخاري حديث

  .مات أسامة باجلرف: قال الزهري

  .عجلوا حبب رسول اهللا قبل أن تطلع الشمس: شهدت جنازة أسامة فقال ابن عمر: وعن املقربي قال

  .مات يف آخر خالفة معاوية: قال ابن سعد

  عمران بن حصين

  .أبو جنيد اخلزاعي. القدوة اإلمام صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ابن عبيد بن خلف

  .وله عدة أحاديث. نة سبعأسلم هو وأبوه وأبو هريرة يف وقت س

ما قدم عليهم البصرة خري هلم من عمران بن : وويل قضاء البصرة وكان عمر بعثه إىل أهل البصرة ليفقههم فكان احلسن حيلف
  .احلصني

 وزرارة بن أوىف واحلسن وابن سريين وعبد اهللا بن. حدث عنه مطرف بن عبد اهللا بن الشخري وأبو رجاء العطاردي وزهدم اجلرمي

  .بريدة والشعيب وعطاء موىل عمران بن حصني واحلكم بن األعرج وعدة

  .رأيت عمران بن حصني يلبس اخلز: قال زرارة

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع : أحدثك حديثاً عسى اهللا أن ينفعك به: قال يل عمران بن حصني: وقال مطرف بن عبد اهللا
فلما اكتويت أمسك ذلك :  ومل يرتل فيه قرآن حيرمه وأنه كان يسلم علي يعين املالئكة قالبني احلج والعمرة ومل ينه عنه حىت مات

  .فلما تركته عاد إيل

  .وقد غزا عمران مع النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مرة وكان يرتل ببالد قومه ويتردد إىل املدينة

 ذكري بيميين منذ بايعت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه ما مسست: قال أبو خشينة عن احلكم بن األعرج عن عمران بن حصني قال
  .وسلم

  .ما قدم البصرة أحد يفضل على عمران بن حصني: وروى هشام عن حممد قال

  .وددت أين رماد تذروين الرياح: بلغين أن عمران قال: قال قتادة

  .وكان ممن اعتزل الفتنة ومل حيارب مع علي: قلت

فإن : الزم بيتك قلت: فإن دخل علي قال: قلت. الزم مسجدك: قال يل عمران بن حصني: تادةأيوب عن محيد بن هالل عن أيب ق
  .لو دخل علي رجل يريد نفسي ومايل لرأيت أن قد حل يل أن أقتله: دخل علي؟ قال

  .اكتوينا فما أفلحن وال أجنحن يعين املكاوي: عن مطرف عن عمران قال: ثابت البناين

  .إنه قد كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي: ران يف مرضهقال يل عم: قتادة عن مطرف

  .فال تفعل فإن أحبه إيل أحبه إىل اهللا: قال. ما مينعين من عيادتك إال ما أرى من حالك: محيد بن هالل عن مطرف قلت لعمران

 واهللا قضيت علي جبور وما :أخربنا إبراهيم بن عطاء موىل عمران عن أبيه أن عمران قضى على رجل بقضية فقال: يزيد بن هارون
  .فهو يف مايل وواهللا ال أجلس جملسي هذا أبداً: قال. شهد علي بزور: وكيف؟ قال: قال. ألوت
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  .وكان نقش خامت عمران متثال رجل

 إن اهللا إذا أنعم على: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خرج علينا عمران يف مطرف خز مل نره قط فقال: عن أيب رجاء قال

  ".عبد نعمة حيب أن ترى عليه

  .سقى بطن عمران بن حصني ثالثني سنة كل ذلك يعرض عليه الكي فيأىب حىت كان قبل موته بسنتني فاكتوى: قال ابن سريين

أشعرت أن : قال يل عمران: قال مطرف! كان عمران ينهى عن الكي فابتلى فاكتوى فكان يعج: عمران بن حدير عن أيب جملز قال
  .مث مل يلبث إال يسرياً حىت مات: اد إيل؟ قالالتسليم ع

من صرخت علي فال وصية : أن عمران بن حصني أوصى ألمهات أوالده بوصايا وقال: ابن علية عن مسلمة بن علقمة عن احلسن
  .هلا

  .رضي اهللا عنه. تويف عمران سنة اثنتني ومخسني

  .مئة ومثانون حديثاً: مسنده

  .يث وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بتسعةاتفق الشيخان له على تسعة أحاد

  حسان بن ثابت

أبو . سيد الشعراء املؤمنني املؤيد بروح القدس. ابن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ابن النجار
  .األنصاري اخلزرجي النجاري املدين ابن الفريعة. أبو احلسام: الوليد ويقال

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبهشاعر رسول

  .وحديثه قليل. حدث عنه ابنه عبد الرمحن والرباء بن عازب وسعيد بن املسيب وأبو سلمة وآخرون

    

  .عاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم: قال ابن سعد

  . وأمه الفريعة بنت خنيسكان جينب. مل يشهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مشهداً: عن الواقدي: قال ابن سعد

  .كنيته أبو عبد الرمحن وقيل أبو الوليد: قال مسلم

  .حدث عنه عمر وعائشة وأبو هريرة: وقال ابن منده

ابن ستني سنة وهاجر رسول اهللا : ابن كم كان حسان وقت اهلجرة؟ قال: سألت سعيد بن عبد الرمحن بن حسان: قال ابن إسحاق
  .ابن ثالث ومخسني

أنشدك اهللا يا أبا هريرة هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا : كان حسان يف حلقة فيهم أبو هريرة فقال: بن املسيب قالالزهري عن ا
  .اللهم نعم: ؟ فقال"أجب عين أيدك اهللا بروح القدس: "عليه وسلم يقول

  ".اهجهم وهاجهم وجربيل معك: "أن رسول اهللا قال حلسان: وروى عدي بن ثابت عن الرباء

: قال. قد كنت أنشد فيه وفيه خري منك: فقال حسان. مر عمر حبسان وهو ينشد الشعر يف املسجد فلحظه: د بن املسيبوقال سعي

  .صدقت
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كان حسان يضع له النيب صلى اهللا عليه وسلم منرباً يف املسجد يقوم عليه قائماً : ابن أيب الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت
إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اهللا صلى اهللا : " عليه وسلم ورسول اهللا يقولينافح عن رسول اهللا صلى اهللا

  ".عليه وسلم

  .أخرجه أبو داود والترمذي

؟ قال كعب بن "من حيمي أعراض املسلمني: "ملا كان يوم األحزاب قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: جمالد عن عامر عن جابر قال
  ".نعم اهجهم أنت وسيعينك عليهم روح القدس: "أنا قال: أنا وقال حسان:  ابن رواحةوقال. أنا: مالك

يا ابن أخي أقسمت عليك ملا كففت عنه فإنه كان ينافح عن رسول اهللا صلى : سببت ابن فريعة عند عائشة فقالت: وعن عروة قال
  .اهللا عليه وسلم

ن على عائشة بعدما عمي فوضعت له وسادة فدخل أخوها عبد دخل حسا: عمر بن حوشب عن عطاء بن أيب رباح مسعه يقول
إنه تعين أنه كان جييب عن رسول اهللا صلى : مقالته نوبة اإلفك فقالت: أجلستيه على وسادة وقد قال ما قال؟ يريد: الرمحن فقال

  .اهللا عليه وسلم ويشفي صدره من أعدائه وقد عمي وإين ألرجو أال يعذب يف اآلخرة

اهجهم وإين أخاف أن تصيبين : "فقال حلسان. قدم رسول اهللا املدينة فهجته قريش وهجوا معه األنصار: ة قالتوروي عن عائش
  ".معهم جو بين عمي

مث أخرج لسانه فضرب به أنفه كأنه لسان شجاع . ألسلنك منهم سل الشعرة من العجني ويل مقول يفري ماال تفريه احلربة: قال
  .ه ذقنهبطرفه شامة سوداء مث ضرب ب

والذي بعثك باحلق ألفرينهم : أن حسان قال: حدثنا عمارة بن غزية عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب سلمة: حيىي بن أيوب
  .مث أطلع لسانه كأنه لسان حية. بلساين هذا

والذي : قال".  لك نسيبإن يل فيهم نسباً فائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأنساا فيخلص: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لقد شفيت : "فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. فهجاهم. بعثك باحلق ألسلنك منهم ونسبك سل الشعرة من العجني

  ".واشتفيت

: ال تسبوه قد أصابه ما قال اهللا: أا طافت مع عائشة ومعها نسوة فوقعن يف حسان فقالت: حممد بن السائب بن بركة عن أمه

  : وقد عمي واهللا إين ألرجو أن يدخله اهللا اجلنة بكلمات قاهلن أليب سفيان بن احلارث" ك هلم عذاب أليمأولئ"

 اهللا في ذاك الجزاء وعند  هجوت محمداً فأجبت عنه

 محمد منكم وقاء لعرض  أبي ووالده وعرضي فإن

 فشركما لخيركما الفداء  ولست له بكفء أتهجوه

اهج قريشاً فإنه أشد عليهم من : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشةعمارة بن غزية عن حممد بن
  ".رشق النبل
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  ".هجاهم حسان فشفى: "ومسعته يقول

  .هجوت حممداً فذكر أبياته ومنها: قال حسان

 النقع موعدها كداء تثير  بنيتي إن لم تروها ثكلت

 افها األسل الظماءأكت على  األعنة مصعدات ينازعن

 بالخمر النساء يلطمهن  تظل جيادها متمطرات

  وكان الفتح وانكشف الغطاء  أعرضتم عنا اعتمرنا فإن

 اهللا فيه من يشاء يعز  فاصبروا لضراب يوم وإال

 الحق ليس به خفاء يقول  اهللا قد أرسلت عبداً وقال

 األنصار عرضتها اللقاء هم  اهللا قد سيرت جنداً وقال

    

 أو قتاالً أو هجاء سبابا  كل يوم من معد يالقوا

 وينصره سواء ويمدحه  يهجو رسول اهللا منكم فمن

  وروح القدس ليس له كفاء  رسول اهللا فينا وجبريل

  : كنت عند عائشة فدخل حسان بعد ما عمي فقال: أبو الضحى عن مسروق قال

  غوافلوتصبح غرثى من لحوم ال  رزان ما تزن بريبة حصان

وأي :  فقالت11النور " والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم: "تأذنني له وقد قال اهللا: فقلت هلا. لكن أنت لست كذاك: فقالت
  .عذاب أشد من العمى

  .إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالت

  ".حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافقال : "وعن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حسان

وله شويهد . هذا حديث منكر من مسند الروياين من رواية أيب مثامة جمهول عن عمر بن إمساعيل إمساعيل جمهول عن هشام بن عروة
عمر مسع رواه الواقدي عن سعيد بن أيب زيد األنصاري عن رجل عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة مسع محزة بن عبد اهللا بن 

  ".حسان حجاز بني املؤمنني واملنافقني ال حيبه منافق وال يبغضه مؤمن: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عائشة تقول

  .ويبقى قسم ثالث وهو حبه سكت عنه. فهذا اللفظ أشبه

ما هو بلعني قد : فقال ابن عباس! قدم حسان اللعني: قيل البن عباس: حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري قال
  .جاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه ولسانه

  .هذا دال على أنه غزا: قلت

  .أنشد حسان النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبدة بن سليمان عن أيب حيان التيمي عن حبيب بن أيب ثابت قال
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  رسول الذي فوق السماوات من عل  بإذن اهللا أن محمداً شهدت

 عمل من ربه متقبل له  أبا يحيى ويحيى كالهما وأن

 بذات اهللا فيهم ويعدل يقول  أخا األحقاف إذ قام فيهم وأن

  .هذا مرسل". وأنا: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : فذكرها وزادحدثنا عمر بن زياد عن عبد امللك بن عمري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنشده حسان : وروى أبو غسان النهدي

  نبي أتى من عند ذي العرش مرسل  الذي عادى اليهود ابن مريم وأن

  : إن حسان ملا قال هذه األبيات: قال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر وعبد اهللا بن حزم

 إذا تغور النجوم وخيال  النوم بالعشاء الهموم منع

 فهو داخل مكتوم سقم  حبيب أصاب قلبك منه من

  واهن البطش والعظام سؤوم  يقتل المرء مثليلقوم هل  يا

 لجين ولؤلؤ منظوم ها  العطر والفراش ويعلو شأنها

 ر عليها ألندبتها الكلوم  يدب الحولي من ولد الذ لو

 أن الشباب ليس يدوم غير  تفقها شمس النهار بشيء لم

  : زاد بعضهم

  ل وجهل غطى عليه النعيم  حلم أضاعه عدم الما رب

قلت قصيدة مل يقل أحد من العرب مثلها مث : مالك ويلك؟ قال: يا بين قيلة فلما اجتمعوا قالوا:  بأعلى صوته على أطمة فارعنادى
  .وهل يصرب من به وحر الصدر: أهلذا مجعتنا فقال: أنشدها هلم فقالوا

 العريسات وال حيضره شيء من السفه كان الغناء يكون يف: األصمعي وغريه عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال
  : كاليوم كان يف بين نبيط مدعاة كان فيها حسان بن ثابت وابنه وقد عمي وجاريتان تنشدان

 دون البلقاء من أحد تؤنس  انظر خليلي بباب جلق هل

 بين الكثبان والسند محبس  أجمال شعثاء إذ ظعن من ال

  : ارية زيدي وفيهفجعل حسان يبكي وهذا شعره وابنه يقول للج

 حسان الوجوه كالبرد يط  حور العيون ترفل في الر يحملن

 ج عليه السحاب كالقدد  دون بصرى وخلفها جبل الثل من

 بر اليمين مجتهد حلفة  إذ قربت لمنحرها والبدن

 أحببت حبي إياك من أحد  ما حلت عن عهد ما علت وال

 مسامر الغردوصوت ال ر  أهوى حديث الندمان في وضح الفج
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  .فطرب حسان وبكى

  .كان حسان لسناً شجاعاً فأصابته علة أحدثت فيه اجلنب: قال ابن الكليب

    

  .رأيت حسان له ناصية قد سدهلا بني عينيه: قال سليمان بن يسار

صلى اهللا عليه ملا خلف رسول اهللا : إسحاق الفروي وآخر عن أم عروة بنت جعفر بن الزبري بن العوام عن أبيها عن جدها قال
. وسلم نساءه يوم أحد خلفهن يف فارع وفيهن صفية بنت عبد املطلب وخلف فيهن حسان فأقبل رجل من املشركني ليدخل عليهن

  .فأخرب بذلك فضرب هلا بسهم. عليك الرجل فجنب وأىب عليها فتناولت السيف فضربت به املشرك حىت قتلته: فقالت صفية حلسان

  .قال لو كان ذاك يف لكنت مع رسول اهللاأنه : وزاد الفروي فيه

فأخذت رأسه فرميت به . واهللا ما ذاك يف: قال. قم فاطرحه على اليهود وهم حتت احلصن: فقطعت رأسه وقلت حلسان: قالت
  .قد علمنا واهللا إن هذا مل يكن ليترك أهله خلوفاً ليس معهم أحد فتفرقوا: عليهم فقالوا

  .يوم أحد وهم: فقوله

ما يل بسلبه يا : فقال. قم فاسلبه فإين امرأة وهو رجل: فقالت حلسان: حدثنا حيىي بن عباد عن أبيه وفيه:  ابن إسحاقوروى حنوه
  .بنت عبد املطلب من حاجة

  .وروى يونس بن بكري عن هشام عن أبيه عن صفية مثله

  .تويف حسان سنة أربع ومخسني: قال ابن إسحاق

  .تويف سنة أربعني: وأما اهليثم بن عدي واملدائين فقاال

  .له وفادة على جبلة بن األيهم وعلى معاوية: قلت

  .تويف زمن معاوية: قال ابن سعد

  كعب بن مالك

  .ابن أيب كعب عمرو بن القني بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة األنصاري اخلزرجي العقيب األحدي

  .ة الذين خلفوا فتاب اهللا عليهمشاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه وأحد الثالث

  .شهد العقبة وله عدة أحاديث تبلغ الثالثني اتفقا على ثالثة منها وانفرد البخاري حبديث ومسلم حبديثني

عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن وحممد ومعبد بنو كعب وجابر وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن احلكم وعمر بن : روى عنه بنوه
  .وآخرون وحفيده عبد الرمحن بن عبد اهللاكثري بن أفلح 

  .كانت كنيته يف اجلاهلية أبا بشري: وقيل

  .كان كعب من أهل الصفة وذهب بصره يف خالفة معاوية: وقال ابن أيب حامت

  .وقد ذكره عروة يف السبعني الذين شهدوا العقبة

  .م بني طلحة بن عبيد اهللا وكعب بن مالكآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وروى صدقة بن سابق عن ابن إسحاق قال
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  .بل آخى بني كعب والزبري: وقيل

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني الزبري وكعب بن مالك فارتث كعب يوم : محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه
  .75األنفال " ام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللاوأولو األرح: "أحد فجاء به الزبري يقوده ولو مات يومئذ لورثه الزبري فأنزل اهللا

ملا انكشفنا يوم أحد كنت أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشرت به املؤمنني حياً سوياً وأنا يف : وعن كعب
 حىت جرح سبعة فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كعباً بألمته وكانت صفراء فلبسها كعب وقاتل يومئذ قتاالً شديداً. الشعب

  .عشر جرحاً

  .حسان بن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك: كان شعراء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن سريين

إن ااهد جماهد بسيفه ولسانه : "يا رسول اهللا قد أنزل اهللا يف الشعراء ما أنزل قال: أنه قال: قال عبد الرمحن بن كعب عن أبيه
  ".لذي نفسي بيده لكأمنا ترموم به نضح النبلوا

وأما ابن . فعلنا ونفعل ويتهددهم وأما حسان فكان يذكر عيوم وأيامهم: أما كعب فكان يذكر احلرب يقول: قال ابن سريين
  .رواحة فكان يعريهم بالكفر

  : وقد أسلمت دوس فرقاً من بيت قاله كعب

 أو ثقيفاًدوساً  قواطعهن  نخيرها ولو نطقت لقالت

ما نسي ربك لك وما كان ربك نسياً بيتاً : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن مالك: عن ابن املنكدر عن جابر
  : فقال" أنشده يا أبا بكر: "ما هو قال: قال". قلته

 مغالب الغالب وليغلبن  زعمت سخينة أن ستغلب ربها

  .نة أربعنيأن كعباً مات س: عن اهليثم واملدائين

  .أنه مات سنة مخسني: وروى الواقدي

  .أنه تويف سنة إحدى ومخسني: وعن اهليثم بن عدي أيضاً

  .وقصة توبة الثالثة يف الصحيح وشعره منه يف السرية

بن آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الزبري وبني كعب : حدثنا ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: الواقدي
  .مالك

    

وأولو األرحام بعضهم أوىل : "لو مات فانقلع عن الدنيا لورثته حىت نزلت: فلقد رأيت كعباً أصابته اجلراحة بأحد فقلت: قال الزبري
تلك املواريث " وأولو األرحام: "فصارت املواريث بعد لألرحام والقرابات وانقطعت حني نزلت. 75األنفال " ببعض يف كتاب اهللا

  .ةباملواخا

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني كعب وطلحة: ويف رواية ابن إسحاق

  : وقد أنشد كعب علياً قوله يف عثمان رضي اهللا عنهم
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 وأيقن أن اهللا ليس بغافل  فكف يديه ثم أغلق بابه

  عفا اهللا عن كل امرىء لم يقاتل  لمن في داره ال تقاتلوا وقال

 والبغضاء بعد التواصل اوةعد  رأيت اهللا صب عليهم ال فكيف

 كإدبار النعام الجوافل وولى  رأيت الخير أدبر عنهم وكيف

  .استأثر عثمان فأساء األثرة وجزعتم أنتم فأسأمت اجلزع: فقال علي

ة مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزو: مسعت كعباً يقول: الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب عن أبيه
حىت كانت تبوك إال بدراً وما أحب أين شهدا وفاتتين بيعيت ليلة العقبة وقلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة إال ورى 

فأراد يف غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة وكنت أيسر ما كنت وأنا يف ذلك أصغو إىل الظالل وطيب الثمار فلم أزل . بغريها
أرجع غداً فلم : فانطلقت إىل السوق فعسر علي فرجعت فقلت. أنطلق غداً فأشتري جهازي مث أحلق م: فقلت. كذلك حىت خرج

وكان . أزل حىت التبس يب الذنب وختليت فجعلت أمشي يف أسواق املدينة فيحزنين أين ال أرى إال مغموصاً عليه يف النفاق أو ضعيفاً
  .مجيع من ختلف عن رسول اهللا بضعة ومثانني رجالً

خلفه يا نيب اهللا برداه والنظر يف : ؟ فقال رجل من قومي"ما فعل كعب: "وملا بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم تبوك ذكرين وقال
  .واهللا ما نعلم إال خرياً! بئس ما قلت: فقال معاذ. عطفيه

؟ "فما خلفك: "بلى قال: قلت" أمل تكن ابتعت ظهرك: "فلما رآين صلى اهللا عليه وسلم تبسم تبسم املغضب وقال: إىل أن قال
واهللا لو بني يدي أحد غريك جلست خلرجت من سخطه علي بعذر لقد أوتيت جدالً ولكن قد علمت يا نيب اهللا أين أخربك : قلت

  .اليوم بقول جتد علي فيه وهو حق فإين أرجو فيه عقىب اهللا

" أما هذا فقد صدقكم قم حىت يقضي اهللا فيك: "فقالواهللا ما كنت قط أيسر وال أخف حاذاً مين حني ختلفت عنك : إىل أن قال

  .فقمت

  .وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس عن كالمنا أيها الثالثة: إىل أن قال

وكنت أطوف . فجعلت أخرج إىل السوق فال يكلمين أحد وتنكر لنا الناس حىت ما هم بالذين نعرف وتنكرت لنا احليطان واألرض
واستكان صاحباي فجعال يبكيان ! هل حرك شفتيه بالسالم: ل وآيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم عليه فأقولوآيت املسجد فأدخ

فأتاين ! من يدل على كعب فدلوه علي: فبينا أنا أطوف يف السوق إذا بنصراين جاء بطعام يقول! الليل والنهار ال يطلعان رؤوسهما
فإنه بلغين أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بدار مضيعة وال هوان فاحلق بنا أما بعد : بصحيفة من ملك غسان فإذا فيها

  .فسجرت هلا التنور وأحرقتها. نواسك

مث جاء رجل على فرس يبشرين فكان الصوت . فخررت ساجداً. أبشر يا كعب بن مالك: إذ مسعت نداء من ذروة سلع: إىل أن قال
  .اأسرع من فرسه فأعطيته ثويب بشارة ولبست غريمه

إذاً حيطمكم الناس : "يا نيب اهللا أال نبشر كعباً؟ قال: ونزلت توبتنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ثلث الليل فقالت أم سلمة
  ".ومينعونكم النوم
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ر يا أبش: فانطلقت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو جالس يف املسجد وحوله املسلمون وهو يستنري كاستنارة القمر فقال: قال
  .اآليات. 118التوبة ". لقد تاب اهللا على النيب: "كعب خبري يوم أتى عليك مث تال عليهم

  .120التوبة " اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني: "وفينا نزلت أيضاً

 خري أمسك عليك بعض مالك فهو: "فقال. يا نيب اهللا إن من توبيت أال أحدث إال صادقاً وأن أخنلع من مايل كله صدقة: فقلت
  ".احلديث..... لك

  .فكان ال ينساها لطلحة. فقام إيل طلحة يهرول حىت صافحين وهنأين: ويف لفظ

  جرير بن عبد اهللا

أبو عبد اهللا البجلي القسري وقسر من : ابن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوف األمري النبيل اجلميل أبو عمرو وقيل
  .قحطان

  .من أعيان الصحابة

    

املنذر وعبيد اهللا وإبراهيم مل يدركه : أنس وقيس بن أيب حازم وأبو وائل والشعيب ومهام ابن حارث وأوالده األربعة: دث عنهح
  .وأيوب وشهر بن حوشب وزياد بن عالقة وحفيده أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو إسحاق السبيعي ومجاعة

  .موبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسل

ملا دنوت من املدينة أخنت راحليت وحللت عيبيت : قال جرير: حدثنا يونس عن املغرية بن شبل قال: حدثنا إسحاق األزرق: أمحد
يا عبد اهللا هل : فقلت جلليسي. ولبست حليت مث دخلت املسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فرماين الناس باحلدق

إنه سيدخل عليكم : "نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو خيطب إذ عرض له يف خطبته فقال: ئاً؟ قالذكر رسول اهللا من أمري شي
  .فحمدت اهللا: قال". من هذا الفج من خري ذي مين أال وإن على وجهه مسحة ملك

  .كان بديع احلسن كامل اجلمال: قلت

آين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تبسم يف وجهي ما ر: مسعت جرير بن عبد اهللا يقول: حدثنا إمساعيل عن قيس: ابن عيينة
  ".يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خري ذي مين على وجهه مسحة ملك: "وقال

ملا دخل يعين جريراً على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألقى له وسادة : عن عدي بن حامت قال. سوار بن مصعب عن جمالد عن الشعيب
مث قال النيب صلى اهللا . فأسلم" أشهد أنك ال تبغي علواً يف األرض وال فساداً: "النيب صلى اهللا عليه وسلمفقال . فجلس على األرض

  ".إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه: "عليه وسلم

. قدم جرير البجلي املدينة يف رمضان سنة عشر ومعه من قومه مخسون ومئة: حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه قال: الواقدي

  .فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا". يطلع عليكم من هذا الفج من خري ذي مين: "ال رسول اهللافق

حدثنا حفص بن غياث عن معبد بن خالد بن أنس : حدثنا يزيد بن نصر بصري ثقة: حدثنا أبو بكر بن خلف: أبو العباس السراج
وسلم فأقبل جرير بن عبد اهللا فضن الناس مبجالسهم فلم يوسع له أحد كنا عند النيب صلى اهللا عليه : بن مالك عن أبيه عن جده
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فتلقاها بصدره وحنره . دونكها يا أبا عمرو فاجلس عليها: فرمى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بربدة كانت معه حباه ا وقال
  ".إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. أكرمك اهللا يا رسول اهللا كما أكرمتين: وقال

  .ورواه جعفر بن أمحد بن بسام عن أيب صفوان املدين عن حفص ذا

  .وروى حنوه مسلم بن إبراهيم عن عون بن عمرو عن اجلريري عن ابن بريدة عن حيىي بن معمر عن جرير

  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله: ه فقالوروى إبراهيم النخعي عن مهام أنه رأى جريراً بال مث توضأ ومسح على خفيه فسألت

  .مث قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا ألن جريراً من آخر من أسلم

وكان يسمى ". أال ترحيين من ذي اخللصة بيت خثعم: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: ابن أيب خالد عن قيس عن جرير
  .الكعبة اليمانية

وبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشره فربك على خيل أمحس ورجاهلا .  تركناه كاجلمل األجربفخربناه أو حرقناه حىت: قال
  .مخس مرات

فوضع يده يف صدري : فوضع يده على وجهي ويف لفظ حيىي القطان. يا رسول اهللا إين رجل ال أثبت على اخليل: وقلت: قال
  ".اللهم اجعله هادياً مهدياً: "وقال

  .يف مخسني ومئة فارس من أمحسفانطلقت : وفيه

حدثنا سليمان بن إبراهيم بن جرير عن أبان بن عبد اهللا البجلي عن أيب بكر بن حفص عن علي بن أيب طالب : أبو غسان النهدي
  ".جرير منا أهل البيت ظهراً لبطن قاهلا ثالثاً: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .هذا منكر وصوابه من قول علي

كان رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا مالك بن مغول عن أيب زرعة عن جرير قال: حدثنا خالد بن عمرو األموي: زيادي وغريه قاالال
  .عليه وسلم تأتيه وفود العرب فيبعث إيل فألبس حليت مث أجيء فيباهي يب

  ". فحسن خلقكإنك امرؤ قد حسن اهللا خلقك: "قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروي عن جرير

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعجب من عقل جرير ومجاله: وعن عيسى بن يزيد

خذ رداءك خذ رداءك فأخذت ردائي مث : رآين عمر بن اخلطاب متجرداً فناداين: خالد بن عبد اهللا عن بيان عن قيس عن جرير قال
 أرى أحداً من الناس صور صورة هذا إال ما ذكر من يوسف عليه ما: ملا رآك متجرداً قال: ماله قالوا: أقبلت إىل القوم فقلت

  .السالم

    

خذ رداءك وقال للقوم ما : أنه مشى يف إزار بني يدي عمر فقال: عمر بن إمساعيل بن جمالد عن أبيه عن بيان عن قيس عن جرير
  .رأيت رجالً أحسن من هذا إال ما بلغنا من صورة يوسف

  .جرير يوسف هذه األمة: أن عمر قال: حدثين إبراهيم بن جرير:  عمريأبو عوانة عن عبد امللك بن

. عزمت على صاحب هذه ملا قام فتوضأ: أحدث فقال عمر: كنت عند عمر فتنفس رجل يعين: مغرية عن الشعيب عن جرير قال

  .عزمت علي وعليكم ملا قمنا فتوضأنا مث صلينا: اعزم علينا مجيعاً فقال: فقال جرير
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يرمحك اهللا نعم السيد كنت يف اجلاهلية ونعم السيد :  القطان عن جمالد عن الشعيب وله طرق وزاد بعضهم فقال عمرورواه حيىي
  .كنت يف اإلسالم

  .كان على ميمنة سعد بن أيب وقاص يوم القادسية جرير بن عبد اهللا: جمالد عن الشعيب

  . من علي إىل معاويةسكن جرير الكوفة مث سكن قرقيسياء وقدم رسوالً: قال ابن عساكر

بعثين علي إىل معاوية يأمره : بلغين أن جريراً قال: حدثين حممد بن حيىي حدثين عمران بن عبد العزيز الزهري قال: الزبري بن بكار
  .باملبايعة فخرجت ال أرى أحداً سبقين إليه فإذا هو خيطب والناس يبكون حول قميص عثمان وهو معلق يف رمح

مل يزل جرير معتزالً لعلي ومعاوية باجلزيرة ونواحيها حىت تويف بالشراة يف والية الضحاك بن : حممد بن عمرقال : قال ابن سعد
  .قيس على الكوفة

بعث علي إيل ابن عباس واألشعث وأنا : حدثين إبراهيم ابن جرير عن أبيه قال: حدثنا أبان بن عبد اهللا البجلي: أبو نعيم والفريايب
نعم ما رأيت من مفارقتك معاوية وإين أنزلك مبرتلة رسول اهللا صلى اهللا عليه : ري املؤمنني يقرئك السالم ويقولأم: بقرقيسياء فقاال

ال إله إال اهللا فإذا قالوا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثين إىل اليمن أقاتلهم حىت يقولوا: فقال جرير. وسلم اليت أنزلكها
  .ال إله إال اهللا: قاتل من يقولفال أ. حرمت دماؤهم وأمواهلم

  .ذهبت عني جرير مدان إذ وليها لعثمان: قال اهليثم بن عدي

  .تويف جرير سنة إحدى ومخسني: قال اهليثم وخليفة وحممد بن مثىن

  .مات سنة أربع ومخسني: وقال ابن الكليب

  .وانفرد البخاري حبديثني ومسلم بستةاتفق له الشيخان على مثانية أحاديث . ومسند جرير حنو من مئة حديث باملكرر

  أبو اليسر كعب بن عمرو األنصاري

  .السلمي املدين البدري العقيب الذي أسر العباس رضي اهللا عنهما يوم بدر

  .شهد العقبة وله عشرون سنة

  .وهو الذي انتزع راية املشركني يوم بدر ومناقبه كثرية

  .له أحاديث قليلة.  الصاميت وموسى بن طلحة وحنظلة بن قيس وغريهمصيفي موىل أيب أيوب وعبادة بن الوليد: حدث عنه

  .وقيل كان دحداحاً قصرياً مدملكاً ذا بطن

  .وقد شهد صفني مع علي وكان من بقايا البدريني

  .مات باملدينة يف سنة مخس ومخسني

  .فاهللا أعلم. هو آخر من مات ممن شهد بدراً: وبعضهم يقول

  .خرج له مسلم دون البخاري

  أبو أسيد الساعدي
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  .من كرباء األنصار شهد بدراً واملشاهد

  .مالك بن ربيعة بن البدن له أحاديث: وامسه

  .وقد ذهب بصره يف أواخر عمره

املنذر ومحزة والزبري وعباس بن سهل بن سعد وعبد امللك بن سعيد وأنس بن مالك وأبو سلمة بن عبد الرمحن : حدث عنه بنوه
  .ساعدي وطائفةومواله علي بن عبيد ال

  .مات سنة أربعني وهو قول ابن سعد وخليفة

مات سنة : تويف سنة ستني وهذا بعيد وأشذ منه قول أيب القاسم ابن مندة سنة مخس وستني وقال أبو حفص الفالس: وقال املدائين
  .ثالثني

  .وكانت مع أيب أسيد راية بين ساعدة يوم الفتح: قال ابن سعد

مات سنة . قال رأيت أبا أسيد بعد أن ذهب بصره قصرياً دحداحاً أبيض الرأس واللحية كثري الشعروعن عباس بن سهل بن سعد 
  .ستني

  .رأيت أبا أسيد حيفي شاربه كأخي احللق: وروى ابن عجالن عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال

ابن عمر ميرون بنا وحنن يف الكتاب فنجد رأيت أبا هريرة وأبا أسيد وأبا قتادة و: وقال ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهللا قال
  .وهو اخللوق يصفرون به حلاهم. منهم ريح العبري

  .وقد كان أبو أسيد له خامت من ذهب فكأنه مل يبلغه التحرمي

  .وقيل إنه عاش مثانياً وسبعني سنة رمحه اهللا وله عقب باملدينة وبغداد

  .وقع له يف مسند بقي مثانية وعشرون حديثاً

  . ابن عمه مالك بن مسعود بن البدنوشهد بدراً

    

احلمد هللا الذي ملا أراد الفتنة يف : أصيب أبو أسيد ببصره قبل قتل عثمان فقال: محاد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار
  .عباده كف بصري عنها

  حويطب بن عبد العزى القرشي

  .من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح. العامري املعمر

  .روي عن عبد اهللا بن السعدي عن عمر حديث العمالةي

  .رواه عنه السائب بن يزيد الصحايب وال نعلم حويطباً يروي سواه

  .وهو أحد الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب حدود حرم اهللا وأحد من دفن عثمان ليالً

  .وقد باع من معاوية داراً له باملدينة بأربعني ألف دينار فيما بلغنا

  .يد اإلسالموكان مح
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  .سنة اثنتني ومخسني: مات سنة أربع ومخسني وقيل. عاش مئة وعشرين سنة

  .وله ترمجة يف تاريخ ابن عساكر

  .هذا رجل ممنوع: رأيت املالئكة تقتل وتأسر فقلت: وسار إىل الشام جماهداً وقد حضر بدراً فقال

  .رواه الواقدي. أعطاين من غنائم حنني مئة من اإلبلواستقرض مين النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني أربعني ألفاً و

  سعيد بن يربوع القرشي

  .من مسلمة الفتح. شيخ بين خمزوم

  .وكذلك حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. عاش أيضاً مئة وعشرين سنة

  .عند سعيد حديث أخرجه أبو داود رواه عنه ابنه عبد الرمحن

  . بعرياً من غنائم حننيوقد تألفه النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمسني

  .وكان ممن جيدد أنصاب احلرم

  .أضر بأخرة وتويف سنة أربع ومخسني

  مخرمة بن نوفل

  .أبو املسور القرشي الزهري الصحايب من الطلقاء وكان كبري بين زهرة. ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب

  .وكان من املؤلفة قلوم. قيةكساه النيب صلى اهللا عليه وسلم حلة فاخرة باعها بأربعني أو

بئس أخو : "جاء خمرمة بن نوفل فلما مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم به قال: أبو عامر اخلزاز عن أيب يزيد املدين عن عائشة قالت
  ".يا عائشة أعهدتين فحاشاً إن شر الناس من يتقى شره: "فلما خرج كلمته يف ذلك فقال: قالت. فلما دخل بش به". العشرية

  .بقي خمرمة إىل بعد اخلمسني فمات يف سنة أربع ومخسني وله مئة عام ومخسة عشر عاماً

فلهذا أكرمه النيب صلى اهللا عليه . وكان والده نوفل ابن عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف الزهرية والدة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وسلم وبش به وخلع عليه حلة مثمنة

  .رمة من صغار الصحابة ومن أشراف قريش وعلمائهموكان ولده املسور بن خم

  أبو الغادية الصحابي

  .من جهينة: من مزينة وقيل

  .من وجوه العرب وفرسان أهل الشام يقال شهد احلديبية

  .وروى له اإلمام أمحد يف املسند. وله أحاديث مسندة

  .قال البخاري وغريه له صحبة. م أبو عبد الرمحنابنه سعد وكلثوم بن جرب وحيان بن حجر وخالد بن معدان والقاس: حدث عنه

مسعت عماراً يشتم عثمان فتوعدته بالقتل فرأيته يوم صفني حيمل على : روى محاد بن سلمة عن كلثوم بن جرب عن أيب غادية قال
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  ".وسالبه يف النارقاتل عمار : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الناس فطعنته فقتلته وأخرب عمرو بن العاص فقال

  .إسناده فيه انقطاع

فتهيأ رومي لرمي سفينة . أما إذ فعلوها فافعلوا فكانوا يترامون ا: رمى العدو الناس بالنفط فقال معاوية: قال عثمان بن أيب العاتكة
رمية : فكان يقال. نوا ثالث مئةكا. وخر الطنحري يف سفينتهم فاحترقت بأهلها. فرماه أبو الغادية بسهم فقتله. أيب الغادية يف طنجري

  .سهم أيب الغادية قتلت ثالث مئة نفس

  .مل أجد أليب الغادية وفاة

  صفوان بن المعطل

  .أبو عمرو السلمي مث الذكواين املذكور بالرباءة من اإلفك. ابن رحضة بن املؤمل

  ".ما علمت إال خرياً: "ويف قصة اإلفك قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

يسري يف ساقة اجليش فمر فرأى سواد إنسان فقرب فإذا هو بأم املؤمنني عائشة قد ذهبت حلاجتها فانقطع هلا عقد فردت وكان 
تفتش عليه ومحل الناس فحملوا هودجها يظنوا فيه وكانت صغرية هلا اثنا عشر عاماً وساروا فردت إىل املرتلة فلم تلق أحداً 

إنا : فقال. اء صفوان رآها وكان يراها قبل احلجاب وكان احلجاب قد نزل من حنو سنةفلما ج. سوف يفقدونين: فقعدت وقالت
هللا وإنا إليه راجعون مل ينطق بغريها وأناخ بعريه وركبها وسار يقود ا حىت حلق الناس نازلني يف املضحى فتكلم أهل اإلفك 

  .وهللا احلمد. وجهلوا حىت أنزل اهللا اآليات يف براءا

  .وقد روي له حديثان.  إن كشفت كنف أنثى قط:وقال صفوان

    

وروايتهم عنه مرسلة مل يلحقوه فيما أرى . سعيد بن املسيب وأبو بكر بن عبد الرمحن وسعيد املقربي وسالم أبو عيسى: حدث عنه
  .إن كان مات سنة تسع عشرة

مات بسميساط يف آخر : هللا عليه وسلم إىل أن قالأسلم صفوان بن املعطل قبل املريسيع وكان على ساقة النيب صلى ا: قال ابن سعد
  .خالفة معاوية حدثين بذلك حممد بن عمر

  .مات بناحية مسيساط من اجلزيرة وقربه هناك: وقال خليفة

أخربنا حممد بن يوسف عن عبد اهللا بن الفضل عن أيب بكر بن عبد : القواريري وعلي بن حجر حدثنا عبد اهللا بن جعفر املديين
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فرمقت صالته ليلة فصلى العشاء : ن صفوان بن املعطل السلمي قالالرمحن ع

: اآلخرة مث نام فلما كان نصف الليل استنبه فتال العشر من آخر آل عمران مث نام مث قام مث تسوك مث توضأ وصلى ركعتني فال أدري

  . انصرف فنام مث استيقظ فتال ذلك العشر مث تسوك وتوضأ وصلى ركعتنيأقيامه أم ركوعه أم سجوده كان أطول مث

  .فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة حىت صلى إحدى عشرة ركعة: قال

وبإسناد غري متصل يف تاريخ دمشق أن صفوان بن املعطل محل بداريا على رجل من الروم عليه حلية األعاجم فطعنه فصرعه 
  : فقال صفوانفصاحت امرأته وأقبلت حنوه 
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 بين داريا دمشق إلى نوى ما  شهدت الخيل يسطع نقعها ولقد

  يا ابن المعطل ما تريد بما أرى  فطعنت ذا حلي فصاحت عرسه

 منعفر المضاحك بالثرى بالدير  أني سأترك بعلها فأجبتها

 كذلك مولع بذوي الحلى إني  عليه حلية فشهرتها وإذا

طريق عامر بن صاحل بن رستم عن أبيه عن احلسن عن سعد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف مسند اهليثم بن كليب من 
  .وكان يقول هذا الشعر: شكي صفوان بن املعطل إىل رسول اهللا قال: قال

  ".دعوا صفوان فإنه خبيث اللسان طيب القلب: "فقال

املعطل فقال أطعمين من ذلك التمر قلت إمنا هو متر قليل ولست وفيه عن سعد قال وكنا يف مسري لنا ومعنا متر فجاءين صفوان ابن 
أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا نزلوا فأكلوا أكلت معهم قال أطعمين فقد أصابين اجلهد فلم يزل يب حىت : آمن أن يدعو به أظنه

  ".فليذهب: قولوا لصفوان: "أخذ السيف فعقر الراحلة فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

أين أذهب أذهب إىل الكفر فدخل : فلما نزلوا مل يبت تلك الليلة يطوف يف أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى علياً فقال
  ".قولوا لصفوان فليحلق: "أين يذهب؟ إىل الكفر قال: إن هذا مل يدعنا نبيت هذه الليلة قال: علي على رسول اهللا فقال

  .عن سليم بن أخضر عن ابن عون عن احلسن عن صاحب زاد النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوهروى حنوه القواريري 

أشريوا علي يف أناس أبنوا أهلي وامي اهللا إن : أما بعد: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة اإلفك محد اهللا مث قال: عروة عن عائشة
  ".ليه سوءاً قطعلمت على أهلي من سوء قط وأبنوهم مبن واهللا إن علمت ع

ضرب حسان بن ثابت بالسيف يف هجاء هجاه : أخربنا يونس عن الزهري عن ابن املسيب عن صفوان ابن املعطل قال: ابن يونس
  ".إنك قلت قوالً سيئاً: "به فأتى حسان النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستعداه عليه فلم يقده منه وعقل له جرحه وقال

  .سيبرواه معمر فلم يذكر ابن امل

  .قلت الذي قاله حسان

 الفريعة أمسى بيضة البلد وابن  أمسى الجالبيب قد عزوا وقد كثروا

فكلم النيب صلى اهللا عليه . يعرض يب ووقف له ليلة حىت مر حسان فيضربه بالسيف ضربة كشط جلدة رأسه: فغضب صفوان وقال
  .خت مارية لعفوه فولدت له ابنه عبد الرمحنوسلم حسان ورفق به حىت عفا فأعطاه صلى اهللا عليه وسلم سريين أ

إنا أهل بيت : فقال. أن صفوان شكته زوجته أنه ينام حىت تطلع الشمس فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك: وقد روي
  .معروفون بذلك

  .آخر بامسهفهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك وقد جعله النيب صلى اهللا عليه وسلم على ساقة اجليش فلعله 

  .مات صفوان بن املعطل سنة ستني بسميساط: قال الواقدي

  .مات باجلزيرة وكان على ساقة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان شاعراً: وقال خليفة
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  .وكان أحد األمراء يومئذ: قتل يف غزوة أرمينية سنة تسع عشرة قال: وقال ابن إسحاق

  .واهللا أعلم. اهر أما اثنانفهذا تباين كثري يف تاريخ موته فالظ: قلت

  دحية الكلبي

    

الكليب القضاعي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورسوله بكتابه إىل عظيم بصرى ليوصله إىل : ابن خليفة بن فروة بن فضالة
  .هرقل

  .روى أحاديث

  . الشعيب وخالد بن يزيد بن معاويةمنصور بن سعيد الكليب وحممد بن كعب القرظي وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد وعامر: حدث عنه

  .وقد شهد الريموك وكان على كردوس وسكن املزة

يا رسول اهللا أال أمحل لك محاراً على : قلت: حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعيب عن دحية الكليب: أمحد
  ".إمنا يفعل ذلك الذين ال يعلمون: "فرس فينتج لك بغلة تركبها؟ قال

  .أن حذيفة قال ذلك: اه عيسى بن يونس عن عمر عن الشعيب مرسالًرو

  .بقي إىل زمن معاوية. وكان يشبه جبربيل. أسلم دحية قبل بدر ومل يشهدها: قال ابن سعد

  .ذريته بالبقاع: وقال دحيم

  .وقيد ابن ماكوال يف أجداده اخلرج وهو العظيم البطن

قدمت من الشام فأهديت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم :  بن زيد عن أبيه عن دحيةاهليثم بن عدي عن الكليب عن حممد بن أسامة
  .فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك احلديث

  .إسناده واه

  .جابر واه. فلبسهما حىت خترقا. أهديت لرسول اهللا جبة صوف وخفني: وعن جابر اجلعفي عن الشعيب عن دحية الكليب قال

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي بكتاب إىل قيصر فقمت : اهللا بن شداد عن دحية قالوعن سلمة بن كهيل عن عبد 
من حممد رسول اهللا إىل قيصر . "فدخل عليه اآلذن فأدخلت وأعطيته الكتاب. أنا رسول رسول اهللا ففزعوا لذلك: بالباب فقلت
  ".صاحب الروم

  .اخرجوا: فقال هلم. تب ويبدأ بك ال تقرأ كتابه اليوممل مل يك: فإذا ابن أخ له أمحر أزرق قد خنر مث قال

فأي : قال. هو واهللا رسول اهللا الذي بشرنا به عيسى وموسى: فدعا األسقف وكانوا يصدرون عن رأيه فلما قرئ عليه الكتاب قال
  .تلين الروموأنا أعلم ما تقول ولكن ال أستطيع أن أتبعه يذهب ملكي ويق: أرى أن نتبعه قال قيصر: شيء ترى قال

  .رواه اثنان عن حيىي بن سلمة عن أبيه

  .بعث رسول اهللا دحية سرية وحده: قال: عبد اهللا بن أيب حيىي عن جماهد

يا أم : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث رجالً فلما قام قال: معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيب عثمان النهدي قالت أم سلمة
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  .ة الكليب فلم أعلم أنه جربيل حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أصحابه ما كان بيننادحي: ؟ فقلت"سلمة من هذا

  .أسامة: من حدثك ذا قال: فقلت أليب عثمان

  .يأتيين جربيل يف صورة دحية وكان دحية مجيالً: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: عفري بن معدان عن قتادة عن أنس

  .حيىي بن يعمر عن ابن عمرروى حنوه 

بل أمجل الناس من نزل : أمجل الناس جرير بن عبد اهللا البجلي فقال: قال عبد اهللا بن صاحل العجلي قال رجل لعوانة بن احلكم
  .جربيل على صورته يعين دحية

  .أن دحية أسلم زمن أيب بكر: ويروى حديث منكر

  .ية إذا قدم مل تبق معصر إال خرجت تنظر إليهكان دح. قال أبو حممد بن قتيبة يف حديث ابن عباس

  .مراهق أي راهق االحتالم: اليت دنا حيضها كما قيل للغالم: املعصر

  .وال ريب أن دحية كان أمجل الصحابة املوجودين باملدينة وهو معروف فلذا كان جربيل رمبا نزل يف صورته

  . عليه وسلم بقليلفأما جرير فإمنا وفد إىل املدينة قبل موت النيب صلى اهللا

  .الفضل بن عباس وقدم املدينة بعد الفتح: ومن املوصوفني باحلسن

  .وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وأمجل قريش وكان رحيانته احلسن بن علي يشبهه

الفسطاط وذلك ثالثة أميال يف أن دحية خرج من املزة إىل قدر قرية عقبة من : الليث عن يزيد عن أيب اخلري عن منصور الكليب
واهللا لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أين أراه إن : رمضان مث أفطر وأفطر معه ناس وكره الفطر آخرون فلما رجع إىل قريته قال

  .كاللهم اقبضين إلي: قوماً رغبوا عن هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا مث قال عند ذلك

  .أخرجه أبو داود

  .وصح أن صفية وقعت يوم خيرب يف سهم دحية فأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم منه وعوضه بسبعة أرؤس

  .يف سنة مخس بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم دحية إىل قيصر: قال خليفة بن خياط

  .ن يف احلديث الطويل الذي يف الصحيحوإمنا كان ذلك بعد احلديبية يف زمن الصلح كما ذكره أبو سفيا: كذا قال: قلت

  .ولد حية يف مسند بقي ثالثة أحاديث غرائب

  أبو جهم بن حذيفة القرشي

    

  ".اذهبوا ذه اخلميصة وائتوين بأنبجانية أيب جهم: "العدوي املذكور يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .امسه عبيد وهو من مسلمة الفتح: قيل

وكان عالمة بالنسب أحضر . اجلاهلية مث عمر حىت بىن فيه مع ابن الزبري وبني العمارتني أزيد من مثانني سنةوكان ممن بىن البيت يف 
  .يوم احلكمني وبعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة مصدقاً وال رواية له

  .سر مبصاب عمر لكونه أخافه وكف من بسط لسانه رضي اهللا عنه. وكان قوي النفس
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  . النيب صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذ خطبها أما أبو جهم فإنه ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوكوهو الذي قال فيه

  .وملا وفد على معاوية أقعده معه على السرير ووصله مبئة ألف فاستقلها

  عمير بن سعد

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمابن شهيد بن قيس بن النعمان بن عمرو األنصاري األوسي العبد الصاحل األمري صاحب رسو

  .أبو طلحة اخلوالين وراشد بن سعد وحبيب بن عبيد: حدث عنه

  .وكان ممن شهد فتح دمشق مع أيب عبيدة

  .وويل دمشق ومحص لعمر

د أتينا عمري بن سع: حدثنا محاد ابن سلمة عن أيب سنان عن أيب طلحة اخلوالين قال: حدثنا إبراهيم بن احلجاج: يف مسند أيب يعلى
يا غالم أورد اخليل ويف الدار تور : نسيج وحده فقعدنا له على دكان له عظيم يف داره فقال: يف نفر من أهل فلسطني وكان يقال له

فإين : أوردها فقال أحد القوم إذاً جترب اخليل كلها قال: قال. هي جربة تقطر دماً: أين فالنة قال: فأوردها فقال: من حجارة قال
ال عدوى وال طرية وال هامة أمل تر إىل البعري يكون بالصحراء مث يصبح ويف كركرته : "صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا 

  ".أو يف مراقه نكتة مل تكن فمن أعدى األول

  .وكذلك رواه حجاج بن منهال والتبوذكي عن محاد

و الذي رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كالم اجلالس وه. قال عبد اهللا بن حممد القداح عمري بن سعد مل يشهد شيئاً من املشاهد
  .واستعمله عمر على محص وكان من الزهاد. يف حجره. بن سويد وكان يتيماً

  .هو عمري بن سعد بن عبيد: وقد وهم ابن سعد فقال

  .ه أيبمرسل قال. عمري بن سعد بن شهيد األنصاري له صحبة روى عنه أبو طلحة اخلوالين: وقال ابن أيب حامت

  .كانت واليته محص بعد سعيد بن عامر بن حذمي: وقال عبد الصمد بن سعيد

  .تويف سعيد بن عامر وقام مكانه عمري بن سعد: ابن هليعة عن يونس عن ابن شهاب قال

خلف ابن فكان على الشام معاوية وعمري بن سعد مث استخلف عثمان فجمع الشام ملعاوية وملا تويف أبو عبيدة است: وقال الزهري
  .عمه عياض بن غنم فأقره عمر فمات عياض فويل سعيد املذكور

واهللا ما علمت يا أهل محص إن اهللا : خطب معاوية على منرب محص وهو أمري على الشام كله فقال: قال صفوان بن عمرو
بن عامر وكان خرياً مين مث ويل ليسعدكم باألمراء الصاحلني أول من ويل عليكم عياض بن غنم وكان خرياً مين مث ويل عليكم سعيد 

  .عليكم عمري ولنعم العمري كان مث ها أناذا قد وليتكم فستعلمون

ما كان من املسلمني رجل من : ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن عمري ابن سعد قال يل ابن عمر
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل من أبيك

  .نسيج وحده: كان عمري بن سعد يعجب عمر فكان من عجبه به يسميه: ن سريينوروى هشام عن اب

عرب السوس تطلع عدونا على : يا أمري املؤمنني إن بيننا وبني عدونا مدينة يقال هلا: وبعثه مرة على جيش من قبل الشام فوفد فقال
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عطيهم مكان كل شاة شاتني ومكان كل بقرة بقرتني خريهم بني أن ينتقلوا من مدينتهم ون: عوراتنا ويفعلون ويفعلون فقال عمر
  .ومكان كل شيء شيئني فإن فعلوا فأعطهم ذلك وإن أبوا فانبذ إليهم على سواء مث أجلهم سنة

  .اكتب يل يا أمري املؤمنني عهدك بذلك فعرض عمري عليهم فأبوا فأجلهم سنة مث نابذهم: فقال

. خربت عرب السوس وهو ساكت: فلما قدم عاله بالدرة وقال. فتغيظ عليه. إن عمرياً قد خرب عرب السوس وفعل: فقيل لعمر

  .غفر اهللا لك: فلما دخل عمر بيته استأذن عليه فدخل وأقرأه عهده فقال عمر

  .خراب اليوم وهي خلف درب احلدث: عرب السوس

    

: ص فمكث حوالً ال يأتيه خربه فكتب إليهحدثنا أيب عن جدي أن عمري بن سعد بعثه عمر على مح: عبد امللك بن هارون بن عنترة

أقبل مبا جبيت من الفيء فأخذ جرابه وقصعته وعلق إدواته وأخذ عرتته وأقبل راجالً فدخل املدينة وقد شحب واغرب وطال شعره 
جئت متشي : الألست صحيح البدن معي الدنيا فظن عمر أنه جاء مبال فق: ما شأنك قال: السالم عليك يا أمري املؤمنني فقال: فقال
يا عمر إن اهللا قد اك عن الغيبة : بئس املسلمون قال: ما فعلوا وال سألتهم قال: أما كان أحد يتربع لك بدابة قال: نعم قال: قال

ال عملت لك وال : جددوا لعمري عهداً قال: الذي جبيته وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء ألتيتك به قال: ما صنعت قال: فقال
  .أخزاك اهللا:  لنصراينألحد قلت

انزل بعمري كأنك ضيف فإن رأيت أثر : أراه خائناً فبعث رجالً مبئة دينار وقال: وذهب إىل مرتله على أميال من املدينة فقال عمر
: لانزل فرتل فساءله وقا: فانطلق فرآه يفلي قميصه فسلم فقال له عمري. شيء فأقبل وإن رأيت حاالً شديدة فادفع إليه هذه املئة

  .ضرب ابناً له على فاحشة فمات: كيف أمري املؤمنني قال

ال حاجة : فصاح وقال. إنك قد أجعتنا فأخرج الدنانري فدفعها إليه: مث قال. فرتل به ثالثاً ليس إال قرص شعري خيصونه به ويطوون
علها فيه فشقت املرأة من درعها فأعطته ما يل شيء أج: فقال. إن احتجت إليها وإال ضعها مواضعها: يل ا ردها عليه قالت املرأة

  .خرقة فجعلها فيها مث خرج يقسمها بني أبناء الشهداء

وما سؤالك : ما صنعت الدنانري قال: فجاء فقال. ال أدري فكتب إليه عمر يطلبه: ما فعل بالذهب قال: وأتى الرجل عمر فقال
  .طعام وأما الثوبان فإن أم فالن عارية فأخذمها ورجعال حاجة يل يف ال: فأمر له بطعام وثوبني فقال. قدمتها لنفسي

  .فلم يلبث أن مات وذكر سائر القصة

  .وروى حنوها كاتب الليث عن سعيد بن عبد العزيز بلغه عن احلسن البصري أن عمر فذكرها

  .وروى أبو حذيفة يف املبتدأ حنواً منها عن شيخ عن آخر

  .داد بن أوس وعمري بن سعدأبو الدرداء وش: زهاد األنصار ثالثة: ويقال

  صفوان بن أمية

  .ابن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي اجلمحي املكي

  .أسلم بعد الفتح وروى أحاديث وحسن إسالمه وشهد الريموك أمرياً على كردوس
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  .إنه وفد على معاوية وأقطعه زقاق صفوان: ويقال

  .وطاووس وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وعطاء بن أيب رباح ومجاعة. نه عبد اهللا وابن أخته محيد وسعيد بن املسيباب: حدث عنه

  .قتل أبوه مع أيب جهل. وكان من كرباء قريش

 فقدم املدينة فنام يف. من مل يهاجر هلك: أن صفوان يعين جده قيل له: مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اهللا بن صفوان

فقال . املسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذه فأخذ صفوان السارق فجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر به أن يقطع
  .فهال قبل أن تأتيين به: هذا هو عليه صدقة قال: إين مل أرد: صفوان

: يا رسول اهللا من مل يهاجر هلك قال: ت فقلتيعين أباه أتي: حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أبيه قال

  ".ال يا أبا وهب فارجع إىل أباطح مكة"

  ".ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية: "ثبت قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت

ن احلارث اللهم العن أبا سفيان اللهم الع: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد: وخرج الترمذي من حديث ابن عمر قال
  ".بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية

  .فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسالمهم. 127آل عمران " ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم: "فرتلت

  .أحسنهم إسالماً احلارث: قلت

سفيان واحلارث بن أنه ملا كان يوم الفتح أرسل رسول اهللا إىل صفوان بن أمية وأيب : وروى الزهري عن بعض آل عمر عن عمر
مثلي ومثلكم كما قال يوسف : حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لئن أمكنين اهللا منهم ألعرفنهم: قال عمر فقلت. هشام

  .فانفضخت حياء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 92يوسف ". ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم: "إلخوته

ن نساء أسلمن وأزواجهن كفار منهن بنت الوليد بن الغرية وكانت حتت صفوان بن أمية فأسلمت يوم بلغه أ: مالك عن ابن شهاب
فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عمه بردائه أماناً لصفوان ودعاه إىل اإلسالم وأن يقدم فإن رضي . الفتح وهرب هو

  .أمراً وإال سريه شهرين

    

يا حممد هذا جاءين بردائك ودعوتين إىل القدوم عليك فإن رضيت : هللا عليه وسلم ناداه على رؤوس الناسفلما قدم على النيب صلى ا
  .لك تسيري أربعة أشهر: قال. ال واهللا حىت تبني يل: فقال" انزل أبا وهب: "فقال. وإال سريتين شهرين

طوعاً أو كرهاً : تعريه أداة وسالحاً كان عنده فقالفخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل هوازن حبنني فأرسل إىل صفوان يس
  ".ال بل طوعاً: "قال

  .مث خرج معه كافراً فشهد حنيناً والطائف كافراً وامرأته مسلمة فلم يفرق بينهما حىت أسلم واستقرت عنده بذلك النكاح

قد هرب : هللا فسأله أماناً لصفوان وقالفر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمري بن وهب بن خلف إىل رسول ا: ويف مغازي ابن عقبة
  ".أدرك ابن عمك فهو آمن: "قال. وأخشى أن يهلك وإنك قد أمنت األمحر واألسود

أن صفوان أعار النيب صلى اهللا عليه وسلم مئة درع بأداا فأمره رسول اهللا حبملها إىل حنني إىل أن رجع النيب صلى : وعن ابن الزبري
  .رانةاهللا عليه وسلم إىل اجلع
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أبا : "فبينا هو يسري ينظر إىل الغنائم ومعه صفوان فجعل ينظر إىل شعب مألى نعماً وشاًء ورعاء فأدام النظر ورسول اهللا يرمقه فقال
ما طابت نفس أحد مبثل هذا إال نفس نيب أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً : فقال" هو لك: "نعم قال: ؟ قال"وهب يعجبك هذا

  .عبده ورسوله

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استقرض من صفوان بن أمية مبكة مخسني ألفاً فأقرضه: وروى الواقدي عن رجاله

إن : "فقال. شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه أن النيب استعار منه أدرعاً فهلك بعضها
  .إلسالم من ذلكال أنا أرغب يف ا: قال" شئت غرمتها لك

  .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاين فما زال يعطيين حىت إنه ألحب اخللق إيل: الزهري عن ابن املسيب عن صفوان قال

اصطف سبعة يطعمون الطعام وينادون إليه كل يوم عمرو بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب : وعن أيب الزناد قال
  .بن حذافة وآباؤه

  .كان إىل صفوان األزالم يف اجلاهلية وكان سيد بين مجح: وقيل

  .إن صفوان بن أمية قنطر يف اجلاهلية إىل أن صار له قنطار من الذهب وكذلك أبوه: قالوا: وقال أبو عبيدة

  .تويف سنة إحدى وأربعني: قال اهليثم واملدائين

  أبو ثعلبة الخشني

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . أحاديث وله عن معاذ بن جبل وأيب عبيدةروى عدة

أبو إدريس اخلوالين وجبري بن نفري وأبو رجاء العطاردي وأبو أمساء الرحيب وسعيد بن املسيب وأبو الزاهرية ومكحول : حدث عنه
  .إن كان مسع منه وعمري بن هاىنء وآخرون

  .سكن داريا وقيل قرية البالط وله ا ذرية: نزل الشام وقيل

  .قاله أمحد بن حنبل وابن معني وابن املديين وابن سعد وأبو بكر بن زجنويه. جرهم بن ناشم: يف امسه فقيلاختلف 

  .جرثوم بن الشر: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .جرثوم بن عمرو: وقال هشام بن عمار

  .امسه جرثوم: وقال ابن مسيع

  .جرثوم بن ناشر: وقال احلافظ عبد الغين األزدي

  .ابن عمرو: ويقال. ابن ناشب: ويقال. جرثوم بن ناشم: جرهم ويقال: امسه: وقال البخاري

  .امسه الشر بن محري واعتمده الدواليب: وقال أبو بكر بن أيب شيبة

  .الشومة بن جرثومه: وقال بقية بن الوليد

  .ويقال جرهم. جرثومة بن ناشج: امسه الشق بن جرهم قال ويقال: وقال خليفة بن خياط

  .جرثومة: دجني يف األمساء املفردة امسهوقال الرب
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  .وقيل غري ذلك وال يكاد يعرف إال بكنيته

هو من أهل بيعة الرضوان وأسهم له النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب وأرسله إىل قومه وأخوه عمرو بن : وقال الدار قطين وغريه
  .جرهم أسلم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: حدثنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب ثعلبة قال: دثنا عبد الرزاقح: أمحد يف مسنده

؟ "أال تسمعون ما يقول هذا: "يا رسول اهللا اكتب يل بأرض كذا وكذا بالشام مل يظهر عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ فقال
  .ظهرن عليها فكتب له اوالذي نفسي بيده لن: فقال أبو ثعلبة

فذكر حنوه ورواه سعيد بن أيب عروبة عن . حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب قالبة أن أبا ثعلبة قال: ورواه أبو عبيد يف األموال
  .أيوب حنوه

    

يا :  إذ قال أبو ثعلبةبينا أبو ثعلبة اخلشين وكعب جالسني: عمر بن عبد الواحد الدمشقي عن ابن جابر عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال
  .أبا إسحاق ما من عبد تفرغ لعبادة اهللا إال كفاه اهللا مؤونة الدنيا

من جعل اهلموم مهاً واحداً فجعله يف طاعة اهللا كفاه اهللا ما مهه وضمن السماوات واألرض : فإن يف كتاب اهللا املرتل: قال كعب
  . كل واد مهاً مل يبال اهللا يف أيها هلكومن فرق مهومه فجعل يف. فكان رزقه على اهللا وعمله لنفسه

إن أفضل ما أكل الرجل من : "من التفرغ للعبادة السعي يف السبب وال سيما ملن له عيال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  ".كسب ميينه

  .أما من يعجز عن السبب لضعف أو لقلة حيلة فقد جعل اهللا له حظاً يف الزكاة

مسع أبا الزاهرية : حدثنا خالد بن حممد الكندي وهو والد أمحد بن خالد الوهيب:  عمرو بن عثمان حدثنا أيبحدثنا: ابن أيب عاصم
  .إين ألرجو أال خينقين اهللا كما أراكم ختنقون: مسعت أبا ثعلبة يقول

يف :  أين أيب قالت:فرأت بنته أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها. فبينا هو يصلي يف جوف الليل قبض وهو ساجد
  .فنادته فلم جيبها فأنبهته فوجدته ميتاً. مصاله

  .تويف سنة مخس وسبعني: قال أبو حسان الزيادي وأبو عبيد

  عبد الرحمن بن سمرة

  .ابن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب أبو سعيد القرشي العبشمي األمري

  .ي وأبو عبيد ومجاعةكذا نسبه هشام بن الكليب وابن معني والبخار

  .ابن مسرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد مشس: وزاد يف نسبه الزبري بن بكار وعمه مصعب فقاال

  .أسلم عبد الرمحن يوم الفتح وكان أحد األشراف

  .نزل البصرة وغزا سجستان أمرياً على اجليش

  ". اإلمارةيا عبد الرمحن ال تسأل: "وهو الذي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



الذهيب-سري أعالم النبالء  352  

وحيان بن عمري وابن سريين واحلسن وأخوه سعيد بن أيب . ابن عباس وسعيد بن املسيب وعبد الرمحن بن أيب ليلى: حدث عنه
  .احلسن ومحيد بن هالل

  .كان امسه عبد كالل فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقيل

  .وله يف مسند بقي أربعة عشر حديثاً

  .وقيل تويف سنة إحدى ومخسني. مات بالبصرة سنة مخسني

  وائل بن حجر بن سعد

  .له وفادة وصحبة ورواية. أبو هنيدة احلضرمي أحد األشراف كان سيد قومه

  .فلما دخل معاوية الكوفة أتاه وبايع. ونزل العراق

  .ابناه علقمة وعبد اجلبار ووائل بن علقمة وكليب بن شهاب وآخرون: حدث عنه

  .ه يوم صفني مع عليكان على راية قوم: ويقال

أنه وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقطعه أرضاً وأرسل معه معاوية : وروى مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه
  .بن أيب سفيان ليعرفه ا

  .ناقةانتعل ظل ال: أعطين نعلك فقلت: إنك ال تكون من أرداف امللوك قال: أردفين خلفك قلت: قال فقال يل معاوية

  .فلما استخلف أتيته فأقعدين معه على السرير فذكرين احلديث:قال 

  .ليتين كنت محلته بني يدي: فقلت يف نفسي

  .روى له اجلماعة سوى البخاري: قلت

  أبو واقد الليثي

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مساه البخاري وغريه احلارث بن عوف

  .اًوقال البخاري وأبو أمحد احلاكم شهد بدر

  .وله عدة أحاديث

  .وحدث أيضاً عن أيب بكر وعمر

  .وشهد الفتح وسكن مكة

  .عطاء بن يسار وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عتبة وبسر بن سعيد وأبو مرة موىل عقيل: حدث عنه

  .وعاش مخساً وسبعني فيما قيل. عداده يف أهل املدينة

  .فاهللا أعلم.  سنة إن كان شهد بدراًوالظاهر أنه عاش حنواً من مثانني

إين ألتبع رجالً من املشركني يوم بدر : حدثين أيب عن رجل من مازن عن أيب واقد قال: قال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق
  .فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غريي قتله
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  . أبا واقد الليثي أسلم يوم الفتحأن: إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سنان بن أيب سنان الدؤيل

  .على هذا يكون أبو واقد صحابيني: قلت

  .تويف أبو واقد الليثي سنة مثان وستني: قال حيىي بن بكري والفالس

  .تويف سنة مخس وستني: وقال الواقدي

  .حديثه يف الكتب الستة: قلت

  معقل بن يسار

  .املزين البصري رضي اهللا عنه من أهل بيعة الرضوان

  . عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن النعمان بن مقرنله

عمران بن حصني مع تقدمه واحلسن البصري وأبو املليح بن أسامة ومعاوية بن قرة املزين وعلقمة بن عبد اهللا املزين : حدث عنه
  .وآخرون

    

  .ال نعلم يف الصحابة من يكىن أبا علي سواه: قال حممد بن سعد

  .فة معاويةمات بالبصرة يف آخر خال

  معقل بن سنان األشجعي

  .له صحبة ورواية محل لواء أشجع يوم الفتح وهو راوي قصة بروع

  .مسروق وعلقمة واألسود وسامل بن عبد اهللا واحلسن البصري وغريهم: حدث عنه

  .وكان يكون بالكوفة فوفد على يزيد فرأى منه أموراً منكرة فسار إىل املدينة وخلع يزيد

  .هل احلرةوكان من كبار أ

  .أبو حممد وقيل أبو يزيد: أبو سنان وقيل أبو عبد الرمحن وقيل: قيل كنيته

  .قتل يف سنة ثالث وستني. أسر فذبح صرباً يوم احلرة رضي اهللا عنه وله نيف وسبعون سنة

  أبو هريرة

  .سيد احلفاظ األثبات. يناإلمام الفقيه اتهد احلافظ صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليما

سكني : عبد مشس وعبد اهللا وقيل: ابن غنم وقيل كان امسه: عبد الرمحن بن صخر وقيل: اختلف يف امسه على أقوال مجة أرجحها
  .برير وقيل عبد بن غنم وقيل عمرو وقيل سعيد: وقيل عامر وقيل

  .وكذا يف اسم أبيه أقوال

 ذي الشرى ين طريف بن عيان بن أيب صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن هو عمري بن عامر بن: قال هشام بن الكليب
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  .فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن األزد

  .هنيةمنبه يف : عتاب يف عيان وقال: وهذا بعينه قاله خليفة بن خياط يف نسبه لكنه قال

  .عبد اهللا وكناه أبا هريرة: كان يف اجلاهلية امسه عبد مشس أبو األسود فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويقال

  .وجدا فأخذا يف كمي فكنيت بذلك: قال. واملشهور عنه أنه كين بأوالد هرة برية

  .وأمه رضي اهللا عنها هي ميمونة بنت صبيح: قال الطرباين

 صلى اهللا عليه وسلم علماً كثرياً طيباً مباركاً فيه مل يلحق يف كثرته وعن أيب وأيب بكر وعمر وأسامة وعائشة والفضل محل عن النيب
  .وبصرة بن أيب بصرة وكعب احلرب

بلغ عدد أصحابه مثان مئة فاقتصر صاحب التهذيب فذكر من له رواية عنه يف : حدث عنه خلق كثري من الصحابة والتابعني فقيل
  .ب األئمة الستة وهمكت

عبد اهللا بن إبراهيم وإسحاق موىل : إبراهيم بن إمساعيل وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني وإبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ الزهري ويقال
  .زائدة وأسود بن هالل وأغر بن سليك واألغر أبو مسلم وأنس بن حكيم وأنس بن مالك وأوس بن خالد

 يك وبشري بن كعب وبعجة بن عبد اهللا اجلهين وبكري بن فريوزوبسر بن سعيد وبشري بن.  

  .وثابت بن عياض وثابت بن قيس الزرقي وثور بن عفري

  .وجابر بن عبد اهللا وجرب بن عبيدة وجعفر بن عياض ومجهان األسلمي واجلالس

 قعقاع وحصني بن مصعب :خالد ويقال: واحلارث بن خملد وحريث بن قبيصة واحلسن البصري وحصني ابن اللجالج ويقال
وحفص بن عاصم بن عمر وحفص بن عبد اهللا بن أنس واحلكم بن ميناء وحكيم بن سعد ومحيد بن عبد الرمحن الزهري ومحيد بن 

  .عبد الرمحن ومحيد بن مالك وحنظلة بن علي وحيان بن بسطام والد سليم

  .وذهيل بن عوف. ثمة بن عبد الرمحنوخالد بن عبد اهللا وخالد بن غالق وخباب صاحب املقصورة وخالس وخي

  .وربيعة اجلرشي ورميح اجلذامي

وزرارة بن أوىف وزفر بن صعصعة خبلف وزياد بن ثويب وزياد ابن رياح وزياد بن قيس وزياد الطائي وزيد بن أسلم مرسل وزيد 
  .ابن أيب عتاب

وسحيم الزهري وسعد بن هشام وسعيد بن احلارث وسامل العمري وسامل بن أيب اجلعد وسامل أبو الغيث وسامل موىل النصريني 
وسعيد بن أيب احلسن وسعيد بن حيان وسعيد املقربي وسعيد بن مسعان وسعيد بن عمرو األشدق وسعيد بن مرجانة وسعيد بن 

سليمان املسيب وسعيد بن أيب هند وسعيد بن يسار وسلمان األغر وسلمة بن األزرق وسلمة الليثي وسليمان بن حبيب احملاريب و
  .بن سنان وسليمان بن يسار وسنان بن أيب سنان

  .مسري بن ار وشداد أبو عمار وشريح بن هاىنء وشفي بن ماتع وشقيق بن سلمة وشهر بن حوشب: وشتري وقيل

  .وصاحل بن درهم وصاحل بن أيب صاحل وصاحل موىل التوأمة وصعصعة بن مالك وصهيب العتواري

  . عبد الرمحن بن عرزم وضمضم بن جوسوالضحاك بن شرحبيل والضحاك بن

  .وطارق بن حماسن وطاووس اليماين
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وعامر بن سعد بن أيب وقاص وعامر بن سعد البجلي وعامر الشعيب وعياد أخو سعيد املقربي وعباس اجلشمي وعبد اهللا بن ثعلبة بن 
سلمة عبد اهللا بن رافع احلضرمي وعبد اهللا بن رباح صعري وأبو الوليد عبد اهللا بن احلارث وعبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة وأبو 

األنصاري وعبد اهللا بن سعد موىل عائشة وعبد اهللا بن أيب سليمان وعبد اهللا بن شقيق وعبد اهللا بن ضمرة وابن عباس وابن ابن عمر 
 بن عمرو بن عبد القاري وعبد اهللا بن عبيد اهللا وقيل عبد اهللا وعبد اهللا بن عبد الرمحن الدوسي وعبد اهللا بن عتبة اهلذيل وعبد اهللا

فروخ وعبد اهللا ابن يامني وعبد احلميد بن سامل وعبد الرمحن بن آدم وعبد الرمحن بن أذينة وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعبد 
 وعبد الرمحن بن الرمحن بن حجرية وعبد الرمحن بن أيب حدرد وعبد الرمحن بن خالد بن ميسرة وعبد الرمحن بن سعد موىل األسود

سعد املقعد وعبد الرمحن بن الصامت وابن اهلضهاض وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب وعبد الرمحن بن أيب عمرة وعبد الرمحن 
بن غنم وعبد الرمحن بن أيب كرمية والد السدي وعبد الرمحن بن مهران موىل أيب هريرة وعبد الرمحن بن أيب نعم البجلي وعبد 

ز األعرج وعبد الرمحن ابن يعقوب احلرقي وعبد العزيز بن مروان وعبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن خبلف الرمحن بن هرم
وعبد امللك بن يسار وعبيد اهللا بن أيب رافع النبوي وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب وعبيد بن حنني 

د وعبيد بن عمري الليثي وعبيدة بن سفيان وعثمان بن أيب سودة وعثمان بن مشاس خبلف وعثمان وعبيد بن سلمان وعبيد بن أيب عبي
بن عبد اهللا بن موهب وعجالن والد حممد وعجالن موىل املشمعل وعراك بن مالك وعروة بن الزبري وعروة بن متيم وعطاء بن أيب 

دركه وعطاء بن مينا وعطاء بن يزيد وعطاء بن يسار وعطاء موىل رباح وعطاء بن أيب علقمة وعطاء بن أيب مسلم اخلراساين ومل ي
ابن أيب أمحد وعطاء موىل أم صبية وعطاء الزيات إن صح وعكرمة بن خالد وما أظنه حلقه وعكرمة العباسي وعلقمة بن جبالة وعلي 

عمرو ابن أكيمة الليثي : قيلبن احلسني وعلي بن رباح وعلي بن مشاخ إن صح وعمار بن أيب عمار موىل بين هاشم وعمارة و
وعمر بن احلكم بن ثوبان وعمر بن احلكم بن رافع وعمر بن خلدة قاضي املدينة وعمرو بن دينار وعمرو بن أيب سفيان وعمرو بن 
سليم الزرقي وعمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد اهللا الثقفي وعمرو بن عمري وعمرو بن قهيد وعمرو بن ميمون األودي وعمري بن 

سود العنسي وعمري بن هاىنء العنسي وعنبسة ابن سعيد بن العاص وعوف بن احلارث رضيع عائشة والعالء بن زياد العدوي األ
  .وعيسى بن طلحة

  .والقاسم بن حممد وقبيصة بن ذؤيب وقسامة بن زهري والقعقاع ابن حكيم ومل يلقه وقيس بن أيب حازم

  .يل بن زياد وكنانة موىل صفيةوكثري بن مرة وكعب املدين وكليب بن شهاب وكم

ومالك بن أيب عامر األصبحي وجماهد واحملرر بن أيب هريرة وحممد بن إياس بن البكري وحممد بن ثابت وحممد بن زياد وحممد ابن 
 بن سريين وحممد بن شرحبيل وحممد بن أيب عائشة وحممد بن عباد بن جعفر وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان وحممد بن عبد الرمحن

أيب ذباب وحممد بن عمار القرظ وحممد بن عمرو بن عطاء خبلف وحممد بن عمري وحممد بن قيس بن خمرمة وحممد بن كعب 
القرظي وحممد بن مسلم الزهري ومل يلحقه وحممد بن املنكدر ومروان بن احلكم ومضارب بن حزن واملطلب بن عبد اهللا ابن 

ن عبد اهللا بن هشام والد زهرة واملغرية بن أيب بردة ومكحول ومل يره واملنذر أبو نضرة أبو املطوس ومعبد ب: حنطب واملطوس ويقال
  .العبدي وموسى بن طلحة وموسى بن وردان وموسى بن يسار وميمون بن مهران ومينا موىل عبد الرمحن بن عوف

ومهام . فع العمري والنضر بن سفيان ونعيم امرونافع بن جبري ونافع بن عباس موىل أيب قتادة ونافع بن أيب نافع موىل أيب أمحد ونا
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  .بن منبه وهالل بن أيب هالل واهليثم بن أيب سنان

  .وواثلة بن األسقع والوليد بن رباح

وحيىي بن جعدة ويزيد بن األصم وحيىي بن أيب صاحل وحيىي ابن النضر األنصاري وحيىي بن يعمر ويزيد بن رومان ومل يلحقه ويزيد 
بن الشخري ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط ويزيد بن عبد الرمحن األودي والد إدريس ويزيد بن هرمز ويزيد موىل املنبعث بن عبد اهللا 

  .ويعلى بن عقبة ويعلى بن مرة ويوسف بن ماهك

    

يب حثمة وأبو وأبو إدريس اخلوالين وأبو إسحاق موىل بين هاشم وأبو أمامة بن سهل وأبو أيوب املراغي وأبو بكر بن سليمان بن أ
بكر بن عبد الرمحن وأبو متيمة اهلجيمي وأبو ثور األزدي وأبو جعفر املدين فإن كان الباقر فمرسل وأبو اجلوزاء الربعي وأبو حازم 

هو عبد الرمحن بن سعد املقعد وأبو حي املؤذن وأبو : األشجعي وأبو احلكم البجلي وأبو احلكم موىل بين ليث وأبو محيد فيقال
بجلي والد إمساعيل وأبو خالد الواليب وأبو خالد موىل آل جعدة وأبو رافع الصائغ وأبو الربيع املدين وأبو رزين األسدي وأبو خالد ال

أبو سعيد وأبو سعيد بن أيب املعلى وأبو : زرعة البجلي وأبو زيد وأبو السائب موىل هشام بن زهرة وأبو سعد اخلري محصي ويقال
وأبو سعيد موىل ابن عامر وأبو سفيان موىل ابن أيب أمحد وأبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو السليل . ملقربيسعيد األزدي وأبو سعيد ا

القيسي وأبو الشعثاء احملاريب وأبو صاحل األشعري وأبو صاحل احلنفي وأبو صاحل اخلوزي وأبو صاحل السمان وأبو صاحل موىل ضباعة 
احي وأبو عبد اهللا الدوسي وأبو عبد اهللا القراظ وأبو عبد اهللا موىل اجلندعيني وأبو عبد وأبو الصلت وأبو الضحاك وأبو العالية الري

العزيز وأبو عبد امللك موىل أم مسكني وأبو عبيد موىل ابن أزهر وأبو عثمان التبان وأبو عثمان النهدي وأبو عثمان الطنبذي وأبو 
وأبو غطفان املري وأبو قالبة اجلرمي مرسل وأبو كباش العيشي وأبو كثري عثمان آخر وأبو علقمة موىل بين هاشم وأبو عمر الغداين 

السحيمي وأبو املتوكل الناجي وأبو مدلة موىل عائشة وأبو مرة موىل عقيل وأبو مرمي األنصاري وأبو مزاحم مدين وأبو مزرد وأبو 
ن حريث وأبو حيىي موىل آل جعدة وأبو حيىي املهزم البصري وأبو ميمونة مدين وأبو هاشم الدوسي وأبو الوليد موىل عمرو ب

  .األسلمي هو وأبو يونس موىل أيب هريرة

  .وابن حسنة اجلهين وابن سيالن وابن مكرز شامي وابن وثيمة النصري

  .وكرمية بنت احلسحاس وأم الدرداء الصغرى

  .روى عنه مثان مئة أو أكثر: قال البخاري

  . سبع عام خيربكان مقدمه وإسالمه يف أول سنة: وقال غريه

  .كان يرتل ذا احلليفة وله ا دار فتصدق ا على مواليه فباعوها من عمرو بن مربع: وقال الواقدي

  .وقال بلد الرمحن بن لبينة رأيت أبا هريرة رجالً آدم بعيد ما بني املنكبني أفرق الثنيتني ذا ضفريتني

  .كان أبو هريرة أبيض ليناً حليته محراء: وقال ابن سريين

مسعت أبا هريرة : وقد حدث بدمشق فروى حممد بن كثري عن األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن كرمية بنت احلسحاس قالت
  ".ثالث هن كفر النياحة وشق اجليب والطعن يف النسب: "يف بيت أم الدرداء يقول

  . داللة أن امسه كان عبد مشسهذه: وحممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عبد مشس قواه ابن خزمية وقال
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  .وهو أحسن إسناداً من حديث سفيان بن حسني عن الزهري إال أن يكون له امسان قبل

  .عبد عمرو بن عبد غنم: كان اسم أيب: حدثنا سفيان بن حسني عن الزهري عن احملرر قال: عمر بن علي

  .هذا أوقع الروايات عندي على القلب واعتمده النسائي: وقال الذهلي

  .وامسه عبد الرمحن بن صخر: عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة: أبو إمساعيل املؤدب

ال تكنوين أبا هريرة كناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا هر : كان أبو هريرة يقول: أبو معشر جنيح عن حممد بن قيس قال
  .والذكر خري من األنثى" ثكلتك أمك أبا هر: "فقال

  .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعوين أبا هر:  زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقولوعن كثري بن

بلى إين : أما تفرق مين قلت: مل كنوك أبا هريرة قال: قلت أليب هريرة: حدثنا أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن رافع: روح بن عبادة
  . ألعب ا فكنوين اكنت أرعى غنماً ألهلي فكانت يل هريرة: ألهابك قال

كان رجالً آدم بعيد املنكبني أفرق : وقال عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن لبينة الطائفي أنه وصف يل أبا هريرة فقال
  .الثنيتني ذا ضفريتني

  . محراء خيضببل كان ليناً وكان أبيض حليته: أكان أبو هريرة خمشوشناً قال: قلت البن سريين: وقال قرة بن خالد

ما كنت أرى أن يف دوس : "من دوس قال: ؟ قلت"ممن أنت: "قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروى أبو العالية عن أيب هريرة
  ".أحداً فيه خري

  .شهدت خيرب هذه رواية ابن املسيب: وقال أبو هريرة

  .جئت يوم خيرب بعد ما فرغوا من القتال: وروى عنه قيس بن أيب حازم

    

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب وقدمت املدينة مهاجراً : حدثنا خثيم بن عراك عن أبيه عن أيب هريرة قال: الدراوردي
  ".ويل للمطففني"فصليت الصبح خلف سباع بن عرفطة كان استخلفه فقرأ يف السجدة األوىل بسورة مرمي ويف اآلخرة 

  .مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس: إال وكان له مكياالنويل أليب قل رجل كان بأرض األزد : فقلت

  .صحبت رسول اهللا ثالث سنني: حدثنا قيس قال لنا أبو هريرة: وقال ابن أيب خالد

  .صحب أربع سنني: وأما محيد بن عبد الرمحن احلمريي فقال

  .فمن فتوح خيرب إىل الوفاة أربعة أعوام وليال: وهذا أصح

  .اج ولزم املسجدوقد جاع أبو هريرة واحت

  .وملا هاجر كان معه مملوك له فهرب منه

كنا عند أيب : هشام عن حممد قال! جمنون: لقد رأيتين أصرع بني القرب واملنرب من اجلوع حىت يقولوا: قال أبو هريرة: قال ابن سريين
وإين ألخر فيما بني مرتل عائشة واملنرب احلمد هللا الذي متخط أبو هريرة يف الكتان لقد رأيتين : هريرة فتمخط فمسح بردائه وقال

  .ليس الذي ترى إمنا هو اجلوع: مغشياً علي من اجلوع فيمر الرجل فيجلس على صدري فأرفع رأسي فأقول

  .كان يظنه من يراه مصروعاً فيجلس فوقه لريقيه أو حنو ذلك: قلت
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سول اهللا بتمر عجوة فكنا نقرن التمرتني من اجلوع كنت يف الصفة فبعث إلينا ر: عطاء بن السائب عن عامر عن أيب هريرة قال
  .قد قرنت فاقرنوا: وكان أحدنا إذا قرن يقول لصاحبه

واهللا إن كنت ألعتمد على األرض من اجلوع وإن كنت ألشد احلجر على بطين من : حدثنا جماهد عن أيب هريرة قال: عمر بن ذر
عن آية يف كتاب اهللا ما أسأله إال ليستتبعين فمر ومل يفعل فمر عمر اجلوع ولقد قعدت على طريقهم فمر يب أبو بكر فسألته 

. لبيك يا رسول اهللا: قلت" أبو هريرة: "فكذلك حىت مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف ما يف وجهي من اجلوع فقال

يا أبا هريرة انطلق إىل أهل : " فقالأرسل به إليك فالن: ؟ قيل"من أين لكم هذا: "فدخلت معه البيت فوجد لبناً يف قدح فقال
وكان أهل الصفة أضياف اإلسالم ال أهل وال مال إذا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة أرسل ا إليهم " الصفة فادعهم

 اللنب كنت أرجو أن أصيب من هذا: ومل يصب منها شيئاً وإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها فساءين إرساله إياي فقلت
  .شربة أتقوى ا وما هذا اللنب يف أهل الصفة

فجعلت أعطي الرجل ". خذ يا أبا هريرة فأعطهم: "ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد فأتيتهم فأقبلوا جميبني فلما جلسوا قال
" بقيت أنا وأنت: "بسماً وقالفيشرب حىت يروى حىت أتيت على مجيعهم وناولته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرفع رأسه إيل مت

والذي : اشرب فأشرب حىت قلت: فشربت فما زال يقول" اشرب: "فشربت فقال" فاشرب: "صدقت يا رسول اهللا قال: قلت
  .بعثك باحلق ما أجد له مساغاً فأخذ فشرب من الفضلة

ما أخرجك قلت : سجد فوجدت نفراً فقالواخرجت يوما من بييت إىل امل: حدثنا حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة قال: القعنيب
  .وحنن واهللا ما أخرجنا إال اجلوع: اجلوع فقالوا

كلوا : "فأخربناه فدعا بطبق فيه متر فأعطى كل رجل منا مترتني فقال" ما جاء بكم هذه الساعة: "فقمنا فدخلنا على رسول اهللا فقال
  ".نكم يومكم هذاهاتني التمرتني واشربوا عليهما من املاء فإما ستجزيا

  ".كلها فسنعطيك هلا مترتني: "قال. ألمي: ؟ قلت"يا أبا هريرة مل رفعتها: "فأكلت مترة وخبأت األخرى فقال

واهللا ما خلق اهللا مؤمناً يسمع يب إال : يزيد بن عبد الرمحن حدثين أبو هريرة قال: حدثنا أبو كثري السحيمي وامسه: عكرمة بن عمار
إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إىل اإلسالم وكانت تأىب علي فدعوا يوماً فأمسعتين يف :  بذلك قالوما علمك: أحبين قلت

". اللهم اهد أم أيب هريرة: "فأتيت رسول اهللا وأنا أبكي فأخربته وسألته أن يدعو هلا فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أكره

كما أنت مث فتحت وقد لبست : ف ومسعت خضخضة املاء ومسعت حسي فقالتفخرجت أعدوا أبشرها فأتيت فإذا الباب جما
  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله: درعها وعجلت عن مخارها فقالت

. ادع اهللا أن حيببين وأمي إىل عباده املؤمنني: فرجعت إىل رسول اهللا أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن فأخربته وقلت: قال

  ".اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىل عبادك املؤمنني وحببهم إليهما: "الفق

  .إسناده حسن

    

نزلت على أيب هريرة باملدينة ستة أشهر فلم أر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلريري عن أيب نضرة عن الطفاوي قال
  .وسلم رجالً أشد تشمرياً وال أقوم على ضيف من أيب هريرة
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ه ذات يوم وهو على سريره ومعه كيس فيه نوى أو حصى أسفل منه سوداء فيسبح ويلقي إليها فإذا فرغ منها ألقى فدخلت علي
  .إليها الكيس فأوعته فيه مث ناولته فيعيد ذلك

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر العالء بن احلضرمي وبعث معه أبا هريرة مؤذناً: وقيل

  .معجزات النبوةوكان حفظ أيب هريرة اخلارق من 

أن رسول اهللا : مسعت سعيد بن أيب هند عن أيب هريرة: حدثنا عبد اهللا بن أيب حيىي: حدثنا أبو بكر احلنفي: قال حممد بن املثىن الزمن
فرتع منرة . أسألك أن تعلمين مما علمك اهللا: قلت" أال تسألين من هذه الغنائم اليت يسألين أصحابك: "صلى اهللا عليه وسلم قال

امجعها فصرها : "كانت على ظهري فبسطها بيين وبينه حىت كأين أنظر إىل النمل يدب عليها فحدثين حىت إذا استوعبت حديثه قال
  .فأصبحت ال أسقط حرفاً مما حدثين" إليك

 عليه وسلم إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا: أن أبا هريرة قال: ابن شهاب عن سعيد وأيب سلمة
ما للمهاجرين واألنصار ال حيدثون مثله وإن إخواين املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق وكان إخواين من األنصار : وتقولون

يشغلهم عمل أمواهلم وكنت امرأ مسكيناً من مساكني الصفة ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين فأحضر حني 
إنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مجيع : "ون وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث حيدثه يوماًيغيبون وأعي حني ينس

  ".مقاليت مث جيمع إليه ثوبه إال وعى ما أقول

  .فما نسيت من مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك من شيء. فبسطت منرة علي حىت إذا قضى مقالته مجعتها إىل صدري

تزعمون أين أكثر الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا املوعد إين كنت :  أيضاً عن األعرج عن أيب هريرة قالالزهري
من يبسط ثوبه حىت أقضي مقاليت مث قبضه إليه مل ينس شيئاً : "امرأ مسكيناً أصحب رسول اهللا على ملء بطين وإنه حدثنا يوماً وقال

  .الذي بعثه باحلق ما نسيت شيئاً مسعته منهففعلت فو". مسع مين أبداً

  .واحلديثان صحيحان حمفوظان

حدثنا : أخربنا اخلليل بن أمحد: أخربنا أبو مضر حملم بن إمساعيل: أخربنا حممد بن إمساعيل: قرأت على ابن عساكر عن أيب روح
يا رسول اهللا من أسعد : ي عن أيب هريرة قلتحدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن املقرب: السراج حدثنا قتيبة

إن : لقد ظننت يا أبا هريرة ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك ملا رأيت من حرصك على احلديث: "الناس بشفاعتك قال
  ".ال إله إال اهللا خالصاً من نفسه: أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال

أبو هريرة وعاء من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لصديق عن أيب سعيد اخلدريأبو األحوص عن زيد العمي عن أيب ا
  ".العلم

فأما أحدمها فبثثته يف الناس وأما : حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاءين: ابن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة قال
  .اآلخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم

  .كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة: حل قالاألعمش عن أيب صا

  .من العلم: يعين. رب كيس عند أيب هريرة مل يفتحه: كان أبو هريرة يقول: حممد بن راشد عن مكحول قال

هذا دال على جواز كتمان بعض األحاديث اليت حترك فتنة يف األصول أو الفروع أو املدح والذم أما حديث يتعلق حبل أو : قلت
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حدثوا الناس مبا يعرفون : قول اإلمام علي رضي اهللا عنه: ل كتمانه بوجه فإنه من البينات واهلدى ويف صحيح البخاريحرام فال حي
ولكن العامل قد يؤديه . ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء ألوذي بل لقتل

  .ياء للسنة فله ما نوى وله أجر وإن غلط يف اجتهادهاجتهاده إىل أن ينشر احلديث الفالين إح

مل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر حديثاً من أيب : روى عوف األعرايب عن سعيد بن أيب احلسن قال
  . ارو كما روينا:هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإن مروان زمن هو على املدينة أراد أن يكتب حديثه كله فأىب وقال

  .فلما أىب عليه تغفله مروان وأقعد له كاتباً ثقفاً ودعاه فجعل أبو هريرة حيدثه ويكتب ذاك الكاتب حىت استفرغ حديثه أمجع

    

أما إنكم قد : نعم قال فاقرؤوه علي فقرؤوه فقال أبو هريرة: وقد فعلت قال: تعلم أنا قد كتبنا حديثك أمجع قال: مث قال مروان
  .فمحاه:  وإن تطعين متحه قالحفظتم

  .مسعه هوذة بن خليفة منه

أن مروان أرسل إىل أيب هريرة فجعل يسأله : حدثين أبو الزعيزعة كاتب مروان: حدثين عمرو بن عبيد األنصاري: محاد بن زيد
ن ذلك الكتاب فما زاد وأجلسين خلف السرير وأنا أكتب حىت إذا كان رأس احلول دعا به فأقعده من وراء احلجاب فجعل يسأله ع

  .وال نقص وال قدم وال أخر

  .هكذا فليكن احلفظ: قلت

  .أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره: قال الشافعي

تواعد الناس ليلة إىل قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها فقام فيهم أبو هريرة : حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: الوليد
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أصبححيدثهم عن رسول 

ال أعرف أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحفظ : قال أبو هريرة: كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن شقيق قال
  .حلديثه مين

أكثر حديثاً ما أحد من أصحاب رسول اهللا : مسعت أبا هريرة يقول: سفيان بن عيينة عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه مهام
  .مين عنه إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت ال أكتب

ما : أنه لقي كعبا فجعل حيدثه ويسأله فقال كعب: حدثنا عمران القطان عن بكر بن عبد اهللا عن أيب رافع عن أيب هريرة: الطيالسي
  .رأيت أحداً مل يقرأ التوراة أعلم مبا فيها من أيب هريرة

عليك بأيب : أن رجالً جاء إىل زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال:  بن شعيب عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن قيس بن خمرمةمحاد
قال ". عودوا إىل ما كنتم: "هريرة فإنه بينا أنا وهو وفالن يف املسجد ندعو خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس وقال

فقال . اللهم إين أسألك مثل ما سأالك وأسألك علماً ال ينسى: مث دعا أبو هريرة فقال. ول اهللا يؤمنفدعوت أنا وصاحيب ورس: زيد
  .آمني: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".سبقكما ا الدوسي: "فقال. وحنن نسأل اهللا علماً ال ينسى: فقلنا

  .أخرجه احلاكم يف مستدركه لكن محاد ضعيف
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لتتركن احلديث عن رسول اهللا : مسع عمر يقول أليب هريرة: اعيل بن عبيد اهللا عن السائب بن يزيدسعيد بن عبد العزيز عن إمس
  .لتتركن احلديث أو ألحلقنك بأرض القردة: وقال لكعب! صلى اهللا عليه وسلم أو ألحلقنك بأرض دوس

  .ا يف زمن عمر لشج رأسيإين ألحدث أحاديث لو تكلمت : أن أبا هريرة كان يقول: حيىي بن أيوب عن ابن عجالن

وزجر غري واحد من الصحابة . أقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هكذا هو كان عمر رضي اهللا عنه يقول: قلت
  .عن بث احلديث وهذا مذهب لعمر ولغريه

وعدم األسانيد بل هو غض مل يشب فباهللا عليك إذا كان اإلكثار من احلديث يف دولة عمر كانوا مينعون منه مع صدقهم وعدالتهم 
فما ظنك باألكثار من رواية الغرائب واملناكري يف زماننا مع طول األسانيد وكثرة الوهم والغلط فباحلري أن نزجر القوم عنه فيا 

حم ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف بل يروون واهللا املوضوعات واألباطيل واملستحيل يف األصول والفروع واملال
  .والزهد نسأل اهللا العافية

فمن روى ذلك مع علمه ببطالنه وغر املؤمنني فهذا ظامل لنفسه جان على السنن واآلثار يستتاب من ذلك فإن أناب وأقصر وإال 
عافية فلقد نسأل اهللا ال. فهو فاسق كفى به إمثاً أن حيدث بكل ما مسع وإن هو مل يعلم فليتورع وليستعن مبن يعينه على تنقية مروياته

  .عم البالء ومشلت الغفلة ودخل الداخل على احملدثني الذين يركن إليهم املسلمون فال عتىب على الفقهاء وأهل الكالم

أخربنا يزيد بن يوسف عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أيب سلمة عن : حدثنا حممد بن عيسى: قال حممد بن حيىي الذهلي
  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قبض عمر رضي اهللا عنه كنا خناف السياط: طيع أن نقولما كنا نست: أيب هريرة قال

كنت معنا يوم كنا مع : بلغ عمر حديثي فأرسل إيل فقال: حدثنا حيىي بن عبيد اهللا عن أبيه عن أيب هريرة قال: خالد بن عبد اهللا
إن رسول اهللا صلى : ومل سألتك قلت: قال. وقد علمت ألي شيء سألتيننعم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فالن قلت

  .أما ال فاذهب فحدث: قال" من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "اهللا عليه وسلم قال يومئذ

  .حيىي ضعيف

    

قال رسول اهللا صلى : ه بأن يقولمسع أبا هريرة وكان يبتدىء حديث: حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أيب: عبد الواحد بن زياد وغريه
  ".من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "اهللا عليه وسلم

  .حدث أبو هريرة فرد عليه سعد حديثاً فوقع بينهما كالم حىت أرجتت األبواب بينهما: مغرية عن الشعيب قال

 أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا: هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن عن ابن عمر أنه قال
  .وأعلمنا حبديثه

  .كان ممن حيفظ حديث رسول اهللا على املسلمني: كنت مع ابن عمر يف جنازة أيب هريرة فبقي يكثر الترحم عليه ويقول: وعن نافع

  .يف إسنادها الواقدي

أكثرت يا أبا هريرة عن رسول : ل أبو هريرة على عائشة فقالت لهدخ: حممد بن كناسة األسدي عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال
  .لعله: إي واهللا يا أماه ما كانت تشغلين عنه املرآة وال املكحلة وال الدهن قالت: قال! اهللا

  .لعله: قالت. ولكين أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي: ورواه بشر بن الوليد عن إسحاق وفيه
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  . احلسن يف احلجرة النبوية وقع خصاموملا أرادوا أن يدفنوا

واهللا ما أنت وال : مسعت أبا هريرة يقول ملروان: حدثنا كثري بن زيد عن الوليد بن رباح: أخربنا حممد بن عمر: قال حممد بن سعد
نيك إمنا تريد ا حني أرادوا دفن احلسن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنك تدخل فيما ال يع: وإن الوايل لغريك فدعه يعين

  .معاوية: إرضاء من هو غائب عنك يعين

  .أكثر احلديث عن رسول اهللا وإمنا قدم قبل وفاته بيسري: يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا: فأقبل عليه مروان مغضباً وقال

نوات وأقمت معه حىت تويف أدور قدمت واهللا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب وأنا يومئذ قد زدت على الثالثني سنة س: فقال
  .معه يف بيوت نسائه وأخدمه وأغزو وأحج معه وأصلي خلفه فكنت واهللا أعلم الناس حبديثه

يا أبا حممد أرأيت : جاء رجل إىل طلحة بن عبيد اهللا فقال: ابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن أيب أنس مالك بن أيب عامر قال
و أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منكم؟ نسمع منه أشياء ال نسمعها منكم أم هو يقول أبا هريرة أه: هذا اليماين يعين

إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل كنا : أما أن يكون مسع ما مل نسمع فال أشك سأحدثك عن ذلك: على رسول اهللا ما مل يقل؟ قال
يناً ضيفاً على باب رسول اهللا يده مع يده فال نشك أنه مسع ما مل نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار وكان مسك
  .نسمع وال جتد أحداً فيه خري يقول على رسول اهللا ما مل يقل

وأنت : فقلت. أتيت املدينة فإذا أبو أيوب حيدث عن أيب هريرة عن النيب اهللا عليه وسلم: شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال
ه قد مسع وأن أحدث عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من أن أحدث عن النيب صلى اهللا إن: صاحب رسول اهللا قال

  .عليه وسلم

اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث فواهللا لقد رأيتنا جنالس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهللا صلى : بكري بن األشج عن بسر بن سعيد قال
قوم فأمسع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهللا عن كعب وجيعل حديث كعب عن اهللا عليه وسلم وحيدثنا عن كعب مث ي

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد : حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن مينا قال: حدثنا حممد بن عمر: ابن سعد
  .ينة وحيدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لدن تويف عثمان إىل أن توفواوأبو هريرة وجابر مع أشباه هلم يفتون باملد

  .وهؤالء اخلمسة إليهم صارت الفتوى: قال

أنه كان جالساً مع ابن الزبري : أخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن بكري بن األشج عن معاوية بن أيب عياش األنصاري: الشافعي
فبعثه إىل أيب هريرة وابن عباس وكانا عند عائشة فذهب .  فسأل عن رجل طلق ثالثاً قبل الدخولفجاء حممد بن إياس بن البكري

  .فسأهلما

  .وقال ابن عباس مثله. الواحدة تبينها والثالث حترمها: فقال. أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة: فقال ابن عباس أليب هريرة

يا صاحبة احلجرة أتنكرين مما أقول شيئاً؟ فلما قضت صالا مل تنكر : ث مث يقولوقد كان أبو هريرة جيلس إىل حجرة عائشة فيحد
  .مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسرد احلديث سردكم: ما رواه لكن قالت

  .ال ولكنه اجترأ وجبنا: هل تنكر مما حيدث به أبو هريرة شيئاً؟ فقال: وكذلك قيل البن عمر

  . إن كنت حفظت ونسوافما ذنيب: فقال أبو هريرة
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  .كان أبو هريرة يدلس: مسعت شعبة يقول: قال يزيد بن هارون

  .تدليس الصحابة كثري وال عيب فيه فإن تدليسهم عن صاحب أكرب منهم والصحابة كلهم عدول: قلت

  .كان أصحابنا يدعون من حديث أيب هريرة: شريك عن مغرية عن إبراهيم قال

  .عمش عن إبراهيم حنوهوروى حسني بن عياش عن األ

  .ما كانوا يأخذون من حديث أيب هريرة إال ما كان حديث جنة أو نار: الثوري عن منصور عن إبراهيم قال

هذا ال شيء بل احتج املسلمون قدمياً وحديثاً حبديثه حلفظه وجاللته وإتقانه وفقهه وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه : قلت
  .أفت يا أبا هريرة: ويقول

  .وأصح األحاديث ما جاء عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة

  .وما جاء عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة

  .وما جاء عن ابن عون وأيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة

  .وأين مثل أيب هريرة يف حفظه وسعة علمه

تضيفت أبا هريرة سبعاً فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل : لمسعت أبا عثمان النهدي قا: محاد بن زيد عن عباس اجلريري
  .أثالثاً يصلي هذا مث يوقظ هذا ويصلي هذا مث يوقظ هذا

  .أصوم من أول الشهر ثالثاً: يا أبا هريرة كيف تصوم قال: قلت

أن أبا هريرة كان يصوم : شرحبيلحدثنا محاد بن سلمة عن هشام ابن سعيد بن زيد األنصاري عن : حدثنا حيىي بن عباد: ابن سعد
  .األثنني واخلميس

  .أسبح بقدر دييت: أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة يقول: عبد العزيز بن املختار عن خالد عن عكرمة

  .ورواه عبد الوارث عن خالد

أخربنا أبو : أخربنا زاهر بن أمحد: ا سعيد بن حممدأخربن: أخربنا هبة اهللا السندي: عن املؤيد الطوسي: أخربنا أمحد بن هبة اهللا
كنت : حدثنا مالك عن حممد ابن عمرو بن حلحلة عن محيد بن مالك بن خثيم قال: أخربنا أبو مصعب الزهري: إسحاق اهلامشي

: ك يقرئك السالم ويقولاذهب إىل أمي فقل إن ابن: فقال: قال محيد. جالساً عند أيب هريرة يف أرضه بالعقيق فأتاه قوم فرتلوا عنده

  .فوضعت ثالثة أقراص يف الصحفة وشيئاً من زيت وملح ووضعتها على رأسي فحملتها إليهم: أطعمينا شيئاً قال

  .التمر واملاء. احلمد هللا الذي أشبعنا من اخلبز بعد أن مل يكن طعامنا إال األسودين: فلما وضعته بني أيديهم كرب أبو هريرة وقال

يا ابن أخي أحسن إىل غنمك وامسح عنها الرعام وأطب مراحها وصل يف : من الطعام شيئاً فلما انصرفوا قالفلم يصب القوم 
والذي نفسي بيده يوشك أن يأيت على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إىل صاحبها من دار . ناحيتها فإا من دواب اجلنة

  .مروان

  .ووثق النسائي محيداً.  أويس عن مالكأخرجه البخاري يف كتاب األدب عن ابن أيب

ذهب الليل : أول النهار وآخره يقول: كانت أليب هريرة صيحتان يف كل يوم: هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن ميسرة قال
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  .فال يسمعه أحد إال استعاذ باهللا من النار. وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار

مررت باملدينة : بلغين أن رجالً دخل على معاوية فقال: حدثين عبد الوهاب املدين قال: زورانحدثنا الوليد بن : جعفر بن برقان
مث استعرب فبكى مث عاد . حدثين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: فإذا أبو هريرة جالس يف املسجد حوله حلقة حيدثهم فقال

  .مث قام. مث استعرب فبكى. قاسمحدثين خليلي صلى اهللا عليه وسلم نيب اهللا أبو ال: فقال

احلمد هللا الذي جعل الدين قواماً وجعل أبا : أنه صلى بالناس يوماً فلما سلم رفع صوته فقال: ابن هليعة عن أيب يونس عن أيب هريرة
  .هريرة إماماً بعد أن كان أجرياً البنة غزوان على شبع بطنه ومحولة رجله

أبو : من هذا قال: فقلت. بينا أنا أسري حتت الليل إذا رجل يكرب فأحلقه بعريي:  قالابن علية عن اجلريري عن مضارب بن حزن
كنت أجرياً لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطين وكانوا إذا : على مه قال: شكر قلت: ما هذا التكبري قال: هريرة قلت

  .ركبوا سقت م وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها اهللا فهي امرأيت

استأثرت ذه األموال يا : فقال له عمر. أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آالف:  أيوب عن حممدمعمر عن
  .عدو اهللا وعدو كتابه

  .لست بعدو اهللا وعدو كتابه ولكين عدو من عادامها: فقلت: فقال أبو هريرة

  .خيل نتجت وغلة رقيق يل وأعطية تتابعت: فمن أين هي لك قلت: قال

  .فنظروا فوجدوه كما قال

    

: يوسف عليه السالم فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خرياً منك: فقال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه فأىب

أخشى أن أقول بغري علم : فهال قلت مخساً قال: قال. وأخشى ثالثاً واثنتني. يوسف نيب ابن نيب ابن نيب وأنا أبو هريرة بن أميمة
  .وأقضي بغري حلم وأن يضرب ظهري وينتزع مايل ويشتم عرضي

  .رواه سعد بن الصلت عن حيىي بن العالء عن أيوب متصالً بأيب هريرة

: أخربنا إمساعيل الصفار: أخربنا عبد اهللا بن حيىي: أخربنا ابن البسري: أخربنا السلفي: أخربنا ابن رواحة: أخربين إبراهيم بن يوسف

كان معاوية يبعث أبا هريرة على املدينة فإذا غضب عليه : أخربنا معمر عن حممد بن زياد قال: دثنا عبد الرزاقح: حدثنا الرمادي
فلم يلبث أن نزع مروان وبعث أبا هريرة فقال لغالم أسود قف على الباب فال متنع إال مروان ففعل الغالم : قال: بعث مروان وعزله

  .إن أحق من ال أنكر هذا ألنت: حجبنا عنك فقال: فدخل وقالمث جاء نوبة . ودخل الناس ومنع مروان

  .رواه احلافظ أبو القاسم يف تارخيه عن السلفي إجازة

  .كان أبو هريرة طيب األخالق رمبا ناب يف املدينة عن مروان أيضاً: قلت

كب محاراً بربذعة ويف رأسه خلبة من كان مروان رمبا استخلف أبا هريرة على املدينة فري: محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع قال
  .الطريق قد جاء األمري: ليف فيسري فيلقى الرجل فيقول

. فال يشعرون حىت يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان فيفرون. ورمبا أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة األعراب

  .ذا هو ثريدة بزيتدع العراق لألمري فأنظر فإ: ورمبا دعاين إىل عشائه فيقول
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أقبل أبو هريرة يف السوق حيمل حزمة حطب : حدثين ثعلبة بن أيب مالك القرظي قال: عمرو بن احلارث عن يزيد بن زياد القرظي
  .أوسع الطريق لألمري: وهو يومئذ خليفة ملروان فقال

  . عنه تكلمكان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت فإذا أمسك: حيىي بن سعيد عن ابن املسيب قال

درهم يكون من هذا وكأنه ميسح العرق عن جبينه أتصدق به أحب إيل من مئة ألف : قال: هشام بن عروة عن رجل عن أيب هريرة
  .ومئة ألف ومئة ألف من مال فالن

  .ناغدوا فإنا رائحون وروحوا فإنا غادو: كان أبو هريرة إذا مرت به جنازة قال: مسعت احلسن يقول: وقال حزم القطعي

  .فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثت به: يونس عن ابن شهاب عن ابن املسيب عن أيب هريرة فذكر حديث بسط ثوبه قال

صدق واهللا لو حدثهم أن بيت : لو حدثتكم بكل ما يف كيسي لرميتموين بالبعر مث قال احلسن: قال أبو هريرة: أبو هالل عن احلسن
  .اهللا يهدم أو حيرق ما صدقوه

: أن رجالً أتى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال: أخربين حممد بن قيس ابن خمرمة: حدثنا إمساعيل بن أمية: ضل بن العالءالف

فجلس . عليك بأيب هريرة فإين بينما أنا وهو وفالن يف املسجد خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن ندعو ونذكر ربنا
: مث دعا أبو هريرة فقال. فجعل رسول اهللا يؤمن. فدعوت أنا وصاحيب قبل أيب هريرة". ي كنتم فيهعودوا للذ"إلينا فسكتنا فقال 

  ".آمني: "اللهم إين أسألك ما سألك صاحباي هذان وأسألك علماً ال ينسى فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".وسيسبقكما الغالم الد: "يا رسول اهللا وحنن نسأل اهللا علما ال ينسى قال: فقلنا

  .تفرد به الفضل بن العالء وهو صدوق

هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرمحن عن ابن عمر أنه مر بأيب هريرة وهو حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنشدك باهللا : ل هلاانظر ما حتدث عن رسول اهللا فقام أبو هريرة فأخذ بيده إىل عائشة فقا: فقال". من تبع جنازة فله قرياط: "قال

  .اللهم نعم: احلديث فقالت...". من تبع جنازة: "هل مسعت رسول اهللا يقول

مل يكن يشغلين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرس الودي وال صفق يف األسواق وإمنا كنت أطلب من : فقال أبو هريرة
  .رسول اهللا كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها

  .ألزمنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعلمنا حبديثهكنت : فقال ابن عمر

  .رواته ثقات

أنه قعد يف جملس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول اهللا : ابن أيب الزناد عن أبيه عن حممد بن عمارة بن عمرو بن حزم
ليه وسلم باحلديث فال يعرفه بعضهم مث صلى اهللا عليه وسلم بضعة عشر رجالً فجعل أبو هريرة حيدثهم عن النيب صلى اهللا ع

  .يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم مث حيدثهم باحلديث فال يعرفه بعضهم مث يعرفه حىت فعل ذلك مراراً

    

  .فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .رواه البخاري يف تارخيه

بعثتين وأنا كاره : كيف وجدت اإلمارة قال: أن عمر قال أليب هريرة: ن أيب طلحةحدثنا إسحاق بن عبد اهللا ب: مهام بن حيىي
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عشرين ألفاً قال من أين أصبتها قال كنت : فقال ما جئت به لنفسك قال. ونزعتين وقد أحببتها وأتاه بأربع مئة ألف من البحرين
  .أجتر قال انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل اآلخر يف بيت املال

  ".ببسم اهللا الرمحن الرحيم: "بو هريرة جيهر يف صالتهوكان أ

مسعت الفقيه أبا : مسعت أبا املعمر املبارك بن أمحد مسعت أبا القاسم يوسف بن علي الزجناين الفقيه: قال احلافظ أبو سعد السمعاين
ء شاب خراساين فسأل عن مسألة كنا يف جملس النظر جبامع املنصور فجا: مسعت القاضي أبا الطيب يقول: إسحاق الفريوزابادي

  .املصراة فطالب بالدليل حىت استدل حبديث أيب هريرة الوارد فيها

  .أبو هريرة غري مقبول احلديث: فقال وكان حنفياً

  .فما استتم كالمه حىت سقط عليه حية عظيمة من سقف اجلامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه

  .تبت فغابت احلية فلم ير هلا أثر: تب تب فقال: فقيل له

  .إسنادها أئمة

وأبو هريرة إليه املنتهى يف حفظ ما مسعه من الرسول عليه السالم وأدائه حبروفه وقد أدى حديث املصراة بألفاظه فوجب علينا العمل 
  .به وهو أصل برأسه

هل تبقى .  ا آخر مث بعد الدخول فارقها فتزوجها األولوقد ويل أبو هريرة البحرين لعمر وأفىت ا يف مسألة املطلقة طلقة مث يتزوج
عنده على طلقتني كما هو قول عمر وغريه من الصحابة ومالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنه أو تلغى تلك التطليقة وتكون 

ج دم ما دون الثالث عنده على الثالث كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأيب حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزو
  .كما هدمت إصابته هلا الثالث

فاألول مبين على أن إصابة الزوج الثاين إمنا هي غاية التحرمي الثابت بالطالق الثالث فهو الذي يرتفع واملطلقة دون الثالث مل حترم 
  .تك ضرباًلو أفتيت بغريه ألوجع: وذا أفىت أبو هريرة فقال له عمر. فال ترفع اإلصابة منها شيئاً

وكذلك أفىت أبو هريرة يف دقاق املسائل مع مثل ابن عباس وقد عمل الصحابة فمن بعدهم حبديث أيب هريرة يف مسائل كثرية 
  ".ال تنكح املرأة على عمتها وال خالتها: "ختالف القياس كما عملوا كلهم حبديثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أنه يفطر فترك القياس : مع أن القياس عند أيب حنيفة". أن من أكل ناسياً فليتم صومه: "غريمها حبديثهوعمل أبو حنيفة والشافعي و
  .خلرب أيب هريرة

  .أنه ال يغسل لطهارته عنده: مع أن القياس عنده. وهذا مالك عمل حبديث أيب هريرة يف غسل اإلناء سبعاً من ولوغ الكلب

  .ون حديث أيب هريرة يف مسألة القهقهة لذاك اخلرب املرسلبل قد ترك أبو حنيفة القياس ملا هو د

  .وقد كان أبو هريرة وثيق احلفظ ما علمنا أنه أخطأ يف حديث

إذا كان أحدكم جالساً يف : مسعت حممد ابن املنكدر حيدث عن أيب هريرة قال: حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الوارث: بقي بن خملد
  .هالشمس فقلصت عنه فليتحول عن جملس

لو آمن يب : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا ابن سريين عن أيب هريرة: حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبو هالل: بقي
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  ".عشرة من أحبار يهود ألمن يب كل يهودي على األرض

  :  الطريقملا قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت يف: إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب هريرة قال

  على أنها من دارة الكفر نجت  ليلة من طولها وعنائها يا

؟ قلت هو حر "هذا غالمك يا أبا هريرة: "وأبق يل غالم فلما قدمت وبايعت إذ طلع الغالم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .لوجه اهللا فأعتقته

  . الذهب فإين أخشى عليك اللهبال تلبسي: أن أبا هريرة قال لبنته: وروى أيوب عن ابن سريين

مث لقيت عمر بن اخلطاب . فأمرم بأكله. سألين قوم حمرمون عن حملني أهدوا هلم صيداً: عن سامل مسع أبا هريرة يقول: الزهري
  .لو أفتيتهم بغري هذا ألوجعتك: فأخربته فقال

أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة ال ينام حىت : يرة عن جدهأخربنا نعيم بن احملرر بن أيب هر: زيد بن احلباب عن عبد الواحد بن موسى
  .يسبح به

    

حدثنا أبو : رأيت أبا هريرة خيرج يوم اجلمعة فيقبض على رمانيت املنرب قائماً ويقول: حدثنا عاصم بن حممد عن أبيه: شبابة بن سوار
  .باب املقصورة خلروج اإلمامة فيجلسفال يزال حيدث حىت يسمع فتح . القاسم صلى اهللا عليه وسلم الصادق املصدوق

أخربنا : أخربنا حممد ابن علي وحممد بن أمحد وحممد بن عمر القاضي قالوا: أخربنا الفتح بن عبد السالم: أخربين أمحد بن إسحاق
نا ابن هليعة عن أيب أخربنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن أخربنا جعفر بن حممد الفريايب حدثنا قتيبة بن سعيد حدث: أبو جعفر بن املسلمة

فنت كقطع الليل املظلم يصبح . ويل للعرب من شر قد اقترب: "يونس عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
املتمسك منهم على دينه كالقابض على خبط الشوك أو مجر . الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

  ".الغضى

  .سليم بن جبري من موايل أيب هريرة صدوق وهذا أعلى شيء يقع لنا من حديث أيب هريرة: هذا امسه: أبو يونس

أخربنا إمساعيل : أخربنا حممد بن خملد: أخربنا ابن بيان: أخربنا أمحد بن سالم واخلضر بن محويه إجازة عن أيب الفرج بن كليب
قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أبا هريرة يقول: ر بن حممد عن الصلت بن قويد احلنفيحدثنا عما: حدثنا احلسن بن عرفة: الصفار

  ".ال تقوم الساعة حىت ال تنطح ذات قرن مجاء: "عليه وسلم

حدثنا : قاله أمحد بن علي يعين املروزي: ال أدري كيف هو مث ذكر له هذا احلديث وقال: الصلت هذا كناه النسائي أبا األمحر وقال
  .اهللا بن عون اخلراز عن عمارعبد 

  .ويروي عنه علي بن ثابت اجلزري: قلت

  .الصلت عن أيب األمحر عن أيب هريرة: وقال بعضهم

  .حدثين عنه عمار بن حممد وعلي بن ثابت اجلزري: الصلت بن قويد حيدث عن أيب هريرة: قال حيىي بن معني

ما أبكي على دنياكم هذه : ما يبكيك قال: فقيل: ريرة بكى يف مرضهابن املبارك عن وهيب بن الورد عن سلم بن بشري أن أبا ه
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  .ولكن على بعد سفري وقلة زادي وإين أمسيت يف صعود ومهبطة على جنة أو نار فال أدري أيهما يؤخذ يب

 لقاءك فأحب اللهم إين أحب: شفاك اهللا يا أبا هريرة فقال: دخل مروان على أيب هريرة يف شكواه فقال: مالك عن املقربي قال
  .لقائي

  .فما بلغ مروان أصحاب القطا حىت مات: قال

انظر من ترك : فكتب إليه. كتب الوليد إىل معاوية مبوت أيب هريرة: حدثنا ثابت بن قيس عن ثابت بن مسحل قال: الواقدي
  .فأعطهم عشرة أالف درهم وأحسن جوارهم فإنه كان ممن نصر عثمان وكان معه يف الدار

  .اللهم ال تدركين سنة ستني فتويف فيها أو قبلها بسنة: قال أبو هريرة:  هاىنء العنسيقال عمري بن

وهو . وله مثان وسبعون سنة. كان يرتل ذا احلليفة وله باملدينة دار تصدق ا على مواليه ومات سنة تسع ومخسني: قال الواقدي
  .سلمة يف شوال سنة تسع ومخسنيوهو صلى على أم : صلى على عائشة يف رمضان سنة مثان ومخسني قال

  .الصحيح خالف هذا: قلت

  .أن عائشة وأبا هريرة ماتا سنة سبع ومخسني قبل معاوية بسنتني: وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة

  .تابعه حيىي بن بكري وابن املديين وخليفة واملدائين والفالس

  .سنة مثان ومخسني: ريهموقال أبو معشر وضمرة وعبد الرمحن بن مغراء واهليثم وغ

  .كالواقدي. سنة تسع: وقال ابن إسحاق وأبو عمر الضرير وأبو عبيد وحممد بن عبد اهللا ابن منري

  .صلى على أيب هريرة األمري الوليد بن عتبة بعد العصر وشيعه ابن عمر وأبو سعيد ودفن بالبقيع: وقيل

  .وقد ذكرته يف طبقات القراء وأنه قرأ على أيب بن كعب

  .األعرج وأبو جعفر وطائفة: أخذ عنه

  .وذكرته يف تذكرة احلفاظ فهو رأس يف القرآن ويف السنة ويف الفقه

رأيت يف النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أيب هريرة أبا هريرة كث : مسعت أبا بكر بن أيب داود يقول: قال أبو القاسم النحاس
  .أنا أول صاحب حديث كان يف الدنيا: قالإين أحبك ف: اللحية أمسر عليه ثياب غالظ فقلت له

  .اللهم اغفر له وأرحنا منه: أن أبا هريرة رضي اهللا عنه كان إذا استثقل رجالً قال: أبو بكري إبراهيم عن رجل: يف الكىن أليب أمحد

بخ بخ : كتان فقالمتخط أبو هريرة وعليه ثوب : قال ابن سريين: حدث ذا بشر بن املفضل عن حممد صاحب الساج عن أيب بكري
أبو هريرة يتمخط يف الكتان لقد رأيتين أخر فيما بني منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحجرة عائشة جييء الرجل يظن يب 

  .جنوناً

    

  .رأيت على أيب هريرة كساء خز: شعبة عن حممد بن زياد

  .نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً: قال أبو هريرة

  .رأيت أبا هريرة وعليه عمامة سوداء: حصني عن خباب بن عروةقيس بن الربيع عن أيب 

  ".آمني: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. اللهم إين أسألك علماً ال ينسى: أن أبا هريرة دعا لنفسه: ويف سنن النسائي
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  .عرض أبو هريرة القرآن على أيب بن كعب: قال الداين

  .األعرج: قرأ عليه

  .حيزا شبه الرثاء". إذا الشمس كورت"مسعت أبا جعفر حيكي لنا قراءة أيب هريرة يف : مجازقال سليمان بن مسلم بن 

  .ال تلبسي الذهب فإين أخشى عليك اللهب: أن أبا هريرة قال البنته: معمر عن أيوب عن حممد

 كانت ختتال يف لبس الذهب وكأنه كان يذهب إىل حترمي الذهب على النساء أيضاً أو أن املرأة إذا. هذا صحيح عن أيب هريرة
  .وتفخر فإنه حيرم كما فيمن جر ثوبه خيالء

كان أبو هريرة جريئاً على النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله : معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب عن أبيه عن جده عن أيب بن كعب قال
  .عن أشياء ال نسأله عنها

  . صلى اهللا عليه وسلم وأعلمنا حبديثهيا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول اهللا: وعن ابن عمر قال

عثمان أبو هريرة عبد اهللا بن عمرو : املتوسطون فيما روي عنهم من الفتاوى: قال ابن حزم يف كتاب اإلحكام يف أصول األحكام
  .بن العاص أم سلمة أين أبو سعيد أبو موسى عبد اهللا بن الزبري سعد بن أيب وقاص سلمان جابر معاذ أبو بكر الصديق

  .فهم ثالثة عشر فقط ميكن أن جيمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغري

  .ويضاف إليهم الزبري طلحة عبد الرمحن عمران بن حصني أبو بكر الثقفي عبادة بن الصامت معاوية

  .مث باقي الصحابة مقلون يف الفتيا ال يروى عن الواحد إال املسألة واملسألتان

  .أبو عبيدة وأبو الدرداء وأبو ذر وجرير وحسان:  منهممث سرد ابن حزم عدة من الصحابة

  مزود أبي هريرة

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمرات : حدثنا املهاجر موىل آل أيب بكرة عن أيب العالية عن أيب هريرة قال: محاد بن زيد
خذهن فاجعلهن يف مزود فإذا أردت أن تأخذ : "لفقبضهن مث دعا فيهن بالربكة مث قا. ادع يل فيهن يا رسول اهللا بالربكة: فقلت

  ".منهن فأدخل يدك فخذ وال تنثرهن نثراً

فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وسقاً يف سبيل اهللا وكنا نأكل نطعم وكان املزود معلقاً حبقوي ال يفارق حقوي فلما قتل : فقال
  .عثمان انقطع

  .حسن غريب: قال الترمذي

أخربنا طراد : أخربنا أبو الفضل الطوسي وشهدة وجتين الوهبانية قالوا: أخربنا أبو حممد بن قدامة: لرمحنأخربنا إمساعيل بن عبد ا
حدثنا سهل بن زياد أبو زياد حدثنا أيوب السختياين عن : حدثنا حفص بن عمرو: حدثنا ابن عياش: أخربنا هالل احلفار: الزينيب

؟ "يا أبا هريرة عندك شيء: " عليه وسلم يف غزاة فأصام عوز من الطعام فقالكان رسول اهللا صلى اهللا: حممد عن أيب هريرة قال
فأدخل يده فقبض على . فجئت بالنطع فبسطه". هات نطعاً: "فجئت باملزود فقال". جىء به: "شيء من متر يف مزود يل قال: قلت

 ويسمي حىت أتى على التمر فقال به هكذا فجمعه بسم اهللا فجعل يصنع كل مترة: قال مث قال. التمر فإذا هو إحدى وعشرون مترة
ادعوا : "فأكلوا وشبعوا وخرجوا مث قال" ادعوا فالناً وأصحابه: "ادعوا فالناً وأصحابه فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا مث قال: فقال
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يا أبا : "يف املزود فقالاقعد فقعدت فأكلت وفضل متر فأخذه فأدخله : فأكلوا وشبعوا وخرجوا وفضل متر فقال يل" فالناً وأصحابه
  ".هريرة إذا أردت شيئاً فأدخل يدك فخذ وال تكفأ فيكفأ عليك

فكان معلقا خلف رحلي فوقع يف زمان . فما كنت أريد متراً إال أدخلت يدي فأخذت منه مخسني وسقاً يف سبيل اهللا عز وجل: قال
  .عثمان بن عفان فذهب

  .وهو يف أمايل ابن مشعون عن أمحد بن حممد بن سلم عن حفص الربايل.  اهللاهذا حديث غريب تفرد به سهل وهو صاحل إن شاء

  .مخسة آالف وثالث مئة وأربعة وسبعون حديثاً: مسنده

  .وانفرد البخاري بثالثة وتسعني حديثاً ومسلم بثمانية وتسعني حديثاً. املتفق يف البخاري ومسلم منها ثالث مئة وستة وعشرون

    : لث من األصل الذي اعتمدناه ما نصهجاء يف آخر الد الثا

مت اجلزء الثالث من كتاب سري أعالم النبالء للشيخ اإلمام الناقد البارع شيخ احملدثني مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن 
  .ىل النيب صلى اهللا عليه وسلمعثمان الذهيب أمتع اهللا حبياته ونفع املسلمني بربكته ويتلوه يف اجلزء الرابع ترمجة أيب بكرة الثقفي مو

  .وكان الفراغ من نسخه ليلة اجلمعة مستهل شهر شعبان املبارك سنة تسع وثالثني وسبع مئة

  .واحلمد هللا وحده وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً
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  الجزء الرابع

  

  

 وتبلى اليد مني في التراب  الخط بعدي في الكتاب سيبقى

  دعا لي بالخالص من الحساب   يقرأ كتابيليت الذي فيا

كتبت هذه النسخة املباركة من نسخة خبط املصنف الشيخ اإلمام األوحد احلجة إمام احملدثني مؤرخ اإلسالم مشس الدين أيب عبد اهللا 
  .فسح اهللا يف مدته ونفع املسلمني بربكته مبحمد وآله وعترته. حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

  الثقفي الطائفيأبو بكرة 

موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه نفيع بن احلارث وقيل نفيع بن مسروح تدىل يف حصار الطائف ببكرة وفر إىل النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه

لم وأبو عثمان النهدي واحلسن البصري عبيد اهللا وعبد الرمحن وعبد العزيز ومس: حدث عنه بنوه األربعة. روى مجلة أحاديث
وكان من فقهاء الصحابة ووفد . سكن البصرة. وحممد بن سريين وعقبة بن صهبان وربعي بن حراش واألحنف بن قيس وغريهم

  .على معاوية وأمه مسية فهو أخو زياد بن أبيه ألمه قال ابن املديين امسه نفيع بن احلارث وكذا مساه ابن سعد

هي موالة احلارث : أبو بكرة بن احلارث بن كلدة بن عمرو وقيل كان عبداً للحارث بن كلدة فاستلحقه ومسية: قال ابن عساكر
  .تدىل من احلصن ببكرة فمن يومئذ كين بأيب بكرة

 وسلم ولداه رواد وكيسة وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد احلارث ويقول أنا أبو بكرة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه: وممن روى عنه
  .فإن أىب الناس إال أن ينسبوين فأنا نفيع بن مسروح

وقصة عمر مشهورة يف جلده أبا بكرة ونافعاً وشبل بن معبد لشهادم على املغرية بالزىن مث استتام فأىب أبو بكرة أن يتوب وتاب 
  .قد فسقوين: اآلخران فكان إذا جاءه من يشهده يقول

ع من التوبة من قذفه وأقام على ذلك قلت كأنه يقول مل أقذف املغرية وإمنا أنا شاهد فجنح إىل قال البيهقي إن صح هذا فألنه امتن
  .الفرق بني القاذف والشاهد إذ نصاب الشهادة لو مت بالرابع لتعني الرجم وملا مسوا قاذفني

 إخوا بينه وبني الصالة عليها فقال حدثنا عبد العزيز بن أيب بكرة أن أباه تزوج امرأة فماتت فحال: قال أبو كعب صاحب احلرير
أنا أحق بالصالة عليها قالوا صدق صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث إنه دخل القرب فدفعوه بعنف فغشي عليه فحمل إىل 

فزع ال تصرخوا فواهللا ما من نفس خترج أحب إيل من نفسي ف: أهله فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت وأنا أصغرهم فأفاق فقال
  .إين أخشى أن أدرك زماناً ال أستطيع أن آمر مبعروف وال أى عن منكر وما خري يومئذ: القوم وقالوا مل يا أبانا؟ قال

  .هذا من معجم الطرباين

حدثنا أبو خشينة عن عمه احلكم بن األعرج قال جلب رجل خشباً فطلبه زياد فأىب أن يبيعه فغصبه إياه وبىن صفة : ابن مهدي
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  .بصرة قال فلم يصل أبو بكرة فيها حىت قلعتمسجد ال

عن الزهري عن سعيد أن عمر جلد أبا بكرة ونافع ابن احلارث وشبالً فتابا فقبل عمر شهادما وأىب أبو بكرة فلم : إبن إسحاق
  .يقبل شهادته وكان أفضل القوم

يت أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت مث ألبس ملا جلد أبو بكرة أمرت جد: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: سفيان بن عيينة
عن سليمان األنصاري عن احلسن عن األحنف قال بايعت علياً رضي اهللا عنه فرآين أبو : مسكها فهل ذا إال من ضرب شديد؟ بقية

ا أخذوها بغري قال ال تفعل إم يقتتلون على الدنيا وإمن. بايعت علياً: بكرة وأنا متقلد السيف فقال ما هذا يا ابن أخي؟ قلت
  .مشورة

أيرى الناس أين إمنا عتبت على هؤالء للدنيا وقد : حدثنا عوف عن أيب عثمان النهدي قال كنت خليالً أليب بكرة فقال يل: هوذة
؟ إين استعملوا ابين عبيد اهللا على فارس واستعملوه رواداً على دار الرزق واستعملوا عبد الرمحن على بيت املال أفليس يف هؤالء دنيا

  .إمنا عتبت عليهم ألم كفروا

    

وحدثنا هشام عن احلسن قال مر يب أنس وقد بعثه زياد بن أبيه إىل أيب بكرة يعاتبه فانطلقت معه فدخلنا عليه وهو مريض : هوذة
ل حروراء اجتهدوا قال أه. إين ال أعلمه إال جمتهداً: وذكر له أنه استعمل أوالده فقال هل زاد على أنه أدخلهم النار؟ فقال أنس

  .أفأصابوا أم أخطؤوا؟ فرجعنا خمصومني

ملا اشتكى أبو بكرة عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأىب فلما نزل به املوت قال : عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال: ابن علية
  .صى به نفيع احلبشي وساق الوصيةهذا ما أو: إن أبا بكرة أوصى فكتب يف وصيته: وقيل! أين طبيبكم؟ لريدها إن كان صادقاً 

  .مات أبو بكرة يف خالفة معاوية بن أيب سفيان بالبصرة: قال ابن سعد

  .مات سنة اثنتني ومخسني قاله خليفة بن خياط وصلى عليه أبو برزة األسلمي الصحايب: مات سنة إحدى ومخسني وقيل: فقيل

  .يب بكرة وعمران بن حصنيمل يرتل البصرة أفضل من أ: وروينا عن احلسن البصري قال

ال هو طليق اهللا وطليق " "عن شباك عن رجل أن ثقيفاً سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة عبداً فقال: مغرية
  ".رسوله

  . حريرأخربنا عيينة بن عبد الرمحن أخربين أيب أنه رأى أبا بكرة رضي اهللا عنه عليه مطرف خز سداه: يزيد بن هارون

  عثمان بن طلحة

  .ابن أيب طلحة عبد اهللا بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كالب القرشي العبدري احلجيب

  .هاجر مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص إىل املدينة. حاجب البيت احلرام وأحد املهاجرين

  .يه النيب صلى اهللا عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتحمث دفع إل" صحيح مسلم"له رواية مخسة أحاديث منها واحد يف 

  .ابن عمر وعروة بن الزبري وابن عمه شيبة بن عثمان احلاجب: حدث عنه

أخربتين امرأة من بين سليم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج من الكعبة أمر عثمان بن طلحة أن : قالت صفية بنت شيبة
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وقد قتل أبوه طلحة يوم أحد ". ال ينبغي للمصلي أن يصلي وبني يديه شيء يشغله : "ش الذبيح وقاليغيب قرين الكبش يعين كب
  .مشركاً

خذوها يا بين طلحة خالدة تالدة : "وروى عبد اهللا بن املؤمل عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .يعين احلجابة"" اليرتعها منكم إال ظامل

  .تويف سنة إحدى وأربعني:  اهليثم واملدائينقال

  .تويف سنة اثنتني وأربعني: وقال خليفة

  شيبة بن عثمان

  .ابن أيب طلحة عبد اهللا بن عبد العزى القرشي العبدري املكي احلجيب حاجب الكعبة رضي اهللا عنه

يل كنيته أبو عثمان وكان مصعب بن عمري وهو أبو صفية وق. كان مشاركاً البن عمه عثمان احلجيب يف سدانة بيت اهللا تعاىل
  .العبدري الشهيد خاله

  .قتل أبوه يوم أحد كافراً قتله علي رضي اهللا عنه. وحجبة البيت بنو شيبة من ذريته

. فلما كان عام الفتح من النيب صلى اهللا عليه وسلم على شيبة وأمهله وخرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني على شركه

 إنه نوى أن يغتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث من اهللا عليه باإلسالم وحسن إسالمه وقاتل يوم حنني وثبت مع النيب :وقيل
  .صلى اهللا عليه وسلم

مصعب بن شيبة وصفية بنت شيبة وأبو وائل وعكرمة : روى عنه ابناه. وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بكر وعمر
  .س وحفيده مسافع بن عبد اهللا بن شيبةموىل ابن عبا

  .عن عمر بن اخلطاب وروى له أيضاً أبو داود وابن ماجه" صحيح البخاري"وله حديث يف 

وصفية بنته ولدت يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقال هلا . وكانت وفاته يف سنة تسع ومخسني وقيل يف سنة مثان ومخسني مبكة
  .صحبة ومل يثبت ذلك

  رفاعة العدويأبو 

له أحاديث روى عنه حممد . عداده فيمن نزل البصرة.  بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طاحبة املضري-رضي اهللا عنه-متيم بن أسيد 
  .بن سريين وصلة بن أشيم ومحيد ابن هالل وآخرون

  .هو عبد اهللا بن احلارث من بين عدي الرباب: هو من فضالء الصحابة وقال: قال خليفة

كان يل رئي من اجلن فأسلمت ففقدته فوقفت بعرفة :  قال- كأنه أبو رفاعة-غيالن بن جرير عن محيد بن هالل عن رجل روى 
فلما مسع أصوات الناس يرفعوا قال عليك اخللق األسد فإن اخلري ليس بالصوت : أشعرت أين أسلمت؟ قال: فسمعت حسه فقال

  .األشد
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كان أبو رفاعة العدوي يقول ما عزبت عين سورة البقرة منذ علمنيها رسول اهللا صلى : ل قالعن محيد بن هال: سليمان بن املغرية
  .وكان أبو رفاعة ذا تعبد وجد. اهللا عليه وسلم أخذت معها ما أخذت من القرآن وما وجع ظهري من قيام الليل قط

حتت حصن يصلي ليله مث توسد ترسه فنام وركب قال محيد بن هالل خرج أبو رفاعة يف جيش عليهم عبد الرمحن بن مسرة فبات 
  .أصحابه وتركوه نائماً فبصر به العدو فرتل ثالثة أعالج فذحبوه رضي اهللا عنه

رأيت كأين أرى أبا رفاعة على ناقة سريعة وأنا على مجل قطوف فأنا على أثره فأولت أين على طريقه وأنا : قال صلة: قال محيد
  .أكد العمل بعده كداً

  النبويثوبان 

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيب من أرض احلجاز فاشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعتقه فلزم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يكىن أبا عبد اهللا ويقال أبا عبد الرمحن وقيل هو مياين واسم أبيه . وصحبه وحفظ عنه كثرياً من العلم وطال عمره واشتهر ذكره

  . جبدد:جحدر وقيل

حدث عنه شداد بن أوس وجبري بن نفري ومعدان بن طلحة وأبو اخلري اليزين وأبو أمساء الرحيب وأبو إدريس اخلوالين وأبو كبشة 
سكن الرملة وله ا دار : وقال مصعب الزبريي. نزل محص. السلويل وأبو سلمة بن عبد الرمحن وخالد بن معدان وراشد بن سعد

  .وقال ابن سعد نزل محص وله ا دار وا مات سنة أربع ومخسني يذكرون أنه من محري.  اليمنومل يعقب وكان من ناحية

وقال ابن يونس شهد . أنه من أهلان وقبض حبمص وداره ا حبساً على فقراء أهلان: وذكر عبد الصمد بن سعيد يف تاريخ محص
  .ومبصر دارله حبمص دار وبالرملة دار : وقال ابن مندة. فتح مصر واختط ا

؟ "من تكفل يل أن ال يسأل أحداً شيئاً وأتكفل له باجلنة: "عن أيب العالية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عاصم األحول
  .فكان ال يسأل أحداً شيئاً. أنا: فقال ثوبان

 قرط فلم يعده فدخل على مرض ثوبان حبمص وعليها عبد اهللا بن: إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال شريح بن عبيد
أتكتب؟ قال نعم قال اكتب فكتب لألمري عبد اهللا بن قرط من ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا : ثوبان رجل يعوده فقال له ثوبان

ما شأنه أحضر : فأيت بالكتاب فقرأه وقام فزعا قال الناس. فإنه لو كان ملوسى وعيسى موىل حبضرتك لعدته: عليه وسلم أما بعد
اجلس حىت أحدثك مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر؟ فأتاه فعاده وجلس عنده ساعة مث قام فأخذ ثوبان بردائه وقالأم

  ".ليدخلن اجلنة من أميت سبعون ألفاً ال حساب عليهم وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً : "يقول

  .ة أربع ومخسنيعن ثور بن يزيد أن ثوبان مات حبمص سن". مسنده"أخرجه أمحد يف 

  عبد اهللا بن عامر

ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي األمري أبو عبد الرمحن القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم 
  .خراسان

  .رواه عنه حنظلة بن قيس" من قتل دون ماله: "رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه حديثاً يف
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  .ن وأبوه عامر هو ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء بنت عبد املطلبوهو ابن خال عثما

  .ويل البصرة لعثمان مث وفد على معاوية فزوجه بابنته هند وداره بدمشق باحلويرة هي دار ابن احلرستاين

د أتاكم فىت من قريش كرمي األمهات ق: استعمل عثمان على البصرة ابن عامر وعزل أبا موسى فقال أبو موسى: قال الزبري بن بكار
  .والعمات واخلاالت يقول باملال فيكم هكذا وهكذا

وهو الذي افتتح خراسان وقتل كسرى يف واليته وأحرم من . وهو الذي دعا طلحة والزبري إىل البصرة وقال إن يل فيها صنائع
  .نيسابور شكراً هللا وعمل السقايات بعرفة وكان سخياً كرمياً

أسلم أبوه عامر يوم الفتح وبقي إىل زمن عثمان وعقبه بالبصرة والشام كثري قدم على ولده عبد اهللا وهو وايل البصرة : عدقال ابن س
وقيل ولد عبد اهللا بعد اهلجرة فلما قدم رسول اهللا معتمراً عمرة القضاء محل إليه ابن عامر وهو ابن ثالث سنني فحنكه وولد له عبد 

  .رة سنةالرمحن وهو ابن ثالث عش

  .تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم والبن عامر ثالث عشرة سنة: وأما ابن مندة فقال

    

أرتج عليه يوم أضحى بالبصرة فمكث ساعة : وقال األصمعي. إنه كان ال يعاجل أرضاً إال ظهر له املاء: يقال: قال مصعب الزبريي
حدثنا محيد بن مهران عن سعد : أبو داود الطيالسي.  السوق فثمنها عليواهللا ال أمجع عليكم عياً ولؤماً من أخذ شاة من: مث قال

انظروا إىل : كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بالل: بن أوس عن زياد بن كسيب قال
من أهان سلطان اهللا يف األرض : "يقولاسكت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أمريكم يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة

  ".أهانه اهللا

ويف سنة تسع وعشرين عزل عثمان أبا موسى عن البصرة وعثمان بن أيب : قال خليفة. هو مرداس بن أدية من اخلوارج: أبو بالل
  .العاص عن فارس ومجعهما البن عامر

احلوه وتوجه إىل خراسان على مقدمته األحنف فافتتحها غزا ابن عامر وعلى مقدمته ابن بديل فأتى أصبهان فص: وعن احلسن قال
  .يعين بعضها عنوة وبعضها صلحاً

وقتل يزدجرد : قال. خرج يزدجرد يف مئة ألف فرتل مرو واستعمل على إصطخر رجالً فأتاها ابن عامر فافتتحها: وقال الزهري
وبعث األحنف فصاحله أهل هراة وبعث حامت بن . حلوهومن كان معه مبرو ونزل ابن عامر بأبرشهر وا بنتا كسرى فحاصرها فصا

  .وقد افتتح كرمان وسجستان. النعمان الباهلي إىل مرو فصاحلوه مث سار معتمراً من نيسابور إىل مكة شكراً هللا

  .وكان فيه رفق وحلم واله معاوية البصرة. وكان من كبار ملوك العرب وشجعام وأجوادهم

  ! مبن نفاخر ومبن نباهي بعده؟: فقال معاوية.  ومخسنيتويف قبل معاوية يف سنة تسع

  المغيرة بن شعبة

  .ابن ايب عامر بن مسعود بن معتب األمري أبو عيسى ويقال أبو عبد اهللا وقيل أبو حممد

  .م القادسيةشهد بيعة الرضوان كان رجالً طواالً مهيباً ذهبت عينه يوم الريموك وقيل يو. من كبار الصحابة أويل الشجاعة واملكيدة
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كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام املغرية بن شعبة : روى مغرية بن الريان عن الزهري قالت عائشة
  .ينظر إليها فذهبت عينه

يد ما بني قال ابن سعد كان املغرية أصهب الشعر جداً يفرق رأسه فروقاً أربعة أقلص الشفتني مهتوماً ضخم اهلامة عبل الذراعني بع
  .مغرية الرأي: املنكبني وكان داهية يقال له

  .وعن الشعيب أن املغرية سار من دمشق إىل الكوفة مخساً

حدث عنه بنوه عروة ومحزة وعقار واملسور بن خمرمة وأبو أمامة الباهلي وقيس بن أيب حازم ومسروق وأبو وائل وعروة بن الزبري 
  .ربيعة الواليب وطائفة خامتتهم زياد بن عالقةوالشعيب وأبو إدريس اخلوالين وعلي بن 

وضأت : أخربنا أبو النضر حدثنا يونس بن ميسرة مسع أبا إدريس قال قدم املغرية بن شعبة دمشق فسألته فقال: الوليد بن مسلم
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فمسح على خفيه

املغرية : تنة مخسة فمن قريش عمرو ومعاوية ومن األنصار قيس بن سعد ومن ثقيفكان دهاة الناس يف الف: معمر عن الزهري قال
  .عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي فكان مع علي قيس وابن بديل واعتزل املغرية بن شعبة: ومن املهاجرين

  .كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم بأيب عيسى: زيد بن أسلم عن أبيه عن املغرية قال

اكتىن ا ! يا أمري املؤمنني: ما أبو عيسى؟ قال: يب بن الشهيد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال البنه عبد الرمحنوروى حب
  .املغرية بن شعبة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ى من أٍبمحاد بن سلمة عن زيد بن أسلم أن عمر غري كنية املغرية بن شعبة وكناه أبا عبد اهللا وقال هل لعيس

  .كان املغرية رجالً طواالً أعور أصيبت عينه يوم الريموك: وعن أيب موسى الثقفي قال

  .بالطائف ومر أا ذهبت من كسوف الشمس: ذهبت عينه يوم القادسية وقيل: وعن غريه

    

متمسكني بديننا وحنن سدنة كنا : قال املغرية بن شعبة: وروى الواقدي عن حممد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وعن مجاعة قالوا
الالت فأراين لو رأيت قومنا قد أسلموا ما تبعتهم فأمجع نفر من بين مالك الوفود على املقوقس وإهداء هدايا له فأمجعت اخلروج 
معهم فاستشرت عمي عروة بن مسعود فنهاين وقال ليس معك من بين أبيك أحد فأبيت وسرت معهم وما معهم من األحالف 

خلنا اإلسكندرية فإذا املقوقس يف جملٍس مطل على البحر فركبت زورقاً حىت حاذيت جملسه فأنكرين وأمر من يسألين غريي حىت د
فأخربته بأمرنا وقدومنا فأمر أن نرتل يف الكنيسة وأجرى علينا ضيافةً مث أدخلنا عليه فنظر إيل رأس بين مالك فأدناه وأجلسه معه مث 

 نعم سوى رجٍل واحد فعرفه يب فكنت أهون القوم عليه وسر داياهم وأعطاهم اجلوائز وأعطاين :سأله أكلكم من بين مالك؟ قال
شيئاً ال ذكر له وخرجنا فأقبلت بنو مالك يشترون هدايا ألهلهم ومل يعرض علي أحد منهم مواساة وخرجوا ومحلوا معهم اخلمر 

رأسي يصدع ولكين أسقيكم فلم ينكروا : م فقلتفكنا نشرب فأمجعت على قتلهم فتمارضت وعصبت رأسي فوضعوا شرا
فجعلت أصرف هلم وأترع هلم الكأس فيشربون وال يدرون حىت ناموا سكراً فوثبت وقتلتهم مجيعاً وأخذت ما معهم فقدمت على 

 صلى اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأجده جالساً يف املسجد مع أصحابه وعلي ثياب سفري فسلمت فعرفين أبو بكر فقال النيب
قتلتهم وأخذت : نعم قال ما فعل املالكيون؟ قلت: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: عليه وسلم احلمد هللا الذي هداك لإلسالم قال أبو بكر
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أما إسالمك فنقبله وال آخذ من أمواهلم شيئاً ألن هذا : "أسالم وجئت ا إىل رسول اهللا ليخمسها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فإن اإلسالم : "إمنا قتلتهم وأنا على دين قومي مث أسلمت الساعة قال: فأخذين ما قرب وما بعد وقلت".  خري يف الغدرغدر وال

  ".جيب ما كان قبله 

. وكان قتل منهم ثالثة عشر فبلغ ثقيفاً بالطائف فتداعوا للقتال مث اصطلحوا على أن حيمل عين عروة بن مسعود ثالث عشرة دية

 صلى اهللا عليه وسلم حىت اعتمر عمرة احلديبية فكانت أول سفرة خرجت معه فيها وكنت أكون مع الصديق وألزم وأقمت مع النيب
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن يلزمه

ئم قال وبعثت قريش عام احلديبية عروة بن مسعود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليكلمه فأتاه فكلمه وجعل ميس حليته وأنا قا
: من ذا يا حممد؟ ما أفظه وأغلظه قال: كف يدك قبل أن التصل إليك فقال: على رأس رسول اهللا مقنع يف احلديد فقال املغرية لعروة

  .يا غدر واهللا ما غسلت عين سوءتك إال باألمس: ابن أخيك فقال

حىت إذا كانوا ببزاق عدا عليهم فذحبهم خرج املغرية يف ستة من بين مالك إىل مصر جتاراً : ابن إسحاق عن عامر بن وهب قال
  .واستاق العري وأسلم

أنا آخر الناس عهداً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا دفن خرج علي بن أيب : حدثنا جمالد عن الشعيب عن املغرية قال: هشيم
ورواه . لى الكفن مث خرجتقال انزل فخذه قال فمسحت يدي ع! يا أبا احلسن خامتي: طالب من القرب فألقيت خامتي فقلت

  .حماضر عن عاصم األحول عن الشعيب

ال يتحدث الناس أنك : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال علي ملا ألقى املغرية خامته: قال الواقدي
عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم حسني بن حفص . نزلت يف قرب نيب اهللا وال يتحدثون أن خامتك يف قربه ونزل علي فناوله إياه

إن فعلتم ما آمركم مل : فقال دهقام. عن أبيه أن عمر استعمل املغرية بن شعبة على البحرين فكرهوه فعزله عمر فخافوا أن يرده
عوا له مئة ألف جتمعون مئة ألف حىت أذهب ا إىل عمر فأقول إن املغرية اختان هذا فدفعه إيل قال فجم: مرنا قال: يرده علينا قالوا

العيال : قال فما محلك على هذا؟ قال: وأتى عمر فقال ذلك فدعا املغرية فسأله قال كذب أصلحك اهللا إمنا كانت مئيت ألف
ما أردت إىل هذا؟ قال : فقال عمر للمغرية. ال واهللا ألصدقنك ما دفع إيل قليالً وال كثرياً: ما تقول؟ قال: واحلاجة فقال عمر للعلج

  .كذب علي فأحببت أن أخزيهاخلبيث 

كان فتح األبلة على يد عتبة بن غزوان فلما خرج إىل عمر قال للمغرية بن شعبة صل : سلمة بن بالل عن أيب رجاء العطاردي قال
  .بالناس فلما هلك عتبة كتب عمر إىل املغرية بإمرة البصرة فبقي عليها ثالث سنني

    

ادة أن أبا بكرة ونافع بن احلارث وشبل بن معبد شهدوا على املغرية أم رأوه يوجله أخربنا سعيد عن قت: عبد الوهاب بن عطاء
فقال . واهللا لكأين بأير جدري يف فخذها: وخيرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثالثة فشهدوا فقال أبو بكرة

 يكن ليكتمين فقال مل أر ما قالوا لكين رأيت ريبة ومسعت نفساً إين ألرى غالماً لسناً ال يقول إال حقاً ومل: عمر حني رأى زياداً
  .عالياً فجلدهم عمر وخاله وهو زياد بن أبيه

حدثنا أبو كعب صاحب احلرير عن عبد : وقال أبو عتاب الدالل. ذكر القصة سيف بن عمر وأبو حذيفة النجاري مطولة بال سند
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ما أخرجك ! أيها األمري: ة وأخوه نافع وشبل فجاء املغرية فسلم على أيب بكرة فقالكنا جلوساً وأبو بكر: العزيز بن أيب بكرة قال
قال بل تبعث إىل من تشاء مث دخل فأتى باب أم مجيل العشية فدخل فقال أبو بكرة ليس على . من دار اإلمارة؟ قال أحتدث إليكم

ال وجدما يف حلاف فقال للقوم قوموا معي فقاموا فنظر أبو هذا صرب وقال لغالم ارتق غرفيت فانظر من الكوة فانطلق فنظر وجاء فق
بكرة فاسترجع مث قال ألخيه انظر فنظر فقال رأيت الزىن حمضاً؟ قال وكتب إىل عمر مبا رأى فأتاه أمر فظيع فبعث على البصرة أبا 

اً وال أدري ما وراءه فكرب عمر وضرب موسى وأتوا عمر فشهدوا حىت قدموا زياداً فقال رأيتهما يف حلاف واحد ومسعت نفساً عالي
  .القوم إال زياداً

  .أول من سلم عليه باإلمرة املغرية بن شعبة: شعبة عن مغرية عن مساك بن سلمة قال

  .السالم عليك أيها األمري ورمحة اهللا وبركاته: قول املؤذن عند خروج اإلمام إىل الصالة: يعين

  . اهللا عليك كما غضب أمري املؤمنني على املغرية عزله عن البصرة فواله الكوفة غضب: عن ابن سريين كان الرجل يقول لآلخر

وحج : قال الليث. وقعة أذربيجان كانت سنة اثنتني وعشرين وأمريها املغرية ابن شعبة وقيل افتتح املغرية مهذان عنوة: قال الليث
  .بالناس املغرية سنة أربعني

غرية بن شعبة قال لعلي حني قتل عثمان اقعد يف بيتك وال تدع إىل نفسك فإنك لو كنت يف عن مغرية أن امل: جرير بن عبد احلميد
جحر مبكة مل يبايعوا غريك وقال لعلي إن مل تطعين يف هذه الرابعة ألعتزلنك ابعث إيل معاوية عهده مث اخلعه بعد فلم يفعل فاعتزله 

  .وسم أحداً جاء املغرية فصلى بالناس ودعا ملعاويةاملغرية باليمن فلما شغل علي ومعاوية فلم يبعثوا إىل امل

حدثنا مالك عن عمه أيب سهيل عن أبيه قال لقي عمار املغرية يف سكك املدينة وهو متوشح سيفاً فناداه يا : سعيد بن داود الزنربي
عثمان مصيباً وال رأيت قبله صواباً هل لك يف اهللا؟ قال وددت واهللا أين علمت ذلك إين واهللا ما رأيت : ما تشاء؟ قال: فقال! مغرية

أعوذ باهللا أن : فهل لك يا أبا اليقظان أن تدخل بيتك وتضع سيفك حىت تنجلي هذه الظلمة ويطلع قمرها فنمشي مبصرين؟ قال
  .يا أبا اليقظان إذا رأيت السيل فاجتنب جريته: أعمى بعد إذ كنت بصرياً قال

أعين على الكوفة قال كيف مبصر؟ : دعا معاوية عمرو بن العاص بالكوفة فقال: الحدثنا جدي عن الزهري ق: حجاج بن أيب منيع
 فناجاه معاوية -وكان معتزالً بالطائف-قال أستعمل عليها ابنك عبد اهللا بن عمرو قال فنعم فبيناهم على ذلك جاء املغرية بن شعبة 

: قال. قال ما ترى قال أنا أكفيك الكوفة.  بني حليي األسدفقال املغرية تؤمر عمراً على الكوفة وابنه على مصر وتكون كالقاعد

إين قد رأيت كذا ففهم عمرو فقال أال أدلك على أمري الكوفة؟ قال بلى قال املغرية واستغن : فقال معاوية لعمرو حني أصبح. فافعل
 رأيت فدخل عليه املغرية فقال إين كنت برأيه وقوته عن املكيدة واعزله عن املال قد كان قبلك عمر وعثمان ففعال ذلك قال نعم ما

  .قد قبلت: أمرتك على اجلند واألرض مث ذكرت سنة عمر وعثمان قبلي قال

  .كان املغرية قد اعتزل فلما صار األمر إىل معاوية كاتبه املغرية: قال الليث

ء عمره وفناء أهل بيته وجفوة قريش له كتب املغرية إىل معاوية فذكر فنا: حدثنا شريك عن عبد امللك بن عمري قال: طلق بن غنام
فورد الكتاب على معاوية وزياد عنده فقال يا أمري املؤمنني ولين إجابته فألقى إليه الكتاب فكتب أما ما ذكرت من ذهاب عمرك 

 يكون ذاك وهم فإنه مل يأكله غريك وأما فناء أهل بيتك فلو أن أمري املؤمنني قدر أن يقي أحداً لوقى أهله وأما جفوة قريش فأىن
  .أحصن املغرية أربعاً من بنات أيب سفيان وكان آخر من تزوج منهن ا عرج: قال ابن شوذب. أمروك
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مسعت قبيصة بن جابر يقول صحبت املغرية بن شعبة فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب : ابن عيينة عن جمالد عن الشعيب
ا كلهامنها إال مبكر خلرج من أبوا.  

  .إن املعرفة تنفع عند اجلمل الصؤول والكلب العقور فكيف باملسلم: يونس بن أيب إسحاق عن أيب السفر قيل للمغرية إنك حتايب قال

  .لقد تزوجت سبعني امرأة أو أكثر: عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا عن املغرية بن شعبة قال

ان حتت املغرية بن شعبة أربع نسوة قال فصفهن بني يديه وقال أننت حسنات ك: حدثنا ابن مبارك قال: أبو إسحاق الطالقاين
  .األخالق طويالت األعناق ولكين رجل مطالق فأننت الطالق

حدثنا مالك قال كان املغرية نكاحاً للنساء ويقول صاحب الواحدة إن مرضت مرض وإن حاضت حاض وصاحب : ابن وهب
  . أربعاً مجيعاً ويطلقهن مجيعاًاملرأتني بني نارين تشعالن وكان ينكح

أوصيكم بتقوى اهللا وأن تسمعوا وتطيعوا حىت يأتيكم أمري : شعبة عن زياد بن عالقة مسعت جريراً يقول حني مات املغرية بن شعبة
  .استغفروا للمغرية غفر اهللا له فإنه كان حيب العافية

  .فإنه كان حيب العفو: ويف لفظ أيب عوانة عن زياد

كان املغرية ينال فيخطبته من علي وأقام خطباء ينالون :  عياش عن حصني عن هالل بن يساف عن عبد اهللا بن ظامل قالأبو بكر بن
حدثين إياس بن معاوية عن أبيه قال ملا كان يوم : حجاج الصواف. منه، وذكر احلديث يف العشرة املشهود هلم باجلنة لسعيد بن زيد

عشرة إىل صاحب فارس فقال إنا قوم جموس وإنا نكره قتلكم ألنكم تنجسون علينا أرضنا فقال القادسية ذهب املغرية بن شعبة يف 
إنا كنا نعبد احلجارة حىت بعث اهللا إلينا رسوالً فاتبعناه ومل جنىء لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم ونسيب ذراريكم 

نا فوجدنا يف أرضكم طعاماً كثرياً وماء فال نربح حىت يكون لنا ولكم فقال وأما ما ذكرت من الطعام فما جند ما نشبع منه فجئ
  .صدق قال وأنت تفقأ عينك غداً ففقئت عينه بسهم: العلج

  : رأيت زياداً واقفاً على قرب املغرية يقول: قال عبد امللك بن عمري

 وخصيماً ألد ذا معالق  إن تحت األحجار حزماً وعزماً

 منه السليم نفثة راق فع   ال ينفي الوجار أربد حية

  .مات أمري الكوفة املغرية يف سنة مخسني يف شعبان وله سبعون سنة: وقال اجلماعة

  .اثنا عشر حديثاً وانفرد له البخاري حبديث ومسلم حبديثني" الصحيحني"وله يف 

  عبد اهللا بن سعد

هو أخو عثمان من الرضاعة له . امري من عامر بن لؤي بن غالبابن أيب سرح بن احلارث األمري قائد اجليوش أبو حيىي القرشي الع
  .روى عنه اهليثم بن شفي. صحبة ورواية حديث

  .والظاهر أنه اعتزل الفتنة وانزوى إىل الرملة. وقيل شهد صفني. ويل مصر لعثمان
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وهو الذي فتح . م وكان أمر بقتلهاستأمن عثمان البن أيب سرح يوم الفتح من النيب صلى اهللا عليه وسل: قال مصعب بن عبد اهللا
  .إفريقية

  .ارتد فأهدر النيب دمه مث عاد مسلماً واستوهبه عثمان: قال الدارقطين

كان صاحب ميمنة عمرو بن العاص وكان فارس بين عامر املعدود فيهم غزا إفريقية نزل بأخرة عسقالن فلم يبايع : قال ابن يونس
  .تويف سنة تسع ومخسنيقيل : قال أبو نعيم. علياً وال معاوية

احلسني بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان ابن أيب سرح يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأزله 
  .الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقتل فاستجار له عثمان

  . بقتل ابن أيب سرح يوم الفتح فشفع له عثمانعلي بن جدعان عن ابن املسيب أن رسول اهللا أمر

كان عبد اهللا بن سعد والياً لعمر على الصعيد مث واله عثمان مصر كلها وكان حمموداً غزا إفريقية فقتل : أبو صاحل عن الليث قال
ف مركب للروم فقتلت مث غزا ذات الصواري فلقوا أل. جرجري صاحبها وبلغ السهم للفارس ثالثة آالف دينار وللراجل ألف دينار

  .الروم مقتلة مل يقتلوا مثلها قط مث غزوة األساود

  .إن عبد اهللا أسلم يوم الفتح ومل يتعد وال فعل ما ينقم عليه بعدها وكان أحد عقالء الرجال وأجوادهم: وقيل

    

ه عن اخلراج وأقره على الصالة كان عمرو بن العاص على مصر لعثمان فعزل: حدثنا أسامة بن زيد عن بن أيب حبيب قال: الواقدي
وكتب . إن عمراً كسر اخلراج علي: فكتب ابن أيب سرح إىل عثمان. واجلند واستعمل عبد اهللا ابن أيب سرح على اخلراج فتداعيا

  .إن ابن سعد كسر علي مكيدة احلرب فعزل عمرا وأضاف اخلراج إىل ابن أيب سرح: عمرو

أقام عبد اهللا بن سعد بعسقالن بعد قتل عثمان وكره أن يكون مع معاوية وقال مل : الوروى ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب ق
  .أكن ألجامع رجالً قد عرفته إن كان ليهوى قتل عثمان قال فكان ا حىت مات

تنة فجعل ملا احتضر ابن أيب سرح وهو بالرملة وكان خرج إليها فاراً من الف: حدثين يزيد بن أيب حبيب قال: سعيد بن أيب أيوب
مث قال اللهم اجعل خامتة . إين ألجد برد الصبح فانظر! يا هشام: آصبحتم؟ فيقولون ال فلما كان عند الصبح قال: يقول من الليل

عملي الصبح فتوضأ مث صلى فقرأ يف األوىل بأم القرآن والعاديات ويف األخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن ميينه وذهب يسلم عن 
  .اهللا عنهيساره فقبض رضي 

  .واألصح وفاته يف خالفة علي رضي اهللا عنه. ومر أنه تويف سنة تسع ومخسني

  رويفع بن ثابت

بسر بن عبيد اهللا وحنش الصنعاين وزياد بن عبيد اهللا وأبو : حدث عنه. األنصاري النجاري املدين مث املصري األمري له صحبة ورواية
  .اخلري مرثد اليزين ووفاء بن شريح وآخرون

قال أمحد بن . وويل طرابلس املغرب ملعاوية يف سنة ست وأربعني فغزا إفريقية يف سنة سبع ودخلها مث انصرف. ل مصر واختط انز
تويف بربقة أمرياً عليها ملسلمة بن خملد يف سنة : وقال أبو سعيد بن يونس. الربقي تويف رويفع بربقة وهو أمري عليها وقد رأيت قربه ا
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  . وقربه معروف إىل اليوم رضي اهللا عنه:ست ومخسني قال

  .وأول ما غزيت إفريقية يف سنة سبع وعشرين وكان على الرببر جرجري يف مئيت ألف

  .أنه غزا مع عبد اهللا ابن سعد إفريقية فافتتحها فأصاب كل إنسان ألف دينار: ابن هليعة عن أيب األسود حدثين أبو إدريس

  معاوية بن حديج

  .األمري قائد الكتائب أبو نعيم وأبو عبد الرمحن الكندي مث السكوينابن جفنة بن قترية 

  .وروى أيضاً عن عمر وأيب ذر ومعاوية. له صحبة ورواية قليلة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

الرمحن ابنه عبد الرمحن وعلي بن رباح وعبد الرمحن بن مشاسة املهري وسويد بن قيس التجييب وعرفطة بن عمرو وعبد : حدث عنه
  .بن مالك الشيباين وصاحل بن حجري وسلمة بن أسلم

أخربنا عبد اهللا بن يزيد عن سعيد بن : روى أمحد بن الفرات يف جزئه. وويل مصر إمرة ملعاوية وغزو املغرب وشهد وقعة الريموك
إن كان يف شيء : "ليه وسلمقال النيب صلى اهللا ع: أيب أيوب عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال

  ".شفاء فشربة عسل أو شرطة حمجم أو كية بنار وما أحب أن أكتوي 

من غسل ميتاً وكفنه وتبعه وويل : " قال-وكانت له صحبة-أخربنا ثابت عن صاحل بن حجري عن معاوية بن حديج : محاد بن سلمة
  ".جنته رجع مغفوراً له 

حدثنا حرملة بن عمران عن عبد الرمحن بن مشاسة : جرير بن حازم.  عن عفان عنههكذا" مسنده"هذا موقوف أخرجه أمحد يف 
خري أمري ما : كيف وجدمت ابن حديج يف غزاتكم هذه؟ قلت: قالت. ممن أنت؟ قلت من أهل مصر: دخلت على عائشة فقالت: قال

ماً قالت إنه ال مينعين قتله أخي أن أحدثكم ما يقف لرجل منا فرس وال بعري إال أبدل مكانه بعرياً وال غالم إال أبدل مكانه غال
اللهم من ويل من أمر أميت شيئاً فرفق م فارفق به ومن شق عليهم : "مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين مسعته يقول

  ".فاشقق عليه 

أبو يعلى حدثنا إمساعيل بن موسى السدي أخربنا ابن عساكر عن أيب روح اهلروي أخربنا متيم أخربنا الكنجروذي أخربنا ابن محدان 
حدثنا سعيد بن خثيم عن الوليد بن يسار اهلمداين عن علي ابن أيب طلحة موىل بين أمية قال حج معاوية ومعه معاوية بن حديج 

 عليه وكان من أسب الناس لعلي فمر يف املدينة واحلسن جالس يف مجاعة من أصحابه فأتاه رسول فقال أجب احلسن فأتاه فسلم
أما واهللا لئن وردت عليه : فقال. فكأنه استحىي: نعم قال فأنت الساب علياً رضي اهللا عنه قال: فقال له أنت معاوية بن حديج؟ قال

وقد "  لتجدنه مشمر اإلزار على ساق يذود عنه رايات املنافقني ذود غريبة اإلبل قول الصادق املصدوق - وما أراك ترده-احلوض 
  ".خاب من افترى 

    

قال احلسن أتعرف معاوية بن حديج؟ قلت نعم : وروى حنوه قيس بن الربيع عن بدر بن اخلليل عن موىل احلسن ابن علي قال
  .فذكره

كان هذا عثمانياً وقد كان بني الطائفتني من أهل صفني ما هو أبلغ من السب السيف فإن صح شيء فسبيلنا الكف : قلت
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  .ر بينهم ونعوذ باهللا منه ونتوىل أمري املؤمنني علياًواالستغفار للصحابة وال حنب ما شج

ملا قتل حجر وأصحابه بلغ معاوية بن حديج بإفريقية : حدثنا أبو قبيل قال: لعبد اهللا بن أمحد من طريق ابن هليعة" اجلمل"ويف كتاب 
 هلم وقعوا يقتلوننا؟ واهللا لئن أدركتها أنقاتل لقريش يف امللك حىت إذا استقام! فقام يف أصحابه وقال يا أشقائي وأصحايب وخرييت

  .اعتزلوا بنا قريشاً ودعوهم يقتل بعضهم بعضاً فمن غلب اتبعناه: ثانية مبن أطاعين من اليمانية ألقولن هلم

  .قد كان ابن حديج ملكاً مطاعاً من أشراف كندة غضب حلجر بن عدي ألنه كندي: قلت

  .ني وولده إىل اليوم مبصرمات مبصر يف سنة اثنتني ومخس: قال ابن يونس

وقال ابن سعد له صحبة وذكره يف بقعة أخرى يف الطبقة األوىل بعد الصحابة فقال معاوية بن . ذكر اجلمهور أنه صحايب: قلت
  .حديج الكندي لقي عمر

  أبو برزة األسلمي

بن عائذ ويقال ابن عبد اهللا وقيل صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم نضلة بن عبيد على األصح وقيل نضلة بن عمرو وقيل نضلة 
روى عدة أحاديث روى عنه ابنه املغرية وحفيدته منية بنت عبيد وأبو عثمان النهدي وأبو . عبد اهللا بن نضلة ويقال خالد بن نضلة

  .املنهال سيار وأبو الوضيء عباد بن نسيب وكنانة بن نعيم وأبو الوازع جابر بن عمرو وعبد اهللا بن بريدة وآخرون

وشهد خيرب وكان آدم ربعة وحضر حرب : قلت. أسلم قدمياً وشهد فتح مكة: قال ابن سعد. زل البصرة وأقام مدة مع معاويةن
  .هو الذي قتل عبد العزى بن خطل حتت أستار الكعبة بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو نعيم. احلرورية مع علي

 قال كنا على شاطىء ر باألهواز فجاء أبو برزة يقود فرساً فدخل يف صالة العصر حيىي احلماين حدثنا محاد عن األزرق بن قيس
فقال رجل انظروا إىل هذا الشيخ وكان انفلت فرسه فاتبعها يف القبلة حىت أدركها فأخذ باملقود مث صلى قال فسمع أبو برزة قول 

وسلم غري ذلك إين شيخ كبري ومرتيل متراخ ولو أقبلت على الرجل فجاء فقال ما عنفين أحد منذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
صاليت وتركت فرسي مث ذهبت أطلبها مل آت أهلي إال يف جنح الليل لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيت من 

  .فأقبلنا نعتذر مما قال الرجل. يسره

صلي العصر وعنان فرسه بيده فجعلت ترجع وجعل أبو برزة كنت مع أيب برزة باألهواز فقام ي: وكذا رواه شعبة عن األزرق قال
ينكص معها قال ورجل من اخلوارج يشتمه فلما فرغ قال إين غزرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستاً أو سبعاً وشهدت 

  .تيسريه

 قال وحيك ومن مثل عائذ إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس اخلز: مهام عن ثابت البناين أن أبا برزة كان يلبس الصوف فقيل له
كنا نقول يف : عن أيب برزة قال. هكذا كان العلماء يوقرون أقرام: ؟ قلت!ومن مثل أيب برزة: فانصرف الرجل فأخرب عائذاً فقال

 :وقيل. اجلاهلية من أكل اخلمري مسن فأجهضنا القوم يوم خيرب عن خبزة هلم فجعل أحدنا يأكل منه الكسرة مث ميس عطفيه هل مسن

  .كانت أليب برزة جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية لألرامل واليتامى واملساكني

  .وكان يقرأ بالستني إىل املئة. وكان يقوم إىل صالة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله رضي اهللا عنه

  .خبراسان وقيل مبفازة بني هراة وسجستان وقيل شهد صفني مع علي: وقيل. مات أبو برزة بالبصرة: يقال
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  .وقال احلاكم تويف سنة أربع وستني. مات قبل معاوية يف سنة ستني: يقال

  .كان أبو برزة وأبو بكرة متواخيني: قيل. مات مبرو: وقال ابن سعد

ملا فر ابن زياد ورتب مروان بالشام وابن الزبري مبكة اغتم أيب وقال انطلق معي إىل : حدثنا عوف حدثنا أبو املنهال قال: األنصاري
إين أحتسب عند اهللا أين أصبحت ساخطاً على أحياء قريش : األسلمي فانطلقنا إليه يف داره فقال يا أبا برزة أال ترى؟ فقالأيب برزة 

  .وذكر احلديث

  حكيم بن حزام

  .ابن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كالب أبو خالد القرشي األسدي

 وكان من أشراف قريش وعقالئها ونبالئها وكانت خدجية عمته وكان الزبري .وغزا حنيناً والطائف. أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه
  .ابن عمه

    

ابناه هشام الصحايب وحزام وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وسعيد بن املسيب وعروة وموسى بن طلحة ويوسف بن : حدث عنه
  .وقدم دمشق تاجراً.  هؤالء عنه مرسلةوعراك بن مالك وحممد بن سريين وعطاء بن أيب رباح فأظن رواية. ماهك وآخرون

عاش مئة وعشرين سنة و ولد قبل : قال إبراهيم بن املنذر. إنه كان إذا اجتهد يف ميينه قال ال والذي جناين يوم بدر من القتل: قيل
  .عام الفيل بثالث عشرة سنة

  .ئم حنني مئة بعري فيما ذكر ابن إسحاقكان من املؤلفة أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من غنا: وقال أمحد بن الربقي

  .هشام وخالد وحزام وعبد اهللا وحيىي وأم مسية وأم عمرو وأم هشام: وأوالده هم

  .عاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم": تارخيه"وقال البخاري يف 

يا حكيم إن الدنيا : " اهللا عليه وسلم قالإن النيب صلى: قال عروة عمن حدثه. مل يعش يف اإلسالم إال بضعاً وأربعني سنة: قلت
ولد : قال ابن مندة. قتل أبوه يوم الفجار األخري: وقيل. قال فما أخذ حكيم من أيب بكر وال ممن بعده ديواناً وال غريه" خضرة حلوة

  .حكيم يف جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة مات سنة أربع ومخسني

خلت أم حكيم يف نسوة الكعبة فضرا املخاض فأتيت بنطع حني أعجلتها الوالدة فولدت د: روى الزبري عن مصعب بن عثمان قال
  .كان شديد األدمة خفيف اللحم: وكان حكيم من سادات قريش قال الزبري. يف الكعبة

 أن حكيم بن حزام حدثنا عتاب بن زياد حدثنا ابن املبارك أخربنا الليث حدثين عبيد اهللا بن املغرية عن عراك بن مالك: مسند أمحد
قال كان حممد صلى اهللا عليه وسلم أحب الناس إيل يف اجلاهلية فلما نىبء وهاجر شهد حكيم املوسم كافراً فوجد حلة لذي يزن 

إنا ": تباع فاشتراها خبمسني ديناراً ليهديها إىل رسول اهللا فقدم ا عليه املدينة فأراده على قبضها هدية فأىب قال عبيد اهللا حسبته قال
  .فأعطيته حني أىب علي اهلدية: قال" ال نقبل من املشركني شيئاً ولكن إن شئت بالثمن

  .حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثنا الليث فالطرباين وأمحد فيه طبقة: رواه الطرباين

ه يومئذ فيها مث أعطاها أسامة فرآها حكيم على فلبسها فرأيتها عليه على املنرب فلم أر شيئاً أحسن من: ويف رواية ابن صاحل زيادة



الذهيب-سري أعالم النبالء  384  

  .أسامة فقال يا أسامة أتلبس حلة ذي يزن؟ قال نعم واهللا ألنا خري منه وأليب خري من أبيه فانطلقت إىل مكة فأعجبتهم بقوله

 أرباحاً كثرية قال حكيم كنت تاجراً أخرج إىل اليمن وآيت الشام فكنت أربح: الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن أهله قالوا
فأعود على فقراء قومي وابتعت بسوق عكاظ زيد بن حارثة لعميت بست مئة درهم فلما تزوج ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما يدري هذا الشيخ ما : وهبته زيداً فأعتقه فلما حج معاوية أخذ معاوية مين داري مبكة بأربعني ألف دينار فبلغين أن ابن الزبري قال
  .وكان ال جييء أحد يستحمله يف السبيل إال محله. واهللا ما ابتعتها إال بزق من مخر: فقلتباع 

كان مشركو قريش ملا حصروا بين هاشم يف الشعب كان حكيم تأتيه العري باحلنطة فيقبلها : أخربنا إبراهيم بن محزة قال: الزبري
  .الشعب مث يضرب أعجازها فتدخل عليهم فيأخذون ما عليها

أربعة أربأ م عن الشرك عتاب بن أسيد وجبري : " ابن جريج عن عطاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملا قرب من مكةعن
  ".بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو

  .أسلموا وحسن إسالمهم: قلت

ن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ومن دخل م: "محاد بن سلمة عن هشام عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفتح
  ".دار حكيم بن حزام فهو آمن ومن دخل دار بديل بن ورقاء فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن

حدثنا أبو سلمة حدثنا محاد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه أن أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء : ابن أيب خيثمة
  .هللا صلى اهللا عليه وسلم فبعثهم إىل أهل مكة يدعوم إىل اإلسالمأسلموا وبايعوا رسول ا

    

! معمر عن الزهري عن سعيد وعروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى حكيماً يوم حنني فاستقله فزاده فقال يا رسول اهللا

 بسخاوة نفس وحسن أكلة بورك له فيه يا حكيم إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه: "وقال". األوىل: "أي عطيتك خري؟ قال
" ومين: "ومنك يا رسول اهللا؟ قال: قال". ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع

أشهدك على اللهم إين : فوالذي بعثك باحلق ال أرزأ أحداً بعدك شيئاً قال فلم يقبل ديواناً وال عطاء حىت مات فكان عمر يقول: قال
  .فمات حني مات وإنه ملن أكثر قريش ماالً. حكيم أين أدعوه حلقه وهو يأىب

  .قاال حدثنا حكيم: رواه هكذا عبد الرزاق ورواه الواقدي عن معمر وفيه

سلف أسلمت على ما : "أعتقت يف اجلاهلية أربعني حمرراً فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم
  .لفظ ابن عيينة". لك من خري

يا رسول اهللا ال أدع شيئاً صنعته يف اجلاهلية إال صنعت : فقلت". أسلمت على صاحل ما سلف لك: "أبو معاوية عن هشام ذا وفيه
  .الم مثلهاهللا يف اإلسالم مثله وكان أعتق يف اجلاهلية مئة رقبة وأعتق يف اإلسالم مثلها وساق يف اجلاهلية مئة بدنة ويف اإلس

مل يدخل دار الندوة للرأي أحد حىت بلغ أربعني سنة إال حكيم بن حزام فإنه دخل : أخربنا مصعب بن عثمان مسعتهم يقولون: الزبري
  .للرأي وهو ابن مخس عشرة وهو أحد النفر الذين دفنوا عثمان ليالً

بلغين واهللا أن حكيم بن حزام حضر يوم عرفة ومعه : حدثنا عبد احلميد بن سليمان مسعت مصعب بن ثابت يقول: حيىي بن بكري
  .الكل هللا: مئة رقبة ومئة بدنة ومئة بقرة ومئة شاة فقال
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  .ما بلغنا أنه كان باملدينة أكثر محالً يف سبيل اهللا من حكيم: وعن أيب حازم قال

ذهبت املكارم يا ابن أخي إال : ة قريش فقالبعت مكرم: فقال له ابن الزبري. إن حكيماً باع دار الندوة من معاوية مبئة ألف: وقيل
  .التقوى إين اشتريت ا داراً يف اجلنة أشهدكم أين قد جعلتها هللا

ملا تويف الزبري لقي حكيم عبد اهللا بن الزبري فقال كم ترك أخي من الدين؟ قال ألف ألف قال : حدثنا شعبة قال: الوليد بن مسلم
  .علي مخس مئة ألف

... عن أبيه قال ابن الزبري قتل أيب وترك ديناً كثرياً فأتيت حكيم بن حزام أستعني برأيه فوجدته يبيع بعرياًمصعب بن عبد اهللا 

  .احلديث

حدثنا هشام بن سعد صاحب احملامل عن أبيه قال قال حكيم بن حزام ما أصبحت وليس ببايب صاحب حاجة إال علمت : األصمعي
  .عليهاأا من املصائب اليت أسأل اهللا األجر 

  .مات سنة أربع ومخسني رضي اهللا عنه: قال اهليثم واملدائين وأبو عبيد وشباب

  .ال إله إال اهللا قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك: إنه دخل على حكيم عند املوت وهو يقول: وقيل

  .أربعة أحاديث متفق عليها" حنيالصحي"يبلغ عدد مسنده أربعني حديثاً له يف . وكان حكيم عالمة بالنسب فقيه النفس كبري الشأن

  وهشام بن حكيم ابنه

كان يأمر : وقال الزهري. كان صليباً مهيباً: قال ابن سعد. حدث عنه جبري بن نفري وعروة بن الزبري وغريمها. له صحبة ورواية
إن النيب صلى : وقيل. هذاباملعروف وينهى عن املنكر فكان عمر إذا رأى منكراً قال أما ما عشت أنا وهشام بن حكيم فال يكون 

  .قال ابن سعد تويف يف أول خالفة معاوية. اهللا عليه وسلم صارعه مرة فصرعه

  كعب بن عجرة

سعد وحممد وعبد امللك وربيع وطارق بن شهاب : األنصاري الساملي املدين من أهل بيعة الرضوان له عدة أحاديث روى عنه بنوه
. حدث بالكوفة وبالبصرة فيما أرى.  معقل وأبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود وآخرونوحممد بن سريين وأبو وائل وعبد اهللا بن

  .مات سنة اثنتني ومخسني

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية وحنن حمرمون وقد صده املشركون فكانت يل وفرة فجعلت اهلوام تساقط : قال كعب
  .نعم فأمر أن حيلق ونزلت يف آية الفدية: ؟ قلت"أتؤذيك هوام رأسك: "العلى وجهي فمر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم فق

  .هو بلوي من حلفاء اخلزرج: قال ابن سعد

استأخر إسالم كعب بن عجرة وكان له صنم يكرمه وميسحه فكان يدعى : وذكر عن رجاله قالوا. هو من أنفسهم: وقال الواقدي
خليالً فرصده يوماً فلما خرج دخل عبادة ومعه قدوم فكسره فلما أتى كعب قال من إىل اإلسالم فيأىب وكان عبادة بن الصامت له 

  .فعل هذا قالوا عبادة فخرج مغضباً مث فكر يف نفسه وأتى عبادة فأسلم
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أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً : حدثين يزيد بن أيب حبيب وموسى بن وردان عن كعب بن عجرة قال: ضمام بن إمساعيل
فذهبت فإذا يهودي يسقي إبالً له فسقيت له " ما دخل جويف شيء منذ ثالث: "يته متغرياً قلت بأيب وأمي مايل أراك متغرياً؟ قالفرأ

إن الفقر أسرع إىل من حيبين من : " نعم قال- بأيب أنت- : ؟ قلت"أحتبين يا كعب: "على كل دلو بتمرة فجمعت متراً فأتيته به فقال
أبشر يا : "مريض فأتاه فقال له: ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال"  سيصيبك بالء فأعد له جتفافاً السيل إىل معادنه وإنك

ما يدريك يا : "قال. هي أمي: قال" من هذه املتألية على اهللا؟: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. هنيئاً لك اجلنة: فقالت أمه" كعب
  .رواه الطرباين". عه أو منع ما ال يغنيهأم كعب لعل كعباً قال ما الينف

قال إن يده قد دخلت ! بعثتين إىل رجل أقطع: بعثين أيب إىل كعب بن عجرة فإذا هو أقطع فقلت أليب: مسعر عن ثابت بن عبيد قال
  .اجلنة وسيتبعها إن شاء اهللا

  عمرو بن العاص

. ريش ورجل العامل ومن يضرب به املثل يف الفطنة والدهاء واحلزمداهية ق. ابن وائل اإلمام أبو عبد اهللا ويقال أبو حممد السهمي

هاجر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلماً يف أوائل سنة مثان مرافقاً خلالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة ففرح 
  .والنيب صلى اهللا عليه وسلم بقدومهم وإسالمهم وأمر عمراً على بعض اجليش وجهزه للغز

له أحاديث ليست كثرية تبلغ باملكرر حنو األربعني اتفق البخاري ومسلم على ثالثة أحاديث منها وانفرد البخاري حبديث ومسلم 
  .حبديثني وروى أيضاً عن عائشة

 الزبري ابنه عبد اهللا ومواله أبو قيس وقبيصة بن ذؤيب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح وقيس بن أيب حازم وعروة بن: حدث عنه
وجعفر بن املطلب بن أيب وداعة وعبد اهللا بن منني واحلسن البصري مرسالً وعبد الرمحن بن مشاسة املهري وعمارة بن خزمية بن 

  .ثابت وحممد بن كعب القرظي وأبو مرة موىل عقيل وأبو عبد اهللا األشعري وآخرون

  . هاجر إىل احلبشةهو أخو عروة بن أثاثة ألمه وكان عروة ممن: قال الزبري بن بكار

قدم هو وخالد وابن طلحة يف أول صفر : كان عمرو قصرياً خيضب بالسواد أسلم قبل الفتح سنة مثان وقيل: وقال أبو بكر بن الربقي
  .نزل املدينة مث سكن مصر وا مات. واله النيب صلى اهللا عليه وسلم على جيش ذات السالسل: قال البخاري. منها

  ".ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ن أيب سلمة عن أيب هريرة قالروى حممد بن عمرو ع

: أال أحدثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء؟ إين مسعته يقول: وروى عبد اجلبار بن الورد عن ابن أيب مليكة قال طلحة

  ".بد اهللا وأم عبد اهللا وعبد اهللا عمرو بن العاص من صاحلي قريش نعم أهل البيت أبو ع"

عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء لعمرو على أيب بكر وعمر وسراة : الثوري
  .أراه قال يف غزوة ذات السالسل: أصحابه قال الثوري

فما رأيت رجالً أبني أو أنصع رأياً وال أكرم جليساً منه وال قد صحبت عمرو بن العاص : جمالد عن الشعيب عن قبيصة بن جابر
  .أشبه سريرة بعالنية منه

  !.خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد: كان عمر إذا رأى الرجل يتلجلج يف كالمه قال: قال حممد بن سالم اجلمحي
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جيت ما أحسنت عشريت وال أمل دابيت ما محلتين إن روى موسى بن علي عن أبيه مسع عمراً يقول ال أمل ثويب ما وسعين وال أمل زو
  .املالل من سيء األخالق

صف يل األمصار قال أهل الشام أطوع الناس : وروى أبو أمية بن يعلى عن علي بن زيد بن جدعان قال رجل لعمرو بن العاص
اس إىل الفتنة وأعجزهم عنها وأهل ملخلوق وأعصاه للخالق وأهل مصر أكيسهم صغاراً وأمحقهم كباراً وأهل احلجاز أسرع الن

  .العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه

معاوية وعمرو واملغرية وزياد فأما معاوية فلألناة واحللم وأما عمرو فللمعضالت : دهاة العرب أربعة: روى جمالد عن الشعيب قال
  .واملغرية للمبادهة وأما زياد فللصغري والكبري

وكان شاعراً حسن الشعر حفظ . كان عمرو من فرسان قريش وأبطاهلم يف اجلاهلية مذكوراً بذلك فيهم: وقال أبو عمر بن عبد الرب
  : عنه منه الكثري يف مشاهد شىت وهو القائل

 ينه قلباً غاوياً حيث يمما ولم  إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه

    

 ذكرت أمثالها تمأل الفما إذا  سبة قضى وطراً منه وغادر

  .إين ألذكر الليلة اليت ولد فيها عمر رضي اهللا عنه: أسن من عمر بن اخلطاب فكان يقولوكان 

وقد سقنا من أخبار عمرو يف املغازي ويف مسريه إىل النجاشي ويف سرية عمر بن اخلطاب ويف احلوادث وأنه افتتح إقليم مصر وويل 
 وأطلق له مغله ست سنني لكونه قام بنصرته فلم يل مصر من جهة إمرته زمن عمر وصدراً من دولة عثمان مث أعطاه معاوية اإلقليم

  .معاوية إال سنتني ونيفاً ولقد خلف من الذهب قناطري مقنطرة

  .مجلة وطول احلافظ ابن عساكر ترمجته" تاريخ اإلسالم"وقد سقت من أخباره يف 

ملوك العرب ومن أعيان املهاربني واهللا يغفر له وكان من رجال قريش رأياً ودهاء وحزماً وكفاءة وبصراً باحلروب ومن أشراف 
ويعفو عنه ولوال حبه للدنيا ودخوله يف أمور لصلح للخالفة فإن له سابقة ليست ملعاوية وقد تأمر على مثل أيب بكر وعمر لبصره 

  .باألمور ودهائه

ملا انصرفنا من : مرو بن العاص قالحدثين يزيد بن أيب حبيب عن راشد موىل حبيب عن حبيب بن أوس قال حدثين ع: ابن إسحاق
وما هو؟ قلت : اخلندق مجعت رجاالً من قريش فقلت واهللا إن أمر حممد يعلو علواً منكراً واهللا ما يقوم له شيء وقد رأيت رأياً قالوا
لنجاشي أحب أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا فإن ظفر قومنا فنحن من قد عرفوا نرجع إليهم وإن يظهر حممد فنكون حتت يدي ا

إلينا من أن نكون حتت يدي حممد قالوا أصبت قلت فابتاعوا له هدايا وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا األدم فجمعنا له 
أدماً كثرياً وقدمنا عليه فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري قد بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمر جعفر وأصحابه فلما رأيته 

إين رأيت رسول حممد عندك وهو ! أقتله وأدخلت اهلدايا فقال مرحباً وأهالً بصديقي وعجب باهلدية فقلت أيها امللكقلت لعلي 
رجل قد وترنا وقتل أشرافنا فأعطنيه أضرب عنقه فغضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت يل األرض دخلت 

 سألتين أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأيت موسى األكرب :فيها وقلت لو ظننت أنك تكره هذا مل أسألكه فقال
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أيها امللك فبايعين : فقلت وإن ذاك لكذلك؟ قال نعم واهللا إين لك ناصح فاتبعه فواهللا ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده قلت! تقتله؟
سلم على اإلسالم وخرجت على أصحايب وقد حال أنت له على اإلسالم فقال نعم فبسط يده فبايعته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و

رأي فقالوا ما وراءك؟ فقلت خري فلما أمسيت جلست على راحليت وانطلقت وتركتهم فواهللا إين ألهوي إذ لقيت خالد بن الوليد 
قلت وأنا واهللا فقدمنا إىل أين يا أبا سليمان؟ قال أذهب واهللا أسلم إنه واهللا قد استقام امليسم إن الرجل لنيب ما أشك فيه ف: فقلت

يا عمرو بايع فإن اإلسالم جيب : "يا رسول اهللا أبايعك على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب ومل أذكر ما تأخر فقال يل: املدينة فقلت
  ".ما كان قبله

ايعك على أن أب! يا رسول اهللا؟: ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن قيس ابن مسي أن عمرو بن العاص قال
فواهللا إين ألشد الناس حياء من رسول اهللا صلى اهللا : قال" إن اإلسالم واهلجرة جيبان ما كان قبلهما: "يغفر يل ما تقدم من ذنيب؟ قال

  .فما مألت عيين منه وال راجعته. عليه وسلم

ملا رأى عمرو بن العاص أمر النيب : ي قالأخربنا حممد بن عمر حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن أيب عمري الطائي عن الزهر: ابن سعد
صلى اهللا عليه وسلم يظهر خرج إىل النجاشي وأهدى له فوافق عنده عمرو بن أمية يف تزويج أم حبيبة فلقي عمرو عمراً فضربه 

أتشهد أنه : واهللا لو قتلته ما أبقيت منكم أحداً أتقتل رسول رسول اهللا؟ فقلت: وخنقه مث دخل على النجاشي فأخربه فغضب وقال
رسول اهللا قال نعم فقلت وأنا أشهد ابسط يدك أبايعك مث خرجت إىل عمرو بن أمية فعانقته وعانقين وانطلقت سريعاً إىل املدينة 

  .فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعته على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب

    

ائذن يل أن آيت أرضاً : ستأذن جعفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالا: أخربنا ابن عون عن عمري بن إسحاق: النضر بن مشيل
ملا رأيت مكانه حسدته فقلت : فحدثين عمرو بن العاص قال: قال عمري. أعبد اهللا فيها ال أخاف أحداً فأذن له فأتى النجاشي

إنك واهللا إن مل تقتله وأصحابه ال أقطع هذه إن بأرضك رجالً ابن عمه بأرضنا وإنه يزعم أنه ليس للناس إال إله واحد و: للنجاشي
ائذن لعمرو بن : ادعه قلت إنه ال جييء معي فأرسل إليه معي رسوالً فجاء فلما انتهينا إىل الباب ناديت: قال. النطفة إليك أبداً

يته جئت حىت قعدت ائذن حلزب اهللا فسمع صوته فأذن له وألصحابه مث أذن يل فدخلت فإذا هو جالس فلما رأ: العاص ونادى هو
خنروا فقلت إن ابن عم هذا : وأقعدت بني كل رجلني من أصحابه رجالً من أصحايب فقال النجاشي: بني يديه فجعلته خلفي قال

فتشهد فإين أول ما مسعت التشهد ليومئذ وقال صدق هو ابن عمي وأنا على دينه قال : بأرضنا يزعم أن ليس إال إله واحد قال
ما يقول يف عيسى؟ قال يقول هو روح اهللا . ناموس مثل ناموس موسى: ما البن احلبشية؟ فقال:  أوه حىت قلتفصاح صياحاً وقال

ما كنت أبايل أن ال : وقال لعمرو. ما اخطأ من أمره مثل هذه وقال لوال ملكي التبعتكم: وكلمته فتناول شيئاً من األرض فقال
. قال فلقيت جعفراً خالياً فدنوت منه. ر اذهب فأنت آمن بأرضي من ضربك قتلتهتأتيين أنت وال أحد من أصحابك أبداً وقال جلعف

فقلت نعم إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا وعبده فقال هداك اهللا فأتيت أصحايب فكأمنا شهدوه معي فأخذوين 
فلت وما علي قشرة فلقيت حبشية فأخذت قناعها فألقوا علي قطيفة وجعلوا يغموين وجعلت أخرج رأسي من هنا ومن هنا حىت أ

ذهب بكل شيء يل فانطلق معي إىل باب امللك فقال ائذن : فجعلته على عوريت فقالت كذا وكذا وأتيت جعفراً فقال مالك قلت
: ال بلى فقال إلنسانق. كال: إن عمراً قد بايعين على ديين فقال: فقال. استأذن يل فأذن له: قال. فقال اذنه إنه مع أهله. حلزب اهللا
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قال فجاء فجعل يكتب ما أقول حىت ما تركنا شيئاً حىت القدح ولو أشاء أن . اذهب فإن كان فعل فال يقولن لك شيئاً إال كتبته
  .آخذ من أمواهلم إىل مايل لفعلت

 أحضر صلح كم أوضع؟ فلحقت بالوهط ومل: فنجوت مث قلت. حضرت بدراً مع املشركني مث حضرت أحداً: وعن عمرو قال
  .احلديبية

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أيب عن إسحاق بن حيىي عن عمه موسى بن طلحة عن أبيه: سليمان بن أيوب الطلحي
  ".إن عمرو ابن العاص لرشيد األمر : "وسلم يقول

أسلم الناس وآمن : "ليه وسلم يقولحدثنا املقرىء حدثنا ابن هليعة حدثين مشرح مسعت عقبة مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: أمحد
  ".عمرو بن العاص

: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عمرو بن حكام

  ".ابنا العاص مؤمنان"

املدينة فأتيت ساملاً موىل أيب حذيفة وهو كان فزع ب: حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال: أمحد
أيها الناس أال كان مفزعكم إىل اهللا : "حمتب حبمائل سيفه فأخذت سيفاً فاحتبيت حبمائله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ورسوله أال فعلتم كما فعل هذان املؤمنان 

اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه حيبك : " عليه وسلم قالحدثنا يزيد عن ابن خيامر السكسكي أن رسول اهللا صلى اهللا: الليث
  .منقطع" وحيب رسولك

أن رسول اهللا : حدثنا حيىي بن إسحاق أخربنا الليث عن يزيد عن سويد بن قيس عن زهري بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة: أمحد
يرحم اهللا عمراً :  سرية وخرجنا معه فنعس وقالصلى اهللا عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إىل البحرين فخرج رسول اهللا يف

رحم "مث نعس الثالثة فاستيقظ فقال " رحم اهللا عمراً "فتذاكرنا كل من امسه عمرو قال فنعس رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم مث قال 
ذا ندبت الناس إىل الصدقة جاء كنت إ: "قلنا وما شأنه؟ قال" عمرو بن العاص: "قلنا يا رسول اهللا من عمرو هذا؟ قال" اهللا عمراً 

  .أىن لك هذا؟ فقال من عند اهللا قال وصدق عمرو إن له عند اهللا خرياً كثرياً! يا عمرو: فأجزل منها فأقول

عن حيىي بن عبد الرمحن عن حبان بن أيب جبلة عن عمرو بن العاص قال ما عدل يب رسول اهللا صلى اهللا عليه : الوليد بن مسلم
  . أسلمنا أحداً من أصحابه يف حربهوسلم وخبالد منذ

    

". خذ عليك ثيابك وسالحك مث ائتين: "بعث ايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: موسى بن علي عن أبيه مسع عمراً يقول

 من إين أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك اهللا ويغنمك وأرغب لك رغبة صاحلة: "فأتيته وهو يتوضأ فصعد يف البصر وصوبه فقال
يا رسول اهللا ما أسلمت من أجل املال ولكين أسلمت رغبة يف اإلسالم وألن أكون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت" املال

  ".نعما باملال الصاحل للرجل الصاحل: "قال يا عمرو

السل فأصام برد فقال هلم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمراً يف غزوة ذات الس: عن قيس قال: إمساعيل بن أيب خالد
كان فيهم قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم ويتهم أن يتبعوا العدو خمافة ! ال يوقدن أحد ناراً فلما قدم شكوه قال يا نيب اهللا: عمرو
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  .أن يكون هلم كمني فأعجب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل يدع عمرو بن العاص الناس أن يوقدوا ناراًأال ترى إىل ما صنع : بكرعن منذر بن ثعلبة عن ابن بريدة قال عمر أليب : وكيع
وكذا رواه يونس بن بكري عن منذر وصح عن أيب . بالناس مينعهم منافعهم؟ فقال أبو بكر دعه فإمنا واله رسول اهللا لعلمه باحلرب

  .سل وفيهم أبو بكر وعمرعثمان النهدي عن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمله على جيش ذات السال

عن عمران بن أيب أنس عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص أن عمراً كان على سرية : يزيد بن أيب حبيب
احتلمت البارحة ولكين واهللا ما رأيت برداص مثل هذا فغسل مغابنه : فأصام برد شديد مل يروا مثله فخرج لصالة الصبح فقال

كيف وجدمت : "للصالة مث صلى م فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابهوتوضأ 
يا رسول اهللا صلى بنا وهو جنب فأرسل إىل عمرو فسأله فأخربه بذلك بالذي لقي من الربد : عمراً وصحابته فأثنوا عليه خرياً وقالوا

فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه .  ولو اغتسلت مت28النساء " تلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً وال تق: " إن اهللا قال: وقال
  .وسلم

قال رجل لعمرو بن العاص أرأيت رجالً مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيبه أليس رجالً : جرير بن حازم حدثنا احلسن
 عليه وسلم وهو حيبك وقد استعملك قال بلى فواهللا ما أدري أحباً كان يل منه أو صاحلاً؟ قال بلى قال قد مات رسول اهللا صلى اهللا

  .ذاك قتيلكم بصفني قال قد واهللا فعلنا: استعانة ولكن سأحدثك برجلني مات وهو حيبهما ابن مسعود وعمار فقال

صة سوداء فعقدها يف رمح مث هز أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرج شقة مخي: حدثنا عوف عن شيخ من بكر بن وائل: معتمر
ال تقاتل ا : "؟ فهاا املسلمون من أجل الشرط فقام رجل فقال يا رسول اهللا وما حقها؟ قال"من يأخذها حبقها: "الراية فقال

ا وهو قال فأخذها فنصبها علينا يوم صفني فما رأيت راية كانت أكسر أو أقصم لظهور الرجال منه". مسلماً وال تفر ا عن كافر
  .عمرو بن العاص مسعه منه أمية بن بساطم

  .وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عمرو على عمان فأتاه كتاب أيب بكر بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ليه وسلم عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن سعيد بن نشيط أن قرة بن هبرية قدم على رسول اهللا صلى اهللا وع: الليث
فأقبلت حىت مررت على مسيلمة فأعطاين األمان مث : قال عمرو. وفيه فبعث عمراً على البحرين فتويف وهو مث. احلديث.... فأسلم

قال إن حممداً أرسل يف جسيم األمور وأرسلت يف احملقرات قلت اعرض علي ما تقول فقال يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقني ال 
 تكدرين مث قال يا وبر يا وبر ويدان وصدر وبيان خلقه حفر مث بأناس خيتصمون يف خنالت قطعها بعضهم لبعض زاداً تنقرين وال ماء

فتسجى قطيفة مث كشف رأسه مث قال والليل األدهم والذئب األسحم ما جاء ابن أيب مسلم من جمرم مث تسجى الثانية فقال والليل 
مته يابس قوموا فال أرى عليكم فيما صنعتم بأساً قال عمرو أما واهللا إنك كاذب الدامس والذئب اهلامس ما حرمته رطباً إال كحر

  .وإنك لتعلم إنك ملن الكاذبني فتوعدين

  .نظر عمر إىل عمرو بن العاص فقال ما ينبغي أليب عبد اهللا أن ميشي على األرض إال أمرياً: روى ضمرة عن الليث بن سعد قال

  .ئذ بالًء حسناً وقيل بعثه أبو عبيدة فصاحل أهل حلب وأنطاكية وافتتح سائر قنسرين عنوةوشهد عمرو يوم الريموك وأبلى يوم

    

  .وىل عمر عمراً فلسطني واألردن مث كتب إليه عمر فسار إىل مصر وافتتحها وبعث عمر الزبري مدداً له: وقال خليفة
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كان فتح : وقال الفسوي.  انتقضوا يف سنة مخس وعشرينفتح عمرو بن العاص اإلسكندرية سنة إحدى وعشرين مث: وقال ابن هليعة
  .افتتح عمرو طرابلس الغرب سنة أربع وعشرين وقيل سنة ثالث: وقال خليفة. ليون سنة عشرين وأمريها عمرو

 عن حممد بن عمرو عن أبيه عن جده قال قال عمرو بن العاص خرج جيش من املسلمني أنا أمريهم حىت نزلنا: خالد بن عبد اهللا

اإلسكندرية فقال عظيم منهم أخرجوا إيل رجالً أكلمه ويكلمين فقلت ال خيرج إليه غريي فخرجت معي ترمجاين ومعه ترمجان حىت 
ما أنتم قلت حنن العرب ومن أهل الشوك والقرظ وحنن أهل بيت اهللا كنا أضيق الناس أرضاً وشره عيشاً : فقال. وضع لنا منربان

ضنا على بعض كنا بشر عيش عاش به الناس حىت خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفاً وال أكثرنا نأكل امليتة والدم ويغري بع
ماالً قال أنا رسول اهللا إليكم يأمرنا مبا ال نعرف وينهانا عما كنا عليه فشنفنا له وكذبناه ورددنا عليه حىت خرج إليه قوم من غرينا 

هم وخرجنا إليه وقاتلناه فظهر علينا وقاتل من يليه من العرب فظهر عليهم فلو تعلم فقالوا حنن نصدقك ونقاتل من قاتلك فخرج إلي
إن رسولكم قد صدق وقد جاءتنا رسل مبثل : ما ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش مل يبق أحد إال جاءكم فضحك مث قال

نبياء فإن أنتم أخذمت بأمر نبيكم مل يقاتلكم أحد إال ذلك وكنا عليه حىت ظهرت فينا ملوك فعملوا فينا بأهوائهم وتركوا أمر األ
  .غلبتموه وإذا فعلتم مثل الذي فعلنا فتركتم أمر نبيكم مل تكونوا أكثر عدداً منا وال أشد منا قوة

  .استخلف عثمان فرتع عن مصر عمراً وأمر عليها عبد اهللا بن أيب سرح: قال الزهري

أن الفتنة ملا وقعت ما زال عمرو بن العاص : حيىي بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا أشياخناحدثين عبد الوهاب بن : جويرية بن أمساء
معتصماً مبكة حىت كانت وقعة اجلمل فلما كانت بعث إىل ولديه عبد اهللا وحممد فقال قد رأيت رأياً ولستما باللذين ترداين عنه 

رح نفسي بني جزاري مكة ولست أرضى ذه املرتلة فإىل أي ولكن أشريا علي إين رأيت العرب صاروا غارين يضطربان فأنا طا
ثكلتك أمك إين إن أتيته قال يل إمنا أنت رجل من املسلمني وإن : الفريقني أعمد؟ قال عبد اهللا إن كنت ال بد فاعالً فإىل علي قال

  .أتيت معاوية خلطين بنفسه وشركين يف أمره فأتى معاوية

شرت علي بالقعود وهو خري يل يف آخريت وأما أنت يا حممد فأشرت علي مبا هو أنبه لذكري ارحتال إنك أ: إنه قال لعبد اهللا: وقيل
يا معاوية قد أحرقت كبدي بقصصك أترى إن خالفنا علياً : فقال له. فأتى معاوية فوجده يقص ويذكر أهل الشام يف دم الشهيد

ا واهللا لتقطعن يل من دنياك أو ألنابذنك فأعطاه مصر وقد كان أهلها إن هي إال الدنيا نتكالب عليها أم! لفضل منا عليه ال واهللا
  .بعثوا بطاعتهم إىل علي

أنه : حدثنا حيىي بن عثمان حدثنا سعيد بن عفري حدثنا سعيد ابن عبد الرمحن عن أبيه عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه: الطرباين
هل تدريان ما جيلسين بينكما؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه :  وقالدخل على معاوية وعمرو بن العاص معه فجلس شداد بينهما

  ".اذا رأيتمومها مجيعاً ففرقوا بينهما فواهللا ما اجتمعا إال على غدرة: "وسلم يقول

مصر قد ترى ما كتب إيل علي فإما أن ترضيين وإما أن أحلق به قال ما تريد؟ قال : كتب علي إىل عمرو فأقرأه معاوية وقال: وقيل
  .فجعلها له

ملا صار : حدثين مفضل بن فضالة عن يزيد بن أيب حبيب وحدثين عبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون قاال: الواقدي
األمر يف يد معاوية استكثر مصر طعمة لعمرو ما عاش ورأى عمرو أن األمر كله قد صلح به وبتدبريه وظن أن معاوية سيزيده الشام 

لعمرو والية مصر سبع سنني : كر له عمرو فاختلفا وتغالظا فأصلح بينهما معاوية بن حديج وكتب بينهما كتاباً بأنفلم يفعل فتن
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  .وأشهد عليهما شهوداً وسار عمرو إىل مصر سنة تسع وثالثني فمكث حنو ثالث سنني ومات

    

م لقد تقلدمت بقتل عثمان فرم اإلماء العوارك أطعتم عن جويرية بن أمساء أن عمرو بن العاص قال البن عباس يا بين هاش: املدائين
إمنا تكلم ملعاوية إمنا تكلم عن رأيك وإن أحق الناس : فقال ابن عباس. فساق العراق يف عيبه وأجزرمتوه مراق أهل مصر وآويتم قتلته

ب نصرك فأبطأت عنه وأحببت قتله أن ال يتكلم يف أمر عثمان ألنتما أما أنت يا معاوية فزينت له ما كان يصنع حىت إذا حصر طل
وتربصت به وأما أنت يا عمرو فأضرمت عليه املدينة وهربت إىل فلسطني تسأل عن أنبائه فلما أتاك قتله أضافتك عداوة علي أن 

  .حسبك عرضين لك عمرو وعرض نفسه: فقال معاوية. حلقت مبعاوية فبعت دينك مبصر

عن الشعيب عن : جمالد.  من يتلجلج يف كالمه قال هذا خالقه خالق عمرو بن العاصكان عمر إذا رأى: قال حممد بن سالم اجلمحي
وصحبت طلحة فما رأيت أعطى جلزيل . قبيصة بن جابر صحبت عمر فما رأيت أقرأ لكتاب اهللا منه وال أفقه وال أحسن مداراة منه

 أنصع طرفاً منه - أو قال- فما رأيت رجالً أبني وصحبت معاوية فما رأيت أحلم منه وصحبت عمرو بن العاص . من غري مسألة منه
  .وال أكرم جليساص منه وصحبت املغرية فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب منها إال مبكر خلرج من أبواا كلها

 العشاء أول حدثنا أيب حدثين أبو قيس موىل عمرو بن العاص أن عمراً كان يسرد الصوم وقلما كان يصيب من: موسى بن علي
  ".إن فصالً بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الليل ومسعته يقول

 ألف ألف عود كل عود -بستان بالطائف-حدثنا عمرو أخربين موىل لعمرو بن العاص أن عمراً أدخل يف تعريش الوهط : ابن عيينة
  .بدرهم

  .ليس العاقل من يعرف اخلري من الشر ولكن هو الذي يعرف خري الشرين: قال عمرو بن العاص: وقال ابن عيينة

من يأخذه مبا فيه؟ يا : عن قتادة قال ملا احتضر عمرو بن العاص قال كيلوا مايل فكالوه فوجدوه اثنني ومخسني مداً فقال: أبو هالل
  .انليته كان بعراً قال واملد ست عشرة أوقية األوقية مكوك

عن احلسن قال ملا احتضر عمرو بن العاص نظر إىل صناديق فقال من يأخذها مبا فيها؟ يا ليته كان بعراً مث أمر احلرس : أشعث
  .فأحاطوا بقصره فقال بنوه ما هذا؟ فقال ما ترون هذا يغين عين شيئاً

 ملن نزل به املوت وعقله معه كيف ال يصفه؟ فلما أخربنا ابن الكليب عن عوانة بن احلكم قال قال عمرو ابن العاص عجباً: ابن سعد
املوت أجل من أن يوصف ولكين سأصف لك اجدين كأن جبال رضوى ! صفه قال يا بين: نزل به املوت ذكره ابنه بقوله وقال

  .على عنقي وكأن يف جويف الشوك وأجدين كأن نفسي خيرج من إبرة

اللهم إنك أمرت بأمور ويت عن :  اهللا بن عمرو أن أباه قال حني احتضرعن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد: يونس
  .مث أخذ بإامه فلم يزل يهلل حىت فاض رضي اهللا عنه. أمور تركنا كثرياً مما أمرت ورتعنا يف كثري مما يت اللهم ال إله إال أنت

قال جزع عمرو بن العاص عند املوت جزعاً شديداً فقال حدثنا عفان حدثنا األسود بن شيبان حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب : أمحد
قد كان ذلك وسأخربك إي ! أي بين: قال! ابنه عبد اهللا ما هذا اجلزع وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدنيك ويستعملك

ابن أم عبد فلما جد به وضع يده واهللا ما أدري أحباً كان أم تألفاً ولكن أشهد على رجلني أنه فارق الدنيا وهو حيبهما ابن مسية و
  .اللهم أمرتنا فتركنا ويتنا فركبنا وال يسعنا إال مغفرتك فكانت تلك هجرياه حىت مات: موضع األغالل من ذقنه وقال
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أدخل وجوه أصحابك فلما دخلوا نظر إليهم وقال ها قد : وعن ثابت البناين قال كان عمرو على مصر فثقل فقال لصاحب شرطته
قال قد عرفت ولكن أحببت أن . مثلك أيها األمري يقول هذا؟ هذا أمر اهللا الذي ال مرد له: ه احلال ردوها عين فقالوابلغت هذ

  .تتعظوا ال إله إال اهللا فلم يزل يقوهلا حىت مات

ا كنا حنسبك م: بلغين أن عمرو بن العاص دعا حرسه عند املوت فقال امنعوين من املوت قالوا: حدثنا عوف عن احلسن قال: روح
تكلم ذا قال قد قلتها وإين ألعلم ذلك وألن أكون مل أختذ منكم رجالً قط مينعين من املوت أحب إيل من كذا وكذا فيا ويح ابن 

  .اللهم ال بريء فأعتذر وال عزيز فأنتصر وإن ال تدركين منك رمحة أكن من اهلالكني: مث قال. حرس امرءاً أجله: أيب طالب إذ يقول

    

عن عبد اهللا بن املختار عن معاوية بن قرة حدثين أبو حرب بن أيب األسود عن عبد اهللا بن عمرو أن أباه أوصاه إذا مت : ائيلإسر
فاغسلين غسلة باملاء مث جففين يف ثوب مث اغسلين الثانية مباء قراح مث جففين مث اغسلين الثالثة مباء فيه كافور مث جففين وألبسين الثياب 

 خماصم مث إذا أنت محلتين على السرير فامش يب مشياً بني املشيتني وكن خلف اجلنازة فإن مقدمها للمالئكة وخلفها وزر علي فإين
اللهم إنك أمرتنا فأضعنا ويتنا فركبنا فال بريء فأعتذر وال عزيز : لبين أدم فإذا أنت وضعتين يف القرب فسن علي التراب سناً مث قال

  .أنت وما زال يقوهلا حىت ماتفأنتصر ولكن ال إله إال 

وقال حممد بن عبد اهللا بن منري . تويف عمرو ليلة عيد الفطر فقال الليث واهليثم بن عدي والواقدي وغريهم سنة ثالث وأربعني: قالوا
  .وسنة تسع وتسعون: وقال العجلي. وغريه سنة اثنتني وقال حيىي بن بكري سنة ثالث وله حنو من مئة سنة

  . فروى عن عبد اهللا بن أيب حيىي عن عمرو بن شعيب أن عمراً مات وهو ابن سبعني سنة سنة ثالث وأربعنيوأما الواقدي

  .أنه تويف سنة إحدى ومخسني وهذا خطأ: ويروى عن اهليثم

  .تويف سنة مثان ومخسني وهذا ال شيء: وعن طلحة القناد قال

ة اليت ولد فيها عمر وقد عاش بعد عمر عشرين عاماً فينتج هذا أن كان أكرب من عمر بنحو مخس سنني كان يقول أذكر الليل: قلت
وخلف أمواالً كثرية وعبيداً وعقاراً يقال خلف من الذهب سبعني . جمموع عمره بضع ومثانون سنة ما بلغ التسعني رضي اهللا عنه

  .رقبة مجل مملوءة ذهباً

  أخوه هشام بن العاص

ابنا العاص : " جهل وهي أم حرملة املخزومية وقد مضى قول النيب صلى اهللا عليه وسلمالسهمي الرجل الصاحل ااهد ابن أخت أيب
  ".مؤمنان 

كان هشام قدمي اإلسالم مبكة وهاجر إىل احلبشة مث رد إىل مكة إذ بلغه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد هاجر ليلحق : قال ابن سعد
  .وشهد ما بعدها وكان عمرو أكرب منه مل يعقبمث قدم بعد اخلندق مهاجراً . به فحبسه قومه مبكة

ابنا العاص : "حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أيب بكر بن حزم عن عمه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عمرو بن حكام
  ".مؤمنان 

ساً كنا به أشد اغتباطاً من ما جلسنا جمل: حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابين العاص قاال: القعنيب



الذهيب-سري أعالم النبالء  394  

جملس جئنا يوماً فإذا أناس عند احلجر يتراجعون يف القرآن فاعتزلناهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف احلجر يسمع كالمهم 
  ".ذا ضلت األمم قبلكم باختالفهم على أنبيائهم وضرم الكتاب بعضه ببعض! أي قوم: "فخرج علينا مغضباً فقال

أنت خري أم أخوك هشام؟ قال أخربكم عين وعنه عرضنا أنفسنا على اهللا فقبله وتركين قال : قالوا لعمرو بن العاص: عيينةقال ابن 
  .قتل يوم الريموك أو غريه شهيداً رضي اهللا عنه: سفيان

  عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  . بن غالبابن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي

أبو عبد الرمحن وقيل أبو نصري القرشي : اإلمام احلرب العابد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن صاحبه أبو حممد وقيل
  .السهمي

وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا . وأمه هي رائطة بنت احلجاج بن منبه السهمية وليس أبوه أكرب منه إال بإحدى عشرة سنة أو حنوها
وله مناقب وفضائل ومقام راسخ يف العلم والعمل محل . ل كان امسه العاص فلما أسلم غريه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللاويقا

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علماً مجاً

  .يبلغ ما أسند سبع مئة حديث اتفقا له على سبعة أحاديث وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بعشرين

بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم وترخيصه له يف الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القران وسوغ ذلك وكتب الكثري 
  .صلى اهللا عليه وسلم مث انعقد اإلمجاع بعد اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم على اجلواز واالستحباب لتقييد العلم بالكتابة

مهم على القرآن وحده وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية فيؤمن اللبس فلما والظاهر أن النهي كان أوالً لتتوفر مه
  .زال احملذور واللبس ووضح أن القرآن ال يشتبه بكالم الناس أذن يف كتابة العلم واهللا أعلم

بن عوف وأيب الدرداء وطائفة وعن وقد روى عبد اهللا أيضاً عن أيب بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه عمرو وعبد الرمحن 
  .أهل الكتاب وأدمن النظر يف كتبهم واعتىن بذلك

    

ابنه حممد على نزاع يف ذلك ورواية حممد عنه يف أيب داود والترمذي والنسائي ومواله أبو قابوس وحفيده شعيب بن : حدث عنه
مواله إمساعيل ومواله : حياة والده عبد اهللا وحدث عنه أيضاًحممد فأكثر عنه وخدمه ولزمه وترىب يف حجره ألن أباه حممداً مات يف 

سامل وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وجبري بن نفري وسعيد بن املسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرمحن وزر بن حبيش ومحيد 
لسائب الثقفي والد عطاء بن عبد الرمحن بن عوف وخيثمة بن عبد الرمحن اجلعفي وأبو العباس السائب بن فروخ الشاعر وا

وطاووس والشعيب وعكرمة وعطاء والقاسم وجماهد ويزيد بن الشخري وأبو املليح بن أسامة واحلسن البصري وأبو اجلوزاء أوس 
الربعي وعيسى بن طلحة وابن أخيه إبراهيم بن حممد بن طلحة وبشر بن شغاف وجنادة بن أيب أمية وربيعة بن سيف ورحيان بن 

ي وسامل بن أيب اجلعد وأبو السفر سعيد بن حيمد وسلمان األغر وشفعة السمعي وشفي بن ماتع وشهر بن حوشب يزيد العامر
وطلق بن حبيب وعبد اهللا بن باباه وعبد اهللا بن بريدة وعبد اهللا بن رباح األنصاري وعبد اهللا بن صفوان بن أمية وابن أيب مليكة 

محن احلبلي وعبد الرمحن بن جبري وعبد الرمحن بن حجرية وعبد الرمحن بن رافع قاضي وعبد اهللا بن فريوز الديلمي وأبو عبد الر
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إفريقية وعبد الرمحن بن مشاسة وعبد الرمحن بن عبد رب الكعبة وعبدة بن أيب لبابة ومل يدركه وعطاء بن يسار وعطاء العامري 
ن رافع وأبو عياض عمرو بن األسود العنسي وعمرو وعقبة بن أوس وعقبة بن مسلم وعمارة بن عمرو بن حزم وعمر بن احلكم ب

بن أوس الثقفي وعمرو بن حريش الزبيدي وعمرو بن دينار وعمرو بن ميمون األودي وعمران بن عبد املعافري وعيسى بن هالل 
أبو اخلري اليزين الصديف والقاسم ابن ربيعة الغطفاين والقاسم بن خميمرة وقزعة بن حيىي وكثري بن مرة وحممد بن هدية الصديف و

ومسافع بن شيبة احلجيب ومسروق بن األجدع وأبو حيىي مصدع وناعم موىل أم سلمة ونافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الطائفي 
وأخوه يعقوب وأبو العريان اهليثم النخعي والوليد بن عبدة ووهب بن جابر اخليواين ووهب بن منبه وحيىي بن حكيم بن صفوان بن 

بن ماهك وأبو أيوب املراغي وأبو بردة بن أيب موسى وأبو حازم األعرج ومل يلقه وأبو حرب ابن أيب األسود وأبو أمية ويوسف 
راشد احلرباين وأبو الزبري املكي وأبو زرعة بن عمرو بن حريز وأبو سامل اجليشاين وأبو فراس موىل والده عمرو وأبو قبيل املعافري 

  .بيدي وأبو املليح بن أسامة وخلق سواهموأبو كبشة السلويل وأبو كثري الز

  .كان رجالً مسيناً: قال قتادة

وروى محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن اهليثم قال وفدت مع أيب إىل يزيد فجاء رجل طوال أمحر عظيم البطن فجلس 
  .من هذا؟ قيل عبد اهللا بن عمرو: فقلت

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : اجلبار بن ورد عن ابن أيب مليكة قال طلحة بن عبيد اهللاحدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر وعبد : أمحد
  ".نعم أهل البيت عبد اهللا وأبو عبد اهللا وأم عبد اهللا : "عليه وسلم يقول

  .وروى ابن هليعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر مرفوعاً حنوه

مجعت القران فقرأته كله يف ليلة فقال : بن صفوان عن عبد اهللا بن عمرو قالحدثنا ابن أيب مليكة عن حيىي بن حكيم : ابن جريج
اقرأه يف عشرين قلت يا : "قلت يا رسول اهللا دعين أستمتع من قويت وشبايب قال" اقرأه يف شهر: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه النسائي. فأىب: متع قالدعين يا رسول اهللا أست: قلت". اقرأه يف سبع ليال: "رسول دعين أستمتع قال

    

وصح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نازله إىل ثالث ليال واه أن يقرأه يف أقل من ثالث وهذا كان يف الذي نزل من القرآن مث 
تدبر من تلى يف بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن فأقل مراتب النهي أن تكره تالوة القران كله يف أقل من ثالث فما فقه وال 

أقل من ذلك ولو تال ورتل يف أسبوع والزم ذلك لكان عمالً فاضالً فالدين يسر فواهللا إن ترتيل سبع القرآن يف جد قيام الليل مع 
حر مع احملافظة على النوافل الراتبة والضحى وحتية املسجد مع األذكار املأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر املكتوبة والس

النظر يف العلم النافع واالشتغال به خملصاً هللا مع األمر باملعروف وإرشاد اجلاهل وتفهيمه وزجر الفاسق وحنو ذلك مع أداء الفرائض 
يف مجاعة خبشوع وطمأنينة وانكسار وإميان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء واالستغفار والصدقة وصلة الرحم 

الص يف مجيع ذلك لشغل عظيم جسيم وملقام أصحاب اليمني وأولياء اهللا املتقني فإن سائر ذلك مطلوب فمىت والتواضع واإلخ
  .تشاغل العابد خبتمة يف كل يوم فقد خالف احلنيفية السمحة ومل ينهض بأكثر ما ذكرناه وال تدبر ما يتلوه

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك قال له عليه السالم يف ليتين قبلت رخصة رسول: هذا السيد العابد الصاحب كان يقول ملا شاخ
أفضل الصيام صيام : "وثبت أنه قال". صم يوماً وأفطر يوماً صوم أخي داود عليه السالم: "الصوم وما زال يناقصه حىت قال له
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م وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج لكين أقو: "وأمر عليه السالم بنوم قسط من الليل وقال. وى عليه السالم عن صيام الدهر". داود
  ".النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنيت فليس مين 

وكل من مل يزم نفسه يف تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خري كثري من متابعة سنة نبيه الرؤوف 
 لألمة أفضل األعمال وآمراً جر التبتل والرهبانية اليت مل الرحيم باملؤمنني احلريص على نفعهم وما زال صلى اهللا عليه وسلم معلماً

يبعث ا فنهى عن سرد الصوم وى عن الوصال وعن قيام أكثر الليل إال يف العشر األخري وى عن العزبة للمستطيع وى عن ترك 
ر والعابد العامل باآلثار احملمدية املتجاوز هلا اللحم إىل غري ذلك من األوامر والنواهي فالعابد بال معرفة لكثري من ذلك معذور مأجو

  .مفضول مغرور وأحب األعمال إىل اهللا تعاىل أدومها وإن قل أهلمنا اهللا وإياكم حسن املتابعة وجنبنا اهلوى واملخالفة

يت فيما يرى النائم كأن رأ: حدثنا قتيبة ابن هليعة عن واهب بن عبد اهللا املعافري عن عبد اهللا بن عمرو قال": مسنده"قال أمحد يف 
تقرأ الكتابني : "يف أحد أصبعي مسناً ويف األخرى عسالً فأنا ألعقهما فلما أصبحت ذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .فكان يقرأمها" التوراة والفرقان

أن حيفظها لكوا مبدلة حمرفة ابن هليعة ضعيف احلديث وهذا خرب منكر وال يشرع ألحد بعد نزول القران أن يقرأ التوراة وال 
منسوخة العمل قد اختلط فيها احلق بالباطل فلتجتنب فأما النظر فيها لالعتبار وللرد على اليهود فال بأس بذلك للرجل العامل قليالً 

  .واإلعراض أوىل

يلة فكذب موضوع قبح اهللا من افتراه فأما ما روي من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن لعبد اهللا أن يقوم بالقران ليلة وبالتوراة ل
  .وقيل إذنه يف القيام ا أي يكرر على املاضي ال أن يقرأ ا يف جده. بل عبد اهللا هنا هو ابن سالم: وقيل

حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن عمرو عن شفي عن عبد اهللا بن عمرو قال حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : كامل بن طلحة
  .ثلوسلم ألف م

  .حيىي بن أيوب عن أيب قبيل عن عبد اهللا بن عمرو قال كنا عند رسول اهللا نكتب ما يقول

وهو دال على أن الصحابة كتبوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض أقواله . هذا حديث حسن غريب رواه سعيد بن عفري عنه
اكتبوا : " صحيفة صغرية قرا بسيفه وقال عليه السالموهذا علي رضي اهللا عنه كتب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث يف

  .وكتبوا عنه كتاب الديات وفرائض الصدقة وغري ذلك". أليب شاه

يف الرضى : قلت" نعم: "عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا أكتب ما أمسع منك؟ قال: ابن إسحاق
    " نعم فإين ال أقول إال حقاً : "والغضب؟ قال

حيىي بن سعيد القطان وهو يف املسند عنه عن عبيد اهللا بن األخنس عن الوليد بن عبد اهللا عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن 
وثبت عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه . وقد روي عن عقيل بن خالد وغريه عن عمرو بن شعيب حنوه. عمرو حنوه

كن أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر حديثاً مين إال ما كان من عبد اهللا بن مل ي: مهام مسع أبا هريرة يقول
  .وهو يف صحيفة معمر عن مهام. عمرو فإنه يكتب وال أكتب

  .ويرويه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن جماهد وآخر عن أيب هريرة مثله

بن حيىي بن طلحة عن جماهد قال دخلت على عبد اهللا بن عمرو فتناولت حدثنا إسحاق : أبو النضر هاشم بن القاسم وسعدويه قاال
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متنعين شيئاً من كتبك؟ فقال إن هذه الصحيفة الصادقة اليت مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا : فقلت. صحيفة حتت رأسه فتمنع علي
  .ل ما ضيعت الدنياعليه وسلم ليس بيين وبينه أحد فإذا سلم يل كتاب اهللا وهذه الصحيفة والوهط مل أبا

  .بستان عظيم بالطائف غرم مرة على عروشه ألف ألف درهم: الوهط

حدثنا الليث وآخر عن عياش بن عباس عن أيب عبد الرمحن احلبلي مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول ألن أكون عاشر عشرة : قتيبة
م األقلون يوم القيامة إال من قال هكذا وهكذا مساكني يوم القيامة أحب إيل من أن أكون عاشر عشرة أغنياء فإن األكثرين ه

  .يتصدق مييناً ومشاالً: يقول

عن مغرية وحصني عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال زوجين أيب امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت ال أحناش هلا : هشيم
جل من رجل مل يفتش هلا كنفاً ومل يقرب هلا مما يب من قوة على العبادة فجاء أيب إىل كنته فقال كيف وجدت بعلك؟ قالت خري ر

فراشاً قال فأقبل علي وعضين بلسانه مث قال أنكحتك امرأة ذات حسب فعضلتها وفعلت مث انطلق فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه 
أمس النساء فمن رغب لكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام و: "؟ قلت نعم قال"أتصوم النهار وتقوم الليل: "وسلم فطلبين فأتيته فقال يل

  ".عن سنيت فليس مين 

  .ورث عبد اهللا من أبيه قناطري مقنطرة من الذهب املصري فكان من ملوك الصحابة: قلت

حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت أصنع الكحل لعبد اهللا بن عمرو وكان يطفىء السراج بالليل مث يبكي : األسود بن عامر
  .حىت رسعت عيناه

أمل ! يا عبد اهللا: "عن عبد اهللا بن عمرو قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بييت هذا فقال: عن أيب سلمة: روحممد بن عم
إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام فاحلسنة بعشر : "إين ألفعل فقال: قلت". أخرب أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار

إين أجد : قلت" فخمسة أيام"يا رسول اهللا إين أجد قوة وإين أحب أن تزيدين فقال : قلت". أمثاهلا فكأنك قد صمت الدهر كله
إن ألهلك عليك حقاً وإن لعبدك عليك حقاً : فجعل يستزيده ويزيده حىت بلغ النصف وأن يصوم نصف الدهر" سبعة أيام"قوة قال 

خصة النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من أهلي أال كنت قبلت ر: فكان بعد ما كرب وأسن يقول" وإن لضيفك عليك حقاً 
  .ومايل

  .وقد أسلم عبد اهللا وهاجر بعد سنة سبع وشهد بعض املغازي. وهذا احلديث له طرق مشهورة

قال مث عزله ووىل . وذكره خليفة بن اخلياط يف تسمية عمال معاوية على الكوفة. كان على ميمنة معاوية يوم صفني: قال أبو عبيد
  .ة بن شعبةاملغري

حدثنا يزيد أنبأنا العوام حدثين أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنربي قال بينما أنا عند معاوية إذ جاءه " مسند أمحد"ويف 
فقال عبد اهللا بن عمرو ليطب به أحدكما نفساً . أنا قتلته: رجالن خيتصمان يف رأس عمار رضي اهللا عنه فقال كل واحد منهما

أال تغين عنا جمنونك فما ! يا عمرو: فقال معاوية" تقتله الفئة الباغية: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوللصاحبه فإين 
  .فأنا معكم ولست أقاتل" أطع أباك ما دام حياً : "إن أيب شكاين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: بالك معنا؟ قال

قال عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه مايل ولصفني مايل ولقتال املسلمني لوددت أين : قالوروى نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة 
  . أما واهللا على ذلك ما ضربت بسيف وال رميت بسهم وذكر أنه كانت الراية بيده- أو قال بعشر سنني-مت قبلها بعشرين سنة 
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اخرج : أن أباه عمراً قال له يوم صفني: ن أبيه عن جدهحدثنا عبد امللك بن قدامة حدثين عمرو بن شعيب ع: يزيد بن هارون
فقال نشدتك ! كيف تأمرين أخرج فأقاتل وقد مسعت من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيل ما مسعت؟! قال يا أبه. فقاتل
أطع عمرو بن العاص : "لأتعلم أن آخر ما كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليك أن أخذ بيدك فوضعها يف يدي فقا! باهللا

  .عبد امللك ضعف. قال فإين آمرك أن تقاتل. نعم: قال" ما دام حياً 

انطلقت يف رهط من نساك أهل البصرة إىل مكة فقلنا لو : حدثنا مهام حدثنا قتادة عن ابن بريدة عن سليمان بن الربيع قال: عفان
. نا على عبد اهللا بن عمرو فأتينا مرتله فإذا قريب من ثالث مئة راحلةنظرنا رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدلل

فانطلقنا إىل البيت فإذا حنن برجل أبيض الرأس : على كل هؤالء حج عبد اهللا بن عمرو؟ قالوا نعم هو ومواليه وأحباؤه قال: فقلنا
  .واللحية بني بردين قطريني عليه عمامة وليس عليه قميص

أنه حج زمن معاوية يف عصابة من القراء فحدثنا أن عبد اهللا يف :  ابن بريدة فقال عن سليمان بن ربيعة الغنويرواه حسني املعلم عن
. أسفل مكة فعمدنا إليه فإذا حنن بثقل عظيم يرحتلون ثالث مئة راحلة منا مئة راحلة ومئتا زاملة وكنا حندث أنه أشد الناس تواضعاً

لهم عليها وملن يرتل عليه فعجبنا فقالوا إنه رجل غين ودلونا عليه أنه يف املسجد احلرام فأتيناه فإذا ما هذا؟ قالوا إلخوانه حيم: فقلنا
  .هو رجل قصري أرمص بني بردين وعمامة قد علق نعليه يف مشاله

 أدبر جيش أنه دخل مع عبد اهللا بن عمرو املسجد احلرام والكعبة حمترقة حني: عن ابن خثيم عن عبيد بن سعيد: مسلم الزجني
واهللا لو أن أبا ! حصني بن منري والكعبة تتناثر حجارا فوقف وبكى حىت إين ألنظر إىل دموعه تسيل على وجنتيه فقال أيها الناس

ما أحد أكذب من أيب هريرة فقد فعلتم فانتظروا نقمة اهللا فليلبسنكم : هريرة أخربكم أنكم قاتلو ابن نبيكم وحمرقو بيت ربكم لقلتم
  .ويذيق بعضكم بأس بعضشيعاً 

عن يعلى بن عطاء عن أمه أا كانت تصنع الكحل لعبد اهللا بن عمرو وكان يكثر من البكاء يغلق عليه بابه ويبكي حىت : شعبة
  .رمصت عيناه

  .مات عبد اهللا ليايل احلرة سنة ثالث وستني: قال أمحد بن حنبل

خليفة وأبو عبيد : بداره الصغرية سنة مخس وستني وكذا قال يف تاريخ موتهتويف عبد اهللا بن عمرو مبصر ودفن : وقال حيىي بن بكري
  .والواقدي والفالس وغريهم

  .مات بالشام: فأما ولده فيقولون: وقال ابن الربقي أبو بكر. وقال خليفة مات بالطائف ويقال مبكة

  جبير بن مطعم

أبو عدي القرشي النوفلي ابن عم النيب صلى اهللا : مد ويقالشيخ قريش يف زمانه أبو حم. ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي
  .عليه وسلم

  .من الطلقاء الذين حسن إسالمهم وقد قدم املدينة يف فداء األسارى من قومه وكان موصوفاً باحللم ونبل الرأي كأبيه

ولذلك يقول النيب صلى اهللا عليه . وكان حينو على أهل الشعب ويصلهم يف السر. وكان أبوه هو الذي قام يف نقض صحيفة القطيعة
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وهو الذي أجار النيب صلى اهللا عليه وسلم حني ". لو كان املطعم بن عدي حياً وكلمين يف هؤالء النتىن لتركتهم له: "وسلم يوم بدر
  .رجع من الطائف حىت طاف بعمرة

  .مث كان جبري شريفاً مطاعاً وله رواية أحاديث

افع وسليمان بن صرد وسعيد ابن املسيب وآخرون وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعبد الرمحن بن روى عنه ولداه الفقيهان حممد ون
  .ووفد على معاوية يف أيامه. أزهر وعبد اهللا بن باباه وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

فوافقت رسول : قال. أبيه أنه جاء يف فداء أسارى بدرحدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب أن حممد بن جبري أخربه عن : ابن وهب
  . فأخذين من قراءته كالكرب2-1الطور " وكتاب مسطور . والطور" اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب 

    

 اهللا كنت أكره أذى قريش لوسول: عن يزيد بن أيب حبيب عن عامر بن حيىي عن علي بن رباح عن جبري بن مطعم قال: ابن هليعة
صلى اهللا عليه وسلم فلما ظننا أم سيقتلونه حلقت بدير من الديارات فذهب أهل الدير إىل رأسهم فأخربوه فاجتمعت به فقصصت 

وتعرف شبهه لو رأيته مصوراً؟ قلت نعم قال فأراه صورة مغطاة كأا هو وقال : عليه أمري فقال ختاف أن يقتلوه؟ قلت نعم قال
تلن من يريد قتله وإنه لنيب فمكثت عندهم حيناً وعدت إىل مكة وقد ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل واهللا ال يقتلوه ولنق

فقلت ما كنت ألفعل حىت تفرقوا بني رأسي . هلم أموال الصبية اليت عندك استودعها أبوك: املدينة فتنكر يل أهل مكة وقالوا
ن عليك عهد اهللا وميثاقه أن ال تأكل من طعامه فقدمت املدينة وقد بلغ رسول وجسدي ولكن دعوين أذهب فأدفعها إليهم فقالوا إ

ال آكل خبزك فإن رأيت أن آكل أكلت وحدثته : قلت" إين ألراك جائعاً هلموا طعاماً : "اهللا اخلرب فدخلت عليه فقال يل فيما يقول
  ".فأوف بعهدك: "قال

فأعطى جبري بن مطعم مئة . ا أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤلفة قلومحدثنا عبد اهللا بن أيب بكر وغريه قالو: ابن اسحاق
  .من اإلبل

  .كان جبري من حلماء قريش وسادم وكان يؤخذ عنه النسب: قال مصعب بن عبد اهللا

 بن عدي فسلحه حدثنا يعقوب بن عتبة عن شيخ قال ملا قدم على عمر بسيف النعمان بن املنذر دعا جبري بن مطعم: ابن إسحاق
  .إمنا أخذت النسب من أيب بكر الصديق وكان أبو بكر أنسب العرب: إياه وكان جبري أنسب العرب للعرب وكان يقول

  .وأنه واله قبل املغرية بن شعبة. عد خليفة جبرياً يف عمال عمر على الكوفة

ومات أبوه املطعم مبكة قبل بدر وله نيف . أم أم جبري هي جدته أم حبيب بنت العاص بن أمية ابن عبد مشس: قال ابن سعد
  : وتسعون سنة فرثاه حسان بن ثابت فيما قيل فقال

  من الناس أنجى مجده اليوم مطعما  فلو كان مجد يخلد اليوم واحداً

 ما لبى ملب وأحرما عبيدك  رسول اهللا منهم فأصبحوا أجرت

عمرو بن العاص قال أليب موسى ملا رأى كثرة خمالفته له هل أنت حدثنا املؤملي عن زكريا بن عيسى عن الزهري أن : الزبري
قال نعم ما رأيت فبعثا إىل . مطيعي؟ فإن هذا األمر ال يصلح أن ننفرد به حىت حنضره رهطاً من قريش نستشريهم فإم أعلم بقومهم
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  .ث بن هشام فقدموا عليهممخسة ابن عمرو وأيب جهم بن حذيفة وابن الزبري وجبري بن مطعم وعبد الرمحن بن احلار

إال أن " عن أيب سلمة أن جبري بن مطعم تزوج امرأة فسمى هلا صداقها مث طلقها قبل الدخول فتال هذه اآلية : قال حممد بن عمرو
  .فقال أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها الصداق كامالً. 237البقرة " يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

  .سنة مثان ومخسني: تويف جبري بن مطعم سنة تسع ومخسني وقال املدائين: عدي وخليفة وغريمهاقال اهليثم بن 

  عقيل بن أبي طالب الهاشمي

  .ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو يزيد وأبو عيسى

  .قد ذكرته وكان أسن من أخيه علي بعشرين سنة ومن أخيه جعفر الطيار بعشر سنني

روى عنه ابنه حممد وحفيده عبد اهللا بن حممد بن عقيل وموسى ابن . ة وشهد غزوة مؤتة وله مجاعة أحاديثهاجر يف مدة اهلدن
  .طلحة وعطاء واحلسن وأبو صاحل السمان

مث وفد على معاوية وكان بساماً مزاحاً عالمة بالنسب وأيام العرب شهد بدراص مع قومه مكرهاً فأسر . وعمر بعد أخيه اإلمام علي
  .كان ال مال له ففداه عمه العباسيومئذ و

  .وقد مرض مدة فلم نسمع له بذكر يف املغازي بعد مؤتة وأطعمه النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب كل عام مئة وأربعني وسقاً

  ".إين أحبك لقرابتك مين وحلب أيب طالب لك: "وروي من وجوه مرسلة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

انطلق فخذ ما يف حوانيت الناس : سأل عقيل علياً وشكى حاجته قال اصرب حىت خيرج عطائي فأحل عليه فقال:  هاللقال محيد بن
آلتني معاوية قال أنت وذاك فسار : وأنت تريد أن تتخذين سارقاً وأعطيك أموال الناس؟ فقال: تريد أن تتخذين سارقاً؟ قال: قال

إين أردت علياً على ! لى املنرب فاذكر ما أوالك علي وما أوليتك فصعد وقال يا أيها الناسإىل معاوية فأعطاه مئة ألف وقال اصعد ع
  . هذا الذي تزعم قريش أنه أمحق:دينه فاختار دينه علي وأردت معاوية على دينه فاختارين على دينه فقال معاوية

. الة احلطبوقيل إن معاوية قال هلم هذا عقيل وعمه أبو هلب فقال هذا معاوية وعمته مح  

  يعلى بن أمية

  .وهو يعلى بن منية بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان. ابن أيب عبيدة التميمي املكي حليف قريش

  .أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وشهد الطائف وتبوك وله عدة أحاديث

 بن بابيه وجماهد وعطاء بنوه صفوان وعثمان وحممد وأخوه عبد الرمحن وابن أخيه صفوان بن عبد اهللا وعبد اهللا: حدث عنه
  .وعكرمة وآخرون

وقيل ويل جنران لعمر وكان من . كان يعلى بن منية يفيت مبكة: قال ابن سعد". الصحيحني"له حنو من عشرين حديثاً وحديثه يف 
  .أجواد الصحابة ومتموليهم

  .ى بن أمية وهو باليمنعن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال كان أول من أرخ الكتب يعل: روح بن عبادة

فأنفق أمواالً جزيلة يف . ويل اليمن لعثمان وكان ممن خرج مع عائشة وطلحة والزبري نوبة اجلمل يف الطلب بدم عثمان الشهيد: قلت
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  .العسكر كما ينفق امللوك فلما هزموا هرب يعلى إىل مكة مث أقبل على شأنه

  .أو بعدهبقي إىل قريب الستني فما أدري أتويف قبل معاوية 

  قيس بن سعد

ابن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب حزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج األمري ااهد أبو عبد اهللا 
له عدة . سيد اخلزرج وابن سيدهم أيب ثابت األنصاري اخلزرجي الساعدي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن صاحبه

  .أحاديث

عبد اهللا بن مالك اجليشاين وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأبو عمار اهلمداين وعروة والشعيب وميمون بن أيب شبيب وعريب : روى عنه
  .ابن محيد اهلمداين والوليد بن عبدة وآخرون

  .وقد حدث بالكوفة والشام ومصر. ووفد على معاوية فاحترمه وأعطاه ماالً

  .امللك مل يزل مع علي فلما قتل علي رجع قيس إىل وطنهكنيته أبو عبد : وقال الواقدي

  .كان صاحب لواء النيب يف بعض مغازيه وكان مبصر والياً عليها لعلي: قال أمحد بن الربقي

  .شهد فتح مصر واختط ا داراً ووليها لعلي سنة ست وعزله عنها سنة سبع: وقال ابن يونس

 ضخماً جسيماً صغري الرأس ليست له حلية إذا ركب محاراً خطت رجاله األرض كان قيس بن سعد رجالً: وقال عمرو بن دينار
  .فقدم مكة فقال قائل من يشتري حلم اجلزور يعرض بقيس أنه ال يأكل حلم اجلزور

  .صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني: قال قيس بن سعد: أبو إسحاق عن يرمي أيب العالء

ن سعد من النيب صلىاهللا عليه وسلم مبرتلة صاحب الشرطة من األمري فكلم أبوه النيب صلى اهللا كان قيس ب: عن أنس قال: مثامة
  .عليه وسلم يف قيس فصرفه عن املوضع الذي وضعه خمافة أن يتقدم على شيء فصرفه

  .لفظ أيب حامت عن األنصاري عن أبيه عن مثامة

أراد احلج فرجل أحد شقي - صاحب لواء النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان -أخربين ثعلبة بن أيب مالك أن قيس بن سعد : الزهري
  .رأسه فقام غالم له فقلد هديه فأهل وما رجل شقه اآلخر

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل قيس بن سعد على الصدقة: وذكر عاصم بن عمر

  . قيس بن سعد وإمنا احملفوظ أبو عبيدةالعنرب عن جابر أن أمريهم كان: وجاء يف بعض طرق حديث احلوت الذي يقال له

وقد جود ابن عساكر . يعين يف تلك الغزوة عدة جزائر- وروى عمر بن دينار مسع أبا صاحل السمان يذكر أن قيس بن سعد حنر هلم 
  .طرقه

رية فيها املهاجرون بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة يف س: حدثنا داود بن قيس ومالك وطائفة قالوا: وقال الواقدي
واألنصار وهم ثالث مئة إىل ساحل البحر إىل حي من جهينة فأصام جوع شديد فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حىت كانوا 

يا عجباً : من يشتري مين متراً جبزر يوفيين اجلزر ها هنا وأوفيه التمر باملدينة فجعل عمر يقول: فقال قيس بن سعد. يقتسمون التمرة
ما : فقال. غالم يدين يف مال غريه فوجد رجالً من جهينة فساومه فقال ما أعرفك قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليمهلذا ال
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أعرفين بنسبك أما إن بيين وبني سعد خلة سيد أهل يثرب فابتاع منه مخس جزائر كل جزور بوسق من متر وأشهد له نفراً فقال عمر 
واهللا ما كان سعد ليخين بابنه يف شقة من متر وأرى وجهاً حسناً فنحرها : فقال اجلهين. ا املال ألبيهال أشهد هذا يدين وال مال له إمن

  .تريد أن خترب ذمتك وال مال لك: هلم يف ثالثة مواطن فلما كان يف اليوم الرابع اه أمريه وقال

    

اً ما أصاب القوم من ااعة فقال إن يك قيس كما فحدثين حممد بن حيىي بن سهل عن أبيه عن رافع بن خديج قال بلغ سعد: قال
أعرف فسوف ينحر للقوم فلما قدم قص على أبيه وكيف منعوه آخر شيء من النحر فكتب له أربع حوائط أدىن حائط منها جيد 

  ".أما إنه يف بيت جود : "مخسني وسقاً فقيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه قال

إن تركنا هذا الفىت أهلك مال أبيه فمشيا يف الناس : كان قيس يستدين ويطعم فقال أبو بكر وعمر: رية قالحدثنا جوي: أبو عاصم
  .من يعذرين من ابن أيب قحافة وابن اخلطاب يبخالن علي ابين: فقام سعد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

  . أحسن هذه الكناية املؤوا بيتها خبزاً وحلماً ومسناً ومتراًوقفت على قيس عجوز فقالت أشكو إليك قلة اجلرذان فقال ما: وقيل

كان قيس بن سعد يطعم الناس يف أسفاره مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان إذا نفد ما معه تدين : عن حيىي بن سعيد قال: مالك
  .وكان ينادي يف كل يوم هلموا إىل اللحم والثريد

  .من أحب شحماً وحلماً فليأت مث أدركت ابنه مثل ذلك: مهكان سعد ينادي على أط: قال ابن سريين

. باع قيس بن سعد ماالً من معاوية بتسعني ألفاً فأمر من نادى يف املدينة من أراد القرض فليأت: وعن هشام بن عروة عن أبيه قال

مل قل عوادي؟ : ريبة أخت الصديقفأقرض أربعني ألفاً وأجاز بالباقي وكتب على من أقرضه فمرض مرضاً قل عواده فقال لزوجته ق
  .اللهم ارزقين ماالً وفعاالً فإنه ال تصلح الفعال إال باملال: قالت للدين فأرسل إىل كل رجل بصكه وقال

عمرو بن دينار عن أيب صاحل أن سعداً قسم ماله بني ولده وخرج إىل الشام فمات وولد له ولد بعد فجاء أبو بكر وعمر إىل ابنه 
  .وجاءت هذه عن ابن سريين وعن عطاء. رى أن ترد على هذا فقال ما أنا مبغري شيئاً صنعه سعد ولكن نصييب لهن: قيس فقاال

وجود قيس يضرب به املثل . يدعو: كان قيس بن سعد ال يزال هكذا رافعاً أصبعه املسبحة يعين: عن معبد بن خالد قال: قال مسعر
  .وكذلك دهاؤه

املكر : "ن أيب رافع عن قيس بن سعد قال لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولروى اجلراح بن مليح البهراين ع
  .لكنت من أمكر هذه األمة". واخلديعة يف النار

  .لوال اإلسالم ملكرت مكراً ال تطيقه العرب: قال قيس: حدثين عمرو قال: ابن عيينة

معاوية : دهاة العرب حني ثارت الفتنة مخسة: ن ذوي الرأي وقالواكانوا يعدون قيساً من دهاة العرب وكان م: وعن الزهري
  .وعمرو وقيس واملغرية وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي

  .وكان قيس وابن بديل مع علي وكان عمرو بن العاص مع معاوية وكان املغرية معتزالً بالطائف حىت حكم احلكمان

مد بن أيب حذيفة بن عتبة من أشدهم على عثمان فأمر علي قيس بن سعد على كان حممد بن أيب بكر وحم: عوف عن حممد قال
لوال أن املكر فجور ملكرت مكراً تضطرب منه أهل الشام بينهم فكتب معاوية وعمرو إليه : مصر وكان حازماً فنبئت أنه كان يقول

نف فكتب إليهما بكتاب فيه لني فلما قرآه علما أما ال فكتب إليهما كتاباً فيه غلظ فكتبا إليه بكتاب فيه ع. يدعوانه إىل مبايعتهما



الذهيب-سري أعالم النبالء  403  

فبعث حممد بن أيب . أدرك مصر فإن قيساً قد بايع معاوية: يدان هلما مبكره فأذاعا بالشام أنه فد تابعنا فبلغ ذلك علياً فقال له أصحابه
أن علياً قد خدع فقال حملمد يا ابن أخي احذر بكر وحممد بن أيب حذيفة إىل مصر وأمر ابن أيب بكر فلما قدما على قيس برتعه علم 

  .فكان كما قال. يعين أهل مصر فإم سيسلمونكما فتقتالن

    

ضبط قيس مصر وكان ممتنعاً باملكيدة والدهاء من معاوية وعمرو أدر األرزاق عليهم ومل حيمل إىل : قال: وعن يزيد بن أيب حبيب
ية كتاباً من قيس إليه يذكر فيه ما أتى إىل عثمان من األمر العظيم وإين على السمع أهل الشام طعاماً قال فمكرا بعلي وكتب معاو

هذا قيس بن . فخطب وقال يا أهل الشام إن اهللا ينصر خليفته املظلوم وخيذل عدوه أبشروا" الصالة جامعة"والطاعة مث نادى معاوية 
بدم خليفتكم وكتب إيل فأمر بالكتاب فقرئ وقد أمر حبمل سعد ناب العرب قد أبصر األمر وعرفه على نفسه ورجع إىل الطلب 

حتني خروج العيون : الطعام إليكم فادعوا اهللا لقيس وارفعوا أيديكم فعجوا وعج معاوية ورفعوا أيديهم ساعة فقال معاوية لعمرو
ى علي اخلرب دخل عليه حممد بن ففي سبع أو مثان يصل اخلرب إىل علي فيعزل قيساً وكل من وىل مصر كان أهون علينا فلما ورد عل

  .أيب بكر واألشتر وذماً قيساً وجعل علي ال يقبل مث عزله ووىل األشتر فمات قبل أن يصل إليها

  .سم ووىل حممد بن أيب بكر فقتل ا وغلب عليها عمرو: فقيل: قلت

.  فعزله علي ووالها حممد بن أيب بكر فإنه على رأيكم-يعين قيساً - ادعوا لصاحبكم : جعل معاوية يقول: قال ضمرة بن ربيعة

: وتقدم إليه أن ال يعرض البن حديج وأصحابه وكانوا أربعة آالف قد نزلوا بنخيلة وتنحوا عن الفريقني بعد صفني فعبث م قال

وكتب : ؟ قالماذا صنعتم من إخراجكم قيساً إليه: فكتب معاوية إىل مروان. ورحل قيس إىل املدينة وعبثت به بنو أمية فلحق بعلي
ابعث إلينا أمرياً فبعث عمرو بن العاص إليهم فلجأ حممد بن أيب بكر إىل عجوز فأقر عليه ابنها : ابن حديج وأصحابه إىل معاوية

  .فقتلوه وأحرق يف بطن محار وهرب حممد بن أيب حذيفة فقتل أيضاً

مروان أن يبيتاه وبلغ ذلك قيساً فقال واهللا إن هذا لقبيح أن قدم قيس املدينة فتوامر فيه األسود بن أيب البختري و: وعن الزهري قال
فعرف علي أن قيساً كان يداري أمراً عظيماً باملكيدة . أفارق علياً وإن عزلين واهللا ألحلقن به فلحق به وحدثه مبا كان يعتمد مبصر

أمددمتا علياً بقيس؟ واهللا لو : سود وقالفأطاع علي قيساً يف األمر كله وجعله على مقدمة جيشه فبعث معاوية يؤنب مروان واأل
  .أمددمتاه مبئة ألف مقاتل ما كان بأغيظ علي من إخراجكما قيساً إليه

  .وروي حنوه عن معمر أيضاً عن الزهري

عن أبيه كان قيس مع علي يف مقدمته ومعه مخسة آالف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي فلما دخل احلسن يف : هشام بن عروة
: إن شئتم جالدت بكم أبداً حىت ميوت األعجل وإن شئتم أخذت لكم أماناً فقالوا: عاوية أىب قيس أن يدخل وقال ألصحابهبيعة م

  .فلما ارحتل حنو املدينة ومعه أصحابه جعل ينحر هلم كل يوم جزوراً حىت بلغ صراراً. خذ لنا فأخذ هلم ومل يأخذ لنفسه خاصة

قال معاوية لقيس بن سعد إمنا أنت حرب من أحبار يهود إن ظهرنا عليك قتلناك وإن ظهرت : لابن عيينة عن أيب هارون املدين قا
  .هذا منقطع. علينا نزعناك فقال إمنا أنت وأبوك صنمان من أصنام اجلاهلية دخلتما يف اإلسالم كرهاً وخرجتما منه طوعاً

 حسان قال دخل قيس بن سعد يف رهط من األنصار على عن أيب عبد الرمحن العجالين عن سعيد بن عبد الرمحن ابن: املدائين
مبا تطلبون ما قبلي؟ فواهللا لقد كنتم قليالً معي كثرياً علي وأفللتم حدي يوم صفني حىت رأيت املنايا ! معاوية فقال يا معشر األنصار
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 صلى اهللا عليه وسلم هيهات يأىب تلظى يف أسنتكم وهجومتوين حىت إذا أقام اهللا ما حاولتم ميله قلتم ارع فينا وصية رسول اهللا
نطلب ما قبلك باإلسالم الكايف به اهللا ما سواه ال مبا متت به إليك األحزاب فأما عداوتنا لك فلو شئت : احلقني العذرة فقال قيس

ا كنا مع رجل كففتها عنك وأما اهلجاء فقول يزول باطله ويثبت حقه وأما استقامة األمر عليك فعلى كره منا وأما فلنا حدك فإن
  .نرى طاعته هللا وأما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنا فمن أبه رعاها

  .يأىب احلقني العذرة فليس دون اهللا يد حتجزك فشأنك فقال معاوية سوءة ارفعوا حوائجكم: وأما قولك

ابعث إيل سراويل : يصر بعث إىل معاويةأنبأنا رجل من ولد احلارث بن الصمة يكىن أبا عثمان أن ق: -حيىي بن واضح- أبو متيلة 
ما أظننا إال قد احتجنا إىل سراويلك فقام فتنحى وجاء فألقاها فقال أال ذهبت إىل : أطول رجل من العرب فقال لقيس بن سعد

  : مرتلك مث بعثت ا؟ فقال

 قيس والوفود شهود سراويل  أردت بها كي يعلم الناس أنها

    

 عادي نمته ثمود سراويل  ذهوأن ال يقولوا غاب قيس وه

 وما الناس إال سيد ومسود  من الحي اليماني سيد وإني

  شديد وخلقي في الرجال مديد  بمثلي إن مثلي عليهم فكدهم

  .فوقفت باألرض: فأمر معاوية بأطول رجل يف اجليش فوضعت على أنفه قال

  . معاويةتويف قيس يف آخر خالفة: قال الواقدي وغريه. ورويت بإسناد آخر

  عبد المطلب بن ربيعة

له صحبة وحديث يرويه عنه عبد اهللا بن احلارث بن نوفل اهلامشي وروى . ابن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي والد حممد
  .عن علي حديثاً آخر

سكن . طلب بن ربيعة ففعلأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا سفيان بن احلارث أن يزوج بنته بعبد امل: قال مصعب الزبريي
  .الشام يف أيام عمر

  .تويف عبد املطلب يف دولة يزيد: وقال شباب

  .تويف سنة إحدى وستني: وقال الطرباين

  .له بدمشق دار كبرية واهللا أعلم: قلت

  فضالة بن عبيد

ول اهللا صلى اهللا عليه ابن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن جحجىب القاضي الفقيه أبو حممد األنصاري األوسي صاحب رس
  .وسلم من أهل بيعة الرضوان
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  .ويل الغزو ملعاوية مث ويل له قضاء دمشق وكان ينوب عن معاوية يف اإلمرة إذا غاب

حنش الصنعاين وعبد اهللا بن حمرييز وعبد الرمحن ابن جبري وعمرو بن . حدث عنه. وله عدة أحاديث وله عن عمر وعن أيب الدرداء
  . العزيز بن أيب الصعبة والقاسم أبو عبد الرمحن وعلي بن رباح وميسرة موىل فضالة وطائفةمالك اجلنيب وعبد

شهد فضالة أحداً واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث خرج إىل الشام فسكنها وكان : قال الواقدي
  .قاضياً بالشام

أبو خراش الصحايب واهليثم بن شفي وعبد : لبحر ملعاوية فروى عنه من أهلهاشهد فتح مصر وويل ا القضاء وا: وقال ابن يونس
  .الرمحن بن جحدم ومسى مجاعة

. إن ثبت شهوده أحداً فما كان يوم الشجرة صغرياً: قلت. كان فضالة أصغر من شهد بيعة الرضوان: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .تعال اعقبين فإنك لن حتمل مثله أبداً: نه عبد اهللا ابن معاويةوقال معاوية حني هلك فضالة وهو حيمل نعشه الب: قال

  .يف سنة إحدى ومخسني غزا فضالة الشاتية: قال الوليد

 فبينا -  ومل يغز فضالة يف الرب غريها- غزونا مع فضالة بن عبيد: عن ابن جابر حدثنا القاسم أبو عبد الرمحن قال: أيوب بن سويد
إن الناس قد ! أيها األمري: اجليش وكانت الوالة إذ ذاك يسمعون ممن استرعاهم اهللا عليه فقال قائلحنن نسرع يف السري وهو أمري 

إنه هبط من احلصن : تقطعوا قف حىت يلحقوا بك فوقف يف مرج عليه قلعة فإذا حنن برجل أمحر ذي شوارب فأتينا به فضالة فقلنا
أسلم فأنا :  اخلمر فأتاين يف النوم رجالن فغسال بطين وجاءتين امرأتان فقالتاإين البارحة أكلت اخلرتير وشربت: بال عهد فسأله فقال

عمل قليالً وأجر كثرياً فصلينا عليه مث ! اهللا أكرب: مسلم فما كانت كلمته أسرع من أن رمينا بالزبار فأصابه فدق عنقه فقال فضالة
  .دفناه

رداء كان يقضي على دمشق وإنه ملا احتضر أتاه معاوية عائداً فقال من ترى حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه أن أبا الد: الوليد بن مسلم
واهللا ما حابيتك ا ولكين : لألمر بعدك؟ قال فضالة بن عبيد فلما تويف قال معاوية لفصالة إين قد وليتك القضاء فاستعفى منه فقال

  .استترت بك من النار فاستتر منها ما استطعت

  . ملا سار معاوية إىل صفني استعمل على دمشق فضالة:قال سعيد بن عبد العزيز

من وجدها فله عشرون ديناراً فأقبل الذي : وقعت من رجل مئة دينار فنادى: حدثين أيب عن جدي قال: إبراهيم بن هشام الغساين
لصاحب املال أليس وجدها فقال هذا مالك فأعطين الذي جعلت يل فقال كان مايل عشرين ومئة دينار فاختصما إىل فضالة فقال 

فاحبسها وال تعطه فليس هو : قال. نعم: أنت وجدت مئة؟ قال: كان مالك مئة وعشرين ديناراً كما تذكر؟ قال بلى وقال لآلخر
  .مباله حىت جييء صاحبه

". بل اهللا من املتقني إمنا يتق: " ألن أعلم أن اهللا تقبل مين مثقال حبة أحب إيل من الدنيا وما فيها ألنه تعاىل يقول: وعن فضالة قال

حدثنا معاوية بن حفص عن داود بن مهاجر عن ابن حمرييز مسع فضالة بن عبيد وقلت له :  أمحد بن يونس الريبوعي30املائدة 
أوصين قال خصال ينفعك اهللا ن إن استطعت أن تعرف وال تعرف فافعل وإن استطعت أن تسمع وال تكلم فافعل وإن استطعت 

  .س إليك فافعلأن جتلس وال جيل
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  .لكن ابن عامر تال عليه: وقيل. قد عد فضالة يف كبار القراء

عن منصور عن هالل بن يساف عن نعيم بن ذي جناب عن فضالة بن عبيد قال ثالث من الفواقر إمام إن أحسنت مل : سفيان
رت آذتك وإن غبت خانتك يف وجار إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها وزوجة إن حض. يشكر وإن أسأت مل يغفر

  .نفسها ويف مالك

  .دفن فضالة بباب الصغري: قال ابن معني

  .تويف سنة تسع ومخسني: مات سنة ثالث ومخسني وقال خليفة: وقال املدائين وغريه

  أبو محذورة الجمحي

امسه مسري بن : وقيل. د بن مجحمؤذن املسجد احلرام وصاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أوس بن معري بن لوذان ابن ربيعة بن سع
  .عمري بن لوذان بن وهب ابن سعد بن مجح وأمه خزاعية

كان من أندى الناس صوتا . حدث عنه ابنه عبد امللك وزوجته واألسود بن يزيد وعبد اهللا بن حمرييز وابن أيب مليكة وآخرون
  .وأطيبه

ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم :  حمذورة عن أيب حمذورة قالأخربين عثمان بن السائب عن أم عبد امللك بن أيب: قال ابن جريج
: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. من حنني خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذنون للصالة فقمنا نؤذن نستهزئ

فأجلسين " تعال: "قال حني أذنتفأرسل إلينا فأذناً رجالً رجالً فكنت آخرهم ف". لقد مسعت يف هؤالء تأذين إنسان حسن الصوت"
كيف يا رسول اهللا؟ فعلمين : قلت" اذهب فأذن عند بيت احلرام: "بني يديه فمسح على ناصييت وبارك علي ثالث مرات مث قال

  .احلديث. وعلمين اإلقامة مرتني مرتني" الصالة خري من النوم"األوىل كما يؤذنون ا ويف الصبح 

حني - وكان يتيماً يف حجر أيب حمذورة -  بن عبد امللك بن أيب حمذورة أن عبد اهللا بن حمرييز أخربه أنبأنا عبد العزيز: ابن جريج
  .جهزه إىل الشام فعلمه األذان

  .كان أبو حمذورة يؤذن مبكة إىل أن تويف سنة تسع ومخسني فبقي األذان يف ولده وولد ولده إىل اليوم مبكة: قال الواقدي

  : بعضهموأنشد مصعب بن عبد اهللا ل

 تال محمد من سوره وما  ورب الكعبة المستوره أما

 فعلة منكوره ألفعلن  والنغمات من أبي محذوره

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى أبا حمذورة األذان فقدم عمر فرتل دار الندوة فأذن : حامت بن أيب صغرية عن ابن أيب مليكة
يا أمري املؤمنني قدمت فأحببت أن :  ختشى أن ينشق مريطاؤك من شدة صوتك؟ قالأما! وأتى يسلم فقال عمر ما أندى صوتك

  .مث أبرد عنها مث أذن مث أقم جتدين عندك! أمسعك صويت قال يا أبا حمذورة إنك بأرض شديدة احلر فأبرد عن الصالة

ة يف مقدم رأسه فإذا قعد أرسلها فتبلغ أن أبا حمذورة كانت له قص: حدثنا أيوب بن ثابت عن صفية بنت حبرة: أبو حذيفة النهدي
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  .األرض

  .مسعت أصحابنا يقولون عن ابن أيب مليكة قال أذن مؤذن معاوية فاحتمله أبو حمذورة فألقاه يف زمزم: قال ابن جريج

  معاوية بن أبي سفيان

 عبد الرمحن القرشي األموي صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب أمري املؤمنني ملك اإلسالم أبو
  .املكي

  .وأمه هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي

إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وبقي خياف من اللحاق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم من أبيه ولكن ما ظهر إسالمه إال يوم : قيل
  .الفتح

  .ب له مرات يسرية وحدث أيضاً عن أخته أم املؤمنني أم حبيبة وعن أيب بكر وعمرحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكت

ابن عباس وسعيد بن املسيب وأبو صاحل السمان وأبو إدريس اخلوالين وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري وسعيد : روى عنه
قاسم أبو عبد الرمحن وعمري بن هاىنء وعبادة بن نسي وسامل املقربي وخالد بن معدان ومهام بن منبه وعبد اهللا بن عامر املقرئ وال
  .بن عبد اهللا وحممد بن سريين ووالد عمرو بن شعيب وخلق سواهم

  .جرير بن عبد اهللا وأبو سعيد والنعمان بن بشري وابن الزبري: وحدث عنه من الصحابة أيضاً

  .إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان خيضبأن معاوية كان طويالً أبيض مجيالً : ذكر ابن أيب الدنيا وغريه

  .رأيت معاوية خيضب بالصفرة كأن حليته الذهب: عن أيب عبد رب: روى سعيد بن عبد العزيز

    

كان ذلك الئقاً يف ذلك الزمان واليوم لو فعل الستهجن وروى عبد اجلبار بن عمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن : قلت
أين فقهاؤكم يا أهل املدينة؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسع معاوية على منرب املدينة يقول: ن قارظإبراهيم بن عبد اهللا ب

  .فلم أر على عروس وال على غريها أمجل منها على معاوية. وسلم ى عن هذه القصة مث وضعها على رأسه

قم الرفعك اهللا وأعرايب ينظر فقال مل تقولني له؟ فواهللا : تكان معاوية وهو غالم ميشي مع أمه هند فعثر فقال: وعن أبان بن عثمان
  .الرفعه إن مل يسد إال قومه: إين ألظنه سيسود قومه قالت

  .قدم علينا معاوية وهو أبض الناس وأمجلهم: قال أسلم موىل عمر

  .رأيت معاوية باألبطح أبيض الرأس واللحية كأنه فاجل: عن أبيه: ابن إسحاق

  .كان معاوية يقول أسلمت عام القضية: قال مصعب الزبريي

ملا كان عام احلديبية وصدوا : حدثنا حممد بن عمر حدثين أبو بكر بن أيب سربة عن عمر بن عبد اهللا العنسي قال معاوية: ابن سعد
 ختالف أباك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية وقع اإلسالم يف قليب فذكرت ألمي فقالت إياك أن

فأخفيت إسالمي فواهللا لقد رحل رسول اهللا من احلديبية وإين مصدق به ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم وعلم أبو سفيان 
لكن أخوك خري منك وهو على ديين فقلت مل آل نفسي خرياً وأظهرت إسالمي يوم الفتح فرحب يب النيب : بإسالمي فقال يل يوماً



الذهيب-سري أعالم النبالء  408  

  .م وكتبت لهصلى اهللا عليه وسل

  .وشهد معه حنيناً فأعطاه من الغنائم مئة من اإلبل وأربعني أوقية: مث قال الواقدي

الواقدي ال يعي ما يقول فإن كان معاوية كما نقل قدمي اإلسالم فلماذا يتألفه النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ ولو كان أعطاه ملا : قلت
  ".لوك ال مال له أما معاوية فصع: "قال عندما خطب فاطمة بنت قيس

ونقل املفضل الغاليب عن أيب احلسن الكويف قال كان زيداً ابن ثابت كاتب الوحي وكان معاوية كاتباً فيما بني النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم وبني العرب

اهللا صلى اهللا عليه كان معاوية يكتب لرسول : عن عبد اهللا بن احلارث عن زهري بن األقمر عن عبد اهللا بن عمرو قال: عمرو بن مرة
  .وسلم

وكان " ادع يل معاوية: "كنت ألعب مع الغلمان فدعاين النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال: عن أيب محزة عن ابن عباس قال: أبو عوانة
  .يكتب الوحي

: نا أبو عوانة قالحدثنا علي بن محشاد حدثنا هشام بن علي حدثنا موسى بن إمساعيل حدث: وزاد فيه احلاكم" مسنده"رواه أمحد يف 

إنه يأكل فأتيت رسول اهللا : فأتيته الثانية فقيل" اذهب فادعه: "قال. يا رسول اهللا هو يأكل: فأتيت فقلت. إنه يأكل: فدعوته فقيل
  .قال فما شبع بعدها" ال أشبع اهللا بطنه: "فأخربته فقال يف الثالثة

  ".هللا بطنهال أشبع ا: "حدثنا أبو عوانة وهشيم وفيه: رواه الطيالسي

أطول الناس شبعاً يف الدنيا : "ال أشبع اهللا بطنه حىت ال يكون ممن جيوع يوم القيامة ألن اخلرب عنه أنه قال: فسره بعض احملبني قال
  ".أطوهلم جوعاً يوم القيامة 

. أو كما قال" جعلها له رمحةاللهم من سببته أو شتمته من األمة فا: "هذا ما صح والتأويل ركيك وأشبه منه قوله عليه السالم: قلت

  .وقد كان معاوية معدوداً من األكلة

عن معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن احلارث بن زياد عن أيب رهم السماعي عن العرباض مسع النيب صلى اهللا عليه : مجاعة
م علم معاوية الكتاب واحلساب وقه الله: "مث مسعته يقول. هلم إىل الغداء املبارك: وسلم وهو يدعو إىل السحور يف شهر رمضان

  ".العذاب

وهذا يف جزء ابن عرفة معضل سقط منه العرباض وأبو رهم . رواه ابن مهدي وأسد السنة وأبو صاحل وبشر بن السري عنه
  .وللحديث شاهد قوي

من أصحاب النيب صلى اهللا وكان - حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين : أبو مسهر
  ".اللهم علمه الكتاب واحلساب وقه العذاب: " أن النيب قال ملعاوية- عليه وسلم 

إن ابن عمك : حدثنا جبلة بن عطية عن رجل عن مسلمة بن خملد أنه قال لعمرو بن العاص ومعاوية يأكل: أبو هالل حممد بن سليم
اللهم علمه الكتاب ومكن له يف البالد وقه : " صلى اهللا عليه وسلم يقولهذا ملخضد أما إين أقول هذا وقد مسعت رسول اهللا

  ".العذاب

  .فيه رجل جمهول وجاء حنوه من مراسيل الزهري ومراسيل عروة بن رومي وحريز بن عثمان
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 اهللا صلى اهللا عليه حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثين ربيعة بن يزيد مسعت عبد الرمحن بن أيب عمرية مسعت رسول: مروان بن حممد
حدثنا الوليد ومروان بن حممد حدثنا : حسنه الترمذي صفوان بن صاحل". اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به: "وسلم يقول ملعاوية

  .سعيد حنوه

  ...حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد حنوه وفيه مسعت رسول اهللا: وقال أبو زرعة النصري وعباس الترقفي

أن بعثاً من أهل الشام كانوا مرابطني بآمد وأن عمري : دثنا حممود حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد عن ربيعةح: أمحد بن املعلى
مسعت : بن سعد كان على محص فعزله عثمان ووىل معاوية فبلغ ذلك أهل محص فشق عليهم فقال عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين

  ".اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به واهده: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملعاوية

حدثنا حممود بن خالد حدثنا الوليد وعمر بن عبد الواحد عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس عن : أبو بكر بن أيب داود
  ". واهد به اللهم اجعله هادياً مهدياً: "عبد الرمحن بن أيب عمرية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملعاوية

ملا عزل عمر عمري بن سعد عن محص وىل معاوية فقال الناس يف ذلك : عن يونس بن حلبس عن أيب إدريس قال: عمرو بن واقد
رواه عن الذهلي عن ". اللهم اهد به : "فقال عمري ال تذكروا معاوية إال خبري فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .النفيلي عنه

فقال . واله حديث السن: إن عمر وىل معاوية فقالوا: ن عمار حدثنا عبد العزيز بن الوليد بن سليمان مسعت أيب يقولهشام ب
  .هذا منقطع". اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به: "تلومونين وأنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استأذن أبا بكر وعمر يف أمر : رةحدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميس: حممد بن شعيب
  ".أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم فإنه قوي أمني: "فقال" ادعوا معاوية: "مث قال" أشريا علي: "فقاال اهللا ورسوله أعلم فقال

  .ورواه نعيم بن محاد عن ابن شعيب فوصله بعبد اهللا بن بسر

أردف النيب صلى اهللا عليه وسلم : دقة بن خالد عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده قالعن ص: أبو مسهر وابن عائذ
قال صاحل . وحلماً: زاد فيه أبو مسهر". اللهم امأله علماً : "قال. بطين يا رسول اهللا: ؟ قال"ما يليين منك: "معاوية خلفه فقال

  .ال يشتغل بوحشي وال بأبيه: جزرة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسري ومعه مجاعة فذكروا : د عن خالد بن معدان عن جبري بن نفريعن حبري بن سع: بقية
يكفيكم اهللا : "فضرب ا كتف معاوية وقال- ومعاوية يف القوم وبيده عصا : الشام فقال رجل كيف نستطيع الشام وفيه الروم؟ قال

  ".ذا 

  .فهذه أحاديث مقاربة. هذا مرسل قوي

  . ساق ابن عساكر يف الترمجة أحاديث واهية وباطلة طول ا جداًوقد

وخلف معاوية خلق كثري حيبونه ويتغالون فيه ويفضلوه إما قد ملكهم بالكرم واحللم والعطاء وإما قد ولدوا يف الشام على حبه 
ء وحاربوا معه أهل العراق ونشؤوا على وفيهم مجاعة يسرية من الصحابة وعدد كثري من التابعني والفضال. وترىب أوالدهم على ذلك

 على حبه والقيام معه وبغض من -إال اخلوارج منهم-النصب نعوذ باهللا من اهلوى كما قد نشأ جيش علي رضي اهللا عنه ورعيته 



الذهيب-سري أعالم النبالء  410  

ياً يف احلب فباهللا كيف يكون حال من نشأ يف إقليم ال يكاد يشاهد فيه إال غال. بغى عليه والتربي منهم وغال خلق منهم يف التشيع
مفرطاً يف البغض ومن أين يقع له اإلنصاف واالعتدال فنحمد اهللا على العافية الذي أوجدنا يف زمان قد امنحص فيه احلق واتضح من 
الطرفني وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتني وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد وترمحنا على البغاة بتأويل سائغ يف اجلملة 

" ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا " خبطأ إن شاء اهللا مغفور وقلنا كما علمنا اهللا أو

 وترضينا أيضاً عمن اعتزل الفريقني كسعد بن أيب وقاص وابن عمر وحممد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق وتربأنا من 10احلشر 
 الذين حاربوا علياً وكفروا الفريقني فاخلوارج كالب النار قد مرقوا من الدين ومع هذا فال نقطع هلم خبلود النار اخلوارج املارقني

  .كما نقطع به لعبدة األصنام والصلبان

  ".كاد معاوية أن يبعث نبياً من حلمه وائتمانه على كالم ريب : "عن واثلة مرفوعاً: فمن األباطيل املختلقة

    

  ".هنيئاً لك يا معاوية لقد أصبحت أميناً على خرب السماء: " مرفوعاًوعن عثمان

غفر اهللا لك يا معاوية ما تقدم : "قال- يعين آية الكرسي - نزل عليه الوحي فلما سري عنه طلب معاوية فلما كتبها : عن أيب موسى
  ".إىل يوم القيامة

  .ن تغزل من اختاره اهللا لكتابة وحيه فأقره إنه أمنييا حممد ليس لك أ: نزل جربيل فقال: عن مري احلوراين عن رجل

  ".حيشر معاوية وعليه حلة من نور : "عن سعد مرفوعاً

قد أهديت القلم من فوق عرشي إىل معاوية فمره أن : إن العلي األعلى يقول: هبط جربيل بقلم من ذهب فقال يا حممد: عن أنس
  .ويالًيكتب آية الكرسي به ويشكله ويعجمه فذكر خرباً ط

ملا أنزلت آية الكرسي دعا معاوية فلم جيد قلماً وذلك أن اهللا أمر جربيل أن يأخذ األقالم من دواته فقام ليجيء : وعن ابن عباس قال
  .بقلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خذ القلم من أذنك فإذا قلم ذهب مكتوب عليه ال إله إال اهللا هدية من اهللا إىل أمينه معاوية

  .كأين أنظر إىل سويقيت معاوية ترفالن يف اجلنة:  عائشة مرفوعاًوعن

ألخرجن ما يف عنقي ملعاوية قد استكتبه نيب اهللا وأنا جالس فعلمت أن ذلك مل يكن من رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن علي قال
  .وسلم ولكن من اهللا

دخل النيب : عن زيد بن ثابت". اوية واللوح وإسرافيل وميكائيلاألمناء عند اهللا سبعة القلم وجربيل وأنا ومع: "عن جابر مرفوعاً
هللا أشد حباً له منك له كأين أراه على رفارف : "قال. نعم: أحتبينه؟ قالت: عليه السالم على أم حبيبة ومعاوية نائم على فخذها فقال

  ".اجلنة 

وجعفر قد : قلت". القين ن يف اجلنة"ثالثاً وقال أنه أهدى للنيب صلى اهللا عليه وسلم سفرجل فأعطى معاوية منه : عن جعفر
  .استشهد قبل قدوم مسلماً

  ".يبعث معاوية وعليه رداء من نور اإلميان : "وعن حذيفة مرفوعاً

  ".خيرج معاوية من قربه عليه رداء من سندس مرصع بالدر والياقوت: "عن أيب سعيد مرفوعاً

  ". فإنه أمنياستكتب معاوية: أن جربيل نزل فقال: "عن علي
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  ".األمناء ثالثة أنا وجربيل ومعاوية: "أبو هريرة مرفوعاً

  ".خذه حىت توافيين به يف اجلنة: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ناول معاوية سهماً وقال: أبو هريرة. بنحوه: وعن واثلة

ل على ناقة من املسك فأقول أين كنت يقول يف روضة ال أفتقد أحداً غري معاوية ال أراه سبعني عاماً فإذا كان بعد أقب: "أنس مرفوعاً
  ".احلديث... حتت العرش

  ".ال إله إال اهللا حب معاوية فرض على عبادي: جاء جربيل بورقة آس عليها: "وعن بعضهم

  ".يا معاوية أنت مين وأنا منك لتزامحين على باب اجلنة : "ابن عمر مرفوعاً

عن رجل عن أنس : فضيل بن مرزوق: ويروى يف فضائل معاوية أشياء ضعيفة حتتمل منها. فهذه األحاديث ظاهرة الوضع واهللا أعلم
  ".دعوا يل أصحايب وأصهاري : "مرفوعاً

أن معاوية أخذ اإلداوة وتبع ا رسول اهللا : حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن حيىي بن سعيد حدثنا جدي": املسند"أمحد يف 
فما زلت أظن أين مبتلى بعمل لقول رسول اهللا " ه إليه وقال يا معاوية إن وليت أمراً فاتق اهللا واعدلصلى اهللا عليه وسلم فرفع رأس

  .صلى اهللا عليه وسلم حىت ابتليت

حيىي بن أيب زائدة عن إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد امللك بن عمري قال معاوية واهللا ما محلين على : وهلذا طرق مقاربة
  .ابن مهاجر ضعيف واخلرب مرسل". إن ملكت فأحسن: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يل يا معاويةاخلالفة إال 

  .ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل معاوية شيء: حدثنا أيب مسعت ابن راهويه يقول: األصم

ا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوت حدثنا يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أيب برزة كن: ابن فضيل
اللهم أركسهما يف الفتنة : "انظروا ما هذا؟ فصعدت فنظرت فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان فجئت فأخربته فقال: غناء فقال

  .هذا مما أنكر على يزيد". ركساً ودعهما يف النار دعاً 

فبقى على الشام أمريين أبا عبيدة بن اجلراح ويزيد بن أيب سفيان مث تويف يزيد قدم عمر اجلابية : ابن هليعة عن يونس عن ابن شهاب
  .وصلتك يا أمري املؤمنني رحم: معاوية فقال: ومن أمرت مكانه؟ قال: فنعاه عمر إىل أيب سفيان فقال

  .مث مجع عمر الشام كلها ملعاوية وأقره عثمان: وقال خليفة

    

 فيضبطه ويقوم به أمت قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه وإن كان -وهو ثغر-  على إقليم حسبك مبن يؤمره عمر مث عثمان: قلت
وإن كان غريه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرياً منه بكثري وأفضل . بعضهم تأمل مرة منه وكذلك فليكن امللك

  .وة دهائه ورأيه وله هنات وأمور واهللا املوعدوأصلح فهذا الرجل ساد وساس العامل بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وق

وكان حمبباً إىل رعيته عمل نيابة الشام عشرين سنة واخلالفة عشرين سنة ومل يهجه أحد يف دولته بل دانت له األمم وحكم على 
  . ذلكالعرب والعجم وكان ملكه على احلرمني ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس واجلزيرة واليمن واملغرب وغري

  .واحملفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان. أن عمر أفرد معاوية بالشام ورزقه يف الشهر مثانني ديناراً: عن إمساعيل بن أمية

. نعم: أنت صاحب املوكب العظيم؟ قال: ملا قدم عمر الشام تلقاه معاوية يف موكب عظيم وهيئة فلما دنا منه قال: وعن رجل قال

قال ومل تفعل ذلك؟ قال حنن بأرض جواسيس العدو ا . نعم: قال.  عنك من طول وقوف ذوي احلاجات ببابكمع ما بلغين: قال
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ما أسألك عن شيء إال تركتين يف مثل رواجب ! كثري فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم فإن يتين انتهيت قال يا معاوية
يا أمري : فقيل. ال آمرك وال أاك: ن باطالً فإنه خلدعة أديب قال فمرين قالالضرس لئن كان ما قلت حقاً إنه لرأي أريب وإن كا

  .حلسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه: ما أحسن ما صدر عما أوردته قال! املؤمنني

 مع قدم معاوية وهو أبض الناس وأمجلهم فخرج: مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر قال. ورويت بإسنادين عن العتيب حنوها
بخ بخ حنن إذا خري الناس إن : عمر إىل احلج وكان عمر ينظر إليه فيعجب ويضع أصبعه على متنه مث يرفعها عن مثل الشراك فيقول

سأحدثك ما بك إال إلطافك : قال عمر. سأحدثك إنا بأرض احلمامات والريف! يا أمري املؤمنني: قال. مجع لنا خري الدنيا واآلخرة
فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية : قال. تصبحك حىت تضرب الشمس متنيك وذوو احلاجات وراء البابنفسك بأطيب الطعام و

حلة فلبسها فوجد عمر منها طيباً فقال يعمد أحدكم خيرج حاجاً تفالً حىت إذا جاء أعظم بلد هللا حرمة أخرج ثوبيه كأما كانا يف 
. رييت واهللا لقد بلغين أذاك هنا وبالشام واهللا يعلم أين قد عرفت احلياء فيهإمنا لبستهما ألدخل فيهما على عش: الطيب فلبسهما قال

  .ونزع معاوية الثوبني ولبس ثويب إحرامه

  .كان عمر إذا نظر إىل معاوية قال هذا كسرى العرب: قال املدائين

 بن سعيد األموي عن جده تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية؟ عمرو بن حيىي: ابن أيب ذئب عن املقربي قال عمر
اهللا اهللا يا أمري املؤمنني : فوثب إليه عمر بالدرة وجعل يقول: دخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء فنظر إليها الصحابة قال: قال

أشار بيده ما رأيت وما بلغين إال خرياً ولكنه رأيته و: مل ضربته وما يف قومك مثله؟ قال: فقالوا. فيم فيم؟ فلم يكلمه حىت رجع
  .فأحببت أن أضع منه

  .فتحت قيسارية سنة تسع عشرة وأمريها معاوية: قال أمحد بن حنبل

  .غزا معاوية قربص سنة مخس وعشرين: قال يزيد بن عبيدة

  .نزع عثمان عمري بن سعد ومجع الشام ملعاوية: وقال الزهري

  .مل ينفرد معاوية بالشام حىت استخلف عثمان: وعن الزهري قال

عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن قيس بن احلارث عن الصناحبي عن أيب الدرداء قال ما رأيت أشبه صالة برسول :  بن عبد العزيزسعيد
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمريكم هذا يعين معاوية

  : كان احلادي حيدو بعثمان: عن األعمش عن أيب صاحل قال: وكيع

  رضيوفي الزبير خلف   إن األمير بعده علي

فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال يا أبا إسحاق تقول هذا وها هنا علي والزبري . معاوية: بل هو صاحب البغلة الشهباء يعين: فقال كعب
  .أنت صاحبها: قال! وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

 مبا جرى وبعثت بقميصه بالدم فقرأ معاوية الكتاب ملا قتل عثمان بعثت نائلة بنت الفرافصة امرأته إىل معاوية كتاباً: قال الواقدي
اكتب إىل معاوية فأقره على الشام وأطمعه : فقال ابن عباس لعلي. وطيف بالقميص يف أجناد الشام وحرضهم على الطلب بدمه
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 أن ال أعزله وبلغ معاوية إنه ال يرضى حىت أعطيه عهد اهللا وميثاقه: قال. فإذا بايع لك الناس أقررته أو عزلته. يكفك نفسه وناحيته
وأظهر بالشام أن الزبري قادم عليكم ونبايعه فلما بلغه مقتله ترحم عليه وبعث علي جريراً إىل . واهللا ال أيل له شيئاً وال أبايعه: فقال

إىل علي بأشياء معاوية فكلمه وعظم علياً فأىب أن يبايع فرد جرير وأمجع على املسري إىل صفني فبعث معاوية أبا مسلم اخلوالين 
يطلبها منه وأن يدفع إليه قتلة عثمان فأىب ورجع أبو مسلم وجرت بينهما رسائل وقصد كل منهما اآلخر فالتقوا لسبع بقني من 

  .احملرم سنة سبع

ندعوكم إىل كتاب اهللا واحلكم مبا فيه وكان : ويف أول صفر شبت احلرب وقتل خلق وضجروا فرفع أهل الشام املصاحف وقالوا
  .لك مكيدة من عمرو بن العاص فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا أذرح وحيكموا حكمنيذ

فخرج منهم اخلوارج وأنكروا حتكيمه وقالوا ال حكم . فلم يقع اتفاق ورجع علي إىل الكوفة بالدغل من أصحابه واالختالف: قال
م باخلالفة يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني فكان يبعث الغارات فيقتلون من إال هللا ورجع معاوية باأللفة واالجتماع وبايعه أهل الشا

كان يف طاعة علي أو من أعان على قتل عثمان وبعث بسر بن أيب أرطاة إىل احلجاز واليمن يستعرض الناس فقتل باليمن عبد 
  .الرمحن وقثماً ولدي عبيد اهللا بن عباس مث استشهد علي يف رمضان سنة أربعني

 احلسن بن علي معاوية وبايعه ومسي عام اجلماعة فاستعمل معاوية على الكوفة املغرية بن شعبة وعلى البصرة عبد اهللا بن عامر وصاحل
بن كريز وعلى املدينة أخاه عتبة مث مروان وعلى مصر عمرو بن العاص وحج بالناس سنة مخسني وكان على قضائه بالشام فضالة 

  .بن عبيد

: سني يف رجب وكان بينه وبني احلسني وابن عمر وابن الزبري وابن أيب بكر كالم يف بيعة العهد ليزيد مث قالمث اعتمر سنة ست ومخ

إين متكلم بكالم فال تردوا علي أقتلكم فخطب وأظهر أم قد بايعوا وسكتوا ومل ينكروا ورحل على هذا وادعى زياداً أنه أخوه 
جر بن عدي وأصحابه ومحلهم إليه فقتلهم مبرج عذراء مث ضم الكوفة والبصرة إىل زياد فواله الكوفة بعد املغرية فكتب إليه يف ح

  .فمات فوالمها ابنه عبيد اهللا بن زياد

: عن عبد ايد بن سهيل عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال استعملين عثمان على احلج مث قدمت وقد بويع لعلي فقال يل

ما هذا برأي معاوية أموي وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام ولست آمن أن يضرب عنقي : قلت. اسر إىل الشام فقد وليتكه
بعثمان أو أدىن ما هو صانع أن حيبسين قال علي ومل؟ قلت لقرابة ما بيين وبينك وأن كل من محل عليك محل علي ولكن اكتب إليه 

  .ال واهللا ال كان هذا أبداً: فمنه وعده فأىب علي وقال

أرسلوا إيل بثياب عثمان اليت قتل فيها فبعثوا بقميصه بالدم وباخلصلة اليت : أرسلت أم حبيبة إىل أهل عثمان: عن الشعيب قال: جمالد
نتفت من حليته ودعت النعمان بن بشري فبعثت به إىل معاوية فصعد معاوية املنرب ونشر القميص ومجع الناس ودعا إىل الطلب بدمه 

  .هو ابن عمك وأنت وليه وحنن الطالبون معك بدمه: قالوافقام أهل الشام و

ملا كان من أمر هذا الرجل ما كان يعين عثمان : كنا يف مسر ابن عباس فقال: عن مطر الوراق عن زهدم اجلرمي قال: ابن شوذب
: "  وذلك أن اهللا يقولاعتزل الناس فلو كنت يف جحر لطلبت حىت تستخرج فعصاين وامي اهللا ليتأمرن عليكم معاوية: قلت لعلي

  .33اإلسراء". ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف يف القتل إنه كان منصوراً 

ملا بلغ معاوية هزمية يوم اجلمل وظهور علي دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم : عن ابن شهاب قال: يونس
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  .يفةعثمان فبايعوه على ذلك أمرياً غري خل

اكتب : أن معاوية قال جلرير البجلي ملا قدم عليه رسوالً بعد حماورة طويلة: ويف كتاب صفني ليحىي بن سليمان اجلعفي بإسناد له
  : إىل علي أن جيعل يل الشام وأنا أبايع له ما عاش فكتب بذلك إىل علي ففشا كتابه فكتب إليه الوليد بن عقبة

 ال تدخل عليك األفاعيا مكبشا  معاوي إن الشام شامك فاعتصم

    

  وال تك مخشوش الذراعين وانيا  عليها بالقنابل والقنا وحام

 له حرباً بشيب النواصيا فأهد  علياً ناظر ما تجيبه فإن

ت مثله؟ أنت تنازع علياً أم أن: جاء أبو مسلم اخلوالين وأناس إىل معاوية وقالوا: حدثنا يعلى بن عبيد عن أبيه قال: مث قال اجلعفي
ال واهللا إين ألعلم أنه أفضل مين وأحق باألمر مين ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه والطالب بدمه : فقال

  .فائتوه فقولوا له فليدفع إيل قتلة عثمان وأسلم له فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه

ملا ظهر أمر معاوية دعا علي رجالً وأمره أن يسري إىل دمشق فيعقل : جعفر قالعن جابر اجلعفي عن الشعيب أو أيب : عمرو بن مشر
من العراق قالوا وما وراءك؟ قال تركت : راحلته على باب املسجد ويدخل يئة السفر ففعل وكان وصاه فسأله أهل الشام فقال

وامتأل املسجد . الصالة جامعة: أمره فأتاه فأخربه فنوديعلياً قد حشد إليكم ود يف أهل العراق فبلغ معاوية فبعث أبا األعور حيقق 
فصعد معاوية وتشهد مث قال إن علياً قد د إليكم فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقام على صدورهم ومل يرفع أحد إليه طرفه فقام 

لف عن معسكره بعد ثالث أحل من خت: عليك الرأي وعلينا أم فعال يعين الفعال فرتل معاوية ونودي: ذو الكالع احلمريي فقال
بنفسه فرد رسول علي حىت وافاه فأخربه فأمر فنودي الصالة جامعة واجتمع الناس فصعد املنرب وقال إن رسويل قد قدم وأخربين أن 

الرأي كذا الرأي كذا فلم يفهم علي من كثرة من تكلم فرتل وهو : معاوية قد د إليكم فما الرأي؟ فأضب أهل املسجد يقولون
  .يقول إنا هللا وإنا إليه راجعون ذهب ا ابن أكالة األكباد

  .أعصى ويطاع معاوية! عمن رأى علياً يوم صفني يصفق بيديه ويعض عليها ويقول يا عجباً: األعمش

 قول لقد وضعت رجلي يف الركاب ومهمت يوم صفني باهلزمية فما منعين إال: قال معاوية: عن أيب عبيدة قال: أبو حامت السجستايت
  : ابن اإلطنابة

 الحمد بالثمن الربيح وأخذي  لي عفتي وأبى بالئي أبت

 هامة البطل المشيح وضربي  وإكراهي على المكروه نفسي

 تحمدي أو تستريحي مكانك  كلما جشأت وجاشت وقولي

ا قرابة وهلذا قرابة وابتلي هذا كانت هلذا سابقة وهلذا سابقة وهلذ: سأل رجل احلسن البصري عن علي وعثمان فقال: قال األوزاعي
  .فسأله عن علي ومعاوية فقال كان هلذا قرابة وهلذا قرابة وهلذا سابقة وليس هلذا سابقة وابتليا مجيعاً. وعويف هذا

: مقتل بني الفريقني حنو من ستني ألفاً وقيل سبعون ألفاً وقتل عمار مع علي وتبني للناس قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قلت

  ".تقتله الفئة الباغية"
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حدثنا حجاج بن أيب منيع حدثنا جدي عن الزهري عن أنس قال تعاهد ثالثة من أهل العراق على قتل معاوية وعمرو بن : الفسوي
العاص وحبيب بن مسلمة وأقبلوا يعد بيعة معاوية باخلالفة حىت قدموا إيلياء فصلوا من السحر يف املسجد فلما خرج معاوية لصالة 

الفجر كرب فلما سجد انبطح أحدهم على ظهر احلرسي الساجد بينه وبني معاوية حىت طعن معاوية يف مأكمته فانصرف معاوية 
إن مل يكن اخلنجر مسموماً فال بأس عليك فأعد الطبيب عقاقريه مث حلس اخلنجر : أمتوا صالتكم وأمسك الرجل فقال الطبيب: وقال

  .ليس بأمري املؤمنني بأس: ده وقيلفلم جيده مسموما فكرب وكرب من عن

هذه املرة غري املرة اليت جرح فيها وقتما قتل علي رضي اهللا عنه فإن تلك فلق أليته وسقي أدوية خلصته من السم لكن قطع : قلت
  .نسله

: فة؟ قالتأال تعجبني لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب حممد يف اخلال: عن أيب إسحاق عن األسود قلت لعائشة: أيوب بن جابر

  .وما يعجب؟ هو سلطان اهللا يؤتيه الرب والفاجر وقد ملك فرعون مصر أربع مئة سنة

  .عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم قال قال علي قتالي وقتلى معاوية يف اجلنة: زيد بن أيب الزرقاء

تال علي أهل النهروان كاتب وجوه من معه أن معاوية ملا بويع وبلغه ق: عن زيد بن واقد عن أبيه عن أشياخهم: صدقة بن خالد
مثل األشعث ومناهم وبذل هلم حىت مالوا إىل معاوية وتثاقلوا عن املسري مع علي فكان يقول فال يلتفت إىل قوله وكان معاوية يقول 

  .لقد حاربت علياً بعد صفني بغري جيش وال عتاد

    

: شهدت علياً وضع املصحف على رأسه حىت مسعت تقعقع الورق فقال: يقولأنبأنا حممد بن عبيد اهللا الثقفي مسع أبا صاحل : شعبة

اللهم إين سألتهم ما فيه فمنعوين اللهم إين قد مللتهم وملوين وأبغضتهم وأبغضوين ومحلوين على غري أخالقي فأبدهلم يب شرا مين 
  .وأبدلين م خرياً منهم ومث قلوم ميثة امللح يف املاء

  .ال تكرهوا إمرة معاوية فلو قد فقدمتوه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها: ن احلارث عن علي قالعن الشعيب ع: جمالد

ملا قتل أمري املؤمنني علي بايع أهل العراق ابنه احلسن وجتهزوا لقصد الشام يف كتائب أمثال اجلبال وكان احلسن سيداً كبري القدر 
  .ما يكرهيرى حقن الدماء ويكره الفنت ورأى من العراقيني 

  .بايع أهل الكوفة احلسن بعد أبيه وأحبوه أكثر من أبيه: قال جرير بن حازم

سار احلسن يطلب الشام وأقبل معاوية يف أهل الشام فالتقوا فكره احلسن القتال وبايع معاوية على أن جعل له : وقال ابن شوذب
  .العار خري من النار: نني فيقولالعهد باخلالفة من بعده فكان أصحاب احلسن يقولون له يا عار املؤم

سار احلسن حىت نزل املدائن وبعث على املقدمة قيس بن سعد يف اثين عشر ألفاً فبينا احلسن باملدائن إذ : وعن عوانة بن احلكم قال
ن بين أسد صاح صائح أال إن قيساً قد قتل فاختبط الناس وانتهب الغوغاء سرادق احلسن حىت نازعوه بساطاً حتته وطعنه خارجي م

  .خبنجر فقتلوا اخلارجي فرتل احلسن القصر األبيض وكاتب معاوية يف الصلح

  .وتوجع من تلك الضربة أشهراً وعويف. وروى حنواً من هذا الشعيب وأبو إسحاق

يف لو مل تذهل نفسي عليكم إال لثالث لذهلت لقتلكم أيب وطعنكم ! يا أهل الكوفة: قال احلسن بن علي: قال هالل بن خباب
  .فخذي وانتهابكم ثقلي
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مث إن معاوية أجاب إىل "إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلسن
 على الصلح وسر بذلك ودخل هو واحلسن الكوفة راكبني وتسلم معاوية اخلالفة يف آخر ربيع اآلخر ومسي عام اجلماعة الجتماعهم

  .إمام وهو عام أحد وأربعني

  .بويع معاوية باخلالفة يف ربيع األول سنة إحدى وأربعني ملا دخل الكوفة: وقال ابن إسحاق

  .بايعه احلسن بأذرح يف مجادى األوىل وهو عام اجلماعة: وقال أبو معشر

 بن قيس فلما بلغ احلسن أن معاوية عرب جسر منبج أقبل معاوية إىل العراق يف ستني ألفاً واستخلف على الشام الضحاك: قال املدائين
عقد لقيس بن سعد على اثين عشر ألفاً فسار إىل مسكن وأقبل معاوية إىل األخنونية يف عشرة أيام معه القصاص يعظون وحيضون 

  .أهل الشام فرتلوا بإزاء عسكر قيس وقدم بسر بن أيب أرطاة إليهم فكان بينهم مناوشة مث حتاجزوا

  .عمل معاوية عامني ما خيرم عمل عمر مث إنه بعد: هريقال الز

ما قاتلنا : صلى بنا معاوية يف النخيلة اجلمعة يف الضحى مث خطب وقال: عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال: األعمش
د أعطاين اهللا ذلك لتصوموا وال لتصلوا وال لتحجوا أو تزكوا قد عرفت أنكم تفعلون ذلك ولكن إمنا قاتلناكم ألتأمر عليكم فق

  .وأنتم كارهون

قال ال تقل ذلك : السري بن إمساعيل عن الشعيب حدثين سفيان بن الليل قلت للحسن ملا رجع إىل املدينة من الكوفة يا مذل املؤمنني
  .ال تذهب األيام والليايل حىت ميلك معاوية فعلمت أن أمر اهللا واقع فكرهت القتال: فإين مسعت أيب يقول

  .الفالسري ت

عن الزهري عن القاسم بن حممد أن معاوية ملا قدم املدينة حاجاً دخل على عائشة فلم يشهد كالمهما إال ذكوان موالها : شعيب
أمنت أن أخبأ لك رجالً يقتلك بأخي حممد قال صدقت مث وعظته وحضته على االتباع فلما خرج اتكأ على ذكوان : فقالت له

  . أبلغ من عائشة-س رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملي- وقال واهللا ما مسعت خطيباً 

قدم معاوية فأرسل إىل : حدثنا خالد بن خملد حدثنا سليمان بن بالل حدثين علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالت: حممد بن سعد
 فأخذ األنبجانية عائشة أن أرسلي إيل بأنبجانية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشعره فأرسلت به معي أمحله حىت دخلت عليه

  .فلبسها ودعا مباء فغسل الشعر فشربه وأفاض على جلده

    

احلمد هللا الذي أعز نصرك وأعلى أمرك : ملا قدم معاوية املدينة عام اجلماعة تلقته قريش فقالوا: عن الشعيب قال: أبو بكر اهلذيل
 وليت أمركم حني وليته وأنا أعلم أنكم ال تسرون بوالييت أما بعد فإين واهللا: فسكت حىت دخل املدينة وعال املنرب فحمد اهللا وقال

وال حتبوا وإين لعامل مبا يف نفوسكم ولكن خالستكم بسيفي هذا خمالسة ولقد أردت نفسي على عمل أيب بكر وعمر فلم أجدها 
ؤالء هيهات أن يدرك تقوم بذلك ووجدا عن عمل عمر أشد نفوراً وحاولتها على مثل سنيات عثمان فأبت علي وأين مثل ه

فضلهم غري أين سلكت طريقاً يل فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك ولكل فيه مواكلة حسنة ومشاربة مجيلة ما استقامت السرية فإن مل 
جتدوين خريكم فأنا خري لكم واهللا ال أمحل السيف على من ال سيف معه ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذين وإن مل 

 أغىن إياكم والفتنة فال موا ا -وإن قل- أقوم حبقكم كله فارضوا ببعضه فإا ليست بقائبة قوا وإن السيل إن جاء تترى جتدوين
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  .فإا تفسد املعيشة وتكدر النعمة وتورث االستئصال وأستغفر اهللا يل ولكم مث نزل

  . عن الفرخالفرخ يقال قابت البيضة إذا انفلقت": والقوب"البيضة ": القائبة"

  ".إذا رأيتم فالناً خيطب على منربي فاقتلوه : "حدثنا جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد مرفوعاً: حممد بن بشر العبدي

  .معاوية وتابعه الوليد بن القاسم عن جمالد" فالناً "رواه جندل بن والق عن حممد بن بشر فقال بدل 

  ".إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه: "رة عن أيب سعيد مرفوعاًعن علي بن زيد عن أيب نض: وقال محاد ومجاعة

  . عن عاصم عن زر عن عبد اهللا مرفوعاً حنوه- واه-احلكم بن ظهري 

  ".إذا رأيتم معاوية خيطب على منربي فاقبلوه فإنه أمني مأمون : "وروي بإسناد مظلم عن جابر مرفوعاً. وجاء عن احلسن مرسالً

  . معاوية بن تابوه املنافقهو: ويقال. هذا كذب

مث أغزى ابنه . ملا قتل عثمان ووقع االختالف مل يكن للناس غزو حىت اجتمعوا على معاوية فأغزاهم مرات: قال سعيد بن عبد العزيز
  .يف مجاعة من الصحابة براً وحبراً حىت أجاز م اخلليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على باا مث قفل

بسر بن سعيد أن سعد بن أيب وقاص قال ما رأيت أحداً بعد عثمان أقضى حبق من صاحب هذا الباب يعين الليث عن بكري عن 
  .معاوية

ابن عمر وعبد : إين لست خبريكم وإن فيكم من هو خري مين: عن ثابت موىل سفيان مسعت معاوية وهو يقول: أبو بكر بن أيب مرمي
  .اكم يف عدوكم وأنعمكم لكم والية وأحسنكم خلقاًاهللا ابن عمرو وغريهم ولكين عسيت أن أكون أنك

ما ! عقيل ومعمر عن الزهري حدثين عروة أن املسور بن خمرمة أخربه أنه وفد على معاوية فقضى حاجته مث خال به فقال يا مسور
ر فلم أترك شيئاً فعل طعنك على األئمة؟ قال دعنا من هذا وأحسن قال ال واهللا لتكلمين بذات نفسك بالذي تعيب علي قال مسو

أعيبه عليه إال بينت له فقال ال أبرأ من الذنب فهل تعد لنا يا مسور مانلي من اإلصالح يف أمر العامة فإن احلسنة بعشر أمثاهلا أم تعد 
تك الذنوب وتترك اإلحسان قال ما تذكر إال الذنوب قال معاوية فإنا نعترف هللا بكل ذنب أذنبناه فهل لك يا مسور ذنوب يف خاص

ختشى أن لكك إن مل تغفر؟ قال نعم قال فما جيعلك اهللا برجاء املغفرة أحق مين فواهللا ما أيل من اإلصالح أكثر مما تلي ولكن واهللا 
ال أخري بني أمرين بني اهللا وبني غريه إال اخترت اهللا على ما سواه وإين لعلى دين يقبل فيه العمل وجيزى فيه باحلسنات وجيزى فيه 

  . إال أن يعفو اهللا عنها قال فخصمين قال عروة فلم أمسع املسور ذكر معاوية إال صلى عليهبالذنوب

إين مقل فإن صدقة املقل : تصدقوا وال يقل أحدكم: مسعت معاوية يقول على منرب دمشق: حدثنا يونس بن ميسرة: عمرو بن واقد
  .أفضل من صدقة الغين

خربين عتبة بن حممد أخربين كريب موىل ابن عباس أنه رأى معاوية صلى العشاء مث أوتر أنبأنا عبد ايد عن ابن جريج أ: الشافعي
  .هي واحدة أو مخس أو سبع أو أكثر. ليس أحد منا أعلم من معاوية! بركعة واحدة مل يزد فأخرب ابن عباس فقال أصاب أي بين

  .إن يف بيت مالكم فضالً عن عطائكم وأنا قامسه بينكم: قالخطبنا معاوية ف: حدثنا ابن أيب مرمي عن عطية بن قيس قال: أبو اليمان

رأيت معاوية يف سوق دمشق على بغلة خلفه وصيف قد أردفه : حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس قال: هشام بن عمار
  .عليه قميص مرقوع اجليب
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  .كان معاوية وما رأينا بعده مثله: قال أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال

حدثنا ابن أيب خالد عن الشعيب مسعت معاوية يقول لو أن علياً مل يفعل ما فعل مث كان يف غار لذهب الناس إليه حىت : ابن عيينة
  .يستخرجوه منه

وال عمر قال كان عمر خرياً منه : عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال ما رأيت أحداً أسود من معاوية قلت: العوام بن حوشب
  .أسود منهوكان معاوية 

  .وروي عن أيب يعقوب عن ابن عمر حنوه

عن ابن عمر مثله ولفظه ما رأيت أحداً قط بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أسود من معاوية : وروى ابن إسحاق عن نافع
  .ثاحلدي... قلت كان أسود من عمر؟. فقلت كان أسود من أيب بكر؟ فقال كان أبو بكر خرياً منه وهو كان أسود

ما رأيت رجالً كان أخلق للملك من معاوية كان الناس يردون منه على أرجاء واد : عن مهام بن منبه مسعت ابن عباس يقول: معمر
  .رحب مل يكن بالضيق احلصر العصعص املتغضب يعين ابن الزبري

  .لن ميلك أحد هذه األمة ما ملك معاوية: عن أيب قالبة قال كعب بن مالك: أيوب

  .صحبت معاوية فما رأيت رجالً أثقل حلماً وال أبطأ جهالً وال أبعد أناة منه:  الشعيب عن قبيصة بن جابر قالعن: جمالد

  .إين ألرفع نفسي أن يكون ذنب أوزن من حلمي: ويروى عن معاوية قال

  .سدأغلظ رجل ملعاوية فقال أاك عن السلطان فإن غضبه غضب الصيب وأخذه أخذ األ: عن الشعيب قال: جمالد

واهللا لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك فيقول مباذا؟ فيقولون باخلشب : كان الرجل يقول ملعاوية: حدثنا ابن عون قال: األصمعي
  .إذاً أستقيم: فيقول

  .علمت مبا كان معاوية يغلب الناس كان إذا طاروا وقع وإذا وقعوا طار: عن ابن عباس قال

بيه قال ما غلبين معاوية يف شيء إال باباً واحداً استعملت فالناً فكسر اخلراج فخشي أن أعاقبه ففر عن الشعيب عن زياد بن أ: جمالد
إنه ال ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة أن نلني مجيعاً فيمرح : مين إىل معاوية فكتبت إليه إن هذا أدب سوء ملن قبلي فكتب إيل

  .اس على املهالك ولكن تكون للشدة والفظاظة وأكون أنا للني واأللفةالناس يف املعصية وال نشتد مجيعاً فنحمل الن

  .قضى معاوية عن عائشة مثانية عشر ألف دينار: عن سعيد بن عبد العزيز قال: أبو مسهر

  .بعث معاوية مرة إىل عائشة مبئة ألف فواهللا ما أمست حىت فرقتها: وقال عروة

ألجيزنك جبائزة مل جيزها أحد كان قبلي فأعطاه أربع مئة : لي على معاوية فقالعن ابن بريدة دخل احلسن بن ع: حسني بن واقد
  .ألف

أال : عن مغرية قال بعث احلسن وابن جعفر إىل معاوية يسأالنه فأعطى كلّاً منهما مئة ألف فبلغ ذلك علياً فقال هلما: جرير
  .حرمتنا وجاد هو لناألنك : ؟ قاال!تستحيان؟ رجل نطعن يف عيبه غدوة وعشية تسأالنه املال

ال يسوؤك اهللا وال : شرب شربة من عسل مباء رومة فقضى حنبه مث قال البن عباس! واعجباً للحسن: أبو هالل عن قتادة قال معاوية
: حيزنك يف احلسن قال أما ما أبقى اهللا يل أمري املؤمنني فلن يسوءين اهللا ولن حيزنين قال فأعطاه ألف ألف من بني عروض وعني قال

  .اقسمه يف أهلك
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كيف ال وال أعدم رجالً من العرب قائماً على رأسي يلقح يل كالماً يلزمين : قيل ملعاوية أسرع إليك الشيب قال: روى العتيب قال
  .جوابه فإن أصبت مل أمحد وإن أخطأت سارت به الربد

 حيمل من الكرب ودخل عليه إنسان وهو يبكي إن معاوية قال لقد نتفت الشيب مدة قال وكان خيرج إىل مصاله ورداؤه: قال مالك
  .ما يبكيك؟ قال هذا الذي كنتم متنون يل: فقال

راجعت ما : ما يبكيك؟ قال: ملا أصاب معاوية اللقوة بكى فقال له مروان: عن جمالد عن الشعيب قال: حممد بن احلسن بن أيب يزيد
  .ين وما يبدو مين ولوال هواي يف يزيد ألبصرت قصديكنت عنه عزوفاً كربت سين ورق عظمي وكثر دمعي ورميت يف أحس

    

حدثنا عبد املؤمن بن مهلهل حدثين رجل قال حج معاوية فاطلع يف بئر عادية باألبواء فضربته اللقوة فدخل داره : هشام بن عمار
إن ابن آدم !  مث قال أيها الناسمبكة وأرخى حجابه واعتم بعمامة سوداء على شقه الذي مل يصب مث أذن للناس فحمد اهللا وأثىن عليه

بعرض بالء إما مبتلى ليؤجر أو معاقب بذنب وإما مستعتب ليعتب وما أعتذر من واحدة من ثالث فإن ابتليت فقد ابتلي الصاحلون 
قبلي وإن عوقبت فقد عوقب اخلاطئون قبلي وما آمن أن أكون منهم وإن مرض عضو مين فما أحصي صحيحي ولو كان األمر إىل 

سي ما كان يل على ريب أكثر مما أعطاين فأنا ابن بضع وستني فرحم اهللا من دعا يل بالعافية فواهللا لئن عتب علي بعض خاصتكم نف
  .لقد كنت حدباً على عامتكم فعج الناس يدعون له وبكى

  .عن الشعيب قال أول من خطب جالساً معاوية حني مسن: مغرية

  .ول من جلس على املنرب واستأذن الناس معاوية فأذنوا لهأ: عن ميمون بن مهران قال: أبو املليح

خطبنا معاوية بالصنربة فقال لقد شهد معي صفني ثالث مئة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : وعن عبادة بن نسي
فاً تلقى عليه فلم يلبث أن أخذت معاوية قرة فاختذ حلفاً خفا: إسناده لني يوسف بن عبدة مسعت ابن سريين يقول. بقي منهم غريي

قبحك اهللا من دار مكثت فيك عشرين سنة أمرياً وعشرين سنة خليفة وصرت إىل ما : يتأذى ا فإذا رفعت سأل أن ترد عليه فقال
  .أرى

من قتل مسلماً كان معاوية أول من اختذ الديوان للختم وأمر بالنريوز واملهرجان واختذ املقاصري يف اجلامع وأول : قال الزبري بن بكار
صرباً وأول من قام على رأسه حرس وأول من قيدت بني يديه اجلنائب وأول من اختذ اخلدام اخلصيان يف اإلسالم وأول من بلغ 

  .درجات املنرب مخس عشرة مرقاة وكان يقول أنا أول امللوك

فانقضت خالفة ". الثون سنة مث تكون ملكاً اخلالفة بعدي ث: "فقد روى سفينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. نعم: قلت
النبوة ثالثني عاماً وويل معاوية فبالغ يف التجمل واهليئة وقل أن بلغ سلطان إىل رتبته وليته مل يعهد باألمر إىل ابنه يزيد وترك األمة 

  .من اختياره هلم

 احتضر معاوية قال إين كنت مع رسول اهللا ملا: عن ابن جريج عن احلسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: علي بن عاصم
صلى اهللا عليه وسلم على الصفا وإين دعوت مبشقص فأخذت من شعره وهو يف موضع كذا وكذا فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر 

  .فاحشوا به فمي ومنخري

  .وروي بإسناد عن ميمون بن مهران حنوه
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وفد املقدام بن معدي كرب وعمرو بن األسود ورجل من األسد له : الحدثنا بقية عن حبري عن خالد بن معدان ق: حممد بن مصفى
ومل ال؟ وقد وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه : صحبة إىل معاوية فقال معاوية للمقدام تويف احلسن فاسترجع فقال أتراها مصيبة؟ قال

هل ! أنشدك اهللا: فقال املقدام.  أطفئتما تقول أنت؟ قال مجرة: فقال لألسدي. هذا مين وحسني من علي: وسلم يف حجره وقال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب واحلرير وعن جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم قال فواهللا لقد 

 على ظلمهم إسناده قوي ومعاوية من خيار امللوك الذين غلب عدهلم. عرفت أين ال أجنو منك: رأيت هذا كله يف بيتك فقال معاوية
  .وما هو بربيء من اهلنات واهللا يعفو عنه

عن أيب عبيد اهللا عن عبادة بن نسي قال خطب معاوية فقال إين من زرع قد استحصد وقد طالت إمريت عليكم حىت : املدائين
  .ئيمللتكم ومللتموين وال يأتيكم بعدي خري مين كما أن من كان قبلي خري مين اللهم قد أحببت لقاءك فأحب لقا

اتق اهللا فقد وطأت لك األمر : حدثنا ابن أيب سربة عن مروان بن أيب سعيد بن املعلى قال قال معاوية ليزيد وهو يوصيه: الواقدي
ووليت من ذلك ما وليت فإن يك خرياً فأنا أسعد به وإن كان غري ذلك شقيت به فارفق بالناس وإياك وجبه أهل الشرف والتكرب 

  .عليهم

ة قال ليزيد إن أخوف ما أخافه شيء عملته يف أمرك شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً قلم أظفاره وأخذ إن معاوي: وقيل
  .من شعره فجمعت ذلك فإذا مت فاحش به فمي وأنفي

كنت أوضئ رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم فرتع قميصه : عن أبيه أن معاوية أوصى فقال: عبد األعلى بن ميمون بن مهران
كسانيه فرفعته وخبأت قالمة أظفاره فإذا مت فألبسوين القميص على جلدي واجعلوا القالمة مسحوقة يف عيين فعسى اهللا أن و

  .يرمحين بربكتها

    

  .محيد بن هالل عن أيب بردة قال دخلت على معاوية حني أصابته قرحته فقال هلم يا ابن أخي فانظر فنظرت فإذا هي قد سرت

أال توصي؟ فقال اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وجتاوز حبلمك عن جهل من : ملا احتضر معاوية قيل له: لعالءقال أبو عمرو بن ا
  : مل يرج غريك فما وراءك مذهب وقال

 بعد الموت أدهى وأفظع نحاذر  هو الموت ال منجى من الموت والذي

  .اب اجلبية وباب الصغري فيما بلغينصلى الضحاك بن قيس الفهري على معاوية ودفن بني ب: قال أبو مسهر

ملا ثقل معاوية قال احشوا عيين باإلمثد وأوسعوا رأسي دهناً : عن أيب يعقوب الثقفي عن عبد امللك بن عمري قال: قال أبو عبيدة
ن هو ملا به وهو ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن مث مهد له وأجلس وسند مث قال ليدن الناس فليسلموا قياماً فيدخل الرجل ويقول يقولو

  : أصح الناس فلما خرجوا قال معاوية

  أني لريب الدهر ال أتضعضع  وتجلدي للشامتين أريهم

 كل تميمة ال تنفع ألفيت  المنية أنشبت أظفارها وإذا
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 لوددت أين مل أغرب أخرج معاوية يديه كأما عسيبا خنل فقال هل الدنيا إال ما ذقنا وجربنا واهللا: إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال
  .فيكم إال ثالثاً مث أحلق باهللا قالوا إىل مغفرة اهللا ورضوانه قال إىل ما شاء اهللا قد علم اهللا أين مل آل ولو أراد اهللا أن يغري غري

  .مات معاوية وابنه يزيد حبوارين: وعن عمرو بن ميمون قال

ت معاوية ففزع الناس إىل املسجد فأتيت فلما ارتفع النهار وهم ما: حدثنا خالد بن يزيد حدثين سعيد بن حريث قال: أبو مسهر
يبكون يف اخلضراء وابنه يزيد يف الربية وهو ويل عهده وكان مع أخواله بين كلب فقدم يف زيهم فتلقيناه وهو على خبيت له زجل قال 

بني يديه الضحاك الفهري إىل قرب معاوية وليس عليه عمامة وال سيف وكان عظيم اجلسم مسيناً فسار إىل باب الصغري فرتل ومشى 
الصالة جامعة فاغتسل وخرج فجلس على املنرب وعجل : فصفنا خلفه وكرب أربعاً مث ركب بغلته إىل اخلضراء مث نودي وقت الظهر

  .العطاء وأعفاهم من غزو البحر فافترقوا وما يفضلون عليه أحداً

وعاش سبعاً وسبعني . لثمان بقني منه: يف نصف رجب وقيل: فقيل. نة ستنيمات معاوية يف رجب س: قال الليث وأبو معشر وعدة
  .سنة

مئة وثالثة وستون حديثاً وقد عمل األهوازي مسنده يف جملد واتفق له البخاري ومسلم على أربعة أحاديث " مسند بقي"مسنده يف 
  .وانفرد البخاري بأربعة ومسلم خبمسة

  عدي بن حاتم

احلشرج بن امرىء القيس بن عدي األمري الشريف أبو وهب وأبو طريف الطائي صاحب النيب صلى اهللا ابن عبد اهللا بن سعد بن 
. عليه وسلم ولد حامت طي الذي يضرب جبوده املثل وفد عدي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وسط سنة سبع فأكرمه واحترمه

يثمة بن عبد الرمحن ومتيم بن طرفة وعبد اهللا بن معقل املزين الشعيب وحمل بن خليفة وسعيد بن جبري وخ: له أحاديث روى عنه
  .ومصعب بن سعد ومهام بن احلارث وأبو إسحاق السبيعي وآخرون

وكان أحد من قطع برية السماوة مع خالد بن الوليد إىل الشام وقد وجهه خالد باألمخاس إىل الصديق نزل الكوفة مدة مث قرقيسيا 
  .من اجلزيرة

كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حامت وهو إىل جنيب ال آتيه : عن ابن سريين عن أيب عبيدة بن حذيفة قال: أيوب السختياين
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم فكرهته مث كنت بأرض الروم فقلت لو أتيت هذا الرجل فإن كان صادقاً تبعته : مث أتيته فسألته فقال

أسلم تسلم قلت إن يل ديناً قال أنا أعلم بدينك منك ألست ترأس قومك؟ ! يا عدي:  يلفلما قدمت املدينة استشرفين الناس فقال
مث قال يا عدي أسلم . قلت بلى قال ألست ركوسياً تأكل املرباع قلت بلى قال فإن ذلك ال حيل لك يف دينك فتضعضعت لذلك

 إلباً واحداً هل أتيت احلرية؟ قلت مل آا وقد علمت تسلم فأظن مما مينعك أن تسلم خصاصة تراها مبن حويل وأنك ترى الناس علينا
! كسرى بن هرمز: مكاا قال توشك الظعينة أن ترحتل من احلرية بغري جوار حىت تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنوز كسرى قلت

  .قال كسرى بن هرمز وليفيضن املال حىت يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة

  . وأحلف باهللا لتجيئن الثالثة يعين فيض املالفلقد رأيت اثنتني: قال عدي

أعرفك أقمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت : أما تعرفين؟ قال: روى قيس بن أيب حازم أن عدي بن حامت جاء إىل عمر فقال



الذهيب-سري أعالم النبالء  422  

  .إذ أدبروا

    

  .ما دخل وقت صالة حىت أشتاق إليها: حدثت عن الشعيب عن عدي قال: قال ابن عيينة

  .يمت الصالة منذ أسلمت إال وأنا على وضوءما أق: وعنه

  .كان عدي بن حامت على طيء يوم صفني مع علي: قال أبو عبيدة

أما : وروى سعيد بن عبد الرمحن عن ابن سريين قال ملا قتل عثمان قال عدي ال ينتطح فيها عرتان ففقئت عينه يوم صفني فقيل له
  .ثرية وقيل قتل ولده يومئذقلت ال ينتطح فيها عرتان قال بلى وتفقأ عيون ك

  .رأيت عدياً رجالً جسيماً أعور يسجد على جدار ارتفاعه حنو ذراع: قال أبو إسحاق

  .عاش عدي بن حامت مئة ومثانني سنة: قالوا: قال أبو حامت السجستاين

  . نقيم ببلد يشتم فيه عثمانال: عن مغرية قال خرج عدي وجرير البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة فرتلوا قرقيسياء وقالوا: جرير

  .مات عدي سنة سبع وستني وله مئة وعشرون سنة: قال ابن الكليب

  .سنة مثان وستني وقيل سنة ست وستني: وقال ابن سعد

  زيد بن أرقم

يقال ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج أبو عمرو ويقال أبو عامر و
شهد غزوة مؤتة وغريها وله عدة . أبو سعيد ويقال أبو سعد ويقال أبو أنيسة األنصاري اخلزرجي نزيل الكوفة من مشاهري الصحابة

  .أحاديث

عبد الرمحن بن أيب ليلى وأبو عمرو الشيباين وطاووس والنضر بن أنس ويزيد بن حيان التيمي وأبو إسحاق الشيباين : حدث عنه
  .باح وعدةوعطاء بن أيب ر

أنبأنا عبد اهللا بن أيب بكر عن بعض قومه عن زيد ابن أرقم قال كنت يتيماً يف حجر ابن رواحة فخرج يب معه إىل : قال ابن إسحاق
  .مؤتة مرديف على حقيبة رحله

د بن أرقم وزيد أسامة وابن عمر والرباء وزي: رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفراً يوم أحد استصغرهم منهم: وعن عروة قال
  .بن ثابت وجعلهم حرساً للذرية

أرأيت يا زيد إن كانت : "رمدت فعادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن أبيه قال زيد بن أرقم: يونس بن أيب إسحاق
  ".نب لكإذاً تلقى اهللا وال ذ"ويف لفظ ". إن فعلت دخلت اجلنة: "أصرب وأحتسب قال: قلت" عيناك ملا ما كيف تصنع؟

  .من طريق أنيسة أن أباها زيد بن أرقم عمي بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم مث رد اهللا عليه بصره" مسند أيب يعلى"ويف 

  .سل زيد بن أرقم فإنه خري مين وأعلم: سألت الرباء عن الصرف فقال: قال أبو املنهال

ال تنفقوا على : سلم يف غزاة فسمعت عبد اهللا بن أيب ابن سلول يقولكنت مع النيب صلى اهللا عليه و: عن زيد بن أرقم: أبو إسحاق
من عند رسول اهللا حىت ينفضوا من عنده ولئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فحدثت به عمي فأتى النيب صلى اهللا 
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اؤوا فحلفوا باهللا ما قالوا فصدقه رسول اهللا عليه وسلم فأخربه فدعاين رسول اهللا فأخربته فبعث إىل عبد اهللا بن أيب وأصحابه فج
إذا " ما أردت إىل أن كذبك رسول اهللا ومقتك فأنزل اهللا : صلى اهللا عليه وسلم وكذبين فدخلين من ذلك هم وقال يل عمي

  ".إن اهللا قد صدقك يا زيد : "فدعاهم رسول اهللا فقرأها عليهم مث قال" جاءكم املنافقون 

  . حممد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم حنواً منهوروى شعبة عن احلكم عن

  .تويف زيد بن أرقم سنة ست وستني: قال املدائين وخليفة

  .وقال الواقدي وإبراهيم بن املنذر احلزامي مات بالكوفة سنة مثان وستني

  .وقد طول ترمجته أبو القاسم ابن عساكر

  أبو سعيد الخدري

لك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج واسم األجبر خدرة اإلمام ااهد مفيت املدينة سعد بن ما
  .وقيل بل خدرة هي أم األجبر

  .وأخو أيب سعيد ألمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدريني

  .استشهد أبوه مالك يوم أحد وشهد أبو سعيد اخلندق وبيعة الرضوان

  .ه وسلم فأكثر وأطاب وعن أيب بكر وعمر وطائفة وكان أحد الفقهاء اتهدينوحدث عن النيب صلى اهللا علي

    

ابن عمر وجابر وأنس ومجاعة من أقرانه وعامر ابن سعد وعمرو بن سليم وأبو سلمة بن عبد الرمحن ونافع العمري : حدث عنه
وكل الناجي وأبو نضرة العبدي وأبو صاحل السمان وبسر بن سعيد وبشر بن حرب النديب وأبو الصديق الناجي وأبو الوداك وأبو املت

وسعيد بن املسيب وعبد اهللا بن خباب وعبيد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري وعبد الرمحن بن أيب نعم وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 
ن حيىي وحممد بن علي الباقر وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعطية العويف وأبو هارون العبدي وعياض بن عبد اهللا وقزعة ب

  .وأبو اهليثم سليمان بن عمرو العتواري وسعيد بن جبري واحلسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرمحن وخلق كثري

عرضت يوم أحد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن ثالث عشرة فجعل أيب يأخذ : وعن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه قال
  .رده فردين: إنه عبل العظام وجعل نيب اهللا يصعد يف النظر ويصوبه مث قال! رسول اهللايا : بيدي ويقول

عليك بتقوى اهللا فإنه رأس كل شيء وعليك باجلهاد فإنه : أنبأنا عقيل بن مدرك يرفعه إىل أيب سعيد اخلدري قال: إمساعيل بن عياش
 أهل السماء وذكرك يف أهل األرض وعليك بالصمت إال يف حق رهبانية اإلسالم وعليك بذكر اهللا وتالوة القرآن فإنه روحك يف

  .فإنك تغلب الشيطان

أنه مل يكن أحد من أحداث أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم من أيب سعيد : وروى حنظلة بن أيب سفيان عن أشياخه
  .اخلدري

احلرة غاراً فدخل عليه فيه رجل مث خرج فقال لرجل من دخل أبو سعيد يوم : مسعت أبا نضرة حيدث قال: قال أبو عقيل الدورقي
أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي إىل باب الغار ويف عنق أيب سعيد السيف قال أليب سعيد اخرج قال ال أخرج : أهل الشام
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ر قال أنت أبو سعيد وإن تدخل أقتلك فدخل الشامي عليه فوضع أبو سعيد السيف وقال بؤ بإمثي وإمثك وكن من أصحاب النا
  .اخلدري قال نعم قال فاستغفر يل غفر اهللا لك

  .رأيت أبا سعيد اخلدري يلبس اخلز: عن وهب بن كيسان قال: عبد اهللا بن عمر

  .عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب رافع قال رأيت أبا سعيد حيفي شاربه كأخي احللق: ابن عجالن

  .أليب سعيد اخلدري باملكرر ألف حديث ومئة وسبعني حديثاً" مسنده الكبري"وقد روى بقي بن خملد يف 

  .مات سنة أربع وسبعني: قال الواقدي ومجاعة

وقال . مات سنة ثالث وستني: مسعته يقول: والبن املديين مع جاللته يف وفاة أيب سعيد قوالن شذ ما ووهم فقال إمساعيل القاضي
  .مات بعد احلرة بسنة: قال علي: البخاري

ا إسحاق بن طارق أخربنا يوسف بن خليل أخرنا اللبان أخربنا احلداد أخربنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن حممد بن عمرو أخربنا أخربن
أبو حصني أخربنا حيىي بن عبد احلميد أخربنا محاد بن زيد عن املعلى بن زياد عن العالء بن بشري عن أيب الصديق الناجي عن أيب 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن أناس من ضعفة املسلمني ما أظن رسول اهللا يعرف أحداً منهم وإن أتى علينا رسول : سعيد قال
؟ "مبا كنتم تراجعون: "بعضهم ليتوارى من بعض من العري فقال رسول اهللا بيده فأدارها شبه احللقة قال فاستدارت له احللقة فقال

احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرت أن أصرب : "مث قال" وا ملا كنتم فيهفعود: "قالوا هذا رجل يقرأ لنا القرآن ويدعو لنا قال
ليبشر فقراء املؤمنني بالفوز يوم القيامة قبل األغنياء مبقدار مخس مئة عام هؤالء يف اجلنة يتنعمون وهؤالء : "مث قال" نفسي معهم

  ".حياسبون

  .تابعه جعفر بن سليمان عن املعلى أخرجه أبو داود وحده

د أيب سعيد ألف ومئة وسبعون حديثاً ففي البخاري ومسلم ثالثة وأربعون وانفرد البخاري بستة عشر حديثاً ومسلم باثنني مسن
  ومخسني 

  سفينة

كان عبداً ألم سلمة فأعتقته وشرطت عليه خدمة رسول اهللا صلى اهللا عليه . موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو عبد الرمحن
  .وسلم ما عاش

  .أربعة عشر حديثاً وحديثه خمرج يف الكتب سوى صحيح البخاري" مسند بقي"ي له يف رو

ابناه عمر وعبد الرمحن واحلسن البصري وسعيد بن مجهان وحممد بن املنكدر وأبو رحيانة عبد اهللا بن مطر وسامل بن : حدث عنه
  .عبد اهللا وصاحل أبو اخلليل وغريهم

  .ومان وقيل قيسر: وسفينة لقب له وامسه مهران وقيل

  .فلزمه ذلك" ما أنت إال سفينة: "إنه محل مرة متاع الرفاق فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل

    

أنه ركب البحر فانكسر م املركب فألقاه البحر إىل الساحل فصادف األسد : وروى أسامة بن زيد عن حممد بن املنكدر عن سفينة
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  .مث مههم فظننت أنه يعين السالم: قال. ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدله األسد على الطريقأنا سفينة مو! أيها األسد: فقال

  .تويف بعد سنة سبعني

  جندب

  .ابن عبد اهللا بن سفيان اإلمام أبو عبد اهللا البجلي العلقي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وله عدة أحاديث. نزل الكوفة والبصرة

بن سريين وأبو عمران اجلوين وأنس بن سريين وعبد امللك بن عمري واألسود بن قيس وسلمة بن كهيل وأبو احلسن وا: روى عنه
  .السوار العدوي وآخرون

شيعنا جندباً فقلت له أوصنا قال أوصيكم بتقوى اهللا وأوصيكم بالقرآن فإنه نور : عن قتادة عن يونس بن جبري قال: شعبة وهشام
هار فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بالء فقدم مالك دون دينك فإن جتاوز البالء فقدم بالليل املظلم و هدى بالن

  .مالك ونفسك دون دينك فإن املخروب من خرب دينه واملسلوب من سلب دينه واعلم أنه ال فاقة بعد اجلنة وال غىن بعد النار

لماناً حزاورة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتعلمنا اإلميان قبل أن عن أيب عمران اجلوين عن جندب قال كنا غ: محاد بن جنيح
  .نتعلم القرآن مث تعلمنا القرآن فازددنا به إمياناً

  .وهو غري.  وبقي إىل حدود سنة سبعني-وقد ينسب إىل جده-عاش جندب البجلي 

  جندب األزدي

روى عن النيب وعن علي . زدي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلمجندب بن كعب أبو عبد اهللا األ: فذاك جندب بن عبد اهللا ويقال
  .وسلمان الفارسي

  .أبو عثمان النهدي واحلسن البصري ومتيم بن احلارث وحارثه بن وهب: حدث عنه

  .جندب اخلري وهو الذي قتل املشعوذ: قدم دمشق ويقال له

الوليد بن عقبة األمري فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه وال يضره أن ساحراً كان يلعب عند : روى خالد احلذاء عن أيب عثمان النهدي
  .3األنبياء ". أفتأتون السحر وأنتم تبصرون " فقام جندب إىل السيف فأخذه فضرب عنقه مث قرأ 

  ".حد الساحر ضربه بالسيف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن احلسن عن جندب اخلري قال: إمساعيل بن مسلم

عة عن أيب األسود أن الوليد كان بالعراق فلعب بني يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل مث يصيح به فيقوم خارجاً فريتد ابن هلي
إليه رأسه فقال الناس سبحان اهللا سبحان اهللا ورآه رجل من صاحلي املهاجرين فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب ليلعب 

  .ن كان صادقاً فليحي نفسه فسجنه الوليد فهربه السجان لصالحهفاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إ

جاء ساحر من بابل فأخذ يري الناس األعاجيب يريهم حبالً يف املسجد وعليه فيل : وعن أيب خمنف لوط عن خاله عن رجل قال
ل له قم فيعود حياً فرأى ميشي ويري محاراً يشتد حىت جييء فيدخل من فمه وخيرج من دبره ويضرب عنق رجل فيقع رأسه مث يقو

جندب بن كعب ذلك فأخذ سيفاً وأتى والناس جمتمعون على الساحر فدنا منه فضربه فأذرى رأسه وقال أحي نفسك فأراد الوليد 
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  .بن عقبة قتله فلم يستطع وحبسه

ا روى شيئاً شهد صفني جندب بن زهري بن احلارث الغامدي األزدي الكويف قيل له صحبة وم: وجندب بن عبد اهللا بن زهري وقيل
  .مع علي أمرياً كان على الرجالة فقتل يومئذ

جندب اخلري هو جندب بن عبد اهللا بن ضبة وجندب بن كعب هو قاتل الساحر وجندب بن عفيف وجندب بن : وقال أبو عبيد
  .زهري قتل بصفني وكان على الرجالة فاألربعة من األزد

  .ألزدي قتل يوم صفني مع معاوية نقله ابن عساكر وأن جده من املهاجرينوجندب بن جندب بن عمرو بن محمة الدوسي ا

  النابغة الجعدي

  .أبو ليلى شاعر زمانه له صحبة ووفادة ورواية وهو من بين عامر بن صعصعة

  .وكان يتنقل يف البالد وميتدح األمراء وامتد عمره قيل عاش إىل حدود سنة سبعني. عاش مئة وعشرين سنة: يقال

  .امسه قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة بن جعدة: مد بن سالمقال حم

  : إنه قال يف ابن الزبري: وقيل

 والفاروق فارتاح معدم عثمان  لنا الصديق لما وليتنا حكيت

 صباحاً حالك الليل مظلم فعاد  وسويت بين الناس في الحق فاستووا

  .يعلى بن األشدق ومل يصح ذلكوقد حدث عنه . يف أبيات فأمر له بسبع قالئص ومتر وبر

  .امسه حيان بن قيس وكان فيه دين وخري: وقيل. وشعره سائر كثري. عاش مئة ومثانني سنة وقيل أكثر من ذلك: ويقال

  عمرو بن أمية

    

شركني شهد مع امل: ابن خويلد بن عبد اهللا بن إياس أبو أمية الضمري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هارون احلمال
  .بدراً وأحداً

بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية وحده وبعثه رسوالً إىل النجاشي وغزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى : قلت
  .أحاديث

  .ابناه جعفر وعبد اهللا وابن أخيه الزبرقان بن عبد اهللا: حدث عنه

  .هللا عليه وسلم أكل من كتف حيتز منها مث صلى ومل يتوضأعن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن النيب صلى ا: الزهري

  .أسلم حني انصرف املشركون عن أحد قال وكان شجاعاً مقداماً أول مشاهده بئر معونة: قال ابن سعد

لنيب بعثين ا: حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد اهللا بن علقمة بن الفغواء اخلزاعي عن أبيه قال: ابن محيد
صلى اهللا عليه وسلم مبال إىل أيب سفيان يفرقه يف فقراء قريش وهم مشركون يتألفهم فقال يل التمس صاحباً فلقيت عمرو بن أمية 

يا علقمة إذا بلغت بين ضمرة فكن من : "الضمري فقال أنا أخرج معك فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يل دونه
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فخرجنا حىت إذا جئنا األبواء وهي بالد بين ضمرة قال " أخوك البكري وال تأمنه: " قول القائلأخيك على حذر فإين قد مسعت
عمرو بن أمية إين أريد أن آيت بعض قومي ها هنا حلاجة يل قلت ال عليك فلما وىل ضربت بعريي وذكرت ما أوصاين به النيب صلى 

 القسي والنبل فلما رأيتهم ضربت بعريي فلما رآين قد فت القوم أدركين اهللا عليه وسلم فإذا هو واهللا قد طلع بنفر منهم معه معهم
من رأى : فقال جئت قومي وكانت يل إليهم حاجة فقلت أجل فلما قدمت مكة دفعت املال إىل أيب سفيان فجعل أبو سفيان يقول

  .أبر من هذا وأوصل إنا جناهده ونطلب دمه وهو يبعث إلينا بالصالت

ن يعقوب عن جعفر بن عمرو بن أمية قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية إىل النجاشي فوجد ع: حامت بن إمساعيل
هلم باباً صغرياً يدخلون منه مكفرين فدخل منه القهقرى فشق عليهم ومهوا به فقال له النجاشي ما منعك؟ قال إنا ال نصنع هذا 

ما استطاع : عيسى عبد قال ما تقولون يف عيسى؟ قال كلمة اهللا وروحه قالبنبينا قال صدق دعوه فقيل للنجاشي إنه يزعم أن 
  .تويف عمرو بن أمية زمن معاوية. عيسى أن يعدو ذلك

  رافع بن خديج

ابن رافع بن عدي بن تزيد األنصاري اخلزرجي املدين صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم استصغر يوم بدر وشهد أحداً واملشاهد 
أنا أشهد لك يوم القيامة : "أحد فانتزعه فبقي النصل يف حلمه إىل أن مات وقيل إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوأصابه سهم يوم 

."  

  .روى مجاعة أحاديث وكان صحراوياً عاملاً باملزارعة واملساقاة

 وابنه رفاعة بن رافع بشري بن يسار وحنظلة بن قيس والسائب بن يزيد وعطاء بن أيب رباح وجماهد ونافع العمري: حدث عنه
  .وحفيده عباية بن رفاعة وآخرون

  .إنه ممن شهد وقعة صفني مع علي: وقيل

كنت يف جنازة رافع بن خديج ونسوة يبكني ويولولن على : أخربنا بشر بن حرب قال: -وهو ثقة- قال خالد بن يزيد اهلدادي 
امليت يعذب ببكاء أهله : "وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالإن رافعاً شيخ كبري ال طاقة له بعذاب اهللا : رافع فقال ابن عمر

  ".عليه 

رأيت ابن عمر أخذ بعمودي جنازة رافع بن خديج فجعله على منكبه ميشي بني : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك قال: شعبة
  .إن امليت يعذب ببكاء احلي: يدي السرير حىت انتهى إىل القرب وقال

  .ديج ممن يفيت باملدينة يف زمن معاوية وبعدهكان رافع بن خ: قلت

  .تويف يف سنة أربع أو ثالث وسبعني وله ست ومثانون سنة رضي اهللا عنه وله عدة بنني

  .نعم ما رأيتم: عن بشر بن حرب قال ملا مات رافع بن خديج قيل البن عمر أخروه ليلته ليؤذنوا أهل القرى قال: محاد بن زيد

 بن عبيد اهللا بن رافع قال تويف رافع فأيت جبنازته وعلى املدينة رجل أعرايب زمن الفتنة فأيت به قبل أن عن عثمان: هشام بن سعد
  .ال تصلوا عليه حىت تطلع الشمس: تطلع الشمس فقال ابن عمر
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ابن ست مات رافع بن خديج يف أول سنة أربع وسبعني وهو : وروى الواقدي عن بعض ولد رافع بن خديج عن بشري بن يسار قال
  .ومثانني

  سمرة بن جندب

  .ابن هالل الفزاري من علماء الصحابة نزل البصرة له أحاديث صاحلة

ابنه سليمان وأبو قالبة اجلرمي وعبد اهللا بن بريدة وأبو رجاء العطاردي وأبو نضرة العبدي واحلسن البصري وابن : حدث عنه
  .سريين ومجاعة

    

ة اختالف يف االحتجاج بذلك وقد ثبت مساع احلسن من مسرة ولقيه بال ريب صرح بذلك فيما روى احلسن بن مسر-وبني العلماء 
  .يف حديثني

 من - يف بيت-حدثنا شعبة عن أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعشرة : معاذ بن معاذ
  .فكان مسرة آخرهم موتاً: و نضرةقال أب. فيهم مسرة بن جندب" آخركم موتاً يف النار: "أصحابه

  .هذا حديث غريب جداً ومل يصح أليب نضرة مساع من أيب هريرة وله شويهد

روى إمساعيل بن حكيم عن يونس عن احلسن عن أنس بن حكيم قال كنت أمر باملدينة فألقى أبا هريرة فال يبدأ بشيء حىت يسألين 
آخركم موتاً : "شرة يف بيت فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجوهنا مث قالعن مسرة فإذا أخربته حبياته فرح فقال إنا كنا ع

  .فقد مات منا مثانية فليس شيء أحب إيل من املوت" يف النار

كنت إذا قدمت على أيب حمذورة سألين عن مسرة وإذا : وروى حنوه محاد بن سلمة عن علي بن جدعان عن أوس بن خالد قال
إين كنت أنا وهو وأبو هريرة يف بيت فجاء النيب صلى اهللا :  عن أيب حمذورة فقلت أليب حمذورة يف ذلك فقالقدمت على مسرة سألين

  .فمات أبو هريرة مث مات أبو حمذورة" آخركم موتاً يف النار: "عليه وسلم فقال

فمات " آخركم موتاً يف النار: "عن ابن طاووس وغريه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب هريرة ومسرة بن جندب وآخر: معمر
  .فمات قبل مسرة. الرجل قبلهما فكان إذا أراد الرجل أن يغيظ أبا هريرة يقول مات مسرة فيغشى عليه ويصعق

  .وقتل مسرة بشراً كثرياً

 ما نشفت ما يف األرض بقعة نشفت من الدم: حدثنا عامر بن أيب عامر قال كنا يف جملس يونس بن عبيد فقالوا: سليمان بن حرب
  .زياد وابنه ومسرة: من فعل ذلك؟ قال: نعم من بني قتيل وقطيع قيل: هذه يعنون دار اإلمارة قتل ا سبعون ألفاً فسألت يونس فقال

  .نرجو له بصحبته: قال أبو بكر البيهقي

  .كان مسرة عظيم األمانة صدوقاً: وعن ابن سريين قال

عاوية عن رجل أن مسرة استجمر فغفل عن نفسه حىت احترق فهذا إن صح فهو مراد النيب حدثنا عبد اهللا بن م: وقال هالل بن العالء
  .صلى اهللا عليه وسلم يعين نار الدنيا

  .سنة تسع ومخسني: مات مسرة سنة مثان ومخسني وقيل
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  .أنه سقط يف قدر مملوءة ماء حاراً كان يتعاجل به من الباردة فمات فيها: ونقل ابن األثري

  .ن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إىل الكوفة ويستخلفه على الكوفة إذا سار إىل البصرةوكان زياد ب

  .وكان احلسن وابن سريين يثنيان عليه رضي اهللا عنه. وكان شديداً على اخلوارج قتل منهم مجاعة

  جابر بن سمرة

وله أيضاً عن عمر وسعد وأيب .  ورواية أحاديثله صحبة مشهورة. أبو عبد اهللا: ابن جنادة بن جندب أبو خالد السوائي ويقال
أيوب ووالده شهد اخلطبة باجلابية وسكن الكوفة حدث عنه الشعيب ومتيم بن طرفة ومساك بن حرب وعبد امللك بن عمري وأبو خالد 

بن خاله عامر بن سعد الواليب وزياد بن عالقة وحصني بن عبد الرمحن وأبو إسحاق السبيعي وأبو عون حممد بن عبيد اهللا الثقفي وا
  .ابن أيب وقاص

  .وشهد فتح املدائن وخلف من األوالد خالداً وطلحة وساملاً. وله بالكوفة دار وعقب. وهو وأبوه من حلفاء زهرة

عن مساك عن جابر بن مسرة قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مير بنا فيمسح خدودنا فمر ذات يوم فمسح خدي فكان : شعبة
  .مسحه أحسناخلد الذي 

  .مات جابر بن مسرة يف والية بشر بن مروان على العراق: قال ابن سعد

  .تويف سنة ست وسبعني: وقال خليفة

  .مات سنة ست وستني واألول أصح: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم

  .وبكل حال مات قبل جابر بن عبد اهللا يقع يل من عواليهما

  حبيب بن مسلمة

  .له صحبة ورواية يسرية. د الرمحن وقيل أبو مسلمة القرشي الفهريابن مالك األمري أبو عب

  .جنادة بن أيب أمية وزياد بن جارية وقزعة بن حيىي وابن أيب مليكة ومالك بن شرحبيل: حدث عنه

  .وجاهد يف خالفة أيب بكر وشهد الريموك أمرياً وسكن دمشق وكان مقدم ميسرة معاوية نوبة صفني

  .يب صلى اهللا عليه وسلم نفل الثلثشهدت الن: وهو القائل

حبيب الروم لكثرة دخوله بغزوهم وويل أرمينية ملعاوية فمات ا : كان يقال له: وقيل. وكان يف غزوة تبوك ابن إحدى عشرة سنة
  .سنة اثنتني وأربعني وله نكاية قوية يف العدو

  ".تاريخ دمشق"له أخبار يف 

  جابر بن عبد اهللا

    

بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة اإلمام الكبري اتهد احلافظ صاحب رسول اهللا صلى اهللا ابن عمرو بن حرام 
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  .عليه وسلم أبو عبد اهللا وأبو عبد الرمحن األنصاري اخلزرجي السلمي املدين الفقيه

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن عمر وعلي روى علماً كثرياً. من أهل بيعة الرضوان وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً
  .وأيب بكر وأيب عبيدة ومعاذ بن جبل والزبري وطائفة

ابن املسيب وعطاء بن أيب رباح وسامل بن أيب اجلعد واحلسن البصري واحلسن بن حممد بن احلنفية وأبو جعفر الباقر : حدث عنه
يان طلحة بن نافع وجماهد والشعيب وسنان بن أيب سنان الديلي وأبو املتوكل وحممد بن املنكدر وسعيد بن ميناء وأبو الزبري وأبو سف

الناجي وحممد بن عباد بن جعفر ومعاذ بن رفاعة ورجاء بن حيوة وحمارب بن دثار وسليمان بن عتيق وشرحبيل بن سعد وطاووس 
 دينار وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان وأبو وعاصم بن عمر بن قتادة وعبيد اهللا بن مقسم وعبد اهللا بن حممد بن عقيل وعمرو بن

  .بكر املدين وطلحة بن خراش وعثمان بن سراقة وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب عمار وعبد اهللا بن أيب قتادة وخلق

ريني استشهد يوم عاش بعد ابن عمر أعواماً وتفرد شهد ليلة العقبة مع والده وكان والده من النقباء البد. وكان مفيت املدينة يف زمانه
أحد وأحياه اهللا تعاىل وكلمه كفاحاً وقد انكشف عنه قربه إذ أجرى معاوية عيناً عند قبور شهداء أحد فبادر جابر إىل أبيه بعد دهر 

فوجده طرياً مل يبل وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد وقعد ألجل أخواته مث شهد اخلندق وبيعة الشجرة وشاخ وذهب بصره 
  .سعنيوقارب الت

استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البعري مخساً وعشرين مرة وقد ورد : روى محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر قال
  .أنه شهد بدراً

  .كنت أمتح ألصحايب يوم بدر: حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال: قال حممد بن عبيد

  .بر بن عبد اهللا سنة جاور مبكةلقي عطاء وعمرو جا: قال ابن عيينة

  .إنه عاش أربعاً وتسعني سنة فعلى هذا كان عمره يوم بدر مثاين عشرة سنة: وقيل

أخربنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر قال غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة مل أقدر أن : الواقدي
  .وايت وكن تسعاً فكان أول ما غزوت معه محراء األسدأغزو حىت قتل أيب بأحد كان خيلفين على أخ

رحل جابر بن عبد اهللا يف آخر عمره إىل مكة يف أحاديث مسعها مث انصرف إىل : وروى ابن عجالن عن عبيد اهللا بن مقسم قال
  .املدينة

  .ويروى أن جابراً رحل يف حديث القصاص إىل مصر ليسمعه من عبد اهللا بن أنيس

أخربنا حممد بن عمر حدثين خارجة بن احلارث قال مات جابر بن عبد اهللا سنة مثان وسبعني وهو ابن : ملنقريسليمان بن داود ا
  .وكان قد ذهب بصره ورأيت على سريره برداً وصلى عليه أبان بن عثمان وهو وايل املدينة. أربع وتسعني سنة

  .كنت يف جيش خالد يف حصار دمشق: وروي عن جابر قال

أنتم : "قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية: وقال جابر.  شهد جابر العقبة مع السبعني وكان أصغرهم:قال ابن سعد
  .وكنا ألفاً وأربع مئة" اليوم خري أهل األرض

  .عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ال أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعلقت: وقال جابر

  .كف بصر جابر: موقال زيد بن أسل
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وروى الواقدي عن أيب بن عباس عن أبيه قال كنا مبىن فجعلنا خنرب جابراً مبا نرى من إظهار قطف اخلز والوشي يعين السلطان وما 
  .يصنعون فقال ليت مسعي قد ذهب كما ذهب بصري حىت ال أمسع من حديثهم شيئاً وال أبصره

 ملا حج فرحب به فكلمه يف أهل املدينة أن يصل أرحامهم فلما خرج أمر له خبمسة ويروى أن جابراً دخل على عبد امللك بن مروان
  .آالف درهم فقبلها

هلك جابر بن عبد اهللا فحضرنا يف بين سلمة فلما خرج سريره من حجرته إذا حسن بن حسن بن علي بن : وعن أيب احلويرث قال
 العمودين فيأىب عليهم فسأله بنو جابر إال خرج فخرج وجاء أيب طالب بني عمودي السرير فأمر به احلجاج أن خيرج من بني

احلجاج حىت وقف بني العمودين حىت وضع فصلى عليه مث جاء إىل القرب فإذا حسن بن حسن قد نزل يف القرب فأمر به احلجاج أن 
  .خيرج فأىب فسأله بنو جابر باهللا فخرج فاقتحم احلجاج احلفرة حىت فرغ منه

  .ه حممد بن عباد املكي عن حنظلة بن عمرو األنصاري عن أيب احلويرثهذا حديث غريب روا

    

وكان آخر من شهد العقبة موتاً رضي . ويف وقت وفاة جابر كان احلجاج على إمرة العراق فيمكن أن يكون قد وفد حاجاً أو زائراً
إنه عاش أربعاً وتسعني : قيل. عيم سنة سبع وسبعنيوقال أبو ن. قال الواقدي وحيىي بن بكري وطائفة مات سنة مثان وسبعني. اهللا عنه

  .سنة وأضر بأخرة

مسنده بلغ ألفاً ومخس مئة وأربعني حديثاً اتفق له الشيخان على مثانية ومخسني حديثاً وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثاً 
  .ومسلم مبئة وستة وعشرين حديثاً

  .كان جابر بن عبد اهللا عريفاً عرفه عمر: د عن أيب نضرة قالحدثنا حممد بن دينار عن سعيد بن يزي: التبوذكي

  .كان جابر ال يبلغ إزاره كعبه وعليه عمامة بيضاء رأيته قد أرسلها من ورائه: حدثنا أبو بكر املدين قال: يعلى بن عبيد

  .قدح مصفراً حليته ورأسه بالورس ويف يده - وقد عمي-أتانا جابر وعليه مالءتان : وقال عاصم بن عمر

  .أخربنا سلمة بن وردان رأيت جابراً أبيض الرأس واللحية رضي اهللا عنه: الواقدي

  البراء بن عازب

  .ابن احلارث الفقيه الكبري أبو عمارة األنصاري احلارثي املدين نزيل الكوفة من أعيان الصحابة

كنت أنا وابن عمر لدة وروى أيضاً : وم بدر وقالروى حديثاً كثرياً وشهد غزوات كثرية مع النيب صلى اهللا عليه وسلم واستصغر ي
  .عن أيب بكر الصديق وخاله أيب بردة بن نيار

عبد اهللا بن يزيد اخلطمي و أبو جحيفه السوائي الصحابيان وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عمر زاذان وأبو : حدث عنه
  .إسحاق السبيعي وطائفة سواهم

  .يف سنة إحدى وسبعني عن بضع ومثانني سنةتو: تويف سنة اثنتني وسبعني وقيل

  .مل نسمع له بذكر يف املغازي: وأبوه من قدماء األنصار قال الواقدي

  .غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة: وروى أبو إسحاق عن الرباء قال
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  .حدثنا أبو إسحاق رأيت على الرباء خامتاً من ذهب فيه ياقوتة: األعمش

  .اثنان وعشرون حديثاً وانفرد البخاري خبمسة عشر حديثاً ومسلم بستة" الصحيحني" ثالث مئة ومخسة أحاديث له يف مسنده

  ومن بقايا صغار الصحابة

  عبد اهللا بن يزيد

وكان أحد من بايع بيعة الرضوان . ابن زيد بن حصني األمري العامل األكمل أبو موسى األنصاري االوسي اخلطمي املدين مث الكويف
  .عمره يومئذ سبع عشرة سنة

  .له أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان

  .سبطه عدي بن ثابت والشعيب وحمارب بن دثار وأبو إسحاق السبيعي وآخرون: حدث عنه

  .دجباًرأيت على عبد اهللا بن يزيد خامتاً من ذهب وطليساناً م: عن ثابت بن عبيد قال: مسعر

حدثنا جحاف بن عبد الرمحن عن عاصم بن عمر عن حممود بن لبيد أن الفيل ملا برك على أيب عبيد الثقفي يوم اجلسر : الواقدي
  .قاتلوا عن أمريكم مث ساق مسرعاً فأخرب عمر اخلرب: فقتله هرب الناس فسبقهم عبد اهللا بن يزيد اخلطمي فقطع اجلسر وقال

  . الذين توفوا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلموقد كان والده من الصحابة

وقد شهد عبد اهللا مع اإلمام علي صفني والنهروان وويل إمرة الكوفة البن الزبري فجعل الشعيب كاتب سره يف سنة مخس وستني مث 
  .عزل بعبد اهللا بن مطيع

  .مات قبل السبعني وله حنو من مثانني سنة رضي اهللا عنه

  الربيع بنت معوذ

عمرت دهراً . ن عفراء األنصارية من بين النجار هلا صحبة ورواية وقد زارها النيب صلى اهللا عليه وسلم صبيحة عرسها صلة لرمحهااب
  .وروت أحاديث

أبو سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار وعبادة ابن الوليد بن عبادة وعمرو بن شعيب وخالد بن ذكوان وعبد اهللا : حدث عنها
  . عقيل وآخرونبن حممد بن

  .توفيت يف خالفة عبد امللك سنة بضع وسبعني رضي اهللا عنها وحديثها يف الكتب الستة. وأبوها من كبار البدريني قتل أبا جهل

الواقدي حدثنا عبد احلميد بن جعفر وآخر عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن الربيع قالت أخذت طيباً من أمساء بنت خمربة أم أيب 
. بل ابنة قاتل عبده: ت اكتيب يل عليك فقلت نعم أكتب على ربيع بنت معوذ فقالت حلقى وإنك البنة قاتل سيده قلتجهل فقال

  .هي والدة حممد بن إياس بن البكري: والربيع. واهللا ال أبيعك شيئاً أبداً: قالت

    

ل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم عن خالد بن ذكوان قال دخلنا على الربيع بنت معوذ فقالت دخ: قال محاد بن سلمة
  : عرسي فقعد على موضع فراشي هذا وعندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر وقالتا فيما تقوالن
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  وفينا نبي يعلم ما في غد

  .أما هذا فال تقواله: فقال

كان بيين وبني : ين عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالتحدثنا حيىي بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدث: ابن سعد
 كل شيء يل حىت فراشي -واهللا- لك كل شيء يل وفارقين قال قد فعلت قالت فأخذ :  فقلت له- وهو زوجها-ابن عمي كالم 

  . رأسها إن شئتالشرط أملك خذ كل شيء هلا حىت عقاص: فجئت عثمان رضي اهللا عنه فذكرت ذلك له وقد حصر فقال

  زينب بنت أبي سلمة

روت أحاديث وهلا . ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخت عمر ولدما أم املؤمنني باحلبشة. ابن عبد األسد بن هالل املخزومية
  .عن عائشة وزينب بنت جحش وأم حبيبة ومجاعة

وكليب بن وائل وحممد بن عمرو بن عطاء وعبيد اهللا ابن عروة وعلي بن احلسني والقاسم بن حممد وأبو قالبة اجلرمي : حدث عنها
  .عبد اهللا بن عتبة وعراك بن مالك وابنها أبو عبيدة بن عبيد اهللا بن زمعة وآخرون

عن عمرو بن شعيب حدثتين زينب بنت أيب سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عند أم سلمة فجعل احلسن : ابن هليعة
  ".رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت: "شق وفاطمة يف حجره فقالمن شق واحلسني من 

  .توفيت قريباً من سنة أربع وسبعني

  عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي

وهو موىل نافع بن عبد احلارث كان نافع مواله استنابه على مكة حني تلقى عمر بن اخلطاب إىل . له صحبة ورواية وفقه وعلم
ومن ابن أبزى؟ قال إنه عامل بالفرائض قارئ لكتاب : ت على أهل الوادي؟ يعين مكة قال ابن أبزى قالعسفان فقال له من استخلف

  ".إن هذا القرآن يرفع اهللا به أقواماً ويضع به آخرين: "اهللا قال أما إن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وحدث عبد الرمحن أيضاً عن أيب بكر وعمر وأيب بن كعب وعمار بن ياسر

  .ابناه عبد اهللا وسعيد والشعيب وعلقمة بن مرثد وأبو إسحاق السبيعي وآخرون: دث عنهح

  .أن علياً رضي اهللا عنه استعمل عبد الرمحن بن أبزى على خراسان" تارخيه"سكن الكوفة ونقل ابن األثري يف 

  .ابن أبزى ممن رفعه اهللا بالقرآن: ويروى عن عمر بن اخلطاب أنه قال

  .نة نيف وسبعني فيما يظهر يلعاش إىل س: قلت

  أبو جحيفة السوائي الكوفي

  .صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وامسه وهب بن عبد اهللا ويقال له وهب اخلري من صغار الصحابة

  .وكان صاحب شرطة علي رضي اهللا عنه- وملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم كان وهب مراهقاً هو من أسنان ابن عباس 

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم وعن علي والرباءحدث عن ال
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  .روى عنه علي بن االقمر واحلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وولده عون بن أيب جحيفة وإمساعيل بن أيب خالد وآخرون

  .إن علي بن أيب طالب كان إذا خطب يقوم أبو جحيفة حتت منربه: وقيل

  .قال عاش إىل ما بعد الثمانني فاهللا أعلماختلفوا قي موته واألصح موته يف سنة أربع وسبعني وي

  .حديثه يف الكتب الستة وآخر من حدث عنه ابن أيب خالد

  عبد اهللا بن عمر

ابن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب اإلمام القدوة شيخ اإلسالم 
  .ملدينأبو عبد الرمحن القرشي العدوي املكي مث ا

أسلم وهو صغري مث هاجر مع أبيه مل حيتلم واستصغر يوم أحد فأول غزواته اخلندق وهو ممن بايع حتت الشجرة وأمه وأم أم املؤمنني 
  .حفصة زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون اجلمحي

بالل وصهيب وعامر بن ربيعة وزيد بن روى علماً كثرياً نافعاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أبيه وأيب بكر وعثمان وعلي و
  .ثابت وزيد عمه وسعد وابن مسعود وعثمان بن طلحة وأسلم وحفصة أخته وعائشة وغريهم

    

آدم بن علي وأسلم موىل أبيه وإمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذؤيب وأمية بن عبد اهللا األموي وأنس بن سريين وبسر بن : ورى عنه
 عائذ وبشر بن احملتفز وبكر املزين وبالل بن عبد اهللا ابنه ومتيم بن عياض وثابت البناين وثابت بن سعيد وبشر بن حرب وبشر بن

عبيد وثابت بن حممد وثوير بن أيب فاختة وجبلة بن سحيم وجبري بن أيب سليمان وجبري بن نفري ومجيع بن عمري وجنيد وحبيب بن 
ملة موىل أسامة وحريز أو أبو حريز واحلسن البصري واحلسن بن سهيل أيب ثابت وحبيب بن أيب مليكة واحلر بن الصياح وحر

وحسني بن احلارث اجلديل وابن أخيه حفص بن عاصم واحلكم بن ميناء وحكيم بن أيب حرة ومحران موىل العبالت وابنه محزة بن 
ه زيد وخالد بن دريك وهذا مل يلقه عبد اهللا ومحيد بن عبد الرمحن الزهري ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي وخالد بن أسلم وأخو

وخالد بن أيب عمران اإلفريقي ومل يلحقه وخالد بن كيسان وداود بن سليك وذكوان السمان ورزين بن سليمان األمحري وأبو 
 وأبو عمر زاذان والزبري بن عريب والزبري بن الوليد شامي وأبو عقيل زهرة بن معبد وزياد بن جبري الثقفي وزياد بن صبيح احلنفي

اخلصيب زياد القرشي وزيد بن جبري الطائي وابنه زيد وابنه سامل وسامل بن أيب اجلعد والسائب والد عطاء وسعد بن عبيدة وسعد 
موىل أيب بكر وسعد موىل طلحة وسعيد بن جبري وسعيد بن احلارث األنصاري وسعيد بن حسان وسعيد بن عامر وسعيد بن عمرو 

عيد بن املسيب وسعيد بن وهب اهلمداين وسعيد بن يسار وسليمان بن أيب حيىي وسليمان بن يسار األشدق وسعيد بن مرجانة وس
وشهر بن حوشب وصدقة بن يسار وصفوان بن حمرز وطاووس والطفيل بن أيب وطيسلة بن علي وطيسلة بن مياس وعامر بن سعد 

لوليد عبد اهللا بن احلارث وعبد اهللا بن دينار وعبد اهللا بن أيب وعباس بن جليد وعبد اهللا بن بدر اليمامي وعبد اهللا بن بريدة وأبو ا
     سلمة املاجشون وعبد اهللا 

ابن شقيق وعبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب وابنه عبد اهللا وابن أيب مليكة وعبد اهللا بن عبيد بن عمري وعبد اهللا بن عصم وعبد اهللا بن أيب 
 اهلمداين وعبد اهللا بن حممد بن عقيل وعبد اهللا بن مرة اهلمداين عبد اهللا بن موهب قيس وعبد اهللا بن كيسان وعبد اهللا بن مالك
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الفلسطيين وحفيده عبد اهللا بن واقد العمري وعبد الرمحن بن التيلماين وعبد الرمحن بن سعد مواله وعبد الرمحن بن مسري وعبد 
ة وعبد الرمحن بن يزيد الصنعاين وعبد العزيز بن قيس وعبد امللك الرمحن بن أيب ليلى وعبد الرمحن بن أيب نعم وعبد الرمحن بن هنيد

بن نافع وعبدة بن أيب لبابة وابنه عبيد اهللا بن عبد اهللا وعبيد اهللا بن مقسم وعبيد بن جريج وعبيد بن حنني وعبيد بن عمري وعثمان 
ء بن أيب رباح وعطية العويف وعقبة بن حريث بن احلارث وعثمان بن عبد اهللا بن موهب وعراك ابن مالك وعروة بن الزبري وعطا

وعكرمة بن خالد وعكرمة العباسي وعلي بن عبد اهللا البارقي وعلي بن عبد الرمحن املعاوي وابنه عمر بن عبد اهللا إن صح وعمرو 
 اهللا بن عتبة بن دينار وعمران بن احلارث وعمران بن حطان وعمران األنصاري وعمري بن هاىنء وعنبسة بن عمار وعون ابن عبد

والعالء بن عرار والعالء بن اللجاج وعالج بن عمرو وغطيف أو أبو غطيف اهلذيل والقاسم بن ربيعة والقاسم بن عوف والقاسم 
بن حممد وقدامة بن إبراهيم وقزعة بن حيىي وقيس ابن عباد وكثري بن مجهان وكثري بن مرة وكليب بن وائل وجماهد بن جرب وجماهد 

رب بن دثار وحفيده حممد بن زيد وحممد ابن سريين وحممد بن عباد بن جعفر وأبو جعفر الباقر وابن شهاب الزهري بن رياح وحما
وحممد بن املنتشر ومروان بن سامل املقفع ومروان األصفر ومسروق ومسلم بن جندب ومسلم بن املثىن ومسلم بن أيب مرمي ومسلم 

 بن حنطب ومعاوية بن قرة ومغراء العبدي ومغيث بن مسى ومغيث احلجازي بن يناق ومصعب بن سعد واملطلب بن عبد اهللا
واملغرية بن سلمان ومكحول األزدي ومنقذ بن قيس ومهاجر الشامي ومورق العجلي وموسى بن دهقان وموسى بن طلحة 

وواسع بن حبان ووبرة بن عبد وميمون بن مهران ونابل صاحب العباء ونافع مواله ونسري بن ذعلوق ونعيم امر ومنيلة أبو عيسى 
الرمحن والوليد اجلرشي وأبو جملز الحق وحينس موىل آل الزبري وحيىي بن راشد وحيىي بن عبدالرمحن بن حاطب وحيىي بن وثاب 

 وحيىي ابن يعمر وحيىي البكاء ويزيد بن أيب مسية وأبو البزري يزيد بن عطارد ويسار مواله ويوسف بن ماهك ويونس بن جبري وأبو

أمامة التيمي وأبو البختري الطائي وأبو بردة بن أيب موسى وأبو بكر بن حفص وأبو بكر بن سليمان بن أيب حثمة وحفيده أبو بكر 
بن عبد اهللا وأبو تيمية اهلجيمي وأبو حازم األعرج ومل يلحقه وأبو حية الكليب وأبو الزبري وأبو سعيد بن رافع وأبو سلمة بن عبد 

أبو السوداء وأبو الشعثاء احملاريب وأبو شيخ اهلنائي وأبو الصديق الناجي وأبو طعمة وأبو العباس الشاعر وأبو الرمحن وأبو سهل و
عثمان النهدي وأبو العجالن احملاريب وأبو عقبة وأبو غالب وأبو الفضل وأبو املخارق إن كان حمفوظاً وأبو املنيب اجلرشي وأبو جنيح 

  .أبو الوليد البصري وأبو يعفور العبدي ورقية بنت عمرو بن سعيداملكي وأبو نوفل بن أيب عقرب و

أن ابن عمر بارز رجالً يف قتال أهل العراق فقتله وأخذ : روى حجاج بن أرطاة عن نافع. قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً
  .سلبه

  .وروى عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يصفر حليته

عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصفر حىت ميأل ثيابه منها فقيل له تصبغ بالصفرة؟ فقال إين رأيت رسول اهللا : سليمان بن بالل
  .صلى اهللا عليه وسلم يصبغ ا

  .عن حممد بن زيد رأى ابن عمر يصفر حليته باخللوق والزعفران: شريك

  .عن نافع كان ابن عمر يعفي حليته إال يف حج أو عمرة: ابن عجالن

  .رأيت شعر ابن عمر يضرب منكبيه وأيت يب إليه فقبلين: وقال هشام بن عروة

  .كان ربعة خيضب بالصفرة تويف مبكة: قال أبو بكر بن الربقي
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  .شهد ابن عمر فتح مصر واختط ا وروى عنه أكثر من أربعني نفساً من أهلها: وقال ابن يونس

رث بن جزء قال تويف صاحب يل غريباً فكنا على قربه أنا وابن عمر وعبد اهللا بن عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن احلا: الليث
فقربنا أخانا وصعدنا وقد " انزلوا قربه وأنتم عبيد اهللا: "عمرو وكانت أسامينا ثالثتنا العاص فقال لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبدلت أمساؤنا

    

  . بن بكري عنههكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا حيىي

  .ومع صحة إسناده هو منكر من القول وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غري إىل ما بعد سنة سبع من اهلجرة وهذا ليس بشيء

. إن حفصة وابن عمر أسلما قبل عمر وملا أسلم أبومها كان عبد اهللا ابن حنو من سبع سنني: قال عبد اهللا بن عمر عن ابن شهاب

  .رأيت ابن عمر آدم جسيماً إزاره إىل نصف الساقني يطوف: إسحاق السبيعيوهذا منقطع قال أبو 

  .رأيت ابن عمر له مجة: وقال هشام بن عروة

  .عن أنس وابن املسيب شهد ابن عمر بدراً: وقال علي بن جدعان

  .نة فلم جيزينفهذا خطأ وغلط ثبت أنه قال عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة س

شهد ابن : وقال جماهد. عن الرباء قال عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو إسحاق
  .عمر الفتح وله عشرون سنة

 صلى اهللا عليه كان الرجل يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول اهللا: وروى سامل عن أبيه قال
وسلم وكنت غالماً عزباً شاباً فكنت أنام يف املسجد فرأيت كأن ملكني أتياين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر وهلا 

قرون كقرون البئر فرأيت فيها ناساً قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ باهللا من النار فلقينا ملك فقال لن تراع فذكرا حلفصة فقصتها 
فكان بعد ال ينام من الليل : قال". نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصلي من الليل: "فصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالح

  .إال القليل

  ".إن عبد اهللا رجل صاحل : "وروى حنوه نافع وفيه

سلم يف حائط خنل فاستأذن أبو بكر عن قتادة عن ابن سريين عن ابن عمر قال كنت شاهد النيب صلى اهللا عليه و: سعيد بن بشري
فدخل " بشروه باجلنة على بلوى تصيبه: "مث عمر كذلك مث عثمان فقال" ائذنوا له وبشروه باجلنة: "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .تفرد به حممد بن بكار بن بالل عنه". أنت مع أبيك : "فأنا يا نيب اهللا؟ قال: يبكي ويضحك فقال عبد اهللا

  .قال ابن مسعود إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهللا بن عمر: راهيمقال إب

  .عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا لقد رأيتنا وحنن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر: ابن عون

  .عن جائفة أو منقلة إال عمر وابنهما منا أحد يفتش إال يفتش : عن أيب حصني عن شقيق عن حذيفة قال: أبو سعد البقال

  .ما منا أحد أدرك الدنيا إال وقد مالت به إال ابن عمر: وروى سامل بن أيب اجلعد عن جابر

  .ما رأيت أحداً ألزم لألمر األول من ابن عمر: وعن عائشة

رأيت رجالً قد : نهاين عن مسريي؟ قالقالت عائشة البن عمر ما منعك أن ت: قال أبو سفيان بن العالء املازين عن ابن أيب عتيق قال
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  .مات ابن عمر وهو يف الفضل مثل أبيه: استوىل عليك وظننت أنك لن ختالفيه يعين ابن الزبري قال أبو سلمة بن عبد الرمحن

 أفضل أعمر كان: كنا نأيت ابن أيب ليلى وكانوا جيتمعون إليه فجاءه أبو سلمة بن عبد الرمحن فقال: وقال أبو اسحاق السبيعي
  .عندكم أم ابنه؟ قالوا بل عمر فقال إن عمر كان يف زمان له فيه نظراء وإن ابن عمر بقي يف زمان ليس له فيه نظري

  .رواه ثقتان عنه. لو شهدت ألحد أنه من أهل اجلنة لشهدت البن عمر: وقال ابن املسيب

  .كان ابن عمر يوم مات خري من بقي: مسعت ابن املسيب يقول: وقال قتادة

  .وكذا يروى عن ميمون بن مهران. ما رأيت أورع من ابن عمر: وعن طاووس

  .رمبا لبس ابن عمر املطرف اخلز مثنه مخس مئة درهم: وروى جويرية عن نافع

  .وبإسناد وسط عن ابن احلنفية كان ابن عمر خري هذه األمة

رأيت ابن عمر :  اهللا عليه وسلم قال موسى بن دهقانقال ابن عمر ما غرست غرساً منذ تويف رسول اهللا صلى: قال عمرو بن دينار
  .يتزر إىل أنصاف ساقيه

  .أن ابن عمر اعتم وأرخاها بني كتفيه: عن نافع: العمري

  .عن النضر أيب لؤلؤة قال رأيت على ابن عمر عمامة سوداء: وكيع

  ".عبد اهللا بن عمر"وقال ابن سريين كان نقش خامت ابن عمر 

كان ابن عمر إذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً ال يزيد وال ينقص ومل يكن أحد يف ذلك : وقال أبو جعفر الباقر
  .مثله

  .كففت يدي فلم أندم واملقاتل على احلق أفضل: عن ميمون قال ابن عمر: أبو املليح الرقي

  .مولقد دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء يف بيته من أثاث ما يسوى مئة دره: قال

    

عن مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حىت كان قد : ابن وهب
لو نظرت إىل ابن عمر إذا اتبع رسول : عن موسى بن عقبة عن نافع قال: خارجه بن مصعب. خيف على عقله من اهتمامه بذلك

  .هذا جمنون: اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقلت

أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل مكان صلى فيه حىت إن النيب صلى اهللا : عبد اهللا بن عمر عن نافع
  .عليه وسلم نزل حتت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب يف أصلها املاء لكيال تيبس

فلم يدخل منه ابن عمر : قال نافع" لو تركنا هذا الباب للنساء: " اهللا عليه وسلموقال نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى
  .حىت مات

  .جالست ابن عمر سنة فما مسعته حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال حديثاً واحداً: قال الشعيب

  .سلم إال حديثاًصحبت ابن عمر إىل املدينة فما مسعته حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال جماهد

  .ما مسعت ابن عمر ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم إال بكى: وروى عاصم بن حممد العمري عن أبيه قال

  .رأيت ابن عمر عند عبيد بن عمري وعبيد يقص فرأيت ابن عمر ودموعه راق: وقال يوسف بن ماهك
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 فجعل ابن عمر 40النساء "  فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد : "عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أبيه أنه تال: عكرمة بن عمار
  .أقصر فقد آذيت الشيخ: يبكي حىت لثقت حليته وجيبه من دموعه فأراد رجل أن يقول أليب

بكى حىت . 16احلديد " أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا " كان ابن عمر إذا قرأ : وروى عثمان بن واقد عن نافع
  .ه البكاءيغلب

  .ال تطيقونه الوضوء لكل صالة واملصحف فيما بينهما: ما كان يصنع ابن عمر يف مرتله؟ قال: قيل لنافع: قال حبيب بن الشهيد

أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء يف مجاعة أحىي بقية : وروى عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع. رواه أبو شهاب احلناط عن حبيب
  .ليلته

أخربنا عمر بن حممد بن زيد أخربنا أيب أن ابن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له مث يصري إىل الفراش : باركابن امل
  .فيغفي إغفاءة الطائر مث يقوم فيتوضأ ويصلي يفعل ذلك يف الليل أربع مرات أو مخسة

  .كان ابن عمر ال يصوم يف السفر وال يكاد يفطر يف احلضر: قال نافع

  .ما لعن ابن عمر خادماً له إال مرة فأعتقه: قال ابن شهاب عن ساملو

  .روى أبو الزبري املكي عن عطاء موىل ابن سباع قال أقرضت ابن عمر ألفي درهم فوفانيها بزائد مئيت درهم

 وابن سيدها قال هلم يدك نبايعك فإنك سيد العرب: - يعين بعد موت يزيد-أبو بكر بن عياش عن عاصم أن مروان قال البن عمر 
  .كيف أصنع بأهل املشرق؟ قال نضرم حىت يبايعوا قال واهللا ما أحب أا دانت يل سبعني سنة وأنه قتل يف سيفي رجل واحد

  : يقول مروان: قال

  والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا  أرى فتنة تغلي مراجلها إني

  .ماًمعاوية بن يزيد بايع له أبوه الناس فعاش أيا: أبو ليلى

أراع؟ : أبو حازم املديين عن عبد اهللا بن دينار قال خرجت مع ابن عمر إىل مكة فعرسنا فاحندر علينا راع من جبل فقال له ابن عمر
مث !! فأين اهللا: أكلها الذئب قال فأين اهللا عز وجل؟ قال ابن عمر: قال نعم قال بعين شاة من الغنم قال إين مملوك قال قل لسيدك

  .عن نافع عن ابن عمر حنوه: أسامة بن زيد! اه بعد فأعتقهبكى مث اشتر

  .فأعتقه واشترى له الغنم: ويف رواية ابن أيب رواد عن نافع

يا : عبيد اهللا عن نافع قال ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إال قدمه بينا هو يسري على ناقته إذ أعجبته فال إخ إخ فأناخها وقال
  .قلدها وجعلها يف بدنهنافع حط عنها الرحل فجللها و

أن ابن عمر كاتب غالماً له بأربعني ألفاً فخرج إىل الكوفة فكان يعمل على محر له حىت أدى مخسة : عمر بن حممد بن زيد عن أبيه
 فقل عشر ألفاً فجاءه إنسان فقال أجمنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق مييناً ومشاالً مث يعتقهم ارجع إليه

عجزت فجاء إليه بصحيفة فقال يا أبا عبد الرمحن قد عجزت وهذه صحيفيت فاحمها فقال ال ولكن احمها أنت إن شئت فمحاها 
ففاضت عينا عبد اهللا وقال اذهب فأنت حر قال أصلحك اهللا أحسن إىل ابين قال مها حران قال أصلحك اهللا أحسن إىل أمي ولدي 

  .مها حرتان: قال
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  .عنهرواه ابن وهب 

    

عن أبيه قال أعطى عبد اهللا بن جعفر ابن عمر بنافع عشرة آالف فدخل على صفية امرأته فحدثها قالت : عاصم بن حممد العمري
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما " فما تنتظر؟ قال فهال ما هو خري من ذلك هو حر لوجه اهللا فكان خييل إيل أنه كان ينوي قول اهللا 

  .92ان آل عمر". حتبون 

  .أراد ابن عمر أن يلعن خادماً فقال اللهم الع فلم يتمها وقال ما أحب أن أقول هذه الكلمة: وقال ابن شهاب

  .أيت ابن عمر ببضعة وعشرين ألفاً فما قام حىت أعطاها: عن ميمون بن مهران عن نافع: جعفر بن برقان

  .رباثنني وعشرين ألف دينا: رواها عيسى بن كثري عن ميمون وقال

  .وقال أبو هالل حدثنا أيوب بن وائل قال أيت ابن عمر بعشرة آالف ففرقها وأصبح يطلب لراحلته علفاً بدرهم نسيئة

  .إن كان ابن عمر ليفرق يف الس ثالثني ألفاً مث يأيت عليه شهر ما يأكل مزعة حلم: عن نافع قال: برد بن سنان

  .عمر حىت أعتق ألف إنسان أو زادما مات ابن : عمر بن حممد العمري عن نافع قال

  .إسنادها صحيح

  .بعث معاوية إىل ابن عمر مبئة ألف فما حال عليه احلول وعنده منها شيء: عن نافع قال: أيوب

لو أن طعاماً كثرياً كان عند أيب ما شبع منه بعد أن جيد له آكالً فعاده ابن مطيع فرآه : عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا قال: معمر
إنه ليأيت علي مثان سنني ما أشبع فيها شبعة واحدة أو قال إال شبعة فاآلن تريد أن أشبع حني مل يبق من : د حنل جسمه فكلمه فقالق

  .عمري إال ظمء محار

 بلغين أنك طلبت اخلالفة وإا ال تصلح لعيي وال خبيل: حدثين مطعم بن املقدام قال كتب احلجاج إىل ابن عمر: إمساعيل بن عياش

وال غيور فكتب إليه أما ما ذكرت من اخلالفة فما طلبتها وما هي من بايل وأما ما ذكرت من العي فمن مجع كتاب اهللا فليس بعيي 
  .ومن أدى زكاته فليس ببخيل وإن أحق ما غرت فيه ولدي أن يشركين فيه غريي

: ك أحب إيل من أن يكون يل درهم زيف فقلتألن يكون نافع حيفظ حفظ: عن يعلى بن عطاء عن جماهد قال يل ابن عمر: هشيم

  .قال هكذا كان يف نفسي!! يا أبا عبد الرمحن أال جعلته جيداً

مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت به عنقوداً فاتبع الرسول : األعمش وغريه عن نافع قال
فاتبعه السائل فلما دخل قال السائل : أعطوه إياه مث بعثت بدرهم آخر قال: سائل فلما دخل قال السائل السائل فقال ابن عمر

واهللا لئن عدت ال تصيب مين خرياً مث أرسلت بدرهم : السائل فقال ابن عمر أعطوه إياه فأعطوه وأرسلت صفية إىل السائل تقول
  .آخر فاشترت به

  . شبعت منذ كذا وكذاما: أيت ابن عمر جبوارش فكرهه وقال: مالك بن مغول عن نافع قال

أن املختار بن أيب عبيد كان يرسل إىل ابن عمر باملال : حدثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن نافع: إمساعيل بن أيب أويس
  .ال أسأل أحدا شيئاً وال أرد ما رزقين اهللا: فيقبله ويقول

اك اهللا هلم فغضب وقال إين ألحسبك عراقياً وما يدريك ما يغلق ال يزال الناس خبري ما أبق: قلت البن عمر: عن أيب الوازع: الثوري
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  .عليه ابن أمك بابه

  .إين ألخرج ومايل حاجة إال أن أسلم على الناس ويسلمون علي: عن حصني قال ابن عمر: أبو جعفر الرازي

  .ليهوروى معمر عن أيب عمرو النديب قال خرجت مع ابن عمر فما لقي صغرياً وال كبرياً إال سلم ع

رأيت ابن عمر حيفي شاربه حىت ظننت أنه ينتفه وما رأيته إال حملل األزرار وإزاره إىل نصف ساقه : قال عثمان بن إبراهيم احلاطيب
  .كيف يباع ذا؟ ويصفر حليته: كان يتزر على القميص يف السفر وخيتم الشيء خبامته وال يكاد يلبسه ويأيت السوق فيقول: وقيل

  . وعبد اهللا بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقبض على حليته ويأخذ ما جاوز القبضةوروى ابن أيب ليلى

  .كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد اهللا بن عمر مكث ستني سنة يفيت الناس: قال مالك

إىل هذا يوماً فكان ابن كان ابن عمر وابن عباس جيلسان للناس عند مقدم احلاج فكنت أجلس إىل هذا يوماً و: عن نافع: مالك
  .عباس جييب ويفيت يف كل ما سئل عنه وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفيت

كتب رجل إىل ابن عمر أن اكتب إيل بالعلم كله فكتب إليه إن العلم كثري ولكن إن استطعت أن تلقى : قال الليث بن سعد وغريه
  .ف اللسان عن أعراضهم الزماً ألمر مجاعتهم فافعلاهللا خفيف الظهر من دماء الناس مخيص البطن من أمواهلم كا

    

شيء إذا كظك الطعام فأصبت منه : عن ابن سريين أن رجالً قال البن عمر أعمل لك جوارش؟ قال وما هو قال: منصور بن زاذان
  .ن مرةما شبعت منذ أربعة أشهر وما ذاك أن ال أكون له واجداً ولكن عهدت قوماً يشبعون مرة وجيوعو: سهل فقال

بعثت أم ولد لعبد امللك ابن مروان إىل وكيلها تستهديه غالماً وقالت يكون عاملاً بالسنة : وروى احلارث بن أيب أسامة عن رجل
فكتب إليها قد طلبت هذا الغالم فلم أجد غالما ذه الصفة إال عبد اهللا بن . قارئاً لكتاب اهللا فصيحاً عفيفاً كثري احلياء قليل املراء

  .وقد ساومت به أهله فأبوا أن يبيعوهعمر 

روى بقية عن ابن حذمي عن وهب بن أبان القرسي أن ابن عمر خرج فبينما هو يسري إذا أسد على الطريق قد حبس الناس 
لو : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: فاستخف ابن عمر راحلته ونزل إىل األسد فعرك أذنه وأخره عن الطريق؟ وقال

  .مل يصح هذا".  خيف ابن آدم إال اهللا مل يسلط عليه غريهمل

  .رأيت ابن عمر يصلي فلو رأيته مقلولياً ورأيته يفت املسك يف الدهن يدهن به: عن عبد اهللا بن واقد قال: أسامة بن زيد

و تعفيين من ذلك قال فما أ: عبد امللك بن أيب مجيلة عن عبد اهللا بن موهب أن عثمان قال البن عمر اذهب فاقض بني الناس قال
من كان قاضياً فقضى بالعدل : "إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال

لقد أعطيت من : قال ابن عمر: عن زيد بن أسلم عن جماهد قال: السري بن حيىي! فما أرجو بعد ذلك؟" فباحلري أن ينفلت كفافاً 
  .اً ما أعلم أحداً أعطيه إال أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماجلماع شيئ

حدثنا عمر بن محزة أخربين سامل عن ابن عمر قال إين ألظن قسم يل منه ما مل يقسم ألحد : أبو أسامة. تفرد به حيىي بن عباد عنه
  .كان ابن عمر يفطر أول شيء على الوطء: إال للنيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل

بقرابيت : عن نافع قال ملا قتل عثمان جاء علي إىل ابن عمر فقال إنك حمبوب إىل الناس فسر إىل الشام فقال: ث بن أيب سليملي
  .وصحبين والرحم اليت بيننا قال فلم يعاوده
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هل الشام فسر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال بعث إيل علي فقال يا أبا عبد الرمحن إنك رجل مطاع يف أ: ابن عيينة
فقد أمرتك عليهم فقلت أذكرك اهللا وقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبيت إياه إال ما أعفيتين فأىب علي فاستعنت عليه 

حبفصة فأىب فخرجت ليالً إىل مكة فقيل له إنه قد خرج إىل الشام فبعث يف أثري فجعل الرجل يأيت املربد فيخطم بعريه بعمامته 
  .إنه مل خيرج إىل الشام إمنا خرج إىل مكة فسكن:  قال فأرسلت حفصةليدركين

إين ألحسبه على العهد ! رحم اهللا ابن عمر: هرب موسى بن طلحة من املختار فقال: عن خالد بن مسري قال: األسود بن شيبان
ان علي غدا على ابن عمر فقال هذه كتبنا وك. هذا يزري على أبيه يف مقتله: األول مل يتغري واهللا ما استفزته قريش فقلت يف نفسي

أذكرك اهللا واليوم اآلخر قال لتركنب واهللا طائعاً أو كارهاً : قال. أنشدك اهللا واإلسالم قال واهللا لتركنب: فاركب ا إىل الشام قال
  .قال فهرب إىل مكة

ية على خبيت عظيم طويل فقال ومن الذي قال يوم دومة جندل جاء معاو: عن حبيب بن أيب ثابت عن ابن عمر: العوام بن حوشب
يطمع يف هذا األمر وميد إليه عنقه؟ فما حدثت نفسي بالدنيا إال يومئذ مهمت أن أقول يطمع فيه من ضربك وأباك عليه مث ذكرت 

  .اجلنة ونعيمها فأعرضت عنه

أرى ذاك أراد إن ديين عندي : ايع ليزيد قالعن أيوب عن نافع أن معاوية بعث إىل ابن عمر مبئة ألف فلما أراد أن يب: محاد بن زيد
  .إذاً لرخيص

  .بويع يزيد فقال ابن عمر ملا بلغه إن كان خرياً رضينا وإن كان بالء صربنا: وقال حممد بن املنكدر

ن عمر حلف معاوية على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقتلن ابن عمر يعين وكان اب: عن أيب عون عن نافع قال: ابن علية
واهللا لو مل يكن إال ! مبكة فجاء إليه عبد اهللا ابن صفوان فدخال بيتاً وكنت على الباب فجعل ابن صفوان يقول أفتتركه حىت يقتلك؟

أال أصري يف حرم اهللا؟ ومسعت حنيبه مرتني فلما دنا معاوية تلقاه ابن صفوان فقال إيهاً جئت لتقتل : أنا وأهل بييت لقاتلته دونك فقال
  .قال واهللا ال أقتله.  عمرابن

فأردت أن أقول أحق به منك من ضربك عليه : من أحق ذا األمر منا؟ وابن عمر شاهد قال: قال معاوية: عن أيب حصني: مسعر
  .وأباك فخفت الفساد

    

ا تنطف دخلت على حفصة ونوسا: عن الزهري عن سامل عن أبيه وابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال: معمر
فقلت قد كان من الناس ما ترين ومل جيعل يل من األمر شيء قالت فاحلق م فإم ينتظرونك وإين أخشى أن يكون يف إحتباسك 

من كان يريد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع إيل قرنه : عنهم فرقة فلم يرعه حىت ذهب قال فلما تفرق احلكمان خطب معاوية فقال
  .من ابيه يعرض بابن عمرفنحن أحق بذلك منه و

أحق بذلك منك من قاتلك : فهال أجبته فداك أيب وأمي؟ فقال ابن عمر حللت حبويت فهممت أن أقول: قال حبيب بن مسلمة
  .فخشيت أن أقول كلمة تفرق اجلمع ويسفك فيها الدم فذكرت ما أعد اهللا يف اجلنان. وأباك على اإلسالم

ملا كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة أتوا ابن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن : ولمسعت احلسن يق: وقال سالم بن مسكني
  .سيدهم والناس بك راضون اخرج نبايعك فقال ال واهللا ال يهراق يف حمجمة من دم وال يف سبيب ما كان يف روح
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فقال عمرو بن العاص . مر غري عبد اهللا بن عمرقال أبو موسى يوم التحكيم ال أرى هلذا اال: عن يعلى عن نافع قال: جرير بن حازم
البن عمر إنا نريد أن نبايعك فهل لك أن تعطى ماالً عظيماً على أن تدع هذا األمر ملن هو أحرص عليه منك؟ فغضب وقام فأخذ 

 عليها وال أعطى وال أقبلها لتعطي ماالً على أن أبايعك فقال واهللا ال أعطي: يا أبا عبد الرمحن إمنا قال: ابن الزبري بطرف ثوبه فقال
  .إال عن رضى من املسلمني

كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ مع وجود مثل اإلمام علي وسعد ابن أيب وقاص ولو بويع ملا اختلف عليه إثنان ولكن اهللا محاه : قلت
  .وخار له

فكيف أصنع بأهل العراق؟ قال تقاتلهم : ؟ قالأال خترج إىل الشام فيبايعوك: قال مروان البن عمر: عن علي بن األقمر قال: مسعر
  : قال واهللا ما يسرين أن يبايعين الناس كلهم إال أهل فدك وأن أقاتلهم فيقتل منهم رجل فقال مروان. بأهل الشام

  والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا  أرى فتنة تغلي مراجلها إني

  .وروى عاصم بن أيب النجود حنواً منها

  .الك يزيد بن معاوية فلما إطمأن مروان من جهة ابن عمر بادر إىل الشام وحارب ومتلك الشام مث مصروهذا قاله وقت ه

لو شئت ما إختلف فيك إثنان قال : أتى رجل ابن عمر فقال ما أحد شر لألمة منك قال مل؟ قال: عن مغرية عن فطر قال: أبو عوانة
  .خر يقول بلى أتتين ورجل يقول ال وآ-يعين اخلالفة- ما أحب أا 

ما ! دس معاوية عمراً وهو يريد أن يعلم ما يف نفس ابن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن: عن ميمون بن مهران قال: أبو املليح الرقي
مينعك أن خترج تبايعك الناس أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن أمري املؤمنني وأنت أحق الناس ذا األمر فقال قد 

قال فعلم أنه . قال لو مل يبق إال ثالثة أعالج جر مل يكن يل فيها حاجة. الناس كلهم على ما تقول؟ قال نعم إال نفر يسرياجتمع 
ال يريد القتال فقال هل لك أن تبايع من قد كاد الناس أن جيتمعوا عليه ويكتب لك من األرضني واألموال؟ فقال أف لك؟ اخرج 

  .م وال درمهكممن عندي إن ديين ليس بدينارك

أجبته " حي على الصالة"من قال : كان ابن عمر يسلم على اخلشبية واخلوارج وهم يقتتلون وقال: عن نافع قال: يونس بن عبيد
  .فال" حي على قتل أخيك املسلم وأخذ ماله"ومن قال 

 عاماً وتترك اجلهاد فقال بين اإلسالم على يا أبا عبد الرمحن ما حيملك على أن حتج عاماً وتعتمر: أتى رجل ابن عمر فقال: قال نافع
وإن " مخس إميان باهللا ورسوله وصالة اخلمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت فقال يا أبا عبد الرمحن أال تسمع قوله 

 أن أعترب باآلية اليت فقال ألن أعترب ذه اآلية فال أقاتل أحب إيل من. 8احلجرات " طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
وقاتلوهم حىت ال تكون : " فقال أال ترى أن اهللا يقول. 92النساء " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها : " يقول فيها

 دينه إما أن قد فعلنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ كان اإلسالم قليالً وكان الرجل يفنت يف: قال. 193البقرة " فتنة 
يقتلوه وإما أن يسترقوه حىت كثر اإلسالم فلم تكن فتنة قال فلما رأى أنه ال يوافقه قال فما قولك عثمان وعلي؟ قال أما عثمان 
فكان اهللا عفا عنه وكرهتم أن يعفو اهللا عنه وأما علي فابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختنه وأشار بيده هذا بيته حيث 

  .ترون
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ما وجدت يف نفسي شيئاً من أمر هذه األمة ما وجدت يف نفسي من : أقبل ابن عمر علينا فقال: عن محزة بن عبد اهللا قال: الزهري
  .أن أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرين اهللا

  .ابن الزبري بغى على هؤالء القوم فأخرجهم من ديارهم ونكث عهدهم: ومن ترى الفئة الباغية؟ قال: قلنا

عن نافع قال أصابت ابن عمر عارضة حممل بني أصبعيه عند اجلمرة فمرض فدخل عليه احلجاج فلما رآه ابن عمر غمض : أيوب
أخربنا : إن هذا يقول أين على الضرب االول؟ عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو: عينيه فكلمه احلجاج فلم يكلمه فغضب وقال
جاج وقد أصابه زج رمح فقال من أصابك؟ قال أصابين من أمرمتوه حبمل السالح يف جدي أن ابن عمر قدم حاجاً فدخل عليه احل

  .مكان ال حيل فيه محله

حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو األموي عن أبيه عن ابن عمر أنه قام إىل احلجاج وهو خيطب فقال يا : أمحد بن يعقوب املسعودي
شيخاً قد خرف فلما صدر الناس أمر احلجاج بعض مسودته فأخذ حربة استحل حرم اهللا وخرب بيت اهللا فقال يا ! عدو اهللا

  .مسمومة وضرب ا رجل ابن عمر فمرض ومات منها ودخل عليه احلجاج عائداً فسلم فلم يرد عليه وكلمه فلم جيبه

 ابن الزبري يستطيع أن كذب مل يكن: إن ابن الزبري بدل كالم اهللا فعلم ابن عمر فقال: هشام عن ابن سريين أن احلجاج خطب فقال
  .يبدل كالم اهللا وال أنت قال إنك شيخ قد خرفت الغد قال أما إنك لو عدت عدت

كذبت : إن ابن الزبري حرف كتاب اهللا فقال ابن عمر: خطب احلجاج فقال: حدثنا خالد بن مسري قال: قال األسود بن شيبان
 عقلك يوشك شيخ أن يضرب عنقه فيخر قد انتفخت كذبت ما يستطيع ذلك وال أنت معه قال اسكت فقد خرفت وذهب

  .خصيتاه يطوف به صبيان البقيع

فإين قد بايعت لعبد اهللا عبد امللك أمري : ملا اجتمعوا على عبد امللك كتب إليه ابن عمر أما بعد: الثوري عن عبد اهللا بن دينار قال
  .وإن بين قد أقروا بذلكاملؤمنني بالسمع والطاعة على سنة اهللا وسنة رسوله فيما استطعت 

  .عن نافع أن ابن عمر أوصى رجالً يغسله فجعل يدلكه باملسك: عن ابن أيب رواد: شعبة

مات أيب مبكة ودفن بفخ سنة أربع وسبعني وهو ابن أربع ومثانني وأوصاين أن أدفنه خارج احلرم فلم نقدر : وعن سامل بن عبد اهللا
  .نفدفناه بفخ يف احلرم يف مقربة املهاجري

  .ما آسى على شيء إال أين مل أقاتل الفئة الباغية: عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال: حبيب بن أيب ثابت

  .هكذا رواه الثوري عنه وقد تقدم حنوه مفسراً

 مع علي ما آسى على شيء فاتين إال أين مل أقاتل: وأما عبد العزيز بن سياه فرواه عنه ثقتان عن حبيب بن أيب ثابت أن ابن عمر قال
  .الفئة الباغية فهذا منقطع

ما أجد يف نفسي شيئاً إال أين مل أقاتل : حدثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن أبيه قال ابن عمر حني احتضر: وقال أبو نعيم
  .الفئة الباغية مع علي بن أيب طالب

  . بكر بن أيب اجلهم عن ابن عمر فذكر حنوهوروى أبو أمحد الزبريي حدثنا عبد اجلبار بن العباس عن أيب العنبس عن أيب

  .والبن عمر أقوال وفتاوى يطول الكتاب بإيرادها وله قول ثالث يف الفئة الباغية
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ملا احتضر ابن عمر قال ما آسى على : حدثنا العوام بن حوشب عن عياش العامري عن سعيد بن جبري قال: فقال روح بن عبادة
  .اهلواجر ومكابدة الليل وأين مل أقاتل الفئة الباغية اليت نزلت بنا يعين احلجاجشيء من الدنيا إال على ثالث ظمأ 

وقال أبو نعيم واهليثم بن . بلغ ابن عمر سبعاً ومثانني سنة: وقال مالك. مات ابن عمر سنة ثالث وسبعني: قال ضمرة بن ربيعة
  .عدي وأبو مسهر وعدة مات سنة ثالث وسبعني

تويف مبكة :  وغريمها مات سنة أربع وسبعني والظاهر أنه تويف يف آخر سنة ثالث قال أبو بكر بن الربقيوقال سعيد بن عفري وخليفة
هو القائل كنت يوم أحد ابن أربع عشرة سنة فعلى هذا يكون عمره : قلت. ودفن بذي طوى وقيل بفخ مقربة املهاجرين سنة أربع

  .مخساً ومثانني سنة رضي اهللا عنه وأرضاه

    

أخربنا أبو القاسم بن رواحة أخربنا أبو طاهر السلفي أخربنا أمحد بن علي : أيوب بن طارق وأمحد بن حممد بقراءيت قاالأخربنا 
أخربنا عبد امللك بن حممد أخربنا أبو حممد : الطريثيثي وأبو ياسر حممد بن عبد العزيز وأبو القاسم الربعي وأبو منصور اخلياط قالوا

وهو ابن بنت محيد - حدثنا أبو حيىي عبد اهللا بن أيب مسرة حدثنا يعقوب بن إسحاق 353هي مبكة عبد اهللا بن حممد الفاك
  .رأيت ابن عمر حيفي شاربه ورأيته ينحر البدن قياما جيأ يف لباا: مسعت عبد اهللا بن أيب عثمان يقول:  قال-الطويل

 علي احلداد أخربنا أبو نعيم احلافظ حدثنا أمحد بن جعفر أخربنا أخربنا إسحاق األسدي أخربنا ابن خليل أخربنا اللبان أخربنا أبو
رأيت على ابن عمر ثياباً خشنة أو جشبة : عبد اهللا بن أمحد حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن هالل بن خباب عن قزعة قال

ال إنه : أحرير هذا؟ قلت: يه فلمسه وقالأرن: قال. إين قد أتيتك بثوب لني مما يصنع خبراسان وتقر عيناي أن أراه عليك: فقلت له
  .قال إين أخاف أن ألبسه أخاف أكون خمتاالً فخوراً واهللا ال حيب كل خمتال فخور. من قطن

قلت كل لباس أوجد يف املرء خيالء وفخراً فتركه متعني ولو كان من غري ذهب وال حرير فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف 
 درهم وحنوها والكرب واخليالء على مشيته ظاهر فإن نصحته وملته برفق كابر وقال ما يف خيالء وال فخر بفرو من أمثان أربع مئة

قد قال النيب : وكذلك ترى الفقيه املترف إذا ليم يف تفصيل فرجية حتت كعبيه وقيل له. وهذا السيد ابن عمر خياف ذلك على نفسه
. إمنا قال هذا فيمن جر إزاره خيالء وأنا ال أفعل خيالء: يقول" إلزار ففي النارما أسفل من الكعبني من ا: "صلى اهللا عليه وسلم

إنه : فتراه يكابر ويربىء نفسه احلمقاء ويعمد إىل نص مستقل عام فيخصه حبديث آخر مستقل مبعىن اخليالء ويترخص بقول الصديق
أبو بكر رضي اهللا عنه مل يكن يشد إزاره مسدوالً : فقلنا" لست يا أبا بكر ممن يفعله خيالء: "يا رسول اهللا يسترخي إزاري فقال

إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ال جناح : "على كعبيه أوالً بل كان يشده فوق الكعب مث فيما بعد يسترخي وقد قال عليه السالم
األكمام زائداً وتطويل العذبة وكل ومثل هذا يف النهي ملن فصل سراويل مغطياً لكعابه ومنه طول " عليه فيما بني ذلك وبني الكعبني

هذا من خيالء كامن يف النفوس وقد يعذر الواحد منهم باجلهل والعامل ال عذر له يف تركه اإلنكار على اجلهلة فإن خلع على رئيس 
بيده خلعة سرياء من ذهب وحرير وقندس حيرمه ما ورد يف النهي عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها وخيتال فيها وخيطر 

ويغضب ممن ال يهنيه ذه احملرمات وال سيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو والية شرطة فليتهيأ للمقت وللعزل 
واإلهانة والضرب ويف اآلخرة أشد عذاباً وتنكيالً فرضي اهللا عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر يف دينه وورعه وعلمه وتأهله 

اخلالفة فيأباها والقضاء من مثل عثمان فريده ونيابة الشام لعلي فيهرب منه فاهللا جيتيب إليه من يشاء وخوفه من رجل تعرض عليه 
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  .ويهدي إليه من ينيب

لوال أن معاوية بالشام لسرين أن آيت بيت املقدس فأهل منه بعمرة : عن عمر بن حممد عن نافع عن ابن عمر قال: الوليد بن مسلم
  .ال آتيه فيجد علي أو آتيه فرياين تعرضت ملا يف يديهولكن أكره أن آيت الشام ف

  .روى عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء يف مجاعة أحىي ليلته

حدثنا ابن جابر حدثين سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان حييي الليل صالة مث يقول يا نافع : الوليد بن مسلم
  .فيعاود الصالة إىل أن أقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حىت يصبح. ؟ فأقول الأسحرنا

  .ما رأيت مصلياً مثل ابن عمر أشد استقباالً للقبلة بوجهه وكفيه وقدميه: قال طاووس

  .أن ابن عمر كان حييي بني الظهر إىل العصر: وروى نافع

فبكى حىت خر وامتنع . 6املطففني " يوم يقوم الناس لرب العاملني" بلغ عن القاسم بن أيب بزة أن ابن عمر قرأ ف: هشام الدستوائي
  .من قراءة ما بعدها

يا خري الناس أو ابن خري الناس فقال ما أنا خبري الناس وال ابن خري الناس : عن أيوب عن نافع أو غريه أن رجالً قال البن عمر: معمر
  .ن تزالوا بالرجل حىت لكوهولكين عبد من عباد اهللا أرجو اهللا وأخافه واهللا ل

  .عن نافع كان ابن عمر يزاحم على الركن حىت يرعف: عبيد اهللا بن عمر

    

أخربنا أمحد بن سالمة عن أيب املكارم التيمي أخربنا أبو علي أخربنا أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا بشر بن موسى 
خطبت إىل ابن عمر ابنته وحنن يف الطواف فسكت : حدثين أبو األسود مسع عروة يقولحدثنا أبو عبد الرمحن املقرىء حدثنا حرملة 

لو رضي ألجابين واهللا ال أراجعه بكلمة فقدر له أنه صدر إىل املدينة قبلي مث قدمت فدخلت مسجد الرسول : ومل جيبين بكلمة فقلت
كنت ذكرت يل سودة وحنن : فقال. اآلن: قدمت؟ قلتمىت : صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه حقه فرحب يب وقال

: قال فما رأيك اليوم؟ قلت. فقلت كان أمراً قدر. يف الطواف نتخايل اهللا بني أعيننا وكنت قادراً أن تلقاين يف غري ذلك املوطن

  .أحرص ما كنت عليه قط فدعا ابنيه ساملاً وعبد اهللا وزوجين

إمنا مثلنا يف هذه : نا هارون بن أيب إبراهيم عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن ابن عمر قالحدثنا خالد بن حيىي حدث: وبه إىل بشر
الفتنة كمثل قوم يسريون على جادة يعرفوا فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم مييناً ومشاالً فأخطأ الطريق 

فعرفناه فأخذنا فيه إمنا هؤالء فتيان قريش يقتتلون على هذا . قنا األولوأقمنا حيث أدركنا ذلك حىت جال اهللا ذلك عنا فأبصرنا طري
  .السلطان وعلى هذه الدنيا ما أبايل أن ال يكون يل ما يقتل عليه بعضهم بعضاً بنعلي هاتني اجلرداوين

آثار النيب صلى اهللا عليه عن عاصم األحول عن من حدثه قال كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن به شيئاً مما يتبع : عبد اهللا بن منري
  .وسلم

لعل خفاً يقع على خف يعين : عن أيب مودود عن نافع عن ابن عمر أنه كان يف طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول: وكيع
  .خف راحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ن الصحابة عمر وابنه عبد اهللا علي عائشة ابن املكثرون من الفتيا م: يف الباب الثامن والعشرين" اإلحكام"قال ابن حزم يف كتاب 
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وقد مجع أبو بكر حممد بن . مسعود ابن عباس زيد بن ثابت فهم سبعة فقط ميكن أن جيمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم
  .موسى بن بعقوب بن أمري املؤمنني املأمون فتيا ابن عباس يف عشرين كتاباً وأبو بكر هذا أحد أئمة اإلسالم

أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان وكان حملى كانت حليته : حدثنا عثمان بن موسى عن نافع: رمحن بن مهديعبد ال
  .أربع مئة

  .هذا غريب. عن إبراهيم الصائغ عن نافع أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن خيرج إىل الناس: أبو محزة السكري

ة وثالثون حديثاً باملكرر واتفقا له على مئة ومثانية وستني حديثاً وانفرد له البخاري بأحد ألفان وست مئ" مسند بقي"والبن عمر يف 
  .ومثانني حديثاً ومسلم بأحد وثالثني

ومن أم علقمة . أبو بكر وواقد وعبد اهللا وأبو عبيدة وعمر وحفصة وسودة: وأوالده من صفية بنت أيب عبيد بن مسعود الثقفي
  .وبه يكىنعبد الرمحن : احملاربية

ومن سرية أخرى زيد وعائشة ومن أخرى أبو سلمة وقالبة ومن أخرى بالل فاجلملة ستة . سامل وعبيد اهللا ومحزة: ومن سرية له
  .عشر

  .إليكم عين فإين كنت مع من هو أعلم مين ولو علمت أين أبقى حىت تفتقروا إيل لتعلمت لكم: وعن أيب جملز عن ابن عمر قال

خرجت مع ابن عمر من مكة وكان له جفنة من ثريد جيتمع عليها بنوه وأصحابه وكل من : يب جعفر القارىءعن أ: هشام بن سعد
  .جاء حىت يأكل بعضهم قائماً ومعه بعري له عليه مزادتان فيهما نبيذ وماء فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك النبيذ

  .أنه كان يأكل الدجاج والفراخ واخلبيص: وعن ابن عمر

  .لو اجتمعت علي األمة إال رجلني ما قاتلتهما:  مالك بلغه أن ابن عمر قالعن: معن

إنك سيد الناس وابن سيدهم فاخرج يبايع لك الناس : ملا قتل عثمان قالوا البن عمر: مسعت احلسن حيدث قال: سالم بن مسكني
أطمعوه وخوفوه فيما قدروا : قال احلسن. قولهقالوا لتخرجن أو لتقتلن على فراشك فأعاد . فقال لئن استطعت ال يهراق يف حمجمة

  .على شيء منه

  حيول إىل نظرائه . وترمجة هذا اإلمام يف طبقات ابن سعد مطولة يف مثان وثالثني ورقة

  ومن صغار الصحابة

  الضحاك بن قيس

  .أبو أنيس وقيل أبو عبد الرمحن وقيل أبو سعيد الفهري القرشي: ابن خالد األمري أبو أمية وقيل

  .داده يف صغار الصحابة وله أحاديثع

  .خرج له النسائي وقد روى عن حبيب بن مسلمة أيضاً

    

حدث عنه معاوية بن أيب سفيان ووصفه بالعدالة وسعيد بن جبري والشعيب وحممد بن سويد الفهري وعمري بن سعد ومساك بن حرب 
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  .وأبو إسحاق السبيعي

  .كنها وكان على عسكر دمشق يوم صفنيشهد فتح دمشق وس: قال أبو القاسم ابن عساكر

حدثين الضحاك بن قيس وهو عدل على : عن ابن جريج حدثين حممد بن طلحة عن معاوية أنه قال على املنرب: حجاج بن حممد
  ".ال يزال واٍل من قريش على الناس: "نفسه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فإين مسعت رسول اهللا :  أما بعد-حني مات يزيد-ن قيس كتب إىل قيس بن اهليثم عن احلسن أن الضحاك ب: وقال علي بن جدعان
وإن يزيد قد مات " إن بني يدي الساعة فتناً كقطع الدخان ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه: "صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .وأنتم إخواننا فال تسبقونا بشيء حىت خنتار ألنفسنا

ان الضحاك بن قيس مع معاوية فواله الكوفة وهو الذي صلى على معاوية وقام خبالفته حىت قدم يزيد مث بعده ك: قال الزبري بن بكار
  .دعا إىل ابن الزبري وبايع له مث دعا إىل نفسه ويف بيت أخته فاطمة اجتمع أهل الشورى وكانت نبيلة

سني بالكوفة فوالها معاوية الضحاك مث صرفه وواله مات زياد بن أبيه سنة ثالث ومخ: وقال شباب. وذكره مسلم أنه بدري فغلط
  .وقيل إن الضحاك خطب بالكوفة قاعداً. دمشق ووىل الكوفة ابن أم احلكم فبقي الضحاك على دمشق حىت هلك يزيد

  .شح باملرء أن يبيع عطافه: وكان جواداً لبس برداً تساوي ثالث مئة دينار فساومه رجل به فوهبه له وقال

أظهر الضحاك بيعة ابن الزبري بدمشق ودعا له فسار عامة بين أمية وحشمهم فلحقوا باألردن وسار مروان وبنو حبدل : قال الليث
  .إىل الضحاك

أخربنا املدائين عن خالد بن يزيد عن أبيه وعن مسلمة بن حمارب عن حرب بن خالد وغريه أن معاوية بن يزيد ملا مات : ابن سعد
إىل ابن الزبري ودعا زفر بن احلارث أمري قنسرين إىل ابن الزبري ودعا إليه بدمشق الضحاك سراً ملكان بين دعا النعمان بن بشري حبمص 

وبلغ حسان بن حبدل وهو بفلسطني وكان هواه يف خالد بن يزيد فكتب إىل الضحاك يعظم حق بين أمية ويذم ابن . أمية وبين كلب
ه على الناس وكتب إىل بين أمية فلم يقرأ الضحاك كتابه فكان يف ذلك اختالف إن قرأ الكتاب وإال فاقرأ: الزبري وقال للرسول

فسكتهم خالد بن يزيد ودخل الضحاك داره أياماً مث صلى بالناس وذكر يزيد فشتمه فقام رجل من كلب فضربه بعصاً فاقتتل الناس 
ى حبدلية وفرقة ال يبالون مث أرادوا أن يبايعوا الوليد بالسيوف ودخل الضحاك دار اإلمارة فلم خيرج وتفرق الناس ففرقة زبريية وأخر

بن عتبة بن أيب سفيان فأىب مث تويف وطلب الضحاك مروان فأتاه هو وعمه واألشدق وخالد بن يزيد وأخوه فاعتذر إليهم وقال 
فلما . و أمية يريدون اجلابيةاكتبوا إىل ابن حبدل حىت يرتل اجلابية ونسري إليه ويستخلف أحدكم فقدم ابن حبدل وسار الضحاك وبن

دعوت إىل بيعة رجل أحزم الناس رأياً وفضالً وبأساً فلما أجبناك : استقلت الرايات موجهة قال معن بن ثور والقيسية للضحاك
ه الناس تصرف الرايات وترتل فتظهر البيعة البن الزبري ففعل وتبع: فما العمل؟ قالوا: قال! سرت إىل هذا األعرايب تبايع البن أخته

  .فكتب ابن الزبري إليه بإمرة الشام وطرد األموية من احلجاز

    

أنت شيخ بين عبد مناف سبحان : وخاف مروان فسار إىل ابن الزبري ليبايع فلقيه بأذرعات عبيد اهللا بن زياد مقبالً من العراق فقال
ك وأنا أكفيك قريشاً ومواليها فرجع ونزل بباب اهللا أرضيت أن تبايع أبا خبيب وألنت أوىل قال فما ترى؟ قال ادع إىل نفس

الفراديس وبقي يركب إىل الضحاك كل يوم فيسلم عليه ويرجع إىل مرتله فطعنه رجل حبربة يف ظهره وعليه درع فأثبت احلربة فرد 
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دعو البن الزبري العجب لك وأنت شيخ قريش ت! يا أبا أنيس: إىل مرتله وعاده الضحاك وأتاه بالرجل فعفا عنه مث قال للضحاك
أخذت عهودنا : فأصغى إليه ودعا إىل نفسه ثالثة أيام فقالوا. ألنك مل تزل متمسكاً بالطاعة وهو ففارق اجلماعة! وأنت أرضى منه

من أراد : وأبوا فعاود الدعاء البن الزبري فأفسده ذلك عند الناس فقال له ابن زياد! وبيعتنا لرجل مث تدعوا إىل خلعه من غري حدث
. ا تريد مل يرتل املدائن واحلصون بل يربز وجيمع إليه اخليل فاخرج وضم األجناد ففعل ونزل املرج فانضم إىل مروان وابن زياد مجعم

وتزوج مروان بوالدة خالد بن يزيد وهي ابنة هاشم بن عتبة بن ربيعة وانضم إليهم عباد بن زياد يف مواليه وانضم إىل الضحاك زفر 
 أمري قنسرين وشرحبيل بن ذي الكالع فصار يف ثالثني ألفاً ومروان يف ثالثة عشر ألفاً أكثرهم رجالة وقيل مل بن احلارث الكاليب

ال تنال من هذا إال مبكيدة فادع إىل املوادعة فإذا أمن فكر : يكن مع مروان سوى مثانني فرساً فالتقوا باملرج أياماً فقال ابن زياد
أعجزاً بعد كيس؟ فقال الضحاك ! يا أبا أنيس:  مث شد مروان جبمعه على الضحاك ونادى الناسعليهم فراسله فأمسكوا عن احلرب

  .نعم لعمري والتحم احلرب وقتل الضحاك وصربت قيس مث ازموا فنادى منادي مروان ال تتبعوا مولياً

  .قتلت قيس مبرج راهط مقتلة مل تقتلها قط يف نصف ذي احلجة سنة أربع وستني: قال الواقدي

  .اآلن حني كربت سين واقترب أجلي أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض: إن مروان ملا أتى برأس الضحاك كره قتله وقال: وقيل

  الحسن بن علي بن أبي طالب

ابن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف اإلمام السيد رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسبطه وسيد شباب أهل اجلنة أبو 
  .مد القرشي اهلامشي املدين الشهيدحم

  .يف نصف رمضاا وعق عنه جده بكبش: وقيل. مولده يف شعبان سنة ثالث من اهلجرة

ابنه احلسن بن احلسن وسويد بن غفلة وأبو احلوراء السعدي والشعيب وهبرية : حدث عنه. وحفظ عن جده أحاديث وعن أبيه وأمه
  .ةبن يرمي وأصبغ بن نباتة واملسيب بن جنب

  .وكان يشبه جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله أبو جحيفة

ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا غندر حدثنا شعبة مسعت بريد بن أيب مرمي حيدث عن أيب احلوراء قلت للحسن: أمحد
هللا عليه وسلم بلعاا فجعلها يف التمر فقيل وسلم قال أذكر أين أخذت مترة من متر الصدقة فجعلتها يف يف فرتعها رسول اهللا صلى ا

دع ما يريبك : "قال وكان يقول". إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة: "وما كان عليك من هذه التمرة هلذا الصيب؟ قال! يا رسول اهللا
  ".احلديث.. .اللهم اهدين فيمن هديت: "وكان يعلمنا هذا الدعاء" إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة

علمين رسول اهللا : أخربنا عبيد اهللا أخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن قال: ابن سعد
  ".اللهم اهدين فيمن هديت: "صلى اهللا عليه وسلم كلمات أقوهلن يف القنوت

أروين ابين ما : "جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالملا ولد احلسن : عن أيب إسحاق عن هاىنء عن علي قال: إسرائيل
  ".وذكر احلديث... بل هو حسن: "قال. حرب: ؟ قلت"مسيتموه

كنت رجالً أحب احلرب فلما ولد احلسن مهمت أن : حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد قال علي: حيىي بن عيسى التميمي
إنين مسيت : " وسلم احلسن فلما ولد احلسني مهمت أن أمسيه حرباً فسماه احلسني وقالأمسيه حرباً فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه
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  ".ابين هذين باسم ابين هرون شرب وشبري

عن حممد بن علي عن أبيه أنه مسى ابنه األكرب محزة ومسى حسيناً بعمه جعفر فدعاه النيب صلى اهللا عليه : عبد اهللا بن حممد بن عقيل
  .فسمى حسناً وحسيناً"  اسم ابين هذينقد غريت: "وسلم فقال

عمرو عن عكرمة قال ملا ولدت فاطمة حسناً أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسماه حسناً فلما ولدت اآلخر مساه : ابن عيينة عن
  .فشق له من امسه" هذا أحسن من هذا: "حسيناً وقال

    

  .نة ثالث ويف شعبان أصح ولد يف نصف رمضان س- أعين احلسن-أنه : ذكر الزبري بن بكار

عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن يف أذن احلسن بالصالة حني : السفيانان
  .ولد

  .عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عق عن احلسن واحلسني كبشاً كبشاً: أيوب

أال أعق عن ابين بدم؟ ! ملا ولدت فاطمة حسناً قالت يا رسول اهللا: عن علي بن احلسني عن أيب رافع قالعن ابن عقيل : شريك
  .ففعلت" ال لكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على املساكني: "قال

  .وزنت فاطمة شعر حسن وحسني وأم كلثوم فتصدقت بزنته فضة: جعفر الصادق عن أبيه قال

صلى بنا أبو بكر العصر مث قال وعلي ميشيان :  عمر بن سعيد عن ابن أيب مليكة عن عقبة ابن احلارث قالحدثنا أبو عاصم عن
  : فرأى احلسن يلعب مع الغلمان فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال

  ليس شبيه بعلي==بأبي شبيه النبي

  .وعلي يتبسم

رأيت احلسن يأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو : ينا ابن الزبري فقالدخل عل: علي بن عابس حدثنا يزيد بن أيب زياد عن البهي قال
  .ساجد يركب على ظهره ويأيت وهو راكع فيفرج له بني رجليه حىت خيرج من اجلانب اآلخر

  .كان أشبههم بالنيب عليه السالم احلسن ابن علي: وقال الزهري قال أنس

سن أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس عن أيب إسحاق عن هاىنء عن علي قال احل: إسرائيل
  .واحلسني أشبه به ما كان أسفل من ذلك

  .عن أبيه عن ابن عباس أنه شبه احلسن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: عاصم بن كليب

  ". فأحبهمااللهم إين أحبهما: "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن ويقول: قال أسامة

اللهم إين أحبه فأحبه : "عن عدي بن ثابت عن الرباء قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للحسن: لفضيل بن مرزوق" اجلعديات"ويف 
  .صححه الترمذي" وأحب من حيبه

اللهم : "م قال للحسنأن النيب صلى اهللا عليه وسل: حدثنا ابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن نافع بن جبري عن أيب هريرة: أمحد
  ".إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه 
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  .قال فما رأيت احلسن إال دمعت عيين: ورواه نعيم امر عن أيب هريرة فزاد

  .وروى حنوه ابن سريين عنه ويف ذلك عدة أحاديث فهو متواتر

إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح : "يقولرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن إىل جنبه وهو : قال أبو بكرة
  ".به بني فئتني من املسلمني

  .صححه الترمذي". احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: "عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد مرفوعاً: يزيد بن أيب زياد

يلة وهو مشتمل على شيء قلت ما هذا؟ خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ل: وحسن الترمذي من حديث أسامة بن زيد قال
  ".هذان ابناي وابنا بنيت اللهم إين أحبهما فأحبهما وأحب من حيبهما : "فكشف فإذا حسن وحسني على وركيه فقال

تفرد به عبد اهللا بن أيب بكر بن زيد بن املهاجر املدين عن مسلم بن أيب سهل النبال عن احلسن بن أسامة عن أبيه ومل يروه غري 
  .سى بن يعقوب الزمعي عن عبد اهللا فهذا مما ينتقد حتسينه على الترمذيمو

" احلسن واحلسني: "سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: وحسن أيضاً ليوسف بن إبراهيم عن أنس

  .وكان يشمهما ويضمهما إليه

هذا ملك مل يرتل قبل هذه الليلة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولعن املنهال بن عمرو عن زر عن حذيفة مسع: ميسرة بن حبيب
  .حسنه الترمذي". استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرين بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

  ".أحبهما فأحبهمااللهم إين : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أبصر احلسن واحلسني فقال: وصحح للرباء

  .عن أبيه عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرج بني فخذي احلسن وقبل زبيبه: قال قابوس بن أيب ظبيان

وقد كان هذا اإلمام سيداً وسيماً مجيالً عاقالً رزيناً جواداً ممدحاً خرياً ديناً ورعاً حمتشماً كبري الشأن وكان منكاحاً مطالقاً تزوج 
  .من سبعني امرأة وقلما كان يفارقه أربع ضرائرحنواً 

واهللا لرتوجنه فما رضي أمسك وما كره : عن جعفر الصادق أن علياً قال يا أهل الكوفة ال تزوجوا احلسن فإنه مطالق فقال رجل
  .طلق

  .تزوج احلسن امرأة فأرسل إليها مبئة جارية مع كل جارية ألف درهم: قال ابن سريين

    

  .إنه حج مخس عشرة مرة وحج كثرياً منها ماشياً من املدينة إىل مكة وجنائبه تقاد معه: وقيل. جل الواحد مئة ألفوكان يعطي الر

من طريق عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن زهري بن األقمر البكري قال قام احلسن بن علي خيطبهم " مستدركه"احلاكم يف 
من أحبين فليحبه : "رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعه يف حبوته وهو يقولفقام رجل من أزد شنوءة فقال أشهد لقد 

  ".وليبلغ الشاهد الغائب

من طريق علي بن احلسن بن علي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ احلسن واحلسني " جامع الترمذي"ويف 
إسناده ضعيف واملنت منكر املسند حدثنا غندر حدثنا ". درجيت يوم القيامةمن أحب هذين وأبامها وأمهما كان معي يف : "فقال

شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا ابن احلارث عن زهري بن األقمر قال بينما احلسن خيطب بعد ما قتل علي إذ قام رجل من األزد 
ولوال " من أحبين فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب: "آدم طوال فقال لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعه يف حبوته يقول
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  .عزمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما حدثتكم

هذان ابناي من أحبهما : "عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي بن صاحل وأبو بكر بن عياش
:  صلى اهللا عليه وسلم جلل حسناً وحسيناً وفاطمة بكساء مث قالأن النيب: مجاعة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة". فقد أحبين

  ".اللهم هؤالء أهل بييت وخاصيت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً "

يا حذيفة جاءين جربيل فبشرين أن احلسن : "عن ابن أيب السفر عن الشعيب عن حذيفة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: إسرائيل
  ".باب أهل اجلنة واحلسني سيدا ش

  .وروي حنوه عن قيس بن أيب حازم وزر عن حذيفة

جاء احلسن واحلسني يسعيان إىل : حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة قال: إمساعيل بن عياش
إين : "طه مث قبل هذا مث قبل هذا وقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء أحدمها قبل اآلخر فجعل يده يف رقبته مث ضمه إىل إب

  ".أيها الناس إن الولد مبخلة جمبنة جمهلة: "مث قال" أحبهما فأحبهما

إن "عن ابن خثيم عن حممد بن األسود بن خلف عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ حسناً فقبله مث أقبل عليه فقال : معمر
  ".الولد مبخلة جمبنة 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة العشاء فكان إذا سجد ركب احلسن : عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: كامل أبو العالء
أال أذهب ما إىل أمهما؟ قال فربقت برقة : واحلسني على ظهره فإذا رفع رأسه رفعهما رفعاً رفيقاً مث إذا سجد عادا فلما صلى قلت

  .رواه أبو أمحد الزبريي وأسباط بن حممد عنه. مافلم يزاال يف ضوئها حىت دخال على أمه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فأقبل : حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال: عن حسني بن واقد: زيد بن احلباب
إمنا أموالكم : " صدق اهللا: "احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان فرتل فأخذمها فوضعهما بني يديه مث قال

  .رأيت هذين فلم أصرب مث أخذ يف خطبته. 15التغابن " وأوالدكم فتنة 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ميشي على أربع وعلى : مسروح عن الثوري عن أيب الزبري عن جابر قال: أبو شهاب
  .مسروح لني". نعم اجلمل مجلكما ونعم العدالن أنتما: "ظهره احلسن واحلسني وهو يقول

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن عبد اهللا ابن شداد عن أبيه قال: جرير بن حازم
وسلم وهو حامل حسناً أو حسيناً فتقدم فوضعه مث كرب يف الصالة فسجد سجدة أطاهلا فرفعت رأسي فإذا الصيب على ظهره 

إن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته : "قال! يا رسول اهللا إنك أطلت: ما قضى صالته قالوافرجعت يف سجودي فل
أين الفقيه املتنطع عن هذا الفعل؟ عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت".

رواه أبو ". ونعم الراكب هو: "ركب ركبت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمنعم امل! يا غالم: حامل احلسن على عاتقه فقال رجل
  ".مسنده "يعلى يف 

نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا تليد بن سليمان حدثنا أبو اجلحاف حدثنا أبو حازم عن أيب هريرة قال" مسنده"أمحد يف 
  ".م ملن ساملكم أنا حرب ملن حاربكم سل: "وسلم إىل علي وابنيه وفاطمة فقال
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زارنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبات عندنا واحلسن : حدثنا عمرو بن ثابت عن أيب فاختة قال علي" مسنده"الطيالسي يف 
واحلسني نائمان فاستسقى احلسن فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قربة وسقاه فتناول احلسني ليشرب فمنعه وبدأ باحلسن 

إين وإياك وهذين يوم القيامة يف مكان : "مث قال" ال، ولكن هذا استسقى أوالً : "كأنه أحبهما إليك قال! اطمة يا رسول اهللافقالت ف
  ".وعلياً : "وأحسبه قال" واحد

حسن مين واحلسني من : "عن حبري عن خالد بن معدان عن املقدام بن معد يكرب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بقية
  .رواه ثالثة عنه وإسناده قوي". علي 

أرين أقبل منك حيث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : كنت مع احلسن فلقينا أبو هريرة فقال: عن عمري بن إسحاق قال: ابن عون
  .رواه عدة عنه. وسلم يقبل فقال بقميصه فقبل سرته

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميص لسانه أو شفته : عن عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن معاوية قال: حريز بن عثمان
حدثنا حيىي بن سعيد : رواه أمحد حيىي بن معني. يعين احلسن وإنه لن يعذب لسان أو شفتان مصهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ابين هذا سيد يصلح اهللا به فئتني إن : "األموي عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للحسن
  ".من املسلمني

  .ومثله من حديث احلسن عن أيب بكرة

  .رواه يونس ومنصور بن زاذان وإسرائيل أبو موسى وهشام بن حسان وأشعث بن سوار ومبارك بن فضالة وغريهم عنه

واحلسني بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول حدثين موسى بن حممد التيمي عن أبيه أن عمر ملا دون الديوان أحلق احلسن : الواقدي
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض لكل منهما مخسة آالف درهم

فاخرت احلسن؟ قال نعم قال لعلك : فاخر يزيد بن معاوية احلسن بن علي فقال له أبوه: حدثنا هاشم اجلعفي قال: أبو املليح الرقي
  .وه فقد حتاكما إىل اهللا فحكم ألبيك على أبيهتظن أن أمك مثل أمه أو جدك كجده فأما أبوك وأب

ما ندمت على شيء فاتين يف شبايب إال : قال ابن عباس: حدثنا عبيد اهللا بن الوليد حدثنا عبد اهللا بن عبيد بن عمري: زهري بن معاوية
د قاسم اهللا ماله ثالث مرات ولق. أين مل أحج ماشياً ولقد حج احلسن بن علي مخساً وعشرين حجة ماشياً وإن النجائب لتقاد معه

  .حىت إنه يعطي اخلف وميسك النعل

  .مخس عشرة مرة: روى حنواً منه حممد بن سعد حدثنا علي بن حممد حدثنا خالد بن عبيد عن ابن جدعان لكن قال

  .روى مغرية بن مقسم عن أم موسى كان احلسن بن علي إذا أوى إىل فراشه قرأ الكهف

: رجاء. مسع احلسن بن علي رجالً إىل جنبه يسأل اهللا أن يرزقه عشرة آالف درهم فانصرف فبعث ا إليه: قال سعيد بن عبد العزيز

  .عن احلسن أنه كان مبادراً إىل نصرة عثمان كثري الذب عنه بقي يف اخلالفة بعد أبيه سبعة أشهر

 وهو يريد أن يقسمه بينكم فحضر الناس إن احلسن قد مجع ماالً: عن أيب إسحاق عن حارثة عن علي أنه خطب وقال: إسرائيل
  .إمنا مجعته للفقراء فقام نصف الناس: فقام احلسن فقال

القاسم بن الفضل احلداين حدثنا أبو هارون قال انطلقنا حجاجاً فدخلنا املدينة فدخلنا على احلسن فحدثناه مبسرينا وحالنا فلما 
ال تردوا علي معرويف فلو كنت على غري هذه احلال كان : ه بيسارنا فقالخرجنا بعث إىل كل رجل منا بأربع مئة فرجعنا فأخربنا
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  .أحصن احلسن تسعني امرأة: قال املدائين. إن اهللا يباهي مالئكته بعباده يوم عرفة: هذا لكم يسرياً أما إين مزودكم

اجلمل ست مئة فأتينا الربذة فقام خرجنا إىل : حدثنا ابن أيب سربة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الواقدي
تكلم ودع عنك أن حتن حنني اجلارية قال إين كنت أشرت عليك باملقام وأنا أشريه اآلن إن للعرب جولة : احلسن فبكى فقال علي

قال أتراين ال . ولو قد رجعت إليها عوازب أحالمها قد ضربوا إليك آباط اإلبل حىت يستخرجوك ولو كنت يف مثل جحر ضب
  .لك كنت منتظراً كما ينتظر الضبع اللدمأبا

  .قيل لعلي هذا احلسن يف املسجد حيدث الناس فقال طحن إبل مل تعلم طحناً: عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي قال: إسرائيل

 مل من ذا؟ قالوا احلسن قال طحن إبل: عن أيب إسحاق عن معد يكرب أن علياً مر على قوم قد اجتمعوا على رجل فقال: شعبة
  .تعود طحناً إن لكل قوم صداداً وإن صدادنا احلسن

    

  .يا أهل الكوفة ال تزوجوا احلسن فإنه رجل مطالق قد خشيت أن يورثنا عداوة يف القبائل: جعفر بن حممد عن أبيه قال علي

 اخلالفة فقال أظهرت كانت اخلثعمية حتت احلسن فلما قتل علي وبويع احلسن دخل عليها فقالت لتهنك: عن سويد بن غفلة قال
  : واهللا ما أردت هذا مث بعث إليها بعشرين ألفاً فقالت: الشماتة بقتل علي أنت طالق ثالثاً فقالت

  متاع قليل من حبيب مفارق

  .عن عاصم عن أيب رزين قال خطبنا احلسن بن علي يوم مجعة فقرأ سورة إبراهيم على املنرب حىت ختمها: شريك

  .هو أهون من أن يدعى إليه أحد: كان احلسن بن علي ال يدعو أحداً إىل الطعام يقول: ن سريين قالمنصور بن زاذان عن اب

رحم اهللا أبا ذر أما : الفقر أحب إيل من الغىن والسقم أحب إيل من الصحة فقال: قيل للحسن بن علي إن أبا ذر يقول: قال املربد
  .ن شيئاً وهذا حد الوقوف على الرضى مبا تصرف به القضاءمن اتكل على حسن اختيار اهللا له مل يتم: أنا فأقول

إن احللم زينة والوقار مروءة والعجلة سفه والسفه ضعف وجمالسة أهل الدناءة : خطب احلسن بن علي بالكوفة فقال: عن احلرمازي
  .شني وخمالطة الفساق ريبة

 علياً مبعوث قبل يوم القيامة قال كذبوا واهللا ما هؤالء عن أيب إسحاق عن عمرو بن األصم قلت للحسن إن الشيعة تزعم أن: زهري
  .بالشيعة لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه وال اقتسمنا ماله

  .قتل علي فبايع أهل الكوفة احلسن وأحبوه أشد من حب أبيه: قال جرير بن حازم

  .ىل معاويةبويع احلسن فوليها سبعة أشهر وأحد عشر يوماً مث سلم األمر إ: وقال الكليب

قتل قيس : سار احلسن حىت نزل املدائن وبعث قيس ابن سعد على املقدمات وهم اثنا عشر ألفاً فوقع الصائح: وقال عوانة بن احلكم
فكتب احلسن إىل معاوية . فانتهب الناس سرادق احلسن ووثب عليه رجل من اخلوارج فطعنه باخلنجر فوثب الناس على ذلك فقتلوه

  .يف الصلح

: أن أهل العراق ملا بايعوا احلسن قالوا له: حدثنا حممد بن عبيد عن جمالد عن الشعيب وعن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه: عدابن س

سر إىل هؤالء الذين عصوا اهللا ورسوله وارتكبوا العظائم فسار إىل أهل الشام وأقبل معاوية حىت نزل جسر منبج فبينا احلسن باملدائن 
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أال إن قيس بن سعد قد قتل فشد الناس على حجرة احلسن فنهبوها حىت انتهبت بسطه وأخذوا رداءه : رهإذ نادى مناد يف عسك
عليكم لعنة اهللا من أهل قرية : وطعنه رجل من بين أسد يف ظهره خبنجر مسموم يف أليته فتحول ونزل قصر كسرى األبيض، وقال

يسلم :  يب هذا مث كاتب معاوية يف الصلح على أن يسلم له ثالث خصالقد علمت أن ال خري فيكم قتلتم أيب باألمس واليوم تفعلون
له بيت املال فيقضي منه دينه ومواعيده ويتحمل منه هو وآله وال يسب علي وهو يسمع وأن حيمل إليه خراج فسا ودراجبرد كل 

  .سنة إىل املدينة فأجابه معاوية وأعطاه ما سأل

أن أقبل فأقبل من جسر منبج إىل :  نوفل إىل معاوية حىت أخذ له ما سأل فكتب إليه احلسنبل أرسل عبد اهللا بن احلارث بن: ويقال
مسكن يف مخسة أيام فسلم إليه احلسن األمر وبايعه حىت قدما الكوفة ووىف معاوية للحسن ببيت املال وكان فيه يومئذ سبعة آالف 

ف معاوية عن سب علي واحلسن يسمع وأجرى معاوية على احلسن ألف درهم فاحتملها احلسن وجتهز هو وأهل بيته إىل املدينة وك
  .كل سنة ألف ألف درهم وعاش احلسن بعد ذلك عشر سنني

وأخربنا عبد اهللا بن بكر حدثنا حامت بن أيب صغرية عن عمرو بن دينار أن معاوية كان يعلم أن احلسن أكره الناس للفتنة فلما تويف 
وبينه سراً وأعطاه معاوية عهداً إن حدث به حدث واحلسن حي ليسمينه وليجعلن األمر إليه علي بعث إىل احلسن فأصلح ما بينه 
فجلست ! واهللا إين جلالس عند احلسن إذ أخذت ألقوم فجذب بثويب وقال يا هناه إجلس: فلما توثق منه احلسن قال إبن جعفر

قد رأيت أن أعمد إىل املدينة فأنزهلا وأخلي بني معاوية وبني قلت ما هو قال ! إين قد رأيت رأياً وإين أحب أن تتابعين عليه: فقال
  .هذا احلديث فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت األرحام والسبل وعطلت الفروج

    

: قد رأيت كيت وكيت فقال! فأتاه فقال أي أخي! ادع يل احلسني: جزاك اهللا خرياً عن أمة حممد فأنا معك فقال: قال ابن جعفر

واهللا ما أردت أمراً قط إال خالفتين واهللا لقد مهمت أن أقذفك يف بيت : باهللا أن تكذب علياً وتصدق معاوية فقال احلسنأعيذك 
أنت أكرب ولد علي وأنت خليفته وأمرنا ألمرك تبع فقام احلسن فقال : فأطينه عليك حىت أقضي أمري فلما رأى احلسني غضبه قال

إن اهللا قد والك يا معاوية هذا احلديث خلري يعلمه : ألول هذا األمر وأنا أصلحت آخره إىل أن قالإين كنت أكره الناس ! أيها الناس
  .مث نزل. 111األنبياء " وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني " عندك أو لشر يعلمه فيك 

  .رب حىت ختمهاخطبنا احلسن بن علي يوم مجعة فقرأ إبراهيم على املن: عن عاصم عن أيب رزين قال: شريك

  .احلل متيقن: قلت. إن رؤيتهن حالل هلما: فقال ابن عباس. كان احلسن واحلسني ال يريان أمهات املؤمنني: قال أبو جعفر الباقر

قال : أكلت يف بيت ابن سريين فلما رفعت يدي قال: الطعام أدق من أن نقسم عليه وقال قرة: قال احلسن: ابن عون عن حممد
  .ن الطعام أهون من أن يقسم عليهإ: احلسن بن علي

  .روى جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن واحلسني كانا يقبالن جوائز معاوية

حدثنا مسافر اجلصاص عن رزيق بن سوار قال كان بني احلسن ومروان كالم فأغلظ مروان له واحلسن ساكت فامتخط : أبو نعيم
  .فسكت مروان! للوجه والشمال للفرج؟ أف لكمروان بيمينه فقال احلسن وحيك أما علمت أن اليمني 

  .أن عمر أحلق احلسن واحلسني بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن حممد بن إبراهيم التيمي

سني عند رسول اهللا أخربنا علي بن حممد عن محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس قال احتد احلسن واحل: ابن سعد
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  ".خذ يا حسني: إن جربيل يقول: "تعني الكبري؟ قال: فقالت عائشة" هي يا حسن خذ يا حسن: "صلى اهللا عليه وسلم فجعل يقول

  .واهللا ال أبايعكم إال على ما أقول لكم: عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب مسع احلسن يقول: شيبان

  .ت وحتاربون من حاربتتساملون من سامل: ما هو؟ قال: قالوا

حج احلسن بن علي مخس عشرة حجة ماشيا وإن : عن خالد بن عبيدة عن علي بن جدعان قال: قال علي بن حممد املدائين
  .النجائب لتقاد معه وخرج من ماله مرتني وقاسم اهللا ماله ثالث مرات

زال حسن يتزوج ويطلق حىت خشيت أن يكون يورثنا ما : قال علي: حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه: الواقدي
  .واهللا لرتوجنه فما رضي أمسك وما كره طلق: ال تزوجوه فإنه مطالق فقال رجل من مهدان! عداوة يف القبائل يا أهل الكوفة

  .أحصن احلسن تسعني إمرأة: قال املدائين

  .ود وعمامة سوداءخطبنا احلسن بن علي وعليه ثياب س: عن عاصم عن أيب رزين قال: شريك

ما : أن أبا رافع أتى احلسن بن علي وهو يصلي عاقصاً رأسه فحله فأرسله فقال احلسن: حدثنا خمول عن أيب سعيد: زهري بن معاوية
  ".ال يصلي الرجل عاقصاً رأسه : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: محلك على هذا؟ قال

سى أخربين سعيد املقربي أن أبا رافع مر حبسن وقد غرز ضفريته يف قفاه فحلها فالتفت وروى حنوه ابن جريج عن عمران بن مو
مقعد : يعين" ذلك كفل الشيطان: "أقبل على صالتك وال تغضب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. مغضباً

  .الشيطان

  .كانا يتختمان يف اليسارحامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن واحلسني 

  .رأيت احلسن خيضب بالسواد: عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس موىل خباب: الثوري

  .رأيت احلسن بن علي خيضب بالسواد: حدثنا ميان بن املغرية حدثين مسلم بن أيب مرمي قال: حجاج بن نصري

  . علي قد خضب بالسوادرأيت احلسن ابن: عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال: أبو الربيع السمان

بايع أهل العراق احلسن وقالوا له سر إىل هؤالء فسار إىل : عن الشعيب وعن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه وعن غريمها قالوا: جمالد
  .أهل الشام وعلى مقدمته قيس بن سعد يف اثين عشر ألفاً

تل قيس فشد الناس على حجرة احلسن فانتهبوها حىت انتهبوا وقال غريه فرتل املدائن وأقبل معاوية إذ نادى مناد يف عسكر احلسن ق
  .جواريه وسلبوا رداءه وطعنه ابن أقيصر خبنجر مسموم يف أليته فتحول ونزل قصر كسرى وقال عليكم اللعنة فال خري فيكم

    

ألجيزنك :  معاوية فقالحدثنا زيد بن احلباب عن حسني بن واقد حدثين عبد اهللا بن بريدة أن احلسن دخل على: ابن أيب شيبة
  .جبائزة مل أجز ا أحداً فأجازه بأربع مئة ألف أو أربع مئة ألف ألف فقبلها

واهللا ما ثنانا عن أهل الشام شك وال ندم وإمنا كنا نقاتلهم بالسالمة والصرب : قام احلسن بعد موت أبيه فقال: ابن دريد" جمتىن"ويف 
وكنتم يف منتدبكم إىل صفني دينكم أمام دنياكم فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم أال وإنا فشيبت السالمة بالعداوة والصرب باجلزع 

لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم أال وقد أصبحتم بني قتيلني قتيل بصفني تبكون عليه وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره فأما الباقي 
.  فيه عز وال نصفة فإن أردمت املوت رددنا عليه وإن أردمت احلياة قبلناهفخاذل وأما الباكي فثائر أال وإن معاوية دعانا إىل أمر ليس
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  .فناداه القوم من كل جانب التقية التقية فلما أفردوه أمضى الصلح: قال

إتقوا اهللا فينا فإنا أمراؤكم وإنا ! أخربنا العوام بن حوشب عن هالل بن يساف مسعت احلسن خيطب ويقول يا أهل الكوفة: يزيد
قال فما رأيت قط . 33األحزاب " إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت : " كم وحنن أهل البيت الذين قال اهللا فيهمأضياف

  .باكياً أكثر من يومئذ

أن احلسن بينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه خبنجر :عن حصني بن عبد الرمحن عن أيب مجيلة ميسرة بن يعقوب:أبو عوانة
عمي أدرك ذاك فيزعمون أن الطعنة وقعت يف وركه فمرض منها أشهراً فقعد على املنرب فقال إتقوا اهللا فينا فإنا قال حصني و

  .أمراؤكم وأضيافكم الذي قال اهللا فينا قال فما أرى يف املسجد إال من حين بكاًء

حلسن بن علي معاوية بكتائب مثل اجلبال استقبل واهللا ا: حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا سفيان عن أيب موسى مسع احلسن يقول
أي عمرو إن قتل : -وكان واهللا خري رجلني-إين ألرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراا فقال له معاوية : فقال عمرو بن العاص

 الرمحن بن فبعث إليهم برجلني من قريش عبد! هؤالء هؤالء وهؤالء هؤالء من يل بأمور املسلمني من يل بنسائهم من يل بضيعتهم؟
إذهبا إىل هذا الرجل فاعرضا عليه وقوال له واطلبا إليه فأتياه فقال هلما احلسن بن علي إنا : مسرة وعبد اهللا بن عامر بن كريز فقال

بنو عبد املطلب قد أصبنا من هذا املال وإن هذه األمة قد عاثت يف دمائها قاال فإنا نعرض عليك كذا وكذا ونطلب إليك ونسألك 
ولقد مسعت أبا بكرة يقول رأيت : حنن لك به فما سأهلما شيئاً إال قاال حنن لك به فصاحله قال احلسن: من يل ذا؟ قاالقال ف

  .وذكر احلديث..." إن إبين هذا سيد: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وجابلق رجل جده نيب غريي وغري أخي قال احلسن ابن علي ما بني جابرس : عن ابن عون عن أنس بن سريين قال: ابن أيب عدي
جابلق وجابرس املشرق : قال معمر. وإين رأيت أن أصلح بني األمة أال وإنا قد بايعنا معاوية وال أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني

  .واملغرب

 هذه األمور اليت عن جمالد عن الشعيب أن احلسن خطب فقال إن أكيس الكيس التقى وإن أمحق احلمق الفجور أال وإن: هشيم
  .اختلفت فيها أنا ومعاوية تركت ملعاوية إرادة إصالح املسلمني وحقن دمائهم

إن احلسن مرتفع يف األنفس : ملا ورد معاوية الكوفة واجتمع عليه الناس قال له عمرو بن العاص: عن عوف عن حممد قال: هوذة
عيي فمره فليخطب فإنه سيعىي فيسقط من أنفس الناس فأىب فلم يزالوا لقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه حديث السن 

فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال لو ابتغيتم بني جابلق وجابرس رجالً جده نيب غريي وغري : به حىت أمره فقام على املنرب دون معاوية
وأشار بيده إىل " أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني وما " أخي مل جتدوه وإنا قد أعطينا معاوية بيعتنا ورأينا أن حقن الدماء خري 

معاوية فغضب معاوية فخطب بعده خطبة عيية فاحشة مث نزل وقال ما أردت بقولك فتنة لكم ومتاع؟ قال أردت ا ما أراد اهللا 
  .ا

ال ال تعذلين فإن رسول ق! عن يوسف بن مازن قال عرض للحسن رجل فقال يا مسود وجوه املؤمنني: القاسم بن الفضل احلداين
قال ألف شهر ميلكونه " إنا أنزلناه يف ليلة القدر " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريهم يثبون على منربه رجالً رجالً فأنزل اهللا تعاىل 

  .مسعه منه أبو سلمة التبوذكي وفيه إنقطاع. بين أمية: يعين. بعدي
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السالم عليك يا مسخم وجوه املؤمنني فقال ال تقل هذا وذكر كالماً :  فقالوعن فضيل بن مرزوق قال أتى مالك بن ضمرة احلسن
  .فقال ال ولكن كرهت أن أقتلكم على امللك! يعتذر به رضي اهللا عنه وقال له آخر يا مذل املؤمنني

  .خطبنا احلسن بن علي وعليه ثياب سود وعمامة سوداء: عاصم بن دلة عن أيب رزين قال

عن مستقيم بن عبد امللك قال رأيت احلسن واحلسني شابا ومل خيضبا ورأيتهما يركبان الرباذين بالسروج : يبحممد بن ربيعة الكال
  .املنمرة

  .عن أبيه أن احلسن واحلسني كانا خيتمان يف يسارمها ويف اخلامت ذكر اهللا: جعفر بن حممد

  .رأيت احلسن خيضب بالسواد: وعن قيس موىل خباب قال

  .ق عن العيزار أن احلسن كان خيضب بالسوادعن أيب إسحا: شعبة

  .رأيت احلسن خضب بالسواد: وعن عبيد اهللا بن أيب يزيد

عن ابن عون عن عمري بن إسحاق قال دخلنا على احلسن بن علي نعوده فقال لصاحيب يا فالن سلين مث قام من عندنا : ابن علية
دي قلبتها بعود وإين قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل هذا فلما كان فدخل كنيفاً مث خرج فقال إين واهللا قد لفظت طائفة من كب

لتقتله؟ قال نعم قال ما أنا حمدثك شيئاً إن يكن ! مل: أنبئين من سقاك؟ قال! أي أخي: الغد أتيته وهو يسوق فجاء احلسني فقال
  .صاحيب الذي أظن فاهللا أشد نقمة وإال فواهللا ال يقتل يب بريء

يقولون إنك تريد اخلالفة فقال كانت مجاجم العرب يف يدي يساملون من : بري بن نفري عن أبيه قلت للحسنعبد الرمحن بن ج
  .ساملت وحياربون من حاربت فتركتها هللا مث ابتزها بأتياس احلجاز؟

" العلل"يب حامت يف قال ابن أ. عن عبد الرمحن بن منري عن أبيه: عن شعبة عن يزيد بن مخري فقال مرة" مسنده"رواه الطيالسي يف 

  .وهذا أصح

  .فقال من فعله؟ فأىب أن خيربه. قد سقيت السم غري مرة ومل أسق مثل هذه إين ألضع كبدي: قال احلسن للحسني: قال قتادة

حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد اهللا بن حسن قال كان احلسن كثري النكاح وقل من حظيت عنده وقل من تزوجها : قال الواقدي
هذا رجل قد قطع : حبته وصبت به فيقال إنه كان سقي مث أفلت مث سقي فأفلت مث كانت اآلخرة وحضرته الوفاة فقال الطبيبإال أ

  .كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه مساً: السم أمعاءه وقد مسعت بعض من يقول

سم فاشتكى فكان توضع حتته طشت وترفع عن مغرية عن أم موسى أن جعدة بنت األشعث بن قيس سقت احلسن ال: أبو عوانة
  .أخرى حنواً من أربعني يوماً

أخرجوا فراشي إىل الصحن فأخرجوه فقال اللهم إين أحتسب نفسي : عن رقبة بن مصقلة ملا احتضر احلسن بن علي قال: ابن عيينة
  .عندك فإا أعز األنفس علي

اتق اهللا وال تثر فتنة وال تسفك : ل حضرت موت احلسن فقلت للحسنيحدثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قا: الواقدي
  .الدماء ادفن أخاك إىل جنب أمه فإنه قد عهد بذلك إليك

عن حصني عن أيب حازم قال ملا حضر احلسن قال للحسني ادفين عند أيب يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن ختافوا : أبو عوانة
أنشدك اهللا ووصية أخيك فإن القوم لن : سلمني فلما قبض تسلح احلسني ومجع مواليه فقال له أبو هريرةالدماء فادفين يف مقابر امل
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يدعوك حىت يكون بينكم دماء فدفنه بالبقيع فقال أبو هريرة أرأيتم لو جيء بابن موسى ليدفن مع أبيه فمنع أكانوا قد ظلموه؟ 
  .ه وسلم قد جيء ليدفن مع أبيهفهذا ابن نيب اهللا صلى اهللا علي: نعم قال: فقالوا

قاتل اهللا مروان قال واهللا ما كنت ألدع ابن أيب تراب يدفن مع رسول اهللا : قال أبو هريرة مرة يوم دفن احلسن: وعن رجل قال
  .صلى اهللا عليه وسلم وقد دفن عثمان بالبقيع

    

يا أخي إياك أن : جعل احلسن يوعز للحسني: فية قالحدثنا عبيد اهللا بن مرداس عن أبيه عن احلسن بن حممد ابن احلن: الواقدي
وأبرد مروان إىل معاوية خبربه وإم . تسفك دماً فإن الناس سراع إىل الفتنة فلما تويف ارجتت املدينة صياحاً فال تلقى إال باكياً

:  قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاليريدون دفنه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يصلون إىل ذلك أبداً وأنا حي فانتهى حسني إىل

احفروا فنكب عنه سعيد بن العاص يعين أمري املدينة فاعتزل وصاح مروان يف بين امية ولبسوا السالح فقال له حسني يا ابن الزرقاء 
 يف السالح أوال أنت فقال ال ختلص هلذا وأنا حي فصاح احلسني حبلف الفضول فاجتمعت هاشم وتيم وزهرة وأسد! مالك وهلذا

أمل تسمع إىل عهد أخيك؟ ! وعقد مروان لواء وكانت بينهم مراماة وجعل عبد اهللا بن جعفر يلح على احلسني ويقول يا ابن عم
  .أذكرك اهللا أن تسفك الدماء وهو يأىب

 ذلك إال أن أكون لقد رأيتين يومئذ وإين ألريد أن أضرب عنق مروان ما حال بيين وبني: فسمعت أيب يقول: قال احلسن بن حممد
  .أراه مستوجباً لذلك مث رفقت بأخي وذكرته وصية احلسن فأطاعين

أما واهللا لقد كنت جترعه الغيظ ! حتمل سريره: ملا أخرجوا جنازة احلسن محل مروان سريره فقال احلسني: قال جويرية بن أمساء
  .كنت أفعل ذلك مبن يوازن حلمه اجلبال: قال

  .إسناده مظلم. يكون هلم رابع أبداً وإنه لبييت أعطانيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياتهال : ويروي أن عائشة قالت

عن سامل بن أيب حفصة مسع أبا حازم يقول إين لشاهد يوم مات احلسن فرأيت احلسني يقول لسعيد بن العاص ويطعن يف : الثوري
من أحبهما فقد : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  أبو هريرةتقدم فلوال أا سنة ما قدمت يعين يف الصالة فقال: عنقه

  ".أحبين ومن أبغضهما فقد أبغضين 

رأيت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات احلسن يبكي : حدثين مساور السعدي قال: ابن إسحاق
  . حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فابكوامات اليوم! يا أيها الناس: وينادي بأعلى صوته

  .عاش احلسن سبعاً وأربعني سنة: قال جعفر الصادق

  .وغلط من نقل عن جعفر أن عمره مثان ومخسون سنة غلطاً بيناً: قلت

ات سنة مخسني م: وقال املدائين والغاليب والزبري وابن الكليب وغريهم. مات سنة تسع وأربعني: قال الواقدي وسعيد بن عفري وخليفة
  .سنة مثان ومخسني: سنة إحدى ومخسني وغلط أبو نعيم املالئي وقال: يف ربيع األول وقال البخاري: وزاد بعضهم

نعم وكرامة فردهم مروان ولبسوا السالح فدفن : أم ملا التمسوا من عائشة أن يدفن احلسن يف احلجرة قالت: ونقل ابن عبد الرب
  .اعند أمه بالبقيع إىل جانبه

سار احلسن إىل معاوية وسار معاوية إليه وعلم أنه ال تغلب طائفة األخرى حىت تذهب أكثرها : أليب عمر قال" االستيعاب"ومن 
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فبعث إىل معاوية أنه يصري األمر إليك بشرط أن ال تطلب أحداً بشيء كان يف أيام أيب فأجابه وكاد يطري فرحاً إال أنه قال أما عشرة 
فبعث إليه . احلسن فيهم فكتب إليه إين آليت مىت ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده فقال ال أبايعكأنفس فال فراجعه 

اكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه فاصطلحا على ذلك واشترط عليه احلسن أن يكون له األمر من بعده فالتزم : معاوية برق أبيض وقال
أما علمت أنه بايع علياً أربعون ألفاً على املوت : قال. م وانكسرت شوكتهمإنه قد انفل حده: ذلك كله معاوية فقال له عمرو

  .فواهللا ال يقتلون حىت يقتل أعدادهم منا وما واهللا يف العيش خري ذلك

وسلم يف نصف مجادي األول األمر إىل معاوية سنة إحدى وأربعني قال ومات فيما قيل سنة تسع وأربعني وقيل يف : قال أبو عمر
  .ول سنة مخسني وقيل سنة إحدى ومخسنيربيع األ

    

يا أخي إن أباك ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استشرف هلذا : أن احلسن ملا احتضر قال للحسني: وروينا من وجوه: قال
 أحدهم فلم األمر فصرفه اهللا عنه فلما احتضر أبو بكر تشرف أيضاً هلا فصرفت عنه إىل عمر فلما احتضر عمر جعلها شورى أيب

يشك أا ال تعدوه فصرفت عنه إىل عثمان فلما قتل عثمان بويع مث نوزع حىت جرد السيف وطلبها فما صفا له شيء منها وإين 
وقد كنت طلبت إىل . واهللا ما أرى أن جيمع اهللا فينا أهل البيت النبوة واخلالفة فال أعرفن ما استخفك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك

نعم وإين ال أدري لعل ذلك كان منها حياء فإذا ما مت فاطلب ذلك إليها وما أظن القوم إال : ن يف حجرا فقالتعائشة أن أدف
سيمنعونك فإن فعلوا فادفين يف البقيع فلما مات قالت عائشة نعم وكرامة فبلغ ذلك مروان فقال كذب وكذبت واهللا ال يدفن هناك 

ويريدون دفن حسن يف بيت عائشة فلبس احلسني ومن معه السالح واستألم مروان أيضاً يف أبداً منعوا عثمان من دفنه يف املقربة 
  .احلديد مث قام يف إطفاء الفتنة أبو هريرة

أعاذنا اهللا من الفنت ورضي عن مجيع الصحابة فترض عنهم يا شيعي تفلح وال تدخل بينهم فاهللا حكم عدل يفعل فيهم سابق علمه 
فنسأل اهللا . 23األنبياء " ال يسأل عما يفعل وهم يسألون " و " إن رمحيت سبقت غضيب : "  القائلورمحته وسعت كل شيء وهو

  .أن يعفو عنا وأن يثبتنا بالقول الثابت آمني

احلسن وزيد وطلحة والقاسم وأبو بكر وعبد اهللا فقتلوا بكربالء مع عمهم الشهيد وعمرو وعبد الرمحن واحلسني : فبنوا احلسن هم
ومل يعقب منهم سوى الرجلني األولني احلسن وزيد فلحسن . يعقوب وإمساعيل فهؤالء الذكور من أوالد السيد احلسنوحممد و

مخسة أوالد أعقبوا ولزيد ابن وهو احلسن بن زيد فال عقب له إال منه ويل إمرة املدينة وهو والد الست نفيسة والقاسم وإمساعيل 
  .رضي اهللا عنهموعبد اهللا وإبراهيم وزيد وإسحاق وعلي 

  الحسين الشهيد

اإلمام الشريف الكامل سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورحيانته من الدنيا وحمبوبه أبو عبد اهللا احلسني ابن أمري املؤمنني أيب 
  .احلسن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي اهلامشي

ولداه علي وفاطمة وعبيد بن حنني ومهام الفرزدق وعكرمة والشعيب : حدث عنه. مر وطائفةحدث عن جده وأبويه وصهره ع
  .وطلحة العقيلي وابن أخيه زيد بن احلسن وحفيده حممد بن علي الباقر ومل يدركه وبنته سكينة وآخرون
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  .قال الزبري مولده يف خامس شعبان سنة أربع من اهلجرة

  .ني يف احلمل طهر واحدبني احلسن واحلس: قال جعفر الصادق

  .قد مرت يف ترمجة احلسن عدة أحاديث متعلقة باحلسني

  .احلسني أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صدره إىل قدميه: روى هاىنء بن هاىنء عن علي قال

ب معه فقلت أما شهدت ابن زياد حيث أيت برأس احلسني فجعل ينكت بقضي: وقال محاد بن زيد عن هشام عن حممد عن أنس قال
وأما النضر بن مشيل فرواه عن هشام بن حسان عن . ورواه جرير بن حازم عن حممد. إنه كان أشبههما بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ينكت بقضيب يف أنفه: حفصة بنت سريين حدثين أنس وقال

  .حية إال شعرات يف مقدم حليتهرأيت احلسني بن علي أسود الرأس والل: عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال: ابن عيينة

  .رأيت احلسني يصبغ بالومسة كان رأسه وحليته شديدي السواد: عن عمر بن عطاء: ابن جريج

ممن أنت؟ فقال من : كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض فقال: حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن ابن أيب نعم قال
 عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد مسعت رسول اهللا عليه قال انظر إىل هذا يسألين. أهل العراق
  .رواه جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عنه".مها رحيانتاي من الدنيا : "وسلم يقول

!  يا رسول اهللادخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلسن واحلسني يلعبان على صدره فقلت: عن أيب أيوب األنصاري قال

  ".املعجم "رواه الطرباين يف ". كيف ال أحبهما ومها رحيانتاي من الدنيا : "قال! أحتبهما؟

  ".احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة : "وعن احلارث عن علي مرفوعاً

عيد وحذيفة وأنس ويروى عن شريح عن علي ويف الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمر وابن مسعود ومالك بن احلويرث وأيب س
  .وجابر من وجوه يقوي بعضها بعضاً

    

كان احلسني عند النيب صلى اهللا عليه وسلم :  عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال-شيعي واه-موسى بن عثمان احلضرمي 
  .ها حىت بلغ إىل أمهفجاءت برقة فمشى يف ضوئ" ال: "أذهب معه؟ فقال: فقلت" اذهب إىل أمك: "وكان حيبه حباً شديداً فقال

من أحب أن ينظر إىل سيد : "-وقد دخل احلسني املسجد-حدثنا ربيع بن سعد عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر أنه قال : وكيع
  .مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" شباب أهل اجلنة فلينظر إىل هذا

  ".ندهمس"تابعه عبد اهللا بن منري عن ربيع اجلعفي أخرجه أمحد يف 

اللهم هؤالء أهل بيت بنيت : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم جلل علياً وفاطمة وابنيهما بكساء مث قال: عن أم سلمة: وقال شهر
  .إنك إىل خري: "أنا منهم؟ قال! يا رسول اهللا: فقلت" وحاميت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 

  ".دخلت عليها أعزيها على احلسني : " يقولويف بعضها. إسناد جيد روي من وجوه عن شهر

  .وروى حنوه األعمش عن جعفر بن عبد الرمحن عن حكيم بن سعد عن أم سلمة

  .وروى شداد أبو عمار عن واثلة بن األسقع قصة الكساء

 اهللا صلى اهللا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى العامري قال رسول: أمحد
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  ".أحب اهللا من أحب حسيناً : "ويف لفظ" حسني سبط من األسباط من أحبين فليحب حسيناً : "عليه وسلم

هذان : "عن عاصم عن زر عن عبد اهللا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيد احلسن واحلسني ويقول: أبو بكر بن عياش
  ".ا فقد أبغضينابناي فمن أحبهما فقد أحبين ومن أبغضهم

  .وروى مثله أبو اجلحاف وسامل بن أيب حفصة وغريمها عن أيب حازم األشجعي عن أيب هريرة مرفوعاً

  .ويف الباب عن أسامة وسليمان الفارسي وابن عباس وزيد بن أرقم

 صلى اهللا عليه وسلم قعد رسول اهللا: عبد العزيز الدراوردي وغريه عن علي بن أيب علي اللهيب عن جعفر بن حممد عن أبيه قال
أعلى حسني ! يا رسول اهللا: فقال علي" إيهاً حسن: موضع اجلنائز فطلع احلسن واحلسني فاعتركا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ويروى عن أيب هريرة مرفوعاً حنوه". إيهاً حسني : هذا حربيل يقول: "تواليه؟ فقال

  ".أمل تعلمي أن بكاءه يؤذيين: " اهللا عليه وسلم مسع حسيناً يبكي فقال ألمهأن النيب صلى: ويف مراسيل يزيد بن ايب زياد

انزل عن منرب أيب : صعدت املنرب إىل عمر فقلت: حدثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن عبيد بن حنني عن احلسني قال: محاد بن زيد
: من علمك هذا؟ قلت ما علمنيه أحد قال! أي بين: قالفأقعدين معه فلما نزل ! واذهب اىل منرب أبيك فقال إن أيب مل يكن له منرب

إسناده . أي بين لو جعلت تأتينا وتغشانا: ووضع يده على رأسه وقال! وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إال اهللا مث أنتم! أي بين
  .صحيح

  .أن عمر جعل للحسني مثل عطاء علي مخسة آالف: روى جعفر بن حممد عن أبيه

أن عمر كسا أبناء الصحابة ومل يكن يف ذلك ما يصلح للحسن واحلسني فبعث إىل اليمن فأيت : ر عن الزهريعن معم: محاد بن زيد
  .بكسوة هلما فقال اآلن طابت نفسي

حدثنا موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه أن عمر أحلق احلسن واحلسني بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول اهللا : الواقدي
  .ه وسلم لكل واحد مخسة اآلفصلى اهللا علي

هذا أحب أهل األرض : بينا عمرو بن العاص يف ظل الكعبة إذ رأى احلسني فقال: عن العيزار بن حريث قال: يونس بن أيب إسحاق
  .إىل أهل السماء اليوم

ما : قلت. احلسن واحلسنيفقال ما أعلمها إال . علي رقبة من ولد إمساعيل: بلغين أن رجالً جاء إىل عمرو فقال: فقال أبو إسحاق
  .فهمته

إن علي رقبة من بين إمساعيل قال عليك باحلسن : عن عمرو بن دينار قال كان الرجل إذا أتى ابن عمر فقال: إبراهيم بن نافع
  .واحلسني

    

يهما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسقف جنران والعاقب فعرض عل: حدثنا عوف عن األزرق بن قيس قال: هوذة
اختذ اهللا ولداً وأكلكما اخلرتير وسجودكما : إنه منع اإلسالم منكما ثالث قولكما! كذبتما: "كنا مسلمني قبلك قال: اإلسالم فقاال

إن هذا هلو القصص : " إىل قوله" إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم " للصنم قاال فمن أبو عيسى؟ فما عرف حىت أنزل اهللا عليه 
فخال أحدمها باآلخر : هؤالء بين قال: فدعامها إىل املالعنة وأخذ بيد فاطمة واحلسن واحلسني وقال. 63- 59 آل عمران" احلق 
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ال حاجة لنا يف اإلسالم وال يف مالعنتك فهل من ثالثة؟ قال نعم اجلزية فأقرا ا : ال تالعنه فإن كان نبياً فال بقية فقاال: فقال
  .ورجعا

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يباهل أهل جنران أخذ بيد احلسن واحلسني وقال لفاطمة اتبعينا فلما عن قتاده قال ملا أراد: معمر
  .رأى ذلك أعداء اهللا رجعوا

أال أحدثكم عين وعن أهل بييت؟ : عن سليمان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب إدريس عن املسيب بن جنبة مسع علياً يقول: أبو عوانة
عفر فصاحب هلو وأما احلسن فصاحب جفنة من فتيان قريش لو قد التقت حلقتا البطان مل يغن يف احلرب عنكم أما عبد اهللا بن ج

  .إسناده قوي. وأما أنا وحسني فنحن منكم وأنتم منا

وأنا وددت أن يل بعض ما بسط من : وددت أن يل بعض شدة قلبك فيقول احلسني: وعن سعيد بن عمرو أن احلسن قال للحسني
  .لسانك

  .كنا يف جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم احلسني: عن أيب املهزم قال

  .حج احلسني مخساً وعشرين حجة ماشياً: وقال مصعب الزبريي

ن وجنائبه تقاد معه لكن اختلفت الرواية عن الوصايف فقال يعلى اب: وكذا روى عبيد اهللا الوصايف عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري وزاد
  .كان على امليسرة يوم اجلمل احلسني: قال أبو عبيدة بن املثىن. احلسن وروى عنه زهري حنوه فقال فيه احلسن: عبيد عنه

أخربنا حممد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد اهللا بن جني عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب ": مسنده"أمحد يف 
دخلت على النيب : اصرب أبا عبد اهللا بشط الفرات قلت وما ذاك؟ قال:  صفني ناداه عليمطهرته فلما حاذى نينوى وهو سائر إىل

قام من عندي جربيل فحدثين أن احلسني يقتل وقال هل لك أن أمشك من : "صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان فقال
  .هذا غريب وله شويهد". ينتربته؟ قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب قال فأعطانيها فلم أملك عي

  .صرباً أبا عبد اهللا: عن رجل عن الشعيب أن علياً قال وهو بشط الفرات: حيىي بن أيب زائدة

يا : "استأذن ملك القطر على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا ثابت عن أنس قال: عمارة بن زاذان
: فجاء احلسني فاقتحم وجعل يتوثب على النيب صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا يقبله فقال امللك" احفظي علينا الباب! أم سلمة

: قال ثابت. فجاءه بسهلة أو تراب أمحر" نعم: "إن أمتك ستقتله إن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه قال: قال". نعم: "أحتبه؟ قال

  .إا كربالء: كنا نقول

يعين " ال تبكوا هذا: "دثنا أيب حدثنا أبو غالب عن أيب أمامة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنسائهعلي بن احلسني بن واقد ح
ال تدعي أحداً يدخل فجاء حسني فبكى فخلته يدخل فدخل : فكان يوم أم سلمة فرتل جربيل فقال رسول اهللا ألم سلمة: حسيناً-

نعم وأراه : يقتلونه وهم مؤمنون؟ قال: قال. إن أمتك ستقتله: ال جربيلحىت جلس يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق
  .إسناده حسن. تربته

حدثنا موسى بن يعقوب عن هاشم بن هاشم عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا : خالد بن خملد
  .راً مث رقد مث استيقظ ويف يده تربة محراء وهو يقلبهاعليه وسلم اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر مث رقد مث استيقظ خاث

  .أخربين جربيل أن هذا يقتل بأرض العراق للحسني وهذه تربتها: ما هذه؟ قال: قلت
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  .ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن هاشم ومل يذكر اضطجع

لقد دخل : "مة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلاحدثنا وكيع حدثنا عبد اهللا بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سل: أمحد
  .احلديث..." إن حسيناً مقتول وإن شئت أريتك التربة: علي البيت ملك مل يدخل علي قبلها فقال

ورواه . ويروى عن أيب وائل وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة. أم سلمة ومل يشك: ورواه عبد الرزاق أخربنا عبد اهللا مثله وقال
  .وله طرق أخر.  سعد من حديث عائشةابن

    

وقيل امسها . وعن محاد بن زيد عن سعيد بن مجهان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل بتراب من التربة اليت يقتل ا احلسني
  ".كرب وبالء: "كربالء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أبو نعيم. ال ليقتلن احلسني قتالً وإين ألعرف تراب األرض اليت يقتل اعن أيب إسحاق عن هاىنء بن هاىنء عن علي ق: إسرائيل

حدثنا عبد اجلبار بن العباس عن عمار الدهين أن كعباً مر على علي فقال يقتل من ولد هذا رجل يف عصابة ال جيف عرق خيلهم 
  .نعم: هذا؟ قال:  فقيلفمر حسني. ال: هذا؟ قال: حىت يردوا على حممد صلى اهللا عليه وسلم فمر حسن فقيل

  .كنا نسمع أنه يقتل بكربالء ابن نيب: عن العالء بن أيب عائشة عن أبيه عن رأس اجلالوت قال: حصني بن عبد الرمحن

  .رأيت احلسني وله مجة خارجة من حتت عمامته: املطلب بن زياد عن السدي قال

  .رأيت على احلسني مطرفاً من خز: وقال العيزار بن حريث

  .رأيت احلسني يتختم يف شهر رمضان: لشعيب قالوعن ا

  .أن احلسني كان خيضب بالومسة وأن خضابه أسود: وروى مجاعة

بلغنا أن احلسني مل يعجبه ما عمل أخوه احلسن من تسليم اخلالفة إىل معاوية بل كان رأيه القتال ولكنه كظم وأطاع أخاه وبايع 
ترمه وجيعله فلما أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيد احلسن من العهد باخلالفة إىل وكان يقبل جوائز معاوية ومعاوية يرى له وحي

ولده يزيد تأمل احلسني وحق له وامتنع هو وابن أيب بكر وابن الزبري من املبايعة حىت قهرهم معاوية وأخذ بيعتهم مكرهني وغلبوا 
وبايعه أكثر الناس ومل يبايع له ابن الزبري والاحلسني وأنفوا من ذلك وعجزوا عن سلطان الوقت فلما مات معاوية تسلم اخلالفة يزيد 

  .ورام كل واحد منهما األمر لنفسه وسارا يف الليل من املدينة

لوال أن يزرى يب : فقلت. استشارين احلسني يف اخلروج: سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال
ألن أقتل مبكان كذا وكذا أحب إيل من أن أستحل حرمتها يعين مكة وكان ذلك الذي سلى : فقالوبك لنشبت يدي يف رأسك 

  .نفسي عنه

كان ابن عمر قدم املدينة فأخرب أن احلسني قد توجه إىل العراق فلحقه على ميسرة ليلتني : حيىي بن إمساعيل البجلي حدثنا الشعيب قال
قال هذه كتبهم وبيعتهم فقال إن اهللا خري نبيه بني الدنيا واآلخرة . ال تأم: وكتب فقالأين تريد؟ قال العراق ومعه طوامري : فقال

فاختار اآلخرة وإنكم بضعة منه ال يليها أحد منكم أبداً وما صرفها اهللا عنكم إال للذي هو خري لكم فارجعوا فأىب فاعتنقه ابن عمر 
  .وقال أستودعك اهللا من قتيل

إن أهل العراق قوم مناكري قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا : ناشده وقال:  عن حيىي بن إمساعيل عن الشعيب:زاد فيه احلسن بن عيينة
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  .وفعلوا

إىل أين تذهب إىل قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك فقال ألن أقتل أحب إيل من : عن بشر بن غالب أن الزبري قال للحسني: ابن املبارك
  .أن تستحل يعين مكة

حدثنا معاوية بن عبد الكرمي عن مروان األصفر حدثين الفرزدق قال ملا خرج احلسني لقيت عبد اهللا بن عمرو : نقريأبو سلمة امل
فقلت إن هذا قد خرج فما ترى قال أرى أن خترج معه فإنك إن أردت دنيا أصبتها وإن أردت آخرة أصبتها فرحلت حنوه فلما 

  .كان رأياً رأيته: اهللا وقلت أين ما ذكرت؟ قالكنت يف بعض الطريق بلغين قتله فرجعت إىل عبد 

  .هذا يدل على تصويب عبد اهللا بن عمرو للحسني يف مسريه وهو رأي ابن الزبري ومجاعة من الصحابة شهدوا احلرة: قلت

 بن أيب إسحاق أخربنا الواقدي حدثنا ابن أيب ذئب حدثين عبد اهللا بن عمري وأخربنا ابن أيب الزناد عن أيب وجزة ويونس: ابن سعد
عن أبيه ومسى طائفة مث قال فكتبت جوامع حديثهم يف مقتل احلسني قال كان أهل الكوفة يكتبون إىل احلسني يدعونه إىل اخلروج 

إليهم زمن معاوية كل ذلك يأىب فقدم منهم قوم إىل حممد بن احلنفية وطلبوا إليه املسري معهم فأىب وجاء إىل احلسني فأخربه وقال إن 
يا أبا عبد اهللا : م يريدون أن يأكلوا بنا ويشيطوا دماءنا فأقام حسني على ما هو عليه متردد العزم فجاءه أبو سعيد اخلدري فقالالقو

إين لك ناصح ومشفق وقد بلغين أنه كاتبك قوم من شيعتك فال خترج إليهم فإين مسعت أباك يقول بالكوفة واهللا لقد مللتهم وملوين 
  .وما بلوت منهم وفاء وال ثبات وال عزم وال صرب على السيفوأبغضتهم وأبغضوين 

    

قد علمنا رأيك ورأي أخيك فقال : وقدم املسيب بن جنبة وعدة إىل احلسني بعد وفاة احلسن فدعوه إىل خلع معاوية وقالوا: قال
  .أرجو أن يعطي اهللا أخي على نيته وأن يعطيين على نييت يف حيب جهاد الظاملني

  .إين لست آمن أن يكون احلسني مرصداً للفتنة وأظن يومكم منه طويالً: إىل معاويةوكتب مروان 

إن من أعطى اهللا صفقة ميينه وعهده جلدير أن يفي وقد أنبئت بأن قوماً من الكوفة دعوك إىل الشقاق : فكتب معاوية إىل احلسني
  .فإنك مىت تكدين أكدكوهم من قد جربت قد أفسدوا على أبيك وأخيك فاتق اهللا واذكر امليثاق 

أتاين كتابك وانا بغري الذي بلغك جدير وما أردت لك حماربة وال خالفاً وما أظن يل عذراً عند اهللا يف ترك : فكتب إليه احلسني
  .إن أثرنا بأيب عبد اهللا إال أسداً: فقال معاوية. جهادك وما أعلم فتنة أعظم من واليتك

بة قال لقي احلسني معاوية مبكة عند الردم فأخذ خبطام راحلته فأناخ به مث ساره طويالً وعن جويرية بن أمساء عن مسافع بن شي
وانصرف فزجر معاوية الراحلة فقال له ابنه يزيد ال يزال رجل قد عرض لك فأناخ بك قال دعه لعله يطلبها من غريي فال يسوغه 

  . رجع احلديث إىل األول-فيقتله

انظر حسيناً فإنه أحب الناس إىل الناس فصل رمحه وارفق به فإن يك منه شيء : د فأوصاه وقالوملا حضر معاوية دعا يزي: قالوا
  .فسيكفيك اهللا مبن قتل أباه وخذل أخاه

ومات معاوية يف نصف رجب وبايع الناس يزيد فكتب إىل وايل املدينة الوليد بن عتبة بن أيب سفيان أن ادع الناس وبايعهم وابدأ 
سني فبعث إىل احلسني وابن الزبري يف الليل ودعامها إىل بيعة يزيد فقاال نصبح وننظر فيما يعمل الناس ووثبا بالوجوه وارفق باحل

إن هجنا إال أسداً فقال له مروان أو غريه : فخرجا وقد كان الوليد أغلظ للحسني فشتمه حسني وأخذ بعمامته فرتعها فقال الوليد
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  .اقتله قال إن ذلك لدم مصون

ني وابن الزبري لوقتهما إىل مكة ونزل احلسني مبكة دار العباس ولزم عبد اهللا احلجر ولبس املعافري وجعل حيرض على وخرج احلس
  .هم شيعتكم وكان ابن عباس ينهاه: بين أمية وكان يغدو ويروح إىل احلسني ويشري عليه أن يقدم العراق ويقول

  .سك وال تسر فواهللا لئن قتلت ليتخذونا خوالً وعبيداًفداك أيب وأمي متعنا بنف: وقال له عبد اهللا بن مطيع

أذكر كما اهللا إال رجعتما فدخلتما يف : ولقيهما عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة منصرفني من العمرة فقال هلما
  .ريدانصاحل ما يدخل فيه الناس وتنظران فإن اجتمع عليه الناس مل تشذا وإن افترق عليه كان الذي ت

ال خترج فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري بني الدنيا واالخرة فاختار اآلخره وإنك بضعة منه وال : وقال ابن عمر للحسني
تناهلا مث اعتنقه وبكى وودعه فكان ابن عمر يقول غلبنا خبروجه ولعمري لقد رأى يف أبيه وأخيه عربة ورأى من الفتنة وخذالن 

  .ينبغي له أن ال يتحركالناس هلم ما كان 

  ....إين كاره لوجهك هذا خترج إىل قوم قتلوا أباك: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال العراق وشيعيت قال: وقال له ابن عباس

  .وقال له أبو سعيد اتق اهللا والزم بيتك: إىل أن قال

  .هلو أنه مل خيرج لكان خرياً ل: وقال ابن املسيب. وكلمه جابر وأبو واقد الليثي

حدثتين عائشة أا مسعت رسول اهللا صلى : وكتبت إليه عمرة تعظم ما يريد أن يصنع وختربه أنه إمنا يساق إىل مصرعه وتقول: قال
  .فال بد إذاً من مصرعي: فلما قرأ كتاا قال" يقتل حسني بأرض بابل: "اهللا عليه وسلم يقول

 إليه إين رأيت رؤيا رأيت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمرين بأمر وكتب إليه عبد اهللا بن جعفر حيذره ويناشده اهللا فكتب
  .أنا ماض له

إين ألظنك ستقتل غداً بني نسائك وبناتك كما قتل : وقال له ابن عباس. وأىب احلسني على كل من أشار عليه إال املسري إىل العراق
  .إنك شيخ قد كربت! أبا العباس: قال. إنا إليه راجعونعثمان وإين ألخاف أن تكون الذي يقاد به عثمان فإنا هللا و

أقررت عني ابن الزبري مث قال بعد : فقال لوال أن يزرى يب وبك لنشبت يدي يف رأسك ولو أعلم أنك تقيم إذاً لفعلت مث بكى وقال
  : قد أتى ما أحببت أبو عبد اهللا خيرج إىل العراق ويتركك واحلجاز: البن الزبري

  خال لك البر فبيضي واصفري  ة بمعمرلك من قنبر يا

   ما شئت أن تنقري ونقري

  .60الروم " فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون " كتب األحنف إىل احلسني : وقال أبو بكر بن عياش

    

  .ع بين أميةلقيت احلسني فقلت القلوب معك والسيوف م: عن لبطة بن الفرزدق عن أبيه قال: عوانة بن احلكم

لقيين احلسني وهو خارج من مكة يف مجاعة عليهم يالمق الديباج فقال ما وراءك؟ قال وكان يف : عن لبطة عن أبيه قال: ابن عيينة
  .لسانه ثقل من برسام عرض له وقيل كان مع احلسني ومجاعته اثنان وثالثون فرساً

رأيت كأن :  حىت نزل قصر أيب مقاتل فخفق خفقة مث استرجع وقالوأخذ احلسني طريق العذيب: قالوا: وروى ابن سعد بأسانيده
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القوم يسريون واملنايا تسري إليهم مث نزل كربالء فسار إليه عمر بن كاملكره إىل أن قال وقتل أصحابه حوله : فارساً يسايرنا ويقول
طت به الرجالة وكان يشد عليهم فيهزمهم وكانوا مخسني وحتول إليه من أولئك عشرون وبقي عامة اره ال يقدم عليه أحد وأحا

ثكلتكم أمهاتكم ماذا تنتظرون به؟ وطعنه سنان بن أنس النخعي يف ترقوته مث طعنه يف ! وهم يكرهون اإلقدام عليه فصرخ م مشر
  .صدره فخر واحتز رأسه خويل األصبحي ال رضي اهللا عنهما

ره أن يرتل على هاىنء بن عروة ويكتب إليه خبرب الناس فقدم الكوفة قدم احلسني مسلماً وأم: ذكر ابن سعد بأسانيد له قالوا
بايعين إىل اآلن مثانية عشر ألفاً فعجل فليس دون الكوفة مانع فأغذ السري : مستخفياً وأتته الشيعة فأخذ بيعتهم وكتب إىل احلسني

كان على الكوفة النعمان بن بشري فخاف يزيد أن ال حىت انتهى إىل زبالة فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أمساء مئة ألف و
! إن كان لك جناحان فطر إىل الكوفة: يقدم النعمان على احلسني فكتب إىل عبيد اهللا وهو على البصرة فضم إليه الكوفة وقال له

احلمد هللا الذي ! ابن رسول اهللايا : يظنونه احلسني وصاحوا: فبادر متعمماً متنكراً ومر يف السوق فلما رآه السفلة اشتدوا بني يديه
أراناك وقبلوا يده ورجله فقال ما أشد ما فسد هؤالء مث دخل املسجد فصلى ركعتني وصعد املنرب وكشف لثامه وظفر برسول 

 فرتل على هاىنء بن عروة فمرض فكان -شيعي- وقدم مع عبيد اللع شريك بن األعور . فقتله-وهو عبد اهللا بن بقطر -احلسني 
 يعوده فهيؤوا لعبيد اهللا ثالثني رجالً ليغتالوه فلم يتم ذلك وفهم عبيد اهللا فوثب وخرج فنم عليهم عبد هلاىنء فبعث إىل عبيد اهللا
 فقال ما محلك على أن جتري عدوي؟ قال يا ابن أخي جاء حق هو أحق من حقك فوثب إليه عبيد اهللا بالعرتة - وهو شيخ- هاىنء 

  .حىت غرز رأسه باحلائط

رب مسلماً فخرج يف حنو األربع مئة فما وصل القصر إال يف حنو الستني وغربت الشمس فاقتتلوا وكثر عليهم أصحاب عبيد وبلغ اخل
فقال لعمر بن . نعم: قال. اهللا وجاء الليل فهرب مسلم فاستجار بامرأة من كندة مث جيء به إىل عبيد اهللا فقتله فقال دعين أوص

ليس هنا قرشي غريك وهذا احلسني قد أظلك فأرسل إليه لينصرف فإن القوم قد غروه وكذبوه إن يل إليك حاجة و! يا هذا: سعد
: وعلي دين فاقضه عين ووار جثيت ففعل ذلك وبعث رجالً على ناقة إىل احلسني فلقيه على أربع مراحل فقال له ابنه علي األكرب

قد ترون ما : يل ليس حبني رجوع وحرضوه فقال حسني ألصحابهارجع يا أبه فإم أهل العراق وغدرهم وقلة وفائهم فقالت بنو عق
  .أتانا وما أرى القوم إال سيخذلوننا فمن أحب أن يرجع فلريجع فانصرف عنه قوم

لئن مل تسر إليه : وأما عبيد اهللا فجمع املقاتلة وبذل هلم املال وجهز عمر بن سعد يف أربعة االف فأىب وكره قتال احلسني فقال
! يا هؤالء: وكان احلسني يف مخسني رجالً منهم تسعة عشر من أهل بيته وقال احلسني. هدمن دارك وأضرب عنقكألعزلنك وأل

وبلغ ذلك عبيد اهللا فهم أن خيلي عنه وقال واهللا ما عرض لشيء من عملي وما أراين إال خمل . ال: دعونا نرجع من حيث جئنا قالوا
  : اتك الرجل ال تستقيلها أبداً فكتب إىل عمرإن فعلت وف: سبيله يذهب حيث يشاء فقال مشر

  يرجو النجاة والت حين مناص  حيث تعلقته حبالنا اآلن

سر فإن قاتل عمر وإال فاقتله وأنت على الناس وضبط عبيد اهللا اجلسر فمنع من جيوزه ملا بلغه أن ناساً يتسللون : فناهضه وقال لشمر
  .إىل احلسني

أتانا كتاب األمري يأمرنا : القهم فسلهم ما هلم؟ فسأهلم قالوا:  فراهم مقبلني فقال ألخيه عباسفركب العسكر وحسني جالس: قال
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  .أن نعرض عليك الرتول على حكمه أو نناجزك قال انصرفوا عنا العشية حىت ننظر الليلة فانصرفوا

    

م غداً وقد أذنت لكم مجيعاً فأنتم يف حل مين إين ال أحسب القوم إال مقاتليك: ومجع حسني أصحابه ليلة عاشوراء فحمد اهللا وقال
وهذا الليل قد غشيكم فمن كانت له قوة فليضم إليه رجالً من أهل بييت وتفرقوا يف سوادكم فإم إمنا يطلبونين فإذا رأوين هلوا عن 

  .ال أبقانا اهللا بعدك واهللا ال نفارقك وقال أصحابه كذلك: طلبكم فقال أهل بيته

:  رجع احلديث إىل األول-ال يقاتل معي من عليه دين: قال. جلحاف عن أبيه أن رجالً قال للحسني إن علي ديناًعن أيب ا: الثوري

اللهم أنت ثقيت يف كل كرب ورجائي يف كل شدة وأنت فيما نزل يب ثقة وأنت ويل كل نعمة وصاحب : فلما أصبحوا قال احلسني
يتكم حىت أتتين كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت والنفاق قد جنم واحلدود قد كل حسنة وقال لعمر وجنده ال تعجلوا واهللا ما أت

عطلت فاقدم لعل اهللا يصلح بك األمة فأتيت فإذا كرهتم ذلك فأنا راجع فارجعوا إىل أنفسكم هل يصلح لكم قتلي أو حيل دمي؟ 
بلغكم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ويف ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه؟ أوليس محزة والعباس وجعفر عموميت؟ أمل ي

لو كان أمرك إيل : هو يعبد اهللا على حرف إن كان يدري ما يقول فقال عمر: ؟ فقال مشر"هذان سيدا شباب أهل اجلنة: "أخي
 صنعوا اللهم اللهم إن أهل العراق غروين وخدعوين وصنعوا بأخي ما. ليكونن ملا ترى يوم يسوؤك! ألجبت وقال احلسني يا عمر

  .شتت عليهم أمرهم وأحصهم عدداً

فكان أول من قاتل موىل لعبيد اهللا بن زياد فربز له عبد اهللا بن متيم الكليب فقتله واحلسني جالس عليه جبة خز دكناء والنبل يقع 
  : لده علي يرجتزحوله فوقعت نبلة يف ولد له ابن ثالث سنني فلبس ألمته وقاتل حوله أصحابه حىت قتلوا مجيعاً ومحل و

 وبيت اهللا أولى بالنبي نحن  أنا علي بن الحسين بن علي

فجاءته طعنة وعطش حسني فجاء رجل مباء فتناوله فرماه حصني ابن متيم بسهم فوقع يف فيه فجعل يتلقى الدم بيده وحيمد اهللا 
 يف حنكه وبقي عامة يومه ال يقدم عليه أحد حىت وتوجه حنو املسناة يريد الفرات فحالوا بينه وبني املاء ورماه رجل بسهم فأثبته

أحاطت به الرجالة وهو رابط اجلأش يقاتل قتال الفارس الشجاع إن كان ليشد عليهم فينكشفون عنه انكشاف املعزى شد فيها 
ني على عاتقه ماذا تنتظرون به؟ فانتهى إليه زرعة التميمي فضرب كتفه وضربه احلس! ثكلتكم أمهاتكم: األسد حىت صاح م مشر

فصرعه وبرز سنان النخعي فطعنه يف ترقوته ويف صدره فخر مث نزل ليحتز رأسه ونزل خويل األصبحي فاحتز رأسه وأتى به عبيد اهللا 
ومل : قال. ووجد باحلسني ثالث وثالثون جراجة وقتل من جيش عمر بن سعد مثانية ومثانون نفساً: قال. بن زياد فلم يطعه شيئاً

 بيت احلسني سوى ولده علي األصغر فاحلسينية من ذريته كان مريضاً وحسن بن حسن بن علي وله ذريه وأخوه يفلت من أهل
عمرو وال عقب له والقاسم بن عبد اهللا بن جعفر وحممد بن عقيل فقدم م وبزينب وفاطمة بنيت علي وفاطمة وسكينة بنيت احلسني 

  .نت احلسن بن علي وعبيد وإماء هلموزوجته الرباب الكلبية والدة سكينة وأم حممد ب

مل تبكي؟ فقال أأسلب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأخذ ثقل احلسني وأخذ رجل حلي فاطمة بنت احلسني وبكى فقالت: قال
  .فدعه قال أخاف أن يأخذه غريي: وسلم وال أبكي؟ قالت

ت ابن زياد وعصيت اهللا وقطعت الرحم وورد البشري على ما رجع رجل إىل أهله بشر مما رجعت به أطع: وأقبل عمر بن سعد فقال
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يا يزيد أبنات رسول اهللا سبايا؟ قال : وقالت سكينة. يزيد فلما أخربه دمعت عيناه وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل احلسني
ه ولكن فرقت بينه وبينه مسية يا بنت أخي هو واهللا علي أشد منه عليك أقسمت ولو أن بني ابن زياد وبني حسني قرابة ما أقدم علي

فرحم اهللا حسيناً عجل عليه ابن زياد أما واهللا لو كنت صاحبه مث مل أقدر على دفع القتل عنه إال بنقص بعض عمري ألحببت أن 
  .أدفعه عنه ولوددت أن أتيت به سلماً

 سباءهم لنا حالل قال علي كذبت إال أن إن: فقام رجل فقال. مث أقبل على علي بن احلسني فقال أبوك قطع رمحي ونازعين سلطاين
خترج من ملتنا فأطرق يزيد وأمر بالنساء فأدخلن على نسائه وأمر نساء آل أيب سفيان فأقمن املأمت على احلسني ثالثة أيام إىل أن قال 

  .حق هلا أن تعول على كبري قريش وسيدها: وبكت أم كلثوم بنت عبد اهللا بن عامر فقال يزيد وهو زوجها

    

لقيت احلسني بذات عرق فقال ما ترى أهل الكوفة صانعني معي؟ فإن : جرير بن حازم عن الزبري بن اخلريت مسع الفرزدق يقول
  .معي محالً من كتبهم قلت خيذلونك فال تذهب

 خربه فإن حنسب أنه جاءه رجال من املشرق فمنوه اخلالفة وعندك منهم: وكتب يزيد إىل ابن عباس يذكر له خروج احلسني ويقول
  .فعل فقد قطع القرابة والرحم وأنت كبري أهل بيتك واملنظور إليه فاكففه عن السعي يف الفرقة

  .إين ألرجو أن ال يكون خروجه ألمر تكره ولست أدع النصيحة له: فكتب إليه ابن عباس

ن وتبعهم أخوه حممد فأدركه مبكة وبعث حسني إىل املدينة فلحق به خف من بين عبد املطلب وهم تسعة عشر رجالً ونساء وصبيا
  .وأعلمه أن اخلروج يومه هذا ليس برأي فأىب فمنع حممد ولده فوجد عليه احلسني وقال ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه

  .وبعث أهل العراق رسالً وكتباً إليه فسار يف آله ويف ستني شيخاً من أهل الكوفة يف عشر ذي احلجة

أما بعد فإن احلسني قد توجه إليك وتاهللا ما أحد يسلمه اهللا أحب إلينا من احلسني فإياك :  زياد بن أبيهفكتب مروان إىل عبيد اهللا بن
  .أن يج على نفسك ما ال يسده شيء

  .أما بعد فقد توجه إليك احلسني ويف مثلها تعتق أو تسترق: وكتب إليه عمرو بن سعيد األشدق

إن حسيناً صائر إىل الكوفة وقد ابتلي به : خرج احلسني فكتب يزيد إىل ابن زياد نائبه: حدثنا حممد بن الضحاك عن أبيه قال: الزبري
  .زمانك من بني األزمان وبلدك من بني البلدان وأنت من بني العمال وعندها تعتق أو تعود عبداً فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه

ه مئة وست عشرة سنة قال مر احلسني وأنا غالم وكان يف قلة من الناس جبري من أهل الثعلبية ل: حدثين أعرايب يقال له: ابن عيينة
  .هذه خلفي مملوءة كتباً: - وأشار إىل حقيبة الرحل- يا ابن بنت رسول اهللا أراك يف قلة من الناس فقال بالسوط : فقال له أخي

د اهللا بن زياد إىل احلسني وكانوا حدثنا شهاب بن خراش عن رجل من قومه قال كنت يف اجليش الذين جهزهم عبي: ابن عيينة
السالم عليك يا أبا عبد اهللا قال وعليك السالم وكانت فيه : أربعة آالف يريدون الديلم فصرفهم عبيد اهللا إىل احلسني فلقيته فقلت

  .غنة

  .فحدثت به زيد بن علي فأعجبه وكانت فيه غنة: قال شهاب

رأيت أبنية مضروبة للحسني فأتيت فإذا شيخ يقرأ القرآن : افه احلسني قالحدثين من ش: عن يزيد الرشك قال: جعفر بن سليمان
ما أنزلك هذه البالد والفالة قال هذه كتب أهل الكوفة إيل وال ! بأيب وأمي يا ابن رسول اهللا: والدموع تسيل على خديه فقلت
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عليهم من يذهلم حىت يكونوا أذل من فرم األمة يعين أراهم إال قاتلي فإذا فعلوا ذلك مل يدعوا هللا حرمة إال انتهكوها فيسلط اهللا 
  .مقنعتها

  .قال احلسني واهللا ليعتدين علي كما اعتدت بنو إسرائيل يف السبت: عن احلسن بن دينار عن معاوية بن قرة قال: املدائين

فقال . حدثين بقتل احلسني: حدثنا خالد بن يزيد القسري حدثنا عمار الدهين قلت أليب جعفر الباقر: أمحد بن جناب املصيصي
أخرين ورفق به فأخره فخرج إىل مكة فأتاه رسل أهل : مات معاوية فأرسل الوليد بن عتبة وايل املدينة إىل احلسني ليبايع فقال
 أن سر فانظر ما كتبوا به فأخذ مسلم دليلني وسار فعطشوا: الكوفة وعليها النعمان بن بشري فبعث احلسني ابن عمه مسلم بن عقيل

يف الربية فمات أحدمها وكتب مسلم إىل احلسني يستعفيه فكتب إليه امض إىل الكوفة ومل يعفه فقدمها فرتل على عوسجة فدب إليه 
قال ألن أكون ضعيفاً أحب إيل من أن أكون ! أهل الكوفة فبايعه اثنا عشر ألفاً فقام عبيد اهللا بن مسلم فقال للنعمان إنك لضعيف

وما كنت ألهتك ستراً ستره اهللا وكتب بقوله إىل يزيد وكان يزيد ساخطاً على عبيد اهللا بن زياد فكتب إليه قوياً يف معصية اهللا 
برضاه عنه وأنه واله الكوفة مضافاً إىل البصرة وكتب إليه أن يقتل مسلماً فأسرع عبيد اهللا يف وجوه أهل البصرة إىل الكوفة متلثماً 

فرتل القصر مث دعا . وعليك السالم يا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يظنونه احلسني: وافال مير مبجلس فيسلم عليهم إال قال
أنا غريب جئت ذا املال يتقوى به : موىل له فأعطاه ثالثة آالف درهم وقال اذهب حىت تسأل عن الذي يبايع أهل الكوفة فقل

  .طاه الدراهم وبايعه ورجع فأخرب عبيد اهللافخرج وتلطف حىت دخل على شيخ يلي البيعة فأدخله على مسلم وأع

    

إن : وحتول مسلم إىل دار هاىنء بن عروة املرادي فقال عبيد اهللا ما بال هاىنء مل يأتنا؟ فخرج إليه حممد بن األشعث وغريه فقالوا
يا هاىنء أين مسلم : م قالفلما سل" أتتك حبائن رجاله: "األمري قد ذكرك فركب معهم وأتاه وعنده شريح القاضي فقال عبيد اهللا

واهللا ما دعوته إىل مرتيل ولكنه جاء فرمى نفسه علي ! قال ما أدري فخرج إليه صاحب الدراهم فلما رآه قطع به وقال أيها األمري
قد قال ائتين به قال واهللا لو كان حتت قدمي ما رفعتهما عنه فضربه بعصاً فشجه فأهوى هاىنء إىل سيف شرطي يستله فمنعه وقال 

حل دمك وسجنه فطار اخلرب إىل مذحج فإذا على باب القصر جلبة وبلغ مسلماً اخلرب فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعون ألفاً فعبأهم 
وقصد القصر فبعث عبيد اهللا إىل وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده وأمرهم فأشرفوا من القصر على عشائرهم فجعلوا يكلموم 

مسلم يف مخس مئة وقد كان كتب إىل احلسني ليسرع فلما دخل الليل ذهب أولئك حىت بقي مسلم فجعلوا يتسللون حىت بقي 
اسقين فسقته مث دخلت ومكثت ما شاء اهللا مث خرجت فإذا به على : فخرجت إليه امرأة فقال! وحده يتردد يف الطرق فأتى بيتاً

فأدخلته وكان ابنها موىل حملمد بن . نعم: قيل فهل مأوى قالتالباب فقالت يا هذا إن جملسك جملس ريبة فقم فقال أنا مسلم بن ع
األشعث فانطلق إىل مواله فأعلمه فبعث عبيد اهللا الشرط إىل مسلم فخرج وسل سيفه وقاتل فأعطاه ابن األشعث أماناً فسلم نفسه 

  : فجاء به إىل عبيد اهللا فضرب عنقه وألقاه إىل الناس وقتل هانئا فقال الشاعر

 هانىء في السوق وابن عقيل إلى  ال تدرين ما الموت فانظريفإن كنت 

 من يسعى بكل سبيل أحاديث  أمر األمير فأصبحا أصابهما

 طلبته مذحج بقتيل وقد  أسماء الهماليج آمناً أيركب
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  .أمساء بن خارجة: يعين

ارجع مل أدع لك ورائي خرياً :  للحسنيوأقبل حسني على كتاب مسلم حىت إذا كان على ساعة من القادسية لقيه رجل فقال: قال
ال خري يف احلياة بعدكم وسار فلقيته خيل عبيد اهللا : واهللا ال نرجع حىت نأخذ بالثأر أو نقتل فقال: فهم أن يرجع فقال إخوة مسلم

  . من مئة راجلفعدل إىل كربالء وأسند ظهره إىل قصميا حىت ال يقاتل إال من وجه واحد وكان معه مخسة وأربعون فارساً وحنو

وطلب من عبيد اهللا أن يعفيه من ذلك فأىب فقال -وقد واله عبيد اهللا بن زياد على العسكر -وجاء عمر بن سعد بن أيب وقاص 
فقبل عمر ذلك وكتب . اختاروا واحدة من ثالث إما أن تدعوين فأحلق بالثغور وإما أن أذهب إىل يزيد أو أرد إىل املدينة: احلسني

وقاتل فقتل أصحابه منهم بضعة عشر شاباً ! ال واهللا: فقال احلسني. ال وال كرامة حىت يضع يده يف يدي: اهللا فكتب إليهبه إىل عبيد 
  .من أهل بيته 

اللهم احكم بيننا وبني قومنا دعونا لينصرونا مث يقتلوننا مث قاتل : وجييء سهم فيقع بابن له صغري فجعل ميسح الدم عنه ويقول: قال
  : له رجل مذحجي وجز رأسه ومضى به إىل عبيد اهللا فقالحىت قتل قت

 قتلت الملك المحجبا فقد  ركابي ذهبا أوقر

    قتلت خير الناس أماً وأبا

  : فوفده إىل يزيد ومعه الرأس فوضع بني يديه وعند أبو برزة األسلمي فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول

  م كانوا أعق وأظلماعلينا وه  هاماً من الناس أعزة نفلق

فقال أبو برزة ارفع قضيبك لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. وإمنا احملفوظ أن ذلك كان عند عبيد اهللا. كذا قال أبو برزة
  .وسلم فاه على فيه

فأمر به عبيد اهللا ليقتل وسرح عمر بن سعد حبرميه وعياله إىل عبيد اهللا ومل يكن بقي منهم إال غالم كان مريضاً مع النساء : قال
فطرحت عمته زينب نفسها عليه وقالت ال يقتل حىت تقتلوين فرق هلا وجهزهم إىل الشام فلما قدموا على يزيد مجع من كان 

حبضرته وهنؤوه فقام رجل أمحر أزرق ونظر إىل صبية منهم فقال هبها يل يا أمري املؤمنني فقالت زينب ال وال كرامة لك إال أن 
  .إىل هنا عن أمحد بن جناب.  دين اهللا فقال له يزيد كف مث أدخلهم إىل عياله فجهزهم ومحلهم إىل املدينةخترج من

    

ملا نزل عمر بن سعد باحلسني خطب أصحابه وقال قد نزل بنا ما ترون وإن الدنيا قد تغريت : حدثنا حممد بن حسن: الزبري
إال كصبابة اإلناء وإال خسيس عيش كاملرعى الوبيل أال ترون احلق ال يعمل به وتنكرت وأدبر معروفها واستمرئت حىت مل يبق منها 

  .إين ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع الظاملني إال ندماً. والباطل ال يتناهى عنه؟ لريغب املؤمن يف لقاء اهللا

 مين ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن عبد اهللا عن اجلرجيي عن رجل أن احلسني ملا أرهقه السالح قال أال تقبلون
يقبل من املشركني؟ كان إذا جنح أحدهم قبل منه قالوا ال قال فدعوين أرجع قالوا ال قال فدعوين آيت أمري املؤمنني فأخذ له رجل 

ست بني يدي ابن زياد بل إن شاء اهللا برمحة ريب وشفاعة نبيي فقتل وجيء برأسه فوضع يف ط: أبشر بالنار فقال: السالح فقال له
فاسود : قال... لقد كان غالماً صبيحاً مث قال أيكم قاتله؟ فقام الرجل فقال وما قال لك؟ فأعاد احلديث: فنكته بقضيبه وقال
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  .وجهه

ه قال احلسني حني نزلوا كربالء ما اسم هذه األرض قالوا كربالء قال كرب وبالء وبعث عبيد اهللا حلرب: عن رجاله قال: أبو معشر
اختر مين إحدى ثالث إما أن تتركين أرجع أو فسريين إىل يزيد فأضع يدي يف يده فإن أبيت فسريين إىل ! عمر بن سعد فقال يا عمر

ال إال أن يرتل على : الترك فأجاهد حىت املوت فبعث بذلك إىل عبيد اهللا فهم أن يسريه إىل يزيد فقال له مشر بن ذي اجلوشن
واهللا ال أفعل وأبطأ عمر عن قتاله فبعث إليه عبيد اهللا مشر بن ذي اجلوشن فقال إن قاتل : قال احلسنيف. حكمك فأرسل إليه بذلك

  .وإال فاقتله وكن مكانه

يعرض عليكم ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث خصال فال تقبلون : وكان من جند عمر ثالثون من أهل الكوفة فقالوا
  . فقاتلواوحتولوا إىل احلسني! واحدة

أدركت مقتل احلسني فحدثين سعد بن عبيدة قال رأيت احلسني وعليه جبة برود رماه رجل يقال له : عباد بن العوام عن حصني قال
  .عمرو بن خالد الطهوي بسهم فنظرت إىل السهم يف جنبه

ول هكذا إىل السماء ودعا مباء رمى زرعة احلسني بسهم فأصاب حنكه فجعل يتلقى الدم مث يق: هشام بن الكليب عن أبيه قال
ليشرب فلما رماه حال بينه وبني املاء فقال اللهم ظمه قال فحدثين من شهده وهو ميوت وهو يصيح من احلر يف بطنه والربد يف 

  .الكليب رافضي متهم. اسقوين أهلكين العطش فانقد بطنه: ظهره وبني يديه املراوح والثلج وهو يقول

  . مع احلسني ستة عشر رجالً من أهل بيتهأقبل: قال احلسن البصري

  .مل تبك السماء على أحد بعد حيىي عليه السالم إال على احلسني: وعن ابن سريين

حدثنا أيب عن جدي عن عيسى بن احلارث الكندي قال ملا قتل احلسني مكثنا أياماً سبعة إذا صلينا العصر : عثمان بن أيب شيبة
  .يطان كأا املالحف املعصفرة ونظرنا إىل الكواكب يضرب بعضها بعضاًفنظرنا إىل الشمس على أطراف احل

  .عن علي بن مدرك عن جده األسود بن قيس قال امحرت آفاق السماء بعد قتل احلسني ستة أشهر ترى كالدم: املدائين

  .تعلم هذه احلمرة يف األفق مم؟ هو من يوم قتل احلسني: هشام بن حسان عن حممد قال

ملا أن قتل احلسني مطرت : حدثتين نضرة األزدية قالت: حدثتنا أم سوق العبدية قالت: نا مسلم بن إبراهيم قالحدث: الفسوي
  .السماء ماء فأصبحت وكل شيء لنا مآلن دماً

  .ملا قتل احلسني مطرنا مطراً كالدم: حدثتين خاليت قالت: جعفر بن سليمان الضبعي

قتل احلسني ويل أربع عشرة سنة وصار الورس الذي كان يف عسكرهم رماداً :  زياد قالحدثنا جرير عن يزيد بن أيب: حيىي بن معني
  .وامحرت آفاق السماء وحنروا ناقة يف عسكرهم فكانوا يرون يف حلمها النريان

  .لقد رأيت الورس عاد رماداً ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حني قتل احلسني: حدثتين جديت قالت: ابن عيينة

  .أصابوا إبالً يف عسكر احلسني يوم قتل فطبخوا منها فصارت كالعلقم: حدثين مجيل بن مرة قال: ن زيدمحاد ب

كان لنا جار من بلهجيم فقدم الكوفة فقال ما ترون هذا الفاسق ابن الفاسق قتله اهللا : مسعت أبا رجاء العطاردي قال: قرة بن خالد
  . من السماء فطمس بصرهيعين احلسني رضي اهللا عنه فرماه اهللا بكوكبني
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قال السدي أتيت كربالء تاجراً فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فتعشينا عنده فذكرنا قتل احلسني فقلت ما : قال عطاء بن مسلم احلليب
هب فلم نربح حىت دنا من السراج وهو يتقد بنفط فذ. شارك أحد يف قتله إال مات ميتة سوء فقال ما أكذبكم أنا ممن شرك يف ذلك

  .خيرج الفتيلة بأصبعه فأخذت النار فيها فذهب يطفئها بريقه فعلقت النار يف حليته فعدا فألقى نفسه يف املاء فرأيته كأنه محمة

أدركت رجلني ممن شهد قتل احلسني فأما أحدمها فطال ذكره حىت كان يلفه وأما اآلخر : ابن عيينة حدثتين جديت أم أيب قالت
  .شرا كلهافكان يستقبل الراوية في

أول ما عرف الزهري أنه تكلم يف جملس الوليد فقال الوليد أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت املقدس : محاد بن زيد عن معمر قال
  .يوم قتل احلسني فقال الزهري بلغين أنه مل يقلب حجر إال وجد حتته دم عبيط

رأسه إىل ابن زياد فجعل ينكت بقضيب على ثناياه وقال إن عن علي بن زيد عن أنس قال ملا قتل احلسني جيء ب: محاد بن سلمة
  .لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه: أما واهللا ألسوءنك فقلت: كان حلسن الثغر فقلت

 حدثنا سليمان بن أيب حدثنا أبو بكر بن أيب داود حدثنا أمحد ابن حممد بن عمر احلنفي حدثنا عمر بن يونس": الكىن"احلاكم يف 
سليمان الزهري حدثنا حيىي بن أيب كثري حدثنا عبد الرمحن بن عمرو حدثين شداد بن عبد اهللا مسعت واثلة بن األسقع وقد جيء 

واهللا ال أزال أحب علياً وولديه بعد أن مسعت رسول اهللا صلى اهللا : برأس احلسني فلعنه رجل من أهل الشام فغضب واثلة وقام وقال
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل : "يه وسلم يف مرتل أم سلمة وألقى على فاطمة وابنيها وزوجها كساًء خيربياً مث قالعل

  .33األحزاب " البيت ويطهركم تطهرياً 

  .سليمان ضعفوه واحلنفي متهم

 فأخذ قضيباً فجعل يفتر به عن شفتيه فلم كنت عند عبيد اهللا فأيت برأس احلسني: ويروى عن أيب داود السبيعي عن زيد بن أرقم قال
أر ثغراً كان أحسن منه كأنه الدر فلم أملك أن رفعت صويت بالبكاء فقال ما يبكيك أيها الشيخ قلت يبكيين ما رأيت من رسول 

  ".اللهم إين أحبه فأحبه : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته ميص موضع هذا القضيب ويلثمه ويقول

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم نصف النهار أشعث أغرب وبيده : عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباسمحاد بن سلمة 
هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل منذ اليوم ألتقطه فأحصي ذلك اليوم فوجدوه : يا رسول اهللا ما هذا؟ قال: قلت. قارورة فيها دم

  .قتل يومئذ

أتيتك يا أمري املؤمنني : ئين عن رجاهلما أن حمفز بن ثعلبة العائذي قدم برأس احلسني على يزيد فقالعن الواقدي واملدا: ابن سعد
قل اللهم مالك امللك تؤيت : " ما ولدت أم حمفز أمحق وأألم لكن الرجل مل يتدبر كالم اهللا: فقال يزيد. برأس أمحق الناس وأألمهم

  .رأس احلسني إىل متويل املدينة فدفن بالبقيع عند أمهمث بعث يزيد ب. 26:آل عمران" امللك من تشاء 

: مسعت أبا كرب قال: مسعت أبا أمية الكالعي قال: حدثنا سليمان بن عبد احلميد البهرائي: وقال عبد الصمد بن سعيد القاضي

ب توما قال فيه غنائي فركبت فرسي وخرجت به من با: كنت فيمن توثب على الوليد بن يزيد بدمشق فأخذت سفطاً وقلت
  .ففتحته فإذا فيه رأس مكتوب عليه هذا رأس احلسني بن علي فحفرت له بسيفي فدفنته

رأيت رسول اهللا : ما يبكيك؟ قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي قلت: حدثنا رزين حدثتين سلمى قالت: أبو خالد األمحر
  ".شهدت قتل احلسني آنفاً : "لك يا رسول اهللا؟ قالما: صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وعلى رأسه وحليته التراب فقلت



الذهيب-سري أعالم النبالء  473  

  .وثقه ابن معني. رزين هو ابن حبيب

  .مسعت اجلن يبكني على احلسني وتنوح عليه: عن عمار بن أيب عمار مسعت أم سلمة تقول: محاد بن سلمة

  .ى احلسنيحدثنا عمرو بن ثابت حدثنا حبيب بن أيب ثابت أن أم سلمة مسعت نوح اجلن عل: سويد بن سعيد

بلغين أنكم : أتيت كربالء فقلت لرجل من أشراف العرب: حدثنا عطاء بن مسلم عن أيب جناب الكليب قال: عبيد بن جناد
  : فما مسعت أنت؟ قال مسعتهم يقولون: قلت. ما تلقى حراً وال عبداً إال أخربك أنه مسع ذلك: تسمعون نوح اجلن قال

 ودبريق في الخد فله  الرسول جبينه مسح

  ش وجده خير الجدود  من عليا قري أبواه

    

ملا قتل عبيد اهللا احلسني وأهله بعث برؤوسهم إىل يزيد فسر : حدثث عن أيب عبيدة حدثنا يونس بن حبيب قال: حممد بن جرير
ته فيما يريد وإن وما علي لو احتملت األذى وأنزلت احلسني معي وحكم: بقتلهم أوال مث مل يلبث حىت ندم على قتلهم فكان يقول

 فإنه أحرجه - يعين عبيد اهللا- كان علي يف ذلك وهن حفظاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورعاية حلقه لعن اهللا ابن مرجانة 
واضطره وقد كان سأل أن خيلي سبيله أن يرجع من حيث أقبل أو يأتيين فيضع يده يف يدي أو يلحق بثغر من الثغور فأىب ذلك عليه 

  .بغضين بقتله املسلمون وزرع يل يف قلوم العداوةوقتله فأ

  .تغوط رجل من بين أسد على قرب احلسني فأصاب أهل ذلك البيت خبل وجنون وبرص وفقر وجذام: عن األعمش قال: جرير

  :  فبكى وقالملا أجري املاء على قرب احلسني امنحى أثر القرب فجاء أعرايب فتتبعه حىت وقع على أثر القرب: قال هشام بن الكليب

  فطيب تراب القبر دل على القبر  ليخفوا قبره عن عدوه أرادوا

  .ومات هلا حسن وقتل هلا حسني. حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه قال قتل علي وهو ابن مثان ومخسني: سفيان بن عيينة

  .خطأ بل عاش سبعاً وأربعني سنة: مات هلا حسن: قوله: قلت

  .يوم االثنني: يوم اجلمعة وقيل: راء سنة إحدى وستني زاد بعضهم يوم السبت وقيلمات يوم عاشو: قال اجلماعة

  .ومولده يف شعبان سنة أربع من اهلجرة

كنت عند أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أتاها قتل احلسني : عبد احلميد بن رام وآخر ثقة عن شهر بن حوشب قال
  .وم وقبورهم ناراً ووقعت مغشية عليها فقمنامأل اهللا بي! قد فعلوها؟: فقالت

  : ونقل الزبري لسليمان بن قتة يرثي احلسني

 رقاباً من قريش فذلت أذل  قتيل الطف من آل هاشم وإن

 كعاد تعمت عن هداها فضلت  يتبعوه عائذ البيت يصبحوا فإن

 أمثالها حين حلت فألفيتها  على أبيات آل محمد مررت

 عظمت تلك الرزايا وجلت لقد   فعادوا رزيةلنا غنماً وكانوا

 أصبحت منهم برغمي تخلت وإن  يبعد اهللا الديار وأهلها فال
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 حسين والبالد اقشعرت لفقد  ألم تر أن األرض أضحت مريضة

  .أذل رقاباً أي ال يرعون عن قتل قرشي بعده: قوله

رأيت امرأة من أمجل النساء : ين أيب محزة بن يزيد احلضرمي قالأخرب: حدثين أيب عن أبيه قال: أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة
أبشر فقد أمكنك اهللا من احلسني : دخل رجل على يزيد فقال: بلغت مئة سنة قالت: ريا حاضنة يزيد يقال: وأعقلهن يقال هلا

: رع ثناياه بقضيب؟ قالتأق: وجيء برأسه قال فوضع يف طست فأمر الغالم فكشف فحني رآه مخر وجهه كأنه شم منه فقلت هلا

  .إي واهللا

  .وقد حدثين بعض أهلنا أنه رأى رأس احلسني مصلوباً بدمشق ثالثة أيام: مث قال محزة

وحدثتين ريا أن الرأس مكث يف خزائن السالح حىت ويل سليمان فبعث فجيء به وقد بقي عظماً أبيض فجعله يف سفط وطيبه 
  .لت املسودة سألوا عن موضع الرأس فنبشوه وأخذوه فاهللا أعلم ما صنع بهفلما دخ. وكفنه ودفنه يف مقابر املسلمني

  .وذكر باقي احلكاية وهي قوية اإلسناد

أىب احلسني أن يستأسر حىت قتل بالطف وانطلقوا ببنيه علي وفاطمة وسكينة إىل يزيد فجعل سكينة : حيىي بن بكري حدثين الليث قال
ما أصاب من مصيبة يف : " غل فضرب على ثنييت احلسني ومتثل بذاك البيت فقال عليخلف سريره لئال ترى رأس أبيها وعلي يف

فقال أما واهللا . 30الشورى " مبا كسبت أيديكم " اآلية فثقل على يزيد أن متثل ببيت وتال علي آية فقال بل . 22احلديد " األرض 
فخلوهم قال ولو وقفنا بني يديه ألحب أن يقربنا قال صدقت صدقت : لو رآنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحب أن خيلينا قال

قربوهم فجعلت سكينة وفاطمة تتطاوالن لتريا الرأس وبقي يزيد يتطاول يف جملسه ليستره عنهما مث أمر هلم جبهاز وأصلح آلتهم 
  .وخرجوا إىل املدينة

يزيد برأس احلسني جعل ينكت سنه ويقول ما كنت أظن ملا أيت : حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أيب زياد قال: كثري بن هشام
  .أبا عبد اهللا بلغ هذا السن وإذا حليته ورأسه قد نصل من اخلضاب

وممن قتل مع احلسني إخوته األربعة جعفر وعتيق وحممد والعباس األكرب وابنه الكبري علي وابنه عبد اهللا وكان ابنه علي زين العابدين 
  .رمه ويرعاهمريضاً فسلم وكان يزيد يك

    

وقتل مع احلسني ابن أخيه القاسم بن احلسن وعبد اهللا وعبد الرمحن ابنا مسلم بن عقيل بن أيب طالب وحممد وعون ابنا عبد اهللا بن 
  .جعفر بن أيب طالب

 فلقينا رجل فأدخلنا قتل احلسني وأدخلنا الكوفة: عن إبراهيم بن حممد عن عمرو بن دينار حدثنا حممد ابن علي عن أبيه قال: املدائين
إنه سيكون : مرتله فأحلفنا فنمت فلم أستيقظ إال حبس اخليل يف األزقة فحملنا إىل يزيد فدمعت عينه حني رآنا وأعطانا ما شئنا وقال

يف قومك أمور فال تدخل معهم فلما كان يوم احلرة ما كان كتب مع مسلم بن عقبة بأماين فلما فرغ من القتال مسلم بعث إيل 
ئته فرمى إيل بالكتاب وإذا فيه استوص بعلي بن احلسني خرياً وإن دخل معهم يف أمرهم فأمنه واعف عنه وإن مل يكن معهم فقد فج

  .أصاب وأحسن
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  .علي األكرب الذي قتل مع أبيه وعلي زين العابدين وذريته عدد كثري وجعفر وعبد اهللا ومل يعقبا: فأوالد احلسني هم

ن واحلسني ماتا صغريين وحممد الباقر وعبد اهللا وزيد وعمر وعلي وحممد األوسط ومل يعقب وعبد الرمحن فولد لزين العابدين احلس
  .وحسني الصغري والقاسم ومل يعقب

  عبد اهللا بن حنظلة

  .الغسيل بن أيب عامر الراهب عبد عمرو بن صيفي بن النعمان أبو عبد الرمحن األنصاري األوسي املدين من صغار الصحابة

  .هد أبوه يوم أحد فغسلته املالئكة لكونه جنباً فلو غسل الشهيد الذي يكون جنباً استدالالً ذا لكان حسناًاستش

وقد روى أيضاً عن عمر . بن يزيد اخلطمي رفيقه وابن أيب مليكة وضمضم بن جوس وأمساء بنت زيد العدوية: حدث عن عبد اهللا
  .وعن كعب األحبار

  . نوبة احلرةوكان رأس الثائرين على يزيد

  .وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقة إسناده حسن

  .وهو ابن مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب ابن سلول

جئت من عند رجل لو مل : ما وراءك؟ قال: وفد يف بنيه الثمانية على يزيد فأعطاهم مئيت ألف وخلعاً فلما رجع قال له كرباء املدينة
قالوا إنه أكرمك وأعطاك قال وما قبلت إال ألتقوى به عليه وحض الناس فبايعوه وأمر على األنصار وأمر . جلاهدته مأجد إال بين 

  .على قريش عبد اهللا بن مطيع العدوي وعلى باقي املهاجرين معقل بن سنان األشجعي ونفوا بين أمية

: فقال.  يف اثين عشر ألفاً فكلمه عبد اهللا بن جعفر يف أهل املدينةويدعى مسرفاً املري-فجهز يزيد هلم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة 

دعين أشتفي لكين آمر مسلم بن عقبة أن يتخذ املدينة طريقه إىل مكة فإن هم مل حياربوه وتركوه فيمضي حلرب ابن الزبري وإن 
  .حاربوه قاتلهم فإن نصر قتل وأب املدينة ثالثاً مث ميضي إىل ابن الزبري

د اهللا بن جعفر إليهم ليكفوا فقدم مسلم فحاربوه ونالوا من يزيد فأوقع م وأبها ثالثاً وسار فمات بالشلل وعهد إىل وكتب عب
  .حصني بن منري يف أول سنة أربع وستني وذمهم ابن عمر على شق العصا

من نزع : " صلى اهللا عليه وسلم يقولدخل ابن مطيع على ابن عمر ليايل احلرة فقال ابن عمر مسعت رسول اهللا: قال زيد بن أسلم
  ".يداً من طاعة مل يكن له حجة يوم القيامة 

توجه إليهم مسلم بن عقبة يف اثين عشر ألفاً وأنفق فيهم يزيد يف الرجل أربعني ديناراً فقال له النعمان بن بشري وجهين : قال املدائين
بعد إحساين إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة فقال أنشدك اهللا يا أمري ليس هلم إال هذا الغشمة واهللا ال أقيلهم . ال: قال. أكفك

إن رجعوا فال سبيل عليهم فادعهم يا : املؤمنني يف عشريتك وأنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلمه عبد اهللا بن جعفر فقال
  .قال واستوص بعلي بن احلسني خرياً. مسلم ثالثاً وامض إىل امللحد ابن الزبري

  .عن احلسن قال واهللا ما كاد ينجو منهم أحد لقد قتل ولدا زينب بنت أم سلمة: ريرج

  .أب مسرف بن عقبة املدينة ثالثاً وافتض ا ألف عذراء: قال مغرية بن مقسم

   ".من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال السائب بن خالد



الذهيب-سري أعالم النبالء  476  

  .رواه مسلم بن أيب مرمي ومجاعة عن عطاء بن يسار عنه

    

خرج أهل املدينة يوم احلرة جبموع وهيئة مل ير مثلها فلما رآهم عسكر الشام كرهوا : وروى جويرية بن أمساء عن أشياخه قالوا
ا التكبري خلفهم من املدينة وأقحم قاتلوا عين أو دعوا فشدوا فسمعو: قتاهلم فأمر مسرف بسريره فوضع بني الصفني ونادى مناديه

عليهم بنو حارثة فازم الناس وعبد اهللا بن الغسيل متساند إىل ابنه نائم فنبهه فلما رأى ما جرى أمر أكرب بنيه فقاتل حىت قتل مث مل 
  .يزل يقدمهم واحداً واحداً حىت قتلوا وكسر جفن سيفه وقاتل حىت قتل

واهللا ما ! يا قوم: أهل احلرة وأخرجوا بين أمية من املدينة بايعوا ابن الغسيل على املوت فقالملا وثب : وروى الواقدي بإسناد قال
  .خرجنا حىت خفنا أن نرجم من السماء رجل ينكح أمهات األوالد والبنات واألخوات ويشرب اخلمر ويدع الصالة

 ويصوم الدهر وال يرفع رأسه إىل السماء فخطب وكان يبيت تلك الليايل يف املسجد وما يزيد يف إفطاره على شربة سويق: قال
وحرض على القتال وقال اللهم إنا بك واثقون فقاتلوا أشد قتال وكرب أهل الشام ودخلت املدينة من النواحي كلها وقتل الناس 

ماد إصبعه السبابة وبقي لواء ابن الغسيل ما حوله مخسة فلما رأى ذلك رمى درعه وقاتلهم حاسراً حىت قتل فوقف عليه مروان وهو 
  .فقال أما واهللا لئن نصبتها ميتاً لطاملا نصبتها حياً

هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام أخذوا ما يف البيت مث دخلت : رأيت أبا سعيد اخلدري ممعط اللحية فقال: قال أبو هارون العبدي
  . خصلةطائفة فلم جيدوا شيئاً فأسفوا وأضجعوين فجعل كل واحد منهم يأخد من حلييت

  .أصيب من قريش واألنصار يومئذ ثالث مئة وستة رجال مث مساهم: قال خليفة

ما خرج فيها أحد من بين عبد املطلب لزموا بيوم وسأل مسرف عن أيب فجاءه ومعه ابنا حممد بن : وعن أيب جعفر الباقر قال
  .إن أمري املؤمنني أوصاين بك: احلنفية فرحب بأيب وأوسع له وقال

وقعة لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني وأصيب يومئذ عبد اهللا بن زيد بن عاصم حاكي وضوء النيب صلى اهللا كانت ال
  .عليه وسلم ومعقل بن سنان وحممد بن أيب بن كعب وعدة من أوالد كرباء الصحابة وقتل مجاعة صرباً

  .قتل يوم احلرة من محلة القرآن سبع مئة: وعن مالك بن أنس قال

فلما جرت هذه الكائنة اشتد بغض الناس ليزيد مع فعله باحلسني وآله ومع قلة دينه فخرج عليه أبو بالل مرداس به أدية : قلت
  .احلنظلي وخرج نافع بن األزرق وخرج طواف السدوسي فما أمهله اهللا وهلك بعد نيف وسبعني يوماً

  سلمة بن األكوع

  .ن بن عبد اهللا أبو عامر وأبو مسلم ويقال أبو إياس األسلمي احلجازي املدينسنا: هو سلمة بن عمرو بن األكوع واسم األكوع

  .روى عدة أحاديث. شهد مؤتة وهو من أهل بيعة الرضوان: قيل

حدث عنه ابنه إياس ومواله يزيد بن أيب عبيد وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب وأبو سلمة بن عبد الرمحن واحلسن بن حممد بن 
  .بن خصيفةاحلنفية ويزيد 

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت وغزوت معه سبع : ومسعته يقول. رأيت سلمة يصفر حليته: قال مواله يزيد
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  .غزوات

بيتنا هوازن مع أيب بكر الصديق فقتلت بيدي ليلتئذ سبعة أهل : حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: ابن مهدي
  .أبيات

خرجت أنا ورباح غالم النيب صلى اهللا عليه وسلم بظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا إياس عن أبيه قال: بن عمارعكرمة 
اقعد ! يا رباح: وخرجت بفرس لطلحة فأغار عبد الرمحن بن عيينة على اإلبل فقتل راعيها وطرد اإلبل هو وأناس معه يف خيل فقلت

واتبعت القوم !  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقمت على تل مث ناديت ثالثاً يا صباحاهعلى هذا الفرس فأحلقه بطلحة وأعلم
  : فجعلت أرميهم وأعقر م وذلك حني يكثر الشجر فإذا رجع إيل فارس قعدت له يف أصل شجرة مث رميته وجعلت أرميهم وأقول

  واليوم يوم الرضع  ابن األكوع أنا

    

ت إذا تضايقت الثنايا علوت اجلبل فردأم باحلجارة فما زال ذلك شأين وشأم حىت ما بقي شيء وأصبت رجالً بني كتفيه وكن
من ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم إال خلفته وراء ظهري واستنقذته مث مل أزل أرميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني رحماً وأكثر من 

 عليه حجارة ومجعته على طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا امتد ثالثني بردة يستخفون منها وال يلقون شيئاً إال جعلت
لقينا من هذا الربح ما فارقنا : ما هذا؟ قالوا: الضحى أتاهم عيينة بن بدر مدداً هلم وهم يف ثنية ضيقة مث علوت اجلبل فقال عيينة

ى أن وراءه طلباً لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم فصعد إيل لو ال أنه ير: بسحر إىل اآلن وأخذ كل شيء كان يف أيدينا فقال عيينة
أنا ابن األكوع والذي أكرم وجه حممد صلى اهللا عليه وسلم ال : ومن أنت؟ قلت: أتعرفوين؟ قالوا: أربعة فلما أمسعتهم الصوت قلت

رت إىل فوارس رسول اهللا صلى اهللا إين أظن فما برحت مث حىت نظ: يطلبين رجل منكم فيدركين وال أطلبه فيفوتين فقال رجل منهم
عليه وسلم يتخللون الشجر وإذا أوهلم األخرم األسدي وأبو قتادة واملقداد فوىل املشركون فأنزل فأخذت بعنان فرس األخرم ال آمن 

ر حق فال حتل إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق والنا! يا سلمة: أن يقتطعوك فاتئد حىت يلحقك املسلمون فقال
بيين وبني الشهادة فخليت عنان فرسه وحلق بعبد الرمحن بن عيينة فاختلفا طعنتني فعقر األخرم بعبد الرمحن فرسه مث قتله عبد الرمحن 

  .وحتول عبد الرحن على فرس األخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرمحن فاختلفا طعنتني فعقر بأيب قتادة فقتله أبو قتادة وحتول عل فرسه

" ذو قرد: "وخرجت أعدو يف أثر القوم حىت ما أرى من غبار أصحابنا شيئاً ويعرضون قبيل املغيب إىل شعب فيه ماء يقال له

خذها وأنا ابن األكوع واليوم : فأبصروين أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا يف الثنية وغربت الشمس فأحلق رجالً فأرميه فقلت
. نعم يا عدو نفسه وكان الذي رميته بكرة فأتبعته سهماً آخر فعلق به سهمان: وعي بكرة؟ قلتيا ثكل أمي أك: يوم الرضع فقال

 وهو يف مخس مئة وإذا -"ذو قرد"وخيلفون فرسني فسقتهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املاء الذي حليتهم عنه 
خلين فأنتخب من أصحابك مئة فآخذ ! يا رسول اهللا: يه وسلم فقلتبالل حنر جزوراً مما خلفت فهو يشوي لرسول اهللا صلى اهللا عل

: مث قال. فضحك حىت رأيت نواجذه يف ضوء النار. نعم: قلت" أكنت فاعالً يا سلمة؟: "عليهم بالعشوة فال يبقى منهم خمرب قال

  .إم يقرون اآلن بأرض غطفان

م جزوراً فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غربة فهربوا فلما أصبحنا فجاء رجل فأخرب أم مروا على فالن الغطفاين فنحر هل: قال
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وأعطاين سهم الراجل والفارس مجيعاً مث أردفين " خري فرساننا أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وراءه على العضباء راجعني إىل املدينة

. أال رجل يسابق إىل املدينة؟ فأعاد ذلك مراراً:  ويف القوم رجل كان ال يسبق جعل يناديفلما كان بيننا وبينها قريباً من ضحوة

ال إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا بأيب وأمي خلين أسابقه : ما تكرم كرمياً وال اب شريفاً؟ قال: فقلت
: بقيت نفسي مث إين عدوت حىت أحلقه فأصك بني كتفيه وقلتإن شئت وقلت امض وصربت عليه شرفاً أو شرفني حىت است: قال

  .سبقتك واهللا أو كلمة حنوها فضحك وقال إن أظن حىت قدمنا املدينة

  .أخرجه مسلم مطوالً

أتينا سلمة بن األكوع بالربذة فأخرج إلينا يداً ضخمة كأا خف البعري فقال : عن عبد الرمحن بن رزين قال: العطاف بن خالد
  .يدي هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فأخذنا يده فقبلناهابايعت ب

أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مراراً ومسح : حدثنا علي بن يزيد األسلمي حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: احلميدي
  .على وجهي مراراً واستغفر يل مراراً عدد ما يف يدي من األصابع

  .أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف البدو فأذن له: عن سلمة: دقال يزيد بن أيب عبي

  .عن محاد بن مسعدة عنه" مسنده"رواه أمحد يف 

كان ابن عباس وأبو هريرة وجابر ورافع : حدثنا حممد بن عمر حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن ميناء قال: ابن سعد
  .باه هلم يفتون باملدينة وحيدثون من لدن تويف عثمان إىل أن توفوابن خديج وسلمة بن األكوع مع أش

    

اذهب بنا إىل سلمة بن األكوع فلنسأله فإنه من صاحلي أصحاب النيب : وعن عبادة بن الوليد أن احلسن بن حممد ابن احلنفية قال
  .صلى اهللا عليه وسلم القدم فخرجنا نريده فلقيناه يقوده قائده وكان قد كف بصره

ملا قتل عثمان خرج سلمة إىل الربذة وتزوج هناك امرأة فولدت له أوالداً وقبل أن ميوت بليال نزل إىل : وعن يزيد بن أيب عبيد قال
  .املدينة

  .تويف سنة أربع وسبعني: قال الواقدي ومجاعة

  .كان من أبناء التسعني وحديثه من عوايل صحيح البخاري: قلت

  عبد اهللا بن عباس البحر

األمة وفقيه العصر وإمام التفسري أبو العباس عبد اهللا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العباس بن عبد املطلب شيبة بن حرب 
هاشم وامسه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي اهلامشي املكي األمري 

  .رضي اهللا عنه

  .م قبل عام اهلجرة بثالث سننيمولده بشعب بين هاش

صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حنواً من ثالثني شهراً وحدث عن جبملة صاحلة وعن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعبد الرمحن بن 



الذهيب-سري أعالم النبالء  479  

  .وقرأ على أيب وزيد. عوف وأيب سفيان صخر بن حرب وأيب ذر وأيب بن كعب وزيد بن ثابت وخلق

  .ائفةقرأ عليه جماهد وسعيد بن جبري وط

روى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد اهللا بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وكريب وأبو معبد نافذ وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأبو 
أمامة بن سهل وأخوه كثري بن العباس وعروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عبد اهللا وطاووس وأبو الشعثاء جابر وعلي بن احلسني وسعيد 

ن جرب والقاسم بن حممد وأبو صاحل السمان وأبو رجاء العطاردي وأبو العالية وعبيد بن عمري وابنه عبد اهللا وعطاء بن جبري وجماهد ب
بن يسار وإبراهيم بن عبد اهللا بن معبد وأربدة التميمي صاحب التفسري وأبو صاحل باذام وطليق بن قيس احلنفي وعطاء بن أيب رباح 

 بن كعب القرظي وشهر بن حوشب وابن أيب مليكة وعمرو بن دينار وعبيد اهللا بن أيب يزيد والشعيب واحلسن وابن سريين وحممد
وأبو مجرة نصر بن عمران الضبعي والضاحك بن مزاحم وأبو الزبري املكي وبكر بن عبد اهللا املزين وحبيب بن أيب ثابت وسعيد بن 

  .أيب احلسن وإمساعيل السدي وخلق سواهم

  .اة عنه مئتان سوى ثالثة أنفسمن الرو": التهذيب"ويف 

  .وأمه هي أم الفضل لبابة بنت احلارث بن حزن بن جبري اهلاللية من هالل بن عامر

  .وله مجاعة أوالد أكربهم العباس وبه كان يكىن وعلي أبو اخللفاء وهو أصغرهم والفضل وحممد وعبيد اهللا ولبابة وأمساء

  . العقل ذكي النفس من رجال الكمالوكان وسيماً مجيالً مديد القامة مهيباً كامل

وأوالده الفضل وحممد وعبيد اهللا ماتوا وال عقب هلم ولبابة وهلا أوالد وعقب من زوجها علي بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب 
  .وبنته األخرى أمساء وكانت عند ابن عمها عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس فولدت له حسناً وحسيناً

كنت أنا وأمي من املستضعفني أنا من : اس مع أبويه إىل دار اهلجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلك فإنه صح عنه أنه قالانتقل ابن عب
  .الولدان وأمي من النساء

  .مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم رأسي ودعا يل باحلكمة: روى خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال

من : "دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املخرج وخرج فإذا تور مغطى قال: باس قالعن عكرمة عن ابن ع: شبيب بن بشر
  ".اللهم علمه تأويل القران : "فقال. أنا: ؟ فقلت"صنع هذا

أقبلت على أتان وقد ناهزت االحتالم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي : عن عبيد اهللا عن ابن عباس قال: قال ابن شهاب
  .بالناس مبىن

  .رواه شعبة له وغريه عنه. تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر: عن ابن عباس قال: وروى أبو بشر عن سعيد بن جبري

  .مجعت احملكم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقبض وأنا ابن عشر حجج: أخربنا أبو بشر عن سعيد عنه: وقال هشيم

يد بن جبري عن ابن عباس قال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن مخس عشرة سنة عن أيب إسحاق عن سع: وقال شعبة
  .وأنا ختني

ال خالف أنه ولد يف الشعب وبنو هاشم حمصورون فولد قبل خروجهم منه بيسري وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني أال : قال الواقدي
  . أبو بشر يف سنهوقد راهقنا االحتالم وهذا أثبت مما نقله: تراه يقول

حديث أيب بشر عندي واه قد روى أبو إسحاق عن سعيد فقال مخس عشرة وهذا : قال أمحد بن حنبل فيما رواه ابنه عبد اهللا عنه
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  .يوافق حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا

    

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والبن عباس ثالث عشرة سنة: قال الزبري بن بكار

  .غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أيب سرح وروى عنه من أهل مصر مخسة عشر نفساً: يد بن يونسقال أبو سع

  .أمه هي أم الفضل أخت أم املؤمنني ميمونة ولد قبل اهلجرة بسنتني: قال أبو عبد اهللا بن مندة

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم باحلكمةوكان أبيض طويالً مشرباً صفرة جسيماً وسيماً صبيح الوجه له وفرة خيضب باحلناء دعا له ال

  .وهو ابن خالة خالد بن الوليد املخزومي: قلت

كنا جلوساً مع عطاء يف املسجد احلرام فتذاكرنا ابن عباس فقال عطاء ما رأيت القمر ليلة : سعيد بن سامل حدثنا ابن جريج قال
  .أربع عشرة إال ذكرت وجه ابن عباس

أمر املسك أم مر ابن : كان ابن عباس إذا مر يف الطريق قلن النساء على احليطان:  عن عكرمة قالإبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه
. حدثين ساعدة بن عبيد اهللا املزين عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أن عمر دعا ابن عباس فقربه: عباس؟ الزبري

اللهم فقهه يف الدين وعلمه : " يوماً فمسح رأسك وتفل يف فيك وقالوكان يقول إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاك
  ".التأويل 

  .داود مدين ضعيف

بت يف بيت خاليت ميمونة فوضعت للنيب : محاد بن سلمة وغريه عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا قال
  ".فقال اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين.  عبد اهللا:؟ قالوا"من وضع هذا: "صلى اهللا عليه وسلم غسالً فقال

أخربنا إسحاق األسدي أخربنا ابن خليل أخربنا اللبان أخربنا احلداد أخربنا أبو نعيم حدثنا حممد بن جعفر بن اهليثم حدثنا ابن أيب 
صليت خلف النيب : أخربه عن ابن عباس قالأن كريباً : العوام حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا حامت بن أيب صغرية عن عمرو بن دينار

صلى اهللا عليه وسلم من اخر الليل فجعلين حذاءه فلما انصرفت قلت وينبغي ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول اهللا؟ فدعا اهللا أن 
  .يزيدين فهماً وعلماً

يه وسلم دعا له أن يزيده اهللا فهماً أن رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس: حامت بن أيب صغرية
  .وعلماً

اللهم فقهه يف الدين : "مسعت عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس وضعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءاً فقال: ورقاء
  ".وعلمه التأويل 

  .دعا يل رسول اهللا باحلكمة مرتني: وعن ابن عباس

  ".إن حرب هذه األمة ابن عباس : "مر مرفوعاً عن نافع عن ابن ع- واه-كوثر بن حكيم 

  .تفرد به عنه حممد بن يزيد الرهاوي

انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده جربيل فقال له جربيل إنه كائن هذا : عن ابن بريدة عن ابن عباس: عبد املؤمن بن خالد
  .حرب األمة فاستوص به خرياً
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  . عن عبد املؤمنتفرد به سعدان بن جعفر. حديث منكر

كنت مع أيب عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان كاملعرض عن أيب : عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس قال: محاد بن سلمة
نعم : أو كان عنده أحد؟ قلت: إنه كان عنده رجل يناجيه قال: فخرجنا من عنده فقال أمل تر ابن عمك كاملعرض عين؟ فقلت

ذاك جربيل فهو الذي شغلين : "قال. نعم: ؟ قال"هل رأيته يا عبد اهللا: "سول اهللا هل كان عندك أحد؟ فقال يليا ر: فرجع إليه فقال
  ".مسنده "أخرجه أمحد يف ". عنك 

مررت : حدثنا العالء بن حممد عن الفضل بن حبيب عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: املنهال بن حبر
من هذا؟ : ى اهللا عليه وسلم وعليه ثياب بيض نقية وهو يناجي دحية بن خليفة الكليب وهو جربيل وأنا ال أعلم فقالبرسول اهللا صل

" رأيت من يناجيين؟: "ابن عمي قال ما أشد وسخ ثيابه أما إن ذريته ستسود بعده مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

إسناده لني ثور بن زيد الديلي عن موسى بن ميسرة أن العباس بعث ابنه عبد اهللا إىل  ". أما إنه سيذهب بصرك: "نعم قال: قلت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة فوجد عنده رجالً فرجع ومل يكلمه فلقي العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك 

ذاك جربيل : "؟ قال ال قال"تدري من ذاك الرجل! يا عم: "قالفقال أرسلت إليك ابين فوجد عندك رجالً فلم يستطع أن يكلمه ف
  ".لقيين لن ميوت ابنك حىت يذهب بصره ويؤتى علماً 

عن أيوب عن موسى بن : روى سليمان بن بالل والدراوردي عن ثور حنوه وقد رواه حممد ابن زياد الزيادي عن الداراوردي فقال
  .ميسرة عن بعض ولد العباس فذكره

    

لقد : دخل العباس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ير عنده أحداً فقال له ابنه عبد اهللا: بن ايب زائدة عن الشعيبزكريا 
  .هذا مرسل". ذاك جربيل: "رأيت عنده رجالً فسأل العباس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

اليت ميمونة فقلت إين أريد أن أبيت الليلة عندكم فقالت أتيت خ: عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: حبان بن علي
قال . وكيف تبيت وإمنا الفراش واحد؟ فقلت ال حاجة يل به أفرش إزاري وأما الوساد فأضع رأسي مع رؤوسكما من وراء الوسادة

ه ضعيف قرأت على إسحاق بن إسناد". هذا شيخ قريش : "فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثته ميمونة مبا قال ابن اعباس فقال
طارق أخربكم ابن خليل أخربنا اللبان أخربنا أبو علي املقرىء أخربنا أبو نعيم حدثنا حبيب حدثنا عبد اهللا البغوي حدثنا داود بن 

جلس حيل مهيانه فصيح به يا : ما بلغ من هم يوسف؟ قال: سئل ابن عباس: عمرو حدثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال
  .ال تكن كالطري له ريش فإذا زىن قعد ليس له ريش! وسفي

فسأله أيوب كيف . صاحل بن رستم اخلزاز عن ابن أيب مليكة صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل
  . ذلك النشيجفجعل يرتل ويكثر يف. 19ق" وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد : " كانت قراءته؟ قال قرأ

  .الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس: ذهب الناس وبقي النسناس قيل ما النسناس؟ قال: ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال ابن عباس

وال على ملة عثمان أنا على ملة رسول اهللا صلى اهللا : أنت على ملة علي؟ قلت: عن ابيه عن ابن عباس قال يل معاوية: ابن طاووس
  .معليه وسل

  .ما رأيت أحداً أشد تعظيماً حلرمات اهللا من ابن عباس: وعن طاووس قال
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: ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت لرجل من األنصار: جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال

أترى الناس حيتاجون إليك ويف !  لك يا ابن عباسواعجباً: هلم نسأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإم اليوم كثري فقال
الناس من أصحاب النيب عليه السالم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على املسألة فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائل 

 إيل فآتيك؟ فأقول أنا أحق يا ابن عم رسول اهللا أال أرسلت: فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فرياين فيقول
  .قال فبقي الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفىت أعقل مين. أن آتيك فأسألك

كان ناس من املهاجرين قد وجدوا على عمر يف إدنائه ابن عباس دوم قال : عبد امللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري قال
فقال . 1النصر " إذا جاء نصر اهللا " كم اليوم منه ما تعرفون فضله فسأهلم عن هذه السورة أما إين سأري: وكان يسأله فقال عمر

أمر اهللا نبيه إذا رأى الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً أن حيمده ويستغفره فقال عمر يا ابن عباس تكلم فقال أعلمه مىت : بعضهم
  .فهي آتيك من املوت فسبح حبمد ربك واستغفره: ميوت أي

  .حدثنا هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس": وروى حنوه أمحد يف مسنده

وجدت عامة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند هذا احلي من األنصار إن : عن أيب سلمة عن ابن عباس قال: حممد بن عمرو
  .رج ألستطيب بذلك قلبههو نائم فلو شئت أن يوقظ يل فأدعه حىت خي: كنت آليت الرجل منهم فيقال

إن كنت ألسأل عن األمر الواحد ثالثني من أصحاب النيب : عن سليمان األحول عن طاووس عن ابن عباس قال: يزيد بن إبراهيم
  .إسناده صحيح. صلى اهللا عليه عليه وسلم

آن مبرتل وكان يقوم على منربنا هذا كان ابن عباس من اإلسالم مبرتل وكان من القر: عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن قال: ابن عيينة
  .فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرمها آية آية وكان عمر رضي اهللا عنه إذا ذكره قال ذلك فىت الكهول له لسان سؤول وقلب عقول

  ".حناناً "و " غسلني"و " الرقيم"أخربنا مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل القرآن أعلمه إال ثالثاً : إسرائيل

  .لقد علمت علماً ما علمناه: قال عمر البن عباس: عن عبد امللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري قال:  بن ميانحيىي

ال تتكلم حىت يتكلموا مث يسألين مث يقبل عليهم : دعاين عمر مع األكابر ويقول يل: عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال
  .ين به هذا الغالم الذي مل تستو شؤون رأسهما منعكم أن تأتوين مبثل ما يأتي: فيقول

    

ذاكم فىت الكهول إن له لساناً سؤوالً : قال املهاجرون لعمر أال تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: معمر عن الزهري قال
  .وقلباً عقوالً

  .غص غواص: كان عمر يستشري ابن عباس يف األمر إذا أمهه ويقول:موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد قال

  .ال يلومين أحد على حب ابن عباس: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبري قال عمر: أبو حيىي احلماين

ال تفشني له سراً وال تغتابن عنده : إن عمر يدنيك فاحفظ عين ثالثاً! قال يل أيب يا بين: قال ابن عباس: وعن جمالد عن الشعيب قال
  .ذباًأحداً وال جيربن عليك ك

مل أكن ألحرقهم أنا بالنار إن : أن علياً حرق ناساً ارتدوا عن اإلسالم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: حدثنا أيوب عن عكرمة: ابن علية
فبلغ ". من بدل دينه فاقتلوه: "وكنت قاتلهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم" ال تعذبوا بعذاب اهللا: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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  .ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على اهلنات: ياً فقالذلك عل

ما رأيت أحداً أحضر : مسعت أيب يقول: حدثنا أبو بكر بن أيب سربة عن موسى بن سعد عن عامر ابن سعد بن أيب وقاص: الواقدي
قد جاءت معضلة مث ال : فهماً وال ألب لباً وال أكثر علماً وال أوسع حلماً من ابن عباس لقد رأيت عمر يدعوه للمعضالت فيقول

  .جياوز قوله وإن حوله ألهل بدر

لقد أعطي ابن عباس فهماً : حدثنا موسى بن حممد التيمي عن أبيه عن مالك بن أيب عامر مسع طلحة بن عبيد اهللا يقول: الواقدي
  .ولقناً وعلماً ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحداً

ويف رواية . لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد:  بن مسعود قالعن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد اهللا: األعمش
  ".ما عاشره "

  .ولنعم ترمجان القرآن ابن عباس: األعمش حدثونا أن عبد اهللا قال

  .قال عبد اهللا لو أن هذا الغالم أدرك ما أدركنا ما تعلقنا معه بشيء: عن إبراهيم قال: األعمش

 -وكان عنده ابن عباس فقام -كري عن أبيه عن بسر بن سعيد عن حممد بن أيب بن كعب مسع أباه يقول حدثنا خمرمة بن ب: الواقدي

  .وقد دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفقهه يف الدين. هذا يكون حرب هذه األمة أرى عقالً وفهماً: فقال

  .عاشموالك واهللا أفقه من مات ومن : مسعت معاوية يقول يل: وعن عكرمة

  .أعلم من بقي باحلج ابن عباس: ويروى عن عائشة قالت

  .وقد كان يرى متعة احلج حتماً: قلت

قرأت على إمساعيل بن عبد الرمحن أخربكم عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة سبع عشرة وست مئة أخربنا حممد بن عبد الباقي أخربنا 
شران أخربنا إمساعيل بن حممد أخربنا أمحد بن منصور حدثنا عبد الرزاق علي ابن حممد بن حممد األنباري أخربنا أبو احلسني بن ب

أخربنا معمر عن علي بن بذمية عن يزيد بن األصم عن ابن عباس قال قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمري 
يف القرآن هذه املسارعة قال فزبرين عمر مث قال املؤمنني قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا فقلت واهللا ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا 

قد كنت نزلت من هذا مبرتلة وال أراين إال قد سقطت من نفسه فاضطجعت على : مه فانطلقت إىل مرتيل مكتئباً حزيناً فقلت
على الباب فخرجت فإذا هو قائم . أجب أمري املؤمنني: فراشي حىت عادين نسوة أهلي وما يب وجع فبينا أنا على ذلك قيل يل

ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفاً؟ قلت يا أمري املؤمنني إن كنت أسأت فإين أستغفر اهللا : يتنظرين فأخذ بيدي مث خال يب فقال
لتخربين قلت مىت ما يسارعوا هذه املسارعة حيتقوا ومىت ما حيتقوا خيتصموا ومىت ما اختصموا : وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت قال

  .ىت ما خيتلفوا يقتتلوا قال هللا أبوك لقد كنت أكتمها الناس حىت جئت اخيتلفوا وم

أن أهل املدينة كلموا ابن عباس أن : أخربنا أبو بكر بن حممد بن أيب مرة مكي حدثنا نافع بن عمر حدثين عمرو بن دينار: ابن سعد
إن أنت قمت ذا األمر اآلن ألزمك الناس دم : فدخل على عثمان فأمره فحج مث رجع فوجد عثمان قد قتل فقال لعلي. حيج م

  .عثمان إىل يوم القيامة

سر فقد وليتك الشام فقال ما هذا برأي ولكن اكتب إىل معاوية فمنه : وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس أنه قال لعلي ملا قال
  .وعده قال ال كان هذا أبداً
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لي ال حتكم أبا موسى فإن معه رجالً حذراً مرساً قارحاً من الرجال فلزين إىل جنبه فإنه قلت لع: مسعت عبد اهللا يقول: وعن عكرمة
فما أصنع؟ إمنا أوتى من أصحايب قد ضعفت نيتهم وكلوا هذا ! ال حيل عقدة إال عقدا وال يعقد عقدة إال حللتها قال يا ابن عباس

  .فعذرت علياً. ال يكون فيها مضريان أبداً: األشعث يقول

حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا قال كان ابن عباس قد فات الناس خبصال بعلم ما سبق وفقه فيما : لواقديا
احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب ونائل وما رأيت أحداً أعلم مبا سبقه من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بقضاء أيب 

ال أعلم مبا مضى وال أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه ولقد كنا حنضر عنده فيحدثنا العشية كلها يف املغازي بكر وعمر وعثمان منه و
  .والعشية كلها يف النسب والعشية كلها يف الشعر

  .ما رأيت أروع من ابن عمر وال أعلم من ابن عباس: ابن جريج عن طاووس قال

  .لقد مات يوم مات وأنه حلرب هذه األمة. ما رأيت أحداً قط مثل ابن عباس: وقال جماهد

  .كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه: األعمش عن جماهد قال

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما مسعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إال أن يقول قائل: ابن أيب جنيح عن جماهد قال

  .بة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه فلم يزل يقررهم حىت ينتهوا إىل قولهأدركت حنواً من مخس مئة من الصحا: وعن طاووس قال

  .خرج معاوية حاجاً معه ابن عباس فكان ملعاوية موكب والبن عباس موكب ممن يطلب العلم: قال يزيد بن األصم

ما رأيت : ويفسر فجعلت أقولحدثنا أبو وائل قال خطبنا ابن عباس وهو أمري على املوسم فافتتح سورة النور فجعل يقرأ : األعمش
  .وال مسعت كالم رجل مثل هذا لو مسعته فارس والروم والترك ألسلمت

  .وروى عاصم بن دلة عن أيب وائل مثله

  .ما رأيت بيتاً أكثر خبزاً وحلماً من بيت ابن عباس: روى جويرب عن الضحاك قال

من أول من مجع الناس يف هذا املسجد : ابن أيوب إىل احلسن فسألهأنبأين من أرسله احلكم : سليم بن أخضر عن سليمان التيمي قال
  .إن أول من مجع ابن عباس: يوم عرفة؟ فقال

  .كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أمجل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا حتدث قلت أعلم الناس: وعن مسروق قال

  .ما رأيت يف جملس ابن عباس باطالً قط: قال القاسم بن حممد

  .مل يدرك مثل ابن عباس يف زمانه وال مثل الشعيب يف زمانه وال مثل الثوري يف زمانه: قال سفيان بن عيينة

صحبت ابن عباس من مكة إىل املدينة فكان يصلي ركعتني فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل : عن ابن أيب مليكة: أبو عامر اخلزاز
  . والنحيبالقرآن حرفاً حرفاً ويكثر يف ذلك من النشيج

  .رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البايل من البكاء: عن شعيب بن درهم عن أيب رجاء قال: معتمر بن سليمان

! يا ابن عباس: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: عبد الوهاب اخلفاف عن أيب أمية بن يعلى عن سعيد بن أيب سعيد قال

  .ومل؟ قال ألن األعمال ترفع فيهما فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم: قال. خلميسكيف صومك؟ قال أصوم االثنني وا

مسعت أبا سنان عن حبيب بن أيب ثابت أن أبا أيوب األنصاري أتى معاوية فشكا ديناً فلم ير منه ما : إسحاق بن سليمان الرازي
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كم : صنعت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قالألصنعن بك كما : فقدم البصرة فرتل على ابن عباس ففرغ له بيته وقال. حيب
  .دينك؟ قال عشرون ألفاً فأعطاه أربعني ألفاً وعشرين مملوكاً وكل ما يف البيت

أن علياً رضي اهللا عنه أقام بعد وقعة اجلمل بالبصرة مخسني ليلة مث سار إىل الكوفة واستخلف ابن عباس على : وعن الشعيب وغريه
ابن عمه قال ففيم : من استخلف أمري املؤمنني على البصرة؟ قال:  على مقدمته إىل الكوفة فلحقه رجل فقالالبصرة ووجه األشتر

فلم يزل ابن عباس على البصرة حىت سار إىل صفني فاستخلف أبا األسود بالبصرة على الصالة : قتلنا الشيخ أمس باملدينة؟ قال
  .وزياداً على بيت املال

اذهب على إمرة الشام فقال كال أقل ما يصنع يب معاوية إن مل يقتلين احلبس ولكن : ويع قال البن عباسوقد كان علي ملا ب: قلت
ولين أو فول األحنف : استعمله وبني يديك عزله بعد فلم يقبل منه وكذلك أشار على علي أن ال يويل أبا موسى يوم احلكمني وقال

  .فأراد علي ذلك فغلبوه على رأيه

  .فكان على امليسرة ابن عباس مث رد بعد إىل والية البصرة:  تسمية أمراء علي يوم صفنيقال أبو عبيدة يف

    

  : ومما قال حسان رضي اهللا عنه فيما بلغنا

 له في كل أقواله فضال رأيت  ما ابن عباس بدا لك وجهه إذا

 ال ترى بينها فصال بمنتظمات  قال لم يترك مقاالً لقائل إذا

  لذي أرب في القول جداً وال هزال  نفوس فلم يدعوشفى ما في ال كفى

 فنلت ذراها ال دنياً وال وغال  إلى العليا بغير مشقة سموت

 بليجاً ولم تخلق كهاماً وال خبال  حليفاً للمروءة والندى خلفت

عباس على جيب ابن الزبري ملا سار احلسني إىل الكوفة اجتمع ابن عباس وابن الزبري مبكة فضرب ابن : روى العتيب عن أبيه قال
  : ومتثل

  خال لك الجو فبيضي واصفري  لك من قنبرة بمعمر يا

   ما شئت أن تنقري ونقري

فقال إمنا . واهللا ما ترون إال أنكم أحق ذا األمر من سائر الناس: فقال ابن الزبري. خال لك واهللا يا ابن الزبري احلجاز وذهب احلسني
: مل زعمت أنك أحق ذا األمر من سائر العرب؟ فقال ابن الزبري: لكن أخربين عن نفسك. على يقنييرى من كان يف شك وحنن ف

الذي شرفت به زادين شرفاً قال وعلت أصواما حىت اعترض بينهما : أميا أشرف أنت أم من شرفت به؟ قال: لشريف عليهم قال
  .رجال من قريش فسكتومها

اللهم أهلمه احلكمة : "علم حبراً ينشق له األمر من األمور وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قالكان ابن عباس يف ال: وعن عكرمة قال
 فجعلوا يستقرؤونه وجعل -أو قال كتب من كتبه-فلما عمي أتاه الناس من أهل الطائف ومعهم علم من علمه " وعلمه التأويل

 كان عنده علم من علمي فليقرأ علي فإن إقراري له كقراءيت يقدم ويؤخر فلما رأى ذلك قال إين قد تلهت من مصيبيت هذه فمن
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  .فقرؤوا عليه: قال. عليه

  .حتريت واألصل وهلت كما قيل يف وجاه جتاه: تلهت

إين أستحي : عن هالل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه مل يكن يدخل احلمام إال وحده وعليه ثوب صفيق يقول: أبو عوانة
  .مام متجرداًاهللا أن يراين يف احل

  .رأيت إزار ابن عباس إىل نصف ساقه أو فوق ذلك وعليه قطيفة رومية وهو يصلي: عن أيب اجلويرية قال: أبو عوانة

  .رأيت ابن عباس يعتم بعمامة سوداء فريخي شرباً بني كتفيه ومن بني يديه: عن أبيه قال: رشدين بن كريب

  .كان يتخذ الرداء بألفابن جريج عن عثمان بن أيب سليمان أن ابن عباس 

  .كذا كان كم ابن عباس وابن عمر: ما أضيق كمك قال: حدثنا سلمة بن شابور قال رجل لعطية: أبو نعيم

  .كان ابن عباس يلبس اخلز ويكره املصمت: مالك بن دينار عن عكرمة

د ابن حنفية بأهلهما حىت نزلوا مكة فبعث ملا وقعت الفتنة بني ابن الزبري وعبد امللك ارحتل ابن عباس وحمم: عن عطية العويف قال
واهللا لتبايعن أو ألحرقنكم بالنار : أنت وشأنك ال نعرض لك وال لغريك فأىب وأحل عليهما وقال: أن بايعا فأبيا وقاال: ابن الزبري إليهما

وا مكة مث كربوا تكبرية مسعها أهل فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة إىل شيعتهم بالكوفة فانتدب أربعة آالف فحملوا السالح حىت دخل
  .أنا عائذ ببيت اهللا: بل تعلق بأستار الكعبة وقال: مكة وانطلق ابن الزبري من املسجد هارباً حىت دخل دار الندوة وقيل

  .مث ملنا إىل ابن عباس وابن احلنفية قد عمل حول دورهم احلطب ليحرقها فخرجنا م حىت نزلنا م الطائف: قال

أن -طفيل الكناين حني منع ابن الزبري عبد اهللا بن عباس من االجتماع بالناس كان خيافه وإمنا أخر الناس عن بيعة ابن عباس وأليب ال
  :  ذهاب بصره-لو شاء اخلالفة

 خطوب أعاجيب وتبكينا منها  در در الليالي كيف تضحكنا ال

 ابن الزبير عن الدنيا تسلينا في  ما تحدث األيام من غير ومثل

 ويكسبنا أجراً ويهدينا فقهاً  نجيء ابن عباس فيقبسنا كنا

 مطعماً ضيفاً ومسكيناً جفانه  يزال عبيد اهللا مترعة وال

 منها الذي نبغي إذا شينا ننال  والدين والدنيا بدارهما فالبر

 به عمايات ماضينا وباقينا  إن الرسول هو النور الذي كشفت

 علينا وحق واجب فينا ضلف  عصمة في ديننا ولهم ورهطه

 وتؤذيهم فينا وتؤذينا منهم  تمنعهم منا وتمنعنا ففيم

  في الدين عزاً وال في األرض تمكينا  يؤتي اهللا إنساناً ببغضهم لن

    

  : هو القائل ما روي عنه من وجوه: قال ابن عبد الرب يف ترمجة ابن عباس

 منهما نورلساني وقلبي  ففي  يأخذ اهللا من عيني نورهما إن
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  وفي فمي صارم كالسيف مأثور  وعقلي غير ذي دخل قلبي

  .اليوم مات رباين هذه األمة: عن أيب كلثوم أن ابن احلنفية ملا دفن ابن عباس قال: قال سامل بن أيب حفصة

  ".أيب كلثوم "بدل " منذر الثوري"عن : ورواه بعضهم فقال

  .ملا مات ابن عباس جاء طائر أبيض فدخل يف أكفانه:  قالحدثنا أبو الزبري: قال حسني بن واقد املروزي

  .فكانوا يرون أنه علمه: رواها األجلح عن أيب الزبري فزاد

  .فما رئي بعد يعين الطائر: وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري حنوه وزاد

فلما خرجوا بنعشه جاء طري عظيم أبيض من مات ابن عباس بالطائف : عن يعلى بن عطاء عن جبري بن أيب عبيد قال: محاد بن سلمة
  .قبل وج حىت خالط أكفانه مث مل يروه فكانوا يرون أنه علمه

مجع أبو بكر حممد بن موسى ابن يعقوب بن املأمون أحد أئمة اإلسالم فتاوى ابن عباس يف " اإلحكام"قال ابن حزم يف كتاب 
  .عشرين كتاباً

كليب أخربنا ابن بيان أخربنا ابن خملد أخربنا الصفار حدثنا ابن عرفة حدثنا مروان بن أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه عن ابن 
مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر مل ير على خلقته فدخل نعشه مث مل ير خارجاً منه : عن سامل األفطس عن سعيد قال: شجاع

. 27الفجر " ها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضيةيا أيت" فلما دفن تليت هذه االية على شفري القرب ال يدرى من تالها 

  .اآلية

  .رواه بسام الصرييف عن عبد اهللا بن يامني ومسى الطائر غرنوقاً

  .فهذه قضية متواترة. بنحو من حديث سامل األفطس... شهدت جنازة ابن عباس: رواه فرات بن السائب عن ميمون بن مهران

  .ن عباس سنة مثان أو سبع وستنيتويف اب: قال علي بن املديين

  .سنة مثان وقيل عاش إحدى وسبعني سنة: وقال الواقدي واهليثم وأبو نعيم

ومسنده ألف وست مئة وستون حديثاً وله من ذلك يف الصحيحني مخسة وسبعون وتفرد البخاري له مبئة وعشرين حديثاً وتفرد 
  .مسلم بتسعة أحاديث

  أبو أمامة الباهلي

  . صلى اهللا عليه وسلم ونزيل محصصاحب رسول اهللا

  .روى علماً كثرياً وحدث عن عمر ومعاذ وأيب عبيدة

روى عنه خالد بن معدان والقاسم أبو عبد الرمحن وسامل بن أيب اجلعد وشرحبيل بن مسلم وسليمان بن حبيب احملاريب وحممد ابن 
  .نزياد األهلاين وسليم بن عامر وأبو غالب حزور ورجاء بن حيوة وآخرو

ومن قيس عيالن مث من بين أعصر صدي بن عجالن ابن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن احلارث بن معن بن : قال خليفة
  .مالك ابن أعصر 

أليب أمامة مثل من أنت يومئذ؟ : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة الوداع قلت: مسعت أبا أمامة: قال سليم بن عامر
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  .بن ثالثني سنةأنا يومئذ ا: قال

  .وروى أنه بايع حتت الشجرة

: فغزونا فسلمنا وغنمنا وقلت" اللهم سلمهم وغنمهم: "يا رسول اهللا ادع اهللا يل بالشهادة فقال: رجاء بن حيوة عن أيب أمامة قلت

  . إال صياماًفكان أبو أمامة وامرأته وخادمه ال يلفون" عليك بالصوم فإنه ال مثل له: "قال. يا رسول اهللا مرين بعمل

أرسلين النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل باهلة فأتيتهم فرحبوا يب : احلسني بن واقد وصدقة بن هرمز مبعناه عن أيب غالب عن أيب أمامة
فقلت جئت ألاكم عن هذا الطعام وأنا رسول رسول اهللا لتؤمنوا به فكذبوين وردوين فانطلقت وأنا جائع ظمان فنمت فأتيت يف 

فأتوين بطعام : شربة من لنب فشربت فشبعت فعظم بطين فقال القوم أتاكم رجل من أشرافكم وخياركم فرددمتوه؟ قالمنامي ب
  .وشراب فقلت ال حاجة يل فيه إن اهللا قد أطعمين وسقاين فنظروا إىل حايل فآمنوا

ج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خر: عن أيب العنبس عن أيب العدبس عن أيب مرزوق عن أيب غالب عن أيب أمامة قال: مسعر
  ".ال تقوموا كما تقوم األعاجم يعظم بعضها بعضاً : "وهو متوكىء على عصاً فقمنا إليه فقال

رأيت أبا أمامة أتى على رجل يف املسجد وهو ساجد يبكي ويدعو فقال : ابن املبارك حدثنا إمساعيل بن عياش حدثنا حممد بن زياد
  .ا يف بيتكلو كان هذ! أنت أنت

كنا جنلس إىل أيب أمامة فيحدثنا حديثاً كثرياً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث : صفوان بن عمرو حدثين سليم بن عامر قال
  .اعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون: يقول

    

  .ت كراجته ثالث مئة ديناروهي يف كرامات الداكايل وأنه تصدق بثالثة دنانري فلقي حت. أليب أمامة كرامة باهرة جزع هو منها

يا : شهدت أبا أمامة وهو يف الرتع فقال يل: حدثنا عبد اهللا بن حممد عن حيىي بن أيب كثري عن سعيد األزدي قال: إمساعيل بن عياش
فليقم رجل إذا مات أحدكم فنثرمت عليه التراب : "إذا أنا مت فافعلوا يب كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا! سعيد

يا فالن : يا فالن ابن فالنة فإنه يسمع ولكنه ال جييب مث ليقل يا فالن بن فالنة فإنه يستوي جالساً مث ليقل: منكم عند رأسه مث ليقل
بن فالنة فإنه يقول أرشدنا يرمحك اهللا مث ليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله 

اخرج بنا من عند هذا ما نصنع به وقد لقن : وأنك رضيت باهللا رباً ومبحمد نبياً وباإلسالم ديناً فإنه إذا فعل ذلك قال منكر ونكري
  ".انسبه إىل حواء : "يا رسول اهللا فإن مل أعرف أمه قال: ؟ قيل"حجته

  .ويروى بإسناد آخر إىل سعيد هذا

  .ة ست ومثاننيتويف أبو أمامة سن: قال املدائين ومجاعة

  .مات سنة إحدى ومثانني: وقال إمساعيل بن عياش

  عبد اهللا بن الزبير

ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة أمري املؤمنني أبو بكر وأبو خبيب القرشي األسدي املكي مث 
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحواريهاملدين أحد األعالم ولد احلواري اإلمام أيب عبد اهللا ابن عمة رسو
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  .مسنده حنو من ثالثة وثالثني حديثاً اتفقا له على حديث واحد وانفرد البخاري بستة أحاديث ومسلم حبديثني

  .ولد سنة اثنتني وقيل سنة إحدى. كان عبد اهللا أول مولود للمهاجرين باملدينة

  . كان كبرياً يف العلم والشرف واجلهاد والعبادةعداده يف صغار الصحابة وإن. وله صحبة ورواية أحاديث

  .وقد روى أيضاً عن أبيه وجده ألمه الصديق وأمه أمساء وخالته عائشة وعن عمر وعثمان وغريهم

حدث عنه أخوه عروة الفقيه وابناه عامر وعباد وابن أخيه حممد بن عروة وعبيدة السلماين وطاووس وعطاء وابن أيب مليكة وعمرو 
مصعب بن ثابت بن :  وثابت البناين وأبو الزبري املكي وأبو إسحاق السبيعي ووهب بن كيسان وسعيد بن ميناء وحفيداهبن دينار

  .عبد اهللا وحيىي ابن عباد بن عبد اهللا وهشام بن عروة وفاطمة بنت املنذر بن الزبري وآخرون

هو مراهق وفتح املغرب وغزو القسطنطينية ويوم اجلمل إنه شهد الريموك و: قيل. وكان فارس قريش يف زمانه وله مواقف مشهودة
  .مع خالته

وبويع باخلالفة عند موت يزيد سنة أربع وستني وحكم على احلجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام ومل يستوسق له 
لى الشام مث مصر وقام عند مصرعه ابنه األمر ومن مث مل يعده بعض العلماء يف أمراء املؤمنني وعد دولته زمن فرقة فإن مروان غلب ع

عبد امللك بن مروان وحارب ابن الزبري وقتل ابن الزبري رمحه اهللا فاستقل باخلالفة عبد امللك وآله واستوسق هلم األمر إىل أن قهرهم 
  .بنو العباس بعد ملك ستني عاماً

وكان مالزماً للولوج على رسول اهللا . ية أعوام وأربعة أشهرإن ابن الزبري أدرك من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثان: قيل
  .لكونه من آله فكان يتردد إىل بيت خالته عائشة

خرجت أمساء حني هاجرت حبلى فنفست بعبد اهللا بقباء : عن هشام بن عروة عن أبيه وزوجته فاطمة قاال: شعيب بن إسحاق
يب صلى اهللا عليه وسلم بذلك أبوه الزبري فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم حني فجاء عبد اهللا بعد سبع سنني ليبايع الن: قالت أمساء

  .حديث غريب وإسناده قوي. رآه مقبالً مث بايعه

سحرتنا يهود حىت : ملا قدم املهاجرون أقاموا ال يولد هلم فقالوا: عن مصعب بن ثابت عن يتيم عروة أيب األسود قال: قال الواقدي
فكان أول مولود ابن الزبري فكرب املسلمون تكبرية واحدة حىت ارجتت املدينة وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا كثرت القالة يف ذلك 

  .بكر فأذن يف أذنيه بالصالة

  .كان عارضا ابن الزبري خفيفني فما اتصلت حليته حىت بلغ الستني: وقال مصعب بن عبد اهللا عن أبيه قال

  . أركب ولده عبد اهللا يوم الريموك فرساً وهو ابن عشر سنني ووكل به رجالًويف البخاري عن عروة أن الزبري

    

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : مسعت أيب يقول: مسعت عامر بن عبد اهللا بن الزبري: حدثنا هنيد بن القاسم: التبوذكي
فلما برز عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمد " ك أحداذهب ذا الدم فأهرقه حيث ال يرا! يا عبد اهللا: "حيتجم فلما فرغ قال

: ؟ قال"لعلك شربته: "عمدت إىل أخفى موضع علمت فجعلته فيه قال: ؟ قال"ما صنعت بالدم: "إىل الدم فشربه فلما رجع قال

  ".ومل شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس: "قال. نعم

  .كانوا يرون أن القوة اليت به من ذلك الدم: م فقالفحدثت به أبا عاص: قال موسى التبوذكي
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  .وما علمت يف هنيد جرحة" مسنده"رواه أبو يعلى يف 

: طاملا حرص ابن الزبري على اإلمارة قلت وما ذلك؟ قاال: عن يوسف أيب يعقوب عن حممد بن حاطب واحلارث قاال: خالد احلذاء

إنه سرق فقال اقطعوه مث جيء به يف إمرة أيب بكر وقد سرق وقد قطعت : فقيل. هأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلص فأمر بقتل
فقال أبو بكر ما أجد لك شيئاً إال ما قضى فيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أمر بقتلك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء . قوائمه

  .هذا خرب منكر فاهللا أعلم . نا به إىل البقيع فقتلناهاملهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبري أمروين عليكم فأمرناه فانطلق

  .حدثنا أبو عمران اجلوين أن نوفاً البكايل قال إين ألجد يف كتاب اهللا املرتل أن ابن الزبري فارس اخللفاء: قال احلارث بن عبيد

ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه مرحباً ب: مهدي بن ميمون حدثنا حممد بن أيب يعقوب أن معاوية كان يلقى ابن الزبري فيقول
  .وسلم وابن حواري رسول اهللا ويأمر له مبئة ألف

قارىء لكتاب اهللا عفيف يف اإلسالم أبوه الزبري وأمه أمساء : ذكر ابن الزبري عند ابن عباس فقال: ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال
  . ألحاسب له نفسي حماسبة مل أحاسب ا أليب بكر وعمروجده أبو بكر وعمته خدجية وخالته عائشة وجدته صفية واهللا إين

  .ما رأيت مصلياً قط أحسن صالة من عبد اهللا بن الزبري: مسعت عمرو بن دينار يقول: مسلم الزجني

ها أا سلمت على أمساء بنت أيب بكر وعند: حدثتنا ماطرة املهرية حدثتين خاليت أم جعفر بنت النعمان: عبد الصمد بن عبد الوارث
  .قوام الليل صوام النهار وكان يسمى محامة املسجد: ابن الزبري فقالت

  .لو رأيته ما رأيت مناجياً وال مصلياً مثله: إن يف قلبك من ابن الزبري قلت: قال يل عمر بن عبد العزيز: قال ابن أيب مليكة

  .م ويصبح يف اليوم السابع وهو أليثناكان ابن الزبري يواصل سبعة أيا: وروى حبيب بن الشهيد عن ابن أيب مليكة قال

ونبيك صلى اهللا عليه وسلم باملؤمنني رؤوف رحيم وكل من واصل وبالغ يف جتويع نفسه . لعله ما بلغه النهي عن الوصال: قلت
  .احنرف مزاجه وضاق خلقه فاتباع السنة أوىل ولقد كان ابن الزبري مع ملكه صنفاً يف العبادة 

أخربنا ابن خليل أخربنا أمحد بن حممد أخربنا احلداد أخربنا أبو نعيم أخربنا أبو حامد بن جبلة حدثنا حممد أخربنا إسحاق بن طارق 
بن إسحاق حدثنا أمحد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو عاصم عن عمر بن قيس قال كان البن الزبري مئة غالم يكلم كل غالم منهم 

هذا رجل مل يرد الدنيا طرفة عني وإذا نظرت إليه يف أمر دنياه قلت هذا رجل : لتبلغة أخرى فكنت إذا نظرت إليه يف أمر آخرته ق
  .مل يرد اهللا طرفة عني

  .كان ابن الزبري إذا قام إىل الصالة كأنه عود وحدث أن أبا بكر رضي اهللا عنه كان كذلك: وقال جماهد

  .بة منصوبة ال تتحرككنت أمر بابن الزبري وهو خلف املقام يصلي كأنه خش: قال ثابت البناين

قسم ابن الزبري الدهر على ثالث ليال فليلة هو قائم حىت الصباح وليلة هو راكع : روى يوسف بن املاجشون عن الثقة يسنده قال
  .حىت الصباح وليلة هو ساجد حىت الصباح

اً ركعة فقرأنا بالبقرة وآل عمران عن عبد اهللا بن سعيد عن مسلم ابن يناق قال ركع ابن الزبري يوم: يزيد بن ابراهيم التستري
  .والنساء واملائدة وما رفع رأسه

  .وهذا ما بلغ ابن الزبري فيه حديث النهي: قلت

  .كان ابن الزبري يصلي يف احلجر واملنجنيق يصب توبه فما يلتفت يعين ملا حاصروه: عن عمرو بن دينار قال: قال يزيد بن إبراهيم
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  .لو رأيت ابن الزبري يصلي كأنه غصن تصفقه الريح وحجر املنجنيق يقع ها هنا: در قالوروى هشام بن عروة عن ابن املنك

  .ما رأيت أحداً أعظم سجدة بني عينيه من ابن الزبري: أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال

    

 فسقطت حية على ابنه حدثنا أيب عن عمر بن قيس عن أمه أا دخلت على ابن الزبري بيته فإذا هو يصلي: مصعب بن عبد اهللا
  .احلية احلية مث رموها فما قطع صالته: هاشم فصاحوا

  .رأيت ابن الزبري يواصل من اجلمعة إىل اجلمعة فإذا أفطر استعان بالسمن حىت يلني: قال ميمون بن مهران

  .لبيت فطاف سباحةما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إال تكفله ابن الزبري ولقد جاء سيل طبق ا: ليث عن جماهد

  .شجاعة وال عبادة وال بالغة: كان ابن الزبري ال ينازع يف ثالثة: وعن عثمان بن طلحة قال

عن الزهري عن أنس أن عثمان أمر زيداً وابن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوا : إبراهيم بن سعد
  .شيء فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلسامإذا اختلفتم أنتم وزيد يف : املصاحف وقال

رأيت على ابن الزبري رداء عدنياً يصلي فيه وكان صيتاً إذا خطب جتاوب اجلبالن : حدثنا عبد الواحد بن أمين قال: قال أبو نعيم
  .وكانت له مجة إىل العنق وحلية صفراء

بري هجم علينا جرجري يف عشرين ومئة ألف فأحاطوا بنا وحنن يف قال ابن الز: مصعب بن عبد اهللا حدثنا أيب والزبري بن خبيب قاال
  .نوبة إفريقية:  يعين-عشرين ألفاً

واختلف الناس على ابن أيب سرح فدخل فسطاطه فرأيت غرة من جرجري بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب معه : قال
يت أمرينا ابن أيب سرح فندب يل الناس فاخترت ثالثني جاريتان تظلالن عليه بريش الطواويس بينه وبني جيشه أرض بيضاء فأت

امحوا ظهري فخرقت الصف إىل جرجري وخرجت صامداً وما : فارساً وقلت لسائرهم البثوا على مصافكم ومحلت وقلت هلم
احتززت رأسه حيسب هو وال أصحابه إال أين رسول إليه حىت دنوت منه فعرف الشر فثابر برذونه مولياً فأدركته فطعنته فسقط مث 

  .فنصبته على رحمي وكربت ومحل املسلمون فارفض العدو ومنح اهللا أكتافهم

  .أخذ ابن الزبري من وسط القتلى يوم اجلمل وبه بضع وأربعون ضربة وطعنة: عن هشام بن عروة قال: معمر

  .إن عائشة أعطت يومئذ ملن بشرها بسالمته عشرة آالف: وقيل

  . إىل عائشة بعد رسول اهللا من أيب بكر وبعده ابن الزبريمل يكن أحد أحب: وعن عروة قال

جاء نعي يزيد يف ربيع اآلخر سنة أربع وستني فقام ابن الزبري : حدثنا ربيعة بن عثمان وابن أيب سربة وغريمها قالوا: قال الواقدي
 جيتمع لك الناس فدارامها سنتني مث إنه أغلظ حىت: فدعا إىل نفسه وبايعه الناس فدعا ابن عباس وابن احلنفية إىل بيعته فامتنعا وقاال

  .هلما ودعامها فأبيا

  .عائذ بيت اهللا: كان يقال البن الزبري: قال مصعب بن عبد اهللا وغريه

    

وحدثين شرحبيل بن أيب عون عن أبيه وحدثنا : أخربنا حممد بن عمر حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عمته أم بكر قال: وقال ابن سعد
فخرج ابن الزبري إىل مكة ولزم احلجر ولبس : الزناد وغريهم قالوا ملا نزل ابن الزبري باملدينة يف خالفة معاوية إىل أن قالواابن أيب 
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املعافري وجعل حيرض على بين أمية ومشى إىل حيىي بن حكيم اجلمحي وايل مكة فبايعه ليزيد فلم يرض يزيد حىت يؤتى به يف 
ادفع عنك الشر ما اندفع فإن ابن الزبري جلوج ال يطيع هلذا أبدا فكفر عن ميينك فغضب : اوية بن يزيدجامعة ووثاق فقال له ولده مع

قال فادع عبد اهللا بن جعفر فاسأله عما أقول فدعاه فقال له أصاب ابنك أبو ليلى فأىب أن يقبل وامتنع ابن ! وقال إن يف أمرك لعجباً
 بيتك فقيل له عائذ البيت وبقي ال يعرض له أحد فكتب يزيد إىل عمرو األشدق وايل اللهم إين عائذ: الزبري أن يذل نفسه وقال

املدينة أن جيهز إىل ابن الزبري جنداً فندب لقتاله أخاه عمرو بن الزبري يف ألف فظفر ابن الزبري بأخيه بعد قتال فعاقبه وأخر عن الصالة 
وكان ال يقطع أمراً دون املسور بن خمرمة ومصعب بن عبد الرمحن مبكة احلارث بن يزيد وقرر مصعب بن عبد الرمحن بن عوف 

وجبري ابن شيبة وعبد اهللا بن صفوان بن أمية فكان يشاورهم يف أمره كله ويريهم أن األمر شورى بينهم ال يستبد بشيء منه دوم 
 بيت اهللا مث دعا إىل نفسه وبايعوه وفارقته ويصلي م اجلمعة وحيج م بال إمرة وكانت اخلوارج وأهل الفنت قد أتوه وقالوا عائذ

اخلوارج فوىل على املدينة أخاه مصعباً وعلى البصرة احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة وعلى الكوفة عبد اهللا بن مطيع وعلى مصر 
 الشام وأبت طائفة عبد الرمحن بن جحدم الفهري وعلى اليمن وعلى خراسان وأمر على الشام الضحاك بن قيس فبايع له عامة أهل

والتفت على مروان بن احلكم وجرت أمور طويلة وحروب مزعجة وجرت وقعة مرج راهط وقتل ألوف من العرب وقتل الضحاك 
واستفحل أمر مروان إىل أن غلب على الشام وسار يف جيش عرمرم فأخذ مصر واستعمل عليها ولده عبد العزيز مث دمهه املوت فقام 

  .بد امللك فلم يزل حيارب ابن الزبري حىت ظفر به بعد أن سار إىل العراق وقتل مصعب بن الزبريبعده ولده اخلليفة ع

إين قد بعثت إليك بسلسلة فضة وقيداً من : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن يزيد كتب إىل ابن الزبري: قال شعيب بن إسحاق
  : دذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيين يف ذلك فألقى الكتاب وأنش

  حتى يلين لضرس الماضغ الحجر  ألين لغير الحق أسأله وال

مث جهز يزيد جيشاً ستة آالف إذ بلغه أن أهل املدينة خلعوه فجرت وقعة احلرة وقتل حنو ألف من أهل املدينة مث سار اجليش : قلت
د وبايع حصني وعسكره ابن الزبري باخلالفة عليهم حصني بن منري فحاصروا الكعبة وا ابن الزبري وجرت أمور عظيمة فقلع اهللا يزي

  .ورجعوا إىل الشام

  .حضر ابن الزبري املوسم سنة ثنتني وسبعني فحج بالناس وحج بأهل الشام احلجاج ومل يطوفوا بالبيت: قال شباب

انت كسوا قبله أول من كسا الكعبة الديباج ابن الزبري وكان يطيبها حىت يوجد رحيها من طرف احلرم وك: قال هشام بن عروة
  .األنطاع

لعبد اهللا أيب "إن املهدي ملا جرد الكعبة كان فيما نزع عنها كسوة الزبري من ديباج مكتوب عليها : قال عبد اهللا بن شعيب احلجيب
  ".بكر أمري املؤمنني

  .رأيت على رأس ابن الزبري مسكاً يساوي ماالً: عن أيب الضحى: وقال األعمش

ضي اهللا عنه بشح فروى الثوري عن عبد امللك بن أيب بشري عن عبد اهللا بن مساور مسع ابن عباس يعاتب عيب ابن الزبري ر: قلت
  ".ليس املؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن الزبري يف البخل ويقول

  .كم تعريين: ابن الزبري بالبخل فقالكان ابن عباس يكثر أن يعنف : وروى عبيد اهللا بن عمر عن ليث قال
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إن عندي جنائب فهل لك أن : أن ابن الزبري قال له حيث حصر: يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن ابن أبزى عن عثمان
ريش يلحد مبكة كبش من ق: "ال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: تتحول إىل مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال

  ".امسه عبد اهللا عليه مثل نصف أوزار الناس 

  .ويف إسناده مقال" مسنده"رواه أمحد يف 

    

عباس الترقفي حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن عبد اهللا بن عمرو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .فواهللا ال أكونه فتحول منها وسكن الطائف"  نصف عذاب العاملعبد اهللا عليه: يلحد مبكة رجل من قريش يقال له: "وسلم يقول

  .حممد هو املصيصي لني واحتج به أبو داود والنسائي: قلت

أتى عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن الزبري فقال إياك واإلحلاد يف حرم : حدثنا إسحاق بن سعيد أخربنا سعيد بن عمرو قال: أبو النضر
 رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلني - وحتل به- حيلها : "هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولاهللا فأشهد لسمعت رسول ا

  ".لوزنتها

  .فانظر يا ابن عمرو ال تكونه وذكر احلديث: قال

أليب قلت : قال. 9احلجرات " وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا " عن الزهري أخربين محزة بن عبد اهللا بن عمر : شعيب بن أيب محزة
  .ابن الزبري بغى على أهل الشام: من هم؟ قال

  .بغى على هؤالء ونكث عهدهم: ورواه يونس عن الزهري وفيه

حدثين خالد بن وضاح حدثين أبو اخلصيب نافع موىل ال الزبري عن هشام بن عروة قال رأيت احلجر من املنجنيق : الزبري بن بكار
واهللا إن أبايل إذا وجدت ثالث مئة يصربون صربي لو أجلب : ومسعته يقول. لزبريلقد كاد أن يأخذ حلية ابن ا: يهوي حىت أقول
  .علي أهل األرض

  .قد كان يضرب بشجاعته املثل: قلت

رأيت ابن الزبري يوم قتل وقد خذله من كان معه خذالناً شديداً وجعلوا يتسللون إىل احلجاج وجعل : وعن املنذر بن جهم قال
عالم تقتلون أنفسكم؟ من خرج إلينا فهو آمن لكم عهد اهللا وميثاقه ورب هذه البنية ال أغدر بكم وال احلجاج يصيح أيها الناس 

  .حاجة يف دمائكم

  .فتسلل إليه حنو من عشرة آالف فلقد رأيت ابن الزبري وما معه أحد: قال

ملسجد فكلما دخل قوم من باب حضرت قتل ابن الزبري جعلت اجليوش تدخل عليه من أبواب ا: وعن إسحاق بن أيب إسحاق قال
  : محل عليهم وحده حىت خيرجهم فبينا هو على تلك احلال إذ وقعت شرفة من شرفات املسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل

 يبق إال حسبي وديني لم  أسماء يا أسماء ال تبكيني

    وصارم الثت به يميني
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امهم ولكن حرصوا على أن ميسكوه عنوة فما يأ هلم فليته كف عن القتال ما إخال أولئك العسكر إال لو شاؤوا ألتلفوه بسه: قلت
ملا رأى الغلبة بل ليته ال التجأ إىل البيت وال أحوج أولئك الظلمة واحلجاج ال بارك اهللا فيه إىل انتهاك حرمة بيت اهللا وأمنه فنعوذ 

  .باهللا من الفتنة الصماء

مسعت ابن الزبري يقول ما أراين اليوم إال مقتوالً لقد رأيت يف ليليت كأن السماء : هلالواقدي حدثنا فروة بن زبيد عن عباس بن س
  .حرفاً حرفاً وإن سيفه ملسلول إىل جنبه" ن والقلم " فرجت يل فدخلتها فقد واهللا مللت احلياة وما فيها ولقد قرأ يومئذ يف الصبح 

مر التكبري فيما بني املسجد إىل احلجون حني قتل ابن الزبري فقال ملن كرب حدثنا عبد اهللا بن نافع عن أبيه قال مسع ابن ع: الواقدي
  .حني ولد أكثر وخري ممن كرب لقتله

. فىت ثقيف يقتلين: ما شيء كان حيدثنا كعب إال قد أتى على ما قال إال قوله: قال ابن الزبري: عن أيوب عن ابن سريين قال: معمر

  .ذابوهذا رأسه بني يدي يعين املختار الك

وهو مصلوب قال فغفل الغالم : ال متر يب على ابن الزبري يعين: عن علي بن زيد عن جماهد أن ابن عمر قال لغالمه: زياد اجلصاص
رمحك اهللا أبا خبيب ما علمتك إال صواماً قواماً وصوالً لرمحك أما واهللا إين ألرجو مع مساوىء ما : فمر به فرفع رأسه فرآه فقال

من يعمل سوءاً جيز به يف الدنيا : "عذبك اهللا مث قال حدثين أبو بكر الصديق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالقد علمت أن ال ي
."  

صلبوا ابن الزبري منكساً وكان آدم حنيفاً ليس بالطويل بني عينيه أثر السجود بعث عماله إىل ": اخللفاء"قال ابن أيب الدنيا يف كتاب 
  .املشرق كله واحلجاز

عن جدته إن أمساء بنت أيب بكر غسلت ابن الزبري بعد ما تقطعت أوصاله وجاء اإلذن من عبد امللك بن : ال جويرية بن أمساءق
  .مروان عندما أىب احلجاج أن يأذن هلا فحنطته وكفنته وصلت عليه وجعلت فيه شيئاً حني رأته يتفسخ إذا مسته

دينة يف دار صفية أم املؤمنني مث زيدت دار صفية يف املسجد فهو مدفون مع النيب محلته أمه فدفنته بامل: وقال مصعب بن عبد اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم يعين بقربه

  .قتل يف مجادي االخرة سنة ثالث وسبعني: قال ابن إسحاق وعدة

    

  .قتل سنة اثنتني: ووهم ضمرة وأبو نعيم فقاال

  .عاش نيفاً وسبعني سنة رضي اهللا عنه

  .ده شهرين أو حنو ذلك وهلا قريب من مئة عاموماتت أمه بع

روت عدة . كانت أسن من عائشة بسنوات. ذات النطاقني: هي اخر من ماتت من املهاجرات األول رضي اهللا عنها ويقال هلا
  .أحاديث

نكدر واملطلب بن حدث عنها أوالدها عبد اهللا وعروة وابن العباس وفاطمة بنت املنذر وابن أيب مليكة ووهب بن كيسان وابن امل
  .عبد اهللا وخلق

  .وهي وابنها عبد اهللا وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة صحابيون أضرت بأخرة
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  .كانت أكرب من عائشة بعشر سنني: قال ابن أيب الزناد

  .فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعني سنة: قلت

  . الزبري قبل موته زمن عثمانعاشت مئة سنة ومل يسقط هلا سن وقد طلقها: وأما هشام بن عروة فقال

  .كانت أمساء ال تدخر شيئاً لغد: وقال القاسم بن حممد

  .رضي اهللا عنها" تاريخ اإلسالم"أعتقت عدة مماليك وقد استوفيت ترمجتها يف : وقيل

  : ومنهم. ومن أوالدها عروة بن الزبري الفقيه

  المنذر بن الزبير

  .ر وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد ووفد بعد عليهولد زمن عم. األمري أبو عثمان أحد األبطال

فحدثين مصعب بن عثمان أن املنذر غاضب أخاه عبد اهللا فسار إىل الكوفة مث وفد على معاوية فأكرمه وأجازه بألف : قال الزبري
بالكوفة ملا بلغه خالف أخيه ألف درهم لكن مات معاوية قبل أن يقبض املنذر اجلائزة ووصى معاوية أن يرتل املنذر يف قربه وكان 

وبنته . على يزيد فأسرع إىل أخيه مبكة يف مثان ليال فلما حاصر الشاميون ابن الزبري سنة أربع وستني قتل تلك األيام املنذر رمحه اهللا
  .فاطمة بنت املنذر هلا رواية عالية وهي زوجة هشام بن عروة

  .عاش املنذر أربعني سنة

  د المطلبعبد اهللا بن الزبير بن عب

  .اهلامشي ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأمه عاتكة بنت أيب وهب املخزومية من مسلمة الفتح

  .كان موصوفاً بالشجاعة والفروسية. ال نعلم له رواية

  .وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان هلذا حنو من ثالثني سنة

أول من قتل يوم أجنادين بطريق برز يدعو إىل :  هشام بن عمارة عن أيب احلويرث قالأخربنا حممد بن عمر حدثين: قال ابن سعد
الرباز فربز إليه عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب فاختلفا ضربات مث قتله عبد اهللا مث برز آخر فضربه عبد اهللا على عاتقه وقال خذها 

  . منكبه مث وىل الرومي منهزماًوأنا ابن عبد املطلب فأثبته وقطع سيفه الدرع وأشرع يف

وعزم عليه عمرو بن العاص أن ال يبارز فقال ال أصرب فلما اختلطت السيوف وجد يف ربضة من الروم عشرة مقتوالً وهم حوله 
  .وقائم السيف يف يده قد غري وإن يف وجهه لثالثني ضربة

ا يقولون ملا ازمت الروم يومئذ انطلق الفضل بن عباس يف مسعت شيوخن: فحدثت ذا الزبري بن سعيد النوفلي فقال: قال الواقدي
  .مئة حنواً من ميل فيجد عبد اهللا مقتوالً يف عشرة من الروم قد قتلهم فقربوه

  .وأجنادين كانت االثنني الثنيت عشرة بقيت من مجادى األول سنة ثالث عشرة: قال الواقدي

  : اكهما يف االسم والشجاعة فأماوإمنا ضممت هذا البطل إىل البطل الذي قبله الشتر
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  عبد اهللا بن الزبير

  .بفتح الزاي فهو األسدي أسد خزمية كويف شاعر مشهور له نظم بديع

وقدم العراق على . إن وراكبها: لعن اهللا ناقة محلتين إليك فقال: وهو الذي امتدح معاوية مث قدم على ابن الزبري فلم يعطه شيئاً فقال
  .ه للتمييزذكرت. مصعب وله أخبار

  واثلة بن األسقع

  .من أصحاب الصفة. ابن كعب بن عامر وقيل واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب الليثي

  .أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من فقراء املسلمني رضي اهللا عنه طال عمره

  .له عدة أحاديث. ل أبو شدادأبو قرصافة وقي: أبو اخلطاب وأبو األسقع وقيل: ويف كنيته أقوال

أبو إدريس اخلوالين وشداد أبو عمار وبسر بن عبيد اهللا وعبد الواحد النصري ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس : روى عنه
وإبراهيم بن أيب عبلة وربيعة بن يزيد القصري وحيىي بن احلارث الذماري وخلق آخرهم مواله معروف اخلياط الباقي إىل سنة مثانني 

  .ومئة

  .وله رواية أيضاً عن أيب مرثد الغنوي وأيب هريرة

  ...وله دار عند دار ابن البقال بدرب. وله مسجد مشهور بدمشق وسكن قرية البالط مدة

    

كنا أصحاب الصفة ما منا رجل له ثوب تام ولقد اختذ : حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اهللا عن واثلة قال: صدقة بن خالد
  ".ليبشر الفقراء املهاجرين : " جلودنا طرقاً من الغبار إذ أقبل علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالالعرق يف

 حدثين واثلة بن األسقع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ حسناً وحسيناً وفاطمة ولف - رجل منا- حدثنا أبو عمار : األوزاعي
  ".اللهم هؤالء أهلي. 33األحزاب " لرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم ا" عليهم ثوبه وقال 

  .هذا حديث حسن غريب. فإا ملن أرجى ما أرجو: قال" وأنت من أهلي: "فقلت يا رسول اهللا وأنا من أهلك؟ قال: قال واثلة

  .إذا حدثتكم باحلديث على معناه فحسبكم: عن واثلة قال: قال مكحول

  .رأيت واثلة بن األسقع ميلي عليهم األحاديث: معروف اخلياط قالهشام بن عمار حدثنا 

  .اعتمده البخاري وغريه. تويف واثلة يف سنة ثالث ومثانني وهو ابن مئة ومخس سنني: روى إمساعيل بن عياش عن سعيد بن خالد

  .مات سنة مخس ومثانني وله مثان وتسعون سنة: وقال أبو مسهر وعدة

  .من الصحابة بدمشق واثلة بن األسقعآخر من مات : قال قتادة

وقفت يف ظلمة قنطرة قينية ليخفى على اخلارجني من باب اجلابية : الوليد بن مسلم أخربنا سعيد بن عبد العزيز وغريه أن واثلة قال
  .موقفي

ت عليهم وكربت فظنوا فأمسع صرير باب اجلابية فمكثت فإذا خبيل عظيمة فأمهلتها مث محل: وعن بسر بن عبيد اهللا عن واثلة قال
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أم أحيط م فازموا إىل البلد وأسلموا عظيمهم فدعسته بالرمح ألقيته عن برذونه وضربت يدي على عنان الربذون وركضت 
والتفتوا فلما رأوين وحدي تبعوين فدعست فارساً بالرمح فقتلته مث دنا آخر فقتلته مث جئت خالد بن الوليد فأخربته وإذا عنده عظيم 

  . الروم يلتمس األمان ألهل دمشقمن

  عبد اهللا بن الحارث بن جزء

  .الصحايب العامل املعمر شيخ املصريني أبو احلارث الزبيدي املصري

  .له مجاعة أحاديث روى عنه أئمة. شهد فتح مصر وسكنها فكان آخر الصحابة ا موتاً

ة وسليمان بن زياد احلضرمي وعمرو بن جابر احلضرمي يزيد بن أيب حبيب وعقبة بن مسلم وعبيد اهللا بن املغري: حدث عنه
  .وآخرون

وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب ولعل أبا حنيفة أخذ عن عبد اهللا . وزعم من ال معرفة له أن اإلمام أبا حنيفة لقيه ومسع منه
م الواضع أن اإلمام ارحتل به أبوه ودار على بن احلارث الزبيدي الكويف أحد التابعني فهذا حمتمل وأما الصحايب فلم يره أبداً ويزع

  .سبعة من الصحابة املتأخرين وشافههم وإمنا احملفوظ أنه رأى أنس بن مالك ملا قدم عليهم الكوفة

  .نعم وصاحب الترمجة هو ابن أخي الصحايب حممية بن جزء الزبيدي

تويف سنة سبع وقيل سنة مخس ومثانني : انني وقيلوقد طال عمره وعمي ومات بقرية سفط القدور من أسفل مصر يف سنة ست ومث
  .واألول أصح وأشهر

  .واهللا أعلم" سنن القزويين"و " جامع أيب عيسى"و " سنن أيب داود"له رواية يف 

  عبد اهللا بن السائب

  .ي املكيابن أيب السائب صيفي بن عابد بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة أبو عبد الرمحن وأبو السائب القرشي املخزوم

  .عداده يف صغار الصحابة. وله صحبة ورواية. مقرىء مكة

  .وكان أبوه شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل املبعث

  .قرأ عبد اهللا القرآن على أيب بن كعب وحدث عنه أيضاً وعن عمر

  .إن عبد اهللا بن كثري تال عليه فاهللا أعلم: عرض عليه القرآن جماهد ويقال

يب مليكة وعطاء وابن بنته حممد بن عباد بن جعفر وولده حممد بن عبد اهللا وحممد بن عبد الرمحن املخزومي ابن أ: وحدث عنه
  .وغريهم

  .وصلى خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فقرأ بسورة املؤمنني

  .له صحبة: قال مسلم وغريه

دي أيب السائب وكان خليطاً للنيب صلى اهللا عليه اكتنيت بكنية ج: وروى أنس بن عياض عن رجل عن عبد اهللا بن السائب قال
  ".نعم اخلليط كان ال يشاري وال مياري: "وسلم يف اجلاهلية فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد اهللا بن السائب وبفقيهنا عبد اهللا بن عباس ومبؤذننا : عن داود بن شابور عن جماهد قال: ابن عيينة
  . حمذورة وبقاضينا عبيد بن عمريأيب

  .مات ابن السائب يف إمارة ابن الزبري: قيل

  رأيت ابن عباس قام على قرب عبد اهللا بن السائب فدعا له : وقال ابن أيب مليكة

  المسور بن مخرمة

    

  .ن القرشي الزهريابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كالب اإلمام اجلليل أبو عبد الرمحن وأبو عثما

  .وأمه عاتكة أخت عبد الرمحن بن عوف زهرية أيضاً

  .وعداده يف صغار الصحابة كالنعمان بن بشري وابن الزبري. له صحبة ورواية

  .وحدث أيضاً عن خاله وأيب بكر وعمر وعثمان 

قدم . عبد الرمحن وأم بكر وطائفةعلي بن احلسني وعروة وسليمان بن يسار وابن أيب مليكة وعمرو بن دينار وولداه : حدث عنه
  .دمشق بريداً ممن يلزم عمر وحيفظ عنه

  .وقد احناز إىل مكة مع ابن الزبري وسخط إمرة يزيد وقد أصابه حجر منجنيق يف احلصار

  .كانت تغشاه وينتحلونه: قال الزبري بن بكار

  .قال حيىي بن معني مسور ثقة

ما فعل طعنك على األئمة؟ قال دعنا من هذا ! يا مسور:  أنه قدم على معاوية فقالعن ابن شهاب عن عروة أن املسور أخربه: عقيل
ال أبرأ من الذنب فهل تعد لنا : فلم أترك شيئاً إال بينته فقال: لتكلمين بذات نفسك مبا تعيب علي؟ قال: قال. وأحسن فيما جئنا له

  .نعم: ن؟ قلتمما نلي من اإلصالح يف أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك اإلحسا

نعم قال فما جيعلك اهللا برجاء املغفرة أحق مين فواهللا ما : فإنا نعترف هللا بكل ذنب فهل لك ذنوب يف خاصتك ختشاها؟ قال: قال
أيل من اإلصالح أكثر مما تلي وال أخري بني اهللا وبني غريه إال اخترت اهللا على سواه وإين لعلى دين يقبل فيه العمل وجيزى فيه 

  .فعرفت أنه قد خصمين قال عروة فلم أمسع املسور ذكر معاوية إال صلى عليه: ت قالباحلسنا

  .عن أم بكر أن أباها كان يصوم الدهر وكان إذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاً وصلى ركعتني

بريق ذهب بالياقوت والزبرجد حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عمته أم بكر بنت املسور عن أبيها أنه وجد يوم القادسية إ: الواقدي
  .فنفله سعد إياه فباعه مبئة ألف

ورواه مسلم عنه حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن الوليد بن كثري حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة أن ابن " مسند أمحد"ويف 
هل لك إيل من : املسور بن خمرمة فقالشهاب حدثه أن علي بن احلسني حدثه أم قدموا املدينة من عند يزيد مقتل احلسني فلقيه 

هل أنت معطي سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه وأمي اهللا : قال. ال: حاجة تأمرين ا؟ قلت
 عليه وسلم لئن أعطيتنيه ال خيلص إليه أبداً حىت تبلغ نفسي إن علي بن أيب طالب خطب ابنة أيب جهل فسمعت رسول اهللا صلى اهللا
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مث ذكر صهراً " إن فاطمة بضعة مين وأنا أختوف أن تفنت يف دينها: "وهو خيطب الناس يف ذلك على منربه هذا وأنا يومئذ حمتلم فقال
حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل وإين لست أحرم حالالً وال أحل : "له من بين عبد مشس فأثىن عليه يف مصاهرته إياه فأحسن قال

  ".كن واهللا ال جتتمع ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابنة عدو اهللا مكاناً واحداً أبداً حراماً ول

  .ففيه أن املسور كان كبرياً حمتلماً إذ ذاك

  .كان ابن الزبري ال يقطع أمراً دون املسور مبكة: وعن عطاء بن يزيد قال

ملسور سالحاً قد محله من املدينة ودروعاً ففرقها يف موال له فرس ملا دنا احلصني بن منري حلصار مكة أخرج ا: وعن أيب عون قال
وقتل موايل مسور من الشاميني . جلد فلما كان القتال أحدقوا به مث انكشفوا عنه واملسور يضري بسيفه وابن الزبري يف الرعيل األول

  .فمرض ومات يف اليوم الذي جاء فيه نعي يزيدأصابه حجر املنجنيق فانفلقت منه قطعة أصابت خد املسور وهو يصلي : نفراً وقيل

  .بقي مخسة أيام ومات. كنت أرى العظام ترتع من خده: فعن أم بكر قالت

وجعل عبيد بن عمري يقول يا أبا عبد الرمحن كيف ترى يف . أصابه احلجر فحمل مغشياً عليه وبقي ويوماً ال يتكلم مث أفاق: وقيل
  .قتال هؤالء فقال على ذلك قتلنا

  .وويل ابن الزبري غسله ومحله إىل احلجون وإنا لنطأ به القتلى ومنشي بني أهل الشام فصلوا معنا عليه: الق

  .كانوا قد علموا مبوت يزيد وبايعوا ابن الزبري: قلت

  . مجاعةولد املسور مبكة بعد اهلجرة بعامني وا تويف هلالل ربيع اآلخر سنة أربع وستني وكذا أرخه فيها: وعن أم بكر قالت

  .مات يف سنة ثالث وسبعني من حجر املنجنيق: وغلط املدائين فقال

  سليمان بن صرد

  .األمري أبو مطرف اخلزاعي الكويف الصحايب

  .وعن أيب وجبري بن مطعم. له رواية يسرية

  .وعنه حيىي بن يعمر وعدي بن ثابت وأبو إسحاق وآخرون

    

  .يعه فلما عجز عن نصره ندم وحاربكان ممن كاتب احلسني ليبا: قال ابن عبد الرب

  .كان ديناً عابداً خرج يف جيش تابوا إىل اهللا من خذالم احلسني الشهيد وساروا للطلب بدمه ومسوا جيش التوابني: قلت

  .وكان هو الذي بارز يوم صفني حوشباً ذا ظليم فقتله

 قتلت فأمريكم املسيب بن جنبة والتقى اجلمعان وكان حض سليمان على اجلهاد وسار يف ألوف حلرب عبيد اهللا بن زياد وقال إن
واستحر القتل بالتوابني شيعة احلسني وقتل أمراؤهم . عبيد اهللا يف جيش عظيم فالتحم القتال ثالثة أيام وقتل خلق من الفريقني

لعني سنة مخس وستني وحتيز مبن األربعة سليمان واملسيب وعبد اهللا بن سعد وعبد اهللا بن وايل وذلك بعني الوردة اليت تدعى رأس ا
  .بقي منهم رفاعة بن شداد إىل الكوفة
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  أنس بن مالك

  .ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار

 علي وسلم اإلمام املفيت املقرىء احملدث راوية اإلسالم أبو محزة األنصاري اخلزرجي البخاري املدين خادم رسول اهللا صلى اهللا
  .وقرابته من النساء وتلميذه وتبعه وآخر أصحابه موتاً

روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم علماً مجاً وعن أيب بكر وعمر وعثمان ومعاذ وأسيد بن احلضري وأيب طلحة وأمه أم سليم بنت 
  .وفاطمة النبوية وعدةملحان وخالته أم حرام وزوجها عبادة بن الصامت وأيب ذر ومالك بن صعصعة وأيب هريرة 

وعنه خلق عظيم منهم احلسن وابن سريين والشعيب وأبو قالبة ومكحول وعمر بن عبد العزيز وثابت البناين وبكر بن عبد اهللا املزين 
والزهري وقتادة وابن املنكدر وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن احلبحاب وعمرو بن عامر 

  . وسليمان التيمي ومحيد الطويل وحيىي بن سعيد األنصاري وكثري بن سليم وعيسى بن طهمان وعمر بن شاكرالكويف

وبقي أصحابه الثقات إىل بعد اخلمسني ومئة وبقي ضعفاء أصحابه إىل بعد التسعني ومئة وبقي بعدهم ناس ال يوثق م بل اطرح 
  .راش بن عبد اهللا وموسى الطويل عاشوا مديدة بعد املئتني فال اعتبار محديثهم مجلة كإبراهيم بن هدبة ودينار أبو مكيس وخ

وإمنا كان بعد املئتني بقايا من مسع من ثقات أصحابه كيزيد بن هارون وعبد اهللا بن بكر السهمي وحممد بن عبد اهللا األنصاري وأيب 
  .عاصم النبيل وأيب نعيم

  .اة عن أنسحنو مئيت نفس من الرو" التهذيب"وقد سرد صاحب 

وكن أمهايت حيثثنين على خدمة . قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين: وكان أنس يقول
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 مرة وبايع حتت فصحب أنس نبيه صلى اهللا عليه وسلم أمت الصحبة والزمه أكمل املالزمة منذ هاجر وإىل أن مات وغزا معه غري
  .الشجرة

ال أم لك وأين : حدثنا األنصاري عن أبيه عن موىل ألنس أنه قال ألنس أشهدت بدراً؟ فقال": طبقاته"وقد روى حممد بن سعد يف 
  .خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر وهو غالم خيدمه: مث قال األنصاري. أغيب عن بدر

  .فذكر حنوه:... قيل ألنس: صاري عن أبيه عن مثامة قالوقد رواه عمر بن شبة عن األن

  .مل يعده أصحاب املغازي يف البدريني لكونه حضرها صبياً ما قاتل بل بقي يف رحال اجليش فهذا وجه اجلمع: قلت

  .كناين النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا محزة ببقلة اجتنيتها: وعن أنس قال

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنا ابن مثان سنني : املسيب عن أنس قال عن ابن - وفيه لني- وروى علي بن زيد 
مل يبق رجل وال امرأة من األنصار إال وقد أحتفك بتحفة وإين ال أقدر ! يا رسول اهللا: فأخذت أمي بيدي فانطلقت يب إليه فقالت

. دمته عشر سنني فما ضربين وال سبين وال عبس يف وجهيفخ: قال. على ما أحتفك به إال ابين هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك

  .رواه الترمذي

حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة حدثنا أنس قال جاءت يب أم سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عكرمة بن عمار
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اللهم أكثر ماله : "فقال.  خيدمك فادع اهللا لههذا أنيس ابين أتيتك به! يا رسول اهللا: قد أزرتين بنصف مخارها وردتين ببعضه فقالت
  .فواهللا إن مايل لكثري وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على حنو من مئة اليوم". وولده

  .روى حنوه جعفر بن سليمان عن ثابت

فأخربين " وولدهاللهم أكثر ماله "خادمك أنس ادع اهللا له فقال ! عن قتادة عن أنس أن أم سليم قالت يا رسول اهللا: وروى شعبة
  .بعض أهلي أنه دفن من صليب أكثر من مئة

    

فاهللا " اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته: "دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن ثابت عن أنس قال: حسني بن واقد
  .أكثر مايل حىت إن كرماً يل لتحمل يف السنة مرتني وولد لصليب مئة وستة

بن عبد الرمحن املعدل يف سنة اثنتني وتسعني وست مئة أخربنا حممد بن خلف أخربنا أمحد بن حممد احلافظ أخربنا أخربنا إمساعيل 
أمحد وحممد أخربنا عبد اهللا بن أمحد أخربنا علي بن حممد القرظي حدثنا أبو عمرو بن حكيم أخربنا أبو حامت الرازي حدثنا 

أعيدوا متركم يف وعائكم : "اهللا عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر ومسن فقالاألنصاري حدثين محيد عن أنس أن النيب صلى 
! يا رسول اهللا: مث قام يف ناحية البيت فصلى بنا صالة غري مكتوبة فدعا ألم سليم وأهل بيتها فقالت" ومسنكم يف سقائكم فإين صائم

اللهم ارزقه ماالً وولداً : "رة وال دنيا إال دعا يل به مث قالفما ترك خري آخ. خادمك أنس: ؟ قالت"وما هي: "إن يل خويصة قال
  .أنه دفن من صليب إىل مقدم احلجاج البصرة تسعة وعشرون ومئة: وبارك له فيه قال فإين ملن أكثر األنصار ماالً وحدثتين أمينة ابنيت

خدمه عشر سنني ودعا له وكان له بستان : لم؟ قالمسع أنس من النيب صلى اهللا عليه وس: عن أيب خلدة قلت أليب العالية: الطيالسي
  .أبو خلدة ثقة. حيمل يف السنة الفاكهة مرتني وكان فيها رحيان جييء منه ريح املسك

  .أن أنساً غزا مثان غزوات: عن موسى بن أنس

  .يعين أنساً- بن أم سليم ما رأيت أحداً أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ا: قال أبو هريرة: وقال ثابت البناين

  .كان أنس بن مالك أحسن الناس صالة يف احلضر والسفر: وقال أنس بن سريين

  .كان أنس يصلي حىت تفطر قدماه دماً مما يطيل القيام رضي اهللا عنه: وروى األنصاري عن أبيه عن مثامة قال

رج إىل الربية مث صلى ودعا فثارت سحابة وغشيت عطشت أرضوك فتردى أنس مث خ: جاء قيم أرض أنس فقال: ثابت البناين قال
  .انظر أين بلغت؟ فإذا هي مل تعد أرضه إال يسرياً: أرضه ومطرت حىت مألت صهرجيه وذلك يف الصيف فأرسل بعض أهله فقال

  .هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين: قلت. روى حنوه األنصاري عن أبيه عن مثامة

  .ملا أحرم أنس مل أقدر أن أكلمه حىت حل من شدة إبقاءه على إحرامه: نس بن مالك قالحدثين من صحب أ: قال مهام بن حيىي

عن موسى بن أنس أن أبا بكر الصديق بعث إىل أنس ليوجهه على البحرين ساعياً فدخل عليه عمر فقال إين أردت أن : ابن عون
ض أبو بكر قدم أنس على عمر فقال هات ما جئت به أبعث هذا على البحرين وهو فىت شاب قال ابعثه لبيب كاتب فبعثه فلما قب

  .قال يا أمري املؤمنني البيعة أوالً فبسط يده

! استعملين أبو بكر على الصدقة فقدمت وقد مات فقال عمر يا أنس: أخربنا عبيد اهللا بن أيب بكر عن أنس قال: محاد بن سلمة

  .ر من ذلك قال وإن كان فهو لك وكان أربعة آالفنعم قال جئنا به واملال لك قلت هو أكث: أجئتنا بظهر؟ قلت
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إين رأيت األنصار يصنعون برسول اهللا صلى اهللا عليه : صحبت جرير بن عبد اهللا فكان خيدمين وقال: روى ثابت عن أنس قال
  .وسلم شيئاً ال أرى أحدا منهم إال خدمته

  ".ذا األذنني"وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ألنس يا 

فنقل أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه طاف على تسع نسوة يف . وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيصه ببعض العلم
  .ضحوة بغسل واحد

كتب ابن الزبري بعد موت يزيد إىل أنس بن مالك فصلى بالناس بالبصرة أربعني يوماً وقد شهد أنس فتح تستر : قال خليفة بن خياط
  .ر بصاحبها اهلرمزان فأسلم وحسن إسالمه رمحه اهللافقدم على عم

إين خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني : -يعين ملا آذاه احلجاج- كتب أنس إىل عبد امللك بن مروان : قال األعمش
  .واهللا لو أن النصارى أدركوا رجالً خدم نبيهم ألكرموه

كنت بالقصر واحلجاج يعرض الناس ليايل ابن األشعث فجاء أنس فقال احلجاج يا : حدثنا علي بن زيد قال: قال جعفر بن سليمان
جوال يف الفنت مرة مع علي ومرة مع ابن الزبري ومرة مع ابن األشعث أما والذي نفسي بيده ألستأصلنك كما تستأصل . خبيث

أصم اهللا مسعك قال فاسترجع أنس وشغل إياك أعين : من يعين األمري؟ قال: الصمغة وألجردنك كما جيرد الضب قال يقول أنس
  .لوال أين ذكرت ولدي وخشيت عليهم بعدي لكلمته بكالم ال يستحييين بعده أبداً: احلجاج فخرج أنس فتبعناه إىل الرحبة فقال

    

  .رأيت على أنس عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه: قال سلمة بن وردان

  .مامةرأيت على أنس ع: وقال أبو طالوت عبد السالم

كان : وقال ابن سريين. وكان يف خامت أنس ذئب أو ثعلب. عن محيد عن أنس ى عمر أن نكتب يف اخلواتيم عربياً: محاد بن سلمة
  .نقش خامت أنس أسد رابض

  .كان كرم أنس حيمل يف السنة مرتني: قال مثامة بن عبد اهللا

  .ني غرييمسعت أنساً يقول ما بقي أحد صلى القبلت: قال سليمان التيمي

  .مسعت أنسا يقول ما من ليلة إال وأنا أرى فيها حبييب مث يبكي: قال املثىن بن سعيد

  .يا بين إنه من يكثر يهجر: أال حتدثنا؟ قال: عن ثابت عن أنس وقيل له: محاد بن سلمة

  .ء نزعهفكان إذا دخل اخلال" حممد رسول اهللا: "عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أنه نقش يف خامته: مهام

  .رأيت على أنس مطرف خز وعمامة خز وجبة خز: قال ابن عون

كنت يف اخليل الذين بيتوا أنس بن مالك وكان فيمن يؤلب على : روى عبد اهللا بن سامل األشعري عن أزهر بن عبد اهللا قال
  .عتيق احلجاج: احلجاج وكان مع ابن األشعث فأتوا به احلجاج فوسم يف يده

قد خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني وإن احلجاج يعرض يب حوكة : نس إىل عبد امللككتب أ: قال األعمش
ويلك قد خشيت أن ال يصلح على يدي أحد فإذا جاءك كتايب فقم إىل أنس حىت تعتذر : اكتب إىل احلجاج! يا غالم: البصرة فقال

 هنا؟ قال إي واهللا وما كان يف وجهه أشد من هذا قال مسعاً وطاعة وأراد أمري املؤمنني كتب مبا: إليه فلما أتاه الكتاب قال للرسول
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أن ينهض إليه فقلت إن شئت أعلمته فأتيت أنس بن مالك فقلت أال ترى قد خافك وأراد أن جييء إليك فقم إليه فأقبل أنس ميشي 
إياك أعين وامسعي : " مثلي ومثلك كقول الذي قالإمنا: نعم تعرضين حبوكة البصرة؟ قال: حىت دنا منه فقال يا أبا محزة غضبت؟ قال

  .أردت أن ال يكون ألحد علي منطق" يا جارة

  .كان أنس بن مالك أبرص وبه وضح شديد ورأيته يأكل فيلقم لقما كباراً: وروى عمرو بن دينار عن أيب جعفر قال

  .ما يف قلوبنايقولون ال جيتمع حب علي وعثمان يف قلب وقد مجع اهللا حبه: قال محيد عن أنس

هلذا أجلد من سهل : عن أمه أا رأت أنساً متخلقاً خبلوق وكان به برص فسمعين وأنا أقول ألهله: وقال حيىي بن سعيد األنصاري
  .بن سعد وهو أسن من سهل

  

  المجنون قيس بن الملوح 

من بين كعب بن سعد الذي قتله احلب يف وقيل ابن معاذ وقيل امسه حبتري بن اجلعد وقيل غري ذلك من بين عامر بن صعصعة وقيل 
  .ليلى بنت مهدي العامرية

وقد أنكر بعضهم ليلى وانون وهذا دفع بالصدر فما من مل يعلم حجة على من عنده علم وال . مسعنا أخباره تأليف ابن املرزبان
 النايف مقدم وهنا تقع املكابرة وتسكب املثبت كالنايف لكن إذا كان املثبت لشيء شبه خرافة والنايف ليس غرضه دفع احلق فهنا

  .العربة

  : فقيل إن انون علق ليلى عالقة الصبا وكانا يرعيان البهم أال تسمع قوله وما أفحل شعره

 يبد لألتراب من ثديها حجم ولم  ليلى وهي ذات ذؤابة تعلقت

  إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم  نرعى البهم يا ليت أننا صغيرين

  : قته هي أيضاً ووقع بقلبها وهو القائلوعل

  من األرض ال مال لدي وال أهل  هواها تاركي بمضلة أظن

 وارث إال المطية والرحل وال  أحد أقضي إليه وصيتي وال

 مكانا لم يكن حل من قبل وحلت  حبها حب األلى كن قبلها محا

  : فاشتد شغفه ا حىت وسوس وختبل يف عقله فقال

 وقد غالتني الغول فأستفيق  في النادي أحدثهمألجلس  إني

 يقول جليسي أنت مخبول حتى  يهوي بقلبي حديث النفس نحوكم

قال أبو عبيدة تزايد به األمر حىت فقد عقله فكان ال يؤويه رحل وال يعلوه ثوب إال مزقه ويقال إن قوم ليلى شكوا انون إىل 
  : وبقي يتمرغ يف احمللة ويقولالسلطان فأهدر دمه وترحل قومها ا فجاء 

 سلم ال جادكن ربيع بذي  حرجات الحي حيث تحملوا أيا
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 بلى لم تبلهن ربوع بلين  وخيماتك الالتي بمنعرج اللوى

وقيل إن قومه حجوا به ليزور النيب صلى اهللا عليه وسلم ويدعو حىت إذا كان مبىن مسع نداء يا ليلى فغشي عليه وبكى أبوه فأفاق 
  : يقول

 أطراب الفؤاد ولم يدر فهيج  وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى

    

  أطار بليلى طائراً كان في صدري  دعا باسم ليلى غيرها فكأنما

وجزعت هي لفراقه وضنيت وقيل إن أباه قيده فبقي يأكل حلم ذراعيه ويضرب بنفسه فأطلقه فهام يف الفالة فوجد ميتاً فاحتملوه 
نوه وكثر بكاء النساء والشباب عليه وقيل إنه كان يأكل من بقول األرض وألفته الوحش وكان يكون بنجد إىل احلي وغسلوه ودف

  .فساح حىت حدود الشام وشعره كثري من أرق شيء وأعذبه وكان يف دولة يزيد وابن الزبري

  أبو مسلم الخوالني

 وقيل امسه عبد اهللا بن عبد اهللا وقيل عبد اهللا بن ثواب وقيل الداراين سيد التابعني وزاهد العصر امسه على األصح عبد اهللا بن ثوب
  .ابن عبيد ويقال امسه يعقوب بن عوف

وحدث عن عمر ومعاذ بن جبل وأيب . قدم من اليمن وقد أسلم يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخل املدينة يف خالفة الصديق
  .عبيدة وأيب ذر الغفاري وعبادة بن الصامت

أبو إدريس اخلوالين وأبو العالية الرياحي وجبري بن نفري وعطاء بن أيب رباح وشرحبيل بن مسلم وما أدركاه عطية بن روى عنه 
  .قيس وأبو قالبة اجلرمي وحممد بن زياد األهلاين وعمري بن هانئ ويونس بن ميسرة ومل يلحقوه لكن أرسلوا عنه

 أبو مسلم اخلوالين املدينة وقد قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم واستخلف قال إمساعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال أتى
  .أبو بكر

فحدثنا شرحبيل أن األسود تنبأ باليمن فبعث إىل أيب مسلم فأتاه بنار عظيمة مث إنه ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره فقيل لألسود إن مل 
نة فأناخ راحلته ودخل املسجد يصلي فبصر به عمر رضي اهللا عنه تنف هذا عنك أفسد عليك من اتبعك فأمره بالرحيل فقدم املدي

فقام إليه فقال ممن الرجل قال من اليمن قال ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار قال ذاك عبد اهللا بن ثوب قال نشدتك باهللا أنت هو 
احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أراين يف أمة قال اللهم نعم فاعتنقه عمر وبكى مث ذهب به حىت أجلسه فيما بينه وبني الصديق فقال 

ويروى . حممد من صنع به كما صنع بإبراهيم اخلليل رواه عبد الوهاب بن جند وهو ثقة عن إمساعيل لكن شرحبيل أرسل احلكاية
  .عن مالك بن دينار أن كعباً رأى أبا مسلم اخلوالين فقال من هذا قالوا أبو مسلم فقال هذا حكيم هذه األمة

ى معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد امللك فكان يتناول عائشة رضي اهللا عنها فقلت يا أمري املؤمنني أال أحدثك ورو
عن رجل من أهل الشام كان قد أويت حكمة قال من هو قلت أبو مسلم اخلوالين مسع أهل الشام ينالون من عائشة فقال أال 

ني يف رأس تؤذيان صاحبهما وال يستطيع أن يعاقبهما إال بالذي هو خري هلما فسكت فقال أخربكم مبثلي ومثل أمكم هذه كمثل عين
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  .الزهري أخربنيه أبو إدريس اخلوالين عن أيب مسلم

قال عثمان بن أيب العاتكة علق أبو مسلم سوطاً يف املسجد فكان يقول أنا أوىل بالسوط من البهائم فإذا فتر مشق ساقيه سوطاً أو 
  .وكان يقول لو رأيت اجلنة عياناً أو النار عياناً ما كان عندي مستزادسوطني قال 

إمساعيل بن عياش عن شرحبيل أن رجلني أتيا أبا مسلم فلم جيداه يف مرتله فأتيا املسجد فوجداه يركع فانتظراه فأحصى أحدمها أنه 
  .ركع ثالث مئة ركعة

سلم اخلوالين مسع رجالً يقول سبق اليوم فالن فقال أنا السابق قالوا وكيف يا الوليد بن مسلم أنبانا عثمان بن أيب العاتكة أن أبا م
  .أبا مسلم قال أدجلت من داريا فكنت أول من دخل مسجدكم

قال أبو بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس قال دخل ناس من أهل دمشق على أيب مسلم وهو غاز يف أرض الروم وقد احتفر جورة 
 نطعاً وأفرغ فيه املاء وهو يتصلق فيه فقالوا ما محلك على الصيام وأنت مسافر قال لو حضر قتال ألفطرت يف فسطاطه وجعل فيها

  .ولتهيأت له وتقويت إن اخليل ال جتري الغايات وهن بدن إمنا جتري وهن ضمر أال وإن أيامنا باقية جائية هلا نعمل

  . اهللا حىت يرى اجلاهل أنه جمنونوقيل كان يرفع صوته بالتكبري حىت مع الصبيان ويقول أذكر

وروى حممد بن زياد األهلاين عن أيب مسلم اخلوالين أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر فقال أجيزوا بسم اهللا ومير بني أيديهم 
ا ضامن له فيمرون بالنهر الغمر فرمبا مل يبلغ من الدواب إال الركب فإذا جازوا قال هل ذهب لكم شيء فمن ذهب له شيء فأن

  .فألقى بعضهم خمالته عمداً فلما جاوزا قال الرجل خماليت وقعت قال اتبعين فاتبعه فإذا ا معلقة بعود يف النهر قال خذها

    

سليمان بن املغرية عن محيد الطويل أن أبا مسلم أتى على دجلة وهي ترمي باخلشب من مدها فذهب عليها مث محد اهللا وأثىن عليه 
 إسرائيل يف البحر مث هلز دابته فخاضت املاء وتبعه الناس حىت قطعوها مث قال هل فقدمت شيئاً من متاعكم فأدعو اهللا وذكر مسري بين

وروى بقية عن حممد . عنبسة بن عبد الواحد عن عبد امللك بن عمري قال كان أبو مسلم اخلوالين إذا استسقى سقي. أن يرده علي
بت عليه امرأته فدعا عليها فعميت فأتته فاعترفت وتابت فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد بن زياد عن أيب مسلم أن امرأة خب

  .بصرها فأبصرت

ضمرة بن ربيعة عن بالل بن كعب أن الصبيان قالوا أليب مسلم اخلوالين ادع اهللا أن حيبس علينا هذا الظيب فنأخذه فدعا اهللا فحبسه 
 مسلم قالت ليس لنا دقيق فقال هل عندك شيء قالت درهم بعنا به غزالً قال ابغينيه وعن عطاء اخلراساين أن امرأة أيب. فأخذوه

وهايت اجلراب فدخل السوق فأتاه سائل وأحل فأعطاه الدرهم ومأل اجلراب نشارة من تراب وأتى وقلبه مرعوب منها وذهب ففتحه 
  .فلما جاء ليالً وضعته فقال من أين هذا قالت من الدقيق فأكل وبكى

و مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا مسلم استبطأ خرب جيش كان بأرض الروم فدخل طائر فوقع فقال أنا رتبابيل مسلي احلزن أب
  .من صدور املؤمنني فأخربه خرب اجليش فقال ما جئت حىت استبطأتك؟

  : قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو مسلم يرجتز يوم صفني ويقول

 بست درعتيل وقد  علتي ما علتي ما
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    أموت عند طاعتي

وروى أبو بكر بن أيب مرمي عن عطية . وقيل أن أبا مسلم قام إىل معاوية فوعظه وقال إياك أن متيل على قبيلة فيذهب حيفك بعدلك
 مبا يقول بن قيس قال دخل أبو مسلم على معاوية فقام بني السماطني فقال السالم عليك أيها األجري فقالوا مه قال دعوه فهو أعرف

  .وعليك السالم يا أبا مسلم مث وعظه وحثه على العدل

قال سعيد بن عبد العزيز مات أبو مسلم بأرض . وقال شرحبيل بن مسلم كان الوالة يتيمنون بأيب مسلم ويؤمرونه على املقدمات
د يل على من مات يف هذه الغزاة فإين الروم وكان شتا مع بسر بن أيب أرطاة فأدركه أجله فعاده بسر فقال له أبو مسلم يا بسر اعق

  .أرجو أن آيت م يوم القيامة على لوائهم

قال أمحد بن حنبل حدثنا عن حممد بن شعيب عن بعض املشيخة قال أقبلنا من أرض الروم فمررنا بالعمري على أربعة أميال من 
 قلنا نعم قال إذا أتيتموه فأقرؤوه السالم فإنا جنده محص يف آخر الليل فاطلع راهب من صومعة فقال هل تعرفون أبا مسلم اخلوالين

  .يف الكتب رفيق عيسى ابن مرمي أما إنكم ال جتدونه حياً قال فلما أشرفنا على الغوطة بلغنا موته

  .قال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر يعين مسعوا ذلك وكانت وفاته بأرض الروم

عيد بن هانئ قال قال معاوية إمنا املصيبة كل مصيبة مبوت أيب مسلم اخلوالين وروى إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن س
  .إسناده صاحل فعلى هذا يكون أبو مسلم مات قبل معاوية إال أن يكون هذا هو معاوية بن يزيد. وكريب بن سيف األنصاري

اهللا أعلم وبداريا قرب يزار يقال إنه قرب أيب مسلم وقد قال املفضل بن غسان الغاليب أن علقمة وأبا مسلم ماتا يف سنة اثنتني وستني ف
  .اخلوالين وذلك حمتمل

  القاري

قال أبو داود أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري . عبد الرمحن بن عبد القاري املدين يقال له صحبة وإمنا ولد يف أيام النبوة
  .زمية بن مدركةقال الزبري بن بكار عضل والقارة ابنا يثيع بن اهلون بن خ

وعنه السائب بن يزيد مع تقدمه وعروة واألعرج والزهري وطائفة وابنه حممد . قلت روى عن عمر وأيب طلحة وأيب أيوب وغريهم
  .وثقه ابن معني

  .وقال ابن سعد تويف سنة مثانني باملدينة وله مثان وسبعون سنة

  عامر بن عبد قيس

روى عن عمر وسلمان وعنه احلسن وحممد يب سريين . أبو عمرو التميمي العنربي البصريالقدوة الويل الزاهد أبو عبد اهللا ويقال 
  .وأبو عبد الرمحن احلبلي وغريهم وقلما روى

  .قال العجلي كان ثقة من عباد التابعني رآه كعب األحبار فقال هذا راهب هذه األمة

  . عبد قيس يقرئ الناسوقال أبو عبيد يف القراءات كان عامر بن عبد اهللا الذي يعرف بابن
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حدثنا عباد عن يونس عن احلسن أن عامراً كان يقول من أقرئ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن مث يقوم فيصلي إىل الظهر مث يصلي إىل 
ته مث العصر مث يقرئ الناس إىل املغرب مث يصلي ما بني العشاءين مث ينصرف إىل مرتله فيأكل رغيفاً وينام نومة خفيفة مث يقوم لصال

  .يتسحر رغيفاً وخيرج

قال بالل بن سعد وشي بعامر بن عبد قيس إىل زياد فقالوا هاهنا رجل قيل له ما إبراهيم عليه السالم خرياً منك فسكت وقد ترك 
هيم النساء فكتب فيه إىل عثمان فكتب إليه انفه إىل الشام على قتب فلما جاءه الكتاب أرسل إىل عامر فقال أنت قيل لك ما إبرا

خرياً منك فسكت قال أما واهللا ما سكويت إال تعجب ولوددت أين غبار قدميه قال وتركت النساء قال واهللا ما تركتهن إال أين قد 
علمت أنه جييء الولد وتشعب يف الدنيا فأحببت التخلي فأجاله على قتب إىل الشام فأنزله معاوية معه يف اخلضراء وبعث إليه جبارية 

ه ما حاله فكان خيرج من السحر فال تراه إال بعد العتمة فيبعث معاوية إليه بطعام فال يعرض له وجييء معه بكسر وأمرها أن تعلم
فيبلها ويأكل مث يقوم إىل أن يسمع النداء فيخرج فكتب معاوية إىل عثمان يذكر حاله فكتب اجعله أول داخل وآخر خارج ومر له 

  . وأخربه فقال إن علي شيطاناً قد غلبين فكيف أمجع علي عشرة وكانت له بغلةبعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر فأحضره

فروى بالل بن سعد عمن رآه بأرض الروم عليها يركبها عقبة وحيمل املهاجرين عقبة قال بالل كان إذا فصل غازياً يتوسم من 
  .طاقته رواه ابن املبارك بطوله يف الزهد لهيرافقه فإذا رأى رفقة تعجبه اشترط عليهم أن خيدمهم وأن يؤذن وأن ينفق عليهم 

مهام عن قتادة قال كان عامر بن عبد قيس يسأل ربه أن يرتع شهوة النساء من قلبه فكان ال يبايل أذكراً لقي أم أنثى وسأل ربه أن 
  .مينع قلبه من الشيطان وهو يف الصالة فلم يقدر عليه وقيل إن ذلك ذهب عنه

  .قال قيل لعامر بن عبد قيس أحتدث نفسك يف الصالة قال أحدثها بالوقوف بني يدي اهللا ومنصريفوعن أيب احلسني ااشعي 

  .وعن كعب أنه رأى بالشام عامر بن عبد قيس فقال هذا راهب هذه األمة

يئاً دونه قال أبو عمران اجلوين قيل لعامر بن عبد قيس إنك تبيت خارجاً أما ختاف األسد قال إين ألستحيي من ريب أن أخاف ش
  .وروى مهام عن قتادة مثله

، قال 38الرعد " وجعلنا هلم أزواجاً وذرية: "محاد عن أيوب عن أيب قالبة لقي رجل عامر بن عبد قيس فقال ما هذا أمل يقل اهللا
  .،56الذاريات " وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون: "أفلم يقل اهللا تعاىل

 الشمس إىل العصر فينصرف وقد انفتحت ساقاه فيقول يا أمارة بالسوء إمنا خلقت وقيل كان عامر ال يزال يصلي من طلوع
  .وهبط وادياً به عابد حبشي فانفرد يصلي يف ناحية واحلبشي يف ناحية أربعني يوماً ال جيتمعان إال يف فريضة. للعبادة

ه فال يلقى مسكيناً إال أعطاه فإذا دخل بيته حممد بن واسع عن يزيد بن الشخري أن عامراً كان يأخذ عطاءه فيجعله يف طرف ثوب
  .رمى به إليهم فيعدوا فيجدوا كما أعطيها

جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران أن عامر بن عبد قيس بعث إليه أمري البصرة مالك ال تزوج النساء قال ما تركتهن وإين 
 جموس فما شهد مسلمان أن ليس فيه ميتة أكلته قال وما مينعك أن لدائب يف اخلطبة قال مالك ال تأكل اجلنب قال إنا بأرض فيها

  .تأيت األمراء قال إن لدى أبوابكم طالب احلاجات فادعوهم واقضوا حاجام ودعوا من ال حاجة له إليكم

  .فر وأنا حي فاستنقذهقال مالك بن دينار حدثين فالن أن عامراً مر يف الرحبة وإذا رجل يظلم فألقى رداءه وقال ال أرى ذمة اهللا خت

  .ويروى أن سبب إبعاده إىل الشام كونه أنكر وخلص هذا الذمي
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قال جعفر بن سليمان حدثنا اجلريري قال ملا سري عامر بن عبد اهللا الذي يقال له ابن عبد قيس شيعه إخوانه وكان بظهر املربد فقال 
  .رق بيين وبني إخواين فأكثر ماله وأصح جسمه وأطل عمرهإين داع فأمنوا اللهم من وشي يب وكذب علي وأخرجين من مصري وف

قال قتادة ملا احتضر عامر بكى فقيل ما . قال احلسن البصري بعث بعامر بن عبد قيس إىل الشام فقال احلمد اهللا الذي حشرين راكباً
  .م الليليبكيك قال ما أبكي جزعاً من املوت وال حرصاً على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ اهلواجر وقيا

  .وروى عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه أن قرب عامر بن عبد قيس ببيت املقدس

  .وقيل تويف يف زمن معاوية

  أويس القرني

    

  .هو القدوة الزاهد سيد التابعني يف زمانه أبو عمرو أويس بن عامر ابن جزء بن مالك القرين املرادي اليماين

 قليالً عنه وعن علي روى عنه يسري بن عمرو وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأبو عبد رب وقرن بطن من مراد وفد على عمر وروى
الدمشقي وغريهم حكايات يسرية ما روى شيئاً مسنداً وال يأ أن حيكم عليه بلني وقد كان من أولياء اهللا املتقني ومن عباده 

  .املخلصني

ري بن جابر قال ملا أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي اهللا عنه يستقرئ حدثنا محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب نضرة عن أس: عفان
الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن فوقع زمام عمر أو زمام أويس فناوله أو ناول أحدمها اآلخر فعرفه فقال عمر ما امسك قال أنا 

 فأذهبه عين إال موضع الدرهم من سريت أويس قال هل لك والدة قال نعم قال فهل كان بك من البياض شيء قال نعم فدعوت اهللا
ألذكر به ريب قال له عمر استغفر يل قال أنت أحق أن تستغفر يل أنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر إين 

به عنه إال إن خري التابعني رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فدعا اهللا فأذه: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
موضع الدرهم يف سرته فاستغفر له مث دخل يف غمار الناس فلم ندر أين وقع قال فقدم الكوفة قال فكنا جنتمع يف حلقة فنذكر اهللا 

  .فيجلس معنا فكان إذا ذكر هو وقع يف قلوبنا ال يقع حديث غريه فذكر احلديث هكذا اختصره

يب عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن أسري بن جابر قال كان عمر بن اخلطاب إذا أتى حدثنا ابن مثىن حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أ: م
عليه أمداد أهل اليمن سأهلم أفيكم أويس بن عامر حىت أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد مث من قرن 

لدة قال نعم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه قال نعم قال فكان بك برص فربأت منه إال موضع درهم قال نعم قال ألك وا
يأيت عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو ا : وسلم يقول

 أين تريد قال الكوفة قال أال بر لو أقسم على اهللا ألبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر يل قال فاستغفر له فقال له عمر
أكتب لك إىل عاملها قال أكون يف غربات الناس أحب إيل قال فلما كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله 

مداد يأيت عليكم أويس بن عامر مع أ: عن أويس فقال تركته رث اهليئة قليل املتاع قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
أهل اليمن من مراد مث من قرن كان به برص فربأ منه إال موضع درهم له والدة هو ا بر لو أقسم على اهللا ألبره فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل فأتى أويساً فقال استغفر يل قال أنت أحدث عهداً بسفر صاحل فاستغفر يل قال استغفر يل قال لقيت عمر قال 
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قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسري وكسوته بردة وكان كل من رآه قال من أين ألويس هذه نعم قال فاستغفر له 
  .الربدة

حدثنا حممد بن مثىن حدثنا عفان حدثنا محاد عن اجلريري عن أيب نضرة عن أسري عن عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : م
ه والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم قال ابن املديين هذا حديث إن خري التابعني رجل يقال له أويس ول: وسلم يقول

  .بصري

قلت تفرد به أسري بن جابر ويقال يسري بن عمرو أبو اخلباز بصري روى عنه ابنه قيس وأبو إسحاق الشيباين وابن سريين وأبو 
  .عمران اجلوين

 يقول قدم أسري البصرة فجعل حيدثهم فقالوا هذا هكذا فكيف قال ابن املديين أسري بن جابر من أصحاب ابن مسعود مسعت سفيان
. النهر الذي شرب منه يعنون ابن مسعود قال علي وأهل البصرة يقولون أسري بن جابر وأهل الكوفة يقولون ابن عمرو ويقال يسري

  .وقال العوام بن حوشب ولد يف مهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومات سنة مخس ومثانني

    

خري : حدثنا سليمان بن املغرية عن أيب نضرة عن أسري ابن جابر عن عمر مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  النضر مأبو
التابعني رجل يقال له أويس وكان به بياض فدعا اهللا فأذهبه عنه إال موضع الدرهم يف سرته ال يدع باليمن غري أم له فمن لقيه 

ل عمر فقدم علينا رجل فقلت له من أين أنت قال من اليمن قلت ما امسك قال أويس قلت فمن منكم فمروه فليستغفر لكم قا
تركت باليمن قال أماً يل قلت أكان بك بياض فدعوت اهللا فأذهبه عنك قالت نعم قلت فاستغفر يل قال أو يستغفر مثلي ملثلك يا 

ل فامنلس مين فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة قال فجعل رجل كان فاستغفر يل وقلت له أنت أخي ال تفارقين قا: أمري املؤمنني قال
يسخر بأويس بالكوفة وحيقره يقول ما هذا منا وال نعرفه قال عمر بلى إنه رجل كذا وكذا فقال كأنه يضع شأنه فينا رجل يا أمري 

ى أويس قبل أن يأيت أهله فقال له املؤمنني يقال له أويس فقال عمر أدرك فال أراك تدركه قال فأقبل ذلك الرجل حىت دخل عل
أويس ما هذه عادتك فما بدا لك قال مسعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر يل قال ال أفعل حىت جتعل يل عليك أن ال تسخر 

ت عليه يب فيما بعد وأن ال تذكر ما مسعته من عمر ألحد قال نعم فاستغفر له قال أسري فما لبثنا أن فشا أمره يف الكوفة قال فدخل
فقلت يا أخي أال أراك العجب وحنن ال نشعر فقال ما كان يف هذا ما أتبلغ به يف الناس وما جيزى كل عبد إال بعمله قال وامنلس 

  .مين فذهب

وباإلسناد إىل أسري بن جابر قال كان بالكوفة رجل يتكلم بكالم ال أمسع أحد يتكلم به ففقدته فسألت عنه فقالوا ذاك أويس 
عليه وأتيته فقلت ما حبسك عنا قال العري قال وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه قلت هذا برد فخذه قال ال تفعل فاستدللت 

فإم إذا يؤذونين فلم أزل به حىت لبسه فخرج عليهم فقالوا من ترون خدع عن هذا الربد قال فجاء فوضعه فأتيت فقلت ما تريدون 
رة ويكتسي أخرى وآخذم بلساين فقضي أن أهل الكوفة وفدوا على عمر فوفد رجل من هذا الرجل فقد آذيتموه الرجل يعرى م

إن : ممن كان يسخر به فقال عمر ما هاهنا رجل من القرنني فقام ذلك الرجل فقال عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 فدعا اهللا فأذهبه عنه إال موضع لدرهم فمن لقيه رجل يأتيكم من اليمن يقال له أويس ال يدع باليمن غري أم له قد كان به بياض

منكم فمروه فليستغفر لكم قال عمر فقدم علينا ها هنا فقلت ما أنت قال أنا أويس قلت من تركت باليمن قال أماً يل قلت هل 
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ت أنت أخي ال تفارقين كان بك بياض فدعوت اهللا فأذهبه عنك قال نعم قلت استغفر يل قال يا أمري املؤمنني يستغفر مثلي ملثلك قل
فامنلس مين فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة قال وجعل الرجل حيقره عما يقول فيه عمر فجعل يقول ماذا فينا وال نعرف هذا قال عمر 

بلى إنه رجل كذا فجعل يضع من أمره فقال ذاك رجل عندنا نسخر به فقال له أويس قال هو هو أدرك وال أراك تدرك فأقبل 
 دخل عليه من قبل أن يأيت أهله فقال أويس ما كانت هذه عادتك فما بدا لك أنشدك اهللا قال لقيت عمر فقال كذا الرجل حىت

وقال كذا فاستغفر يل قال ال أستغفر لك حىت جتعل يل عليك أن ال تسخر يب وال تذكر ما مسعت من عمر إىل أحد قال لك ذاك 
ه بالكوفة فأتيته فقلت يا أخي أال أراك أنت العجب وكنا ال نشعر قال ما كان يف قال فاستغفر له قال أسري فما لبث أن فشا حديث

  .هذا ما أتبلغ به إىل الناس وما جيزى كل عبد إال بعمله فلما فشا احلديث هرب فذهب

عن أبيه وزاد فيها ورواه أبو أسامة عن سليمان بن املغرية ويف لفظ أو يستغفر ملثلك وروى حنواً من ذلك عثمان بن عطاء اخلراساين 
  .مث أنه غزا أذربيجان فمات فتنافس أصحابه يف حفر قربه

    

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا أنبأنا عبد املعز بن حممد أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا أبو سعد الكنجروذي أنبأنا أبو عمرو 
ك بن فضالة حدثين أبو األصفر عن صعصعة بن معاوية قال كان احلريي حدثنا أبو يعلى املوصلي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مبار

أويس بن عامر رجالً من قرن وكان من أهل الكوفة وكان من التابعني فخرج به وضح فدعا اهللا أن يذهبه عنه فأذهبه اهللا قال دع 
ناس من أصحابه وكان ابن عم يف جسدي منه ما أذكر به نعمك علي فترك له ما يذكر به نعمه عليه وكان رجل يلزم املسجد يف 

له يلزم السلطان يولع به فإن رآه مع قوم أغنياء قال ما هو إال يستأكلهم وإن رآه مع قوم فقراء قال ما هو إال خيدعهم وأويس ال 
عليه من الكوفة يقول يف ابن عمه إال خرياً غري أنه إذا مر به استتر منه خمافة أن يأمث يف سببه وكان عمر يسأل الوفود إذا هم قدموا 

هل تعرفون أويس بن عامر القرين فيقولون ال فقدم وفد من أهل الكوفة فيهم ابن عمه ذاك فقال هل تعرفون أويساً قال ابن عمه يا 
أمري املؤمنني هو ابن عمي وهو رجل نذل فاسد مل يبلغ ما أن تعرفه أنت قال ويلك هلكت ويلك هلكت إذا قدمت فأقره مين 

يفد إيل فقدم الكوفة فلم يضع ثياب سفره عنه حىت أتى املسجد فرأى أويساً فلم به فقال استغفر يل يا ابن عمي قال السالم ومره فل
ومن ذكرين ألمري املؤمنني قال هو ذكرك : غفر اهللا لك يا ابن عم قال وأنت فغفر اهللا لك يا أويس أمري املؤمنني يقرئك السالم قال

ال مسعاً وطاعة ألمري املؤمنني فوفد عليه فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال أنت الذي خرج بك وأمرين أن أبلغك أن تفد إليه ق
وضح فدعوت اهللا أن يذهبه عنك فأذهبه فقلت اللهم دع يل يف جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي فترك لك يف جسدك ما تذكر 

أنه سيكون : ع على هذا بشر قال أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبه نعمه عليك قال وما أدراك يا أمري املؤمنني فواهللا ما اطل
يف التابعني رجل من قرن يقال له أويس بن عامر خيرج به وضح فيدعو اهللا أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول اللهم دع يل يف جسدي ما 

تغفر له فليستغفر له فاستغفر يل يا أويس قال أذكر به نعمتك علي فيدع له ما يذكر به نعمه عليه فمن أدركه منكم فاستطاع أن يس
غفر اهللا لك يا أمري املؤمنني قال وأنت غفر اهللا لك يا أويس بن عامر قال فلما مسعوا عمر قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .عةرجل استغفر يل يا أويس وقال آخر استغفر يل يا أويس فلما كثروا عليه انساب فذهب فما رؤي حىت السا

معلل بن نفيل حدثنا حممد بن حمصن عن . هذا حديث غريب تفرد به مبارك بن فضالة عن أيب األصفر وأبو األصفر ليس مبعروف
يا عمر إذا رأيت أويساً القرين فقل له فليستغفر : إبراهيم بن أيب عبلة عن سامل عن أبيه عن جده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  .قيامة يف مثل ربيعة ومضر بني كتفيه عالمة وضح مثل الدرهملك فإنه يشفع يوم ال

  .أخرجه اإلمساعيلي يف مسند عمر وحممد بن حمصن هو العكاشي تالف

أنبئت عن أيب املكارم التيمي أنبأنا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو نعيم احلافظ قال فمن الطبقة األوىل من التابعني سيد العباد وعلم 
د أويس بن عامر القرين بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم به وأوصى به إىل أن قال يف الترمجة ورواه الضحاك بن األصفياء من الزها

مزاحم عن أيب هريرة بزيادة ألفاظ مل يتابع عليها وما رواه أحد سوى خملد بن يزيد عن نوفل بن عبد اهللا عنه ومن ألفاظه فقالوا يا 
هوبة بعيد ما بني املنكبني معتدل القامة آدم شديد األدمة ضارب بذقنه على صدره رام أشهل ذو ص"رسول اهللا وما أويس قال 

ببصره إىل موضع سجوده واضع ميينه على مشاله يتلو القرآن يبكي على نفسه ذو طمرين ال يؤبه له يتزر بإزار صوف ورداء صوف 
أفيكم أويس من مراد فقام شيخ كبري أهل األرض جمهول يف على أيب قبيس فنادى بأعلى صوته يأهل احلجيج من أهل اليمن 

معروف يف السماء لو أقسم على اهللا ألبره أال وإن حتت منكبه األيسر ملعة بيضاء أال وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد ادخلوا اجلنة 
  ".لبا إليه يستغفر لكما يغفر اهللا لكماويقال ألويس قف فاشفع فيشفعه اهللا يف مثل عدد ربيعة ومضر يا عمر ويا علي إذا رأيتماه فاط

    

فمكثا يطلبانه عشر سنني ال يقدران عليه فلما كان يف آخر السنة اليت هلك فيها عمر قام على أيب قبيس فنادى بأعلى صوته يا أهل 
ل له أويس وهو أمخل احلجيج من أهل اليمن أفيكم أويس بن مراد فقام شيخ كبري فقال إنا ال ندري من أويس ولكن ابن أخ يل يقا

ذكراً وأقل ماالً وأهون أمراً من أن نرفعه إليك و إنه لريعى إبلنا بأراك عرفات فذكر اجتماع عمر به وهو يرعى فسأله االستغفار 
  .وعرض عليه ماالً فأىب وهذا سياق منكر لعله موضوع

 أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا حبيب أخربنا إسحاق بن أيب بكر أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أبو املكارم املعدل
بن احلسن حدثنا أبو شعيب احلراين حدثنا خالد بن يزيد العمري حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن علقمة بن مرثد قال انتهى الزهد 

م ومسروق بن األجدع واألسود بن يزيد وأيب إىل مثانية عامر بن عبد اهللا بن عبد قيس وأويس القرين وهرم بن حيان والربيع بن خيث
  .مسلم اخلوالين واحلسن بن أيب احلسن

وروي عن هرم بن حيان قال قدمت الكوفة فلم يكن يل هم إال أويس أسأل عنه فدفعت إليه بشاطئ الفرات يتوضأ ويغسل ثوبه 
ومددت إليه يدي ألصافحه فأىب أن يصافحين فعرفته بالنعت فإذا رجل آدم حملوق الرأس كث اللحية مهيب املنظر فسلمت عليه 

فخنقتين العربة ملا رأيت من حاله فقلت السالم عليك يا أويس كيف أنت يا أخي قال وأنت فحياك اهللا يا هرم من دلك علي قلت 
ا رأيتك قط وال قلت يرمحك اهللا من أين عرفت امسي واسم أيب فواهللا م" سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوالً"اهللا عز وجل قال 

رأيتين قال عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك ألن األرواح هلا أنس كأنس األجساد وإن املؤمنني يتعارفون بروح اهللا 
وإن نأت م الدار وتفرقت م املنازل قلت حدثين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديث أحفظه عنك فبكى وصلى على النيب 

لم مث قال إين مل أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولعله قد رأيت من رآه عمر وغريه ولست أحب أن أفتح صلى اهللا عليه وس
إن يوم : "هذا الباب على نفسي ال أحب أن أكون قاصاً أو مفتياً مث سأله هرم أن يتلو عليه شيئاً من القرآن فتال عليه قوله تعاىل

مث قال يا هرم بن " ىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون إال من رحم اهللا إنه هو العزيز الرحيمالفصل ميقام أمجعني ويوم ال يغين مو
حيان مات أبوك ويوشك أن متوت فإما إىل جنة وإما إىل نار ومات آدم وماتت حواء ومات إبراهيم وموسى وحممد عليهم السالم 
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اه، واعمراه قال وذلك يف آخر خالفة عمر قلت يرمحك ومات أبو بكر خليفة املسلمني ومات أخي وصديقي وصفي عمر واعمر
اهللا إن عمر مل ميت قال بلى إن ريب قد نعاه يل وقد علمت ما قلت وأنا وأنت غداً يف املوتى مث دعا بدعوات خفيفة وذكر القصة 

  .أوردها أبو نعيم يف احللية ومل تصح وفيها ما ينكر

عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عبد اهللا بن .  على النيب صلى اهللا عليه وسلم بره بأمهعن أصبغ بن زيد قال إمنا منع أويساً أن يقدم
إن من أميت من ال يستطيع أن يأيت مسجده أو مصاله من "األشعث بن سوار عن حمارب بن دثار قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .العري حيجزه إميانه أن يسأل الناس منهم أويس القرين وفرات بن حيان

عبد اهللا بن أمحد حدثين عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغرية قال إن كان أويس القرين ليتصدق بثيابه حىت جيلس 
  .عرياناً ال جيد ما يروح فيه إىل اجلمعة

لركوع فريكع حىت أبو زرعة الرازي حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن أصبغ بن زيد قال كان أويس إذا أمسى يقول هذه ليلة ا
يصبح وكان إذا أمسى يقول هذه ليلة السجود فيسجد حىت يصبح وكان إذا أمسى تصدق مبا يف بيته من الفضل من الطعام 

  .والشراب مث قال اللهم من مات جوعاً فال تؤاخذين به ومن مات عرياً فال تؤاخذين به

 محيد حدثنا زافر بن سليمان عن شريك عن جابر عن الشعيب قال مر أبو نعيم حدثنا خملد بن جعفر حدثنا ابن جرير حدثنا حممد بن
رجل من مراد على أويس القرين فقال كيف أصبحت قال أصبحت أمحد اهللا عز وجل قال كيف الزمان عليك قال كيف الزمان 

راد إن املوت وذكره مل يترك على رجل إن أصبح ظن أنه ال ميسي وإن أمسى ظن أنه ال يصبح فمبشر باجلنة أو مبشر بالنار يا أخا م
  .ملؤمن فرحاً وإن علمه حبقوق اهللا مل يترك له يف ماله فضة وال ذهباً وإن قيامه هللا باحلق مل يترك له صديقاً

    

شريك عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال نادى رجل من أهل الشام يوم صفني أفيكم أويس القرين قلنا نعم وما 
وعطف دابته فدخل مع أصحاب " أويس القرين خري التابعني بإحسان"منه قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول تريد 

رواه عبد اهللا بن أمحد عن علي بن حكيم األودي أنبأنا شريك وزاد بعض الثقات فيه عن يزيد عن ابن أيب ليلى . علي رضي اهللا عنه
  .قال فوجد يف قتلى صفني

ا وخربنا عن أيب املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا حممد بن حيىي حدثين أنبأن
أمحد بن معاوية بن اهلذيل حدثنا حممد بن أبان العنربي حدثنا عمرو شيخ كويف عن أيب سنان مسعت محيد بن صاحل مسعت أويساً 

احفظوين يف أصحايب فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه األمة أوهلا وعند ذلك "لنيب صلى اهللا عليه وسلم القرين يقول قال ا
  ".يقع املقت على األرض وأهلها فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه مث ليلق ربه تعاىل شهيداً فمن مل يفعل فال يلومن إال نفسه

 بن معاوية تالف ويروي عن علقمة بن مرثد عن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا هذا حديث منكر جداً وإسناده مظلم وأمحد
فضيل بن عياض حدثنا أبو قرة السدوسي عن سعيد بن املسيب قال نادى . يدخل اجلنة بشفاعة أويس مثل ربيعة ومضر"عليه وسلم 

شيخ يا أمري املؤمنني ذاك جمنون يسكن القفار ال يألف عمر مبىن على املنرب يا أهل قرن فقام مشايخ فقال أفيكم من امسه أويس فقال 
وال يؤلف قال ذاك الذي أعنيه فإذا عدمت فاطلبوه وبلغوه سالمي وسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فقال عرفين أمري 

ف له بعد ذلك على أثر دهراً املؤمنني وشهر بامسي اللهم صل على حممد وعلى آله السالم على رسول اهللا مث هام على وجهه فلم يوق
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  .مث عاد يف أيام علي رضي اهللا عنه فاستشهد معه بصفني فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة

وروى خالد احلذاء عن عبد اهللا بن . وروى هشام بن حسان عن احلسن قال خيرج من النار بشفاعة أويس أكثر من ربيعة ومضر
  ".يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم"هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول شقيق عن ابن أيب اجلدعاء مسع رسول ا

أخبار أويس مستوعبة يف . قال أبو أمحد بن عدي يف الكامل أويس ثقة صدوق ومالك ينكر أويساً مث قال وال جيوز أن يشك فيه
  .تاريخ احلافظ أيب القاسم ابن عساكر

يل بن عمرو البجلي عن حبان بن علي عن سعد بن طريف عن أصبغ بن نباته شهدت علياً يوم احلاكم يف مستدركه من طريق إمساع
صفني يقول من يبايعين على املوت فبايعه تسعة وتسعون فقال أين التمام فجاء رجل على أطمار صوف حملوق الرأس فبايع فقيل 

  .هذا أويس القرين فما زال حيارب بني يديه حىت قتل سنده ضعيف

حوص سالم بن سليم حدثين فالن قال جاء رجل من مراد فقال له أويس يا أخا مراد إن املوت مل يبق ملؤمن فرحاً وإن عرفان أبو األ
وعن عطاء اخلراساين قال قيل ألويس أما حججت فسكت فأعطوه نفقة . املؤمن حبق اهللا مل يبق له فضة وال ذهباً ومل يبق له صديقاً

يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت " حدثنا أبو صاحل حدثنا الليث عن املقربي عن أيب هريرة مرفوعاً أبو بكر األعني. وراحلة فحج 
  .هذا حدث منكر تفرد به األعني وهو ثقة". أويس القرين"قيل من هو يا رسول اهللا قال " أكثر من مضر ومتيم

  األشتر

رين حدث عن عمر وخالد بن الوليد وفقئت عينه يوم ملك العرب مالك بن احلارث النخعي أحد األشراف واألبطال املذكو
الريموك وكان شهماً مطاعاً زعراً ألب على عثمان وقاتله وكان ذا فصاحة وبالغة شهد صفني مع علي ومتيز يومئذ وكاد أن يهزم 

  .الفة علي فكفمعاوية فحمل عليه أصحاب علي ملا رأوا مصاحف جند الشام على األسنة يدعون إىل كتاب اهللا وما أمكنه خم

وملا رجع علي . قال عبد اهللا بن سلمة املرادي نظر عمر إىل األشتر فصعد فيه النظر وصوبه مث قال إن للمسلمني من هذا يوماً عصيباً
من موقعة صفني جهز األشتر والياً على ديار مصر فمات يف الطريق مسموماً فقيل إن عبداً لعثمان عارضه فسم له عسالً وقد كان 

يتربم به ألنه صعب املراس فلما بلغه نعيه قال إنا هللا مالك وما مالك وهل موجود مثل ذلك لو كان حديداً لكان قيداً ولو كان علي 
  .حجراً لكان صلداً على مثله فلتبك البواكي

    

ابن الزبري بارز األشتر وسر الكه عمرو بن العاص وقال إن هللا جنوداً من عسل وقيل إن " للمنخرين والفم"وقال بعضهم قال علي 
  : وطالت احملاولة بينهما حىت إن ابن الزبري قال

  واقتلوا مالكاً معي  ومالكاً اقتلوني

  ابنه

إبراهيم بن األشتر النخعي أحد األبطال واألشراف كأبيه وكان شيعياً فاضالً وهو الذي قتل عبيد اهللا بن زياد بن أبيه يوم وقعة 
  .ء مصعب بن الزبري وما علمت له رواية قتل مع مصعب يف سنة اثنتني وسبعنياخلازر مث إنه كان من أمرا
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  يزيد بن معاوية

له على . ابن أيب سفيان بن حرب بن أمية اخلليفة أبو خالد القرشي األموي الدمشقي قد ترمجه ابن عساكر وهو يف تارخيي الكبري
عقد له أبوه بوالية العهد من بعده .  مثل أيب أيوب األنصاريهناته حسنة وهي غزو القسطنطينية وكان أمري ذلك اجليش وفيهم

فتسلم امللك عند موت أبيه يف رجب سنة ستني وله ثالث وثالثون سنة فكانت دولته أقل من أربع سنني ومل ميهله اهللا على فعله 
عاش عشرين سنة وكان خرياً من أبيه وبويع بأهل املدينة ملا خلعوه فقام بعده ولده حنواً من أربعني يوماً ومات هو أبو ليلى معاوية 

  .ابن الزبري باحلجاز والعراق واملشرق

ويزيد ممن ال نسبه وال حنبه وله نظراء من خلفاء الدولتني وكذلك يف ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منه وإمنا عظم اخلطب 
 قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أوىل لكونه ويل بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بتسع وأربعني سنة والعهد

  .باألمر منه ومن أبيه وجده

  .قيل إن معاوية تزوج ميسون بنت حبدل الكلبية فطلقها وهي حامل بيزيد فرأت كأن قمراً خرج منها فقيل تلدين خليفة

س عليه عمامة وال سيف وكان ضخماً كثري وكان يزيد ملا هلك أبوه بناحية محص فتلقوه إىل الثنية وهو بني أخواله على خبيت لي
الشعر شديد األدمة بوجهه أثر جدري فقال الناس هذا األعرايب الذي ويل أمر األمة فدخل على باب توما وسار إىل باب الصغري 

ج وقد تغسل فرتل إىل قرب معاوية فوقف عليه وصفنا خلفه وكرب أربعاً مث أتى ببغله فأتى اخلضراء وأتى الناس لصالة الظهر فخر
ولبس ثياباً نقية فصلى وجلس على املنرب وخطب وقال إن أيب كان يغزيكم البحر ولست حاملكم يف البحر وإنه كان يشتيكم 

  .بأرض الروم فلست أشيت املسلمني يف أرض العدو وكان خيرج العطاء أثالثاً وإين أمجعه لكم فافترقوا يثنون عليه

ى املنرب إن اهللا ال يؤاخذ عامة خباصة إال أن يظهر منكر فال يغري فيؤاخذ الكل وقيل قام إليه وعن عمرو بن قيس مسع يزيد يقول عل
ابن مهام فقال أجرك اهللا يا أمري املؤمنني على الرزية وبارك لك يف العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيماً وأعطيت جزيالً 

  .فاصرب واشكر فقد أصبحت ترعى األمة واهللا يرعاك

ن زياد احلارثي قال سقاين يزيد شراباً ما ذقت مثله فقلت يا أمري املؤمنني مل أسلسل مثل هذا قال هذا رمان حلوان بعسل وع
  .أصبهان بسكر األهواز بزبيب الطائف مباء بردى

 ذا رأي قلت كان قوياً شجاعاً. وعن حممد بن أمحد بن مسمع قال سكر يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه
وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد وكان ناصبياً فظاً غليظاً جلفاً يتناول املسكر ويفعل املنكر افتتح دولته مبقتل الشهيد احلسني 

واختتمها بواقعة احلرة فمقته الناس ومل يبارك يف عمره وخرج عليه غري واحد بعد احلسني كأهل املدينة قاموا هللا وكمرداس بن أدية 
  . البصري ونافع بن األزرق وطواف بن معلي السدوسي وابن الزبري مبكةاحلنظلي

ابن عون عن ابن سريين عن عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو أنه ذكر أبا بكر الصديق فقال أصبتم امسه مث قال عمر الفاروق 
ض املقدسة والسفاح وسالم ومنصور وجابر قرن من حديد أصبتم امسه ابن عفان ذو النورين قتل مظلوماً معاوية وابنه ملكاً األر

  .واملهدي واألمني وأمري العصب كلهم من بين كعب بن لؤي كلهم صاحل ال يوجد مثله تابعه هشام بن حسان

وروى يعلى بن عطاء عن عمه قال كنت مع عبد اهللا بن عمرو حني بعثه يزيد إىل ابن الزبري فسمعته يقول له إين أجد يف الكتب 
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وعن احلسن أن املغرية بن شعبة أشار على معاوية ببيعة ابنه . نعىن وتدعي اخلالفة ولست خبليفة وإين أجد اخلليفة يزيدإنك ستعىن و
ففعل فقيل له ما وراءك قال وضعت رجل معاوية يف غرز غي ال يزال فيه إىل يوم القيامة قال احلسن فمن أجل ذلك بايع هؤالء 

  .أوالدهم ولوال ذلك لكانت شورى

    

وروي أن معاوية كان يعطي عبد اهللا بن جعفر يف العام ألف ألف فلما وفد على يزيد أعطاه ألفي ألف وقال واهللا ال أمجعهما 
ال يزال أمر أميت قائماً حىت ويثلمه رجل من بين "روى الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن مكحول عن أيب عبيدة مرفوعاً . لغريك

و يعلى يف مسنده ويرويه صدقة السمني وليس حبجة عن هشام عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين عن أخرجه أب". أمية يقال له يزيد
  .أيب عبيدة مرفوعاً

وعن صخر بن جويرية عن نافع قال مشى عبد اهللا بن مطيع وأصحابه إىل ابن احلنفية فأرادوه على خلع يزيد فأىب فقال ابن مطيع إنه 
م الكتاب قال ما رأيت منه ما تذكر وقد أقمت عنده فرأيته مواظباً للصالة متحرياً للخري يشرب اخلمر ويترك الصالة ويتعدى حك

  .يسأل عن الفقه قال ذاك تصنع ورياء

وروى حممد بن أيب السري العسقالين حدثنا حيىي بن عبد امللك ابن أيب غنية عن نوفل بن أيب الفرات قال كنت عند عمر بن عبد 
  .تويف يزيد يف نصف ربيع األول سنة أربع وستني.  املؤمنني يزيد فأمر به فضرب عشرين سوطاًالعزيز فقال رجل قال أمري

  عبيدة بن عمرو

السلماين الفقيه املرادي الكويف أحد األعالم وسلمان جدهم هو ابن ناجية بن مراد أسلم عبيدة يف عام فتح مكة بأرض اليمن وال 
روى عنه إبراهيم النخعي والشعيب وحممد بن . برع يف الفقه وكان ثبتاً يف احلديثصحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود وغريمها و

  .سريين وعبد اهللا بن سلمة املرادي وأبو إسحاق ومسلم أبو حسان األعرج وآخرون

 ابن سريين وقال ابن سريين ما رأيت رجالً كان أشد توقياً من عبيدة وكان حممد. قال الشعيب وكان عبيدة يوازي شرحياً يف القضاء
  .قال أمحد العجلي كان عبيدة أحد أصحاب عبد اهللا بن مسعود الذين يقرئون ويفتون وكان أعور. مكثراً عنه

قرأت على أمحد بن إبراهيم اخلطيب عام سبع مئة أنبأنا أبو احلسن السخاوي أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا املبارك بن عبد اجلبار 
 أنبانا عيسى بن حامد الرخجي حدثنا اهليثم بن خلف حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا معاذ عن هشام أنبأنا حممد ابن حممد السواق

  .عن ابن سريين عن عبيدة قال صليت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني ومل أراه

  .بيدة عن عليقال أبو عمرو بن الصالح روينا عن عمر بن علي الفالس أنه قال أصح األسانيد ابن سريين عن ع

قلت ال تفوق هلذا اإلسناد مع قوته على إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا وال على الزهري عن سامل عن أبيه مث إن هذين اإلسنادين 
  .روي ما أحاديث مجة يف الصحاح وليس كذلك األول فما يف الصحيحني لعبيدة عن علي سوى حديث واحد

قال أبو أمحد احلاكم كنية عبيدة أبو مسلم . إلسناد وانفرد مسلم حبديث آخر سأرويه بعدوعند البخاري حديث آخر موقوف ذا ا
  .وأبو عمرو

وروى هشام بن حسان عن حممد عن عبيدة قال اختلف الناس يف األشربة فمايل شراب منذ ثالثني سنة إال العسل واللنب واملاء قال 
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هللا عليه وسلم شيئاً من قبل أنس بن مالك فقال ألن يكون عندي منه شعرة حممد وقلت لعبيدة إن عندنا من شعر رسول اهللا صلى ا
  .أحب إيل من كل صفراء وبيضاء على ظهر األرض

قلت هذا القول من عبيدة هو معيار كمال احلب وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس ومثل هذا يقوله هذا 
 خبمسني سنة فما الذي نقوله حنن يف وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل اإلمام بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم

كان له أو قالمة ظفر أو شقفة من إناء شرب فيه فلو بذل الغين معظم أمواله يف حتصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذراً أو 
م عليه عند حجرته يف بلده والتذ بالنظر إىل أحده وأحبه فقد سفيهاً كال فابذل ما لك يف زورة مسجده الذي بىن فيه بيده والسال

كان نبيك صلى اهللا عليه وسلم حيبه ومتأل باحللول يف روضته ومقعده فلن تكون مؤمناً حىت يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك 
  .وولدك وأموالك والناس كلهم

ه سيد البشر بيقني فهنأك اهللا مبا أعطاك فما فوق ذلك مفخر ولو ظفرنا وقبل حجراً مكرماً نزل من اجلنة وضع فمك المثاً مكاناً قبل
باحملجن الذي أشار به الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل احلجر مث قبل حمجنه حلق لنا أن نزدحم على ذلك احملجن بالتقبيل والتبجيل 

  .وحنن ندري بالضرورة أن تقبيل احلجر أرفع وأفضل من تقبيل حمجنه ونعله

    

وقد كان ثابت البناين إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول يد مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنقول حنن إذ 
فاتنا ذلك حجر معظم مبرتلة ميني اهللا يف األرض مسته شفتا نبينا صلى اهللا عليه وسلم المثاً له فإذا فاتك احلج وتلقيت الوفد فالتزم 

  .ل فم مس بالتقبيل حجراً قبله خليلي صلى اهللا عليه وسلماحلاج وقبل فمه وق

قال ابن سريين قال علي يا أهل الكوفة أتعجزون أن تكونوا مثل السلماين واهلمداين يعين احلارث بن األزمع وليس باألعور إمنا مها 
  .شطرا رجل

من يقدم عبيدة ومنهم من يقدم علقمة وال قال ابن سريين كان أصحاب عبد اهللا منهم . قال محاد بن زيد وكان عبيدة أعور
  .خيتلفون أن شرحياً آخرهم

قال عاصم . قال الثوري عن النعمان بن قيس قال دعا عبيدة بكتبه عند موته فمحاها وقال أخشى أن تضعوها على غري موضعها
  .عن ابن سريين جاء قوم إىل عبيدة ليصلح بينهم فقال ال أقول حىت تؤمروين

زياد حدثنا النعمان بن قيس حدثين أيب قلت لعبيدة بلغين أنك متوت مث ترجع قبل يوم القيامة حتمل راية فيفتح لك عبد الواحد بن 
قال أبو حصني أوصى عبيدة أن يصلي عليه األسود بن . فتح قال لئن أحياين اهللا اثنتني وأماتين اثنتني قبل يوم القيامة ما أراد يب خرياً

  .ه قبل أن جييء الكذاب يعين املختاريزيد فقال األسود عجلوا ب

أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي أنبأنا عبد املعز بن حممد أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن أنبأنا حممد 
 اهللا عنه أهل النهروان فقال ابن أمحد أنبأنا أبو يعلى حدثنا القواريري حدثنا محاد عن أيوب عن حممد عن عبيدة قال ذكر علي رضي

فيهم رجل مودن اليد أو مثدن اليد أو خمدج اليد لوال أن تبطروا ألنبأتكم ما وعد اهللا الذين يقتلونه على لسان حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم قلت أنت مسعته منه قال إي ورب الكعبة

يب عدي عن ابن عون عن ابن سريين أخرجه مسلم وأبو هذا حديث صحيح رواه ابن علية أيضاً عن أيوب السختياين ورواه ابن أ
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  .داود

  .ويف وفاة عبيدة أقول أصحها يف سنة اثنتني وسبعني

  عبد الرحمن بن غنم

األشعري الفقيه اإلمام شيخ أهل فلسطني حدث عن معاذ بن جبل وتفقه به وعمر بن اخلطاب وأيب ذر الغفاري وأيب مالك 
  .األشعري وأيب الدرداء وغريهم

ث عنه ولده حممد وأبو سالم ممطور ورجاء بن حيوة وأبو إدريس اخلوالين مع تقدمه وشهر بن حوشب ومكحول وعبادة بن حد
  .نسي وصفوان بن سليم وإمساعيل بن عبيد اهللا

البغوي ولد قال أبو القاسم . قال ابن سعد ثقة إن شاء اهللا بعثه عمر إىل الشام يقفه الناس وكان أبوه صحابياً هاجر مع أيب موسى
  .عبد الرمحن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتلف يف صحبته

قلت روى له أمحد بن حنبل يف مسنده أحاديث لكنها مرسلة وحيتمل أن يكون له صحبة فقد ذكر حيىي بن بكري عن الليث وابن 
  .هليعة أن عبد الرمحن صحايب وقال الترمذي له رؤية

الرمحن بن غنم هو رأس التابعني كان بفلسطني وقيل تفقه به عامة التابعني بالشام وكان صادقاً فاضالً وأما أبو مسهر فقال عبد 
  .كبري القدر مات هو وجابر بن عبد اهللا يف وقت

  .قال اهليثم بن عدي وشباب تويف سنة مثان وسبعني

  كثير بن مرة

أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدث . ويكىن أبا القاسماإلمام احلجة أبو شجرة احلضرمي الرهاوي الشامي احلمصي األعرج 
عن معاذ بن جبل وعمر بن اخلطاب ومتيم الداري وعبادة بن الصامت وعوف بن مالك وأيب الدرداء ونعيم ابن مهار وأيب هريرة 

  .وعقبة بن عامر وأيب فاطمة األزدي وشرحبيل بن السمط وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وعدة

بو الزاهرية حدير بن كريب وخالد بن معدان وصاحل بن أيب عريب ومكحول وشريح بن عبيد وعبد الرمحن بن جبري بن نفري وعنه أ
  .ولقمان ابن عامر ونصر بن علقمة وعبد الرمحن بن عائذ وآخرون

أبو صاحل . ئي ال بأس بهوروى عنه زيد بن واقد مرسالً وثقه ابن سعد وأمحد العجلي وغريمها وقال ابن خراش صدوق وقال النسا
عن الليث حدثين يزيد بن أيب حبيب أن عبد العزيز بن مروان كتب إىل كثري بن مرة وكان قد أدرك حبمص سبعني بدرياً قال الليث 

وكان يسمى اجلند املقدم قال فكتب إليه أن يكتب إليه مبا مسع من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحاديثهم إال 
  .أيب هريرة فإنه عندناحديث 

    

معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة قال دخلت املسجد يوم اجلمعة فمررت بعوف بن مالك األشجعي وهو باسط 
رجليه فضمهما مث قال يا كثري أتدري مل بسطت رجلي بسطتهما رجاء أن جييء رجل صاحل فأجلسه وإين ألرجو أن تكون رجالً 
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  .صاحلاً

قال أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم فمن يكون مع جبري بن نفري وأيب إدريس اخلوالين يف . سألة حسنة عن صحايب جليلهذه م
طبقتهما قال كثري بن مرة فذاكرته سنة ومناظرة أيب الدرداء إياه يف القراءة خلف اإلمام وقول عوف فيه إين ألرجو أن تكون صاحلاً 

  .فرآه معهما يف طبقة

أخربنا أمحد . قلت عداده يف املخضرمني ومات مع أيب أمامة الباهلي أو قبله رمحه اهللا. ر بقي كثري إىل خالفة عبد امللكقال أبو مسه
بن إسحاق أنبأنا أكمل بن أيب األزهر أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء أنبأنا أبو نصر الزينيب أنبأنا حممد بن عمر الوراق حدثنا عبد اهللا 

نا احلسن بن عرفه حدثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعد الكالعي عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة عن بن أيب داود حدث
ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك "معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .أخرجه الترمذي عن احلسن فوافقناه بعلو وإسناده صحيح متصل" إلينااهللا فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 

  هرم بن حيان

حدث عن عمر روى عنه احلسن البصري وغريه ويل بعض احلروب يف أيام عمر . العبدي ويقال األزدي البصري أحد العابدين
ي هرماً ألنه بقي محالً سنتني حىت طلعت وعثمان ببالد فارس قال ابن سعد كان عامالً لعمر وكان ثقة له فضل وعبادة وقيل مس

  .أسنانه

سعدوية عن يوسف بن عطية حدثنا املعلي بن زياد قال كان . قال أبو القاسم ابن عساكر قدم هرم دمشق يف طلب أويس القرين
أفأمن "مث يقول هرم خيرج يف بعض الليل وينادي بأعلى صوته عجبت من اجلنة كيف نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هارا 

   .97األعراف " أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً

سليمان بن املغرية حدثنا محيد بن هالل قيل هلرم بن حيان العبدي أوص قال قد صدقتين نفسي ومايل ما أوصى به ولكن أوصيكم 
  .خبواتيم سورة النحل

محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين أن هرم بن . رة البقرةهشام عن احلسن عن هرم أنه قيل له أوصينا فقال أوصيكم خبواتيم سو
  .حيان أشرف يف ليلة قمراء وإذا صاحب حرسه يلعب وكان عامالً لعمر

جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال أوقد هرم ناراً فجاء قومه فسلموا من بعيد قال ادنوا قالوا ما نقدر من النار قال فتريدون 
أبو عمران اجلوين عن هرم بن حيان قال إياكم والعامل الفاسق فبلغ عمر فكتب إليه وأشفق منها ما . ظم منهاأن تلقوين يف نار أع

  .العامل الفاسق فكتب ما أردت إال اخلري ويكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلوا

  . وجه هرم بن حيان إىل قلعة فافتتحها عنوةالوليد بن هشام القحذمي عن أبيه عن جده أن عثمان بن أيب العاص

وقال احلسن البصري خرج هرم وعبد اهللا بن عامر بن كريز فبينما رواحلهما ترعى إذ قال هرم أيسرك أنك كنت هذه الشجرة قال 
رتين فاختذت جلة ومل ال واهللا لقد رزقين اهللا اإلسالم وإين ألرجو قال واهللا لوددت أين كنت هذه الشجرة فأكلتين هذه الناقة مث بع

  .أكابد احلساب يا ابن أيب عامر وحيك إين أخاف الداهية الكربى

وعن هشام عن . قال قتادة كان هرم بن حيان يقول ما أقبل عبد بقلبه إىل اهللا إال أقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه حىت يرزقه ودهم
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 قربه جاءت سحابه حىت قامت على القرب فلم تكن أطول منه وال احلسن قال مات هرم بن حيان يف يوم حار فلما نفضوا أيديهم عن
  .أقصر منه ورشته حىت روته مث انصرفت رواها اثنان عن هشام

  .ضمرة عن السري بن حيىي عن قتادة قال أمطر قرب هرم من يومه وأنبت العشب

  األسود بن يزيد

بد الرمحن وهو أخو عبد الرمحن بن يزيد ووالد عبد الرمحن بن ابن قيس اإلمام القدوة أبو عمرو النخعي الكويف وقيل يكىن أبا ع
وكان األسود خمضرماً أدرك . األسود وابن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم النخعي فهؤالء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل

  .اجلاهلية واإلسالم

واهم حدث عنه ابنه عبد الرمحن وأخوه وحدث عن معاذ بن جبل وبالل وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وطائفة س
  .وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمري وأبو إسحق السبيعي والشعيب وآخرون

    

  .وهو نظري مسروق يف اجلاللة والعلم والثقة والسن ويضرب بعبادما املثل

عه احلج وروى عن عمر وعلي قال ابن سعد كان يذكر أنه ذهب مبهر أم علقمة إليها من قيس جده وروى عن الصديق أنه جرد م
قال عبد الرمحن بن األسود كان أيب يسجد يف برنس طيالسة ويداه فيه أو يف ثيابه وقال ابن أيب خالد رأيت . ومسع باليمن من معاذ

  .األسود وعليه عمامة سوداء وقد أرسلها من خلفه ورأيته أصفر الرأس واللحية

بأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك قرأت على إسحاق بن طارق أخربكم ابن خليل أن
حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال حج األسود مثانني من بني حجة 

  .وعمره

نا فضيل بن عياض عن ميمون عن منصور عن إبراهيم قال كان األسود خيتم وبه إىل عبد اهللا بن أمحد حدثنا عبد اهللا بن صندل حدث
  .القرآن يف رمضان يف كل ليلتني وكان ينام بني املغرب والعشاء وكان خيتم القرآن يف غري رمضان يف كل ست ليال

وقال . أحرم األسود من جنابة عرزمقال ابن عون سئل الشعيب عن األسود بن يزيد فقال كان صواماً قواماً حجاجاً قال إبراهيم رمبا 
جابر اجلعفي عن عبد الرمحن بن األسود قال ما مسعت األسود إذا أهل يسمي حجاً وال عمرة قط يقول إن اهللا يعلم نييت قال أبو 

  .إسحاق كان األسود يقول يف تلبيته لبيك غفار الذنوب

 عن األسود عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن مناكري موسى بن عمري تفرد به عن احلكم عن إبراهيم النخعي
  ".حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبالء الدعاء"

  .قرأ األسود على عبد اهللا بن مسعود تال عليه حيىي بن وثاب وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي

نية عن يزيد بن عطاء عن علقمة بن مرثد قال كان األسود جيتهد يف العبادة ويصوم حىت وروى حيىي بن سعيد العطار يف زهد الثما
خيضر ويصفر فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا اجلزع فقال مايل ال أجزع واهللا لو رأيت باملغفرة من اهللا ألمهين احلياء منه مما قد 

  . فال يزال مستحياً منهصنعت إن الرجل ليكون بينه وبني آخر الذنب الصغري فيعفو عنه
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وروى محاد عن . وروى شعبة عن احلكم أن األسود كان يصوم الدهر هذا صحيح عنه وكأنه مل يبلغه النهي عن ذلك أو تأول
  .إبراهيم كان األسود يصوم حىت يسود لسانه من احلر

 األسود عمرو بن ميمون أهالً من وروى منصور عن إبراهيم أن األسود كان حيرم من بيته وقال أشعث بن أيب الشعثاء رأيت
  .الكوفة قال ابن أيب خالد رأيت األسود وعليه عمامة سوداء وقال احلسن بن عبيد اهللا رأيت األسود يسجد يف برنس طيالسة

صالة قال إبراهيم النخعي كان األسود إذا حضرت ال. قد نقل العلماء يف وفاة األسود أقواالً أرجحها سنة مخس وسبعني واهللا يرمحه
  .أناخ بعريه ولو على حجر

  علقمة

فقيه الكوفة وعاملها ومقرئها اإلمام احلافظ املوجود اتهد الكبري أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة بن 
 يزيد وأخيه سالمان ابن كهل وقيل ابن كهيل بن بكر بن عوف ويقال ابن املنتشر بن النخع النخعي الكويف الفقيه عم األسود بن

  .عبد الرمحن وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي

ولد يف أيام الرسالة احملمدية وعداده يف املخضرمني وهاجر يف طلب العلم واجلهاد ونزل الكوفة والزم ابن مسعود حىت رأس يف العلم 
وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب حدث عن عمر وعثمان وعلي وسليمان وأيب الدرداء . والعمل وتفقه به العلماء وبعد صيته

وعائشة وسعد وعمار وأيب مسعود البدري وأيب موسى ومعقل بن سنان وسلمة بن يزيد اجلعفي وشريح بن أرطاة وقيس بن مروان 
  .وطائفة سواهم

يم والشعيب وتفقه به أئمة كإبراه. وجود القرآن على ابن مسعود تال عليه حيىي بن وثاب وعبيد بن نضيلة وأبو إسحاق السبيعي
وتصدى إلمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود وكان يشبه بابن مسعود يف هدية ودله ومسته وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به 

  .والصحابة متوافرون

    

حدث عنه أبو وائل والشعيب وعبيد بن نضيلة وإبراهيم النخعي وحممد بن سريين وأبو الضحى مسلم بن صبيح وإبراهيم بن سويد 
النخعي وأبو ظبيان حصني بن جندب اجلنيب وأبو معمر عبد اهللا بن سخربة وسلمة بن كهيل وابن أخيه عبد الرمحن بن يزيد وأبو 

إسحاق السبيعي وعمارة بن عمري وأبو قيس عبد الرمحن بن ثروان األودي وعبد الرمحن بن عوسجة والقاسم بن خميمرة وقيس بن 
وحيىي بن وثاب ويزيد بن أويس ويزيد بن معاوية النخعي ال األموي وأبو الرقاد النخعي واملسيب رومي ومرة الطيب وهين بن نويرة 

  .بن رافع

  .وروى مغرية عن إبراهيم قال كىن عبد اهللا بن مسعود علقمة أبا شبل وكان علقمة عقيماً ال يولد له. وأرسل عنه أبو الزناد وغريه

  .ا شاب فكأين أنظر إليه يف قرطاس أو رقعةاألعمش عن إبراهيم قال علقمة ما حفظت وأن

وقال عثمان بن . قال أمحد بن حنبل علقمة ثقة من أهل اخلري وكذا وثقه حيىي بن معني وسئل عنه وعن عبيدة يف عبد اهللا فلم خيري
 الفقه إال ثالثة زيد بن سعيد علقمة أعلم بعبد اهللا قال ابن املديين مل يكن أحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله يف

  .ثابت وابن مسعود وابن عباس وأعلم الناس بابن مسعود علقمة واألسود وعبيدة واحلارث
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وروى زائدة عن أيب محزة قال قلت لرباح أيب املثىن أليس قد رأيت عبد اهللا قال بلى وحججت مع عمر ثالث حجات وأنا رجل 
ند أبواب كندة فيقرئ عبد اهللا رجالً ويقرئ علقمة رجالً فإذا فرغا تذاكرا أبواب قال وكان عبد اهللا وعلقمة يصفان الناس صفني ع

املناسك وأبواب احلالل واحلرام فإذا رأيت علقمة فال يضرك أن ال ترى عبد اهللا أشبه الناس به مستاً وهدياً وإذا رأيت إبراهيم 
  .النخعي فال يضرك أن ال ترى علقمة أشبه الناس به مستاً وهدياً

ألعمش عن عمارة بن عمري قال قال لنا أبو معمر قوموا بنا إىل أشبه الناس بعبد اهللا هدياً ودالً ومستاً فقمنا معه حىت جلسنا إىل ا
  .علقمة

وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أيب هند قال قلت للشعيب أخربين عن أصحاب عبد اهللا حىت كأين أنظر إليهم قال كان علقمة 
وكان مسروق قد خلط منه ومن غريه وكان الربيع بن خثيم أشد القوم اجتهاداً وكان عبيدة يوازي شرحياً يف العلم أبطن القوم به 

  .والقضاء

روى إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فقال اللهم ارزقين جليساً صاحلاً فجاء فجلس إىل أيب الدرداء فقال له 
  .احلديث" والليل إذا يغشى"ل كيف مسعت ابن أم عبد يقرأ ممن أنت قال من أهل الكوفة قا

وروى اهليثم بن عدي عن جمالد عن الشعيب . وقال شباب شهد علقمة صفني مع علي. وقال األسود إين ألذكر ليلة عرس أم علقمة
  .دة وشريح ومسروققال كان الفقهاء بعد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكوفة يف أصحاب عبد اهللا علقمة وعبي

وروى حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سريين قال أدركت القوم وهم يقدمون مخسة من بدأ باحلارث األعور ثىن بعبيدة ومن 
وروى ابن عون . بدأ بعبيدة ثىن باحلارث مث علقمة الثالث ال شك فيه مث مسروق مث شريح وإن قوماً أخسهم شريح لقوم هلم شأن

حاب عبد اهللا مخسة كلهم فيه عيب وعبيدة أعور ومسروق أحدب وعلقمة أعرج وشريح كوسج واحلارث عن حممد قال كان أص
  .أعور

وروى منصور عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون الناس القرآن ويعلموم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة 
  .يل واحلارث بن قيسعلقمة واألسود ومسروق وعبيدة وأبو ميسرة وعمرو بن شرحب

وروى إسرائيل عن غالب أيب اهلذيل قلت إلبراهيم أعلقمة كان أفضل أو األسود قال علقمة وقد شهد صفني وقال ابن عون سألت 
الشعيب عن علقمة واألسود فقال كان األسود صواماً قواماً كثري احلج وكان علقمة مع البطيء ويدرك السريع وقال مرة اهلمداين 

  . من الربانيني وكان علقمة عقيماً ال يولد لهكان علقمة

وروى عنه إبراهيم قال صليت خلف عمر سنتني وروى مغرية عن إبراهيم أن علقمة واألسود كانا يسافران مع أيب بكر وعمر قال 
  .الشعيب كان علقمة أبطن القوم بابن مسعود

خيافون يوماً "لقمة أعط مسروقاً فكلهم قال إين صائم فقال األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أيت عبد اهللا بشراب فقال أعط ع
  .وقال إبراهيم كان علقمة يقرأ القرآن يف مخس وقال علقمة أطيلوا كر احلديث ال يدرس" تتقلب فيه القلوب واألبصار

    

تصب من دنياهم شيئاً إال األعمش عن شقيق قال كان ابن زياد يراين مع مسروق فقال إذا قدمت فالقين فأتيت علقمة فقال إنك مل 
  .أصابوا من دينك ما هو أفضل منه ما أحب أن يل مع ألفي ألفني وإين أكرم اجلند عليه
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وقال علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأين أنظر . وقال إبراهيم كتب أبو بردة علقمة يف الوفد إىل معاوية فقال له علقمة احمين احمين
  . إنه كان له برذون يراهن عليهقال إبراهيم عن علقمة. إليه يف قرطاس

األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قلنا لعلقمة لو صليت يف املسجد وجلسنا معك فتسأل قال أكره أن يقال 
  .هذا علقمة قالوا لو دخلت على األمراء قال أخاف أن ينتقصوا مين أكثر مما أنتقص منهم

 قد أعطاين اهللا حسن الصوت بالقرآن وكان ابن مسعود يرسل إيل فأقرأ عليه فإذا فرغت وروى إبراهيم عن علقمة قال كنت رجالً
  ".إن حسن الصوت زينة القرآن"من قراءيت قال زدنا فداك أيب وأمي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 علقمة يقرؤه أو يعلمه قال زياد بن حدير يا أبا عبد أبو إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال عبد اهللا ما أقرأ شيئاً وال أعلمه إال
وروى األعمش عن إبراهيم قال كان . الرمحن واهللا ما علقمة بأقرئنا قال بلى واهللا وإن شئت ألخربنك مبا قيل يف قومك وقومه

  .علقمة يقرأ القرآن يف مخس واألسود يف ست وعبد الرمحن بن يزيد يف سبع

بوس بن أيب ظبيان قال قلت أليب ألي شيء كنت تأيت علقمة وتدع أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم جرير بن عبد احلميد عن قا
شريك عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن . قال أدركت ناساً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون علقمة ويستفتونه

  . ألقرؤكميزيد قال قيل البن مسعود ما علقمة بأقرئنا قال بلى واهللا إنه

أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا حممد بن عثمان 
حدثنا ابن منري حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن املسيب بن رافع قال قيل لعلقمة لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم قال 

  . عقيب وأن يقال هذا علقمة فكان يكون يف بيته يعلف غنمه ويقت هلم وكان معه شيء يفرع بينهن إذا تناطحنأكره أن يوطأ

قال . ابن عيينة عن عمر بن سعد قال كان الربيع بن خثيم يأيت علقمة فيقول ما أزور أحداً غريك أو ما أزور أحداً ما أزورك
 خلقوا للجنة فهم أهل هذا البيت علقمة واألسود وقال أبو قيس األودي رأيت إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب إن كان أهل بيت

  .إبراهيم آخذاً بالركاب لعلقمة

األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قال قيل لعلقمة أال تغشى األمراء فيعرفون من نسبك قال ما يسرين أن يل 
 أال تغشى املسجد فتجلس وتفيت الناس قال تريدون أن يطأ الناس عقيب ويقولون هذا مع ألفي ألفني وإين أكرم اجلند عليه فقيل له

حصني عن إبراهيم عن علقمة أنه أوصى قال إذا أنا حضرت فأجلسوا عندي من يلقنين ال إله إال اهللا وأسرعوا يب إىل حفريت . علقمة
  .وال تنعوين إىل الناس فإين أخاف أن يكون ذلك نعياً كنعي اجلاهلية

قال بعض احلفاظ وأحسن أصح األسانيد منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فعلى هذا أصح ذلك شعبة وسفيان عن 
  .منصور وعنهما حيىي القطان وعبد الرمحن بن مهدي وعنهما علي بن املديين وعنه أبو عبد اهللا البخاري رمحهم اهللا

ال أبو نعيم وقعنب بن حمرر سنة إحدى وستني وقال املدائين وحيىي بن بكري وأبو قال اهليثم بن عدي مات علقمة يف خالفة يزيد وق
عبيد وابن معني وابن سعد وعدة مات سنة اثنتني وستني ويقال تويف سنة مخس وستني ويقال سنة ثالث ومل يصح وشذ أبو نعيم 

يب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وقيل عبد الرمحن ابن هانئ النخعي فقال مات سنة اثنتني وسبعني سنة وكذا نقل عن أ
  .غري ذلك وقال أبو نعيم النخعي عاش تسعني سنة

  : ومن طبقته
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  علقمة بن وقاص

حدث عن عمر وعائشة وبالل بن احلارث املزين وعمرو بن العاص وابن . ابن حمصن بن كلدة الليثي العتراوي املدين أحد العلماء
  .يست بالكثرية وثقه ابن سعد والنسائيعمر وطائفة له أحاديث ل

. حدث عنه ولداه عمرو وعبد اهللا والزهري وابن أيب ملكية وحممد بن إبراهيم التيمي وعمرو بن حيىي املازين وله دار باملدينة وعقب

  .مات يف دولة عبد امللك بن مروان حديثه يف الكتب الستة

    

نا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا فاروق قرأت على إسحاق بن طارق أخربكم ابن خليل أنبأ
اخلطايب حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا معمر بن عبد اهللا حدثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال رسول اهللا 

  .قال أبو نعيم تفرد برفعه معمر هذا"  عزائمهإن اهللا حيب أن تقبل رخصه كما حيب أن تؤيت"صلى اهللا عليه وسلم 

  جنادة

حدث عن معاذ بن جبل وعمر وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وبسر بن أيب . ابن أيب أمية األزدي الدوسي من كرباء التابعني
  .أرطاة

دمه وأبو اخلري مرثد اليزين روى عنه ولده سليمان وبسر بن سعيد وجماهد بن جرب ورجاء بن حيوة وعبد الرمحن الصناحبي مع تق
  .وألبيه أيب أمية صحبة ما وامسه كبري مبوحدة. وعلي بن رباح وعمري بن هانئ وعبادة بن نسي وآخرون

ويل جنادة غزو البحر ملعاوية وشهد فتح مصر وقد أدرك اجلاهلية واإلسالم وقد قال إبراهيم بن اجلنيد مسعت حيىي بن معني وسئل 
  .لذي روى عنه جماهد له صحبة قال نعم قلت أهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت قال هو هوأجنادة بن أيب أمية ا

قال ابن يونس تويف سنة مثانني . وأما ابن سعد والعجلي وطائفة فقالوا تابعي شامي وهو الصواب وصح له حديث فيكون مرسالً
  .م بن عدي وتويف سنة سبع وسبعني وقيل غري ذلك واهللا أعلموقال املدائين تويف سنة مخس وسبعني وكذا قال ابن معني وقال اهليث

  مسروق

ابن األجدع اإلمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي اهلمداين الكويف وهو مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية بن عبد اهللا بن مر 
 بن عمر بن عامر بن ناشح بن دافع بن بن سلمان بن معمر ويقال سالمان بن معمر بن احلارث بن سعد بن عبد اهللا ابن وادعة

  .مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن مهدان

  .قال أبو بكر اخلطيب يقال إنه سرق وهو صغري مث وجد فسمي مسروقاً وأسلم أبوه األجدع

شة وابن مسعود حدث هو عن أيب بن كعب وعمر وعن أيب بكر الصديق إن صح وعن أم رومان ومعاذ ابن جبل وخباب وعائ
وعثمان وعلي وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وسبيعة ومعقل بن سنان واملغرية بن شعبة وزيد حىت إنه روى عن عبيد بن عمري بن 

  .عمري قاص مكة

اهللا بن وعنه الشعيب وإبراهيم النخعي وحيىي بن وثاب وعبد اهللا بن مرة وأبو وائل وحيىي بن اجلزار وأبو الضحى وعبد الرمحن بن عبد 
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مسعود وعبيد بن نضيلة ومكحول الشامي وما أراه لقيه وأبو إسحاق وحممد بن املنتشر وحممد بن نشر اهلمداين وأبو األحوص 
  .اجلشمي وأيوب بن هانئ وعمارة بن عمري وحبال بن رفيدة وأنس بن سريين وأبو الشعثاء احملاريب وآخرون

قال أبو داود كان األجدع أفرس فارس . ن أسلموا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلموعداده يف كبار التابعني ويف املخضرمني الذي
  .باليمن قال أبو داود أيضاً ومسروق هو ابن أخت عمرو بن معد يكرب

جمالد عن الشعيب عن مسروق قال لقيت عمر فقال ما امسك فقلت مسروق بن األجدع قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .أنت مسروق بن عبد الرمحن قال الشعيب فرأيته يف الديوان مسروق بن عبد الرمحن" ع شيطاناألجد"

وقال مالك بن مغول مسعت أبا السفر عن مرة قال ما ولدت مهدانية مثل مسروق وقال أيوب الطائي عن الشعيب قال ما علمت أن 
إبراهيم قال كان أصحاب عبد اهللا الذين يقرئون الناس أحداً كان أطلب للعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق وقال منصور عن 

  .ويعلموم السنة علقمة واألسود وعبيدة ومسروقاً واحلارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل

وروى عبد امللك بن أجبر عن الشعيب كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق وكان شريح 
وروى شعبة عن أيب إسحاق حج مسروق فلم ينم إال ساجداً على وجهه حىت . روق ال يستشري شرحياًيستشري مسروقاً وكان مس

  .رجع وروى أنس بن سريين عن امرأة مسروق قالت كان مسروق يصلي حىت تورم قدماه فرمبا جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه

 أيام احلكمني فسطاطي إىل جانبه فأصبح الناس ذات يوم قد املثىن القصري عن حممد بن املنتشر عن مسروق قال كنت مع أيب موسى
حلقوا مبعاوية فرفع أبو موسى رفرف فسطاطه وقال يا مسروق قلت لبيك قال إن اإلمارة ما أمتر فيها وإن امللك ما غلب عليه 

قال . ك علم باملخدججمالد عن الشعيب عن مسروق قالت عائشة يا مسروق إنك من ولدي وإنك ملن أحبهم إيل فهل ل. بالسيف
  .أبو السفر ما ولدت مهدانية مثل مسروق

    

وقال الشعيب ملا قدم عبيد اهللا بن زياد الكوفة قال من أفضل الناس قالوا له مسروق وقال ابن املديين أنا ما أقدم على مسروق أحداً 
  .صلى خلف أيب بكر

  . من أن أغزو سنةجمالد عن الشعيب قال مسروق ألن أفيت يوماً بعدل وحق أحب إيل

قال إبراهيم بن حممد بن املنتشر أهدى خالد بن عبد اهللا بن أسيد عامل البصرة إىل عمي مسروق ثالثني ألفاً وهو يومئذ حمتاج فلم 
  .يقبلها وقال أبو إسحاق السبيعي زوج مسروق بنته بالسائب بن األقرع على عشرة آالف لنفسه جيعلها يف ااهدين واملساكني

ش عن أيب الضحى قال غاب مسروق عامالً على السلسلة سنتني مث قدم فنظر أهله يف خرجه فأصابوا فأساً فقالوا غبت مث األعم
قال سعيد بن جبري قال يل مسروق ما بقي شيء يرغب فيه إال أن نعفر . جئتنا بفأس بال عود قال إنا هللا استعرناها نسينا نردها

  .إال السجود هللا تعاىلوجوهنا يف التراب وما آسى على شيء 

قال وكيع ختلف عن علي مسروق واألسود والربيع بن خيثم وأبو عبد . وقال الكليب شلت يد مسروق يوم القادسية وأصابته آمة
الرمحن السلمي ويقال شهد صفني فوعظ وخوف ومل يقاتل وقيل شهد قتال احلرورية مع علي واستغفر اهللا من تأخره عن علي 

  .لسلسلة بواسطوقيل إن قربه با

وقال حيىي بن معني مسروق ثقة ال يسأل عن مثله . قال أمحد بن حنبل قال ابن عيينة بقي مسروق بعد علقمة ال يفضل عليه أحد
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وقال علي بن املديين ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب . وسأل عثمان بن سعيد حيىي عن مسروق وعروة يف عائشة فلم خيري
وقال العجلي تابعي ثقة كان أحد أصحاب عبد اهللا الذين . يب بكر ولقي عمراً وعلياً ومل يرو عن عثمان شيئاًعبد اهللا صلى خلف أ

  .يقرئون ويفتون وكان يصلي حىت ترم قدماه

روى سعيد بن عثمان التنوخي احلمصي حدثنا علي بن احلسن السامي حدثنا الثوري . وقال ابن سعد كان ثقة له أحاديث صاحلة
بن خليفة عن الشعيب قال غشي على مسروق يف يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة وكان ال يعصي عن فطر 

ابنته شيئاً قال فرتلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب قال ما أردت يب يا بنية قالت الرفق قال يا بنية إمنا طلبت الرفق لنفسي يف يوم 
  . أبو نعيم مات سنة اثنتني وستني وقال حيىي بن بكري وابن سعد وابن منري مات سنة ثالث وستنيقال. كان مقداره مخسني ألف سنة

قال علي بن اجلعد حدثنا شعبة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه أن مسروقاً كان ال يأخذ على القضاء أجراً ويتأول هذه 
ألعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى باملرء علماً أن خيشى اهللا تعاىل وكفى ا" إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم"اآلية 

منصور عن هالل بن يساف قال قال مسروق من سره أن يعلم علم األولني واآلخرين وعلم الدنيا . باملرء جهالً أن يعجب بعمله
  .واآلخرة فليقرأ سورة الواقعة

رة من مجل أمور الدارين ومعىن قوله فليقرأ سورة الواقعة أي يقرأها بتدبري قلت هذا قاله مسروق على املبالغة لعظم ما يف السو
عمرو بن مرة عن الشعيب قال كان مسروق إذا قيل له أبطأت عن علي وعن . وتفكري وحضور وال يكن كمثل احلمار حيمل أسفاراً

أكان " وا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماًوال تقتل"مشاهده فيقول أرأيتم لو أنه حني صف بعضكم لبعض فرتل بينكم ملك فقال 
  .ذلك حاجزاً لكم قالوا نعم قال فواهللا لقد نزل ا ملك كرمي على لسان نبيكم وإا حملكمة ما نسخها شيء

قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق مبصر أخربكم الفتح بن عبد اهللا الكاتب أنبأنا حممد بن عمر القاضي وأبو غالب حممد بن 
ي وحممد بن أمحد الطرائفي قالوا أبأنا حممد بن أمحد بن مسلمة أنبأنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري حدثنا جعفر بن حممد عل

الفريايب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا األعمش قال الفريايب حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا جرير عن 
أربع من كن فيه كان " بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األعمش عن عبد اهللا

ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد "زاد عثمان خالصاً مث اتفقا " منافقاً
  .أيب بكر بهأخرجه مسلم عن " أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

  .قال جمالد عن الشعيب إن مسروقاً قال ألن أقضي بقضية وفق احلق أحب إيل من رباط سنة يف سبيل اهللا أو قال من غزو سنة

    

محاد بن أيب سليمان عن أيب الضحى عن . قال أبو الضحى سئل مسروق عن بيت شعر فقال أكره أن أجد يف صحيفيت شعراً
  .مسروق قال صليت خلف أيب بكر

  سويد بن غفلة

قيل له صحبة ومل يصح بل أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم . ابن عوسجة بن عامر اإلمام القدوة أبو أمية اجلعفي الكويف
  .ومسع كتابه إليهم وشهد الريموك
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  .وحدث عن أيب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأيب بن كعب وبالل وأيب ذر وابن مسعود وطائفة

أبو ليلى الكندي والشعيب وإبراهيم النخعي وسلمة بن كهيل وعبدة بن أيب لبابة وعبد العزيز بن رفيع وميسرة أبو صاحل روى عنه 
وقيل إنه من أقران رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السن فقال نعيم بن ميسرة حدثين بعضهم عن سويد بن غفلة . ومجاعة سواهم

  . وسلم ولدت عام الفيلأنا لدة رسول اهللا صلى اهللا عليه

أمحد حدثنا هشيم أنبأنا . زياد بن خيثمة عن عامر الشعيب قال قال سويد بن غفلة أنا أصغر من النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني
  .هالل بن خباب حدثنا ميسرة أبو صاحل عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلست إليه ومسعت عهده

ان بن وكيع عن يونس بن بكري عن عمرو بن مشر عن إبراهيم ابن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت النيب صلى اهللا عليه سفي
  .أخرجه ابن مندة يف معرفة الصحابة. وسلم أهدب الشعر مقرون احلاجبني واضح الثنايا أحسن شعر وضعه اهللا على رأس إنسان

 اهللا بن الزربقان عن أسامة بن أيب عطاء قال كنت عند النعمان بن بشري فدخل عليه سويد بن مبشر بن إمساعيل عن سليمان بن عبد
غفلة فقال له النعمان بن بشري أمل يبلغين أنك صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة قال ال بل مراراً كان رسول اهللا صلى اهللا 

  .هذا حديث ضعيف اإلسناد كالذي قبله. لناسعليه وسلم إذا نودي باألذان كأنه ال يعرف أحداً من ا

وقد قال زهري بن معاوية حدثنا احلارث بن مسلم بن الرحيل اجلعفي قال قدم الرحيل وسويد بن غفلة حني فرغوا من دفن رسول 
 جعفي حممد بن طلحة بن مصرف عن عمران بن مسلم قال مر رجل من صحابة احلجاج على مؤذن قبيلة. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهو يؤذن فأتى احلجاج فقال أال تعجب من أين مسعت مؤذن اجلعفيني يؤذن باهلجري قال فأرسل فجيء به فقال ما هذا قال ليس يل 
أمر إمنا سويد بن غفلة الذي أمرين ذا قال فأرسل إىل سويد فجيء به فقال ما هذه الصالة قال صليتها مع أيب بكر وعمر وعثمان 

س وكان مضجعاً فقال أصليتها مع عثمان قال نعم قال ال تؤمن قومك وإذا رجعت إليهم فسب فالناً قال نعم فلما ذكر عثمان جل
اخلرييب حدثنا علي بن صاحل قال بلغ سويد بن . مسع وطاعة فلما أدبر قال احلجاج لقد عهد الشيخ الناس وهم يصلون الصالة هكذا

  .انداً وأصاب بكراً يعين يف العام الذي تويف فيهغفلة عشرين ومئة سنة مل ير حمتبياً قط وال متس

  .وقال عاصم بن كليب تزوج سويد بن غفلة بكراً وهو ابن مئة وست وعشرة سنة

  .وعن عمران بن مسلم قال كان سويد بن غفلة إذا قيل له أعطي فالن وويل فالن قال حسيب كسريت وملحي

.  شبهته إال مبا وصف من بيت سويد بن غفلة من زهده وتواضعه رمحه اهللاعن علي بن املديين قال دخلت مرتل أمحد بن حنبل فما

عن ميسره عن سويد بن غفلة قال صليت مع مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم أتانا وروى الوليد بن علي عن أبيه قال كان سويد 
  .بن غفلة يؤمنا يف شهر رمضان يف القيام وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة

د وحممد بن عبد اهللا بن منري وهارون بن حامت مات سويد سنة إحدى ومثانني وقال أبو حفص الفالس مات سنة اثنتني قال أبو عبي
  .ومثانني وقد ذكره صاحب احللية خمتصراً

ني أخربنا عبد احلافظ بن بدران بنابلس أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة مخس عشرة وست مئة أنبأنا أبو شجاع حممد بن احلس
املادرائي بقرائيت أنبأنا طراد بن حممد أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد النرسي حدثنا حممد بن عمرو الرزاز حدثنا أمحد بن عبد اجلبار 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .قلت يا رسول اهللا وإن زىن وإن سرق قال وإن زىن وإن سرق ثالث مرات"  يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنةمن مات ال"وسلم 
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هذا حديث عال متصل اإلسناد وهو يف الصحيحني من طريق زيد بن وهب وأيب األسود الدؤيل عن أيب ذر وإمنا احملفوظ رواية 
  .وهب واهللا أعلمشعبة وجرير الضيب عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن 

  أبو تميم الجيشاني

من أئمة التابعني مبصر وامسه عبد اهللا بن مالك بن أيب األسحم وهو أخو سيف ولدا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقدما املدينة 
  .حدث عن عمر وعلي وأيب ذر ومعاذ بن جبل وقرأ القرآن على معاذ. زمن عمر

قال يزيد بن أيب حبيب كان من . بن علقمة ومرثد بن عبد اهللا اليزين وبكر بن سوادة وغريهمروى عنه عبد اهللا بن هبرية وكعب 
  .أعبد أهل مصر

املقرئ حدثنا ابن هليعة حدثين ابن هبرية مسعت أبا متيم اجليشاين يقول أقرأين معاذ القرآن حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
قال ابن مسعود جاء معاذ فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرئه فأقرأته ما كان معي مث وروى األعمش عن إبراهيم قال . اليمن

  .قال سعيد بن عفري تويف أبو متيم سنة سبع وسبعني. كنت أنا وهو إىل رسول اهللا يقرئنا

  أبو سالم الجيشاني

بن سوادة ويزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن سفيان بن هانئ املصري روى عن أيب ذر وعلي وزيد بن خالد وعنه ابنه سامل وبكر 
  .أيب جعفر وحفيده سعيد بن سامل شهد فتح مصر

  مرة الطيب

حدث عن أيب بكر . ويقال له أيضاً مرة اخلري لعبادته وخريه وعلمه وهو مرة بن شراحيل اهلمداين الكويف خمضرم كبري الشأن
حدث عنه أسلم الكويف وزبيد اليامي وحصني بن عبد الرمحن . اعةالصديق وعمر وأيب ذر وابن مسعود وأيب موسى األشعري ومج

  .وعطاء بن السائب وإمساعيل بن أيب خالد وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني وبلغنا عنه أنه سجد هللا حىت أكل التراب جبهته

أو غريه أن مرة كان يصلي يف سفيان بن عيينة مسعت عطاء بن السائب يقول رأيت مصلى مرة اهلمداين مثل مربك البعري ونقل عطاء 
  .اليوم والليلة ست مئة

قلت ما كان هذا الويل يكاد يتفرغ لنشر العلم وهلذا مل تكثر روايته وهل يراد من العلم إال مثرته مات سنة نيف ومثانني رمحه اهللا 
  .بالكوفة

  الحارث بن قيس
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روى عنه خيثمة بن عبد الرمحن قوله إذا كنت يف . قلما روىاجلعفي الكويف العابد الفقيه قدمي الوفاة صحب علياً وابن مسعود و
  .الصالة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طوالً

تويف زمن معاوية وصلى . وحكى عنه حيىي بن هانئ وأبو داود األعمى وكان كبري القدر ذا عبادة وتأله يذكر مع علقمة واألسود
  .عليه أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه

  ن نفيرجبير ب

أدرك حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وحدث عن أيب بكر . بن مالك بن عامر اإلمام الكبري أبو عبد الرمحن اخلضرمي احلمصي
  .فيحتمل أنه لقيه وعن عمر واملقداد وأيب ذر وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وعائشة وأيب هريرة وعدة

دان وأبو الزاهرية حدير بن كريب وربيعة بن يزيد وشرحبيل بن مسلم وسليم روى عنه ولده عبد الرمحن ومكحول وخالد بن مع
  .بن عامر وآخرون

  .روى سليم بن عامر عنه قال استقبلت اإلسالم من أوله فلم أزل أرى يف الناس صاحلاً وطاحلاً وكان جبري من علماء أهل الشام

ملوكي عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري قال دخلت على أيب سعيد بن منصور حدثنا إمساعيل بن عياش حدثين بشري بن كريب األ
فيه أن ما ذبح . الدرداء وبني يديه جفنة من حلم فقال اجلس فكل فإن كنيسة يف ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذحبوا هلا فأكلت معه

  .ملعبد مباح وإمنا حيرم علينا ما ذبح على نصب

ثد بن مسي عن جبري بن نفري أن يزيد بن معاوية كتب إىل أبيه أن جبري بن نفري قد نشر يف بقية حدثنا علي بن زبيد اخلوالين عن مر
مصري حديثا فقد تركوا القرآن قال فبعث إىل جبري فجاء فقرأ عليه كتاب يزيد فعرف بعضه وأنكر بعضه فقال معاوية ألضربنك 

قد انكسرت عمادها واخنسفت أوتادها وأحبها أصاحبها قال فجاء ضرباً أدعك ملن بعدك نكاالً قال يا معاوية ال تطغ يف إن الدنيا 
أبو الدرداء فأخذ بيد جبري وقال لئن كان تكلم به جبري لقد تكلم به أبو الدرداء ولو شاء جبري أن خيرب أمنا مسعه مين لفعل ولو 

  .ضربتموه لضربكم اهللا بقارعة تترك دياركم بالقع

    

بعد يف زمن أيب الدرداء بل كان شاباً يتطلب العلم وأيضاً فكان يزيد يف آخر مدة أيب الدرداء هذا خرب منكر مل يكن جلبري ذكر 
وممن روى جبري عنهم مالك بن خيامر السكسكي وأبو مسلم اخلوالين وأم . طفالً عمره مخس سنني ولعل قد جرى شيء من ذلك

  . بتوثيقهما غري واحدالدرداء وكان هو كثري بن مرة من أئمة التابعني حبمص وبدمشق قال

قال أبو عبيد وأبو حسان الزيادي مات جبري بن نفري يف سنة مخس وسبعني وأما ابن سعد وشباب وعلي بن عبد اهللا التميمي فقالوا 
  .تويف سنة مثانني

  عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس اإلمام الفقيه أبو بكر النخعي 
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روى عنه إبراهيم النخعي وأبو . سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان ومجاعةأخو األسود بن يزيد حدث عن عثمان وابن مسعود و
وثقه حيىي بن معني . إسحاق السبيعي وعمارة بن عمري وجامع بن شداد ومنصور بن املعتمر وابنه حممد بن عبد الرمحن وآخرون

.وغريه مات بعد مثانني وقد شاخ  

ن أيب خالد عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه رأيت عمر مسح على خفيه وقال ابن سعد روى عن عمر وعبد اهللا قال إمساعيل ب
  .وقال أبو صخرة رأيت على عبد الرمحن بن يزيد عمامة سوداء

  ابنه محمد بن عبد الرحمن

. النخعي يروي عن أبيه وعن عمه األسود وعن عم أبيه علقمة وعنه زبيد واحلكم ومنصور واألعمش واحلسن بن عمرو الفقيمي

  .ابن معني وغريه وقال أبو زرعة رفيع القدر من اجللة وقال حسني اجلعفي كان يقول له الكيس لتلطفه يف العبادةوثقه 

  عمرو بن األسود

العنسي ويقال له عمري بن األسود أبو عياض وقال أبو عبد الرمحن احلمصي نزيل داريا أدرك اجلاهلية واإلسالم وكان من سادة 
دث عن عمر وابن مسعود وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وأم حرام بنت ملحان الشهيدة والعرباض بن ح. التابعني ديناً وورعاً

  .سارية وغريهم

قال أبو زرعة الدمشقي وأبو احلسن بن مسيع عمرو بن . حدث عنه جماهد وخالد بن معدان وأبو راشد احلرباين ويونس ابن سيف
  . اجلهاد من صحيح البخاري عمري بن األسود وجعلهما ابن سعد اثننيقلت حديثه يف. األسود هو عمري يكىن أبا عياض

بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد احلمن بن جبري قال حج عمرو بن األسود فلما انتهى إىل املدينة نظر إليه ابن عمر وهو يصلي 
 وال خشوعاً وال لبسة برسول اهللا صلى فسأل عنه فقيل شامي يقال له عمرو بن األسود فقال ما رأيت أحداً أشبه صالة وال هدياً

  .اهللا عليه وسلم من هذا الرجل

عبد الوهاب بن جندة حدثنا بقية عن أرطاة بن املنذر حدثين رزيق أبو عبد اهللا األهلاين أن عمرو بن األسود قدم املدينة فرآه ابن عمر 
عليه وسلم فلينظر إىل هذا مث بعث إليه بقرى وعلف ونفقة يصلي فقال من سره أن ينظر إىل أشبه الناس صالة برسول اهللا صلى اهللا 

  .فقبل ذلك ورد النفقة

أمحد يف مسنده حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن ضمرة بن حبيب وحكيم بن عمري قاال قال عمر بن اخلطاب من 
إمساعيل بن عياش وحممد بن حرب عن . بن األسودسرة أن ينظر إىل هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلينظر إىل هدي عمرو 

إمساعيل بن عياش حدثين شرحبيل بن مسلم عن . أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة وحده عن عمرو بن األسود أنه مر على عمر
لفتح بن عبد قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق أنبأنا ا. عمرو بن األسود العنسي أنه كان يدع كثرياً من الشبع خمافة األشر

السالم أنبأنا أبو غالب حممد بن علي وأبو الفضل األرموي وحممد بن أمحد الطرائفي قالوا أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املسلمة 
ن أنبأنا عبيد اهللا ابن عبد الرمحن الزهري حدثنا جعفر بن حممد الفريايب حدثنا إبراهيم بن العالء احلمصي حدثنا إمساعيل بن عياش ع

حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن األسود العنسي أنه كان إذا خرج من املسجد قبض بيمينه على مشاله فسئل عن ذلك 
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  .فقال خمافة أن تنافق يدي

  .تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان. قلت ميسكها خوفاً من أن خيطر بيده يف مشيته فإن ذلك من اخليالء

  نسيأما عمير بن هانئ الع

الداراين فتابعي صغري جليل ويل اخلراج بدمشق لعمر بن عبد العزيز وقد سار رسوالً إىل احلجاج وهو حياصر ابن الزبري وروى عن 
  .ابن عمر وله ترمجة مطولة يف تاريخ دمشق قتل وأيت برأسه إىل مروان احلمار يف سنة سبع وعشرين ومئة رمحه اهللا

  أبو األسود

    

وحدث عن عمر وعلي . لي العالمة الفاضل قاضي البصرة وامسه ظامل بن عمرو على األشهر ولد يف أيام النبوةالدؤيل ويقال الدي
  .وأيب بن كعب وأيب ذر وعبد اهللا بن مسعود والزبري بن العوام وطائفة

ن بن أعني وحيىي بن وقال أبو عمرو الداين قرأ القرآن على عثمان وعلي قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي ومحرا
  .يعمر

وحدث عنه ابنه وحيىي بن يعمر وابن بريدة وعمر موىل . قلت الصحيح أن محران هذا إمنا قرأ على أيب حرب بن أيب األسود نعم
  .قال أمحد العجلي ثقة كان أول من تكلم يف النحو. غفرة وآخرون

ه قاتل أبو األسود يوم اجلمل مع علي بن أيب طالب وكان من وقال الواقدي أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال غري
قال فأراه أبو األسود وما . وجوه الشيعة ومن أكملهم عقالً ورأياً وقد أمره علي رضي اهللا عنه بوضع شيء يف النحو ملا مسع اللحن

  .وضع فقال علي ما أحسن هذا النحو الذي حنوت فمن مث مسي النحو حنواً

ونقل ابن داب أن أبا األسود وفد على معاوية بعد مقتل علي فأدىن . ود أدب عبيد اهللا ابن األمري زياد ابن أبيهوقيل إن أبا األس
قال حممد بن سالم اجلمحي أبو األسود هو أول من وضع باب الفاعل واملفعول واملضاف وحرف الرفع . جملسه وأعظم جائزته

  .روالنصب واجلر واجلزم فأخذ ذلك عنه حيىي بن يعم

، فقال ما ظننت أن 3التوبة " أن اهللا بريء من املشركني ورسوله: "قال أبو عبيدة أخذ أبو األسود عن علي العربية فسمع قارئاً يقرأ
أمر الناس قد صار إىل هذا فقال لزياد األمري ابغين كاتباً لقناً فأتى به فقال له أبو األسود إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط 

عاله وإذا رأيتين قد ضممت فمي فانقط نقطه بني يدي احلرف وإن كسرت فانقط نقطة حتت احلرف فإذا أتبعت شيئاً من نقطه أ
  .ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتني فهذا نقط أيب األسود

 فقال احلصباء بالرمضاء وقال املربد حدثنا املازين قال السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن بنت أيب األسود قالت له ما أشد احلر
قالت إمنا تعجبت من شدته فقال أوقد حلن الناس فأخرب بذلك علياً رضي اهللا عنه فأعطاه أصوالً بىن منها وعمل بعده عليها وهو 

أول من نقط املصاحف وأخذ عنه النحو عنبسة الفيل وأخذ عن عنبسة ميمون األقرن مث أخذه عن ميمون عبد اهللا بن أيب إسحاق 
  .رمي وأخذه عنه عيسى بن عمر وأخذه عنه اخلليل بن أمحد وأخذه عنه سيبويه وأخذه عنه سعيد األخفشاحلض
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يعقوب احلضرمي حدثنا سعيد بن سلم الباهلي حدثنا أيب عن جدي عن أيب األسود قال دخلت على علي فرأيته مطوقاً فقلت فيم 
أضع كتاباً يف أصول العربية فقلت إن فعلت هذا أحييتنا فأتيته بعد أيام تتفكر يا أمري املؤمنني قال مسعت ببلدكم حلناً فأردت أن 

الكالم كله اسم وفعل وحرف فاالسم ما أنبأ عن املسمى والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى واحلرف وما : فألقى إيل صحيفة فيها
  .يهأنبأ عن معىن ليس باسم وال فعل مث قال يل زده وتتبعه فجمعت أشياء مث عرضتها عل

عمر بن شبة حدثنا حيان بن بشر حدثنا حيىي بن آدم عن أيب بكر عن عاصم قال جاء أبو األسود إىل زياد فقال أرى العرب قد 
خالطت العجم فتغريت ألسنتهم أفتأذن يل أن أضع للعرب كالماً يقيمون به كالمهم قال ال قال فجاء رجل إىل زياد فقال أصلح اهللا 

  . بنون فقال ادع يل أبا األسود فدعي فقال ضع للناس الذي يتك عنهاألمري تويف أبانا وترك

قال اجلاحظ أبو األسود مقدم يف طبقات الناس كان معدوداً يف الفقهاء والشعراء واحملدثني واألشراف والفرسان واألمراء والدهاة 
  .والنحاة واحلاضري اجلواب والشيعة والبخالء والصلع األشراف

بو األسود ظامل بن عمرو بن ظامل وقيل جده سفيان ويقال هو عثمان بن عمرو ويقال عمرو بن ظامل وأنه ويل ومن تاريخ دمشق أ
  .قضاء البصرة زمن علي

قال احلازمي أبو األسود الدويل منسوب إىل دول بين حنيفة بن جليم وقال أبو اليقظان الدول بضم الدال وسكون الواو من بكر بن 
فروة بن نفاثة صاحب بعض الشام يف اجلاهلية وزعم يونس أن الدول امرأة من كنانة وهم رهط أيب األسود وائل عددهم كثري منهم 

  .وأما بنو عدي بن الدول فلهم عدد كثري باحلجاز منهم عمرو بن جندل والد أيب األسود ظامل وأمه من بين عبد الدار بن قصي

    

قال أبو حممد بن قتيبة الدول يف بين حنيفة والديل يف بين عبد . ة الدول بن جلوقال ابن حبيب يف عرتة الدول بن سعد مناة ويف ضب
وقال أبو علي الغساين أبو األسود الدؤيل على زنة العمري هكذا يقول . القيس والدئل باهلمز يف كنانة منهم أبو األسود الدئلي

  .البصريون منسوب إىل دول حي بن كنانة

وقال ابن فارس الدؤيل بضم الدال وفتح اهلمزة قبيلة من . ألصل وكان مجاعة يقولون الديليوقال عيسى بن عمر بالكسر على ا
كنانة قال والدئل يعين بكسر اهلمزة يف عبد القيس وقال أبو عبد اهللا البخاري الديل من بين حنيفة والدول من كنانة وقال حممد بن 

وقال املربد بضم الدال وفتح اهلمزة من الدئل بالكسر هي دابة امتنعوا من سالم اجلمحي أبو األسود الدئلي بضم الدال وكسر اهلمزة 
  .الكسر لئال يوالوا بني الكسرات كما قالوا يف النمر النمري

فيجيء يف أيب األسود الدويل والديلي . قال ابن حبيب يف تغلب الديل ويف عبد القيس ويف إياد ويف األزد انتهى ما نقله احلازمي
  .ئلي وقال ابن السيد الدئل بكسر اهلمزة ال أعلم فيه خالفاًوالدؤيل والد

وقد قال غري واحد إن ابن ماكوال واحلازمي ومها يف أن فروة بن نفاثة من الدول بل هو جذامي وجذام والدول ال جيتمعان إال يف 
  .سبأ بن يشجب

 الصحيح وقيل مات قبيل ذلك وعاش مخساً قال حيىي بن معني مات أبو األسود يف طاعون اجلارف سنة تسع وستني وهذا هو
  .ومثانني سنة وأخطأ من قال تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز
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  األحنف بن قيس

امسه ضحاك وقيل صخر . ابن معاوية بن حصني األمري الكبري العامل النبيل أبو حبر التميمي أحد من يضرب حبلمه وسؤدده املثل
  . وامليل كان سيد متيم أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفد على عمروشهر باألحنف حلنف رجليه وهو العوج

  .حدث عن عمر وعلي وأيب ذر والعباس وابن مسعود وعثمان بن عفان وعدة

وعنه عمرو بن جاوان واحلسن البصري وعروة بن الزبري وطلق ابن حبيب وعبد اهللا بن عمرية ويزيد بن الشخري وخليد العصري 
  .هو قليل الروايةوآخرون و

قال ابن سعد كان ثقة مأموناً قليل احلديث وكان صديقاً ملصعب ابن الزبري فوفد عليه إىل . كان من قواد جيش علي يوم صفني
  .الكوفة فمات عنده بالكوفة

 وأمه باهلية قال سليمان بن أيب شيخ كان أحنف الرجلني مجيعاً ومل يكن له إال بيضة واحدة وامسه صخر بن قيس أحد بين سعد
  : فكانت ترقصه وتقول

 أخافها من نسله وقلة  لوال حنف برجله واهللا

    ما كان في فتيانكم من مثله

محاد . قلت هذا فيه نظر مها يصغران عن ذلك. قال أبو أمحد احلاكم هو افتتح مرو الروذ وكان احلسن وابن سريين يف جيشه ذاك
حنف بن قيس قال بينا أنا أطوف بالبيت يف زمن عثمان إذ لقيين رجل من بين ليث بن سلمة عن علي بن زيد عن احلسن عن األ

فأخذ بيدي فقال أال أبشرك قلت بلى قال أما تذكر إذ بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قومك بين سعد أدعوهم إىل 
: ناً فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقالاإلسالم فجعلت أخربهم وأعرض عليهم فقلت إنه يدعو إىل خري وما أمسع إال حس

  .فكان األحنف يقول فما شيء أرجى عندي من ذلك رواه أمحد يف مسنده" اللهم اغفر لألحنف"

العالء بن الفضل املنقري حدثنا العالء بن جرير حدثين عمر بن مصعب بن الزبري عن عمه عروة حدثين األحنف أنه قدم على عمر 
قد فتح اهللا عليكم تستر وهي من أرض البصرة فقال رجل من املهاجرين يا أمري املؤمنني إن هذا يعين األحنف الذي بفتح تستر فقال 

كف عنا بين مرة حني بعثنا رسول اهللا يف صدقام وقد كانوا مهوا بنا قال األحنف فحبسين عمر عنده سنة يأتيين يف كل يوم وليلة 
 فقال يا أحنف هل تدري مل حبستك عندي قلت ال يا أمري املؤمنني قال إن رسول اهللا صلى اهللا فال يأتيه عين إال ما حيب مث دعاين

  .عليه وسلم حذرنا كل منافق عليم فخشيت أن تكون منهم فامحد اهللا يا أحنف

نة وأنا محاد عن ابن جدعان عن احلسن عن األحنف قال احتبسين عمر عنده حوالً وقال قد بلوتك وخربتك فرأيت عالنتيك حس
  .أرجو أن تكون سريرتك مثل عالنيتك وإنا كنا نتحدث إمنا يهلك هذه األمة كل منافق عليم

    

قال العجلي األحنف بصري ثقة كان سيد قومه وكان أعور أحنف دميماً قصرياً كوسجاً له بيضة واحدة حبسه عمر سنة خيتربه 
طب فأعجب عمر منطقه قال كنت أخشى أن تكون منافقاً عاملاً فاحندر معمر عن قتادة قال قدم األحنف فخ. فقال هذا واهللا السيد

  .إىل مصرك فإين أرجو أن تكون مؤمناً
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  .وعن األحنف قال كذبت مرة واحدة سألين عمر عن ثوب بكم أخذته فأسقطت ثلثي الثمن

عمر منهم األحنف بن قيس فتكلم يونس بن بكري حدثنا السري بن إمساعيل عن الشعيب قال وفد أبو موسى وفداً من البصرة إىل 
كل رجل يف خاصة نفسه وكان األحنف يف آخر القوم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد يا أمري املؤمنني فإن أهل مصر نزلوا 
اجلنان منازل فرعون وأصحابه وإن أهل الشام نزلوا منازل قيصر وأصحابه وإن أهل الكوفة نزلوا منازل كسرى ومصانعه يف األار و

ويف مثل عني البعري وكاحلوار يف السلى تأتيهم مثارهم قبل أن تبلغ وإن أهل البصرة نزلوا يف أرض سبخة زعقة نشاشة ال جيف تراا 
وال ينبت مرعاها وطرفها يف حبر أجاج وطرف يف فالة ال يأتينا شيء إال يف مثل مريء النعامة فارفع خسيستنا وانعش وكيستنا وزد 

عياالً ويف رجالنا رجاالً وصغر درمهنا وكرب قفيزنا ومر لنا بنهر نستعذب منه فقال عمر عجزمت أن تكونوا مثل هذا هذا يف عيالنا 
  .واهللا السيد قال فما زلت أمسعها بعد ويف رواية يف مثل حلقوم النعامة

تح ابن عامر أبرشهر صلحاً ويقال عنوة قال خليفة توجه ابن عامر إىل خراسان وعلى مقدمته األحنف فلقي أهل هراة فهزمهم فافت
قال ابن سريين كان األحنف . وبعث األحنف يف أربعة آالف فتجمعوا له مع طوقان شاه فاقتتلوا قتاالً شديداً فهزم اهللا املشركني

  : حيمل ويقول

  أن يخضب القناة أو تندقا  على كل رئيس حقاً إن

وعن ابن إسحاق أن ابن عامر خرج من . ئة ألف مث أتى خوارزم فلم يطقها فرجعوقيل سار األحنف إىل بلخ فصاحلوه على أربع م
خرسان معتمراً قد أحرم منها وخلف على خراسان األحنف ومجع أهل خراسان مجعاً كبرياً وجتمعوا مبرو فالتقاهم األحنف فهزمهم 

  .وكان ذلك اجلمع مل يسمع مبثله

ذكر بين متيم فذمهم فقام األحنف فقال يا أمري املؤمنني ائذن يل قال تكلم قال إنك ابن علية عن أيوب عن حممد قال نبئت أن عمر 
ذكرت بين متيم فعممتهم بالذم وإمنا هم من الناس فيهم الصاحل والطاحل فقال صدقت فقام احلتات وكان يناوئه فقال يا أمري املؤمنني 

  .ائذن يل فأتكلم قال اجلس فقد كفاكم سيدكم األحنف

قتادة عن احلسن قال ما . جدعان عن احلسن أن عمر كتب إىل أيب موسى ائذن لألحنف بن قيس وشاوره وامسع منهروى ابن 
  .قال ابن املبارك قيل لألحنف مب سودوك قال لو عاب الناس املاء مل أشربه. رأيت شريف قوم كان أفضل من األحنف

  : عروقيل عاشت بنو متيم حبلم األحنف أربعني سنة وفيه قال الشا

 مهابة منه خشوعا ظللن  إذا األبصار أبصرت ابن قيس

وقيل لألحنف إنك كبري والصوم يضعفك قال إين أعده لسفر . وقال خالد بن صفوان كان األحنف يفر من الشرف والشرف يتبعه
 أحنف على أن طويل وقيل كانت عامة صالة األحنف بالليل وكان يضع أصبعه على املصباح مث يقول حس ويقول ما محلك يا

مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو كعب صاحب احلرير حدثنا أبو األصفر أن األحنف استعمل على خراسان . صنعت كذا يوم كذا
  .فأجنب يف ليلة باردة فلم يوقظ غلمانه وكسر ثلجاً واغتسل

  .هل ذاك وإن تعذبين فأنا أهل ذاكوقال عبد اهللا بن بكر املزين عن مروان األصفر مسع األحنف يقول اللهم إن تغفر يل فأنت أ

ابن عون عن احلسن قال ذكروا عن معاوية شيئاً . قال مغرية ذهبت عني األحنف فقال ذهبت من أربعني سنة ما شكوا إىل أحد
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  .فتكلموا واألحنف ساكت فقال يا أبا حبر مالك ال تتكلم قال أخشى اهللا إن كذبت وأخشاكم إن صدقت

ري يف جمرى البول مرتني كيف يتكرب قال سليمان التيمي قال األحنف ثالث يف ما أذكرهن إال ملعترب ما وعن األحنف عجبت ملن جي
  .أتيت باب سلطان إال أن أدعى وال دخلت بني اثنني حىت يدخالين بينهما وما أذكر أحداً بعد أن يقوم من عندي إال خبري

    

ي عرفت له وإن كان دوين رفعت قدري عنه وإن كان مثلي تفضلت عليه وعنه ما نازعين أحد إال أخذت أمري بأمور إن كان فوق
وقيل إن رجالً خاصم األحنف وقال لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً فقال لكنك إن قلت عشراً . وعنه قال لست حبليم ولكين أحتامل

 ال يعنيين كما عناك من أمري ما ال وقيل إن رجالً قال لألحنف مب سدت وأراد أن يعيبه قال األحنف بتركي ما. مل تسمع واحدة
  .يعنيك

األصمعي عن معتمر بن حيان عن هشام بن عقبة أخي ذي الرمة قال شهدت األحنف بن قيس وقد جاء إىل قوم يف دم فتكلم فيه 
دة وإن النيب وقال احتكموا قالوا حنتكم ديتني قال ذاك لكم فلما سكتوا قال أنا أعطيكم ما سألتم فامسعوا إن اهللا قضى بدية واح

صلى اهللا عليه وسلم قضى بدية واحدة وإن العرب تعاطى بينها دية واحدة وأنتم اليوم تطالبون وأخشى أن تكونوا غداً مطلوبني فال 
  .ترضى الناس منكم إال مبثل ما سننتم قالوا ردها إىل دية

وقال من أسرع إىل الناس مبا يكرهون قالوا . أمحقعن األحنف ثالثة ال ينتصفون من ثالثة شريف من دينء وبر من فاجر وحليم من 
  .وعنه الكامل من عدت سقطاته. فيه ما ال يعلمون وعنه سئل ما املروءة قال كتمان السر والبعد من الشر

 يف وعنه قال رأس األدب آلة املنطق ال خري يف قول بال فعل وال يف منظر بال خمرب وال يف مال بال جود وال يف صديق بال وفاء وال
  .فقه بال ورع وال يف صدقة إال بنية وال يف حياة إال بصحة وأمن

هشام عن احلسن قال رأى األحنف يف يد رجل درمهاً فقال ملن هذا قال يل قال . وعنه العتاب مفتاح الثقاىل والعتاب خري من احلقد
  : ليس هو لك حىت خترجه يف أجر أو اكتساب شكر ومتثل

  ذا أنفقته فالمال لكوإ  للمال إذا أمسكته أنت

وعنه قال جنبوا جمالسنا ذكر النساء والطعام إين . وقيل كان األحنف إذا أتاه رجل واسع له فإن مل يكن له سعة أراه كأنه يوسع له
  .أبغض الرجل يكون وصافاً لفرجه وبطنه

عدل يسعهم وإن كانوا حبسوا يف احلق فالعفو وقيل إنه كلم مصعباً يف حمبوسني قال أصلح اهللا األمري إن كانوا حبسوا يف باطل فال
  .وعنه قال ال ينبغي لألمري الغضب ألن الغضب يف القدرة لقاح السيف والندامة. يسعهم

األصمعي قال عبد امللك بن عمري قال قدم علينا األحنف الكوفة مع مصعب فما رأيت صفة تذم إال رأيتها فيه كان ضئيالً صعل 
  .ئل الذقن ناتئ الوجنة باخق العني خفيف العارضني أحنف الرجلني فكان إذا تكلم جال عن نفسهالرأس متراكب األسنان ما

وقيل كان ملتصق األلية فشق له وقال ابن . الصعل صغر الرأس والبخق واخنساف العني واحلنف أن تفتل كل رجل على صاحبتها
  .األعرايب األحنف الذي ميشي على ظهر قدمه

احلذاء عن ابن سريين عن األحنف قال مسعت خطبة أيب بكر وعمر واخللفاء فما مسعت الكالم من خملوق علي بن عاصم عن خالد 
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  .أفخم وال أحسن من أم املؤمنني عائشة

وعنه ال يتم أمر السلطان إال بالوزراء واألعوان وال ينفع الوزراء واألعوان إال باملودة والنصيحة وال تنفع املودة والنصيحة إال بالرأي 
  .والعفة

قيل كان زياد معظماً لألحنف فلما ويل بعده ابنه عبيد اهللا تغري أمر األحنف وقدم عليه من هو دونه مث وفد على معاوية يف األشراف 
فقال لعبيد اهللا أدخلهم علي على قدر مراتبهم فأخر األحنف فلما رآه معاوية أكرمه ملكان سيادته وقال إيل يا أبا حبر وأجلسه معه 

 عنهم فأخذوا يف شكر عبيد اهللا بن زياد وسكت األحنف فقال له مل ال تتكلم قال إن تكلمت خالفتهم قال اشهدوا أين قد وأعرض
عزلت عبيد اهللا فلما خرجوا كان فيهم من يروم اإلمارة مث أتوا معاوية بعد ثالث وذكر كل واحد شخصاً وتنازعوا فقال معاوية ما 

حداً من أهل بيتك مل جتد مثل عبيد اهللا فقال قد أعدته قال فخال معاوية بعبيد اهللا وقال كيف ضيعت تقول يا أبا حبر قال إن وليت أ
  .مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت فلما رجع عبيد اهللا جعل األحنف صاحب سره

قبة قال حضرت جنازة األحنف عبد الرمحن بن القاسم املصري الفقيه عن أيب شريح املعافري عن عبد الرمحن بن عمارة بن ع
  .بالكوفة فكنت فيمن نزل قربه فلما سويته رأيته قد فسح له مد بصري فأخربت بذلك أصحايب فلم يروا ما رأيت

    

قال أبو عمرو بن العالء تويف األحنف يف دار عبيد اهللا بن أيب غضنفر فلما ديل يف حفرته أقبلت بنت ألوس والسعدي وهي على 
وقفت عليه وقالت من املواىف به حفرته لوقت محامه قيل هلا األحنف بن قيس قالت واهللا لئن كنتم سبقتمونا إىل راحلتها عجوز ف

االستمتاع به يف حياته ال تسبقونا إىل الثناء عليه بعد وفاته مث قالت هللا درك من جمن يف جنن ومدرج يف كفن وإنا هللا وإنا إليه 
نا بفقدك أن يوسع لك يف قربك وأن يغفر لك يوم حشرك أيها الناس إن أولياء اهللا يف بالده راجعون نسأل من ابتالنا مبوتك وفجع

هم شهوده على عباده وإنا لقائلون حقاً ومثنون صدقاً وهو أهل حلسن الثناء أما والذي كنت من أجله يف عدة ومن احلياة يف مدة 
 عند انقضاء أجلك لقد عشت مودوداً محيداً ومت سعيداً فقيداً ولقد ومن املضمار إىل غاية ومن اآلثار إىل اية الذي رفع عملك

  .كنت عظيم احللم فاضل السلم رفيع العماد واري الزناد منري احلرمي سليم األدمي عظيم الرماد قريب البيت من الناد

لفسوي مات األحنف سنة سبع قال ا. قال قرة بن خالد حدثنا أبو الضحاك أنه أبصر مصعباً ميشي يف جنازة األحنف بغري رداء
قلت قد استقصى . وستني وقال غريه تويف سنة إحدى وسبعني وقال مجاعة مات يف إمرة مصعب بن الزبري على العراق رمحه اهللا

  .احلافظ بن عساكر ترمجة األحنف يف كراريس وطولتها أنا يف تاريخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل

  عاصم بن عمر بن الخطاب

 أبو عمرو القرشي العدوي ولد يف أيام النبوة وحدث عن أبيه وأمه هي مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح األنصارية الفقيه الشريف
وكان طويالً جسيماً حىت قيل كان ذراعه ذراعاً وحنواً من شرب وكان من نبالء الرجال ديناً وخرياً صاحلاً وكان بليغاً فصيحاً شاعراً 

  .حدث عنه ولداه حفص وعبيد اهللا وعروة بن الزبري. عزيز ألمهوهو جد اخلليفة عمر بن عبد ال

  : مات سنة سبعني فرثاه ابن عمر أخوه حيث يقول. قال أبو حامت ال يروى عنه سوى حديث واحد

  فعشنا جميعاً أو ذهبن بنا معا  المنايا كن خلفن عاصماً فليت
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  أسلم

 العمري موىل عمر بن اخلطاب قيل هو من سيب عني التمر وقيل هو مياين وقيل الفقيه اإلمام أبو زيد ويقال أبو خالد القرشي العدوي
  .حبشي اشتراه عمر مبكة إذ حج بالناس يف العام الذي يلي حجة الوداع زمن الصديق

كر قال الواقدي مسعت أسامة بن زيد بن أسلم يقول حنن قوم من األشعريني ولكنا ال ننكر منة عمر رضي اهللا عنه حدث عن أيب ب
وعمر وعثمان ومعاذ وأيب عبيدة بن اجلراح وكعب األحبار وابن عمر وطائفة حدث عنه ابنه زيد والقاسم بن حممد ونافع موىل ابن 

  .عمر ومسلم بن جندب وآخرون

هشام بن قال القاسم بن حممد عن أسلم قال قدمنا اجلابية مع عمر فأتينا بالطالء وهو مثل عقيد الرب قلت هو الدبس املرمل حدثنا 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال اشتراين عمر سنة اثنيت عشرة وهي السنة اليت قدم فيها باألشعث بن قيس أسرياً وأنا أنظر إليه يف 

احلديد يكلم أبا بكر وهو يقول له فعلت وفعلت حىت كان آخر ذلك أمسع األشعث يقول يا خليفة رسول اهللا استبقين حلربك 
  .ليه الصديق وزوجه أخته أم فروة فولدت له حممد بن األشعثوزوجين أختك فمن ع

  .قال جويرية بن أمساء عن نافع قال حدثين أسلم موىل عمر احلبشي األسود واهللا ما أريد عيبه بلغين أن بنيه يقولون إم عرب

 ال يلزمه أحداً من أصحابك ال خيرج وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال ابن عمر يا أبا خالد إين أرى أمري املؤمنني يلزمك لزوماً
سفراً إال وأنت معه فأخربين عنه قال مل يكن أوىل القوم بالظل وكان يرحل رواحلنا ويرحل رحله وحده ولقد فرغنا ذات ليلة وقد 

  : رحل رحالنا وهو يرحل رحله ويرجتز

  وإلبسن له القميص واعتم  يأخذ الليل عليك بالهم ال

 األقوام حتى تخدم وإخدم  شريك نافع وأسلم وكن

  .رواه القعنيب عن يعقوب بن محاد عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه

    

زيد بن أسلم عن أبيه كان عمر إذا بعثين إىل بعض ولده قال ال تعلمه ملا أبعث إليه خمافة أن يلقنه الشيطان كذبة فجاءت امرأة لعبيد 
سى ال ينفق علي وال يكسوين فقال وحيك ومن أبا عيسى قالت ابنك قال وهل لعيسى من اهللا بن عمر ذات يوم فقالت إن أبا عي

أب فبعثين إليه وقال ال ختربه فأتيته وعنده ديك ودجاجة هنديان قلت أجب أباك قال وما يريد قلت اين أن أخربك قال فإين 
نيهما فلما جئت إىل عمر قال أخربته فواهللا ما استطعت أعطيك الديك والدجاجة قال فاشترطت عليه أن ال خيرب عمر وأخربته فأعطا

أن أقول ال فقلت نعم فقال أرشاك قلت نعم وأخربته فقبض على يدي بيساره وجعل ميصعين بالدرة وأنا أنزو فقال إنك جلليد مث 
  .قال أتكتين بأيب عيسى وهل لعيسى من أب

 خالفة عبد امللك وقال أبو زرعة مدين ثقة ويقال عاش مئة وأربع عشرة قال أبو عبيد تويف أسلم سنة مثانني وقال ابن سعد مات يف
  .سنة ومل يصح ذلك

  شريح القاضي
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هو الفقيه أبو أمية شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي قاضي الكوفة ويقال شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل ويقال وهو 
ومل يصح بل هو ممن أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وانتقل من اليمن من أوالده الفرس الذين كانوا باليمن يقال له صحبه 

  .زمن الصديق

حدث عن عمر وعلي وعبد الرمحن بن أيب بكر وهو نزر احلديث حدث عنه قيس بن أيب حازم ومرة الطيب ومتيم بن سلمة 
سحاق الشيباين عن الشعيب قال كتب عمر إىل شريح إذا والشعيب وإبراهيم النخعي وابن سريين وغريهم وثقه حيىي بن معني قال أبو إ

أتاك أمر يف كتاب اهللا فاقض به فإن مل يكن يف كتاب اهللا وكان يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاقض به فإن مل يكن فيهما 
 أرى مؤامرتك إياي إال أسلم فاقض مبا قضى به أئمة اهلدى فإن مل يكن فأنت باخليار إن شئت جتتهد رأيك وإن شئت تؤامرين وال

صح أن عمر واله قضاء الكوفة فقيل أقام على قضائها ستني سنة وقد قضى بالبصرة سنة وفد زمن معاوية إىل دمشق وكان . لك
  .يقال له قاضي املصرين

ه معاوية عن شريح أنه قال أمحد بن علي األبار حدثنا علي بن عبد اهللا بن معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي حدثنا أيب عن أبي
فجاء م والنيب " جئ م: "جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال يا رسول اهللا أن يل أهل بيت ذوي عدد باليمن قال

روى عباس عن حيىي قال شريح القاضي هو ابن شرحبيل ثقة أبو معشر الرباء عن هشام عن حممد . صلى اهللا عليه وسلم قد قبض
  . ممن أنت قال ممن أنعم اهللا عليه باإلسالم وعدادي يف كندةقلت لشريح

  .وقيل إنه إمنا خرج من اليمن ألن أمه تزوجت بعد أبيه فاستحيا من ذلك فخرج وكان شاعراً قائفاً

روى أشعث عن ابن سريين قال أدركت . قال أبو نعيم حدثتنا أم داود الوابشية قالت خاصمت إىل شريح وكان ليس له حلية
كوفة وا أربعة ممن يعد بالفقه فمن بدأ باحلارث ثىن بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثىن باحلارث مث علقمة مث شريح وإن أربعة أخسهم ال

  .شريح خليار

  .وقال الشعيب كان شريح أعلمهم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه يف علم القضاء

قال الشعيب بعث عمر ابن سور على قضاء البصرة وبعث شرحيا قال أبو وائل كان شريح يقل غشيان ابن مسعود لالستغناء عنه و
  .على قضاء الكوفة

جمالد عن الشعيب أن عمر رزق شرحياً مائة درهم على القضاء الثوري عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي أن علياً مجع الناس يف 
دهم ومل يبق إال شريح فجثا على ركبتيه وجعل يسأله الرحبة وقال إين مفارقكم فاجتمعوا يف الرحبة فجعلوا يسألونه حىت نفد ما عن

  .فقال له علي اذهب فأنت أقضى العرب

أخربنا عمر بن حممد ومجاعة مسعوا ابن الليت أنبأنا أبو الوقت أنبأنا الداودي . قال إبراهيم النخعي كان شريح يقضي بقضاء عبد اهللا
الدارمي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إمساعيل عن عامر قال جاءت امرأة إىل أنبأنا ابن محوية أنبأنا عيسى بن عمر حدثنا أبو حممد 

علي رضي اهللا عنه ختاصم زوجها طلقها فقالت قد حضت يف شهرين ثالث حيض فقال علي لشريح اقض بينهما قال يا أمري 
يزعم أا حاضت ثالث حيض تطهر املؤمنني وأنت ها هنا قال اقض بينهما قال إن جاءت من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته 

  .عند كل قرء وتصلي جاز هلا وإال فال قال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت
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الثوري عن أيب هاشم أن فقيهاً جاء إىل شريح فقال ما . جرير عن مغرية قال عزل ابن الزبري شرحياً عن القضاء فلما ويل احلجاج رده
قال سفيان عن أيب حصني قال قال خصم لشريح قد علمت من أين أتيت . لناس أحدثوا فأحدثتالذي أحدثت يف القضاء قال إن ا

  .فقال شريح لعن اهللا الراشي واملرتشي والكاذب

واختصم إليه غزالون فقال . وقال ابن سريين كان شريح يقول للشاهدين إمنا يقضي على هذا الرجل أنتما وإين ملتق بكما فاتقيا
نا قال بلى سنتكم بينكم زهري بن معاوية حدثنا عطاء بن السائب قال مر علينا شريح فقلت رجل جعل داره بعضهم إنه سنة بين

حبساً على قرابته قال فأمر حبيباً فقال أمسع الرجل ال حبس عن فرائض اهللا قال احلسن بن حي عن ابن أيب ليلى بلغنا أن علياً رزق 
  .ان نقش خامت شريح اخلامت خري من الظنشرحياً مخس مئة قال واصل موىل أيب عيينة ك

وروى األعمش عن شريح قال . قال ابن أيب خالد رأيت شرحياً يقضي وعليه مطرف خز وبرنس ورأيته معتماً قد أرسلها من خلفه
  .زعموا كنية الكذب وقال منصور كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء

حجاج بن أيب عثمان . أشهراً مل أسأله عن شيء اكتفي مبا أمسعه يقضي بهمتيم بن عطية مسعت مكحوالً يقول اختلفت إىل شريح 
  .عن ابن سريين كان إذا قيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت وشطر الناس علي غضاب

ابن . محاد بن سلمة حدثنا شعيب بن احلبحاب عن إبراهيم قال شريح ما شددت هلوايت على خصم وال لقنت خصماً حجة قط
أيب جنيح عن جماهد قال اختصم إىل شريح يف ولد هرة فقالت امرأة هو ولد هريت وقالت األخرى بل هو ولد هريت عيينة عن ابن 

فقال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي هلا وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس هلا ويف رواية وازبأرت 
  .أي انتفشت وقوله اسبطرت أي امتدت للرضاع

قال أبو إسحاق السبيعي .  إبراهيم قال أقر رجل عن شريح مث ذهب ينكر فقال قد شهد عليك ابن أخت خالتكابن عون عن
  .خرجت قرحة بإام شريح فقيل أال أريتها طبيباً قال هو الذي أخرجها

 إذ رزقين الصرب عليها وعن الشعيب قال شريح إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهللا عليها أربع مرات أمحد إذ مل يكن أعظم منها وأمحد
  .وامحد إذ وفقين لالسترجاع ملا أرجو من الثواب وأمحد إذ مل جيعلها يف ديين

وقال ميمون بن مهران لبث شريح يف الفتنة يعين فتنة . قال مغرية كان لشريح بيت خيلو فيه يوم اجلمعة ال يدري الناس ما يصنع فيه
وقيل كان شريح فائقاً عائفاً أي يزجر الطري ويصيب احلدس . ت قال كيف باهلوىابن الزبري تسع سنني ال خيرب فقيل له قد سلم

  : وروي لشريح

  فشلت يميني حين أضرب زينبا  رأيت رجاالً يضربون نساءهم

 طلعت لم تبق منهن كوكبا إذا  شمس والنساء كواكب وزينب

  .ين سنني وقال هو واملدائين واهليثم تويف سنة مثان وسبعنيوعن أشعث أن شرحياً عاش مئة وعشر سنني وقال أبو نعيم عاش مئة ومثا

  .وقال خليفة وابن منري مات سنة مثانني وقيل إنه استغىن من القضاء قبل موته بسنة رمحه اهللا تعاىل

  شريح بن هانئ
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 وعمر وعائشة وسعد حدث عن أبيه وعلي. أبو املقدام احلارثي املذحجي الكويف الفقيه الرجل الصاحل صاحب علي رضي اهللا عنه
  .بن أيب وقاص وأيب هريرة وعنه ابناه حممد واملقدام والشعيب والقاسم بن خميمرة وحبيب بن أيب ثابت ويونس بن أيب إسحاق

سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت ائت علياً فإنه أعلم بذلك وذكر احلديث وقد شهد حتكيم احلكمني : قال أبو املقدام م
اوية شافعاً يف كثري بن شهاب فأطلقه له فعن جمالد عن الشعيب عن زياد بن النضر أن علياً بعث أبا موسى يف أربع مئة ووفد على مع

  .عليهم شريح بن هانئ ومعهم ابن عباس يصلي م إىل دومة اجلندل

  : قال سليمان بن أيب شيخ كان شريح بن هانئ جاهلياً إسالمياً وهو القائل يف إمرة احلجاج

  قد عشت بين المشركين أعصرا  ذا بث أقاسي الكبرا حتأصب

 صديقه وعمرا وبعده  أدركت النبي المنذرا ثمت

 ويوم مهران ويوم تسترا  في صفينهم والنهرا والجمع

 ما أطول هذا عمرا هيهات  جميراوات والمشقرا ويا

قال أبو حامت السجستاين عاش . ىي بن معني وغريه ثقةقال القاسم بن خميمرة ما رأيت حارثياً أفضل من شريح بن هانئ وقال حي
  .شريح بن هانئ مئة وعشرين سنة

    

قيس بن الربيع عن املقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ أنه وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ل يا رسول اهللا إين أحكم بني قومي يف الشيء فريضى هؤالء وهؤالء قا" مل يكنيك هؤالء أبا احلكم: "وسلم يكىن أبا احلكم فقال

قال نعم قال فما اسم أكربهم قال شريح قال فأنت أبو شريح تابعه بشار بن موسى اخلفاف عن يزيد بن " هل لك من ولد: "قال
  .املقدام عن أبيه عن جده حنوه

قال خليفة بن خياط ويف سنة مثان . احلديث قال نعم هذا متقدم جداًقال األثرم قيل أليب عبد اهللا بن حنبل شريح بن هانئ صحيح 
وتسعني وىل احلجاج عبيد اهللا بن أيب بكرة سجستان فوجه عبيد اهللا ابنه أبا برذعة فأخذ عليه باملضيق وقتل شريح بن هانئ وأصاب 

  .املسلمني ضيق وجوع شديد فهلك عامة ذلك اجليش

  خرشة بن الحر

سالمة صحبة وكان يتيماً يف حجر عمر حدث عن عمر وأيب ذر الغفاري وعبد اهللا بن سالم روى عنه ربعي بن نزل الكوفة وألخيه 
  .حراش وأبو زرعه البجلي واملسيب بن رافع وسليمان بن مسهر وآخرون ثقة باتفاق تويف سنة أربع وسبعني

  مالك السرايا

ل له صحبة ومل يصح كان من أبطال اإلسالم قاد جيوش الصوائف أربعني األمري أبو حكيم مالك بن عبد اهللا اخلثعمي الفلسطيين يقا
  .سنة وملا تويف كسر على قربه فيما قيل أربعون لواء وكان ذا حظ من صيام وقيام وجهاد تويف يف حدود سنة ستني أو بعدها
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  بقية الطبقة األولى من كبراء التابعين

  ابن الحنفية

اهللا حممد بن اإلمام علي بن أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب شيبة بن هاشم عمرو بن عبد السيد اإلمام أبو القاسم وأبو عبد 
مناف بن قصي بن كالب القرشي اهلامشي املدين أخو احلسن واحلسني وأمه من سيب اليمامة زمن أيب بكر الصديق وهي خولة بنت 

روة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء قالت رأيت احلنفية وهي فروى الواقدي حدثين ابن أيب الزناد عن هشام بن ع. جعفر احلنفية
سوداء مشرطة حسنة الشعر اشتراها علي بذي ااز مقدمة من اليمن فوهبها لفاطمة فباعتها فاشتراها مكمل الغفاري فولدت له 

  .عونة

ورأى عمر وروى عنه .  مات فيه أبو بكروقيل بل تزوج ا مكمل فولدت له عونة وقيل إن أبا بكر وهبها علياً ولد يف العام الذي
  .وعن أبيه وأيب هريرة وعثمان وعمار بن ياسر ومعاوية وغريهم

حدث عنه بنوه عبد اهللا واحلسن وإبراهيم وعون وسامل بن أيب اجلعد ومنذر الثوري وأبو جعفر الباقر وعبد اهللا بن حممد بن عقيل 
  .على بن عامر الثعليب وآخرونوعمرو بن دينار وحممد بن قيس بن خمرمة وعبد األ

  .ووفد على معاوية وعبد امللك بن مروان وكانت الشيعة يف زمانه تتغاىل فيه وتدعي إمامته ولقبوه باملهدي ويزعمون أنه مل ميت

قال أبو عاصم النبيل صرع حممد بن علي مروان يوم اجلمل وجلس على صدره قال فلما وفد على عبد امللك قال له أتذكر يوم 
لست على صدر مروان قال عفواً يا أمري املؤمنني قال أم واهللا ما ذكرته لك وأنا أريد أن أكافئك لكن أردت أن تعلم أين قد ج

  .علمت

الواقدي حدثنا معاوية بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه قال ملا صار حممد بن علي إىل املدينة وبىن داره بالبقيع كتب إىل 
ك يستأذنه يف الوفود عليه فأذن له فوفد عليه يف سنة مثان وسبعني إىل دمشق فأنزله بقربه وكان يدخل على عبد امللك يف عبد املل

إذن العامة فيسلم مرة وجيلس ومرة ينصرف فلما مضى شهر كلم عبد امللك خالياً فذكر قرابته ورمحه وذكر ديناً فوعده بقضائه مث 
  .قضاه وقضى مجيع حوائجه

قال الزبري بن كبار مسته الشيعة املهدي فأخربين عمي مصعب قال قال . ان مائالً لعبد امللك إلحسانه وإلساءة ابن الزبري إليهقلت ك
  : كثري عزة

  أخو األحبار في الحقب الخوالي  المهدي أخبرناه كعب هو

  : فقيل له ألقيت كعباً؟ قال قلته بالتوهم وقال أيضاً

 والة الحق أربعة سواء  إن األئمة من قريش أال

  هما األسباط ليس بهم خفاء  والثالثة من بنيه علي

 غيبته كربالء وسبط  سبط إيمان وبر فسبط

 الخيل يقدمها لواء يقود  ال تراه العين حتى وسبط
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 عنده عسل وماء برضوى  ال يرى عنهم زماناً تغيب

    

  : الزبري كانت شيعة ابن احلنفية يزعمون أنه مل ميت وفيه يقول السيد احلمرييقال . وقد رواها عمر بن عبيدة لكثري بن كثري السهمي

 بذلك الجبل المقاما أطلت  أال قل للوصي فدتك نفسي

 الخليفة واإلماما وسموك  بمعشر والوك منا أضر

 عنهم ستين عاما مقامك  وعادوا فيك أهل األرض طراً

 ض عظاماوال وارت له أر  ذاق ابن خولة طعم موت وما

 المالئكة الكالما تراجعه  لقد أمسى بمورق شعب رضوى

 تحدثه كراما وأندية  له به لمقيل صدق وإن

 وعليه نلتمس التماما به  اهللا إذ خزتم ألمر هدانا

 تروا راياتنا تترى نظاما  مودة المهدي حتى تمام

  : وللسيد احلمريي

 الصبابة أولقإليه من  وبنا  يا شعب رضوى ما لمن بك ال يرى

 يا بن الوصي وأنت حي ترزق  متى وإلى متى وكم المدى حتى

قال حممد بن سعد مولده يف خالفة أيب بكر الواقدي حدثنا ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت 
ن منهم وإمنا صاحلهم خالد على الرقيق ومل يصاحلهم أيب بكر قالت رأيت حممد بن احلنفية سندية سوداء كانت أمة لبين حنيفة مل تك

قال فطر بن خليفة عن منذر مسع ابن احلنفية يقول كانت رخصة لعلي قال . وكناه عمر الضرير والبخاري أبا القاسم. على أنفسهم
  .يا رسول اهللا إن ولد يل بعدك ولد أمسيه بامسك وأكنيه بكنيتك قال نعم

أبو مالك األشجعي حدثنا سامل بن أيب اجلعد أنه كان مع حممد بن احلنفية يف الشعب فقلت له ذات يوم وقال يزيد بن هارون أنبأنا 
  .يا أبا عبد اهللا وكناه ا

النسائي وأبو أمحد وروى ابن محيد حدثنا سلمة األبرش حدثنا زهري عن حيىي بن سعيد قلت البن املسيب ابن كم كنت يف خالفة 
روى الربيع بن منذر الثوري عن أبيه قال . تا من خالفته فذكرت ذلك حملمد بن حنفية فقال ذاك مولديعمر قال ولدت لسنتني بقي

وقع بني علي وطلحة كالم فقال طلحة جلرأتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسيت بامسه وكنيت بكنيته وقد ى أن 
يا فالن فادع يل فالناً وفالناً لنفر من قريش فجاؤوا فقال مب جيمعهما أحد قال إن اجلريء من اجترأ على اهللا ورسوله اذهب 

سيولد لك بعدي بغالم فقد حنلته امسي وكنييت وال حتل ألحد من : "تشهدون قالوا نشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواه ثقتان عن الربيع وهو مرسل" أميت بعده

أيب مسعت ابن احلنفية يقول دخل عمر وأنا عند أخيت أم كلثوم فضمين وقال ألطفيه زيد بن احلباب حدثنا الربيع بن منذر حدثنا 
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سامل بن أيب حفصة عن منذر عن أيب احلنفية قال حسن وحسني خري مين ولقد علما أنه كان يستخليين دوما وإين . باحللواء
  .ر وال أصح مما أسند ابن احلنيفةقال إبراهيم بن اجلنيد ال نعلم أحد أسند عن علي أكث. صاحب البغلة الشهباء

وقال خليفة قال أبو اليقظان كانت راية . إسرائيل عن عبد األعلى أن حممد بن علي كان يكين أبا القاسم وكان ورعاً كثري العلم
د حممد بن ابن سعد حدثنا أبو نعيم حدثنا فطر عن منذر الثوري قال كنت عن. علي رضي اهللا عنه ملا سار من ذي قار مع ابنه حممد

احلنفية فقال ما أشهد على أحد بالنجاة وال أنه من أهل اجلنة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال على أيب فنظر إليه القوم فقال 
  .من كان يف الناس مثل علي سبق له كذا سبق له كذا

 يتخذمها الناس أنداداً من دون اهللا حنن وبنو أبو شهاب احلناط عن ليث عن حممد األزدي عن ابن احلنفية قال أهل بيتني من العرب
  .عمنا هؤالء يريد بين أمية

أبو نعيم حدثنا عبثر أبو زبيد عن سامل بن أيب حفصة عن منذر أيب يعلى عن حممد قال حنن أهل بيتني من قريش نتخذ من دون اهللا 
  .أنداداً حنن وبنو أمية

قال كتب عبد امللك من عبد امللك أمري املؤمنني إىل حممد بن علي فلما نظر حممد أبو نعيم حدثنا إمساعيل بن مسلم الطائي عن أبيه 
  .إىل عنوان الكتاب قال إنا هللا الطلقاء ولعناء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنابر والذي نفسي بيده إا ألمور مل يقر قرارها

  .عبد امللك بايع حممدقلت كتب إليه يستميله فلما قتل ابن الزبري واتسق األمر ل

    

الواقدي حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عون قال ابن احلنفية وفدت على عبد امللك فقضى حوائجي وودعته فلما 
 ملا كدت أن أتوارى ناداين يا أبا القاسم يا أبا القاسم فرجعت فقال أما إن اهللا يعلم أنك يوم تصنع بالشيخ ما تصنع ظامل له يعين

  .أخذ يوم الدار مروان فدغته بردائه قال عبد امللك وأنا أنظر يومئذ ويل ذؤابة

إبراهيم بن بشار حدثنا ابن عيينة مسع الزهري يقول قال رجل البن احلنفية ما بال أبيك كان يرمي بك يف مرام ال يرمي فيها احلسن 
أنبأنا أمحد بن سالمة عن ابن كليب أنبأنا ابن بيان أنبأنا .  خديهواحلسني قال ألما كانا خديه وكنت يده فكان يتوقى بيديه عن

ابن خملد أنبأنا إمساعيل الصفار حدثنا ابن عرفة حدثنا ابن مبارك عن احلسن بن عمرو عن منذر الثوري عن ابن احلنفية قال ليس 
  .رجاً أو قال خمرجاًحبكيم من مل يعاشر باملعروف من ال جيد من معاشرته بداً حىت جيعل اهللا من أمره ف

  .وعن ابن احلنفية قال من كرمت عليه نفسه مل يكن للدنيا عنده قدر وعنه أن اهللا جعل اجلنة مثناً ألنفسكم فال تبيعوها بغريها

ج وروى الواقدي بإسناده قال ملا جاء نعي معاوية إىل املدينة كان ا احلسني وابن احلنفية وابن الزبري وكان ابن عباس مبكة فخر
احلسني وابن الزبري إىل مكة وأقام ابن احلنفية فلما مسع بدنو جيش مسرف زمن احلرة رحل إىل مكة وأقام مع ابن عباس فلما مات 
يزيد بويع ابن الزبري فدعامها إىل بيعته فقاال ال حىت جتتمع لك بالد فكان مرة يكاشرمها ومرة يلني هلما مث غلظ عليهما ووقع بينهم 

هما النساء والذرية فأساء جوارهم وحصرهم وقصد حممداً فأظهر شتمه وعيبه وأمرهم وبين هاشم أن يلزموا شعبهم حىت خافاه ومع
  .وجعل عليهم الرقباء وقال فيما يقول واهللا لتابعني أو ألحرقنكم فخافوا

اهللا ألدخلن عليه فقلت ما بالك وهذا قال سليم أبو عامر فرأيت ابن احلنفية حمبوساً يف زمزم والناس مينعون من الدخول عليه فقلت و
الرجل قال دعاين إىل البيعة فقلت إمنا أنا من املسلمني فإذا اجتمعوا عليك فأنا كأحدهم فلم يرض ذا مين فاذهب إىل ابن عباس 
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 علينا فسلم عليه وقل ما ترى قال فدخلت على ابن عباس وهو ذاهب البصر فقال من أنت قلت أنصاري قال رب أنصاري هو أشد
من عدونا قلت ال ختف أنا ممن لك كله قال هات فأخربته فقال قل له ال تطعه وال نعمة عني إال ما قلت وال تزده عليه فأبلغته فهم 

ابن احلنفية أن يسري إىل الكوفة وبلغ ذلك املختار فثقل عليه قدومه فقال إن يف املهدي عالمة يقدم بلدكم هذا فيضربه رجل يف 
  . ال يضره وال حييك فيهالسوق بالسيف

    

فبلغ ذلك ابن احلنفية فأقام فقيل له لو بعثت إىل شيعتك بالكوفة فأعلمتهم ما أنت فيه فبعث أبا الطفيل إىل شيعتهم فقال هلم إنا ال 
د أليب عبد اهللا نأمن ابن الزبري على هؤالء وأخربهم مبا هم فيه من اخلوف فقطع املختار بعثاً إىل مكة فانتدب معه أربعة آالف فعق

اجلديل عليهم وقال له سر فإن وجدت بين هاشم يف حياة فكن هلم عضداً وانفذ ملا أمروك به وإن وجدت ابن الزبري قد قتلهم 
فاعترض أهل مكة حىت تصل إىل ابن الزبري مث ال تدع آلل الزبري شعراً وال ظفراً وقال يا شرطة اهللا لقد أكرمكم اهللا ذا املسري ولكم 

 م فانتدب منهم مثامنائةذا الوجه عشر حجج وعشر عمر وساروا حىت أشرفوا على مكة فجاء املستغيث عجلوا فما أراكم تدركو
رأسهم عطية بن سعد العويف حىت دخلوا مكة فكربوا تكبرية مسعها ابن الزبري فهرب إىل دار الندوة ويقال تعلق بأستار الكعبة وقال 

 ملنا إىل ابن عباس وابن احلنفية وأصحاما يف دور قد مجع هلم احلطب فأحيط م حىت ساوى اجلدر لو أن أنا عائذ اهللا قال عطية مث
ناراً تقع فيه ما رئي منهم أحد فأخرناه عن األبواب وعجل علي ابن عبد اهللا بن عباس وهو يومئذ رجل فأسرع يف احلطب ليخرج 

وهم يف املسجد ارنا ال ننصرف إىل صالة حىت أصبحنا وقدم اجلديل يف اجليش فأدماه وأقبل أصحاب ابن الزبري فكنا صفني حنن 
فقلنا البن عباس وابن احلنفية ذرونا نرح الناس من ابن الزبري فقاال هذا بلد حرمه اهللا ما أحله ألحد إال لنبيه ساعة فامنعونا وأجريونا 

 نبيها ما غنمت هذه السرية إن السرية تغنم الذهب والفضة وإمنا غنمتم قال فتحملوا وإن منادياً لينادي يف اجلبل ما غنمت سرية بعد
دماءنا فخرجوا م فأنزلوهم مىن فأقاموا مدة مث خرجوا إىل الطائف وا تويف ابن عباس وصلى عليه حممد فبقينا معه فلما كان احلج 

  .ت بنو أمية على لواء فوقفوا بعرفةواىف حممد بأصحابه فوقف ووقف جندة بن عامر احلنفي يف اخلوارج ناحية وحج

وعن حممد بن جبري أن الذي أقام احلج ابن الزبري وحج ابن احلنفية يف اخلشبية أربعة آالف نزلوا يف الشعب األيسر من مىن فخفت 
سد عليهم حجهم فقال الفتنة فجئت ابن احلنفية فقلت يا أبا القاسم اتق اهللا فإنا يف مشعر حرام يف بلد حرام والناس وفد اهللا فال تف

واهللا ما أريد ذلك ولكين أدفع عن نفسي وما أطلب هذا األمر إال أن ال خيتلف علي فيه اثنان فائت ابن الزبري وكلمه عليك بنجدة 
فكلمه فجئت ابن الزبري فقال أنا أرجع قد اجتمع علي وبايعين الناس وهؤالء أهل خالف قلت إن خرياً لك الكف قال أفعل مث 

دة احلروري فأجده يف أصحابه وعكرمة عنده فقلت استأذن يل عليه قال فدخل فلم ينشب أن أذن يل فدخلت فعظمت جئت جن
عليه وكلمته فقال أما أن أبتدئ أحداً بقتال فال قلت إين رأيت الرجلني ال يريدان قتالك مث جئت شيعة بين أمية فكلمتهم فقالوا ال 

 أصحاب ابن احلنفية ووقفت تلك العشية إىل جنبه فلما غابت الشمس التفت إيل فقال يا أبا نقاتل فلم أر يف تلك األلوية أسكن من
  .سعيد ادفع فدفعت معه فكان أول من دفع

قال خليفة يف سنة مخس وستني دعا ابن الزبري ابن احلنفية إىل بيعته فأىب فحصره يف شعب بين هاشم وتوعدهم حىت بعث املختار أبا 
  .ىل ابن احلنفية يف أربعة آالف سنة ست فأقاموا معه حىت قتل املختار يف رمضان سنة سبع وستنيعبد اهللا اجلديل إ
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الواقدي حدثين جعفر بن حممد الزبريي عن عثمان بن عروة عن أبيه وحدثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة وغريه قالوا كان املختار 
زبري كان يطلب هذا األمر البن احلنفية مث ظلمه وجعل يعظم ابن احلنفية أشد شيء على ابن الزبري وجعل يلقي إىل الناس أن ابن ال

ويدعوا إليه فيبايعونه سراً فشك قوم وقالوا أعطينا هذا عهودنا أن زعم أنه رسول ابن احلنفية وهو مبكة ليس منا ببعيد فشخص إليه 
سلطان الدنيا بقتل مؤمن ولوددت أن اهللا انتصر لنا قوم فأعلموه أمر املختار فقال حنن قوم حيث ترون حمبوسون وما أحب أن يل 

مبن يشاء فاحذروا الكذابني قال وكتب املختار كتاباً على لسان ابن احلنفية إىل إبراهيم بن األشتر وجاءه يستأذن وقيل املختار أمني 
مكم اهللا بنصرة آل حممد وقد ركب آل حممد ورسوهلم فأذن له ورحب به فتكلم املختار وكان مفوهاً مث قال إنكم أهل بيت قد أكر

منهم ما قد علمت وقد كتب إليك املهدي كتاباً وهؤالء الشهود عليه فقالوا نشهد أن هذا كتابه ورأيناه حني دفعه إليه فقرأه 
لصدور إبراهيم مث قال أنا أول من جييب قد أمرنا بطاعتك ومؤازرتك فقل ما بدا لك مث كان يركب إليه يف كل يوم فزرع ذلك يف ا

وبلغ ذلك ابن الزبري فتنكر البن احلنفية وجعل أمر املختار يغلظ وتتبع قتله احلسني فقتلهم وجهز ابن األشتر يف عشرين ألفاً إىل عبيد 
اهللا بن زياد فظفر به ابن األشتر وبعث برأسه إىل املختار فبعث به إىل ابن احلنفية وعلي بن احلسني فدعت بنو هاشم للمختار وكان 

  . احلنفية ال حيب كثرياً مما يأيت به وكتب املختار إليه حملمد املهدي من املختار الطالب بثأر آل حممدابن

أبو غسان النهدي حدثنا عمر بن زياد عن األسود بن قيس قال لقيت رجالً من عرتة فقال انتهيت إىل ابن احلنفية فقلت السالم 
 فلما قام دخلت معه فقلت ما زال بنا الشني يف حبكم حىت ضربت عليه عليك يا مهدي قال وعليك السالم قلت إن يل حاجة

األعناق وشردنا يف البالد وأوذينا ولقد كانت تبلغنا عند أحاديث من وراء وراء فأحببت أن أشافهك فقال إياكم وهذه األحاديث 
ن خرياً منكم وألمر آل حممد أبني من وعليكم بكتاب اهللا فإنه به هدي أولكم وبه يهدى آخركم ولئن أوذيتم لقد أوذي من كا

  .طلوع الشمس

ابن عيينة حدثنا أبو اجلحاف شيعي عن رجل من أهل البصرة قال أتيت ابن احلنفية حني خرج املختار فقلت إن هذا خرج عندنا 
ها وال نأتيها من غري وجهها يدعو إليكم فإن كان أمركم اتبعناه قال سآمرك مبا أمرت به ابين هذا إنا أهل بيت ال نبتز هذه األمة أمر

  .وإن علياً كان يرى أنه له ولكن مل يقاتل حىت جرت له بيعة

ابن عيينة عن ليث عن منذر الثوري عن حممد بن علي مسعت أبا هريرة يقول ال حرج إال يف دم امرئ مسلم فقلت يطعن على أبيك 
  .ين على مكاين ود أين أحلد يف احلرم كما أحلدقال ال بايعه أولو األمر فنكث ناكث فقاتله وإن ابن الزبري حيسد

الثوري عن احلارث األزدي قال قال ابن احلنفية رحم اهللا امرأ أغىن نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس يف بيته له ما احتسب 
إذا شاء فمن أدرك وهو مع من أحب أال إن أعمال بين أمية أسرع فيهم من سيوف املسلمني أال إن ألهل احلق دولة يأيت ا اهللا 

  .ذلك كان عندنا يف السهم األعلى ومن ميت فما عند اهللا خري وأبقى

أبو عوانة حدثنا أبو محزة قال كانوا يقولون البن احلنفية سالم عليك يا مهدي فقال أجل أنا مهدي أهدي إىل الرشد واخلري امسي 
بن منذر الثوري عن أبيه قال قال حممد بن احلنفية لوددت أين فديت روى الربيع . حممد فقالوا سالم عليك يا حممد أو يا أبا القاسم

  .شيعتنا هؤالء ببعض دمي مث قال حبديثهم الكذب وإذاعتهم السر حىت لو كانت أم أحدهم ألغرى ا حىت تقتل

    

نفية يقول إين غري تاركك قال ابن سعد قتل املختار يف سنة مثان وستني ويف سنة تسع بعث ابن الزبري أخاه عروة إىل حممد بن احل
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أبداً حىت تبايعين أو أعيدك يف احلبس وقد قتل اهللا الكذاب الذي كنت تدعي نصرته وأمجع أهل العراق علي فبايع فقال يا عروة ما 
ار أسرع أخاك إىل قطع الرحم واالستخفاف باحلق وما أغفله عن تعجيل عقوبة اهللا ما يشك أخوك يف اخللود وواهللا ما بعث املخت
داعياً وال ناصراً وهلو كان أشد إليه انقطاعاً منه إلينا فإن كان كذاباً فطاملا قربه على كذبه وإن كان غري ذلك فهو أعلم به وما 
عندي خالف ما أقمت يف جواره ولو كان خلرجت إىل من يدعوين ولكن ها هنا ألخيك قرن وكالمها يقاتالن على الدنيا عبد 

 أحاطت برقبة أخيك وإين ألحسب أن جواره خري من جواركم ولقد كتب إيل يعرض علي ما قبله امللك فلكأنك جبيوشه قد
ويدعوين إليه قال عروة فما مينعك قال أستخري اهللا وذلك أحب إيل من صاحبك فقال بعض أصحاب ابن احلنفية واهللا لو أطعتنا 

ن أن رأيي لو اجتمع الناس علي سوى إنسان ملا قاتلته فانصرف لضربنا عنقه فقال وعلى ماذا رجل جاء برسالة من أخيه وأنتم تعلمو
عروة وأخرب أخاه وقال ما أرى لك أن تعرض له دعه فليخرج عنك فعبد امللك أمامه ال يتركه حيل بالشام حىت يبايعه وهو فال يبايعه 

  .أبداً حىت جيمع عليه الناس

ائف إىل أيلة بعد موت ابن عباس وكان عبد امللك قد كتب له على أن أبو عوانة عن أيب مجرة قال سرنا مع ابن احلنفية من الط
يدخل يف أرضه هو وأصحابه حىت يتفق الناس على رجل واحد فإذا اصطلحوا على رجل بعهد اهللا وميثاقه يف كالم طويل فلما قدم 

 آالف فبعث إليه على أن تؤمن أصحايب حممد الشام كتب إليه عبد امللك إما أن تبايعين وإما أن خترج من أرضي وحنن يومئذ سبعة
ففعل فقام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال اهللا ويل األمور كلها وحاكمها ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن والذي نفس حممد بيده 

مناً حمفوظاً فليفعل ليعودن فيه األمر كما بدأ احلمد اهللا الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم من أحب منكم أن يأيت مأمنه إىل بلده آ
كل ما هو آت قريب عجلتم باألمر قبل نزوله والذي نفسي بيده إن يف أصالبكم ملن يقاتل مع آل حممد ما خيفى على أهل الشرك 
أمر آل حممد أمر آل حممد مستأخر قال فبقي يف تسع مئة فأحرم بعمرة وقلد هدياً فلما أردنا أن ندخل احلرم تلقتنا خيل ابن الزبري 

نعتنا أن ندخل فأرسل إليه حممد لقد خرجت وما أريد قتاالً ورجعت كذلك دعنا ندخل فلنقض نسكنا مث لنخرج عنك فأىب قال فم
ومعنا البدن مقلدة فرجعنا إىل املدينة فكنا ا حىت قدم احلجاج وقتل ابن الزبري مث سار إىل العراق فلما سار مضينا فقضينا نسكنا 

  .ن ابن احلنفية قال مث رجعنا إىل املدينة فمكث ثالثة أشهر مث تويف إسنادها ثابتوقد رأيت القمل يتناثر م

الواقدي حدثنا موسى بن عبيدة عن زيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قال وفدت مع أبان على عبد امللك وعنده ابن احلنيفة 
 فقال ما رأيت حديدة قط أجود منها قال عبد امللك وال فدعا عبد امللك بسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا بصقيل فنظر

واهللا ما أرى الناس مثل صاحبها يا حممد هب يل هذا السيف قال حممد أينا أحق به فليأخذه قال عبد امللك إن كان لك قرابة فلكل 
ين ولو كانت مخسة دراهم أرسل إيل قرابة فأعطاه حممد إياه مث قال يا أمري املؤمنني إن هذا وأشار إىل احلجاج قد استخف يب وآذا

فيها قال ال إمرة له عليك فلما وىل حممد قال عبد امللك للحجاج أدركه فسل سخيمته فأدركه فقال إن أمري املؤمنني قد أرسلين 
دة إليك ألسل سخيمتك وال مرحباً بشيء ساءك قال وحيك يا حجاج اتق اهللا واحذره ما من صباح إال واهللا يف كل عبد من عبا

ثالث مئة وستون حلظة إن أخذ أخذ مبقدرة وأن عفا عفا حبلم فاحذر اهللا فقال ال تسألين شيئاً إال أعطيتكه قال وتفعل قال نعم قال 
  .صرم الدهر

ية إسرائيل حدثنا ثوير قال رأيت ابن احلنف. الثوري عن مغرية عن أبيه أن احلجاج أراد يضع رجله على املقام فزجره ابن احلنفية واه
وروي الثوري عن الشيباين رأيت على . وعن أيب مالك أنه رأى ابن احلنفية يرمي اجلمار على برذون أشهب. خيضب باحلناء والكتم
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  .ابن احلنفية مطرف خز أصفر بعرفة

    

ت على ابن وقال عبد الواحد بن أمين رأي. وعن رشدين بن كريب رأيت ابن احلنفية يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شرباً أو دونه
أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أمين قال أرسلين أيب إىل . احلنيفة عمامة سوداء وقيل البن احلنفية مل ختضب قال أتشبب به للنساء

حممد بن احلنفية فإذا هو مكحل مصبوغ اللحية حبمرة فرجعت فقلت أليب بعثتين إىل شيخ خمنث قال يا ابن اللخناء ذاك حممد بن 
  .علي

ن سعد أنبأنا حممد بن الصلت حدثنا ربيع بن منذر عن أبيه قال كنا مع ابن احلنفية فأراد أن يتوضأ فرتع خفيه ومسح على قال اب
قلت هذا قد يتعلق به اإلمامية وبظاهر اآلية لكن غسل الرجلني شرع الزم بينه لنا الرسول اللهم صل عليه وقال ويل . قدميه

 وال اعتبار مبن شذ قال رافضي فأنتم ترون مسح موضع ثالث شعرات بل شعرة من الرأس لألعقاب من النار وعليه عمل األمة
جيزئ والنص فال حيتمل هذا وال يسمى من اقتصر عليه ماسحاً لرأسه عرفاً وال رأينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أحد من أصحابه 

  .م وليس املوضع حيتمل تقريره هذه املسألةاجتزأ بذلك وال جوزه فاجلواب أن الباء للتبعيض يف قوله برؤوسك

قال الواقدي حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد بن احلنفية قال مل يبايع أيب احلجاج ملا قتل ابن الزبري 
 كل يوم ثالث مئة وستني نظرة يف بعث احلجاج إليه أن قد قتل عدو اهللا فقال إذا بايع الناس بايعت قال واهللا ألقتلنك قال إن اهللا يف

كل حلظة ثالث مئة وستون قضية فلعله أن يكفيناك يف قضية من قضاياه وكتب احلجاج فيه إىل عبد امللك بذلك فأعجب عبد امللك 
ىل قوله وكتب مبثلها إىل طاغية الروم وذلك أن صاحب الروم كتب إىل عبد امللك يتهدده بأنه قد مجع له مجوعاً كثرية وكتب إ

احلجاج قد عرفنا أن حممداً ليس عنده خالف فارفق به فسيبايعك فلما اجتمع الناس على عبد امللك وبايع له ابن عمر قال ابن عمر 
حملمد ما بقي شيء فبايع فكتب بالبيعة إىل عبد امللك وهي أما بعد فإين ملا رأيت األمة قد اختلفت اعتزلتهم فلما أفضى األمر إليك 

كنت كرجل منهم فقد بايعتك وبايعت احلجاج لك وحنن حنب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقاً على الوفاء فإن الغدر ال خري وبايعك الناس 
  .فيه

فكتب إليه عبد امللك إنك عندنا حممود أنت أحب إلينا وأقرب بنا رمحاً من ابن الزبري فلك ذمة اهللا ورسوله أن ال اج وال أحد من 
  .م املالئي مات ابن احلنفية سنة مثاننيقال أبو نعي. أصحابك بشيء

وقال الواقدي أنبأنا زيد بن السائب قال سألت عبد اهللا بن احلنفية أين دفن أبوك قال بالبقيع سنة إحدى ومثانني يف احملرم وله مخس 
  .كم فقلنا تقدم فصل فتقدموستون سنة فجاء أبان بن عثمان وايل املدينة ليصلي عليه فقال أخي ما ترى فقال أبان أنتم أوىل جبنازت

الواقدي حدثنا علي بن عمر بن علي بن احلسني عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل مسعت ابن احلنفية سنة إحدى ومثانني يقول يل مخس 
وفيها أرخه أبو عبيد وأبو حفص الفالس وانفرد املدائين فقال مات سنة ثالث . وستون سنة جاوزت سن أيب فمات تلك السنة

  .ومثانني

  ابناه
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عبد اهللا بن حممد بن احلنفية اإلمام أبو هاشم اهلامشي العلوي املدين روى عن أبيه حديث حترمي املتعة روى عن الزهري وعمرو بن 
دينار وسامل بن أيب اجلعد قال مصعب بن عبد اهللا كان أبو هاشم صاحب الشيعة فأوصى إىل حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس 

  .ومات عنده وانقرض عقبه وأمه أم ولدودفع إليه كتبه 

قال ابن سعد كان ثقة قليل احلديث وكانت الشيعة تنتحله وملا احتضر أوصى إىل حممد بن علي وقال أنت صاحب هذا األمر وهو 
  .يف ولدك وصرف الشيعة إليه وأعطاه كتبه مات يف خالفة سليمان

رواه احلميدي عن . ل كان احلسن أوثقهما وكان عبد اهللا يتبع السبائيةقال البخاري قال علي حدثنا ابن عيينة حدثنا الزهري قا
  .سفيان ولفظه كان جيمع أحاديث السبائية

وقال العجلي مها ثقتان وحدثنا أبو أسامة أن أحدمها شيعي واآلخر مرجئ وعن جويرية بن أمساء أن سليمان بن عبد امللك دس من 
  .عنيسقى أبا هاشم مساً وذلك يف سنة مثان وتس

  .قلت مات كهالً وقيل إن عبد اهللا أول من ألف شيئاً يف اإلرجاء

  الحسن

    

ابن حممد بن احلنفية اإلمام أبو حممد اهلامشي كان أجل األخوين وأفضلهما حدث عن أبيه وابن عباس وجابر وسلمة بن األكوع 
ة وكان من علماء أهل البيت وناهيك أن عمرو وأيب سعيد اخلدري وعدة روى عنه الزهري وعمر بن دينار وموسى بن عبيدة وعد

قال خليفة بن . بن دينار يقول ما رأيت أحداً أعلم مبا اختلف فيه الناس من احلسن بن حممد ما كان زهريكم إال غالماً من غلمانه
  .خياط مات سنة مئة أو يف اليت قبلها

ة أنبأنا علي بن عبد الرمحن الطوسي وأنبأنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املرداوي أنبأنا أبو حممد بن قدام
حممد بن أيب القاسم اخلطيب حبران ومجاعة وأنبأنا سنقر بن عبد اهللا حبلب أنبأنا املوفق عبد اللطيف وأجنب بن أيب السعادات ومجاعة 

د بن عبد الرمحن وحممد بن علي وبيربس العدميي وحممد بن قالوا أنبأنا حممد بن عبد الباقي وأنبأنا عبد الكرمي بن حممد بن حممد وأمح
يعقوب القاضي وآخرون قالوا أنبأنا إبراهيم بن عثمان أنبأنا حممد بن عبد الباقي وعلي بن عبد الرمحن بن تاج القراء قاال أنبأنا مالك 

 أبو مصعب الزهري عن مالك بن أنس عن ابن بن أمحد الفراء أنبأنا أمحد بن حممد بن موسى حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد أمالنا
شهاب عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن 

عبيد اهللا أخرجه البخاري ومسلم من احلديث مالك ومن طريق يونس ومعمر و. متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية
  .بن عمر مجيعاً عن الزهري

  سليم بن عتر

اإلمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجييب املصري وكان يدعى الناسك لشدة تأهله حضر خطبة عمر 
لم واحلسن بن باجلابية وحدث عنه وعن علي وأيب الدرداء وحفصة وعنه علي بن رباح ومشرح بن هاعان وأبو قبيل وعقبة بن مس
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  .ثوبان وابن عمه اهليثم بن خالد

قال الدار قطين كان سليم بن عتر يقص وهو قائم قال وروي عنه أنه كان خيتم كل ليلة ثالث ختمات ويأيت امرأته ويغتسل ثالث 
  .مرات وأا قالت بعد موته رمحك اهللا لقد كنت ترضي ربك وترضي أهلك

ن عتر يف مرياث فقضى بني الورثة مث تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه وعن ابن حجرية قال اختصم إىل سليم ب
  .وأشهد فيه شيخ اجلند فكان أول من سجل بقضائه

  .ابن هليعة عن احلارث بن يزيد أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثالث مرات

ال ملا قفلت من البحر تعبدت يف غار باإلسكندرية سبعة أيام ال أكلت ضمام بن إمساعيل عن احلسن بن ثوبان عن سليم بن عتر ق
  .وال شربت

  .تويف سليم سنة مخس وسبعني قال أمحد العجلي ثقة

  أبو معمر

عبد اهللا بن سخربة األزدي الكويف حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأيب مسعود وخباب واملقداد بن األسود وعلقمة وطائفة 
  .نه مسع أبا بكر يقول كفر باهللا ادعاء نسب ال يعرفوروي عن أيب معمر أ

حدث عنه إبراهيم النخعي وجماهد وعمارة بن عمري التيمي وآخرون وثقه حيىي بن معني وروى األعمش عن عمارة بن عمري عن 
ليه وسلم وقال ابن سعد أيب معمر أنه كان حيدث باحلديث فيلحن فيه اقتداء بالذي مسع قيل ولد أبو معمر يف حياة النيب صلى اهللا ع

  .كان ثقة له أحاديث قال أصحابنا تويف بالكوفة يف والية عبيد اهللا بن زياد قلت وذلك يف دولة يزيد سنة نيف وستني

  عمر بن علي

 وحنله ابن أيب طالب اهلامشي يروي عن أبيه وعنه ابنه حممد بقي حىت وفد على الوليد صدقة أبيه ومولده يف أيام عمر فعمر مساه بامسه
  .غالماً امسه مورق قال العجلي تابعي ثقة

قال مصعب الزبريي فلم يعطه الوليد صدقة علي وقال ال أدخل على بين فاطمة غريهم وكانت الصدقة بيد احلسن بن احلسن بن 
  .هللا ابن عليعلي قال فذهب غضبان ومل يقبل من الوليد صلة ويقال قتل عمر مع مصعب بن الزبري وال يصح بل ذاك أخوه عبيد ا

  أبو ميسرة

عمر بن شرحبيل أبو ميسرة اهلمداين الكويف حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغريهم وكان إمام مسجد بين وادعة من العباد 
  .األولياء

  .حدث عنه أبو وائل والشعيب والقاسم بن خميمرة وأبو إسحاق وحممد بن املنتشر

عطاءه تصدق منه فإذا جاء أهله فعدوه وجدوه سواء فقال لبين أخيه أال تفعلون مثل قال إسرائيل بن يونس كان أبو ميسرة إذا أخذ 
  .هذا فقالوا لو علمنا أنه ال ينقص لفعلنا قال إين لست أشترط على ريب
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  .أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال ما رأيت مهدانياً قط أحب إيل أن أكون يف مسالخه من عمرو بن شرحبيل رمحه اهللا

قال أبو إسحاق رأيت . ى عاصم عن أيب وائل قال ما اشتملت مهدانية على مثل أيب ميسرة قيل وال مسروق قال وال مسروقورو
أليب ميسرة وأصحابه طيالسة هلا أزرار طوال من ديباج قال وأوصى أبو ميسرة أن جيعل على حلده طن قصب أو حرادي وقال 

  .ولداًيطيب نفسي أين ال أترك علي دينار وال أترك 

قال أبو إسحاق رأيت أبا جحيفة يف . وقال أبو وائل قال عمرو بن شرحبيل وال تطيلوا جدثي فإن املهاجرين كانوا يكرهون ذلك
  .قال ابن سعد قالوا مات يف والية عبيد اهللا بن زياد. جنازة أيب ميسرة آخذاً بقائمة السرير وهو يقول غفر اهللا لك يا أبا ميسرة

  الجرشي

األسود اجلرشي من سادة التابعني بالشام يسكن بالغوطة بقرية زبدين أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وله دار يزيد بن 
  .بداخل باب شرقي

  .قال يونس بن ميسرة قلت له يا أبا األسود كم أتى عليك قال أدركت العزى تعبد يف قرية قومي

قد كربت قال سبحان اهللا اكتبوين فأين سوادي يف املسلمني قالوا أما إذا فعلت فأفطر قيل إنه قال قلت لقومي اكتبوين يف الغزو قالوا 
  .وتقو على العدو قال ما كنت أراين أبقى حىت أعاتب يف نفسي واهللا ال أشبعها من الطعام وال أوطئها من منام حىت تلحق اهللا

قعد على املنرب قال أين يزيد بن األسود فناداه الناس وروى صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال خرج معاوية يستسقي فلما 
فأقبل يتخطاهم فأمره معاوية فصعد املنرب قال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك خبرينا وأفضلنا يزيد بن األسود يا يزيد ارفع يديك إىل 

ىت كاد الناس أن ال يبلغوا منازهلم اهللا فرفع يديه ورفع الناس فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس وهبت ريح فسقينا ح
  .مسعها أبو اليمان من صفوان

وروى احلسن بن حممد بن . وقال سعيد بن عبد العزيز وغريه استسقى الضحاك بن قيس بيزيد بن األسود فما برحوا حىت سقوا
ري يف أرض الروم هو ورجل بكار عن أيب بكر عبد اهللا بن يزيد قال حدثين بعض املشيخة أن يزيد بن األسود اجلرشي كان يس

  .فسمع هاتفاً يقول يا يزيد إنك ملن املقربني وإن صاحبك ملن العابدين وما حنن بكاذبني

قال سعيد بن عبد العزيز إن عبد امللك ملا سار إىل مصعب رحل معه يزيد بن األسود فلما التقوا قال اللهم احجز بني هذين اجلبلني 
  .وول أحبهما إليك فظفر عبد امللك

قال ابن عساكر بلغين أنه كان يصلي العشاء اآلخرة مبسجد دمشق وخيرج إىل زبدين فتضيء إامه اليمىن فال يزال ميشي يف ضوئها 
  .إىل القرية وشهده وقت املوت واثلة بن األسقع

  عبيد اهللا بن أبي بكرة

  .واداً ممدحاً شجاعاً كبري القدرالثقفي األمري من أبناء الصحابة ويل سجستان مولده يف سنة أربع عشرة وكان ج

وروى عن أبيه وعلي وعنه سعيد بن مجهان وحممد بن سريين وغريمها وقد ويل قضاء البصرة وويل إمرة سجستان سنة مخسني مث 
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  .عزل بعد ثالث سنني مث وليها احلجاج

قيل إن املهلب طلب منه لنب بقر فبعث إليه وقيل كان ينفق على أهل مئة وستني داراً من جريان داره ويعتق يف كل عيد مئة مملوك و
  .بسبع مئة بقرة ورعاا ووصل ابن مفرغ الشاعر خبمسني ألفاً وله أخبار يف الكرم وكان أسود اللون

  .قال أبو مجرة الضبعي مات بسجستان سنة تسع وسبعني

  عياض بن عمرو

طائفة وعنه الشعيب ومساك ابن حرب وحصني بن عبد األشعري حدث عن أيب عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم األشعري و
  .الرمحن سكن الكوفة

  .قال الشعيب مر عياض بن عمرو يف يوم عيد فقال مايل ال أراهم يقلسون فإنه من السنة

قال هشيم التقليس الضرب بالدف وقال مساك مسعته يقول شهدت الريموك فقتلناهم أربع فراسخ ورأيت أبا عبيدة سابق بفرس 
  .عريب

  معاوية بن يزيد

ابن معاوية بن أيب سفيان أبو ليلى اخلليفة بويع بعهد من أبيه وكان شاباً ديناً خرياً من أبيه وأمه هي بنت أيب هاشم بن عتبة بن 
  .ربيعة

 فويل أربعني يوماً وقيل ثالث أشهر وقيل بل ويل عشرين يوماً ومات وله ثالث وعشرون سنة وقيل إحدى وعشرون سنة وقيل بل

  .سبع عشرة سنة

  .وصلى عليه مروان ودفن إىل جنب قرب أبيه ومل يعقب وامتنع أن يعهد باخلالفة إىل أحد رمحة اهللا

  حسان بن النعمان

    

ابن املنذر الغساين من ملوك العرب ويل املغرب فهذبه وعمره وكان بطالً شجاعاً جماهداً لبيباً ميمون النقيبة كبري القدر وجهه معاوية 
  . سبع ومخسني فصاحل الرببر ورتب عليهم اخلراج وانعمرت البالديف سنة

وله غزوات مشهودة بعد قتل الكاهنة فلما استخلف الوليد عزله وبعث نواباً عوضه وحرضهم على الغزو فقدم حسان على الوليد 
دك إىل عملك فحلف أنه ال يلي شيئاً أبداً بأموال عظيمة وحتف وقال يا أمري املؤمنني إمنا ذهبت جماهداً وما مثلي من خيون قال إين را

  .وقال أبو سعيد بن يونس تويف سنة مثانني فلعل الذي عزله عبد امللك. وكان يدعى الشيخ األمني

  مصعب بن الزبير



الذهيب-سري أعالم النبالء  551  

ملختار وقتله كان فارساً شجاعاً مجيالً وسيماً حارب ا. ابن العوام القرشي األسدي أمري العراقني أبو عيسى وأبو عبد اهللا ال رواية له
وكان سفاكاً للدماء سار حلربه عبد امللك بن مروان وأمه هي الرباب بنت أنيف الكلبية وكان يسمى من سخائه آنية النحل وفيه 

  : يقول عبيد اهللا بن قيس الرقيات

 عن وجهه الظلماء تجلت  مصعب شهاب من اهللا إنما

 جبروت منه وال كبرياء  ملك عزة ليس فيها ملكه

 لح من كان همه االتقاء  اهللا في األمور وقد أفيتقي 

قال إمساعيل بن أيب خالد ما رأيت أمرياً قط أحسن من مصعب وروى عمر بن أيب زائدة أن الشعيب قال ما رأيت أمري قط على منرب 
  .أحسن من مصعب

عبد اهللا ومصعب وعروة بنو الزبري وابن عمر قال املدائين كان حيسد على اجلمال وروى ابن أيب الزناد عن أبيه قال اجتمع يف احلجر 
فقال متنوا فقال ابن الزبري أمتىن اخلالفة وقال عروة أمتىن أن يؤخذ عين العلم وقال مصعب أمتىن إمرة العراق واجلمع بني عائشة بنت 

  .غفر لهطلحة وسكنية بنت احلسني فقال ابن عمر أما أنا فأمتىن املغفرة فنالوا ما متنوا ولعل ابن عمر قد 

قال علي بن زيد بن جدعان بلغ مصعباً شيء عن عريف األنصار فهم به فأتاه أنس فقال . وكان عبد امللك ودوداً ملصعب وصديقاً
فألقى مصعب " استوصوا باألنصار خرياً اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ده بالبساط وقال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على العني والرأس وتركه أخرجه أمحدنفسه عن السرير وألزق خ

قال مصعب الزبريي أهديت ملصعب خنله من ذهب عثاكلها من صنوف اجلوهر قومت بألفي ألف دينار وكانت للفرس فدفعها إىل 
  .ب ألحد جبائزة ألف درهم جعلها مصعب مائة ألفقال أبو عاصم النبيل كان ابن الزبري إذا كت. عبد اهللا ابن أيب فروة

وقيل تذاكروا الشجعان فقال عبد امللك أشجع العرب . وقد سئل سامل أي ابين الزبري أشجع قال كالمها جاء املوت وهو ينظر إليه
أمه رباب بنت من ويل العراقني مخس سنني فأصاب ثالثة آالف ألف وتزوج بنت احلسني وبنت طلحة وبنت عبد اهللا بن عامر و

  .أنيف الكليب سيد ضاحية العرب وأعطي األمان فأىب ومشى بسيفه حىت قتل

قال عبد امللك بن عمري رأيت بقصر الكوفة رأس احلسني الشهيد مث رأس ابن زياد مث رأس املختار مث رأس مصعب بني يدي عبد 
سنة وكان مصعب قد سار ليأخذ الشام فقصده عبد امللك قتل مصعب يوم نصف مجادى األوىل سنة اثنتني وسبعني وله أربعون 

امللك فوقع بينهما ملحمة كربى بدير اجلاثليق بقرب أوانا وكان قد كاتب عبد امللك مجاعة من الوجوه ميينهم ويعدهم إمرة العراق 
 قد كتب إىل أصحابك فأطعين وإمرة العجم فأجابوه إال إبراهيم بن األشتر فأتى مصعباً بكتابه وفيه إن بايعتين وليتك العراق وقال

واضرب أعناقهم قال إذاً تغضب عشائرهم قال فاسجنهم قال فإين لفي شغل عن ذلك يرحم اهللا األحنف إن كان ليحذر غدر 
العراقيني وقيل قال هلم قيس بن اهليثم وحيكم ال تدخلوا أهل الشام عليكم منازلكم وأشار ابن األشتر بقتل زياد بن عمرو ومالك بن 

  : ع فلما التقى اجلمعان حلقوا بعبد امللك وهرب عتاب بن ورقاء وخذلوا مصعباً فقال ابن قيس الرقياتمسم

 والمصيبة والفجيعة ن  الرزية يوم مسك إن

 يعده يوم الوقيعه لم  الحواري الذي بابن
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 منه ربيعه وأمكنت  غدرت به مضر العراق

  ع وكنت سامعة مطيعة  وترك يا ربي فأصبت

 يوم الدير شيعه بالدير  لو كانت له فياله

    

  أهل العراق بنو اللكيعه  لم يخونوا عهده أو

 ال يعرس بالمضيعه در  حين يج لوجدتموه

  .وجعل مصعب كما قال ملقدم من جيشه تقدم ال يطيعه

 عبيد اهللا التيمي قيل ال ذاك فقيل أخرب عبد اهللا بن خازم السلمي أمري خراسان مبسري مصعب إىل عبد امللك فقال أمعه عمر بن
استعمله على فارس قال أفمعه املهلب بن أيب صفرة قيل ال واله املوصل قال أمعه عباد بن حصني قيل استعمله على البصرة فقال 

  : وأنا هنا مث متثل

  بلحم امرئ لم يشهد يوم ناصره  وجربني ضباع وأبشري خذيني

مبن معك إىل عمك أمري املؤمنني فأخربه مبا صنع أهل العراق ودعين فإين مقتول قال ال قال الطربي فقال مصعب البنه عيسى اركب 
أخرب قريشاً عنك أبداً ولكن سر إىل البصرة فهم على الطاعة أو احلق بأمري املؤمنني قال ال تتحدث قريش أنين فررت خلذالن ربيعة 

أن ترجع فارجع فقاتل فرجع فقاتل حىت قتل وبعث إليه عبد امللك وما السيف بعار وما الفرار يل بعادة وال خلق ولكن إن أردت 
مع أخيه حممد إين يا ابن العم أمنتك قال مثلي ال ينصرف عن هذا املقام إال غالباً أو مغلوباً فقيل أثخنوه بالسهام مث طعنه زائدة 

  .استوىل عبد امللك على املشرقالثقفي وكان من جنده وقال يا لثارات املختار وقاتل قتلة ابن األشتر حىت قتل و

  بشر بن مروان

روى ابن جدعان عن . ابن احلكم األموي أحد األجواد ويل العراقني ألخيه عند مقتل مصعب وداره بدمشق عند عقبة الكتان
ال احلسن قال قدم علينا بشر البصرة وهو أبيض بض أخو خليفة وابن خليفة فأتيته فقال احلاجب من أنت قال حسن البصري ق

ادخل وإياك أن تطل وال متله فأدخل فإذا هو على سرير عليه فرش قد كاد أن يغوص فيها ورجل بالسيف واقف على رأسه فقال 
من أنت قلت احلسن البصري الفقيه فأجلسين مث قال ما تقول يف زكاة أموالنا ندفعها إىل السلطان أم إىل الفقراء قلت أيهما فعلت 

 ما يسود من يسود مث عدت إليه من العشي وإذا هو احندر من سريره يتململ وحوله األطباء مث عدت أجزأ عنك فتبسم وقال لشيء
  .من الغد والناعية تنعاه ودوابه قد جزت نواصيها ووقف الفرزدق على قربه ورثاه بأبيات فما بقي أحد إال بكى

 كتب إىل أخيه إنك شغلت إحدى يدي بالعراق وقيل إنه. قال خليفة مات بالبصرة سنة مخس وسبعني وله نيف وأربعون سنة
وبقيت األخرى فارغة فكتب إليه بوالية احلرمني اليمن فما جاءه الكتاب إال وقد وقعت القرحة يف ميينه فقيل اقطعها من املفصل 

  .فجزع فبلغت املرفق مث أصبح وقد بلغت الكتف ومات فجزع عليه عبد امللك وأمر الشعراء فرثوه

  شبيب بن يزيد
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ابن أيب نعيم الشيباين رأس اخلوارج باجلزيرة وفارس زمانه بعث حلربه احلجاج مخسة قواد فقتلهم واحداً بعد واحد مث سار إىل 
  : الكوفة وحاصر احلجاج وكانت زوجته غزالة عدمية النظري يف الشجاعة فعري احلجاج شاعر فقال

 تنفر من صفير الصافر فتخاء  أسد علي وفي الحروب نعامة

 كان قلبك في جناحي طائر بل  ال برزت إلى غزالة في الوغىه

قال رجل رأيت شبيباً دخل املسجد فبقي املسجد يرتج له وعليه جبة طيالسة وهو طويل . وكانت أم شبيب جهيزة تشهد احلرب
ري عند عبد امللك أمشط جعد آدم غرق شبيب يف القتال بدجيل سنة سبع وسبعني وله إحدى ومخسون سنة قيل حضر عتبان احلرو

  : بن مروان فقال أنت القائل

 ومنكم هاشم وحبيب وعمرو  فإن يك منكم كان مروان وابنه

 أمير المؤمنين شبيب ومنا  حصين والبطين وقعنب فمنا

  .فقال إمنا قلت ومنا أمري املؤمنني شبيب على النداء فأعجبه وأطلقه

  .رج مين شهاب نار فعلمت أنه ال يطفئه إال املاءوملا غرق قيل ألمه فقالت ملا ولدته رأيت كأنه خ

    

وكان قد خرج صاحل بن مسرح العابد التميمي بداراً وله أصحاب يفقههم ويقص عليهم ويذم عثمان وعلياً وكأدب اخلوارج 
اب شبيب يقول إنك شيخ ويقول تأهبوا جلهاد الظلمة وال جتزعوا من القتل يف اهللا فالقتل أسهل من املوت واملوت ال بد منه فأتاه كت

املسلمني ولن نعدل بك أحداً وقد استجبت لك واآلجال غادية ورائحة وال آمن أن ختتر مين املنية ومل أجاهد الظاملني فيا له غبناً ويا 
بن عامر الذهلي له فضالً متروكاً جعلنا اهللا ممن يريد اهللا بعمله مث أقبل هو وأخوه مصاد واحمللل بن وائل وإبراهيم ابن حجر والفضل 

إىل صاحل فصاروا مئة وعشرة أنفس مث شدوا على خيل حملمد بن مروان فأخذوها وقويت شوكتهم فسار حلرم عدي بن عدي بن 
عمرية الكندي فالتقوا فازم عدي وبعده مديدة تويف صاحل من جراحات سنة ست وتسعني وعهد إىل شبيب فهزم العساكر وعظم 

وقتل مجاعة أعيان فندب احلجاج حلربه زائدة بن قدامة الثقفي فالتقوا فقتل زائدة ودخلت غزالة جامع اخلطب وهجم على الكوفة 
الكوفة وصلت وردها وصعدت املنرب ووفت نذرها وهزم شبيب جيوش احلجاج مرات وقتل عدة من األشراف وتزلزل له عبد 

  .فاً حنو مخسني ألفاًامللك وحتري احلجاج يف أمره وقال أعياين هذا ومجع له جيشاً كثي

وعرض شبيب جنده فكانوا ألفاً وقال يا قوم إن اهللا نصركم وأنتم مئة فأنتم اليوم مئون مث ثبت معه ست مئة فحمل يف مئتني على 
امليسرة هزمها مث قتل مقدم العساكر عتاب بن ورقاء التميمي فلما رآه شبيب صريعاً توجع له فقال خارجي له يا أمري املؤمنني 

  .وجع لكافر مث نادى شبيب برفع السيف ودعا إىل طاعته فبايعوه مث هربوا يف الليلتت

مث جاء املدد من الشام فالتقاه احلجاج بنفسه فجرى مصاف مل يعهد مثله وثبت الفريقان وقتل مصاد أخو شبيب وزوجته غزالة 
م وساروا إىل األهواز فربز متوليها حممد بن موسى ودخل الليل وتقهقر شبيب وهو خيفق رأسه والطلب يف أثره مث فتر الطلب عنه

بن طلحة فبارز شبيباً فقتله شبيب ومضى إىل كرمان فأقام شهرين ورجع فالتقاه سفيان بن أبرد الكليب وحبيب احلكمي على جسر 
ء سنة سبع وسبعني وعليه دجيل فاقتتلوا حىت دخل الليل فعرب شبيب على اجلسر فقطع به فغرق وقيل بل نفر به فرسه فألقاه يف املا
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، وألقاه دجيل إىل الساحل ميتاً ومحل إىل احلجاج فشق جوفه وأخرج قلبه فإذا 38يس " ذلك تقدير العزيز العليم: "احلديد فقال
  .داخله قلب آخر

  شبث بن ربعي

وحدث عن علي . التميمي الريبوعي أحد األشراف والفرسان وكان ممن خرج على علي وأنكر عليه التحكيم مث تاب وأناب
  .وحذيفة وعنه حممد بن كعب القرظي وسليمان التيمي له حديث واحد يف سنن أيب داود

قال األعمش شهدت جنازة شبث فأقاموا العبيد على حدة واجلواري على حدة واجلمال على حدة وذكر األصناف قال ورأيتهم 
  .ينوحون عليه ويلتدمون

  .قلت كان سيد متيم هو األحنف

  بن صفوانعبد اهللا 

ابن أمية بن خلف أبو صفوان اجلمحي املكي من أشراف قريش ال صحبة له يقال ولد أيام النبوة وروى عن أبيه وعمر وأيب الرداء 
  .وحفصة وعنه حفيده أمية بن صفوان وابن أيب ملكية وعمرو بن دينار والزهري وسامل بن أيب اجلعد وله دار بدمشق

ن على بعري فساير معاوية فقال الشاميون من هذا األعرايب فقدم ملعاوية ألفي شاة وكان سيد أهل قيل حج معاوية فتلقاه ابن صفوا
  .مكة يف زمانه حللمه وسخائه وعقله قتل مع ابن الزبري وهو متعلق باألستار

  .قال حيىي بن سعيد األنصاري جاؤوا إىل املدينة برأس ابن صفوان ورأس ابن الزبري ورأس عبد اهللا بن مطيع

  قطري بن الفجاءة

األمري أبو نعامة التميمي املازين البطل املشهور رأس اخلوارج خرج زمن ابن الزبري وهزم اجليوش واستفحل بالؤه جهز إليه احلجاج 
  : جيشاً بعد جيش فيكسرهم وغلب على بالد فارس وله وقائع مشهودة وشجاعة ومل يسمع مبثلها وشعر فصيح سائر فله

 األبطال ويحك لن تراعي من   شعاعاًلها وقد طارت أقول

  على األجل الذي لك لم تطاعي  لو سألت بقاء يوم فإنك

 نيل الخلود بمستطاع فما  في مجال الموت صبراً فصبراً

 عن أخي الخنع اليراع فيطوي  ثوب الحياة بثوب عز وال

 ألهل األرض داعي وداعيه  الموت غاية كل حي سبيل

 المنون إلى انقطاع وتسلمه  يسأملم يعتبط يهرم و ومن

    

  إذا ما عد من سقط المتاع  للمرء خير في حياة وما
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واسم الفجاءة جعونة بن مازن بقي قطري حيارب نيف عشرة سنة ويسلم عليه باخلالفة استوىف املربد يف كامله أخباره إىل أن سار 
به الفرس فانكسرت فخذه بطربستان فظفروا به ومحل رأسه سنة تسع حلربه سفيان بن األبرد الكليب فانتصر عليه وقتله وقيل عثر 

  .وسبعني إىل احلجاج وكان خطيباً بليغاً كبري احملل من أفراد زمانه

  الحارث األعور

هو العالمة اإلمام أبو زهري احلارث بن عبد اهللا بن كعب بن أسد اهلمداين الكويف صاحب علي وابن مسعود كان فقيهاً كثري العلم 
  .لى لني يف حديثه حدث عنه الشعيب وعطاء بن أيب رباح وعمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعي وغريهمع

وقد جاء أن أبا إسحاق مسع من احلارث أحاديث وباقي ذلك مرسل قال أبو بكر بن أيب داود كان احلارث أفقه الناس وأحسب 
دركت أهل الكوفة وهم يقدمون مخسة من بدأ باحلارث األعور الناس تعلم الفرائض من علي رضي اهللا عنه قال حممد بن سريين أ

  .ثىن بعبيدة السلماين ومن بدأ بعبيدة ثىن باحلارث مث علقمة مث مسروق مث شريح

  .قلت قد كان احلارث من أوعية العلم ومن الشيعة األول وكان يقول تعلمت القرآن يف سنتني والوحي يف ثالث سنني

اب فمحمول على أنه عىن بالكذب اخلطأ ال التعمد وإال فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب يف فأما قول الشعيب احلارث كذ
الدين وكذا قال علي بن املديين وأبو خيثمة هو كذاب وأما حيىي بن معني فقال هو ثقة وقال مرة ليس به بأس وكذا قال اإلمام 

مت ال حيتج به مث إن النسائي وأرباب السنن احتجوا باحلارث وهو ممن النسائي ليس به بأس وقال أيضاً ليس بالقوي وقال أبو حا
  .عندي وقفة يف االحتجاج به

قال علباء بن أمحر خطب علي الناس فقال يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل قال شعبة مل يسمع أبو إسحاق من احلارث إال أربعة 
  .أحاديث

  .وروى منصور عن إبراهيم قالوا احلارث ام

  .أمحد بن عبد اهللا العجلي ما مسع من احلارث يعين أبا إسحاق إال أربعة أحاديث وسائر ذلك الكتاب أخذهوقال 

وروى أبو بكر بن عياش عن مغرية قال مل يكن احلارث يصدق عن علي يف احلديث وقال جرير بن عبد احلميد كان زيفاً وقال ابن 
  .ارقطين وقال أبو أمحد بن عدي عامة ما يرويه غري حمفوظمعني أيضاً يف رواية ثالثة عنه ضعيف وكذا قال الد

وروى حيىي بن سعيد القطان عن سفيان ترجيح حديث عاصم بن ضمرة على حديث احلارث فقال كنا نعرف فضل حديث عاصم 
  .على حديث احلارث

  .قال عثمان الدارمي ال يتابع حيىي بن معني على قوله يف احلارث إنه ثقة

  .يب ما كذب على أحد من هذه األمة ما كذب على عليقال حصني عن الشع

وروى مفضل بن مهلهل عن مغرية مسع الشعيب يقول حدثين احلارث األعور وأشهد أنه أحد الكذابني قال بندار أخذ حيىي بن سعيد 
  .وابن مهدي القلم من يدي فضربا على حنو من أربعني حديثاً من حديث احلارث عن علي

ال : "بان كان احلارث غالياً يف التشيع واهياً يف احلديث هو الراوي عن علي قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلموقال أبو حامت بن ح
  .رواه الفريايب عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عنه وإمنا ذا قول علي" تفتحن على اإلمام يف الصالة
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بن داود عن إمساعيل عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن وخرج البخاري يف كتاب الضعفاء حملمد بن يعقوب بن عباد عن حممد 
أنني املريض تسبيحه وصياحه ليله ونومه عبادة ونفسه صدقة وتقلبه قتال لعدوه : "احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .احلديث

تدال وأنا متحري فيه وتويف سنة فهذا حديث منكر جداً ما أظن أن إسرائيل حدث بذا وقد استوفيت ترمجة احلارث يف ميزان االع
  .مخس وستني بالكوفة

أخربنا حممد بن عبد السالم الشافعي عن عبد املعز بن حممد أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا حممد بن عبد الرمحن أنبأنا أبو عمرو بن 
 عن احلارث عن علي قال لعن حممد محدان أنبأنا أمحد بن علي حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد عن جمالد عن الشعيب

صلى اهللا عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والوامشة واملستومشة واحلال واحمللل له ومانع الصدقة وى عن النوح جمالد 
  .أيضاً لني

  الحارث بن سويد

    

ئشة روى عنه إبراهيم التيمي وأشعث بن أيب التيمي الكويف إمام ثقة رفيع احملل حدث عن عمر وابن مسعود وعلي ويكىن أبا عا
الشعثاء وعمارة بن عمري ومجاعة وهو قليل احلديث قدمي املوت قد ذكره أمحد بن حنبل فعظم شأنه ورفع من قدره وقال ابن معني 

  .ثقة وقال ابن سعد مات يف آخر خالفة ابن الزبري

  عبيد بن عمير

سر ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدث عن أبيه وعن عمر بن اخلطاب ابن قتادة الليثي اجلندعي املكي الواعظ املف
وعلي وأيب ذر وعائشة وأيب موسى األشعري وابن عباس وطائفة حدث عنه ابنه عبد اهللا بن عبيد وعطاء بن أيب رباح وابن أيب 

  .مليكة وعمرو بن دينار وعبد العزيز بن رفيع وأبو الزبري ومجاعة

ثقات التابعني وأئمتهم مبكة وكان يذكر الناس فيحضر ابن عمر رضي اهللا عنهما جملسه روى محاد بن سلمة عن ثابت وكان من 
  .قال أول من قص عبيد بن عمري على عهد عمر بن اخلطاب

تعين إذا أبو بكر بن عياش عن عبد امللك عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد ابن عمري على عائشة فقالت له خفف فإن الذكر ثقيل 
  .وعضت وقال عبد الواحد بن أمين رأيت عبيد بن عمري وله مجة إىل قفاه وحليته صفراء قلت هو من خضاب السنة

وكان ابنه عبد اهللا من علماء املكيني وكان حفيده حممد بن عبد اهللا . تويف قبل ابن عمر بأيام يسرية وقيل تويف يف سنة أربع وسبعني
  .ث عن عطاء ومجاعة حلقه داود بن عمرو الضيباملعروف باحملرم ضعيفاً حد

  فابنه
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عبد اهللا بن عبيد يكىن أبا هاشم ما روى له البخاري شيئاً يروي عن عائشة أيضاً وابن عباس وابن عمر وعنه ابن جريج وجرير بن 
  .حازم واألوزاعي وثقه أبو حامت تويف سنة ثالث عشرة ومئة مبكة

  وفي عمرو بن ميمون األودي المذحجي الك

اإلمام احلجة أبو عبد اهللا أدرك اجلاهلية وأسلم يف األيام النبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبل مث سكن الكوفة حدث عن عمر وعلي 
.وابن مسعود ومعاذ وأيب هريرة وأيب أيوب األنصاري وطائفة  

قه وسعيد بن جبري وآخرون أبو إسحاق روى عنه الشعيب وأبو إسحاق وحصني بن عبد الرمحن وعبدة بن أيب لبابة وحممد بن سو
  .عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محار يقال له عفري

أمحد يف املسند حدثنا الوليد حدثنا األوزاعي عن حسان بن عطية حدثين عبد الرمحن بن سابط عن عمرو بن ميمون بن األودي قال 
من رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشحر رافعاً صوته بالتكبري أجش الصوت فألقيت حمبيت عليه فما قدم علينا معاذ الي

فارقته حىت حثوت عليه من التراب مث نظرت يف أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود رواه أبو خيثمة عن الوليد ابن مسلم وقال 
  .فألقيت علي حمبيت

عن أيب بلج وحصني عن عمرو بن ميمون قال رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع عليها قردة فرمجوها خ نعيم بن محاد حدثنا هشيم 
  .فرمجتها معهم

شبابة حدثنا عبد امللك بن مسلم حدثنا عيسى بن حطان قال حدثنا عمرو بن ميمون قال كنت يف حرث فرأيت قروداً كثرية قد 
ردة يدها حتت عنق القرد واعتنقها وناما فجاء قرد فغمزها فنظرت إليه اجتمعن فرأيت قرداً وقردة قد اضطجعا مث أدخلت الق

وانسلت يدها من حتت رأس القرد مث انطلقت معه غري بعيد فنكحها وأنا أنظر مث رجعت إىل مضجعها فذهبت تدخل يدها حتت 
ردة فلم ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه عنق القرد فانتبه فقام إليها فشم دبرها قال فاجتمعت القردة فجعل يشري إليها فتفرقت الق

رواه عبد اهللا بن أيب جعفر . أعرفه فانطلقوا ا وبه إىل موضع كثري الرمل فحفروا هلما حفرية فجعلومها فيها مث رمجومها حىت قتلومها
  .الرازي عن عبد امللك حنوه

. ستني مرة من بني حجة وعمرة ويف رواية مئة مرةقال أبو إسحاق حج عمرو بن ميمون . عمرو وثقه حيىي بن معني وأمحد العجلي

  .منصور عن إبراهيم قال ملا كرب عمرو بن ميمون أوتد له يف احلائط فكان إذا سئم من القيام أمسك به أو يتعلق حببل

 عمرو بن عباد بن العوام حدثنا عاصم بن كليب قال رأيت. يونس بن أيب إسحاق عن أبيه كان عمرو بن ميمون إذا رئي ذكر اهللا
  .أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر غداة طعن فكنت يف الصف الثاين. ميمون وسويد بن غفلة التقيا فاعتنقا

    

هشيم عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون أنه كان ال يتمىن املوت يقول إين أصلي يف اليوم كذا وكذا حىت أرسل إليه يزيد بن أيب 
  . فكان يقول اللهم أحلقين باألخيار وال ختلفين مع األشرار واسقين من عذب األارمسلم فتعنته ولقي منه شدة

  .وقال أبو نعيم وغريه مات سنة أربع وسبعني. قال الفالس وغريه مات سنة مخس وسبعني وقيل سنة ست
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  شقيق بن سلمة

صلى اهللا عليه وسلم وما رآه وحدث عن عمر اإلمام الكبري شيخ الكوفة أبو وائل األسدي أسد خزمية الكويف خمضرم أردك النيب 
وعثمان وعلي وعمار ومعاذ وابن مسعود وأيب الدرداء وأيب موسى وحذيفة وعائشة وخباب وأسامة بن زيد واألشعث بن قيس 
وسلمان بن ربيعة وسهل بن حنيف وشيبة بن عثمان وعمرو بن احلارث املصطلقي وقيس بن أيب غرزة وأيب هريرة وأيب اهلياج 

  .ألسدي وخلق سواهما

حدث عنه عمرو . ويروي عن أقرانه كمسروق وعلقمة ومحران بن أبان وكان من أئمة الدين وقيل إنه روى عن أيب بكر الصديق
بن مرة وحبيب بن أيب ثابت واحلكم بن عتيبة وواصل األحدب ومحاد الفقيه وعبدة بن أيب لبابة وعاصم بن دلة وأبو حصني وأبو 

ن أيب هند ومنصور واألعمش ومغرية وعطاء بن السائب وزبيد اليامي وسيار أبو احلكم وحممد بن سوقة والعالء بن إسحاق ونعيم ب
  .خالد وأبو هاشم الرماين وأبو بشر وخلق كثري

يب صلى اهللا روى الزبرقان السراج عن أيب وائل قال إين أذكر وأنا ابن عشر يف اجلاهلية أرعى غنماً أو قال إبالً ألهلي حني بعث الن
  .عليه وسلم

  .عاصم بن دلة عن أيب وائل قال أدركت سبع سنني من سين اجلاهلية

وروى مغرية عن أيب . وكيع عن أيب العنبس قلت أليب وائل هل أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نعم وأنا غالم أمرد ومل أره
  .بش فقلت خذ صدقة هذا قال ليس يف هذا صدقةوائل قال أتانا مصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتيته بك

وقال األعمش قال يل شقيق بن سلمة يا سليمان لو رأيتنا وحنن هراب من خالد بن الوليد يوم بزاخة فوقعت عن البعري فكادت 
  .هتندق عنقي فلو مت يومئذ كانت النار قال وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة ويف نسخة ابن إحدى وعشرين سنة وهو أشب

قلت كونه جاء بالكبش مث هرب من خالد يؤذن بارتداده مث من اهللا عليه باإلسالم أال تراه يقول لو مت يومئذ كانت النار فكانت 
  .اهللا به عناية

  .وروى يزيد بن أيب زياد عن أيب وائل أنا أكرب من مسروق

و بن مرة من أعلم أهل الكوفة حبديث ابن مسعود قال وقال عمر. حممد بن فضيل عن أبيه عن أيب وائل وأنه تعلم القرآن يف شهرين
  .قال األعمش قال يل إبراهيم النخعي عليك بشقيق فإين أدركت الناس وهم متوافرون وإم ليعدونه من خيارهم. أبو وائل

قال عاصم بن أيب . وروى مغرية عن إبراهيم وذكر عنده أبو وائل فقال إين ألحسبه ممن يدفع عنا به وعنه قال أما إنه خري مين
  .النجود ما مسعت أبا وائل سب إنسان قط وال يمة

  .قال الثوري عن أبيه مسع أبا وائل سئل أنت أكرب أو الربيع بن خثيم قال أنا أكرب منه سناً وهو أكرب مين عقالً

  .وقال عاصم كان عبد اهللا إذا رأى أبا وائل قال التائب قال كان أبو وائل حيب عثمان

بن زيد عن عاصم بن دلة قال قيل أليب وائل أيهما أحب إليك علي أو عثمان قال كان علي أحب إيل مث صار عثمان روى محاد 
  .أحب إيل من علي

  .وقال إسحاق بن منصور عن ابن معني أبو وائل ثقة ال يسأل عن مثله وقال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث
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يمان ما يف أمرئنا هؤالء واحدة من اثنتني ما فيهم تقوى أهل اإلسالم وال عقول أهل أبو معاوية عن األعمش قال يل أبو وائل يا سل
  .اجلاهلية

  .عمرو بن عبد الغفار عن األعمش قال يل شقيق نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا

ي حممد بن أمحد حدثنا بشر بن موسى أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو عل
ابن آدم : "حدثنا خالد بن حيىي حدثنا معرف بن واصل قال كنا عند أيب وائل فذكروا قرب اهللا من خلقه فقال نعم يقول اهللا تعاىل

  ".ادن مين شرباً أدن منك ذراعاً ادن من ذراعاً أدن منك باعاً أمش إيل أهرول إليك

اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا أبو حيىي الرازي حدثنا هناد حدثنا عبدة عن الزبرقان قال كنت عند أيب وبه إىل أيب نعيم حدثنا عبد 
  .وائل فجعلت أسب احلجاج وأذكر مساوئه فقال ال تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر يل فغفر له

    

فار حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال كان وبه حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين يوسف ابن يعقوب الص
  .أبو وائل إذا صلى يف بيته ينشج نشيجاً ولو رجعت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله

  .قال مغرية كان إبراهيم التيمي يذكر يف مرتل أيب وائل وكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطري

ه إذا جاء حيىي يعين ابنه بشيء فال تقبليه وإذا جاء أصحايب بشيء فخذيه وكان ابنه قال عاصم بن دلة كان أبو وائل يقول جلارت
قاضياً على الكناسة قال وكان أليب وائل رمحه اهللا خص من قصب يكون فيه هو وفرسه فإذا غزا نقضه وتصدق به فإذا رجع أنشأ 

  .قلت قد كان هذا السيد رأساً يف العلم والعمل. بناءه

مان بن أيب شيبة مات يف زمن احلجاج بعد اجلماجم وقال خليفة مات بعد اجلماجم سنة اثنتني ومثانني وأما قول قال حممد بن عث
قال عاصم بن أيب النجود قلت أليب وائل شهدت صفني قال . الواقدي مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز فوهم مات يف عشر املئة

عامر بن شقيق عن أيب . يك علي أو عثمان قال علي مث صار عثمان أحب إيلنعم وبئست الصفون كانت فقيل له أيهما أحب إل
وائل استعملين ابن زياد على بيت املال فأتاين رجل بصك أن أعط صاحب املطبخ مثان مئة درهم فأتيت ابن زياد فكلمته يف 

  .اإلسراف فقال ضع املفاتيح واذهب

 قاال أنبأنا عبد اهللا بن قدامة أنبانا أبو بكر بن النقور أنبأنا علي بن حممد العالف أخربنا أمحد بن عبد احلميد وإمساعيل بن عبد الرمحن
أنبأنا أبو احلسن احلمامي حدثنا عثمان بن أمحد حدثنا بن عبيد اهللا ابن أيب داود حدثنا أبو بدر حدثنا سليمان بن مهران عن شقيق 

  ".اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك: "وسلمبن سلمة قال قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  زر بن حبيش

ابن حباشة بن أوس اإلمام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي أبو مرمي األسدي الكويف ويكىن أيضاً أبا مطرف أدرك أيام اجلاهلية 
عبد الرمحن بن عوف وحذيفة بن اليمان وحدث عن عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب وعثمان وعلي وعبد اهللا وعمار والعباس و

  .وصفوان بن عسال وقرأ على ابن مسعود وعلي

وتصدر لإلقراء فقرأ عليه حيىي بن وثاب وعاصم بن دلة وأبو إسحاق واألعمش وغريهم وحدثوا عنه هم واملنهال بن عمرو وعبدة 
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  .ى وإمساعيل بن أيب خالد وآخرونبن أيب لبابة وعدي بن ثابت وأبو إسحاق الشيباين وأبو بردة بن أيب موس

قال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث وقال عاصم كان زر من أعرب الناس كان ابن مسعود يسأله عن العربية وقال مهام حدثنا 
عاصم عن زر قال وفدت إىل املدينة يف خالفة عثمان وإمنا محلين على ذلك احلرص على لقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

شيبان النحوي عن عاصم .  فلقيت صفوان ابن عسال فقلت له هل رأيت رسول اهللا قال نعم وغزوت معه ثنيت عشرة غزوةوسلم
عن زر قال خرجت يف وفد من أهل الكوفة وامي اهللا إن حرضين على الوفادة إال لقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما 

ن بن عوف فكانا جليسي وصاحيب فقال أيب يا زر ما تريد أن تدع من القرآن آية إال قدمت املدينة أتيت أيب بن كعب وعبد الرمح
  .سألتين عنها شعبة عن عاصم عن زر قال كنت باملدينة يف يوم عيد فإذا عمر رضي اهللا عنه ضخم أصلع كأنه على دابة مشرف

صم أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل مجالً محاد بن زيد عن عاصم عن زر قال لزمت عبد الرمحن بن عوف وأبياً مث قال عا
  .يلبسون املعصفر ويشربون نبيذ اجلر ال يرون به بأساً منهم زر وأبو وائل

قال أبو بكر بن عياش عن عاصم كان أبو وائل عثمانياً وكان زر بن حبيش علوياً وما رأيت واحداً منهما قط تكلم يف صحابه حىت 
  .وائل فكانا إذا جلسا مجيعاً مل حيدث أبو وائل مع زر يعين يتأدب معه لسنهماتا وكان زر أكرب من أيب 

  .قال إمساعيل بن أيب خالد رأيت زر بن حبيش وإن حلييه ليضطربان من الكرب وقد أتى عليه عشرون ومئة سنة

  .لفالس مات سنة اثنتني ومثاننيقال أبو عبيد مات زر سنة إحدى ومثانني قال خليفة وا. وعن عاصم قال ما رأيت أحداً أقرأ من زر

  .قال إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني زر ثقة

    

وقال لنا احلافظ أبو احلجاج يف ذيبه زر بن حبيش بن حباشة ابن أوس بن بالل وقيل هالل بدل بالل ابن سعد بن حبال بن نصر 
فسمى .. .. وروى عن . ضرم أدرك اجلاهليةبن غاضرة بن مالك بن ثعلبة بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية األسدي خم

  .املذكورين وسعيد بن زيد وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب ذر وعائشة وعن أيب وائل وهو من أقرانه

روى عنه بسرد املذكورين وإبراهيم النخعي وحبيب بن أيب ثابت وزبيد اليامي وطلحة بن مصرف ومشر بن عطية والشعيب وعبد 
ق الدمشقي وعثمان بن اجلهم وعلقمة بن مرثد وعيسى بن عاصم األسدي وعيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى الرمحن ابن مرزو

  .وأبو رزين مسعود بن مالك

حممد بن طلحة عن األعمش قال أدركت . شيبان عن عاصم عن زر قلت أليب يا أبا املنذر اخفض يل جناحك فإمنا أمتتع منك متتعاً
  .فمنهم من عثمان أحب إليه من علي ومنهم من علي أحب إليه من عثمان وكانوا أشد شيء حتاباً وتواداًأشياخنا زراً وأبا وائل 

قيس بن الربيع عن عاصم قال مر رجل على زر وهو يؤذن فقال يا أبا مرمي قد كنت أكرمك عن ذا قال إذا ال أكلمك حىت تلحق 
  .باهللا

أنا ابن مئة وعشرين سنة وقال هشيم بلغ زر مئة واثنتني وعشرين سنة وقال ابن عيينة عن إمساعيل قلت لزر كم أتى عليك قال 
وروى زكريا بن حكيم احلبطي عن الشعيب أن زراً كتب إىل عبد . اهليثم مات قبل اجلماجم وقال أبو نعيم مات سبع وعشرين ومئة

  .امللك بن مروان كتاباً يعظه



الذهيب-سري أعالم النبالء  561  

  عبد اهللا بن أبي الهذيل

و املغرية العرتي الكويف روى عن أيب بكر وعمر مرسالً وعن علي وعمار وأيب وابن مسعود وخباب وأيب القدوة العابد اإلمام أب
  .وهريرة وعدة

وعنه واصل األحدب وأبو التياح الضبعي وإمساعيل بن رجاء وأجلح الكندي وسلم بن عطية وعطاء بن السائب والعوام بن 
  .قال النسائي ثقة. حوشب

  .ته إال وكأنه مذعور وقال العوام قال ابن أيب اهلذيل إين ألتكلم حىت أخشى اهللا وأسكت حىت أخشى اهللاوقال أبو التياح ما رأي

وروى الثوري عن أيب سنان عن ابن أيب اهلذيل قال أدركنا أقواماً وإن أحدهم يستحيي من اهللا يف سواد الليل قال الثوري يعين 
  .التكشف

مي أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا ابن خالد حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا عبيد اهللا بن أنبأنا ابن سالمة عن أيب املكارم التي
" تقتلك الفئة الباغية: "عائشة حدثنا محاد عن أيب التياح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن عمار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تابعه عبد الوارث عن أيب التياح

 عبيد حدثنا األجلح عن ابن أيب اهلذيل قال كنت عند عمر فجيء بشيخ نشوان يف رمضان قال ويلك وصبياننا صيام فضربه يعلى بن
  .مثانني

  مالك بن أوس

ابن احلدثان بن احلارث بن عوف الفقيه اإلمام احلجة أبو سعد ويقال أبو سعيد النصري احلجازي املدين أدرك حياة النيب صلى اهللا 
وحدث عن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن ابن عوف والعباس وسعد بن أيب وقاص وطائفة حدث عنه عليه وسلم 

الزهري وحممد بن املنكدر وعكرمة بن خالد وأبو الزبري وحممد بن عمرو بن حلحلة وحممد بن عمر بن عطاء وسلمة بن وردان 
  .وآخرون

الزهري أخربين مالك بن أوس أن عمر دعاه قال فدخلت عليه فإذا هو جالس على وشهد اجلابية وفتح بيت املقدس مع عمر قال 
رمال سرير له ليس بينه وبني الرمال فراش فقال يا مالك إنه قد قدم من قومك أهل أبيات حضروا املدينة وقد أمرت هلم برضخ 

  .فاقسمه بينهم قلت لو أمرت بذلك غريي قال اقسمه أيها املرء

  . بن أوس قال بعضهم له صحبة وال يصح قال وقد ركب اخليل يف اجلاهلية قاله الواقديقال البخاري مالك

  .وروى ابن إسحاق عن حممد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوس قال كنت عريفاً يف زمن عمر وقال ابن خراش وغريه ثقة

 واحد مات سنة اثنتني وتسعني قلت لعله قال أبو حفص الفالس وغري. قلت كان مذكوراً بالبالغة والفصاحة وهو قليل احلديث
  .عاش مئة سنة ذكره أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه

  عمر بن عبيد اهللا
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ابن معمر األمري أبو حفص التيمي من أشراف قريش كان جواداً ممدحاً شجاعاً كبري الشأن له فتوحات مشهودة ويل البصرة البن 
  .ن أيب رباح وابن عونالزبري وحدث عن ابن عمر وجابر وعنه عطاء ب

    

وويل إمرة فارس مث وفد على عبد امللك وتويف بدمشق وكان مراهقاً عند مقتل عثمان وكان يقال له أمحر قريش يضرب بشجاعته 
املثل وقد بعث مرة بألف دينار إىل ابن عمر فقبلها وقال وصلته رحم وقيل أنه اشترى مرة جارية مبئة ألف فتوجعت لفراق سيدها 

  . له خذها ومثنها قال املدائين تويف سنة اثنتني ومثاننيفقال

  أبو عمرو الشيباني

امسه سعد بن إياس الكويف من بين شيبان بن ثعلبة بن عكابة أدرك اجلاهلية وكاد أن يكون صحابياً حدث عن علي وابن مسعود 
مساعيل بن أيب خالد وأبو معاوية عمرو بن عبد وحذيفة وطائفة روى عنه منصور واألعمش وسليمان التيمي والوليد بن العيزار وإ

  .اهللا النخعي وآخرون

وعاش مئة عام وعشرين عاماً فعنه قال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرعى إبالً بكاظمة قال وكنت يوم القادسية ابن أربعني 
  .ألعظم فقرأت عليه مث سألته عن آية فامين وىقال عاصم بن أيب النجود كان أبو عمرو الشيباين يقرئ القرآن يف املسجد ا. سنة

  .وقال حيىي بن معني كويف ثقة قلت هو من رجال الكتب الستة ومات يف خالفة الوليد بن عبد امللك فيما أحسب

  المعرور بن سويد

أيب اجلعد وعاصم بن اإلمام املعمر أبو أمية األسدي الكويف حدث عن ابن مسعود وأيب ذر مجاعة وعنه واصل األحدب وسامل بن 
وثقه حيىي بن معني قال أبو حامت قال األعمش رأيته وهو ابن مئة وعشرين سنة أسود . دلة ومغرية اليشكري وسليمان األعمش

  .قلت تويف سنة بضع ومثانني. الرأس واللحية

  طلحة بن عبد اهللا

وعثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وعنه سعد بن ابن عوف الزهري قاضي املدينة زمن يزيد حدث عن عمه عبد الرمحن بن عوف 
  .مات سنة تسع وتسعني. إبراهيم والزهري وأبو الزناد ومجاعة وكان شريفاً جواداً حجة إماماً يقال له طلحة الندى

  أبو عثمان النهدي

اجلاهلية واإلسالم وغزا اإلمام احلجة شيخ الوقت عبد الرمحن بن مل وقيل ابن ملي ابن عمرو بن عدي البصري خمضرم معمر أدرك 
يف خالفة عمر وبعدها غزوات وحدث عن عمر وعلي وابن مسعود وأيب بن كعب وبالل وسعد ابن أيب وقاص وسلمان الفارسي 
  .وحذيفة بن اليمان وأيب موسى األشعري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأيب هريرة وابن عباس وطائفة سواهم

عاصم األحول ومحيد الطويل وسليمان التيمي وأيوب السختياين وداود بن أيب هند وخالد احلذاء وعمران بن حدث عنه قتادة و
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حدير وعلي بن جدعان وحجاج بن أيب زينب وخلق وشهد وقعة الريموك وثقه علي بن املديين وأبو زرعة ومجاعة وقيل أصله كويف 
روى محيد الطويل عنه . خالف عمر وكان من سادة العلماء العاملنيوحتول إىل البصرة وكانت هجرته من أرض قومه وقت است

  .قال بلغت مئة وثالثني سنة

قلت فعلى هذا هو أكرب من أنس بن مالك ومن سهل بن سعد الساعدي نعم ومن ابن عباس وعائشة قال احلافظ أبو نصر 
كنه أدى إىل عماله الزكاة قال يزيد بن هارون حدثنا الكالباذي أسلم أبو عثمان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره ول

حجاج بن أيب زينب مسعت أبا عثمان يقول كنا يف اجلاهلية نعبد حجراً فسمعنا منادي ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك 
شبهه فجئنا فإذا حجر فالتمسوا رباً فخرجنا على كل صعب وذلول فبينا حنن كذلك إذ مسعنا منادي ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو 

  .فنحرنا عليه اجلزر

وروى عاصم األحول عن أيب عثمان قال رأيت يغوث صنماً من رصاص حيمل على مجل أجرد فإذا بلغ وادياً برك فيه وقالوا قد 
  .رضي لكم ربكم هذا الوادي

  .أبو قتيبة حدثنا أبو حبيب املروزي مسعت أبا عثمان النهدي يقول حججت يف اجلاهلية حجتني

عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم األحول قال سئل أبو عثمان النهدي وأنا أمسع هل أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم قال نعم 
وأديت إليه ثالث صدقات ومل ألقه وغزوت على عهد عمر وشهدت الريموك والقادسية وجلوالء وتستر واوند وأذربيجان 

  .ومهران ورستم

 أبيه عن جده قال كان أبو عثمان من قضاعة وسكن الكوفة فلما قتل احلسني حتول إىل البصرة وقال ال عبد القاهر بن السري عن
أسكن بلداً قتل فيه ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وحج ستني مرة ما بني حجة وعمرة وقال أتت علي ثالثون ومئة 

  .سنة وما شيء إال وقد أنكرته خال أملي فإنه كما هو

  .زهري بن حممد بن عاصم عن أيب عثمان قال صحبت سلمان الفارسي ثنيت عشر سنة

    

  .محاد عن علي بن زيد عن أيب عثمان النهدي قال أتيت عمر رضي اهللا عنه بالبشارة يوم اوند

سليمان التيمي من أيب معتمر عن أبيه قال كان أبو عثمان النهدي يصلي حىت يغشى عليه وقال معاذ بن معاذ كانوا يرون أن عبادة 
  .عثمان النهدي أخذها

أبو عمر الضرير حدثنا معتمر عن أبيه قال إين ألحسب أبا عثمان كان ال يصيب دنيا كان ليلة قائماً واره صائماً وإن كان ليصلي 
  .حىت يغشى عليه

  .ركعةعن عاصم األحول قال بلغين أن أبا عثمان النهدي كان يصلي ما بني املغرب والعشاء مئة 

قال أبو حامت كان ثقة وكان عريف قومه أبو نعيم حدثنا أبو طالوت عبد السالم رأيت أبا عثمان النهدي شرطياً قال املدائين وخليفة 
  .بن خياط وابن معني ومات سنة مئة وشذ أبو حفص الفالس فقال مات سنة مخس وتسعني وقيل غري ذلك

  .النيات وغري ذلك واهللا أعلميقع حديثه عالياً يف جزء األنصاري ويف الغي

أخربنا عبد الرمحن بن حممد بن الفقيه ومجاعة إذناً قالوا أنبأنا عمر ابن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبانا ابن غيالن أنبأنا أبو بكر 
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ال خرج فتيه الشافعي حدثنا موسى بن سهل حدثنا علي بن عاصم حدثنا سليمان التيمي عن أيب عثمان عن حذيفة بن اليمان ق
  .يتحدثون فإذا هم بإبل معطلة فقال بعضهم كأن أرباب هذه ليسوا معها فأجابه بعري منها فقال إن أرباا حشروا ضحى

وبه قال أبو بكر الشافعي حدثنا حممد بن مسلمة حدثنا يزيد أنبأنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النيب 
  ".وقفت على باب اجلنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإن أهل اجلد حمبوسون: "لم قالصلى اهللا عليه وس

  أبو الشعثاء

هو سليم بن أسود احملاريب الفقيه الكويف صاحب علي روى عن علي وشهد معه مشاهده وعن حذيفة وأيب ذر الغفاري وأيب أيوب 
  .وطائفةاألنصاري وأيب موسى األشعري وأيب هريرة وعائشة وابن عمر 

حدث عنه ابنه أشعث بن أيب الشعثاء وأبو صخرة جامع بن شداد وإبراهيم بن جماهر وحبيب بن أيب ثابت وغريهم متفق على توثيقه 
وسئل عنه أبو حامت الرازي فقال ال يسأل عن مثله قيل إن أبا الشعثاء احملاريب قتل يوم الزاوية مع ابن األشعث سنة اثنتني ومثانني أما 

  .شعثاء ع عامل البصرة فأصغر من هذا وسيأيتأبو ال

  عباس بن ربيعة

حدث عن علي وعمر حدث عنه ابناه إبراهيم وعبد الرمحن وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي . النخعي كويف خمضرم حجة
  .وآخرون له أحاديث يسريه

  سعيد بن وهب

ن مسعود ومعاذ بن جبل وخباب أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه اهلمداين اخليواين الكويف من كرباء شيعة علي حدث عن علي واب
  .وسلم ولزم علياً رضي اهللا عنه حىت كان يقال له القراد للزومه إياه

وروى عن سلمان وابن عمر والقاضي شريح روى عنه أبو إسحاق وولده يونس بن أيب إسحاق وطائفة وكان خيضب بالصفرة 
 ابنه عبد الرمحن له أحاديث وثقه حيىي بن معني مات يف سنة ست وسبعني كذا قلت يف تاريخ وكان عريف قومه وحدث عنه أيضاً

  .اإلسالم وقال ابن سعد مات بالكوفة يف خالفة عبد امللك سنة ست ومثانني

  جميل بن عبد اهللا

  : ابن معمر أبو عمرو العذري الشاعر البليغ صاحب بثينة وما أحلى استهالله حيث يقول

  أسألكم هل يقتل الرجل الحب   النوام ويحكم هبواأيها أال

وحيكى عنه تصون ودين وعفة يقال مات سنة اثنتني ومثانني وقيل بل عاش حىت وفد على عمر ابن عبد العزيز ونظمه يف الذروة 
  .يذكر مع كثري عزة والفرزدق

  القباع
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ة املخزومي املكي لقب بالقباع باسم مكيال وضعه هلم حدث عن األمري متويل البصرة البن الزبري احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيع
  .عمر وعن عائشة وأم سلمة ومعاوية وعنه الزهري وعبد اهللا بن عمري والوليد بن عطاء وابن سابط

 عليه روى حامت بن أيب صغري عن أيب قزعة أن عبد امللك قال يف الطواف قاتل اهللا ابن الزبري يكذب على عائشة أن النيب صلى اهللا
وسلم قال هلا لوال حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حىت أزيد فيه احلجر فقال له احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ال تقل هذا يا 

وقال الشعيب كانت أمه نصرانية . أمري املؤمنني فأنا مسعتها تقوله فقال لو كنت مسعته قبيل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبري
أصحاب رسول اهللا وقيل إنه خرج عليهم فقال إن لنا أهل دين غريكم فقال معاوية لقد ساد هذا وقيل كانت حبشية فكان فشيعها 

  .هو أسود وكان خطيباً بليغاً ديناً

    

  حمران بن أبان

عثمان ومعاوية وهو الفارسي الفقيه موىل أمري املؤمنني عثمان كان من سيب عني التمر ابتاعه عثمان من املسيب بن جنبة حدث عن 
  .قليل احلديث روى عنه عطاء بن يزيد الليثي وعروة زيد بن أسلم وبيان بن بشر وبكري بن األشج ومعاذ بن عبد الرمحن وآخرون

  .قال صاحل بن كيسان كان ممن سباه خالد من عني التمر

  . البصرة وادعى ولده أنه من النمر بن قاسطوقال مصعب الزبريي إمنا هو محران بن أبا فقال بنوه ابن أبان وقال ابن سعد نزل

قال قتادة كان محران يصلي خلف عثمان فإذا أخطأ فتح عليه وعن الزهري أن محران كان يأذن على عثمان وقيل كان كاتب 
  .عثمان وكان وافر احلرمة عند عبد امللك

  .نطال عمره وتويف سنة نيف ومثانني وسيأيت أبان ولد عثمان وأخوه عمر بن عثما

  ابن األشعث

األمري متويل سجستان عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بن قيس الكندي بعثه احلجاج على سجستان فثار هناك وأقبل يف مجع كبري 
وقام معه علماء وصلحاء هللا تعاىل ملا انتهك احلجاج من إماتة وقت الصالة وجلوره وجربوته فقاتله احلجاج وجرى بينهما عدة 

ابن األشعث ودام احلرب أشهراً وقتل خلق من الفريقني ويف آخر األمر ازم مجع ابن األشعث وفر هو إىل امللك مصافات وينتصر 
رتبيل ملتجئاً إليه فقال له علقمة بن عمرو أخاف عليك وكأين بكتاب احلجاج قد جاء إىل رتبيل يرغبه ويرهبه فإذا هو قد بعث 

 تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصن ا ونقاتل حىت نعطى أماناً أو منوت كراماً فأىب بك أو قتلك ولكن ها هنا مخس مئة مقاتل قد
عليه وأقام اخلمس مئة حىت قدم عمارة بن متيم فقاتلوه حىت أمنهم ووىف هلم مث تتابعت كتب احلجاج إىل رتبيل بطلب ابن األشعث 

شعث أصابه السل فمات فقطع رأسه ونفذ إىل احلجاج وقيل أن فبعث به إليه على أن ترك له احلمل سبعة أعوام وقيل أن ابن األ
احلجاج كتب إىل رتبيل إين قد بعثت إليك عمارة يف وثالثني ألفاً يطلبون ابن األشعث فأىب أن يسلمه وكان مع ابن األشعث عبيد 

 غدر رتبيل فاقتله يعين عبيداً فهم بن أيب سبيع فأرسله إىل رتبيل فخف عن رتبيل واختص به قال البن األشعث أخوه القاسم ال آمن
به ففهم ذلك وخاف فوشى به إىل رتبيل وخوفه من غائلة احلجاج وهرب سراً إىل عمارة فاستعجل يف ابن األشعث ألف ألف 



الذهيب-سري أعالم النبالء  566  

درهم فكتب بذلك عمارة إىل احلجاج فكتب أن أعط عبيدة ورتبيل ما طلبا فاشترط أموراً فأعطيها وأرسل إىل ابن األشعث وإىل 
ثني من أهل بيته وقد هيأ هلم القيود واألغالل فقيدهم وبعث م إىل عمارة وسار م فلما قرب ابن األشعث من العراق ألقى ثال

نفسه من قصر خراب أنزلوه فوقه فهلك فقيل ألقى نفسه واحلر معه الذي هو مقيد معه والقيد يف رجلي االثنني فهلكا وذلك يف 
  .سنة أربع ومثانني

  أعشى همدان

شاعر مفوه شهري كويف وهو أبو املصبح عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث اهلمداين كان متعبداً فاضالً مث عبث بالشعر وامتدح 
النعمان بن بشري فاعتىن به ومجع له من جيش محص أربعني ألف دينار مث إن األعشى خرج مع القراء مع ابن األشعث وكان زوج 

  . أخته قتله احلجاج سنة نيف ومثاننيأخت الشعيب وكان الشعيب زوج

  معبد بن عبد اهللا

ابن عومير وقيل ابن عبد اهللا ابن عكيم اجلهين نزيل البصرة وأول من تكلم بالقدر يف زمن الصحابة حدث عن عمران بن حصني 
  .ومعاوية وابن عباس وابن عمر ومحران بن أبان وطائفة

ية بن قرة وزيد بن رفيع وقتادة ومالك بن دينار وعوف األعرايب وسعد بن وكان من علماء الوقت على بدعته حدث عنه معاو
إبراهيم وآخرون وقد وثقه حيىي بن معني وقال أبو حامت صدوق يف احلديث وقيل هو ولد صاحب حديث ال تنتفعوا من امليتة بإهاب 

  .وال عصب وقيل وهو معبد بن خالد

 معبد اجلهين وكان أحد من شهد احلكمني وقالوا له قد طال أمر هذين علي وعن عبد امللك بن عمري أن القراء اجتمعوا على
ومعاوية فلو كلمتهما قال ال تعرضوين ألمر أنا له كاره واهللا ما رأيت كقريش كأن قلوم أقفلت بأقفال احلديد وأنا صائر إىل ما 

ندعو الناس إىل رجل ال خيتلف فيه اثنان فقلت لنفسي سألتم قال معبد فلقيت أبا موسى فقلت انظر ما أنت صانع قال يا معبد غداً 
أما هذا فقد عزل صاحبه مث لقيت عمراً وقلت قد وليت أمر األمة فأنظر ما أنت صانع فرتع عنانه من يدي مث قال إيهاً تيس جهينة 

  .ما أنت وهذا لست من أهل السر وال العالنية واهللا ما ينفعك احلق وال يضرك الباطل

    

زجاين كان قوم يتكلمون يف القدر احتمل الناس حديثهم ملا عرفوا من اجتهادهم يف الدين والصدق واألمانة ومل يتوهم قال اجلو
  .عليهم الكذب وإن بلوا بسوء رأيهم منهم معبد اجلهين وقتادة ومعبد رأسهم

 فأسلم مث تنصر فأخذ عنه معبد قال حممد بن شعيب مسعت األوزاعي يقول أول من نطق يف القدر سوسن بالعراق كان نصرانياً
  .وأخذ غيالن القدري عن معبد

وقال حممد بن محري حدثنا حممد بن زياد األهلاين قال كنا يف املسجد إذ مر مبعبد اجلهين إىل عبد امللك فقال الناس هذا هو البالء 
  .فقال خالد بن معدان إن البالء كل البالء إذا كانت األئمة منهم

 حدثنا أيب وعمي مسعا احلسن يقول إياكم ومعبداً اجلهين فإنه ضال مضل قال يونس أدركت احلسن يعيب قول قال مرحرم العطار
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  .معبد مث تلطف له معبد فألقى من نفسه ما ألقى قال طاووس احذروا قول معبد فإنه كان قدرياً

وروى ضمرة عن صدقة . حلجاج يف املواطن كلهاوقال مالك بن دينار لقيت معبداً مبكة بعد فتنة ابن األشعث وهو جريح قد قاتل ا
  .بن يزيد قال كان احلجاج يعذب معبداً اجلهين بأصناف العذاب وال جيزع مث قتله

  .قال خليفة مات قبل التسعني وقال سعيد بن عفري يف سنة مثانني صلب عبد امللك معبداً اجلهين بدمشق قلت يكون صلبه مث أطلقه

  مطرف بن عبد اهللا

ري اإلمام القدوة احلجة أبو عبد اهللا احلرشي العامري البصري أخو يزيد بن عبد اهللا حدث عن أبيه رضي اهللا عنه وعلي ابن الشخ
وعمار وأيب ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن أيب العاص ومعاوية وعمران بن حصني وعبد اهللا بن مغفل املزين وغريهم وعن أيب 

  .نقري وأرسل عن أيب بن كعبمسلم اجلذمي وحكيم بن قيس بن عاصم امل

حدث عنه احلسن البصري وأخوه يزيد بن عبد اهللا وأبو التياح يزيد ابن محيد وثابت البناين وسعيد بن أيب هند وقتادة وغيالن بن 
 بن جرير وحممد بن واسع وأبو نضرة العبدي ويزيد الرشك ومحيد بن هالل وسعيد اجلريري وابن أخيه عبد اهللا بن هانئ بن عبد اهللا

  .الشخري وعبد الكرمي بن رشيد وأبو نعامة السعدي وخلق سواهم

أنبأنا ابن أيب اخلري عن اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا يوسف النجريمي حدثنا احلسن بن املثىن حدثنا عفان حدثنا محاد ابن 
 صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال أتيت النيب

  .ذكره ابن سعد فقال روى عن أيب بن كعب وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. املرجل من البكاء

وقال العجلي كان ثقة مل ينج بالبصرة من فتنة ابن األشعث إال هو وابن سريين ومل ينج منها بالكوفة إال خيثمة بن عبد الرمحن 
هيم النخعي قال مهدي بن ميمون حدثنا غيالن بن جرير أنه كان بينه وبني رجل كالم فكذب عليه فقال اللهم إن كان وإبرا

  .كذاباً فأمته فخر ميتاً مكانه قال فرفع ذلك إىل زياد فقال قتلت الرجل قال ولكنها دعوة وافقت أجالً

. ل ويغشى السلطان ولكنه إذا أفضيت إليه أفضيت إىل قرة عنيوعن غيالن أن مطرفاً كان يلبس املطارف والربانس ويركب اخلي

  .وكان يقول عقول الناس على قدر زمام

  .وروى قتادة عن مطرف بن عبد اهللا قال فضل العلم أحب إيل من فضل العبادة وخري دينكم الورع

  .صري بعشر سننيقال يزيد بن عبد اهللا بن الشخري مطرف أكرب مين بعشر سنني وأنا أكرب من احلسن الب

قال ابن سعد تويف املطرف . قلت على هذا يقتضي أن مولد مطرف كان عام بدر أو عام أحد وميكن أن يكون مسع من عمر وأيب
  .يف أول والية احلجاج

 قلت بل بقي إىل أن خرج عبد الرمحن بن حممد بن األشعث بعد الثمانني وأما عمرو بن علي والترمذي فأرخا موته يف سنة مخس

  .وتسعني وهذا أشبه

ويف احللية روى أبو األشهب عن رجل قال مطرف بن عبد اهللا ألن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إيل من أن أبيت قائماً وأصبح 
  .معجباً

طرف وعن ثابت البناين عن مطرف قال ألن يسألين اهللا تعاىل يوم القيامة فيقول يا م. قلت ال أفلح واهللا من زكى نفسه أو أعجبته
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  .أال فعلت أحب إيل من أن يقول مل فعلت

جرير بن حازم حدثنا محيد بن هالل قال قال مطرف بن عبد اهللا إمنا وجدت العبد ملقى بني ربه وبني الشيطان فإن استشاله ربه 
  .واستنفذه جنا وإن تركه والشيطان ذهب به

 وجيء باخلري فجعل يف مييين ما استطعت أن أوجل قليب جعفر بن سليمان حدثنا ثابت قال مطرف لو أخرج قليب فجعل يف يساري
  .منه شيئاً حىت يكون اهللا يضعه

    

  .أبو جعفر الرازي عن قتادة عن مطرف قال إن هذا املوت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيماً ال موت فيه

د فليقي نفسه من شاهق ويقول قدر يل ريب ولكن حدث بن يزيد عن داود بن أيب هند عن مطرف بن عبد اهللا ليس ألحد أن يصع
  .حيذر وجيتهد ويتقي فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له

غيالن بن جرير عن مطرف قال ال تقل فإن اهللا يقول ولكن قل قال اهللا تعاىل وقال إن الرجل ليكذب مرتني يقال له ما هذا فيقول 
  .ال شيء إال بشيء ليس بشيء

بو عقيل بشري بن عقبة قال قلت ليزيد بن الشخري ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس قال يلزم قعر بيته وال يقرب هلم مجعة وال أ
  .مجاعة حىت تنجلي

  .وقال أيوب قال مطرف ألن آخذ بالثقة يف القعود أحب إيل من أن ألتمس فضل اجلهاد بالتغرير

س واملطارف ويركب اخليل ويغشى السلطان لكن إذا أفضيت إليه أفضيت إىل قرة قال غيالن بن جرير كان مطرف يلبس الربان
  .عني

قال مسلمة بن إبراهيم حدثنا أبو طلحة بشر بن كثري قال حدثتين امرأة مطرف أنه تزوجها عن ثالثني ألفاً وبغلة وقطيفة وماشطة 
  .وروى مهدي ابن ميمون أن غيالن قال تزوج مطرف امرأة على عشرين ألفاً

  .قلت كان مطرف له مال وثروة وبزة مجيلة ووقع يف النفوس وروى أبو خلدة أن مطرفاً كان خيضب بالصفرة

أخربنا إسحاق بن أيب بكر أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم اللبان أنبانا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا يوسف بن 
 حدثنا عفان حدثنا مهام مسعت قتادة يقول حدثنا مطرف قال كنا نأيت زيد بن صوحان يعقوب النجريمي حدثنا احلسن بن املثىن

فكان يقول يا عباد اهللا أكرموا وأمجلوا فإمنا وسيلة العباد إىل اهللا خبصلتني اخلوف والطمع فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتاباً فنسقوا 
إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا قال كالماً من هذا النحو إن اهللا ربنا وحممد نبينا والقرآن 

فجعل يعرض الكتاب عليهم رجالً رجالً فيقولون أقررت يا فالن حىت انتهوا إيل فقالوا أقررت يا غالم قلت ال قال يعين زيداً ال 
به فلن أحدث عهداً سوى العهد الذي أخذه علي فرجع تعجلوا على الغالم ما تقول يا غالم قلت إن اهللا قد أخذ علي عهداً يف كتا

قال قتادة فكان مطرف إذا كانت الفتنة ى عنها وهرب وكان . القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد وكانوا زهاء ثالثني نفساً
  .احلسن ينهى عنها وال يربح قال مطرف ما أشبه احلسن إال برجل حيذر الناس السيل ويقوم بسننه

ل أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا إسحاق أنبأنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال كان مطرف بن عبد اهللا وبه قا
وصاحب له سريا يف ليلة مظلمة فإذا طرف سوط أحدمها عند ضوء فقال أما إنه لو حدثنا الناس ذا كذبونا فقال مطرف املكذب 
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  .أكذب يقول املكذب بنعمة اهللا أكذب

ه حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا احلسني بن منصور حدثنا حجاج عن مهدي بن ميمون عن غيالن بن وب
جرير قال أقبل مطرف مع ابن أخ له من البادية وكان يبدو فبينا هو يسري مسع يف طرف سوطه كالتسبيح فقال له ابن أخيه لو حدثنا 

  .كذب الناسالناس ذا كذبونا فقال املكذب أ

وبه حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثنا حممد ابن عبيد بن حساب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو التياح قال 
كان مطرف بن عبد اهللا يبدو فإذا كان ليلة اجلمعة أدجل على فرسه فرمبا نور له سوطه فأدجل ليلة حىت إذا كان عند القبور هوم على 

قال فرأيت أهل القبور صاحب كل قرب جالساً على قربه فلما رأوين قالوا هذا مطرف يأيت اجلمعة قلت أتعلمون عندكم يوم فرسه 
  .اجلمعة قالوا نعم نعلم ما تقول الطري فيه قلت وما تقول الطري قالوا تقول سالم سالم من يوم صاحل إسنادها صحيح

و الفزاري عن ثابت البناين ورجل آخر أما دخال على مطرف وهو مغمى عليه قال عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا احلسن بن عمر
فسطعت معه ثالثة أنوار نور من رأسه ونور من وسطه ونور من رجليه فهالنا ذلك فأفاق فقلنا كيف أنت يا أبا عبد اهللا قال صاحل 

رأيتم ذلك قالوا نعم قال تلك ترتيل السجدة وهي تسع فقيل لقد رأينا شيئاً هالنا قال وما هو قلنا أنوار سطعت منك قال وقد 
  .وعشرون آية سطع أوهلا ومن رأسي ووسطها من وسطي وآخرها من قدمي وقد صورت تشفع يل فهذه ثوابية حترسين

    

ه غري وعن حممد بن واسع قال كان مطرف يقول اللهم أرض عنا فإن مل ترض عنا فاعف عنا فإنا املوىل قد يعفو عن عبده وهو عن
  .راض

وعن مطرف أنه قال لبعض إخوانه يا أبا فالن إذا كانت لك حاجة فال تكلمين واكتبها يف رقعة فإين أكره أن أرى يف وجهك ذل 
  .السؤال

روى أبو التياح عن يزيد بن عبد اهللا أن أخاه أوصى أن ال يؤذن جبنازته أحداً وكان يزيد أخو مطرف من ثقات التابعني عاش بعد 
  .واماًأخيه أع

ابن أيب عروبة عن قتادة عن مطرف قال لقيت علياً رضي اهللا عنه فقال يل يا أبا عبد اهللا ما بطأ بك أحب عثمان مث قال لئن قلت 
  .ذاك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقاناً للرب

يينة قال مطرف بن عبد اهللا وقال ابن ع. وقال مهدي بن ميمون قال مطرف لقد كاد خوف النار حيول بيين وبني أن أسأل اهللا اجلنة
وقال أبو نعيم حدثنا عمارة بن زاذان قال رأيت على مطرف بن الشخري مطرف . ما يسرين أين كذبت كذبة وأن يل الدنيا وما فيها

  .خز أخذه بأربعة آالف درهم

نفسان بايعتكم بإحدامها وقال محيد بن هالل أتت احلرورية مطرف بن عبد اهللا يدعونه إىل رأيهم فقال يا هؤالء لو كان يل 
وأمسكت األخرى فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها األخرى وإن كان ضاللة هلكت نفس وبقيت يل نفس ولكن هي نفس 

  .واحدة ال أغرر ا

  .قال قتادة قال مطرف ألن أعاىف فأشكر أحب إيل من أن أبتلى فأصرب

  .ه آنية بيتهقال سليمان بن املغرية كان مطرف إذا دخل بيته سبحت مع
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  .وقال سليمان بن حرب كان مطرف جماب الدعوة قال لرجل إن كنت كذبت فأرنا به فمات مكانه

وقال مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير قال حبس السلطان ابن أخي مطرف فلبس مطرف خلقان ثيابه وأخذ عكازاً وقال 
  .أستكني لريب لعله أن يشفعين يف ابن أخي

  .مات مطرف سنة ست ومثانني وقيل يف وفاته غري ذلك كما مضىقال خليفة بن خياط 

  زيد بن وهب

اإلمام احلجة أبو سليمان اجلهين الكويف خمضرم قدمي ارحتل إىل لقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبته فقبض صلى اهللا عليه وسلم 
وحذيفة ابن اليمان وطائفة وقرأ القرآن على ابن مسعود وزيد يف الطريق على ما بلغنا مسع عمر وعلياً وابن مسعود وأبا ذر الغفاري 

  .حدث عنه حبيب بن أيب ثابت وعبد العزيز بن رفيع وحصني بن عبد الرمحن وسليمان األعمش وإمساعيل بن أيب خالد وآخرون

ربيجان وقال تويف بعد وقعة اجلماجم يف حدود سنة ثالث ومثانني قال ابن سعد شهد مع علي مشاهده وغزا يف أيام عمر أذ
  .األعمش رأيته يصفر حليته وثقه ابن سعد

  حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب القرشي العمري المدني الفقيه 

.حدث عن أبيه وعمه عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة وعبد اهللا بن حبينة وأيب سعيد بن املعلى وغريهم  

قرابته عمر بن حممد بن زيد وسعد بن إبراهيم وابن شهاب روى عنه بنوه عمر وعيسى ورباح وابن عمه سامل بن عبد اهللا و
  .الزهريان وخبيب بن عبد الرمحن ومجاعة

  .وكان من سروات الرجال متفق على االحتجاج به تويف يف حدود سنة تسعني

  أيوب القرية

مللك وكان رأساً يف البالغة هو أيوب بن يزيد بن قيس بن زرارة النمري اهلاليل األعرايب صحب احلجاج ووفد على اخلليفة عبد ا
والبيان واللغة مث إنه خرج على احلجاج مع ابن األشعث ألن احلجاج نفذه إىل ابن األشعث إىل سجستان رسوالً فأمره ابن األشعث 

وله أن يقوم ويسب احلجاج وخيلعه أو ليقتلنه ففعل مكرهاً مث أسر أيوب وملا ضرب احلجاج عنقه ندم وذلك يف سنة أربع ومثانني 
  .كالم بليغ متداول

  قيس بن أبي حازم

العامل الثقة احلافظ أبو عبد اهللا البجلي األمحسي الكويف واسم أبيه حصني بن عوف وقيل عوف بن عبد احلارث بن عوف بن 
  .حشيش بن هالل ويف نسبه اختالف وجبيلة هم بنو أمنار

قيس يف الطريق وألبيه أيب حازم صحبة وقيل أن لقيس صحبة ومل يثبت أسلم وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه فقبض نيب اهللا و
  .ذلك وكان من علماء زمانه
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روى عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وخالد والزبري وخباب وحذيفة ومعاذ وطلحة وسعد وسعيد بن زيد 
  .ة وعقبة بن عامر وأيب مسعود عقبة بن عمرو وخلقوعائشة وأيب موسى وعمرو ومعاوية واملغرية وبالل وجرير وعدي بن عمري

    

وعنه أبو إسحاق السبيعي واملغرية بن شبيل وبيان بن بشر وإمساعيل بن أيب خالد وسليمان األعمش وجمالد بن سعيد وعمر بن أيب 
واملسيب بن رافع زائدة واحلكم بن عتيبة وأبو حريز عبد اهللا بن حسني قاضي سجستان إن صح وعيسى بن املسيب البجلي 

  .وآخرون

  .قال علي بن املديين روى عن بالل ومل يلقه ومل يسمع من أيب الدرداء وال سلمان

وقال أبو . وقال سفيان بن عيينة ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قيس بن أيب حازم
  . من العشرة ومل يرو عن عبد الرمحن بن عوفداود أجود التابعني إسناداً قيس وقد روى عن تسعة

وقال يعقوب بن شيبة أدرك قيس أبا بكر الصديق وهو رجل كامل إىل أن قال وهو متقن الرواية وقد تكلم أصحابنا فيه فمنهم من 
  .رفع قدره وعظمه وجعل األحاديث عنه من أصح األسانيد

ه محلوا عنه هذه األحاديث على أا عندهم غري مناكري وقالوا هي ومنهم من محل عليه وقال له أحاديث مناكري والذين أطرو
  .غرائب

ومنهم من مل حيمل عليه يف شيء من احلديث ومحل عليه يف مذهبه وقالوا كان حيمل على علي واملشهور أنه كان يقدم عثمان 
  .ولذلك جتنب كثري من قدماء الكوفيني الرواية عنه

و عنه كبري أحد وليس األمر عندنا كما قال هؤالء وأرواهم عنه إمساعيل بن أيب خالد وكان ثقة ومنهم من قال إنه مع شهرته مل ير
  .وثبتاً وبيان بن بشر وكان ثقة ثبتاً وذكر مجاعة

  .وقال عبد الرمحن بن خراش هو كويف جليل ليس يف التابعني أحد روى عن العشرة إال قيس بن أيب حازم

 معني قال قيس بن أيب حازم أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد وروى أمحد بن أيب خيثمة وروى معاوية بن صاحل عن حيىي بن
عن ابن معني ثقة وكذا وثقه وغري واحد وروى علي بن املديين أن حيىي بن سعيد قال له قيس بن أيب حازم منكر احلديث قال مث 

  .ذكر له حيىي أحاديث مناكري منها حديث كالب احلوأب

عيد األشج مسعت أبا خالد األمحر يقول البن منري يا أبا هشام أما تذكر إمساعيل بن أيب خالد وهو يقول حدثنا قيس بن وقال أبو س
  .أيب حازم هذه األسطوانة أنه يف الثقة مثل هذه األسطوانة

ف وذهب عقله قال فاشتروا وقال حيىي بن أيب غنية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال كرب قيس حىت جاز املئة بسنني كثرية حىت خر
له جارية سوداء أعجمية قال وجعل يف عنقها قالئد من عهن وودع وأجراس من حناس فجعلت معه يف مرتله وأغلق عليه باب قال 
وكنا نطلع إليه من وراء الباب وهو معها قال فيأخذ تلك القالئد بيده فيحركها ويعجب منها ويضحك يف وجهها رواها حيىي بن 

  .جلعفي عن حيىيسليمان ا

روى أمحد بن زهري عن ابن معني قال مات سنة سبع أو مثان وتسعني وقال خليفة وأبو عبيد مات سنة مثان وتسعني وقال اهليثم بن 
  .عدي مات يف آخر خالفة سليمان بن عبد امللك وشذ والفالس فقال مات سنة أربع ومثانني
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م عن إمساعيل ابن أيب خالد عن قيس قال دخلت املسجد مع أيب فإذا رسول وال عربة مبا رواه حفص بن سلم السمرقندي فقد أ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وأنا ابن سبع أو مثان سنني فهذا لو صح لكان قيس هذا هو قيس بن عائذ صحايب صغري فإن قيس 

وقيل كان قيس يف . السري بن إمساعيل عنهبن أيب حازم قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبايعه فجئت وقد قبض رواه 
  .جيش خالد بن الوليد إذ قدم الشام على برية السماوة

  .وروى احلكم بن عتيبة عن قيس قال أمنا خالد بالريموك يف ثوب واحد

يب يا أبا وروى جمالد عن قيس قال دخلت على أيب بكر يف مرضه وأمساء بنت عميس تروحه فكأين أنظر إىل وشم يف ذراعها فقال أل
  .حازم قد أجزت لك فرسك

  العالء بن زياد

وحدث عن عمران بن حصني . ابن مطر بن شريح القدوة العابد أبو نصر العدوي البصري أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 الوراق وعياض بن محار وأيب هريرة ومطرف بن الشخري وغريهم روى عنه احلسن وأسيد بن عبد الرمحن اخلثعمي وقتادة ومطر

  .وأوىف بن دهلم وإسحاق بن سويد وآخرون

وكان ربانياً تقياً قانتاً هللا بكاء من خشية اهللا قال قتادة كان العالء بن زياد قد بكى حىت غشي بصره وكان إذا أراد أن يقرأ أو 
  .يتكلم جهشه البكاء وكان أبوه قد بكى حىت عمي

فاً كل يوم وقال أوىف بن دهلم وكان للعالء بن زياد مال ورقيق فأعتق بعضهم وقال هشام ابن حسان كان قوت العالء بن زياد رغي
  .وباع بعضهم وتعبد وبالغ فكلم يف ذلك فقال إمنا أتذلل هللا لعله يرمحين

    

غفر وعن عبد الواحد بن زيد قال أتى رجل العالء بن زياد فقال أتاين آت يف منامي فقال ائت العالء بن زياد فقل له مل تبكي قد 
  .لك قال فبكى وقال اآلن حني ال أهدأ

وقال سلمة بن سعيد رؤي العالء بن زياد أنه من أهل اجلنة فمكث ثالث ال ترقأ له دمعه وال يكتحل بنوم وال يذوق طعاماً فأتاه 
واها عبيد اهللا احلسن فقال أي أخي أتقتل نفسك إن بشرت باجلنة فازداد بكاء فلم يفارقه حىت أمسى وكان صائماً فطعم شيئاً ر

  .العنسي عن سلمة

جعفر بن سليمان مسعت مالك بن دينار وسأل هشام بن زياد العدوي فقال جتهز رجل من أهل الشام للحج فأتاه آت يف منامه ائت 
ية مث يف الثالثة البصرة فائت العالء بن زياد فإنه رجل ربعة أقصم الثنية بسام فبشره باجلنة فقال رؤيا ليست بشيء فأتاه يف الليلة الثان

وجاءه بوعيد فأصبح وجتهز إىل العراق فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه يف منامة يسري بني يديه فإذا نزل فقده قال فجاء فوقف 
على باب العالء فخرجت إليه فقال أنت العالء قلت ال انزل رمحك اهللا فضع رحلك قال ال أين العالء قلت يف املسجد فجاء العالء 

ا رأى الرجل تبسم فبدت ثنيته فقال هذا واهللا هو فقال العالء هال حططت رحل الرجل أال أنزلته قال قلت له فأىب قال العالء فلم
انزل رمحك اهللا قال أخلين فدخل العالء مرتله وقال يا أمساء حتويل فدخل الرجل فبشره برؤياه مث خرج فركب وأغلق العالء بابه 

بعة ال يذوق فيها طعاماً وال شراباً فسمعته يقول يف خالل بكائه أنا أنا وكنا ابه أن نفتح بابه وخشيت وبكى ثالثة أيام أو قال س
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أن ميوت فأتيت احلسن فذكرت له ذلك فجاء فدق عليه ففتح وبه من الضر شيء اهللا به علم مث كلم احلسن فقال ومن أهل اجلنة إن 
  .لعالء يل وللحسن بالرؤيا وقال ال حتدثوا ا ما كنت حياًشاء اهللا أفقاتل نفسك أنت قال هشام فحدثنا ا

قتادة عن العالء بن زياد قال ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته وقال هشام بن حسان كان العالء يصوم حىت خيضر 
  .ويصلي حىت يسقط فدخل عليه أنس واحلسن فقاال إن اهللا مل يأمرك ذا كله

ن مبارك بن فضالة عن محيد بن هالل قال دخلت مع احلسن على العالء بن زياد وقد أسله احلزن قال أمحد بن حنبل أخربت ع
  .وكانت له أخت تندف عليه القطن غدوة وعشية فقال كيف أنت يا عالء قال واحزناه على احلزن

رية هتماء عوراء عليها من كل حلية محيد بن هالل عن العالء بن زياد قال رأيت الناس يف النوم يتبعون شيئاً فتبعته فإذا عجوز كب
  .وزينة فقلت ما أنت قالت أنا الدنيا قلت أسأل اهللا أن يبغضك إيل قالت نعم إن أبغضت الدراهم

جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا هشام بن زياد أخو العالء أن العالء . روى احلارث بن نبهان عن هارون بن رئاب عن العالء بنحوه
ة فنام ليلة مجعة فأتاه من أخذ بناصيته فقال قم يا ابن زياد فاذكر اهللا يذكرك فقام فما زالت تلك الشعرات اليت كان حيىي ليلة اجلمع

  .أخذها منه قائمة حىت مات

، الرمز روى محيد بن هالل عن العالء بن زياد قال رأيت 53اآلية " ال تقنطوا من رمحة اهللا: "قال البخاري يف تفسري حم املؤمن يف
  .نوم دنيا عجوزاً شوهاء هتماء عليها من كل زينة وحلية والناس يتبعوا قلت ما أنت قالت الدنيا وذكر احلكايةيف ال

قرأت على إسحاق األسدي أخربكم . ذكر أبو حامت بن حبان أن العالء بن زياد تويف يف أخرة والية احلجاج سنة أربع وتسعني
بأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا فاروق وحبيب بن احلسن يف مجاعة قالوا يوسف بن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أن

أنبأنا أبو مسلم الكشي حدثنا عمرو ابن مرزوق أنبانا عمران القطان عن قتادة عن العالء بن زياد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 
  .اه مطر الوراق عن العالء مثله إسناده قويرو" اجلنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة: "عليه وسلم قال

فأما العالء بن زياد فشيخ آخر بصري يروي عن احلسني روى عنه محاد بن زيد روى له النسائي وقد جعل شيخنا أبو احلجاج 
  .احلافظ الترمجتني واحدة وال يستقيم ذلك

  عبد اهللا بن معقل

ة حدث عن أبيه وعن علي وابن مسعود وكعب بن عجرة ومجاعة وعنه أبو ابن مقرن اإلمام أبو الوليد املزين الكويف ألبيه صحب
  .إسحاق السبيعي وعبد امللك بن عمري ويزيد بن أيب زياد وأبو إسحاق سليمان بن فريوز الشيباين وآخرون

  .ذكره أمحد بن عبد اهللا العجلي فقال ثقة من خيار التابعني تويف سنة مثان ومثانني

  عبد اهللا بن معبد

    

لزماين بصري ثقة جليل روى عن ابن مسعود وأيب هريرة وأيب قتادة حدث عنه ثابت البناين وقتادة وغيالن بن جرير وآخرون مات ا
  .قبل املئة
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  أبو العالية رفيع بن مهران اإلمام المقرئ الحافظ المفسر

.من بين متيم أبو العالية الرياحي البصري أحد األعالم كان موىل المرأة بين رياح بن يربوع مث   

  .أدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو شاب وأسلم يف خالفة أيب بكر الصديق ودخل عليه

  .ومسع من عمر وعلي وأيب وأيب ذر وابن مسعود وعائشة وأيب موسى وأيب أيوب وابن عباس وزيد بن ثابت وعدة

قرأ عليه أبو عمرو بن العالء فيما قيل وما ذاك ببعيد فإنه وحفظ القرآن وقرأه على أيب بن كعب وتصدر إلفادة العلم وبعد صيته 
  .متيمي وكان معه ببلدة وأدرك من حياة أيب العالية نيفاً وعشرين سنة

روى عنه القراءة عرضاً شعيب بن . قال أبو عمرو الداين أخذ أبو العالية القراءة عرضاً عن أيب وزيد وابن عباس ويقال قرأ على عمر
  .احلبحاب وآخرون

  .قال قتادة قال أبو العالية قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم بعشر سنني

وروى معتمر بن سليمان وغريه عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين قالت قال يل أبو العالية قرأت القرآن على عمر رضي 
  .اهللا عنه ثالث مرار

اس يرفعين على السرير وقريش أسفل من السرير فتغامزت يب قريش فقال ابن عباس وعن أيب خلدة عن أيب العالية قال كان ابن عب
  .هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً وجيلس اململوك على األسرة

  .قلت هذا كان سرير دار اإلمرة ملا كان ابن عباس متوليها لعلي رضي اهللا عنهما

آن من أيب العالية وبعده سعيد بن جبري وقد وثق أبا العالية احلافظان أبو قال أبو بكر بن أيب داود وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقر
  .زرعة وأبو حامت

وقال أبو خلدة خالد بن دينار مسعت أبو العالية يقول كنا عبيداً . قال خالد أبو املهاجر عن أيب العالية كنت بالشام مع أيب ذر
خنتم كل ليلة فشق علينا حىت شكا بعضنا إىل بعض فلقينا أصحاب رسول مملوكني منا من يؤدي الضرائب ومنا من خيدم أهله فكنا 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمونا أن خنتم كل مجعة فصلينا ومننا ومل يشق علينا

ولد قال أبو خلدة ذكر احلسن البصري أليب العالية فقال رجل مسلم يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وأدركنا اخلري وتعلمنا قبل أن ي
  .وكنت آيت ابن عباس وهو أمري البصرة فيجلسين على السرير وقريش أسفل

  .وروى جرير عن مغرية قال كان أشبه أهل البصرة علماً بإبراهيم النخعي أبو العالية

 فإن وجدته وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية قال كنت أرحل إىل الرجل مسرية أيام ألمسع منه فأتفقد صالته
  .حيسنها أقمت عليه وإن أجده يضيعها رحلت ومل أمسع منه وقلت هو ملا سواها أضيع

  .قال شعيب بن احلباب حابيت أبا العالية يف ثوب فأىب أن يشتري مين الثوب

 جبهاز حسن حىت قال أبو خلدة قال أبو العالية ملا كان زمان علي ومعاوية وإين لشاب القتال أحب إيل من الطعام الطيب فتجهزت
أتيتهم فإذا صفان ما يرى طرفهما إذا كرب هؤالء كرب هؤالء وإذا هلل هؤالء هلل هؤالء فراجعت نفسي فقلت أي الفريقني أنزله 

  .كافراً ومن أكرهين على هذا قال فما أمسيت حىت رجعت وتركتهم
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معمر عن عاصم عن أيب العالية قال أنتم أكثر صالة . مقال عاصم األحول كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركه
  .وصياماً ممن كان قبلكم ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم

  .زيد بن احلباب حدثنا خالد بن دينار عن أيب العالية قال تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر يب أهلي وال رئي يف ثويب مداد قط

أيب العالية قال تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه وإياكم وهذه األهواء فإا ابن عيينة مسعت عاصماً األحول حيدث عن 
توقع العداوة والبغضاء بينكم فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل يعين عثمان خبمس عشرة سنة قال فحدثت به احلسن فقال قد 

  .نصحك واهللا وصدقك

محاد بن سلمة عن ثابت أن أبا . ال ما مسست ذكري بيميين منذ ستني أو سبعني سنةأبو نعيم حدثنا أبو خلدة عن أيب العالية ق
  .العالية قال إين ألرجو أن ال يهلك عبد بني نعمتني نعمة حيمد اهللا عليها وذنب يستغفر اهللا منه

كان يرتل به مخس آيات وقال أبو خلدة مسعت أبا العالية يقول تعلموا القرآن مخس آيات مخس آيات فإنه أحفظ عليكم وجربيل 
  .مخس آيات

    

أبو خلدة قال كان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه . قتيبة حدثنا جرير عن مغرية قال أول من أذن مبا وراء النهر أبو العالية الرياحي
  .،54اآلية األنعام " وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم"يرحب م ويقرأ 

ن أيب جعفر الرازي عن الربيع عن أيب العالية قال إن اهللا قضى على نفسه أن من آمن به هداه وتصديق ذلك يف حممد بن مصعب ع
ومن يتوكل على اهللا فهو "، ومن توكل عليه كفاه وتصديق ذلك يف كتاب اهللا 3الطالق " ومن يؤمن باهللا يهدي قلبه"كتاب اهللا 

" من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثرية" يف كتاب اهللا ، ومن أقرضه جازاه وتصديق ذلك3الطالق " حسبه

، واالعتصام الثقة باهللا ومن 103واعتصموا حببل اهللا مجيعاً آل عمران "ومن استجار من عذابه أجاره وتصديق ذلك يف كتاب اهللا 
  .186البقرة "  أجيب دعوة الداع إذا دعانوإذا سألك عبادي عين فإين قريب"دعاه أجابه وتصديق ذلك يف كتاب اهللا 

ومن مراسيل أيب العالية الذي صح إسناده إليه األمر بإعادة الوضوء والصالة على من ضحك يف الصالة وبه يقول أبو حنيفة وغريه 
 ما يروى يف وقال أبو حامت حدثنا حرملة مسعت الشافعي يقول حديث أيب العالية الرياحي قال أبو حامت يعين. من أئمة العلم

  .الضحك يف الصالة

وروى محاد بن زيد عن شعيب بن احلجباب قال قال أبو العالية اشترتين امرأة فأرادت أن تعتقين فقال بنو عمها تعتقينه فيذهب إىل 
  .لهالكوفة فينقطع فأتت يل مكاناً يف املسجد فقالت أنت سائبة تريد ال والء ألحد عليك قال فأوصى أبو العالية مباله ك

وقال أبو خلدة عن أيب العالية قال ما تركت من مال فثلثه يف سبيل اهللا وثلثه يف أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وثلثه يف الفقراء 
  .قلت له فأين مواليك قال السائبة يضع نفسه حيث شاء

 عليه وسلم بعشر سنني فقد أنعم اهللا علي بنعمتني مهام بن حيىي حدثنا قتادة عن أيب العالية قال قرأت احملكم بعد وفاة نبيكم صلى اهللا
  .ال أدري أيهما أفضل أن هداين لإلسالم ومل جيعلين حرورياً

قال أبو خلدة مسعت أبا العالية يقول زارين عبد الكرمي أبو أمية وعليه ثياب صوف فقلت له هذا زي الرهبان إن املسلمني إذا 
  .تزاوروا جتملوا
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  . عاصم األحول أن أبا العالية أوصى مورقاً العجلي أن جيعل يف قربه جريدتنيوروى محاد بن سلمة عن

  .وقال مورق وأوصى بريدة األسلمي رضي اهللا عنه أن يوضع يف قربه جريدتان

دثنا قرأت على إسحاق األسدي أخربكم ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد ح
إسحاق أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أيب العالية قال ما ترك عيسى ابن مرمي عليه السالم حني رفع إىل مدرعة صوف 

  .وخفي راع وقذافة يقذف ا الطري

فوهم وقال مات وشد املدائين . وقال البخاري وغريه مات سنة ثالث وتسعني. قال أبو خلدة مات أبو العالية يف شوال سنة تسعني
  .سنة ست ومئة

  عمران بن حطان

روى . ابن ظبيان السدوسي البصري من أعيان العلماء لكنه من رؤوس اخلوارج حدث عن عائشة وأيب موسى األشعري وابن عباس
  .عنه ابن سريين وقتاده وحيىي بن أيب كثري

  . بن حطان وأبا إحسان األعرجقال أبو داود ليس يف أهل األهواء أصح حديثاً من اخلوارج مث ذكر عمران

  .قال الفرزدق عمران بن حطان من أشعر الناس ألنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله

حدث سلمة بن علقمة عن ابن سريين قال تزوج عمران خارجية وقال سأردها قال فصرفته إىل مذهبها فذكر املدائين أا كانت 
  .يماً فأعجبته يوماً فقالت أنا وأنت يف اجلنة ألنك أعطيت فشكرت وابتليت فصربتذات مجال وكان دم

  : قال األصمعي بلغنا أن عمران بن حطان كان ضيفاً لروح بن زنباع فذكره لعبد امللك فقال اعرض عليه أن يأتينا فهرب وكتب

 ظن من لخم وغسان قد  روح كم من كريم قد نزلت به يا

 بعد ما قيل عمران بن حطان من   منزلهحتى إذا خفته زايلت

 طوارق من إنس وال جان فيه  كنت ضيفك حوالً ما تروعني قد

  ما يوحش الناس من خوف ابن مروان  أردت بي العظمى فأوحشني حتى

 المقدم في سر وإعالن كنت  كنت مستغفراً يوماً لطاغية لو

    

  انعقد الوالية في طه وعمر  أبت لي آيات مفصلة لكن

  : ومن شعره يف مصرع علي رضي اهللا عنه

  إال ليبلغ من ذي العرش رضواناً  ضربة من تقي ما أراد بها يا

 أوفى البرية عند اهللا ميزاناً  ألذكره حيناً فأحسبه إني

 يخلطوا دينهم بغياً وعدواناً لم  بقوم بطون الطير قبرهم أكرم
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ة لقرابته من علي رضي اهللا عنه فنذر دمه ووضع عليه العيون فلم حتمله أرض فاستجار فبلغ شعره عبد امللك بن مروان فأدركته محي
بروح بن زنباع فأقام يف ضيافته فقال ممن أنت قال من األزد فبقي عنده سنة فأعجبه إعجاباً شديداً فسمر روح ليلة عند أمري 

 جرى فأنشده بقية القصيد فلما عاد إىل عبد امللك قال إن املؤمنني فتذاكرا شعر عمران هذا فلما انصرف روح حتدث مع عمران مبا
يف ضيافيت رجالً ما مسعت منه حديثاً قط إال وحدثين به وبأحسن منه ولقد أنشدين تلك القصيدة كلها قال صفه يل فوصفه له قال 

  .إنك لتصف عمران بن حطان اعرض عليه أن يلقاين قال فهرب إىل اجلزيرة مث حلق بعمان فأكرموه

  : وعن قتادة قال لقيين عمران بن حطان فقال يا أعمى احفظ عين هذه األبيات

 المنون وأنت اله ترتع ريب  حتى متى تسقى النفوس بكأسها

 المنية كل يوم تدفع وإلى  رضيت بأن تعلل بالمنى أفقد

 إن اللبيب بمثلها ال يخدع  نوم أو كظل زائل أحالم

  لنفسك ال لغيرك تجمعواجمع   ليوم فقرك دائباً فتزودن

  وبلغنا أن الثوري كان كثرياً ما يتمثل بأبيات عمران هذه 

 أنهم فيها عراة وجوع على  أشقياء الناس ال يسأمونها أرى

 صيف عن قليل تقشع سحابة  أراها وإن كانت تحب فإنها

 بادي العالمة مهيع طريقهم  كركب قضوا حاجاتهم وترحلوا

  .ع احلافظ تويف عمران بن حطان سنة أربع ومثاننيقال عبد الباقي بن قان

  عباد بن عبد اهللا

ابن الزبري بن العوام اإلمام الكبري القاضي أبو حيىي القرشي األسدي كان عظيم املرتلة عند والده أمري املؤمنني فاستعمله على القضاء 
  .وغري ذلك وكانوا يظنون أن أباه تعهد إليه باخلالفة

حدث عنه ابنه حيىي وابن عمه هشام بن عروة وابن أيب مليكة وابن أخيه عبد الواحد .  أمساء وخالة أبيه عائشةحدث عن أبيه وجدته
  .وله ترمجة حسنة يف النسب ومل أظفر له بوفاة. بن محزة وابن عمه بن حممد بن جعفر بن الزبري وآخرون

  سعيد بن المسيب

ن خمزوم بن يقظة اإلمام العلم أبو حممد القرشي املخزومي عامل أهل املدينة ابن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران اب
  .وسيد التابعني يف زمانه ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر رضي اهللا عنه وقيل ألربع مضني منها باملدينة

 بن سلمة وأم سلمة وخلقاً رأى عمر ومسع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعداً وعائشة وأبا هريرة وابن عباس وحممد
  .سواهم وقيل أنه مسع من عمر

وروى عن أيب بن كعب مرسالً وبالل كذلك وسعد بن عبادة كذلك وأيب ذرة وأيب الدرداء كذلك وروايته عن علي وسعد 
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املسيب وأيب وعثمان وأيب موسى وعائشة وأم شريك وابن عمر وأيب هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام وعبد اهللا بن عمرو وأبيه 
سعيد يف الصحيحني وعن حسان بن ثابت وصفوان بن أمية ومعمر بن عبد اهللا ومعاوية وأم سلمة يف صحيح مسلم وروايته عن 

جبري بن مطعم وجابر وغريمها يف البخاري وروايته عن عمر يف السنن األربعة وروى أيضاً عن زيد بن ثابت وسراقة بن مالك 
بد الرمحن بن عثمان التيمي وروايته عن عتاب بن أسيد يف السنن األربعة وهو مرسل وأرسل عن وصهيب والضحاك بن سفيان وع

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بكر الصديق وكان زوج بنت أيب هريرة وأعلم الناس حبديثه

    

 الرمحن بن حرملة وعبد الرمحن بن روى عن خلق منهم إدريس بن صبيح وأسامة بن زيد بن الليثي وإمساعيل بن أمية وبشري وعبد
محيد بن عبد الرمحن وعبد الكرمي اجلزري وعبد ايد بن سهيل وعبيد اهللا بن سليمان العبدي وعثمان بن حكيم وعطاء اخلراساين 

وعقبة ابن حريث وعلي بن جدعان وعلي بن نفيل احلراين وعمارة بن عبد اهللا ابن طعمة وعمرو بن شعيب وعمرو بن دينار 
وعمرو بن مرة وعمرو بن مسلم الليثي وغيالن بن جرير والقاسم بن عاصم وابنه حممد بن سعيد وقتادة وحممد بن صفوان وحممد 
بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة وأبو جعفر حممد بن علي وحممد بن عمرو بن عطاء والزهري وابن املنكدر ومعبد ابن هرمز ومعمر بن 

سرة األشجعي وميمون بن مهران وأبو سهيل نافع بن مالك وأبو معشر جنيح السندي وهو عند أيب حبيبة وموسى بن وردان ومي
الترمذي وهاشم بن هاشم الوقاصي وحيىي بن سعيد األنصاري ويزيد بن قسيط ويزيد بن نعيم بن هزال ويعقوب بن عبد اهللا بن 

  .األشج ويونس بن سيف وأبو جعفر اخلطمي وأبو قرة األسدي من التهذيب

وعنه الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وحيىي بن سعيد األنصاري وبكري بن األشج وداود بن أيب هند وسعد بن إبراهيم وعلي بن زيد 
  .بن جدعان وشريك بن أيب منر وعبد الرمحن بن حرملة وبشر كثري

بن إسحاق القرايف أنبأنا الفتح بن عبد اهللا أخربنا أبو املعايل أمحد . وكان ممن برز يف العلم والعمل وقع لنا مجلة من عايل حديثه
الكاتب أنبأنا حممد بن عمر الشافعي وحممد بن أمحد الطرائفي وحممد ابن علي بن الداية قالوا أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن 

 حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي املسلمة أنبأنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري سنة مثانني وثالث مئة أنبأنا جعفر بن حممد الفريايب
حدثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هذا " ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان: "قال
ح عال فيه دليل على أن هذه اخلصال من كبار الذنوب أخرجه مسلم عن أيب نصر التمار عن محاد بن سلمة فوقع لنا بدالً صحي

عالياً مع علوه يف نفسه ملسلم ولنا فإن أعلى أنواع اإلبدال أن يكون احلديث من أعلى حديث صاحب ذلك الكتاب ويقع لك 
  .مبإسناد آخر أعلى بدرجة أو أكثر واهللا أعل

أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا يوسف اآلدمي وأنبأنا أمحد بن سالمة قاال أنبانا أبو املكارم األصبهاين قال يوسف سامعاً وقال اآلخر 
إجازة أنبأنا أبو علي احلداد أنبانا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا أمحد بن داود املكي حدثنا حبيب كاتب مالك حدثنا ابن 

قال يل جربيل ليبك : " عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأخي الزهري
  .هذا حديث منكر وحبيب ليس بثقة مع أن سعيداً عن أيب منقطع" اإلسالم على موت عمر

تى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ما عبد العزيز بن املختار عن علي بن زيد حدثين سعيد بن املسيب ابن حزن أن جده حزناً أ
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امسك قال حزن قال بل أنت سهل قال يا رسول اهللا اسم مساين به أبواي وعرفت به يف الناس فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .قال سعيد فما زلنا تعرف احلزونة فينا أهل البيت

حلجة وأما احلديث فمروي بإسناد صحيح متصل ولفظه أن هذا حديث مرسل ومراسيل سعيد حمتج ا لكن علي بن زيد ليس با
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له ما امسك قال حزن قال أنت أسهل فقال ال أغري امساً مسانيه أيب قال سعيد فما زالت تلك احلزونة 

  .فينا بعد

سفيان الثوري عن عثمان بن . أربعني سنةالعطاف بن خالد عن أيب حرملة عن ابن املسيب قال ما فاتتين الصالة يف مجاعة منذ 
محاد بن زيد حدثنا يزيد بن . حكيم مسعت سعيد بن املسيب يقول ما أذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال وأنا يف املسجد إسناده ثابت

  .حازم أن سعيد بن املسيب كان يسرد الصوم

ضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر مسعر عن سعيد بن إبراهيم مسع ابن املسيب يقول ما أحد أعلم بقضاء ق
  .مين

  .أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن املسيب فقال هو واهللا أحد املفتني

وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون واللفظ لقتادة ما رأيت . قال أمحد بن حنبل وغري واحد مرسالت سعيد بن املسيب صحاح
  .يد بن املسيبأعلم من سع

    

  .قال علي بن املديين ال أعلم يف التابعني أحداً أوسع علماً من ابن املسيب هو عندي أجل التابعني

  .عبد الرمحن بن حرملة مسعت ابن املسيب يقول حججت أربعني حجة

قول قال ابن املسيب إن كنت معن مسعت مالكاً ي. قال حيىي بن سعيد األنصاري كان سعيد يكثر أن يقول يف جملسه اللهم سلم سلم
  .ألسري األيام والليايل يف طلب احلديث الواحد

. ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن محيد بن يعقوب مسع سعيد ابن املسيب يقول مسعت من عمر كلمة ما بقي أحد مسعها غريي

نرب وهو يقول ال أجد أحداً جامع فلم أبو إسحاق الشيباين عن بكري بن األخنس عن سعيد بن املسيب قال مسعت عمر على امل
  .يغتسل أنزل أو مل يرتل إال عاقبته

  .ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب قال ولدت لسنتني مضتا من خالفة عمر وكانت خالفته عشر سنني وأربعة أشهر

 زيد بن ثابت وجالس سعداً وابن الواقدي حدثين هشام بن سعد مسعت الزهري وسئل عمن أخذ سعيد بن املسيب علمه فقال عن
عباس وابن عمر ودخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة وأم سلمة ومسع من عثمان وعلي وصهيب وحممد بن مسلمة 

وجل روايته املسندة عن أيب هريرة كان زوج ابنته ومسع من أصحاب عمر وعثمان وكان يقال ليس أحد أعلم بكل ما قضى به 
  .ن منهعمر وعثما

وعن حممد بن حيىي بن حبان قال كان املقدم يف الفتوى يف دهره . وعن قدامة بن موسى قال كان ابن املسيب يفيت والصحابة أحياء
  .سعيد بن املسيب ويقال له فقيه الفقهاء

  .الواقدي حدثنا ثور بن زيد عن مكحول قال سعيد بن املسيب عامل العلماء
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  .سيب أعلم الناس مبا تقدمه من اآلثار وأفقههم يف رأيهوعن علي بن احلسني قال ابن امل

  .جعفر بن برقان أخربين ميمون بن مهران قال أتيت املدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إىل سعيد بن املسيب

 املدينة عمر بن الوليد الشين عن شهاب بن عباد العصري حججت فأتينا. قلت هذا يقوله ميمون مع لقية أليب هريرة وابن عباس
  .فسألنا عن أعلم أهلها فقالوا سعيد

  .قلت عمر ليس بالقوي قاله النسائي

معن بن عيسى عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز ال يقضي بقضية يعين وهو أمري املدينة حىت يسأل سعيد بن املسيب فأرسل 
سألك يف جملسك وكان عمر يقول ما كان باملدينة عامل إال إليه إنساناً يسأله فدعاه فجاء فقال عمر له أخطأ الرسول إمنا أرسلناه ي

  .يأتيين بعلمه وكنت أوتى مبا عند سعيد بن املسيب

سالم بن مسكني حدثين عمران بن عبد اهللا اخلزاعي قال سألين سعيد بن املسيب فانتسبت له فقال لقد جلس أبوك إيل يف خالفة 
أراه مر على أذنه قط إال وعاه قلبه يعين ابن املسيب وإين أرى أن نفس سعيد كانت معاوية وسألين قال سالم يقول عمران واهللا ما 

  .أهون عليه يف ذات اهللا من نفس ذباب

جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران بلغين أن سعيد بن املسيب بقي أربعني سنة مل يأت املسجد فيجد أهله قد استقبلوه خارجني 
  .من الصالة

ن سلمة حدثنا علي بن زيد قلت لسعيد بن املسيب يزعم قومك أن ما منعك من احلج إال أنك جعلت اهللا عليك عفان حدثنا محاد ب
إذا رأيت الكعبة أن تدعو على ابن مروان قال ما فعلت وما أصلي صالة إال دعوت اهللا عليهم وإين قد حججت واعتمرت بضعاً 

ى ناساً من قومك يستدينون وحيجون ويعتمرون مث ميوتون وال يقضى وعشرين مرة وإمنا كتبت علي حجة واحدة وعمرة وإين أر
عنهم وجلمعة أحب إيل من حجة أو عمرة تطوعاً فأخربت بذلك احلسن فقال ما قال شيئاً لو كان كما قال ما حج أصحاب 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال اعتمروا

  فصل في عزة نفسه وصدعه بالحق

مران بن عبد اهللا قال كان لسعيد بن املسيب يف بيت املال بضعة وثالثون ألفاً عطاؤه وكان يدعى إليها سالم بن مسكني حدثنا ع
  .فيأىب ويقول ال حاجة يل فيها حىت حيكم اهللا بيين وبني بين مروان

ذيك قال واهللا ما محاد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد أنه قيل لسعيد بن املسيب ما شأن احلجاج ال يبعث إليك وال حيركك وال يؤ
أدري إال أنه دخل ذات يوم مع أبيه املسجد فصلى صالة ال يتم ركوعها وال سجودها فأخذت كفاً من حصى فحصبته ا زعم أن 

  .احلجاج قال ما زلت بعد أحسن الصالة

    

ن جعفر حدثنا أبو املليح عن يف الطبقات البن سعد أنبأنا كثري بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون وأنبأنا عبد اهللا ب
ميمون ابن مهران قال قدم عبد امللك بن مروان املدينة فامتنعت منه القائلة واستيقظ فقال حلاجبه انظر هل يف املسجد أحد من 
ال أراه حداثنا فخرج فإذا سعيد بن املسيب يف حلقته فقام حيث ينظر إليه مث غمزه وأشار إليه بأصبعه مث وىل فلم يتحرك سعيد فقال 
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فطن فجاء ودنا منه مث غمزه وقال أمل ترين أشري إليك قال وما حاجتك قال أجب أمري املؤمنني فقال إيل أرسلك قال ال ولكن قال 
انظر بعض حداثنا فلم أرى أحداً أهيأ منك قال اذهب فأعلمه أين لست من حداثه فخرج احلاجب وهو يقول ما أرى هذا الشيخ 

  . عبد امللك فقال ذاك سعيد بن املسيب فدعهإال جمنوناً وذهب فأخرب

سليمان بن حرب وعمرو بن عاصم حدثنا سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي قال حج عبد امللك بن 
ب أمري مروان فلما قدم املدينة ووقف على باب املسجد أرسل إىل سعيد بن املسيب رجالً يدعوه وال حيركه فأتاه الرسول وقال أج

املؤمنني واقف بالباب يريد أن يكلمك فقال ما ألمري املؤمنني إيل حاجة ومايل إليه حاجة وإن حاجته يل غري مقضية فرجع الرسول 
فأخربه فقال ارجع فقل له إمنا أريد أن أكلمك وال حتركه فرجع إليه فقال له أجب أمري املؤمنني فرد عليه مثل ما قال أوالً فقال لوال 

م إيل فيك ما ذهبت إليه إال برأسك يرسل إليك أمري املؤمنني يكلمك تقول مثل هذا فقال إن كان يريد أن يصنع يب خرياً أن تقد
  .فهو لك وإن كان يريد غري ذلك فال أرحل حبويت حىت يقضي ما هو قاض فأتاه فأخربه فقال رحم اهللا أبا حممد أىب إال صالبة

سناد فلما استخلف الوليد قدم املدينة فدخل املسجد فرأى شيخاً قد اجتمع عليه الناس فقال زاد عمرو بن عاصم يف حديثه ذا اإل
من هذا قالوا سعيد بن املسيب فلما جلس أرسل إليه فأتاه الرسول فقال أجب أمري املؤمنني فقال لعلك أخطأت بامسي أو لعله 

 يومئذ تقية فأقبلوا عليه فقالوا يا أمري املؤمنني فقيه املدينة وشيخ أرسلك إىل غريي فرد الرسول فأخربه فغضب وهم به قال ويف الناس
  .قريش وصديق أبيك مل يطمع ملك قبلك أن يأتيه فما زالوا به حىت أضرب عنه

عمران بن عبد اهللا من أصحاب سعيد بن املسيب ما علمت فيه ليناً قلت كان عند سعيد بن املسيب أمر عظيم من بين أمية وسوء 
قال معن بن عيسى حدثنا مالك عن ابن شهاب قلت لسعيد بن املسيب لو تبديت وذكرت له . وكان ال يقبل عطاءهمسريم 

  .البادية وعيشها والغنم فقال كيف بشهود العتمة

 رأيتين ابن سعد أنبأنا الوليد بن عطاء بن األغر املكي أنبأنا عبد احلميد بن سليمان عن أيب حازم مسعت سعيد بن املسيب يقول لقد
ليايل احلرة وما يف املسجد أحد غريي وإن أهل الشام ليدخلون زمراً يقولون انظروا إىل هذا انون وما يأيت وقت صالة إال ومسعت 

  .أذاناً يف القرب مث تقدمت فأقمت وصليت وما يف املسجد أحد غريي

عن أبيه قال كان سعيد أيام احلرة يف املسجد مل خيرج الواقدي حدثنا طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب . عبد احلميد هذا ضعيف
  .وكان يصلي معهم اجلمعة وخيرج يف الليل قال فكنت إذا حانت الصالة أمسع أذاناً خيرج من قبل القرب حىت أمن الناس

  ذكر محنته

 عوف الزهري على املدينة فدعا الواقدي حدثنا عبد اهللا بن جعفر وغريه من أصحابنا قالوا استعمل ابن الزبري جابر بن األسود بن
الناس إىل البيعة البن الزبري فقال سعيد بن املسيب ال حىت جيتمع الناس فضربه ستني سوطاً فبلغ ذلك ابن الزبري فكتب إىل جابر 

  .يلومه ويقول مالنا ولسعيد دعه

د تزوج اخلامسة قبل انقضاء عدة الرابعة فلما وعن عبد الواحد بن أيب عون قال كان جابر بن األسود عامل ابن الزبري على املدينة ق
ضرب سعيد بن املسيب صاح به سعيد والسياط تأخذه واهللا ما ربعت على كتاب اهللا وإنك تزوجت اخلامسة قبل انقضاء عدة 

  .الرابعة وما هي إال ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره فما مكث إال يسرياً حىت قتل ابن الزبري
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دي حدثنا عبد اهللا بن جعفر وغريه أن عبد العزيز بن مروان تويف مبصر سنة أربع ومثانني فعقد عبد امللك البنيه الوليد وسليمان الواق
بالعهد وكتب بالبيعة هلما إىل البلدان وعامله يومئذ على املدينة هشام بن إمساعيل املخزومي فدعا الناس إىل البيعة فبايعوا وأىب سعيد 

أن يبايع هلما وقال حىت أنظر فضربه هشام ستني سوطاً وطاف به يف تبان من شعر حىت بلغ به رأس الثنية فلما كروا به بن املسيب 
قال أين تكرون يب قالوا إىل السجن فقال واهللا لوال أين ظننته الصلب ما لبست هذا التبان أبداً فردوه إىل السجن فحبسه وكتب إىل 

 إليه عبد امللك يلومه فيما صنع به ويقول سعيد كان واهللا أحوج إىل أن تصل رمحه من أن تضربه وإنا عبد امللك خيربه خبالفه فكتب
  .لنعلم ما عنده خالف

وحدثين أبو بكر بن أيب سربة عن املسور بن رفاعة قال دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد امللك بكتاب هشام بن إمساعيل يذكر أنه 
ا أمري املؤمنني يفتات عليك هشام مبثل هذا واهللا ال يكون سعيداً أبداً أحمل وال أجل منه حني ضرب سعيداً وطاف به قال قبيصة ي

يضرب لو مل يبايع سعيد ما كان يكون منه وما هو ممن خياف فتقه يا أمري املؤمنني اكتب إليه فقال عبد امللك اكتب أنت إليه عين 
 قبيصة بذلك إىل سعيد فقال سعيد حني قرأ الكتاب اهللا بيين وبني من ختربه برأيي فيه وما خالفين من ضرب هشام إياه فكتب

  .ظلمين

حدثين عبد اهللا بن يزيد اهلذيل قال دخلت على سعيد بن املسيب السجن فإذا هو قد ذحبت له شاة فجعل اإلهاب على ظهره مث 
  .شامجعلوا له بعد ذلك قضباً رطباً وكان كلما نظر إىل عضديه قال اللهم انصرين من ه

شيبان بن فروخ حدثنا سالم بن مسكني حدثنا عمران بن عبد اهللا اخلزاعي قال دعي سعيد بن املسيب للوليد وسليمان بعد أبيهما 
فقال ال أبايع اثنني ما اختلف الليل والنهار فقيل ادخل واخرج من الباب اآلخر قال واهللا ال يقتدي يب أحد من الناس قال فجلده مئة 

  .وألبسه املسوح

ضمرة بن ربيعة حدثنا رجاء بن مجيل قال قال عبد الرمحن بن عبد القاري لسعيد بن املسيب حني قامت البيعة للوليد وسليمان 
باملدينة إين مشري عليك خبصال قال ما هن قال تعتزل مقامك فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إمساعيل قال ما كنت ألغري مقاماً 

ج معتمراً قال ما كنت ألنفق مايل وأجهد بدين يف شيء ليس يل فيه نية قال فما الثالثة قال تبايع قال قمته منذ أربعني سنة قال ختر
أرأيت إن كان اهللا أعمى قلبك كما أعمى بصرك فما علي قال وكان أعمى قال رجاء فدعاه هشام بن إمساعيل إىل البيعة فأىب 

سعيد وما كان علينا منه شيء نكرهه فأما إذ فعلت فاضربه ثالثني سوطاً فكتب فيه إىل عبد امللك فكتب إليه عبد امللك مالك ول
وألبسه تبان شعر وأوقفه للناس لئال يقتدي به الناس فدعاه هشام فأىب وقال ال أبايع الثنني فألبسه تبان شعر وضربه ثالثني سوطاً 

ا أنه ال يلبس التبان طائعاً قلنا له يا أبا حممد إنه القتل فاستر وأوقفه للناس فحدثين األيليون الذين كانوا يف الشرط باملدينة قالوا علمن
  .عورتك قال فلبسه فلما ضرب تبني له أنا خدعناه قال يا معجلة أهل أيلة لوال أين ظننت أنه القتل ما لبسته

قال أتيت سعيد بن وقال هشام بن زيد رأيت ابن املسيب حني ضرب يف تبان شعر حيىي بن غيالن حدثنا أبو عوانة عن قتادة 
املسيب وقد ألبس تبان شعر وأقيم يف الشمس فقلت لقائدي أدنين منه فأدناين منه فجعلت أسأله خوفاً من أن يفوتين وهو جييبين 

  .حسبة والناس يتعجبون

بان شعر فقال قال أبو املليح الرقي حدثين غري واحد أن عبد امللك ضرب سعيد بن املسيب مخسني سوطاً وأقامه باحلرة وألبسه ت
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  .سعيد لو علمت أم ال يزيدوين على الضرب ما لبسته إمنا ختوفت من أن يقتلوين فقلت تبان أستر من غريه

قبيصة حدثنا سفيان عن رجل من آل عمر قال قلت لسعيد بن املسيب ادع على بين أمية قال اللهم أعز دينك وأظهر أولياءك واخز 
  . عليه وسلمأعداءك يف عافية ألمة حممد صلى اهللا

أبو عاصم النبيل عن أيب يونس القوي قال دخلت مسجد املدينة فإذا سعيد بن املسيب جالس وحده فقلت ما شأنه قيل ي أن 
  .جيالسه أحد

  .مهام عن قتادة أن ابن املسيب كان إذا أراد أحدا أن جيالسه قال إم قد جلدوين ومنعوا الناس أن جيالسوين

  .ين عن ابن املسيب قال ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إال بإنكار من قلوبكم لكيال حتبط أعمالكمعن أيب عيسى اخلراسا

  تزويجه ابنته

    

أنبئت عن أيب املكارم الشروطي أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثنا احلسن بن عبد العزيز 
  .يعة عن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين أن سعيد بن املسيب زوج ابنته بدرمهنيقال كتب إىل ضمرة بن رب

  .سعيد بن منصور حدثنا مسلم الزجني عن يسار بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أنه زوج ابنة له على درمهني من ابن أخيه

أىب عليه فلم يزل حيتال عبد امللك عليه حىت ضربه وقال أبو بكر بن أيب داود كانت بنت سعيد قد خطبها عبد امللك البنه الوليد ف
مئة سوط يف يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف مث قال حدثين أمحد ابن أخي عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمر بن 

اماً فلما جئته وهب عن عطاف بن خالد عن ابن حرملة عن ابن أيب وداعة يعين كثرياً قال كنت أجالس سعيد بن املسيب ففقدين أي
قال أين كنت قلت توفيت أهلي فاشتغلت ا فقال أال أخربتنا فشهدناها مث قال هل استحدثت امرأة فقلت يرمحك اهللا ومن يزوجين 
وما أملك إال درمهني أو ثالثة قال أنا فقلت وتفعل قال نعم مث حتمد وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم وزوجين على درمهني أو 

ثة فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إىل مرتيل وجعلت أتفكر فيمن أستدين فصليت املغرب ورجعت إىل مرتيل قال ثال
وكنت وحدي صائماً فقدمت عشائي أفطر وكان خبزاً وزيتاً فإذا بايب يقرع فقلت من هذا فقال سعيد فأفكرت يف كل من امسه 

ال بني بيته واملسجد فخرجت فإذا سعيد فظننت أنه قد بدا له فقلت يا أبا حممد أال سعيد إال ابن املسيب فإنه مل ير أربعني سنة إ
أرسلت إيل فآتيك قال ال أنت أحق أن تؤتى إنك كنت رجالً عزباً فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك فإذا هي 

املرأة من احلياء فاستوثقت من الباب مث وضعت القصعة قائمة من خلفه يف طوله مث أخذ بيدها فدفعها يف الباب ورد الباب فسقطت 
يف ظل السراج لكي ال تراه مث صعدت السطح فرميت اجلريان فجاؤوين فقالوا ما شأنك فأخربم ونزلوا إليها وبلغ أمي وجاءت 

هي من أمجل الناس وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إىل ثالثة أيام فأقمت ثالثاً مث دخلت ا فإذا 
وأحفظ الناس لكتاب اهللا وأعلمهم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعرفهم حبق زوج فمكثت شهراً ال آيت سعيد بن املسيب 
مث أتيته وهو يف حلقته فسلمت فرد علي السالم ومل يكلمين حىت تقوض الس فلما مل يبقى غريي قال ما حال ذلك اإلنسان قلت 

  .ا حممد على ما حيب الصديق ويكره العدو قال إن رابك شيء فالعصا فانصرفت إىل مرتيل فوجه إيل بعشرين ألف درهمخري يا أب

قلت هو سهمي مكي روى عن أبيه املطلب أحد مسلمة . قال أبو بكر بن أيب داود ابن أيب وداعة هو كثري بن املطلب بن أيب وداعة
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  .تفرد باحلكاية أمحد بن عبد الرمحن بن وهب وعلى ضعفه قد احتج به مسلم. لةالفتح وعنه ولده جعفر بن كثري وابن حرم

قال عمرو بن عاصم حدثنا سالم بن مسكني حدثنا عمران بن عبد اهللا قال زوج سعيد بن املسيب بنتاً له من شاب من قريش فلما 
ل إىل زوجها فوضع يدها يف يده وقال انطلق أمست قال هلا شدي عليك ثيابك واتبعيين ففعلت مث قال صلي ركعتني فصلت مث أرس

ا فذهب ا فلما رأا أمه قالت من هذه قال امرأيت قالت وجهي من وجهك حرام إن أفضيت إليها حىت أصنع ا صاحل ما يصنع 
  .بنساء قريش فأصلحتها مث بىن ا

  ومن معرفته بالتعبير

يا أخذ ذلك عن أمساء بنت أيب بكر الصديق وأخذته أمساء عن أبيها مث ساق قال الواقدي كان سعيد بن املسيب من أعرب الناس للرؤ
  .الواقدي عدة منامات منها

حدثنا موسى بن يعقوب عن الوليد بن عمرو بن مسافع عن عمر بن حبيب بن قليع قال كنت جالساً عند سعيد بن املسيب يوماً 
ين أخذت عبد امللك ابن مروان فأضجعته إىل األرض وبطحته وقد ضاقت يب األشياء ورهقين دين فجاءه رجل فقال رأيت كأ

فأوتدت يف ظهره أربعة أوتاد قال ما أنت رأيتها قال بلى قال ال أخربك أو ختربين قال ابن الزبري رآها وهو بعثين إليك قال لئن 
عبد امللك بالشام فأخربته فسر صدقت رؤياه قتله عبد امللك وخرج من صلب عبد امللك أربعة كلهم يكون خليفة قال فرحلت إىل 

  .وسألين عن سعيد وعن حاله فأخربته وأمر بقضاء ديين وأصبت منه خرياً

    

قال وحدثين احلكم بن القاسم عن إمساعيل بن أيب حكيم قال قال رجل رأيت كأن عبد امللك بن مروان يبول قبلة مسجد النيب 
  .املسيب فقال إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاءصلى اهللا عليه وسلم أربع مرار فذكرت ذلك لسعيد بن 

وأخربنا عبد السالم بن حفص عن شريك بن أيب منر قلت لسعيد ابن املسيب رأيت كأن أسناين سقطت يف يدي مث دفنتها فقال إن 
  .صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك

أيت أين أبول يف يدي فقال اتق اهللا فإن حتتك ذات حمرم فنظر فإذا وحدثنا ابن أيب ذئب عن مسلم احلناط قال رجل البن مسيب ر
  .امرأة بينهما رضاع

وقال له رجل إين رأيت كأن . وبه وجاءه آخر فقال أراين كأين أبول يف أصل زيتونة فقال إن حتتك ذات رحم فنظر فوجد كذلك
  .محامة وقعت على املنارة فقال يتزوج احلجاج ابنة عبد اهللا بن جعفر

وبه عن ابن املسيب قال الكبل يف النوم ثبات يف الدين وقيل له يا أبا حممد رأيت كأين يف الظل فقمت إىل الشمس فقال إن صدقت 
رؤياك لتخرجن من اإلسالم قال يا أبا حممد إين أراين أخرجت حىت أدخلت يف الشمس فجلست قال تكره على الكفر قال فأسر 

  .رب ذا باملدينةوأكره على الكفر مث رجع فكان خي

وحدثنا عبد اهللا بن جعفر عن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن السائب قال رجل البن املسيب إنه رأى كأنه خيوض النار قال ال متوت 
وحدثنا الصاحل بن خوات عن ابن املسيب قال . حىت تركب البحر ومتوت قتيالً فركب البحر وأشفى على اهللكة وقتل يوم قديد

  . أربعون سنة يعين تأويلهاآخر الرؤيا
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سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهللا قال رأى احلسن بن علي كأن بني . روى هذا الفصل ابن سحد يف الطبقات عن الواقدي
فاستبشر به وأهل بيته فقصوها على سعيد بن املسيب فقال إن صدقت رؤياه فقلما بقي من أجله " قل هو اهللا أحد"عينيه مكتوب 

  . أيامفمات بعد

  ومن كالمه

سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال ما أيس الشيطان من شيء إال أتاه من قبل النساء مث قال لنا سعيد هو ابن 
  .أربع ومثانني سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو باألخرى ما شيء أخوف عندي من النساء

قتيبة حدثنا عطاف بن خالد عن ابن حرملة قال ما مسعت سعيد ابن املسيب .  مروانوقال ما أصلي صالة إال دعوت اهللا على بين
الولد "سب أحد من األئمة إال أين مسعته يقول قاتل اهللا فالناً كان أول من غري قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه قال 

  . يقبل من أحد شيئاًسالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهللا قال كان ابن املسيب ال" للفراش

  .العطاف عن ابن حرملة قال قال سعيد ال تقولوا مصيحف وال مسيجد ما كان هللا فهو عظيم حسن مجيل

عبد الرمحن بن زياد بن أنعم حدثين حيىي بن سعيد مسع ابن املسيب يقول ال خري فيمن ال يريد مجع املال من حله يعطي منه حقه 
  .ويكف به وجهه عن الناس

عن حيىي بن سعيد أن ابن املسيب خلف مئة دينار وعن عباد بن حيىي بن سعيد أن ابن املسيب خلف ألفني أو ثالثة آالف الثوري 
  .وعن ابن املسيب قال ما تركتها إال ألصون ا ديين وعنه قال من استغىن باهللا افتقر الناس إليه

 املسيب يا عم أال خترج فتأكل اليوم مع قومك قال معاذ اهللا يا داود بن عبد الرمحن العطار عن بشر بن عاصم قال قلت لسعيد ابن
ابن أخي أدع مخساً وعشرين صالة مخس صلوات قد مسعت كعباً يقول وددت أن هذا اللنب عاد قطراناً تتبع قريش أذناب اإلبل يف 

  .هذه الشعاب إن الشيطان مع الشاذ وهو من االثنني أبعد

 سعيد بن املسيب أنه اشتكى عينه فقالوا لو خرجت إىل العقيق فنظرت إىل اخلضرة لوجدت العطاف بن خالد عن ابن حرملة عن
  .لذلك خفة قال فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح

العطاف عن ابن حرملة قلت لربد موىل ابن املسيب ما صالة ابن املسيب يف بيته قال ما أدري إنه ليصلي صالة كثرية إال أنه يقرأ ب 
  ".ي الذكرص والقرآن ذ"

وقال عمرو بن عاصم حدثنا عاصم بن العباس األسدي قال كان سعيد بن املسيب يذكر وخيوف ومسعته يقرأ يف الليل على راحلته 
فيكثر مسعته جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم وكان حيب أن يسمع الشعر وكان ال ينشده ورأيته ميشي حافياً وعليه بت ورأيته خيفي 

  .لق ورأيته يصافح كل من لقيه وكان يكره كثرة الضحكشاربه شبيهاً باحل

  .سفيان الثوري عن داود بن أيب هند عن سعيد أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأمساء األنبياء

    

سالم بن مسكني حدثين عمران بن عبد . محاد بن سلمة عن علي بن زيد أنه كان يصلي التطوع يف رحله وكان يلبس مالء شرقية
  .ما أحصي ما رأيت على سعيد بن املسيب من عدة قمص اهلروي وكان يلبس هذه الربود الغالية البيضاهللا قال 
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  .أبان بن زيد حدثنا قتادة سألت سعيداً عن الصالة على الطنفسة فقال حمدث

 يف لعب العاج موسى بن إمساعيل حدثنا عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب حدثين غنيمة جارية سعيد أنه كان ال يأذن لبنته
  .ويرخص هلا يف الكرب تعين الطبل

  .إمساعيل بن أيب أويس حدثنا حممد بن هالل عن سعيد بن املسيب أنه قال ما جتارة أعجب إيل من البز ما مل يقع فيه أميان

قال سعيد وما مطرف بن عبد اهللا حدثنا مالك قال قال برد موىل ابن املسيب لسعيد بن املسيب ما رأيت أحسن ما يصنع هؤالء 
يصنعون قال يصلي أحدهم الظهر مث ال يزال صافاً رجليه حىت يصلي العصر فقال وحيك يا برد أما واهللا ما هي بالعبادة إمنا العبادة 

  .التفكر يف أمر اهللا والكف عن حمارم اهللا

فسي شيئاً خمافة النساء قالوا يا أبا سالم بن مسكني حدثنا عمران بن عبد اهللا اخلزاعي قال قال سعيد ابن املسيب ما خفت على ن
  .حممد إن مثلك ال يريد النساء وال تريده النساء فقال هو ما أقول لكم وكان شيخاً كبرياً أعمش

  .الواقدي أنبأنا طلحة بن حممد بن سعيد بن املسيب عن أبيه قال سعيد بن املسيب قلة العيال أحد اليسرين

ال يل سعيد بن املسيب قل لقائدك يقوم فينظر إىل وجه هذا الرجل وإىل جسده فقام وجاء محاد بن زيد حدثنا علي بن زيد قال ق
فقال رأيت وجه زجني وجسد أبيض فقال سعيد إن هذا سب هؤالء طلحة والزبري وعلياً رضي اهللا عنهم فنيهته فأىب فدعوت اهللا 

  .هعليه قلت إن كنت كاذباً فسود اهللا وجهك فخرجت بوجهه قرحة فاسود وجه

قلت وهلذا قل ما نقل عنه يف . مالك عن حيىي بن سعيد قال سئل سعيد بن املسيب عن آية فقال سعيد ال أقول يف القرآن شيئاً
  .التفسري

  ذكر لباسه

قال ابن سعد يف الطبقات أخربنا قبيصة عن عبيد بن نسطاس قال رأيت سعيد بن املسيب يعتم بعمامة سوداء مث يرسلها خلفه 
  .إزاراً وطيلساناً وخفنيورأيت عليه 

أخربنا معن حدثنا حممد بن هالل أنه رأى سعيد بن املسيب يعتم وعليه قلنسوة لطيفة بعمامة بيضاء هلا علم أمحر يرخيها وراءه 
  .شرباً

أخربنا عارم . أخربنا القعنيب حدثنا عثيم رأيت ابن املسيب يلبس يف الفطر واألضحى عمامة سوداء ويلبس عليها برنساً أمحر أرجوانياً
  .حدثنا محاد عن شعيب بن احلبحاب رأيت على سعيد ابن املسيب برنس أرجوان

أخربنا أبو نعيم حدثنا خالد بن إلياس رأيت على سعيد قميصاً إىل نصف ساقه وكماه إىل أطراف أصابعه ورداء فوق القميص مخسة 
  .أذرع وشرب

  .ران قال كان سعيد بن املسيب يلبس طيلساناً أزراره ديباجأخربنا روح أخربنا سعيد عن قتادة عن إمساعيل بن عم

  .أخربنا معن حدثنا حممد بن هالل قال مل أرى سعيداً لبس غري البياض

  .أخربنا حممد بن عمر حدثنا أبو معشر قال رأيت على سعيد بن املسيب اخلز. وعن ابن املسيب أنه كان يلبس سراويل

  .بن عمرو قال كان ابن املسيب ال خيضبأخربنا يزيد بن هارون أنبأنا حممد 
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  .أخربنا خالد بن خملد حدثنا حممد بن هالل رأيت سعيد بن املسيب يصفر حليته

  .أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا بن أويس حدثنا أبو الغصن أنه رأى سعيد بن املسيب أبيض الرأس واللحية

  .لصبيان هؤالء الناس بعدناوعن حيىي بن سعيد أن ابن املسيب كان إذا مر باملكتب قال ل

  ذكر مرضه ووفاته

قال ابن سعد حدثنا خالد بن خملد حدثين سليمان بن بالل حدثين عبد الرمحن بن حرملة قال دخلت على سعيد بن املسيب وهو 
  .شديد املرض وهو يصلي الظهر وهو مستلق يومئ إمياء فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها

 ابن املسيب يف جنازة فقال رجل استغفروا هلا فقال ما يقول راجزهم قد حرجت على أهلي أن الثوري عن ابن حرملة قال كنت مع
يرجز معي راجز وأن يقولوا مات سعيد بن املسيب حسيب من يقلبين إىل ريب وأن ميشوا معي مبجمر فإن أكن طيباً فما عند اهللا 

  .أطيب من طيبهم

سيب قال أوصيت أهلي بثالث أن ال يتبعين راجز وال نار وأن يعجلوا يب فإن معاوية بن صاحل عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن امل
  .يكن يل عند اهللا خري فهو خري مما عندكم

    

أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس حدثين أيب عن عبد الرمحن بن احلارث املخزومي قال اشتد وجع سعيد بن املسيب فدخل 
 عليه فقال نافع وجهوه ففعلوا فأفاق فقال من أمركم أن حتلوا فراشي إىل القبلة أنافع قال نعم قال عليه نافع بن جبري يعوده فأغمي

  .له سعيد لئن مل أكن على القبلة وامللة واهللا ال ينفعين توجيهكم فراشي

ل من صنع يب هذا ألست ابن أيب ذئب عن أخيه املغرية أنه دخل مع أبيه على سعيد وقد أغمى عليه فوجه إىل القبلة فلما أفاق قا
  .امرءاً مسلماً وجهي إىل اهللا حيث ما كنت

أخربنا حممد بن عمر حدثين حممد بن القيس الزيات عن زرعة بن عبد الرمحن قال سعيد بن املسيب يا زرعة إين أشهدك على ابين 
 سعيد بن املسيب ترك دنانري فقال اللهم وعن حيىي بن سعيد قال ملا احتضر. حممد ال يؤذنن يب أحداً حسيب أربعة حيملوين إىل ريب
  .إنك تعلم أين مل أتركها إال ألصون ا حسيب وديين

أخربنا حممد بن عمر حدثين عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة شهدت سعيد بن املسيب يوم مات سنة أربع وتسعني فرأيت قربه 
  .ة من مات منهم فيهاقد رش عليه املاء وكان يقال هلذه السنة سنة الفقهاء لكثر

وقال اهليثم بن عدي مات يف سنة أربع وتسعني عدة فقهاء منهم سعيد بن املسيب وفيها أرخ وفاة ابن املسيب سعيد بن عفري وابن 
  .منري والواقدي وما ذكر ابن سعد سواه

خالد اخلياط أن سعيد بن املسيب تويف وقال أمحد بن حنبل حدثنا محاد بن . وقال أبو نعيم وعلي بن املديين تويف سنة ثالث وتسعني
  .سنة مخس وتسعني واألول أصح

وأما ما قال املدائين وغريه من أنه تويف سنة مخس ومئة فغلط وتبعه عليه بعضهم وهي رواية عن ابن معني ومال إليه أبو عبد اهللا 
  .آخر الترمجة واحلمد اهللا. احلاكم واهللا أعلم
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  عبد الملك بن مروان

مسع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد وأم .  أيب العاص بن أمية اخلليفة الفقيه أبو الوليد األموي ولد سنة ست وعشرينابن احلكم بن
  .سلمة ومعاوية وابن عمر وبريرة وغريهم

ن حدث عنه عروة وخالد بن معدان ورجاء بن حيوة وإمساعيل بن عبيد اهللا والزهري وربيعة بن يزيد ويونس ب. ذكرته لغزارة علمه
  .ميسرة وآخرون

متلك بعد أبيه الشام ومصر مث حارب ابن الزبري اخلليفة وقتل أخاه مصعباً يف وقعة مسكن واستوىل على العراق وجهز احلجاج حلرب 
  .ابن الزبري فقتل ابن الزبري سنة اثنتني وسبعني واستوسقت املمالك لعبد امللك

نة شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر واستعمله معاوية على املدينة كذا قال وإمنا قال ابن سعد كان قبل اخلالفة عابداً ناسكاً باملدي
  .استعمل أباه

عبد اهللا بن العالء بن زبر . وكان أبيض طويالً مقرون احلاجبني أعني مشرف األنف رقيق الوجه ليس بالبادن أبيض الرأس واللحية
ما من مسلم ال : "أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن يونس بن ميسرة عن عبد امللك أنه قال على املنرب مسعت 

  ".يغزو أو جيهز غازياً أو خيلفه خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل املوت

وقيل إن أبا هريرة نظر إىل عبد امللك وهو غالم فقال هذا ميلك . قال عبادة بن نسي قال ابن عمر إن ملروان ابناً فقيهاً فسلوه
 جرير بن حازم عن نافع قال لقد رأيت املدينة وما ا شاب أشد تشمرياً وال أفقه وال أنسك وال أقرأ لكتاب اهللا من عبد .العرب
  .امللك

  .وقال أبو الزناد فقهاء املدينة سعيد بن املسيب وعبد امللك وعروة وقبيصة بن ذؤيب

يد األنصاري أول من صلى بني الظهر والعصر عبد امللك بن مروان وعن حيىي بن سع. وعن ابن عمر ولد الناس أبناء وولد مروان أباً
إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال ما جالست أحداً إال وجدت يل عليه الفضل إال عبد . وفتيان معه كانوا يصلون إىل العصر

  .حلجاج الفاسقامللك وقيل إنه تأوه من تنفيذ يزيد جيشه إىل حرب ابن الزبري فلما ويل األمر جهز إليه ا

  .قلت اللهم ال متكر بنا. قال ابن عائشة أفضى األمر إىل عبد امللك واملصحف بني يديه فأطبقه وقال هذا آخر العهد بك

قال مالك أول من ضرب . قال األصمعي قيل لعبد امللك عجل بك الشيب قال وكيف ال وأنا أعرض عقلي على الناس يف كل مجعة
  .عليها القرآنالدنانري عبد امللك وكتب 

    

وعن حيىي بن حيىي الغساين قال كان عبد . وقال يوسف بن املاجشون كان عبد امللك إذا جلس للحكم قيم على رأسه بالسيوف
امللك كثرياً ما جيلس إىل أم الدرداء يف مؤخر مسجد دمشق فقالت بلغين أنك شربت الطالء بعد النسك والعبادة فقال إي واهللا 

  .والدماء

  .قال الشعيب خطب عبد امللك فقال اللهم إن ذنويب عظام وهي صغار يف جنب عفوك يا كرمي فاغفرها يل. ان أخبروقيل ك

  .قلت كان من رجال الدهر ودهاة الرجال وكان احلجاج من ذنوبه تويف يف شوال سنة ست ومثانني عن نيف وستني سنة
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  عبد العزيز بن مروان

يروي . ين ويل العهد بعد عبد امللك عقد له بذلك أبوه واستقل مبلك مصر عشرين سنة وزيادةابن احلكم أمري مصر أبو األصبغ املد
  .عن أبيه وأيب هريرة وعقبة بن عامر وابن الزبري وله بدمشق دار إىل جانب اجلامع هي السميساطية

وثقه ابن سعد والنسائي . ري بن ذاخرروى عنه ابنه عمر بن عبد العزيز والزهري وكثري بن مرة وعلي بن رباح وابن أيب ملكية وحب
  .وله يف سنن أيب داود حديث

قال ابن أيب مليكة شهدت عبد العزيز عند . قال سويد بن قيس بعثين عبد العزيز بن مروان بألف دينار إىل ابن عمر فجئته ا ففرقها
  .كفين أف لك ما أقصر طويلك وأقل كثريكاملوت يقول يا ليتين مل أكن شيئاً يا ليتين كهذا املاء اجلاري وقيل قال هاتوا 

وعن محاد بن موسى قال ملا احتضر عبد العزيز أتاه البشري يبشره مباله الواصل يف العام فقال مالك قال هذه ثالث مئة مدي من 
  .قلت هذا قول كل ملك كثري األموال فهال يبادر ببذله. ذهب قال مايل وله لوددت أنه كان بعراً حائالً بنجد

 ابن سعد وسعيد بن عفري والزيادي وغريهم مات سنة مخس مثانني وقال ابن يونس قال الليث مات يف مجادى اآلخرة سنة ست قال
  .ومثانني

قلت األول أصح وقد كان مات قبله ابنه أصبغ بستة عشر يوماً فحزن عليه ومرض ومات حبلوان مدينة صغرية أنشأها على بريد 
  . بعده فلما جاءه نعيه عقد بوالية العهد البنيه الوليد مث سليمانفوق مصر وعاش أخوه عبد امللك

  روح بن زنباع

روى عن أبيه وله . ابن روح بن سالمة األمري الشريف أبو زرعة اجلذامي الفلسطيين سيد قومه وكان شبه الوزير للخليفة عبد امللك
  .رحبيل بن مسلم وعبادة بن نسي وآخرونوعنه ابنه روح بن روح وش. صحبة وعن متيم الداري وعبادة بن الصامت

وله دار بدمشق يف البزوريني ويل جند فلسطني ليزيد وكان يوم مرج راهط مع مروان وقد وهم مسلم وقال له صحبة وإمنا 
  .الصحبة ألبيه

قلن هو . ننيقال ابن زبر تويف سنة أربع ومثا. روى ضمرة عن شيخ له قال كان روح بن زنباع إذا خرج من احلمام أعتق رقبة
  .صدوق وما وقع له شيء يف الكتب الستة وحديثه قليل

  ابن أم برثن

األمري عبد الرمحن بن آدم البصري صاحب السقاية هو عبد الرمحن ابن أم برثن لعله ابن مالعنة وآم هنا هو أبونا عليه السالم وقيل 
  .ة التابعنيعبد الرمحن بن برمث وابن برثن وقيل عبد الرمحن موىل أم برثن من جل

  .وعنه أبو العالية الرياحي وهو من طبقته وقتادة وسليمان التيمي وعوف األعرايب. روى عن أيب هريرة وجابر وعبد اهللا بن عمرو

قال املدائين استعمل عبيد اهللا بن زياد ابن أم برثن مث غضب عليه وغرمه مئة ألف فخرج إىل يزيد قال فرتلت على مرحلة من دمشق 
باء وحجرة فإذا كلب دخل يف عنقه طوق من ذهب فأخذته وطلع فارس فهبته وأنزلته فلم ألبث أن توافت اخليل فإذا وضرب يل خ

هو يزيد بن معاوية فقال يل بعدما صلى من أنت فأخربته فقال إن شئت كتبت لك هنا وإن شئت دخلت قلت بل تكتب يل من 
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  .أعتق هناك ثالثني مملوكاً وكان يتألهمكاين قال وأمر بأن ترد علي املئة ألف فرجعت قال و

وقال املدائين رمى عبداً له بفسود فأخطأه وأصاب ولده فنتر دماغه فخاف الغالم فقال اذهب فأنت حر فلو قتلتك لكنت هلكت 
لتقطت ألين كنت متعمداً وأصبت ابين خطأ مث عمي عبد الرمحن بعد ومرض وقيل كانت أمه تعمل الطيب وختالط نساء ابن زياد فا

  .هذا وربته

  .مات يف خالفة عبد امللك بن مروان وهو ثقة

  أبو رجاء العطاردي

اإلمام الكبري شيخ اإلسالم عمران بن ملحان التميمي البصري من كبار املخضرمني أدرك اجلاهلية وأسلم بعد فتح مكة ومل ير النيب 
  .ب وقيل إنه رأى أبا بكر الصديقصلى اهللا عليه وسلم أورده أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب االستيعا

    

حدث عن عمر وعلي وعمران بن حصني وعبد اهللا بن عباس ومسرة بن جندب وأيب موسى األشعري وتلقن عليه القرآن مث عرضه 
  .وكان خرياً تالء لكتاب اهللا. على ابن عباس وهو أسن من ابن عباس

ن عون وعوف األعرايب وسعيد بن أيب عروبة وسلم بن زرير وصخر وحدث عنه أيوب واب. قرأ عليه أبو األشهب العطاردي وغريه
  .بن جويرية ومهدي بن ميمون وخلق كثري

  .قال جرير بن حازم مسعته يقول هربنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت له ما طعم الدم قال حلو

  : بسطام مث أنشدقال األصمعي حدثنا أبو عمرو بن العالء قلت أليب رجاء ما تذكر قال أذكر قتل 

 جبينه سيف صقيل وكأن  وخر على األالءة لم يوسد

أبو سلمة املنقري حدثنا أبو احلارث الكرماين وكان ثقة قال مسعت أبا رجاء يقول . مث قال األصمعي قتل بسطام قبل اإلسالم بقليل
ب كانوا جييئون بالشاة البيضاء فيعبدوا أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا شاب أمرد ومل أر ناساً كانوا أضل من العر

فيختلسها الذئب فيأخذون أخرى مكاا يعبدوا وإذا رأوا صخرة حسنة جاؤوا ا وصلوا إليها فإذا رأوا أحسن منها رموها فبعث 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أرعى اإلبل على أهلي فلما مسعنا خبروجه حلقنا مبسيلمة

  .أيب رجاء العطاردي عمران بن تيم وبنو عطارد بطن من متيم وكان أبو رجاء فيما قيل خيضب رأسه دون حليتهوقيل إن اسم 

قال ابن األعرايب كان أبو رجاء عابداً كثري الصالة وتالوة القرآن كان يقول ما آسى على شيء من الدنيا إال أن أعفر يف التراب 
  .وجهي كل يوم مخس مرات

ذكر اهليثم بن عدي عن أيب بكر بن . كان رجالً فيه غفلة وله عبادة عمر عمراً طويالً أزيد من مئة وعشرين سنةقال ابن عبد الرب 
عياش قال اجتمع يف جنازة أيب رجاء احلسن البصري والفرزدق فقال الفرزدق يا أبا سعيد يقول الناس اجتمع يف هذه اجلنازة خري 

ولست بشرهم لكن ما أعددت هلذا اليوم يا أبا فراس قال شهادة أن ال إله إال اهللا وأن الناس وشرهم فقال احلسن لست خبري الناس 
  : حممد رسول اهللا وعبده ورسوله مث انصرف وقال
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 كان قبل البعث بعث محمد وقد  تر أن الناس مات كبيرهم ألم

 لما بات غير موسد وستين  ولم يغن عنه عيش سبعين حجة

 أنها مثوى وضيع وسيد سوى  حفرة غبراء يكره وردها إلى

 عنه عيب عمر عمرد ويدفع  كان طول العمر يخلد واحداً ولو

 ولكن ليس حي بمخلد مقيماً  الذي راحوا به يحملونه لكان

  يضعن بنا حتف الردى كل مرصد  ونغدو والحتوف أمامنا نروح

احلداد أنبأنا أبو نعيم أنبانا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب حدثنا أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا 
أبو العباس السراج حدثنا املفضل بن غسان حدثنا وهب بن جرير عن أبيه مسعت أبا رجاء يقول بلغنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أسوق القوم إذ وجدت كراع ظيب فأخذته فأتيت املرأة وحنن على ماء لنا يقال له سند فانطلقنا حنو الشجرة هاربني بعيالنا فبينا أنا 
فقلت هل عندك شعري فقالت قد كان يف وعاء لنا عام أول شيء من الشعري فما أدري بقي منه شيء أم ال فأخذته فنفضته 

ن دم فاستخرجت منه ملء كف من شعري ورضخته بني حجرين وألقيته والكراع يف برمة لنا مث قمت إىل بعري ففصدته إناء م
  .وأوقدت حتته مث أخذ عواداً فلبكته به لبكاً شديداً حىت أنضجته مث أكلنا فقال له رجل وكيف طعم الدم قال حلو

حمرز بن عون حدثنا يوسف بن عطية عن أبيه دخلت على أيب رجاء فقال بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان لنا صنم مدور 
نسل فوقع يف رمل فرجعنا يف طلبه فإذا هو يف رمل قد غاب فيه فاستخرجته فكان ذلك فحملناه على قتب وحتولنا ففقدنا احلجر ا

أول إسالمي فقلت إن إهلاً مل ميتنع من تراب يغيب فيه إلله سوء وإن العرت لتمنع حياها بذنبها فكان ذلك أول إسالمي فرجعت إىل 
  .املدينة وقد تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال . مسعت أبا رجاء يقول كنا نعمد إىل الرمل فنجمعه وحنلب عليه فنعبده وكنا نعمد إىل احلجر األبيض فنعبدهقال عمارة املعويل 
  .أبو األشهب كان أبو رجاء العطاردي خيتم بنا يف قيام لكل عشرة أيام

    

احد من املؤرخني مات سنة سبع قال ابن عبد الرب وغريه مات أبو رجاء سنة مخس ومئة وله أزيد من مئة وعشرين سنة وقال غري و
  .ومئة وقيل سنة ومثان

  األسود بن هالل

  .أبو سالم احملاريب الكويف من كرباء التابعني أدرك أيام اجلاهلية وقد حدث عن عمر ومعاذ وابن مسعود وأيب هريرة وما هو باملكثر

تويف سنة أربع . وثقه حيىي بن معني. ومجاعةحدث عنه أشعث بن أيب الشعثاء وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصني عثمان بن عاصم 
  .ومثانني

  الربيع بن خيثم
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وروى عن . ابن عائذ اإلمام القدوة العابد أبو يزيد الثوري الكويف أحد األعالم أدرك زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأرسل عنه
  . أنه كبري الشأنعبد اهللا بن مسعود وأيب أيوب األنصاري وعمرو بن ميمون وهو قليل الرواية إال

  .وكان يعد من عقالء الرجال. حدث عنه الشعيب وإبراهيم النخعي وهالل بن يساف ومنذر الثوري وهبرية بن خزمية وآخرون

روى عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود قال كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود مل يكن له إذن ألحد حىت يفرغ كل 
  .ل له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحبك وما رأيتك إال ذكرت املخبتنيواحد من صاحبه فقا

فهذه منقبة عظيمة للربيع أخربين ا إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو نعيم 
أمحد أزهر بن مروان حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عبد اهللا بن الربيع بن خثيم حدثنا أبو حدثنا الطرباين حدثنا عبدان بن 

  .عبيدة

أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله قال اتق اهللا فيما علمت وما استؤثر به 
مين عليكم يف اخلطأ وما خريكم اليوم خبري ولكنه خري من آخر شر منه وما تتبعون عليك فكله إىل عامله ألنا عليكم يف العمد أخوف 

اخلري حق اتباعه وما تفرون من الشر حق فراره وال كل ما أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم أدركتم وال كل ما تقرؤون 
  .بواد التمسوا دهاءهن وما دهاؤهن إال أن يتوب مث ال يعودتدرون ما هو مث يقول السرائر السرائر الاليت خيفني من الناس وهن هللا 

روى منصور عن إبراهيم قال قال فالن ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكالم منذ عشرين سنة إال بكلمة تصعد وعن بعضهم قال 
بن خثيم سنني فما وروى الثوري عن رجل عن أبيه قال جالست الربيع . صحبت الربيع عشرين عاماً ما مسعت منه كلمة تعاب

  .سألين عن شيء مما فيه الناس إال أنه قال يل مرة أمك حية

وعنه قال . وروى الثوري عن أبيه قال كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم قال ضعفاء مذنبني نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا
  .كل ما ال يراد به وجه اهللا يضمحل

  .ربيع أخذ يطعم مصاباً خبيصاً فقيل له ما يدريه ما أكل قال لكن اهللا يدريوروى األعمش عن منذر الثوري أن ال

  .الثوري عن سرية للربيع أنه كان يدخل عليه الداخل ويف حجره املصحف فيغطيه

الربيع الثوري عن أيب حيان عن أبيه قال كان . وعن ابنة الربيع قالت كنت أقول يا أبتاه أال تنام فيقول كيف ينام من خياف البيات
بن خثيم يقاد إىل الصالة وبه الفاجل فقيل له قد رخص لك قال إين أمسع حي على الصالة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبواً وقيل إنه 

  .قال ما يسرين أن هذا الذي يب بأعىت الديلم على اهللا

 بني ذلك كثرياً كانت فيهم أوجاع وكانت قال سفيان الثوري وقيل له لو تداويت قال ذكرت عاداً ومثوداً وأصحاب الرس وقروناً
  .هلم أطباء فما بقي املداوي وال املداوى إال وقد فين

  .قال الشعيب ما جلس ربيع يف جملس منذ اترز بإزار يقول أخاف أن أرى أمراً أخاف أن ال أرد السالم أخاف أن ال أغمض بصري

  .إال مرةقال نسري بن ذعلوق ما تطوع الربيع بن خثيم يف مسجد احلي 

  .وعن منذر أن الربيع كان إذا أخذ عطاءه فرقه وترك قدر ما يكفيه. قال الشعيب حدثنا الربيع وكان من معادن الصدق

وعن ياسني الزيات قال جاء ابن الكواء إىل الربيع بن خثيم فقال دلين على من هو خري منك قال نعم من كان منطقه ذكراً وصمته 
  .خري مينتفكراً ومسريه تدبراً فهو 
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  .وعن الشعيب قال كان الربيع أورع أصحاب عبد اهللا

    

أخربنا أمحد بن أيب اخلري يف كتابه عن أمحد بن حممد التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا أبو بكر بن خالد 
ن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن حدثنا حممد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا زائدة عن منصور عن هالل بن يساف ع

أيعجز أحدكم أن "عبد الرمحن بن أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ثلث القرآن فإنه من يقرأ ليلة بثلث القرآن فأشفقنا أن يأمرنا بأمر نعجز عنه قال فسكتنا قاهلا ثالث مرات أيعجز أحدكم أن يقرأ ب

  ".قرأ اهللا الواحد الصمد فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن

ورواه الشعيب عن الربيع بن خثيم قد جتمع يف إسناده مخسة تابعيون أخرجه الترمذي والنسائي من طريق زائدة وحسنه الترمذي وقد 
نصار فحذف منه ابن أيب ليلى ورواه جرير عن رواه غندر عن شعبة عن منصور عن هالل عن ربيع فقال عن عمرو عن امرأة من األ

  .منصور فحذف منه ابن أيب ليلى واملرأة

قال سفيان الثوري عن العالء بن املسيب عن أيب يعلى الثوري قال كان يف بين ثور ثالثون رجالً ما منهم رجل دون الربيع بن 
  .خثيم

ط أكثر علماً وال أعظم حلماً وال أكف عن الدنيا من أصحاب عبد اهللا قال ابن عيينة مسعت مالكاً يقول قال الشعيب ما رأيت قوماً ق
  .ولوال ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحداً

قيل تويف الربيع . محاد بن يزيد عمن ذكره عن ابن سريين قال ما رأيت قوماً سود الرؤوس أفقه من أهل الكوفة من قوم فيهم جرة
  .بن خثيم سنة مخس وستني

  لرحمن بن أبي ليلىعبد ا

. اإلمام العالمة احلافظ أبو عيسى األنصاري الكويف الفقيه ويقال أبو حممد من أبناء األنصار ولد يف خالفة الصديق أو قبل ذلك

وحدث عن عمر وعلي وأيب ذر وابن مسعود وبالل وأيب بن كعب وصهيب وقيس بن سعد واملقداد وأيب أيوب ووالده ومعاذ بن 
  . لقيه مع كون ذلك يف السنن األربعة وقيل بل ولد يف وسط خالفة عمر ورآه يتوضأ وميسح على اخلفنيجبل وما إخاله

وقيل أنه قرأ . حدث عنه عمرو بن مرة واحلكم بن عتيبة وحصني بن عبد الرمحن وعبد امللك بن عمري واألعمش وطائف سواهم
  .القرآن على علي

  .ن أيب ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمريقال حممد بن سريين جلست إىل عبد الرمحن ب

وقال ثابت البناين كنا إذا قعدنا إىل عبد الرمحن بن أيب ليلى قال لرجل اقرأ القرآن فإنه يدلين على ما تريدون نزلت هذه اآلية يف 
  .كذا وهذه اآلية يف كذا

هللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار إذا وروى عطاء بن السائب عن ابن أيب ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول ا
  .سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه

شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أيب . وعن عبد اهللا بن احلارث أنه اجتمع بابن أيب ليلى فقال ما شعرت أن النساء ولدن مثل هذا
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  .لليلى قال صحبت علياً اهللا عنه يف احلضر والسفر وأكثر ما يتحدثون عنه باط

قال األعمش رأيت ابن أيب ليلى وقد ضربه احلجاج وكأن ظهره مسح وهو متكئ على ابنه وهم يقولون العن الكذابني فيقول لعن 
اهللا الكذابني يقول اهللا اهللا علي بن أيب طالب عبد اهللا بن الزبري املختار ابن أيب عبيد قال وأهل الشام كأم محري ال يدرون ما يقصد 

  . اللعنوهو خيرجهم من

قلت مث كان عبد الرمحن من كبار من خرج مع عبد الرمحن اهللا بن األشعث من العلماء والصلحاء وكان له وفادة على معاوية 
  .ذكرها ولده القاضي حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى

 بكر بن مالك حدثنا عبد اهللا بن أمحد أخربنا إسحاق الصفار حدثنا ابن خليل حدثنا اللبان حدثنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو
حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن األعمش قال كان عبد الرمحن بن أيب ليلى يصلي فإذا دخل 

  .الداخل نام على فراشه

بن مهران حدثنا أبو بكر بن عياش وبه قال أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة حدثنا يزيد 
عن األعمش قال رأيت عبد الرمحن حملوقاً على املصطبة وهم يقولون له العن الكاذبني وكان رجالً ضخماً به ربو فقال اللهم العن 

  .الكاذبني آه مث يسكت علي وعبد اهللا بن الزبري واملختار

  .يحة ابن اجلالح بن احلريش بن جحجيب بن كلفةاسم والده أيب ليلى يسار وقيل بالل وقيل داود بن أيب أح

    

ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال كان لعبد الرمحن ابن أيب ليلى بيت فيه مصاحف جيتمع إليه فيه القراء فلما تفرقوا إال عن 
  .علها أخراصاً فإا تكرهطعام فأتيته ومعي ترب فقال أحتلي به سيفاً قلت ال قال فتحلي به مصحفاً قلت ال قال فلعلك جت

شريك عن مغرية عن الشعيب عن عبد الرمحن . قال ثابت كان ابن أيب ليلى إذا صلى الصبح نشر املصحف وقرأ حىت تطلع الشمس
بن أيب ليلى قال كان رجل من بين إسرائيل يعمل مبسحاة له فأصاب أباه فشجه فقال ال يصحبين من فعل بأيب ما فعل فقطع يده 

 بين إسرائيل مث إن ابنة امللك أرادت أن تصلي يف بيت املقدس فقال من نبعث ا قالوا فالن فبعث إليه فقال أعفين قال ال فبلغ ذلك
قال فأجلين إذاً أياماً قال فذهب فقطع مذاكريه يف حق مث جاء به خامته عليه فقال هذه وديعيت عندك فاحفظها قال ونزهلا امللك مرتالً 

ذا وكذا وكذا وكذا ويوم كذا وكذا كذا وكذا فوقت له وقتاً فلما سار جعلت ابنة امللك ال ترتقع به فترتل حيث مرتالً انزل يوم ك
شاءت وترحتل مىت شاءت وجعل إمنا هو حيرسها وينام عندها فلما قدم عليه قالوا له إمنا كان ينام عندها فقال له امللك خالفت 

دها فتح احلق وتكشف عن مثل الراحة ففشا ذلك يف بين إسرائيل قال فمات قاض هلم وأراد قتله فقال اردد علي وديعيت فلما ر
فقالوا من جنعل مكانه قالوا فالن فأىب فلم يزالوا به حىت قال دعوين حىت أنظر يف أمري فكحل عينيه بشيء حىت ذهب بصره قال مث 

عت لك رضى فاردد علي خلقي أصح ما كان فأصبح وقد جلس على القضاء فقام ليلة فدعا اهللا فقال اللهم إن كان هذا الذي صن
  .رد اهللا عليه بصره ومقلتيه أحسن ما كانتا ويده ومذاكريه

أبدأنا ا أمحد بن سالمة عن أيب املكارم التيمي أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو أمحد يعين العسال يف كتابه حدثنا موسى بن 
  .بة حدثنا شريك فذكرهاإسحاق حدثنا عثمان بن أيب شي

وبه إىل أيب نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن عبد الرمحن 
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 بن أيب ليلى قال كنت جالساً عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى اهلالل هالل شوال فقال أيها الناس أفطروا مث قام إىل عس من

ماء فتوضأ ومسح على موقني له مث صلى املغرب فقال له الراكب ما جئتك إال ألسألك عن هذا أشيئاً رأيت غريك يفعله قال نعم 
  .تفرد به إسرائيل. رأيت خرياً مين وخري األمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك

القضاء مث عزله مث ضربه ليسب أبا تراب رضي اهللا عنه وكان روي عن أيب حصني أن احلجاج استعمل عبد الرمحن بن أيب ليلى على 
  .قد شهد النهروان مع علي

  .وقال شعبة بن احلجاج قدم عبد اهللا بن شداد بن اهلاد وابن أيب ليلى فاقتحم ما فرسهما الفرات فذهبا يعين غرقاً

  . ومثانني وقيل سنة ثالثوأما نعيم املالئي فقال قتل ابن أيب ليلى بوقعة اجلماجم يعين سنة اثنتني

  أبو عبد الرحمن السلمي

قرأ . مقرئ الكوفة اإلمام العلم عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف من أوالد الصحابة مولده يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ئفةوحدث عن عمر وعثمان وطا. القرآن وجوده ومهر فيه وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود

أخذ عنه القرآن عاصم بن أيب النجود وحيىي بن . قال أبو عمرو الداين أخذ القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وزيد وأيب وابن مسعود
وثاب وعطاء بن السائب وعبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وحممد بن أيب أيوب والشعيب وإمساعيل بن أيب خالد 

  . رضي اهللا عنهماوعرض عليه احلسن واحلسني

روى حسني اجلعفي عن حممد بن أبان عن علقمة . وحدث عنه عاصم وأبو إسحاق وعلقمة بن مرثد وعطاء بن السائب وعدد كثري
  .حممد ليس حبجة. بن مرثد أن أبا عبد الرمحن السلمي تعلم القرآن من عثمان وعرض على علي

  .ناس يف املسجد األعظم أربعني سنةقال أبو إسحاق كان أبو عبد الرمحن السلمي يقرئ ال

قال شعبة مل يسمع من عثمان كذا قال . وقال سعد بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرمحن يف خالفة عثمان وإىل أن تويف يف زمن احلجاج
  .شعبة ومل يتابع

يم بن سلمة أن أبا وروى منصور عن مت. وروى أبان العطار عن عاصم بن دلة عن أيب عبد الرمحن قال أخذت القراءة عن علي
  .عبد الرمحن كان إمام املسجد وكان حيمل يف اليوم املطري

    

محاد بن زيد عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرمحن قال أخذنا القرآن عن قوم أخربونا أم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل 
مل به وسريث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب املاء ال جياوز جياوزوهن إىل العشر األخر حىت يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والع

  .تراقيهم

عبد احلميد بن أيب جعفر الفراء عن أبيه عن أيب عبد الرمحن السلمي أنه جاء ويف الدار جالل وجزر فقالوا بعث ا عمر بن حريث 
  .ألنك علمت ابنه القرآن فقال رد إنا ال نأخذ على كتاب اهللا أجراً

سحاق السبيعي عن أيب عبد الرمحن قال والدي علمين القرآن وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد وروى أبو إ
  .غزا معه
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  ".خريكم من تعلم القرآن وعلمه" وروى سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن عثمان بن عفان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .عدين هذا املقعدقال أبو عبد الرمحن فذلك الذي أق

  .قال إمساعيل بن أيب خالد كان أبو عبد الرمحن السلمي يعلمنا القرآن مخس آيات مخس آيات

  .قال أبو حصني عثمان بن عاصم كنا نذهب بأيب عبد الرمحن من جملسه وكان أعمى

  .أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب عبد الرمحن أنه قرأ على علي

وروى أبو جناب الكليب قال حدثنا أبو عون الثقفي قال كنت . ج علينا علي رضي اهللا عنه وأنا أقرئوعن أيب عبد الرمحن قال خر
  .أقرأ على أيب عبد الرمحن وكان احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يقرأ عليه

دثنا حفص أبو عمر عن قال عبد الواحد بن أيب هاشم حدثنا حممد بن عبيد اهللا املقرئ حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا أيب ح
عاصم بن دلة وعطاء بن السائب وحممد بن أيب أيوب وعبد اهللا بن عيسى أم قرؤوا على أيب عبد الرمحن السلمي وذكروا أنه 

أخربهم أنه قرأ على عثمان عامة القرآن وكان يسأله عن القرآن فيقول إنك تشغلين عن أمر الناس فعليك بزيد بن ثابت فإنه جيلس 
 ويتفرغ هلم ولست أخالفه يف شيء من القرآن وكنت ألقى علياً فأسأله فيخربين ويقول عليك بزيد فأقبلت على زيد فقرأت للناس

  .قلت ليس إسنادها بالقائم. عليه القرآن ثالث عشرة مرة

ن رسول اهللا صلى اهللا وروي عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال حدثين الذين كانوا يقرئوننا عثمان وابن مسعود وأيب أ
  .عليه وسلم كان يقرئهم العشر فذكر احلديث

أمحد بن أيب خيثمة حدثنا حيىي بن السري حدثنا وكيع عن عطاء ابن السائب قال كان رجل يقرأ على أيب عبد الرمحن فأهدى له 
  .قوساً فردها وقال أال كان هذا قبل القراءة

ء بن السائب قال دخلنا على أيب عبد الرمحن نعوده فذهب بعضهم يرجيه فقال أنا وعن عطا. كذا عندي وكيع عن عطاء ومل يلحقه
  .أرجو ريب وقد صمت له مثانني رمضاناً

  .قلت ما أعتقد صام ذلك كله وقد كان ثبتاً يف القراءة ويف احلديث حديثه خمرج يف الكتب الستة

 العراق وقيل مات سنة ثالث وسبعني وقيل مات قبل سنة مثانني يقال تويف سنة أربع وسبعني وقيل مات يف إمرة بشر بن مروان على
  .وقيل مات يف أوائل والية احلجاج على العراق وغلط ابن قانع حيث قال يف وفاته إا سنة مخس ومئة

  أمية بن عبد اهللا

  . لعبد امللك بن مروانابن خالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي أحد األشراف ويل إمرة خراسان

تويف سنة سبع . وحدث عن ابن عمر روى عنه عبد اهللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن املخزومي واملهلب األمري وأبو إسحاق السبيعي
  .ومثانني

  أبو إدريس الخوالني
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. ملها وواعظها ولد عام الفتحعائذ اهللا بن عبد اهللا ويقال فيه عيذ اهللا بن إدريس بن عائذ بن عبد اهللا بن عتبة قاضي دمشق وعا

وحدث عن أيب ذر وأيب الدرداء وحذيفة وأيب موسى وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأيب هريرة وعوف بن مالك األشجعي 
  .وعقبة ابن عامر اجلهنمي واملغرية بن شعبة وابن عباس ومعاوية بن أيب سفيان وعبد اهللا بن حوالة وأيب مسلم اخلوالين وعدة

    

قلت حدث عنه . وقال أبو داود مسع أبو إدريس من أيب الدرداء وعبادة.  أبو عمر بن عبد الرب مساعه من معاذ بن جبل صحيحقال
أبو سالم األسود ومكحول وابن شهاب وعبد اهللا ابن عامر اليحصيب وحيىي بن حيىي الغساين وعطاء بن أيب مسلم وأبو قالبة اجلرمي 

وليس هو باملكثر لكن له جاللة .  بن ميسرة بن حلبس ويزيد ابن أيب مرمي وربيعة القصري وآخرونوحممود بن يزيد الرحيب ويونس
  .عجيبة سئل دحيم عنه وعن جبري أيهما أعلم قال أبو إدريس هو املقدم ورفع أيضاً من شأن جبري بن نفري إلسناده وأحاديثه

حمرييز اجلمحي وأم الدرداء علماء الشام يف عصرهم يف دولة عبد قلت مها كانا مع كثري بن مرة وقبيصة بن ذؤيب وعبد اهللا بن 
  .امللك ابن مروان وقبل ذلك

  .قال أمحد بن زهري مسعت حيىي بن معني يقول أبو إدريس قد مسع من أيب ذر

ائب عن أبيه وروى عبد العزيز بن الوليد بن أيب الس. يونس عن ابن شهاب حدثين أبو إدريس اخلوالين وكان من فقهاء أهل الشام
  .وكذلك روى أبو مسهر عن سعيد عن مكحول. عن مكحول قال ما رأيت مثل أيب إدريس اخلوالين

  .وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال كان أبو إدريس عامل الشام بعد أيب الدرداء

والً يقول كانت خلقة من ابن جوصاء احلافظ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا حممد بن محري حدثين سعيد بن عبد العزيز مسعت مكح
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدرسون مجيعاً فإذا بلغوا سجدة بعثوا إىل أيب إدريس اخلوالين فيقرؤها مث يسجد فيسجد أهل 

  .املدارس

يقرؤون حممد بن شعيب بن شابور أخربين يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا إدريس يف زمن عبد امللك بن مروان وأن حلق املسجد بدمشق 
القرآن يدرسون مجيعاً وأبو إدريس جالس إىل بعض العمد فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ ا وأنصتوا له سجد م 

مجيعاً ورمبا سجد م ثنيت عشرة سجدة حىت إذا فرغوا من قراءم قال أبو إدريس يقص مث قال يزيد بن عبيدة مث إنه قدم القصص 
  .بعد ذلك

ن مسلم حدثنا خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه قال كنا جنلس إىل أيب إدريس اخلوالين فيحدثنا فحدث يوماً عن بعض الوليد ب
مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت استوعب الغزاة فقال له رجل من ناحية الس أحضرت هذه الغزوة فقال ال فقال 

  . عليه وسلم وألنت أحفظ هلا مينالرجل قد حضرا مع رسول اهللا صلى اهللا

وروى الوليد بن مسلم عن . أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عبد امللك بن مروان عزل بالالً عن القضاء يعين ووىل أبا إدريس
  . رهبيتابن جابر أن عبد امللك عزل أبا إدريس عن القصص وأقره على القضاء فقال أبو إدريس عزلتموين عن رغبيت وتركتموين يف

  .قلت قد كان القاص يف الزمن األول يكون له صورة عظيمة يف العلم والعمل

  ".بايعوين"قال ابن عيينة مسعت الزهري يقول أخربين أبو إدريس أنه مسع عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

كت أبا الدرداء ووعيت عنه وعبادة بن الصامت وشداد بن قال ابن عيينة حفظنا من الزهري عن أيب إدريس اخلوالين أخربه قال أدر
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  .أوس ووعيت عنهما وفاتين معاذ بن جبل

  .قال النسائي وغري واحد أبو إدريس ثقة

  .وقال خليفة بن خياط وابن معني مات أبو إدريس اخلوالين سنة مثانني

  . صحبةقلت فعلى مولده عام حنني يكون عمره اثنتني وسبعني سنه رمحه اهللا وألبيه

    

أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق أنبأنا أبو احملاسن حممد بن هبه اهللا الدينوري أنبأنا عمي أبو بكر حممد بن عبد العزيز سنة تسع و 
ن احلسن ثالثني ومخس مئة وأنبأنا إمساعيل بن الفراء أنبأنا أبو حممد بن قدامة أنبأنا هبة اهللا بن هالل قاال أنبأنا أبو احلسني عاصم ب

وأنبانا أبو املعايل أنبانا القاضي أبو صاحل نصر بن عبد الرزق وأنبأنا أمحد بن احلميد سنة اثنتني وتسعني وست مئة وحممد بن بطيخ 
وعبد احلميد بن أمحد وأمحد بن عبد الرمحن قالوا أنبأنا عبد الرمحن بن جنم الواعظ وأنبأنا عبد اخلالق بن عبد السالم وست األهل 

الناصح وخدجية بنت الرضى قالوا أنبأنا البهاء عبد الرمحن بن إبراهيم قالوا أخربتنا فخر النساء شهدة بنت أيب نصر وأنبأنا أبو بنت 
املعايل الزاهد أنبأنا أبو احلسن واثلة بن كراز ببغداد أنبأنا أبو علي أمحد بن حممد الرحيب قال هو وشهدة أنبأنا احلسني بن أمحد 

أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي إمالء حدثنا أمحد ابن إمساعيل حدثنا مالك عن النعايل قاال 
من توضأ فليستنثر ومن "ابن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ".استجمر فليوتر

  .ال أخرجاه يف الصحيحني من طرق عن الزهريهذا حديث صحيح ع

  أم الدرداء

روت علماً مجاً عن زوجها أيب . السيدة العاملة الفقيهة هجيمة وقيل جهيمة األوصابية احلمريية الدمشقية وهي أم الدرداء الصغرى
  .الدرداء وعن سلمان الفارسي وكعب ابن عاصم األشعري وعائشة وأيب هريرة وطائفة

حدث عنها جبري بن نفري وأبو قالبة .  وهي صغرية على أيب الدرداء وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهدوعرضت القرآن
اجلرمي وسامل بن أيب اجلعد ورجاء بن حيوة ويونس بن ميسرة ومكحول وعطاء الكيخاراين وإمساعيل بني عبيد اهللا بن أيب املهاجر 

  . بن أيب عبلة وعثمان بن حيان املريوزيد بن سامل وأبو حازم األعرج وإبراهيم

قال . قال أبو مسهر الغساين أم الدرداء هي هجيمة بنت حيي الوصابية وأم الدرداء الكربى هي خرية بنت أيب حدرد هلا صحبة
  .وصابيةحممد بن سليمان بن أيب الدرداء اسم أم الدرداء الفقيهة اليت مات عنها أبو الدرداء وخطبها معاوية هجيمة بنت حي األ

وقال بن جابر وعثمان بن أيب العاتكة كانت أم الدرداء يتيمة يف حجر أيب الدرداء ختتلف معه يف برنس تصلي يف صفوف الرجال 
  .وجتلس يف حلق القراء تعلم القرآن حىت قال هلا أبو الدرداء يوماً احلقي بصفوف النساء

ة عن جبري ابن نفري عن أم الدرداء أا قالت أليب الدرداء عند املوت إنك عبد اهللا بن صاحل حدثنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهري
خطبتين إىل أبوي يف الدنيا فأنكحوك وأنا أخطبك إىل نفسك يف اآلخرة قال فال تنكحني بعدي فخطبها معاوية فأخربته بالذي كان 

  .سنورويت من وجه عن لقمان بن عامر وزاد وكان هلا مجال وح. فقال عليك بالصيام



الذهيب-سري أعالم النبالء  599  

وروى ميمون بن مهران عنها قالت قال يل أبو الدرداء ال تسأيل أحداً شيئاً فقلت إن احتجت قال تتبعي احلصادين فانظري ما 
  .يسقط منهم فخذيه فاخبطيه مث اطحنيه وكليه

  .قال مكحول كانت أم الدرداء فقيهة

ل يونس بن ميسرة كن النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفن وقا. وعن عون بن عبد اهللا قال كنا نأيت أم الدرداء فنذكر اهللا عندها
  .عن القيام تعلقن باحلبال

وقال عثمان بن حيان مسعت أم الدرداء تقول إن أحدهم يقول اللهم ارزقين وقد علم أن اهللا ال ميطر عليه ذهباً وال دراهم وإمنا يرزق 
  .يضعه يف ذي احلاجة وإن كان فقرياً فليستعن بهبعضهم من بعض فمن أعطي شيئاً فليقبل فإن كان غنياً فل

قال إمساعيل بن عبيد اهللا كان عبد امللك بن مروان جالساً يف صخرة بيت املقدس وأم الدرداء معه جالسة حىت إذا نودي للمغرب 
  .لي بالناسقام وقامت تتوكأ على عبد امللك حىت يدخل ا املسجد فتجلس مع النساء وميضي عبد امللك إىل املقام يص

  .وعن حيىي بن حيىي الغساين قال كان عبد امللك بن مروان كثرياً ما جيلس إىل أم الدرداء يف مؤخر املسجد بدمشق

  .وعن عبد ربه بن سليمان قال حجت أم الدرداء يف سنة إحدى ومثانني

  أبو البختري

    

ن أيب برزة األسلمي وابن عباس وابن عمر وأيب سعيد حدث ع. الطائي موالهم الكويف الفقيه أحد العباد امسه سعيد بن فريوز
اخلدري وطائفة وأرسل عن علي وابن مسعود وروى عنه عمرو بن مرة وعطاء بن السائب ويونس بن خباب ويزيد ابن أيب زياد 

شعث فقتل أبو وثقه حيىي بن معني وكان مقدم الصاحلني القراء الذين قاموا على احلجاج يف فتنة ابن األ. وحبيب بن أيب ثابت
  .البختري يف وقعة اجلماجم سنة اثنني ومثانني

  .قال حبيب بن أيب ثابت اجتمعت أنا وسعيد بن جبري وأبو البختري فكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا

  زاذان

هد خطبة عمر أبو عمر الكندي موالهم الكويف البزاز الضرير أحد العلماء الكبار ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وش
  .روى عن عمر وعلي وسلمان وابن مسعود وعائشة وحذيفة وجرير البجلي وابن عمر والرباء بن عازب وغريهم. باجلابية

حدث عنه أبو صاحل السمان وعمرو بن مرة وحبيب بن أيب ثابت واملنهال بن عمرو وعطاء بن السائب وحممد بن جحادة 
  .ديثوكان ثقة صادقاً روى مجاعة أحا. وآخرون

  .وروى إبراهيم بن اجلنيد عن حيىي بن معني ثقة. قال النسائي ليس به بأس

  .وقال شعبة سألت سهل بن كهيل عنه فقال أبو البختري أحب إيل منه

  .وقال شعبة قلت للحكم مل مل حتمل عنه يعين زاذان قال كان كثري الكالم. وقال ابن عدي أحاديثه ال بأس ا

وقال ابن عدي تاب على يد ابن مسعود وعن أيب هاشم الرماين قال . يس باملتني عندهم كذا قال أبو أمحدوقال أبو أمحد احلاكم ل
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قال زاذان كنت غالماً حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور فكنت مع صاحب يل وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم فمر ابن مسعود فدخل 
 من حسن صوتك يا غالم بالقرآن كنت أنت أنت مث مضى فقلت فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور مث قال لو كان ما يسمع

ألصحايب من هذا قالوا هذا ابن مسعود فألقى يف نفسي التوبة فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فإعتنقين وبكى وقال مرحباً 
  .قال زبيد رأيت زاذان يصلي كأنه جذع. مبن أحبه اهللا اجلس مث دخل وأخرج يل متراً

  .ن قال يوماً إين جائع فسقط عليه رغيف مثل الرحاروي أن زاذا

  .مات سنة اثنتني ومثانني. وقيل كان إذا باع ثوباً مل يسم فيه

  قبيصة بن ذؤيب

اإلمام الكبري الفقيه أبو سعيد اخلزاعي املدين مث الدمشقي الوزير مولده عام الفتح سنة مثان ومات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب 
عليه وسلم يف آخر أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتى بقبيصة بعد موت أبيه فيما قيل فدعا له النيب صلى اهللا بدن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم ومل يع هو ذلك

  .وروى عن أيب بكر إن صح وعن عمر وأيب الدرداء وبالل وعبد الرمحن بن عوف ومتيم الداري وعبادة بن الصامت وعدة

ول ورجاء بن حيوة وأبو الشعثاء جابر ابن زيد وأبو قالبة والزهري وإمساعيل بن عبيد اهللا وهارون حدث عنه ابنه إسحاق ومكح
  .بن رئاب وآخرون

  .وكان على اخلتم والربيد للخليفة عبد امللك وقد أصيبت عينه يوم احلرة وله دار معتربة بباب الربيد

 يرتل بقديد وكان يقرأ الكتب إذا وردت على اخلليفة قال وكان وقد كناه حممد بن سعد أبا إسحاق وقال شهد أبوه الفتح وكان
  .ثقة مأموناً كثري احلديث تويف سنة ست أو سبع ومثانني

قال أبو الزناد كان عبد امللك بن مروان رابع أربعة يف الفقه والنسك هو وسعيد . قال البخاري مسع قبيصة أبا الدرداء وزيد بن ثابت
  . وعروة بن الزبريبن املسيب وقبيصة بن ذؤيب

قال حممد جمالد بن راشد املكحويل حدثنا حفص بن عمر بن نبيه اخلزاعي عن أبيه أن قبيصة بن ذؤيب كان معلم كتاب قلت يعين 
  .يف مبدإ أمره

وعن الشعيب . وعن جمالد بن سعيد قال كان قبيصة كاتب عبد امللك بن مروان وعن مكحول قال ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة
  .ال كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابتق

  .ابن هليعة عن ابن شهاب قال كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه األمة

  .قال علي بن املديين ومجاعة تويف سنة ست ومثانني وقيل سنة سبع وقيل سنة مثان ومثانني

  همام بن الحارث

  .اد بن األسود وحذيفة بن اليمان ومجاعةالنخعي الكويف الفقيه حدث عن عمر وعمار بن ياسر واملقد

  .وعنه إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار ووبرة بن عبد الرمحن وثقه حيىي بن معني
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  .قال ابن سعد تويف زمن احلجاج

    

 حصني عن إبراهيم أن مهام بن احلارث كان. قال ابن اجلوزي كان الناس يتعلمون من هديه ومسته وكان طويل السهر رمحه اهللا

  .يدعو اللهم اشفين من النوم باليسري وارزقين سهراً يف طاعتك قال فكان ال ينام إال هنيهة وهو قاعد

  مرثد بن عبد اهللا

حدث عن أيب أيوب األنصاري وزيد بن ثابت وأيب . اإلمام أبو اخلري اليزين املصري عامل الديار املصرية ومفتيها ويزن بطن من محري
  .مر وعمرو بن العاص وابنه عبد اهللا بن عمرو ومجاعة ولزم عقبة مدة وتفقه بهبصرة الغفاري وعقبة بن عا

  .حدث عنه جعفر بن ربيعة وعبد الرمحن بن مشاسة ويزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن أيب جعفر وعياش بن عباس القتباين ومجاعة

ان يعين متويل مصر حيضره جملسه للفتيا قال وقال ابن قال أبو سعيد بن يونس كان مفيت أهل مصر يف أيامه وكان عبد العزيز بن مرو
  .عون تويف أبو اخلري سنة تسعني

  بالل بن أبي الدرداء

األنصاري حدث عن أبيه وأم الدرداء روى عنه خالد بن حممد الثقفي ومحيد بن مسلم وإبراهيم بن أيب عبلة وحريز بن عثمان وأبو 
  .بكر بن أيب مرمي

  .قال البخاري بالل أمري الشام.  أم الدرداء الصغرىقال أبو مسهر كان أسن من

  .وقال سعيد بن عبد العزيز ويل القضاء بعد النعمان بن بشري فلما استخلف عبد امللك عزله بأيب إدريس اخلوالين

  .وقال أبو عبيد مات سنة ثالث وتسعني

  صفوان بن محرز

روى عنه . عري وعمران بن حصني وحكيم بن حزام وابن عمرحدث عن أيب موسى األش. املازين البصري العابد أحد األعالم
  .جامع بن شداد وبكر املزين وقتادة وثابت وحممد بن واسع وعاصم األحول وعلي بن زيد بن جدعان وآخرون

  .قال ابن سعد ثقة له فضل وورع

  .وقال غريه كان واعظاً قانتاً هللا قد اختذ لنفسه سرباً يبكي فيه

 عن احلسن قال لقيت أقواماً كانوا فيما أحل اهللا هلم أزهد منكم فيما حرم اهللا عليكم وصحبت أقواماً عثمان بن مطر عن هشام
كان أحدهم يأكل على األرض وينام على األرض منهم صفوان بن حمرز كان يقول إذا أويت إىل أهلي وأصبت رغيفاً فجزى اهللا 

كان يظل صائماً ويفطر على رغيف ويصلي حىت يصبح مث يأخذ املصحف الدنيا عن أهلها شراً واهللا ما زاد على رغيف حىت مات 
فيتلو حىت يرتفع النهار مث يصلي مث ينام إىل الظهر فكانت تلك نومته حىت فارق الدنيا ويصلي من الظهر إىل العصر ويتلوا يف 

  .تفرد ا عثمان هذا وليس بقوي. املصحف إىل أن تصفر الشمس
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  ينالطبقة الثانية من التابع

  أبو سلمة بن عبد الرحمن

ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة ابن كعب القرشي الزهري احلافظ أحد األعالم باملدينة قيل 
  .امسه عبد اهللا و قيل إمساعيل ولد سنة بضع وعشرين

 بن سالم وأيب أيوب وعائشة وأم سلمة وبنتها وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه تويف وهذا صيب وعن أسامة بن زيد وعبد اهللا
زينب وأم سليم وأيب هريرة وأيب أسيد الساعدي ومعيقيب الدوسي واملغرية بن شعبة وأيب الدرداء ومل يدركه وعثمان بن عفان 

ب وعبد وحسان بن ثابت وثوبان ومحزة بن عمرو األسلمي وعبادة بن الصامت مرسل وطلحة بن عبيد اهللا كذلك وربيعة بن كع
اهللا بن عمرو وابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن خالد اجلهين ونافع بن عبد احلارث وعدة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم

مث عن بسر بن سعيد وجعفر بن عمرو بن أمية وعروة وعطاء بن يسار وغريهم ونزل إىل أن روى عن عمر بن عبد العزيز كان 
  .جمتهداً كبري القدر حجةطالبة للعلم فقيهاً 

حدث عنه ابنه عمر بن أيب سلمة وابن أخيه سعد بن إبراهيم وابن أخيه عبد ايد بن سهيل وابن أخيه زرارة بن مصعب وعروة 
وعراك بن مالك والشعيب وسعيد املقربي وعمرو بن دينار وعمرو بن عبد العزيز ونافع العمري والزهري وحيىي بن أيب كثري وسلمة 

كهيل وبكري بن األشج وسامل أبو النضر وأبو الزناد وأبو طوالة وصفوان بن سليم وعبد اهللا بن الفضل اهلامشي وعبد اهللا بن أيب بن 
لبيد وشريك بن أيب منر وأبو حازم األعرج وصاحل بن حممد بن زائدة وعبد اهللا بن حممد بن عقيل وهشام بن عروة وحيىي بن سعيد 

وعثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم وحممد بن أيب حرملة وحممد بن عمرو بن علقمة ونوح بن أيب وأخوه عبد ربه بن سعيد 
  .بالل وخلق كثري

    

قال ابن سعد يف الطبقة الثانية من املدنيني كان ثقة فقيهاً كثري احلديث وأمه متاضر بنت األصبغ بن عمرو من أهل دومة اجلندل 
  .وأرضعته أم كلثوم فعائشة خالته من الرضاعة. يه وسلم وهي أول كلبية نكحها قرشيأدركت حياة النيب صلى اهللا عل

  .وروى الزهري عن أيب سلمة قال لو رفقت بابن عباس الستخرجت منه علماً كثرياً

وقال . نهشعبة عن أيب إسحاق قال أبو سلمة يف زمانه خري من ابن عمر يف زما. قال سعد بن إبراهيم كان أبو سلمة خيضب بالسواد
  .أبو زرعة ثقة إمام

  .وقال مالك كان عندنا من رجال أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة

وقال حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب الضيب قدم علينا البصرة أبو سلمة يف إمارة بشر بن مروان وكان رجالً صبيحاً كأن وجهه 
  .دينار هرقلي

م حبوراً عروة وابن املسيب وأبو سلمة وعبيد اهللا بن عبد اهللا قال وكان أبو سلمة كثرياً ما قال الزهري أربعة من قريش وجد
  .خيالف ابن عباس فحرم لذلك منه علماً كثرياً قاله الزهري
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عقيل عن ابن شهاب قدمت مصر على عبد العزيز يعين متوليها وأنا أحدث عن سعيد بن املسيب فقال يل إبراهيم بن قارظ ما 
 حتدث إال عن سعيد فقلت أجل فقال لقد تركت رجلني من قومك ال أعلم أكثر حديثاً منهما عروة وأبو سلمة قال فلما أمسعك

  .رجعت إىل املدينة وجدت عروة حبراً ال تكدره الدالء

ال ابن سعد تويف ق. قلت مل يكثر عن أيب سلمة وهو من عشريته رمبا كان بينهما شيء وإال فما أبو سلمة بدون عروة يف سعة العلم
  .أبو سلمة باملدينة سنة أربع وتسعني يف خالفة الوليد وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  .وقال الواقدي يف وفاته وسنه ما ال يتابع عليه فقال مات سنة أربع ومئة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  . أبو سلمة زمن بشر بن مروان وكان زوج بنته مبد مترقال إمساعيل بن أيب خالد قدم علينا. وقال اهليثم بن عدي يف وفاته كاألول

  .وقال عمرو بن دينار قال أبو سلمة أنا أفقه من بال فقال ابن عباس يف املبارك رواها ابن عيينة عنه

كون ابن هليعة عن أيب األسود قال كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعاً من غنم فقال أبو سلمة اللهم إن كان يف سابق علمك أن أ
  .خليفة فاسقنا من لبنها فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها

  .قال عمرو بن دينار عن عائشة أا قالت أليب سلمة وهو حدث إمنا مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح

  .ال رجل بينكماوروي عن الشعيب قال قدم أبو سلمة الكوفة فكان ميشي بيين وبني رجل فسئل عن أعلم من بقي فتمنع ساعة مث ق

أخربنا عبد الرمحن بن حممد ومجاعة كتابة أن عمر بن طربزذ أخربهم قال أنبأنا هبة اهللا بن احلصني أنبأنا حممد بن حممد بن غيالن 
رة عن أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا أنبأنا أمحد بن عبيد اهللا حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هري

  ".ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد مسجدي واملسجد احلرام واملسجد األقصى"النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربنا عبد اخلالق بن عبد السالم الشافعي أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه أنبأنا أمحد بن عبد الغين أنبأنا نصر بن البطر أنبأنا عبد اهللا 
دثنا أبو عبد اهللا احملاملي حدثنا حفص الربايل حدثنا حيىي القطان عن حيىي بن سعيد مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا ح

الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه "مسعت أبا قتادة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ".عذ باهللا من شرها فإا لن تضرهفليبزق عن مشاله ثالث مرات وليست

قال خليفة بن خياط عزل مروان عن املدينة يف سنة مثان وأربعني ووليها سعيد بن العاص فاستقضى أبا سلمة بن عبد الرمحن فلم 
لغالم إىل سلمة األبرش حدثنا ابن إسحاق قال رأيت أبا سلمة يأيت املكتب فينطلق با. يزل قاضياً حىت عزل سعيد سنة أربع ومخسني

  .بيته فيملي عليه احلديث

  إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف اإلمام الفقيه

. أبو إسحاق الزهري العويف املدين وقيل كنيته أبو حممد أخو أيب سلمة الفقيه ومحيد  

  .حدث عن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وسعد وعمار بن ياسر وجبري بن مطعم وطائفة

يم قاضي املدينة وصاحل بن إبراهيم وعطاء بن أيب رباح وابن شهاب الزهري وحممد بن عمرو بن علقمة روى عنه ابناه سعد بن إبراه
  .وغريهم

  .وثقه النسائي وغريه. وقيل إنه شهد حصار الدار مع عثمان رضي اهللا عنه. وأمه هي املهاجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط



الذهيب-سري أعالم النبالء  604  

    

  .نه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلمتويف سنة ست وتسعني عن سن عالية وحيتمل أ

  وحميد بن عبد الرحمن

حدث عن أبويه وعن خاله عثمان وسعيد بن زيد وأيب هريرة . الزهري أخوه وشقيقه وخاهلما عثمان ألنه أخو أم كلثوم من األم
  .وعبد اهللا بن عباس ومجاعة

وقيل إنه حلق عمر ومل يصح ذلك . ان بن سليم وقتادة وآخرونروى عنه سعد بن إبراهيم القاضي وابن أيب ملكية والزهري وصفو
  .بل ولد يف أيامه

  .مات يف سنة مخس وتسعني ومن قال إنه مات يف سنة مخس ومئة فقد وهم. وكان فقيهاً نبيالً شريفاً وثقه أبو زرعة الرازي

  حميد بن عبد الرحمن

لثقفي وابن عمر موته قريب من موت مسيه محيد بن عبد الرمحن احلمريي شيخ بصري ثقة عامل يروي عن أيب هريرة وأيب بكر ا
حدث عنه عبد اهللا بن بريدة وحممد بن سريين وحممد بن . الزهري ويروي أيضاً عن سعد بن هشام وأوالد سعد بن أيب وقاص

  .املنتشر وقتادة بن دعامة وأبو بشر جعفر بن إياس وداود بن عبد اهللا األودي ومجاعة

  .بعي ثقة مث قال كان ابن سريين يقول هو أفقه أهل البصرة رواه منصور بن زاذان عن حممدقال العجلي تا

  .وروى هشام عن ابن سريين قال كان محيد بن عبد الرمحن أعلم أهل املصرين يعين الكوفة والبصرة

  حسان أمير المغرب

يل املعافري وكان بطالً شجاعاً غزاء افتتح يف املغرب وأمري العرب فقيل إنه حسان بن النعمان بن املنذر الغساين حكى عنه أبو قب
بالداً وكانت له يف دمشق دار كبرية وقد جهز معاوية فصاحل الرببر وقرر عليهم اخلراج وحكم على املغرب نيفاً وعشرين سنة 

ؤمنني إمنا خرجت جماهداً هللا وهذب اإلقليم إىل أن عزله الوليد بن عبد امللك فقدم بأموال وحتف وجواهر عظيمة مث قال يا أمري امل
  .وليس مثلي من خيون وأحضر خزائن املال فقال ارجع إىل واليتك فأىب وحلف إنه ال يلي لبين أمية أبداً

  .وكان يدعى الشيخ األمني لثقته وجاللته

  .وأما أبو سعيد بن يونس فأرخ موت حسان سنة مثانني رمحه اهللا

  الشعبي

كبار وذو كبار قيل من أقيال اليمن اإلمام عالمة العصر أبو عمرو اهلمداين مث الشعيب ويقال هو عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي 
  .عامر بن عبد اهللا وكانت أمه من سيب جلوالء

  .مولده يف إمرة عمر بن اخلطاب لست سنني خلت منها فهذه رواية وقيل ولد سنة إحدى وعشرين قاله شباب
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  .وى ابن عيينة عن السري بن إمساعيل عن الشعيب قال ولدت عام جلوالءور. وكانت جلوالء يف سنة سبع عشرة

  .وعن أمحد بن يونس ولد الشعيب سنة مثان وعشرين. فهذه رواية منكرة وليس السري مبعتمد قد ام

حاق بعد سنة قلت وإمنا ولد أبو إس. ويقارا رواية حجاج األعور عن شعبة قال يل أبو إسحاق الشعيب أكرب مين بسنة أو سنتني
  .اثنتني وثالثني

  .وقال حممد بن سعد هو من محري وعداده يف مهدان

  .قلت رأى علياً رضي اهللا عنه وصلى خلفه ومسع من عدة من كرباء الصحابة

وحدث عن سعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وأيب موسى األشعري وعدي بن حامت وأسامة بن زيد وأيب مسعود البدري وأيب 
سعيد وعائشة وجابر بن مسرة وابن عمر وعمران بن حصني واملغرية بن شعبة وعبد اهللا بن عمرو وجرير بن عبد اهللا هريرة وأيب 

وابن عباس وكعب بن عجرة وعبد الرمحن بن مسرة ومسرة بن جندب والنعمان بن بشري والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وبريدة بن 
شعث بن قيس الكندي ووهب بن خنبش الطائي وعروة بن مضرس وجابر بن احلصيب واحلسن بن علي وحبشي بن جنادة واأل

عبد اهللا وعمرو بن حريث وأيب سرحية الغفاري وميمونة وأم سلمة وأمساء بنت عميس وفاطمة بنت قيس وأم هانئ وأيب جحيفة 
 بن الزبري واملقدام بن معد يكرب وعامر السوائي وعبد اهللا بن أيب أوىف وعبد اهللا بن يزيد األنصاري وعبد الرمحن بن أبزي وعبد اهللا

بن شهر وعروة بن اجلعد البارقي وعوف بن مالك األشجعي وعبد اهللا بن مطيع بن األسود العدوي وأنس بن مالك وحممد ابن 
  .صيفي وغري هؤالء اخلمسني من الصحابة

    

روى عنه احلكم ومحاد وأبو إسحاق . شريح وعدةوحدث عن علقمة واألسود واحلارث األعور وعبد الرمحن بن أيب ليلى والقاضي 
وداود بن أيب هند وابن عون وإمساعيل بن أيب خالد وعاصم األحول ومكحول الشامي ومنصور بن عبد الرمحن الغداين وعطاء بن 

يسى احلناط السائب ومغرية بن مقسم وحممد بن سوقة وجمالد ويونس بن أيب إسحاق وابن أيب ليلى وأبو حنيفة وعيسى ابن أيب ع
  .وعبد اهللا بن عياش املنتوف وأبو بكر اهلذيل وأمم سواهم

وقبيلته من كان منهم بالكوفة قيل شعيب ومن كان مبصر قيل األشعويب ومن كان باليمن قيل هلم آل ذي شعبني ومن كان بالشام 
  .بن عمرو بن شعبنيقيل الشعباين وأرى قبيلة شعبان نزلت مبرج كفر بطنا فعرف م وهم مجيعاً ولد حسان 

قال احلاكم أبو عبد اهللا فبنو علي بن حسان بن عمرو رهط عامر الشعيب دخلوا يف مجهور مهدان وكان الشعيب توءماً ضئيالً فكان 
يقول إين زومحت يف الرحم قال وأقام يف املدينة مثانية أشهر هارباً من املختار فسمع من ابن عمر وتعلم احلساب من احلارث األعور 

  .وكان حافظاً وما كتب شيئاً قط

قال ابن سعد أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن مرة الشعباين حدثين أشياخ من شعبان منهم حممد بن أيب أمية وكان عاملاً أن مطراً أصاب 
 عليه اليمن فجحف السيل موضعاً فأبدى عن أزج عليه باب من حجارة فكسر الغلق ودخل فإذا و عظيم فيه سرير من ذهب فإذا

رجل شربناه فإذا طوله اثنا عشر شرباً وإذا عليه جباب من وشي منسوجة بالذهب وإىل جنبه حمجن من ذهب على رأسه ياقوتة 
محراء وإذا رجل أبيض الرأس واللحية له ضفران وإىل جنبه لوح مكتوب فيه باحلمريية بامسك اللهم رب محري أنا حسان بن عمرو 

شت بأمل ومت بأجل أيام وخزهيد وما و خزهيد هلك فيه اثنا عشر ألف قيل كنت آخرهم قيالً فأتيت القيل إذ ال قيل إال اهللا ع
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  .جبل ذي شعبني ليجريين من املوت فأخفرين وإىل جنبه سيف مكتوب فيه أنا قيل يب يدرك الثأر

سعيد بن عبد العزيز . ه وسلمشعبة عن منصور بن عبد الرمحن عن الشعيب قال أدركت مخس مئة من أصحاب النيب صلى اهللا علي
هشيم أنبأنا إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال ما مات ذو قرابة يل وعليه دين إال . عن مكحول قال ما رأيت أحداً أعلم من الشعيب

  .وقضيت عنه وال ضربت مملوكاً يل قط وال حللت حبويت إىل شيء مما ينظر الناس

  . أحداً قط كان أفقه من الشعيب قلت وال شريح فغضب وقال إن شرحياً مل أنظر أمرهأبو بكر بن عياش عن أيب حصني قال ما رأيت

زائدة عن جمالد قال كنت مع إبراهيم يف أصحاب املال فأقبل الشعيب فقام إليه إبراهيم فقال له يا أعور لو أن أصحايب أبصروك مث 
  .جاء فجلس يف موضع إبراهيم

يت أحداً أفقه من الشعيب ال سعيد بن املسيب وال طاووس وال عطاء وال احلسن وال ابن سليمان التيمي عن أيب جملز قال ما رأ
  .سريين فقد رأيت كلهم

عبد اهللا بن رجاء حدثنا جرير بن أيوب قال سأل رجل الشعيب عن ولد الزىن شر الثالثة هو فقال لو كان كذلك لرمجت أمه وهو 
  .يف بطنها ومل تؤخر حىت تلد

ر عن مغرية قال رجل من الكيسانية عند الشعيب كانت عائشة من أبغض زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم إليه ابن محيد حدثنا ح
  .قال خالفت سنة نبيك

علي بن القاسم عن أيب بكر اهلذيل قال يل ابن سريين الزم الشعيب فلقد رأيته يستفيت وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .متوافرون

 املدائين يف كتاب احلكمة قيل للشعيب من أين لك كل هذا العلم قال بنفي االغتمام والسري يف البالد وصرب كصرب قال أبو احلسن
  .احلمام وبكور كبكور الغراب

  .قال ابن عيينة علماء الناس ثالثة ابن عباس يف زمانه والشعيب يف زمانه والثوري يف زمانه

  . هو وأخ له توءماًقال ابن سعد كان الشعيب ضئيالً حنيفاً ولد

قال أمحد بن عبد اهللا العجلي مسع الشعيب من مثانية وأربعني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وال يكاد يرسل إال 
  .صحيحاً

روى عقيل بن حيىي حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور الغداين عن الشعيب قال أدركت مخس مئة صحايب أو أكثر يقولون أبو 
  .ر وعمر وعثمان وعليبك

  .وأما عمرو بن مرزوق فرواه عن شعبة وفيه يقولون علي وطلحة والزبري يف اجلنة

ابن فضيل عن ابن شربمة مسعت الشعيب يقول ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي هذا وال حدثين رجل حبديث قط إال حفظته وال 
  .أحببت أن يعيده علي

  .هذا مساعنا يف مسند الدارمي

    

الفسوي يف تارخيه حدثنا . أنبأنا مالك بن إمساعيل أنبأنا ابن فضيل فكأن الشعيب خياطبك به وهذا يدل على أنه أمي ال كتب وال قرأ
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احلميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن شربمة مسعت الشعيب يقول ما مسعت منذ عشرين سنة رجالً حيدث حبديث إال أنا أعلم به منه 
  .و حفظه رجل لكان به عاملاًولقد نسيت من العلم ما ل

نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن وادع الراسيب عن الشعيب قال ما أروي شيئاً أقل من الشعر ولو شئت ألنشدتكم شهراً ال 
  .أعيد ورويت عن نوح مرة فقال عن يونس ووادع

عده ابن عباس يف زمانه وكان بعده حممود بن غيالن مسعت أبا أسامة يقول كان عمر يف زمانه رأس الناس وهو جامع وكان ب
  .الشعيب يف زمانه وكان بعده الثوري يف زمانه مث كان بعده حيي بن آدم

شريك عن عبد امللك بن عمري قال مر ابن عمر بالشعيب وهو يقرأ املغازي فقال كأن هذا كان شاهداً معنا وهلو أحفظ هلا مين 
  .وأعلم

وفة وللشعيب حلقة عظيمة والصحابة يومئذ كثري ابن عيينة عن داود بن أيب هند قال أشعب بن سوار عن ابن سريين قال قدمت الك
  .ما جالست أحداً أعلم من الشعيب

  .وقال عاصم بن سليمان ما رأيت أحداً أعلم حبديث أهل الكوفة والبصرة واحلجاز واآلفاق من الشعيب

  .ألعور يأتيين بالليل فيسألين ويفيت بالنهار يعين إبراهيمأبو معاوية مسعت األعمش يقول قال الشعيب أال تعجبون من هذا ا

  .أبو شهاب عن الصلت بن رام قال ما بلغ أحد مبلغ الشعيب أكثر منه ال أدري

جعفر بن عون عن حممد بن عبد الرمحن . أبو عاصم عن ابن عون قال كان الشعيب إذا جاءه شيء اتقاه وكان إبراهيم يقول ويقول
  . كان إبراهيم صاحب قياس والشعيب صاحب آثاربن أيب ليلى قال

وقال سلمة . ابن املبارك عن ابن عون كان الشعيب منبسطاً وكان إبراهيم منقبضاً فإذا وقعت الفتوى انقبض الشعيب وانبسط إبراهيم
عيب إنا لسنا بالفقهاء ولكنا أبو نعيم حدثنا أبو اجلابية الفراء قال قال الش. بن كهيل ما اجتمع الشعيب وإبراهيم إال سكت إبراهيم
  .مسعنا احلديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل

مالك بن مغول مسعت الشعيب يقول ليتين مل أكن علمت من ذا العلم شيئاً قلت ألنه حجة على العامل فينبغي أن يعمل به و ينبه 
  .اري به لينال رئاسة ودنيا فانيةاجلاهل فيأمره وينهاه وألنه مظنة أن ال خيلص فيه وأن يفتخر به و مي

احلميدي حدثنا سفيان عن ابن شربمة سئل الشعيب عن شيء فلم جيب فيه فقال رجل عنده أبو عمرو و يقول فيه كذا وكذا فقال 
  .الشعيب هذا يف احمليا فأنت يف املمات علي أكذب

الً فلما انصرف من عنده قال يا شعيب أتدري ما كتب به قال ابن عائشة وجه عبد امللك بن مروان الشعيب إىل ملك الروم يعين رسو
إيل ملك الروم قال وما كتب به يا أمري املؤمنني قال كنت أتعجب ألهل ديانتك كيف مل يستخلفوا عليهم رسولك قلت يا أمري 

ك ملك الروم فقال هللا أبوه واهللا ما املؤمنني ألنه رآين ومل يرك أوردها األصمعي وفيها قال يا شعيب إمنا أراد أن يغريين بقتلك فبلغ ذل
  .أردت إال ذاك

    

يوسف بن لول احلافظ حدثنا جابر بن نوح حدثين جمالد عن الشعيب قال ملا قدم احلجاج سألين عن أشياء من العلم فوجدين ا 
مرتلة حىت كان شأن عبد الرمحن عارفاً فجعلين عريفاً على قومي الشعبيني ومنكباً على مجيع مهدان وفرض يل فلم أزل عنده بأحسن 
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بن األشعث فأتاين قراء أهل الكوفة فقالوا يا أبا عمرو إنك زعيم القراء فلم يزالوا حىت خرجت معهم فقمت بني الصفني أذكر 
مسك مجل احلجاج وأعيبه بأشياء فبلغين أنه قال أال تعجبون من هذا اخلبيث أما لئن أمكنين اهللا منه ألجعلن الدنيا عليه وأضيق من 

قال فما لبثنا أن هزمنا فجئت إىل بييت وأغلقت علي فمكثت تسعة أشهر فندب الناس خلراسان فقام قتيبة بن مسلم فقال أنا هلا فعقد 
له على خراسان فنادى مناديه من حلق بعسكر قتيبة فهو آمن فاشترى موىل يل محاراً وزودين مث خرجت فكنت يف العسكر فلم أزل 

فرغانة فجلس ذات يوم وقد برق فنظرت إليه فقلت أيها األمري عندي علم ما تريد فقال ومن أنت قلت أعيذك أال معه حىت أتينا 
تسأل عن ذاك فعرف أين ممن خيفي نفسه فدعا بكتاب فقال اكتب نسخة قلت ال حتتاج إىل ذلك فجعلت أمل عليه وهو ينظر حىت 

 بسرق من حرير وكنت عنده يف أحسن مرتلة فإين ليلة أتعشى معه إذا أنا فرغ من كتاب الفتح قال فحملين على بغلة وأرسل إيل
برسول احلجاج بكتاب فيه إذا نظرت يف كتايب هذا فإن صاحب كتابك عامر الشعيب فإن فاتك قطعت يدك على رجلك وعزلتك 

 ميني فقلت أيها األمري إن مثلي ال قال فالتفت إيل وقال ما عرفتك قبل الساعة فاذهب حيث شئت من األرض فواهللا ألحلفن له بكل
  .خيفي فقال أنت أعلم قال فبعثين إليه وقال إذا وصلتم إىل خضراء واسط فقيدوه مث أدخلوه على احلجاج

فلما دنوت من واسط استقبلين ابن أيب مسلم فقال يا أبا عمرو إين ألضن بك عن القتل إذا دخلت على األمري فقل كذا وقل كذا 
ه ورآين قال ال مرحباً وال أهالً جئتين ولست يف الشرف من قومك وال عريفاً ففعلت وفعلت مث خرجت علي وأنا فلما أدخلت علي

ساكت فقال تكلم فقلت أصلح اهللا األمري كل ما قلته حق ولكنا قد اكتحلنا بعدك السهر وحتلسنا اخلوف ومل نكن مع ذلك بررة 
وقال األصمعي ملا أدخل الشعيب على . ي واستقبلت يب التوبة قال قد فعلت ذلكأتقياء وال فجرة أقوياء فهذا أوان حقنت يل دم

  .احلجاج قال هيه يا شعيب فقال أحزن بنا املرتل واستحلسنا اخلوف فلم نكن فيما فعلنا بررة أتقياء وال فجرة أقوياء فقال هللا درك

 مث اختفى زماناً وكان يكتب إىل يزيد بن أيب مسلم أن قال ابن سعد قال أصحابنا كان الشعيب فيمن خرج مع القراء على احلجاج
قلت خرج القراء وهم أهل القرآن والصالح بالعراق على احلجاج لظلمه وتأخريه والصالة يف احلضر وكان ذلك . يكلم فيه احلجاج

فخرج على احلجاج عبد الرمحن بن " يكون عليكم أمراء مييتون الصالة"مذهباً واهياً لبين أمية كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
األشعث بن قيس الكندي وكان شريفاً مطاعاً وجدته أخت الصديق فالتف على مائة ألف أو يزيدون وضاقت على احلجاج الدنيا 

وكاد أن يزول ملكه وهزموه مرات وعاين التلف وهو ثابت مقدام إىل أن انتصر ومتزق مجع ابن األشعث وقتل خلق كثري من 
  . فكان من ظفر به احلجاج منهم قتله إال من باء منهم بالكفر على نفسه فيدعهالفريقني

سعد بن عامر عن محيد بن األسود عن عيسى احلناط قال قال الشعيب إمنا كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل 
طلبه وإن كان ناسكاً ومل يكن عاقالً قال هذا أمر ال والنسك فإن كان عاقالً مل يكن ناسكاً قال هذا أمر ال يناله إال النساك فلن أ

قلت أظنه . يناله إال العقالء فلن أطلبه يقول الشعيب فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما ال عقل وال نسك
  .أراد بالعقل الفهم والذكاء

وقلما روى األعمش عن الشعيب فروى حفص عن األعمش عن . قال جمالد قال الشعيب إمساعيل بن أيب خالد يزدرد العلم ازدراداً
الشعيب قال ال بأس بذبيحة الليطة فقلت لألعمش يا أبا حممد ما منعك من إتيان الشعيب قال وحيك كيف كنت آتيه وهو إذا رآين 

  .سخر يب ويقول هذه هيئة عامل ما هيئتك إال هيئة حائك وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمين وأدناين

ل عاصم األحول حدثين الشعيب حبديث فقلت إن هذا يرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من دونه أحب إلينا إن كان فيه قا
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  .زيادة أو نقصان

  .خالد احلذاء عن حصني عن عامر قال ما كذب على أحد يف هذه األمة ما كذب على علي

    

عبيد اهللا بن موسى . وم مذ كذا وكذا فخاضوا حديث إال كنت أعلمهم بهابن عيينة عن ابن شربمة عن الشعيب قال ما جلست مع ق
  .حدثنا داود بن يزيد مسعت الشعيب يقول واهللا لو أصبت تسعاً وتسعني مرة وأخطأت مرة ألعدوا علي تلك الواحدة

  .وعن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب قال كأين ذا العلم حتول إىل خراسان

 عمرو بن خليفة عن أيب عمرو عن الشعيب قال أصبحت األمة على أربع فرق حمب لعلي مبغض لعثمان عبد اهللا بن إدريس عن
  .وحمب لعثمان مبغض لعلي وحمب هلما ومبغض هلما قلت من أيهما أنت قال مبغض لباغضهما

اء وكان عبيدة يوازي عبد اهللا بن إدريس حدثنا عمي قال يل الشعيب أحدثك عن القوم كأنك شهدم كان شريح أعلمهم بالقض
شرحياً يف علم القضاء وأما علقمة فانتهى إىل علم عبد اهللا مل جياوزه وأما مسروق فأخذ عن كل وكان الربيع بن خثيم أعلمهم علماً 

  .وأورعهم ورعاً

  .قال زكريا بن أيب زائدة كان الشعيب مير بأيب صاحل فيأخذ بأذنه ويقول تفسر القرآن وأنت ال تقرأ القرآن

بد الوهاب بن جندة حدثنا بقية حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثين ربيعة بن يزيد قال جلست إىل الشعيب بدمشق يف خالفة امللك ع
اعبدوا ربكم وال تشركوا به شيئاً وأقيموا الصالة وآتوا : "فحدث رجل من الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .فقال له الشعيب كذبت"  كان خرياً لكم وإن كان شراً فعليهم وأنتم منه براءالزكاة وأطيعوا األمراء فإن

هكذا رواه احلاكم فقال حدثنا إبراهيم بن مضارب العمري حدثنا أبو بكر حممد بن إمساعيل بن مهران حدثنا عبد الوهاب فكأنه 
  .أراد ا أخطأت

 كنت جالساً على باب الشعيب إذ جاء جرير بن يزيد بن جرير قراد حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن طارق بن عبد الرمحن قال
البجلي فدعا الشعيب له بوسادة فقلنا له حولك أشياخ وجاء هذا الغالم فدعوت له بوسادة قال نعم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه"وسلم ألقى جلده وسادة وقال 

الد قال كنت أمشي مع قيس األرقب فمررنا بالشعيب فقال يل الشعيب اتق اهللا ال يشعلك بناره شبابة حدثنا يزيد بن عياض عن جم
فقال قيس أما واهللا قد كنت يف هذه الدار كذا قال ولعله يف هذا الرأي مث قال له وما تركته إال حلب الدنيا قال فقلت إن كنت 

ا كنت أعرف فقهاء الكوفة إال أصحاب عبد اهللا قبل أن يقدم علينا كاذباً فلعنك اهللا قال فهل تعرف أصحاب علي قال الشعيب م
علي ولقد كان أصحاب عبد اهللا يسمون قناديل املسجد أو سرج املصر قال قيس أفال تعرف أصحاب علي قال نعم قال فهل 

ممن تعلمه قال فهل تعرف احلارث األعور قال نعم لقد تعلمت منه حساب الفرائض فخشيت على نفسي منه الوسواس فال أدري 
تعرف ابن صبور قال نعم ومل يكن بفقيه ومل يكن فيه خري قال فهل تعرف صعصعة بن صوحان قال كان رجالً خطيباً ومل يكن 
بفقيه قال فهل تعرف رشيد اهلجري قال الشعيب نعم بينما أنا واقف يف اهلجريني إذ قال يل رجل هل لك يف رجل علينا حيب أمري 

عم فأدخلين على رشيد فقال خرجت حاجاً فلما قضيت نسكي قلت لو أحدثت عهداً بأمري املؤمنني فممرت باملدينة املؤمنني قلت ن
فأتيت باب علي رضي اهللا عنه فقلت إلنسان استأذن يل على سيد املسلمني فقال هو نائم وهو حيسب أين أعين احلسن قلت لست 
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قني وقائد الغر احملجلني قال أو ليس قد مات فبكى فقلت أما واهللا إنه ليتنفس اآلن بنفس أعين احلسن إمنا أعين أمري املؤمنني وإمام املت
حي ويعترق من الدثار الثقيل فقال أما إذ عرفت سر آل حممد فادخل عليه فسلم عليه فدخلت على أمري املؤمنني فسلمت عليه 

  .اهللا مث خرجت وبلغ احلديث زياداً فقطع لسانه وصلبهوأنبأين بأشياء تكون قال الشعيب فقلت لرشيد إن كنت كاذباً فلعنك 

إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن علقمة قال أفرط ناس يف حب علي كما . قال شبابة وحدثنيه غري واحد عن جمالد عن الشعيب
  .أفرطت النصارى يف حب املسيح

  .سنةوروى خالد بن سلمة عن الشعيب قال حب أيب بكر وعمر ومعرفة فضلهما من ال

  .مالك بن مغول عن الشعيب ما بكيت من زمان إال بكيت عليه

  .روى جمالد وغريه أن رجالً مغفالً لقي الشعيب ومعه امرأة متشي فقال أيكما الشعيب قال هذه

    

ك وعن عامر بن يساف قال قال يل الشعيب امض بنا نفر من أصحاب احلديث فخرجنا قال فمر بنا شيخ فقال له الشعيب ما صنعت
  .قال رفاء قال عندنا دن مكسور ترفوه لنا قال إن هيأت يل سلوكاً من رمل رفوته فضحك الشعيب حىت استلقى

  .روى عطاء بن السائب عن الشعيب قال ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها على أهل حقها

صراين فقال السالم عليك ورمحة اهللا فقيل له يف ذلك عبد الواحد بن زياد عن احلسن بن عبد الرمحن قال رأيت الشعيب سلم على ن
  .فقال أوليس يف رمحة اهللا لوال ذلك هللك

  .روى جمالد عن الشعيب قال لعن اهللا أرأيت

قال أبو بكر اهلذيل قال الشعيب أرأيتم لو قتل األحنف وقتل معه صغري أكانت ديتهما سواء أم يفضل األحنف لعقله وحلمه قلت بل 
  .يس القياس بشيءسواء قال فل

  .جمالد عن الشعيب نعم الشيء الغوغاء يسدون السيل ويطفئون احلريق ويشغبون على والة السوء

إسحاق األزرق عن األعمش قال أتى رجل الشعيب فقال . وبلغنا عن الشعيب أنه قال يا ليتين أنفلت من علمي كفافاً ال علي وال يل
  .هما اسم امرأة إبليس قال ذاك عرس ما شهدت

ابن عيينة عن ابن شربمة قال سئل الشعيب عمن نذر أن يطلق امرأته قال ليس بشيء قال فنهيت الشعيب أنا فقال ردوا علي الرجل 
  .نذرك يف عنقك إىل يوم القيامة

 ابن شربمة قال. عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال رأيت الشعيب ينشد الشعر يف املسجد ورأيت عليه ملحفة محراء وإزاراً أصفر
  .استعمل ابن هبرية الشعيب على القضاء وكلفة أن يسامره فقال ال أستطيع فأفردين بأحدمها

اهليثم بن عدي حدثنا جمالد عن الشعيب قال كره . قال عاصم األحول كان الشعيب أكثر حديثاً من احلسن وأسن منه بستني
قال اهليثم .  ما استدبرت ما حدثت إال مبا أمجع عليه أهل احلديثالصاحلون األولون اإلكثار من احلديث ولو استقبلت من أمري

  .واه

قال ابن شربمة مر الشعيب وأنا معه . وروي عن الشعيب قال رزق صبيان هذا الزمان من العقل ما نقص من أعمارهم يف هذا الزمان
  : بإنسان وهو يقول
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  رفع الطرف إليها  فتن الشعبي لما

قلت هذه أبيات مشهورة عملها رجل حتاكم هو وزوجته إىل .  يتم البيت فقال الشعيب نظر الطرف إليهافلما رأى الشعيب كأنه ومل
  : الشعيب أيام قضائه يقول فيها

 وبخطي مقلتيها  ببنان فتنته

 شاهديها وأحضر  قال للجلواز قدمها

 يقض عليها ولم  فقضى جوار على الخصم

    

قرأت على إسحاق بن طارق أخربكم ابن خليل أنبأنا أبو املكارم . احللقة فإمنا هو جناء أو نداءقال ابن شربمة عن الشعيب إذا عظمت 
اللبان أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم وحدثنا حممد بن علي بن حمارب حدثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا يعقوب بن 

 بن زجنوية أنبأنا إمساعيل بن عبد اهللا الرقي وحدثنا الطرباين حدثنا أمحد كعب قال أبو نعيم وحدثنا حممد بن علي بن حبيش حدثنا
بن املعلي حدثنا هشام قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعيب قال أتى يب احلجاج موثقاً فلما انتهيت إىل باب 

لعلم وليس بيوم شفاعة بؤ لألمري بالشرك والنفاق على نفسك القصر لقيين يزيد بن أيب مسلم فقال إنا هللا يا شعيب ملا بني دفتيك من ا
فالبحري أن تنجو مث لقيين حممد بن احلجاج فقال يل مثل مقالة يزيد فلما دخلت عليه قال وأنت يا شعيب فيمن خرج علينا وكثر 

 اخلوف ووقعنا يف خزية مل نكن قلت أصلح اهللا األمري أحزن بنا املرتل وأجدب اجلناب وضاق املسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا
فيها بررة أتقياء وال فجرة أقوياء قال صدق واهللا ما بروا يف خروجهم علينا وال قووا علينا حيث فجروا فأطلقوا عين قال فاحتاج إىل 

ابن فريضة فقال ما تقول يف أخت وأم وجد قلت اختلف فيها مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان وزيد و
مسعود وعلي وابن عباس قال فما قال فيها ابن عباس إن كان ملنقباً قلت جعل اجلد أباً وأعطى األم الثلث ومل يعطي األخت شيئاً 
قال فما قال فيها أمري املؤمنني يعين عثمان قلت جعلها أثالثاً قال فما قال فيها زيد قلت جعلها من تسعة فأعطى األم ثالثاً وأعطى 

 وأعطى األخت سهمني قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من ستة أعطى األخت ثالثاً وأعطى األم سهماً وأعطى اجلد أربعاً
اجلد سهمني قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة فأعطى األخت ثالثاً واألم سهمني واجلد سهماً قال مر القاضي 

عثمان إذ دخل عليه احلاجب فقال إن بالباب رسالً قال إئذن هلم فدخلوا عمائمهم على فليمضها على ما أمضاها عليه أمري املؤمنني 
أوساطهم وسيوفهم على عواتقهم وكتبهم يف أميام فدخل رجل من بين سليم يقال له سيابة بن عاصم قال من أين أنت قال من 

م أصابين فيما بيين وبني أمري املؤمنني ثالث الشام قال كيف أمري املؤمنني كيف حشمه قال هل كان وراءك من غيث قال نع
سحائب قال فانعت يل قال أصابتين سحابة حبوران فوقع قطر صغار وقطر كبار فكان الكبار حلمة للصغار فوقع سبط متدارك وهو 

عيسى فلبدت السح الذي مسعت به فؤاد سائل وواد نازح وأرض مقبلة وأرض مدبرة فأصابتين سحابة بسواء أو قال بالقريتني شك 
الدماث وأسالت العزاز وأدحضت التالع فصدعت عن الكمأة أماكنها وأصابتين أيضاً سحابة فقاءت العيون بعد الري وامتألت 

  .اإلخاذ وأفعمت األودية وجئتك يف مثل وجار الضبع

 وأكل ما أشرف من اجلنبة قال مث ائذن فدخل رجل من بين أسد فقال هل كان وراءك من غيث قال ال كثر اإلعصار واغرب البالد
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  .فاستقينا أنه عام سنة فقال بئس املخرب أنت

مث قال ائذن فدخل رجل من أهل اليمامة فقال هل كان وراءك من غيث قال تقنعت الرواد تدعو إىل زيادا ومسعت قائالً يقول هلم 
ل الشعيب فلم يدر احلجاج ما قال فقال وحيك إمنا أظعنكم إىل حملة تطفأ فيها النريان وتشكي فيها النساء وتنافس فيها املعزي قا

حتدث أهل الشام فأفهمهم فقال نعم أصلح اهللا األمري أخصب الناس فكان التمر والسمن والزبد واللنب فال توقد نار ليختبز ا وأما 
ها وأما تنافس املعزي فإا ترعى تشكي النساء فإن املرأة تظل بربق مها متخض لبنها فتبيت وهلا أنني من عضديها كأا ليستا مع

من أنواع الشجر وألوان الثمر ونور النبات ما تشبع بطوا وال تشبع عيوا فتبيت وقد امتألت أكراشها هلا من الكظة جرة فتبقى 
  .اجلرة حىت تسترتل ا الدرة

 هل كان وراءك من غيث قال نعم ولكين ال مث قال ائذن فدخل رجل من املوايل كان يقال إنه من أنشد الناس يف ذلك الزمان فقال
أحسن أقول كما قال هؤالء قال قل كما حتسن قال أصابتين سحابة حبلوان فلم أزل أطأ يف إثرها حىت دخلت على األمري فقال 

  .احلجاج لئن كنت أقصرهم يف املطر خطبة إنك أطوهلم بالسيف خطوة

    

ا أبو العباس السراج حدثنا حممد بن عباد بن موسى العكلي حدثنا أيب أخربين أبو وبه إىل أيب نعيم حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثن
بكر اهلذيل قال قال يل الشعيب أال أحدثك حديثاً حتفظه يف جملس واحد إن كنت حافظاً كما حفظت إنه ملا أيت يب احلجاج وأنا 

  .مقيد فخرج إيل يزيد بن أيب مسلم فقال إنا هللا فذكر حنوه

د أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل وجمالد عن الشعيب قال شهدت علياً جلد شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة علي بن اجلع
  .فكأم أنكروا أو رأى أم أنكروا فقال جلدا بكتاب اهللا ورمجتها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إمساعيل بن جمالد وخليفة و طائفة مات الشعيب سنة أربع ومئة زاد ابن قال . رواه مجاعة عن الشعيب وزاد بعضهم إا اعترفت بالزىن
  .جمالد وقد بلغ ثنتني ومثانني سنة

  .وقال الواقدي مات سنة مخس ومئة عن سبع وسبعني سنة

  .وفيهما أرخه حممد بن عبد اهللا بن منري وقال الفالس يف أول سنة ست ومئة وقال حيىي سنة ثالث ومئة واألول أشهر

  .كالمه ابن عيينة عن ابن شربمة عن الشعيب قال إمنا مسي هوى ألنه يهوي بأصحابهومن 

أخربنا عمر بن حممد الفارسي ومجاعة قالوا أنبأنا ابن الليت أنبأنا أبو . أبو عوانه عن مغرية عن الشعيب قال ال أدري نصف العلم
ا أبو حممد الدارمي أنبأنا حممد بن يوسف حدثنا مالك هو ابن مغول الوقت أنبأنا الداودي أنبأنا ابن محوية أنبأنا عيسى بن عمر حدثن

  .قال قال الشعيب ما حدثوك هؤالء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فخذه وما قالوه برأيهم فألقه يف احلش

 أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا أخربنا عبد الرمحن بن حممد إجازة أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا أبو طالب بن غيالن
حممد بن اجلهم السمري حدثنا يعلى ويزيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر أنه سئل عن رجل نذر أن ميشي إىل الكعبة فمشى 

  .نصف الطريق مث ركب قال ابن عباس إذا كان عاماً قابالً فلريكب ما مشى وليمشي ما ركب وينحر بدنه

  عبد الرحمن
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مسع أباه وعلياً وعن ابن سريين وأبو بشر وخالد احلذاء .ة الثقفي أخو عبيد اهللا املذكور يكىن أبا حبر وقيل أبا حامتابن أيب بكر
قال شعبة كان أقرأ أهل البصرة وقيل كان يقول أنا أنعم الناس أنا أبو . ولد زمن عمر وكان ثقة كبري القدر مقرئاً عاملاً. وآخرون

  .بعني وعمي زياد األمري وكنت أول مولود بالبصرةأربعني وعم أربعني وخال أر

  .كان جواداً ممدحاً أعطى إنساناً تسع مئة جاموسة وقيل ذاك أخوه

  .قال املدائين تويف سنة ست وتسعني

  خيثمة بن عبد الرحمن

اجلعفي الكويف الفقيه ابن أيب سربة يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي املذحجي مث 
حدث عن أبيه وعن عائشة وعبد اهللا بن عمرو وعدي بن حامت وابن عباس وابن عمرو وعن سويد بن غفلة . وألبيه وجلده صحبة

  .وطائفة ومل يلق ابن مسعود حدث عنه عمرو بن مرة وطلحة بن مصرف ومنصور بن املعتمر وإمساعيل بن أيب خالد واألعمش

باد ما جنا من فتنة ابن األشعث إال هو وإبراهيم النخعي فيما قيل وحديثه يف دواوين اإلسالم وكان سخياً جواد وكان من العلماء الع
  .يركب اخليل ويغزو

قال شعبة عن أيب إسحاق عن خيثمة قال ملا ولد أيب مساه جدي عزيزاً مث ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال مسه عبد 
  .الرمحن

وقال طلحة بن مصرف كان خيثمة وإبراهيم أعجب أهل .  بالكوفة ابن فاشترى خيثمة له ظئراً فبعث ا إليهوقيل ولد للمسيب
  .الكوفة إيل

وروي عن . قال شعبة عن نعيم بن أيب هند قال رأيت أباً وائل يف جنازة خيثمة وهو على محار وهو يقول واحزناه أو كلمة حنوها
  .ما منهم من غري شيبةخيثمة أنه أدرك ثالثة عشر صحابياً 

  سعيد بن جبير

  .ابن هشام اإلمام احلافظ املقرئ املفسر الشهيد أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا األسدي الواليب موالهم الكويف أحد األعالم

يرة روى عن ابن عباس فأكثر وجود وعن عبد اهللا بن مغفل وعائشة وعدي بن حامت وأيب موسى األشعري يف سنن النسائي وأيب هر
  .وأيب مسعود البدري وهو مرسل وعن ابن عمر وابن الزبري والضحاك بن قيس وأنس وأيب سعيد اخلدري

  .وروى عن التابعني مثل أيب عبد الرمحن السلمي وكان من كبار العلماء

  .قرأ القرآن على ابن عباس قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وطائفة

    

يمان والد حيىي وأشعث ابن أيب الشعثاء وأيوب السختياين وبكري بن شهاب وثابت بن وحدث عنه أبو صاحل السمان وآدم بن سل
عجالن وأبو املقدام ثابت بن هرمز وجعفر بن أيب املغرية وأبو بشر جعفر بن أيب وحشية وحبيب بن أيب ثابت وحبيب بن أيب عمرة 

 وزيد العمي وسامل األفطس وسلمة بن كهيل وحسان بن أيب األشرس وحصني واحلكم ومحاد وخصيف اجلزري وذر اهلمداين
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وسليمان بن أيب املغرية وسليمان األحول وسليمان األعمش ومساك بن حرب وأبو سنان ضرار بن مرة وطارق بن عبد الرمحن 
 خثيم وطلحة بن مصرف وأبو سنان طلحة بن نافع وأبو حريز عبد اهللا بن حسني وابنه عبد اهللا بن سعيد وعبد اهللا بن عثمان ابن

وعبد اهللا بن عيسى بن أيب ليلى وعبد األعلى بن عامر الثعليب وعبد الكرمي اجلزري وعبد الكرمي أبو أمية البصري وابنه عبد امللك بن 
سعيد وعبد امللك بن أيب سليمان وعبد امللك بن ميسرة وعثمان بن حكيم وعثمان بن أيب سليمان وعثمان بن قيس وعدي بن 

 الرمحن وعطاء بن السائب وعكرمة بن خالد وعلي بن بذمية وعمار الدهين وعمرو بن دينار وعمرو بن سعيد ثابت وعزرة ابن عبد
البصري وعمرو بن عمرو املدين وعمرو بن مرة وعمرو بن هرم وفرقد السبخي وفضيل بن عمرو الفقيمي والقاسم بن أيب أيوب 

ن جرب ومالك بن دينار وجماهد رفيقه وحممد بن سوقة وحممد بن أيب حممد والقاسم بن أيب بزة وكثري بن كثري ابن املطلب وكلثوم ب
والزهري وحممد بن واسع ومسعود بن مالك ومسلم البطني واملغرية بن النعمان ومنصور بن حيان ومنصور بن املعتمر واملنهال بن 

ن وهشام بن حسان وهالل بن خباب عمرو وموسى بن أيب عائشة وأبو شهاب احلناط األكرب موسى بن نافع وميمون بن مهرا
ووبرة بن عبد الرمحن ووهب بن مأنوس وأبو هبرية حيىي بن عباد وحيىي بن ميمون أبو املعلى العطار ويعلي بن احلكيم ويعلى بن 

ين وخلق مسلم وأبو إسحاق السبيعي وأبو حصني األسدي وأبو الزبري املكي وأبو الصهباء الكويف وأبو عون الثقفي وأبو هاشم الرما
  .كثري

روى ضمرة بن ربيعة عن أصبغ بن زيد قال كان لسعيد بن جبري ديك كان يقوم من الليل بصياحة فلم يصح ليلة من الليايل حىت 
أصبح فلم يصل سعيد تلك الليلة فشق عليه فقال ما له قطع اهللا صوته فما مسع له صوت بعد فقالت له أمه يا بين ال تدع على شيء 

  .بعدها

وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبري بأصبهان ال حيدث مث . و الشيخ قدم سعيد أصهبان زمن احلجاج وأخذوا عنهقال أب
قال عطاء بن السائب كان سعيد بن جبري بفارس . رجع إىل الكوفة فجعل حيدث فقلنا له يف ذلك فقال انشر بزك حيث تعرف

  .ينا مث عسى أن ال يقوم حىت نضحكوكان يتحزن يقول ليس أحد يسألين عن شيء وكان يبك

قال القاسم . شعبة عن القاسم بن أيب أيوب كان سعيد بن جبري بأصبهان وكان غالم جموسي خيدمه وكان يأتيه باملصحف يف غالفه
  .،281البقرة " واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا"بن أيب أيوب مسعت سعيداً يردد هذه اآلية يف الصالة بضعاً وعشرين مرة 

أنبأنا أمحد بن أيب اخلري عن اللبان أنبأنا احلداد وأنبأنا أبو نعيم حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثنا سعيد بن أيب 
الربيع السمان حدثنا أبو عوانة عن إسحاق موىل عبد اهللا بن عمر عن هالل بن يساف قال دخل سعيد بن جبري الكعبة فقرأ القرآن 

  .يف ركعة

حلسن بن صاحل عن وقاء بن إياس قال كان سعيد بن جبري خيتم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف شهر رمضان وكانوا يؤخرون ا
  .العشاء

  .قلت هذا خالف السنة وقد صح النهي عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث

يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية .  يف كل ليلتنييزيد أنبأنا عبد امللك بن أيب سليمان عن سعيد بن جبري أنه كان خيتم القرآن
  .كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدمهاء يعيين سعيد بن جبري

قال ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لقد مات سعيد بن جبري وما على ظهر األرض أحد إال وهو حمتاج إىل 
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  .مهعل

وقال ضرار بن مرة عن سعيد بن جبري قال التوكل على اهللا مجاع اإلميان وكان يدعو اللهم إين أسألك صدق التوكل عليك وحسن 
  .الظن بك

أبو عوانة عن هالل بن خباب قال خرجت مع سعيد بن جبري يف رجب فأحرم من الكوفة بعمرة مث رجع من عمرته مث أحرم باحلج 
  .ة وكان حيرم يف كل سنة مرتني مرة للحج ومرة للعمرةيف النصف من ذي القعد

    

ابن هليعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبري قال إنه اخلشية أن ختشى اهللا حىت حتول خشيتك بينك وبني معصيتك فلتلك اخلشية 
  .القرآنوالذكر طاعة اهللا فمن أطاع اهللا فقد ذكره ومن مل يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتالوة 

قال هالل بن خباب . وروي عن حبيب بن أيب ثابت قال يل سعيد بن جبري ألن أنشر علمي أحب إيل من أن أذهب به إىل قربي
  .قلت لسعيد بن جبري ما عالمة هالك الناس قال إذا ذهب علماؤهم

سلم كل يوم غنيمة فذكر الفرائض وقال عمرو بن ذر كتب سعيد بن جبري إىل أيب كتاباً أوصاه بتقوى اهللا وقال إن بقاء امل
  .والصلوات وما يرزقه اهللا من ذكره

أمحد حدثنا معتمر عن الفضيل بن ميسرة عن أيب حريز أن سعيد بن جبري قال ال تطفئوا سرجكم ليايل العشر تعجبه العبادة ويقول 
  .أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة

مع سعيد بن جبري يف جنازة فكان حيدثنا يف الطريق ويذكرنا حىت بلغ فلما جلس مل عباد بن العوام أنبأنا هالل بن خباب خرجنا 
  .وعن سعيد قال وددت الناس أخذوا ما عندي فإنه مما يهمين. يزل حيدثنا حىت قمنا فرجعنا وكان كثري الذكر هللا

عين خالد بن عبد اهللا وال آمنه عليك أبو بكر بن عياش عن أيب حصني قال أتيت سعيد بن جبري مبكة فقلت إن هذا الرجل قادم ي
فأطعين واخرج فقال واهللا لقد فررت حىت استحيت من اهللا قلت إين ألراك كما مستك أمك سعيداً فقدم خالد مكة فأرسل إليه 

  .فأخذه

نخيل ابن أمحد حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أمية بن شبل عن عثمان بن بوذوية قال كنت مع وهب وسعيد بن جبري يوم عرفة ب
عامر فقال له وهب يا أبا عبد اهللا كم لك منذ خفت من احلجاج قال خرجت عن امرأيت وهي حامل فجاءين الذي يف بطنها 

  .وخرج وجهه فقال وهب إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بالء عده رخاء وإذا أصابه رخاء عده بالء

ال أنا سعيد ابن جبري قال أنت شقي بن كسري ألقتلنك قال فإذا أنا كما قال سامل بن أيب حفصة ملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري ق
وقال أين أستعيد منك مبا عاذت " أينما تولوا فثم وجه اهللا"مستين أمي مث قال دعوين أصل ركعتني قال وجهوه إىل قلبه النصارى قال 

رواها ابن عيينة عن سامل مث قال ابن عيينة مل يقتل بعد " إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً"به مرمي قال وما عاذت به قال قالت 
  .سعيد إال رجالً واحداً

وعن عتبة موىل احلجاج قال حضرت سعيداً حني أتى به احلجاج بواسط فجعل احلجاج يقول أمل أفعل بك أمل أفعل بك فيقول بلى 
األشعث فغضب احلجاج وصفق بيديه وقال فبيعة قال فما محلك على ما صنعت من خروجك علينا قال بيعة كانت علي يعين البن 

  .أمري املؤمنني كانت أسبق وأوىل وأمر به فضربت عنقه
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  .وقيل لو مل يواجهه سعيد بن جبري ذا الستحياه كما عفا عن الشعيب ملا الطفه يف االعتذار

    

 أن احلجاج ملا ذكر له سعيد بن جبري حامد بن حيىي البلخي حدثنا حفص أبو مقاتل السمرقندي حدثنا عون بن أيب شداد بلغين
أرسل إليه قائداً يسمى املتلمس بن أحوص يف عشرين من أهل الشام فبينما هم يطلبونه إذا هم براهب يف صومعته فسألوه عنه فقال 

ه مث رد عليهم صفوه يل فوصفوه فدهلم عليه فانطلقوا فوجدوه ساجداً يناجي بأعلى صوته فدنوا وسلموا فرفع رأسه فأمت بقية صالت
السالم فقالوا إنا رسل احلجاج إليك فأجبه قال وال بد من اإلجابة قالوا البد فحمد اهللا وأثىن عليه وقام معهم حىت انتهى إىل دير 
الراهب فقال الراهب يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم قالوا نعم فقال اصعدوا فإن اللبوة واألسد يأويان حول الدير ففعلوا وأىب 

د أن يدخل فقالوا ما نراك إال وأنت تريد اهلرب منا قال ال ولكن ال أدخل مرتل مشرك أبداً قالوا فإنا ال ندعك فإن السباع سعي
تقتلك قال ال ضري إن معي ريب يصرفها عين وجيعلها حرساً حترسين قالوا فأنت من األنبياء قال ما أنا من األنبياء ولكن عبد من عبيد 

هب فليعطين ما أثق به على طمأنينة فعرضوا على سعيد أن يعطي الراهب ما يريد قال إين أعطي العظيم الذي ال اهللا مذنب قال الرا
شريك له ال أبرح مكاين حىت أصبح إن شاء اهللا فرضي الرابه بذلك فقال هلم اصعدوا وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن هذا العبد 

نكم فلما صعدوا وأوتروا القسي إذا هم بلبوة قد أقبلت فلما دنت من سعيد حتككت به الصاحل فإنه كره الدخول يف الصومعة ملكا
ومتسحت به مث ربضت قريباً منه وأقبل األسد يصنع كذلك فلما رأى الراهب ذلك وأصبحوا نزل إليه فسأله عن شرائع دينه وسنن 

 ويقبلون يديه ورجليه ويأخذون التراب الذي وطئه رسوله ففسر له سعيد ذلك كله فأسلم وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه
فيقولون يا سعيد حلفنا احلجاج بالطالق والعتاق إن حنن رأيناك ال ندعك حىت نشخصك إليه فمرنا مبا شئت قال امضوا ألمركم 

 أجلي قد حضر فإين الئذ خبالقي وال راد لقضائه فسارو حىت بلغوا واسطاً فقال سعيد قد حترمت بكم وصحبتكم ولست أشك أن
فدعوين الليلة آخذ أهبة املوت واستعد ملنكر ونكري وأذكر عذاب القرب فإذا أصبحتم فامليعاد بيننا املكان الذي تريدون فقال بعضهم 

ال تريدون أثراً بعد عني وقال بعضهم قد بلغتم أمنكم واستوجبتم جوائز األمري فال تعجزوا عنه وقال بعضهم يعطيكم ما أعطى 
ويلكم أما لكم عربة باألسد ونظروا إىل سعيد قد دمعت عيناه وشعث رأسه واغرب لونه ومل يأكل ومل يشرب ومل يضحك الراهب 

منذ يوم لقوه وصحبوه فقالوا يا خري أهل األرض ليتنا مل نعرفك ومل نسرح إليك الويل لنا ويالً طويالً كيف ابتلينا بك اعذرنا عند 
لقاضي األكرب والعدل الذي ال جيور قال ما أعذرين لكم وأرضاين ملا سبق من علم اهللا يف فلما فرغوا خالقنا يوم احلشر األكرب فإنه ا

من البكاء وااوبة قال كفيله أسألك باهللا ملا زودتنا من دعائك وكالمك فإنا لن نلقى مثلك أبداً ففعل ذلك فخلوا سبيله فغسل 
دون بالويل واللهف فلما انشق عمود الصبح جاءهم سعيد فقرع الباب فرتلوا رأسه ومدرعته وكساءه وهم حمتفون الليل كله ينا

وبكوا معه وذهبوا به إىل احلجاج وآخر معه فدخال فقال احلجاج أتيتموين بسعيد بن جبري قالوا نعم وعاينا منا العجب فصرف 
السالم فأدخل عليه فقال ما امسك قال سعيد بوجهه عنهم فقال أدخلوه علي فخرج املتلمس فقال لسعيد أستودعك اهللا وأقرأ عليك 

بن جبري قال أنت شقي بن كسري قال بل أمي كانت أعلم بامسي منك قال شقيت أنت وشقيت أمك قال الغيب يعلمه غريك قال 
نيب الرمحة ألبدلنك بالدنيا ناراً تلظى قال لو علمت أن ذلك بيدك الختذتك إهلاً قال فما قولك يف حممد صلى اهللا عليه وسلم قال 

إمام اهلدى قال فما قولك يف علي يف اجلنة هو أم يف النار قال لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت قال فما قولك يف اخللفاء قال لست 
عليهم بوكيل قال فأيهم أعجب إليك قال أرضاهم خلالقي قال فأيهم أرضى للخالق قال علم ذلك عنده قال أبيت أن تصدقين قال 
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  .كذبك قال فما بالك مل تضحك قال مل تستو القلوبإين مل أحب أن أ

    

قال مث أمر احلجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد ومجعه بن يدي سعيد فقال إن كنت مجعته لتفتدي به من فزع يوم القيامة فصاحل 
جاج بالعود والناي وإال ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وال خري يف شيء مجع للدنيا إال ما طاب وزكا مث دعا احل

فلما ضرب بالعود ونفخ يف الناي بكى فقال احلجاج ما يبكيك هو اللهو قال بل هو احلزن أما النفخ فذكرين يوم نفخ الصور وأما 
العود فشجرة قطعت من غري حق وأما األوتار فأمعاء شاة يبعث ا معك يوم القيامة فقال احلجاج ويلك يا سعيد قال الويل ملن 

ن اجلنة وأدخل النار قال اختر أي قتلة تريد أن أقتلك قال اختر لنفسك يا حجاج فواهللا ما تقتلين قتله إال قتلتك قتلة يف زحزح ع
اآلخرة قال فتريد أن أعفوا عنك قال إن كان العفو فمن اهللا وأما أنت فال براءة لك وال عذر قال اذهبوا به فاقتلوه فلما خرج من 

 بذلك فأمر برده فقال ما أضحكك قال عجبت من جرأتك على اهللا وحلمه عنك فأمر بالنطع فبسط الباب ضحك فأخرب احلجاج
قال " فأينما تولوا فثم وجه اهللا: "قال شدوا به لغري القبلة قال" وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض: "فقال اقتلوه فقال
ال إين أشهد وأحاج أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً قال اذحبوه ق" منها خلقناكم وفيها نعيدكم: "كبوه لوجهه قال

  .عبده ورسوله خذها مين حىت تلقاين يوم القيامة مث دعا اهللا سعيد وقال اللهم ال تسلطه على أحد يقتله بعدي فذبح على النطع

ر إليه فنظر إليه مث دعا بلحم مننت فعلقه يف وبلغنا أن احلجاج عاش بعده مخس عشر ليلة وقعت يف بطنه األكلة فدعا بالطبيب لينظ
  .خيط مث أرسله يف حلقه فتركه ساعة مث استخرجه وقد لزق به من الدم فعلم أنه ليس بناج

هذه حكاية منكرة غري صحيحة رواها أبو نعيم يف احللية فقال حدثنا أيب حدثنا خايل أمحد بن حممد بن يوسف أخربين أبو أمية 
  .ابة حدثنا حامد بن حيىيحممد بن إبراهيم كت

هارون احلمال حدثنا حممد بن مسلمة املخزومي حدثنا مالك عن حيىي بن سعيد عن كاتب احلجاج قال مالك هو أخ أليب سلمة 
الذي كان على بيت املال قال كنت أكتب للحجاج وأنا يومئذ غالم يستخفين ويستحسن كتابيت وأدخل عليه بغري إذن فدخلت 

ا قتل سعيد ابن جبري وهو يف قبة له هلا أربع أبواب فدخلت عليه مما يلي ظهره فسمعته يقول مايل ولسعيد بن جبري عليه يوماً بعدم
  .فخرجت رويداً وعلمت أنه إن علم يب قتلين فلم ينشب قليالً حىت مات

قتل فجعل ابنه يبكي فقال ما أبو حذيفة النهدي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن أيب حسني قال دعا سعيد بن جبري حني دعي لل
  .يبكيك ما بقاء أبيك بعد سبع ومخسني سنة

ابن محيد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد قال قحط الناس يف زمان ملك من ملوك بين إسرائيل ثالث سنني 
 السماء وأنت يف األرض قال أقتل أوليائه من أهل فقال امللك لريسلن علينا السماء أو لنؤذينه قالوا كيف تقدر على أن تؤذيه وهو يف

  .األرض فيكون ذلك أذى له قال فأرسل اهللا عليهم السماء

وروى أصبغ بن زيد عن القاسم األعرج قال كان سعيد بن جبري يبكي بالليل حىت عمش وروى عن ابن شهاب قال كان سعيد بن 
  .ال قال سعيد قرأت القرآن يف ركعتني يف الكعبةجبري يؤمنا يرجع صوته بالقرآن وروى الثوري عن محاد ق

جرير الضيب عن أشعث بن إسحاق قال كان يقال سعيد بن جبري جهبذ العلماء ابن عيينة عن أيب سنان عن سعيد بن جبري قال 
  .لدغتين عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي فأعطيت الراقي يدي اليت مل تلدغ وكرهت أن أحنثها
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على بن حكيم قال قال سعيد بن جبري ما رأيت أرعى حلرمة هذا البيت وال أحرص عليه من أهل البصرة لقد جرير بن حازم عن ي
  .إسنادها صحيح. رأيت جارية ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة تدعو وتضرع وتبكي حىت ماتت

ملا أهبط اهللا آدم إىل األرض كان فيها حممد بن محيد الرازي حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال 
نسر وحوت مل يكن غريمها فلما رأى النسر آدم وكان يأوي إىل احلوت يبيت عنده فقال يا حوت لقد أهبط اليوم إىل األرض شيء 

  .ميشي على رجليه ويبطش بيديه قال لئن كنت صادقاً مايل يف البحر منه منجى وال لك يف الرب

  .قال لو فارق ذكر املوت قليب خلشيت أن يفسد علي قليبوروي عن سعيد بن جبري 

    

وعنه قال إمنا الدنيا مجع من مجع اآلخرة رواه ضمرة بن ربيعة عن هشام عنه قال ابن فضيل عن بكري بن عتيق قال سقيت سعيد بن 
  .جبري شربة من عسل يف قدح فشرا مث قال واهللا ألسألن عنه قلت مل قال شربته وأنا أستلذه

  .عن خلف بن خليفة عن أبيه قال شهدت مقتل سعيد فلما بان رأسه قال ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا ومل يتم الثالثةو

مهام بن حيىي عن حممد بن جحادة عن أيب معشر عن سعيد بن جبري قال رآين أبو مسعود البدري يف يوم عيد يل ذؤابة فقال يا غالم 
  .قبل صالة اإلمام فإذا صلى اإلمام فصل بعدها ركعتني وأطل القراءةإنه ال صالة يف مثل هذا اليوم 

شعبة عن األعمش عن جماهد قال ابن عباس لسعيد بن جبري حدث قال أحدث وأنت ها هنا قال أوليس من نعمة اهللا عليك أن 
ن جبري قال رمبا أتيت ابن يعقوب القمي عن جعفر بن املغرية عن سعيد ب. حتدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك

  .عباس فكتبت يف صحيفيت حىت أمألها وكتبت يف نعلي حىت أمألها وكتبت يف كفي

قال جعفر بن أيب املغرية كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه يقول تسألوين وفيكم ابن أم دمهاء يعين سعيد بن 
  . قال كنت أسأل ابن عمر يف صحيفة ولو علم ا كانت الفيصل بيين وبينهوقال أيوب السختياين عن سعيد بن جبري. جبري

الثوري عن أسلم املنقري عن سعيد بن جبري قال سأل رجل ابن عمر عن فريضة فقال ائت سعيد بن جبري فإنه أعلم باحلساب مين 
  .وهو يفرض فيها ما أفرض

  .د بن جبري كل يوم مرتني بعد الفجر وبعد العصرعبد الواحد بن زياد حدثنا أبو شهاب قال كان يقص لنا سعي

قيس بن الربيع عن الصعب بن عثمان قال قال سعيد بن جبري ما مضت علي ليلتان منذ قتل احلسني إال أقرأ فيها القرآن إال مريضاً 
  .أو مسافراً

  .ندهإسرائيل عن أيب اجلحاف عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري أنه كان ال يدع أحداً يغتاب ع

أبو نعيم حدثنا إمساعيل بن عبد امللك قال رأيت سعيد بن جبري يصلي يف الطاق وال يقنت يف الصبح ويعتم ويرخي هلا طرفاً من 
قال حممد بن سعد كان الذي قبض . قال هالل بن خباب رأيت سعيد بن جبري أهل من الكوفة. قلت الطاق هو احملراب. ورائه شرباً

مكة خالد بن عبد اهللا القسري فبعث به إىل احلجاج فأخربنا يزيد عن عبد امللك بن أيب سليمان قال مسع على سعيد بن جبري وايل 
خالد بن عبد اهللا صوت القيود فقال ما هذا قيل سعيد بن جبري وطلق بن حبيب وأصحاما يطوفون بالبيت فقال اقطعوا عليهم 

  .الطواف

ن أيب صاحل قال دخلت على سعيد بن جبري حني جيء به إىل احلجاج فبكى رجل فقال وأنبأنا عبيد اهللا بن موسى أنبأنا الربيع ب
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ما أصابك من مصيبة يف األرض وال يف : "سعيد ما يبكيك قال ملا أصابك قال فال تبك كان يف علم اهللا أن يكون هذا مث تال
  .،22احلديد " أنفسكم إال كتاب من قبل أن نربأها

. يد بن جبري عن اخلضاب بالومسة فكرهه وقال يكسو اهللا العبد النور يف وجهه مث يطفئه بالسوادمحاد بن زيد عن أيوب سئل سع

احلسني بن محيد بن الربيع حدثنا واصل بن عبد األعلى حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني قال رأيت سعيداً مبكة فقلت إن 
  . لقد فررت حىت استحييت من اهللاهذا قادم يعين خالد بن عبد اهللا ولست آمنه عليك قال واهللا

قلت طال اختفاؤه فإن قيام القراء على احلجاج كان يف سنة اثنتني ومثانني وما ظفروا بسعيد إىل سنة مخس وتسعني السنة اليت قلع 
  .اهللا فيها احلجاج

 حجره فبكت وشيعناه إىل اجلسر قال أبو بكر بن عياش فأخربين يزيد بن أيب زياد قال أتينا سعيداً فإذا هو طيب النفس وبنته يف
فقال احلرس له أعطنا كفيالً فإنا خناف أن تغرق نفسك قال فكنت فيمن كفل به قال أبو بكر فبلغين أن احلجاج قال ائتوين بسيف 

  .عريض

ام عليه قال له قال سليمان التيمي كان الشعيب يرى التقية وكان ابن جبري ال يرى التقية وكان احلجاج إذا أيت بالرجل يعين ممن ق
أكفرت خبروجك علي فإن قال نعم خلى سبيله فقال لسعيد أكفرت قال ال قال اختر أي قتلة أقتلك قال اختر أنت فإن القصاص 

  .أمامك

    

ابن محيد حدثنا . أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أمين قال قلت لسعيد بن جبري ما تقول للحجاج قال ال أشهد على نفسي بالكفر
القمي عن جعفر عن سعيد بن جبري قال إن يف النار لرجالً ينادي قدر ألف عام يا حنان يا منان فيقول يا جربيل أخرج يعقوب 

، فيقول يا جربيل ارجع ففكها 8اهلمزة " إا عليهم مؤصدة: "عبدي من النار قال فيأتيها فيجدها مطبقة فريجع فيقول يا رب
  . اخليال فيطرحه على ساحل اجلنة حىت ينبت اهللا له شعراً وحلماًفأخرج عبدي من النار فيفكها فيخرج مثل

كان نيب اهللا سليمان : "إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 شيء أنت فقالت خلراب هذا البيت فقال إذا قام يف مصاله رأى شجرة نابتة بني يديه فقال هلا ما امسك قالت اخلرنوب قال ألي

اللهم عم عليهم مويت حىت يعلم اإلنس أن اجلن ال تعلم الغيب قال فنحتها عصاً يتوكأ عليها فأكلتها األرضة فسقطت فخر فحزروا 
 يقرؤها هكذا أكلها األرضة فوجدوا حوالً فتبينت اإلنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني وكان ابن عباس

  .فشكرت اجلن األرضة فكانت تأتيها باملاء حيث كانت

قرأته على إسحاق بن أيب بكر أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أمحد بن حممد التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان 
  .راهيم بن طهمان إسناده حسنبن أمحد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا إب

أخربنا حيىي بن أمحد اجلذامي وحممد بن حسني الفوي قاال أنبأنا حممد بن عماد أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة أنبأنا أبو احلسن اخللعي أنبأنا 
 خالد حدثنا شعيب بن عبد املنهال حدثنا أمحد بن احلسن بن إسحاق الرازي حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمرو بن

يكون : "عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".قوم يف آخر الزمان خيضبون ذا السواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة



الذهيب-سري أعالم النبالء  620  

قال خلف بن خليفة عمن حدثه إن سعيد بن جبري ملا . هللا الرقيهذا حديث حسن غريب أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد ا
  .ندر رأسه هلل ثالث مرات يفصح ا

حيىي بن حسان التنيسي حدثنا صاحل بن عمر عن داود بن أيب هند قال ملا أخذ احلجاج سعيد بن جبري قال ما أراين إال مقتوالً 
وة الدعاء مث سألنا اهللا الشهادة فكال صاحيب رزقها وأنا أنتظرها قال وسأخربكم إين كنت أنا وصاحبان يل دعونا حني وجدنا حال

  .فكأنه رأى أن اإلجابة عند حالوة الدعاء

  .قلت وملا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل ومل يكترث وال عامل عدوه بالتقية املباحة له رمحه اهللا تعاىل

قول ملا جيء بسعيد بن جبري وطلق بن حبيب وأصحاما دخلت أمحد بن داود احلراين حدثنا عيسى بن يونس مسعت األعمش ي
عليهم السجن فقلت جاء بكم شرطي أو جليويز من مكة إىل القتل أفال كتفتموه وألقيتموه يف الربية فقال سعيد فمن كان يسقيه 

  .املاء إذا عطش

عيد بن جبري وكان سعيد من العباد العلماء قتله حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا أيب مسعت مالكاً يقول حدثين ربيعة عن س
احلجاج وجده يف الكعبة وناساً فيهم طلق بن حبيب فسار م إىل العراق فقتلهم عن غري شيء تعلق عليهم به إال العبادة فلما قتل 

تين أخربتك فأمنه قال قتلته سعيد بن جبري خرج منه دم كثري حىت راع احلجاج فدعا طبيباً قال له ما بال دم هذا كثري قال إن أمن
  .ونفسه معه

عبد السالم بن حرب عن خصيف قال كان أعلمهم بالقرآن جماهد وأعلمهم باحلج عطاء وأعلمهم باحلالل واحلرام طاووس 
  .وأعلمهم بالطالق سعيد بن املسيب وأمجعهم هلذه العلوم سعيد بن جبري

يل علي ابن احلسني أجتالس سعيد بن جبري قلت نعم قال ألحب جمالسته أبو أسامة عن األعمش حدثين مسعود بن احلكم قال قال 
  .وحديثه مث أشار حنو الكوفة وقال إن هؤالء يشريون إلينا مبا ليس عندنا

األصبغ بن يزيد قال كنت إذا سألت سعيد بن جبري عن . جرير عن أشعث بن إسحاق قال كان يقال سعيد بن جبري جهبذ العلماء
 حيدثين قال كيف تباع احلنطة؟ حممد بن أمحد بن الرباء حدثنا علي بن املديين قال ليس يف أصحاب ابن عباس حديث فلم يرد أن

  .مثل سعيد بن جبري قيل وال طاووس قال وال طاووس وال أحد

    

ما بقاء أبيك بعد وكان قتله يف شعبان سنة مخس وتسعني ومن زعم أنه عاش تسعاً وأربعني سنة مل يصنع شيئاً وقد مر قوله البنه 
  .سبع ومخسني فعلى هذا يكون مولده يف خالفة أيب احلسن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

أخربنا يوسف بن أمحد وعبد احلافظ بن بدران قاال أنبأنا موسى ابن عبد القادر أنبأنا سعيد بن أمحد أنبأنا علي بن أمحد بن البسري 
 بن حممد حدثنا أبو نصر التمار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن األعمش عن سعيد بن جبري أنبأنا أبو طاهر املخلص حدثنا عبد اهللا

  ".استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك: "عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكرم

نا جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري وبه إىل املخلص حدثنا عبد اهللا البغوي حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا يعقوب القمي حدث
عن ابن عباس قال سلونا فإنكم لن تسألونا عن شيء إال وقد سألنا عنه فقال رجل أيف اجلنة غناء قال فيها أكمات من مسك عليهن 

  .جوار حيمدن اهللا عز وجل بأصوات مل تسمع اآلذان مبثلها قط
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مر بن حممد أخربهم أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا حممد بن حممد أنبأنا أبو بكر أخربنا املسلم بن حممد وابن أيب عمر كتابة أن ع
الشافعي حدثنا حممد بن شداد حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حبيب عن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال أوحى 

  .ني ألفاً قاتل بابن ابنتك سبعني ألفاً وسبعني ألفاًأين قد قتلت بيحىي بن زكريا سبع: "اهللا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث نظيف اإلسناد منكر اللفظ وعبد اهللا وثقه ابن معني وخرج له مسلم

  الحجاج

أهلكه اهللا يف رمضان سنة مخس وتسعني كهالً وكان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً سافكاً للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء 
 وبالغة وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سريته يف تارخيي الكبري وحصاره البن الزبري بالكعبة ورميه إياها باملنجنيق وفصاحة

وإذالله ألهل احلرمني مث واليته على العراق واملشرق كله عشرين سنة وحروب ابن األشعث له وتأخريه للصلوات إىل أن استأصله 
  .هللا فإن ذلك من أوثق عرى اإلمياناهللا فنسبه وال حنبه بل نبغضه يف ا

  .وله حسنات مغمورة يف حبر ذنوبه وأمره إىل اهللا وله توحيد يف اجلملة ونظراء من ظلمة اجلبابرة واألمراء

  أبو بردة

 ابن أيب موسى األشعري اإلمام الفقيه الثبت حارث ويقال عامر ويقال امسه كنيته ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد

حدث عن أبيه وعلي وعائشة وأمساء . اهللا بن قيس بن حضار الكويف الفقيه وكان قاضي الكوفة للحجاج مث عزله بأخيه أيب بكر
بنت عميس وعبد اهللا بن سالم وحذيفة وحممد بن مسلمة وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر والرباء ومعاوية واألغر املزين 

  .وعدة

حدث عنه بنوه سعيد ويوسف واألمري بالل وحفيده بريد بن . زبري والربيع بن خثيم وزر بن حبيش وطائفةويرتل إىل عروة بن ال
عبد اهللا ابن أيب بردة والشعيب والقاسم بن خميمرة وأبو جملز وأبو إسحاق السبيعي ومكحول الشامي وقتادة وعمرو بن مرة وطلحة 

ن عبد اهللا والنضري بن أنس وأبو إسحاق الشيباين وأبو صخرة جامع بن بن مصرف وعبد امللك بن عمري وعدي بن ثابت وعون ب
شداد وثابت البناين وأشعث ابن أيب الشعثاء وحكيم بن الديلم ومحيد بن هالل وطلحة بن حيىي بن طلحة وأبو حصني وفرات بن 

  .وكان من أئمة االجتهادالسائب وليث بن أيب سليم وبكري بن عبد اهللا بن األشج ويونس بن أيب إسحاق وخلق كثري 

  .قال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث وقال العجلي كويف تابعي ثقة

    

أمحد بن عبد الرمحن بن وهب حدثنا عمي حدثين عبد اهللا بن عياش عن أبيه أن يزيد بن املهلب ملا ويل خراسان قال دلوين على 
آه رجالً فائقاً فلما كلمه رأى من خمربته أفضل من مرآته فقال إين رجل كامل خلصال اخلري فدل على أيب بردة األشعري فلما جاء ر

وليتك كذا وكذا من عملي فاستعفاه فأىب أن يعفيه فقال أيها األمري أال أخربك بشيء حدثنيه أيب إنه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا 
 عمالً وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ من توىل: "عليه وسلم قال هاته قال إنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وأن أشهد أيها األمري أين لست بأهل ملا دعوتين إليه فقال ما زدت على أن حرضتنا على نفسك ورغبتنا فيك " مقعده من النار
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ن له فقال أيها األمري أال فاخرج إىل عهدك فإين غري معفيك فخرج مث أقام فيهم ما شاء اهللا أن يقيم فاستأذن يف القدوم عليه فأذ
أحدثك بشيء حدثنيه أيب مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قال ملعون من سأل بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه اهللا مث 

  .منع سائله ما مل يسأل هجراً وأنا سائلك بوجه اهللا إال ما أعفيتين أيها األمري من عملك فأعفاه

  . عن أمحدرواه الروياين يف مسنده

  .قال ابن عيينة سأل عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن أيب موسى كم أتى عليك قال أشدان يعين أربعني وأربعني

روى اهليثم بن عدي عن ابن عياش املنتوف أنه مات سنة ثالث ومئة وقال أبو عبيد وخليفة : ذكر االختالف يف وفاة أيب بردة
  .مات وله بضع ومثانون سنة ووهم من قال مات سنة سبع ومئةوطائفة مات سنة أربع ومئة وقيل إنه 

  أيوب بن القرية

وهي أمه واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرارة النمري اهلاليل أعرايب أمي فصيح مفوه يضرب ببالغته املثل وفد على عبد امللك وعلى 
 خيلع احلجاج ويقوم بذلك ويشتمه فقال إمنا أنا احلجاج فأعجب بفصاحته مث بعثه رسوالً إىل ابن األشعث إىل سجستان فأمره أن

رسول فقال لتفعلن أو ألضربن عنقك ففعل فلما انتصر احلجاج جيء بابن القرية فقال أخربين عن أهل العراق قال أعلم الناس حبق 
م قال فأهل مصر قال وبباطل قال فأهل احلجاز قال أسرع الناس إىل فتنة وأعجزهم عنها قال فأهل الشام قال أطوع شيء ألمرائه

عبيد من علمت قال فأهل اجلزيرة قال أشجع فرسان وأقتل لألقران قال فأهل اليمن قال أهل مسع وطاعة مث سأله عن قبائل العرب 
  .وعن البلدان وهو جييب مث ضرب عنقه وندم عليه وذلك يف سنة أربع ومثانني طول أخباره ابن عساكر

  الوليد

 بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي الدمشقي الذي أنشأ جامع بين أمية بويع بعهد من أبيه وكان اخلليفة أبو العباس الوليد
مترفاً دميماً سائل األنف طويالً أمسر بوجهه أثر جدري يف عنفقته شيب يتبختر يف مشيه وكان قليل العلم مته يف البناء أنشأ أيضاً 

  .فه ورزق يف دولته سعادةمسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزخر

ففتح بوابة األندلس وبالد الترك وكان حلنة وحرص على النحو أشهراً فما نفع وغزا الروم مرات يف دولة أبيه وحج وقيل كان خيتم 
  .يف كل ثالث وختم يف رمضان سبع عشرة ختمة وكان يقول لوال أن اهللا ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحداً يفعل ذلك

بلة رحم اهللا الوليد وأين مثل الوليد افتتح اهلند واألندلس وكان يعطي قصاع الفضة أقسمها على القراء وقيل إنه قرأ قال ابن أيب ع
على املنرب يا ليتها بالضم وكان فيه عسف وجربوت وقيام بأمر اخلالفة وقد فرض للفقهاء واأليتام والزمىن والضعفاء وضبط األمور 

  .كر أخبارهفاهللا يساحمه وقد ساق ابن عسا

مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وتسعني وله إحدى ومخسون سنة وكان يف اخلالفة عشر سنني سوى أربعة أشهر وقربه بباب 
الصغري وقام بعد أخوه سليمان بعهد له من أبيهما عبد امللك وقد كان عزم على خلع سليمان من والية العهد لولده عبد العزيز 

عزيز وقال لسليمان بيعة يف أعناقنا فأخذه الوليد وطني عليه مث فتح عليه بعد ثالث وقد مالت عنقه وقيل فامتنع عليه عمر بن عبد ال
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خنقه باملنديل حىت صاحت أخته أم البنني فشكر سليمان لعمر ذلك وعهد إليه باخلالفة وله ترمجة طويلة يف تاريخ دمشق وغري 
  .ذلك

  محمد بن سعد

ة أبو القاسم القرشي الزهري املدين أخو عمر بن سعيد األمري وعامر بن سعد وعائشة بنت سعد ابن أيب وقاص مالك اإلمام الثق
  .حدث عن أبيه وعن عثمان بن عفان وأيب الدرداء وطائفة

    

حدث عنه ابناه إبراهيم وإمساعيل وأبو إسحاق السبيعي ويونس ابن جبري وإمساعيل بن أيب خالد ومجاعة روى مجلة صاحلة من العلم 
  .مث كان ممن قام على احلجاج مع ابن األشعث فأسر يوم دير اجلماجم فقتله احلجاج

قيل إنه ازم إىل املدائن فتجمع إليه ناس كثري مث حلق بالبصرة وكان مصرعه يف . روى له الشيخان والترمذي والنسائي والقزويين
  .سنة اثنتني ومثانني

  أخوه عامر

 مسع أباه وأسامة بن زيد وعائشة وأبا هريرة وجابر بن مسرة وعنه ابنه داود بن عامر وابنا ابن سعد بن أيب وقاص إمام ثقة مدين
  .إخوته وعمرو بن دينار والزهري وموسى بن عقبة وآخرون مات سنة أربع ومئة

  وأخوهما عمر

 روى له النسائي قتل هو وولداه ابن سعد أمري السرية الذين قاتلوا احلسني رضي اهللا عنه مث قتله املختار وكان ذا شجاعة وإقدام
  .صرباً

  وأخوهم عمرو

  ابن سعد قتل يوم احلرة 

  وأخوهم مصعب

  .ابن سعد بقي بالكوفة إىل سنة ثالث ومئة خرجوا له يف الكتب الستة

  وأخوهم إبراهيم

  .ابن سعد والد قاضي املدينة سعد بن إبراهيم حديثه يف الصحيحني

  وأخوهم عمير
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  .قتل أيضاً يوم احلرة

  إخوتهم إسماعيل ويحيى وعبد الرحمنو

  .هلم ذكر

  بشير بن كعب

ابن أيب الفقيه أبو أيوب احلمريي العدوي البصري العابد أحد املخضرمني قيل إن أبا عبيدة بن اجلراح استعمله على بعض األمور 
  .حدث عن أيب ذر وأيب الدرداء وأيب هريرة

والعالء بن زياد وثابت البناين ومجاعة وثقه النسائي وغريه وكان أحد القراء حدث عنه عبد اهللا بن بريدة وقتادة وطلق بن حبيب 
  .والزهاد رمحه اهللا

  أما بشير بن كعب

  .العلوي بفتح املوحدة فهو شاعر له ذكر كان يف دولة معاوية

  أبان بن عثمان

  .ابن عفان اإلمام الفقيه األمري وأبو سعد بن أمري املؤمنني أيب عمرو األموي املدين

  .مسع أباه وزيد بن ثابت حدث عنه عمرو بن دينار والزهري وأبو الزناد ومجاعة له أحاديث قليلة ووفادة على عبد امللك

قال ابن أيب الزناد عن أبيه عن أبان مسعت عثمان يقول من قال يف أول يومه وليلته بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض 
عليم ومل يضره ذلك اليوم شيء أو تلك الليلة فلما أصاب أبان الفاجل قال إين واهللا نسيت هذا الدعاء وال يف السماء وهو السميع ال
  .هذه الليلة ليمضي يف أمر اهللا

قال ابن سعد ثقة له أحاديث . حديث صحيح ورواه عن أبان منذر بن عبد اهللا احلزامي وحممد بن كعب القرظي أخرجه الترمذي
  .قال خليفة هو أخو عمرو وأمهما أم عمرو بنت جندب. ضح كثري أصابه الفاجل يف أواخر عمرهعن أبيه وكان به صمم وو

قال الواقدي كان والية أبان على املدينة سبع سنني وعن أيب الزناد قال مات أبان قبل عبد امللك بن مروان قال حيىي القطان فقهاء 
  .هماملدينة عشرة أبان بن عثمان وسعيد بن املسيب وذكر سائر

وعن عمرو بن شعيب قال ما رأيت . قال مالك حدثين عبد اهللا بن أيب بكر أن والده أبا بكر بن حزم كان يتعلم من أبان القضاء
  .أحداً أعلم حبديث وال فقه من أبان بن عثمان وقال خليفة إن أباناً تويف سنة مخس ومئة

  أخوه عمرو

  .د وعنه سعيد بن املسيب وعلي بن احلسني وأبو الزناد وآخرون ثقة ليس باملكثرابن عثمان قدمي املوت يروي عن أبيه وأسامة بن زي
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  مورق

العجلي اإلمام أبو املعتمر البصري يروي عن عمر وأيب ذر وأيب الدرداء وطائفة ممن مل يلحق السماع منهم فذلك مرسل وروى عن 
العنربي وقتادة بن دعامة وعاصم األحول ومحيد الطويل حدث عنه توبة . ابن عمر وجندب بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر وعدة

  .وإمساعيل بن أيب خالد ومجاعة

يوسف بن عطية حدثنا معلى بن زياد قال قال مورق العجلي . قال ابن سعد كان ثقة عابداً تويف يف والية عمر بن هبرية على العراق
مت يف عشر سنني وما قلت شيئاً قط إذا غضبت أندم عليه ما من أمر يبلغين أحب إيل من موت أحب أهلي إيل وقال تعلمت الص

  .إذا زال غضيب

روى محاد بن زيد عن مجيل بن مرة قال كان مورق رمحه اهللا جييئنا فيقول أمسكوا لنا هذه الصرة فإن احتجتم فأنفقوها فيكون 
  .آخر عهده ا

    

 املال فال يأيت عليه مجعة وعنده منه شيء وكان يأيت األخ قال جعفر بن سليمان حدثنا بعض أصحابنا قال كان مورق يتجر فيصيب
  .فيعطيه األربع مئة واخلمس مئة ويقول ضعها لنا عندك مث يلقاه بعد فيقول شأنك ا ال حاجة يل فيها

حممد بن سعد حدثنا حيىي بن خليف حدثنا هشام بن حسان عن مورق قال ما امتألت غضباً قط ولقد سألت اهللا حاجة منذ 
  .رين سنة فما شفعين فيها وما سئمت من الدعاءعش

أنبأنا أمحد بن سالمة عن أمحد بن حممد أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا فاروق حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا داود بن شبيب 
صالة اجلماعة على فضل : "حدثنا مهام عن قتادة عن مورق عن أيب األحوص عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".صالة الرجل وحده مخسة وعشرون درجة

  أبو سالم

  .ممطور احلبشي مث الدمشقي األسود األعرج وقيل إمنا قيل له احلبشي نسبة إىل حي من محري فاهللا أعلم من جلة العلماء بالشام

ني يرسلون عن الكبار وروى أيضاً حدث عن حذيفة وثوبان وعلي وأيب ذر وعمرو بن عبسة وكثري من ذلك مراسيل كعادة الشامي
  .عن أيب أمامة الباهلي وعبد الرمحن بن غنم وأيب أمساء الرحيب وأيب مالك األشعري والنعمان بن بشري وطائفة

وقد ذكر أبو مسهر أن أبا سالم مسع من عبادة بن الصامت ببيت املقدس حدث عنه حفيداه يزيد ومعاوية ابنا سالم ومكحول 
  . يزيد وعبد اهللا بن العالء بن زبر واألوزاعي وطائفة وعمر دهراًوعبد الرمحن ابن

وثقه أمحد العجلي وغريه وقد كان كتب إىل حيىي بن أيب كثري بأحاديث من مروياته واستقدمه عمر بن عبد العزيز يف خالفته إليه 
ققت علي فاعتذر إليه عمر وأكرمه تويف سنة على الربيد ليشافهه مبا مسع من ثوبان يف حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له ش

  .نيف ومئة فإن كان األوزاعي شافهه فهو أكرب شيخ له

  مالك بن أسماء
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ابن خارجة الفزاري من فحول الشعراء له وفادة على عبد امللك ابن مروان وكان عامالً على احلرية للحجاج وكان مجيالً وسيماً 
  : ومن شعره

  قطع الليل عبرة ونحيباأ  قد لقيت أمس كئيباً ربما

 الموت طالبا ورقيبا إن  أيها المشفق الملح حذاراً

  أبو األشعث

الصنعاين من كبار علماء دمشق ويف امسه أقوال أقواها شراحيل ابن آدة حدث عن عبادة بن الصامت وثوبان وشداد بن أوس وأيب 
ة اجلرمي وحسان بن عطية وحيىي الذماري وعبد الرمحن بن يزيد هريرة وأيب ثعلبة اخلشين وأوس بن أوس وطائفة حدث عنه أبو قالب

  .بن جابر ومجاعة

وثقه أمحد بن عبد اهللا وغريه قال حممد بن سعد هو مياين نزل دمشق وقال احلافظ ابن عساكر لعله من صنعاء اليمن فرتل صنعاء 
  .دمشق

  . يكادان يصرحان باللقاء وهو ال يقنع باملعاصرةقلت تويف بعد املئة ومل خيرج له البخاري وال أليب سالم ألما ال

ويف صحيح مسلم عن أيوب عن أيب قالبة قال كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو األشعث فقالوا أبو األشعث أبو 
 فكان فيما غنمنا األشعث فجلس فقالوا له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا

آنية من فضة فأمر معاوية رجالً أن يبيعها يف أعطيات الناس فتسارع الناس يف ذلك فقام عبادة بن الصامت فقال إين مسعت رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب احلديث

  ربعي بن حراش

مرمي الغطفاين مث العبسي الكويف املعمر أخو العبد الصاحل مسعود الذي ابن جحش بن عمرو اإلمام القدوة الويل احلافظ احلجة أبو 
تكلم بعد املوت مسع من عمر بن اخلطاب يوم اجلابية وعلي بن أيب طالب وأيب موسى األشعري وأيب مسعود البدري وحذيفة بن 

  .اليمان وأيب بكرة الثقفي وعدة

عمران بن عيينة عن عبد . مللك بن عمري وحصني بن عبد الرمحن وآخرونحدث عنه أبو مالك األشجعي ومنصور بن املعتمر وعبد ا
  .امللك بن عمري عن ربعي بن حراش قال خطبنا عمر باجلابية

قال حممد بن علي السلمي رأيت ربعي بن . وعن الكليب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل حراش بن جحش فخرق كتابه
  . قربوس سرجه مث غطاه ومرحراش مر بعشار ومعه مال فوضعه على

قال األصمعي أتى رجل احلجاج فقال إن ربعي بن حراش زعموا ال يكذب وقد قدم ولداه عاصيني قال فبعث إليه احلجاج فقال ما 
  .فعل ابناك قال مها يف البيت واهللا املستعان فقال له احلجاج بن يوسف مها لك وأعجبه صدقه

    

وا من ذكرت يا أبا سفيان قال ذكرت ربيعاً وتدرون من ربعي كان ربعي من أشجع زعم قومه ورواها الثوري عن منصور وزاد قال
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  .أنه مل يكذب قط

الربجالين حدثنا حممد بن جعفر بن عون أنبأنا بكر بن حممد العابد . قال أمحد بن عبد اهللا العجلي ربعي ثقة وقال ابن خراش صدوق
 ال تفتر أسنانه ضاحكاً حىت يعلم أين مصريه قال احلارث فأخرب الذي غسله أنه مل عن احلارث الغنوي قال آىل ربعي بن حراش أن

  .يزل متبسماً على سريره وحنن نغسله حىت فرغنا منه رمحة اهللا عليه

قال علي بن املديين بنو حراش ثالثة ربعي وربيع ومسعود قال منصور بن املعتمر سعي إىل احلجاج بأنك ضربت البعث على ابين 
  . فعصيا فبعث إليه فإذا هو شيخ منحن فقال ما فعل ابناك قال مها يف البيت قال فحمله وكساه وأوصى به خرياًربعي

أخربنا إسحاق الصفار أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم اللبان أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو أمحد الغساين حدثنا علي بن 
ن حممد بن رياح األشجعي حدثنا أيب عن عبيدة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي قال كنا أربعة إخوة العباس البجلي حدثنا جعفر ب

فكان الربيع أكثرنا صالة وصياماً يف اهلواجر وإنه تويف فبينا حنن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفناً إذا كشف الثوب عن وجهه فقال 
عيسى أبعد املوت قال نعم إين لقيت ريب بعدكم فلقيت رباً غري غضبان واستقبلين السالم عليكم فقال القوم عليكم السالم يا أخا 

بروح ورحيان وإستربق أال وإن أبا القاسم ينتظر الصالة علي فجعلوين مث كان مبرتلة حصاة رمي ا يف طست فنمي احلديث إىل 
  ".يتكلم رجل من أميت بعد املوت: "يقولعائشة رضي اهللا عنها فقالت أما إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .قال أبو نعيم ورواه عن عبد امللك زيد بن أيب أنيسة وإمساعيل ابن أيب خالد والثوري وابن عيينة وما رفعه سوى عبيدة

بد وبه قال أبو نعيم حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عاصم بن علي حدثنا املسعودي عن ع
فذكر حنوه .. امللك بن عمري عن ربعي قال مات أخ لنا فسجيناه فذهبت يف التماس كفنه فرجعت وقد كشف الثوب وهو يقول 

وفيه وعدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يذهب حىت أدركه قال فما شبهت خروج نفسه إال كحصاة ألقيت يف ماء 
قال هارون بن حامت حدثونا أن ربيعاً . ث أن رجالً من هذه األمة يتكلم بعد املوتفرسبت فذكر ذلك لعائشة فقالت قد كنا نتحد

تويف سنة إحدى ومثانني وقال خليفة بعد اجلماجم سنة اثنتني ومثانني وقال أبو بكر بن أيب شيبة وعلي بن املديين وغريمها مات يف 
  .ل أبو عبيد سنة مئة وقال املدائين وابن معني سنة أربع ومئةخالفة عمر بن عبد العزيز وقال ابن منري تويف سنة إحدى ومئة وقا

  أبو ظبيان

اجلنيب الكويف وامسه حصني بن جندب بن عمرو من علماء الكوفة يروي عن عمر وعلي وحذيفة والظاهر أن ذلك ليس مبتصل 
ن عبد الرمحن وعطاء بن السائب وروى عن جرير بن عبد اهللا وأسامة بن زيد وابن عباس وطائفة حدث عنه ابنه قابوس وحصني ب

  .وسليمان األعمش ومجاعة وثقه غري واحد وهو جممع على صدقه وحديثه يف الكتب كلها

  .وكان ممن غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة مخسني تويف سنة تسع ومثانني وقيل سنة تسعني

  أبو عبيدة
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يقال امسه عامر ولكن ال يرد إال بالكنية روى عن أبيه شيئاً وأرسل عنه أشياء ابن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل الكويف أخو عبد الرمحن 
وروى عن أيب موسى األشعري وعائشة وكعب بن عجرة ومجاعة وعن مسروق وعلقمة حدث عنه إبراهيم النخعي وسامل األفطس 

  . تويف سنة إحدى ومثاننيوسعد بن إبراهيم وخصيف اجلزري وأبو إسحاق اجلزري وأبو إسحاق السبيعي وآخرون وثقوه

  طويس

املدين أحد من يضرب به املثل يف صناعة الغناء امسه أبو عبد املنعم عيسى بن عبد اهللا وكان أحول طواالً وكان يقال أشأم من 
 وولد طويس قيل ألنه ولد يوم وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وفطم يوم موت أيب بكر وبلغ يوم مقتل عمر وتزوج يوم مقتل عثمان

  .مات سنة اثنتني وتسعني. له يوم مقتل علي رضي اهللا عنهم

  موسى بن طلحة

ابن عبيد اهللا اإلمام القدوة أبو عيسى القرشي التيمي املدين نزيل الكوفة روى عن أبيه وعن عثمان وعلي وأيب ذر وأيب أيوب 
  .وعائشة وأيب هريرة وغريهم

    

ى وأوالد إخوته معاوية وموسى ابنا إسحاق بن طلحة وطلحة وإسحاق ابنا حيىي حدث عنه ولده عمران وحفيده سليمان بن عيس
بن طلحة ومساك بن حرب وبيان بن بشر وعبد امللك بن عمري وعثمان بن عبد اهللا ابن موهب وابناه حممد وعمرو ابنا عثمان 

  .وآخرون

أوالد أبيه قتل معه يوم اجلمل وكان عابداً نبيالً مث قال أبو حامت الرازي هو أفضل ولد طلحة بعد حممد قلت كان حممد هذا أكرب 
أفضلهم موسى صاحب الترمجة مث عيسى بن طلحة مث حيىي بن طلحة مث يعقوب بن طلحة أحد األجواد قتل يوم احلرة مث زكريا بن 

  .طلحة سبط أيب بكر الصديق مث إسحاق بن طلحة مث عمران بن طلحة وهلم أوالد وعقب

  .املهدي وثقه أمحد العجلي وغريهقيل كان موسى يسمى 

وروى األسود بن شيبان عن خالد بن مسري قال ملا ظهر املختار الكذاب بالكوفة هرب منه ناس فقدموا علينا البصرة فكان منهم 
وماً موسى بن طلحة وكان يف زمانه يرون أنه املهدي فغشيناه فإذا هو رجل طويل السكوت شديد الكآبة واحلزن إىل أن رفع رأسه ي
فقال واهللا ألن أعلم أا فتنة هلا انقضاء أحب إيل من كذا وكذا وأعظم اخلطر فقال رجل يا أبا حممد وما الذي ترهب أن يكون 

أعظم من الفتنة قال اهلرج قالوا وما اهلرج قال كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدثونا القتل القتل حىت تقوم الساعة 
  .وهم على ذلك

ن موسى بن طلحة قال صحبت عثمان رضي اهللا عنه ثنيت عشرة سنة قال ابن موهب رأيت موسى بن طلحة خيضب بالسواد وع
وقال عيسى بن عبد الرمحن رأيت على موسى بن طلحة برنس خز روى صاحل بن موسى الطلحي عن عاصم بن أيب النجود قال 

ر األسدي وحيىي بن يعمر وورد مثل هذا القول عن عبد امللك بن عمري فصحاء الناس ثالثة موسى بن طلحة التيمي وقبيصة بن جاب
  .مات موسى يف آخر سنة ثالث ومئة
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أخربنا أمحد بن سالمة عن أمحد بن حممد التيمي إجازة أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن خالد حدثنا احلارث 
مالك األشجعي عن موسى بن طلحة عن أيب أيوب األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه بن حممد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو 

  ".أسلم وغفار وجهينة وأشجع ومن كان من بين كعب موايل دون الناس واهللا رسوله موالهم: "وسلم قال

  عيسى بن طلحة

 هريرة وعبد اهللا بن عمرو وطائفة حدث عنه ابن عبيد اهللا أبو حممد القرشي التيمي املدين أحد اإلخوة حدث عن أبيه ومعاوية وأيب
حممد بن إبراهيم وطلحة بن حيىي بن طلحة والزهري وآخرون وكان من احللماء األشراف والعلماء الثقات وفد على معاوية وعاش 

  .إىل حدود سنة مئة

  : وروى أيوب بن عباية عن سليمان بن مرباع قال دخل رجل إىل عيسى بن طلحة فأنشد عيسى

 وهل للعاشقين قلوب فقلت  لو عذبت قلبك الرعوى نيقولو

 لفؤادي من هواه طبيب وما  عدمت فؤادي كيف عذبه الهوى

فقام الرجل فأسبل إزاره ومضى إىل باب احلجرة ويتبختر مث يرجع حىت عاد إىل جملسه طرباً وقال أحسنت فضحك عيسى 
  .وجلساؤه لطرب الرجل

  محمد بن طلحة

ته وتأهله ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل شاباً يوم اجلمل مل يزل به أبوه حىت سار معه وأمه هي امللقب بالسجاد لعباد
  .محنة بنت جحش وسيأيت ابنه إبراهيم

  إسحاق بن طلحة

بن ربيعة حدث عن أبيه وعائشة وعنه ابنه معاوية وابن أخيه إسحاق بن حيىي وهو ابن خالة معاوية بن أيب سفيان وجده هو عتبة 
  .واله معاوية خراج خراسان فمات هناك يف سنة ست ومخسني أرخه املدائين

  عائشة بنت طلحة

ابن عبيد اهللا التيمية بنت أخت أم املؤمنني عائشة أم كلثوم بنيت الصديق تزوجها ابن خاهلا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر 
ئة ألف دينار قيل وكانت أمجل نساء زماا وأرأسهن وحديثها خمرج يف الصديق مث بعده أمري العراق مصعب فأصدقها مصعب م

  : الصحاح وملا قتل مصعب بن الزبري تزوجها عمر بن عبيد اهللا التيمي فأصدقها ألف ألف درهم ويف ذلك يقول الشاعر

  وتبيت سادات الجيوش جياعا  الفتاة بألف ألف كامل بضع

أيب عمرة وابن أخيها طلحة ابن حيىي وابن أخيها اآلخر معاوية بن إسحاق وابن ابن أخيها روت عن خالتها عائشة وعنها حبيب بن 
  .موسى عبيد اهللا بن إسحاق وفضيل الفقيمي وآخرون
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  .وفدت على هشام بن عبد امللك فاحترمها ووصلها جبملة كبرية وثقها حيىي بن معني

    

ت إن تزوجت مصعباً فهو عليها كظهر أمها فتزوجته فسألت عن ذلك هشيم أنبأنا مغرية عن إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قال
  .بقيت إىل قريب من سنة عشر ومئة باملدينة. فأمرت أن تكفر فأعتقت غالماً هلا مثن ألفني رواه سعيد يف سننه

  عمران بن طلحة ابن عبيد اهللا

مد ومعاوية بن إسحاق وسعد بن طريف قال أمحد العجلي  قدمي الوفاة حدث عن أبيه وأمه محنة وعلي وعنه ابنا أخيه إبراهيم بن حم
.تابعي ثقة وقيل انقرض عقبه ويقال ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  عكرمة

ابن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية سيد بين خمزوم يف زمانه أبو عبد اهللا وأخو الفقيه أيب بكر مسع أباه وابن عمرو 
لمة حدث عنه ابناه عبد اهللا وحممد والزهري وحيىي بن حممد بن صيفي قال ابن سعد هو قليل احلديث ثقة قلت تويف السهمي وأم س

  .بعد املئة

  أبو الجوزاء

أوس بن عبد اهللا الربعي البصري من كبار العلماء حدث عن عائشة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن العاص روى عنه أبو 
بن مالك النكري وبديل بن ميسرة ومجاعة وكان أحد العباد الذين قاموا على احلجاج فقيل إنه قتل يوم األشهب العطاردي وعمرو 

  .اجلماجم

  .روى محاد بن زيد عن عمرو بن مالك مسع أبا اجلوزاء يقول ما لعنت شيئاً قط وال أكلت شيئاً ملعوناً قط وال آذيت أحداً قط

  .قلت انظر إىل هذا السيد واقتد به

وروى عنه عمرو بن مالك قال ألن أجالس اخلنازير أحب إيل من أن أجالس أحداً من أهل . نه قال ما ماريت أحداً قطوعنه أ
  .األهواء

وكان أبو اجلوزاء قوياً باملرة روى نوح بن قيس عن سليمان الربعي قال كان أبو اجلوزاء يواصل أسبوعاً ويقبض على ذراع الشاب 
  .فيكاد حيطمها

  شهر بن حوشب

أبو سعيد األشعري الشامي موىل الصحابية أمساء بنت يزيد األنصارية كان من كبار علماء التابعني حدث عن موالته أمساء وعن أيب 
  .هريرة وعائشة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وأم سلمة وأيب سعيد اخلدري وعدة

عنه قتادة ومعاوية بن قرة واحلكم بن عتيبة وأبو بشر وقرأ القرآن على ابن عباس ويرسل عن بالل وأيب ذر وسلمان وطائفة حدث 
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جعفر ابن أيب وحشية ومقاتل بن حيان وداود بن أيب هند وأشعث بن عبد اهللا احلداين وأبو بكر اهلذيل وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم 
  .وعبيد اهللا بن زياد املكي وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وعبد احلميد بن رام وخلق سواهم

أبان بن صمعة قال قلت لشهر يا أبا سعيد وا كناه مسلم والنسائي وعن حنظلة عن شهر قال عرضت القرآن على ابن عباس سبع 
  .مرات وعن ابن أيب يك قال قرأت القرآن على ابن عباس وابن عمر ومجاعة فما رأيت أحداً أقرأ من شهر بن حوشب

  .أيب هريرة وأيب سعيد وأم سلمة وجندب بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عمرورواه البخاري يف ترمجة شهر مث قال مسع من 

علي بن عياش حدثنا عبد احلميد بن رام قال أتى على شهر بن حوشب مثانون سنة ورأيته يعتم بعمامة سوداء طرفها بني كتفيه 
لى بالل بن مرداس الفزاري حبواليا فأجازه وعمامة أخرى قد أوثق ا وسطه سوداء ورأيته خمضوباً خضابة سوداء يف محرة ووفد ع

  .بأربعة آالف درهم فأخذها

إمساعيل بن عياش حدثنا عثمان بن نويرة دعي شهر بن حوشب إىل وليمة وأنا معه فدخلنا فأصبنا من طعامهم فلما مسع شهر املزمار 
  .وضع أصبعيه يف أذنيه وخرج

  . حديثه وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول شهر ليس به بأسروى حرب الكرماين عن أمحد بن حنبل شهر ثقة ما أحسن

وقال الترمذي قال حممد يعين البخاري شهر حسن احلديث وقوى أمره وقال إمنا تكلم فيه ابن عون مث إنه روى عن رجل عنه وقال 
  .أمحد العجلي ثقة وروى عباس عن حيىي بن معني شهر ثبت

النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي ال حيتج به وال يتدين حبديثه وقال أبو حامت الرازي ليس وقال أبو زرعة وغريه ال بأس به وقال 
هو بدون أيب الزبري املكي وال حيتج به وروى معاوية بن صاحل وأمحد بن زهري عن حيىي بن معني ثقة وروى النضر بن مشيل عن عبد 

  .اهللا بن عون قال إن شهراً تركوه

 قدم شهر على احلجاج فحدث بالعراق ومل يوقف منه على كذب وكان رجالً يتنسك وقال قال أبو وقال صاحل بن حممد جزرة
  .قلت يعين االحتجاج وعدمه. حفص الفالس كان حيىي بن سعيد القطان ال حيدث عن شهر وكان عبد الرمحن حيدث عنه

    : ل فأخذ خريطة فيها دراهم فقيل فيهوروى حيىي بن أيب بكري الكرماين عن أبيه قال كان شهر بن حوشب على بيت املا

 يأمن القراء بعدك يا شهر فمن  باع شهر دينه بخريطة لقد

  من ابن جرير إن هذا هو الغدر  أخذت بها شيئاً طفيفاً وبعته

أما رواية حيىي ف. قلت إسنادها منقطع ولعلها وقعت وتاب منها أو أخذها متأوالً أن له يف بيت مال املسلمني حقاً نسأل اهللا الصفح
  .القطان عن عباد بن منصور قال حججت مع شهر ابن حوشب فسرق عيبيت فما أدري ما أقول

  .ومن مليح قول شهر من ركب مشهوراً من الدواب ولبس مشهوراً من الثياب أعرض اهللا عنه وإن كان كرمياً

 رب العاملني فحسن ومن فعله بذخاً وتيهاً وفخراً أذله قلت من فعله ليعز الدين ويرغم املنافقني ويتواضع مع ذلك للمؤمنني وحيمد
  .اهللا وأعرض عنه فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس مبختال وال تياه فأعرض عنه فإنه أمحق مغرور بنفسه

بو إسحاق قال أبو بشر الدواليب شهر ال يشبه حديثه حديث الناس كأنه مولع بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله أ
  .السعدي
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الطيالسي حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر قال شعبة فلقيت عبد اهللا بن عطاء فسألته فقال 
حدثين زياد ابن خمراق فقدمت على زياد فسألته فقال حدثين رجل من بين ليث عن جماهد عن شهر عن حديث عقبة عن عمر يف 

  .الوضوء

ال : "بن معاذ سألت ابن عون عن حديث هالل بن أيب زينب عن شهر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوقال معاذ 
  .فقال ابن عون ما يصنع بشهر إن شعبة قد ترك شهراً" جتف األرض من دم الشهيد حىت تبتدره زوجتاه

وقال أمحد بن حنبل عبد . صدوق إال أنه حيدث عن شهروقال علي بن حفص املدائين سألت شعبة عن عبد احلميد بن رام فقال 
  .احلميد بن رام حديثه مقارب من حديث شهر وكان حيفظها كأنه يقرأ سورة وهي سبعون حديثاً

قال سيار بن حامت حدثنا جعفر بن سليمان عن أيب بكر اهلذيل عن شهر بن حوشب قال ملا قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مئة سنة ال 
  : أنشأ يقوليضحك مث 

  فوجه األرض مغبر قبيح  تغيرت البالد ومن عليها

 بشاشة الوجه المليح وقل  كل ذي لون وطعم تغير

لكل : "إسحاق بن املنذر شيخ صدوق قال حدثنا عبد احلميد بن رام عن شهر عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".نيب حرم وحرمي املدينة

  .،46هود " إنه عمل غري صاحل: "شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأثابت البناين عن 

ثابت البناين عن شهر عن أم سلمة . احلكم بن عتيبة عن شهر عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن كل مسكر ومفتر
  .،53وال يبايل الزمر " اًإن اهللا يغفر الذنوب مجيع: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ

  .فهذا ما استنكر من حديث شهر يف سعة روايته وما ذاك باملنكر جداً

وقال يعقوب بن سفيان شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة قلت الرجل غري مدفوع . يعقوب بن شيبة شهر ثقة طعن فيه بعضهم
  .عن صدق وعلم واالحتجاج به مترجح

  ذكر االختالف في تاريخ موته

قال صاحبه عبد احلميد بن رام تويف سنة مئة وتبعه على ذلك املدائين واهليثم بن عدي وخليفة وآخرون ويروى أنه تويف سنة مثان 
وتسعني ومل يصح وأما حيىي بن بكري فقال مات سنة إحدى عشرة ومئة فاهللا أعلم وقال الواقدي وكاتبه سنة اثنيت عشرة ويعضده 

  . بن حوشب وتركته عمداً مل آخذ عنهأن شعبة يقول أدركت شهر

  .قلت ومولده يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه وطلب العلم بعد اخلمسني يف أيام معاوية

  عمر بن عبد اهللا

ابن أيب ربيعة بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة شاعر قريش يف وقته أبو اخلطاب املخزومي وكان يتغزل بالثريا 
  .العبشمية
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مولده ليلة مقتل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وشعره سائر مدون غزا البحر فأحرق العدو سفينته فاحترق يف حدود سنة ثالث 
  .وتسعني وما بني رمحه اهللا

  يحيى بن وثاب

  .القراءاإلمام القدوة املقرئ الفقيه شيخ القراء األسدي الكاهلي موالهم الكويف أحد األئمة األعالم قد ذكرته يف طبقات 

    

قال أبو نعيم احلافظ اسم أبيه وثاب بزدويه بن ماهويه سباه جماشع ابن مسعود السلمي من قاشان إذ افتتحها وكان وثاب من أبناء 
أشرافها مث وقع يف سهم ابن عباس فسماه وثاباً وتزوج فولد له حيىي مث استأذن ابن عباس يف الرجوع إىل قاشان فأذن له فدخل هو 

 الكوفة فقال حيىي يا أبت إين آثرت العلم على املال فأذن له يف املقام فأقبل على القرآن وتال على أصحاب علي وابن وابنه حيىي
مسعود حىت صار أقرأ أهل زمانه فأورث وثاب عقبه فحازوا رئاسة الدارين ألن حيىي فاق نظراءه يف القرآن واآلثار وفاق خالد بن 

سة الدنيا والواليات واتصلت رئاسة عقبه إىل أيامنا بأصبهان وهلم الصيت والذكر يف الثروة والتناية وثاب وولداه أزهر وخملد يف رئا
  .واحلظ اجلسيم من اجلاللة والنباهة

قلت حدث عن ابن عباس وابن عمر وروى مرسالً عن عائشة وأيب هريرة وابن مسعود وروى أيضاً عن ابن الزبري ومسروق 
وقال أبو عمرو الداين أخذ حيىي بن وثاب القراءة عرضاً عن . يد وعبيدة السلماين وأيب عمرو الشيباينوعلقمة وزر واألسود بن يز

  .علقمة ومسروق واألسود والشيباين والسلمي

قلت الثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نضيلة صاحب علقمة فتحفظ عليه كل يوم آية قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال 
  .بن وثاب من عبيد آية آية وكان واهللا قارئاًتعلم حيىي 

قلت قرأ عليه األعمش وطلحة بن مصرف وأبو حصني ومحران ابن أعني وطائفة وحدث عنه عاصم وأبو العميس عتبة املسعودي 
  .وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباين وقتادة وحبيب بن أيب ثابت واألعمش وعدة

يقول حدثين حيىي بن وثاب وكنت إذا رأيته قد جثا قلت هذا وقف للحساب فيقول أي رب قال عطاء بن مسلم كان األعمش 
  .أذنبت كذا فعفوت عين فال أعود وأذنبت كذا فعفوت عين فال أعود

حيىي بن عيسى الرملي عن األعمش قال كان حيىي بن وثاب من أحسن الناس قراءة رمبا اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته 
  .قرأ ال تسمع يف املسجد حركة كأن ليس يف املسجد أحدوكان إذا 

قال أمحد العجلي هو . محيد بن عبد الرمحن حدثنا أيب عن األعمش كان حيىي إذا قضى صالته مكث ملياً تعرف فيه كآبة الصالة
 م يوماً مث تركتابعي ثقة مقرئ يؤم قومه وقد أمر احلجاج أن ال يؤم بالكوفة إال عريب واستثىن حيىي بن وثاب فصلى.  

قال حيىي بن آدم مسعت احلسن بن صاحل يقول . قال عبيد اهللا بن موسى كان األعمش يقول حيىي بن وثاب أقرأ من بال على تراب
  .قرأ حيىي على علقمة وقرأ علقمة على ابن مسعود فأي قراءة أفضل من هذه

قال اهليثم بن عدي وغريه مات حيىي . اب أقرأ من حيىي بن وثابقال خملد بن خداش مسعت األعمش يقول ما رأيت أحداً بال يف التر
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  .بن وثاب سنة ثالث ومئة

  .هذا حسن نظيف اإلسناد. روى مجاعة عن أيب إسحاق عن حيىي عن ابن عمر حديث من راح إىل اجلمعة فليغتسل

  خالد ابن خليفة يزيد

ي الدمشقي أخو اخلليفة معاوية والفقيه عبد الرمحن روى عن أبيه ابن معاوية بن أيب سفيان اإلمام البارع أبو هاشم القرشي األمو
  .وعن دحية ومل يلقه

وعنه رجاء بن حيوة وعلي بن رباح والزهري وأبو األعيس اخلوالين قال الزبري بن بكار كان موصوفاً بالعلم وقول الشعر وقيل دار 
  .احلجارة كانت داره وقد صارت اليوم قيسارية للذهب املمدود

وروى الزهري أن خالداً كان يصوم األعياد اجلمعة والسبت واألحد قلت .  أبو زرعة الدمشقي وهو وأخواه من صاحلي القومقال
  : أجاز شاعراً مبئة ألف لقوله فيه

 جميعاً إننا لعبيد فقاال  سألت الندى والجود حران أنتما

 وقاال خالد بن يزيد علي  فمن موالكما فتطاوال فقلت

الد للخالفة عند موت أخيه معاوية فلم يتم ذلك وغلب على األمر مروان بشرط أن خالداً ويل عهده قيل دد عبد وقد ذكر خ
امللك بن مروان خالداً وسطا عليه فقال أددين ويد اهللا فوقك مانعة وعطاؤه دونك مبذول قال األصمعي قيل خلالد بن يزيد ما 

  .ل األمل قيل فما أرجى شيء قال العملأقرب شيء قال األجل قيل فما أبعد شيء قا

وعنه قال إذا كان الرجل جلوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد متت خسارته قال ابن خلكان كان خالد يعرف الكيمياء وصنف فيها ثالث 
  .وهذا مل يصح قيل تويف سنة أربع أو مخس ومثانني وقيل سنة تسعني. رسائل

  المهلب

    

  .ب أبو سعيد املهلب بن أيب صفرة ظامل ابن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو األزدي العتكي البصرياألمري البطل قائد الكتائ

  .ولد عام الفتح وقيل بل ذلك أبوه حدث املهلب عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ومسرة بن جندب وابن عمر والرباء بن عازب

رتد قوم املهلب فقاتلهم عكرمة بن أيب جهل وظفر به وبعث روى عنه مساك بن حرب وأبو إسحاق وعمر بن سيف قال ابن سعد ا
بذراريهم إىل الصديق فيهم أبو صفرة مراهقاً مث نزل البصرة وقال خليفة سنة أربع وأربعني غزا املهلب اهلند وويل اجلزيرة البن الزبري 

  .وحارب اخلوارج مث ويل خراسان

  .ا دوخ األزارقة ولقد قتل منهم يف ملحمة أربعة آالف ومثان مئةوقال غري واحد إن احلجاج بالغ يف احترام املهلب مل

وروى احلسن بن عمارة عن أيب إسحاق قال ما رأيت أمرياً قط أفضل وال أسخى وال أشجع من املهلب وال أبعد مما يكره وال 
  .أقرب مما حيب

ه ومرتلته من علي واحلسن يف زهده وفصاحته قال حممد بن سالم اجلمحي كان بالبصرة أربعة ليس مثلهم األحنف يف حلمه وعفاف
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  .وسخائه وحمله من القلوب واملهلب بن أيب صفرة فذكر أمره وسوار القاضي يف عفافه وحتريه للحق

  .وعن املهلب قال يعجبين يف الرجل أن أرى عقله زائداً على لسانه

  . مناقب امللك العفووروى روح بن قبيصة عن أبيه قال املهلب ما شيء أبقى للملك من العفو خري

قلت ينبغي أن يكون العفو من امللك عن القتل إال يف احلدود وأن ال يعفو عن وال ظامل وال عن قاض مرتش بل يعجل بالعزل 
  .ويعاقب املتهم بالسجن فحلم امللوك حممود إذا ما اتقوا اهللا وعملوا بطاعته

  .تني ومثانني وقيل يف سنة ثالث وويل خراسان بعده ابنه يزيد ابن املهلبقيل تويف املهلب غازياً مبرو الروذ يف ذي احلجة سنة اثن

  جميل بن عبد اهللا

  .ابن معمر أبو عمرو العذري الشاعر الشهري صاحب بثينة له شعر يف الذروة لطافة ورقة وبالغة

وث التغليب النصراين مقدم الشعراء بقي إىل حدود سنة مئة وكان معه يف زمانه األخطل شاعر عبد امللك بن مروان وامسه غياث بن غ
وشاعر وقته جرير ابن اخلطفى وشاعر العصر الفرزدق ااشعي وشاعر قريش عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي وكثري عزة 

دين عبد اهللا ولد عبد الرمحن بن األسود اخلزاعي املدين وشاعر املدينة عبد اهللا بن قيس الرقيات الذي يتغزل يف كثرية واألحوص امل
بن حممد بن عبد اهللا بن عاصم بن ثابت بن أيب األقلح وزياد األعجم أحد البلغاء وعدي بن زيد يعرف بابن الرقاع األبرص أما 

  .عدي بن زيد احلماد العبادي فقدمي نصراين شاعر مفلق

  علي ابن الحسين

 اإلمام زين العابدين اهلامشي العلوي املدين يكىن أبا احلسني ابن األمام بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف السيد
ويقال أبو احلسن ويقال أبو حممد ويقال أبو عبد اهللا وأمه أم ولد امسها سالمة سالفة بنت ملك الفرس يزدجرد وقيل غزالة ولد يف 

  .سنة مثان وثالثني ظناً

ه ثالث وعشرون سنة وكان يومئذ موعوكاً فلم يقاتل وال تعرضوا وحدث عن أبيه احلسني الشهيد وكان معه يوم كائنة كربالء ول
له بل أحضروه مع آله إىل دمشق فأكرمه يزيد ورده مع آله إىل املدينة وحدث أيضاً عن جده مرسالً وعن صفية أم املؤمنني وذلك 

 اهللا بن عباس وأم سلمة واملسور بن يف الصحيحني وعن أيب هريرة وعائشة وروايته عنها يف مسلم وعن أيب رافع وعمه احلسن وعبد
خمرمة وزينب بنت أيب سلمة وطائفة وعن مروان بن احلكم وعبيد اهللا بن أيب رافع وسعيد بن املسيب وسعيد بن مرجانة وذكوان 

  .موىل عائشة وعمرو بن عثمان بن عفان وليس باملكثر من الرواية

د اهللا والزهري وعمرو بن دينار واحلكم بن عتيبة وزيد بن أسلم وحيىي بن حدث عنه أوالده أبو جعفر حممد وعمر وزيد املقتول وعب
سعيد وأبو الزناد وعلي بن جدعان ومسلم البطني وحبيب بن أيب ثابت وعاصم بن عبيد اهللا وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 

 املكي وأبو حازم األعرج وعبد اهللا بن مسلم بن وأبوه عمر والقعقاع بن حكيم وأبو األسود يتيم عروة وهشام بن عروة وأبو الزبري
  .وقد حدث عنه أبو سلمة وطاووس ومها من طبقته. هرمز وحممد بن الفرات التميمي واملنهال بن عمرو وخلق سواهم

 عالياً قال ابن سعد هو علي األصغر وأما أخوه علي األكرب فقتل مع أبيه بكربالء وكان علي بن احلسني ثقة مأموناً كثري احلديث
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  .رفيعاً ورعاً

    

وقيل إن عمر بن سعد قال يوم كربالء ال تعرضوا هلذا . روى ابن عيينة عن الزهري قال ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن احلسني
  .املريض يعين علياً

 يقبل عليه حىت يفرغ ابن وهب عن مالك قال كان عبيد اهللا بن عبد اهللا من العلماء وكان إذا دخل يف صالته فقعد إليه إنسان مل
وإن علي بن احلسني كان من أهل الفضل وكان يأتيه فيجلس إليه فيطول عبيد اهللا يف صالته وال يلتفت إليه فقيل له علي وهو ممن 

  .هو منه فقال البد ملن طلب هذا األمر أن يعىن به

أنتفع مبجالسته يف ديين قال وكان نافع جيد يف نفسه وقال قال نافع بن جبري لعلي بن احلسني إنك جتالس أقواماً دوناً قال آيت من 
  .وكان علي بن احلسني رجالً له فضل يف الدين

ابن سعد عن علي بن حممد عن علي بن جماهد عن هشام بن عروة قال كان علي بن احلسني خيرج على راحلته إىل مكة ويرجع ال 
  .لس عبد بين عدي فقال إمنا جيلس الرجل حيث ينتفعيقرعها وكان جيالس أسلم موىل عمر فقيل له تدع قريشاً وجتا

وعن عبد الرمحن بن أردك يقال هو أخو علي ابن احلسني ألمه قال كان علي بن احلسني يدخل املسجد فيشق الناس حىت جيلس يف 
 فقال علي بن احلسني حلقة زيد ابن أسلم وقال له نافع بن جبري غفر اهللا لك أنت سيد الناس تأيت تتخطى حىت جتلس مع هذا العبد

  .العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث كان

األعمش عن مسعود بن مالك قال يل علي بن احلسني تستطيع أن جتمع بيين وبني سعيد بن جبري قلت ما حاجتك إليه قال أشياء 
  .أريد أن أسأله عنها إن الناس يأتوننا مبا ليس عندنا

وروى . السيت مع علي بن احلسني وما رأيت أحداً كان أفقه منه ولكنه كان قليل احلديثابن عيينة عن الزهري قال ما كان أكثر جم
معمر عن . شعيب عن الزهري قال كان علي بن احلسني من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إىل مروان وإىل عبد امللك

ن زيد بن أسلم عن أبيه قال ما رأيت فيهم مثل وروى عبد الرمحن ب. الزهري مل أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن احلسني 
  .علي بن احلسني

محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد مسعت علي بن احلسني وكان . ابن وهب عن مالك قال مل يكن يف أهل البيت مثله وهو ابن أمة
  .راًأفضل هامشي أدركته يقول يا أيها الناس أحبونا حب اإلسالم فما برح بنا حبكم حىت صار علينا عا

أبو معاوية عن حيىي بن سعيد عن علي يا أهل العراق أحبونا حب اإلسالم وال حتبونا حب األصنام فما زال بنا حبكم حىت صار 
  .علينا شيناً

قال األصمعي مل يكن له عقب يعين احلسني إال من ابنه علي ومل يكن لعلي بن احلسني ولد إال من أم عبد اهللا بنت احلسن وهي ابنة 
ال له مروان أرى نسل أبيك قد انقطع فلو اختذت السراري لعل اهللا أن يرزقك منهن قال ما عندي ما أشتري قال فأنا عمه فق

إسنادها . أقرضك فأقرضه مئة ألف فاختذ السراري وولد له مجاعة من الولد مث أوصى مروان ملا احتضر أن ال يؤخذ منه ذلك املال
  .ته حتت وسادة هي وجواريهامنقطع ومروان ما احتضر فإن امرأته غم

قال أبو بكر بن الربقي نسل احلسني كله من قبل ابنه علي األصغر وكان أفضل أهل زمانه ويقال أن قريشاً رغبت يف أمهات األوالد 
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  .بعد الزهد فيهن حني نشأ علي بن احلسني والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا قال العجلي علي بن احلسني مدين تابعي ثقة

قلت وهم ابن صاحل بل . وقال أبو داود مل يسمع علي بن احلسني من عائشة ومسعت أمحد بن صاحل يقول سنه وسن الزهري واحد
  .علي أسن بكثري من الزهري

  .وروي عن أيب بكر بن أيب شيبة قال أصح األسانيد كلها الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي

ي قال حدثت علي بن احلسني حبديث فلما فرغت قال أحسنت هكذا حدثناه قلت ما أراين إال عبد اهللا بن عمر العمري عن الزهر
  .حدثتك حبديث أنت أعلم به مين قال ال تقل ذاك فليس ما ال يعرف من العلم إمنا العلم ما عرف وتواطأت عليه األلسن

  . احلسني قال ال قال ما رأيت أورع منهوقيل إن رجالً قال البن املسيب ما رأيت أورع من فالن قال هل رأيت علي بن

ابن سعد عن علي بن حممد . وقال جويرية بن أمساء ما أكل علي بن احلسني بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درمهاً قط
بسها عنده فلما عن سعيد بن خالد عن املقربي قال بعث املختار إىل علي بن احلسني مبئة ألف فكره أن يقبلها وخاف أن يردها فاحت

  .قتل املختار بعث خيرب ا عبد امللك وقال ابعث من يقبضها فأرسل إليه عبد امللك يا ابن العم خذها قد طيبتها لك فقبلها

    

حممد بن أيب معشر السندي عن أيب نوح األنصاري قال وقع حريق يف بيت فيه علي بن احلسني وهو ساجد فجعلوا يقولون يا ابن 
  .نار فما رفع رأسه حىت طفئت فقيل له يف ذلك فقال أهلتين عنها النار األخرىرسول اهللا ال

ابن سعد عن علي بن حممد عن عبد اهللا بن أيب سليمان قال كان علي بن احلسني إذا مشى ال جتاوز يده فخذيه وال خيطر ا وإذا 
  .جي وعنه أنه كان إذا توضأ اصفرقام إىل الصالة أخذته رعدة فقيل له فقال تدرون بني يدي من أقوم ومن أنا

إبراهيم بن حممد الشافعي عن سفيان حج علي بن احلسني فلما أحرم اصفر وانتفض ومل يستطيع أن يليب فقيل أال تليب قال أخشى 
  .أن أقول لبيك فيقول يل ال لبيك فلما لىب غشي عليه وسقط من راحلته فلم يزل بعض ذلك به حىت قضى حجه إسنادها مرسل

ى مصعب بن عبد اهللا عن مالك أحرم علي بن احلسني فلما أراد أن يليب قاهلا فأغمي عليه وسقط من ناقته فهشم ولقد بلغين أنه ورو
  .كان يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات وكان يسمى زين العابدين لعبادته

لف ركعة فلما احتضر بكى فقلت يا أبت ما يبكيك قال يا ويروى عن جابر اجلعفي عن أيب جعفر كان أيب يصلي يف اليوم والليلة أ
  .بين إنه إذا كان يوم القيامة مل يبق ملك مقرب وال نيب مرسل إال كان هللا فيه املشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إسنادها تالف

 بفنائك فقريك بفنائك قال عن طاووس مسعت علي بن احلسني وهو ساجد يف احلجر يقول عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك
  .فواهللا ما دعوت به يف كرب قط إال كشف عين

  .حجاج بن أرطاة عن أيب جعفر أن أباه قاسم اهللا تعاىل ماله مرتني وقال إن اهللا حيب املذنب التواب

 الظلمة ويقول إن الصدقة ابن عيينة عن أيب محزة الثمايل أن علي بن احلسني كان حيمل اخلبز بالليل على ظهره يتبع به املساكني يف
  .يف سواد الليل تطفئ غضب الرب

يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن احلسني 
  .فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل

  .جدوا بظهره أثراً مما كان ينقل اجلرب بالليل إىل منازل األراملجرير بن عبد احلميد عن عمرو بن ثابت ملا مات علي بن احلسني و
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قلت هلذا كان يبخل فإنه ينفق سراً ويظن أهله أنه جيمع الدراهم . وقال شيبة بن نعامة ملا مات علي وجدوه يعول مئة أهل بيت
  .وقال بعضهم ما فقدنا صدقة السر حىت تويف علي

 مرجانة أنه ملا حدث علي بن احلسني حبديث أيب هريرة من أعتق نسمة مؤمنة أعتق اهللا وروى واقد بن حممد العمري عن سعيد بن
  .كل عضو منه بعضو منه من النار حىت فرجه بفرجه فأعتق علي غالماً له أعطاه فيه عبد اهللا بن جعفر عشرة آالف درهم

 بن أسامة بن زيد يف مرضه فجعل حممد يبكي وروى حامت بن أيب صغرية عن عمرو بن دينار قال دخل علي بن احلسني على حممد
  .فقال ما شأنك قال علي دين قال وكم هو قال بضعة عشر ألف دينار قال فهي علي

علي بن موسى الرضا حدثنا أيب عن أبيه عن جده قال علي بن احلسني إين ألستحيي من اهللا أن أرى األخ من إخواين فأسأل اهللا له 
  .ذا كان غداً قيل يل لو كانت اجلنة بيدك لكنت ا أخبل وأخبلاجلنة وأخبل عليه بالدنيا فإ

قال أبو حازم املدين ما رأيت هامشياً أفقه من علي بن احلسني مسعته وقد سأل كيف كانت مرتلة أيب بكر وعمر عند رسول اهللا 
  .حازم عن أبيهرواها ابن أيب . صلى اهللا عليه وسلم فأشار بيده إىل القرب مث قال ملرتلتهما منه الساعة

حيىي بن كثري عن جعفر بن حممد عن أبيه قال جاء رجل إىل أيب فقال أخربين عن أيب بكر قال عن الصديق تسأل قال وتسميه 
الصديق قال ثكلتك أمك قد مساه صديقاً من هو خري مين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملهاجرين واألنصار فمن مل يسمه 

  .وله اذهب فأحب أبا بكر وعمر وتوهلما فما كان من أمر ففي عنقيصديقاً فال صدق اهللا ق

الزبري يف النسب حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قدامة اجلمحي . وعنه أنه أتاه قوم فأثنوا عليه فقال حسبنا أن نكون من صاحلي قومنا
كروا أبا بكر وعمر فسبومها مث ابتركوا يف عن أبيه عن جده عن حممد بن علي عن أبيه قال قدم قوم من العراق فجلسوا إيل فذ

  .عثمان ابتراكاً فشتمتهم

    

أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أمحد . قال ابن عيينة قال علي بن احلسني ما يسرين بنصييب من الذل محر النعم
ا عبد اهللا بن أمحد حدثين أبو معمر حدثنا جرير عن فضيل بن حممد أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أمحد بن جعفر حدثن
  .بن غزوان قال قال علي بن احلسني من ضحك ضحكة مج جمة من علم

وبه قال أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا أمحد بن علي بن اجلارود حدثنا أبو سعيد الكندي حدثنا حفص بن غياث 
  .ن احلسن قال إن اجلسد إذا مل ميرض أشر وال خري يف جسد يأشرعن حجاج عن أيب جعفر عن علي ب

وعن علي بن احلسني قال فقد األحبة غربة وكان يقول اللهم إين أعوذ بك أن حتسن يف لوائح العيون عالنييت وتقبح يف خفيات 
 علي بن احلسني اللهم ال قال زيد بن أسلم كان من دعاء. العيون سريريت اللهم كما أسأت وأحسنت إيل فإذا عدت فعد علي

  .تكلين إىل نفسي فأعجز عنها وال تكلين إىل املخلوقني فيضيعوين

أبو عبيدة عن ابن إسحاق الشيباين عن . قال ابن أيب ذئب عن الزهري سألت علي بن احلسني عن القرآن فقال كتاب اهللا وكالمه
حاجة وما جئت حاجاً وال معتمراً قلت وما هي قال جئت القاسم بن عوف قال قال علي بن احلسني جاءين رجل فقال جئتك يف 

  .ألسألك مىت يبعث علي فقلت يبعث واهللا يوم القيامة مث مه نفسه

أمحد بن عبد األعلى الشيباين حدثين أبو يعقوب املدين قال كان بني حسن بن حسن وبني ابن عمه علي بن احلسني شيء فما ترك 
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هب حسن فلما كان يف الليل أتاه علي فخرج فقال علي يا ابن عمي إن كنت صادقاً فغفر اهللا حسن شيئاً إال قاله وعلي ساكت فذ
  .يل وإن كنت كاذباً فغفر اهللا لك السالم عليك قال فالتزمه حسن وبكى حىت رثى له

ن املختار فقيل له تلعنه قال أبو نعيم حدثنا عيسى بن دينار ثقة قال سألت أبا جعفر عن املختار فقال قام أيب على باب الكعبة فلع
وعن احلكم عن أيب جعفر قال إنا لنصلي خلفهم يعين األموية من غري . وإمنا ذبح فيكم قال إنه كان يكذب على اهللا وعلى رسوله

تقية وأشهد على أيب أنه كان يصلي خلفهم من غري تقية رواه أبو إسرائيل املالئي عنه وروى عمر بن حبيب عن حيىي بن سعيد قال 
ال علي بن احلسني واهللا ما قتل عثمان رمحه اهللا على وجه احلق نقل غري واحد أن علي بن احلسني كان خيضب باحلناء والكتم ق

  .وقال عثمان بن حكيم رأيت على علي بن احلسني كساء خز وجبة خز. وقيل كان له كساء أصفر يلبسه يوم اجلمعة

سني كان يشتري كساء اخلز خبمسني ديناراً يشتو فيه مث يبيعه ويتصدق وروى حسني بن زيد بن علي عن عمه أن علي بن احل
  .بثمنه

وقال حممد بن هالل رأيت علي بن احلسني يعتم ويرخي منها خلف ظهره وقيل كان يلبس يف الصيف ثوبني ممشقني من ثياب مصر 
  .،31األعراف " قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق: "ويتلو

  .وقيل كان علي بن احلسني إذا سار يف املدينة على بغلته مل يقل ألحد الطريق ويقول هو مشترك ليس يل أن أحني عنه أحداً

وكان له جاللة عجيبة وحق له واهللا ذلك فقد كان أهالً لإلمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتأهله وكمال عقله قد اشتهرت 
شام بن عبد امللك حج قبيل واليته اخلالفة فكان إذا أراد استالم احلجر زوحم عليه وإذا دنا علي قصيدة الفرزدق وهي مساعنا أن ه

  : بن احلسني من احلجر تفرقوا عنه إجالالً له فوجم هلا هشام وقال من هذا فما أعرفه فأنشأ الفرزدق يقول

 يعرفه والحل والحرم والبيت  الذي تعرف البطحاء وطأته هذا

 هذا التقي النقي الطاهر العلم  عباد اهللا كلهمابن خير  هذا

 مكارم هذا ينتهي الكرم إلى  رأته قريش قال قائلها إذا

 ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم  يمسكه عرفان راحته يكاد

 يكلم إال حين يبتسم فما  يغضي حياء ويغضى من مهابته

 أنبياء اهللا قد ختموا بجده  ابن فاطمة إن كنت جاهله هذا

وهي قصيدة طويلة قال فأمر هشام حببس الفرزدق فحبس بعسفان وبعث إليه علي بن احلسني باثين عشر ألف درهم وقال اعذر أبا 
فراس فردها وقال ما قلت ذلك إال غضباً هللا ولرسوله فردها إليه وقال حبقي عليك ملا قبلتها فقد علم اهللا نيتك ورأى مكانك فقبلها 

  : وقال يف هشام

  إليها قلوب الناس يهوي منيبها  بين المدينة والتي نيأيحبس

    

 حوالوين باد عيوبها وعينين  يقلب رأساً لم يكن رأس سيد
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وكانت أم علي من بنات ملوك األكاسرة تزوج ا بعد احلسني رضي اهللا عنه مواله زييد فولدت له عبد اهللا بن زييد بياءين قاله ابن 
  .ة يزيد بن الوليد بن عبد امللكسعد وقيل هي عمة أم اخلليف

قال الواقدي وأبو عبيد والبخاري والفالس مات سنة أربع وتسعني وروي ذلك عن جعفر الصادق وقال حيىي أخو حممد بن عبد اهللا 
ن عيسى بن حسن مات يف رابع عشر ربيع األول ليلة الثالثاء سنة أربع وقال أبو نعيم وشباب وتويف سنة اثنتني وتسعني وقال معن ب

سنة ثالث وقال حيىي بن بكري سنة مخس وتسعني واألول الصحيح قال أبو جعفر الباقر عاش أيب مثانياً ومخسني سنة قلت قربه بالبقيع 
  .وال بقية للحسني إال من قبل ابنه زين العابدين

د بن عبد العزيز سنة تسع وثالثني ومخس مئة أخربنا أبو املعايل األبرقوهي أنبأنا حممد بن هبة اهللا الدينوري ببغداد أنبأنا عمي حمم
أنبأنا عاصم بن احلسن وأنبأنا أمحد بن عبد احلميد وحممد بن بطيخ وأمحد ابن مؤمن وعبد احلميد بن خوالن قالوا أنبأنا عبد الرمحن 

ة أنبأنا احلسني بن طلحة قاال أنبأنا بن جنم الواعظ وأخربتنا خدجية بنت عبد الرمحن أنبأنا البهاء عبد الرمحن قاال أخربتنا شهدة الكاتب
أبو عمر بن مهدي حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي أنبأنا أمحد بن إمساعيل املدين حدثنا مالك عن بن شهاب عن علي بن حسني عن عمر 

  ".ال يرث املسلم الكافر: "بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 أنس عمر بن عثمان وخالفه عشرة ثقات فرووه عن ابن شهاب فكلهم قال عن عمرو بن عثمان وكذلك هو كذا يقول مالك بن
  .يف الصحيحني عمرو

  ابنه أبو جعفر الباقر

هو السيد اإلمام أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي العلوي الفاطمي املدين ولد زين العابدين ولد سنة ست ومخسني يف 
روى عن جديه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلي رضي اهللا عنه مرسالً وعن .  هريرة أرخ ذلك أمحد بن الربقيحياة عائشة وأيب

جديه احلسن واحلسني مرسالً أيضاً وعن ابن عباس وأم سلمة وعائشة مرسالً وعن ابن عمر وجابر أيب سعيد وعبد اهللا بن جعفر 
حلنفية وطائفة وعن أيب هريرة ومسرة بن جندب مرسالً أيضاً وليس هو باملكثر هو وسعيد بن املسيب وأبيه زين العابدين وحممد بن ا

  .يف الرواية كأبيه وابنه جعفر ثالثتهم ال يبلغ حديث كل واحد منهم جزءاً ضخماً ولكن هلم مسائل وفتاو

الزهري وحيىي بن أيب كثري حدث عنه ابنه وعطاء بن أيب رباح واألعرج مع تقدمهما وعمرو ابن دينار وأبو إسحاق السبيعي و
وربيعة الرأي وليث بن أيب سليم وابن جريج وقرة بن خالد وحجاج بن أرطاة واألعمش وخمول بن راشد وحرب بن سريج 

  .والقاسم بن الفضل احلداين واألوزاعي وآخرون

وكان أحد من مجع بني العلم وروايته عن مسرة يف سنن أيب داود . وروايته عن احلسن وعائشة يف السنن النسائي وذلك منقطع
والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة وكان أهالً للخالفة وهو أحد األئمة االثين عشر الذين تبجلهم الشيعة اإلمامية وتقول 

ى بعصمتهم ومبعرفتهم جبميع الدين فال عصمة إال للمالئكة والنبيني وكل أحد يصيب وخيطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النيب صل
  .اهللا عليه وسلم فإنه معصوم مؤيد بالوحي

وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ولقد كان أبو جعفر إماماً جمتهداً تالياً لكتاب اهللا كبري الشأن 
رفة السنن درجة قتادة وابن ولكن ال يبلغ يف القرآن درجة ابن كثري وحنوه وال يف الفقه درجة أيب الزناد وربيعة وال يف احلفظ ومع
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  .شهاب فال حنابيه وال حنيف عليه وحنبه يف اهللا ملا جتمع فيه من صفات الكمال

قال ابن فضيل عن سامل بن أيب حفصة سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أيب بكر وعمر فقاال يل يا سامل توهلما وابرأ من عدومها 
  .فإما كانا إمامي هدى

ظاهر ومع هذا فيبث هذا القول احلق وإمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذو الفضل وكذلك ناقلها ابن فضيل كان سامل فيه تشيع 
شيعي ثقة فعثر اهللا شيعة زماننا ما أغرقهم يف اجلهل والكذب فينالون من الشيخني وزيري املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وحيملون 

  .هذا القول من الباقر والصادق على التقية

حاق األزرق عن بسام الصرييف قال سألت أبا جعفر عن أيب بكر وعمر فقال واهللا إين ألتوهلما واستغفر هلما وما أدركت وروى إس
  .أحداً من أهل بييت إال وهو يتوالمها

    

ي يف وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال كنت أنا أبو جعفر خنتلف إىل جابر نكتب عنه يف ألواح وبلغنا أن أبا جعفر كان يصل
  .اليوم والليلة مئة ومخسني ركعة

  .وقد عده النسائي وغريه يف فقهاء التابعني باملدينة واتفق احلفاظ على االحتجاج بأيب جعفر

قال القطيعي يف فوائده حدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن حممد حدثين أيب قال قال عمر ما أدري ما أصنع 
  .هذا مرسل". سنوا م سنة أهل الكتاب: "ن بن عوف فروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالباوس فقام عبد الرمح

  : قال الزبري بن بكار كان يقال حملمد بن علي باقر العلم وأمه هي أم عبد اهللا بنت احلسن بن علي وفيه يقول القرظي

  وخير من لبى على األجبل  باقر العلم ألهل التقى يا

  :  بن أعنيوقال فيه مالك

 كانت قريش عليه عياال ن  طلب الناس علم القرآ إذا

 نلت بذلك فرعاً طواال ل  وإن قيل ابن ابن بنت الرسو

 جبال تورث علماً جباال  تهلل للمدلجين تحوم

 بن حممد قال ابن عقدة حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب جنيح حدثنا علي بن حسان القرشي عن عمه عبد الرمحن بن كثري عن جعفر
  .قال أيب أجلسين جدي احلسني يف حجرة وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرئك السالم

عن أبان بن تغلب عن حممد بن علي قال أتاين جابر بن عبد اهللا وأنا يف الكتاب فقال يل اكشف عن بطنك فكشفت فألصق بطنه 
  .قال ابن عدي ال أعلم رواه عن أبان غري املفضل بن صاحل أيب مجيلة النخاس. مببطين مث قال أمرين رسول اهللا أن أقرئك منه السال

  .لوين حدثنا أبو يعقوب عبد اهللا بن حيىي قال رأيت على أيب جعفر إزاراً أصفر وكان يصلي كل يوم وليلة مخسني ركعة باملكتوبة

  .جعفر منهم، قال كان أبو 75احلجر " آليات للمتومسني: "وعن سلمة بن كهيل يف قوله

الزبري يف النسب حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا الزهري قال حج اخلليفة هشام فدخل احلرم متكئاً على يد سامل مواله وحممد بن 
علي بن احلسني جالس فقال يا أمري املؤمنني هذا حممد بن علي فقال املفتون به أهل العراق قال نعم قال اذهب إليه فقل له يقول لك 
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ؤمنني ما الذي يأكل الناس ويشربون إىل أن يفصل بينهم يوم القيامة فقال له حممد حيشر الناس على مثل قرصة النقي فيها أمري امل
األار مفجرة فرأى هشام أنه قد ظفر فقال اهللا أكرب اذهب إليه فقل له ما أشغلهم عن األكل والشرب يومئذ ففعل فقال قل له هم 

  .،49األعراف " أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا: "ن قالوايف النار أشغل ومل يشغلوا أ

  .قال املطلب بن زياد حدثنا ليث بن أيب سليم قال دخلت على أيب جعفر حممد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما يقول الناس فيه فبكى

عسى أن تكون هل هو إال مركب ركبته أو وعن أيب جعفر قال من دخل قلبه ما يف خالص دين اهللا شغله عما سواه ما الدنيا وما 
  .ثوب لبسته أو امرأة أصبتها

أبو نعيم حدثنا أبو جعفر الرازي عن املنهال بن عمرو عن حممد ابن علي قال اذكروا من عظمة اهللا ما شئتم وال تذكرون منه شيئاً 
د منه واذكروا من اجلنة ما شئتم وال تذكروا منها إال وهي أعظم منه واذكروا من النار ما شئتم وال تذكروا منها شيئاً إال وهي أش

  .شيئاً إال وهي أفضل

  .وعن جابر اجلعفي عن حممد بن علي قال أمجع بنو فاطمة على أن يقولوا يف أيب بكر وعمر أحسن ما يكون من القول

  .ر الصادققلت أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق هي صاحبة أيب جعفر الباقر وأم ولده جعف

حممد بن طلحة بن مصرف عن خلف بن حوشب عن سامل بن أيب حفصة وكان يترفض قال دخلت على أيب جعفر وهو مريض 
فقال وأظن قال ذلك من أجلي اللهم إين أتوىل وأحب أبا بكر وعمر اللهم إن كان يف نفسي غري هذا فال نالتين شفاعة حممد يوم 

  .القيامة صلى اهللا عليه وسلم

، قال هم 58املائدة " إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا: "بن يونس عن عبد امللك بن أيب سليمان قلت حملمد بن عليعيسى 
  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت إم يقولون هو علي قال علي منهم

ان الصف وكان احلسني يسب مروان وهو شبابة أنبأنا بسام مسعت أبا جعفر يقول كان احلسن واحلسني يصليان خلف مروان يتبادر
  .على املنرب حىت يرتل أفتقية هذه

  .أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب جعفر حممد بن علي قال يزعمون أين املهدي وإين إىل أجلي أدىن مين إىل ما يدعون

    

فقيل له يف ذلك فقال ندعو اهللا فيما حنب قال سفيان الثوري اشتكى بعض أوالد حممد بن علي فجزع عليه مث أخرب مبوته فسري عنه 
  .فإذا وقع ما نكره مل خنالف اهللا فيما أحب

  .قال ابن عيينة حدثنا جعفر بن حممد مسعت أيب يقول لعمته فاطمة بنت احلسني هذه تويف يل مثانياً ومخسني سنة فمات فيها

  .ن علي جبة خز ومطرف خزقال عفان حدثين معاوية بن عبد الكرمي قال رأيت على أيب جعفر حممد ب

وقال عبيد اهللا بن موسى حدثنا إمساعيل بن عبد امللك قال رأيت على أيب جعفر ثوباً معلماً فقلت له فقال ال بأس باألصبعني من 
  .العلم باإلبريسم يف الثوب

ن علي يرسل عمامته وروى إسرائيل عن عبد األعلى أنه رأى حممد ب. وقال عمر بن موهب رأيت على أيب جعفر ملحفة محراء
  .خلفه وسألته عن الومسة فقال هو خضابنا أهل البيت

أخربنا إسحاق الصفار أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي املقرئ حدثنا أبو نعيم احلافظ حدثنا علي بن أمحد 
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ألت أبا جعفر حممد بن علي عن القرآن فقال كالم اهللا غري املصيصي حدثنا أمحد بن خليد حدثنا أبو نعيم نبأنا بسام الصرييف قال س
  .خملوق

وبه حدثنا أبو نعيم حدثنا حممد بن علي بن حبيش حدثنا إبراهيم ابن شريك حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري عن أيب 
قال ال بأس به قد حلى أبو بكر عبد اهللا اجلعفي عن عروة بن عبد اهللا قال سألت أبا جعفر حممد بن علي عن حلية السيوف ف

الصديق سيفه قلت وتقول الصديق فوثب وثبة واستقبل القبلة مث قال نعم الصديق نعم الصديق فمن مل يقل الصديق فال صدق اهللا له 
  .قوالً يف الدنيا واآلخرة

وعن أيب جعفر . ار ذلكعن عمر موىل غفرة عن حممد بن علي قال ما دخلت قلب امرئ من الكرب شيء إال نقص من عقله مقد
  .وعنه قال سالح اللئام قبح الكالم. قال الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن وال تصيب الذاكر

  .مات أبو جعفر سنة أربع عشرة ومئة باملدينة أرخه أبو نعيم وسعيد بن عفري ومصعب الزبريي وقيل تويف سنة سبع عشرة

قالوا أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا عبد الوهاب األمناطي أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد أنبأنا ومن عايل روايته أنبأنا علي بن أمحد وطائفة 
ابن حبابة أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن اجلعد حدثنا القاسم ابن الفضل عن حممد بن علي قال كانت أم سلمة تقول قال 

  ".احلج جهاد كل ضعيف: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  رة بن شريكق

القيسي القنسريين نائب ديار مصر للوليد ظامل جبار عات فاسق مات مبصر بعد أن وليها سبعة أعوام أنشأ جامع الفسطاط وكان إذا 
انصرف منه الصناع دخله ودعا باخلمور واملطربني ويقول لنا الليل وهلم النهار وكان جائراً عسوفاً مهت اخلوارج باغتياله فعلم 

  .وقتلهم

وقيل . يه يقول عمر بن عبد العزيز الوليد بالشام واحلجاج بالعراق وعثمان املري باحلجاز وقرة مبصر امتألت الدنيا واهللا جوراًوف
  .وصل نعي احلجاج وقرة يف وقت على الوليد ومل يصح فإن قرة مات يف أثناء سنة ست وتسعني

  قتيبة بن مسلم

أبو حفص أحد األبطال والشجعان ومن ذوي احلزم والدهاء والرأي والغناء وهو الذي ابن عمرو بن حصني بن ربيعة الباهلي األمري 
  .فتح خوارزم وخبارى ومسرقند وكانوا قد نقضوا وارتدوا مث إنه افتتح فرغانة وبالد الترك يف سنة مخس وتسعني

لوليد نزع الطاعة فاختلف عليه وملا بلغه موت ا. ويل خراسان عشر سنني وله رواية عن عمران بن حصني وأيب سعيد اخلدري
جيشه وقام عليه رئيس متيم وكيع بن حسان وألب عليه مث شد عليه يف عشرة من فرسان متيم فقتلوه يف ذي احلجة سنة ست 

  .وقد قتل أبوه األمري أبو صاحل مع مصعب. وتسعني وعاش مثانياً وأربعني سنة

  : وباهلة قبيلة منحطة بني العرب قال الشاعر

  عوى الكلب من لؤم هذا النسب   للكلب يا باهليقيل ولو

  : وقال آخر
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  إذا كانت النفس من باهله  وما ينفع األصل من هاشم

  .قيل إن قتيبة قال هلبرية أي رجل أنت لوال أن أخوالك من سلول فلو بادلت م قال أيها األمري بادل م من شئت وجنبين باهلة

ولقي أعرايب آخر فقال ممن أنت . دخل اجلنة قال أي واهللا بشرط أن ال يعلم أهل اجلنة أين باهليوقيل ألعرايب أيسرك أنك باهلي وت
قال من باهلة فرثى له فقال أريدك إين لست من أنفسهم بل من مواليهم فأخذ األعرايب يقبل يديه ويقول ما ابتالك اهللا ذه الرزية 

  .إال وأنت من أهل اجلنة

    

ى الرتب بالنسب بل بالكمال احلزم والعزم واإلقدام والسعد وكثرة الفتوحات ووفور اهليبة ومن أحفاده األمري قلت مل ينل قتيبة أعل
سعيد ابن مسلم بن قتيبة الذي ويل إرمينية واملوصل والسند وسجستان وكان فارساً جواداً له أخبار ومناقب مات زمن املأمون سنة 

  .سبع عشرة ومئتني

  رةعبد الرحمن بن أبي بك

  .نفيع بن احلارث ويقال اسم أبيه مسروح الثقفي أبو حبر وقيل أبو حامت ولد يف خالفة عمر فكان أول من ولد بالبصرة

مسع علي بن أيب طالب وأباه وعبد اهللا بن عمرو روى عنه حممد بن سريين وعبد امللك بن عمري وأبو بشر وعلي ابن زيد بن جدعان 
آخرون وله وفادة على معاوية مع أبيه مث قدم نوبة أخرى قال خليفة وغريه مولده سنة أربع عشرة وخالد احلذاء وقتادة وابن عون و

قلت وكانت البصرة حينئذ صغرية جداً مل يكمل بناؤها قال ابن سعد حنروا له جزوراً وهم باخلريبة وأطعم أهل البصرة وكفتهم 
  .وكانوا ثالث مئة قال وكان ثقة له أحاديث

 بن صفوان مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي يقول أنا أنعم الناس أنا أبو أربعني وعم أربعني وخال أربعني أيب قال عبد الواحد
  .رواه هدبة بن خالد عنه. أبو بكرة وعمي زياد وأنا أول مولود ولد بالبصرة فنحرت علي جزور

 عبد الرمحن بن أيب بكرة أن ابعث إلينا جباموسة روى هشام عن ابن سريين قال اشتكى رجل فوصف له لنب اجلواميس فبعث إىل
فبعث إليه بتسع مئة جاموسة فقال إمنا أردت واحدة فبعث إليه أن أقبضها كلها ورويت هذه احلكاية ألخيه األمري عبيد اهللا وذلك 

  .أشبه

  . ذلكقال أمحد العجلي عبد الرمحن ثقة وقال املدائين وحيىي بن معني تويف سنة ست وتسعني وقيل غري

  تبيع بن عامر

احلمريي احلرب ابن امرأة كعب األحبار قرأ الكتب وأسلم يف أيام أيب بكر أو عمر وروى عن كعب فأكثر وعن أيب الدرداء وعرض 
  .القرآن على جماهد وكان رفيقه يف الغزو

خرون وله سبع كىن ذكرها احلافظ روى عنه جماهد وأبو قبيل املعافري وعطاء بن أيب رباح وحكيم ابن عمري وحيان أبو النضر وآ
ابن عساكر وهي أبو عبيدة وأبو عبيد وأبو عتبة وأبو أمين وأبو محري وأبو غطيف وأبو عامر واألوىل أشهرها وقال قرأ القرآن بأرواد 

  .جزيرة قريبة من قسطنطينية وى عمراً األشدق عن خروجه على عبد امللك
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وعن حسني بن شفي قال كنا عند عبد اهللا بن عمرو فأقبل تبيع فقال أتاكم . الحموقال عبد الغين املصري هو تبيع صاحب امل
  .أعرف من عليها مث قال له يا تبيع أخربنا عن اخلريات الثالث قال اللسان الصدوق وقلب تقي وامرأة صاحلة

 الشتاء فتأهبوا فقال تبيع بن امرأة الليث عن رشيد بن كيسان قال كنا برودس وأمرينا جنادة بن أيب أمية فكتب إلينا معاوية إنه
كعب تقفلون إىل كذا وكذا فأنكروا حىت قال له صاحبه ما يسمونك إال الكذاب قال فإنه يأتيهم اإلذن يوم كذا ويأيت ريح يومئذ 

 البحر فيه اخلرب تقلع هذه البنية فانتشر قوله وأصبحوا ينتظرون ذلك فأقبلت ريح أحاطت بالبنية فقلعتها وتصايح الناس فإذا قارب يف
  .تويف تبيع عن عمر طويل سنة إحدى ومئة باإلسكندرية. مبوت معاوية وبيعة يزيد وأذن هلم يف القفول فأثنوا على تبيع

  .خرج له النسائي وما علمت به بأساً وحديثه عزيز

  أبو رافع

حدث عن عمر . ياة النيب صلى اهللا عليه وسلمالصائغ املدين مث البصري من أئمة التابعني وهو موىل آل عمر امسه نفيع ذلك يف ح
  .وأيب بن كعب وأيب موسى وأيب هريرة وكعب األحبار ومجاعة سواهم

  .روى عنه احلسن البصري وبكر بن عبد اهللا املزين وثابت وقتادة وعلي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أيب ميمونة وخلق سواهم

  .بأسوثقه أمحد العجلي وغريه وقال أبو حامت ليس به 

  .وقال ثابت البناين ملا أعتق أبو رافع بكى وقال كان يل أجران فذهب أحدمها

  .قلت كان من أئمة التابعني األولني ومن نظراء أيب العالية وبابته تويف سنة نيف وتسعني

  خالد بن مهاجر

رة روى عنه الزهري وحممد بن أيب ابن سيف اهللا خالد بن الوليد املخزومي حدث عن ابن عباس وابن عمر وعبد الرمحن بن أيب عم
  .حيىي األسلمي وإمساعيل بن رافع وثور بن يزيد وكان فاضالً شاعراً وافر احلرمة

قال الزبري بن بكار امه معاوية أنه دس على عمه عبد الرمحن بن خالد طبيباً مسه فقتل معاوية الطبيب وقيل بل قتل الطبيب وامسه 
  .بذ خالد بن مهاجر بين أمية وانضم إىل ابن الزبري خرج له مسلمابن أثال خالد ولد املسموم فنا

    

  أبو بكر بن عبد الرحمن

ابن احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم اإلمام أحد الفقهاء السبعة باملدينة النبوية أبو عبد الرمحن والصحيح أن 
د اهللا وسلمة وعبد امللك وعمر وأخو عبد اهللا وعبد امللك وعكرمة وحممد ومغرية امسه كنيته وهو من سادة بين خمزوم وهو والد عب

  .وحيىي وعائشة وأم احلارث وكان ضريراً

حدث عن أبيه وعمار بن ياسر وأيب مسعود األنصاري وعائشة وأم سلمة وأيب هريرة ونوفل بن معاوية ومروان بن احلكم وعبد 
  .اء بنت عميس وطائفةالرمحن بن مطيع وأيب رافع النبوي وأمس
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وعنه ابناه عبد اهللا وعبد امللك وجماهد وعمر بن عبد العزيز والشعيب وعراك بن مالك وعمر بن دينار والزهري وعبد ربه بن سعيد 
وعكرمة بن خالد ومسي مواله وإبراهيم بن مهاجر وعبد اهللا بن كعب احلمريي وعبد الواحد بن أمين وابن أخته القاسم بن حممد بن 

  .عبد الرمحن وخلق كثري

  .قال الواقدي امسه كنيته وقد أضر وقد استصغر يوم اجلمل فرد هو وعروة وكان ثقة فقيهاً عاملاً سخياً كثري احلديث

  .قال ابن سعد ولد يف خالفة عمر وكان يقال له راهب قريش لكثرة صالته وكان مكفوفاً

  .وقال العجلي وغريه تابعي ثقة

  . أئمة املسلمني هو وإخوته يضرب م املثلوقال ابن خراش هو أحد

  .قال أبو داود كان إذا سجد يضع يده يف طشت ماء من علة كان جيدها

  .وقال الزبري بن بكار هو أحد فقهاء املدينة السبعة وكان يسمى الراهب وكان من سادات قريش

الذين كان أبو الزناد يذكرهم سعيد بن املسيب وعروة قال إبراهيم بن املنذر حدثنا معن عن ابن أيب الزناد أن الفقهاء السبعة 
  .والقاسم وأبو بكر بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار

 قلت كان أبو بكر بن عبد. يف حديث ذكره.. وروى الشعيب عن عمر بن عبد الرمحن أن أخاه أبا بكر كان يصوم وال يفطر 

  .الرمحن ممن مجع العلم والعمل والشرف وكان ممن خلف أباه يف اجلاللة

  .قال اهليثم بن عدي وعلي بن عبد اهللا التميمي وابن منري وابن معني وأبو عمر الضرير والفالس وأبو عبيد مات سنة أربع وتسعني

العصر فدخل مغتسله فسقط فجعل يقول واهللا ما وروى الواقدي عن عبد اهللا بن جعفر املخرمي قال صلى أبو بكر ابن عبد الرمحن 
  .أحدثت يف صدر اري هذا شيئاً فما علمت أن الشمس غربت حىت مات وذلك يف سنة أربع وتسعني باملدينة

أخربنا حممد بن احلسني القرشي أنبأنا حممد . قال الواقدي يقال هلا سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم وقيل مات سنة مخس وتسعني
عماد أنبأنا عبد اهللا ابن رفاعة أنبأنا أبو احلسن اخللعي أنبأنا أبو حممد بن النحاس أنبأنا أبو الطاهر املديين حدثنا يونس بن عبد بن 

األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث عن أيب مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ".الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهنى عن مثن : "وسلم

وبه إىل يونس حدثنا ابن وهب أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أيب بكر أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثه أن رسول اهللا 
  ".ثالث هن سحت مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن: "صلى اهللا عليه وسلم قال

  .ابن عيينة ومالك والليث عن الزهريوأخرجه أصحاب األمهات الستة من حديث 

وكان والده عبد الرمحن بن احلارث من كبار التابعني وأشراف قومه يوصف بالعقل والفضل ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وما علمت له صحبة له رواية يف صحيح البخاري

  وأخوه عكرمة

بد اهللا بن عمرو وعنه ابناه عبد اهللا وحممد وحيىي بن حممد بن صيفي وابن ابن عبد الرمحن ثقة جليل القدر مسع أباه وأم سلمة وع
  .شهاب الزهري وثقه ابن سعد قيل تويف سنة ثالث ومئة رمحة اهللا
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  فأما جده الحارث بن هشام

صلى اهللا عليه أخو أيب جهل فأسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وكان خرياً شريفاً كبري القدر وهو الذي أجارته أم هانئ فقال النيب 
  ".وقد أجرنا من أجرت: "وسلم

استشهد بالشام وتزوج عمر بعده بامرأته . له رواية يف سنن ابن ماجه أعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من غنائم حنني مئة من اإلبل
  .فاطمة وقال ابن سعد تزوج عمر بابنته أم حكيم مات يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة

    

أنا األسود بن شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب قال خرج احلارث بن هشام فجزع أهل مكة وخرجوا يشيعونه ابن مبارك أنب
فوقف ووقفوا حوله يبكون فقال واهللا ما خرجت رغبة بنفسي عنكم وال اختيار بلد على بلدكم ولكن هذا األمر كان فخرجت فيه 

ا وال يف بيوا وأصبحنا واهللا لو أن جبال مكة ذهباً فأنفقناها يف سبيل اهللا ما أدركنا يوماً رجال من قريش ما كانوا من ذوي أسنا
  .من أيامهم فنلتمس أن نشاركهم يف اآلخرة فاتقى اهللا امرؤ

  .فتوجه غازياً إىل الشام واتبعه ثقله فأصيب شهيداً رضي اهللا عنه

  عروة

ري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب ابن حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته صفية الزب
  .اإلمام عامل املدينة أبو عبد اهللا القرشي األسدي املدين الفقيه أحد الفقهاء السبعة

حدث عن أبيه بشيء يسري لصغره وعن أمه أمساء بنت أيب بكر الصديق وعن خالته أم املؤمنني عائشة والزمها وتفقه ا وعن سعيد 
 زيد وعلي بن أيب طالب وسهل بن أيب حثمة وسفيان بن عبد اهللا الثقفي وجابر واحلسن واحلسني وحممد بن مسلمة وأيب محيد بن

وأيب هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وأيب أيوب األنصاري واملغرية بن شعبة وأسامة بن زيد ومعاوية وعمرو بن العاص وابنه عبد 
  . طالب وقيس بن سعد بن عبادة وحكيم بن حزام وابن عمر وخلق سواهماهللا بن عمرو وأم هانئ بنت أيب

وعنه بنوه حيىي وعثمان وهشام وحممد وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرمحن وابن شهاب وصفوان بن سليم وبكر بن سوادة 
و يتيم عروة وصاحل بن كيسان وحفيده ويزيد بن أيب حبيب وأبو الزناد وحممد بن املنكدر وأبو األسود حممد بن عبد الرمحن وه

  .عمر بن عبد اهللا بن عروة وابن أخيه حممد بن جعفر بن الزبري وخلق سواهم

قال مصعب بن عبد اهللا ولد لست سنني خلت من . قال خليفة ولد عروة سنة ثالث وعشرين فهذا قول قوي وقيل مولده بعد ذلك
  .خالفة عثمان

  : هد هلذا ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال أذكر أن أيب الزبري كان ينقزين ويقولوقال مرة ولد سنة تسع وعشرين ويش

  أبيض من آل أبي عتيق  من ولد الصديق مبارك

   كما ألذ ريقي ألذه
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د قال الزبري بن بكار حدثنا حممد بن الضحاك قال قال عروة وقفت وأنا غالم أنظر إىل الذين قد حصروا عثمان رضي اهللا عنه وق
مشى أحدهم على اخلشبة ليدخل إىل عثمان فلقيه عليها أخي عبد اهللا بن الزبري فضربه ضربة طاح قتيالً على البالط فقلت لصبيان 

  .معي قتله أخي فوثب علي الذين حصروا عثمان فكشفوين فوجدوين مل أنبت فخلوين

قال حيىي بن معني .  بن عبد الرمحن يوم اجلمل استصغرناأبو أسامة عن هشام عن أبيه قال رددت أنا وأبو بكر. هذه حكاية منقطعة
  .كان عمره يومئذ ثالث عشرة سنة فكل هذا مطابق ألنه ولد يف سنة ثالث وعشرين

وقال الزبري حدثين علي بن صاحل حدثين عامر بن صاحل بن عبد اهللا بن عروة بن الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قدم البصرة 
  : هو عامل عليها فيقال أنشدهعلى ابن عباس و

  وال قرب باألرحام ما لم تقرب  بأرحام إليك قريبة أمت

فقال لعروة من قال هذا قال أبو أمحد بن جحش قال ابن عباس فهل تدري ما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال قال 
د اهللا أن يقسم سبع حجج وتأىل حىت يقضي دين الزبري قال قال له صدقت مث قال يل ما أقدمك البصرة قلت اشتدت احلال وأىب عب

  .فأجازين وأعطاين مث حلق عروة مبصر فأقام ا بعد

ويروى عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال كنا يف خالفة . ابن أيب الزناد عن هشام عن أبيه قال كنت أتعلق بشعر يف ظهر أيب
ليل أنا ومصعب وعروة ابنا الزبري وأبو بكر بن عبد الرمحن وعبد امللك بن مروان معاوية وإىل آخرها جنتمع يف حلقة باملسجد بال

وعبد الرمحن املسور وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وكنا نتفرق بالنهار فكنت أنا أجالس زيد بن 
يف عهد عمر وعثمان وعلي مث كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرمحن ثابت وهو مترئس باملدينة يف القضاء والفتوى والقراءة والفرائض 

  .جنالس أبا هريرة وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة

    

مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا وحنن . قال هشام عن أبيه ما ماتت عائشة حىت تركتها قبل ذلك بثالث سنني
 صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم وما خري الشيخ أن يكون شيخاً وهو جاهل لقد رأيتين شباب مالكم ال تعلمون إن تكونوا

قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إال وقد وعيته ولقد كان يبلغين عن الصحايب 
  .احلديث فآتيه فأجده قد قال فأجلس على بابه مث أسأله عنه

  .ن عبد احلميد الالحقي حدثنا أيب قال قال عمر بن عبد العزيز ما أجد أعلم من عروة بن الزبري وما أعلمه يعلم شيئاً أجهلهعثمان ب

  .قال أبو الزناد فقهاء املدينة أربعة سعيد وعروة وقبيصة وعبد امللك بن مروان

  .ابن املديين عن سفيان عن الزهري قال رأيت عروة حبراً ال تكدره الدالء

  .حيىي بن أيوب عن هشام قال واهللا ما تعلمنا جزءاً من ألفي جزء أو ألف جزء من حديث أيب

األصمعي عن مالك عن الزهري قال سألت ابن صعري عن شيء من الفقه فقال عليك ذا وأشار إىل ابن املسيب فجالسته سبع 
  .سنني ال أرى أن عاملاً غريه مث حتولت إىل عروة ففجرت به ثبج حبر

بن أيب الزناد حدثين عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن قال دخلت مع أيب املسجد فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل فقال أيب ا
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انظر من هذا فنظرت فإذا هو عروة فأخربته وتعجبت فقال يا بين ال تعجب لقد رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .يسألونه

  .ال كان عروة يتألف الناس على حديثهابن عيينة عن الزهري ق

معمر عن هشام عن أبيه أنه أحرق كتباً له فيها فقه مث قال . وقال ابن منري عن هشام عن أبيه قال كان يقال أزهد الناس يف عامل أهله
  .لوددت أين كنت فديتها بأهلي ومايل

 له ما أرواك للشعر فقال ما رواييت ما يف رواية عائشة ما كان ابن أيب الزناد عن أبيه قال ما رأيت أحداً أروى للشعر من عروة فقيل
  .يرتل ا شيء إال أنشدت يف شعراً

ضمرة عن ابن شذوب قال كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم يف املصحف نظراً ويقوم به الليل فما تركه إال ليلة قطعت رجله 
  .ثلم حائط مث يأذن للناس فيه فيدخلون يأكلون وحيملونوكان وقع فيها اآلكلة فنشرت وكان إذا كان أيام الرطب ي

الزبري يف النسب حدثنا حيىي بن عبد امللك اهلديري عن املغرية ابن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا املخزومي عن أبيه عن أيب بكر 
ين يسوس به دينه أو خمتبط سلطاناً بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال العلم لواحد من ثالثة لذي حسب يزينه به أو ذي د

  .يتحفه بعلمه وال أعلم أحداً أشرط هلذه اخلالل من عروة وعمر بن عبد العزيز

أنس بن عياض عن هشام بن عروة قال ملا اختذ عروة قصره بالعقيق قال له الناس جفوت مسجد رسول اهللا قال رأيت مساجدهم 
  .لية فكان فيما هنالك عما هم فيه عافيةالهية وأسواقهم الغية والفاحشة يف فجاجهم عا

مصعب الزبريي عن جده عن هشام بن عروة عن أبيه قال بعث إيل معاوية مقدمة املدينة فكشفين وسألين واستنشدين مث قال يل 
  : أتروي قول جدتك صفية بنت عبد املطلب

 لم تشعر بذلك أيم وأسماء  آباد الدهور عليهم خالجت

 قد يزعم الناس مسلم ولكنه  عذرتهفلو كان زبر مشركاً ل

  : قلت نعم وأروي قوهلا

 الكيد فينا واإلمار ففيم  أال أبلغ بني عمي رسوالً

 كثر التناشد والفخار إذا  وسائل في جموع بني علي

 لمن توسمنا نضار ونحن  ال نقر الضيم فينا بأنا

 من أمثالكم ديار وتظعن  نقرع بمروتكم نسؤكم متى

 األخيار إن ذكر الخيار هم  مكة وهي سكنويظعن أهل 

 إذا حب القتار وأيسار  مجازيل العطاء إذا وهبنا

 وفينا عند عدوتنا انتصار  ونحن الغافرون إذا قدرنا

 وقد سطع الغبار بأيديها  وأنا والسوابح يوم جمع
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ه هشام بن الوليد وذكر القصة فقال معاوية قال وإمنا قال ذلك يف قتل أيب أزيهر تعري به أبا سفيان بن حرب وكان صهره قتل
  : حسبك يا ابن أخي هذه بتلك ولعروة يف قصره بالعقيق

 اهللا في خير العقيق بحمد  فأحسنا بناه بنيناه

  يلوح لهم على وضح الطريق  ينظرون إليه شزراً تراهم

 وسر به صديقي ألعدائي  الكاشحين وكان غيظاً فساء

    

  ومعتمد إلى بيت العتيق  كل مختلف وسار يراه

الزبري حدثين حممد بن حسن عن حممد بن . وقيل ملا فرغ من بنائه وبئاره ودعا مجاعة فطعم الناس وجعلوا يربكون وينصرفون
يكون يف آخر أميت مسخ وخسف : "يعقوب بن عتبة عن عبد اهللا بن عكرمة عن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال عروة فبلغين أنه قد ظهر شيء منه فتنحيت عنها وخشيت أن يقع وأنا ا "  ظهور شيء من عمل قوم لوطوقذف وذلك عند
  .وبلغين أنه ال يصيب إال أهل القصبة

  : وبئر عروة مشهور بالعقيق طيب املاء وفيه يقول الشاعر. قال الزبري وأخربين إبراهيم بن محزة مثله مبثل إسناده

  قصداً إلى البئر التي كان حفر  السحريعلم الشيخ غدوي ب لو

 اهللا النفاق والضجر وقاهم  فتية الدنانير غرر في

 ثم الحواري لهم جد أغر  أبي بكر وزيد وعمر بين

 عليها بالعشي والبكر فهم  شمخ المجد هناك وازمخر قد

  لزاد في الشكر وإن كان شكر  من جاء وال يؤذى بشر يسقون

مي مصعب بن عبد اهللا قال كان عبد اهللا بن الزبري قد باع ماله بالغابة الذي يعرف بالسقاية من معاوية مبئة ألف قال الزبري حدثنا ع
  .دينار مث قسمها يف بين أسد وتيم فاشترى جماح لعروة من ذلك بألوف دنانري

مللك بن مروان فأجلسه معه على الزبري حدثنا مصعب بن عثمان عن عامر بن صاحل عن هشام بن عروة قال قدم عروة على عبد ا
السرير فجاء قوم فوقعوا يف عبد اهللا بن الزبري فخرج عروة وقال لآلذان إن عبد اهللا أخي فإذا أردمت أن تفعلوا فيه فال تأذنوا يل 

بناه فقتلناه وإن عليكم فذكروا ذلك لعبد امللك فقال له عبد امللك حدثوين مبا قلت وإن أخاك مل نقتله لعداوة ولكنه طلب أمراً وطل
أهل الشام من أخالقهم أن ال يقتلوا رجالً إال شتموه فإذا أذنا ألحد قبلك فقد جاء من يشتمه فانصرف مث إن عروة قدم على الوليد 

حني شئفت رجله فقيل اقطعها قال أكره أن أقطع مين طائفاً فارتفعت إىل الركبة فقيل له إا إن وقعت يف ركبتك قتلتك فقطعها 
  . يقبض وجهه وقيل له قبل أن يقطعها نسقيك دواء ال جتد هلا أملاً فقال ما يسرين أن هذا احلائط وقاين أذاهافلم

معمر عن الزهري قال وقعت اآلكلة يف رجل عروة فصعدت يف ساقه فبعث إليه الوليد فحمل إليه ودعا األطباء فقالوا ليس له دواء 
  .إال القطع فقطعت فما تضور وجهه

عبد الغفار حدثنا هشام أن أباه وقعت يف رجله اآلكلة فقيل أال ندعو لك طبيبا قال إن شئتم فقالوا نسقيك شراباً يزول فيه عمر بن 
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عقلك فقال امض لشأنك ما كنت أظن أن خلقاً يشرب ما يزيل عقله حىت ال يعرف به فوضع املنشار على ركبته اليسرى فما مسعنا 
  .ئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلةله حساً فلما قطعها جعل يقول ل

يعقوب الدورقي حدثنا عامر بن صاحل عن هشام بن عروة أن أباه خرج إىل الوليد بن عبد امللك حىت إذا كان بوادي القرى وجد 
مل فقال يا أبا عبد اهللا اقطعها قال دونك فدعا له يف رجله شيئاً فظهرت به قرحة مث ترقى به الوجع وقدم على الوليد وهو يف حم

الطبيب وقال اشرب املرقد فلم يفعل فقطعها من نصف الساق فما زاد أن يقول حس حس فقال الوليد ما رأيت شيخاً قط أصرب 
: دي القرى قالمن هذا وأصيب عروة بابنه حممد يف ذلك السفر ركضته بغلة يف إصطبل فلم يسمع منه يف ذلك كلمة فلما كان بوا

، اللهم كان يل بنون سبعة فأخذت واحداً وأبقيت يل ستة وكان يل أطراف أربعة 63الكهف " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"
  .فأخذت طرفاً وأبقيت ثالثة ولئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت

محاد بن . يعلم أين ما مشيت بك إىل معصية قط وأنا أعلموعن عبد اهللا بن عروة قال نظر أيب إىل رجله يف الطست فقال إن اهللا 
زيد عن هشام بن عروة أن أباه كان يسرد الصوم وأنه قال يا بين سلوين فلقد تركت حىت كدت أنسى وإين ألسأل عن احلديث 

  .قال الزهري كان عروة يتألف الناس على حديثه. فيفتح يل حديث يومني

    

سليمان بن معبد حدثنا األصمعي عن ابن أيب الزناد . ت وهو صائم وجعلوا يقولون له أفطر فلم يفطرأبو أسامة عن هشام أن أباه ما
عن أبيه قال اجتمع يف احلجر مصعب وعبد اهللا وعروة بنو الزبري وابن عمر فقالوا متنوا فقال عبد اهللا أما أنا فأمتىن اخلالفة وقال عروة 

أنا فأمتىن إمرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة بنت احلسني وأما ابن عمر أمتىن أن يؤخذ عين العلم وقال مصعب أما 
  .فقال أمتىن املغفرة فنالوا ما متنوا ولعل ابن عمر قد غفر له

  .معمر عن الزهري قال كنت آيت عروة فأجلس ببابه ملياً ولو شئت أن أدخل دخلت فأرجع وما أدخل إعظاماً له

روة قال خطبت إىل ابن عمر بنته سودة وحنن يف الطواف فلم جيبين بشيء فلما دخلت املدينة بعده مضيت وعن أيب األسود عن ع
إليه فقال أكنت ذكرت سودة قلت نعم قال إنك ذكرا وحنن يف الطواف يتخايل اهللا بني أعيننا أفلك فيها حاجة قلت أحرص ما 

وىل عبد اهللا قال قلت له وبعض آل الزبري قال ال قلت فموىل خبيب قال ذاك كنت قال يا غالم ادع عبد اهللا بن عبد اهللا ونافعاً م
أبعد مث قال هلما هذا عروة بن أيب عبد اهللا وقد علمتما حاله وقد خطب إيل سودة وقد زوجته إياها مبا جعل اهللا للمسلمات على 

. مثلها أقبلت يا عروة قلت نعم قال بارك اهللا لكاملسلمني من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وعلى أن يستحلها مبا يستحل به 

  .قال هشام بن عروة أقام ابن الزبري مبكة تسع سنني وعروة معه

وقال ابن عيينة ملا قتل ابن الزبري خرج عروة إىل املدينة باألموال فاستودعها وسار إىل عبد امللك فقدم عليه قبل الربيد باخلرب فلما 
 قل ألمري املؤمنني أبو عبد اهللا بالباب فقال من أبو عبد اهللا قال قل له كذا فدخل فقال ها هنا رجل عليه انتهى إىل الباب قال للبواب

أثر السفر قال كيت وكيت فقال ذاك عروة فائذن له فلما رآه زال له عن موضعه وجعل يسأله كيف أبو بكر يعين عبد اهللا بن 
لسرير فسجد فكتب إليه احلجاج إن عروة قد خرج واألموال عنده قال فقال عبد الزبري فقال قتل رمحه اهللا فرتل عبد امللك عن ا

  .امللك يف ذلك فقال ما تدعون الرجل حىت يأخذ سيفه فيموت كرمياً فلما رأى ذلك كتب إىل احلجاج أن أعرض عن ذلك

ام بن عروة قال ما مسعت أحداً من أهل جرير عن هش. قال ابن خلكان هو الذي حفر بئر عروة باملدينة وما باملدينة أعذب من مائها
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  .األهواء يذكر أيب بسوء

قال معاوية . وقال ابن خراش ثقة. قال أمحد بن عبد اهللا العجلي عروة بن الزبري تابعي ثقة رجل صاحل مل يدخل يف شيء من الفنت
  .بن إسحاق عن عروة قال ما بر والده من شد الطرف إليه

قال سقط أخي حممد وأمه بنت احلكم بن أيب العاص من أعلى سطح يف إصطبل الوليد فضربته عامر بن صاحل عن هشام بن عروة 
الدواب بقوائمها فقتلته فأتى عروة رجل يعزيه فقال إن كنت تعزيين برجلي فقد احتسبتها قال بل أعزيك مبحمد ابنك قال وما له 

: ناء فلما قدم املدينة أتاه ابن املنكدر فقال كيف كنت قالفأخربه فقال اللهم أخذت عضواً وتركت أعضاء وأخذت ابنا وتركت أب

  .،63الكهف " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا"

قال الزبري بن بكار حدثين غري واحد أن عيسى بن طلحة جاء إىل عروة حني قدم فقال عروة لبعض بنيه اكشف لعمك رجلي ففعل 
لصراع وال للسباق ولقد أبقى اهللا منك لنا ما كنا حنتاج إليه رأيك وعلمك فقال ما فقال عيسى إنا واهللا يا أبا عبد اهللا ما أعددناك ل

  .عزاين أحد مثلك

قال ابن خلكان كان أحسن من عزاه إبراهيم بن حممد بن طلحة فقال واهللا ما بك حاجة إىل املشي وال أرب يف السعي وقد تقدمك 
للبعض إن شاء اهللا وقد أبقى اهللا لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك عضو من أعضاءك وابن من أبنائك إىل اجلنة والكل تبع 

  .ورأيك واهللا ويل ثوابك والضمني حبسابك

  .قال ابن املديين وأبو نعيم وشباب مات عروة سنة ثالث وتسعني. قال الزبري تويف عروة وهو ابن سبع وستني سنة

  .س سنة أربع وتسعنيوقال اهليثم والواقدي وأبو عبيد وحيىي بن معني والفال

  .وقال حيىي بن بكري سنة مخس وقيل غري ذلك ويقال سنة إحدى ومئة وليس هذا بشيء

ذكر شيخنا أبو احلجاج يف ذيبه من شيوخ عروة أمه أمساء وخالته أمساء بنت عميس وأم حبيبة وأم سلمة وأم هانئ وأم شريك 
  .زينب بنت أيب سليمة وعمرة األنصاريةفاطمة بنت قيس وضباعة بنت الزبري وبسرة بنت صفوان و

    

ومن الرواة عنه بكر بن سوادة ومتيم بن سلمة وجعفر الصادق وجعفر بن مصعب وحبيب بن أيب ثابت وحبيب موىل عروة وخالد 
خالد ابن أيب عمران قاضي إفريقية وداود بن مدرك والزبرقان بن عمرو بن أمية وزميل موىل عروة وسعد بن إبراهيم وسعيد بن 

األموي وسليمان بن عبد اهللا بن عومير وسليمان بن يسار وشيبة اخلضري وصاحل بن حسان وصاحل بن كسيان وصفوان بن سليم 
وعاصم بن عمر وعبد اهللا بن إنسان الطائفي وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم وأبو الزناد وعبد اهللا بن املاجشون وابن أيب ملكية وابنه 

بد اهللا بن نيار وعبد اهللا البهي وعبد الرمحن بن محيد الزهري وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وابنه عثمان عبد اهللا بن عروة وع
وعثمان بن الوليد وعراك بن مالك وعطاء بن أيب رباح وعلي بن جدعان وحفيده عمر بن عبد اهللا وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن 

 وحممد بن إبراهيم التيمي وابن أخيه حممد بن جعفر بن الزبري وأبو األسود يتيم عروة دينار وعمران ابن أيب أنس وجماهد بن وردان
وابنه حممد ابن عروة والزهري وابن املنكدر وخملد بن خفاف ومسافع بن شيبة ومسلم بن قرط ومعاوية بن إسحاق ومنذر بن 

 ووهب بن كيسان وحيىي بن أيب كثري وقيل مل يسمع منه املغرية وموسى بن عتبة وهشام ابنه وهالل الوزان والوليد بن أيب الوليد
ويزيد بن رومان ويزيد بن خصيفة ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط ويزيد بن أيب يزيد وأبو بردة بن أيب موسى وأبو سلمة بن عبد 
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  .ز عن عروةالرمحن ومها من أقرانه وأبو بكر بن حفص الزهري وقد روى رفيقه أبو سلمة أيضاً عن عمر بن عبد العزي

وقال أمحد العجلي مدين ثقة رجل صاحل مل يدخل يف شيء من . قال ابن سعد كان عروة ثقة ثبتاً مأموناً كثري احلديث فقيهاً عاملاً
وروى يوسف بن املاجشون عن ابن شهاب قال كان إذا حدثين عروة مث حدثتين عمرة صدق عندي حديث عمرة حديث . الفنت

  .عروة حبر ال يرتفعروة فلما تبحرما إذا 

األصمعي عن ابن أيب الزناد قال قال عروة كنا نقول ال نتخذ كتاباً مع كتاب اهللا فمحوت كتيب فواهللا لوددت أن كتيب عندي إن 
  .كتاب اهللا قد استمرت مريرته

  .و صائمعلي بن املبارك اهلنائي عن هشام بن عروة أن أباه كان يصوم الدهر إال يوم الفطر ويوم النحر ومات وه

وقال ما حدثت أحداً بشيء من العلم قط ال يبلغه عقله إال كان . وقال هشام قال أيب رب كلمة ذل احتملتها أورثتين عزاً طويالً
  .ضاللة عليه

  .قال غري واحد ولد عروة يف آخر خالفة عمر وكان أصغر من أخيه عبد اهللا بعشرين سنة وقيل غري ذلك

 عن شريح بن يزيد عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري عن عروة قال كنت غالماً يل ذؤابتان يعقوب الفسوي عن عيسى بن هالل
  .فقمت أركع ركعتني بعد العصر فبصر يب عمر ومعه الدرة فلما رأيته فررت منه فلحقين فأخذ بذؤابيت قال فنهاين قلت ال أعود

  .األشبه أن هذا جرى ألخيه عبد اهللا أو جرى له مع عثمان

   زيدخارجة بن

ابن ثابت الفقيه اإلمام ابن اإلمام وأحد الفقهاء السبعة األعالم أبو زيد األنصاري النجاري املدين وأجل إخوته وهم إمساعيل 
  .وسليمان وحيىي وسعد وجده ألمه هو سعد بن الربيع األنصاري أحد النقباء السادة

 العالء األنصارية وعبد الرمحن بن أيب عمرة ومل يكن باملكثر حدث عن أبيه وعمه يزيد وأسامة بن زيد وأمه أم سعد بنت سعد وأم
روى عنه ابنه سليمان وابن أخيه سعيد بن سليمان وسامل أبو النضر وأبو الزناد وهو تلميذه يف الفقه وعبد امللك بن أيب . من احلديث

ري وجمالد بن عوف وحممد بن عبد اهللا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث وعبد اهللا بن عمرو بن عثمان وعثمان بن حكيم األنصا
  .الديباج وابن شهاب ويزيد بن عبد اهللا بن قسيط وأبو بكر بن حزم وآخرون

وروى الواقدي عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال . وروايته عن عمه مرسلة قال موسى بن عقبة ألن عمه قتل زمن الصديق
نة وينتهي إىل قوهلم سعيد بن املسيب وأبو بكر بن عبد الرمحن وعروة والقاسم وعبيد اهللا بن كان الفقهاء السبعة الذين يسألون باملدي

  .عبد اهللا وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار

وروى الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر قال كان الفقه بعد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف خارجة بن زيد بن 
  .املسيب وعروة والقاسم بن حممد وقبيصة بن ذؤيب وعبد امللك بن مروان وسليمان بن يسار موىل ميمونةثابت وسعيد بن 

    

وقال مصعب بن الزبري كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبد اهللا بن عوف يف زماما يستفتيان وينتهي الناس إىل قوهلما ويقسمان 
  .يكتبان الوثائق للناساملواريث بني أهلها من الدور والنخيل واألموال و
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  .وروى معن القزاز عن زيد بن السائب قال أجاز سليمان بن عبد امللك خارجة بن زيد مبال فقسمه

الواقدي حدثنا موسى بن جنيح عن إبراهيم بن حيىي هو ابن زيد ابن ثابت أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يعطى خارجة بن زيد ما 
 أيب بكر بن حزم فقال إين أكره أن يلزم أمري املؤمنني من هذا مقالة ويل نظراء فإن عمهم قطع عنه من الديوان فمشى خارجة إىل

  .أمري املؤمنني ذا فعلت وإن هو خصين به فإين أكره ذلك له فكتب عمر ال يسع املال لذلك ولو وسعه لفعلت

 حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة ابن إسحاق حدثين. قال أمحد بن عبد اهللا العجلي خارجه بن زيد مدين تابعي ثقة
األنصاري مسعت خارجة بن زيد يقول رأيتين وحنن غلمان شباب زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قرب عثمان بن مظعون حىت 

  .جياوزه

 رأيت يف املنام كأين الواقدي حدثين إمساعيل بن مصعب عن إبراهيم بن حيىي بن زيد ابن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت قال
  .بنيت سبعني درجة فلما فرغت منها ورت وهذه السنة يل سبعون سنة قد أكملتها فمات عنها

الواقدي حدثنا حممد بن بشر بن محيد عن أبيه قال قال رجاء بن حيوة يا أمري املؤمنني قدم قادم الساعة فأخربنا أن خارجة بن زيد 
  .على األخرى وقال ثلمة واهللا يف اإلسالممات فاسترجع عمر وصفق بإحدى يديه 

  .وقال اهليثم بن عدي وحيىي بن بكري وخليفة ابن املديين وعدة مات سنة مئة. قال الفالس وابن منري مات خارجة سنة تسع وتسعني

مد بن خلف وأنبأنا وقال أبو عبيد صلى عليه أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املرداوي أنبأنا حم
ابن علون أنبأنا البهاء عبد الرمحن قاال أخربتنا شهدة الكاتبة أنبأنا أبو الفضل حممد بن عبد السالم أنبأنا أمحد بن حممد الربقاين قرأت 

عن على أيب حامت حممد بن يعقوب أخربكم حممد بن عبد الرمحن الشامي حدثنا خلف بن هشام حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه 
خارجة بن زيد عن أبيه قال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود فما مر يب نصف شهر حىت تعلمت كنت 

  .أكتب له إىل يهود إذا كتب إليهم فإذا كتبوا إليه قرأت كتام له

ابن وهب أنبأنا ابن . لبخاري وهو وسطما عبد الرمحن بن الزناد من شرط ا. أخرجه البخاري تعليقاً فقال وقال خارجة عن أبيه
أيب الزناد عن أبيه حدثين خارجة بن زيد قال قتل رجل من األنصار وهو سكران أنصارياً يف عهد معاوية ومل يكن على ذلك شهادة 

يه القصة فكتب إال لطخ وشبهة فاجتمع رأي الناس على أن حيلف والة املقتول مث يسلم إليهم فيقتلوه فركبنا إىل معاوية فقصصنا عل
إىل سعيد بن العاص إن كان ما ذكرناه له حقاً أن حيلفنا على القاتل مث يسلمه إلينا فجئنا بكتاب معاوية إىل سعيد فقال أنا منفذ 

  .كتاب أمري املؤمنني فاغدوا على بركة اهللا فغدونا عليه فأسلمه إلينا بعد أن حلفنا مخسني مييناً

  يحيى بن يعمر

حدث عن أيب ذر الغفاري وعمار بن ياسر مرسالً . ملقرئ أبو سليمان العدواين البصري قاضي مرو ويكىن أبا عديالفقيه العالمة ا
  .وعن عائشة وأيب هريرة وابن عباس وابن عمر وعدة

ي وحيىي بن حدث عنه عبد اهللا بن بريدة وهو من طبقته وقتادة وعطاء اخلراساين وسليمان التيم. وقرأ القرآن على أيب األسود الدئلي
  .عقيل وإسحاق بن سويد وآخرون

  .قال أبو داود مل يسمع من عائشة. وكان من أوعية العلم ومحلة احلجة
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وقيل إنه كان أول من نقط املصاحف وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة مبدة طويلة وكان ذا لسن وفصاحة أخذ ذلك عن أيب 
  .األسود

 قتيبة بن مسلم وواله قضاء خراسان فكان إذا انتقل من بلد إىل بلد استخلف على القضاء وكان احلجاج قد نفاه فأقبل عليه األمري
  .ا مث إن قتيبة عزله ملا قيل عنه إنه يشرب املنصف

عمران القطان عن قتادة عن نصر بن . قال أبو عمرو الداين روى القراءة عنه عرضاً عبد اهللا بن أيب إسحاق وأبو عمرو بن العالء
  .عبد اهللا بن فطيمة عن حيىي بن يعمر قال قال عثمان رضي اهللا عنه يف القرآن حلن ستقيمه العرب بألسنتهاعاصم عن 

  .قال خليفة بن خياط تويف حيىي بن يعمر قبل التسعني

  عمير بن سعيد

    

عد ابن أيب وقاص حدث عن ابن مسعود وعلي وعمار بن ياسر وأيب مسعود وس. النخعي الكويف شيخ ثقة فقيه معمر من البقايا
  .وطائفة

  .روى عنه أبو حصني عثمان بن عاصم واألعمش وأشعث بن سوار وحجاج بن أرطاة وفطر بن خليفة ومسعر بن كدام وآخرون

  .قلت لعله جاوز املئة. قال ابن سعد تويف سنة مخس عشرة ومئة. وثقه حيىي بن معني

  يزيد بن أبي كبشة

  .ربيل بن يسار عد يف التابعنيالبتلهي من كبار األمراء واسم أبيه ج

  .وروى عن أبيه أيب كبشة السكسكي ومروان بن احلكم

  .روى عنه معاوية بن قرة واحلكم وأبو بشر وإبراهيم السكسكي

وكان مقدم السكاسك وصاحب شرطة عبد امللك وويل على الغزاة مث ويل إمرة العراقني للوليد فلما استخلف سليمان واله خراج 
  .رتبته قليالً فأدركه األجل بالسند قبل سنة مئةالسند ونزلت 

ووقع لنا روايته يف السهو يف نسخة حيىي بن معني وورد أنه كان يصوم يف السفر وويل العراقني بعد احلجاج وكان كبري الشأن رمحه 
  .اهللا وقلما روى له ذكر يف الصوم يف البخاري

  سليمان بن يسار

ا أبو أيوب وقيل أبو عبد الرمحن وأبو عبد اهللا املدين موىل أم املؤمنني ميمونة اهلاللية وأخو عطاء ابن الفقيه اإلمام عامل املدينة ومفتيه
  .يسار وعبد امللك وعبد اهللا وقيل كان سليمان مكاتباً ألم سلمة ولد يف خالفة عثمان

 بن خديج وابن عمر وعائشة وأم وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأيب هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد اهللا ورافع
سلمة وميمونة وأيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحزة بن عمر األسلمي واملقداد بن األسود وذلك يف أيب داود والنسائي 
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سعيد وابن ماجه وما أراه لقيه وسلمة بن صخر البياضي مرسل وعبد اهللا بن حذافة السهمي مرسل والفضل بن العباس مرسل وأيب 
  .اخلدري والربيع بن معوذ وعدد من الصحابة

وكان من أوعية العلم حبيث إن . ويروي أيضاً عن عروة وكريب وعراك بن مالك وأيب مراوح وعمرة ومسلم بن السائب وغريهم
  .بعضهم فضله على سعيد بن املسيب

ن مهران وسامل أبو النضر وربيعة الرأي وأبو حدث عنه أخوه عطاء والزهري وبكري بن األشج وعمر بن دينار وعمرو بن ميمون ب
األسود يتيم عروة ويعلى بن حكيم ويعقوب بن عتبة وأبو الزناد وصاحل بن كيسان وحممد بن عمرو بن عطاء وحممد بن يوسف 

عبد الكندي وحيىي بن سعيد األنصاري يونس بن يوسف وعبد اهللا بن الفضل اهلامشي وعمرو ابن شعيب وحممد بن أيب حرملة و
  .الرمحن بن يزيد بن جابر وخثيم ابن عراك وخلق سواهم

  .قال الزهري كان من العلماء

وقال أبو الزناد كان ممن أدركت من فقهاء املدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إىل قوهلم سعيد بن املسيب وعروة والقاسم وأبو 
عتبة وسليمان ابن يسار يف مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل بكر ابن عبد الرمحن وخارجة بن زيد وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

  .فقه وصالح وفضل

  .قال احلسن بن حممد بن احلنفية سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن املسيب

بن الواقدي عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل مسعت سليمان بن يسار يقول سعيد بن املسيب بقية الناس ومسعت السائل يأيت سعيد 
  .املسيب فيقول اذهب إىل سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم

  .وقال مالك كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن املسيب وكان كثرياً ما يوافق سعيداً وكان سعيد ال جيترأ عليه

عليه امرأة فسامته نفسه فامتنع عليها قال مصعب الزبريي عن مصعب بن عثمان كان سليمان بن يسار أحسن الناس وجهاً فدخلت 
فقالت إذاً أفضحك فخرج إىل خارج وتركها يف مرتله وهرب منها قال سليمان فرأيت يوسف عليه السالم وكأين أقول له أنت 

  .يوسف قال نعم أنا يوسف الذي مهمت وأنت سليمان الذي مل م

  .إسنادها منقطع

وقال ابن سعد كان ثقةً عاملاً رفيعاً فقيهاً . أمون فاضل عابد وقال النسائي أحد األئمةقال ابن معني سليمان ثقة وقال أبو زرعة م
  .كثري احلديث مات سنة سبع ومئة

  .وكذا أرخه مصعب بن عبد اهللا وابن معني والفالس وعلي بن عبد اهللا التميمي والبخاري وطائفة وهو ابن ثالث وسبعني سنة

  .مان يف سنة أربع وثالثنيقلت فيكون مولده يف أواخر أيام عث

    

وقال خليفة مات سنة أربع وقال اهليثم بن عدي سنة مئة وهذا شاذ . وقال حيىي بن بكري تويف سنة تسع وهذا وهم لعله تصحف
وأشذ منه رواية البخاري عن هارون بن حممد عن رجل أنه مات هو وابن املسيب وعلي بن احلسني وأبو بكر بن عبد الرمحن سنة 

  .اء سنة أربع وتسعنيالفقه

أخربنا أمحد بن سالمة إجازة عن أيب املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا ابن خالد حدثنا احلارث بن أيب أسامة 
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ال له حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا ابن جريج أخربين يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أيب هريرة فق
ناتل أخو أهل الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثاً مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثالثة رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت يف سبيلك : "يقول
ورجل تعلم . ت فقال كذبت إمنا أردت أن يقال فالن جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النارحىت استشهد

العلم وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك قال كذبت إمنا 
 فأمر به فسحب على وجهه إىل النار ورجل آتاه اهللا من أنواع املال فأيت به فعرفه أردت أن يقال فالن عامل وفالن قارئ فقد قيل

نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من شيء حتب أن ينفق فيه إال أنفقت فيه لك فقال كذبت إمنا أردت أن يقال فالن 
  .يحهذا حديث صح. جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف النار

. قال عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قدم علينا سليمان بن يسار دمشق فدعاه أيب إىل احلمام وصنع له طعاماً وكان أبوه يسار فارسياً

  .قال ابن املديين والبخاري ومسلم يكىن أبا أيوب. وقال الواقدي ويل سليمان سوق املدينة ألمريها عمر بن عبد العزيز

وعن أيب الزناد قال كان سليمان بن يسار . دينة فسألت عن أعلم أهلها بالطالق فقيل سليمان بن يساروعن قتادة قال قدمت امل
  .يصوم الدهر وكان أخوه عطاء يصوم يوماً ويفطر يوماً

  عطاء بن يسار

  .سامة بن زيد وعدةوكان أخوه إماماً فقيهاً واعظاً مذكراً ثبتاً حجةً كبري القدر حدث عن أيب أيوب وزيد وعائشة وأيب هريرة وأ

  .روى عنه زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وعمرو بن دينار وهالل ابن علي وشريك بن أيب منر

روى عبد الرمحن بن زيد بن أسلم أن أبا حازم قال ما رأيت رجالً كان ألزم ملسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عطاء بن 
  .قال أبو داود مسع عطاء من ابن مسعود. يسار

  .ويقال مات سنة ثالث ومئة وقيل مات قبل املئة فاهللا أعلم

  مجاهد بن جبر

اإلمام شيخ القراء واملفسرين أبو احلجاج املكي األسود موىل السائب بن أيب السائب املخزومي ويقال موىل عبد اهللا بن السائب 
عنه أخذ القرآن والتفسري والفقه وعن أيب هريرة القارئ ويقال موىل قيس بن احلارث املخزومي روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب و

وعائشة وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر ورافع ابن خديج وأم كرز وجابر بن عبد اهللا وأيب سعيد اخلدري وأم 
  .هانئ وأسيد بن ظهري وعدة

  .تال عليه مجاعة منهم ابن كثري الداري وأبو عمرو بن العالء وابن حميصن

عنه عكرمة وطاووس وعطاء وهم من أقرانه وعمرو بن دينار وأبو الزبري واحلكم بن عتيبة وابن أيب جنيح ومنصور بن املعتمر وحدث 
وسليمان األعمش وأيوب السختياين وابن عون وعمر بن ذر ومعروف ابن مشكان وقتادة بن دعامة والفضل بن ميمون وإبراهيم 

نس واحلسن الفقيمي وخصيف وسليمان األحول وسيف بن سليمان وعبد الكرمي اجلزري بن مهاجر ومحيد األعرج وبكري بن األخ
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  .وأبو حصني والعوام ابن حوشب وفطر بن خليفة والنضر بن عريب وخلق كثري

  .قال األنصاري حدثنا الفضل بن ميمون مسعت جماهداً يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثالثني مرة

احل عن جماهد قال عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله فيم وروى ابن إسحاق عن أبان بن ص
  .نزلت وكيف كانت

قال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا الشافعي حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن قسطنطني قال قرأت على شبل بن عباد وقرأ على 
  . وقرأ جماهد على ابن عباسابن كثري وأخربه ابن كثري أنه قرأ على جماهد

    

. وقال خصيف كان جماهد أعلمهم بالتفسري. قال سفيان الثوري خذوا التفسري من أربعة جماهد وسعيد بن جبري وعكرمة والضحاك

  .وقال قتادة أعلم من بقي بالتفسري جماهد

قال ابن املديين مسع جماهد .  يسأل أهل الكتابقال أبو بكر بن عياش قلت لألعمش ما باهلم يتقون تفسري جماهد قال كانوا يرون أنه
  .من عائشة وقال حيىي القطان مل يسمع منها

  .قلت بلى قد مسع منها شيئاً يسرياً

. قلت مع أنه قلما مسع من جماهد حرفني. قال ابن جريج ألن أكون مسعت من جماهد فأقول مسعت جماهداً أحب إيل من أهلي ومايل

  . جماهد ثقةوقال حيىي بن معني وطائفة

قال سلمة بن كهيل ما رأيت أحداً يريد ذا العلم وجه اهللا إال هؤالء . ويقال سكن الكوفة بأخرة وكان كثري األسفار والتنقل
شعبة عن رجل مسعت جماهداً . بقية عن حبيب بن صاحل مسع جماهداً يقول استفرغ علمي القرآن. الثالثة عطاء وجماهد وطاووس

  . وأنا أريد أن أخدمه فكان خيدمينيقول صحبت ابن عمر

قال األعمش كنت إذا رأيت جماهداً ازدريته متبذالً كأنه خربندج . إبراهيم بن مهاجر عن جماهد قال رمبا أخذ ابن عمر يل بالركاب
  .ضل محاره وهو مغتم

  .روى األجلح عن جماهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية مث رزق اهللا النية بعد

حصني عن جماهد بينا أنا أصلي إذ قام مثل الغالم ذات ليلة فشددت عليه آلخذه . نصور عن جماهد قال ال تنوهوا يب يف اخللقوقال م
وروي عن األعمش قال . فوثب فوقع خلف احلائط حىت مسعت وجبته مث قال إم يهابونكم كما ابوم من أجل ملك سليمان

  . فيه اللؤلؤكان جماهد كأنه محال فإذا نطق خرج من

قال أبو القاسم ابن عساكر قدم جماهد على سليمان بن عبد . وقال محيد األعرج كان جماهد رمحه اهللا يكرب من سورة والضحى
  .امللك مث على عمر بن عبد العزيز وشهد وفاته

يقول الناس يفّ قلت يقولون فروى مروان بن معاوية عن معروف بن مشكان عن جماهد قال قال يل عمر بن عبد العزيز يا جماهد ما 
مسحور قال ما أنا مبسحور مث دعا غالماً له فقال وحيك ما محلك على أن سقيتين السم قال ألف دينار أعطيتها وأن أعتق قال هاا 

  .فجاء ا فألقاها يف بيت املال وقال اذهب حيث ال يراك أحد

قال احلميدي . قال أمحد بن حنبل جماهد موىل عبد اهللا بن السائبو. قال حممد بن عبيد عن الثوري قال جماهد موىل لبين زهرة



الذهيب-سري أعالم النبالء  659  

  .وغريه موىل قيس بن السائب

وقال ابن املديين كان ابن إسحاق يقول يف أحاديث جماهد كلها جماهد بن جبري وهو موىل قيس بن السائب بن أيب السائب وكان 
  .يس وقال البخاري ومسلم كقول أمحدوقال ابن سعد موىل ق. السائب شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .قال احلافظ عبد الغين املصري للمصريني جماهد بن جرب آخر ذكره ابن يونس

قال األعمش قال جماهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت رواه ابن عيينة 
  .قي باحلالل واحلرام الزهري وأعلم من بقي بالقرآن جماهدمطر الوراق عن قتادة قال أعلم من ب. عنه

  .قال ابن خراش أحاديث جماهد عن علي وعائشة مراسيل. قال ابن سعد جماهد ثقة فقيه عامل كثري احلديث

  .الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد قال رمبا أخذ يل ابن عمر بالركاب هداين لإلسالم أو عافاين من هذه األهواء

حيىي بن سليم حدثنا عبد الوهاب بن جماهد قال كنت عند أيب فجاء ولده يعقوب فقال يا أبتاه . لت مثل الرفض والقدر والتجهمق
  .إن لنا أصحابا يزعمون أن إميان أهل السماء ورمبا أدخل ابن عباس أصابعه يف إبطي

أهل األرض واحد فقال يا بين ما هؤالء بأصحايب ال يعلى بن عبيد عن األعمش عن جماهد قال ما أدري أي النعمتني أعظم أن و
  .جيعل اهللا من هو منغمس يف اخلطايا كمن ال ذنب له

  .وبإسناد حسن عن جماهد قال كنت يف جنازة رجل فسمعت رجالً يقول المرأة امليت ال تسبقيين بنفسك قالت قد سبقت

نه ذهب إىل بابل وطلب من متوليها أن يوقفه على هاروت وماروت قلت واهد أقوال وغرائب يف العلم والتفسري تستنكر وبلغنا أ
قال فبعث معي يهودياً حىت أتينا تنوراً يف األرض فكشف لنا عنهما فإذا ما معلقان منكسان فقلت آمنت بالذي خلقكما فاضطربا 

  .فغشي علي وعلى اليهودي مث أفقنا بعد حني فالمين اليهودي وقال كدت أن لكنا

  . عمر الضرير مات جماهد سنة مئةقال أبو

    

وقال أبو نعيم مات جماهد وهو ساجد سنة ثنتني ومئة وكذا أرخه . قلت هذا قول شاذ فإن جماهداً رأى عمر بن عبد العزيز ميوت
  .اهليثم بن عدي واملدائين ومجاعة

نة أربع ومئة وجاء ابن املديين سنة مثان ومئة وقال محاد اخلياط وأبو عبيد ومجاعة مات سنة ثالث ومئة وقال ابن املديين وغريه س
وروى حممد بن عمر الواقدي عن ابن جريج قال بلغ جماهد ثالثاً ومثانني سنة وقال حيىي . رواه عنه ابنه عبد اهللا وعنه سنة سبع ومئة

  .القطان وغريه مات سنة أربع ومئة

ن األعمش قال كان جماهد ال يسمع بأعجوبة إال ذهب فنظر إليها حممد بن محيد الرازي احلافظ أنبأنا عبد اهللا بن عبد القدوس ع
ذهب إىل بئر برهوت حبضرموت وذهب إىل بابل عليها وال فقال له جماهد تعرض علي هاروت وماروت قال فدعا رجالً من 

راً مث قال خذ برجلي السحرة فقال اذهب به فقال اليهودي بشرط أن ال تدعو اهللا عندمها قال فذهب يب إىل قلعة فقطع منها حج
فهوى به حىت انتهى إىل جوبة فإذا مها معلقان منكسان كاجلبلني فلما رأيتهما قلت سبحان اهللا خالقكما فاضطربا فكأن اجلبال 

  .تدكدكت فغشي علي وعلى اليهودي مث أفاق قبلي فقال أهلكت نفسك وأهلكتين

م أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد حدثنا عبد اهللا أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكار
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بن شريويه حدثنا ابن راهويه حدثنا حممد بن سلمة واحملاريب قاال حدثنا ابن إسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد قال عرضت 
  .نتالقرآن على ابن عباس ثالث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كا

وبه إىل أيب نعيم حدثنا حبيب بن احلسن حدثنا يوسف القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن احلكم عن جماهد قال 
  .الرعد ملك يزجر السحاب بصوته

 عمر بن أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا حممد بن هبة اهللا أنبأنا عمي حممد بن عبد العزيز الدينوري أنبأنا عاصم بن احلسن أنبأنا أبو
مهدي نبأنا احلسني بن إمساعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن جماهد عن أيب سعيد اخلدري قال 

  ".الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني على املنرب يقول

  سالم بن عبد اهللا

 اخلطاب اإلمام الزاهد احلافظ مفيت املدينة أبو عمر وأبو عبد اهللا القرشي العدوي املدين وأمه أم ولد مولده ابن أمري املؤمنني عمر بن
  .يف خالفة عثمان

أخربنا أمحد بن هبة اهللا سنة اثنتني وتسعني وست مئة أنبأنا أبو روح اهلروي أنبأنا متيم اجلرجاين أنبأنا أبو سعد األديب أنبأنا أبو 
ان أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا عقبة بن أيب الصهباء وسألت حيىي بن معني عنه فوثقه عن عمرو بن محد

أال إن الفنت من ها هنا ثالث مرات : "سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الصبح مث استقبل مطلع الشمس فقال
  ".ومن مث يطلع قرن الشيطان

  .ن عال وال يقع لنا حديث سامل أعلى من هذاإسناده حس

حدث عن أبيه فجود وأكثر وعن عائشة وذلك يف سنن النسائي وأيب هريرة وذلك يف البخاري ومسلم وعن زيد بن اخلطاب 
د بن العدوي وأيب لبابة ابن عبد املنذر وذلك مرسل وعن رافع بن خديج وسفينة وأيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وسعي

  .املسيب وامرأة أبيه صفية

وعنه ابنه أبو بكر وسامل بن أيب اجلعد وعمرو بن دينار وعمرو بن دينار القهرمان وحممد بن واسع وحيىي بن أيب إسحاق احلضرمي 
حل وأبو بكر بن حزم والزهري وحممد بن أيب حرملة وكثري بن زيد وفضيل بن غزوان وحنظلة بن أيب سفيان وصاحل بن كيسان وصا
بن حممد بن زائدة أبو واقد وعاصم بن عبد اهللا وعبد العزيز بن أيب رواد وعبيد اهللا بن عمر وعكرمة بن عمار وابن أخيه عمر بن 

محزة وابن ابن أخيه عمر بن حممد بن زيد وابن ابن أخيه خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا وابن أخيه القاسم بن عبيد اهللا وخلق 
  .سواهم

يد عن ابن املسيب قال قال يل ابن عمر أتدري مل مسيت ابين ساملاً قلت ال قال باسم سامل موىل أيب حذيفة يعين أحد روى علي بن ز
  .حيىي بن سعيد عن ابن املسيب قال كان عبد اهللا بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سامل أشبه ولد عبد اهللا به. السابقني

    

قال حيىي بن .  سامل بن عبد اهللا يلبس الصوف وكان علج اخللق يعاجل بيديه ويعملروى سلمة األبرش عن ابن إسحاق قال رأيت
بكري قدم مجاعة من املصريني املدينة فأتوا باب سامل ابن عبد اهللا فسمعوا رغاء بعري فبينا وهم كذلك خرج عليهم رجل شديد 
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 قالوا سامل قال فلما كلمهم جاء شيء غري املنظر قال األدمة متزر بكساء صوف إىل ثندوته فقالوا له موالك داخل قال من تريدون
من أدرمت قالوا سامل قال ها أناذا فما جاء بكم قالوا أردنا أن نسائلك قال سلوا عما شئتم وجلس ويده ملطخة بالدم والقيح الذي 

  .أصابه من البعري فسألوه

صاحلني يف الزهد والفضل والعيش منه كان يلبس الثوب قال أشهب عن مالك قال مل يكن أحد يف زمان سامل أشبه مبن مضى من ال
بدرمهني ويشتري الشمال ليحملها قال فقال سليمان بن عبد امللك لسامل ورآه حسن السحنة أي شيء تأكل قال اخلبز والزيت وإذا 

رقي عن ميمون بن مهران قال وجدت اللحم أكلته فقال له عمر أو تشتهيه قال إذا مل أشتهه تركته حىت اشتهيته وروى أبو املليح ال
دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء يف بيته فما وجدته يسوى مئة درهم مث دخلت مرة أخرى فما وجدت ما يسوى مثن 

  .طيلسان ودخلت على سامل من بعده فوجدته على مثل حال أبيه

ابن سعد عن حممد بن حرب املكي مسع . يخاًروى زيد بن حممد بن زيد عن نافع قال كان ابن عمر يقبل ساملاً ويقول شيخ يقبل ش
  : خالد بن أيب بكر يقول بلغين أن ابن عمر كان يالم يف حب سامل فكان يقول

  وجلدة بين العين واألنف سالم  في سالم وألومهم يلومونني

بن احلسني والقاسم بن حممد وسامل قال ابن أيب الزناد كان أهل املدينة يكرهون اختاذ أمهات األوالد حىت نشأ فيهم الغر السادة علي 
  .بن عبد اهللا ففاقوا أهل املدينة علماً وتقى وعبادةً وورعاً فرغب الناس حينئذ يف السراري

قال ابن املبارك كان فقهاء أهل املدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة ابن املسيب وسليمان بن يسار وسامل والقاسم وعروة 
هللا وخارجة بن زيد وكانوا إذا جاءم مسألة دخلوا فيها مجيعاً فنظروا فيها وال يقضي القاضي حىت يرفع إليهم وعبيد اهللا بن عبد ا

  .فينظرون فيها فيصدرون

ابن وهب حدثنا مالك عن يزيد بن رومان عن سامل بن عبد اهللا أنه كان خيرج إىل السوق يف حوائج نفسه واشترى مشلة فانتهى ا 
 ا إىل عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز فحبسها عنده ساعة مث قال أال تبعث من حيملها لك فقال بل أنا أمحلها إىل املسجد فرمى

  .وحدثين مالك قال كان ابن عمر خيرج إىل السوق فيشتري وكان سامل دهره يشتري يف األسواق وكان من أفضل أهل زمانه

خل سامل على سليمان بن عبد امللك وعلى سامل ثياب غليظة رثة فلم يزل سليمان وروى أبو سعيد احلارثي عن العتيب عن أبيه قال د
يرحب به ويرفعه حىت أقعده معه على سريره وعمر بن عبد العزيز يف الس فقال له رجل من أخريات الناس ما استطاع خالك أن 

تكلم ثياب سرية هلا قيمة فقال له عمر ما رأيت هذه يلبس ثياباً فاخرةً أحسن من هذه يدخل فيها على أمري املؤمنني قال وعلى امل
  .الثياب اليت على خايل وضعته يف مكانك وال رأيت ثيابك هذه رفعتك إىل مكان خايل ذاك

وروى . وقال أمحد وابن راهويه أصح األسانيد الزهري عن سامل عن أبيه. قال أمحد بن عبد اهللا العجلي سامل بن عبد اهللا تابعي ثقة
 حيىي بن نعيم حدثين سامل والقاسم حديثهما قريب من السواء وسعيد بن املسيب أيضاً قريب منهما وإبراهيم أعجب إيل عباس عن

  .مرسالت منهم قال عباس قلت ليحىي فسامل أعلم بابن عمر أو نافع قال يقولون إن نافعاً مل حيدث حىت مات سامل

.. ي يف حديث الزهري عن سامل عن أبيه مرفوعاً فيما سقت السماء العشر وقال النسائ. وقال البخاري مل يسمع سامل من عائشة

  .احلديث ورواه نافع عن ابن عمر قوله قال واختلف سامل ونافع على ابن عمر يف ثالثة أحاديث هذا أحدها
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  .والثاين من باع عبداً له مال فقال سامل عن أبيه مرفوعاً وقال نافع عن ابن عمر قوله

خيرج نار من قبل اليمن ورواه نافع عن ابن عمر عن كعب قوله قال وسامل أجل من نافع وأحاديث : بيه مرفوعاًوقال سامل عن أ
  .نافع أوىل بالصواب

  .وقال ابن سعد كان سامل ثقة كثري احلديث عالياً من الرجال ورعاً

    

ه فقال أي شيء تأكل فقال اخلبز والزيت قال فإذا قال أبو ضمرة الليثي حج هشام بن عبد امللك يف سامل بن عبد اهللا فأعجبته سحنت
مل تشتهه قال أمخره حىت اشتهيه فعانه هشام فمرض ومات فشهده هشام وأجفل الناس يف جنازته فرآهم هشام فقال إن أهل املدينة 

  .لكثري فضرب عليهم بعثاً أخرج فيه مجاعة منهم فلم يرجع منهم أحد

  .فقيهنا وعان أهل بلدنافتشاءم به أهل املدينة فقالوا عان 

وقال فطر بن خليفة رأيت سامل بن عبد . قال جويرية بن أمساء حدثين أشعب الطمع قال قال يل سامل ال تسأل أحداً غري اهللا تعاىل
  .اهللا أبيض الرأس واللحية

  .ها خلفه أكثر من شربوقال معن بن عيسى حدثين خالد بن أيب بكر قال رأيت على سامل قلنسوة بيضاء وعمامة بيضاء يسدل من

قال نافع كان سامل يركب يف عهد ابن عمر . قال أيوب السختياين أتينا سامل بن عبد اهللا وهو يف قميص وجبة قد أتزر فوقها
  .قال ابن سعد أخربت عن عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن ابن املسيب قال أشبه ولد ابن عمر به سامل. بالقطيفة األرجوان

 يركب محاراً عتيقاً زرياً فعمد أوالده فقطعوا ذنبه حىت ال يعود يركبه سامل فركب وهو أقطش الذنب فعمدوا وقيل كان سامل
  .فقطعوا أذنه فركبه ومل يغريه ذلك مث جدعوا أذنه األخرى وهو مع ذلك يركبه تواضعاً واطراحاً للتكلف

 هريسة وأنا صائم فاقعد كل قال فأمعنت فقال ارفق فما بقي األصمعي عن أشعب قال دخلت على سامل بن عبد اهللا فقال محل إلينا
حيمل معه قال فرجعت فقالت املرأة يا مشؤوم بعث عبد اهللا بن عمرو ابن عثمان يطلبك وقلت إنك مريض قال أحسنت فدخل 

اك ما قمت منذ محاماً ومترج بدهن وصفرة قال وعصبت رأسي وأخذت قصبة أتوكأ عليها وأتيته فقال أشعب قلت نعم جعلت فد
شهرين قال وعنده سامل ومل أشعر فقال وحيك يا أشعب غضب وخرج فقال عبد اهللا ما غضب خايل سامل إال من شيء فاعترفت له 

فضحك هو وجلساؤه ووهب يل فخرجت فإذا أشعب قد لقي ساملاً فقال وحيك أمل تأكل عندي اهلريسة قلت بلى فقال واهللا لقد 
  .شككتين

 أشعب مر يف طريق فبعث به الصبيان فقال وحيكم سامل يقسم جوزاً أو متراً فمروا يعدون فغدا أشعب معهم وحكى األصمعي أن
  .وقال ما يدريين لعله حق

مات سامل يف سنة ست ومئة قال ابن شوذب وعطاف بن خالد وضمرة وأبو نعيم وعدة زاد بعضهم يف ذي القعدة وقال بعضهم 
  .وقال خليفة وأبو أمية بن يعلى سنة سبع ومئة. عبد امللك بعد انصرافه من احلجيف ذي احلجة فصلى عليه هشام بن 

  .وقال اهليثم بن عدي وأبو عمر الضرير سنة مثان واألول أصح

  .قال احلافظ ابن عساكر قدم سامل الشام وافداً على عبد امللك ببيعة والده له مث قدم على الوليد مث على عمر بن عبد العزيز

  .ن سعيد قلت لسامل يف احلديث أمسعته من ابن عمر فقال مرة واحدة أكثر من مئة مرةقال حيىي ب
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قال مهام عن عطاء بن السائب دفع احلجاج رجالً إىل سامل بن عبد اهللا ليقتله فقال للرجل أمسلم أنت قال نعم قال فصليت اليوم 
من "ه صلى الصبح وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصبح قال نعم فرد إىل احلجاج فرمى بالسيف فقال ذكر أنه مسلم وأن

صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا فقال لسنا نقتله على صالة ولكنه ممن أعان على قتل عثمان فقال ها هنا من هو أوىل بعثمان مين فبلغ 
  .ذلك ابن عمر فقال مكيس مكيس

فقال سلين حاجة قال إين أستحيي من اهللا أن أسأل يف بيته غريه فلما قال ابن عيينة دخل هشام الكعبة فإذا هو بسامل بن عبد اهللا 
خرجا قال اآلن فسلين حاجة فقال له سامل من حوائج الدنيا أم من حوائج اآلخرة فقال من حوائج الدنيا قال واهللا ما سألت الدنيا 

  .من ميلكها فكيف أسأهلا من ال ميلكها

وعن أيب سعد قال كان سامل . ن عقبة قال كان سامل إذا خال حدثنا حديث الفتيانوكان سامل حسن اخللق فروي عن إبراهيم ب
  .غليظاً كأنه محال وقيل كان على مست أبيه يف عدم الرفاهية

محاد بن عيسى اجلهين حدثنا حنظلة عن سامل عن أبيه عن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مد يديه يف الدعاء مل 
  . ميسح ما وجههيرسلهما حىت

  .تفرد به محاد وفيه لني

  أبو الطفيل

عامر بن واثلة الكناين قد ذكر وكان يقول ولدت عام أحد وقال سيف بن وهب دخلت مبكة على أيب الطفيل فقال يل أنا ابن 
  .تسعني سنة ونصف سنة

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم وفاةوقال جرير بن حازم رأيت جنازة أيب الطفيل مبكة سنة عشر ومئة قلت هو آخر من رأى

    

  أبو قالبة

عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك اإلمام شيخ اإلسالم أبو قالبة اجلرمي البصري وجرم بطن من احلاف بن قضاعة 
  .قدم الشام وانقطع بداريا ما علمت مىت ولد

ك بن احلويرث كذلك وعن حذيفة يف سنن أيب داود ومل يلحقه حدث عن ثابت بن الضحاك يف الكتب كلها عن أنس كذلك ومال
ومسرة بن جندب يف سنن النسائي وعبد اهللا بن عباس يف سنن الترمذي وعنبسة بن سعيد بن العاص بن البخاري ومسلم وعن زهدم 

ية وزينب بنت أم سلمة بن مضرب وعمه أيب املهلب اجلرمي وأيب األشعث الصنعاين وأيب هريرة يف سنن النسائي ومعاذة العدو
وعائشة الكربى يف مسلم والترمذي والنسائي ومعاوية يف أيب داود والنسائي وعمرو بن سلمة اجلرمي يف البخاري وسنن النسائي 

والنعمان بن بشري يف أيب داود والنسائي وابن ماجه وقبيصة بن خمارق يف أيب داود والنسائي وعن خلق سواهم وهو يدلس وكان من 
  .اهلدىأئمة 

حدث عنه مواله أبو رجاء سلمان وحيىي بن أيب كثري وثابت البناين وقتادة وعمران بن حدير واملثىن بن سعيد وغيالن بن جرير 



الذهيب-سري أعالم النبالء  664  

وميمون القناد وأيوب السختياين وخالد احلذاء وعاصم األحول وداود بن أيب هند وحسان بن عطية وأبو عامر اخلزار وعمرو بن 
  .اهمميمون بن مهران وخلق سو

وقال علي بن أيب محلة قدم علينا مسلم بن يسار دمشق فقلنا له يا أبا عبد . قال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث وكان ديوانه بالشام
اهللا لو علم اهللا أن بالعراق من هو أفضل منك جلاءنا به فقال كيف لو رأيتم عبد اهللا بن زيد أبا قالبة اجلرمي قال فما ذهبت األيام 

  .يل حىت قدم علينا أبو قالبةوالليا

قال القاضي عبد اجلبار بن حممد اخلوالين يف تاريخ داريا مولد أيب قالبة بالبصرة وقدم الشام فرتل داريا وسكن ا عند ابن عمه 
  .بيهس بن صهيب بن عامل بن ناتل

وروى أيوب . لغين أنه ترك محل بغل كتباًروى أشهب عن مالك قال مات ابن املسيب والقاسم ومل يتركوا كتباً ومات أبو قالبة فب
  .عن مسلم بن يسار قال لو كان أبو قالبة من العجم لكان موبذ موبذان يعين قاضي القضاة

  .وروى محاد بن زيد عن أيب خشينة صاحب الزيادي قال ذكر أبو قالبة عن ابن سريين فقال ذاك أخي حقاً

  .قال أبو قالبة إن شاء اهللا ثقة رجل صاحل ولكن عمن ذكره أبو قالبةوقال ابن عون ذكر أيوب حملمد حديث أيب قالبة ف

قال محاد مسعت أيوب ذكر أبا قالبة فقال كان واهللا من الفقهاء ذوي األلباب إين وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فراراً 
  .مدوأشدهم منه فرقاً وما أدركت ذا املصر أعلم بالقضاء من أيب قالبة ال أدري ما حم

ابن علية عن أيوب قال ملا مات عبد الرمحن بن أذينة يعين قاضي البصرة زمن شريح ذكر أبو قالبة للقضاء فهرب حىت أتى اليمامة 
  .قال فلقيته بعد ذلك فقلت له يف ذلك فقال ما وجدت مثل القاضي العامل إال مثل رجل وقع يف حبر فما عسى أن يسبح حىت يغرق

 أبو قالبة إذا حدثنا بثالثة أحاديث قال قد أكثرت وقال أمحد بن عبد اهللا بصري تابعي ثقة كان حيمل على وقال خالد احلذاء كان
  .علي ومل يرو عنه شيئاً ومل يسمع من ثوبان شيئاً

مر بن وقال علي بن املديين أبو قالبة عريب من جرم مات بالشام وأدرك خالفة ع. وقال عمرو بن علي مل يسمع قتادة من أيب قالبة
  .عبد العزيز مث تويف سنة أربع ومئة

أبو رجاء عن مواله أيب قالبة قال كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فذكروا القسامة فحدثته عن أنس بقصة العرنيني قال فقال 
  .عمر لن تزالوا خبري ما دام فيكم هذا أو مثل هذا

قلت قد روى عن عمر بن اخلطاب ومل . عن هشام بن عامر ومل يسمع منهقال ابن املديين روى أبو قالبة عن مسرة ومسع منه وروى 
  .يدركه فكان يرسل كثرياً

  .قال أيوب السختياين رآين أبو قالبة وقد اشتريت متراً رديئاً فقال أما علمت أن اهللا قد نزع من كل رديء بركته

  .وقال أبو قالبة ليس شيء أطيب من الروح ما انتزع من شيء إال أننت

ربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل حدثنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا بشر بن أخ
موسى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قالبة ال جتالسوا أهل األهواء وال حتادثوهم فإين ال آمن 

  .م أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفونأن يغمروكم يف ضاللته
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قلت أنا وإذا رأيت . وعن أيوب عن أيب قالبة قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب اهللا فاعلم أنه ضال
ي يقول دعنا املتكلم املبتدع يقول دعنا من الكتاب واألحاديث اآلحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيد

من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإال فاصرعه 
  .وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه

جعفر بن املسلمة أنبأنا عبيد اهللا بن عبد أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا الفتح بن عبد السالم أنبأنا حممد بن عمر القاضي أنبأنا أبو 
الرمحن أنبأنا جعفر الفريايب حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال دخل عمر بن عبد العزيز على أيب قالبة 

  .يعوده فقال له يا أبا قالبة تشدد ال يشمت بنا املنافقون

 لعبد امللك بن مروان هذا أبو قالبة قال ما أقدمه قالوا متعوذاً من احلجاج أراده على روى الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر قال قيل
  .القضاء فكتب إىل احلجاج بالوصاة به فقال أبو قالبة لن أخرج من الشام

دري من الذي قلت معىن هذا أنه إذا روى شيئاً عن عمر أو أيب هريرة مثالً مرسالً ال ي. قال أبو حامت ال يعرف أليب قالبة تدليس
  .حدثه به خبالف تدليس احلسن البصري فإنه كان يأخذ عن كل ضرب مث يسقطهم كعلي بن زيد تلميذه

  .ويروى أن أبا قالبة عطش وهو صائم فأكرمه اهللا ملا دعا بأن أظلته سحابة وأمطرت على جسده فذهب عطشه

يوب السختياين فحملت إليه وقال أيوب فلما جاءتين الكتب قال سلمة بن واصل مات أبو قالبة رمحه اهللا بالشام فأوصى بكتبه أل
  .أخربت ابن سريين وقلت له أحدث منها قال نعم مث قال ال آمرك وال أاك

وقد أخربين عبد املؤمن شيخنا أن أبا . وقيل إن أيوب وزن كراء محلها بضعة عشر درمهاً فقال محاد بن زيد جيء ا يف عدل راحلة
 بدنه ودينه أريد على القضاء فهرب إىل الشام فمات بعريش مصر سنة أربع وقد ذهبت يداه ورجاله وبصره وهو قالبة ممن ابتلي يف

  .مع ذلك حامد شاكر

وقال حيىي بن معني مات سنة ست أو سبع ومئة وقال . وكذا أرخ موته شباب وأبو عبيد وقال الواقدي سنة أربع أو مخس ومئة
  .اهليثم بن عدي مات سنة سبع

ربنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه أنبأنا عبد القادر احلافظ أنبأنا نصر بن سيار أنبأنا حممود األزدي أنبأنا عبد اجلبار اجلراحي أخ
أنبأنا أبو العباس احملبويب حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة 

أرحم أميت بأميت أبو بكر وأشدهم يف أمر اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان : "أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن 
وأقرؤهم لكتاب اهللا أيب بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل أال وإن لكل أمة أميناً أال وإن 

  .هذا حديث حسن صحيح. راحأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجل

وبه يف سنن الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عن أنس قال رسول 
ذ أرحم أميت بأميت أبو بكر وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم باحلالل واحلرام معا: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أيب ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح

  .هذا حديث غريب قلت سفيان ليس حبجة
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  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

 وجدمها عتبة هو أخو اإلمام الفقيه مفيت املدينة وعاملها وأحد الفقهاء السبعة أبو عبد اهللا اهلذيل املدين األعمى وهو أخو احملدث عون
  .عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما ولد يف خالفة عمر أو بعيدها

وحدث عن عائشة وأيب هريرة وفاطمة بنت قيس وأيب واقد الليثي وزيد بن خالد اجلهين وابن عباس والزمه طويالً وابن عمر وأيب 
ده وطائفة وعن عمر وعمار بن ياسر وعثمان بن حنيف سعيد والنعمان بن بشري وميمونة وأم سلمة وأم قيس بنت حمصن ووال

  .وغريهم مرسالً

وعنه أخوه والزهري وضمرة بن سعيد املازين وعراك بن مالك وموسى بن أيب عائشة وأبو الزناد وصاحل بن كيسان وخصيف 
ر بن أيب اجلهم العدوي اجلزري وسعد بن إبراهيم وسامل أبو النضر وطلحة بن حيىي بن طلحة وعبد ايد بن سهيل وأبو بك

  .وآخرون

  .قال الواقدي كان ثقةً عاملاً فقيهاً كثري احلديث والعلم بالشعر وقد ذهب بصره

    

  .وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي كان أعمش وكان أحد فقهاء املدينة ثقةً رجالً صاحلاً جامعاً للعلم وهو معلم عمر بن عبد العزيز

يونس بن حممد املؤدب عن عمارة بن زيد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل . ون إماموقال أبو زرعة الرازي ثقة مأم
  .ابن عباس وكان خيزن عنه وكان عبيد اهللا يلطفه فكان يعزه عزاً

ماء عبد اهللا بن شبيب عن يعقوب بن حممد عن إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن الزهري قال ما جالست أحداً من العل
إال وأرى أين قد أتيت على ما عنده وقد كنت أختلف إىل عروة بن الزبري حىت ما كنت أمسع منه إال معاداً ما خال عبيد اهللا فإنه مل 

  .آته إال وجدت عنده علماً طريفاً

فأشاء أن أعيه إال وروى يعقوب بن عبد الرمحن القاري عن أبيه قال كنت أمسع عبيد اهللا بن عبد اهللا يقول ما مسعت حديثاً قط 
  .وعيته

  .وروى يعقوب هذا عن الزهري قال كان عبيد اهللا بن عبد اهللا ال أشاء أن أقع منه على ما ال أجده إال عنده إال وقعت عليه

حممد بن احلسن وهو واه عن مالك عن ابن شهاب قال كنت أخدم عبيد اهللا بن عبد اهللا حىت أن كنت أستقي له املاء املاحل وكان 
  .ل جلاريته من بالباب فتقول غالمك األعمشيقو

أخربنا إسحاق الصفار أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان الطرباين 
لرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا عبد الرمحن ابن املغرية عن عبد ا

  : كتب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة إىل عمر بن عبد العزيز

 هللا أما بعد يا عمر والحمد  بسم الذي أنزلت من عنده السور

 على حذر قد ينفع الحذر فكن  كنت تعلم ما تأتي وما تذر إن

 ي القدرأتاك بما ال تشته وإن  واصبر على القدر المحتوم وارض به
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 سيتبع يوماً صفوه كدر إال  فما صفا المرئ عيش يسر به

وقال حممد بن الضحاك احلزامي قال مالك كان ابن شهاب يأيت عبيد اهللا . قال الزهري كان عبيد اهللا بن عبد اهللا حبراً من حبور العلم
 عبيد اهللا يطول الصالة وال يعجل عنها ألحد قال بن عبد اهللا وكان من العلماء فكان حيدثه ويستسقي هو له املاء من البئر وكان

فبلغين أن علي بن احلسني جاءه وهو يصلي فجلس ينتظره وطول عليه فعوتب عبيد اهللا يف ذلك وقيل يأتيك ابن بنت رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم فتحبسه هذا احلبس فقال اللهم غفراً ال بد ملن طلب هذا الشأن أن يعىن

ملؤمن بن خلف احلافظ أنبأنا يوسف بن عبد املعطي أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا نصر بن أمحد قال أنبأنا أبو حفص أخربنا عبد ا
عمر بن أمحد البزار أنبأنا أبو جعفر حممد بن حيىي بن عمر بن علي بن حرب حدثين علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن 

ابن عباس يقول جئت أنا والفضل على أتان يوم عرفة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الزهري حدثه عبيد اهللا ابن عبد اهللا مسع 
  .بالناس فمررنا على بعض الصف فرتلنا عنها وتركناها ترتع ومل يقل لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئاً

بات ويف يده غمر فأصابه شيء فال يلومن إال من : "وبه عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".نفسه

  .هذا مرسل قوي اإلسناد فيه احلض على غسل اليد من الزفر

  .قال الواقدي وحممد بن عبد اهللا بن منري والترمذي مات عبيد اهللا سنة مثان وتسعني

  .وقال اهليثم بن عدي وعلي بن املديين مات سنة تسع وتسعني وقيل غري ذلك

  صالح

اخلليل الضبعي موالهم البصري وهو صاحل بن أيب مرمي روى عن سفينة وأيب سعيد وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وأيب علقمة أبو 
  .وعنه جماهد وعطاء وقتادة وأيوب وأبو الزبري ومنصور بن املعتمر وثقه ابن معني والنسائي

  .ئةبقي إىل حدود امل. وروى عن أيب قتادة األنصاري وأيب موسى مرسالً

  كريب

ابن أيب مسلم اإلمام احلجة أبو رشدين اهلامشي العباسي احلجازي والد رشدين وحممد أدرك عثمان وأرسل عن الفضل بن عباس 
وحدث عن مواله ابن عباس وأم الفضل أمه وأختها ميمونة وأسامة ابن زيد وأم سلمة وأم هانئ وزيد بن ثابت وابن عمر واملسور 

  .وطائفة

    

مة بن عبد الرمحن مع تقدمه ومكحول وسليمان بن يسار وسلمة بن كهيل وحبيب بن أيب ثابت وسامل بن أيب اجلعد وعنه أبو سل
ومنصور بن املعتمر والزهري وموسى بن عقبة وبكري بن األشج وأخوه يعقوب بن عبد اهللا وشريك بن أيب منر وأبو صخر محيد بن 

قال ابن سعد كان ثقة حسن احلديث وقال حيىي . د بن أيب حرملة وخلق سواهمزياد وحممد ابن عبد الرمحن موىل آل طلحة وحمم
  .بن معني والنسائي ثقة
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قال زهري بن معاوية عن موسى بن عقبة قال وضع عندنا كريب محل بعري أو عدل بعري من كتب ابن عباس فكان علي بن عبد اهللا 
قال الواقدي واملدائين وخليفة . كذا فينسخها ويبعث إليه إحدامهابن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ابعث إيل بصحيفة كذا و

  .ومجاعة مات سنة مثان وتسعني وروى عنه ولداه حممد ورشدين

  بشير

ابن يك العامل الثقة أبو الشعثاء البصري عن بشري بن اخلصاصية وأيب هريرة وعنه الوليد بن بركة وأبو جملز الحق والنضر بن أنس 
  .وحيىي بن سعيد األنصاري حديثه يف الكتب الستة شذ أبو حامت فقال ال حيتج بهوخالد بن مسري 

  سعيد

ابن عبد الرمحن بن أبزى من علماء الكوفة وثقام يروي عن أبيه روى عنه ذر اهلمداين واحلكم وقتادة وزبيد اليامي وعطاء بن 
  .السائب وهو مقل

  أبو الشعثاء

البصري اخلويف خباء معجمة واخلوف ناحية من عمان كان عامل أهل البصرة يف زمانه يعد جابر بن زيد األزدي اليحمدي موالهم 
  .مع احلسن وابن سريين وهو من كبار تالمذة ابن عباس

  .حدث عنه عمرو بن دينار وأيوب السختياين وقتادة وآخرون

  .م علماً عما يف كتاب اهللاروى عطاء عن ابن عباس قال لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر ابن زيد ألوسعه

  .وروي عن ابن عباس أنه قال تسألوين وفيكم جابر بن زيد وعن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحداً أعلم من أيب الشعثاء

قال ابن األعرايب كانت أليب الشعثاء حلقة جبامع البصرة يفيت فيها قبل احلسن وكان من اتهدين يف العبادة وقد كانوا يفضلون 
  .سن عليه حىت خف احلسن يف شأن ابن األشعثاحل

  .قلت مل خيف بل خرج مكرهاً

وعن إياس . وقال قتادة يوم موت أيب الشعثاء اليوم دفن علم أهل البصرة أو قال عامل العراق. قال أيوب رأيت أبا الشعثاء وكان لبيباً
  .بن معاوية قال أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد

قال أمحد والفالس والبخاري وغريهم تويف أبو الشعثاء سنة ثالث . ء قال لو ابتليت بالقضاء لركبت راحليت وهربتوعن أيب الشعثا
  .وتسعني

  .وشذ من قال إنه تويف سنة ثالث ومئة حديثه يف الدواوين املعروفة

  الحسن
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يب احلسن علي بن أيب طالب اهلامشي العلوي ابن سبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيد أيب حممد احلسن ابن أمري املؤمنني أ
  .املدين اإلمام أبو حممد

  .حدث عن أبيه وعبد اهللا بن جعفر وهو قليل الرواية والفتيا مع صدقه وجاللته

حدث عنه ولده عبد اهللا وابن عمه احلسن بن حممد بن احلنفية وسهيل بن أيب صاحل والوليد بن كثري وفضيل بن مرزوق وإسحاق بن 
ابن عجالن عن سهيل وسعيد موىل املهري عن حسن بن حسن بن علي أنه رأى رجالً وقف على البيت . والد حممد وغريهميسار 

ال : "الذي فيه قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه فقال للرجل ال تفعل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ". قبوراً وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صالتكم تبلغينتتخذوا بييت عيداً وال جتعلوا بيوتكم

    

هذا مرسل وما استدل حسن يف فتواه بطائل من الداللة فمن وقف عند احلجرة املقدسة ذليالً مسلماً مصلياً على نبيه فيا طوىب له 
و يف صالته إذ الزائر له أجر الزيارة فقد أحسن الزيارة وأمجل يف التذلل واحلب وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه يف أرضه أ

وأجر الصالة عليه واملصلي عليه يف سائر البالد له أجر الصالة فقط فمن صلى عليه واحدة صلى اهللا عليه عشراً ولكن من زاره 
فور رحيم فواهللا ما صلوات اهللا عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقرب أو فعل ما ال يشرع فهذا فعل حسناً وسيئاً فيعلم برفق واهللا غ

حيصل االنزعاج ملسلم والصياح وتقبيل اجلدران وكثرة البكاء إال وهو حمب هللا ولرسوله فحبه املعيار والفارق بني أهل اجلنة وأهل 
: هللا عليهالنار فزيارة قربه من أفضل القرب وشد الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء لئن سلمنا أنه غري مأذون فيه لعموم قوله صلوات ا

فشد الرحال إىل نبينا صلى اهللا عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إىل مسجده وذلك مشروع " ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد"
بال نزاع إذ ال وصول إىل حجرته إال بعد الدخول إىل مسجده فليبدأ بتحية املسجد مث بتحية صاحب املسجد رزقنا اهللا وإياكم ذلك 

  .آمني

زبري بن بكار أم حسن بن حسن هذا هي خولة بنت فالن الفزارية وهي والدة إبراهيم وداود والقاسم أوالد حممد بن طلحة قال ال
التيمي السجاد قال وكان احلسن ويل صدقة علي رضي اهللا عنه قال له احلجاج يوماً وهو يسايره يف موكبه باملدينة أدخل عمك 

 وبقية أهلك فقال ال أغري شرط علي قال إذاً أدخله معك قال فسار احلسن إىل عبد عمر بن علي معك يف صدقة علي فإنه عمك
  .امللك بن مروان فرحب به ووصله وكتب له كتاباً إىل احلجاج ال جياوزه

زائدة عن عبد امللك بن عمري قال حدثين أبو مصعب أن عبد امللك بن مروان كتب إىل هشام بن إمساعيل متويل املدينة بلغين أن 
احلسن بن احلسن يكاتب أهل العراق فاستحضره قال فجيء به فقال له علي بن احلسني يا ابن عم قل كلمات الفرج ال إله إال اهللا 

  .احلليم الكرمي ال إله إال اهللا العلي العظيم ال إله إال اهللا رب السماوات السبع ورب األرض ورب العرش الكرمي قال فخلي عنه

د امللك بن عمري لكن قال كتب الوليد إىل عثمان املري انظر احلسن بن احلسن فاجلده مئة ووقفه ورويت من وجه آخر عن عب
فضيل بن مرزوق مسعت احلسن بن احلسن يقول لرجل من الرافضة . للناس يوماً وال أراين إال قاتله قال فعلمه علي كلمات الكرب

  .ين مبزاحإن قتلك قربة إىل اهللا فقال إنك متزح فقال واهللا ما هو م

قال مصعب الزبريي كان فضيل بن مرزوق يقول مسعت احلسن ابن احلسن يقول لرجل من الرافضة أحبونا فإن عصينا اهللا فأبغضونا 
  .فلو كان اهللا نافعاً أحداً بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغري طاعة لنفع أباه وأمه
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ل علي املغرية بن سعيد يعين الذي أحرق يف الزندقة فذكر من قرابيت وشبهي وروى فضيل بن مرزوق قال مسعت احلسن يقول دخ
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت أشبه وأنا شاب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث لعن أبا بكر وعمر فقلت يا عدو اهللا 

  .أعندي مث خنقته واهللا حىت دلع لسانه

وقيل كانت شيعة العراق مينون احلسن اإلمارة مع أنه كان يبغضهم . وقيل يف سبع وتسعنيتويف احلسن بن احلسن سنة تسع وتسعني 
  .ديانة

  .وله أخبار طويلة يف تاريخ ابن عساكر وكان يصلح للخالفة

  أخوه زيد

الرمحن بن أيب والد أمري املدينة احلسن بن زيد روى عن أبيه وابن عباس وعنه ابنه ويزيد بن عياض بن جعدبة وأبو معشر جنيح وعبد 
  .املوال ذكره ابن حبان يف الثقات

  .وقد كتب عمر بن عبد العزيز إن زيد بن احلسن شريف بين هاشم فأدوا إليه صدقات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ئةوقيل كان يتعجب الناس من عظم خلقته وكان جواداً ممدحاً كبري القدر عاش سبعني سنة وللشعراء فيه مدائح مات بعد امل

  عبد الرحمن بن عائذ

حدث عن عمر . األزدي الثمايل احلمصي من كبار علماء التابعني وبعضهم يظن أن له صحبة وال يصح ذلك وكان ثقة طالبة للعلم
حدث عنه حمفوظ بن علقمة وراشد بن سعد وإمساعيل بن أيب خالد وثور بن يزيد . وعلي ومعاذ وأيب ذر وعمرو بن عبسة ومجاعة

  . عمرو وسليم بن عامر وحيىي بن جابر وآخرونوصفوان بن

    

قال حممد بن أيب حامت وغريه أحاديثه مراسيل يعين أنه يرسل عمن مل يلقه كعوائد الشاميني وإمنا اعتنوا باإلسناد ملا سكن فيهم 
  .جاج جلاللتهقيل إن ابن عائذ كان فيمن خرج مع القراء على احلجاج فأسر يوم اجلماجم فعفا عنه احل. الزهري وحنوه

قال بقية حدثين ثور قال كان أهل محص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوا فيها من . وثقه النسائي وملا تويف خلف صحفاً وكتباً
قال بقية وحدثين أرطاة بن املنذر قال اقتسم رجال من اجلند كتب . األحكام عمدوا ا على باب املسجد قناعة ا ورضى حبديثه

  .هم بامليزان لقناعته فيهمابن عائذ بين

هارون احلمال حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا األحوص بن حكيم حدثين أيب عن عبد الرمحن بن عائذ الثمايل قال كان رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم يغري حليته مباء السدر وكان يأمرنا بالتغيري خمالفة للعجم

ئذ قال له احلجاج كيف أصبحت قال ال كما يريد اهللا وال كما يريد الشيطان وال كما قيل إن احلجاج ملا أيت بعبد الرمحن بن عا
أريد قال وحيك ما تقول قال نعم يريد اهللا أن أكون عبداً زاهداً وما أنا كذلك ويريد الشيطان أن أكون فاسقاً مارقاً وما أنا بذاك 

  .ال احلجاج أدب عراقي ومولد شامي وجرياننا إذ كنا بالطائف خلوا عنهوأريد أن أكون خملى يف بييت آمناً يف أهلي وما أنا بذاك فق

  علي بن ربيعة
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وعنه سعد بن عبيد . حدث عن علي وأمساء بن احلكم واملغرية بن شعبة وابن عمر. أبو املغرية الواليب الكويف من العلماء األثبات
  .وثقه حيىي بن معني. ل بن أيب الصفريا وآخرونالطائي وسلمة بن كهيل وأبو إسحاق وعاصم ابن أيب النجود وإمساعي

  راشد بن سعد

احلرباين ويقال املقرائي الفقيه حمدث محص يروي عن سعد بن أيب وقاص ومعاوية بن أيب سفيان وثوبان وعتبة ابن عبد السلمي وأيب 
  .أمامة وأنس وطائفة

ان بن عمرو وأبو بكر بن أيب مرمي ومعاوية بن صاحل حدث عنه ثور بن يزيد وحممد بن الوليد الزبيدي وحريز بن عثمان وصفو
  .وأهل محص وثقه غري واحد منهم ابن معني وأبو حامت وابن سعد وقال أمحد بن حنبل ال بأس به

وقال ابن حزم وحده هو ضعيف فهذا من أقواله املردودة وقد قال الدارقطين ال بأس به يعترب به وقيل إنه يروي أيضاً عن عوف بن 
  .ألشجعي وإنه شهد صفني مع معاوية فإن صح هذا وهو ممكن فقد عاش حنو التسعنيمالك ا

قال ابن سعد وخليفة وأبو عبيد تويف سنة ثالث عشرة ومئة وقيل مات سنة مثان . قال حيىي بن سعيد هو أحب إيل من مكحول
  .ومئة

وسلم سرية فأصام الربد فأمرهم أن ميسحوا على ثور يف سنن أيب داود عن راشد عن ثوبان قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .العصائب والتساخني

  .إسناده قوي وخرجه احلاكم فقال على شرط مسلم فأخطأ فإن الشيخني ما احتجا براشد وال ثور من شرط مسلم

  خالس

عوف وداود بن أيب ابن عمرو اهلجري بصري ثقة خرجوا له يف الصحاح حدث عن علي وعمار وعائشة وأيب هريرة وعنه قتادة و
  .هند وآخرون

  .وثقه أمحد وغريه وإمنا روايته عن علي كتاب وقع به وقال أمحد مل يسمع من أيب هريرة

  أبو أسماء الرحبي

حدث . الدمشقي والرحبة قرية عامرة بظاهر دمشق قال احلافظ أبو سليمان بن زبر رحبة دمشق رأيتها عامرة بينها وبني البلد ميل
  . وثوبان وأيب هريرة وأوس بن أوس وأيب ثعلبة اخلشين ومعاوية وعن أيب ذر الغفاري وروايته عن أيب ذر يف مسلمعن شداد بن أوس

حدث عنه أبو سالم ممطور وأبو األشعث الصنعاين وأبو قالبة اجلرمي وشداد أبو عمار وربيعة بن يزيد القصري وحيىي بن احلارث 
  .الذماري وراشد الصنعاين

ويف اسم أيب أمساء اختالف فقيل عمرو بن مرثد وقال . لماء الشام وثقه أمحد العجلي وغريه ومل خيرج له البخاريوكان من كبار ع
  .أبو احلسن ابن مسيع وأبو زرعة النصري امسه عمرو بن أمساء

  .مل أقع له بوفاة وهو من كبار التابعني أرى أنه مات يف خالفة الوليد ابن عبد امللك
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  حنش

بن عمرو بن حنظلة أبو رشدين النسائي الصنعاين حدث عن فضالة بن عبيد وأيب هريرة وابن عباس ورويفع ابن ثابت ابن عبد اهللا 
  .وأيب سعيد وعنه ابنه احلارث وقيس بن احلجاج وعبد اهللا بن هبرية وخالد بن أيب عمران وربيعة بن سليم وعدة

ن يونس فقال كان مع علي وقدم بعد مقتله مصر مث ثار مع ابن الزبري فظفر نزل إفريقية مرابطاً وتويف سنة مئة وثقه العجلي وأما اب
  .به ابن مروان فعفى عنه

    

قلت وهم ابن يونس وابن عساكر يف أنه صاحب علي ألن ذاك حنش بن ربيعة أو ابن املعتمر الكناين الكويف يروي عنه احلكم 
  .تسعنيوإمساعيل بن أيب خالد وأهل الكوفة وفيه لني مات قبل ال

  يزيد بن عبد اهللا بن الشخير

أبو العالء العامري البصري أحد األئمة حدث عن أبيه وأخيه مطرف بن عبد اهللا وعمران بن حصني وعائشة أم املؤمنني وعثمان بن 
لد أيب العاص وأيب هريرة وعياض بن محار وعدة حدث عنه قتادة وسعيد اجلريري وخالد احلذاء وسليمان التيمي وقرة بن خا

  .وكان يقول أنا أكرب من احلسن البصري بعشر سنني. وآخرون

قلت على هذا يكون مولده يف خالفة الصديق وكان ثقةً فاضالً كبري القدر بلغنا أنه كان يقرأ يف املصحف فرمبا غشي عليه قرأت 
بأنا أبو نعيم احلافظ بإسناد له عن ثابت البناين على إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليد أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي املقرئ أن

  .قال كان احلسن يف جملس فقيل أليب العالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخري تكلم فقال أوهناك أنا مث ذكر الكالم ومؤنته

اسبة نفسه فإا قلت ينبغي للعامل أن يتكلم بنية وحسن قصد فإن أعجبه كالمه فليصمت فإن أعجبه الصمت فلينطق وال يفتر عن حم
  .حتب الظهور والثناء

  .تويف يزيد يف سنة مثان ومئة وقيل إنه تويف يف سنة إحدى عشرة ومئة قال أبو خلدة رأيت أبا العالء بن الشخري يصفر حليته

  عبد اهللا بن محيريز

ادة بن الصامت وأيب حمذورة املؤذن حدث عن عب. ابن جنادة بن وهب اإلمام الفقيه القدوة الرباين أبو حمرييز القرشي اجلمحي املكي
  .زوج أمه ومعاوية ابن أيب سفيان وأيب سعيد اخلدري والصناحبي وطائفة

حدث عن ابن حمرييز خالد بن معدان . واسم زوج أمه مسرة وال أعلم أحداً ذكر حمرييزاً يف الصحابة والظاهر أنه من الطلقاء
  .لسيباين وإمساعيل بن عبيد اهللا وإبراهيم بن أيب عبلة وآخرونومكحول وحسان بن عطية والزهري وأبو زرعة حيىي ا

قال األوزاعي كان ابن أيب زكريا يقدم فلسطني فيلقى ابن حمرييز فتتقاصر إليه نفسه . وكان من العلماء العاملني ومن سادة التابعني
  .ملا يرى من فضل ابن حمرييز

  . كل مجعة ورمبا فرشنا له فلم ينم عليهقال عمرو بن عبد الرمحن بن حمرييز كان جدي خيتم يف

وقال رجاء بن حيوة إن يفخر علينا أهل املدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا ابن حمرييز قال وكان ابن حمرييز صموتاً 
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  .معتزالً يف بيته

  .وقيل كان ابن حمرييز من أحرص شيء أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده

خالد بن يزيد بن معاوية جبة خز فقال أتلبس اخلز قال إمنا ألبس هلؤالء وأشار إىل اخلليفة فغضب وقال ما ينبغي وقيل إنه رأى على 
  .أن يعدل خوفك من اهللا بأحد من خلقه

  .وعن األوزاعي قال من كان مقتدياً فليقتد مبثل ابن حمرييز إن اهللا مل يكن ليضل أمة فيها ابن حمرييز

  . لنا ابن حمرييز إين أحدثكم فال تقولوا حدثنا ابن حمرييز إين أخشى أن يصرعين ذلك القول مصرعاً يسوؤينقال حيىي السيباين قال

وعن رجاء بن حيوة قال بقاء ابن حمرييز أمان . وقال عبد الواحد بن موسى مسعت ابن حمرييز يقول اللهم إين أسألك ذكراً خامالً
  .للناس مات يف دولة الوليد

  موسى بن نصير

ألمري الكبري أبو عبد الرمحن اللخمي متويل إقليم املغرب وفاتح األندلس قيل كان موىل امرأة من خلم وقيل والؤه لبين أمية وكان ا
  .أعرج مهيباً ذا رأي وحزم

  .حدث عنه ولده عبد العزيز ويزيد بن مسروق. يروي عن متيم الداري

قد استعمل على أقصى املغرب مواله طارقاً فبادر وافتتح األندلس وحلقه ويل غزو البحر ملعاوية فغزا قربس وبىن هناك حصوناً و
موسى فتمم فتحها وجرت له عجائب هائلة وعمل مع الروم مصافاً مشهوداً وملا هم املسلمون باهلزمية كشف موسى سرادقه عن 

دقوا اللقاء ونزل النصر وغنموا ما ال بناته وحرمه وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرع والبكاء فكسرت بني يديه جفون السيوف وص
يعرب عنه من ذلك مائدة سليمان عليه السالم من ذهب وجواهر وقيل ظفر بستة عشر قمقماً عليها ختم سليمان ففتح أربعة ونقب 

 فطمرت منها واحداً فإذا شيطان يقول يا نيب اهللا ال أعود أفسد يف األرض مث نظر فقال واهللا ما أرى سليمان وال ملكه وذهب
  .البواقي

    

وقال الليث بعث موسى ابنه مروان على اجليش فأصاب من السيب مئة ألف وبعث ابن أخيه فسىب أيضاً مئة ألف من الرببر ودله 
رجل على كرت باألندلس فرتعوا بابه فسال عليهم من الياقوت والزبرجد ما رهم قال الليث إن كانت الطنفسة لتوجد منسوجة 

  .ؤ والياقوت ال يستطيع اثنان محلها فيقسماا بالفأسبالذهب واللؤل

وقيل ملا دخل موسى إفريقية وجد غالب مدائنها خالية الختالف أيدي الرببر وكان القحط فأمر الناس بالصالة والصوم والصالح 
ىل الظهر مث صلى وخطب فما وبرز م إىل الصحراء ومعه سائر احليوانات ففرق بينها وبني أوالدها فوقع البكاء والضجيج وبقي إ

  .ذكر الوليد فقيل له أال تدعو ألمري املؤمنني فقال هذا مقام ال يدعى فيه إال هللا فسقوا وأغيثوا

وملا متادى يف سريه يف األندلس أتى أرضاً متيد بأهلها فقال عسكره إىل أين تريد أن تذهب بنا حسبنا ما بأيدينا فقال لو أطعتموين 
ينية مث رجع إىل املغرب وهو راكب على بغله كوكب وهو جير الدنيا بني يديه أمر بالعجل جتر أوقار الذهب لوصلت إىل القسطنط

واحلرير واستخلف ابنه بإفريقية وأخذ معه مئة من كرباء الرببر ومئة وعشرين من امللوك وأوالدهم فقدم مصر يف هيئة ما مسع مبثلها 
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بلغه مرض الوليد وكتب إليه سليمان يأمره بالتوقف فما مسع منه فآىل سليمان إن ظفر به فوصل العلماء واألشراف وسار إىل الشام ف
  .ليصلبنه وقدم قبل موت الوليد فأخذ ما ال حيد من النفائس ووضع باقيه يف بيت املال وقومت املائدة مبئة ألف دينار

ن عبد العزيز يتأمل له فقال سليمان يا أبا حفص ما أظن وويل سليمان فأهانه ووقف يف احلر وكان مسيناً حىت غشي عليه وبقي عمر ب
  .إال أنين خرجت من مييين

وضمه يزيد بن املهلب إليه مث فدى نفسه ببذل ألف ألف دينار وقيل له أنت يف خلق من مواليك وجندك أفال أقمت يف مقر عزك 
  . يزيد وكلنا ذاك الرجل أراد ذا قدومه على احلجاجوبعثت بالتقادم قال لو أردت لصار ولكن آثرت اهللا ومل أر اخلروج فقال له

وقال له سليمان يوماً ما كنت تفزع إليه عند احلرب قال الدعاء والصرب قال فأي اخليل رأيت أصرب قال الشقر قال فأي األمم أشد 
ء يف مراكبهم إن رأوا فرصة قتاالً قال هم أكثر من أن أصف قال فأخربين عن الروم قال أسد يف حصوم عقبان على خيوهلم نسا

انتهزوها وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب يف اجلبال ال يرون اهلزمية عاراً قال فالرببر قال هم أشبه العجم بالعرب لقاًء وجندةً وصرباً 
واجللد والشدة وفروسيةً غري أم أغدر الناس قال فأهل األندلس قال ملوك مترفون وفرسان ال جيبنون قال فالفرنج قال هناك العدد 

والبأس قال فكيف كانت احلرب بينك وبينهم قال أما هذا فواهللا ما هزمت يل راية قط وال بدد يل مجع وال نكب املسلمون معي 
منذ اقتحمت األربعني إىل أن بلغت الثمانني ولقد بعثت إىل الوليد بتور زبرجد كان جيعل فيه اللنب حىت ترى فيه الشعرة البيضاء مث 

  .د ما أصاب من اجلوهر والزبرجد حىت حتري سليمانأخذ يعد

  .وقيل إن مروان ملا قرر ولده عبد العزيز على مصر جعل عنده موسى ابن نصري مث كان موسى مع بشر بن مروان وزيراً بالعراق

  .قال الفسوي كان ذا حزم وتدبري افتتح بالداً كثرية وويل إفريقية سنة تسع وسبعني

  . لو انقاد الناس يل لقدم حىت أوقفهم على رومية مث ليفتحنها اهللا على يديوقيل إنه قال مرة واهللا

وقيل جلس الوليد على منربه يوم اجلمعة فأتى موسى وقد ألبس ثالثني من امللوك التيجان والثياب الفاخرة ودخل م املسجد 
  .وأوقفهم حتت املنرب فحمد الوليد اهللا وشكره

وقال مرة يا أمري املؤمنني لقد كانت األلف شاة تباع مبئة درهم وتباع الناقة بعشرة . ت باملدينةوقد حج موسى مع سليمان فما
  .دراهم ومتر الناس بالبقر فال يلتفتون إليها ولقد رأيت العلج الشاطر وزوجته وأوالده يباعون خبمسني درهم

  .وكان فتح إقليم األندلس يف رمضان سنة اثنتني وتسعني على يد

  طارق

    

موىل موسى بن نصري وكان أمرياً على طنجة بأقصى املغرب فبلغه اختالف الفرنج واقتتاهلم وكاتبه صاحب اجلزيرة اخلضراء ليمده 
على عدوه فبادر طارق وعدى يف جنده وهزم الفرنج وافتتح قرطبة وقتل صاحبها لذريق وكتب بالنصر إىل مواله فحسده على 

ده وأمره أن ال يتجاوز مكانه وأسرع موسى جبيوشه فتلقاه طارق وقال إمنا أنا موالك وهذا الفتح االنفراد ذا الفتح العظيم وتوع
لك فأقام موسى بن نصري باألندلس سنتني يغزو ويغنم وقبض على طارق وأساء إليه مث استخلف على األندلس ولده عبد العزيز بن 

  .امموسى وكان جنده عامتهم من الرببر فيهم شجاعة مفرطة وإقد
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ويف هذه املدة وبعدها . وله فتوحات عظيمة جداً باملغرب كما كان لقتيبة بن مسلم باملشرق يف هذا الوقت فتوحات مل يسمع مبثلها
كانت غزوة القسطنطينية يف الرب والبحر ودام احلصار حنواً من سنة وكان علم اجلهاد يف أطراف البالد منشوراً والدين منصوراً 

  .لكلمة واحدةًوالدولة عظيمةً وا

قال سعيد بن عبد العزيز أخربين رجل أن سليمان هم باإلقامة ببيت املقدس وقدم عليه موسى بن نصري وأخوه مسلمة فجاءه اخلرب 
أن الروم طلعوا من ساحل محص وسبوا مجاعة فيهم امرأة هلا ذكر فغضب سليمان وقال ما هو إال هذا نغزوهم ويغزونا واهللا 

ح فيها القسطنطينية أو أموت مث التفت إىل مسلمة وإىل موسى بن نصري فقال أشريا عليه فقال موسى يا أمري ألغزوم غزوة أفت
املؤمنني إن أردت ذلك فسر سرية الصحابة فيما فتحوه كلما فتحوا مدينة اختذوها داراً وحازوها لإلسالم فابدأ بالدروب وافتح 

أيديهم فقال ملسلمة ما تقول أنت قال هذا الرأي إن طال عمر إليه أو كان الذي حصوا حىت تبلغ القسطنطينية فإم سيعطون ب
يأيت على رأيك وبريد ذلك مخس عشرة سنة ولكين أرى أن تغزي املسلمني براً وحبراً القسطنطينية فيحاصروا فإم ما دام عليهم 

صون بيدك قال هذا الرأي فأغزى أهل الشام واجلزيرة يف البالء أعطوا اجلزية أو أخذت عنوة فمىت وقع ذلك كان ما دوا من احل
الرب يف حنو من عشرين ومئة ألف وأغزى أهل مصر واملغرب يف البحر يف ألف مركب عليهم عمر بن هبرية وعلى الكل مسلمة بن 

  .عبد امللك

ا مث قدم دمشق وصلى اجلمعة مث عاد قال الوليد بن مسلم فأخربين غري واحد أن سليمان أخرج هلم العطاء وبني هلم غزوم وطوهل
إىل املنرب وأخربهم بيمينه من حصاره القسطنطينية فانفروا على بركة اهللا وعليكم بتقوى اهللا مث الصرب الصرب وسار حىت نزل بدابق 

ا اخلليج وحاصروا وسار مسلمة وأخذ معه أليون الرومي املرعشي ليدله على الطريق والعوار وأخذ ميثاقه على املناصحة إىل أن عربو
قسطنطينية إىل أن برح م احلصار وعرض أهلها الفدية فأىب مسلمة إال أن يفتحها عنوة قالوا فابعث إلينا أليون فإنه منا ويفهم 

كالمنا فبعثه فغدر وقال إن ملكتموين أمنتم فملكوه فخرج وقال قد أجابوين أن يفتحوها لكن ال يفتحوا حىت تتنحى عنهم قال 
غدرك فحلف له أن يدفع إليه كل ما فيها من سيب ومال فانتقل مسلمة ودخل أليون لعنه اهللا فلبس التاج وأمر بنقل أخشى 

العلوفات من خارج فمألوا األهراء وجاء الصريخ إىل مسلمة فكرب باجليش فأدرك شيئاً من العلوفات فغلقوا األبواب دونه فبعث إىل 
  .ن يقول ملك الروم ال يباع بالوفاءأليون يناشده عهده فأرسل إليه أليو

ونزل مسلمة بفنائها ثالثني شهراً حىت أكل الناس يف املعسكر امليتة والعذرة من اجلوع هذا ويف وسط املعسكر عرمة حنطة مثل 
  .اجلبل يغبطون ا الروم

رج إىل قضاء احلاجة واآلخر ينظر إليه قال حممد بن زياد األهلاين غزونا القسطنطينية فجعنا حىت هلك ناس كثري فإن كان الرجل خي
فإذا قام أقبل ذاك على رجيعه فأكله وإن كان الرجل ليذهب إىل احلاجة فيؤخذ ويذبح ويؤكل وإن األهراء من الطعام كالتالل ال 

  .نصل إليها نكايد ا أهل القسطنطينية

  .فلما استخلف عمر بن عبد العزيز أذن هلم يف الترحل عنها

  بيزيد بن المهل
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ابن أيب صفرة األمري أبو خالد األزدي ويل املشرق بعد أبيه مث ويل البصرة لسليمان بن عبد امللك مث عزله عمر بن عبد العزيز بعدي 
  .بن أرطاة وطلبه عمر وسجنه

    

سأله أن روى عنه ابنه عبد الرمحن وأبو إسحاق السبيعي مولده زمن معاوية سنة ثالث ومخسني وكان احلجاج قد عزله وعذبه ف
خيفف عنه الضرب على أن يعطيه كل يوم مئة ألف درهم فقصده األخطل ومدحه فأعطاه مئة ألف فعجب احلجاج من جوده يف 

  .تلك احلال وعفا عنه واعتقله مث هرب من حبسه

  .ين عليهم وجنهموله أخبار يف السخاء والشجاعة وكان احلجاج مزوجاً بأخته وكان يدعو اللهم إن كان آل املهلب براء فال تسلط

وقيل هرب يزيد من احلبس وقصد عبد امللك فمر بعريب يف الربية فقال لغالمه استسقنا منهم لبناً فسقوه فقال أعطهم ألفاً قال إن 
  .هؤالء ال يعرفونك قال لكين أعرف نفسي

د بن املهلب فأداها عنه وكان وقيل أغرم سليمان بن عبد امللك عمر بن هبرية األمري ألف ألف درهم فمشى يف مجاعة إىل يزي
سليمان قد واله العراق وخراسان قال فودعين عمر بن عبد العزيز وقال يا يزيد اتق اهللا فإين وضعت الوليد يف حلده فإذا هو يرتكض 

  .يف أكفانه

دي فقبض عليه قال خليفة فسار يزيد إىل خراسان مث رد منها سنة تسع وتسعني فعزله عمر بعدي بن أرطاة فدخل ليسلم على ع
  .وجهزه إىل عمر فسجنه حىت مات عمر

قلت ملوك . وحكى املدائين أن يزيد بن املهلب كان يصل ندمياً له كل يوم مبئة دينار فلما عزم على السفر أعطاه ثالثة آالف دينار
  .عطاء املتقدمنيدهرنا أكرم فأولئك كانوا للفاضل والشاعر وهؤالء يعطون من ال يفهم شيئاً وال فيه جندة أكثر من 

وعنه قال من عرف بالصدق . قيل أمر يزيد بن املهلب بإنفاذ مئة ألف إىل رجل وكتب إليه مل أذكرها متنناً ومل أدع ذكرها جترباً
  .جاز كذبه ومن عرف بالكذب مل جيز صدقه

  : قال الكليب أنشد زياد األعجم يزيد بن املهلب

  يزيداأعواد منبره على  مات المهلب مذ رأينا وما

  وأخرى تمطر العلق الحديدا  كفان كف ندى وجود له

وقيل إنه حج فلما حلق رأسه احلالق أعطاه ألف درهم فدهش ا وقال أمضي أبشر أمي قال أعطوه ألفاً . فأمر له بألف دينار
  .أخرى فقال امرأيت طالق إن حلقت رأس أحد بعدك قال أعطوه ألفني آخرين

  : ى يزيد يف حبسه فأنشدهقيل دخل محزة بن بيض عل

 وفن اآلداب والخطب حلم  أصبح في قيدك السماح مع ال

 في البالء محتسب وصابر  بطر إن تتابعت نعم ال

فقال يزيد مالنا ولك يا هذا قال وجدتك رخيصاً فأحببت أن أسلفك فقال خلادمه كم معك من النفقة قال حنو عشرة آالف درهم 
  .قال ادفعها إليه
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 طربستان وهزم اإلصبهبذ مث صاحلهم على سبع مئة ألف وعلى أربع مئة محل زعفران مث نكث أهل جرجان فحاصرهم مدة غزا يزيد
  .وافتتحها عنوة فصلب منهم مسافة فرسخني وأسر اثين عشر ألفاً مث ضرب أعناقهم على ر جرجان حىت دارت الطاحون بدمائهم

حلته فقال له إن هذه مشية يبغضها اهللا قال أوما تعرفين قال بلى أولك نطفة وكان ذا تيه وكرب رآه مطرف بن الشخري يسحب 
  .مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بني ذلك حتمل العذرة

وقيل له أال تنشئ لك داراً قال ال إن كنت متولياً فدار . وعنه قال احلياة أحب إيل من املوت وحسن الثناء أحب إيل من احلياة
  . فالسجناإلمارة وإن كنت معزوالً

  .قلت هكذا هو وإن كان غازياً فالسرج وإن كان حاجاً فالكور وإن كان ميتاً فالقرب فهل من عامر لدار مقره

مث إن يزيد بن املهلب ملا استخلف يزيد بن عبد امللك غلب على البصرة وتسمى بالقحطاين فسار حلربه مسلمة بن عبد امللك فالتقوا 
  . ومئةفقتل يزيد يف صفر سنة اثنتني

  .وقد استوعب ابن عساكر وابن خلكان أخبار يزيد بن املهلب بطوهلا

  .قال شعبة بن احلجاج مسعت احلسن البصري يقول يف فتنة يزيد بن املهلب هذا عدو اهللا يزيد بن املهلب كلما نعق م ناعق اتبعوه

احلسن وقال اللهم اصرع يزيد بن املهلب صرعة وعن أيب بكر اهلذيل أن يزيد قال أدعوكم إىل سنة عمر بن عبد العزيز فخطب 
جتعله نكاالً يا عجباً لفاسق غري برهة من دهره ينتهك احملارم يأكل معهم ما أكلوا ويقتل من قتلوا حىت إذا منع شيئاً قال إين غضبان 

رجاله يف القيد مث فاغضبوا فنصب قصباً عليها خرق فاتبعه رجرجة ورعاع يقول أطلب بسنة عمر إن من سنة عمر أن توضع 
  .يوضع حيث وضعه عمر

قلت قتل عن تسع وأربعني سنة ولقد قاتل قتاالً عظيماً وتفللت مجوعه فما زال حيمل بنفسه يف األلوف ال جلهاد بل شجاعة ومحية 
  .حىت ذاق محامه نعوذ باهللا من هذه القتلة اجلاهلية

    

  حفصة بنت سيرين

أم عطية وأم الرائح وموالها أنس بن مالك وأيب العالية روى عنها أخوها حممد وقتادة وأيوب أم اهلذيل الفقيهة األنصارية روت عن 
  .وخالد احلذاء وابن عون وهشام بن حسان

روي عن إياس بن معاوية قال ما أدركت أحداً أفضله عليها وقال قرأت القرآن وهي بنت ثنيت عشرة سنة وعاشت سبعني سنة 
  . فقال أما أنا فما أفضل عليها أحداًفذكروا له احلسن وابن سريين

  .قلت توفيت بعد املئة. وقال مهدي بن ميمون مكثت حفصة بنت سريين ثالثني سنة ال خترج من مصالها إال لقائلة أو قضاء حاجة

  عمرة

بيها صحبة وجدها بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس األنصارية النجارية املدنية الفقيهة تريبة عائشة وتلميذا قيل أل
  .سعد من قدماء الصحابة وهو أخو النقيب الكبري أسعد بن زرارة
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حدثت عن عائشة وأم سلمة ورافع بن خديج وأختها أم هشام بنت حارثة حدث عنها ولدها أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن 
  .الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري وآخرونوابناه حارثة ومالك وابن أختها القاضي أبو بكر بن حزم وابناه عبد اهللا وحممد و

روى أيوب بن سويد عن يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن حممد أنه قال يل يا غالم أراك . وكانت عاملةً فقيهةً حجةً كثرية العلم
دا حبراً ال حترص على طلب العلم أفال أدلك على وعائه قلت بلى قال عليك بعمرة فإا كانت يف حجر عائشة قال فأتيتها فوج

  .يرتف

  .قلت اختلفوا يف وفاا فقيل توفيت سنة مثان وتسعني وقيل توفيت يف سنة ست ومئة

  .وحديثها كثري يف دواوين اإلسالم

  معاذة

بنت عبد اهللا السيدة العاملة أم الصهباء العدوية البصرية العابدة زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم روت عن علي بن أيب طالب 
 وهشام بن عامر حدث عنها أبو قالبة اجلرمي ويزيد الرشك وعاصم األحول وعمر بن ذر وإسحاق بن سويد وأيوب وعائشة

  .السختياين وآخرون

  .وحديثها حمتج به يف الصحاح وثقها حيىي بن معني

  .بلغنا أا كانت حتيي الليل عبادة وتقول عجبت لعني تنام وقد علمت طول الرقاد يف ظلم القبور

استشهد زوجها صلة وابنها يف بعض احلروب اجتمع النساء عندها فقالت مرحباً بكن إن كننت جئنت للهناء وإن كننت جئنت وملا 
  .لغري ذلك فارجعن

  .وكانت تقول واهللا ما أحب البقاء إال ألتقرب إىل ريب بالوسائل لعله جيمع بيين وبني أيب الشعثاء وابنه يف اجلنة

  : وفاا يف سنة ثالث ومثانني فأما زوجهاأرخ أبو الفرج بن اجلوزي 

  صلة بن أشيم

  .فسيد كبري لكنه ما روى سوى حديث واحد عن ابن عباس ومات شهيداً قبل ابن عباس كما قدمنا

  ربيعة بن لقيط

  .التجييب املصري روى عن معاوية وعمرو بن العاص وابن حوالة وعنه ابنه إسحاق ويزيد بن أيب حبيب وثقه العجلي

يزيد أخربين ربيعة بن لقيط أنه كان مع عمرو بن العاص عام اجلماعة فمطروا دماً عبيطاً فلقد رأيتين أنصب اإلناء فيمتلئ وظن قال 
الناس أا الساعة وماجوا فقام عمرو فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال أيها الناس أصلحوا ما بينكم وال يضركم لو اصطدم هذان 

  .اجلبالن

  . بن احلارث عن يزيد عنه أم كانوا حني قفلوا من العراق فأمطرت السماء بدجلة دماً عبيطاً فقالوا القيامة وذكر حنوهورواه عمرو

  مسلم بن يسار
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القدوة الفقيه الزاهد أبو عبد اهللا البصري موىل بين أمية وقيل موىل بين تيم من موايل طلحة رضي اهللا عنه روى عن عبادة بن 
  . وعن ابن عباس وابن عمر وأبيه يسار فقيل ألبيه صحبة وعن أيب األشعث الصنعاين وغريهمالصامت ومل يلقه

قال ابن عون كان ال . حدث عنه حممد بن سريين وهو من طبقته وقتادة وثابت البناين وأيوب السختياين وحممد بن واسع وآخرون
  .عاًيفضل عليه أحد يف زمانه وقال ابن سعد كان ثقةً فاضالً عابداً ور

وقال علي بن أيب محلة قدم علينا مسلم بن يسار دمشق فقالوا له يا أبا عبد اهللا لو علم اهللا أن بالعراق من هو أفضل منك ألتانا به 
  .فقال كيف لو رأيتم أبا قالبة

  .روى هشام عن قتادة قال مسلم بن يسار خامس مخسة من فقهاء البصرة

نه كان يقول لو كنت متمنياً لتمنيت فقه احلسن وورع ابن سريين وصواب مطرف وروى هشام بن حسان عن العالء بن زياد أ
روى محيد بن األسود عن ابن عون قال أدركت هذا املسجد وما فيه حلقة تنسب إىل الفقه إال حلقة مسلم . وصالة مسلم بن يسار

  .بن يسار

    

وقال غيالن بن جرير كان . أنه ود ال مييل ال هكذا وال هكذاقال ابن عون عن عبد اهللا بن مسلم بن يسار إن أباه كان إذا صلى ك
  .مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقى

وروي أنه وقع حريق يف داره . وقال ابن شوذب كان مسلم بن يسار يقول ألهله إذا دخل يف الصالة حتدثوا فلست أمسع حديثكم
  . الضبعي عن معدي بن سليمانرواها سعيد بن عامر. وأطفئ فلما ذكر ذلك له قال ما شعرت

وقال هشام بن عمار وغريه حدثنا أيوب بن سويد حدثنا السري بن حيىي حدثين أبو عوانة عن معاوية بن قرة قال كان مسلم بن 
يسار حيج كل سنة وحيجج معه رجاالً من إخوانه تعودوا ذلك فأبطأ عاماً حىت فاتت أيام احلج فقال ألصحابه اخرجوا فقالوا كيف 

ال البد أن خترجوا ففعلوا استحياء منه فأصام حني جن عليهم الليل إعصار شديد حىت كاد ال يرى بعضهم بعضاً فأصبحوا وهم ق
  .ينظرون إىل جبال امة فحمدوا اهللا فقال ما تعجبون من هذا يف قدرة اهللا تعاىل

 فيهما الناس لن يدرك غورمها فاعمل عمل رجل تعلم أنه قال قتادة قال مسلم بن يسار يف كالم يف القدر مها واديان عميقان يسلك
  .لن ينجيك إال عملك وتوكل توكل رجل تعلم أنه ال يصيبك إال ما كتب اهللا لك

قلت إمنا يعترب ذلك يف . قال ابن عون ملا وقعت الفتنة زمن ابن األشعث خف مسلم فيها وأبطأ احلسن فارتفع احلسن واتضع مسلم
  .معاًاآلخرة فقد يرتفعان 

قال أيوب السختياين قيل البن األشعث إن أردت أن يقتلوا حولك كما قتلوا يوم اجلمل حول مجل عائشة فأخرج معك مسلم بن 
  .يسار فأخرجه مكرهاً

قال أيوب عن أيب قالبة قال يل مسلم بن يسار أمحد اهللا إليك أين مل أرم بسهم ومل أضرب فيها بسيف قلت له فكيف مبن رآك بني 
  .ني فقال هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إال على حق فقاتل حىت قتل فبكى واهللا حىت وددت أن األرض انشقت فدخلت فيهاالصف

قال أيوب السختياين ويف القراء الذين خرجوا مع ابن األشعث ال أعلم أحداً منهم قتل إال رغب له عن مصرعه أو جنا إال ندم على 
  .ما كان منه
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  .ن احلسن البصري ملا مات مسلم بن يسار قال وامعلماهقال سفيان بن عيينة إ

قال خليفة بن خياط والفالس مات سنة مئة وقال اهليثم بن . قلت ملسلم رمحه اهللا عليه ترمجة حافلة يف تاريخ احلافظ ابن عساكر
  : عدي تويف سنة إحدى ومئة أما

  مسلم بن يسار

فكان رضيع اخلليفة عبد امللك حدث عن أيب هريرة وابن عمر حدث عنه أبو عثمان املصري الطنبذي وطنبذ قرية من قرى مصر 
بكر بن عمرو واملعافري وأبو هانئ محيد بن هانئ وعبد الرمحن بن زياد اإلفريقي ومجاعة وهو قليل احلديث صدوق قال الدارقطين 

  .يعترب به

  ومسلم بن يسار

  .عنه عبد احلميد بن عبد الرمحن اخلطايباجلهين تابعي روى شيئاً عن عمر وقيل عن نعيم عن عمر روى 

  ومسلم بن يسار

  .الدوسي له شيء عن مواله ألم سلمة

  زياد بن جبير

ابن حية الثقفي البصري عن أبيه وسعد بن أيب وقاص واملغرية بن شعبة وابن عمر وعنه ابنا أخيه سعيد ومغرية ابنا عبيد اهللا ويونس 
  . وثقه النسائيبن عبيد وابن عون ومبارك بن فضالة وعدة

  عياض بن عبد اهللا

ابن سعد بن أيب سرح القرشي العامري املصري ابن أمري مصر حدث عن أيب هريرة وأيب سعيد وابن عمر وعنه بكري بن األشج 
  .وزيد بن أسلم وسعيد املقربي وداود بن قيس وعبيد اهللا بن عمر وحممد بن عجالن وحديثه يف دواوين اإلسالم

  زرارة بن أوفى

مسع عمران بن حصني وأبا هريرة وابن عباس روى عنه . مام الكبري قاضي البصرة أبو حاجب العامري البصري أحد األعالماإل
  .وثقه النسائي وغريه. أيوب السختياين وقتادة وز بن حكيم وعوف األعرايب وآخرون

  .يتاً وكان ذلك يف سنة ثالث وتسعني، خر م8املدثر " فإذا نقر يف الناقور: "صح أنه قرأ يف صالة الفجر فلما قرأ

أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم اللبان أنبأنا أبو علي املقرئ أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا 
 ابن عباس قال سأل رجل معاذ ابن املثين حدثنا إبراهيم بن أيب سويد الذراع حدثنا صاحل املري عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن
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صاحب القرآن : "النيب صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أحب إىل اهللا فقال احلال املرحتل قال يا رسول اهللا وما احلال املرحتل قال
  ".يضرب يف أوله حىت يبلغ آخره ويف آخره حىت يبلغ أوله

  .وكذا رواه يعقوب احلضرمي وزيد بن احلباب عن صاحل وهو لني

    

، فخر ميتاً 8املدثر " فإذا نقر يف الناقور: " بن املثىن القشريي حدثنا ز بن حكيم قال صلى بنا زرارة يف مسجد بين قشري فقرأعتاب
  .فكنت فيمن محله إىل داره وقدم احلجاج البصرة وهو يقص يف داره

  صلة بن زفر

لي وابن مسعود وعمار حدث عنه شتري بن شكل وأبو العبسي الكويف تابعي كبري ثقة فاضل خمرج له يف الكتب كلها يروي عن ع
  .إسحاق وأيوب السختياين وما أظنه شافهه ألنه يقال تويف يف زمن مصعب وواليته على العراق

  يزيد بن األصم

كائي من جلة التابعني بالرقة وألبيه صحبة وهو عمرو ويقال عبد عمرو ويقال عدس بن معاوية واإلمام احلافظ أبو عوف العامري الب
حدث عن خالته أم املؤمنني ميمونة وابن خالته ابن عباس وعلي ابن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وأيب هريرة وعائشة ومعاوية 

  .وعوف بن مالك وغريهم

ومل تصح روايته عن علي وقد أدركه وكان بالكوفة يف خالفته حدث عنه ابن أخيه عبد اهللا بن األصم وميمون بن مهران وابن أخيه 
بيد اهللا بن عبد اهللا وراشد بن كسيان وأبو إسحاق الشيباين وابن شهاب وأجلح الكندي وعلي بن بذمية ويزيد بن يزيد ابن جابر ع

  .على خالف فيه وجعفر بن برقان وليث بن أيب سليم وأبو جناب الكليب وعبد امللك بن عطاء وآخرون

وكان كثري احلديث قال ابن سعد وثقه . الكربى وعصمة والدة خالد بن الوليدوأمه برزة اهلاللية أخت أم املؤمنني وأم الفضل لبابة 
  .العجلي وأبو زرعة والنسائي وغريهم

قال هشام بن الكليب مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األصم عبد الرمحن وكتب له مبائه الذي أسلم عليه ذي القصة قال وكان 
  .من أصحاب الظلة يعين أصحاب الصفة

قال ابن عيينة عن أيب إسحاق الشيباين قال دخلت مع الشعيب املسجد .  ابن عمار املوصلي هو ابن أخت ميمونة وهي رتبهوقال
  .فقال هل ترى أحداً من أصحابنا جنلس إليه مث نظر فرأى يزيد بن األصم فقال هل لك أن جنلس إليه فإن خالته ميمونة فجلسنا إليه

وقال . قال بعض ولد يزيد بن األصم إنه مات سنة إحدى ومئة. ه رؤية من النيب صلى اهللا عليه وسلمقال شيخنا يف ذيبه يقال إن ل
وروى الواقدي عن سليمان بن عبد اهللا بن األصم أن يزيد بن األصم مات سنة . أبو عبيد وأبو عروبة احلراين مات سنة ثالث ومئة

  .ثالث وهو ابن ثالث وسبعني سنة

  .د بن األصم عن ميمونة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيهجعفر بن برقان عن يزي

  يزيد بن الحكم
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ابن أيب العاص الثقفي البصري من فصحاء الشعراء حدث عن عمه عثمان بن أيب العاص روى عنه معاوية بن قرة وعبد الرمحن بن 
  : ك فوصله مبال جسيم وكان قد عني إلمرة فارس ومن شعرهإسحاق وله وفادة على سليمان بن عبد املل

 عقلي والحليم يراجع وراجعت  شريت الصبا والجهل بالحلم والتقى

  وفي الشيب واإلسالم للمرء وازع  أبي الشيب واإلسالم أن أتبع الهوى

  إبراهيم النخعي

األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع اإلمام احلافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ابن 
  .النخعي اليماين مث الكويف أحد األعالم وهو ابن ملكية أخت األسود بن يزيد

روى عن خاله ومسروق وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماين وأيب زرعة البجلي وخيثمة بن عبد الرمحن والربيع بن خثيم وأيب الشعثاء 
 بن منجاب وسويد بن غفلة والقاضي شريح وشريح ابن أرطاة وأيب معمر عبد اهللا بن سخربة وعبيد بن نضيلة احملاريب وسامل

وعمارة بن عمري وأيب عبيدة بن عبد اهللا وأيب عبد الرمحن السلمي وخاله عبد الرمحن بن يزيد ومهام بن احلارث وخلق سواهم من 
  .كبار التابعني

املتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة كالرباء وأيب جحيفة وعمرو بن حريث وقد دخل على أم املؤمنني ومل جند له مساعاً من الصحابة 
عائشة وهو صيب ومل يلبث له منها مساع على أن روايته عنها يف كتب أيب داود والنسائي والقزويين فأهل الصنعة يعدون ذلك غري 

من كبارهم وكان بصرياً بعلم ابن مسعود واسع الرواية فقيه النفس كبري متصل مع عدهم كلهم إلبراهيم يف التابعني ولكنه ليس 
  .الشأن كثري احملاسن رمحه اهللا تعاىل

    

روى عنه احلكم بن عتيبة وعمرو بن مرة ومحاد بن أيب سليمان تلميذه ومساك بن حرب ومغرية بن مقسم تلميذه وأبو معشر بن 
صور بن املعتمر وعبيدة بن معتب وإبراهيم بن مهاجر واحلارث العكلي وسليمان زياد بن كليب وأبو حصني عثمان بن عاصم ومن

األعمش وابن عون وشباك الضيب وشعيب بن احلبحاب وعبيدة بن متعب وعطاء ابن السائب وعبد الرمحن بن أيب الشعثاء احملاريب 
دي وواصل بن حيان األحدب وزبيد اليامي وعبد اهللا بن شربمة وعلي بن مدرك وفضيل بن عمرو الفقيمي وهشام بن عائذ األس

  .وحممد بن خالد الضيب وحممد ابن سوقة ويزيد بن أيب زياد وأبو محزة األعور ميمون وخلق سواهم

  .قال أمحد بن عبد اهللا العجلي مل حيدث عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أدرك منهم مجاعة ورأى عائشة

  .و الشعيب يف زماما وكان رجالً صاحلاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف وهو خمتف من احلجاجوكان مفيت أهل الكوفة ه

وروى جرير عن إمساعيل بن أيب خالد قال كان الشعيب وإبراهيم . روى أبو أسامة عن األعمش قال كان إبراهيم صرييف احلديث
  .ليس فيه عندهم رواية رموا إبراهيم بأبصارهموأبو الضحى جيتمعون يف املسجد يتذاكرون احلديث فإذا جاءهم شيء 

  .قال حيىي بن معني مراسيل إبراهيم أحب إيل من مراسيل الشعيب قاله عباس عنه

  .قال ابن عون وصفت إبراهيم البن سريين قال لعله ذاك الفىت األعور الذي كان جيالسنا عند علقمة كان يف القوم وكأنه ليس فيهم
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وقال طلحة بن مصرف ما بالكوفة . قال مغرية كنا اب إبراهيم هيبة األمري. م قال ما كتبت شيئاً قطشعبة عن منصور عن إبراهي
  .أعجب إيل من إبراهيم وخيثمة

  .قال فضيل الفقيمي قال يل إبراهيم ما كتب إنسان كتاباً إال اتكل عليه

 فأسند قال إذا قلت قال عبد اهللا فقد مسعته من غري قال أبو قطن حدثنا شعبة عن األعمش قلت إلبراهيم إذا حدثتين عن عبد اهللا
  .واحد من الصحابة وإذا قلت حدثين فالن فحدثين فالن

  .وقال مغرية كره إبراهيم أن يستند إىل سارية

  .محاد بن زيد عن ابن عون جلست إىل إبراهيم فقال يف املرجئة قوالً غريه أحسن منه وجاء ذم اإلرجاء من وجوه عنه

قال احلاكم كان إبراهيم النخعي حيج مع عمه وخاله علقمة واألسود وكان يبغض . بن جبري أتستفتوين وفيكم إبراهيموقال سعيد 
  .املرجئة ويقول ألنا على هذه األمة من املرجئة أخوف عليهم من عدم من األزارقة

مرأة إبراهيم أن إبراهيم كان يصوم يوماً محاد بن زيد حدثنا شعيب بن احلبحاب حدثتين هنيدة ا. تويف وله تسعة وأربعون سنة
  .ويفطر يوماً

  .قال سعيد بن صاحل األشج عن حكيم بن جبري عن إبراهيم قال ما ا عريف إال كافر

وقال حممد بن ربيعة الكاليب عن . عفان حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا ابن عون قال كان إبراهيم يأيت السلطان فيسأهلم اجلوائز
  .ري قال قدم إبراهيم على أيب وهو على حلوان فحمله على برذون وكساه أثواباً وأعطاه ألف درهم فقبلهالعالء بن زه

قال أبو حنيفة عن محاد قال بشرت إبراهيم مبوت . قال األعمش رمبا رأيت إبراهيم يصلي مث يأتينا فيمكث ساعة كأنه مريض
  .ما رأيت إبراهيم يف صيف قط إال وعليه ملحفة محراء وإزار أصفروقال سلمة بن كهيل . احلجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح

  .وقال مغرية رأيت إبراهيم يرخي عمامته من ورائه

قال حممد بن سعد دخل إبراهيم على أم املؤمنني . وقال حيىي القطان مات وهو ابن نيف ومخسني بعد احلجاج بأربعة أشهر أو مخسة
  .ن شعبة وأنس بن مالكعائشة ومسع زيد ابن أرقم واملغرية ب

  .روى عنه الشعيب ومنصور واملغرية بن مقسم واألعمش وغريهم من التابعني

عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن طلحة بن مصرف قال قلت إلبراهيم النخعي يا أبا 
  .ال دخلت على أم املؤمنني عائشةعمران من أدركت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

  .سليمان بن داود املباركي حدثنا أبو شهاب عن احلسن بن عمرو عن أبيه أنه دخل على إبراهيم فقال يا أبا عمران

وقال ضمرة بن ربيعة مسعت رجالً يذكر أن محاد بن أيب سليمان قدم عليهم البصرة فجاءه فرقد السبخي وعليه ثوب صوف فقال 
  .صرانيتك هذه فقلد رأيتين ننتظر إبراهيم فيخرج عليه معصفرة وحنن نرى أن امليتة قد حلت لهله ضع عنك ن

    

شعبة بن أيب معشر عن النخعي أنه كان يدخل على عائشة فريى عليها ثياباً حرباً وقال أيوب وكيف كان يدخل عليها قال كان 
  .م ود وإخاء وكان بينهما وبني عائشة ود وإخاءخيرج مع عمه وخاله حاجاً وهو غالم قبل أن حيتلم وكان بينه

جرير عن مغرية قال كان إبراهيم يدخل . شريك عن سليمان بن يسري عن إبراهيم أدخلين خايل األسود على عائشة وعلي أوضاح
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  .على عائشة مع األسود وعلقمة ومات وله سبع ومخسون سنة أو حنوه

علي بن عاصم حدثنا املغرية قال قيل . راهيم وهو ما بني اخلمسني إىل الستنيوقال سليم بن أخضر حدثنا ابن عون قال مات إب
إلبراهيم قتل احلجاج سعيد ابن جبري قال يرمحه اهللا ما ترك بعده خلف قال فسمع بذلك الشعيب فقال هو باألمس يعيبه خبروجه 

  .على احلجاج ويقول اليوم هذا فلما مات إبراهيم قال الشعيب ما ترك بعده خلف

نعيم بن محاد حدثنا جرير عن عاصم قال تبعت الشعيب فمررنا بإبراهيم فقام له إبراهيم عن جملسه فقال له الشعيب أما إين أفقه منك 
  .حياً وأنت أفقه مين ميتاً وذاك أن لك أصحاب يلزمونك فيحيون علمك

مت ولو وجدت بداً مل أتكلم وإن زماناً أكون حممد بن طلحة بن مصرف حدثين ميمون أبو محزة األعور قال قال يل إبراهيم تكل
  .فيه فقيهاً لزمان سوء

قال أبو محزة الثمايل كنت عند إبراهيم النخعي فجاء رجل فقال يا أبا عمران إن احلسن البصري يقول إذا تواجه املسلمان بسيفيهما 
غى فال بأس به فقال إبراهيم هكذا قال أصحابنا عن ابن فالقاتل واملقتول يف النار فقال رجل هذا من قاتل على الدنيا فأما قتال من ب

مسعود فقالوا له أين كنت يوم الزاوية قال يف بييت قالوا فأين كنت يوم اجلماجم قال يف بييت قالوا فإن علقمة شهد صفني مع علي 
  .فقال بخ بخ من لنا مثل علي بن أيب طالب ورجاله

هيم النخعي ليالً سابع سبعة أو تاسع تسعة فقال الشعيب أدفنتم صاحبكم قلت نعم عن شعيب بن احلبحاب قال كنت فيمن دفن إبرا
قال أما إنه ما ترك أحداً أعلم منه أو أفقه منه قلت وال احلسن وال ابن سريين قال نعم وال من أهل البصرة وال من أهل الكوفة وال 

  .من أهل احلجاز ويف رواية وال من أهل الشام

ق شعبة عن األعمش قال قلت إلبراهيم النخعي أسند يل عن ابن مسعود فقال إذا حدثتكم عن رجل عن روى الترمذي من طري
  .عبد اهللا ابن مسعود فهو الذي مسعت وإذا قلت قال عبد اهللا فهو عن غري واحد عن عبد اهللا

  .مات سنة ست وتسعني. يف سن إبراهيم قوالن أحدمها عاش تسعاً وأربعني سنة الثاين أنه عاش مثانياً ومخسني سنة

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد وعبد الويل بن عبد الرمحن وأمحد بن هبة اهللا وعيسى بن بركة ومجاعة قالوا أنبأنا عبد اهللا بن عمر 
 زنبور أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء حضوراً يف سنة تسع وأربعني ومخس مئة أنبأنا حممد بن حممد الزينيب أنبأنا حممد بن عمر بن

حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد اهللا لعن اهللا 
الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب كانت 

لت ما حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خللق اهللا تقرأ القرآن فأتته فقا
قال ومايل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف كتاب اهللا فقالت واهللا لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما 

  .وجدته

دثونا عن األشجعي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون أن كثرياً من قال أبو عبيد اآلجري حدثنا أبو داود ح
قلت وكان كثري من حديثه ناسخاً ألن إسالمه ليايل فتح خيرب والناسخ واملنسوخ يف جنب ما محل من . حديث أيب هريرة منسوخ

هل الفتوى رضي اهللا عنه فالسنن الثابتة ال ترد العلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزر قليل وكان من أئمة االجتهاد ومن أ
  .بالدعاوى
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وقيل . قال أبو داود حدثنا ابن أيب السري حدثنا يونس بن بكري عن األعمش قال ما رأيت أحداً أرد حلديث مل يسمعه من إبراهيم
وقع رسوالً يرد علي من ريب إما باجلنة إن إبراهيم ملا احتضر جزع جزعاً شديداً فقيل له يف ذلك فقال وأي خطر أعظم مما أنا فيه أت

  .وإما بالنار واهللا لوددت أا تلجلج يف حلقي إىل يوم القيامة

    

روى ابن عيينة عن األعمش قال جهدنا أن جنلس إبراهيم النخعي إىل سارية وأردناه على ذلك فأىب وكان يأيت املسجد وعليه قباء 
  . أمحد بن حنبل كان إبراهيم ذكياً حافظاً صاحب سنةقال. وريطة معصفرة قال وكان جيلس مع الشرط

  .قال مغرية كان إبراهيم إذا طلبه إنسان ال حيب لقاءه خرجت اجلارية فقالت اطلبوه يف املسجد

روى قيس عن األعمش عن إبراهيم قال أتى رجل فقال إين ذكرت رجالً بشيء فبلغه عين فكيف أعتذر إليه قال تقول واهللا إن اهللا 
قال أبو عمرو الداين أخذ إبراهيم القراءة عرضاً عن علقمة واألسود قرأ عليه األعمش وطلحة بن .  ما قلت من ذلك من شيءليعلم

  .وروى وكيع عن شعبة عن مغرية عن إبراهيم قال اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم بدعة. مصرف

  أبو نضرة

العبدي مث العوقي البصري والعوقة بطن من عبد القيس حدث عن علي وأيب املنذر بن مالك بن قطعة اإلمام احملدث الثقة أبو نضرة 
هريرة وعمران بن حصني وابن عباس وابن عمر وجابر بن مسرة وأيب سعيد اخلدري وجابر وابن الزبري وطائفة من الصحابة وأرسل 

  .عن أيب ذر

 اهللا بن مولة وقيس بن عبادة وأيب فراس النهدي وحدث أيضاً عن صهيب موىل ابن عباس ومسري بن ار وسعد ابن األطول وعبد
  .وعدة وكان من كبار العلماء بالبصرة

حدث عنه قتادة وحيىي بن كثري وسليمان التيمي وعاصم األحول وأبو بشر وعلي بن زيد بن جدعان وسعيد اجلريري ومحيد الطويل 
ايب وكهمس بن احلسن وأبو األشهب العطاردي واملستمر وداود بن أيب هند والصلت بن دينار وعبد العزيز بن صهيب وعوف األعر

بن الريان وأبو عقيل الدورقي والقاسم بن الفضل احلداين وابنه عبد امللك ابن أيب نضرة والعوام بن محزة وسعيد بن أيب عروبة 
  .قال أمحد بن حنبل ما علمت إال خرياً. وسويد بن حجري وعبد اهللا بن شوذب وخلق سواهم

سامل .  الكوسج عن حيىي ثقة وقال أبو زرعة والنسائي ثقة وقال ابن سعد ثقة كثري احلديث وليس كل أحد حيتج بهوروى إسحاق
  .بن نوح أنبأنا اجلريري عن أيب نضرة قال خرج علينا طلحة عبيد اهللا يف ثوبني ممصرين

مات سنة مثان ومئة أو سنة سبع وأوصى أن . وقال ابن حبان يف الثقات كان ممن خيطئ وكان من فصحاء الناس فلج يف آخر عمره
  .يصلي عليه احلسن فصلى عليه وذلك يف إمارة عمر بن هبرية على العراق

قلت استشهد به البخاري ومل يرو له وقد أورده العقيلي وابن عدي يف كتابيهما فما ذكرا له شيئاً يدل على لني فيه بلى قال ابن 
  .عدي كان عريفاً لقومه

تهر بالكنية وقع يل حديثه بعلو أخربنا حممد بن عبد السالم العصروين أنبأنا عبد املعز بن حممد البزاز أنبأنا متيم بن أيب قلت هو ممن اش
سعيد أنبأنا أبو سعيد الكنجروذي أنبأنا أبو عمرو احلريي أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا شيبان حدثنا أبو األشهب نبأنا أبو نضرة 
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 عنه قال بينما حنن يف سفر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلته فجعل يضرب مييناً ومشاالً عن أيب سعيد رضي اهللا
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضلفذكر من أصناف املال ما ذكر حىت" زاد له

وبه حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى يف أصحابه تأخراً فقال هلم تقدموا فائتموا يب وليأمت بكم 
  .أخرجهما مسلم من طريق أيب األشهب. من بعدكم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

  بكر بن عبد اهللا

حدث عن املغرية بن . مرو اإلمام القدوة الواعظ احلجة أبو عبد اهللا املزين البصري أحد األعالم يذكر مع احلسن وابن سريينابن ع
حدث عنه ثابت البناين وعاصم األحول وسليمان التيمي . شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وأيب رافع الصائغ وعدة

وغالب القطان وأبو عامر صاحل اخلزاز ومبارك بن فضالة وصاحل املري وابنه عبد اهللا بن بكر وحبيب العجمي ومحيد الطويل وقتادة 
  .وآخرون

  .قال حممد بن سعد الكاتب كان بكر املزين ثقةً ثبتاً كثري احلديث حجةً فقيهاً

  .قال سليمان التيمي احلسن شيخ البصرة وبكر املزين فتاها

الت كان أبوك قد جعل على نفسه أن ال يسمع رجلني يتنازعان يف القدر إال قام فصلى وقال عبد اهللا بن بكر أخربتين أخيت ق
  .ركعتني

    

قلت هذا يدل على أن البصرة كانت تغلي يف ذلك الوقت بالقدر وإال فلو جعل الفقيه اليوم على نفسه ذلك ألوشك أن يبقى السنة 
  .اهر أحد بالشام ومصر بإنكار القدروالسنتني ال يسمع متنازعني يف القدر وهللا احلمد وال يتظ

  .عن بكر املزين وهو يف الزهد ألمحد قال كان الرجل يف بين إسرائيل إذا بلغ املبلغ فمشى يف الناس تظله غمامة

، ففعل م تعاىل ذلك عاماً وكان فيهم الطائع 159، األعراف 57البقرة " وظللنا عليكم الغمام: "قلت شاهده أن اهللا قال
فنبينا صلوات اهللا عليه أكرم اخللق على ربه وما كانت له غمامة تظله وال صح ذلك بل ثبت أنه ملا رمى اجلمر كان بالل والعاصي 

يظله بثوبه من حر الشمس ولكن كان يف بين إسرائيل األعاجيب واآليات وملا كانت هذه األمة خري األمم وإميام أثبت مل حيتاجوا 
هم هذا وكلما ازداد املؤمن علماً ويقيناً مل حيتج إىل اخلوارق وإمنا اخلوارق للضعفاء ويكثر ذلك يف إىل برهان وال إىل خوارق فاف

  .اقتراب الساعة

وساقها أبو نعيم . عبد امللك بن مروان احلذاء حدثنا يزيد بن زريع عن محيد الطويل قال قومت كسوة بكر بن عبد اهللا أربعة آالف
  .بإسناد آخر عن محيد

قلت كذلك ينبغي .  بن بكر مسعت إنساناً حيدث عن أيب أنه كان واقفاً بعرفة فرق فقال لوال أين فيهم لقلت قد غفر هلمعبد اهللا
  .للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها

فما أبو هالل عن غالب القطان عن بكر أنه ملا ذهب به للقضاء قال إين سأخربك عين إين ال علم يل واهللا بالقضاء فإن كنت صادقاً 
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  .ينبغي لك أن تستعملين وإن كنت كاذباً فال تول كاذباً

روى محيد الطويل عن بكر قال إين ألرجو أن أعيش عيش األغنياء وأموت موت الفقراء فكان رمحه اهللا كذلك يلبس كسوته مث 
  .جييء إىل املساكني فيجلس معهم حيدثهم ويقول لعلهم يفرحون بذلك

  .سوة بكر أربعة آالف كانت أمه ذات ميسرة وكان له زوج كثري املالقال سليمان التيمي كانت قيمة ك

وروى عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن كلثوم بن جوشن قال اشترى بكر بن عبد اهللا طيلساناً بأربع مئة درهم فأراد اخلياط أن يقطعه 
  .فذهب ليذر عليه تراباً فقال له بكر كما أنت فأمر بكافور فسحق مث ذره عليه

 بن عاصم الكاليب حدثنا عتبة بن عبد اهللا العنربي مسعت بكراً املزين يقول يف دعائه أصبحت ال أملك ما أرجو وال أدفع عن عمرو
  .نفسي ما أكره أمري بيد غريي وال فقري أفقر مين

  . غىنقال أبو األشهب مسعت بكراً يقول اللهم أرزقنا رزقاً يزيدنا لك شكراً وإليك فاقة وفقراً وبك عمن سواك

قال مبارك بن فضالة حضر احلسن جنازة بكر بن عبد اهللا على محار فرأى . قال محيد الطويل كان بكر بن عبد اهللا جماب الدعوة
  .الناس يزدمحون فقال ما يوزرون أكثر مما يؤجرون كانوا ينظرون فإن قدروا على محل اجلنازة أعقبوا إخوام

قال أبو الوليد . م ما إن أصبت فيه مل تؤجر وإن أخطأت توزر وذلك سوء الظن بأخيكقال غالب القطان قال بكر إياك من الكال
  .الطيالسي حدثنا زياد بن أيب مسلم قال رأيت بن عبد اهللا خيضب بالسواد

  .قال مؤمل بن إمساعيل مات بكر بن عبد اهللا سنة ست ومئة وقال غري واحد وهو أصح إنه مات سنة مثان ومئة

 معاوية بن عبد الكرمي الثقفي مسعت بكر بن عبد اهللا يقول يوم اجلمعة لو قيل يل خذ بيد خري أهل املسجد لقلت قال قتيبة حدثنا
دلوين على أنصحهم لعامتهم فإذا قيل هذا أخذت بيده ولو قيل يل خذ بيد شرهم لقلت دلوين على أغشهم لعامتهم ولو أن منادياً 

إال رجل واحد فكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو ولو أن منادياً نادى إنه ال نادى من السماء إنه ال يدخل اجلنة منكم 
  .يدخل النار منكم إال رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد

محد بن جعفر بن معبد قرأت على إسحاق بن طارق أخربكم ابن خليل أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أ
حدثنا حيىي بن مطرف حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبيد الرمحن بن فضالة أخو مبارك حدثنا بكر بن عبد اهللا عن أنس أن امرأة 
دخلت على عائشة ومعها صبيان هلا فأعطتها ثالث مترات فأعطت كل صيب مترة فأكال مترتيهما مث نظرا إىل أمهما فأخذت التمرة 

ما أعجبك من ذلك فإن اهللا قد " نصفني فأعطت ذا نصفاً وذا نصفاً فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته عائشة فقال فشقتها
  ".رمحها برمحتها صبييها

    

غريب تفرد به عبيد الرمحن وهو صدوق مقل روى عنه ابن املبارك وابن مهدي وال شيء له يف الكتب الستة قال أبو نعيم احلافظ 
  .ه عنه مسلم بن إبراهيمتفرد ب

  خالد بن معدان
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ابن أيب كرب اإلمام شيخ أهل الشام أبو عبد اهللا الكالعي احلمصي حدث عن خلق من الصحابة وأكثر ذلك مرسل روى عن 
 بن ثوبان وأيب أمامة الباهلي ومعاوية وأيب هريرة واملقدام بن معدي كرب وابن عمر وعتبة بن عبد وعبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا

بسر املازين وذي خمرب ابن أخي النجاشي وجبري بن نفري وحجر بن حجر وربيعة بن الغاز وخيار بن سلمة وعبد اهللا بن أيب هالل 
  .وعمرو بن األسود وهو عمري وكثري بن مرة ومالك بن خيامر وأيب حبرية وأيب رهم السماعي وطائفة

  .بن الصامت وأيب عبيدة بن اجلراح وغريهموأرسل عن معاذ بن جبل وأيب الدرداء وعائشة وعبادة 

روى عنه حممد بن إبراهيم التيمي وحسان بن عطية وعامر بن جشيب وفضيل بن فضالة وثور بن يزيد واألحوص بن حكيم وحبري 
نت خالد بن سعد وصفوان بن عمرو وحممد بن عبد اهللا الشعيثي ويزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك وإبراهيم بن أيب عبلة وعبدة ب

  .ابنته وقوم آخرهم وفاة حريز بن عثمان الرحيب

روى إمساعيل بن عياش حدثتنا عبدة . وهو معدود يف أئمة الفقه وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن خراش والنسائي
لنيب صلى اهللا عليه بنت خالد وأم الضحاك بنت راشد موالة خالد بن معدان أن خالد بن معدان قال أدركت سبعني من أصحاب ا

  .وسلم

وقال أيضاً كتب . بقية عن حبري بن سعد قال ما رأيت أحداً ألزم للعلم من خالد بن معدان وكان علمه يف مصحف له أزرار وعرى
  .الوليد إىل خالد بن معدان يف مسألة فأجابه فيها خالد فحمل القضاة على قومه

بقية عن حبيب بن . ان إذا قعد مل يقدر أحد منهم يذكر الدنيا عنده هيبة لهوروى بقية عن عمر بن جعثم قال كان خالد بن معد
  .صاحل قال ما خفنا أحداً من الناس ما خفنا خالد ابن معدان

وقال بقية كان األوزاعي يعظم خالد بن معدان فقال لنا له عقب فقلنا له ابنة قال فائتوها فسلوها عن هدي أبيها قال فكان سبب 
  .وقال صفوان بن عمرو كان خالد بن معدان إذا أمر الناس بالغزو كان فسطاطه أول فسطاط بدابق. بسبب األوزاعيإتياننا عنده 

وقال أبو أسامة كان الثوري إذا جلسنا معه إمنا يسمع املوت املوت فحدثنا عن ثور عن خالد بن معدان قال لو كان املوت علماً 
  .قين رجل بفضل قوة قال فما زال الثوري حيب خالد بن معدان مذ بلغه هذا عنهيستبق إليه ما سبقين إليه أحد إال أن يسب

الوليد بن مسلم عن عبدة بنت خالد قالت قلما كان خالد يأوي إىل فراشه إال وهو يذكر شوقه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هم حين قليب طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي وإىل أصحابه من املهاجرين واألنصار مث يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإلي

  .إليك حىت يغلبه النوم وهو يف بعض ذلك

ابن املبارك عن ثور عن خالد بن معدان قال ال يفقه الرجل كل الفقه حىت يرى الناس يف جنب اهللا أمثال األباعر مث يرجع إىل نفسه 
  .فيكون هلا أحقر حاقر

 خالد بن معدان قال ما من آدمي إال وله أربع أعني عينان يف رأسه يبصر ما أمر وقال شجاع بن الوليد عن عمرو األيامي عن
الدنيا وعينان يف قلبه يبصر ما أمر اآلخرة فإذا أراد اهللا بعبد خرياً فتح عينيه اللتني يف قلبه فأبصر ما ما وعد بالغيب فأمن الغيب 

  .بالغيب

  .هيم خليل اهللا إذا أيت بقطف من العنب أكل حبة حبة وذكر اهللا عند كل حبةبقية عن حبري عن خالد بن معدان قال كان إبرا

  .األوزاعي بلغين عن خالد بن معدان أنه كان يقول أكل ومحد خري من أكل وصمت
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ل وقال أيضاً العني ما. حريز بن عثمان عن خالد بن معدان قال إذا فتح أحدكم باب خري فليسرع إليه فإنه ال يدري مىت يغلق عنه
  .والنفس مال وخري مال العبد ما انتفع به وابتذله وشر أموالك ما ال تراه وال يراك وحسابه عليك ونفعه لغريك

روى عطية بن بقية عن أبيه عن حبري بن سعد مسعت خالد بن معدان يقول من التمس احملامد يف خمالفة احلق رد اهللا تلك احملامد عليه 
  .وافقة احلق رد اهللا تلك املالوم عليه محداًذماً ومن اجترأ على املالوم يف م

    

وروى إبراهيم بن جعفر األشعري عن سلمة بن شبيب قال كان خالد بن . قال يزيد بن هارون مات خالد بن معدان وهو صائم
ا حيركها معدان يسبح يف اليوم أربعني ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن فلما مات فوضع على سريره ليغسل جعل بإصبعه كذ

  .يعين بالتسبيح هذا إسناد منقطع

وقال ابن سعد أمجعوا على أنه مات سنة ثالث . قال اهليثم واملدائين وابن معني والفالس وعدة مات خالد بن معدان سنة ثالث ومئة
يل بن عياش مات ومئة وقال عفري بن معدان ويزيد بن عبد ربه ودحيم وطائفة مات سنة أربع ومئة وروى حيىي بن صاحل عن إمساع

  .سنة مخس ومئة وقال خليفة وأبو عبيد مات سنة مثان ومئة

  نافع بن جبير

ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي الفقيه اإلمام احلجة أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا القرشي النوفلي املدين أخو حممد 
  .ابن جبري

ضاً عن أبيه وعائشة وجرير وعلي واملغرية وأيب هريرة ورافع بن خديج وابن عباس روايته عن العباس والزبري عند البخاري وروى أي
  .وعثمان بن أيب العاص وأيب شريح اخلزاعي وأم سلمة ومسعود ابن احلكم وعدة

ن سليم وعنه رفيقه عروة وعمرو بن دينار والزهري وأبو الزبري وعبيد اهللا ابن أيب يزيد وحممد بن سوقة وصاحل بن كيسان وصفوان ب
وعبد اهللا ابن عبد الرمحن بن أيب حسني وعبد اهللا بن الفضل اهلامشي وعمر بن عطاء بن أيب اخلوار وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 

  .وسعد بن إبراهيم وأبو الغصن ثابت بن قيس وخلق كثري

عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم وقال علي بن املديين أصحاب زيد الذين كانوا يأخذون . وثقه العجلي وأبو زرعة ومجاعة
  .من مل يلقه وهم اثنا عشر رجالً فذكر منهم نافع بن جبري

وقال ابن املبارك كان نافع ابن جبري يعد من . وقال ابن حبان كان من خيار الناس كان حيج ماشياً وناقته تقاد وكان خيضب بالومسة
  .وعن نافع بن جبري قال من شهد جنازة لرياه أهلها فال يشهدها. عبد امللكفصحاء قريش هو وعمر ابن عبد العزيز وسليمان بن 

وقيل قدم نافع بن جبري على احلجاج فقال احلجاج قتلت ابن الزبري وعبد اهللا بن صفوان وابن مطيع ووددت أين كنت قتلت ابن 
بسة بن سعيد ال خري لك يف املقام عند هذا عمر فقال له ما أراد اهللا بك خري مما أردت لنفسك قال صدقت فلما خرج قال له عن

  .قال جئت للغزو مث ودع احلجاج وسار حنو الديلم

حممد بن مسلم الطائفي عن . مالك بن يزيد بن رومان قال كنت أصلي إىل جنب نافع بن جبري فيغمزين فأفتح عليه وحنن نصلي
  .عمرو أن نافع بن جبري كان حيج ماشياً وراحلته تقاد معه
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 عبيد حدثنا عثمان بن حكيم عن نافع بن جبري قال ما صخبت مبكة قط وال آجرت أرضاً يل قط من استقرضها أقرضته يعلى بن
ابن أيب ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبري أنه قيل له إن الناس يقولون كأنه يعين . قال وكان يقضي مناسكه على رجليه

ما فيمن فعل ذلك من : "الشملة وحلبت الشاة وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالتيه فقال واهللا لقد ركبت احلمار ولبست 
  ".الكرب شيء

هذا مرسل جيد قال الواقدي وكاتبه وخليفة والزبري بن بكار مات نافع يف خالفة سليمان بن عبد امللك وسليمان استخلف سنة 
 الزناد أنه تويف سنة تسع وتسعني قلت مات يف عشر التسعني ست وتسعني ومات سنة تسع وروى الواقدي عن عبد الرمحن بن أيب

  : فيما أرى وأخوه

  محمد بن جبير

إمام فقيه ثبت يكىن أبا سعيد روى عن أبيه وعمر وابن عباس ووفد على معاوية روى عنه أوالده جبري وعمر وسعيد وإبراهيم 
  .وعمرو بن دينار والزهري وسعد بن إبراهيم وآخرون من املدنيني

قلت مات بعد أخيه نافع بقليل باملدينة . وقال ابن سعد ثقة قليل احلديث. وكان أحد العلماء األشراف صاحب كتب وعناية بالعلم
  .فقيل مات يف خالفة عمر ابن عبد العزيز

  وهب بن منبه

ي اليماين الذماري الصنعاين أخو ابن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو األسوار اإلمام العالمة األخباري القصصي أبو عبد اهللا األبناو
  .مهام بن منبه ومعقل بن منبه وغيالن بن منبه مولده يف زمن عثمان سنة أربع وثالثني ورحل وحج

وأخذ عن ابن عباس وأيب هريرة إن صح وأيب سعيد والنعمان بشري وجابر وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص على خالف فيه 
  .ي عن عمرو بن دينار وأخيه مهام وعمرو بن شعيب وفنج اليماين وال يدري من فنجوطاووس حىت أنه يرتل ويرو

    

حدث عنه ولداه عبد اهللا وعبد الرمحن وعمرو بن دينار ومساك بن الفضل وعوف األعرايب وعاصم بن رجاء بن حيوة ويزيد بن 
فع أبو عبد الرزاق واملغرية بن حكيم واملنذر بن النعمان يزيد بن جابر وعبد اهللا بن عثمان بن خثيم وإسرائيل أبو موسى ومهام بن نا

وابن أخيه عقيل بن معقل وابن أخيه عبد الصمد بن معقل وسبطه إدريس بن سنان وصاحل ابن عبيد وعبد الكرمي بن حوران وعبد 
  .امللك بن خلج وداود بن قيس وعمران بن هربذ أبو اهلذيل وعمران بن خالد الصنعانيون وخلق سواهم

قال أمحد كان من أبناء فارس له شرف قال . وروايته للمسند قليلة وإمنا غزارة علمه يف اإلسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب
  .وكل من كان من أهل اليمن له ذي هو شريف يقال فالن له ذي وفالن ال ذي له

  .قال العجلي تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة

أمحد بن حممد بن األزهر مسعت مسلمة بن مهام بن مسلمة بن مهام يذكر عن آبائه أن مهاماً ووهباً وعبد اهللا ومعقالً ومسلمة قال 
بنو منبه أصلهم من خراسان من هراة فمنبه من أهل هراة خرج أيام كسرى وكسرى أخرجه من هراة مث إنه أسلم على عهد النيب 
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  . ومسكنهم باليمن وكان وهب بن منبه خيتلف إىل هراة ويتفقد أمر هراةصلى اهللا عليه وسلم فحسن إسالمه

حسان بن إبراهيم حدثنا حيىي بن زبان أنبأنا عبد اهللا بن راشد عن موىل سعيد بن عبد امللك مسعت خالد بن معدان حيدث عن عبادة 
يقال له وهب يؤتيه اهللا احلكم واآلخر يقال له سيكون يف أميت رجالن أحدمها : "بن الصامت مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".غيالن هو أشد على أميت من إبليس

الوليد بن مسلم عن مروان بن سامل واه عن أحوص بن حكيم عن خالد عن . سئل ابن معني عن ابن زبان وشيخة فقال ال أعرفهما
قال يقولون عبد اهللا بن سالم كان أعلم أهل زمانه وعن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب . عبادة مرفوعاً حنوه وقال أضر على أميت

  .وإن كعباً أعلم أهل زمانه أفرأيت من مجع علمهما أهو أعلم أم مها إسنادها مظلم

وعن كثري أنه سار مع وهب فباتوا بصعدة عن رجل فخرجت بنت الرجل فرأت مصباحاً فاطلع صاحب املرتل فنظر إليه صافاً 
  .شمس فقال الرجل رأيتك الليلة يف هيئة وأخربه فقال اكتم ما رأيتقدميه يف ضياء كأنه بياض ال

مسلم الزجني حدثين املثىن بن الصباح قال لبث وهب بن منبه أربعني سنة مل يسب شيئاً فيه الروح ولبث عشرين سنة مل جيعل بني 
  .العشاء والصبح وضوءاً قال وقال وهب لقد قرأت ثالثني كتاباً نزلت على ثالثني نبياً

وقال سلم بن ميمون . جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل قال صحبت عمي وهباً أشهراً يصلي الغداة بوضوء العشاء
  .اخلواص عن مسلم الزجني قال لبث وهب ابن منبه أربعني سنة ال يرقد على فراش وعشرين سنة مل جيعل بني العتمة والصبح وضوءاً

قال رأيت وهباً إذا قام يف الوتر قال لك احلمد السرمد محداً ال حيصيه العدد وال يقطعه األبد وروى عبد الرزاق بن مهام عن أبيه 
وروى عبد املنعم بن إدريس عن أبيه قال كان وهب حيفظ . كما ينبغي لك أن حتمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق

  .كالمه كل يوم فإن سلم أفطر وإال طوى

معمر عن مساك بن الفضل قال . ال اجلعد بن درهم ما كلمت عاملاً قط إال غضب وحل حبوته غري وهبقال عبد الصمد بن معقل ق
كنا عند عروة بن حممد األمري وإىل جنبه وهب فجاء قوم فشكوا عاملهم وذكروا منه شيئاً قبيحاً فتناول وهب عصاً كانت يد عروة 

وقال يعيب علينا وهب الغضب وهو يغضب قال ومايل ال أغضب فضرب ا رأس العامل حىت سال الدم فضحك عروة واستلقى 
  .،55الزخرف " فلما آسفونا انتقمنا منهم: "وقد غضب الذي خلق األحالم يقول تعاىل

وروى إمساعيل بن عبد الكرمي عن عبد الصمد بن معقل قيل لوهب إنك يا أبا عبد اهللا كنت ترى الرؤيا فتحدثنا ا فتكون حقاً قال 
  .ب ذلك عين منذ وليت القضاءهيهات ذه

  .وعن وهب الدراهم خواتيم اهللا يف األرض فمن ذهب خبامت اهللا قضيت حاجته

ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال دخلت على وهب داره بصنعاء فأطعمين من جوزه يف داره فقلت له وددت أنك مل تكن تكتب 
مسعت أيب يقول حج عامة الفقهاء سنة مئة فحج وهب فلما صلوا العشاء أتاه أمحد عن عبد الرزاق . يف القدر كتاباً فقال وأنا واهللا

نفر فيهم عطاء واحلسن وهم يريدون أن يذاكروه القدر قال فافنت يف باب من احلمد فما زال فيه حىت طلع الفجر فافترقوا ومل 
  .يسألوه عن شيء

    

ة عن أيب سنان عيسى بن سنان مسعت وهباً يقول كنت أقول محاد بن سلم. قال أمحد ام بشيء منه ورجع وقال العجلي رجع
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  .بالقدر حىت قرأت بضعة وسبعني كتاباً من كتب األنبياء يف كلها من جعل إىل نفسه شيئاً من املشيئة فقد كفر فتركت قويل

 دنيا غريهم فكانوا ال يلتفتون أبو أسامة عن أيب سنان مسعت وهباً يقول لعطاء اخلراساين كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن
إليها وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم يف علمهم فأصبح أهل العلم يبذلون ألهل الدنيا علمهم رغبة يف دنياهم وأصبح أهل الدنيا قد 

  .زهدوا يف علمهم ملا رأوا من سوء موضعه عندهم

وعنه دع املراء واجلدل فإنه لن يعجز أحد رجلني . ب املرء بنفسهوعنه قال احفظوا عين ثالثاً إياكم وهوى متعباً وقرين سوء وإعجا
رجل هو أعلم منك فكيف تعادي وجتادل من هو أعلم منك ورجل أنت أعلم منه فكيف تعادي وجتادل من أنت أعلم منه وال 

  .يطيعك

عقل دليله والعمل قيمة والصرب أمري أبو عاصم النبيل حدثين أبو سالم عن وهب بن منبه قال العلم خليل املؤمن واحللم وزيره وال
  .عن وهب املؤمن ينظر ليعلم ويتكلم ليفهم ويسكت ليسلم وخيلو ليغنم. جنوده والرفق أبوه واللني وأخوه

أبو . ثالث من كن فيه أصاب الرب السخاء والصرب على األذى وطيب الكالم. اإلميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء وماله الفقه
 عن عباس بن يزيد قال قال وهب بن منبه استكثر من اإلخوان ما استطعت فإن استغنيت عنهم مل يضروك وإن احتجت اليمان

  .وعن وهب إذا مسعت من ميدحك مبا ليس فيك فال تأمنه أن يذمك مبا ليس فيك. إليهم نفعوك

ي أن ال أخالط الناس قال ال تفعل إنه ال بد ابن املبارك عن وهيب بن الورد قال جاء رجل إىل وهب بن منبه فقال قد حدثت نفس
  .لك من الناس وال بد هلم منك وهلم إليك حوائج ولك حنوها لكن كن فيهم أصم مسيعاً أعمى بصرياً سكوتاً نطوقاً

ن حدثنا حممد بن أخربنا إسحاق بن أيب بكر أنبأنا ابن خليل أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا ابن حيا
عبد اهللا بن رسته حدثنا بشر بن هالل حدثنا جعفر بن سليمان عن أيب سنان قال اجتمع وهب وعطاء اخلراساين فقال له عطاء يا أبا 

عبد اهللا ما هذا الذي فشا عنك يف القدر فقال ما تكلمت يف القدر بشيء وال أعرف هذا قرأت نيفاً وتسعني كتاباً من كتب اهللا 
بعون ظاهرة يف الكنائس ومنها عشرون ال يعلمها إال قليل فوجدت فيها كلها أن من وكل إىل نفسه شيئاً من املشيئة فقد منها س

  .كفر

وبه إىل أيب نعيم حدثنا أبو حامد حدثنا السراج حدثنا إسحاق ابن منصور حدثنا عبد الرزاق أخربين أيب مسعت وهباً يقول رمبا 
  .صليت الصبح بوضوء العتمة

عن وهب قال كان نوح عليه السالم من أمجل أهل زمانه وكان يلبس الربقع فأصابتهم جماعة يف السفينة فكان نوح إذا جتلى هلم و
  .بوجهه شبعوا

وعن وهب قال املؤمن خيالط ليعلم . وعن وهب أن عيسى عليه السالم قال للحواريني أشدكم جزعاً على املصيبة أشدكم حباً للدنيا
  .يتكلم ليفهم وخيلو ليغنمويسكت ليسلم و

وعنه قرأت يف بعض الكتب ابن آدم ال خري لك يف أن تعلم ما مل تعلم ومل تعمل مبا علمت فإن مثل ذلك كرجل احتطب حطباً 
  .فحزم حزمة فذهب حيملها فعجز عنها فضم إليها أخرى

بو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا حممد بن احلسن بن أنبأنا أمحد بن سالمة عن أيب املكارم اللبان أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أ
كيسان حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أيب موسى اليماين عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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  .أبو موسى جمهول" من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتنت: "وسلم

ن سعيد الثوري عن سيفان عن جعفر بن برقان قال وهب طوىب ملن شغله عيبه عن عيب أخيه طوىب ملن تواضع هللا من غري مبارك ب
مسكنة طوىب ملن تصدق من مال مجعه من غري معصية طوىب ألهل الضر وأهل املسكنة طوىب ملن جالس أهل العلم واحللم طوىب ملن 

  .ن وسعته السنة فلم يعدهااقتدى بأهل العلم واحللم واخلشية طوىب مل

عن وهب األمحق إذا تكلم فضحه محقه وإذا سكت فضحه عيه وإذا عمل أفسد وإذا ترك أضاع ال علمه يعينه وال علم غريه ينفعه 
  .تود أمه أا ثكلته وامرأته لو عدمته ويتمىن جاره منه الوحدة وجيد جليسه منه الوحشة

    

 أخربين داود بن قيس قال كان يل صديق يقال له أبو مشر ذو خوالن فخرجت من صنعاء علي بن املديين حدثنا هشام بن يوسف
أريد قريته فلما دنوت منها وجدت كتاباً خمتوماً إىل أيب مشر فجئته فوجدته مهموماً حزيناً فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من 

لكتاب فقال احلمد هللا ففضه فقرأه فقلت أقرئنيه فقال أين صنعاء فذكر أن أصدقاء يل كتبوا يل كتاباً فضيعه الرسول قلت فهذا ا
ألستحدث سنك قلت فما فيه قال ضرب الرقاب قلت لعله كتبه إليك ناس حرورية يف زكاة مالك قال من أين تعرفهم قلت إين 

 يف رأيهم املخالف فإم وأصحاباً يل جنالس وهب بن منبه فيقول لنا احذروا أيها األحداث األغمار هؤالء احلروراء ال يدخلونكم
عرة هلذه األمة فدفع إيل الكتاب فقرأته فإذا فيه سالم عليك فإنا حنمد إليك اهللا ونوصيك بتقواه فإن دين اهللا رشد وهدى وإن دين 

تحق بذلك اهللا طاعة اهللا وخمالفة من خالف سنة نبيه فإذا جاءك كتابنا فانظر أن تؤدي إن شاء اهللا ما افترض اهللا عليك من حقه تس
  .والية اهللا ووالية أوليائه والسالم

قلت له فإين أاك عنهم فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك قلت فتحب أن أدخلك على وهب حىت تسمع قوله قال 
 فقال يل نعم فرتلنا إىل صنعاء فأدخلته على وهب ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن حممد فوجدنا عند وهب نفراً

بعض النفر من هذا الشيخ قلت له حاجة فقام القوم فقال وهب ما حاجتك يا ذا خوالن فهرج وجنب فقال يل وهب عرب عنه قلت 
إنه من أهل القرآن و الصالح واهللا أعلم بسريرته فأخربين أنه عرض له نفر من أهل حروراء فقالوا له زكاتك اليت تؤديها إىل األمراء 

م ال يضعوا يف مواضعها فأدها إلينا ورأيت يا أبا عبد اهللا أن كالمك أشفى له من كالمي فقال يا ذا خوالن ال جتزئ عنك أل
أتريد أن تكون بعد الكرب حرورياً تشهد على من هو خري منك بالضاللة فماذا أنت قائل هللا غداً حني يقفك اهللا ومن شهدت عليه 

 بالكفر واهللا يشهد له باهلدى وأنت تشهد عليه بالضاللة فأين تقع إذا خالف رأيك أمر اهللا فاهللا يشهد له باإلميان وأنت تشهد عليه
وشهادتك شهادة اهللا أخربين يا ذا خوالن ماذا يقولون لك فتكلم عند ذلك وقال لوهب إم يأمرونين أن ال أتصدق إال على من 

فأما قوهلم يف الصدقة فإنه قد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه يرى رأيهم وال أستغفر إال له فقال صدقت هذه حمنتهم الكاذبة 
وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها أفإنسان ممن يعبد اهللا يوحده وال يشرك به أحب إىل اهللا أن يطعمه 

  .، اآليات8إلنسان ا" ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً: "من جوع أو هرة واهللا يقول

، فواهللا ما فعلت 5الشورى " ويستغفرون ملن يف األرض: "وأما قوهلم ال يستغفر إال ملن يرى رأيهم أهم خري أم املالئكة واهللا يقول
  .،7 غافر" ويستغفرون للذين آمنوا"، وجاء ميسراً 27األنبياء " ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون: "املالئكة ذلك حىت أمروا به

يا ذا خوالن إين قد أدركت صدر اإلسالم فواهللا ما كانت اخلوارج مجاعة قط إال فرقها اهللا على شر حاالم وما أظهر أحد منهم 
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قوله إال ضرب اهللا عنقه ولو مكن اهللا هلم من رأيهم لفسدت األرض وقطعت السنبل واحلج ولعاد أمر اإلسالم جاهلية وإذاً لقام 
 إىل نفسه اخلالفة مع كل واحد منهم أكثر من عشرة آالف يقاتل بعضهم بعضاً ويشهد بعضهم على بعض مجاعة كل منهم يدعو

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم : "بالكفر حىت يصبح املؤمن خائفاً على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله ال يدري مع من يكون قال تعاىل
وإن : "، فلو كانوا مؤمنني لنصروا وقال51غافر " رسلنا والذين آمنواإن لننصر : "، وقال251البقرة " ببعض لفسدت األرض

أنؤمن : "، أال يسعك يا ذا خوالن من أهل القبلة ما وسع نوحاً من عبدة األصنام إذ قال له قومه173الصافات " جندنا هلم الغالبون
 أنظر زكاتك فأدها إىل من واله اهللا أمر هذه ، إىل أن قال فقال ذو خوالن فما تأمرين قال111الشعراء " لك واتبعك األرذلون

األمة ومجعهم عليه فإن امللك من اهللا وحده وبيده يأتيه من يشاء فإذا أديتها إىل وايل األمر برئت منها وإن كان فضل فصل به 
  .أرحامك ومواليك وجريانك والضيف فقال أشهد أين نزلت عن رأي احلرورية

  . محيدة للعاقل حنو من ستني سطراً فيها مئة خصلةويف العقل البن احملرب ذكر صفات

    

وقد امتحن وهب وحبس وضرب فروى حبان بن زهري العدوي . وعن وهب قال احتمال الذل خري من انتصار يزيد صاحبه قمأة
حىت حدثين أبو الصيداء صاحل بن طريف قال ملا قدم يوسف بن عمر العراق بكيت وقلت هذا الذي ضرب وهب بن منبه : قال
  .قتله

يعين ملا ويل إمرة اليمن مث نقله اخلليفة هشام إىل إمرة العراق وكان جباراً عنيداً مهيباً كان مساطه بالعراق فيما حكى املدائين كل يوم 
د يف مخس مئة مائدة أبعد املوائد وأقرا سواء يف اجلودة مث إنه عزل عن العراق عند مقتل الوليد الفاسق مث ضربت عنقه وهللا احلم

  .سنة سبع وعشرين ومئة

قلت ال شيء يف الصحيحني لوهب بن منبه سوى حديث واحد أنبأناه ابن قدامة أنبأنا حنبل أنبأنا ابن احلصني أنبأنا ابن املذهب 
أنبأنا ابن مالك حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه مسعت أبا هريرة يقول ليس أحد أكثر 

  .حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مين إال عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت ال أكتب

وقال والد عبد الرزاق وعبد الصمد بن معقل . قال الواقدي وكاتبه وشباب وأبو عبيد وعبد املنعم بن إدريس مات سنة عشر ومئة
  .وقيل مات يف ذي احلجة سنة ثالث عشرة. مد بن حمرمومعاوية بن صاحل مات سنة أربع عشرة ومئة زاد عبد الص

  رجاء بن حيوة

ابن جرول وقيل ابن جزل وقيل ابن جندل اإلمام القدوة الوزير العادل أبو نصر الكندي األزدي ويقال الفلسطيين الفقيه من جلة 
  .التابعني وجلده جرول بن األحنف صحبة فيما قيل

وروى أيضاً عن عبد اهللا بن . اء وعبادة بن الصامت وطائفة أرسل عن هؤالء وعن غريهمحدث رجاء عن معاذ بن جبل وأيب الدرد
عمرو ومعاوية وأيب سعيد اخلدري وجابر وأيب أمامة الباهلي وحممود بن الربيع وأم الدرداء وعبد امللك ابن مروان وأبيه حيوة وأيب 

  .إدريس وخلق كثري

بن عمري وإبراهيم ابن أيب عبلة وابن عون ومحيد الطويل وأشعث بن أيب الشعثاء حدث عنه مكحول والزهري وقتادة وعبد امللك 
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  .وحممد ابن عجالن وحممد بن جحادة وعروة بن رومي ورجاء بن أيب سلمة وثور ابن يزيد وآخرون

 من ناوأين حىت عاوم وقال النسائي وغريه ثقة قال مكحول ما زلت مضطلعاً على. قال ابن سعد كان ثقةً عاملاً فاضالً كثري العلم
  .علي رجاء بن حيوة وذلك أنه كان سيد أهل الشام يف أنفسهم

قلت كان ما بينهما فاسداً وما زال األقران ينال بعضهم من بعض ومكحول ورجاء إمامان فال يلتفت إىل قول أحد منهما يف 
  .أبو إسحاق وقتادةقال يعقوب الفسوي كان رجاء قدم الكوفة مع بشر بن مروان فسمع منه . اآلخر

وقال ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة ما من رجل من . ابن شوذب عن مطر الوراق قال ما رأيت شامياً أفضل من رجاء ابن حيوة
  .أهل الشام أحب إيل أن اقتدي به من رجاء بن حيوة

 إال باإلخالص له دام سخطه ويروى عن رجاء بن حيوة قال من مل يؤاخ إال من ال عيب فيه قل صديقه ومن مل يرض من صديقه
  .ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه

وكان عبد اهللا بن عون إذا . قال ربيعة بن يزيد القصري وقف عبد امللك بن مروان يف قراءته فقال لرجاء بن حيوة أال فتحت علي
يت مثلهم حممد بن سريين بالعراق قال األصمعي مسعت ابن عون يقول رأيت ثالثة ما رأ. ذكر من يعجبه ذكر رجاء بن حيوة

  .والقاسم بن حممد باحلجاز ورجاء بن حيوة بالشام

األنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم والشعيب واحلسن يأتون باحلديث على املعاين وكان القاسم وابن سريين ورجاء يعيدون 
لك جيري على رجاء بن حيوة ثالثني ديناراً يف كل ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال كان يزيد بن عبد امل. احلديث على حروفه

  .شهر فلما ويل هشام اخلالفة قال ما هذا برأي فقطعها فرأى هشام أباه يف النوم فعاتبه يف ذلك فأجراها

. قلت كان يف نفس هشام منه شيء لكونه عمل على تأخريه وقت وفاة أخيه سليمان وعقد اخلالفة البن عمه عمر بن عبد العزيز

  . رجاء بن أيب سلمة نظر الرجاء بن حيوة إىل رجل ينعس بعد الصبح فقال انتبه ال يظنون أن ذا عن سهرقال

عبد اهللا بن بكر السهمي حدثنا حممد بن ذكوان عن رجاء بن حيوة قال كنت واقفاً على باب سليمان إذا أتاين آت مل أره قبل وال 
 ويف قربه الوتغ فعليك باملعروف وعون الضعيف يا رجاء من كانت له مرتلة من بعد فقال يا رجاء إنك قد ابتليت ذا وابتلي بك

  .سلطان فرفع حاجة ضعيف ال يستطيع رفعها لقي اهللا وقد شد قدميه للحساب بني يديه

    

ه بعد ذلك أخر قلت كان رجاء كبري املرتلة عند سليمان بن عبد امللك وعند عمر بن عبد العزيز وأجرى اهللا على يديه اخلريات مث إن
  .فعن ابن عون قال قيل لرجاء إنك كنت تأيت السلطان فتركتهم فقال يكفيين الذي أدعهم له. فأقبل على شأنه

وروى ضمرة عن إبراهيم بن أيب عبلة قال كنا جنلس إىل عطاء اخلراساين فكان يدعو بعد الصبح بدعوات فغاب فتكلم رجل من 
  .قال من هذا قال أنا يا أبا املقدام قال اسكت فإنا نكره أن نسمع اخلري إال من أهلهاملؤذنني فأنكر رجاء بن حيوة صوته ف

قال صفوان بن صاحل حدثنا عبد اهللا بن كثري الدمشقي القارئ حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال كنا مع رجاء بن حيوة 
سه كساء فقال وال أمري املؤمنني فقلنا وما ذكر أمري فتذاكرنا شكر النعم فقال ما أحد يقوم بشكر نعمة وخلفنا رجل على رأ

املؤمنني هنا وإمنا هو رجل من الناس قال فغفلنا عنه فالتفت رجاء فلم يره فقال أتيتم من صاحب الكساء فإن دعيتم فاستحلفتم 
ه قال فقلت وما ذاك يا أمري املؤمنني فاحلفوا قال فما عملنا إال حبرسي قد أقبل عليه قال هيه يا رجاء يذكر أمري املؤمنني فال حتتج ل
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قال ذكرمت شكر النعم فقلتم ما أحد يقوم بشكر نعمة قيل لكم وال أمري املؤمنني فقلت أمري املؤمنني رجل من الناس فقلت مل يكن 
جاء بن ذلك قال آهللا قلت آهللا قال فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب سبعني سوطاً فخرجت وهو متلوث بدمه فقال هذا وأنت ر

حيوة قلت سبعني سوطاً يف ظهرك خري من دم مؤمن قال ابن جابر فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس يف جملس يقول ويتلفت 
  .احذروا صاحب الكساء

 قال حيىي بن معني أدرك رجاء بن حيوة معاوية ومات يف أول. قال مسلمة بن عبد امللك أمري السرايا برجاء بن حيوة وبأمثاله ننصر

  .إمرة هشام

  .وقال أبو عبيد وخليفة بن خياط مات سنة اثنيت عشرة ومئة

  عمر بن هبيرة

ابن معاوية بن سكني األمري أبو املثىن الفزاري الشامي أمري العراقني ووالد أمريها يزيد كان ينوب ليزيد بن عبد امللك فعزله هشام 
اق يف سنة ثالث ومئة مث عزل خبالد القسري فقيده وألبسه عباءة وقد ويل غزو البحر سنة سبع نوبة قسطنطينية ومجعت له العر

وسجنه فتحيل غلمانه ونقبوا سرباً أخرجوه منه فهرب واستجار باألمري مسلمة بن عبد امللك فأجاره مث مل يلبث أن مات سنة سبع 
  .ومئة تقريباً

  إبراهيم بن محمد

اهللا التيمي استشهد أبوه مع جده يوم اجلمل وروى عن سعيد بن زيد ابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة بن عبيد 
  .وأيب هريرة وابن عمر وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وعدة

وعنه سعد بن إبراهيم وعبد اهللا بن حممد بن عقيل وحممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة وحممد بن زيد بن املهاجر وعبد اهللا بن 
  .حسن وطلحة بن حيىي وآخرون

وكان من رجال الكمال ويل خراج العراق إلبن الزبري ووفد على عبد امللك فوعظه وكان يقال له أسد قريش قواالً باحلق فصيحاً 
  .صارماً وكان أعرج موثقاً

 طلحة الزبري بن بكار حدثنا حممد بن حيىي حدثين عمران بن عبد العزيز الزهري قال ويل احلجاج احلرمني فبالغ يف إجالل إبراهيم بن
بن عبيد اهللا مث أخذه معه إىل عبد امللك وقال يا أمري املؤمنني قدمت عليك برجل احلجاز مل أدع له نظرياً فأذن له وأجلسه على 

فرشه وقال إن احلجاج أذكرنا فضلك قال فنصحه وذكر عسف احلجاج فتنمر له وأقامه مث بعد ساعة خرج احلجاج فاعتنق إبراهيم 
زأ يب مث أدخلت فقال عبد امللك لعل يا ابن طلحة شاركك يف نصيحتك أحد قلت ال واهللا ولو كنت حمابياً ودعا له قال فقلت يه

أحداً حلابيت احلجاج إلثارة عندي ولكن آثرت اهللا ورسوله فقال قد علمت ذلك وأزلته عن احلرمني وأعلمته أنك استرتلتين عنهما 
  .ألمور فأخرج معهاستصغاراً هلما ووليته العراقني ملا هناك من ا

  .تويف إبراهيم سنة عشر ومئة عن حنو مثانني سنة وثقه أمحد العجلي وغريه وكان موته مبىن زمن احلج

  الحسن البصري



الذهيب-سري أعالم النبالء  697  

    

هو احلسن بن أيب احلسن يسار أبو سعيد موىل زيد بن ثابت األنصاري ويقال موىل أيب اليسر كعب بن عمرو السلمي قاله عبد 
اضرة بنت قرهد العويف مث قال وكانت أم احلسن موالة ألم سلمة أم املؤمنني املخزومية ويقال كان موىل السالم ابن مطهر عن غ

مجيل بن قطبة ويسار أبوه من سيب ميسان سكن املدينة وأعتق وتزوج ا يف خالفة عمر فولد له ا احلسن رمحة اهللا عليه لسنتني 
سن بوادي القرى وحضر اجلمعة مع عثمان ومسعه خيطب وشهد يوم الدار وله يومئذ بقيتا من خالفة عمر واسم أمه خرية مث نشأ احل

  .أربع عشرة سنة

  .قال احلجاج بن نصري سبيت أم احلسن البصري من ميسان وهي حامل به وولدته باملدينة

قلت القوالن . بصرة مع أنسوقال سويد بن سعيد حدثين أبو كرب قال كان احلسن وابن سريين موليني لعبد اهللا بن رواحة وقدما ال
  .شاذان

قال حممد بن سالم حدثنا أبو عمرو والشعاب بإسناد له قال كانت أم سلمة تبعث أم احلسن يف احلاجة فيبكي وهو طفل فتسكته أم 
رجته سلمة بثديها وخترجه إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري وكانت أمه منقطعة إليها فكانوا يدعون له فأخ

  .إىل عمر فدعا له وقال اللهم فقهه يف الدين وحببه إىل الناس قلت إسنادها مرسل

يونس عن احلسن عن أمه أا كانت ترضع ألم سلمة قال املدائين قال احلسن كان أيب وأمي لرجل من بين النجار فتزوج امرأة من 
ن قال يل احلجاج ما أمدك يا حسن قلت سنتان من خالفة بين سلمة فساق أيب وأمي يف مهرها فأعتقتنا السلمية يونس عن احلس

  .عمر

وكان سيد أهل زمانه علماً وعمالً قال معتمر بن سليمان كان أيب يقول احلسن شيخ أهل البصرة وروى أن ثدي أم سلمة در عليه 
  .ورضعها غري مرة رأى عثمان وطلحة والكبار

محن بن مسرة ومسرة بن جندب وأيب بكرة الثقفي والنعمان بن بشري وجابر وروى عن عمران بن حصني واملغرية بن شعبة وعبد الر
  .وجندب البجلي وابن عباس وعمرو بن تغلب ومعقل بن يسار واألسود ابن سريع وأنس وخلق من الصحابة

بيد وابن عون وعنه أيوب وشيبان النحوي ويونس بن ع. وقرأ القرآن على حطان بن عبد اهللا الرقاشي وروى عن خلق من التابعني
ومحيد الطويل وثابت البناين ومالك بن دينار وهشام بن حسان وجرير بن حازم والربيع بن صبيح ويزيد بن إبراهيم التستري 

ومبارك بن فضالة وأبان بن يزيد العطار وقرة بن خالد وحزم القطعي وسالم بن مسكني ومشيط بن عجالن وصاحل أبو عامر اخلزاز 
 حريز عبد اهللا بن احلسني قاضي سجستان ومعاوية بن عبد الكرمي الضال وواصل أبو حرة الرقاشي وهشام بن وعباد بن راشد وأبو

زياد وشبيب بن شيبة وأشعث بن براز وأشعث بن جابر احلداين وأشعث بن عبد امللك احلمراين وأشعث بن سوار وأبو األشهب 
  .وأمم سواهم

 ومل يسمع منهما وال من أيب موسى وال من ابن سريع وال من عبد اهللا بن عمرو وال وقد روى باإلرسال عن طائفة كعلي وأم سلمة
من عمرو بن تغلب وال من عمران وال من أيب برزة وال من أسامة بن زيد وال من ابن عباس وال من عقبة بن عامر وال من أيب 

  .اله حيىي بن معنيثعلبة وال من أيب بكرة وال من أيب هريرة وال من جابر وال من أيب سعيد ق

  .وقال غريه مل يسمع من سلمة بن احملبق وال من العباس وال من أيب. وقال البخاري مل يعرف للحسن مساع من دغفل
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قال يعقوب بن شيبة قلت البن املديين يقال عن احلسن أخذت حبجزة سبعني بدرياً وقال هذا باطل أحصيت أهل بدر الذين يروى 
  .نهم من املهاجرين أربعة وعشرونعنهم فلم يبلغوا مخسني م

  .وقال حيىي القطان أحاديثه عن مسرة مسعنا أا كتاب. وقال شعيب بن احلبحاب عنه رأيت عثمان يصب عليه من إبريق

  .قلت قد صح مساعه يف حديث العقيقة ويف حديث النهي عنه املثلة من مسرة

حدثنا . طان يف أحاديث مسرة رواية احلسن مسعنا أا من كتاب معن القزازقال حيىي الق. وقال قتادة ما شافه احلسن بدرياً باحلديث
  .حممد بن عمرو مسعت احلسن يقول مسعت أبا هريرة يقول الوضوء مما غريت النار فقال احلسن ال أدعه أبداً

اً فقال له ابن بريدة ممن مسلم حدثنا أبو هالل مسعت احلسن يقول كان موسى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يغتسل إال مستتر
  .قال يونس وعلي بن جدعان مل يسمع احلسن من أيب هريرة. مسعت هذا قال من أيب هريرة

    

شعيب بن احلبحاب عن . مهام عن قتادة عن احلسن مسعت عثمان رضي اهللا عنه يقول يف خطبته أراه قال اقتلوا الكالب واحلمام
  .ح احلمام وقتل الكالب عفان حدثنا مبارك بن فضالة واخر عن احلسن مبثلهاحلسن شهدت عثمان مجعاً تباعاً يأمر بذب

ز بن أسد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس عن احلسن قال رأيت عثمان نائماً يف املسجد حىت جاءه املؤذن فقام فرأيت أثر 
  .احلصى على جنبه

  . بينهم ختليط فتراموا باحلصباءمحاد بن زيد عن أيوب مسعت احلسن يقول خرج علينا عثمان فكان

وعن أيب موسى عن احلسن قال شهدت عثمان يوم اجلمعة قام خيطب فقام إليه رجل فقال أنشدك كتاب اهللا فقال عثمان أجلس أما 
ن لكتاب اهللا منشد غريك قال فجلس مث قام أو قام رجل غريه فقال مثل مقالته فقال له اجلس أما لكتاب اهللا منشد غريك فأىب أ
جيلس فبعث إليه الشرط ليجلسوه فقام الناس فحالوا بينهم وبينه مث تراموا بالبطحاء حىت يقول القائل ما أكاد أرى السماء من 

  .البطحاء فرتل عن منربه ودخل داره ومل يصل اجلمعة يومئذ

 بن أخضر عن ابن عون سليم. مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا احلسن قال خرج عثمان فقام خيطب فذكر بعض حديث أيب موسى
أنبأنا احلسن قال كان عثمان يوماً خيطب فقام رجل فقال إنا نسألك كتاب اهللا مث ذكر حنوه فحصبوه فحصبوا الذين حصبوه مث 

حتاصب القوم واهللا فأنزل الشيخ يهادى بني رجلني ما كاد أن يقيم عنقه حىت أدخل الدار فقال لو جئتم بأم املؤمنني عسى أن يكفوا 
 قالوا فجاؤوا بأم حبيبة بنت أيب سفيان فنظرت إليها وهي على بغلة بيضاء يف حمفة فلما جاؤوا ا إىل الدار صرفوا وجه البغلة عنه

  .حىت ردوها

حريث بن السائب حدثنا احلسن قال كنت أدخل بيوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خالفة عثمان أتناول سقفها بيدي وأنا 
ضمرة عن ابن شوذب قال قال احلسن كنت يوم قتل عثمان ابن أربع عشرة سنة مث قال احلسن لوال النسيان كان . ئذغالم حمتلم يوم

  .العلم كثرياً

  .محاد بن زيد عن أيوب عن احلسن قال دخلت على عثمان بن أيب العاص

  .جرير بن حازم حدثنا احلسن حدثنا عمرو بن تغلب مرفوعاً تقاتلون قوما ينتعلون الشعر

أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف بن أمحد قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن البناء أنبأنا أبو القاسم بن البسري 
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أنبأنا أبو طاهر املخلص حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا احلسن عن أنس بن مالك 
صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إىل جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال ابنوا يل منرباً له قال كان رسول اهللا 

عتبتان فلما قام على املنرب خيطب حنت اخلشبة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وأنا يف املسجد فسمعت اخلشبة حتن حنني 
  .تضنها فسكنتالواله فما زالت حتن حىت نزل إليها فاح

وكان احلسن إذا حدث ذا احلديث بكى مث قال يا عباد اهللا اخلشبة حتن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شوقاً إليه فأنتم أحق أن 
  .تشتاقوا إىل لقائه

  .هذا حديث حسن غريب ما وقع يل من رواية احلسن أعلى منه سوى حديث آخر سأسوقه

 أنبأنا الفتح بن عبد اهللا بن حممد الكاتب أنبأنا األرموي وحممد الطرائفي وأبو غالب بن الداية قالوا أخربنا أمحد بن إسحاق اهلمداين
أنبأنا أبو جعفر بن املسلمة أنبأنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري أنبأنا جعفر بن حممد الفريايب حدثنا شيبان بن فروخ 

  .، قال هو املنافق ال يهوى شيئاً إال ركبه23اجلاثية " أفرأيت من اختذ إهله هواه: " هذه اآليةحدثنا مبارك بن فضالة حدثنا احلسن يف

أخربنا حممد بن عبد الوهاب بن احلباب الكاتب أنبأنا علي بن خمتار أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا القاسم بن الفضل وأنبأنا إمساعيل 
نا شهدة اإلبرية وجتين الوهبانية قالتا أخربنا طراد الزينيب قال حدثنا هالل بن حممد احلفار بن الفراء أنبأنا أبو حممد بن قدامة أخربت

أنبأنا احلسني بن حيىي القطان حدثنا أبو األشعث حدثنا حزم القطعي مسعت احلسن يقول بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .قال رحم اهللا عبداً تكلم فغنم أو سكت فسلم

    

. ثنا حزم قال رأيت احلسن قدم مكة فقام خلف املقام فصلى فجاء عطاء وطاووس وجماهد وعمرو بن شعيب فجلسوا إليهوبه حد

قال أمحد بن أيب خيثمة مسعت حيىي بن معني يقول مل يسمع احلسن من أيب هريرة . هذا أعلى ما يقع لنا عن احلسن البصري رمحه اهللا
  .يرة قال ليس بشيءقيل له ففي بعض احلديث حدثنا أبو هر

موسى بن إمساعيل حدثنا ربيعة بن كلثوم عن احلسن قال نبأنا أبو هريرة قال عهد إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثاً الغسل يوم 
  .اجلمعة والوتر قبل أن أنام وصيام ثالثة من كل شهر ربيعة صدوق خرج له مسلم

سامل واه واحلسن مع جاللته فهو . سريين يقوالن مسعنا أبا هريرة فذكر حديثاًالوليد بن مسلم عن سامل اخلياط مسعت احلسن وابن 
  .مدلس ومراسيله ليست بذاك ومل يطلب احلديث يف صباه وكان كثري اجلهاد وصار كاتباً ألمري خراسان الربيع ابن زياد

قال حممد بن سعد .  جاء احلسن فكان يفيتوقال سليمان التيمي كان احلسن يغزو وكان مفيت البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء مث
  .كان احلسن رمحه اهللا جامعاً عاملاً رفيعاً فقيهاً ثقةً حجةً مأموناً عابداً ناسكاً كثري العلم فصيحاً مجيالً وسيماً وما أرسله فليس حبجة

الً تام الشكل مليح الصورة قلت كان رج. األصمعي عن أبيه قال ما رأيت زنداً أعرض من زند احلسن البصري كان عرضه شرباً
  .ضمرة بن ربيعة عن األصمغ بن زيد مسع العوام بن حوشب قال ما أشبه احلسن إال بنيب. ياً وكان من الشجعان املوصوفني

 محيد بن هالل قال لنا أبو قتادة الزموا هذا الشيخ. وعن أيب بردة قال ما رأيت أحداً أشبه بأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم منه

  .وعن أنس بن مالك قال سلوا احلسن فإنه حفظ ونسينا. فما رأيت أحداً أشبه رأياً بعمر منه يعين احلسن

جمالد عن الشعيب قال ما رأيت الذي كان أسود من . وقال مطر الوراق ملا ظهر احلسن جاء كأمنا يف اآلخرة فهو خيرب عما عاين



الذهيب-سري أعالم النبالء  700  

وعن جرثومة قال . ان الرقاشي فما رأيت شاباً قط كان أحسن وجهاً منهعن أمة احلكم قالت كان احلسن جييء إىل حط. احلسن
  .رأيت احلسن يصفر حليته يف كل مجعة أبو هالل رأيت احلسن يغري بالصفرة

وقال قتادة ما مجعت علم احلسن إىل أحد من العلماء إال وجدت له . وقال عارم حدثنا محاد بن سلمة قال رأيت احلسن يصفر حليته
  .ه غري أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إىل سعيد بن املسيب يسأله وما جالست فقيهاً قط إال رأيت فضل احلسنفضالً علي

وقال معاذ بن معاذ قلت لألشعث قد . قال أيوب السختياين كان الرجل جيلس إىل احلسن ثالث حجج ما يسأله عن املسألة هيبة له
  .قيت أحداً بعد احلسن إال صغر يف عيينلقيت عطاء وعندك مسائل أفال سألته قال ما ل

وقال أبو هالل كنت عند قتادة فجاء خرب مبوت احلسن فقلت لقد كان غمس يف العلم غمسة قال قتادة بل نبت فيه وحتقبه وتشربه 
  .واهللا ال يبغضه إال حروري

سقون وم يدفع عنهم وإين ألرجو حممد بن سالم اجلمحي عن مهام عن قتادة قال يقال ما خلت األرض قط من سبعة رهط م ي
  .أن يكون احلسن أحد السبعة

وعن علي بن يزيد قال . وقال محيد ويونس ما رأينا أحداً أكمل مروءة من احلسن. قال قتادة وما كان أحد أكمل مروءة من احلسن
  .سنام ما تقدموهمسعت من ابن املسيب وعروة والقاسم وغريهم ما رأيت مثل احلسن ولو أدرك الصحابة وله مثل أ

سألت عطاء عن القراءة على اجلنازة قال ما مسعنا وال علمنا أنه يقرأ عليها قلت إن احلسن يقول : محاد بن زيد عن حجاج بن أرطاة
  .يقرأ عليها قال عطاء عليك بذاك ذاك إمام ضخم يقتدى به

أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال اختلفت إىل . حلسنوقال يونس ابن عبيد أما أنا فإين مل أر أحداً أقرب قوالً من فعل من ا
  .احلسن عشر سنني أو ما شاء اهللا فليس من يوم إال أمسع منه ما مل أمسع قبل ذلك

وقال ابن علية عن يونس كان احلسن يلبس يف . مسلم بن إبراهيم حدثنا سالم بن مسكني رأيت على احلسن قباء مثل الذهب يتألق
  .ة وطيلساناً كردياً وعمامةً سوداء ويف الصيف إزار كتان وقميصاً وبرداً حربةالشتاء قباء حرب

. يونس عن احلسن أنه كان من رؤوس العلماء يف الفنت والدماء والفروج. وروى حوشب عن احلسن قال املؤمن يداري دينه بالثياب

  .وقال عوف ما رأيت رجالً أعلم بطريق اجلنة من احلسن

    

 يزيد بن حازم قال قام احلسن من اجلامع فاتبعه ناس فالتفت إليهم وقال إن خفق النعال حول الرجال قلما يلبث محاد بن زيد عن
وروى حوشب عن احلسن قال يا ابن آدم اهللا إن قرأت القرآن مث آمنت به ليطولن يف الدنيا حزنك وليشتدن يف الدنيا . احلمقى

  .خوفك وليكثرن يف الدنيا بكاؤك

  . من احلسن ما رأيته إال حسبته حديث عهد مبصيبة م بن عيسى اليشكري ما رأيت أحداً أطول حزناًوقال إبراهي

الثوري عن عمران القصري قال سألت احلسن عن شيء فقلت إن الفقهاء يقولون كذا وكذا فقال وهل رأيت فقيهاً بعينك إمنا الفقيه 
  .الزاهد يف الدنيا البصري بدينه املداوم على عبادة ربه

عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حممد بن ذكوان حدثنا خالد بن صفوان قال لقيت مسلمة بن عبد امللك فقال يا خالد أخربين 
عن حسن أهل البصرة قلت أصلحك اهللا أخربك عنه بعلم أنا جاره إىل جنبه وجليسه يف جملسه وأعلم من قليب به أشبه الناس سريرة 
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إن قعد على أمر قام به وإن قام على أمر قعد عليه وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به وإن ى عن شيء بعالنية وأشبهه قوالً بفعل 
  .كان أترك الناس له رأيته مستغنياً عن الناس ورأيت الناس حمتاجني إليه قال حسبك كيف يضل قوم هذا فيهم

وقال حزم بن أيب حزم مسعت احلسن يقول بأس الرفيقان . هشام بن حسان مسعت احلسن حيلف باهللا ما أعز أحد الدرهم إال أذله اهللا
وقال أبو زرعة الرازي كل شيء قال احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجدت . الدينار والدرهم ال ينفعانك حىت يفارقاك

  .له أصالً ثابتاً ما خال أربعة أحاديث

تين بزهد احلسن وورع ابن سريين وعبادة عامر بن عبد قيس وفقه سعيد روح بن عبادة حدثنا حجاج األسود قال متىن رجل فقال لي
  .بن املسيب وذكر مطرف بن الشخري بشيء قال فنظروا يف ذلك فوجدوه كله كامالً يف احلسن

د عيسى بن يونس عن الفضيل أيب حممد مسعت احلسن يقول أنا يوم الدار ابن أربع عشرة سنة مجعت القرآن أنظر إىل طلحة بن عبي
  .يعقوب الفسوي مسعت أبا سلمة التبوذكي يقول حفظت عن احلسن مثانية آالف مسألة. اهللا الفضيل ال يعرف

  .وقال محاد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد قال رأيت سعيد بن املسيب وعروة والقاسم يف آخرين ما رأيت مثل احلسن

ابن املبارك عن . يت أحداً أشبه رأياً بعمر بن اخلطاب منه يعين احلسنوقال جرير بن حازم عن محيد بن هالل قال لنا أبو قتادة ما رأ
معمر عن قتادة قال دخلنا على احلسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجذبناها فإذا خبز وفاكهه وجعلنا نأكل فانتبه فرآنا فسره فتبسم 

  .ال جناح عليكم" أو صديقكم: "وهو يقرأ

. ن يتكلم بكالم كأنه الدر فتكلم قوم من بعده بكالم خيرج من أفواههم كأنه القيءمحاد بن زيد مسعت أيوب يقول كان احلس

  .وقال السري بن حيىي كان احلسن يصوم البيض واألشهر احلرم واالثنني واخلميس

 قال غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا املزين. يونس بن عبيد عن احلسن قال كنا نعاري أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقال قتادة كان احلسن من أعلم الناس باحلالل واحلرام. من سره أن ينظر إىل أفقه من رأينا فلينظر إىل احلسن

روى أبو عبيد اآلجري عن أيب داود قال مل حيج احلسن إال حجتني وكان يكون خبراسان وكان يرافق مثل قطري بن الفجاءة 
  .ال هشام بن حسان كان احلسن أشجع أهل زمانهق. واملهلب ابن أيب صفرة وكان من الشجعان

فضيل بن عياض عن رجل عن احلسن قال ما حليت اجلنة ألمة ما . وقال أبو عمرو بن العالء ما رأيت أفصح من احلسن واحلجاج
  .حليت هلذه األمة مث ال ترى هلا عاشقاً

جلة التوبة ما يؤمنك أن تكون أصبت كبرية أغلق دوا أبو عبيدة الناجي عن احلسن قال ابن آدم ترك اخلطيئة أهون عليك من معا
  .باب التوبة فأنت يف غري معمل

وقال جعفر بن سليمان كان احلسن من أشد الناس . سالم بن مسكني عن احلسن قال أهينوا الدنيا فواهللا ألهنأ ما تكون إذا أهنتها
  .وكان املهلب إذا قاتل املشركني يقدمه

    

عرايب يف طبقات النساك كان عامة من ذكرنا من النساك يأتون احلسن ويسمعون كالمه ويذعنون له بالفقه يف وقال أبو سعيد بن األ
هذه املعاين خاصة وكان عمرو بن عبيد وعبد الواحد بن زيد من املالزمني له وكان له جملس خاص يف مرتله ال يكاد يتكلم فيه إال 

له إنسان غريها تربم به وقال إمنا خلونا مع إخواننا نتذاكر فأما حلقته يف املسجد فكان يف معاين الزهد والنسك وعلوم الباطن فإن سأ
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مير فيها احلديث والفقه وعلم القرآن واللغة وسائر العلوم وكان رمبا يسأل عن التصوف فيجيب وكان منهم من يصحبه للحديث 
م من يصحبه لإلخالص وعلم اخلصوص كعمرو بن عبيد وكان منهم من يصحبه للقرآن والبيان ومنهم من يصحبه للبالغة ومنه

  .وأيب جهري وعبد الواحد بن زيد وصاحل املري ومشيط وأيب عبيدة الناجي وكل واحد من هؤالء اشتهر حبال يعين يف العبادة

 صدورهم شنآن محاد بن زيد عن أيوب قال كذب على احلسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم لينفقوه يف الناس باحلسن وقوم يف
وبغض للحسن وأنا نازلته غري مرة يف القدر حىت خوفته بالسلطان فقال ال أعود فيه بعد اليوم فال أعلم أحد يستطيع أن يعيب 

  .احلسن إال به وقد أدركت احلسن واهللا وما يقوله

يداً خوفاً احلسن بالسلطان فقال محاد بن زيد أن أيوب ومح. قال احلمادان عن يونس قال ما استخف احلسن شيء ما استخفه القدر
  .هلما وال تريان ذاك قاال ال قال ال أعود

  .قال محاد ال أعلم أحداً يستطيع أن يعيب احلسن إال به

وقال سليمان التيمي رجع احلسن عن قوله يف . وروى أبو معشر عن إبراهيم أن احلسن تكلم يف القدر رواه مغرية ابن مقسم عنه
  .القدر

 عن محيد مسعت احلسن يقول خلق اهللا الشيطان وخلق اخلري وخلق الشر فقال رجل قاتلهم اهللا يكذبون على هذا محاد بن سلمة
  .الشيخ

وقال محاد عن . ، قال حيل بينهم وبني اإلميان54سبأ " وحيل بينهم وبني ما يشتهون: "أبو األشهب مسعت احلسن يقول يف قوله
الشعراء " كذلك سلكناه يف قلوب ارمني: "سره يل أمجع على اإلثبات فسألته عن قولهمحيد قال قرأت القرآن كله على احلسن فف

  .، قال الشرك سلكه اهللا يف قلوم200

، قال أهل 119، 118هود " وال يزالون خمتلفني، إال من رحم ربك: "محاد بن زيد عن خالد احلذاء قال سأل الرجل احلسن فقال
خلق هؤالء جلنته وخلق هؤالء لناره فقلت يا أبا سعيد آدم خلق للسماء أم لألرض قال لألرض رمحته ال خيتلفون ولذلك خلقهم 

وما أنتم عليه : "خلق قلت أرأيت لو أعتصم فلم يأكل من الشجرة قال مل يكن بد من أن يأكل منها ألنه خلق لألرض فقلت
  . ال يضلون إال من أحب اهللا له أن يصلى اجلحيم، قال نعم الشياطني163، 162الصافات " بفاتنني، إال من هو صال اجلحيم

أبو هالل حممد بن سليم دخلت على احلسن يوم اجلمعة ومل يكن مجع فقلت يا أبا سعيد أما مجعت قال أردت ذلك ولكن منعين 
  .منصور بن زاذان سألنا احلسن عن القرآن ففسره كله على اإلثبات. قضاء اهللا

محاد بن زيد عن ابن عون قال ملا ويل احلسن . عون عن احلسن قال من كذب بالقدر فقد كفرضمرة بن ربيعة عن رجاء عن ابن 
  .القضاء كلمين رجل أن أكلمه يف مال يتيم يدفع إليه ويضمه فكلمته فقال أتعرف الرجل قلت نعم قال فدفعه إليه

هل القدر قال كانوا يأتون الشيخ بكالم جممل رجاء بن سلمة عن ابن عون عن ابن سريين وقيل له يف احلسن وما كان ينحل إليه أ
ابن أيب عروبة كلمت مطراً الوراق يف بيع املصاحف فقال قد كان حربا األمة أو فقيها األمة ال يريان به . لو فسروه هلم لساءهم
  .بأساً احلسن والشعيب

بساط وال وسادة وال حصري إال سرير ابن شوذب عن مطر قال دخلنا على احلسن نعوده فما كان يف البيت شيء ال فراش وال 
عبد الرزاق بن مهام عن أبيه قال ويل وهب القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم حيمد فهمه فحدثت به معمراً . مرمول هو عليه
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  .فتبسم وقال ويل احلسن القضاء زمن عمر بن عبد العزيز فلم حيمد فهمه

طائفة من هؤالء فيتكلم يف اخلصوص حىت نسبته القدرية إىل اجلرب وتكلم يف وقال أبو سعيد بن األعرايب كان جيلس إىل احلسن 
االكتساب حىت نسبته السنة إىل القدر كل ذلك الفتنانه وتفاوت الناس عنده وتفاوم يف األخذ عنه وهو بريء من القدر ومن كل 

  .بدعة

    

كما نقل . نه فلعلها هفوة منه ورجع عنها وهللا احلمدقلت وقد مر إثبات احلسن لألقدار من غري وجه عنه سوى حكاية أيوب ع
  .أمحد األبار يف تارخيه حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن قال اخلري بقدر والشر ليس بقدر

  .قلت قد رمي قتادة بالقدر

 على احلسن طيلساناً كأمنا جيري فيه املاء ومخيصة قال غندر عن شعبة رأيت على احلسن عمامة سوداء وقال سالم بن مسكني رأيت
  .وقال ابن عون كان احلسن يروي باملعىن. كأا خز

  .أيوب قيل البن األشعث إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول مجل عائشة فأخرج احلسن فأرسل إليه فأكرهه

 ابن عون فنظرت إليه بني اجلسرين وعليه عمامة سوداء قال سليم بن أخضر حدثنا ابن عون قالوا البن األشعث أخرج احلسن قال
  .فغفلوا عنه فألقى نفسه يف ر حىت جنا منهم وكاد يهلك يومئذ

  .وقال القاسم احلداين رأيت احلسن قاعداً يف أصل منرب ابن األشعث

محاد مسعت ثابتاً يقول لوال . ههشام عن احلسن قال كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه وزهده ولسانه وبصر
  .أن تصنعوا يب ما صنعتم باحلسن حدثتكم أحاديث مونقة مث قال منعوه القائلة منعوه النوم

قال أيوب ما وجدت ريح مرقة . محيد الطويل كان احلسن يقول اصحب الناس مبا شئت أن تصحبهم فإم سيصحبونك مبثله
  .طبخت أطيب من ريح قدر احلسن

  .ل قلما دخلنا على احلسن إال وقد رأينا قدراً يفوح منها ريح طيبةوقال أبو هال

مسلم بن إبراهيم حدثنا إياس بن أيب متيمة شهدت احلسن يف جنازة أيب رجاء على بغلة والفرزدق إىل جنبه على بعري فقال له 
 أغرب ذي طمرين خري مين وكم من شيخ الفرزدق قد استشرفنا الناس يقولون خري الناس وشر الناس قال يا أبا فراس كم من أشعث

مشرك أنت خري منه ما أعددت للموت قال شهادة أن ال إله إال اهللا قال إن معها شروطاً فإياك وقذف احملصنة قال هل من توبة قال 
  .نعم

  .ضمرة عن أصبغ بن زيد قال مات احلسن وترك كتباً فيها علم

قال بعثت إىل عبد اهللا بن احلسن البصري ابعث إيل بكتب أبيك فبعث إيل أنه ملا موسى بن إمساعيل حدثنا سهل بن احلصني الباهلي 
ثقل قال يل امجعها يل فجمعتها له وما أدري ما يصنع ا فأتيت ا فقال للخادم اسجري التنور مث أمر ا فأحرقت غري صحيفة 

  .قيته بعد فأخربين به مشافهة مبثل ما أدى الرسولواحدة فبعث ا إيل وأخربين أنه كان يقول ارو ما يف هذه الصحيفة مث ل

وعن علقمة بن مرثد يف ذكر الثمانية من التابعني قال وأما احلسن فما رأينا أحداً أطول حزناً منه ما كنا نراه إال حديث عهد مبصيبة 
 ابن آدم هل لك مبحاربة اهللا يعين مث قال نضحك وال ندري لعل اهللا قد اطلع على بعض أعمالنا وقال ال أقبل منكم شيئاً وحيك يا
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قوة واهللا لقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب حتت قدميه ولقد رأيت أقواماً ميسي أحدهم وال جيد عنده إال 
  .قوتاً فيقول ال أجعل هذا كله يف بطين فيتصدق ببعضه ولعله أجوع إليه ممن يتصدق به عليه

وعن األعمش قال ما زال احلسن يعي احلكمة حىت نطق ا . لو رأيت احلسن لقلت إنك مل جتالس فقيهاً قطقال أيوب السختياين 
  .وكان إذا ذكر احلسن عند أيب جعفر الباقر قال ذاك الذي يشبه كالمه كالم األنبياء

مسعت احلسن يقول فضح املوت مبارك بن فضالة . صاحل املري عن احلسن قال ابن آدم إمنا أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك
  .الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحاً

  .وروى ثابت عنه قال ضحك املؤمن غفلة من قلبه

أبو نعيم يف احللية حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن الفضل حدثنا حممد بن عبد اهللا بن سعيد حدثنا أمحد بن زياد حدثنا عصمة بن 
ل خرج احلسن من عند ابن هبرية فإذا هو بالقراء على الباب فقال ما جيلسكم ها هنا سليمان اخلزاز حدثنا فضيل بن جعفر قا

تريدون الدخول على هؤالء اخلبثاء أما واهللا ما جمالستهم جمالسة األبرار تفرقوا فرق اهللا بني أرواحكم وأجسادكم قد فرطحتم 
 لو زهدمت فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم نعالكم ومشرمت ثيابكم وجززمت شعوركم فضحتم القراء فضحكم اهللا واهللا

  .فيما عندهم فزهدوا فيكم أبعد اهللا من أبعد

  .وعن احلسن قال ابن آدم السكني حتد والكبش يعلف والتنور يسجر

    

 عمالً وأشد الناس ابن املبارك حدثنا طلحة بن صبيح عن احلسن قال املؤمن من علم أن ما قال اهللا كما قال واملؤمن أحسن الناس
وجالً فلو انفق جبالً من مال ما أمن دون أن يعاين ال يزداد صالحاً وبراً إال ازداد فرقاً واملنافق يقول سواد الناس كثري وسيغفر يل 

  .وال بأس علي فيسيء العمل ويتمىن على اهللا

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من قرأ يس الطيالسي يف املسند الذي مسعناه حدثنا جسر أبو جعفر عن احلسن عن أيب هريرة
  .رواه يونس بن عبيد وغريه عن احلسن. يف ليلة التماس وجه اهللا غفر له

خالد بن خداش حدثنا صاحل املري عن يونس قال ملا حضرت احلسن الوفاة جعل يسترجع فقام إليه ابنه فقال يا أبت قد غممتنا 
  .صب مبثلهافهل رأيت شيئاً قال هي نفسي مل أ

قال هشام بن حسان كنا عند حممد عشية يوم اخلميس فدخل عليه رجل بعد العصر فقال مات احلسن فترحم عليه حممد وتغري لونه 
  .وأمسك عن الكالم فما تكلم حىت غربت الشمس وأمسك القوم عنه مما رأوا من وجده عليه

  .قلت وما عاش حممد بن سريين بعد احلسن إال مئة يوم

  .بن علية مات احلسن يف رجب سنة عشر ومئةقال ا

  .وقال عبد اهللا بن احلسن إن أباه عاش حنواً من مثان ومثانني سنة

قلت مات يف أول رجب وكانت جنازته مشهودة صلوا عليه عقيب اجلمعة بالبصرة فشيعه اخللق وازدمحوا عليه حىت إن صالة 
  .العصر مل تقم يف اجلامع

قلت اختلف النقاد يف االحتجاج بنسخة . فاق إفاقة فقال لقد نبهتموين من جنات وعيون ومقام كرميويروى أنه أغمي عليه مث أ
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  .احلسن عن مسرة وهي حنو من مخسني حديثاً فقد ثبت مساعه من مسرة فذكر أنه مسع منه حديث العقيقة

 له أبق فجعل عليه إن قدر عليه أن يقطع يده وقال عفان حدثنا مهام عن قتادة حدثين احلسن عن هياج بن عمران الربمجي أن غالماً
فلما قدر عليه بعثين إىل عمران فسألته فقال أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن 

  .املثلة فليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه

م حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة ليكفر عن ميينه ويتجاوز قال وبعثين إىل مسرة فقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .عن غالمه

قال قائل إمنا أعرض أهل الصحيح عن كثري مما يقول فيه احلسن عن فالن وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفالن املعني ألن احلسن 
بتنا مساعه من مسرة جيوز أن يكون مل يسمع فيه غالب معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى يف النفس من ذلك فإننا وإن ث

  .النسخة اليت عن مسرة واهللا أعلم

  سعيد

حدث عن أمه خرية وأيب هريرة وأيب بكرة الثقفي وابن . ابن أيب احلسن يسار البصري أخو احلسن البصري من ثقات التابعني
  .عباس

  . وعلي بن علي الرفاعي وآخرونروى عنه قتادة وسليمان التيمي وخالد احلذاء وعوف األعرايب

وثقه النسائي وغريه وملا تويف حزن عليه أخوه وبكى قيل مات قبله بعام والصحيح أنه مات سنة مئة وكان يسمى راهباً لدينه رمحه 
  .اهللا حديثه يف الدواوين كلها واهللا أعلم

  األخطل

 أشعر الناس قال كفاك يب إذا افتخرت وجبرير إذا هجا وبابن قيل للفرزدق من. شاعر زمانه وامسه غياث بن غوث التغليب النصراين
  .النصرانية إذا امتدح

  : وكان عبد امللك بن مروان جيزل عطاء األخطل ويفضله يف الشعر على غريه ولألخيطل

 الحياة يزيد غير خبال طول  همهم الحياة وال أرى والناس

  األعماليكون كصالح ذخراً  وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد

وقد حصل أمواالً جزيلة من بين أمية ومات قبل . وقيل إن األخطل قيده األسقف وأهانه فليم يف صربه له فقال إنه الدين إنه الدين
  .الفرزدق بسنوات

  الفرزدق

 وابن أرسل عن علي ويروي عن أيب هريرة واحلسني. شاعر عصره أبو فراس مهام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري
  .عمر وأيب سعيد وطائفة
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  .وعنه الكميت ومروان األصفر وخالد احلذاء وأشعث احلمراين والصعق بن ثابت وابنه لبطة وحفيده أعني بن لبطة

    

وفد على الوليد وعلى سليمان ومدحهما ونظمه يف الذروة كان وجهه كالفرزدق وهي الطلمة الكبرية فقيل إنه مسع من علي فكان 
مانه مع جرير واألخطل النصراين ومات معه يف سنة عشر ومئة من األعيان مع احلسن البصري أبو بكر حممد بن سريين أشعر أهل ز

وأبو الطفيل عامر ابن واثلة يف قول وجرير بن اخلطفي التميمي الشاعر ونعيم بن أيب هند األشجعي الكويف وإبراهيم بن حممد بن 
  .طلحة بن عبيد اهللا التميمي

  جرير

  .ر زمانه أبو حزرة جرير بن عطية بن اخلطفي التميمي البصريشاع

  .مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بين أمية وشعره مدون

إن احلسنات يذهنب : "عن عثمان التيمي قال رأيت جريراً وما تضم شفتاه من التسبيح قلت هذا حالك وتقذف احملصنات فقال
  .وعد من اهللا حق" السيئات

  . أهل الشام أمجعوا على جرير والفرزدق واألخطل النصراينوعن بشار األعمى قال

وروى يونس بن حبيب أن الفرزدق قال المرأته نوار أنا أشعر أم ابن املراغة قالت غلبك . قلت فضل جريراً على الفرزدق مجاعة
  وقال مروان بن أيب حفصة . على حلوه وشركك يف مره

 ه جريرالقريض ومر حلو  ذهب الفرزدق بالفخار وإنما

  .وقيل كان جرير عفيفاً منيباً تويف سنة عشر بعد الفرزدق بشهر وترمجته يف تاريخ دمشق يف كراسني

  بشير بن يسار

وثقه ابن معني وقال ابن سعد كان فقيهاً أدرك . مدين إمام ثقة من موايل األنصار وما هو بأخي عطاء بن يسار وال سليمان بن يسار
  .عامة الصحابة

له أحاديث روى عنه حيىي بن سعيد . سويد بن النعمان وحميصة بن مسعود وسهل بن أيب حثمة ورافع بن خديجقلت روى عن 
  .وربيعة الرأي والوليد بن كثري وابن إسحاق ومجاعة

  .تويف سنة بضع ومئة واهللا أعلم

  بسر بن عبيد اهللا الحضرمي

وعنه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر وثور بن يزيد وزيد بن . ةيروي عن واثلة بن األسقع ورويفع وطائف. الفقيه شامي جليل ثقة
  .واقد وابن زبر
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قلت عاش إىل حدود سنة عشر ومئة وكان من علماء دمشق تويف يف خالفة . قال أبو مسهر هو أحفظ أصحاب أيب إدريس اخلوالين
  .هشام بن عبد امللك

  األحوص الشاعر

 صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عاصم ابن ثابت ابن ثابت بن أيب األقلح األنصاري أبو عاصم عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا ابن
  : الذي نفاه عمر بن عبد العزيز إىل جزيرة دهلك لكثرة هجوه وقيل نفاه سليمان اخلليفة لكونه شبب بعاتكة بنت يزيد بقوله

  حذر العدى وبه الفؤاد موكل  بيت عاتكة الذي أتعزل يا

  قسماً إليك مع الصدود ألميل  صدود وإننيألمنحك ال أني

  يزيد بن أبي مسلم

أمري املغرب أبو العالء بن دينار الثقفي موىل احلجاج وكاتبه ومشريه استخلفه احلجاج عند موته على أموال اخلراج فضبط ذلك 
  .وأقره الوليد حىت لقد قال مثلي ومثل احلجاج وأيب العالء كمن ضاع منه درهم فوجد ديناراً

مث ويل اخلالفة سليمان فطلب أبو العالء يف غل وكان قصرياً دميماً كبري البطن مشوهاً فنظر إليه سليمان فقال لعن اهللا من والك قال 
ال تفعل يا أمري املؤمنني فإنك رأيتين واألمور مدبرة عين فلو رأيتين يف اإلقبال الستعظمت ما استحقرت فقال قاتله اهللا ما أسد عقله 

ل أترى احلجاج يهوي بعد يف جهنم أو بلغ قعرها قال ال تقل ذاك فإنه حيشر مع من واله فقال مثل هذا فليصطنع مث إنه كشف مث قا
عليه فلم جيده خان يف درهم وهم باستكتابه مث أمره على إفريقية يزيد بن عبد امللك فثارت عليه اخلوارج ففتكوا به لظلمه سنة 

  .اثنتني ومئة

  أبو بحرية

وحدث عن عمر ومعاذ وأيب الدرداء وأيب . اهللا بن قيس الكندي التراغمي احلمصي من كبار التابعني شهد خطبة عمر باجلابيةعبد 
  .هريرة وطائفة

روى عنه خالد بن معدان ويزيد بن قطيب وضمرة بن حبيب ويونس بن ميسرة وابنه حبرية بن عبد اهللا وأبو ظبية الكالعي وأبو 
  .وكان عاملاً فاضالً ناسكاً جماهداً. همبكر بن أيب مرمي وغري

عن الواقدي أن عثمان كتب إىل معاوية أن أغز الصائفة رجالً مأموناً على املسلمني رفيقاً بسياستهم فعقد أليب حبرية عبد اهللا بن 
  .يعظمونهوقد كان معاوية وخلفاء بين أمية . قيس وكان فقيهاً ناسكاً حيمل عنه احلديث حىت مات يف خالفة الوليد

  بسر بن سعيد

  .اإلمام القدوة املدين موىل بين احلضرمي حدث عن عثمان بن عفان وسعد بن أيب وقاص وزيد بن ثابت وأيب هريرة وطائفة
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حدث عنه أبو سلمة بن عبد الرمحن وحممد بن إبراهيم التيمي وسامل أبو النضر وبكري بن عبد اهللا بن األشج وأخوه يعقوب وزيد بن 
  .وثقه حيىي بن معني والنسائي. آخرونأسلم و

وروي أن الوليد سأل عمر بن عبد العزيز من أفضل أهل زمانه . قال حممد بن سعد كان من العباد املنقطعني والزهاد كثري احلديث
  .باملدينة فقال موىل لبين احلضرمي يقال له بسر

كم قال فأحضره وسأله فقال مل أقله اللهم إن كنت صادقاً فأرين ويقال إن رجالً وشى على بسر عند الوليد بن عبد امللك بأنه يعيب
  .به آية فاضطرب الرجل حىت مات

  .قلت تويف سنة مئة ومل يذكره أبو نعيم يف احللية كأنه نسيه. قال مالك تويف بسر رمحه اهللا فما خلف كفناً

  سبالن

لدوسي وهو سامل موىل أوس بن احلدثان النصري وهو سامل سامل بن عبد اهللا موىل النصريني وهو سامل موىل املهري وهو سامل ا
  .موىل شداد بن اهلاد

  .روى عن سعد بن أيب وقاص وعائشة وأيب هريرة ومجاعة. كان من علماء املدينة

  .وعنه سعيد املقربي وأبو األسود اليتيم وابن إسحاق وحممد بن عمرو وآخرون

  .وثق واحتج به مسلم

  سليمان بن قتة التيمي

عرض ختمة على ابن عباس ومسع من معاوية وعمرو بن العاص وقرأ عليه عاصم . هم البصري املقرئ من فحول الشعراءموال
  .اجلحدري

  .وثقه ابن معني وقتة هي أمه. وحدث عنه موسى ابن أيب عائشة ومحيد الطويل وأبان بن أيب عياش

  زياد األعجم

روى عن أيب موسى األشعري وشهد معه . دي موالهم وكان يف لسانه عجمةمن فحول الشعراء وهو أبو أمامة زياد بن سليم العب
  .فتح إصطخر وعن عبد اهللا بن عمرو

  .وحديثه يف السنن

امتدح عبد اهللا بن جعفر ورثى املهلب وله وفادة على هشام بن عبد . روى عنه طاووس وهشام بن قحذم وأخوه احملرب بن قحذم
  .ابن ماجة واهللا أعلمخرج له أبو داود والترمذي و. امللك

  الراعي

  : من كبار الشعراء أبو جندل عبيد بن حصني النمريي الذي يقول فيه جرير



الذهيب-سري أعالم النبالء  709  

 كعباً بلغت وال كالباً فال  فغض الطرف إنك من نمير

  .وإمنا لقب بالراعي لكثرة ما يصف اإلبل يف شعره

  امتدح عبد امللك بن مروان وله يف ابن الرقاع العاملي 

  يا ابن الرقاع ولكن لست من أحد   يهجي جوتكمكنت من أحد لو

 نزار فأنتم بيضة البلد وابنا  تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسباً

  : وهو القائل

  يأتي على الحجر القاسي فينفلق  الزمان الذي نرجو هواديه إن

 مضى عنق منها بدا عنق إذا  الدهر للناس إال مثل واردة ما

  الضحاك بن مزاحم

أبو حممد وقيل أبو القاسم صاحب التفسري كان من أوعية العلم وليس باود حلديثه وهو صدوق يف نفسه وكان له أخوان اهلاليل 
  .حممد ومسلم وكان يكون ببلخ وبسمرقند

  .حدث عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري وابن عمر وأنس بن مالك وعن األسود وسعيد بن جبري وعطاء وطاووس وطائفة

حدث عنه عمارة بن أيب حفصة وأبو سعد البقال وجويرب بن سعيد ومقاتل وعلي بن .  مل يلق ابن عباس فاهللا أعلموبعضهم يقول
احلكم وأبو روق عطية وأبو جناب الكليب حيىي بن أيب حية وشل بن سعيد وعمر بن الرماح وعبد العزيز بن أيب رواد وقرة بن 

  .خالد وآخرون

  .عني وغريمها وحديثه يف السنن ال يف الصحيحنيوثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن م

وقد ضعفه حيىي بن سعيد وقيل كان يدلس وقيل كان فقيه مكتب كبري إىل الغاية فيه ثالثة آالف صيب فكان يركب محاراً ويدور 
  .على الصبيان وله باع كبري يف التفسري والقصص

  .قال سفيان الثوري كان الضحاك يعلم وال يأخذ أجراً

  .عبة عن مشاش قال سألت الضحاك هل لقيت ابن عباس فقال الوروى ش

  .وروى شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال مل يلق الضحاك ابن عباس إمنا لقي سعيد بن جبري بالري فأخذ عنه التفسري

  .قال حيىي القطان كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط مث قال القطان والضحاك عندنا ضعيف

وروى . قلت أبو جناب ليس بقوي واألول أصح. ما أبو جناب الكليب فروى عن الضحاك قال جاورت ابن عباس سبع سننيوأ
  .قبيصة عن قيس بن مسلم قال كان الضحاك إذا أمسى بكى فيقال له فيقول ال أدري ما صعد اليوم من عملي

  .ن إال الورعسفيان الثوري عن أيب السوداء عن الضحاك قال أدركتهم وما يتعلمو

  .قال قرة كان هجريي الضحاك إذا سكت ال حول وال قوة إال باهللا
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كونوا ربانيني مبا كنتم "وروى ميمون أبو عبد اهللا عن الضحاك قال حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً وتال قول اهللا 
  .،79آل عمران " تعلمون الكتاب

نقل غري واحد وفاة الضحاك يف سنة اثنتني . ن الضحاك قال كنت ابن مثانني سنة جلداً غزاءزهري بن معاوية عن بشري أيب إمساعيل ع
  .وقال احلسني بن الوليد والنيسابوري تويف سنة ست ومئة. وقال أبو نعيم املالئي تويف سنة مخس ومئة. ومئة

  طلق بن حبيب العنزي

ن الزبري وجندب بن سفيان وجابر بن عبد اهللا واألحنف بن قيس حدث عن ابن عباس واب. بصري زاهد كبري من العلماء العاملني
  .وأنس بن مالك وعدة

  .وكان طيب الصوت بالقرآن براً بوالديه. روى عنه منصور واألعمش وسليمان التيمي وعوف األعرايب ومصعب بن شيبة ومجاعة

  .روي عن طاووس قال ما رأيت أحداً أحسن صوتاً منه وكان ممن خيشى اهللا تعاىل

عاصم األحول عن بكر املزين قال ملا كانت فتنة ابن األشعث قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى فقيل له صف لنا التقوى فقال 
  .العمل بطاعة اهللا على نور من اهللا رجاء ثواب اهللا وترك معاصي اهللا على نور من اهللا خمافة عذاب اهللا

 بترو من العلم واالتباع وال ينفع ذلك إال باإلخالص هللا ال ليقال فالن تارك قلت أبدع وأوجز فال تقوى إال بعمل وال عمل إال
للمعاصي بنور الفقه إذ املعاصي يفتقر اجتناا إىل معرفتها ويكون الترك خوفاً من اهللا ال ليمدح بتركها فمن داوم على هذه الوصية 

  .فقد فاز

وق اهللا أعظم من أي يقوم ا العباد وإن نعم اهللا أكثر من أن حتصى وروى سعد بن إبراهيم الزهري عن طلق بن حبيب قال إن حق
  .ولكن أصبحوا تائبني وأمسوا تائبني

  .قال ابن األعرايب كان يقال فقه احلسن وورع ابن سريين وحلم مسلم بن يسار وعبادة طلق وكان طلق يتكلم على الناس ويعظ

  .من طلق بن حبيبقال محاد بن زيد عن أيوب قال ما رأيت أحداً أعبد 

  .قال أبو حامت طلق صدوق يرى اإلرجاء. وقيل إن احلجاج قاتله اهللا قتل طلقاً مع سعيد بن جبري ومل يصح

قال ابن عيينة مسعت عبد الكرمي يقول كان طلق ال يركع إذا افتتح سورة البقرة حىت يبلغ العنكبوت وكان يقول أشتهي أن أقوم 
  .حىت يشتكي صليب

ف عن طلق بن حبيب أنه كان يقول يف دعائه اللهم إين أسألك علم اخلائفني منك وخوف العاملني بك ويقني غندر حدثنا عو
املتوكلني عليك وتوكل املوقنني بك وإنابة املخبتني إليك وإخبات املنيبني إليك وشكر الصابرين لك وصرب الشاكرين لك وحلاقاً 

  .باألحياء املرزوقني عندك

قال ابن عيينة عن ابن أيب جنيح قال مل يكن ببلدنا أحد أحسن مداراة لصالته . ع من ابن عباس وهو ثقة مرجئقال أبو زرعة طلق مس
  .من طلق بن حبيب

  .مات طلق قبل املئة. وعن كلثوم بن جرب قال كان املتمين بالبصرة يقول عبادة طلق ابن حبيب وحلم مسلم بن يسار
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  الضحاك بن عبد الرحمن

  . عرزم األمري نائب دمشق لعمر بن عبد العزيز أبو عبد الرمحن األشعري الطرباين األردينابن عرزب وقيل ابن

  .روى عن أيب هريرة وأيب موسى األشعري وعبد الرمحن بن غنم وابنه

  .وعنه مكحول وحممد بن زياد األهلاين وأبو طلحة اخلوالين وعبد اهللا ابن العالء بن زبر واألوزاعي وحريز بن عثمان

قلت هكذا كان من توىل إمرة دمشق . قال ابن زبر مسعته خيطب على منرب دمشق. العجلي وقال أبو مسهر كان من خري الوالةوثقه 
  .أو حنوها هو الذي خيطب بالناس

  الضحاك المشرقي

  .عن أيب سعيد اخلدري حديثه يف البخاري ومسلم

  عبد اهللا بن حنين

وعنه ابنه إبراهيم وابن املنكدر وشريك بن أيب منر وأسامة بن .  أيوب وابن عباساملدين موىل العباس أبو علي يروي عن علي وأيب
  وابنه . ثقة كبري. زيد وآخرون

  إبراهيم بن عبد اهللا

  .وعنه زيد بن أسلم وابن عجالن وابن إسحاق وحممد بن عمرو وعدة. أبو إسحاق أرسل عن علي وحدث عن أيب هريرة

  . بعد املئة حديثهما يف الكتب الستة وهو قليلوهو ثقة أيضاً مات بعد أبيه بيسري

  عبيد بن حنين

وعنه سامل أبو النضر وأبو طوالة . موىل آل زيد بن اخلطاب مدين ثقة روى عن زيد بن ثابت وأيب موسى وأيب هريرة وابن عباس
  .وأبو الزناد وحيىي بن سعيد األنصاري وعدة

  .تويف سنة مخس ومئة وله أخوان حممد وعبد اهللا

  زياد بن جبير

    

. وعنه ابن عون ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة. روى عن أبيه وسعد واملغرية بن شعبة وابن عمر. ابن حية الثقفي بصري حجة

  .وثقه النسائي تويف سنة أربع ومئة

  محمد بن سيرين
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 صلى اهللا عليه وسلم وكان أبوه من اإلمام شيخ اإلسالم أبو بكر األنصاري األنسي البصري موىل أنس بن مالك خادم رسول اهللا
سيب جرجراياً متلكه أنس مث كاتبه على ألوف من املال فوفاه وعجل له مال الكتابة قبل حلوله فتمنع أنس من أخذه ملا رأى سريين 

  .قد كثر ماله من التجارة وأمل أن يرثه فحاكمه إىل عمر رضي اهللا عنه فألزمه تعجيل املؤجل

مسع أبا هريرة وعمران بن حصني وابن . د أخي حممد لسنتني بقيتا من خالفة عمر وولدت بعده بسنة قابلةقال أنس بن سريين ول
  .عباس وعدي بن حامت وابن عمر وعبيدة السلماين وشرحياً القاضي وأنس بن مالك وخلقاً سواهم

عرايب وقرة بن خالد ومهدي ابن روى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد احلذاء وهشام بن حسان وعوف األ
ميمون وجرير بن حازم وأبو هالل حممد بن سليم ويزيد بن إبراهيم التستري وعقبة بن عبد اهللا األصم وسعيد بن أيب عروبة وأبو 

  .بكر سلمى اهلذيل وحيان بن حصني وشبيب بن شيبة وسليمان بن املغرية وخليد بن دعلج

قال احلاكم هكذا وجدت يف . نس بن سريين ولد أخي حممد لسنتني بقيتا من خالفة عمرقال خالد بن خداش حدثنا محاد عن أ
  .كتايب عمر وقال غريه عثمان

قلت الثاين أشبه ولو كان أوالمها األول لكان ابن سريين يف سن احلسن ومعلوم أن حممداً كان أصغر بسنوات لكن يشهد لألول 
فاً ومثانني سنة ويشهد للثاين قول ميسرة عن معلي بن هالل حدثنا يونس ابن عبيد قول عارم عن محاد بن زيد عاش ابن سريين ني

  .قال مات حممد بن سريين وهو ابن مثان وسبعني سنة

محاد بن زيد عن هشام عن ابن سريين قال حج بنا أبو الوليد فمر بنا على املدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت وحنن سبعة ولد سريين 
نو سريين فقال زيد هذان ألم وهذان ألم وهذان ألم وهذا من أم قال فما أخطأ وكان حيىي أخا حممد من أمه وقيل فقال له هؤالء ب

  .بل معبد كان أخا حممد ألمه

عمر بن شبة حدثنا يوسف بن عطية رأيت ابن سريين قصرياً عظيم البطن له وفرة . قال هشام بن حسان أدرك حممد ثالثني صحابياً
  .قال ابن عون كان حممد يأيت باحلديث على حروفه وكان احلسن صاحب معىن.  املزاح والضحك خيضب باحلناءيفرق شعره كثري

قال حبيب بن الشهيد كنت عند عمرو بن دينار وقال . عون بن عمارة حدثنا هشام حدثين أصدق من أدركت حممد بن سريين
  . واهللا لو رأى حممد بن سريين مل يقلهواهللا ما رأيت مثل طاووس فقال أيوب السختياين وكان جالساً

معاذ بن معاذ مسعت ابن عون يقول ما رأيت مثل حممد بن سريين وعن خليف بن عقبة قال كان ابن سريين نسيج وحده وقال 
  .محاد بن زيد عن عثمان البيت قال مل يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سريين

وقال ابن يونس كان ابن سريين أفطن من . يقول لنا عليكم بذلك األصم يعين ابن سريينوعن شعيب بن احلبحاب قال كان الشعيب 
  .احلسن يف أشياء

  .وقال عوف األعرايب كان ابن سريين حسن العلم بالفرائض والقضاء واحلساب

د بن سريين وقال عاصم محاد بن زيد عن عاصم مسعت مورقاً العجلي يقول ما رأيت أحداً أفقه يف ورعه وال أورع يف فقهه من حمم
  .وذكر حممد عند أيب قالبة فقال اصرفوه كيف شئتم فلتجدنه أشدكم ورعاً وأملككم لنفسه

النضر بن مشيل عن ابن عون قال ثالثة مل . محاد حدثنا أيوب عن أيب قالبة قال ومن يستطيع ما يطيق حممد يركب مثل حد السنان
  . بن حممد باحلجاز ورجاء بن حيوة بالشام كأم التقوا فتواصواتر عيناي مثلهم ابن سريين بالعراق والقاسم
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  .وقد وقف على ابن سريين دين كثري من أجل زيت كثري أراقه لكونه وجد يف بعض الضروف فأرة

 على محاد بن سلمة عن ثابت قال يل حممد يا أبا حممد مل يكن مينعين من جمالستكم إال خمافة الشهرة فلم يزل يب البالء حىت قمت
  .املصطبة فقيل هذا ابن سريين أكل أموال الناس وكان عليه دين كثري

حممد بن عمر الباهلي مسعت سفيان يقول مل يكن كويف . وقال أبو عوانة رأيت حممد بن سريين يف السوق فما رآه أحداً إال ذكر اهللا
  .إذا ذكر املوت مات كل عضو منه على حدةوعن زهري األقطع كان حممد بن سريين . وال بصري له مثل ورع حممد بن سريين

    

وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض "وقال ابن عون كان حممد يرى أن أهل األهواء أسرع الناس رده وأن هذه نزلت فيهم 
  .،68األنعام ". عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه

قرة قال أكلت عند ابن سريين فقال إن الطعام أهون من أن يقسم مسلم بن إبراهيم عن . وما رأيت أحداً أسخى نفساً من ابن عون
  .عليه

وعن ثابت البناين قال كان احلسن متوارياً من احلجاج فماتت بنت له فبادرت إليه رجاء أن يقول يل صل عليها فبكى حىت ارتفع 
  . أنه ال يعدل بابن سريين أحداًحنيبه مث قال يل اذهب إىل حممد بن سريين فقل له ليصل عليها فعرف حني جاء احلقائق

األنصاري حدثنا ابن عون قال كان إبراهيم بن احلسن والشعيب يأتون باحلديث على املعاين وكان القاسم وابن سريين ورجاء بن 
خارجة بن مصعب عن ابن عون عن حممد قال ما رأيت سود الرؤوس أفقه من أهل الكوفة إال . حيوة يقيدون احلديث على حروفه

  . فيهم حدةأن

قال حممد بن جرير الطربي كان ابن سريين فقيهاً عاملاً ورعاً أديباً كثري احلديث صدوقاً شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو 
  .حجة

  .محاد بن زيد عن أيوب قال حممد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

 حدثنا منصور بن زاذان عن ابن سريين قال نزل بنا أبو قتادة فبينا هو الفضل بن حممد الشعراين حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم
  .على سطح لنا قال وحنن عشرة من ولد سريين فانقض كوكب من السماء فأتبعناه أبصارنا فنهانا أبو قتادة عن ذلك

  . كرامةوعن شعيب بن احلبحاب قلت البن سريين مال ترى يف السماع من أهل األهواء قال ال نسمع منهم وال

احلاكم حدثين عمر بن جعفر البصري حدثنا احلسن بن صاحل األهوازي بالبصرة حدثنا سليمان الشاذكوين حدثنا ابن علية عن ابن 
  .عون عن حممد بن سريين أنه كان حيدثه الرجل فال يقبل عليه ويقول ما أمك وال الذي حيدثك ولكن من بينكما أمه

وقال قرة بن خالد مسعت حممد يقول ذهب . الذي وضع احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال سليمان إمنا يقع الكذب ب
  .العلم وبقيت منه شذرات يف أوعية شىت

خالد بن خداش حدثنا مهدي بن ميمون قال رأيت حممد بن سريين حيدث بأحاديث الناس وينشد الشعر ويضحك حىت مييل فإذا 
  .تقبضجاء باحلديث من املسند كلح و

أشهل بن حامت عن ابن عون عن حممد قال قال عمر البن مسعود أو أليب مسعود إنك تفيت الناس ولست بأمري ول حارها من توىل 
  .قارها
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قال وقال حذيفة إمنا يفيت الناس أحد ثالثة من يعلم ما نسخ من القرآن قالوا ومن يعلم ما نسخ من القرآن قال عمر أو أمري ال جيد 
  .ق متكلف مث قال ابن سريين ولست بواحد من هذين وال أحب أن أكون الثالثبداً أو أمح

  .يزيد بن طهمان عن حممد بن سريين قال كان معاوية ال يتهم يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ي ركب حممد بن قال احلارث ابن أيب أسامة حدثين حممد بن سعد قال سألت حممد بن عبد اهللا األنصاري عن سبب الدين الذ
سريين حىت حبس به فقال كان باع من أم حممد بنت عبد اهللا بن عثمان بن أيب العاص جارية فرجعت إىل حممد فشكت أا تعذا 

فأخذها حممد وكان قد أنفق مثنها وهي اليت حبسته وهي اليت تزوجها سلم ابن زياد وأخرجها إىل خراسان وكان أبوها يلقب 
  .كركرة

ين كان سبب حبسه أن أخذ زيتاً بأربعني ألف درهم فوجد يف زق منه فأره فظن أا وقعت يف املعصرة وصب الزيت وقال املدائ
  .وكان يقول إين ابتليت بذنب أذنبته منذ ثالثني سنة قال فكانوا يظنون أنه عري رجالً بفقر. كله

س زمان وما يسأل عن إسناد احلديث فلما وقعت الفتنة إمساعيل بن زكريا عن عاصم األحول عن ابن سريين قال لقد أتى على النا
  .سئل عن إسناد احلديث فينظر من كان من أهل البدع ترك حديثه

وقال يونس كان ابن سريين . قال أشعث كان ابن سريين إذا سئل عن احلالل واحلرام تغري لونه حىت تقول كأنه ليس بالذي كان
  . يضحك حىت تدمع عيناه وكان احلسن حيدثنا ويبكيهشيم عن منصور كان حممد. صاحب ضحك ومزاح

سليمان بن حرب حدثنا عمارة بن مهران قال كنا يف جنازة حفصة بنت سريين فوضعت اجلنازة ودخل حممد بن سريين صهرجياً 
  .يتوضأ فقال احلسن أين هو قالوا يتوضأ صباً صباً دلكاً دلكاً عذاب على نفسه وعلى أهله

قال حممد بن عمرو مسعت حممد بن سريين يقول .  ابن سريين ينهى عن اجلدال إال رجاء إن كلمته أن يرجعمحاد عن ابن عون مسع
  .كاتب أنس بن مالك أيب أبا عمرة على أربعني ألف درهم فأداها حممد بن سريين

    

لى حممد بن سريين بواسط فلم أر قال ابن شربمة دخلت ع. قال عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس هذه مكاتبة سريين عندنا وكان قيناً
  .أجنب من فتوى منه وال أجرأ على رؤيا منه

  .قال يونس بن عبيد مل يكن يعرض حملمد أمران يف ذمته إال أخذ بأوثقهما

وقال هشام بن حسان كان حممد . قال بكر بن عبد اهللا املزين من أراد أن ينظر إىل أورع من أدركنا فلينظر إىل حممد بن سريين
  . فإذا ارتاب يف شيء تركهيتجر

  .وقال ابن عون كان حممد من أشد الناس إزارء على نفسه

  .وقال غالب القطان خذوا حبلم ابن سريين وال تأخذوا بغضب احلسن

مث يفطر بعد . وقال ابن عون كان حممد يصوم عاشوراء يومني. محاد بن سلمة عن أيوب قال كان حممد يصوم يوماً ويفطر يوماً
  .ذلك يومني

معاذ بن معاذ عن ابن عون أن عمر بن . قال جرير بن حازم كنت عند حممد فذكر رجالً فقال ذاك األسود مث قال إن هللا إين اغتبته
  .عبد العزيز بعث إىل احلسن فقبل وبعث إىل ابن سريين فلم يقبل
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قال هشام ما .  جييء إليهم وال يعيبهمضمرة بن ربيعة عن رجاء قال كان احلسن جييء إىل السلطان ويعيبهم وكان ابن سريين ال
  .رأيت أحداً عند السلطان أصلب من ابن سريين

أبو شهاب احلناط عن هشام بن حسان أن . محاد بن زيد عن أيوب رأيت احلسن يف النوم مقيداً ورأيت ابن سريين يف النوم مقيداً
  . فعرض يف قلبه شيء فتركه قال هشام ما هو واهللا برباابن سريين اشترى بيعاً من منونيا فأشرف فيه على ربح مثانني ألفاً

حممد بن سعد سألت األنصاري عن سبب الدين الذي ركب حممد ابن سريين حىت حبس قال اشترى طعاماً بأربعني ألفاً فأخرب عن 
  .رأصل الطعام بشيء فكرهه فتركه أو تصدق به فحبس على املال حبسته امرأة وكان الذي حبسه مالك بن املنذ

قال أبو سليمان . وعنه قال قلت مرة لرجل يا مفلس فعوقبت. وقال هشام ترك حممد أربعني ألفاً يف شيء ما يرون به اليوم بأساً
  .الداراين وبلغه هذا فقال قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى

سلم بن يسار أن السجان قال البن سريين إذا كان الليل فاذهب إىل أهلك فإذا قريش بن أنس حدثنا عبد احلميد بن عبد اهللا بن م
  .أصبحت فتعال قال ال واهللا ال أكون لك عوناً على خيانة السلطان

قال معمر جاء رجل إىل ابن سريين فقال رأيت كأن محامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت ورأيت محامة أخرى 
أصغر مما دخلت ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت فقال ابن سريين أما األوىل فذاك التقمت لؤلؤة فخرجت 

احلسن يسمع احلديث فيجوده مبنطقه ويصل فيه من مواعظه وأما اليت صغرت فأنا أمسع احلديث فأسقط منه وأما اليت خرجت كما 
  .دخل فقتادة فهو أحفظ الناس

ملروزي قال كنت أجالس ابن سريين فتركته وجالست اإلباضية فرأيت كأين مع قوم حيملون ابن املبارك عن عبد اهللا بن مسلم ا
جنازة النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتيت ابن سريين فذكرته له فقال مالك جالست أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم

قال رأيت كأن بيدي قدحاً من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي املاء وعن هشام بن حسان قال قص رجل على ابن سريين ف
فقال له اتق اهللا فإنك مل تر شيئاً فقال سبحان اهللا قال ابن سريين فمن كذب فما علي ستلد امرأتك ومتوت ويبقى ولدها فلما خرج 

  .الرجل قال واهللا ما رأيت شيئاً فما لبث أن ولد له وماتت امرأته

ر فقال رأيت كأين وجارية سوداء نأكل يف قصعة مسكة قال أيئ يل طعاماً وتدعوين قال نعم ففعل فلما وضعت قال ودخل آخ
املائدة إذا جارية سوداء فقال له ابن سريين هل أصبت هذه قال ال قال فادخل ا املخدع فدخل وصاح يا أبا بكر رجل واهللا فقال 

  .هذا الذي شاركك يف أهلك

 عن مغرية بن حفص قال سئل ابن سريين فقال رأيت كأن اجلوزاء تقدمت الثريا قال هذا احلسن ميوت قبلي مث أبو بكر بن عياش
  .قد جاء عن ابن سريين يف التعبري عجائب يطول الكتاب بذكرها وكان له يف ذلك تأييد إهلي. أتبعه وهو أرفع مين

محاد عن ابن عون أن حممداً . فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهارمحاد بن زيد حدثنا أنس بن سريين قال كان حملمد سبعة أوراد 
  .قلت كان مشهوراً بالوسواس قال مهدي بن ميمون رأيته إذا توضأ فغسل رجليه بلغ عضلة ساقيه. كان يغتسل كل يوم

    

مد بن عمرو مسعت ابن سريين قال حم. قال قرة بن خالد كان نقش خامت حممد بن سريين كنيته أبو بكر ورأيته يتختم يف الشمال
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وقال مهدي بن ميمون رأيت ابن سريين يلبس طيلساناً ويلبس كساء أبيض يف الشتاء وعمامة بيضاء . يقول عققت عن نفسي خبتية
  .وفروة

يت ابن حيىي بن خليف حدثنا أبو خلدة قال رأ. وقال سليمان بن املغرية رأيت ابن سريين يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم
  .سريين يتعمم بعمامة بيضاء الطية وقد أرخى ذوائبها من خلفه ورأيته خيضب بالصفرة

معن بن عيسى حدثنا حممد بن عمرو رأيت ابن سريين خيضب حبناء وكتم ورأيته ال حيفي . قال أبو األشهب رأيت عليه ثياب كتان
  .حربة يكفن فيهاقال محيد الطويل أمر ابن سريين سويداً أن جيعل له حلة . شاربه

وقال هشام بن حسان حدثتين حفصة بنت سريين قالت كانت والدة حممد حجازية وكان يعجبها الصبغ وكان حممد وكان حممد 
  .إذا اشترى هلا ثوباً اشترى ألني ما جيد فإذا كان عيد صبغ هلا ثياباً وما رأيته رافعاً صوته عليها كان إذا كلمها كاملصغي إليها

  .د عن ابن عون أن حممداً كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل ال يعرفه ظن أن به مرضاً من خفض كالمه عندهابكار بن حمم

أزهر عن ابن عون قال كانوا إذا ذكروا عند حممد رجالً بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم وجاءه ناس فقالوا إنا نلنا منك فاجعلنا يف 
  .حل قال ال أحل لكم شيئاً حرمه اهللا

ر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز فأتيت ابن سريين بالكوفة فساومته فجعل إذا جعف
باعين صنفاً من أصناف البز قال هل رضيت فأقول نعم فيعيد ذلك علي ثالث مرات مث يدعو رجلني فيشهدمها وكان ال يشتري وال 

  .أيت ورعه ما تركت شيئاً من حاجيت أجده عنده إال اشتريته حىت لفائف البزيبيع ذه الدراهم احلجاجية فلما ر

أبو كدينة عن ابن عون قال كان ابن سريين إذا وقع عنده درهم زيف أو ستوق مل يشتر به فمات يوم مات وعنده مخس مئة زيوفاً 
  .وستوقة

ر ما أوصى به حممد بن أيب عمرة أهله وبنيه أن يتقوا اهللا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا ابن عون قال كانت وصية حممد بن سريين ذك
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى "ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصاهم مبا أوصى به 

ان األنصار ومواليهم يف الدين فإن  وأوصاهم أن ال يدعوا أن يكونوا إخو132البقرة " لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون
  .العفاف والصدق خري وأبقى وأكرم من الزىن والكذب وأوصى فيما ترك إن حدث يب حدث قبل أن أغري وصييت فذكر الوصية

 حممد بن سعد أنبأنا بكار بن حممد السرييين حدثين أيب عن أبيه عبد اهللا بن حممد بن سريين قال ملا ضمنت على أيب دينه قال يل

بالوفاء قلت بالوفاء فدعى يل خبري فقضى عبد اهللا عنه ثالثني ألف درهم فما مات عبد اهللا حىت قومنا ماله ثالث مئة ألف درهم أو 
  .حنوها

وروى أيوب عن حممد أنه كان يأمر أن جيعل لقميص امليت أزرار . قال أيوب السختياين أنا زررت على حممد القميص يعين ملا كفنه
  . واحد مات حممد بعد احلسن البصري مبئة يوم سنة عشر ومئةقال غري. ويكف

أبو صاحل كاتب الليث حدثين حيىي . خالد بن خداش حدثنا محاد بن زيد قال مات ابن سريين لتسع مضني من شوال سنة عشر ومئة
 اآلخر يف النوم فسأله عن احلسن بن أيوب أن رجلني تآخيا فتعاهدا إن مات أحدمها قبل اآلخر أن خيربه مبا وجد فمات أحدمها فرآه

البصري قال ذاك ملك يف اجلنة ال يعصي قال فابن سريين قال ذاك فيما شاء واشتهى شتان ما بينهما قال فبأي شيء أدرك احلسن 
  .قال بشدة اخلوف واحلزن
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على ابن سريين حىت كان يعاد مث مجاعة مسعوا احملاريب حدثنا حجاج بن دينار قال كان احلكم ابن اجلحل صديقاً البن سريين فحزن 
قال رأيته يف منام فيحال كذا وكذا فسألته ملا سرين ما فعل احلسن قال رفع فوقي سبعني درجة قلت مب فقد كنا نرى أنك فوقه قال 

  .بطول احلزن

 مرض املوت فعاده ومل وقد كان األوزاعي أشار عليه حيىي بن أيب كثري أن يرحتل إىل البصرة للقي حممد بن سريين فأتى فوجده يف
  .يسمع منه رمحه اهللا تعاىل وبلغين أن اسم أمه صفية موالة أليب بكر الصديق

  أنس بن سيرين

وعنه ابن عون وخالد . وحدث عن جندب البجلي وابن عمر وابن عباس ومسروق. كان آخرهم موتاً أدخل على زيد بن ثابت
  .وشعبة واحلمادان ومهام وأبان العطار وخلق

  .ىي بن معني وغريهوثقه حي

  .مات سنة عشرين ومئة ويقال سنة مثان عشرة ومئة واهللا أعلم
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  الجزء الخامس

  أبو بردة

  .ابن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار األشعري الفقيه العالمة قاضي الكوفة

  .يب هريرة وآخرينحدث عن أبيه وعلي بن أيب طالب والزبري بن العوام وحذيفة بن اليمان وعبد اهللا بن سالم وأ

حدث عنه حفيده أبو بردة يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة وابنه بالل بن أيب بردة األمري وثابت البناين وقتادة وبكري بن األشج وأبو 
إسحاق الشيباين وابنه سعيد بن أيب بردة وطلحة بن حيىي وحكيم بن الديلم ومحيد بن هالل وأبو حصني وعبد األعلى بن أيب 

  .ور وخلق سواهماملسا

وكان من أوعية العلم حجة باتفاق امسه عامر فيما قيل وويل قضاء الكوفة بعد شريح مدة مث عزله احلجاج ووىل أخاه أبا بكر بن أيب 
  .موسى

ل عبد اهللا بن وهب حدثنا ابن عياش القتباين عن أبيه أن يزيد بن املهلب ويل خراسان فقال دلوين على رجل كامل خبصال اخلري فد
إين وليتك كذا وكذا من عملي فاستعفاه : على أيب بردة فلما رآه رأى رجالً قانعاً فلما كلمه رأى من خمربه أفضل من مرآه فقال له

من توىل عمالً وهو يعلم أنه ليس له بأهل فليتبوأ مقعده من : "حدثين أيب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فأىب وقال
  . الروياين يف مسنده عن أمحد ابن أخي ابن وهب عنهأخرجه". النار

  .وروى سعيد بن أيب بردة عن أبيه قال بعثين أيب أبو موسى إىل عبد اهللا بن سالم ألتعلم منه

  .مات أبو بردة سنة أربع ومئة وقال الواقدي مات سنة ثالث ومئة: قال أبو نعيم

كور فهو كويف عثماين عامل ثقة حدث عن أبيه وعن أيب هريرة وابن عباس فأما أخوه أبو بكر بن أيب موسى األشعري القاضي املذ
  .وجابر بن مسرة

  .حدث عنه أبو عمران اجلوين وأبو مجرة الضبعي وحجاج بن أرطاة ويونس بن أيب إسحاق وآخرون

  .واله احلجاج قضاء الكوفة وعاش بعد أخيه أيب بردة قليالً حديثهما يف الكتب

أيب بردة فويل أيضاً على البصرة وكان جليالً كرمياً مدحه ذو الرمة وكان قد أصابه جذام فكان ينتفع يف السمن وأما األمري بالل بن 
  .الكثري وملا ويل يوسف بن عمر العراق أخذ بالال وعذبه حىت مات سنة نيف وعشرين ومئة

وسى منقبة إال أنه حجم النيب صلى اهللا عليه وسلم لو مل يكن أليب م: وقيل إن أبا بردة افتخر يوماً بأبيه وبصحبته فقال الفرزدق
كان أبو موسى أورع من أن جيرب احلجامة يف رسول اهللا : أما إنه ما حجم أحداً غريه فقال الفرزدق: فامتعض هلا أبو بردة وقال

  .صلى اهللا عليه وسلم فسكت أبو بردة على حنق

  أبو حازم ع
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  .مان الكويف موىل عزةاألشجعي صاحب أيب هريرة حمدث ثقة وامسه سل

  .حدث عن أيب هريرة فأكثر وعن ابن عمر واحلسني بن علي

  .روى عنه منصور واألعمش وحممد بن جحادة وفرات القزاز ومجاعة

  .وثقه أمحد بن حنبل وابن معني

إنه :  من سنة مئة يقالروى عنه أيضاً نعيم بن أيب محيد ويزيد بن كيسان وفضيل بن غزوان مات يف خالفة عمر بن عبد العزيز قريبا
  .جالس أبا هريرة مخس سنني

  أبو زرعة ع

ابن عمرو بن جرير بن عبد اهللا البجلي الكويف من ثقات التابعني وعلمائهم امسه كنيته على األشهر وقيل امسه هرم وقيل امسه عمر 
  .كأبيه وذلك ألن أباه مات يف حياة جده فسمي أبو زرعة بامسه

  . عن جده وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو وخرشة بن احلر وطائفةقيل إنه رأى علياً وحدث

حدث عنه عمه إبراهيم وحفيداه جرير وحيىي ابنا أيوب بن أيب زرعة واحلارث بن عبد اهللا العكلي وعبد اهللا بن شربمة وعمارة بن 
  .القعقاع وموسى اجلهين وعلي بن مدرك وحيىي بن سعيد التيمي وآخرون

  .ريفاً كثري العلم وفد مع جده جرير على معاويةوكان ثقة نبيالً ش

  أبو المتوكل

  .إن داود حدث عن عائشة وأيب هريرة وابن عباس وأيب سعيد وجابر: الناجي البصري حمدث إمام امسه علي بن داود وقيل

  .وعنه قتادة ومحيد الطويل وخالد احلذاء وعلي بن علي الرفاعي وأبو عقيل بشري بن عقبة وعدة

  .ى ثقته تويف سنة اثنتني ومئةمتفق عل

  سعد بن عبيد ع

  .اإلمام الثقة أبو محزة السلمي الكويف من علماء الكوفة وكان زوج ابنة أيب عبد الرمحن السلمي

  .حدث عن ابن عمر والرباء بن عازب واملستورد بن األحنف

  .وعنه زبيد اليامي وإمساعيل السدي ومنصور واألعمش وفطر بن خليفة

    

  . املئة وثقه النسائي وغريه مات يف الكهولة يف حدود سنة بضع ومئة ولوال قدم موته ألخرته إىل الطبقة اآلتيه واهللا أعلممات بعد

  سعيد بن أبي هند ع
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  .حجازي جليل من موايل مسرة بن جندب

  .حدث عن أيب موسى األشعري وابن عباس وأيب هريرة وعن عبيدة السلماين ومطرف بن عبد اهللا

  . ابنه عبد اهللا ويزيد بن أيب حبيب وابن إسحاق ونافع بن عمر اجلمحي وطائفةحدث عنه

  .لعله تويف يف حدود سنة عشر ومئة: قلت. تويف يف خالفة هشام يف أوهلا: قال ابن سعد

فذلك من اتفقوا على االحتجاج به ومات ابنه عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند سنة سبع وأربعني ومئة روى البخاري عن رجل عنه 
  .عوايل صحيحه

  عبد الرحمن ع

  .ابن أبان بن عثمان بن عفان القرشي األموي أحد من يصلح للخالفة

  .روى عن أبيه يسرياً

  .وعنه عمر بن سليمان وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم وموسى بن حممد بن إبراهيم التيمي

كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول : وقيلقال موسى التيمي ما رأيت أحداً أمجع للدين واململكة والشرف منه 
  .أستعني م على غمرات املوت فمات وهو نائم يف مسجده وقيل كان كثري العبادة

  .والتأله رآه علي بن عبد اهللا بن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به يف اخلري

  عبد الرحمن بن األسود ع

  .الفقيه اإلمام ابن اإلمامابن يزيد بن قيس أبو حفص النخعي الكويف 

  .حدث عن أبيه وعمه علقمة بن قيس وعائشة وابن الزبري وغريهم وأدرك أيام عمر

حدث عنه األعمش وإمساعيل بن أيب خالد وحممد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة ومالك بن مغول وزبيد اليامي وأبو إسرائيل املالئي 
  .وأبو بكر النهشلي وعبد الرمحن املسعودي وآخرون

قال الصقعب بن زهري عن عبد الرمحن بن األسود قال كان أيب يبعثين إىل أم املؤمنني عائشة فلما احتلمت أتيتها فناديت من وراء 
  .احلجاب يا أم املؤمنني ما يوجب الغسل فقالت أفعلتها يا لكع؟ إذا التقت املواسي

: أل كما سأل إبراهيم؟ قال إنه كان يقال جردوا القرآن قلتلعبد الرمحن بن األسود وما منعك أن تس: قلت: قال ابن أيب خالد

  .كان من املتهجدين العباد

  .وروى مالك بن مغول عن رجل أنه عد على ابن األسود يوم مجعة قبل الصالة ستاً ومخسني ركعة

  .لى قدم حىت أصبحقدم علينا عبد الرمحن ابن األسود حاجاً فاعتلت رجله فصلى ع: وروى حفص بن غياث عن ابن إسحاق قال

كان عبد الرمحن بن األسود وعقبة موىل أدمي وسعد أبو هشام حيرمون من الكوفة ويصومون يوما ويفطرون : وقال هالل بن خباب
  .يوماً حىت يرجعوا

  .أسفاً على الصالة والصوم ومل يزل يتلو حىت مات: وعن احلكم أن عبد الرمحن بن األسود ملا احتضر بكى فقيل له؟ فقال
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  .أهل بيت خلقوا للجنة علقمة واألسود وعبد الرمحن: قال الشعيب

  .وروي أن عبد الرمحن صام حىت أحرق الصوم لسانه

  .مات سنة مثان أو تسع وتسعني وذكر ابن عساكر أنه وفد على عمر بن عبد العزيز: قال خليفة

  .عكرمة خم مقروناً

  .ملدين الرببري األصلالعالمة احلافظ املفسر أبو عبد اهللا القرشي موالهم ا

  .كان حلصني بن أيب احلر العنربي فوهبه البن عباس: قيل

حدث عن ابن عباس وعائشة وأيب هريرة وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو وعقبة بن عامر وعلي بن أيب طالب وذلك يف النسائي وأظنه 
ة بنت جحش وأيب سعيد اخلدري وأم عمارة مرسالً وصفوان بن أمية واحلجاج بن عمرو األنصاري وجابر بن عبد اهللا ومحن

  .األنصارية وعدة وعن حيىي بن يعمر وعبد اهللا بن رافع

  .مسع من عائشة وأيب هريرة وأيب قتادة وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر: قال ابن املديين

    

يب بن أيب ثابت وحصني بن عبد حدث عنه إبراهيم النخعي والشعيب وماتا قبله وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء جابر بن زيد وحب
الرمحن واحلكم بن عتيبة وعبد اهللا بن كثري الداري وعبد الكرمي اجلزري وعبد الكرمي أبو أمية البصري وعلي بن األقمر وقتادة ومطر 

املكي وخلق الوراق وموسى بن عقبة وأبو إسحاق اهلمداين وأبو إسحاق الشيباين وأبو صاحل موىل أم هاىنء مع تقدمه وأبو الزبري 
كثري من جلة التابعني وأيوب السختياين وأشعث بن سوار وثور بن زيد الديلي وثور بن يزيد احلمصي وجابر اجلعفي وأبو بشر 

جعفر وحجاج بن أرطاة واحلسن بن زيد والد الست نفيسة وحسني بن عبد اهللا العباسي وحسني بن قيس الرحيب وحسني بن واقد 
ومحيد الطويل وخالد احلذاء وداود بن احلصني وأبو اجلحاف داود بن أيب عوف وداود ابن أيب هند والزبري املروزي واحلكم بن أبان 

بن احلريث وزيد أبو أسامة احلجام وزيد موىل قيس احلذاء وسعيد بن مسروق وسفيان بن دينار التمار وسفيان بن زياد العصفري 
ستم اخلزاز وصفوان بن عمرو احلمصي وعاصم بن دلة وعاصم األحول واألعمش وسلمة بن وهرام ومساك بن حرب وصاحل بن ر

وعباد بن منصور وعبد اهللا بن حسن بن حسن وأبو حريز عبد اهللا ابن احلسني وابن طاووس وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني 
ألصبهاين وعبد الرمحن بن الغسيل وعبد وعبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وعبد اهللا بن كيسان وعبد الرمحن بن ا

العزيز بن أيب رواد وابن جريج مرسل وعبد امللك بن أيب بشري وعبد الواحد بن صفوان وعثمان بن سعد الكاتب وعثمان الشحام 
 وراز وعثمان بن غياث وعطاء بن السائب وعقيل األيلي وعلباء بن أمحر وعلي بن بذمية وعمارة بن أيب حفصة وعمر بن عطاء بن

وعمر بن فروخ العبدي وعمرو بن أيب عمرو موىل املطلب وعمرو بن مسلم اجلندي وعمرو بن هرم والفضل ابن ميمون وفضل بن 
غزوان وفطر بن خليفة وقباث بن رزين اللخمي وليث بن أيب سليم وأبو األسود يتيم عروة وابن شهاب ومغرية بن مقسم ومقاتل 

شكري ومهدي بن حرب وموسى ابن أيوب الغافقي وموسى بن مسلم الطحان ونزار بن حيان بن حيان ومنصور بن النعمان الي
  .والنضر أبو عمر اخلزاز ونوح بن ربيعة وهشام بن حسان ويزيد بن أيب سعيد النحوي وأبو األشهب العطاردي وأمم سواهم

عني سنة وكنت أفيت بالباب وابن عباس يف طلبت العلم أرب: مسعت عكرمة يقول: روى حرمي بن عمارة عن عبد الرمحن بن حسان
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  .الدار

  .كان ابن عباس يضع يف رجلي الكبل على تعليم القرآن والسنن: وروى الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال

  .لو أن هذا الناس مثلهم مرتني ألفتيتهم: انطلق فأفت الناس وأنا لك عون قلت: وروى يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس قال

  .انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناسقال 

رأيت عكرمة أبيض اللحية عليه عمامة بيضاء طرفها بني كتفيه قد أدارها حتت حليته وقميصه إىل الكعبني : قال عبد احلميد بن رام
  .بن مرداس وكان على املدائن فأجازه بثالثة أالف فقبضها منهوكان رداؤه أبيض وقدم على بالل 

ونزل على عبد : كان كثري األسفار قال: عكرمة من سكان املدينة وقد كان سكن مكة قدم مصر قلت: قال أبو سعيد بن يونس
  .الرمحن بن احلساس الغافقي وصار إىل إفريقية

عباس بالتفسري وكان يدور البلدان يتعرض وقدم مرو على خملد بن يزيد كان أعلم شاكردي ابن : قال العباس بن مصعب املروزي
  .بن املهلب وكان جيلس يف السراجني يف دكان أيب سلمة السراج مغرية بن مسلم فحمله على بغلة خضراء

م علينا كنا مع شهر بن حوشب جبرجان فقد: وقال أبو متيلة عن ضماد بن عامر القسملي عن الفرزدق بن جواس احلماين قال
  .أال نأتيه؟ قال ائتوه فإنه مل تكن أمة إال كان هلا حرب وإن موىل ابن عباس حرب هذه األمة: عكرمة فقلنا لشهر

ما يصنع هذا العبد بنجب بستني : ملا قدم عكرمة اجلند أهدى له طاووس جنبا بسينت ديناراً فقيل لطاووس: قال عبد الصمد بن معقل
  . علم ابن عباس بستني ديناراً لعبد اهللا بن طاووسدينارا قال أتروين ال أشتري

  .تبيع علم أبيك؟ فاسترده: مات ابن عباس وعكرمة عبد مل يعتق فباعه علي بن عبد اهللا فقيل له: قال حيىي بن معني

    

بأربعة آالف دينار باع علي بن عبد اهللا بن عباس عكرمة من خالد بن يزيد بن معاوية : روى الواقدي عن أيب بكر بن أيب سربة قال
  .فقال له عكرمة ما خري لك بعت علم أبيك بأربعة آالف دينار؟ فاستقاله فأقاله وأعتقه

قال ابن . األعراف" مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً"قرأ ابن عباس هذه اآلية : داود بن أيب هند عن عكرمة قال
  .فكساين حلة: فما زلت أبني له أبصره حىت عرف أم قد جنوا قال: المل أدر أجنا القوم أم هلكوا؟ ق: عباس

هل مسعت : يا أبا أمامة أذكرك اهللا: كنت جالساً مع أيب أمامة بن سهل إذ جاء عكرمة فقال: ابن فضيل عن عثمان بن حكيم قال
  .نعم: ابن عباس يقول ما حدثكم عين عكرمة فصدقوه فإنه مل يكذب علي فقال أبو أمامة

هذا عكرمة موىل ابن عباس هذا البحر : قال أيوب عن عمرو بن دينار دفع إيل جابر بن زيد مسائل أسأل عكرمة وجعل يقول
  .فسلوه

الوجه الذي عليه فيه عكرمة : هذا عكرمة موىل ابن عباس هذا أعلم الناس قال سفيان: ابن عيينة عن عمرو مسع أبا الشعثاء يقول
  .كأنه مشرف عليهم يراهم: سان قالاملغازي إذا تكلم فسمعه إن

  .تعلم أحداً اعلم منك قال نعم عكرمة: قيل لسعيد بن جبري: مغرية

  .تزوج عكرمة أم سعيد بن جبري فلما قتل سعيد قال إبراهيم ما خلف بعده مثله: قال مصعب بن عبد اهللا

  . من عكرمةما بقي أحد أعلم بكتاب اهللا: مسعت الشعيب يقول: وقال إمساعيل بن أيب خالد
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  .أعلم الناس باحلالل واحلرام احلسن وأعلمهم باملناسك عطاء وأعلمهم بالتفسري عكرمة: وقال قتادة

كان أعلم التابعني أربعة كان عطاء أعلمهم باملناسك وكان سعيد بن جبري أعلمهم بالتفسري وكان : وروى سعيد عن قتادة قال
  .م وكان احلسن أعلمهم باحلالل واحلرامعكرمة أعلمهم بسرية النيب صلى اهللا عليه وسل

اجتمع حفاظ ابن عباس منهم سعيد بن جبري وعطاء وطاووس على عكرمة فأقعدوه فجعلوا : روى حامت بن وردان عن أيوب قال
هكذا يعقد ثالثني حىت سئل عن احلوت فقال عكرمة كان يسايرمها : يسألونه عن حديث ابن عباس فكلما حدثهم حديثاً قال سعيد

  .أراه كان يقول القولني مجيعاً: أشهد على ابن عباس أنه قال كانا حيمالنه يف مكتل فقال أيوب: يف ضحضاح من املاء فقال سعيد

احلارث بن غيطلة وقال : إن عكرمة وسعيد بن جبري اختلفا يف رجل من املستهزئني فقال سعيد: للزهري: قلت: قال أبو بكر اهلذيل
  .صدقا مجيعا كانت أمه تدعى غيطلة وكان أبوه يدعى قيساً: لعكرمة احلارث بن قيس فقا

اجتمع عندي مخسة الجيتمع مثلهم أبداً عطاء وطاووس وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة : أبو سنان عن حبيب بن أيب ثابت قال
دمها جعل يقول أنزلت آية كذا يف فأقبل جماهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسري فلم يسأاله عن آية إال فسرها هلما فلما نفد ما عن

  .كذا وآية كذا يف كذا قال مث دخلوا احلمام ليالً

  .جماهد وطاووس وعطاء وسعيد وعكرمة وجابر بن زيد: أصحاب ابن عباس ستة: قال حيىي القطان

 حىت خرج منها إن احلسن ترك كثرياً من التفسري حني دخل علينا عكرمة البصرة: لك: لو قلت: ابن عيينة مسعت أيوب يقول
  .لصدقت

قال عكرمة إين ألخرج إىل السوق : عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة والضحاك قال أيوب: خذوا التفسري عن أربعة: قال الثوري
  .فأمسع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح يل مخسون باباً من العلم

ال قال فاتكم ثلثا العلم وقال أبو : فكتبتم عنه؟ قلت: بلى قال: قدم عليكم عكرمة؟ قلت: قال يل ابن جريج: قال حيىي بن أيوب
  .ما لكم ال تسألوين أفلستم؟: مسعت عكرمة يقول: مسلمة سعيد بن يزيد

  .قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حىت صعد فوق ظهر بيت: أمية بن شبل عن معمر عن أيوب قال

:  من اآلفاق فإين لفي سوق البصرة إذا رجل على محار فقيل يلكنت أريد أن أرحل إىل عكرمة إىل أفق: معمر عن أيوب قال

عكرمة فاجتمع الناس إليه فقمت إليه فما قدرت على شيء أسأله ذهبت مين املسائل فقمت إىل جنب محاره فجعل الناس يسألونه 
  .وأنا أحفظ

أكنتم تتهمون عكرمة؟ : قيل أليوب: لو مل يكن عندي ثقة مل أكتب عنه وقال محاد بن زيد: وعن أيوب وسئل عن عكرمة فقال
  .قال أما أنا فلم أكن أمه

ما تنكران مما حدث شيئاً؟ : هلم: مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبري حيدثهم فلما قام قلت: األعمش عن حبيب بن أيب ثابت قال
  .ال: قاال

    

فجاء : قال. يث لو كنت عنده ما حدث اإنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاد: مسعت سعيد بن جبري يقول: شيبان عن أيب إسحاق
يا أبا عبد اهللا ما شأنك؟ قال فعقد : عكرمة فحدث بتلك األحاديث كلها والقوم سكوت فما تكلم سعيد مث قام عكرمة فقالوا
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  .أصاب احلديث: ثالثني وقال

 الصواف عن أرطاة بن أيب أرطاة حجاج! أرأيت هؤالء الذين يكذبوين من خلفي أفال يكذبوين يف وجهي؟: قال عكرمة: قال أيوب
وما مثنه يا أبا عبد اهللا؟ قال أن تضعه : إن للعلم مثنا فأعطوه مثنه قالوا: أنه مسع عكرمة حيدث القوم وفيهم سعيد بن جبري وغريه فقال

  .عند من حيسن حفظه وال يضيعه

  .أزهد الناس يف عامل أهله: إنه يقال: ؟ قالأحيفظ هذا من حديثك شيئاً: لقيت عكرمة ومعه ابن له قلت: وقال سليمان األحول

  .اضرب ظله مثانني: فالن قذفين يف النوم قال: مسعت رجالً قال لعكرمة: قال محاد عن أيوب

ال تشهدون مجعة وال عيداً إال : كان ابن عباس يسبهم ويقول: عن عكرمة أنه كان إذا رأى السؤال يوم اجلمعة سبهم ويقول
فكيف إذا انضاف إىل ذلك غىن ما عن السؤال وقوة : كانت رغبة الناس إىل اهللا كانت رغبتهم إىل الناس قلتللمسألة واألذى وإذا 

  .على التكسب

وقد نقموا على هذا العامل أخالقا وآراء وروى محيد الطويل عن عكرمة أنه ذكر عنده كراهة احلجامة للصائم قال أفال تكره له 
  .اخلراءة

أنا أعرف قوماً لو أتيتهم قال فلقيين جليس له : له: أنا أول من هيج عكرمة على املسري إىل إفريقية قلت: ابن هليعة عن أيب األسود
وكان قليل العقل خفيفا كان قد مسع احلديث من رجلني وكان : قال. هو ذا عكرمة يتجهز إىل إفريقية فلما قدم عليهم اموه: فقال

ما أكذبه فشكوا ذلك إىل إمساعيل بن عبيد : فيحدث به عن اآلخر فكانوا يقولونإذا سئل حدث به عن واحد مث يسأل عنه بعد 
كيف مسعت ابن عباس يقول يف كذا وكذا؟ قال : ال بأس أنا أشفيكم منه فبعث إليه فقال له: األنصاري وكان له فضل وورع فقال

 وكان حيدث برأي جندة احلروري وأتاه فأقام :صدقت سألت عنها ابن عباس فقال هكذا قال ابن هليعة: كذا وكذا فقال إمساعيل
  .قد جاء اخلبيث: عنده ستة أشهر مث أتى ابن عباس فسلم فقال ابن عباس

كنت أول من سبب لعكرمة اخلروج إىل املغرب وذلك إين قدمت من مصر إىل : سعيد بن أيب مرمي عن ابن هليعة عن أيب األسود قال
  .فخرج إليهم وكان أول ما أحدث فيهم رأي الصفرية: ملغرب فأخربته بغفلتهم قالاملدينة فلقيين عكرمة وسألين عن أهل ا

  .قال حيىي بن بكري قدم عكرمة مصر ونزل هذه الدار وخرج إىل املغرب فاخلوارج الذين باملغرب عنه أخذوا

  .كان عكرمة يرى رأي جندة احلروري: قال علي بن املديين

إمنا مل يذكر مالك عكرمة يعين يف املوطأ قال ألن عكرمة كان ينتحل رأي :  يقولمسعت حيىي بن معني: وقال أمحد بن زهري
  .الصفرية

  .كان عكرمة بيهسياً: كان عكرمة إباضياً وعن أيب مرمي قال: وروى عمر بن قيس املكي عن عطاء قال

أتى الرببر؟ : إنه كان صفريا قلت: اليق: سألت أمحد بن حنبل عن عكرمة أكان يرى رأي اإلباضية؟ فقال: وقال إبراهيم اجلوزجاين
  .نعم وأتى خراسان يطوف على األمراء يأخذ منهم: قال

: قال. ما فيه إال كافر: وقف عكرمة على باب املسجد فقال: حكي عن يعقوب احلضرمي عن جده قال: وقال علي بن املديين

  .وكان يرى رأي اإلباضية

: دخل علينا عكرمة موىل ابن عباس بإفريقية يف وقت املوسم فقال:  عمران قالوروى خالد بن سليمان احلضرمي عن خالد بن أيب
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فمن يومئذ رفضه : فاعترض ا من شهد املوسم قال خالد: وددت أين اليوم باملوسم بيدي حربة أضرب ا مييناً ومشاالً ويف رواية
  .أهل إفريقية

  .على ابن عباس أنه كان يرى رأي اخلوارج هذه حكاية بال إسنادكان عكرمة يرى رأي اخلوارج وادعى : قال مصعب بن عبد اهللا

اتق اهللا وحيك ال تكذب علي كما كذب : قال أبو خلف عبد اهللا بن عيسى اخلزاز عن حيىي البكاء مسعت ابن عمر يقول لنافع
  .عكرمة على ابن عباس كما أحل الصرف وأسلم ابنه صريفياً البكاء واه

  .يا برد ال تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس: ن سعيد بن املسيب أنه كان يقول لغالم لهإبراهيم بن سعد عن أبيه ع

ال تكذب علي كما كذب عكرمة على عبد اهللا؟ قال ال ولكين : سألت مالكاً أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: قال إسحاق بن الطباع
  .بلغين أن سعيد ابن املسيب قال ذلك لربد مواله

    

  .ذا أشبه ومل يكن لعكرمة ذكر يف أيام ابن عمر وال كان تصدى للروايةه: قلت

: قلت: دخلت على علي بن عبد اهللا بن عباس وعكرمة مقيد على باب احلش قال: جرير بن عبد احلميد عن يزيد بن أيب زياد قال

  .ما هلذا كذا قال إنه يكذب على أيب

إن عكرمة يزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج :  بن املسيبلسعيد: قلت: هشام بن سعد عن عطاء اخلراساين قال
  .ميمونة وهو حمرم فقال كذب خمبثان اذهب إليه فسبه سأحدثكم قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم فلما حل تزوجها

آن وسل عنه من يزعم أنه ال خيفى عنه ال تسألين عن القر: سأل رجل سعيد بن املسيب عن آية، فقال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة
كذب : سبق الكتاب املسح على اخلفني فقال: قال ابن عباس: إن عكرمة قال: لعطاء: قلت: منه شيء يعين عكرمة وقال مطر

  .امسح على اخلفني وإن خرجت من اخلالء: عكرمة مسعت ابن عباس يقول

سا مع سعيد بن جبري فمر به عكرمة ومعه ناس فقال لنا سعيد قوموا إليه مسلم الزجني عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أنه كان جال
  .كذب: واسألوه واحفظوا ما تسألون عنه وما جييبكم فقمنا وسألناه فأجابنا مث أتينا سعيدا فأخربناه فقال

بسوقها : ق قال" باسقاتوالنخل "بشر بن املفضل عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم سألت عكرمة أنا وعبد اهللا بن سعيد عن قوله 
  .طوهلا: كذب بسوقها: كبسوق النساء عند والدا فرحت إىل سعيد فأخربته فقال

كذب عكرمة مسعت ابن عباس : إسرائيل عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة أنه كره كراء األرض فذكرت ذلك لسعيد فقال
  ".ةإن أمثل ما أنتم صانعون استئجار األرض البيضاء سنة بسن: "يقول

ما يسوؤين أن يكون من أهل اجلنة ولكنه : سألت ابن سريين عن عكرمة فقال: وقال مسلم بن إبراهيم عن الصلت بن دينار
  .كذاب

إن عكرمة يؤذينا ويسمعنا ما نكره فقال كالماً فيه لني أسأل اهللا أن مييته : البن سريين: وروى عارم عن الصلت بن دينار قلت
  .ويرحينا منه

  .مل يكن بكذاب: كان كذابا وقال أيوب: لد مسعت حيىي بن سعيد وأيوب ذكرا عكرمة فقال حيىيوهيب بن خا

رأيت عكرمة وكان غري ثقة هكذا رواه عمران بن موسى بن : هشام بن عبد اهللا بن عكرمة املخزومي مسعت ابن أيب ذئب يقول
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 جامع عن إبراهيم فقال كان ثقة فاهللا أعلم والرواية األوىل جماشع عن إبراهيم بن املنذر عنه ورواه العقيلي عن حممد بن زريق بن
  .أشبه

ما تركوا أيوب حىت استخرجوا منه ما مل يكن يريد يعين الرواية عن عكرمة وقال : مسعت ابن عون يقول: قال رجاء بن أيب سلمة
  .عكرمةهل تروي عن عكرمة؟ قال هذا عمل أيوب قال عكرمة فقلنا : قيل لداود بن أيب هند: ضمرة

فقد روى : كان مالك يكره عكرمة قيل: كان مالك ال يرى عكرمة ثقة ويأمر أن ال يؤخذ عنه قال حيىي بن معني: وقال معن وغريه
  .شيء يسري: عن رجل عنه قال

 مل يسم مالك عكرمة يف شيء من كتبه إال يف حديث ثور عن عكرمة عن ابن عباس يف الذي يصيب أهله وهو: وقال ابن املديين

  .رجل: حمرم قال يصوم ويهدي وكأنه ذهب إىل أنه يرى رأي اخلوارج وكان يقول يف كتبه

  .ال أرى ألحد أن يقبل حديثه: ومالك سىيء الرأي يف عكرمة قال: وروى الربيع عن الشافعي قال

  .ا أدريعكرمة بن خالد أوثق من عكرمة موىل ابن عباس عكرمة مضطرب احلديث خيتلف عنه وم: قال أمحد بن حنبل

  .ما حفظت عن عكرمة إال بيت شعر رواه عنه أيوب فعلى هذا روايته عنه تدليس: وقال قتادة

يف تكبريات الصالة واخلنصر واإلام سواء واملتشبهني بالنساء ويف زوج : ويف صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة أربعة أحاديث
  .بريرة ويف السنن أحاديث

عكرمة ال : يف كتاب علي بن املديين مسعت حيىي بن سعيد يقول حدثوين واهللا عن أيوب أنه ذكر لهرأيت : قال أمحد بن أيب خيثمة
  .رأيت عكرمة قد أقيم قائما يف لعب النرد: حيسن الصالة قال أيوب وكان يصلي؟ الفضل بن موسى عن رشدين بن كريب قال

أمسكوا مث : ي ويونس فبينا هو حيدثهم إذ مسع صوت غناء فقالقدم عكرمة البصرة فأتاه أيوب وسليمان التيم: وقال يزيد بن هارون
  .قاتله اهللا لقد أجاد فأما سليمان ويونس فما عادا إليه وعاد إليه أيوب فأحسن أيوب: قال

أحيسن : كان قليل العقل أتيناه يوما فقال واهللا ألحدثنكم فمكث فجعل حيدثنا مث قال: ذكر أيوب عكرمة فقال: قال ابن علية
  .هاه أمل أرك بأرض اجلزيرة أو غريها فأقبل عليه وتركنا: كم مثل هذا؟ وبينا أنا عنده إذ رأى أعرابيا فقالحسن

    

وأىن هذا ذه : سلوه ما جالجل احلاج؟ فسئل فقال: ملا قدم عكرمة خراسان قال أبو جملز: وروى شبابة عن املغرية بن مسلم قال
  .صدق:  جملز فقالاإلفاضة فقيل أليب: األرض؟ جالجل احلاج

  .قال أسعى على بنايت! تركت احلرمني وجئت إىل خراسان؟: لعكرمة: قلت: قال عبد العزيز بن أيب رواد

رأيت عكرمة جائياً من مسرقند على محار حتته جوالقان فيهما حرير أجازه بذلك : شبابة أخربنا أبو الطيب موسى بن يسار قال
  .احلاجة:  جاء بك إىل هذه البالد؟ قالما: عامل مسرقند ومعه غالم وقيل له

ال آخذ : ما تريد إىل هذه؟ عندنا عمائم نرسل إليك بواحدة قال: تناول عكرمة عمامة له خلقاً فقال رجل: وقال عمران بن حدير
  .من الناس شيئاً إمنا آخذ من األمراء

يوم بدر فأخربين : إن عبد اهللا كان يقول: قيامة فقلتلقيت عكرمة فسألته عن البطشة الكربى قال يوم ال: األعمش عن إبراهيم قال
  .القوالن مشهوران: قلت. يوم بدر: من سأله بعد ذلك فقال
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن "إن عكرمة قال حدثنا ابن عباس : للقاسم: عباس بن محاد عن عثمان بن مرة قال قلت
يا ابن أخي إن عكرمة كذاب حيدث غدوة حديثاً خبالفه عشية وروى روح بن عبادة :  قال"املزفت والنقري والدباء واحلنتم واجلرار

  .عن عثمان حنوه

القاسم بن معن حدثين أيب عن عبد الرمحن قال حدث عكرمة حبديث فقال مسعت ابن عباس يقول كذا وكذا فقلت يا غالم هات 
  .يينعم قال إمنا قلته برأ: أعجبك؟ قلت: الدواة والقرطاس فقال

قال خالد بن يزيد بن معاوية يف عكرمة نعم صاحب رجل عامل وبئس صاحب رجل : أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال
إن : جاهل أما العامل فيأخذ ما يعرف وأما اجلاهل فيأخذ كل ما مسع مث قال سعيد وكان عكرمة حيدث احلديث مث يقول يف نفسه

  .كان كذلك

ما يضحكك؟ : كنت أطوف أنا وبكر بن عبد اهللا املزين فضحك بكر فقيل له:  أبو عتاب بصري قالحدثنا سامل: النضر بن مشيل
العجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم يعين عن ابن عباس يف حتليل الصرف فإن كان عكرمة حدثهم أنه أحله فأنا أشهد : قال

  .أنه انتفى منهأنه صدق ولكين أقيم مخسني من أشياخ املهاجرين واألنصار يشهدون 

ال يدافعن أحدكم الغائط والبول يف الصالة أو كالما هذا معناه فقال : إن عكرمة يقول: معتمر بن سليمان عن أبيه قيل لطاووس
  .املسكني لو اقتصر على ما مسع كان قد مسع علماً: طاووس

له ذلك يف الصالة وأمكنه الصرب فصالته قلت أصاب هنا عكرمة فقد صح احلديث يف ذلك أعين قبل اإلحرام بالصالة فإن عرض 
  .صحيحة وإن أجهده ذلك فلينصرف

  .لو أن موىل ابن عباس اتقى اهللا وكف من حديثه لشدت إليه املطايا: وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاووس

ر حديثه عن عكرمة أثبت الناس فيما روى ومل حيدث عن أقرانه أكث: وروى أمحد بن منصور املروزي عن أمحد بن زهري قال
  .الصحابة

كل ما قال حممد بن سريين نبئت عن ابن عباس فإمنا رواه عن عكرمة قيل ما : قال خالد احلذاء: وقال أبو طالب عن أمحد بن حنبل
: كان يرى رأي اخلوارج رأي الصفرية ومل يدع موضعا إال خرج إليه خراسان والشام واليمن ومصر وإفريقية قال أمحد: شأنه؟ قال

  . أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة ملا قدم عليهم وكان يأيت األمراء يطلب جوائزهموإمنا

ادعوا موىل ابن عباس فدعي فأخربهم فعجبوا : يرثها؟ فقال أبان بن عثمان: واختلف أهل املدينة يف املرأة متوت ومل يالعنها زوجها
  .منه وكانوا يعرفونه بالعلم

  .مات أعلم الناس وأشعر الناس: واحد فقالواومات هو وكثري عزة يف يوم 

  .نعم حيتج به: حيتج حبديث عكرمة؟ قال: ألمحد: قال أبو بكراملروذي قلت

فعكرمة أو سعيد : البن معني فعكرمة أحب إليك يف ابن عباس أو عبيد اهللا قال كالمها ومل خيتر قلت: وقال عثمان بن سعيد قلت
  .بن جبري فقال ثقة وثقة

إذا رأيت إنسانا يقع يف عكرمة ويف محاد بن سلمة فامه على : بن أيب عثمان الطياليسي عن حيىي بن معني قالوروى جعفر 
  .اإلسالم
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هذا حممول على الوقوع فيهما وى وحيف يف وزما أما من نقل ما قيل يف جرحهما وتعديلهما على اإلنصاف فقد أصاب : قلت
 حديث خاص يف رؤية اهللا تعاىل يف املنام وهو حديث يستنكر وقد مجع ابن مندة فيه جزءا نعم إمنا قال حيىي هذا يف معرض رواية

  .مساه صحة حديث عكرمة

  .مل يكن يف موايل ابن عباس أغزر من عكرمة: مسعت عليا يقول: وقال يعقوب بن شيبة

    

  .جماهدكان عكرمة من أهل العلم قد روى عنه الشعيب وإبراهيم وجابر أبو الشعثاء وعطاء و

  .مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه به الناس من احلرورية يعين من رأيهم: وقال أمحد العجلي

  .ليس أحد من أصحابنا إال وهو حيتج بعكرمة: وقال البخاري

  .ثقة: وقال النسائي

كر عليه حيىي بن سعيد ومالك حيتج حبديثه قال نعم إذا روى عنه الثقات والذي أن: ثقة قلت: وقال ابن أيب حامت سألت أيب عنه فقال
  .فلسبب رأيه قيل أليب فموايل ابن عباس؟ قال كريب ومسيع وشعبة وعكرمة وهو أعالهم

  .وسئل أيب عن عكرمة وسعيد بن جبري أيهما أعلم بالتفسري؟ فقال أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة

ن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم احلديث إال أن يروي قال احلافظ ابن عدي يف كامله وعكرمة مل أخرج هنا من حديثه شيئاً أل
عنه ضعيف فيكون قد أيت من قبل الضعيف ال من قبله ومل ميتنع األئمة من الرواية عنه وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى 

  .عنه ثقة يف صحاحهم وهو أشهر من أن أحتاج أن أخرج له شيئاً من حديثه وهو ال بأس به

  .و أمحد احلاكم احتج حبديثه األئمة القدماء لكن بعض املتأخرين أخرج حديثه من حيز الصحاحوقال أب

ما علمت مسلماً أخرج له سوى حديث واحد لكنه مقرون بآخر فروى البن جريج عن أيب الزبري عن عكرمة وطاووس عن : قلت
  .ابن عباس يف حج ضباعة

أحدثكم حبديث مل أحدث :  شهدت محاد بن زيد يف آخر يوم مات فيه فقال:حدثنا خالد بن خداش قال: قال اخلصيب بن ناصح
  .إمنا أنزل اهللا متشابه القرآن ليضل به: به قط إين أكره أن ألقى اهللا ومل أحدث به مسعت أيوب حيدث عن عكرمة قال

  .ني كما أخربنا عز وجل يف سورة البقرةهذه عبارة رديئة بل إمنا أنزله اهللا تعاىل ليهدي به املؤمنني وما يضل به إال الفاسق: قلت

  .كان عكرمة كثري العلم واحلديث حبراً من البحور وليس حيتج حبديثه ويتكلم الناس فيه: قال ابن سعد

  .كان عكرمة يرى رأي اخلوارج فطلبه متويل املدينة فتغيب عند داود بن احلصني حىت مات عنده: قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي

نفرد عنه داود بأشياء تستغرب وكثري من احلفاظ عدوا تلك اإلفرادات مناكري وال سيما إذا انفرد ا مثل ابن إسحاق قلت وهلذا ي
  .وحنوه

أيت جبنازة عكرمة موىل ابن عباس وكثري عزة بعد الظهر فما علمت أن : روى إمساعيل بن أيب أويس عن مالك بن أنس عن أبيه قال
  .ه إليهماأحداً من أهل املسجد حل حبوت

وروى أبو داود السنجي عن األصمعي عن ابن أيب الزناد قال مات كثري وعكرمة موىل ابن عباس يف يوم واحد فأخربين غري 
  .األصمعي قال فشهد الناس جنازة كثري وتركوا جنازة عكرمة
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  .قلت ما تركوا عكرمة مع علمه وشيعوا كثرياً إال عن بلية كبرية يف نفوسهم له رضي اهللا عنه

  .وروى حيىي بن بكري عن الدراوردي قال مات عكرمة وكثري عزة يف يوم واحد فما شهدمها إال سودان املدينة

  .مات فقيه الناس وشاعر الناس: ماتا يف يوم فقال الناس: وقال نوح بن حبيب

 عن علي فزاد قال فما محله أحد البخاري وغريه عن علي بن املديين قال مات عكرمة باملدينة سنة أربع ومئة رواها يعقوب الفسوي
  .اكتروا له أربعة

وقال علي بن عبد اهللا التميمي ومصعب بن عبد اهللا وابن منري والفالس وأبو عبيد وشباب وابن يونس مات سنة مخس ومئة وكذا 
  .نقل أبو احلسن بن الرباء عن ابن املديين قال التميمي وابن يونس وهو ابن مثانني سنة

  .ثتين بنته أم داود أنه تويف سنة مخس ومئةوقال الواقدي حد

  .وقال اهليثم بن عدي وأبو عمر الضرير مات سنة ست ومئة واألصح سنة مخس

وقال أبو معشر السندي وأبو نعيم وابن أيب شيبة وأخوه عثمان وهارون بن حامت وقعنب بن احملرر مات سنة سبع ومئة وقيل غري 
  .ذلك

  .احلج فالذين أهدروه كبار والذين احتجوا به كبار واهللا أعلم بالصوابخرج له مسلم مقرونا بطاووس يف 

أخربنا عبد الرمحن بن حممد ومجاعة إجازة قالوا أخربنا عمر بن حممد أخربنا ابن احلصني أخربنا ابن غيالن أخربنا أبو بكر الشافعي 
 عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا موسى بن سهل الوشاء حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عباد بن منصور عن

خري يوم حيتجم فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وما مررت مبأل من املالئكة ليلة أسري يب إال قالوا : "وسلم قال
  .تفرد به عباد وفيه ضعف أخرجه أمحد يف مسنده عن يزيد" عليك باحلجامة يا حممد

    

املعارج قال من أول الدنيا إىل " يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة"ر عن احلكم بن أبان عن عكرمة وروى ابن املبارك عن معم
  .آخرها مخسون ألف سنة ال يعلم أحد كم مضى وكم بقي إال اهللا عز وجل

 أجلدك مئة سوط قال سنيد بن داود يف تفسريه حدثنا عباد بن عباد املهليب عن عاصم األحول عن عكرمة يف رجل قال لغالمه إن مل
  .فامرأته طالق قال ال جيلد غالمه وال يطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان

  .قلت هذا واضح يف أن عكرمة كان يرى أن اليمني بالطالق يف الغضب من نزغات الشيطان فال يقع بذلك طالق واهللا أعلم

  .وقيل إن عكرمة هي احلمامة األنثى

  أبو صالح السمان

حلجة ذكوان بن عبد اهللا موىل أم املؤمنني جويرية الغطفانية كان من كبار العلماء باملدينة وكان جيلب الزيت القدوة احلافظ ا
والسمن إىل الكوفة ولد يف خالفة عمر وشهد فيما بلغنا يوم الدار وحصر عثمان ومسع من سعد بن أيب وقاص وعائشة وأيب هريرة 

  .اوية وطائفة سواهم والزم أبا هريرة مدةوابن عباس وأيب سعيد وعبد اهللا بن عمر ومع

حدث عنه ابنه سهيل بن أيب صاحل واألعمش ومسي وزيد بن أسلم وبكري بن األشج وعبد اهللا بن دينار والزهري وحيىي بن سعيد 
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  .األنصاري وخلق سواهم

  .ذكره اإلمام أمحد فقال ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم وقيل كان عظيم اللحية

  .لد األمحر عن األعمش قال مسعت من أيب صاحل السمان ألف حديثوروى أبو خا

قال أبو احلسن امليموين مسعت أبا عبد اهللا يقول كانت أليب صاحل حلية طويلة فإذا ذكر عثمان رضي اهللا عنه بكى فارجتت حليته 
  .وقال هاه هاه وذكر أبو عبد اهللا من فضله

  .ذنا فأبطأ اإلمام فأمنا فكان ال يكاد جييزها من الرقة والبكاء رمحه اهللاحفص بن غياث عن األعمش قال كان أبو صاحل مؤ

وقال أبو حامت ثقة صاحل احلديث حيتج حبديثه وقيل إن أبا هريرة كان إذا رأى أبا صاحل قال ما على هذا أن يكون من بين عبد 
  .مناف

  .قلت تويف سنة إحدى ومئة

  أبو صالح باذام

  .ويقال باذان

  .ه أم هاىنء وأخيها علي وأيب هريرة وابن عباسحدث عن موالت

حدث عنه أبو قالبة واألعمش والسدي وحممد بن السائب الكليب وحممد بن سوقة ومالك بن مغول وسفيان الثوري وعمار بن 
  .حممد وهو آخر من روى عنه

  .,قال حيىي بن معني ليس به بأس وإذا حدث عنه الكليب فليس بشيء

  .أر أحداً من أصحابنا تركهوقال حيىي القطان مل 

  .وقال ابن عدي عامة ما يرويه تفسري قل ما له من املسند

وقال النسائي ليس بثقة كذا عندي وصوابه بقوي فكأا تصفحت فإن النسائي ال يقول ليس بثقة يف رجل خمرج يف كتابه وهذا 
  .الرجل من طبقة السمان لكنه عاش بعده حنوا من عشرين سنة

  نفي م د سأبو صالح الح

  .الكويف يقال عبد الرمحن بن قيس

  .له عن علي وابن مسعود وأيب هريرة

  .وعنه بيان بن بشر وابن أيب خالد وسعيد والد الثوري وطائفة وثقه ابن معني وما هو باملكثر

  طاووس

  .ابن كيسان الفقيه القدوة عامل اليمن أبو عبد الرمحن الفارسي مث اليمين اجلندي احلافظ

أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى ألخذ اليمن له فقيل هو موىل حبري بن ريسان احلمريي وقيل بل والؤه هلمدان أراه ولد كان من 
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  .يف دولة عثمان رضي اهللا عنه أو قبل ذلك

  .مسع من زيد بن ثابت وعائشة وأيب هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس والزم ابن عباس مدة وهو معدود يف كرباء أصحابه

ى أيضاً عن جابر وسراقة بن مالك وصفوان بن أمية وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو وعن زياد األعجم وحجر املدري وطائفة ورو
  .وروى عن معاذ مرسالً

روى عنه عطاء وجماهد ومجاعة من أقرانه وابنه عبد اهللا واحلسن بن مسلم وابن شهاب وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبري املكي 
 وسليمان بن موسى الدمشقي وقيس بن سعد املكي وعكرمة بن عمار وأسامة بن زيد الليثي وعبد امللك بن ميسرة وسليمان التيمي

  .وعمرو بن دينار وعبد اهللا بن أيب جنيح وحنظلة بن أيب سفيان وخلق سواهم وحديثه يف دواوين اإلسالم وهو حجة باتفاق

  .اووسا من أهل اجلنةفروى عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال إين ألظن ط

  .وقال قيس بن سعد هو فينا مثل ابن سريين يف أهل البصرة

    

قال جماهد لطاووس رأيتك يا أبا عبد الرمحن تصلي يف الكعبة والنيب صلى اهللا عليه وسلم : سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح قال
ع هذا منك أحد قال مث خيل إيل أنه انبسط يف الكالم على باا يقول لك اكشف قناعك وبني قراءتك قال طاووس اسكت ال يسم

  .يعين فرحا باملنام

عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم أن األسد حبس ليلة الناس يف طريق احلج فدق الناس بعضهم بعضا فلما كان السحر ذهب عنهم 
  .فرتلوا وناموا وقام طاووس يصلي فقال له رجل أال تنام فقال وهل ينام أحد السحر

أخربنا إسحاق بن أيب بكر أخربنا يوسف بن خليل أبو املكارم اللبان أخربنا أبو علي احلداد أخربنا أبو نعيم احلافظ حدثنا حممد بن 
بدر حدثنا محاد بن مدرك حدثنا عثمان بن طالوت حدثنا عبد السالم بن هاشم عن احلر بن أيب احلصني العنربي قال مر طاووس 

  .ي عليهبرواس قد أخرج رأسا فغش

  .وروى عبد اهللا بن بشر الرقي قال كان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس املشوية مل يتعش تلك الليلة مسعه منه معمر بن سليمان

وبه إىل أيب نعيم حدثنا الطرباين حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أو غريه أن رجال كان يسري مع 
  . خري فقال طاووس أي خري عند هذا أو شر ال تصحبين أو قال ال متش معيطاووس فسمع غرابا ينعب فقال

وبه إىل عبد الرزاق مسعت النعمان بن الزبري الصنعاين حيدث أن حممد بن يوسف أو أيوب بن حيىي بعث إىل طاووس بسبع مئة دينار 
دم ا على طاووس اجلند فأراده على أو مخس مئة وقيل للرسول إن أخذها الشيخ منك فإن األمري سيحسن إليك ويكسوك فق

أخذها فأىب فغفل طاووس فرمى ا الرجل يف كوة البيت مث ذهب وقال هلم قد أخذها مث بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه فقال 
ل وعرفوا أنه ابعثوا إليه فليبعث إلينا مبالنا فجاءه الرسول فقال املال الذي بعث به األمري إليك قال ما قبضت منه شيئاً فرجع الرسو

صادق فبعثوا إليه الرجل األول فقال املال الذي جئتك به يا أبا عبد الرمحن قال هل قبضت منك شيئاً قال ال مث نظر حيث وضعه 
  .فمد يده فإذا بالصرة قد بىن العنكبوت عليها فذهب ا إليهم

معمر عن ابن عيينة قال قال عمر بن عبد العزيز لطاووس وبه قال أبو نعيم حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أبو 
ارفع حاجتك إىل أمري املؤمنني يعين سليمان بن عبد امللك قال ما يل إليه حاجة فكأن عمر عجب من ذلك قال سفيان وحلف لنا 
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  .ال طاووساًإبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة ورب هذه البنية ما رأيت أحداً الشريف والوضيع عنده مبرتلة إ

وبه حدثنا أمحد بن جعفر حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ابن طاووس قال كنت ال أزال 
أقول أليب إنه ينبغي أن خيرج على هذا السلطان وأن يفعل به قال فخرجنا حجاجا فرتلنا يف بعض القرى وفيها عامل يعين ألمري 

بن جنيح وكان من أخبث عماهلم فشهدنا صالة الصبح يف املسجد فجاء ابن جنيح فقعد بني يدي طاووس فسلم عليه اليمن يقال له ا
فلم جيبه مث كلمه فأعرض عنه مث عدل إىل الشق اآلخر فأعرض عنه فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسائله وقلت 

رفته يب فعلت ما رأيت قال فمضى وهو ساكت ال يقول يل شيئاً فلما دخلت املرتل له إن عبد الرمحن مل يعرفك فقال العامل بلى مع
  .قال أي لكع بينما أنت زعمت تريد أن خترج عليهم بسيفك مل تستطع أن حتبس عنه لسانك

أمري املؤمنني قال حممد بن املثىن العرتي حدثنا مطهر بن اهليثم الطائي عن أبيه قال حج سليمان بن عبد امللك فخرج حاجبه فقال إن 
ابغوا إيل فقيهاً أسأله عن بعض املناسك قال فمر طاووس فقالوا هذا طاووس اليماين فأخذه احلاجب فقال أجب أمري املؤمنني قال 

إن هذا لس يسألين اهللا عنه فقلت يا أمري املؤمنني إن صخرة : أعفين فأىب مث أدخله عليه قال طاووس فلما وقفت بني يديه قلت
ت على شفري جب يف جهنم هوت فيها سبعني خريفا حىت استقرت قرارها أتدري ملن أعدها اهللا؟ قال ال ويلك ملن أعدها؟ قال كان

  .ملن أشركه اهللا يف حكمه فجار قال فكبا ا

ل له جلس جاء ابن لسليمان بن عبد امللك فجلس إىل جنب طاووس فلم يلتفت إليه فقي: قال أبو عاصم النبيل زعم يل سفيان قال
  .إليك ابن أمري املؤمنني فلم تلتفت إليه قال أردت أن يعلم أن هللا عبادا يزهدون فيما يف يديه

  .روى أبو أمية عن داود بن شابور قال قال رجل لطاووس ادع اهللا لنا قال ما أجد لقليب خشية فأدعو لك

    

  .كنت أرى أن أحداً ينام يف السحرويروى أن طاووسا جاء يف السحر يطلب رجال فقالوا هو نائم قال ما 

  .ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه أن طاووسا قال له يا أبا جنيح من قال واتقى اهللا خري ممن صمت واتقى اهللا

ابن عيينة عن هشام بن حجري عن طاووس قال ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج وروى سفيان الثوري عن سعيد بن حممد قال كان 
  .وس اللهم احرمين كثرة املال والولد وارزقين اإلميان والعملمن دعاء طاو

  .قال ابن شهاب لو رأيت طاووسا علمت أنه ال يكذب

  .األعمش عن عبد امللك بن ميسرة عن طاووس قال أدركت مخسني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . أحد عطاء وطاووس وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمةوعن حبيب بن أيب ثابت قال اجتمع عندي مخسة ال جيتمع مثلهم عند

معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال لقي عيسى عليه السالم إبليس فقال أما علمت أنه ال يصيبك إال ما قدر لك قال نعم قال فارق 
  .ذروة هذا اجلبل فترد منه فانظر أتعيش أم ال قال عيسى إن اهللا يقول ال جيربين عبدي فإين أفعل ما شئت

  .ورواه معمر عن الزهري وفيه فقال إن العبد ال يبتلي ربه ولكن اهللا يبتلي عبده قال فخصمه

حفص بن غياث عن ليث قال كان طاووس إذا شدد الناس يف شيء رخص هو فيه وإذا ترخص الناس يف شيء شدد فيه قال ليث 
  .وذلك للعلم

ملا قط يقول ال أدري أكثر من طاووس وقال سفيان الثوري كان عنبسة عبد الواحد عن حنظلة بن أيب سفيان قال ما رأيت عا
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  .طاووس يتشيع

  .وقال معمر احتبس طاووس على رفيق له حىت فاته احلج

  .قلت قد حج مرات كثرية

  .وقال جرير بن حازم رأيت طاووسا خيضب حبناء شديد احلمرة

  .وقال فطر بن خليفة كان طاووس يتقنع ويصبغ باحلناء

  .ن بن أيب بكر املليكي رأيت طاووسا وبني عينيه أثر السجودقال عبد الرمح

  .سفيان الثوري عن رجل قال كان من دعاء طاووس اللهم احرمين كثرة املال والولد

يشري إىل املرجئة منهم الذين : قال معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال عجبت إلخوتنا من أهل العراق يسمون احلجاج مؤمنا قلت
  .ن كامل اإلميان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابةيقولون هو مؤم

ابن جريج حدثنا إبراهيم بن ميسرة أن حممد بن يوسف الثقفي استعمل طاووسا على بعض الصدقة فسألت طاووسا كيف صنعت 
  .قال كنا نقول للرجل تزكي رمحك اهللا مما أعطاك اهللا؟ فإن أعطانا أخذنا وإن توىل مل نقل تعال

  .بن عباس كان جيل طاووسا ويأذن له مع اخلواص وملا قدم عكرمة اليمن أنزله طاووس عنده وأعطاه جنيباوبلغنا أن ا

  .روى إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال لو أن موىل ابن عباس اتقى اهللا وكف من حديثه لشدت إليه املطايا

ري ما يقول بل ذاك شخص امسه طاووس إن صح كما تويف طاووس مبكة أيام املواسم ومن زعم أن قرب طاووس ببعلبك فهو ال يد
  .أن قرب أيب بشرقي دمشق وليس بأيب بن كعب البتة

وطاووس هو الذي ينقل عنه ولده أنه كان ال يرى احللف بالطالق شيئاً وما ذاك إال أن احلجاج وذويه كانوا حيلفون الناس على 
فالذي يظهر يل أن أخا احلجاج وهو حممد بن يوسف أمري اليمن حلف الناس البيعة لإلمام باهللا وبالعتاق والطالق واحلج وغري ذلك 

  .بذلك فاستفيت طاووس يف ذلك فلم يعده شيئاً وما ذاك إال لكوم أكرهوا على احللف فاهللا أعلم

ن حج ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال شهدت جنازة طاووس مبكة سنة مخس ومئة فجعلوا يقولون رحم اهللا أبا عبد الرمح
  .أربعني حجة

مات طاووس مبكة فلم يصلوا عليه حىت بعث ابن هشام بن عبد امللك باحلرس قال فلقد رأيت عبد : وروى عبد الرزاق عن أبيه قال
اهللا بن احلسن بن احلسن واضعا السرير على كاهله فسقطت قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه من خلفه فما زايله إىل القرب تويف 

  .ىنمبزدلفة أو مب

  .قلت إن كان فيه تشيع فهو يسري ال يضر إن شاء اهللا

مات طاووس سنة ست ومئة ويقال كانت وفاته يوم التروية من ذي : وقال حممد بن عمر الواقدي وحيىي القطان واهليثم وغريهم
  .لى سامل بن عبد اهللاحلجة وصلى عليه اخلليفة هشام بن عبد امللك اتفق له ذلك مث بعد أيام اتفق له الصالة باملدينة ع

    

قال شيخنا يف ذيب الكمال حدث عنه إبراهيم بن أيب بكر األخنسي و إبراهيم بن ميسرة وإبراهيم بن يزيد اخلوزي وأسامة بن 
زيد الليثي وحبيب بن أيب ثابت واحلسن بن مسلم بن يناق واحلكم وحنظلة بن أيب سفيان وسعيد بن حسان وسعيد بن سنان أبو 
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شيباين وسليمان التيمي وسليمان األحول وسليمان بن موسى الدمشقي وأبو شعيب الطيالسي وصدقة بن يسار والضحاك سنان ال
بن مزاحم وعامر بن مصعب وابنه عبد اهللا بن طاووس وعبد اهللا بن أيب جنيح وعبد الكرمي اجلزري وعبد الكرمي أبو أمية البصري 

بيد اهللا بن الوليد الوصايف وعطاء بن السائب وعكرمة بن عمار وعمرو بن دينار وابن جريج مسألة وعبد امللك بن ميسرة وع
وعمرو بن شعيب وعمرو بن قتادة وعمرو بن مسلم اجلندي وقيس بن سعد وليث بن أيب سليم وجماهد وأبو الزبري والزهري 

 حجري ووهب بن منبه وأبو عبد اهللا واملغرية بن حكيم الصنعاين ومكحول والنعمان بن أيب شيبة وهاىنء بن أيوب وهشام بن
  .الشامي

  .روى جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس وال حتسنب فينا أحداً أصدق هلجة من طاووس

  .وروى حبيب بن الشهيد عن عمرو بن دينار قال ما رأيت قط مثل طاووس

وطاووس؟ قال أيهان : ى ابن عباس؟ قال مع عطاء وأصحابه قلتلعبيد اهللا بن أيب يزيد مع من كنت تدخل عل: وقال ابن عيينة قلت
  .ذاك كان يدخل مع اخلواص

  .كان طاووس يعد احلديث حرفاً حرفاً وقال تعلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم األمانة: ليث بن أيب سليم قال

  .أحداًقال حبيب بن أيب ثابت قال يل طاووس إذا حدثتك احلديث فأثبته لك فال تسألن عنه 

  .قال ابن معني وأبو زرعة طاووس ثقة

  .قال ابن حبان كان من عباد اهل اليمن ومن سادات التابعني مستجاب الدعوة حج أربعني حجة

وكيع عن أيب عبد اهللا الشامي وقيل وكيع عن أبيه عن أيب عبد اهللا الشامي قال أستأذنت على طاووس ألسأله عن مسألة فخرج 
إن كنت ابنه فقد خرف أبوك قال تقول ذاك إن العامل ال خيرف قال فدخلت فقال : هو فقال ال أنا ابنه قلتعلي شيخ كبري فظننته 

إن علمتنيهم ال أسألك عن شيء قال : يل طاووس سل وأوجز وإن شئت علمتك يف جملسك هذا القرآن والتوراة واإلجنيل قلت
  . أشد من خوفك إياه وأحب للناس ما حتب لنفسكخف اهللا خمافة ال يكون شيء عندك أخوف منه وارجه رجاء هو

وروى عبد الرزاق عن أبيه قال كان طاووس يصلي يف غداة باردة مغيمة فمر به حممد بن يوسف أخو احلجاج أو أيوب بن حيىي يف 
الساج عليه موكبه وهو ساجد فأمر بساج أو طيلسان مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حىت فرغ من حاجته فلما سلم نظر فإذا 

  .فانتقض ومل ينظر إليه ومضى إىل مرتله

  .ليث عن طاووس قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم إال أحصي عليه حىت أنينه يف مرضه

  .هشام بن حجري عن طاووس قال ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج

 الزوائد ما مينعك من النكاح إال عجز أو إبراهيم بن ميسرة قال قال يل طاووس تزوج أو ألقولن لك ما قال عمر بن اخلطاب أليب
  .فجور

  .ابن طاووس عن أبيه قال البخل أن يبخل الرجل مبا يف يديه والشح أن حيب أن يكون له ما يف أيدي الناس

 معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان رجل من بين إسرائيل رمبا يداوي اانني وكانت امرأة مجيلة فجنت فجيء ا إليه فتركت

عنده فأعجبته فوقع عليها فحملت منه فجاءه الشيطان فقال إن علم ا افتضحت فاقتلها وادفنها يف بيتك فقتلها ودفنها فجاء أهلها 
بعد ذلك بزمان يسألونه عنها فقال ماتت فلم يتهموه لصالحه فجاءهم الشيطان فقال إا مل متت ولكن وقع عليها فحملت منه 
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جاء أهلها فقالوا ما نتهمك ولكن أين دفنتها؟ أخربنا ومن كان معك؟ فنبشوا بيته فوجدوها فأخذ فسجن فقتلها ودفنها يف بيته ف
فجاءه الشيطان فقال إن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر باهللا فأطاعه فكفر فقتل فتربأ منه الشيطان حينئذ قال طاووس فال 

  .اآلية احلشر أو مبثله"  إذ قال لإلنسان اكفركمثل الشيطان"أعلم إال أن هذه اآلية نزلت فيه 

  .عن ابن أيب رواد قال رأيت طاووسا وأصحابه إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ومل يكلموا أحداً وابتهلوا بالدعاء

  .ال ريب يف وفاة طاووس يف عام ستة ومئة فأما قول اهليثم مات سنة بضع عشرة ومئة فشاذ واهللا أعلم

    

الرمحن بن حممد وحيىي بن أيب منصور وطائفة إذنا مسعوا عمر بن حممد أخربنا هبة اهللا بن حممد أخربنا حممد بن حممد أخربنا عبد 
أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا حدثنا حممد بن سليمان حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أخربه أن طاووسا 

العمرى : "يد بن ثابت حدثه أو أخربه زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالحدثه أن حجر بن قيس املدري حدثه أن ز
  ".مرياث

  عبد الرحمن س ق

  .ابن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األموي أخو خالد كان من األتقياء العباد

  .حدث عن ثوبان

  . بن جابروعنه أبو طوالة عبد اهللا وأبو حازم األعرج وحممد بن قيس وعبد الرمحن بن يزيد

قال الوليد بن هشام كان عمر بن عبد العزيز يرق له ملا هو عليه من النسك فرفع دينا عليه أربعة آالف دينار فوعده أن يوفيه وقال 
وكل أخاك الوليد فوكله فقال له عمر إين أكره أن أقضي عن واحد هذا املال وإن كان أنفقها يف حق قال يا أمري املؤمنني إن من 

  .ؤمن أن ينجز ما وعد قال وحيك وضعتين هذا املوضع فلم يقض عنهأخالق امل

قال املفضل الغاليب عباد الرمحن من قريش كلهم عابد عبد الرمحن بن زياد بن أيب سفيان وعبد الرمحن بن خالد بن الوليد وعبد 
  .الرمحن بن أبان بن عثمان وعبد الرمحن بن يزيد بن معاوية

  .يزيد يف العبادة حىت صار كالشن البايل رمحه اهللاوقيل اجتهد عبد الرمحن بن 

  عبد اهللا بن بريدة

ابن احلصيب احلافظ اإلمام شيخ مرو وقاضيها أبو سهل األسلمي املروزي أخو سليمان بن بريدة وكانا توأمني ولدا سنة مخس 
  .عشرة

ئشة وأم سلمة وذلك يف السنن ويف الترمذي حدث عن أبيه فأكثر وعمران بن احلصني وعبد اهللا بن مغفل املزين وأيب موسى وعا
أيضاً عن أمه عن أم سلمة وعن عبد اهللا بن عمرو السهمي وابن عمر ومسرة بن جندب وأيب هريرة وابن عباس واملغرية بن شعبة 

ىي بن يعمر ومعاوية وعبد اهللا بن مسعود مرسالً وعدة وعن أيب األسود الديلي وبشري بن كعب ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي وحي
  .وحنظلة بن علي وطائفة وكان من أوعية العلم
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حدث عنه ابناه صخر وسهل ومطر الوراق وحمارب بن دثار والشعيب وقتادة وسعد بن عبيدة واملغرية بن سبيع والوليد بن ثعلبة 
بتة وحسني املعلم وحسني بن واقد الطائي وأبو ربيعة اإليادي وأبو هاشم الرماين وأجلح بن عبد اهللا وبشري بن املهاجر وثواب بن ع

وداود بن أيب الفرات وسعيد اجلريري وصاحل بن حيان القرشي وعبد املؤمن بن خالد احلنفي وعثمان بن غياث وعطاء اخلراساين 
وعطاء بن السائب وعيسى بن عبيد الكندي وفائد أبو العوام وكهمس بن احلسن ومالك بن مغول ومقاتل بن حيان ومفاتل بن 

  .ان املفسر وأبو هالل حممد بن سليم ومعاوية بن عبد الكرمي الثقفي وخلق سواهمسليم

أليب عبد اهللا ابنا بريدة؟ قال أما سليمان فليس يف نفسي منه شيء وأما عبد اهللا مث سكت مث قال كان : قال أبو بكر األثرم قلت
  .عناهوكيع يقول كانوا لسليمان بن بريدة أمحد منهم لعبد اهللا أو ما هذا م

عبد اهللا بن بريدة الذي روى عنه حسني بن واقدة ما أنكرها وأبو املنيب أيضاً قال يقول : وروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه قال
  .كأا من قبل هؤالء

  .ثقة وكذا قال أبو حامت والعجلي: وروى إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني

ولدت لثالث خلون من خالفة عمر رضي اهللا عنه فجاء عبد لنا :  بريدة قالأبو متيلة عن رميح بن هالل الطائي عن عبد اهللا بن
فبشر أيب وهو عند عمر فقال أنت حر وولد أخي سليمان بعدي وكانا توأما فجاء غالم آخر لنا إىل أيب وهو عند عمر فقال ولد 

  .لك غالم قال سبقك فالن قال إنه آخر قال فقال عمر وهذا أيضاً أي أعتقه

حبان ولد ابنا بريدة يف السنة الثالثة من خالفة عمر سنة مخس عشرة ومات سليمان بن بريدة مبرو وهو على القضاء ا سنة قال ابن 
مخس ومئة وويل أخوه بعده القضاء ا فكان على القضاء إىل أن مات سنة مخس عشرة ومئة فيكون عمر عبد اهللا مئة عام وأخطأ 

  .من زعم أما ماتا يف يوم واحد

قال أبو متيلة حدثنا عبد املؤمن بن خالد عن ابن بريدة قال ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثالثة أشياء ال يدعها املشي فإن احتاجه 
يفعل هذه األشياء باقتصاد : وجده وأن ال يدع األكل فإن أمعاءه تضيق وأن ال يدع اجلماع فإن البئر إذا مل ترتع ذهب ماءها قلت

  .ع إذا شاخ فتركه أوىلوال سيما اجلما

    

أمحد يف مسنده حدثنا زيد بن احلباب حدثين حسني حدثين ابن بريدة قال دخلت أنا وأيب على معاوية فأجلسنا على الفراش مث أكلنا 
مث شرب معاوية فناول أيب مث قال ما شربته منذ حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال معاوية كنت أمجل شباب قريش 

  .جوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة وأنا شاب أجده غري اللنب أو إنسان حسن احلديث حيدثينوأ

  أخوه سليمان بن بريدة

  .قد كان ابن عيينة يفضله على عبد اهللا بن بريدة

  .روى عن أبيه وعائشة وعمران بن حصني

  .س ومئة وله تسعون عاماًوعنه علقمة بن مرثد وحمارب بن دثار وحممد بن جحاده ومجاعة ثقة مات سنة مخ
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  عدي بن أرطاة

  .الفزاري الدمشقي أمري البصرة لعمر بن عبد العزيز

  .حدث عن عمرو بن عبسة وأيب أمامة

  .وعنه أبو سالم ممطور وبكر املزين ويزيد بن أيب مرمي وطائفة

  .قال عباد بن منصور خطبنا عدي على منرب املدائن حىت بكى وأبكانا

ىل عدي بن أرطاة إنك غررتين بعمامتك السوداء وجمالستك القراء وقد أظهرنا اهللا على كثري مما تكتمون أما قال معمر كتب عمر إ
قال شباب قدم عدي على البصرة فقيد يزيد بن املهلب ونفذه إىل عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر انفلت ! متشون بني القبور؟

دا وقال أدعوا إىل سرية عمر بن اخلطاب فحاربه مسلمة بن عبد امللك وقتله مث ودعا إىل نفسه وتسمى بالقحطاين ونصب رايات سو
  .وثب ولده معاوية فقتل عديا ومجاعة صربا سنة اثنتني ومئة

  القاسم بن محمد ع

 باملدينة مع ابن خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بكر الصديق عبد اهللا بن أيب قحافة اإلمام القدوة احلافظ احلجة عامل وقته
  .سامل وعكرمة أبو حممد وأبو عبد الرمحن القرشي التيمي البكري املدين

ولد يف خالفة اإلمام علي فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع فكل منهما مل حيق أباه وريب القاسم يف حجر عمته أم 
  .املؤمنني عائشة وتفقه منها وأكثر عنها

عن زينب بنت جحش مرسالً وعن فاطمة بنت قيس وابن عباس وابن عمر وأمساء بنت عميس وروى عن ابن مسعود مرسال و
جدته وأيب هريرة ورافع بن خديج وعبد اهللا بن خباب وعبد اهللا بن عمرو ومعاوية وطائفة وعن صاحل بن خوات وعبد الرمحن 

  .وجممع ابين يزيد بن جارية

 وسامل بن عبد اهللا وأبو بكر بن حزم والزهري وابن أيب مليكة وسعد بن إبراهيم حدث عنه ابنه عبد الرمحن والشعيب ونافع العمري
ومحيد الطويل وأيوب وربيعة الرأي وعبيد اهللا بن عمر وابن عون وربيعة بن عطاء وثابت بن عبيد وجعفر بن حممد وحيىي بن سعيد 

بن عبيد اهللا وأبو الزناد وعبيد اهللا بن أيب الزناد األنصاري وأخوه سعد بن سعيد وشيبة بن نصاح وطلحة بن عبد امللك وعاصم 
القداح وعمر بن عبد اهللا بن عروة وعيسى بن ميمون الواسطي وموسى بن سرجس وأفلح بن محيد وحنظلة ابن أيب سفيان وأسامة 

  .بن زيد الليثي وعبد اهللا بن العالء بن زبر وصاحل بن كيسان وأمين بن نابل وعباد بن منصور وخلق كثري

  .قال ابن املديين له مئتا حديث

  .وقال ابن سعد أمه أم ولد يقال هلا سودة وكان ثقة عاملا رفيعا فقيهاً إماما ورعا كثري احلديث

موسى بن عقبة عن حممد بن خالد بن الزبري قال كنت عند عبد اهللا بن الزبري فاستأذن القاسم بن حممد فقال ابن الزبري ائذن له فلما 
له مهيم قال مات فالن فذكر قصته قال فوىل فنظر إليه ابن الزبري وقال ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا دخل عليه قال 

  .الفىت
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وعن القاسم قال كانت عائشة قد استقلت بالفتوى يف خالفة أيب بكر وعمر وإىل أن ماتت وكنت مالزما هلا مع ترهايت وكنت 
أيب هريرة وابن عمر فأكثرت فكان هناك يعين ابن عمر ورع وعلم جم ووقوف عما ال أجالس البحر ابن عباس وقد جلست مع 

  .علم له به

  .ابن شوذب عن حيىي بن سعيد قال ما أدركنا باملدينة أحداً نفضله على القاسم

  .وهيب عن أيوب وذكر القاسم فقال رأيت رجال أفضل منه ولقد ترك مئة ألف وهي له حالل

ثنا سفيان حدثنا عبد الرمحن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه مسع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول البخاري حدثنا علي حد
  .احلديث.... مسعت عائشة تقول طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 يعد رجال حىت يعرف وروى عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم بن حممد وما كان الرجل
  .السنة وما رأيت أحد ذهنا من القاسم إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفىت

    

  .وروى خالد بن نزار عن ابن عيينة قال أعلم الناس حبديث عائشة ثالثة القاسم وعروة وعمرة

  . عن عائشة ترمجة مشبكة بالذهبوقال جعفر بن أيب عثمان مسعت حيىي بن معني يقول عبيد اهللا بن عمر عن القاسم

وقال ابن عون كان القاسم وابن سريين ورجاء بن حيوة حيدثون باحلديث على حروفه وكان احلسن وإبراهيم والشعيب حيدثون 
  .باملعاين

هللا كل يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال رأيت القاسم بن حممد يصلي فجاء أعرايب فقال أميا أعلم أنت أم سامل؟ فقال سبحان ا
سيخربك مبا علم فقال أيكما أعلم؟ قال سبحان اهللا فأعاد فقال ذاك سامل انطلق فسله فقام عنه قال ابن إسحاق كره أن يقول أنا 

  .أعلم فيكون تزكية وكره أن يقول سامل أعلم مين فيكذب وكان القاسم أعلمهما

مة مث حدثين مالك أن ابن سريين كان قد ثقل وختلف عن قال ابن وهب ذكر مالك القاسم بن حممد فقال كان من فقهاء هذه األ
  .احلج فكان يأمر من حيج أن ينظر إىل هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم

  .قال مصعب الزبريي القاسم من خيار التابعني وقال العجلي كان من خيار التابعني وفقهائهم وقال مدين تابعي ثقة نزه رجل صاحل

قال حيىي بن سعيد مسعت القاسم بن حممد يقول ألن يعيش الرجل جاهال بعد أن يعرف حق اهللا عليه خري له من أن يقول ما ال 
  .يعلم

وقال هشام بن عمار عن مالك قال أتى القاسم أمري من أمراء املدينة فسأله عن شيء فقال إن من إكرام املرء نفسه أن ال يقول إال 
  .ما أحاط به علمه

  .ن أيب الزناد قال ما كان القاسم جييب إال يف الشيء الظاهروع

  .ابن وهب عن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال لو كان إيل من هذا األمر شيء ما عصبته إال بالقاسم بن حممد

كون بينه وبني وكان يزيد بن عبد امللك قد ويل العهد قبل ذلك قال وكان القاسم قليل احلديث قليل الفتيا وكان ي: قال مالك
الرجل املداراة يف الشيء فيقول له القاسم هذا الذي تريد أن ختاصمين فيه هو لك فإن كان حقا فهو لك فخذه وال حتمدين فيه وإن 

  .كان يل فأنت منه يف حل وهو لك
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ا من ذي الرحم العاق وروى حممد بن عبد اهللا البكري عن أبيه قال القاسم بن حممد قد جعل اهللا يف الصديق البار املقبل عوض
  .املدبر

روى محاد بن خالد اخلياط عن عبد اهللا بن عمر العمري قال مات القاسم وسامل أحدمها سنة مخس ومئة واآلخر سنة ست وقال 
  .خليفة بن خياط مات يف آخر سنة ست أو أول سنة سبع

  .وقال اهليثم بن عدي وحيىي بن بكري مات سنة سبع زاد حيىي بقديد

 بن معني وعلي بن املديين والواقدي وأبو عبيد والفالس سنة مثان ومئة زاد الواقدي وهو ابن سبعني أو اثنتني وسبعني سنة وقال حيىي
وقد عمي وشذ ابن سعد فقال تويف سنة اثنيت عشرة ومئة ومل يبق إىل هذا الوقت أصال وكذا نقل أبو احلسن بن الرباء عن علي 

  .وقيل غري ذلك

طارق أخربنا يوسف بن خليل أخربنا أمحد بن حممد أخربنا احلسن بن أمحد أخربنا أبو نعيم أخربنا أبو بكر بن أخربنا إسحاق بن 
خالد حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا يزيد حدثنا محاد بن سلمة عن ابن سخربة عن القاسم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه 

  . أخرجه النسائي عن حممد بن إمساعيل بن علية عن يزيد بن هارون"أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة: "وسلم قال

  .قال حيىي القطان فقهاء املدينة عشرة فذكر منهم القاسم

  .وقال مالك ما حدث القاسم مئة حديث

وروى حممد بن الضحاك احلزامي عن أبيه قال قال عمر بن عبد العزيز لو كان إيل أن أعهد ما عدوت صاحب األعوص يعين 
اعيل بن أمية أو أعيمش بين تيم يعين القاسم فروى الواقدي عن أفلح بن محيد أا بلغت القاسم فقال إين ألضعف عن أهلي إمس

  .فكيف بأمر األمة

  .قال ابن عون كان القاسم ممن يأيت باحلديث حبروفه

 القاسم قال وهو متكىء علي ال أبا لغريك قال حيىي بن سعيد كان القاسم ال يكاد يعيب على أحد فتكلم ربيعة يوما فأكثر فلما قام
  .أتراهم كانوا غافلني عما يقول صاحبنا يعين عما يقول ربيعة برأيه

  .محيد الطويل عن سليمان بن قتة قال أرسلين عمر بن عبيد اهللا التيمي إىل القاسم خبمس مئة دينار فأىب أن يقبلها

  .وقال عبيد اهللا بن عمر كان القاسم ال يفسر القرآن

  .وقال عكرمة بن عمار مسعت القاسم وساملا يلعنان القدرية

    

قال زيد بن حيىي حدثنا عبد اهللا بن العالء قال سألت القاسم أن ميلي علي أحاديث فمنعين وقال إن األحاديث كثرت على عهد 
  .بعمر فناشد الناس أن يأتوه ا فلما أتوه ا أمر بتحريقها مث قال مثناة كمثناة أهل الكتا

  .روى أفلح بن محيد عن القاسم قال اختالف الصحابة رمحة

أبو نعيم حدثنا خالد بن إلياس قال رأيت على القاسم جبة خز وكساء خز وعمامة خز وقال أفلح بن محيد كان القاسم يلبس جبة 
  .خز وقال عطاف بن خالد رأيت القاسم وعليه جبة خز صفراء ورداء مثين

ت القاسم وعلى رحله قطيفة من خز غرباء وعليه رداء ممصر وقال ابن زبر دخلت على القاسم وهو يف قبة رأي: وقال معاذ بن العالء
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  .معصفرة وحتته فراش معصفر

وقال خالد بن أيب بكر رأيت على القاسم عمامة بيضاء قد سدل خلفه منها أكثر من شرب وقيل كان خيضب رأسه وحليته باحلناء 
يصفر حليته وقيل إنه مات بقديد فقال كفنوين يف ثيايب اليت كنت أصلي فيها قميصي وردائي هكذا وكان قد ضعف جداً وقيل كان 

  .كفن أبو بكر وأوصى أن ال يبىن على قربه

  إبراهيم بن يزيد ع

  .التيمي تيم الرباب اإلمام القدوة الفقيه عابد الكوفة أبو أمساء

 أئمة الكوفة أيضاً يروي عن عمر وأيب ذر والكبار أخذ عنه أيضاً احلكم حدث عن أبيه يزيد بن شريك التيمي وكان أبوه يزيد من
وإبراهيم النخعي وحديثه يف الدواوين الستة نعم وحدث إبراهيم عن احلارث بن سويد وأنس بن مالك وعمرو بن ميمون األودي 

  .ومجاعة وأرسل عن عائشة

  .ومجاعةحدث عنه األعمش ومسلم البطني وبيان بن بشر ويونس بن عبيد 

  .وكان شابا صاحلا قانتا هللا عاملا فقيهاً كبري القدر واعظا

  .احملاريب حدثنا األعمش قال يل إبراهيم التيمي ما أكلت منذ أربعني ليلة إال حبة عنب

  .حدأبو أسامة مسعت األعمش يقول قال إبراهيم التيمي رمبا أتى علي شهر ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا ال يسمعن هذا منك أ

  .وقال األعمش كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط يرتل على ظهره العصافري

  .يقال قتله احلجاج وقيل بل مات يف حبسه سنة اثنتني وتسعني وقيل سنة أربع وتسعني مل يبلغ إبراهيم أربعني سنة

  .ربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموهاروى الثوري قال إبراهيم التيمي كم بينكم وبني القوم أقبلت عليهم الدنيا فه

  .روى أبو حيان عن إبراهيم قال ما عرضت قويل على عملي إال خفت أن أكون مكذبا

  .قال العوام بن حوشب ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا بصره إىل السماء قط

  .وعن إبراهيم قال إن الرجل ليظلمين فأرمحه

  .لتكبرية األوىل فاغسل يدك منهوروى عنه منصور قال إذا رأيت الرجل يتهاون يف ا

قال ابن سعد أخربنا علي بن حممد قال طلب احلجاج إبراهيم النخعي فجاء الرسول فقال أريد إبراهيم فقال إبراهيم التيمي أنا 
ني يف إبراهيم ومل يستحل أن يدله على النخعي فأمر حببسه يف الدمياس ومل يكن هلم ظل من الشمس وال كن من الربد و كان كل اثن

سلسلة فتغري إبراهيم فعادته أمه فلم تعرفه حىت كلمها فمات فرأى احلجاج يف نومه قائال يقول مات يف البلد الليلة رجل من أهل 
  .اجلنة فسأل فقالوا مات يف السجن إبراهيم التيمي فقال حلم نزغة من نزغات الشيطان وأمر به فألقي على الكناسة

  عبد الرحمن بن أبي نعم ع

  .ام احلجة القدوة الرباين أبو احلكم البجلي الكويفاإلم

  .حدث عن املغرية بن شعبة وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وليس باملكثر
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  .روى عنه ابنه احلكم وعمارة بن القعقاع وفضيل بن غزوان وسعيد ابن مسروق ويزيد بن مردانبة وفضيل بن مرزوق وطائفة

  .توجه إليك ملك املوت ما كان عنده زيادة عمل وكان ميكث مجعتني ال يأكلقال بكري بن عامر كان لو قيل له قد 

وروى حممد بن فضيل عن أبيه قال كان عبد الرمحن بن أيب نعم حيرم من السنة إىل السنة ويقول لبيك لو كان رياء الضمحل 
رها رواها أبو بكر بن عياش عن مغرية وروي أنه أنكر على احلجاج كثرة القتل فهم به فقال له من يف بطنها أكثر ممن على ظه

  .فذكرها

وقال حفص بن غياث عن عبد امللك بن أيب سليمان كنا جنمع مع عبد الرمحن بن أيب نعم وهو يليب بصوت حزين مث يأيت خراسان 
  .وأطراف األرض مث يوايف مكة وهو حمرم قال وكان يفطر يف الشهر مرتني

  .قلت مات بعد املئة

    

 األسدي أخربكم ابن خليل أخربنا أبو املكارم التيمي أخربنا أبو علي احلداد أخربنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن قرأت على إسحاق
أمحد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد بن مردانبة واحلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم عن عبد الرمحن بن أيب 

  ".احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: " صلى اهللا عليه وسلمنعم عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا

  عراك بن مالك ع

  .الغفاري املدين أحد العلماء العاملني

  .روى عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وزينب بنت أيب سلمة وعن عائشة فقيل مل يسمع منها

  . األنصاري وجعفر بن ربيعة وعدةحدث عنه ولده خثيم ويزيد بن أيب حبيب وبكري بن األشج وحيىي بن سعيد

  .وثقه أبو حامت وغريه

وكان يسرد الصوم وقال عمر بن عبد العزيز ما أعلم أحداً أكثر صالة من عراك بن مالك قيل وكان عراك حيرض عمر بن عبد 
ىل جزيرة دهلك من غريب العزيز على انتزاع ما بأيدي بين أمية من األموال والفيء فلما استخلف يزيد بن عبد امللك نفى عراكا إ

اليمن فمات هناك رمحه اهللا يف إمرة يزيد املذكور حديثه يف الكتب كلها وليس هو بالكثري الرواية لعله تويف يف سنة أربع ومئة أو 
  .قبلها

  عبد الرحمن ق

  . عليه وسلمابن حسان بن ثابت األنصاري املدين الشاعر بن الشاعر وأمه هي سريين خالة إبراهيم بن النيب صلى اهللا

  .حدث عن أبويه وزيد بن ثابت

وعنه ابنه سعيد وعبد الرمحن بن مان وهو نزر احلديث قيل ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وعاش نيفا وتسعني سنة وهو 
  : القائل يف بنت معاوية

  ص ميزت من جوهر مكنون  زهراء مثل لؤلؤة الغوا هي
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 سنا من المكارم دون في  فإذا ما نسبتها لم تجدها

  : فقال معاوية صدق قيل فإنه يقول

 تمشي في مرمر مسنون ء  ثم خاصرتها إلى القبة الخضرا

  .فقال معاوية كذب قيل تويف سنة أربع ومئة

  القرظي ع

د اهللا القرظي حممد بن كعب بن سليم وقال ابن سعد حممد بن كعب بن حيان بن سليم اإلمام العالمة الصادق أبو محزة وقيل أبو عب
املدين من حلفاء األوس وكان أبوه كعب من سيب بين قريظة سكن الكوفة مث املدينة قيل ولد حممد بن كعب يف حياة النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم ومل يصح ذلك

صغريا وكبريا لقلت قال زهري بن عباد الرؤاسي عن أيب كبري البصري قالت أم حممد بن كعب القرظي له يا بين لوال أين أعرفك طيبا 
إنك أذنبت ذنبا موبقا ملا أراك تصنع بنفسك قال يا أماه وما يؤمنين أن يكون اهللا قد اطلع علي وأنا يف بعض ذنويب فمقتين وقال 

  .اذهب ال أغفر لك مع أن عجائب القرآن ترد يب على أمور حىت إنه لينقضي الليل ومل أفرغ من حاجيت

 فضيل البزاز قال كان حملمد ابن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسري وكانوا جمتمعني يف وروى يعقوب الفسوي عن حممد بن
  .مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم املسجد فماتوا مجيعا حتته

وهو قال أبو معشر ومجاعة تويف سنة مثان ومئة وقال الواقدي وخليفة والفالس ومجاعة مات سنة سبع عشرة قال الواقدي ومجاعة 
ابن مثان وسبعني سنة وقال حممد بن عبد اهللا بن منري سنة تسع عشرة وقال ابن املديين وابن معني وابن سعد سنة عشرين ومئة وأخطأ 

  .من قال سنة تسع وعشرين

الرباء وحدث عن أيب أيوب األنصاري وأيب هريرة ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عباس وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي وفضالة بن عبيد و
بن عازب وعبد اهللا بن جعفر وكعب بن عجرة وجابر وأيب صرمة األنصاري البدري وأنس وابن عمر وعن حممد بن خثيم وعبيد 

  .اهللا بن عبد الرمحن ابن رافع وأبان بن عثمان وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد وطائفة

وعلي والعباس وابن مسعود وسلمان وعمرو بن العاص وهو يرسل كثرياً ويروي عمن مل يلقهم فروى عن أيب ذر وأيب الدرداء 
  .ويروي عن رجل عن أيب هريرة وكان من أوعية العلم

روى عنه أخوه عثمان ويزيد بن اهلاد وأبو جعفر اخلطمي وأبو سربة النخعي واحلكم بن عتيبة وعاصم بن كليب وأيوب بن موسى 
عاصم بن حممد العمري وابن عجالن وأبو املقدام هشام بن زياد والوليد وأسامة بن زيد الليثي وزيادة بن حممد وصاحل بن حسان و

  .بن كثري وأبو معشر جنيح وحممد بن رفاعة القرظي وخلق كثري

  .قال ابن سعد كان ثقة عاملا كثري احلديث ورعاً

  .وقال ابن املديين وأبو زرعة والعجلي ثقة وزاد العجلي مدين تابعي رجل صاحل عامل بالقرآن
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  .ت كان من أئمة التفسري وقال البخاري كان أبوه ممن مل ينبت يوم قريظة فتركقل

مث قال حدثين ابن بشار حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى مسعت حممد بن كعب القرظي مسعت 
قال البخاري الأدري أحفظه أم ال وقال " فله حسنةمن قرأ حرفاً من كتاب اهللا : "عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبو داود مسع من علي وابن مسعود

  .وقال قتيبة بلغين أنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعه الترمذي منه

  .هذا قول منقطع شاذ: وقال أبو داود مسعت قتيبة يقول بلغين أن حممد بن كعب رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت

  .وقال يعقوب بن شيبة ولد حممد بن كعب يف آخر خالفة علي سنة أربعني ومل يسمع من العباس

وروى ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب صخر عن عبد اهللا ابن مغيث ابن أيب بردة الظفري عن أبيه عن جده عن النيب صلى 
  ".ال يدرسها أحد يكون من بعدهخيرج من أحد الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة : "اهللا عليه وسلم

  .قال نافع بن يزيد قال ربيعة فكنا نقول هو حممد بن كعب

يعقوب بن عبد الرمحن القاري عن أبيه مسعت عون بن عبد اهللا يقول ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي وقيل كان له 
ن أدخره لنفسي عند ريب وأدخر ريب لولدي وقيل إنه كان جماب أمالك باملدينة وحصل ماال مرة فقيل له ادخر لولدك قال ال ولك

  .الدعوة كبري القدر

  يوسف بن ماهك ع

  .الفارسي من موايل أهل مكة

  .حدث عن حكيم بن حزام وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو وابن عباس وعبد اهللا بن صفوان بن أمية وعبيد بن عمري

  .د الطويل وابن جريج وآخرونوعنه أبو بشر وعطاء وأيوب السختياين ومحي

  .وثقه حيىي بن معني

وقال الواقدي وحيىي بن بكري والفالس تويف سنة ثالث عشرة ومئة . قال اهليثم بن عدي مات سنة عشر ومئة وقيل سنة أربع عشرة
  .رمحه اهللا

  األعرج ع

مد بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن اإلمام احلافظ احلجة املقرىء أبو داود عبد الرمحن بن هرمز املدين األعرج موىل حم
  .هاشم

  .مسع أبا هريرة وأبا سعيد وعبد اهللا بن مالك بن حبينة وطائفة

  .وجود القرآن وأقرأه وكان يكتب املصاحف ومسع أيضاً من أيب سلمة بن عبد الرمحن وعمري موىل ابن عباس وعدة

سعيد األنصاري وعبد اهللا بن هليعة وآخرون وتال عليه نافع بن أيب نعيم حدث عنه الزهري وأبو الزناد وصاحل بن كيسان وحيىي بن 
  .وقيل بل والؤه لبين خمزوم
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  .أخذ القراءة عرضا عن أيب هريرة وابن عباس وعبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة قال إبراهيم بن سعد كان األعرج يكتب املصاحف

عرج يقول ما أدركت الناس إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان وكان مالك عن داود بن احلصني مسع عبد الرمحن بن هرمز األ
  .القارىء يقرأ سورة البقرة يف مثان ركعات فإذا قام ا يف ثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف

ه أخذ العربية ابن هليعة عن أيب النضر قال كان عبد الرمحن بن هرمز أول من وضع العربية وكان أعلم الناس بأنساب قريش وقيل إن
  .عن أيب األسود الديلي

اتفق أن األعرج سافر يف آخر عمره إىل مصر ومات مرابطا باإلسكندرية أرخ وفاته مصعب الزبريى وطائفة يف سنة سبع عشرة 
  .ومئة وأظنه جاوز الثمانني

  أبو السفر ع

  .هو سعيد بن حيمد اهلمداين الكويف الفقيه

  .وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وناجية بن كعبحدث عن ابن عباس والرباء بن عازب 

  .وعنه األعمش وإمساعيل بن أيب خالد ويونس بن أيب إسحاق ومالك بن مغول وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني وغريه تويف سنة ثالث عشرة ومئة

  أبو الضحى ع

  .مسلم بن صبيح القرشي الكويف موىل آل سعيد بن العاص

  .ن بن بشري ومسروقا وغريهممسع ابن عباس وابن عمر والنعما

  .حدث عنه مغرية ومنصور واألعمش وفطر بن خليفة وآخرون

  .وتفقه بعلقمة وغريه وكان من أئمة الفقه والتفسري ثقة حجة وكان عطارا مات حنو سنة مئة يف خالفة عمر بن عبد العزيز

  ميمون بن مهران م ع

  .الرقي أعتقته امرأة من بين نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ ا مث سكن الرقةاإلمام احلجة عامل اجلزيرة ومفتيها أبو أيوب اجلزري 

وحدث عن أيب هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر والضحاك ابن قيس الفهري األمري وصفية بنت شيبة العبدرية وعمرو بن 
  .عمر والزبريعثمان وأم الدرداء وعمر بن عبد العزيز ونافع ويزيد بن األصم ومقسم وعدة وأرسل عن 

    

روى عنه ابنه عمرو وأبو بشر جعفر بن إياس ومحيد الطويل وسليمان األعمش وحجاج بن أرطاة وخصيف وسامل بن أيب املهاجر 
وجعفر بن برقان وفرات بن السائب وزيد بن أيب أنيسة وحبيب بن الشهيد واألوزاعي وعلي بن احلكم والنضر بن عريب واجلريري 

  . وأبو املليح احلسن بن عمر الرقي وخلق سواهمومعقل بن عبيد اهللا

  .إن مولده عام موت علي رضي اهللا عنه سنة أربعني وثقه مجاعة وقال أمحد بن حنبل هو أوثق من عكرمة: قيل
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وروى سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال هؤالء األربعة علماء الناس يف زمن هشام بن عبد امللك مكحول واحلسن 
  .هري وميمون بن مهرانوالز

وروى إمساعيل بن عبيد اهللا عن ميمون بن مهران قال كنت أفضل عليا على عثمان فقال يل عمر بن عبد العزيز أيهما أحب إليك 
رجل أسرع يف الدماء أو رجل أسرع يف املال فرجعت وقلت ال أعود وقال كنت عند عمر بن عبد العزيز فلما قمت قال إذا ذهب 

  . صار الناس بعده رجراجةهذا وضرباؤه

  .قال أبو املليح ما رأيت رجالً أفضل من ميمون بن مهران

  .روى عمرو بن ميمون بن مهران قال إين وددت أن أصبعي قطعت من ها هنا وإين مل أل لعمر بن عبد العزيز وال لغريه

 مل أل عمال قط ال خري يف العمل لعمر بن أبو املليح الرقي عن حبيب بن أيب مرزوق قال ميمون وددت أن إحدى عيين ذهبت وأين
  .كان ويل خراج اجلزيرة وقضاءها وكان من العابدين: عبد العزيز وال لغريه قلت

روى أبو املليح الرقي عن ميمون بن مهران قال ال جتالسوا أهل القدر وال تسبوا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم وال تعلموا 
  .النجوم

ا عبد امللك بن أيب النعمان اجلزري عن ميمون ابن مهران قال خاصمه رجل يف اإلرجاء فبينما مها على ذلك إذ بقية بن الوليد أخربن
  .مسعا امرأة تغين فقال ميمون أين إميان هذه من إميان مرمي بنت عمران فانصرف الرجل ومل يرد عليه

األهواء فانصرفت فنمت فسمعت هاتفا يهتف الطريق مع أبو املليح عن فرات بن السائب قال كنت يف مسجد ملطية فتذاكرنا هذه 
  .ميمون بن مهران

عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا عبد اهللا بن عمرو عن عبد امللك بن زائدة قال ضرب على أهل الرقة بعث فجهز فيه ميمون بن 
  .مهران بنبال فقال مسملة لقد أصبح أبو أيوب يف طاعتنا مشريا

ون الرببري قال كتب ميمون بن مهران إىل عمر بن عبد العزيز إين شيخ كبري رقيق كلفتين أن أقضي بني يعلى بن عبيد حدثنا هار
الناس وكان على اخلراج والقضاء باجلزيرة فكتب إليه إين مل أكلفك ما يعنيك اجب الطيب من اخلراج واقض مبا استبان لك فإذا 

  . عليهم أمر تركوه مل يقم دين وال دنيالبس عليك شيء فارفعه إيل فإن الناس لو كان إذا كرب

جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ال يكون الرجل تقيا حىت يكون لنفسه أشد حماسبة من الشريك لشريكه وحىت يعلم من 
  .أين ملبسه ومطعمه ومشربه

ت ثيابه فقلت له ما هذا؟ قال أمحد بن حنبل حدثنا عبد اهللا بن ميمون عن احلسن بن حبيب قال رأيت على ميمون جبة صوف حت
  .نعم فال خترب به أحداً

  .وقال جامع بن أيب راشد مسعت ميمون بن مهران يقول ثالثة تؤدى إىل الرب والفاجر األمانة والعهد وصلة الرحم

لل قال فعندي من قال أبو املليح جاء رجل إىل ميمون بن مهران خيطب بنته فقال ال أرضاها لك قال ومل؟ قال ألا حتب احللي واحل
  .هذا ما تريد قال اآلن ال أرضاك هلا

  .قال اإلمام أبو احلسن امليموين قال يل أمحد بن حنبل إين ألشبه ورع جدك بورع ابن سريين

تقوا قال أبو املليح قال رجل مليمون يا أبا أيوب ما يزال الناس خبري ما أبقاك اهللا هلم قال أقبل على شأنك ما يزال الناس خبري ما ا
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  .رم

ابن علية حدثنا يونس بن عبيد قال كتبت إىل ميمون بن مهران بعد طاعون كان ببالدهم أسأله عن أهله فكتب إيل بلغين كتابك 
  .وإنه مات من أهلي وخاصيت سبعة عشر إنسانا وإين أكره البالء إذا أقبل فإذا أدبر مل يسرين أنه مل يكن

 فليتب سرا ومن أساء عالنية فليتب عالنية فإن الناس يعريون وال يغفرون واهللا يغفر وال روى أبو املليح عن ميمون من أساء سرا
  .يعري

خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن برقان قال يل ميمون بن مهران يا جعفر قل يل يف وجهي ما أكره فإن الرجل ال ينصح أخاه حىت 
  .يقول له يف وجهه ما يكره

ليح قال قال ميمون إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأت بيوت الرمحن فإا مفتحة فليصل عبد اهللا بن جعفر عن أيب امل
  .ركعتني وليسأل حاجته

    

إين ألرجو أن يكون : وقال ميمون قال حممد بن مروان بن احلكم ما مينعك أن تكتب يف الديوان فيكون لك سهم يف اإلسالم قلت
ست يف الديوان فقلت شهادة أن ال إله إال اهللا سهم والصالة سهم والزكاة سهم وصيام رمضان يل سهام يف اإلسالم قال من أين ول

هذا ابن عمك حكيم بن حزام مل : سهم واحلج سهم قال ما كنت أظن أن ألحد يف اإلسالم سهما إال من كان يف الديوان قلت
استعف يا حكيم خري لك قال ومنك يا رسول اهللا : "قاليأخذ ديوانا قط وذلك أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسألة ف

قال ال جرم ال أسألك وال غريك شيئاً أبداً ولكن ادع اهللا يل أن يبارك يل يف صفقيت يعين التجارة فدعا له رواها عبد اهللا " قال ومين
  .بن جعفر عن أيب املليح عنه

  .رف إال قبلتكمقال فرات مسعت ميمونا يقول لو نشر فيكم رجل من السلف ما ع

إن زوجة هشام ماتت وأعتقت كل مملوك هلا فقال يعصون اهللا مرتني يبخلون : أبو املليح مسعت ميمون بن مهران وأتاه رجل فقال
  .به وقد أمروا أن ينفقوه فإذا صار لغريهم أسرفوا فيه

مل يثبت عنه محل إمنا كان يفضل عثمان : تقال أمحد العجلي والنسائي ميمون ثقة زاد أمحد كان حيمل على علي رضي اهللا عنه قل
  .عليه وهذا حق

عبد اهللا بن جابرالطرسوسي عن جعفر بن حممد بن نوح عن إبراهيم بن حممد السمري أن ميمون بن مهران صلى يف سبعة عشر 
  .يوما سبعة عشر ألف ركعة فلما كان يف اليوم الثامن عشر انقطع يف جوفه شيء فمات

ثنا أبو املليح عن ميمون قال أدركت من مل يكن ميأل عينيه من السماء فرقا من ربه عز وجل وعنه قال عبد اهللا بن جعفر حد
  .أدركت من كنت أستحيي أن أتكلم عنده

  .قال ابن سعد ميمون يكىن أبا أيوب ثقة كثري احلديث

  .وقال أبو عروبة نزل الرقة وا عقبه

: ن مهران قال ثالث ال تبلون نفسك ن ال تدخل على السلطان وإن قلتمعمر بن سليمان عن فرات بن السائب عن ميمون ب

  .أعلمها كتاب اهللا: آمره بطاعة اهللا وال تصغني بسمعك إىل هوى فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك منه وال تدخل على امرأة ولو قلت
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له وال لعمر بن : ين مل أل عمال قط قلتوروى حبيب بن أيب مرزوق عن ميمون وددت أن عيين ذهبت وبقيت األخرى أمتتع ا وأ
  .عبد العزيز قال ال لعمر وال لغريه

أبو املليح عن ميمون قال ال تضرب اململوك يف كل ذنب ولكن احفظ له فإذا عصى اهللا فعاقبه على املعصية وذكره الذنوب اليت 
  .بينك وبينه

  .ن أن أومتن على امرأةأبو املليح مسعت ميمونا يقول ألن أومتن على بيت مال أحب إيل م

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين حيىي بن عثمان احلريب حدثنا أبو املليح عن ميمون قال ما نال رجل من جسيم اخلري نيب وال غريه 
  .إال بالصرب

 عنها مقبلة من احلارث بن أيب أسامة حدثنا كثري بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن األصم قال لقيت عائشة رضي اهللا
مكة أنا وابن لطلحة وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا يف حائط من حيطان املدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه 
مث وعظتين مث قالت أما علمت أن اهللا ساقك حىت جعلك يف بيت نبيه ذهبت واهللا ميمونة ورمي برسنك على غاربك أما إا كانت 

  .انا هللا عز وجل وأوصلنا للرحممن أتق

  .جرى القلم بكتابة هذا هنا ويزيد بن األصم من فضالء التابعني بالرقة

  .وقد خرج أرباب الكتب مليمون بن مهران سوى البخاري فما أدري مل تركه؟

  . سيأيتقال ابن سعد وأبو عروبة وغريمها تويف سنة سبع عشرة ومئة وقال شباب سنة ست عشرة رمحه اهللا له حديث

  عطاء بن أبي رباح ع

أسلم اإلمام شيخ اإلسالم مفيت احلرم أبو حممد القرشي موالهم املكي يقال والؤه لبين مجح كان من مولدي اجلند ونشأ مبكة ولد 
  .يف أثناء خالفة عثمان

رقم وزيد بن خالد حدث عن عائشة وأم سلمة وأم هاىنء وأيب هريرة وابن عباس وحكيم بن حزام ورافع بن خديج وزيد بن أ
اجلهين وصفوان بن أمية وابن الزبري وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأيب سعيد وعدة من الصحابة وأرسل عن النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم وعن أيب بكر وعتاب بن أسيد وعثمان بن عفان والفضل بن عباس وطائفة

 وسامل بن شوال وصفوان بن يعلى بن أمية وجماهد وعروة وابن احلنفية وعدة وحدث أيضاً عن عبيد بن عمري ويوسف بن ماهك
  .حىت إنه يرتل إىل أيب الزبري املكي وابن أيب مليكة وعبد الكرمي أيب أمية البصري وكان من أوعية العلم

    

قتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن حدث عنه جماهد بن جرب وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبري وعمرو ابن دينار والقدماء والزهري و
دينار واحلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل واألعمش وأيوب السختياين ومطر الوراق ومنصور بن زاذان ومنصور بن املعتمر وحيىي بن 

ي أيب كثري وخلق من صغار التابعني وأبو حنيفة وجرير بن حازم ويونس بن عبيد وأسامة بن زيد الليثي وإمساعيل بن مسلم املك
  .واألسود بن شيبان وأيوب بن موسى الفقيه وأيوب بن عتبة اليمامي وبديل بن ميسرة وبرد بن سنان

وجعفر بن برقان وجعفر الصادق وحبيب بن الشهيد وحجاج بن أرطاة وحسني املعلم وخصيف اجلزري ورباح بن أيب معروف 
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 بن عمرو املكي وعباد بن منصور الناجي وعبد اهللا بن عبد املكي ورقبة ابن مصقلة والزبري بن خريق وزيد بن أيب أنيسة وطلحة
الرمحن بن أيب حسني وعبد اهللا بن أيب جنيح وعبد اهللا بن املؤمل املخزومي واألوزاعي وعبد امللك بن أيب سليمان وابن جريج وعبد 

ن سفيان وعطاء اخلراساين وعفري الواحد بن سليم البصري وعبد الوهاب بن خبت وعبيد اهللا بن عمر وعثمان بن األسود وعسل ب
بن معدان وعقبة بن عبد اهللا األصم وعكرمة بن عمار وعلي بن احلكم وعمارة بن ثوبان وعمارة بن ميمون وعمر بن سعيد بن أيب 

حسني وعمر بن قيس سندل وفطر بن خليفة وقيس بن سعد وكثري ابن شنظري والليث بن سعد ومبارك بن حسان وابن إسحاق 
 جحادة وحممد بن سعيد الطائفي وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وحممد بن عبيد اهللا العرزمي ومسلم البطني ومعقل وحممد بن

بن عبيد اهللا اجلزري ومغرية بن زياد املوصلي وموسى بن نافع أبو شهاب الكويف ومهام بن حيىي وعبد اهللا بن هليعة ويزيد بن إبراهيم 
  .ء وأبو املليح الرقي وأمم سواهمالتستري وأبو عمرو بن العال

قال علي بن املديين اسم أيب رباح أسلم موىل حبيبة بنت ميسرة بن أيب خثيم وقال ابن سعد هو موىل لبين فهر أو بين مجح انتهت 
 فتوى أهل مكة إليه وإىل جماهد وأكثر ذلك إىل عطاء مسعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج مث

  .عمي وكان ثقة فقيهاً عاملا كثري احلديث

  .قال أبو داود ابوه نويب وكان يعمل املكاتل وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود قال وقطعت يده مع ابن الزبري

  .لعطاء إنك يومئذ خلنشليل بالسيف قال إم دخلوا علينا: قال أبو عمرو بن العالء قلت

  .شالء ضربت أيام ابن الزبريوقال جرير بن حازم رأيت يد عطاء 

  .وقال أبو املليح الرقي رأيت عطاء أسود خيضب باحلناء

  .وروى عباس عن ابن معني قال كان عطاء معلم كتاب

  .وعن خالد بن أيب نوف عن عطاء قال أدركت مئتني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لت إىل ابن عباس تسأله عن شيء فقال يا أهل مكة جتتمعون علي الثوري عن عمر بن سعيد بن أيب حسني عن أمه أا أرس
  .وعندكم عطاء وقال قبيصة عن سفيان ذه ولكن جعله عن ابن عمر

وقال بشر بن السري عن عمر بن سعيد عن أمه أا رأت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامها فقال هلا سيد املسلمني عطاء بن أيب 
  .رباح

  .ثقفي مسعت أبا جعفر الباقر يقول للناس وقد اجتمعوا عليكم بعطاء هو واهللا خري لكم مينوقال أبو عاصم ال

  .وعن أيب جعفر قال خذوا من عطاء ما استطعتم

  .وروى أسلم املنقري عن أيب جعفر قال ما بقي على ظهر األرض أحد أعلم مبناسك احلج من عطاء

  .داً أعلم باحلج من عطاء بن أيب رباحعبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه قال ما أدركت أح

أبو حفص األبار عن ابن أيب ليلى قال دخلت على عطاء فجعل يسألين فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا تسأله؟ قال ما تنكرون؟ 
رب املاء يف هو أعلم مين قال ابن أيب ليلى وكان عاملا باحلج زيادة على سبعني حجة قال وكان يوم مات ابن حنو مئة سنة رأيته يش

البقرة إين أطعم أكثر من " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خرياً فهو خري له"رمضان ويقول قال ابن عباس 
  .مسكني
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ابن وهب عن مالك قال عمرو بن دينار وجماهد وغريمها من أهل مكة مل يزالوا متناظرين حىت خرج عطاء بن أيب رباح إىل املدينة 
  .إلينا استبان فضله علينافلما رجع 

وروى إبراهيم بن عمر بن كيسان قال أذكرهم يف زمان بين أمية يأمرون يف احلج مناديا يصيح ال يفيت الناس إال عطاء بن أيب رباح 
  .فإن مل يكن عطاء فعبد اهللا بن أيب جنيح

  .قال أبو حازم األعرج فاق عطاء أهل مكة يف الفتوى

    

نعم أقدم رجل يف جزيرة العرب علما فقال :  قال يل سليمان بن هشام هل بالبلد يعين مكة أحد؟ قلتوروى مهام عن قتادة قال
  .عطاء بن أيب رباح: من؟ قلت

ابن أيب عروبة عن قتادة فيما يظن الراوي قال إذا اجتمع يل أربعة مل ألتفت إىل غريهم ومل أبال من خالفهم احلسن وابن املسيب 
  .أئمة األمصاروإبراهيم وعطاء هؤالء 

ضمرة عن عثمان بن عطاء قال كان عطاء أسود شديد السواد ليس يف رأسه شعر إال شعرات فصيح إذا تكلم فما قال باحلجاز قبل 
  .منه

  .وقال ابن عيينة عن إمساعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خييل لنا أنه يؤيد

د إىل سعيد بن جبري فجعل األعرايب يقول أين أبو حممد؟ فقال سعيد ما لنا ها هنا مع وقال أسلم املنقري جاء أعرايب يسأل فأرش
  .عطاء شيء

وروى عبد احلميد احلماين عن أيب حنيفة قال ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أيب رباح وال لقيت أكذب من جابر اجلعفي 
  .وكذا ألف حديث من رأيي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينطق اما أتيته قط بشيء إال جاءين فيه حبديث وزعم أن عنده كذا 

وقال حممد بن عبد اهللا الديباج ما رأيت مفتيا خرياً من عطاء إمنا كان جملسه ذكر اهللا ال يفتر وهم خيوضون فإن تكلم أو سئل عن 
  .شيء أحسن اجلواب

وم مات وهو أرضى أهل األرض عند الناس وما كان يشهد وروى أيوب بن سويد عن األوزاعي قال مات عطاء بن أيب رباح ي
  .جملسه إال تسعة أو مثانية

  .وقال الثوري عن سلمة بن كهيل ما رأيت أحداً يريد ذا العلم وجه اهللا غري هؤالء الثالثة عطاء وطاووس وجماهد

  .قال ابن جريج كان املسجد فراش عطاء عشرين سنة وكان من أحسن الناس صالة

  .لعبد اهللا بن عثمان بن خثيم ما كان معاش عطاء قال صلة اإلخوان ونيل السلطان: اعيل بن عياش قلتوقال إمس

قال األصمعي دخل عطاء بن أيب رباح على عبد امللك وهو جالس على السرير وحوله األشراف وذلك مبكة يف وقت حجه يف 
 على السرير وقعد بني يديه وقال يا أبا حممد حاجتك؟ قال يا أمري خالفته فلما بصر به عبد امللك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه

املؤمنني اتق اهللا يف حرم اهللا وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق يف أوالد املهاجرين واألنصار فإنك م جلست هذا الس واتق اهللا 
ول عنهم واتق اهللا فيمن على بابك فال تغفل عنهم وال يف أهل الثغور فإم حصن املسلمني وتفقد أمور املسلمني فإنك وحدك املسؤ

تغلق دوم بابك فقال له أفعل مث ض وقام فقبض عليه عبد امللك وقال يا أبا حممد إمنا سألتنا حوائج غريك وقد قضيناها فما 
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  .حاجتك؟ قال ما يل إىل خملوق حاجة مث خرج فقال عبد امللك هذا وأبيك الشرف هذا وأبيك السؤدد

مد بن محيد حدثنا أبو متيلة حدثنا مصعب بن حيان أخو مقاتل قال كنت عند عطاء بن أيب رباح فسئل عن شيء فقال ال أدري حم
  .نصف العلم ويقال نصف اجلهل

عطاء قال : من مكة قال فمن خلفت يسودها قلت: الوليد املوقري عن الزهري قال يل عبد امللك بن مروان من أين قدمت قلت
بالديانة والرواية قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا : من املوايل قال فيم سادهم؟ قلت:  أم من املوايل؟ قلتأمن العرب

مكحول قال : من املوايل قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت: طاووس قال فمن العرب أو املوايل؟ قلت: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت
ميمون بن مهران : من املوايل عبد نويب أعتقته امرأة من هذيل قال فمن يسود أهل اجلزيرة؟ قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قلت

احلسن من : الضحاك بن مزاحم من املوايل قال فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: وهو من املوايل قال فمن يسود أهل خراسان؟ قلت
من العرب قال ويلك فرجت عين : من العرب أم من املوايل؟ قلتإبراهيم النخعي قال ف: املوايل قال فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت

يا أمري املؤمنني إمنا هو دين من حفظه : واهللا ليسودن املوايل على العرب يف هذا البلد حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها قلت
  .ساد ومن ضيعه سقط

يزيد بن :  أوالد عبد امللك وأيضا ففيها من يسود أهل مصر؟ قلتاحلكاية منكرة والوليد بن حممد واه فلعلها متت للزهري مع أحد
أيب حبيب وهو من املوايل فيزيد كان ذاك الوقت شابا ال يعرف بعد والضحاك فال يدري الزهري من هو يف العامل وكذا مكحول 

  .يصغر عن ذاك

 قال إين أستحيي من اهللا أن يدان يف األرض سئل عطاء عن شيء فقال ال أدري قيل أال تقول برأيك؟: قال عبد العزيز بن رفيع
  .برأيي

    

يعلى بن عبيد قال دخلنا على ابن سوقة فقال يا ابن أخي أحدثكم حبديث لعله ينفعكم فقد نفعين قال لنا عطاء بن أيب رباح إن من 
 معيشتك اليت ال بد لك منها قبلكم كانو يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب اهللا أو أمر مبعروف أو ي عن منكر أو أن تنطق يف

أتنكرون أن عليكم حافظني كراما كاتبني عن اليمني وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد أما يستحي أحدكم 
  .لو نشرت صحيفته اليت أملى صدره اره وليس فيها شيء من أمر آخرته

  . له كأين مل أمسعه وقد مسعته قبل أن يولدقال ابن جريج عن عطاء إن الرجل ليحدثين باحلديث فأنصت

  .روى علي عن حيىي بن سعيد القطان قال مرسالت جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بكثري كان عطاء يأخذ عن كل ضرب

الفضل بن زياد عن أمحد بن حنبل قال ليس يف املرسالت شيء أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح كانا يأخذان عن 
  .د ومرسالت ابن املسيب أصح املرسالت ومرسالت ابرهيم النخعي ال بأس اكل أح

مل يعن علي : وروى حممد بن عبد الرحيم عن علي بن املديين قال كان عطاء اختلط بأخرة تركه ابن جريج وقيس بن سعد قلت
  .أكثرا عنه فبطال فهذا مراده بقوله تركاهبقوله تركه هاذان الترك العريف ولكنه كرب وضعفت حواسه وكانا قد تكفيا منه وتفقها و

ومل يكن حيسن العربية روى العالء بن عمرو احلنفي عن عبد القدوس عن حجاج قال عطاء وددت أين أحسن العربية قال وهو 
  .يومئذ ابن تسعني سنة
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  .وعن عطاء قال أعقل مقتل عثمان

  .الفة عثمانسألت عطاء مىت ولدت؟ قال لعامني خلوا من خ: وقال عمر بن قيس

لزمت عطاء مثاين عشرة سنة وكان بعد ما كرب وضعف يقوم إىل الصالة فيقرأ مئيت آية من البقرة وهو قائم : وعن ابن جريج قال
  .اليزول منه شيء وال يتحرك

  .قال عمر بن ذر ما رأيت مثل عطاء بن أيب رباح وما رأيت عليه قميصا قط وال رأيت عليه ثوبا يساوي مخسة دراهم

  .قال ابن جريج مسعت عطاء يقول إذا تناهقت احلمري بالليل فقولوا بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيمو

أال : "صدق رمحه اهللا ففي احلديث: وعن عطاء قال لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا وال آمن نفسي على أمة شوهاء قلت
  ".يطانالخيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الش

روى عفان عن محاد بن سلمة قال قدمت مكة وعطاء حي فقلت إذا أفطرت دخلت عليه قال فمات يف رمضان وكان ابن أيب ليلى 
  .يدخل عليه فقال يل عمارة بن ميمون إلزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء

بع عشرة ومئة وقال حيىي القطان سنة أربع أو مخس قال اهليثم وأبو املليح الرقي وأمحد وأبو عمر الضرير وغريهم مات عطاء سنة أر
عشرة وقال ابن جريج وابن عيينة والواقدي وأبو نعيم والفالس سنة مخس عشرة ومئة وقال الواقدي عاش مثانيا ومثانني سنة وقال 

  .شباب مات سنة سبع عشرة فهذا خطأ وابن جريج وابن عيينة أعلم بذلك

تابعني جماهد وطاووس وعبيد بن عمري الليثي وابن أيب مليكة وعمرو بن دينار وأبو الزبري املكي وقد كان مبكة مع عطاء من أئمة ال
  .وآخرون

  ابن أبي مليكة ع

عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة زهري بن عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي اإلمام 
  . حممد القرشي التيمي املكي القاضي األحول املؤذن ولد يف خالفة علي أو قبلهااحلجة احلافظ أبو بكر وأبو

وحدث عن عائشة أم املؤمنني وأختها أمساء وأيب حمذورة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو السهمي وابن عمر وابن الزبري وعقبة بن 
ان وهو مرسل وعن جده أيب مليكة ومحيد بن عبد احلارث واملسور بن خمرمة وأم سلمة وعبد اهللا بن جعفر وعن عثمان بن عف

الرمحن الزهري وذكوان موىل عائشة وعباد بن عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن السائب وعبد اهللا بن مولة وعبيد بن أيب مرمي وعلقمة 
  .بن وقاص والقاسم بن حممد ويعلى بن مملك وحيىي بن حكيم بن صفوان بن أمية وطائفة

  .فتيا صاحب حديث وإتقان معدود يف طبقة عطاء وقد ويل القضاء البن الزبري واألذان أيضاًوكان عاملاً م

    

حدث عنه رفيقه عطاء بن أيب رباح وذلك يف صحيح مسلم وعمرو ابن دينار وعبد العزيز بن رفيع وأيوب السختياين ومحيد الطويل 
عمر بن سعيد بن أيب حسني وعثمان بن األسود وعبد الواحد بن وحبيب بن الشهيد وابن جريج وأبو العميس عتبة بن عبد اهللا و

أمين وحامت بن أيب صغرية وعبد اجلبار بن الورد وزنفل العريف وأبو هالل حممد بن سليم ونافع بن عمر اجلمحي والليث وابن هليعة 
لتوأم وابن أخيه عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي ويزيد بن إبراهيم التستري وأبو عامر اخلزاز وعبد اهللا بن املؤمل وعبد اهللا بن حيىي ا
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  .وعدة

  .وثقه أبو زرعة وأبو حامت

  .قال البخاري ومجاعة مات سنة سبع عشرة ومئة

  .قلت كان من أبناء الثمانني

د بن إمساعيل أخربنا أبو الفضل أمحد بن تاج األمناء وأبو عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون عن عبد املعز بن حممد البزاز أخربنا حمم
الفضيلي أخربنا سعيد بن أيب سعيد العباد حدثنا عبيد اهللا بن حممد الفامي حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن 

إن بين هشام بن املغرية استأذنوين أن "أيب مليكة عن املسور بن خمرمة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول 
كحوا ابنتهم علي بن أيب طالب فال آذن مث ال آذن إال أن يريد ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم فإمنا هي بضعة مين ين

  .أخرجه اجلماعة سوى ابن ماجه عن قتيبة" يريبين ما راا ويؤذيين ما آذاها

  بالل بن سعد

  .يخ أهل دمشق كان ألبيه سعد صحبةابن متيم السكوين اإلمام الرباين الواعظ أبو عمرو الدمشقي ش

  .حدث عن أبيه وعن معاوية وجابر بن عبد اهللا وهو قليل احلديث

  .روى عنه األوزاعي وعبد اهللا بن العالء بن زبر وعبد الرمحن بن يزيد ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز

  .وكان بليغ املوعظة حسن القصص نفاعا للعامة

ى شيء مل نسمع أحداً قوي عليه كان له كل يوم وليلة ألف ركعة وثقه أمحد العجلي وبعضهم قال األوزاعي كان من العبادة عل
  .يشبهه باحلسن البصري

  .قال أبو زرعة النصري كان ألهل الشام كاحلسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهري الصوت

  . بالل بن سعدقال عبد امللك بن حممد حدثنا األوزعي قال مل أمسع واعظا قط أبلغ من

وقال عبد الرمحن بن يزيد بن متيم مسعته يقول يا أهل التقى إنكم مل ختلقوا للفناء وإمنا تنقلون من دار إىل دار كما نقلتم من 
  .األصالب إىل األرحام ومن األرحام إىل الدنيا ومن الدنيا إىل القبور ومن القبور إىل املوقف ومن املوقف إىل اخللود يف جنة أو نار

أخربنا أمحد بن إسحاق أخربنا الفتح بن عبد السالم أخربنا هبة اهللا بن احلسني أخربنا ابن النقور حدثنا عيسى بن اجلراح أخربنا أبو 
بكر بن نريوز حدثنا حممد بن املثىن حدثنا الوليد بن مسلم مسعت األوزاعي يقول مسعت بالل بن سعد يقول التنظر إىل صغر اخلطيئة 

  . عصيتولكن انظر من

قال أبو القاسم ابن عساكر كان بالل بن سعد إمام جامع دمشق فقال الوليد بن مسلم كان إمام اجلامع وإذا كرب مسع صوته من 
  .األوزاع وتبني قراءته من العقبة اليت فيها دار الصيارفة مل يكن هذا العمران

  .رج اخلليفةقال الضحاك بن عثمان رأيته يعظ يف املصلى إىل جانب املنرب حىت خي

  .وقال األوزاعي مسعته يقول واهللا لكفى به ذنبا أن اهللا يزهدنا يف الدنيا وحنن نرغب فيها

وقال األوزاعي خرجوا يستسقون بدمشق وفيهم بالل بن سعد فقام فقال يا معشر من حضر ألستم مقرين باإلساءة؟ قلنا نعم قال 
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  . وقد أقررنا باإلساءة فاعف عنا واسقنا قال فسقينا يومئذالتوبة" ما على احملسنني من سبيل: "اللهم إنك قلت

  .تويف بالل سنة نيف وعشرة ومئة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد الغرايف بالثغر أخربنا حممد بن أمحد احلافظ أخربنا أبو بكر بن الزاغوين أخربنا أبو نصر الزينيب أخربنا 
ا حممد بن أيب مسينة حدثنا صاحل بن بيان حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن أبو طاهر الذهيب حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثن

األعراف قال الصالة يف النعلني وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف " خذوا زينتكم عند كل مسجد"مهران عن ابن عباس 
إن جربيل عليه السالم : "ا رأيناك خلعت فخلعنا قالنعليه قال فخلعهما فخلع الناس فلما قضى الصالة قال مل خلعتم نعالكم؟ قالو

  .إسناده واه لضعف صاحل وشيخه" أتاين فقال إن فيهما دم حيضة

  أبو الحباب سعيد بن يسار

  .املدين موىل أم املؤمنني ميمونة وقيل بل موىل احلسن بن علي

    

  .حدث عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وابن عباس وعبد اهللا ابن عمر

روى عنه ابن أخته معاوية بن أيب مزرد وسعيد املقربي وأبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن وحيىي بن سعيد وابن عجالن وحممد بن 
  .إسحاق وآخرون

  .وكان من العلماء األثبات تويف سنة ست عشرة ومئة وقيل تويف سنة سبع عشرة ومئة باملدينة

  أبو المليح

  .أقيشر اهلذيل الكويف مث البصري أحد األثبات قيل امسه عامر وقيل زيدابن أسامة بن عمري بن عامر بن 

  .حدث عن أبيه وعن عائشة وعوف بن مالك األشجعي وبريدة بن احلصيب وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وابن عباس ومجاعة

  . وآخرونروى عنه قتادة وأيوب وأبو بشر جعفر بن إياس وخالد احلذاء وحجاج بن أرطاة وأبو بكر اهلذيل

  .وكان متوليا على األبلة أرخ وفاته أبو بكر بن أيب عاصم وابن سعد سنة اثنيت عشرة ومئة

  نافع

  .اإلمام املفيت الثبت عامل املدينة أبو عبد اهللا القرشي مث العدوي العمري موىل ابن عمر وراويته

 سلمة وأيب لبابة بن عبد املنذر وصفية بنت أيب عبيد روى عن ابن عمر وعائشة وأيب هريرة ورافع بن خديج وأيب سعيد اخلدري وأم
  .زوجة مواله وسامل وعبد اهللا وعبيد اهللا وزيد أوالد مواله وطائفة

وعنه الزهري وأيوب السختياين وعبيد اهللا بن عمر وأخوه عبد اهللا وزيد بن واقد ومحيد الطويل وأسامة بن زيد وابن جريج وعقيل 
 وابن عون ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ويونس بن عبيد ويونس بن يزيد وإمساعيل بن أمية وابن عمه وبكري بن عبد اهللا بن األشج

أيوب بن موسى ورقبة بن مصقلة وحنظلة بن أيب سفيان وحفص بن عنان اليمامي وخالد بن زياد الترمذي متأخر وعبد اهللا بن 
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بن جعفر وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وعبد العزيز بن أيب رواد سعيد بن أيب هند وعبد اهللا بن سليمان الطويل وعبد احلميد 
وعمر وأبو بكر ولدا نافع وحممد بن إسحاق وابن أيب ذئب وابن أيب ليلى وحممد بن عجالن والزبيدي وشعيب بن أيب محزة وأبو 

ألوزاعي والضحاك بن عثمان معشر جنيح وهشام بن الغاز ومهام بن حيىي وهشام بن سعد ومحيد بن زياد وحجاج بن أرطاة وا
ومالك بن مغول وزيد وعاصم وواقد وأبو بكر وعمر بنو حممد بن زيد العمري وجرير بن حازم وجويرية بن أمساء وفليح بن 

  .سليمان ومالك والليث ونافع بن أيب نعيم وخلق سواهم

 اهللا الكتيب أخربنا حممد بن حممد الزينيب أخربنا حممد أخربنا علي بن أمحد العلوي أخربنا حممد بن أمحد القطيعي أخربنا حممد بن عبيد
بن عبد الرمحن املخلص حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومئتني حدثنا القطاف بن خالد 

ا باملوت وكان إذا نودي املخزومي حدثنا نافع أنه أقبل مع ابن عمر من مكة حىت إذا كان ببعض الطريق لقيه خرب من امرأته أ
للمغرب نزل مكانه فصلى فلما كانت تلك العشية نودي باملغرب فسار حىت أمسى وظننا أنه نسي فقلنا الصالة فسار حىت إذا كاد 
الشفق يغيب نزل فصلى املغرب وغاب الشفق فصلى العتمة مث أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . جد به السري أخرجه النسائي عن قتيبة عن العطاف فوقع بدال عالياإذا

  .قال النسائي أول طبقة من أصحاب نافع أيوب وعبيد اهللا ومالك

  .الطبقة الثانية صاحل بن كيسان وابن عون وابن جريج وحيىي بن سعيد

  .الثالثة موسى بن عقبة وإمساعيل بن أمية وأيوب بن موسى

  .د وجويرية بن أمساء والليثالرابعة يونس بن يزي

  .اخلامسة ابن عجالن وابن أيب ذئب والضحاك بن عثمان

  .السادسة سليمان بن موسى وبرد بن سنان وابن أيب رواد

  .السابعة عبد الرمحن السراج وعبيد اهللا بن األخنس

  .ن سعدالثامنة ابن إسحاق وأسامة بن زيد وعمر بن حممد وصخر بن جويرية ومهام بن حيىي وهشام ب

  .التاسعة ليث بن أيب سليم وحجاج بن أرطاة وأشعث بن سوار وعبد اهللا بن عمر

  .العاشرة إسحاق بن أيب فروة وأبو معشر وعبد اهللا بن نافع وعثمان الربي وطائفة

  .قال البخاري أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

  . ابن عمر إىل أهل مصر يعلمهم السننقال عبيد اهللا بن عمر بعث عمر بن عبد العزيز نافعا موىل

  .األصمعي حدثنا العمري عن نافع قال دخلت مع موالي على عبد اهللا بن جعفر فأعطاه يف اثين عشر ألفاً فأىب وأعتقين أعتقه اهللا

مل ونافع ما وروى زيد بن أيب أنيسة عن نافع قال سافرت مع ابن عمر بضعا وثالثني حجة وعمرة قال أمحد بن حنبل إذا اختلف سا
  .أقدم عليهما

    

قال ابن وهب قال مالك كنت آيت نافعا وأنا حدث السن ومعي غالم يل فيقعد وحيدثين وكان صغري النفس وكان يف حياة سامل ال 
  .يفيت شيئاً
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  .وعجمةمطرف بن عبد اهللا عن مالك قال كان يف نافع حدة مث حكى مالك أنه كان يالطفه ويداريه ويقال كان يف نافع لكنة 

  .قال إمساعيل بن أمية كنا نرد على نافع اللحن فيأىب

  .وروى حممد بن عمر الواقدي عن مجاعة قالوا كان كتاب نافع الذي مسعه من ابن عمر صحيفة فكنا نقرؤها

 من أبيك؟ قال يونس بن يزيد قال نافع من يعذرين من زهريكم يأتيين فأحدثه عن ابن عمر مث يذهب إىل سامل فيقول هل مسعت هذا
  .فيقول نعم فيحدث به عن سامل ويدعين والسياق من عندي

ابن وهب عن مالك كنت آيت نافعا وأنا غالم حديث السن فيرتل وحيدثين وكان جيلس بعد الصبح يف املسجد ال يكاد يأتيه أحد 
ة الصبح يلتف بكساء له فإذا طلعت الشمس خرج وكان يلبس كساء ورمبا وضعه على فمه اليكلم أحداً وكنت أراه بعد صال

  .أسود

  .إمساعيل بن أيب أويس عن أبيه كنا خنتلف إىل نافع وكان سيئ اخللق فقلت ما أصنع ذا العبد فتركته ولزمه غريي فانتفع به

  .معمر كان أيوب السختياين حيدثنا عن نافع ونافع حي وقال مالك إذا قال نافع شيئاً فاختم عليه

  . نافع ثقة نبيلوقال عبد الرمحن بن خراش

  .وروى أيوب أن عمر بن عبد العزيز وىل نافعا صدقات اليمن

ابن سعد أخربنا حممد بن عمر حدثين نافع بن أيب نعيم وإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة وابن أيب فروة قالوا كان كتاب نافع الذي مسعه 
  . حدثنا نافع؟ فيقول نعممن ابن عمر يف صحيفة فكنا نقرؤها عليه فيقول يا أبا عبد اهللا أتقول

  .األصمعي عن نافع بن أيب نعيم عن نافع أنه قيل له قد كتبوا علمك قال كتبوا؟ قيل نعم قال فليأتوا به حىت أقومه

  .عبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن أبيه عن نافع أنه ملا احتضر بكى فقيل ما يبكيك؟ قال ذكرت سعدا وضغطة القرب

  .تويف نافع سنة سبع عشرة ومئة وشذ اهليثم بن عدي وأبو عمر الضرير فقاال مات سنة عشرين ومئة: يد ومجاعةقال محاد بن ز

  .كنا نرد نافعا عن اللحن فيأىب ويقول ال إال الذي مسعته: قال إمساعيل بن أمية

ين وقيل كابلي واألرجح أنه فارسي وقد اختلف يف حمتد نافع على أقوال فقيل هو بربري وقيل نيسابوري وقيل ديلمي وقيل طالقا
  .احملتد يف اجلملة

قال النسائي أثبت أصحاب نافع مالك مث أيوب مث عبيد اهللا مث حيىي بن سعيد مث ابن عون مث صاحل بن كيسان مث موسى بن عقبة مث 
  .ابن جريج مث كثري بن فرقد مث الليث بن سعد

يث وسامل أجل منه لكن أحاديث نافع الثالثة أوىل بالصواب وبلغنا أم وقد اختلف سامل و نافع على ابن عمر يف ثالثة أحاد
تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مواله فقال ميمون بن مهران إمنا قال هذا نافع بعد ما كرب وذهب عقله وروي 

  .ول يأتيها مقبلة ومدبرة يف الفرجأن ساملا قالوا له هذا عن نافع فقال كذب العبد أو أخطأ العبد إمنا كان عمر يق

وعن أيب إبراهيم املنذر احلزامي قال ما مسعت من هشام بن عروة رفثا قط إال يوما واحداً أتاه رجل فقال يا أبا املنذر نافع موىل ابن 
 خري واهللا وأفضل عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد اهللا بن الزبري فقال كذب عدو اهللا وما يدري نافع عاض بظر أمه عبد اهللا

  .من عروة

قلت وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحرمي أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح ملا كان صرحيا بل حيتمل أنه أراد بدبرها من 
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  .ورائها يف القبل وقد أوضحنا املسألة يف مصنف مفيد ال يطالعه عامل إال ويقطع بتحرمي ذلك

  . سنة سبع عشرة ومئة وقال ابن عيينة وأمحد بن حنبل سنة تسع عشرة ومئةقد ذكرنا أن األصح وفاة نافع

  .وقول ميمون بن مهران كرب وذهب عقله قول شاذ بل اتفقت األمة على أنه حجة مطلقا

  .قال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث

  .وقال العجلي والنسائي مدين ثقة

  .وقال ابن خراش ثقة نبيل

  علي بن رباح

  .شيب بن يينع اإلمام الثقة أبو موسى اللخمي املصريابن قصري بن ق

مسع من عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأيب قتادة األنصاري وأيب هريرة وفضالة بن عبيد وعبد اهللا بن عمرو وطائفة من الصحابة 
  .وعمر دهراً طويالً

  .ن سويد وعدةحدث عنه ابنه موسى بن علي فأكثر ويزيد بن أيب حبيب ومحيد بن هانئ ومعروف ب

    

وكان من كبار علماء التابعني وله وفادة على معاوية وقد قال كنت خلف مؤديب فسمعته يبكي فقلت مالك؟ قال قتل أمري املؤمنني 
  .عثمان وكنت بالشام

عد بن أيب قال ابن يونس قيل إنه ولد عام الريموك قال وذهبت عينه يوم غزوة ذات الصواري يف البحر مع األمري عبد اهللا بن س
سرح يف سنة أربع وثالثني وكانت له مرتلة من األمري عبد العزيز بن مروان وهو الذي زف بنته أم البنني إىل الشام حىت عمل 

  .عرسها على الوليد بن عبد امللك مث إن عبد العزيز تغري عليه فأغزاه إىل إفريقية فلم يزل مرابطا ا إىل أن مات

  . ما علمت إال خرياًسئل عنه أمحد بن حنبل فقال

  .قال أبو عبد الرمحن املقرئ كانت بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي قتلوه فبلغ ذلك رباحا فغري اسم ابنه

قيل تويف علي سنة أربع عشرة ومئة وقال احلسن بن علي العداس تويف سنة سبع عشرة ومئة وعلى أن يكون ولد عام الريموك فقد 
  .وقيل إن حديثه من مخس مئة حديث إىل ست مئةتعدى املئة رمحه اهللا 

  المسيب

  .ابن رافع الفقيه الكبري أبو العالء األسدي الكاهلي كويف ثبت

  .حدث عن جابر بن مسرة وأيب سعيد اخلدري والرباء بن عازب وطائفة

  .روى عنه ابنه العالء واألعمش ومنصور وأبو إسحاق وآخرون

  . من الرباء وعامر بن عبدةقال ابن معني مل يسمع من صحايب إال
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  .وقيل إن عمر بن هبرية األمري أراد أن يويل املسيب القضاء فقال ما يسرين وإن سواري مسجدكم يل ذهباً

  .قيل تويف سنة مخس ومئة

  عون بن عبد اهللا

  .ابن عتبة بن مسعود اإلمام القدوة العابد أبو عبد اهللا اهلذيل الكويف أخو فقيه املدينة عبيد اهللا

دث عن أبيه وأخيه وابن املسيب وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وطائفة وحدث عن عائشة وأيب هريرة لكن قيل روايته عنهما ح
  .مرسلة وأرسل أيضاً عن عم أبيه عبد اهللا بن مسعود

حل بن صاحل حدث عنه إسحاق بن يزيد اهلذيل وحنظلة بن أيب سفيان ومالك بن مغول وحممد بن عجالن وأبو حنيفة ومسعر وصا
  .بن حي واملسعودي ومجاعة

  .وثقه أمحد وغريه وقال علي بن املديين صلى عون خلف أيب هريرة

وقال ابن سعد ملا ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة جاءه راحالً إليه عون بن عبد اهللا وموسى بن أيب كثري وعمر بن ذر فكلموه يف 
  .ء منه قال وكان عون ثقة يرسل وقال البخاري عون مسع أبا هريرةاإلرجاء وناظروه فزعموا أنه مل خيالفهم يف شي

وقال األصمعي كان من آدب أهل املدينة وأفقههم كان مرجئا مث تركه وقيل خرج مع ابن األشعث وفر فأمنه حممد بن مروان 
مري رجال إن قعدت عنه عتب وإن جئته باجلزيرة وتعلم منه ولده مروان فبلغنا أن أباه قال كيف رأيت ابن أخيك قال ألزمتين أيها األ

حجب وإن عاتبته صخب وإن صاخبته غضب فتركه ولزم عمر بن عبد العزيز فكانت له منه مكانة وقد كان طال مقام جرير بباب 
  : عمر بن عبد العزيز فكتب إىل عون ذه األبيات

 زمانك إني قد مضى زمني هذا  أيها القارئ المرخي عمامته يا

  أني لدى الباب كالمصفود في قرن  نا إن كنت القيهخليفت أبلغ

روى جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال كان عون بن عبد اهللا يقص فإذا فرغ أمر جارية له أن تعظ وتطرب فأردت أن أرسل إليه 
  .إنك من أهل بيت صدق وإن اهللا مل يبعث نبيه باحلمق وصنيعك هذا محق

 عن ثابت البناين قال كان لعون جارية يقال هلا بشرة تقرأ بأحلان فقال هلا يوما اقرئي على زيد بن عوف حدثنا سعيد بن زرىب
إخواين فكانت تقرأ بصوت وجيع حزين فرأيتهم يلقون العمائم ويبكون فقال هلا يوما يا بشرة قد أعطيت بك ألف دينار حلسن 

  .صوتك اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا

  .تويف سنة بضع عشرة ومئة

  ععون 

  .ابن أيب جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي الكويف

  .روى عن أبيه واملنذر بن جرير بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن مسري
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  .حدث عنه مالك بن مغول وحجاج بن أرطاة وعمر بن أيب زائدة وشعبة وسفيان الثوري وقيس بن الربيع

  .وثقه حيىي بن معني مات قبل سنة عشرين ومئة

  محمد بن زيد ع

  .بن عبد اهللا بن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أبو عاصم العدوي العمري املدينا

  .حدث عن جده ابن عمر وسعيد بن زيد وابن عباس

  .حدث عنه أوالده اخلمسة عاصم وواقد وزيد وعمر وأبو بكر واألعمش وآخرون

  .عليه وما وصله بشيءوثقه أبو حامت وهو قليل احلديث قيل إنه وفد على هشام بن عبد امللك فتباخل 

  محمد بن عباد ع

    

  .ابن جعفر القرشي املخزومي املكي

  .يروي عن جده ألمه عبد اهللا بن السائب املخزومي وأيب هريرة وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وعدة وهو من العلماء األثبات

  .حدث عنه زياد بن سعد وابن جريج واألوزاعي وآخرون

  موسى بن يسار م د س ق

  .رمي موالهم املدين عم صاحب املغازياملخ

  .مسع أبا هريرة

  .وعنه ابن أخيه حممد بن إسحاق وداود بن قيس الفراء وعبد الرمحن بن الغسيل

  .وثقه حيىي بن معني

  عبادة خ م

  .ابن الوليد بن عبادة بن الصامت الفقيه أبو الصامت األنصاري مدين حجة وهو أخو حيىي

  .شة ومجاعةيروي عن جده وأيب أيوب وعائ

  .وعنه أبو حزرة يعقوب بن جماهد وحيىي بن سعيد وعبيد اهللا بن عمر وابن إسحاق

  .وثقه أبو زرعة

  موسى بن وردان د، ت، ق
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  .اإلمام الواعظ أبو عمر العامري موالهم املصري القاص موىل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح

 وأنس بن مالك وعن سعيد بن املسيب وغريهم وأرسل عن أيب روى عن أيب هريرة وكعب بن عجرة وأيب سعيد اخلدري وجابر
  .الدرداء ومجاعة

حدث عنه احلسن بن ثوبان وحممد بن أيب محيد وعياش بن عباس القتباين والليث بن سعد وابن هليعة وطائفة آخرهم ضمام بن 
  .إمساعيل وكان صاحب ثروة وجتارة

 ابن معني ضعيف وروى عباس عن ابن معني صاحل وروى عثمان الدارمي عنه قال أبو داود ثقة وقال أبو حامت ليس به بأس وقال
  .ليس بالقوي

  .قال ابن يونس تويف سنة سبع عشرة ومئة

  سالم بن أبي الجعد ع

  .األشجعي الغطفاين موالهم الكويف الفقيه أحد الثقات

ابن بشري وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وأنس بن روى عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجابر وابن عباس والنعمان 
  .مالك وأبيه أيب اجلعد رافع ومجاعة ويروي عن عمر وعن علي وذلك منقطع على أن ذلك يف سنن النسائي فهو صاحب تدليس

  .حدث عنه احلكم وقتادة ومنصور واألعمش وحصني بن عبد الرمحن وآخرون

وقيل مات سنة إحدى ومئة وحديثه خمرج يف الكتب الستة وكان . ة ويقال قبل املئةوكان من نبالء املوايل وعلمائهم مات سنة مئ
طالبة للعلم كان يكتب قال منصور كان سامل إذا حدث حدث فأكثر وكان إبراهيم إذا حدث جزم فقلت إلبراهيم فقال إن ساملا 

  .كان يكتب

خصوا لسامل بن أيب اجلعد أن يبيع والء موىل له من عمرو بن قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب أن علقمة واألسود وابن نضيلة ر
  .حريث بعشرين ألفاً يستعني ا على عبادته

قال ابن سعد قالوا تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز وقال أبو نعيم بل مات يف خالفة سليمان وكان ثقة كثري احلديث مث قال 
وهم :  واثنان مرجئان واثنان خارجيان فكان أبوهم يقول قد خالف اهللا بينكم قلتوقالوا كان أليب اجلعد ستة بنني فاثنان شيعيان

  .عبيد وعمران وزياد ومسلم وعبد اهللا

  .قال ابن املديين مل يلق سامل عائشة ولقي ابن عباس وعبد اهللا بن عمرو واملغرية بن شعبة وابن عمر وطائفة

  عدي بن الرقاع

  .امللك وهاجى جرير بن اخلطفى وقيل كان أبرص آية يف الشعرالعاملي الشاعر مدح الوليد بن عبد 

  : أما

  عدي بن زيد
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ابن احلمار العبادي التميمي النصراين فجاهلي من فحول الشعراء ذكرته للتمييز وهو أحد الفحول األربعة الذين هم هو وطرفة بن 
  .العبد وعبيد بن األبرص وعلقمة بن عبدة

  : مار مبعجمة مضمومة وهو القائلوأما صاحب األغاين فقيد جده اخل

 عاد من بعدهم وثمود ثم  أهل الديار من قوم نوح أين

 آباؤهم وأين الجدود أين  آباؤنا وأين بنوهم أين

 قد حان منا ورود وأرانا  منهج المنايا فبادوا سلكوا

  ط أفضت إلى التراب الخدود  بينما هم على األسرة واألنما

 بعد ذاك الوعيد والموعود  كنلم ينقض الحديث ول ثم

 عنهم صعوطهم واللدود ضل  بعدهم لحقوهم وأطباء

 أدنى للموت ممن يعود هو  أضحى يعود مريضا وصحيح

  : وهذه الكلمة السائرة له أيضاً

 أأنت المبرأ الموفور ر  أيها الشامت المعير بالده

  .فذكر القصيدة وأظنه مات يف الفترة واهللا أعلم

  عبد الملكسليمان بن 

    

ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية اخلليفة أبو أيوب القرشي األموي بويع بعد اخيه الوليد سنة ست وتسعني وكان له دار 
  .كبرية مكان طهارة جريون وأخرى أنشأها للخالفة بدرب حمرز وعمل هلا قبة شاهقة صفراء

شأ بالبادية مات بذات اجلنب ونقش خامته أومن باهللا خملصا وأمه وأم الوليد هي وكان دينا فصيحا مفوها عادال حمبا للغزو يقال ن
  .والدة بنت العباس بن حزن العبسية

  .ولسليمان من البنني يزيد وقاسم وسعيد وحيىي وعبيد اهللا وعبد الواحد واحلارث وغريهم

  . صاحلوا على بناء مسجدهاجهز جيوشه مع أخيه مسلمة برا وحبرا ملنازلة القسطنطينية فحاصرها مدة حىت

وكان أبيض كبري الوجه مقرون احلاجب مجيال له شعر يضرب منكبيه عاش تسعا وثالثني سنة قسم أمواالً عظيمة ونظر يف أمر 
الرعية وكان ال بأس به وكان يستعني يف أمر الرعية بعمر بن عبد العزيز وعزل عمال احلجاج وكتب إن الصالة كانت قد أميتت 

  . بوقتها وهم باإلقامة ببيت املقدس مث نزل قنسرين للرباط وحج يف خالفتهفأحيوها

وقيل رأى باملوسم اخللق فقال لعمر بن عبد العزيز أما ترى هذا اخللق الذين ال حيصيهم إال اهللا وال يسع رزقهم غريه قال يا أمري 
  .املؤمنني هؤالء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك فبكى وقال باهللا أستعني

  .وعن ابن سريين قال يرحم اهللا سليمان افتتح خالفته بإحياء الصالة واختتمها باستخالفه عمر
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  .وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء

وكان من األكلة حىت قيل إنه أكل مرة أربعني دجاجة وقيل أكل مرة خروفا وست دجاجات وسبعني رمانة مث أيت مبكوك زبيب 
قال لرجاء بن حيوة الكندي من هلذا األمر؟ قال ابنك غائب قال فاآلخر؟ قال صغري قال فمن ترى؟ طائفي فأكله وملا مرض بدابق 

قال عمر بن عبد العزيز قال أختوف إخويت قال ول عمر مث من بعده يزيد بن عبد امللك وتكتب كتابا وختتمه وتدعوهم إىل بيعة من 
البيعة فاقتلوه وفعل ذلك ومت مث كفن سليمان يف عاشر صفر سنة تسع فيه قال لقد رأيت وكتب العهد ومجع الشرط وقال من أىب 

وتسعني وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وقيل عاش أربعني سنة وخالفته سنتان وتسعة أشهر وعشرون يوما عفا اهللا عنه يف آل 
  .مروان نصب ظاهر سوى عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

يل الديار املصرية بعد عبد العزيز ابن مروان إىل أن صرف بقرة بن شريك سنة تسعني وويل غزو أخوه عبد اهللا بن عبد امللك األمري و
الروم فأنشأ مدينة املصيصة وله دار بدمشق قيل مات بسر بن سعيد الفقيه فما ترك كفنا ومات سنة مئة عبد اهللا هذا فخلف مثانني 

  .مد ذهب

  عمر بن عبد العزيز ع

 العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب اإلمام احلافظ العالمة اتهد الزاهد ابن مروان بن احلكم بن أيب
  .العابد السيد أمري املؤمنني حقا أبو حفص القرشي األموي املدين مث املصري اخلليفة الزاهد الراشد أشج بين أمية

ن سعد واستوهب منه قدحا شرب منه النيب صلى اهللا عليه حدث عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب والسائب بن يزيد وسهل اب
  .وسلم وأم بأنس بن مالك فقال ما رأيت أحداً أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفىت

 وعامر وحدث أيضاً عن سعيد بن املسيب وعروة وأيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب بكر بن عبد الرمحن وعبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ
  .بن سعد ويوسف بن عبد اهللا بن سالم وطائفة وأرسل عن عقبة بن عامر وخولة بنت حكيم وغريهم

  .وكان من أئمة االجتهاد ومن اخللفاء الراشدين رمحة اهللا عليه

اين حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه وأبو بكر بن حزم ورجاء بن حيوة وابن املنكدر والزهري وعنبسة بن سعيد وأيوب السختي
وإبراهيم بن عبلة وتوبة العنربي ومحيد الطويل وصاحل بن حممد بن زائدة الليثي وابنه عبد العزيز بن عمر وأخوه زبان وصخر بن عبد 
اهللا بن حرملة وابنه عبد اهللا بن عمر وعثمان بن داود اخلوالين وأخوه سليمان بن داود وعمر ابن عبد امللك وعمر بن عامر البجلي 

اجر وعمري بن هاىنء العنسي وعيسى بن أيب عطاء الكاتب وغيالن بن أنس وكاتبه ليث بن أيب رقية وأبو هاشم مالك وعمرو بن مه
بن زياد وحممد بن أيب سويد الثقفي وحممد بن قيس القاص ومروان بن جناح ومسلمة بن عبد امللك األمري والنضر بن عريب وكاتبه 

بو طعمة والوليد بن هشام املعيطي وحيىي بن سعيد األنصاري ويعقوب بن عتبة بن املغرية نعيم بن عبد اهللا القيين ومواله هالل أ
  .وخلق سواهم

    

قال ابن سعد يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل املدينة فقال أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب قالوا ولد سنة ثالث 
  .روى حديثاً كثرياً وكان إمام عدل رمحه اهللا ورضي عنهوستني قال وكان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع و
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  .وقال الزبري بن بكار وإخوته من أبويه عاصم وأبو بكر وحممد

وقال الفالس مسعت اخلرييب يقول األعمش وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز وطلحة بن حيىي ولدوا سنة مقتل احلسني يعين سنة 
  .اط وغري واحد يف مولدهإحدى وستني وكذلك قال خليفة بن خي

وذكر صفته سعيد بن عفري أنه كان أمسر رقيق الوجه حسنه حنيف اجلسم حسن اللحية غائر العينني جببهته أثر نفحة دابة قد وخطه 
  .الشيب

 حافر وقال إمساعيل اخلطيب رأيت صفته يف بعض الكتب أبيض رقيق الوجه مجيال حنيف اجلسم حسن اللحية غائر العينني جببهته أثر
  .دابة فلذلك مسي أشج بين أمية وقد وخطه الشيب

قال ضمرة بن ربيعة دخل عمر بن عبد العزيز إىل إصطبل أبيه وهو غالم فضربه فرس فشجه فجعل أبوه ميسح عنه الدم ويقول إن 
  .كنت أشج بين أمية إنك إذاً لسعيد

 غالم صغري فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ قال ذكرت وروى ضمام بن إمساعيل عن أيب قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو
  .املوت قال وكان يومئذ قد مجع القرآن فبكت أمه حني بلغها ذلك

أبو خيثمة حدثنا املفضل بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند قال دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب يعين بابا من أبواب 
 القوم بعث إلينا هذا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن وزعم أنه يكون خليفة بعده ويسري املسجد باملدينة فقال رجل من

  .بسرية عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال فقال لنا داود فواهللا ما مات حىت رأينا ذلك فيه

  .قيل إن عمر بن اخلطاب قال إن من ولدي رجالً بوجهه شتر ميأل األرض عدالً

لة عن عبيد اهللا بن عمرو عن نافع قال قال ابن عمر يا ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر ميلؤها عدال كما مبارك بن فضا
  .ملئت ظلماً وجوراً

سعيد بن عفري حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إىل املدينة يتأدب ا وكتب إىل صاحل بن كيسان 
ات فأبطأ يوما عن الصالة فقال ما حبسك؟ قال كانت مرجليت تسكن شعري فقال بلغ من تسكني يتعاهده وكان يلزمه الصلو

  .شعرك أن تؤثره على الصالة وكتب بذلك إىل والده فبعث عبد العزيز رسوال إليه فما كلمه حىت حلق شعره

 اهللا أن عمر ينتقص عليا فأقبل عليه فقال مىت وكان عمر بن عبد العزيز خيتلف إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا يسمع منه العلم فبلغ عبيد
بلغك أن اهللا تعاىل سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم قال فعرف ما أراد فقال معذرة إىل اهللا وإليك ال أعود فما مسع عمر 

  .بعدها ذاكرا عليا رضي اهللا عنه إال خبري

د العزيز أن أباه ويل مصر وهو حديث السن يشك يف بلوغه فأراد نقل الزبري بن بكار عن العتيب أن أول ما استبني من عمر بن عب
إخراجه فقال يا أبت أو غري ذلك؟ لعله أن يكون أنفع يل ولك ترحلين إىل املدينة فأقعد إىل فقهاء أهلها وأتأدب بآدام فوجهه إىل 

روان عند وفاة أبيه وخلطه بولده وقدمه على كثري املدينة فاشتهر ا بالعلم والعقل مع حداثة سنه قال مث بعث إليه عبد امللك بن م
  : منهم وزوجه بابنته فاطمة اليت قيل فيها

  أخت الخالئف والخليفة زوجها  الخليفة والخليفة جدها بنت
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  .وكان الذين يعيبون عمر ممن حيسده بإفراطه يف النعمة واختياله يف املشية

  . من سنة ست ومثانني إىل سنة ثالث وتسعنيوقال أبو مسهر ويل عمر املدينة يف إمرة الوليد

  .قلت ليس له آثار سنة ثنتني وسبعني باملدينة وال مساع من جابر بن عبد اهللا ولو كان ا وهو حدث ألخذ عن جابر

  .وقال أبو بكر بن عياش حج بالناس عمر بن عبد العزيز غري مرة أوهلا سنة تسع ومثانني

ا ابن أيب الزناد عن أبيه قال ملا قدم عمر بن عبد العزيز املدينة واليا فصلى الظهر دعا بعشرة ابن سعد أخربنا حممد بن عمر حدثن
عروة وعبيد اهللا وسليمان بن يسار والقاسم وساملا وخارجة وأبا بكر بن عبد الرمحن وأبا بكر بن سليمان بن أيب حثمة وعبد اهللا بن 

 دعوتكم ألمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على احلق ما أريد أن أقطع أمراً إال عامر بن ربيعة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إين
برأيكم أو برأي من حضر منكم فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل ظالمة فأحرج باهللا على من بلغه ذلك إال أبلغين فجزوه 

  .خرياً وافترقوا

    

عة بن أيب عبد الرمحن شيئاً من قضاء عمر بن عبد العزيز إذ كان باملدينة فقال ربيعة الليث بن سعد حدثين قادم الرببري أنه ذاكر ربي
  .كأنك تقول أخطأ والذي نفسي بيده ما أخطأ قط

قال أبو زرعة عبد األحد بن أيب زرارة القتباين مسعت مالكاً يقول أتى فتيان إىل عمر بن عبد العزيز وقالوا إن أبانا تويف وترك ماال 
  :  محيد األجمي فأحضره عمر فلما دخل قال أنت القائلعند عمنا

  أخو الخمر ذو الشيبة األصلع  حميد الذي أمج داره

 وكان كريما فلم ينزع  المشيب على شربها أتاه

قال نعم قال ما أراين إال سوف أحدك إنك أقررت بشرب اخلمر وأنك مل ترتع عنها قال أيهات أين يذهب بك أمل تسمع اهللا 
  .الشعراء". وأم يقولون ما ال يفعلون: "إىل قوله" والشعراء يتبعهم الغاوون: "يقول

فقال أوىل لك يا محيد ما أراك إال قد أفلت وحيك يا محيد كان أبوك رجالً صاحلا وأنت رجل سوء قال أصلحك اهللا وأينا يشبه أباه 
يف وترك ماال عندك قال صدقوا وأحضره خبتم أبيهم وقال كان أبوك رجل سوء وأنت رجل صاحل قال إن هؤالء زعموا أن أباهم تو

  !.أنفقت عليهم من مايل وهذا ماهلم قال ما أحد أحق أن يكون هذا عنده منك فقال أيعود إيل وقد خرج مين؟

رسول اهللا ما صليت وراء إمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشبه صالة ب: العطاف بن خالد حدثنا زيد بن أسلم قال لنا أنس
  .من إمامكم هذا يعين عمر بن عبد العزيز قال زيد فكان عمر يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود

كنت مع أيب غداة عرفة فوقفنا لننظر لعمر ابن عبد العزيز وهو أمري احلاج فقلت يا أبتاه واهللا إين ألرى اهللا : قال سهيل بن أيب صاحل
راه دخل له يف قلوب الناس من املودة وأنت مسعت ابا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ملا أ: حيب عمر قال مل؟ قلت

  .احلديث". إذا أحب اهللا عبدا نادى جربيل إن اهللا قد أحب فالنا فأحبوه: "وسلم

  .وعن أيب جعفر الباقر قال لكل قوم جنيبة وإن جنيبة بين أمية عمر بن عبد العزيز إنه يبعث أمة وحده

  .روى الثوري عن عمرو بن ميمون قال كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تالمذة



الذهيب-سري أعالم النبالء  764  

معمر عن أخي الزهري قال كتب الوليد إىل عمر وهو على املدينة أن يضرب خبيب بن عبد اهللا بن الزبري فضربه أسواطاً وأقامه يف 
  .كان عمر إذا أثنوا عليه قال فمن يل خببيب رمحهما اهللا: الربد فمات قلت

قلت قد كان هذا الرجل حسن اخللق واخللق كامل العقل حسن السمت جيد السياسة حريصا على العدل بكل ممكن وافر العلم 
فقيه النفس ظاهر الذكاء والفهم أواهاً منيباً قانتاً هللا حنيفاً زاهداً مع اخلالفة ناطقا باحلق مع قلة املعني وكثرة األمراء الظلمة الذين 

حماققته هلم ونقصه أعطيام وأخذه كثرياً مما يف أيديهم مما أخذوه بغري حق فما زالوا به حىت سقوه السم فحصلت له ملوه وكرهوا 
  .الشهادة والسعادة وعد عند أهل العلم من اخللفاء الراشدين والعلماء العاملني

عزيز وحنن نرى أنه حيتاج إلينا فما كنا معه إال مبشر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال أتينا عمر بن عبد ال
تالمذة وكذلك جاء عن جماهد وغريه ويف املوطأ بلغين أن عمر بن عبد العزيز حني خرج من املدينة التفت إليها فبكى مث قال يا 

  .مزاحم أختشى أن نكون ممن نفته املدينة

يقول خرجت من املدينة وما من رجل أعلم مين فلما قدمت الشام ابن إسحاق عن إمساعيل بن أيب حكيم مسعت عمر بن عبد العزيز 
  .نسيت

  .معمر عن الزهري قال مسرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فحدثته فقال كل ما حدثته الليلة فقد مسعته ولكنك حفظت ونسينا

اً بني عينيه قال فجلست وليس عنده عقيل عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز أخربه أن الوليد أرسل إليه بالظهرية فوجده قاطب
إال ابن الريان قائم بسيفه فقال ما تقول فيمن يسب اخللفاء أترى أن يقتل فسكت فانتهرين وقال مالك؟ فسكت فعاد ملثلها فقلت 

  .لنابهفإين أرى أن ينكل فرفع رأسه إىل ابن الريان فقال إنه فيهم : أقتل يا أمري املؤمنني قال ال ولكنه سب اخللفاء قلت

عن عبد العزيز بن يزيد األيلي قال حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز فأصام برق ورعد حىت كادت تنخلع قلوم فقال 
سليمان يا أبا حفص هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو مسعت ا؟ قال يا أمري املؤمنني هذا صوت رمحة اهللا فكيف لو مسعت صوت 

  .عذاب اهللا

    

  .نة عن رجل قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهلهوروى ابن عيي

عبد العزيز بن املاجشون حدثنا عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال عمر إنا كنا نتحدث ويف لفظ يزعم الناس أن الدنيا ال 
 بن عمر بوجهه شامة وكانوا يرون أنه هو تنقضي حىت يلي رجل من آل عمر يعمل مبثل عمل عمر قال فكان بالل ولد عبد اهللا

  .حىت جاء اهللا بعمر بن عبد العزيز أمه هي ابنة عاصم بن عمر رواه مجاعة عنه

جويرية عن نافع بلغنا أن عمر قال إن من ولدي رجال بوجهه شني يلي فيمأل األرض عدال قال نافع فال أحسبه إال عمر بن عبد 
  .العزيز

نافع قال كان ابن عمر يقول ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر يف وجهه عالمة ميأل األرض وروى عبيد اهللا بن عمر عن 
  .عدالً

  .تفرد به مبارك بن فضالة عنه وهو صدوق

ضمرة بن ربيعة عن السري بن حيىي عن رياح بن عبيدة قال خرج عمر بن عبد العزيز إىل الصالة وشيخ متوكىء على يده فقلت يف 



الذهيب-سري أعالم النبالء  765  

 فلما صلى ودخل حلقته فقلت أصلح اهللا األمري من الشيخ الذي كان يتكىء على يدك فقال يا رياح رأيته؟ نفسي هذا شيخ جاف
  .نعم قال ما أحسبك إال رجالً صاحلاً ذاك أخي اخلضر أتاين فأعلمين أين سأيل أمر األمة وإين سأعدل فيها: قلت

ة قال ملا ثقل سليمان بن عبد امللك رآين عمر بن عبد العزيز يف املدائين عن جرير بن حازم عن هزان بن سعيد حدثين رجاء بن حيو
الدار أخرج وأدخل وأتردد فقال يا رجاء أذكرك اهللا واإلسالم أن تذكرين ألمري املؤمنني أو تشري يب فواهللا ما أقوى على هذا األمر 

ذا األمر فقلت اتق اهللا فإنك قادم على اهللا فانتهرته وقلت إنك حلريص على اخلالفة فاستحىي ودخلت فقال يل سليمان من ترى هل
عمر بن عبد العزيز قال كيف أصنع بعهد عبد امللك إىل الوليد : تعاىل وسائلك عن هذا األمر وما صنعت فيه قال فمن ترى؟ قلت

د ابن عبد امللك جتعله من بعده قال أصبت جئين بصحيفة فأتيته بصحيفة فكتب عهد عمر ويزي: وإيل يف ابين عاتكة أيهما بقي قلت
من بعد مث دعوت رجاالً فدخلوا فقال عهدي يف هذه الصحيفة مع رجاء اشهدوا واختموا الصحيفة قال فلم يلبث أن مات فكففت 

  .مل يكن منذ اشتكى أسكن منه الساعة قالوا هللا احلمد: النساء عن الصياح وخرجت إىل الناس فقالوا كيف أمري املؤمنني؟ قلت

حدثين من شهد دابق وكان جمتمع غزو الناس فمات سليمان بدابق ورجاء بن حيوة صاحب أمره ومشورته خرج : قال ابن عيينة
إىل الناس فأعلمهم مبوته وصعد املنرب فقال إن أمري املؤمنني كتب كتابا وعهد عهدا وأعلمهم مبوته أفسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا نعم 

 رجل من بين عبد امللك قال وجيذبه الناس حىت سقط إىل األرض وقالوا مسعنا وقال هشام نسمع ونطيع إن كان فيه استخالف
  .وأطعنا فقال رجاء قم يا عمر وهو على املنرب فقال عمر واهللا إن هذا ألمر ما سألته اهللا قط

ابنك غائب قال الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن حسان الكناين قال ملا مرض سليمان بدابق قال يا رجاء أستخلف ابين؟ قال 
فاآلخر؟ قال هو صغري قال فمن ترى؟ قال عمر بن عبد العزيز قال أختوف بين عبد امللك أن ال يرضوا قال فوله ومن بعده يزيد بن 
عبد امللك وتكتب كتابا وختتمه وتدعوهم إىل بيعة خمتوم عليها قال فكتب العهد وختمه فخرج رجاء وقال إن أمري املؤمنني يأمركم 

عوا ملن يف هذا الكتاب قالوا ومن فيه؟ قال خمتوم وال ختربون مبن فيه حىت ميوت فامتنعوا فقال سليمان انطلق إىل أصحاب أن تباي
الشرط وناد الصالة جامعة ومرهم بالبيعة فمن أىب فاضرب عنقه ففعل فبايعوا قال رجاء فلما خرجوا أتاين هشام يف موكبه فقال قد 

سبحان اهللا يستكتمين أمري : أن يكون أمري املؤمنني أزاهلا عين فأعلمين ما دام يف األمر نفس قلتعلمت موقفك منا وأنا أختوف 
املؤمنني وأطلعك ال يكون ذاك أبداً فأدارين وأالصين فأبيت عليه فانصرف فبينا أنا أسري إذ مسعت جلبة خلفي فإذا عمر بن عبد 

ذا الرجل أختوف أن يكون جعلها إيل ولست أقوم ذا الشأن فأعلمين ما دام العزيز فقال يا رجاء قد وقع يف نفسي أمر كبري من ه
  .روى حنوها الواقدي!! سبحان اهللا يستكتمين امرا أطلعك عليه: يف األمر نفس لعلي أختلص قلت

    

ز فلما فرغ من حدثنا داود بن خالد عن سهيل بن أيب سهيل مسع رجاء بن حيوة يقول وزاد فصلى على سليمان عمر بن عبد العزي
دفنه أيت مبراكب اخلالفة فقال دابيت أرفق يل فركب بغلته مث قيل ترتل مرتل اخلالفة قال فيه عيال أيب أيوب ويف فسطاطي كفاية فلما 

  .كان مساء تلك الليلة قال يا رجاء ادع يل كاتبا فدعوته فأملى عليه كتابا أحسن إمالء وأوجزه وأمر به فنسخ إىل كل بلد

 سليمان بن عبد امللك من أمثل اخللفاء نشر علم اجلهاد وجهز مئة ألف برا وحبرا فنازلوا القسطنطينية واشتد القتال وقد كان
  .واحلصار عليها أكثر من سنة

 قال سعيد بن عبد العزيز ويل سليمان فقال لعمر بن عبد العزيز يا أبا حفص إنا ولينا ما قد ترى ومل يكن لنا بتدبريه علم فما رأيت
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من مصلحة العامة فمر به فكان من ذلك عزل عمال احلجاج وأقيمت الصلوات يف أوقاا بعد ما كانت أميتت عن وقتها مع أمور 
جليلة كان يسمع من عمر فيها فقيل إن سليمان حج فرأى اخلالئق باملوقف فقال لعمر أما ترى هذا اخللق الذي ال حيصي عددهم 

  .ك وهم غدا خصماؤك فبكى بكاء شديداًإال اهللا؟ قال هؤالء اليوم رعيت

  .قلت كان عمر له وزير صدق ومرض بدابق أسبوعا وتويف وكان ابنه داود غائبا يف غزو القسطنطينية

: وعن رجاء بن حيوة قال ثقل سليمان وملا مات أجلسته وسندته وهيأته مث خرجت إىل الناس فقالوا كيف أصبح أمري املؤمنني؟ قلت

وا سلموا عليه وبايعوا بني يديه على ما يف العهد فدخلوا وقمت عنده وقلت إنه يأمركم بالوقوف مث أخذت أصبح ساكنا فادخل
آجركم : الكتاب من جيبه وقلت إن أمري املؤمنني يأمركم أن تبايعوا على ما يف هذا الكتاب فبايعوا وبسطوا أيديهم فلما فرغوا قلت

لكتاب فإذا فيه عمر بن عبد العزيز فتغريت وجوه بين عبد امللك فلما مسعوا وبعده يزيد اهللا يف أمري املؤمنني قالوا فمن؟ ففتحت ا
تراجعوا وطلب عمر فإذا هو يف املسجد فأتوه وسلموا عليه باخلالفة فعقر فلم يستطع النهوض حىت أخذوا بضبعيه فأصعدوه املنرب 

فتبايعونه فنهضوا إليه ومد يده إليهم فلما مد هشام بن عبد امللك فجلس طويال ال يتكلم فقال رجاء أال تقومون إىل أمري املؤمنني 
يده إليه قال إنا هللا وإنا إليه راجعون فقال عمر نعم إنا هللا حني صار يلي هذه األمة أنا وأنت مث قام فحمد اهللا وأثىن عليه وقال أيها 

 من األمصار إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإن الناس إين لست بفارض ولكين منفذ ولست مببتدع ولكين متبع وإن من حولكم
هم أبوا فلست لكم بوال مث نزل فأتاه صاحب املراكب فقال ال ائتوين بدابيت مث كتب إىل عمال األمصار قال رجاء كنت أظن أنه 

  .سيضعف فلما رأيت صنعه يف الكتاب علمت أنه سيقوى

يمان قال ابن إسحاق مات سليمان يوم اجلمعة عاشر صفر سنة تسع قال عمرو بن مهاجر صلى عمر املغرب مث صلى على سل
  .وتسعني

قال خالد بن مرداس حدثنا احلكم بن عمر شهدت عمر بن عبد العزيز حني جاءه أصحاب مراكب اخلالفة يسألونه العلوفة ورزق 
  .يت هذه الشهباءخدمها قال ابعث ا إىل أمصار الشام يبيعوا واجعل أمثاا يف مال اهللا تكفيين بغل

  : وعن الضحاك بن عثمان قال ملا انصرف عمر بن عبد العزيز عن قرب سليمان قدموا له مراكب سليمان فقال

 في حب الصبى كل زاجر لعاصيت  التقى ثم النهى خشية الردى فلوال

 له صبوة أخرى الليالي الغوابر  قضى ما قضى فيما مضى ثم ال ترى

  .ال قوة إال باهللا

 بن وكيع حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر أن موىل لعمر بن عبد العزيز قال له بعد جنازة سليمان مايل أراك مغتما؟ قال ملثل سفيان
  .ما أنا فيه فليغتم ليس أحد من األمة إال وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غري كاتب إيل فيه وال طالبه مين

  . أحد منكم ولكين أثقلكم محالًقال عبيد اهللا بن عمر خطبهم عمر فقال لست خبري

أيوب بن سويد حدثنا يونس عن الزهري قال كتب عمر بن عبد العزيز إىل سامل ليكتب إليه بسرية عمر يف الصدقات فكتب إليه 
  .بذلك وكتب إليه إنك إن عملت مبثل عمل عمر يف زمانه ورجاله يف مثل زمانك ورجالك كنت عند اهللا خرياً من عمر

م عجيب أىن يكون خرياً من عمر؟ حاشى وكال ولكن هذا القول حممول على املبالغة وأين عز الدين بإسالم عمر؟ قلت هذا كال



الذهيب-سري أعالم النبالء  767  

  .وأين شهوده بدراً؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات عمر شرقاً وغرباً؟ وقد جعل اهللا لكل شيء قدراً

    

العزيز فقال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وأبو بكر عن ميينه محاد بن زيد عن أيب هاشم أن رجالً جاء إىل عمر بن عبد 
وعمر عن مشاله فإذا رجالن خيتصمان وأنت بني يديه فقال لك يا عمر إذا عملت فاعمل بعمل هذين فاستحلفه باهللا لرأيت؟ فحلف 

  .له فبكى

  . تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيزقال ميمون بن مهران إن اهللا كان يتعاهد الناس بنيب بعد نيب وإن اهللا

قال محاد بن أيب سليمان ملا ويل عمر بن عبد العزيز بكى فقال له رجل كيف حبك للدنيا والدرهم قال ال أحبه قال ال ختف فإن 
  .اهللا سيعينك

ر بن عبد العزيز يعقوب الفسوي حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي حدثين أيب عن جدي قال كنت أنا وابن أيب زكريا بباب عم
فسمعنا بكاء فقيل خري أمري املؤمنني امرأته بني أن تقيم يف مرتهلا وعلى حاهلا وأعلمها أنه قد شغل مبا يف عنقه عن النساء وبني أن 

  .تلحق مبرتل أبيها فبكت فبكت جواريها

  .حب أن يقوموا قال إذا شئتمجرير عن مغرية قال كان لعمر بن عبد العزيز مسار يستشريهم فكان عالمة ما بينهم إذا أ

  .وعنه أنه خطب وقال واهللا إن عبدا ليس بينه وبني آدم أب إال قد مات ملعرق له يف املوت

جرير عن مغرية قال مجع عمر بن عبد العزيز بين مروان حني استخلف فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت له فدك ينفق 
شم ويزوج منها أميهم وإن فاطمة سألته أن جيعلها هلا فأىب فكانت كذلك حياة أيب بكر وعمر منها ويعود منها على صغري بين ها

عمال فيها عمله مث أقطعها مروان مث صارت يل فرأيت أمرا منعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنته ليس يل حبق وإين اشهدكم أين 
  .عليه وسلمقد رددا على ما كانت عليه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا 

قال الليث بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته فأخذ ما بأيديهم ومسى أمواهلم مظامل ففزعت بنو أمية إىل عمته فاطمة بنت مروان 
فأرسلت إليه إين قد عناين أمر فأتته ليال فأنزهلا عن دابتها فلما أخذت جملسها قال يا عمة أنت أوىل بالكالم قالت تكلم يا أمري 

 قال إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة ومل يبعثه عذابا واختار له ما عنده فترك هلم را شرم سواء مث قام أبو املؤمنني
بكر فترك النهر على حاله مث عمر فعمل عمل صاحبه مث مل يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد امللك والوليد وسليمان حىت 

لنهر األعظم ولن يروي أهله حىت يعود إىل ما كان عليه فقالت حسبك فلست بذاكرة لك شيئاً ورجعت أفضى األمر إيل وقد يبس ا
  .فأبلغتهم كالمه

وعن ميمون بن مهران مسعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أقمت فيكم مخسني عاماً ما استكملت فيكم العدل إين ألريد األمر من 
  .ج معه طمعا من طمع الدنياأمر العامة فأخاف أال حتمله قلوم فأخر

لطاووس هو املهدي يعين عمر بن عبد العزيز قال هو املهدي وليس به إنه مل يستكمل العدل : ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قلت
  .كله

  .قال ابن عون كان ابن سريين إذا سئل عن الطالء قال ى عنه إمام هدى يعين عمر بن عبد العزيز

فعي يقول اخللفاء مخسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ويف رواية اخللفاء الراشدون وورد قال حرملة مسعت الشا
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  .عن أيب بكر بن عياش حنوه وروى عباد بن السماك عن الثوري مثله

 أن جيلس بني الذي عن أبو املليح عن خصيف قال رأيت يف املنام رجالً وعن ميينه ومشاله رجالن إذ أقبل عمر بن عبد العزيز فأراد
ميينه وبينه فلصق صاحبه فجذبه األوسط فأقعده يف حجره فقلت من هذا قالوا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا أبو بكر 

  .وهذا عمر

جعلوا هذا عبد الرمحن بن زيد عن عمر بن أسيد قال واهللا ما مات عمر بن عبد العزيز حىت جعل الرجل يأتينا باملال العظيم فيقول ا
  .حيث ترون فما يربح يرجع مباله كله قد أغىن عمر الناس

قال جويرية بن أمساء دخلنا على فاطمة بنت اإلمام علي فأثنت على عمر بن عبد العزيز وقالت فلو كان بقي لنا ما احتجنا بعد إىل 
  .أحد

تك على الناس إىل ظلمهم فاذكر قدرة اهللا تعاىل وعن ضمرة قال كتب عمر بن عبد العزيز إىل بعض عماله أما بعد فإذا دعتك قدر
  .عليك ونفاد ما تأيت إليهم وبقاء ما يأتون إليك

    

عمر بن ذر حدثين عطاء بن أيب رباح قال حدثتين فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أا دخلت عليه فإذا هو يف مصاله يده على خده 
 قال يا فاطمة إين تقلدت أمر أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فتفكرت يف الفقري سائلة دموعه فقلت يا أمري املؤمنني ألشيء حدث؟

اجلائع واملريض الضائع والعاري اهود واملظلوم املقهور والغريب املأسور والكبري وذي العيال يف أقطار األرض فعلمت أن ريب 
  .بت يل حجة عند خصومته فرمحت نفسي فبكيتسيسألين عنهم وأن خصمهم دوم حممد صلى اهللا عليه وسلم فخشيت أال تث

  .وروى محاد بن النضر عن حممد بن املنكدر عن عطاء عنها حنوه وقال حدثتين بعد وفاة عمر

قال الفريايب حدثنا األوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس يف بيته وعنده أشراف بين أمية فقال أحتبون أن أويل كل رجل منكم جندا 
قال له رجل منهم مل تعرض علينا ما ال تفعله؟ قال ترون بساطي هذا إين ألعلم أنه يصري إىل بلى وإين أكره أن من هذه األجناد ف

تدنسوه علي بأرجلكم فكيف أوليكم ديين؟ وأوليكم أعراض املسلمني وأبشارهم حتكمون فيهم؟ هيهات هيهات قالوا مل أما لنا 
  .املسلمني عندي يف هذا األمر إال سواء إال رجل حبسه عين طول شقةقرابة أما لنا حق؟ قال ما أنتم وأقصى رجل من 

حيىي بن أيب غنية عن حفص بن عمر بن أيب الزبري قال كتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم أن أدق قلمك وقارب بني 
  .أسطرك فإين أكره أن أخرج من أموال املسلمني ما ال ينتفعون به

ت عند عمر بن عبد العزيز ستة أشهر ما رأيته غري رداءه كان يغسل من اجلمعة إىل اجلمعة ويبني بشيء قال ميمون بن مهران أقم
  .من زعفران

الثوري عن عمر بن سعيد بن أيب حسني قال كان مؤذن لعمر بن عبد العزيز إذا أذن رعد فبعث إليه أذن أذانا مسحا وال تغنه وإال 
  .فاجلس يف بيتك

له ما شأن هذه الطوامري اليت تكتب :  أبيه ما زلت ألطف يف أمر األمة أنا وعمر بن عبد العزيز حىت قلتوروى عمر بن ميمون عن
  .فيها بالقلم اجلليل وهي من بيت املال فكتب إىل اآلفاق بتركه فكانت كتبه حنو شرب

يال فقلت يا أبا سعيد ال جن الكتاب قال محيد الطويل أمل علي احلسن رسالة إىل عمر بن عبد العزيز فأبلغ مث شكى احلاجة والع
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يا أبا سعيد اكتب إليه يف املشورة فإن أبا قالبة قال كان جربيل : باملسألة اكتب هذا يف غري ذا قال دعنا منك فأمر بعطائه قال قلت
  . بن سلمة عنهيرتل بالوحي فما منعه عليه السالم ذلك أن أمره اهللا باملشورة فقال نعم فكتب باملشورة فأبلغ رواه محاد

خلف بن متيم حدثنا عبد اهللا بن حممد عن األوزاعي قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة مل حيفظها غريي وغري مكحول أما 
  .بعد فإنه من أكثر ذكر املوت رضي من الدنيا باليسري ومن عد كالمه من عمله قل كالمه إال فيما ينفعه والسالم

  . عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجال حبسه ثالثا مث عاقبه كراهية أن يعجل يف أول غضبهوقال األوزاعي كان عمر بن

معاوية بن صاحل حدثنا سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى م اجلمعة مث جلس وعليه قميص مرقوع اجليب من بني يديه 
  .ست فقال أفضل القصد عند اجلدة وأفضل العفو عند املقدرةومن خلفه فقال له رجل يا أمري املؤمنني إن اهللا قد أعطاك فلو لب

قال جويرية بن أمساء قال عمر بن عبد العزيز إن نفسي تواقة وإا مل تعط من الدنيا شيئاً إال تاقت إىل ما هو أفضل منه فلما أعطيت 
  .ما ال أفضل منه يف الدنيا تاقت إىل ما هو أفضل منه يعين اجلنة

  .مسعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون عين زاهد إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركهاقال محاد بن واقد 

الفسوي حدثنا إبراهيم بن هشام بن حيىي حدثين أيب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال دعاين املنصور فقال كم كانت غلة 
  .مئتا دينار: ون ألف دينار قال كم كانت يوم موته؟ قلتمخس: عمر ابن عبد العزيز حني استخلف قلت

وعن مسلمة بن عبد امللك قال دخلت على عمر وقميصه وسخ فقلت المرأته وهي أخت مسلمة اغسلوه قالت نفعل مث عدت فإذا 
  .القميص على حاله فقلت هلا فقالت واهللا ماله قميص غريه

  .فقة عمر بن عبد العزيز كل يوم درمهنيوروى إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر كانت ن

    

وروى سعيد بن عامر الضبعي عن عون بن املعتمر أن عمر بن عبد العزيز قال إلمرأته عندك درهم أشتري به عنبا؟ قالت ال قال 
  .فعندك فلوس؟ قالت ال أنت أمري املؤمنني وال تقدر على درهم قال هذا أهون من معاجلة األغالل يف جهنم

  .ن معاوية عن رجل قال كان سراج بيت عمر بن عبد العزيز على ثالث قصبات فوقهن طنيمروان ب

  .عبد اهللا بن إدريس عن أبيه عن أزهر صاحب له قال رأيت عمر بن عبد العزيز خيطب خبناصرة وقميصه مرقوع

برد رسول اهللا صلى اهللا عليه قال مروان بن حممد حدثنا حممد بن مهاجر حدثين أخي عمرو أن عمر بن عبد العزيز كان يلبس 
  .وسلم ويأخذ قضيبه يف يده يوم العيد

  .وقال معرف بن واصل رأيت عمر بن عبد العزيز قدم مكة وعليه ثوبان أخضران

  .وقال الوليد بن أيب السائب كان لعمر بن عبد العزيز جبة خز غرباء وجبة خز صفراء وكساء خز مث ترك ذلك

ن بن عبد العزيز عن عمرو بن مهاجر رأيت عمر بن عبد العزيز خيطب األوىل جالسا وبيده عصا قد قال الواقدي حدثنا عبد الرمح
عرضها على فخذه يزعمون أا عصا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا فرغ من خطبته سكت مث قام فخطب الثانية متوكئا عليها 

  .إىل جنبهفإذا مل مل يتوكأ ومحلها محال فإذا دخل يف الصالة وضعها 

ويف الزهد البن املبارك أخربنا إبراهيم بن نشيط حدثنا سليمان بن محيد عن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت 
  .عبد امللك فقال أال ختربيين عن عمر؟ قالت ما أعلم أنه اغتسل من جنابة وال احتالم منذ استخلف
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ن عمر بن عبد العزيز كان تسرج عليه الشمعة ما كان يف حوائج املسلمني فإذا فرغ قال حيىي بن محزة حدثنا عمرو بن مهاجر أ
  .أطفأها وأسرج عليه سراجه

  .وقال مالك أيت عمر بن عبد العزيز بعنربة فأمسك على أنفه خمافة أن جيد رحيها وعنه أنه سد أنفه وقد أحضر مسك من اخلزائن

لعمر ثالث مئة حرسي وثالث مئة شرطي فشهدته يقول حلرسه إن يل عنكم خالد بن مرداس حدثنا احلكم بن عمر قال كان 
  .بالقدر حاجزاً وباألجل حارسا من أقام منكم فله عشرة دنانري ومن شاء فليلحق بأهله

عمرو بن عثمان احلمصي حدثنا خالد بن يزيد عن جعونة قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال يا أمري املؤمنني إن من 
  .ك كانت اخلالفة هلم زينا وأنت زين اخلالفة فأعرض عنهقبل

أال : قال يل رجاء بن حيوة ما أكمل مروءة أبيك مسرت عنده فغشي السراج وإىل جانبه وصيف نام قلت: وعن عبد العزيز بن عمر
وأصلح السراج مث رجع وقال أنا أقوم قال ال ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه فقام إىل بطة الزيت : أنبهه؟ قال ال دعه قلت

  .قمت وأنا عمر بن عبدالعزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز

وكان رمحه اهللا فصيحا مفوها فروى محاد بن سلمة عن رجاء الرملي عن نعيم بن عبد اهللا كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال 
  .إنه ليمنعين من كثري من الكالم خمافة املباهاة

 مغرية بن حكيم قالت فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز حدثنا مغرية أنه يكون يف الناس من هو أكثر صالة جرير بن حازم عن
وصياما من عمر بن عبد العزيز وما رأيت أحداً أشد فرقاً من ربه منه كان إذا صلى العشاء قعد يف مسجده مث يرفع يديه فلم يزل 

  .رافعا يديه يبكي حىت تغلبه عينه يفعل ذلك ليله أمجعيبكي حىت تغلبه عينه مث يتنبه فال يزال يدعو 

  .ابن املبارك عن هشام بن الغاز عن مكحول لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد وال أخوف هللا من عمر بن عبد العزيز

  .قال النفيلي حدثنا النضر بن عريب قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فكان ينتفض أبداً كأن عليه حزن اخللق

ي حدثنا إبراهيم بن هشام الغساين حدثنا أيب عن جدي عن ميمون بن مهران قال يل عمر بن عبد العزيز حدثين فحدثته الفسو
  .فبكى بكاء شديدا فقلت لو علمت حلدثتك ألني منه فقال إنا نأكل العدس وهي ما علمت مرقة للقلب مغزرة للدمعة مذلة للجسد

  .ر بن عبد العزيز جيء بطبيب فقال به داء ليس له دواء غلب اخلوف على قلبهحكام بن سلم عن أيب حامت قال ملا مرض عم

  .وعن عطاء قال كان عمر بن عبد العزيز جيمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون املوت والقيامة واآلخرة ويبكون

ن وحبب إليك كل باق وقيل كتب عمر بن عبد العزيز إىل رجل إنك إن استشعرت ذكر املوت يف ليلك وارك بغض إليك كل فا
  .والسالم

  : ومن شعره

 أو الغبار يخاف الشين والشعثا  من كان حين تصيب الشمس جبهته

    

 يسكن يوماً راغماً جدثا فسوف  الظل كي تبقى بشاشته ويألف

  يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا  قعر مظلمة غبراء موحشة في
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 لم تخلقي عبثانفس قبل الردى  يا  بجهاز تبلغين به تجهزي

  .قال سعيد ين أيب عروبة كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر املوت اضطربت أوصاله

  : ومما روي له

 اهللا في دار القرار نصيب من  وال خير في عيش امرىء لم يكن له

 قليل والزوال قريب متاع  فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها

  : ومما روي له

 يطيق النوم حيران هائم وكيف  م؟أنت اليوم أم أنت نائ أيقظان

 مدامع عينيك الدموع السواجم  فلو كنت يقظان الغداة لخرقت

  كما اغتر باللذات في اليوم حالم  بما يبلى وتفرح بالمنى تسر

 نوم والردى لك الزم وليلك  يا مغرور سهو وغفلة نهارك

 في الدنيا تعيش البهائم كذلك  فيما سوف تكره غبه وسعيك

  : ن وهيب بن الورد قال كان عمر بن عبد العزيز يتمثل كثرياً ذهوع

  به عن حديث القوم ما هو شاغله  مستكينا وهو للهو ماقت يرى

 عالم شيئاً كمن هو جاهله وما  علم عن الجهل كله وأزعجه

 فليس له منهم خدين يهازله  عن الجهال حين يراهم عبوس

 عن عاجل العيش آجله أشغلهف  ما يبقى من العيش آجالً تذكر

عبد الرمحن بن يزيد بن جابر مسع عمري بن هاىنء يقول دخلت على عمر بن عيد العزيز فقال يل كيف تقول يف رجل رأى سلسلة 
 دليت من السماء فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتعلق ا فصعد مث جاء أبو بكر فتعلق ا فصعد مث جاء عمر فتعلق ا فصعد

مث جاء عثمان فتعلق ا فانقطعت فلم يزل حىت وصل مث صعد مث جاء الذي رأى هذه الرؤيا فتعلق ا فصعد فكان خامسهم قال 
حيتمل أن يكون الرجل عليا وما أمكن الرأي يفصح به لظهور النصب إذ : عمري فقلت يف نفسي هو هو ولكنه كىن عن نفسه قلت

  .ذاك

لو جعلت على طعامك أمينا ال تغتال وحرسيا إذا صليت وتنح عن : قيل لعمر بن عبد العزيز: طاة قالحدثنا أر: قال معاوية بن حيىي
  .الطاعون قال اللهم إن كنت تعلم أين أخاف يوما دون يوم القيامة فال تؤمن خويف

ين آخر والية عمر فقال إن قال علي بن أيب محلة عن الوليد بن هشام قال لقيين يهودي فقال إن عمر بن عبد العزيز سيلي مث لقي
صاحبك قد سقي فمره فليتدارك نفسه فأعلمت عمر فقال قاتله اهللا ما أعلمه لقد علمت الساعة اليت سقيت فيها ولو كان شفائي 

  .أن أمسح شحمة أذين ما فعلت وقد رواها أبو عمري بن النحاس عن ضمرة عنه فقال عن عمرو بن مهاجر بدل الوليد

يقولون مسحور قال ما : ن معروف بن مشكان عن جماهد قال يل عمر بن عبد العزيز ما يقول يف الناس؟ قلتمروان بن معاوية ع
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أنا مبسحور مث دعا غالما له فقال وحيك ما محلك على أن سقيتين السم؟ قال ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق قال هاا فجاء ا 
  .أحدفألقاها يف بيت املال وقال اذهب حيث ال يراك 

إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحاً فقال ما أطيب 
رحيه وأحسنه وقال ارفعه يا غالم للذي أتى به وأقر موالك السالم وقل له إن هديتك وقعت عندنا حبيث حتب فقلت يا أمري املؤمنني 

بيتك وقد بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل اهلدية قال وحيك إن اهلدية كانت له هدية ابن عمك ورجل من أهل 
  .وهي اليوم لنا رشوة

لعبد العزيز بن عمر ما آخر ما تكلم به أبوك؟ فقال كان له من الولد أنا وعبد اهللا وعاصم وإبراهيم وكنا : قال ابن عيينة قلت
يه واملودعني له فقيل له تركت ولدك ليس له مال ومل تؤوهم إىل أحد فقال ما كنت ألعطيهم ما ليس أغيلمة فجئنا كاملسلمني عل

هلم وما كنت آلخذ منهم حقا هو هلم وإن وليي اهللا فيهم الذي يتوىل الصاحلني إمنا هم أحد رجلني صاحل أو فاسق وقيل إن الذي 
  .كلمه فيهم خاهلم مسلمة

    

 قال قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمري املؤمنني لو أتيت املدينة فإن قضى اهللا موتا دفنت يف موضع القرب وروى محاد بن زيد عن أيوب
  ".واهللا ألن يعذبين اهللا بغري النار أحب إيل من أن يعلم من قليب أين أراين لذلك أهالً: "الرابع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وروى ابن شوذب عن مطر مثله

 ليث بن أيب رقية أن عمر بن عبد العزيز قال أجلسوين فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتين فقصرت ويتين فعصيت ثالثا ولكن ال وعن
إله إال اهللا مث أحد النظر وقال إين ألرى خضرة ما هم بإنس وال جن مث قبض وروى حنوها أبو يعقوب اخلطايب عن السري بن عبيد 

  .اهللا

لفاطمة بنت عبد امللك كنت أمسع عمر بن عبد العزيز يف مرضه يقول اللهم أخف عليهم أمري ولو : قلتوقال املغرية بن حكيم 
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً : "له أال أخرج عنك فإنك مل تنم فخرجت فجعلت أمسعه يقول: ساعة قالت قلت

مث أطرق فلبثت طويال ال يسمع له حس فقلت لوصيف وحيك انظر فلما القصص مرارا ". يف األرض وال فساداً والعاقبة للمتقني
دخل صاح فدخلت فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه واألخرى على عينيه مسعها جرير بن حازم 

  .منه

 على الباب فسمعوه يقول مرحبا ذه عن عبيد بن حسان قال ملا احتضر عمر بن عبد العزيز قال اخرجوا عين فقعد مسلمة وفاطمة
اآلية مث هدأ الصوت فقال مسلمة لفاطمة قد قبض ". تلك الدار اآلخرة جنعلها: "الوجوه ليست بوجوه إنس وال جان مث تال

  .صاحبك فدخلوا فوجدوه قد قبض

  . عبد العزيز أربعني صباحاًهشام بن حسان عن خالد الربعي قال إنا جند يف التوراة أن السماوات واألرض تبكي على عمر بن

  .وقال هشام ملا جاء نعيه إىل احلسن قال مات خري الناس

قال أبو إسحاق اجلوزجاين حدثنا حممد بن سعيد القرشي حدثنا حممد بن مروان العقيلي حدثنا يزيد أن الوفد الذين بعثهم عمر بن 
 يأ لنا وأقام البطارقة على رأسه والنسطورية واليعقوبية إىل أن قال عبد العزيز إىل قيصر يدعوه إىل اإلسالم قال فلما بلغه قدومنا
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فأتاين رسوله أن أجب فركبت ومضيت فإذا أولئك قد تفرقوا عنه وإذا البطارقة قد ذهبوا ووضع التاج ونزل عن السرير فقال 
 العزيز مات قال فبكيت واشتد ال قال إن صاحب مسلحيت كتب إيل أن الرجل الصاحل عمر بن عبد: أتدري مل بعثت إليك قلت

لكل أبكي قال فابك لنفسك وألهل دينك فأما : بكائي وارتفع صويت فقال يل ما يبكيك؟ ألنفسك تبكي أم له أم ألهل دينك؟ قلت
عمر فال تبك له فإن اهللا مل يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف اآلخرة مث قال ما عجبت هلذا الراهب الذي تعبد يف صومعته 

  .ك الدنيا ولكن عجبت ملن أتته الدنيا منقادة حىت صارت يف يده مث خلى عنهاوتر

ابن وهب عن مالك أن صاحل بن علي األمري سأل عن قرب عمر بن عبد العزيز فلم جيد من خيربه حىت دل على راهب فسأله فقال قرب 
  .الصديق تريدون؟ هو يف تلك املزرعة

د بن مسلم بن مجاز عن عبد الرمحن بن حممد قال أوصى عمر بن عبد العزيز عند املوت ابن سعد أخربنا حممد بن عمر حدثنا حمم
  .فدعا بشعر من شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأظفار من أظفاره فقال اجعلوه يف كفين

 مث انظر إىل وعن رجاء بن حيوة قال يل عمر بن عبد العزيز كن فيمن يغسلين وتدخل قربي فإذا وضعتموين يف حلدي فحل العقد
وجهي فإين قد دفنت ثالثة من اخللفاء كلهم إذا أنا وضعته يف حلده حللت العقد مث نظرت إليه فإذا وجهه مسود إىل غري القبلة قال 

  .رجاء فدخلت القرب وحللت العقد فإذا وجهه كالقراطيس يف القبلة إسنادها مظلم وهي يف طبقات ابن سعد

ن عباد بن عمر الواشحي املؤذن حدثنا خملد بن يزيد وكان فاضالً خرياً عن يوسف بن ماهك وروى ابن سعد وإسحاق بن سيار ع
قال بينا حنن نسوي التراب على قرب عمر بن عبد العزيز إذاسقط علينا كتاب رق من السماء فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان من 

  .اهللا لعمر بن عبد العزيز من النار

  .ت لنقلها أهل ذاك اجلمع وملا انفرد بنقلها جمهول مع أن قليب منشرح للشهادة لعمر أنه من أهل اجلنةقلت مثل هذه اآلية لو مت

  .قال ابن املبارك أخربين ابن هليعة قال وجدوا يف بعض الكتب تقتله خشية اهللا يعين عمر بن عبد العزيز

  .رى موضع قربه قبل أن ميوت بعشرة دنانريحممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشت

    : ولكثري عزة يرثيه

 فيه كلهم مأجور فالناس  عمت صنائعه فعم هالكه

 كل دار رنة وزفير في  مأتمهم عليه واحد والناس

 خيراً ألنك بالثناء جدير  يثني عليك لسان من لم توله

 من نشرها منشور فكأنه  صنائعه عليه حياته ردت

ة بن خياط وغريه أن عمر بن عبد العزيز مات يوم اجلمعة خلمس بقني من رجب سنة إحدى ومئة بدير مسعان من أرض روى خليف
  .محص قال وإمنا هو من أرض املعرة ولكن املعرة كانت من أعمال محص هي ومحاة وعاش تسعا وثالثني سنة ونصفاً

رجب يوم اخلميس ودفن بدير مسعان وصلى عليه مسلمة بن وقال جعفر الصادق عن سفيان بن عاصم إنه مات خلمس مضني من 
  .عبد امللك

  .قال وكان أمسر دقيق الوجه حسنه حنيف اجلسم حسن اللحية جببهته شجة
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  .وقال أبو عمر الضرير مات بدير مسعان من أرض محص يوم اجلمعة لعشر بقني من رجب وله تسع وثالثون سنة ونصف

  .وم وكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر وأياماًوقال طائفة يف رجب مل يذكروا الي

قال سليمان بن عمري الرقي حدثنا أبو أمية اخلصي غالم عمر بن عبد العزيز قال بعثين عمر بدينارين إىل أهل الدير فقال إن بعتموين 
  .موضع قربي وإال حتولت عنكم

ول ومل نعلم أين يذهب فسرنا كثرياً حىت جاء فقلنا أين قال هشام بن الغاز نزلنا مرتال مرجعنا من دابق فلما ارحتلنا مضى مكح
ذهبت قال أتيت قرب عمر بن عبد العزيز وهو على مخسة أميال من املرتل فدعوت له مث قال لو حلفت ما استثنيت ما كان يف زمانه 

  .أحد أخوف هللا وال أزهد يف الدنيا منه

ي يف نعلني وسراويل وكان الحيفي شاربه ورأيته يبدأ باخلطبة قبل العيدين قال احلكم بن عمر الرعيين رأيت عمر بن عبد العزيز يصل
مث يرتل فيصلي وشهدت عمر بن عبد العزيز كتب إىل أصحاب الطرز ال جتعلوا سدى اخلز إال من قطن وال جتعلوا فيه إبريسم 

ر فقنت قبل الركوع ورأيته يأيت العيدين وصليت معه فكان جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف كل سورة يقرؤها وصليت خلفه الفج
  .ماشيا ويرجع ماشيا ورأيت خامته من فضة وفصه من فضة مربع فهذه الفوائد من نسخة خالد بن مرداس مسعها من احلكم

ربنا إبراهيم أخربنا أمحد بن هبة اهللا عن املؤيد الطوسي أخربنا حممد بن املفضل أخربنا عبد الغافر الفارسي أخربنا حممد بن عمرويه أخ
بن حممد حدثنا مسلم بن احلجاج حدثين عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن سهيل بن أيب صاحل 

قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على املوسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت أليب يا أبة إين أرى اهللا حيب عمر بن عبد 
ملا له من احلب يف قلوب الناس قال مسعت أبا هريرة حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر : قال وما ذاك؟ قلتالعزيز 

إن اهللا إذا أحب عبداً دعا جربيل فقال إين أحب فالنا فأحبه قال فيحبه جربيل مث ينادي يف : "مثل حديث جرير عن سهيل وهو
  ".وه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف األرضالسماء فيقول إن اهللا حيب فالنا فأحب

سعيد بن بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أبيه ان حيان بن شريح عامل مصر كتب إىل عمر بن عبد العزيز ان أهل 
يبعثه جابيا فإذا أتاك كتايب الذمة قد أشرعوا يف اإلسالم وكسروا اجلزية فكتب إليه إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم داعيا ومل 

  .فإن كان أهل الذمة أشرعوا يف اإلسالم وكسروا اجلزية فاطو كتابك وأقبل

ابن وهب حدثين مالك أن عمر بن عبد العزيز ذكر بعض ما مضى من العدل واجلور فقال هشام بن عبد امللك إنا واهللا ال نعيب 
  .ه القرآنأبانا وال نضع شرفنا فقال عمر أي عيب أعيب ممن عاب

  .قال ابن عيينة قال رجل لعمر بن عبد العزيز جزاك اهللا عن اإلسالم خرياً قال بل جزى اهللا اإلسالم عين خرياً

ابن سعد أخربنا علي بن حممد عن لوط بن حيىي قال كان الوالة من بين أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون رجال رضي اهللا عنه 
  : ل كثري عزة اخلزاعيفلما ويل هو أمسك عن ذلك فقا

 ولم تتبع مقالة مجرم بريا  فلم تشتم عليا ولم تخف وليت

 آيات الهدى بالتكلم تبين  بالحق المبين وإنما تكلمت

 فأضحى راضياً كل مسلم فعلت  بالذي: فصدقت معروف الذي قلت
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  : جلرير

 رواحا وتبيانا وتبتكر تأتي  لو كنت أملك واألقدار غالبة

    

 سمعان لكن يغلب القدر بدير  عمر الخيرات مصرعهرددت عن 

ولعمر بن عبد العزيز من الولد ابنه عبد امللك الذي تويف قبله وعبد اهللا الذي ويل العراق وعبد العزيز الذي ويل احلرمني وعاصم 
  . كلبية وسائرهم لعالتوحفص وإمساعيل وعبيد اهللا وإسحاق ويعقوب ويزيد وإصبغ والوليد وزبان وآدم وإبراهيم فأم إبراهيم

  : ومات معه يف سنة إحدى ومئة عمه األمري

  محمد بن مروان

  ابن الحكم األموي أمير الجزيرة

حدث عن أبيه روى عنه ابنه مروان احلمار والزهري وكان مفرط القوى شديد البأس موصوفاً بالشجاعة كان أخوه عبد امللك 
فغضب وجتهز للرحيل إىل أرمينية وأتى يودع أخاه اخلليفة فقال أقسمت عليك إال ما يغبطه على ذلك وحيسده ورمبا قابله مبا يكره 

  .أقمت فلن ترى بعدها ما تكره وله حروب ومصافات مشهودة مع نصارى الروم وأمه أم ولد

  عبد العزيز

دمشق وعزم أبوه على خلع أخيه ابن اخلليفة الوليد بن عبد امللك أبو األصبغ األموي وهو ابن أخت عمر بن عبد العزيز ويل نيابة 
سليمان من والية العهد ليويل ابنه هذا وأراد على ذلك آله فامتنع عمر بن عبد العزيز وقال لسليمان يف أعناقنا بيعة فغضب الوليد 

ر وطني على عمر مث فتح عليه بعد ثالث وقد ذبل ومالت عنقه وقيل خنق مبنديل حىت صاحت أم البنني أخت الوليد فلذلك شك
  .سليمان لعمر وأعطاه اخلالفة من بعده

  .وقد حج عبد العزيز بالناس وغزا الروم وكان لبيباً عاقالً دعا إىل نفسه باخلالفة فلما مسع باستخالف خاله سكن ودخل يف الطاعة

  عبد الحميد ع

دين األعرج وله أخوان أسيد وعبد العزيز ابن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب اإلمام الثقة األمري العادل أبو عمر العدوي اخلطايب امل
  .ويل إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز

  .وروى عن ابن عباس وحممد بن سعد ومسلم بن يسار ومقسم

  .حدث عنه ابناه عمر وزيد والزهري وزيد بن أيب أنيسة وطائفة آخرهم عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

  . بن زيد أن عمر بن عبد العزيز أجاز عامله على الكوفة عبداحلميد بعشرة آالفوثقه ابن خراش وغريه روى املدائين عن يعقوب

  .قلت اتفق موت عبد احلميد اخلطايب حبران يف سنة نيف عشرة ومئة وهو قليل الرواية كبري القدر



الذهيب-سري أعالم النبالء  776  

  عمر بن عبد اهللا

خمزوم وفد على عبد امللك فامتدحه فأجازه ابن أيب ربيعة املخزومي شاعر قريش واسم جده عمر بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن 
  .مبال جزيل لشرفه وحسن نظمه

وله رواية عن سعيد بن املسيب روى عنه مصعب بن شيبة وعطاف ابن خالد قيل إنه غزا البحر فاحترقت سفينتهم واحترق ونظمه 
  : فائق سائر فمنه

 يعرفهن لو يتكلم والبيت  بالبيت العتيق لبانة ولهن

  حيى الحطيم وجوههن وزمزم  ثلهن ظعائناكان حيى م لو

  يزيد بن عبد الملك

اخلليفة أبو خالد القرشي األموي الدمشقي استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز وأمه هي عاتكة بنت يزيد 
  .بن معاوية ولد سنة إحدى وسبعني وكان أبيض جسيما مجيال مدور الوجه مل يتكهل

  .بر أقبل يزيد بن عبد امللك إىل جملس مكحول فهممنا أن نوسع له فقال دعوه يتعلم التواضعقال ابن جا

ابن وهب حدثنا عبد الرمحن بن يزيد قال ملا تويف عمر بن عبد العزيز قال يزيد سريوا بسرية عمر بن عبد العزيز فأتى بأربعني شيخا 
  .شهدوا أن اخللفاء ما عليهم حساب وال عذاب

ملاجشون وآخر إن يزيد قال واهللا ما عمر بن عبد العزيز بأحوج إىل اهللا مين فأقام أربعني يوما يسري بسريته فتلطفت حبابة وقال ابن ا
وغنته أبياتا فقال للخادم وحيك قل لصاحب الشرط يصلي بالناس وهي اليت أحب يوما اخللوة معها فحذفها بعنبة وهي تضحك 

  : نده حىت أروحت واغتم هلا مث زار قربها وقالفوقعت يف فيها فشرقت فماتت وبقيت ع

 تسلو عنك ال بالتجلد فباليأس  فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبى

 اجلك هذا هامة اليوم أو غد من  :خليل زارني فهو قائل وكل

خوه مسلمة من شغفه مث رجع فما خرج إال على النعش وقيل عاش بعدها مخسة عشر يوما وكانت بديعة احلسن جميدة للغناء المه أ
  .ا وتركه مصاحل املسلمني فما أفاد

  .وكان ال يصلح لإلمامة مصروف اهلمة إىل اللهو والغواين

    : قيل مشى مع جارية يف قصوره بعد موت حبابة فقالت جاريته

 من يهوى معطلة قفرا منازل  كفى حزنا بالواله الصب أن يرى

 مات بسواد األردن ومرض بنوع من السل وقال أبو مسهر مات بإربد وقالوا مات فصاح وخر مغشيا عليه ومات بعد أيام قيل
خلمس بقني من شعبان سنة مخس ومئة فكانت دولته أربعة أعوام وشهراً وعهد باخلالفة إىل أخيه هشام مث من بعده لولده الوليد بن 

  .يزيد ذاك الفويسق وخلف أحد عشر ابنا

  كثير عزة
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و صخر كثري بن عبد الرمحن بن األسود اخلزاعي املدين امتدح عبد امللك والكبار وقال الزبري بن بكار من فحول الشعراء وهو أب
كان شيعيا يقول بتناسخ األرواح وكان خشبيا يؤمن بالرجعة وكان قد تتيم بعزة وشبب ا وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار 

  .ومات هو وعكرمة يف يوم سنة سبع ومئة

  ثةالطبقة الثال

  من التابعين معاوية بن قرة ع

  .ابن إياس بن هالل بن رئاب اإلمام العامل الثبت أبو إياس املزين البصري والد القاضي إياس

حدث عن والده وعن عبد اهللا بن مغفل وعلي بن أيب طالب إن صح إسناده وابن عمر ومعقل بن يسار وأيب أيوب األنصاري وأيب 
و املزين واحلسن بن علي وأنس بن مالك وغريهم وعن عبيد بن عمري الليثي وكهمس صاحب عمر هريرة وابن عباس وعائد بن عمر

  .وطائفة

حدث عنه ابنه إياس ومنصور بن زاذان وقتادة ومطر الوراق وثابت البناين وزيد العمي وعروة بن عبد اهللا بن قشري ومعلى بن زياد 
 وخالد احلذاء وقرة بن خالد وشعبة والقاسم احلداين ومالك بن مغول وخالد بن ميسرة وخالد بن أيب كرمية وبسطام بن مسلم

  .ومحاد بن حيىي األبح وأبو عوانة وحفيده املستنري بن أخضر بن معاوية وخلق كثري حىت إن شهر بن حوشب روى عنه

  .وثقه ابن معني والعجلي وأبو حامت وابن سعد والنسائي

  .ت كثرياً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم من مزينة مخسة وعشرون رجالًروى مطر األعنق عن معاوية بن قرة قال لقي

وروى أبو طلحة شداد بن سعيد الراسيب عن معاوية أدركت ثالثني من الصحابة ليس فيهم إال من طعن أو طعن أو ضرب أو 
  .ضرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ل أدركت سبعني من الصحابة لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إال األذانوقال متام بن جنيح عن معاوية بن قرة قا

  .محاد بن سلمة حدثنا حجاج األسود أن معاوية بن قرة قال من يدلين على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار

  .بكاء العمل أحب إيل من بكاء العني: وروى عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال

  .ى علي بن املبارك عن معاوية بن قرة قال ال جتالس بعلمك السفهاء وال جتالس بسفهك العلماءورو

أسد بن موسى عن عون بن موسى مسعت معاوية بن قرة يقول ألن ال يكون يف نفاق أحب إيل من الدنيا وما فيها كان عمر خيشاه 
  !.وآمنه أنا؟

  .قيل مولد معاوية يوم اجلمل

  . مات سنة ثالث عشرة ومئة وقال حيىي ابن معني مات هو ابن ست وسبعني سنةوقال خليفة بن خياط

  ابنه 

  إياس بن معاوية
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  .قاضي البصرة العالمة أبو واثلة

  .يروي عن أبيه وأنس وابن املسيب وسعيد بن جبري

ل يف الذكاء والدهاء والسؤدد وعنه خالد احلذاء وشعبة ومحاد بن سلمة ومعاوية بن عبد الكرمي الضائع وغريهم وكان يضرب به املث
والعقل قلما روي عنه وقد وثقه ابن معني له شيء يف مقدمة صحيح مسلم واستوعب شيخنا املزي أخباره يف ذيبه وابن عساكر 

  .قبله تويف سنة إحدى وعشرين ومئة كهالً

  مكحول

  .قيه وداره بطرف سوق األحدعامل أهل الشام يكىن أبا عبد اهللا وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم الدمشقي الف

أرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث وأرسل عن عدة من الصحابة مل يدركهم كأيب بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت 
  .وأيب هريرة وأيب ثعلبة اخلشين وأيب جندل بن سهيل وأيب هند الداري وأم أمين وعائشة ومجاعة

    

لتابعني ما أحسبه لقيهم كأيب مسلم اخلوالين ومسروق ومالك بن خيامر وحدث عن واثلة بن وروى أيضاً عن طائفة من قدماء ا
األسقع وأيب أمامة الباهلي وأنس بن مالك وحممود بن الربيع وشرحبيل بن السمط وسعيد بن املسيب وعبد اهللا بن حمرييز وجبري بن 

مرة وأيب إدريس اخلوالين وأيب أمساء الرحيب ووقاص بن ربيعة نفري وأم الدرداء وطاووس وأيب سلمة بن عبد الرمحن وكثري بن 
وكريب وغضيف بن احلارث وعنبسة بن أيب سفيان ويبعد أنه لقيه وأيب سالم األسود وأيب الشمال بن ضباب وأيب مرة الطائفي 

  .وقبيصة بن ذؤيب وقزعة بن حيىي وعبد الرمحن بن غنم ويرتل إىل أن يروي عن عمرو بن شعيب وحنوه

حدث عنه الزهري وربيعة الرأي وزيد بن واقد وسليمان بن موسى وأيوب بن موسى وعامر األحول وقيس بن سعد وابن عون 
وابن عجالن وإمساعيل بن أمية وحبري بن سعيد وثابت بن ثوبان وبرد بن سنان ومتيم بن عطية وثور بن يزيد وصفوان بن عمرو 

بن جابر وحممد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وعبد اهللا بن العالء بن زبر وسعيد بن عبد وحممد بن الوليد الزبيدي ويزيد بن يزيد 
العزيز وأبو معيد حفص بن غيالن وأبو عمرو األوزاعي وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم وعبد القدوس 

 وحممد بن عبد اهللا الشعيثي ومعاوية بن حيىي الصديف بن حبيب وعكرمة بن عمار وعلي بن أيب محلة وحممد بن راشد املكحويل
وهشام بن الغاز وخلق سواهم ذكرهم صاحب التهذيب شيخنا وذكر فيهم اهليثم بن محيد فوهم وإمنا روى عن أصحاب مكحول 

  .وكان يفيت بقوله ويدريه

يل كان لسعيد بن العاص فوهبه للهذلية واختلف يف والء مكحول فقيل موىل امرأة هذلية وهو أصح وقيل موىل امرأة أموية وق
فأعتقته وكان نوبيا وقيل من سيب كابل وقيل من األبناء ومل ميلك وليس هذا بشيء وقيل أصله من هراة وهو مكحول بن أيب مسلم 

  .شهراب بن شاذل بن سند بن شروان بن يزدك بن يغوث بن كسرى وأن مكحوال سيب من كابل

أقران الزهري قال أبو مسهر مل يسمع من عنبسة وسئل أبو مسهر هل مسع من الصحابة؟ قال مسع من عداده يف أوساط التابعني من 
أنس قال أبو حامت فقلت أليب مسهر هل مسع من أيب هند الداري يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم فكأنه مل يلتفت إىل ذلك 

دثين معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول قال دخلت فقلت له فواثلة بن األسقع قال من؟ فقلت حدثنا أبو صاحل ح
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  .أنا وأبو األزهر على واثلة فكأنه أومأ برأسه

قال ابن وهب عن معاوية عن العالء عن مكحول قال دخلت على واثلة بن األسقع وقال أبو عيسى الترمذي مسع من واثلة وأنس 
  .هؤالء الثالثةوأيب هند يقال مل يسمع من أحد من الصحابة سوى 

  .يونس بن بكري عن ابن إسحاق مسعت مكحوال يقول طفت األرض كلها يف طلب العلم

  .قلت هذا القول منه على سبيل املبالغة ال على حقيقته

أبو وهب الكالعي امسه عبد اهللا بن عبيد فيما رواه حيىي بن محزة القاضي عنه عن مكحول قال عتقت مبصر فلم أدع ا علما إال 
تويت عليه فيما أرى مث أتيت العراق فلم أدع ا علما إال احتويت عليه فيما أرى مث أتيت املدينة فلم أدع ا علما إال احتويت اح

عليه مث أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحداً خيربين عنه حىت مررت بشيخ من بين متيم يقال له زياد بن 
 فسألته فقال حدثين حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفل يف البداءة الربع جارية جالسا على كرسي

  .ويف الرجعة الثلث

إبراهيم بن عبد اهللا بن العالء عن أبيه عن الزهري قال العلماء أربعة سعيد بن املسيب باملدينة والشعيب بالكوفة واحلسن بالبصرة 
  .ومكحول بالشام

بن عبد العزيز كان سليمان بن موسى يقول إذا جاءنا العلم من احلجاز عن الزهري قبلناه وإذا جاءنا من الشام عن وقال سعيد 
مكحول قبلناه وإذا جاءنا من اجلزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه وإذا جاءنا من العراق عن احلسن قبلناه هؤالء األربعة علماء الناس 

  .يف خالفة هشام

  .حممد عن سعيد بن عبد العزيز قال كان مكحول أفقه من الزهري مكحول أفقه أهل الشاموروى مروان بن 

  .وقال عثمان بن عطاء كان مكحول رجال أعجمياً ال يستطيع أن يقول قل يقول كل فكل ما قال بالشام قبل منه

  .وروى أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز قال مل يكن يف زمن مكحول أبصر بالفتيا منه

  .ال حممد بن عبد اهللا بن عمار مكحول إمام أهل الشام وقال العجلي تابعي ثقة وقال ابن خراش صدوق يرى القدروق

    

وروى مروان بن حممد عن األوزاعي قال مل يبلغنا أن أحداً من التابعني تكلم يف القدر إال هذين الرجلني احلسن ومكحول فكشفنا 
  .عن ذلكيعين رجعا : عن ذلك فإذا هو باطل قلت

قال أبو حامت ما بالشام أحد أفقه من مكحول قال ابن يونس ذكر أن مكحوال من أهل مصر ويقال كان لرجل من هذيل مصري 
فأعتقه فسكن الشام ويقال إنه من الفرس من السيب الذين سبوا من فارس ويكىن أبا مسلم وكان فقيهاً عاملاً ورأى أبا أمامة وأنسا 

  .ومسع واثلة بن األسقع

وفاته خمتلف فيها فقال أبو نعيم ودحيم ومجاعة سنة اثنيت عشرة ومئة وقال أبو مسهر مات سنة ثالث عشرة وقال مرة بعد سنة 
  .اثنيت عشرة

وقال مرة أو سنة أربع عشرة وقال سليمان ابن بنت شرحبيل وأبو عبيد مات سنة ثالث عشرة وقال حممد بن سعد مات سنة ست 
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  .نس وآخر سنة مثاين عشرة ومئة وهذا بعيدعشرة ومئة وقال ابن يو

  أما 

  مكحول األزدي البصري

أبو عبد اهللا فروى عن ابن عمر وأنس وعنه عمارة بن زاذان والربيع ابن صبيح وهارون بن موسى النحوي وثقه حيىي بن معني وقال 
 رجل من ناحية املسجد فقال ابن عمر له يف األدب للبخاري أنه قال كنت إىل جنب ابن عمر فعطس: أبو حامت ال بأس به قلت

  .يرمحك اهللا إن كنت محدت اهللا

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا سنة اثنتني وتسعني وست مئة أنبأنا عبد املعز بن حممد أخربنا متيم اجلرجاين أخربنا أبو سعد 
عد حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبري بن الكنجروذي أنبأنا أبو عمرو احلريي أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثنا علي بن اجل

هذا حديث عال صاحل اإلسناد " إن اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر: "نفري عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
قزويين عن عبد اهللا بن عمرو أخرجه الترمذي والقزويين من حديث عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه وحسنه الترمذي وعند ال

  .فلم يصنع شيئاً صوابه ابن عمر

مسعت ابن معني يقول مكحول رأى أبا هند الداري وواثلة ومسع أيضاً من واثلة وفضالة بن عبيد وأنسا وخطأ من روى : قال عباس
  .أنه دخل على أيب أمامة

  .ابة مل يسمع عنهموقال يعقوب بن شيبة روى مكحول عن سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصح

قال إمساعيل بن أمية قال يل مكحول عامة ما أحدثك فعن سعيد بن املسيب والشعيب وقال متيم بن عطية مسعت مكحوال يقول 
اختلفت إىل شريح ستة أشهر أمسع ما يقضي به قال سعيد بن عبد العزيز قال مكحول ما استودعت صدري شيئاً مسعته إال وجدته 

  .عبة كان مكحول أفقه أهل الشامحني أريد مث قال ش

قال سعيد كان إذا سئل عن شيء ال جييب حىت يقول ال حول وال قوة إال باهللا هذا رأي والرأي خيطىء ويصيب قال متيم بن عطية 
  .العبسي كثرياً ما كان مكحول يسأل فيقول ندامن يعين ال أدري

  .لعبادة من مكحول وربيعة بن يزيدقال سعيد بن عبد العزيز مل يكن عندنا أحد أحسن مستا يف ا

  .قلت هذا هو ربيعة بن يزيد الدمشقي القصري أحد األئمة الثقات تابعي صغري يروي عن أنس وعدة

قال األوزاعي وغريه عن مكحول ألن أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أيل القضاء وألن أيل القضاء أحب إيل من أن أيل بيت 
  .املال

  . عنه قال إن يكن يف خمالطة الناس خري فالعزلة أسلموروى األوزاعي وسعيد

أبو املليح الرقي عن أيب هريرة الشامي قال جلست إىل مكحول فقال بأي وجه تلقون ربكم وقد زهدكم يف أمر فرغبتم فيه 
  .ورغبكم يف أمر فزهدمت فيه؟

  .جل من أصحابه مخسني دينارا مثن الفرسالوليد بن مسلم عن سعيد أن مكحوال أعطي مرة عشرة أالف دينار فكان يعطي الر

الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال أقبل يزيد بن عبد امللك إىل مكحول يف أصحابه فلما رأيناه مهمنا بالتوسعة له فقال مكحول 
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  .دعوه جيلس حيث أدرك يتعلم التواضع

 أم ما صلوا فأتى عبد اهللا بن أيب زكريا فاستحلف وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا يؤخرون الصالة زمن الوليد ويستحلفون الناس
  .ما صلى فحلف وأتى مكحول فقال فلم جئنا إذا قال فترك

  .قال أبو حازم املديين كتب عمر بن عبد العزيز إىل الشام أن انظروا األحاديث اليت رواها مكحول يف الديات فأحرقوها فأحرقت

  .روا هذه األحاديث كما جاءتقال األوزاعي كان الزهري ومكحول يقوالن أم

وقال ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن أيب عبيد موىل سليمان قال ما مسعت رجاء بن حيوة يلعن أحداً إال رجلني يزيد بن املهلب 
  .أظنه ألجل القدر: ومكحوال قلت

    

يقص فدعا فقال اللهم ارزقنا رزقا ضمرة عن علي بن محلة قال كنا على ساقية بأرض الروم والناس ميرون وذلك يف الغلس ورجل 
طيبا واستعملنا صاحلا فقال مكحول وهو يف القوم إن اهللا ال يرزق إال طيبا ورجاء بن حيوة وعدي بن عدي ناحية فقال أحدمها 

وا جاء لصاحبه أمسعت؟ قال نعم فقيل ملكحول إن رجاء وعديا مسعاك فشق عليه فقال له عبد اهللا بن زيد أنا أكفيك رجاء فلما نزل
ابن زيد فأجرى ذكر مكحول فقال رجاء دعه عنك أليس هو صاحب الكلمة فقال ما تقول رمحك اهللا يف رجل قتل يهوديا فأخذ 

  .منه ألف دينار فكان يأكل منها حىت مات أرزق رزقه اهللا إياه فقال رجاء كل من عند اهللا

  .ال أستطيع أن أقول هلذا قم وهلذا اجلسوقال ابن أيب محلة ملكحول جيالسك غيالن فقال إمنا لنا جملس ف

وقال رجاء بن أيب سلمة عن عاصم بن رجاء قال جاء مكحول إيل أيب فقال يا أبا املقدام إم يريدون دمي قال قد حذرتك 
فقال القرشيني وجمالستهم ولكنهم أدنوك وقربوك فحدثتهم بأحاديث فلما أفشوها عنك كرهتها فراح فجاء الذين يعيبونه فذكروه 

  .أيب دعوه فقد كنتم حديثاً وأنتم حتسنون ذكره

  .قال رجاء قال مكحول ما زلت مستقال مبن بغاين حىت أعام علي رجاء وذلك أنه رجل أهل الشام يف أنفسهم

زيز قال عبد الرزاق كان مكحول يقوله يعين القدر وبلغنا أن مكحوالً تنصل من القدر فرضي عنه الدولة وكان سعيد بن عبد الع
  .يربئه من القدر

  قيس بن مسلم ع

  .اإلمام احملدث أبو عمرو اجلديل الكويف

  .روى عن طارق بن شهاب وعبد الرمحن بن أيب ليلى وجماهد بن جرب

  .حدث عنه أيوب بن عائذ وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وأبو العميس وسفيان الثوري وآخرون

  .وثقه أمحد وغريه قال أبو داوود كان مرجئاً

  .بن حنبل عن ابن عيينة قال كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إىل السماء منذ كذا وكذا تعظيما هللاأمحد 

  .قلت تويف سنة عشرين ومئة

  .ورفع الرأس إىل السماء يلزم املسلم ليعرف مواقيت الصالة والنجوم الىت يهتدى ا واهللا أعلم
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  سعيد بن الحارث ع

صاري الفقيه قاضي املدينة حدث عن أيب هريرة وابن عمر وأيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا ابن أيب سعيد بن املعلى األن
  .وغريهم

  .حدث عنه زيد بن أيب أنيسة وعمارة بن غزية وعمرو بن احلارث وحممد بن عمرو بن علقمة وفليح بن سليمان وآخرون

  .جممع على االحتجاج به مات يف حدود سنة عشرين ومئة وقد شاخ

  رو بن شعيبعم

ابن حممد بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل اإلمام احملدث أبو إبراهيم وأبو عبد اهللا 
القرشي السهمي احلجازي فقيه أهل الطائف وحمدثهم وكان يتردد كثرياً إىل مكة وينشر العلم وله مال بالطائف وأمه حبيبة بنت 

  .ةمرة اجلمحي

حدث عن أبيه فأكثر وعن سعيد بن املسيب وطاووس وسليمان ابن يسار وعمرو بن الشريد بن سويد وعروة بن الزبري وجماهد 
  .وعطاء وسعيد املقربي وعاصم بن سفيان والزهري

ته زينب ويرتل إىل عبد اهللا بن أيب جنيح وطائفة وقد حدث عن الربيع بنت معوذ وزينب بنت أيب سلمة وهلما صحبة وعن عم
  .السهمية وأرسل عن أم كرز اخلزاعية

حدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أيب رباح شيخه وعمرو بن دينار ومكحول ومطر الوراق ووهب بن منبه وحسان بن عطية 
 حبيب وأيوب السختياين وابن طاووس وعاصم األحول وعطاء اخلراساين وحيىي بن سعيد األنصاري وحيىي بن أيب كثري ويزيد بن أيب

ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد وهشام بن عروة وعبد العزيز بن رفيع وعبد الكرمي اجلزري وثابت البناين وبكري بن األشج وموسى بن 
أيب عائشة وداود بن أيب هند وحسني املعلم وحبيب املعلم وأسامة بن زيد الليثي وسليمان بن موسى وعامر األحول وابن عون 

العالء بن احلارث والضحاك بن محزة وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي وعبد الرمحن بن حرملة وعبد وعبيد اهللا بن عمر و
اهللا بن عامر األسلمي وثور بن يزيد وداود بن شابور وداود بن قيس الفراء ورجاء بن أيب سلمة وابن إسحاق واألوزاعي وحجاج 

  . ابن الصباح وابن هليعة وهشام بن سعد وهشام بن الغاز وخلق سواهمبن أرطاة وعمرو بن احلارث وابن عجالن واملثىن

  .روى صدقة بن الفضل عن حيىي القطان قال إذا روى عن عمرو ابن شعيب الثقات فهو ثقة حمتج به هكذا نقل صدقة

  .وقال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد قال حديثه عندنا واه

    

  .ا حيدث عن أبيه عن جده وكان حديثه عند الناس فيه شيءوروى علي عن ابن عيينة قال كان إمن

وروى أمحد بن سليمان عن معتمر بن سليمان مسعت أبا عمرو بن العالء يقول كان ال يعاب على قتادة وعمرو بن شعيب إال أما 
  .كانا ال يسمعان شيئاً إال حدثا به

  .مناكري وإمنا نكتب حديثه نعترب به فأما أن يكون حجة فالوقال أبو احلسن امليموين مسعت أمحد بن حنبل يقول له أشياء 
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فأبوه مسع من : ألمحد عمرو بن شعيب مسع من أبيه شيئاً؟ قال يقول حدثين أيب قلت: وقال حممد بن علي اجلوزجاين الوراق قلت
  .عبد اهللا بن عمرو قال نعم أراه قد مسع منه

فقال رمبا احتججنا به ورمبا وجس يف القلب منه شيء ومالك يروي عن رجل وقال األثرم سئل أبو عبد اهللا عن عمرو بن شعيب 
  .عنه

وقال الترمذي عن البخاري رأيت أمحد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا حيتجون حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
  .جده ما تركه أحد من املسلمني فمن الناس بعدهم؟

البخاري أخاف أن يكون أبو عيسى وهم وإال فالبخاري ال يعرج على عمرو أفتراه يقول فمن قلت أستبعد صدور هذه األلفاظ من 
  .الناس بعدهم مث ال حيتج به أصال وال متابعة

بلى احتج به أرباب السنن األربعة وابن خزمية وابن حبان يف بعض الصور واحلاكم وروى أبو داود عن أمحد قال أصحاب احلديث 
  .ديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤوا تركوهإذا شاؤوا احتجوا حب

  .قلت هذا مكحول على أم يترددون يف االحتجاج به ال أم يفعلون ذلك على سبيل التشهي

وروى الكوسج عن حيىي قال يكتب حديثه وروى عباس عنه قال إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب ويقول أيب عن جدي فمن 
  .و هذا القول فإذا حدث عن ابن السميب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عنهم أو قريب من هذاهنا جاء ضعفه أو حن

وروى عباس أيضاً ومعاوية بن صاحل عن حيىي ثقة وقال أبو حامت سألت حيىي عنه فغضب وقال ما أقول روى عنه األئمة وروى أمحد 
 قد تلجلج قوله يف عمرو فدل على أنه ليس حجة عنده مطلقا وأن غريه بن زهري عن حيىي ليس بذاك فهذا إمام الصنعة أبو زكريا

  .أقوى منه

وقال أبو زرعة إمنا أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده وقالوا إمنا مسع أحاديث يسرية وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وما 
 اليت تروى عنه إمنا هي عن املثىن بن الصباح وابن هليعة أقل ما تصيب عنه مما روى عن غري أبيه من املنكر وعامة هذه املناكري

  .والضعفاء وهو ثقة يف نفسه

  .قلت ويأيت الثقات عنه أيضاً مبا ينكر

  .وقال ابن أيب حامت سئل أيب أميا أحب إليك هو أو ز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال عمرو أحب إيل

ب عن أبيه عن جده عندك حجة قال ال وال نصف حجة ورجح ز بن حكيم وقال أبو عبيد اآلجري قيل أليب داود عمرو بن شعي
  .عليه

  .وروى جرير عن مغرية أنه كان ال يعبأ بصحيفة عبد اهللا بن عمرو

قال معمر كان أيوب السختياين إذا قعد إىل عمرو بن شعيب غطى رأسه يعين حياء من الناس وقال ابن أيب شيبة سألت علي بن 
ن شعيب فقال ما روى عنه أيوب وابن جريج فذاك كله صحيح وما روى عمرو عن أبيه عن جده فإمنا هو املديين عن عمرو ب

  .كتاب وجده فهو ضعيف

  .قلت هذا الكالم قاعد قائم

قال جرير بن عبد احلميد عن مغرية كان ال يعبأ حبديث سامل بن أيب اجلعد وخالس بن عمرو وأيب الطفيل وبصحيفة عبد اهللا بن 
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 قال مغرية ما يسرين أن صحيفة عبد اهللا بن عمرو عندي بتمرتني أو بفلسني قال احلافظ أيضاً اعتربت حديثه فوجدت أن عمرو مث
بعض الرواة يسمي عبد اهللا وبعضهم يروي ذلك احلديث بعينه فال يسميه ورأيت يف بعضها قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

  .جاء هذا يف حديث واحد خمتلف وعمرو مل يلحق جده حممداً أبداً:  جده حممد قلتجده حممد عن عبد اهللا ويف بعضها عمرو عن

ومن األحاديث اليت جاء فيها عن جده عبد اهللا حرملة أنبأنا ابن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه 
قال فإذا مجعها املراح؟ " هي ومثلها والنكال: "ل قالعن عبد اهللا ابن عمرو أن مزنيا قال يا رسول اهللا كيف ترى يف حريسة اجلب

  ".قطع اليد إذا بلغ مثن ان: "قال

  .ابن عجالن عن عمرو عن أبيه عن جده عبد اهللا حبديث يف اللقطة

 أمحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا حممد هو ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال رسول اهللا

  ".يف كل أصبع عشر من اإلبل: "صلى اهللا عليه وسلم

    

  ".يف املواضح مخس"حسني املعلم عن عمرو عن أبيه عن جده عبد اهللا مرفوعاً 

ملا دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة : "أمحد حدثنا يزيد أنبأنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا قال
  .احلديث". ناس خطيبا وقال ال حلف يف اإلسالمعام الفتح قام يف ال

جرير بن عبد احلميد عن ابن إسحاق عن عمرو عن أبيه عن جده عن عبد اهللا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر بكلمات 
  ".أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون"من الفزع 

ذا عن جده عن عبد اهللا رواه احلاكم يف الدعوات حدثنا حممد بن أمحد بن بالويه حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثنا كذا ه
عبيد اهللا ابن عمر حدثنا جرير فذكره مث قال احلاكم صحيح اإلسناد متصل يف موضع اخلالف قال احلافظ الضياء أظن عن فيه زائدة 

  .رواه أمحد يف مسنده عن يزيد عن ابن إسحاق فلم يزد على قوله عن جده: أبيه قلتوإال فيكون من رواية حممد عن 

الدارقطين يف سننه حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أمحد بن عبد الرمحن حدثين عمي حدثنا خمرمة بن بكري عن أبيه مسعت عمرو 
  ".يف البيعني باخليار" اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن شعيب يقول مسعت شعيبا يقول مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول

: أمحد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".أميا امرأة نكحت على صداق او عدة أو حباء قبل عصمة النكاح فهو هلا"

: ربين أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحرملة حدثنا ابن وهب أخ

  ".مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء"

  .وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو فاملطلق حممول على املقيد املفسر بعبد اهللا واهللا أعلم

و يف نفسه ثقة إال إذا روى عن أبيه عن جده يكون مرسال ألن جده عنده حممد بن عبد اهللا بن عمرو وال صحبة له قال ابن عدي ه
الرجل ال يعين جبده إال جده األعلى عبد اهللا رضي اهللا عنه وقد جاء كذلك مصرحا به يف غري حديث يقول عن جده عبد اهللا : قلت

 من جده عبد اهللا بن عمرو ومن معاوية وابن عباس وابن عمر وغريهم وما علمنا فهذا ليس مبرسل وقد ثبت مساع شعيب والده
بشعيب بأسا ريب يتيما يف حجر جده عبد اهللا ومسع منه وسافر معه ولعله ولد يف خالفة علي أو قبل ذلك مث مل جند صرحيا لعمرو بن 
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ولكن ورد حنو من عشرة أحاديث هيئتها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حممد بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو وبعضها عن عمرو عن أبيه عن جده عبد اهللا وما أدري هل حفظ شعيب شيئاً من أبيه أم ال 

  .وأنا عارف بأنه الزم جده ومسع منه

 الصحف يدخل يف روايتها التصحيف ال سيما يف ذلك وأما تعليل بعضهم بأا صحيفة وروايتها وجادة بال مساع فمن جهة أن
  .العصر إذ ال شكل بعد يف الصحف وال نقط خبالف األخذ من أفواه الرجال

  .قال حيىي بن معني هو ثقة بلي بكتاب أبيه عن جده

ا من الثقات غري أبيه وممن تردد وحتري يف عمرو أبو حامت بن حبان فقال يف كتاب الضعفاء إذا روى عن طاووس وابن املسيب وغريمه
  .فهو ثقة جيوز االحتجاج به وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكري كثرية فال جيوز عندي االحتجاج بذلك

قال وإذا روى عن أبيه عن جده فإن شعيبا مل يلق عبد اهللا فيكون اخلرب منقطعا وإذا أراد به جده األدىن فهو حممد وال صحبة له 
  .فيكون مرسالً

  .أجبنا عن هذا وأعلمنا بأن شعيبا صحب جده ومحل عنهقلت قد 

وأخربنا ابن أيب عمر يف كتابه عن الصيدالين أخربتنا فاطمة اجلوزدانية أنبأنا ابن ريذة أنبأنا الطرباين حدثنا علي بن عبد العزيز 
اال حدثنا محاد بن سلمة عن والكجي قاال حدثنا حجاج قال الطرباين وحدثنا جعفر بن حممد بن حرب حدثنا سليمان بن حرب ق

ثابت البناين عن شعيب بن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول ما رئي النيب صلى اهللا عليه وسلم يأكل متكئا وال 
  .يطأ عقبه رجالن فهذا شعيب خيرب أنه مسع من عبد اهللا

اده إىل توثيقه فقال والصواب يف عمرو بن شعيب أن حيول من مث إن أبا حامت بن حبان حترج من تليني عمرو بن شعيب وأداه اجته
  .هنا إىل تاريخ الثقات ألن عدالته قد تقدمت

    

فأما املناكري يف حديثه إذا كانت يف روايته عن أبيه عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا املقاطيع واملراسيل بأن يترك من حديثهم 
  .املرسل واملقطوع وحيتج باخلرب الصحيح

فهذا يوضح لك أن اآلخر من األمرين عند ابن حبان أن عمرا ثقة يف نفسه وأن روايته عن أبيه عن جده إما منقطعة أو مرسلة وال 
ريب أن بعضها من قبيل املسند املتصل وبعضها جيوز أن تكون روايته وجادة أو مساعا فهذا حمل نظر واحتمال ولسنا ممن نعد نسخة 

ن أقسام الصحيح الذي ال نزاع فيه من أجل الوجادة ومن أجل أن فيها مناكري فينبغي أن يتأمل حديثه عمرو عن أبيه عن جده م
ويتحايد ما جاء منه منكرا ويروى ما عدا ذلك يف السنن واألحكام حمسنني إلسناده فقد احتج به أئمة كبار ووثقوه يف اجلملة 

  .وتوقف فيه آخرون قليال وما علمت أن أحداً تركه

 عن ليث عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال ما يرغبين يف احلياة إال خصلتان الصادقة والوهطة فأما الصادقة فصحيفة شريك
  .كتبتها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما الوهطة فأرض تصدق ا عمرو بن العاص كان يقوم عليها

  .فظ ما أدركت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيبأيوب بن سويد عن األوزاعي قال ما رأيت قرشيا أفضل ويف ل

  .قال علي بن املديين مسع شعيب من عبد اهللا بن عمرو ومسع منه ابنه عمرو بن شعيب
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وروى احلسن بن سفيان عن ابن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
  .ابن عمر

  .قة وقال النسائي مرة ليس به بأسوقال العجلي والنسائي ث

وقال أمحد بن عبد اهللا عمرو بن شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا يف الرجال مثل أيوب والزهري واحلكم واحتج أصحابنا حبديثه 
  .ومسع أبوه من عبد اهللا بن عمرو وابن عمر وابن عباس

  .ع شعيب من جده عبد اهللاوقال أبو بكر بن زياد النيسابوري صح مساع عمرو بن شعيب وصح مسا

وقال الدارقطين لعمرو بن شعيب ثالثة أجداد األدىن منهم حممد واألوسط عبد اهللا واألعلى عمرو وقد مسع شعيب من األدىن حممد 
وحممد تابعي ومسع جده عبد اهللا فإذا بينه وكشف فهو صحيح حينئذ قال ومل يترك حديثه أحد من األئمة ومل يسمع من جده عمرو 

  . العاصبن

  .وقال الدارقطين أيضاً مسعت أبا بكر النقاش يقول عمرو بن شعيب ليس من التابعني وقد روى عنه عشرون من التابعني

  .قلت فسكت الدارقطين بل عمرو تابعي قد مسع من ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب ومن الربيع وهلما صحبة

قام ومجاعة من الضعفاء إال أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتماهلم إياه مل قال احلافظ ابن عدي روى عنه أئمة الناس وث
  .يدخلوها يف صحاح ما خرجوا وقالوا هي صحيفة

  .قال حيىي بن بكري وشباب مات عمرو بن شعيب سنة مثاين عشرة ومئة زاد ابن بكري بالطائف

 اهللا العرزمي وحجاج بن أرطاة وابن هليعة وإسحاق بن أيب فروة قلت الضعفاء الراوون عنه مثل املثىن بن الصباح وحممد بن عبيد
والضحاك بن محزة وحنوهم فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء ضعف خناعه ومل حيتج به بل وإذا روى عنه رجل خمتلف فيه كأسامة 

ملعلم وسليمان بن موسى الفقيه بن زيد وهشام بن سعد وابن إسحاق ففي النفس منه واألوىل ان ال حيتج به خبالف رواية حسني ا
  .وأيوب السختياين فاألوىل أن حيتج بذلك إن مل يكن اللفظ شاذا وال منكرا فقد قال أمحد بن حنبل إمام اجلماعة له أشياء مناكري

  . وسلمقتيبة حدثنا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب أنه دخل على زينب بنت أيب سلمة فحدثته أا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه

حيضر اجلمعة ثالثة واع داع أو : "حبيب املعلم عن عمرو عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".الغ أو منصت

  .قال األوزاعي حدثين عمرو بن شعيب ومكحول جالس

 يدك مبا مسعت من طاووس وجماهد وإياك قال نعيم بن محاد حدثنا عبد الرزاق عن معمر مسع أيوب يقول لليث بن أيب سليم شد
  .وجواليق وهب بن منبه وعمرو بن شعيب فإما صاحبا كتب يعين يرويان عن الصحف

وقال ابن حبان حدثنا أبو يعلى حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنسخة طويلة وابن 
  ".إن اهللا زادكم صالة فحافظوا عليها وهي الوتر: "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالفمنها أ: هليعة نربأ من عهدته قال

  ".من استودع وديعة فال ضمان عليه: "ومنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

    

ما اهللا بسوارين من أحتبان أن يسورك: "ومنها أن امرأتني أتتا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف أيديهما سواران من ذهب فقال
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  ".فأديا زكاته: "نار؟ قالتا ال قال

  ".من صلى مكتوبة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها: "ومنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".من أعهر حبرة أو أمة قوم فولدت فالولد ولد زىن ال يرث واليورث: "ومنها أنه عليه السالم قال

  ".وعليكم بالقميص وحتته اإلزارال متشوا يف املساجد : "ومنها

  ".العرافة أوهلا مالمة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة: "ومنها

ال جيوز المرأة أمر يف : "ومن أفراد عمرو حديث محاد بن سلمة عن حبيب وداود عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
  ".ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها

  .رواه سوار أبو محزة عنه عن أبيه عن جده مرفوعاً" ه فال ينظرن إىل ما بني السرة والركبةمن زوج فتات: "وحديث

  فأما 

  شعيب

  .فما علمت به بأسا وقد ذكره ابن حبان يف الثقات وقال روى عن جده وأبيه حممد ومعاوية

  ".ل سلف وبيعال حي"قلت مع أن روايته عن أبيه حممد يف سنن أيب داود والنسائي والترمذي واملنت هو 

حدث عنه ابناه عمرو وعمر وثابت البناين فنسبه إىل جده فقال شعيب بن عبد اهللا بن عمرو وممن روى عنه أيضاً عثمان بن حكيم 
وعطاء اخلراساين وقد ذكر البخاري وأبو داود وغري واحد أنه مسع من جده ومن ابن عباس وابن عمر ومل نعلم مىت تويف فلعله مات 

  .ني يف دولة عبد امللكبعد الثمان

  وأما أبو شعيب 

  محمد بن عبد اهللا بن عمرو د، ت، س

السهمي فذكره ابن يونس يف تارخيه وقال روى عن أبيه روى عنه ابنه شعيب وحكم بن احلارث وقال الزبري بن بكار أمه هي بنت 
  .حممية بن جزء الزبيدي

د بن أيب رواد عن ابن جريج واملثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه وقال أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي حدثنا عبد اي
  .قال طاف حممد بن عبد اهللا بن عمرو مع أبيه فلما كان يف السابع أخذ بيده إىل دبر الكعبة احلديث

  ".ال حيل سلف وبيع: "وحممد نزر الرواية قد ذكرنا له حديث

خرزاذ حدثنا سهيل بن بكار عن وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه حدثنا عثمان بن عبد اهللا بن : وقال النسائي
ى يوم خيرب عن حلوم احلمر "عن أبيه حممد بن عبد اهللا قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".األهلية وعن اجلاللة

رواية ابن حيويه عن النسائي عمرو بن شعيب عن أبيه حممد بن عبد اهللا بن هكذا يرويه أبو علي األسيوطي عن النسائي ووقع يف 
  .عمرو وهو وهم وأما أبو داود فرواه عن سهل بن بكار بإسناده فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كباقي أحاديثه
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  .مفهذا كل ما ميكن أن يتعلق به من أن حملمد رواية والظاهر موته يف حياة أبيه واهللا أعل

أخربنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد أنبأنا الفتح بن عبد السالم أنبأنا هبة اهللا بن أيب شريك أنبأنا أمحد بن حممد بن النقور حدثنا عيسى 
بن اجلراح سنة تسع ومثانني وثالث مئة قرىء على أيب القاسم البغوي وأنا أمسع قيل له حدثكم عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان 

صالة القاعد على النصف : " عمرو ابن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا
  ".من صالة القائم

  .هذا حديث صاحل اإلسناد حمفوظ املنت وقد مجع احلافظ الضياء يف كتاب املختارة له نسخة لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  . اليوم هلم بقية بالطائف يتوارثون الوهط وهو بستان كبري إىل الغاية جلماعة كبرية هو معاشهموآل عمرو بن شعيب أوىل

والطائف واد طيب كثري الفواكه واألعناب واملياه الباردة ويتجلد فيه املاء يف الربد أخربين صدوق عاين اجلليد ا وهلم جامع كبري 
  .جتلب إىل مكة وغريهاوهو مسرية أرجح من يوم عن مكة وخريات الطائف 

  المنهال خ

ابن عمرو أبو عمرو األسدي موالهم الكويف يروي عن أنس بن مالك وزر بن حبيش وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأيب عمر زاذان 
  .وسعيد ابن جبري

واراً إمنا روى عنه حجاج بن أرطاة وزيد بن أيب أنيسة ومنصور وشعبة واملسعودي وسوار بن مصعب وطائفة كبرية وقيل إن س
  .روى عن األعمش عنه مث إن شعبة ترك الرواية عنه لكونه مسع آلة الطرب من بيته

  .وثقه حيىي بن معني وغريه وقال الدارقطين صدوق وقال ابن حزم ليس بالقوي

  .قلت حديثه يف شأن القرب بطوله فيه نكارة وغرابة يرويه عن زاذان عن الرباء

    

  .أ عليه ابن أيب ليلى وغريهوقد تال على سعيد بن جبري قر

  .تويف سنة بضع عشرة ومئة

  سليم بن عامر م

  .الكالعي اخلبائري احلمصي

حدث عن أيب الدرداء ومتيم الداري واملقداد بن األسود وعوف ابن مالك وأيب هريرة وعمرو بن عبسة وطائفة وجيوز أن روايته عن 
  .املقداد وحنوه مرسلة وأنه ما شافههم

بن الوليد الزبيدي وحريز بن عثمان وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر وعفري بن معدان ومعاوية بن صاحل وآخرون حدث عنه حممد 
  .وعمر دهراً وكان يقول استقبلت اإلسالم من أوله فهذا يدل على أنه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وثقه أمحد بن عبد اهللا العجلي وقال أبو حامت ال بأس به

  .ى شعبة عن يزيد بن مخري قال مسعت سليم بن عامر وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلمرو
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  .وقال حيىي بن معني سليم بن عامر الكالعي زعم أنه قرأ عليهم كتاب عمر رضي اهللا عنه

  .وقال أبو القاسم بن عساكر شهد فتح القادسية

جاوز املئة بسنتني فأما قول حممد بن سعد : اثنيت عشرة ومئة قلتقال أمحد بن حممد بن عيسى احلمصي عاش سليم بعد سنة 
وخليفة بن خياط إنه مات سنة ثالثني ومئة فهو بعيد ما أعتقد أنه بقي إىل هذا الوقت ولو عاش إىل هذا الوقت لسمع منه إمساعيل 

  .بن عياش وأقرانه

  محمد بن يحيى ع

بو عبد اهللا األنصاري النجاري املازين املدين حفيد الصحايب الذي كان خيدع يف ابن حبان بن منقذ بن عمرو اإلمام الفقيه احلجة أ
  .البيوع ويقول ال خالبة مولده يف سنة سبع وأربعني

وحدث عن ابن عمر ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد اهللا بن حمرييز وعمرو بن سليم الزرقي وعبد الرمحن األعرج وعمه 
  .واسع بن حبان

  .ة الرأي وعبيد اهللا بن عمر وحممد بن عجالن وعمرو بن حيىي املازين ومالك وابن إسحاق والليث وخلق سواهمحدث عنه ربيع

  .وهو إمام جممع على ثقته قال الواقدي كانت له حلقة للفتوى وكان ثقة كثري احلديث عاش أربعا وسبعني سنة

  .خة مالك رمحه اهللاقلت أرخ مجاعة موته يف سنة إحدى وعشرين ومئة وهو من أعيان مشي

  ابن موهب خ، م، ت، س، ق

  .اإلمام أبو عبد اهللا عثمان بن عبد اهللا بن موهب التيمي املدين األعرج

  .سكن العراق وحدث عن أيب هريرة وأم سلمة وجابر بن مسرة وابن عمر وعبد اهللا بن أيب قتادة

  .رونروى عنه أبو حنيفة وشعبة وسفيان وإسرائيل وشيبان وأبو عوانة وآخ

  .وثقه ابن معني وغريه

  .تويف بعد سنة عشرين ومئة وقد وهم ابن سعد فقال ما ال يسوغ وهو مات يف خالفة املهدي سنة ستني ومئة

  عدي بن ثابت ع

  .اإلمام احلافظ الواعظ األنصاري الكويف سبط عبد اهللا بن يزيد اخلطمي

 بن أيب أوىف وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي وزر بن حبيش وزيد بن روى عن أبيه وعن الرباء بن عازب وسليمان بن صرد وعبد اهللا
  .وهب وسعيد بن جبري وأيب حازم األشجعي ويزيد بن الرباء ومجاعة

وعنه علي بن زيد بن جدعان وحيىي بن سعيد األنصاري وأبان ابن تغلب وأبو إسحاق الشيباين وأبو إسحاق السبيعي وسليمان 
ن أرطاة وأبو اليقظان عثمان بن عمري وفضيل ابن مرزوق ومسعر وزيد بن أيب أنيسة وشعبة األعمش وأشعث بن سوار وحجاج ب

  .والعالء بن صاحل وخلق
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قال أمحد بن حنبل والعجلي ثقة وتبعهما النسائي وقال أبو حامت صدوق كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم قال أبو عمر بن عبد الرب 
  .ثابت روى يف الوضوء واحليض شهد عبيد والرباء مع علي مشاهده كلهاعبيد بن عازب أخو الرباء هو جد عدي بن 

  .وقال غريه هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن اخلطيم األنصاري الظفري وثابت صحايب كبري

 بن وقال ابن حبان مات عدي يف والية خالد القسري على العراق وقال ابن قانع سنة وأما حيىي بن معني فقال هو عدي بن ثابت
  .دينار

أخربنا عبد احملسن بن حممد أنبأنا ابن خليل أنبأنا مسعود بن أيب منصور وأمحد بن حممد ح وأنبئت عنهما قاال أنبأنا أبو علي احلداد 
أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن خالد حدثنا حممد بن يونس السامي حدثنا عبد اهللا بن داود اخلرييب حدثنا األعمش عن عدي بن 

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة إنه لعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ت عن زر مسعت عليا رضي اهللا عنه يقولثاب
  .رواه مسلم من طريق أيب معاوية ووكيع عن األعمش" أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق: "إيل

  الجراح

    

اح بن عبد اهللا احلكمي ويل البصرة من جهة احلجاج مث ويل خراسان وسجستان لعمر بن مقدم اجليوش فارس الكتائب أبو عقبة اجلر
  .عبد العزيز وكان بطال شجاعا مهيبا طواال عابدا قارئا كبري القدر

  .روى عن ابن سريين وعنه صفوان بن عمرو وحيىي بن عطية وربيعة بن فضالة

  .تركت الذنوب حياء أربعني سنة مث أدركين الورعروى أبو مسهر عن شيخ من حكم قال قال اجلراح احلكمي 

هو دمشقي نزل البصرة والكوفة وكان من القراء قال الوليد بن مسلم كان إذا مر يف جامع دمشق مييل رأسه عن : قال شباب
  .القناديل من طوله

ن احلسن الزرقي قال كان اجلراح بن وقال جمالد ويل يزيد بن املهلب العراق فلما سار إىل خراسان استخلف اجلراح على العراق وع
  .عبد اهللا على خراسان كلها حرا وصالا وماهلا

  .قال ابن جابر ويف سنة اثنيت عشرة ومئة غزا اجلراح بالد الترك ورجع فأدركته الترك فقتل هو وأصحابه

  .لناس لقتله يف البلدانوقال أبو سفيان احلمريي كان اجلراح على أرمينية وكان رجال صاحلا فقتلته اخلزر ففزع ا

قال سليم بن عامر دخلت على اجلراح فرفع يديه فرفع األمراء أيديهم فمكث طويال مث قال يل يا أبا حيىي هل تدري ما كنا فيه 
  .ال وجدتكم يف رغبة فرفعت يدي معكم قال سألنا اهللا الشهادة فواهللا ما بقي منهم أحد يف تلك الغزاة حىت استشهد: قلت

ة زحف اجلراح من برذعة سنة اثنيت عشرة إىل ابن خاقان فاقتتلوا قتاال شديدا فقتل اجلراح يف رمضان وغلبت اخلزر على قال خليف
  .أذربيجان وبلغوا إىل قريب من املوصل

نبل أنكر أمحد بن ح: وروى حيىي بن محزة عن عروة بن رومي عن القاسم أيب عبد الرمحن قال قدم علينا سلمان الفارسي دمشق قلت
  .هذا وقال كيف يكون له هذا اللقاء وهو موىل خلالد بن يزيد

عبد اهللا بن صاحل حدثنا معاوية بن صاحل عن سليمان أيب الربيع عن القاسم قال رأيت الناس جمتمعني على شيخ فقلت من هذا فقالوا 
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  .سهل ابن احلنظلية

  .قال دحيم كان القاسم موىل جويرية بنت أيب سفيان فورثت

د الرمحن بن يزيد بن جابر ما رأيت أحداً أفضل من القاسم أيب عبد الرمحن كنا بالقسطنطينية وكان الناس يرزقون رغيفني قال عب
رغيفني فكان يتصدق برغيف ويصوم ويفطر على رغيف وقال أمحد بن حنبل يف حديث القاسم مناكري مما ترويه الثقات وقال ابن 

  .سعد منهم من يضعفه

القاسم عن أيب أمامة الدباغ طهور هذا منكر وقال أمحد أيضاً روى عنه علي بن يزيد أعاجيب وما أراها إال من وقال أمحد حديث 
  .قبل القاسم

  .وقال ابن حبان يروي عن الصحابة املعضالت وكان يزعم أنه لقي أربعني بدريا

رك أربعني من املهاجرين واألنصار وقال الترمذي وقال مجاعة عن ابن معني ثقة وقال أبو إسحاق اجلوزجاين كان خياراً فاضالً أد
  .ثقة قال ابن سعد وغريه مات سنة اثنيت عشرة ومئة

  القاسم ح

ابن عبد الرمحن بن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن مسعود اهلذيل اإلمام اتهد قاضي الكوفة أبو عبد الرمحن 
  .الكويف عم القاسم بن معن الفقيه

  .يف صدر خالفة معاوية وحدث عن أبيه وعبد اهللا بن عمر وجابر بن مسرة ومسروق وطائفةولد 

  .روى عنه األعمش وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى واملسعودي ومسعر بن كدام وآخرون

ب بن دثار صحبناه وثقه حيىي بن معني وغريه وقال ابن املديين مل يلق ابن عمر قال األعمش كنت أجلس إليه وهو قاض وقال حمار
  .وما كان يأخذ على القضاء رزقا كان يف كفاية: إىل بيت املقدس ففضلنا بكثرة الصالة وطول الصمت والسخاء قلت

  .ملسعر من أشد من رأيت توقيا للحديث؟ قال القاسم بن عبد الرمحن قال ابن قانع تويف سنة ست عشرة ومئة: قال ابن عيينة قلت

  عمرو بن مرة ع

اهللا بن طارق بن احلارث بن سلمة بن كعب بن وائل بن مجل ابن كنانة بن ناجية بن مراد اإلمام القدوة احلافظ أبو عبد اهللا ابن عبد 
  .املرادي مث اجلملي الكويف أحد األئمة األعالم

ى وعمرو بن ميمون حدث عن عبد اهللا بن أيب أوىف وأرسل عن ابن عباس وغريه وروى عن أيب وائل وسعيد بن املسيب وابن أيب ليل
األودي ومرة الطيب وخيثمة بن عبد الرمحن وسعيد بن جبري وهالل بن يساف وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود ويوسف بن 

ماهك وأيب البختري الطائي وإبراهيم النخعي وأيب عمر زاذان وسامل بن أيب اجلعد وعبد اهللا بن سلمة وأيب الضحى ومصعب بن 
  . كثريسعد وأيب بردة وخلق

    

حدث عنه أبو إسحاق السبيعي وهو من طبقته واألعمش وإدريس بن يزيد والعوام بن حوشب ومنصور بن املعتمر وأبو خالد 
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  .الداالين وحصني بن عبد الرمحن وهو من أقرانه وزيد بن أيب أنيسة وشعبة والثوري وقيس بن الربيع ومسعر وخلق سواهم

ديث وقال سعيد بن أيب سعيد الرازي سئل أمحد بن حنبل عنه فزكاه وروى الكوسج عن ابن قال علي بن املديين له حنو مئيت ح
معني ثقة وقال أبو حامت ثقة يرى اإلرجاء قال احلسن بن حممد الطنافسي عن حفص بن غياث ما مسعت األعمش يثين على أحد إال 

لشعبة عمرو بن مرة قال كان أكثرهم علما وروى : تعلى عمرو بن مرة فإنه كان يقول كان مأمونا على ما عنده قال بقية قل
  .معاذ بن معاذ عن شعبة قال ما رأيت أحداً من أصحاب احلديث إال يدلس إال عمرو بن مرة وابن عون

عفيف أخربنا أمحد بن حممد احلافظ وأمحد بن عبد الرمحن قاال أنبأنا عبد اهللا بن عمر أنبأنا أبو الوقت السجزي أنبأنا عبد الرمحن بن 
سنة سبع وسبعني وأربع ومئة أنبأنا عبد الرمحن بن أمحد األنصاري حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي حدثنا 
  .عبد الرمحن بن غزوان أبو نوح قال مسعت شعبة يقول ما رأيت عمرو بن مرة يف صالة قط إال ظننت أنه ال ينفتل حىت يستجاب له

  .دثنا األشج حدثنا عبد العزيز القرشي عن مسعر قال مل يكن بالكوفة أحب إيل وال أفضل من عمرو بن مرةوبه إىل البغوي ح

ملسعر من أفضل من أدركت قال ما كان أفضل من : وبه حدثين أمحد بن زهري حدثين نصر بن املغرية قال سفيان بن عيينة قلت
  .عمرو بن مرة

  .نا شعبة قال كنت مع عمرو بن مرة إىل املسجد وكان ضريراوبه حدثين أمحد حدثنا علي بن اجلعد أنبأ

لعمرو بن مرة حتدث فالنا وهو كذا وكذا : وبه حدثين أمحد حدثنا ابن األصبهاين حدثنا عبد السالم عن أيب خالد الداالين قال قلت
  .قال إمنا استودعنا شيئاً فنحن نؤديه

  .مل يزل يف الناس بقية حىت دخل عمرو بن مرة يف اإلرجاء فتهافت الناس فيهوبه حدثنا حممد بن محيد حدثنا جرير عن مغرية قال 

وبه حدثين عبد اهللا بن سعيد األشج حدثنا أمحد بن بشري حدثنا مسعر مسعت عبد امللك بن ميسرة وحنن يف جنازة عمرو بن مرة 
  .وهو يقول إين ألحسبه خري أهل األرض

  . عليه املتفرقني يريد واهللا أعلم اإلمجاع واملشهوروروى مسعر عن عمر قال عليكم مبا جيمع اهللا

  .روى عبد اجلبار بن العالء عن ابن عيينة عن مسعر قال كان عمرو بن مرة من معادن الصدق

أبو حامت الرازي عن محاد بن زاذان مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول حفاظ الكوفة أربعة عمرو بن مرة ومنصور وسلمة بن كهيل 
  .وأبو حصني

  .أمحد بن سنان عن عبد الرمحن قال أربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم فمن اختلف عليهم فهو خمطىء منهم عمرو بن مرة

  .قال أبو نعيم وأمحد بن حنبل مات عمرو سنة ست عشرة ومئة وقيل مات سنة مثاين عشرة

نبأنا عبد الوهاب احلافظ أنبأنا ابن هزارمرد أنبأنا ابن حبابة ومن حديثه أخربنا ابن البخاري ومجاعة كتابة قالوا أنبأنا عمر بن حممد أ
أنبأنا عبد اهللا بن حممد حدثنا علي بن اجلعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف وكان من أصحاب الشجرة 

اللهم صل على آل أيب : " أيب بصدقته فقالفأتاه" اللهم صل عليهم: "قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال
  ".أوىف

بسم اهللا الرمحن "مث قرأ " وال الضالني"مث قرأ " بسم اهللا الرمحن الرحيم"وبه عن عمرو بن مرة قال صليت خلف سعيد بن جبري فقرأ 
  .وكان ال يتم التكبري ويسلم تسليمة واحدة" الرحيم
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مد أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا حممد بن عبد الرمحن أنبأنا أبو عمرو بن محدان أنبأنا أبو أخربنا أمحد بن هبة اهللا عن عبد املعز بن حم
يعلى املوصلي حدثنا علي بن اجلعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة مسعت حيىي بن اجلزار عن ابن عباس قال جئت أنا وغالم من بين 

لم وهو يصلي فرتلنا عنه وتركناه يأكل من بقل األرض أو من نبات هاشم على محار فمررنا بني يدي النيب صلى اهللا عليه وس
  .األرض فدخلنا معه يف الصالة فقال رجل أكان بني يديه عرتة قال ال

  سعيد بن عمرو خ، م

لك ابن سعيد بن العاص بن أيب أحيحة القرشي األموي املدين نزيل الكوفة كان مع أبيه عمرو االشدق إذ متلك دمشق مث أمنه عبد امل
  .وغدر به فذحبه فسار سعيد بآله إىل املدينة

  .حدث عن أيب هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وابن عمر وأم خالد بنت خالد ووالده

    

  .روى عنه بنوه عمرو وإسحاق وخالد وحفيده عمرو بن حيىي وشعبة وآخرون

  .ابن يزيد يف خالفته سنة ست وعشرين ومئة وقد أسنوثقه النسائي وغريه وكان من سروات قومه وعلمائهم وفد على الوليد 

  يعلى بن عطاء م

  .العامري شيخ ثقة طائفي سكن واسط يروي عن أبيه ووكيع بن عدس وعمارة بن حديد وعمرو بن الشريد ومجاعة كثرية

  .حدث عنه شعبة ومحاد بن سلمة وأبو عوانة وشريك وهشيم

  .وثقه أمحد بن حنبل تويف سنة عشرين ومئة

  قاسم بن مخيمرة خت، مال

  .اإلمام القدوة احلافظ أبو عروة اهلمداين الكويف نزيل دمشق

حدث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب سعيد اخلدري وأيب أمامة الباهلي وعن علقمة بن قيس وعبد اهللا بن عكيم وشريح بن 
 بردة بن أيب موسى وأيب مرمي األزدي وطائفة وليس هو هاىنء ووراد كاتب املغرية وأيب عمار اهلمداين وسليمان بن بريدة وأيب

  .باملكثر

حدث عنه أبوه إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل واحلكم ومساك بن حرب وعلقمة بن مرثد وهالل بن يساف مع تقدمه وأبو 
ألوزاعي وعبد الرمحن بن حصني وابن أيب خالد وحسان بن عطية ويزيد بن أيب زياد واحلسن بن احلر ويزيد بن أيب مرمي الشامي وا

يزيد بن جابر وحممد بن عبد اهللا الشعيثي وسعيد بن عبد العزيز وزيد بن واقد والضحاك ابن عبد الرمحن بن حوشب النصري ويزيد 
  .بن يزيد بن جابر وخلق سواهم

 معني قال هو كويف وذهب ذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية من أهل الكوفة قال وكان ثقة وله أحاديث وروى عباس عن حيىي بن
إىل الشام ومل نسمع أنه مسع من أحد من الصحابة وقال حيىي وأبو حامت والعجلي ثقة وقال أبو حامت ثقة صدوق كويف كان معلما 



الذهيب-سري أعالم النبالء  794  

  .بالكوفة مث سكن الشام

  .وقال إمساعيل بن أيب خالد كنا يف كتاب القاسم بن خميمرة فكان يعلمنا وال يأخذ منا

 عن األوزاعي قال كان القاسم بن خميمرة يقدم علينا ها هنا متطوعا فإذا أراد أن يرجع استأذن الوايل فقيل له وروى حممد بن كثري
  .النور". وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه"أرأيت إن مل يأذن لك قال إذا أقيم مث قرأ 

  .ا ويقول من عصى من بعثه مل تقبل له صالة حىت يرجعوروى أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي حنو ذلك وزاد فيه

وقال علي بن أيب محلة ذكر الوليد بن هشام القاسم بن خميمرة لعمر بن عبد العزيز فأرسل إليه فدخل عليه فقال سل حاجتك قال يا 
 يف العطاء قال قد أحلقناك يف أمري املؤمنني قد علمت ما يقال يف املسألة قال ليس أنا ذاك إمنا أنا قاسم سل حاجتك قال تلحقين

مخسني فسل حاجتك قال تقضي عين ديين قال قد قضيناه فسل حاجتك قال حتملين على دابة قال قد محلناك فسل قال تلحق بنايت 
  .يف العيال قال قد فعلنا فسل حاجتك قال أي شيء بقي فقال قد أمرنا لك خبادم فخذها من عند أخيك الوليد بن هشام

  .بن عبد العزيز عن القاسم بن خميمرة قال مل جيتمع على مائديت لونان من طعام قط وما أغلقت بايب قط ويل خلفه هموروى سعيد 

قال األوزاعي أتى القاسم بن خميمرة عمر بن عبد العزيز ففرض له وأمر له بغالم فقال احلمد هللا الذي أغناين عن التجارة وكان له 
  . يقعد يف بيته ال خيرج حىت يأكلهشريك كان إذا ربح قاسم شريكه مث

  .وقال عمر بن أيب زائدة كان القاسم بن خميمرة إذا وقعت عنده الزيوف كسرها ومل يبعها

وقال األوزاعي عن موسى بن سليمان بن موسى عن القاسم بن خميمرة قال من أصاب ماال من مأمث فوصل به أو تصدق به أو أنفقه 
  .ار جهنميف سبيل اهللا مجع ذلك كله يف ن

وقال حممد بن عبد اهللا الشعيثي كان القاسم بن خميمرة يدعو باملوت فلما حضره املوت قال ألم ولده كنت أدعو باملوت فلما نزل 
ليقل "هكذا يتم لغالب من يتمىن املوت والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد ى أن يتمىن أحدنا املوت لضر نزل به وقال : يب كرهته قلت

  ". إذا كانت احلياة خرياً يل وتوفين إذا علمت الوفاة خرياً يلاللهم أحيين

قال املدائين واهليثم وشباب وطائفة مات القاسم بن خميمرة يف خالفة عمر بن عبد العزيز بدمشق وقال الفالس واملفضل الغاليب سنة 
  .مئة وقال ابن معني سنة مئة أو إحدى ومئة

  .ال قال القاسم بن خميمرة ما اجتمع على مائديت لونانأبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز ق

    

وقال ابن جابر رأيت القاسم بن خميمرة جييب إذا دعي واليأكل إال من لون واحد قال األوزاعي كان القاسم يقدم علينا مرابطا 
  .عمدامتطوعا ومسعته يقول ألن أطأ على سنان حممي ينفذ من قدمي أحب إيل من أن أطأ على قرب مؤمن مت

  ثمامة ع

  .ابن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري

  .روى عن جده والرباء بن عازب
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  .وعنه ابن عون ومعمر وعزرة بن ثابت ومعاوية بن عبد الكرمي الضال وأبو عوانة وعدة

  .وكان من العلماء الصادقني ويل قضاء البصرة وكان يقول صحبت جدي ثالثني سنة

  معبد ع

  .ويف العابد قاص الكوفة وأحد األثبات أبو القاسمابن خالد اجلديل الك

  .حدث عن جابر بن مسرة واملستورد بن شداد وحارثة بن وهب ومسروق وعبد اهللا بن شداد ومجاعة

  .روى عنه مسعر وحجاج بن أرطاة وشعبة والثوري وغريهم وثقه غري واحد

  .مات سنة مثان عشرة ومئة رمحه اهللا

  جامع بن شداد ع

  .ة أبو صخرة احملاريب أحد علماء الكوفةاإلمام احلج

  .حدث عن صفوان بن حمرز ومحران بن أبان وأيب بردة بن أيب موسى ومجاعة

  .حدث عنه األعمش ومسعر وشعبة وسفيان وشريك وآخرون

  .وثقه أبو حامت وغريه وهو من أقران األعمش وإمنا قدمته ألنه قدمي املوت تويف سنة مثان عشرة ومئة

  ثد ععلقمة بن مر

  .اإلمام الفقيه احلجة أبو احلارث احلضرمي الكويف

حدث عن أيب عبد الرمحن السلمي وطارق بن شهاب وعبد الرمحن بن أيب ليلى وسعد بن عبيدة وأمثاهلم عداده يف صغار التابعني 
  .ولكنه قدمي املوت

  .دام واملسعودي وآخرونحدث عنه غيالن بن جامع وأبو حنيفة واألوزاعي وشعبة وسفيان الثوري ومسعر بن ك

  .قال اإلمام أمحد هو ثبت يف احلديث

  .قلت تويف سنة عشرين ومئة

  -م مقروناً- علي بن زيد 

  .ابن جدعان اإلمام العامل الكبري أبو احلسن القرشي التيمي البصري األعمى

ن الزبري وأيب قالبة واحلسن ولد أظن يف دولة يزيد وحدث عن أنس بن مالك وسعيد بن املسيب وأيب عثمان النهدي وعروة ب
  .والقاسم بن حممد وعدة

  .حدث عنه شعبة وسفيان ومحاد بن سلمة وعبد الوارث ومحاد بن زيد وسفيان بن عيينة وإمساعيل بن علية وشريك وعدة

  .ولد أعمى كقتادة وكان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه وسوء حفظ يغضه من درجة اإلتقان
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حامت ليس بقوي وقال البخاري وغريه ال حيتج به وقال ابن خزمية ال أحتج به لسوء حفظه وقال الترمذي صدوق قال أبو زرعة وأبو 
  .وكان ابن عيينة يلينه وقال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا وقال مرة حدثنا قبل أن خيتلط

حيىي بن سعيد يتقيه وقال أمحد بن حنبل ضعيف وقال محاد بن زيد أنبأنا علي بن زيد وكان يقلب األحاديث وقال الفالس كان 
  .وروى عباس عن حيىي ليس بشيء ومرة قال هو أحب إيل من ابن عقيل وعاصم ابن عبيد اهللا

  .وروى عثمان الدارمي عن حيىي ليس بذاك القوي وقال العجلي كان يتشيع ليس بالقوي

  .لنيوقال الفسوي اختلط يف كربه وقال الدارقطين ال يزال عندي فيه 

قلت قد استوفيت أخباره يف امليزان وغريه وله عجائب ومناكري لكنه واسع العلم قال منصور بن زاذان ملا مات احلسن قلنا لعلي بن 
  .زيد اجلس مكانه وقال اجلريري أصبح فقهاء البصرة عميانا قتادة وابن جدعان وأشعث احلداين

  .مات علي سنة إحدى وثالثني ومئة

  الحكم بن عتيبة ع

  .اإلمام الكبري عامل أهل الكوفة أبو حممد الكندي موالهم الكويف ويقال أبو عمرو ويقال أبو عبد اهللا

حدث عن أيب جحيفة السوائي وشريح القاضي وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأيب وائل شقيق بن سلمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن 
وعلي بن احلسني وأيب الشعثاء احملاريب وعامر الشعيب وعطاء بن أيب جبري ومصعب بن سعد وطاووس وعكرمة وجماهد وأيب الضحى 

رباح واحلسن بن مسلم وعمرو بن ميمون األودي ومقسم وأيب عمر الصيين وعراك بن مالك وحيىي بن اجلزار وخيثمة بن عبد 
  .تيمي وخلق سواهمالرمحن وسامل بن أيب اجلعد وقيس بن أيب حازم وعمرو بن نافع وأيب صاحل السمان وإبراهيم ال

وعنه منصور واألعمش وزيد بن أيب أنيسة وأبان بن تغلب ومسعر ابن كدام ومالك بن مغول واألوزاعي ومحزة بن حبيب الزيات 
  .وشعبة وقيس بن الربيع وأبو عوانة ومعقل بن عبيد اهللا وآخرون

  .عني السنة وهي حنو سنة ست وأربعنيما : قال أمحد بن حنبل هو من أقران إبراهيم النخعي ولدا يف عام واحد قلت

    

كتب إيل من مسع أبا حفص املعلم أنبأنا ابن املبارك أنبأنا أبو حممد اخلطيب أنبأنا ابن حبابة حدثنا البغوي حدثنا حممد بن غيالن 
  .حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال كان ابن شهاب يف أصحابه مبرتلة احلكم يف أصحابه

  .ال قال فالقه فما بني البتيها أفقه منه: يت عبدة ابن أيب لبابة فقال يل هل لقيت احلكم قلتقال األوزاعي حججت فلق

  .قال أمحد بن حنبل هو أثبت الناس يف إبراهيم

  .قال سفيان بن عيينة ما كان بالكوفة مثل احلكم ومحاد بن أيب سليمان

هللا العجلي كان احلكم ثقة ثبتا فقيهاً من كبار أصحاب قال عباس الدوري كان احلكم صاحب عبادة وفضل وقال أمحد بن عبد ا
  .إبراهيم وكان صاحب سنة واتباع

الشاذكوين ليس : قال سليمان الشاذكوين حدثنا حيىي بن سعيد مسعت شعبة يقول كان احلكم يفضل عليا على أيب بكر وعمر قلت
  .مبتعمد وما أظن أن احلكم يقع منه هذا
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 جماهد بن رومي قال ما كنت أعرف فضل احلكم إال إذا اجتمع علماء الناس يف مسجد مىن نظرت وروى أبو إسرائيل املالئي عن
  .إليهم فإذا هم عيال عليه

وبإسنادي إىل البغوي حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا ابن منري حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال رأيت احلكم ومحادا يف جملس حمارب 
اآلخر عن مشاله فينظر إىل هذا مرة وإىل هذا مرة قال شعبة أحاديث احلكم عن مقسم كتاب وهو على القضاء أحدمها عن ميينه و

  .سوى مخسة أحاديث مث قال حيىي القطان هي حديث الوتر وحديث القنوت وحديث عزمية الطالق وجزاء الصيد وإتيان احلائض

  .مث قال حيىي واحلجامة للصائم ليس بصحيح

ز وأبو داود قاال حدثنا شعبة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا 
  .احتجم وهو صائم بالقاحة مل يقل ز بالقاحة

  .حدثناأمحد بن حنبل قال قال حيىي بن سعيد قال شعبة مل يسمع احلكم من مقسم يعين حديث احلجامة

ثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال واهللا إن الذي يفيت الناس يف كل ما يسألونه حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حد
  .نون قال األعمش قال يل احلكم لو مسعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفيت يف كثري مما كنت أفيت

لى عليها زيد بن أرقم حدثنا أمحد بن حممد القاضي حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن احلكم قال خرجت على جنازة وأنا غالم فص
  .فسمعت الناس يقولون كرب عليها أربعاً

  .للحكم يا أبا حممد: وقال معقل بن عبيد اهللا قلت

ليحىي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال احلكم ومنصور ما أقرما قال املدائين احلكم بن عتيبة كندي : قال علي بن املديين قلت
  .ويقال أسدي موىل

 مسعت أبا إسرائيل يقول إن أول يوم عرفت فيه احلكم يوم مات الشعيب جاء إنسان يسأل عن مسألة فقالوا قال حجاج بن حممد
  .عليك باحلكم بن عتيبة

أمحد بن زهري حدثنا ابن معني حدثنا جرير عن مغرية قال كان احلكم إذا قدم املدينة فرغت له سارية النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .يصلي إليها

  .ما قالت الصعافقة ما قال الناس يعين احلكم: د الرمحن مسعت ابن أيب ليلى يقول كان الشعيب يقولمحيد بن عب

  .وقال ضمرة عن األوزاعي لقيت احلكم مبىن فإذا رجل حسن السمت متقنعا

نعم قال : ن عتيبة قلتوقال أبو مهام حدثنا الوليد بن مسلم حدثين األوزاعي قال قال يل حيىي بن أيب كثري وحنن مبىن لقيت احلكم ب
  .ما بني البتيها أحد أفقه منه قال وا عطاء وأصحابه

  .وقال أبو نعيم حدثنا األعمش عن احلكم قال لرجل أنت مثل الطري الذي يرى الكواكب يف السماء حيسب أا مسك

دت وفيها أرخه أبو نعيم وغريه وقال ابن إدريس سألت شعبة مىت مات احلكم؟ قال سنة مخس عشرة ومئة قال ابن إدريس فيها ول
  .وقيل سنة أربع عشرة وليس بشيء

أخربنا القاضي أبو حممد عبد اخلالق بن عبد السالم أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه أنبأنا أمحد بن عبد الغين أنبأنا نصر بن أمحد أنبأنا 
ليد حدثنا حممد هو ابن جعفر حدثنا شعبة عن احلكم عن ابن أيب عبد اهللا بن عبيد اهللا حدثنا أبو عبد اهللا احملاملي حدثنا حممد بن الو
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رافع عن أيب رافع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع اصحبين كيما تصيب 
إن الصدقة ال حتل لنا وإن : "م فسأله فقالمنها فقال حىت آيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسأله فانطلق إىل النيب صلى اهللا عليه وسل

  ".موىل القوم من أنفسهم

    

  .هذا حديث صحيح غريب أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية شعبة فوقع لنا عاليا وابن أيب رافع هو عبيد اهللا

  ابن أبي المهاجر خ، م، د، س، ق

بو عبد احلميد الدمشقي موىل بين خمزوم ومفقه أوالد عبد امللك اخلليفة من الثقات إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر اإلمام الكبري أ
  .العلماء

  .حدث عن السائب بن يزيد وأنس بن مالك وعبد الرمحن بن غنم وأم الدرداء ومجاعة

  .روى عنه األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وطائفة

  .وثقه أمحد العجلي وغريه

 التنوخي ما رأيت أحداً أزهد منه ومن عمر بن عبد العزيز وقد كان واله عمر املغرب فأقام ا قال رجاء بن أيب سلمة عن معن
  .سنتني وولوا بعده يزيد بن أيب مسلم

  .قال شباب أسلم عامة الرببر يف والية إمساعيل وكان حسن السرية

قال له يا إمساعيل علم ولدي ولست أعطيك على وقال أبو مسهر أدرك إمساعيل بن عبيد اهللا معاوية وهو غالم قيل إن عبد امللك 
  .القرآن إمنا أعطيك على النحو

  .مات يف سنة اثنتني وثالثني ومئة قبل دخول بين العباس دمشق بالسيف بثالثة أشهر

  أبو يعفور ع

  .العبدي الكويف من ثقات التابعني امسه واقد وقيل وقدان وهو أبو يعفور الكبري

  .مالك وعبد اهللا بن أيب أوىف ومصعب ابن سعدحدث عن ابن عمر وأنس بن 

  .روى عنه شعبة وإسرائيل والثوري وأبو األحوص وابنه يونس بن أيب يعفور وسفيان بن عيينة وآخرون

  .وثقه غري واحد مل أقع بوفاته

  أبو قبيل ت،س

امر وعبد اهللا بن عمرو وشفي بن املعافري احملدث حي بن هاىنء بن ناضر مبعجمة مياين قدم واستوطن مصر وروى عن عقبة بن ع
  .ماتع

  .وعنه حيىي بن أيوب والليث بن سعد وضمام بن إمساعيل وبكر بن مضر ومجاعة
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  .وثقه أمحد روى ضمام عنه قال جاءنا باليمن مقتل عثمان ففزعنا

  .وقيل امسه حيي

  .قال ابن يونس مات سنة مثان وعشرين ومئة

  .قلت لعله جاوز املئة

  زياد بن عالقة ع

  .بن مالك أبو مالك الثعليب الكويف من الثقات املعمرينا

  .يقال إنه أدرك ابن مسعود

وقد حدث عن عمه قطبة بن مالك وجرير بن عبد اهللا البجلي واملغرية بن شعبة وأسامة بن شريك وعمرو بن ميمون األودي 
  .ومجاعة

وإسرائيل وأبو عوانة وأبو األحوص وسفيان بن عيينة حدث عنه شعبة وسفيان الثوري وشيبان النحوي وزائدة وزهري بن معاوية 
  .وطائفة وهو أكرب شيخ البن عيينة

  .قال ليث بن أيب سليم أدرك ابن مسعود وقال النسائي وغريه ثقة وقال أبو حامت صدوق

  .أحسبه جاوز املئة وقع يل حديثه عاليا: قيل مات سنة مخس وعشرين ومئة وقيل مات بعد ذلك بيسري قلت

على علي بن عيسى املعدل أخربكم حممد بن إبراهيم الفارسي أنبأنا أمحد بن حممد أنبأنا أبو عبد اهللا الثقفي أنبأنا أبو احلسني قرأت 
بن بشران أنبأنا إمساعيل الصفار حدثنا سعدان حدثنا ابن عيينة عن زياد بن عالقة مسع أسامة بن شريك يقول شهدت األعراب 

عباد اهللا وضع اهللا احلرج إال امرءا اقترض من عرض : "ه وسلم هل علينا من جناح يف كذا وكذا فقاليسألون النيب صلى اهللا علي
  ".خلق حسن"قالوا يا رسول اهللا ما خري ما أعطي العبد قال " أخيه شيئاً فذاك الذي حرج

  سعيد المقبري ع

  .ين املقربي كان يسكن مبقربة البقيعاإلمام احملدث الثقة أبو سعد سعيد بن أيب سعيد كيسان الليثي موالهم املد

حدث عن أبيه وعن عائشة وأيب هريرة وسعد بن أيب وقاص وأم سلمة وابن عمر وأيب شريح اخلزاعي وأيب سعيد اخلدري وعدة 
  .وكان من أوعية احلديث

عمر ومالك بن أنس وإبراهيم بن حدث عنه أوالده عبد اهللا وسعد وابن أيب ذئب وإمساعيل بن أمية وزيد بن أيب أنيسة وعبيد اهللا بن 
  .طهمان والليث بن سعد وخلق سواهم

وحديثه خمرج يف الصحاح قال أبو حامت صدوق وقال عبد الرمحن بن حراش ثقة جليل وأثبت الناس فيه الليث وقال ابن سعد ثقة 
  .لكنه اختلط قبل موته بأربع سنني

  . له شيء منكرقلت ما أحسبه روى شيئاً يف مدة اختالطه وكذلك ال يوجد

  .تويف سنة مخس وعشرين ومئة وقيل تويف سنة ثالث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين وكان من أبناء التسعني
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أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أكمل بن أيب األزهر أنبأنا أبو القاسم بن البناء أنبأنا حممد بن حممد أنبأنا أبو بكر : وقع لنا من عواليه
د اهللا بن سليمان حدثنا عيسى بن محاد أنبأنا الليث عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى بن زنبور حدثنا عب
  ".إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مئة سنة: "اهللا عليه وسلم قال

  محارب بن دثار ع

بد اهللا القسري حدث عن ابن عمر وجابر بن عبد ابن كردوس بن قرواش السدوسي الكويف الفقيه قاضي الكوفة وليها خلالد بن ع
  .اهللا وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي واألسود بن يزيد ومجاعة وليس حديثه بالكثري

  .حدث عنه زبيد اليامي ومسعر وشعبة والثوري وقيس بن الربيع وعدد كثري

  .وكان ثقة حجة قال سفيان ما خييل إيل أنين رأيت أحداً أفضله على حمارب بن دثار

  .قال ابن سعد كان من املرجئة األوىل الذين يرجئون عليا وعثمان إىل أمر اهللا وال يشهدون عليهما بإميان وال بكفر

  .وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني

س رأيت حماربا يقضي يف املسجد وروى عبد اهللا بن إدريس عن أبيه قال رأيت احلكم ومحاد بن أيب سليمان يف جمل: قال ابن عيينة
  .حكم حمارب بن دثار أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله

  .قال سفيان الثوري استعمل حمارب على القضاء فبكى أهله وعزل عن القضاء فبكى أهله

وقال سعد بن الصلت حدثنا هارون بن اجلهم حدثنا عبد امللك بن عمري قال كنت يف جملس قضاء حمارب بن دثار فادعى رجل 
 ألك بينة قال نعم فالن فقال خصمه إنا هللا لئن شهد علي ليشهدن بزور ولئن سألتين عنه ألزكينه فلما جاء على رجل فأنكر فقال

إن الطري لتضرب مبناقريها وتقذف ما يف حواصلها من هول : "الشاهد قال حمارب حدثنا ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .مث قال مب تشهد قال قد نسيت أرجع فأتذكر" على األرض حىت يقذف به يف الناريوم القيامة وإن شاهد الزور ال تقار قدماه 

  .تويف حمارب يف سنة ست عشرة ومئة

روى زهري بن معاوية عن أبيه عن حمارب قال رأيت عمران بن حطان فما سأل واحد منا صاحبه عن اهلوى كان عمران خارجيا 
  .وكان حمارب يتشيع

  عامر ع

  .بري بن العوام اإلمام الرباين أبو احلارث األسدي املدين أحد العبادابن عبد اهللا بن الز

  .مسع أباه وعمرو بن سليم وعنه أبو صخرة جامع وابن عجالن وعبد اهللا بن سعيد بن أيب هند وابن جريج ومالك وآخرون

  .صدق كل مرة بديتهحدثنا سفيان أن عامر بن عبد اهللا اشترى نفسه من اهللا ست مرات يعين يت: قال أمحد بن حنبل

  .قال الزبري بن بكار كان أبوه ملا يرى منه يقول قد رأيت أبا بكر وعمر مل يكونا هكذا قال مالك كان عامر يواصل ثالثاً

قال مصعب مسع عامر املؤذن وهو جيود بنفسه فقال خذوا بيدي فقيل إنك عليل قال أمسع داعي اهللا فال أجيبه فأخذوا بيده فدخل 
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  . املغرب فركع ركعة مث ماتمع اإلمام يف

  .القعنيب مسعت مالكاً يقول كان عامر بن عبد اهللا يقف عند موضع اجلنائز يدعو وعليه قطيفة فتسقط وما يشعر

  .معن عن مالك قال رمبا انصرف عامر من العتمة فيعرض له الدعاء فال يزال يدعو إىل الفجر

  .قلت جممع على ثقته

  .ه عدة إخوة خبيب وحممد وأيوب وهاشم ومحزة وعباد وثابتتويف سنة نيف وعشرين ومئة ول

  ثابت بن أسلم ع

اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو حممد البناين موالهم البصري وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب ويقال هم بنو سعد بن ضبيعة بن 
  .نزار

هللا بن مغفل املزين وذلك يف سنن النسائي وعن عبد اهللا ولد يف خالفة معاوية وحدث عن عبد اهللا بن عمر وذلك يف مسلم وعبد ا
بن الزبري وذلك يف البخاري وأيب برزة األسلمي وعمر بن أيب سلمة املخزومي ربيب النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك يف الترمذي 

ز وأيب عثمان النهدي واجلارود والنسائي وأنس بن مالك ومطرف بن عبد اهللا وأيب رافع الصائغ وأيب بردة األشعري وصفوان بن حمر
بن أيب سربة وشعيب بن حممد وولده عمرو ابن شعيب وعبد اهللا بن رباح األنصاري وكنانة بن نعيم وأيب أيوب املراغي وأيب ظبية 

 الكالعي وأيب العالية وحبيب بن أيب ضبيعة الضبعي وعبد الرمحن بن عباس القرشي وواقع بن سحبان ومعاوية بن قرة وشهر بن

  .حوشب وبكر بن عبد اهللا املزين وخلق سواهم

  .وكان من أئمة العلم والعمل رمحة اهللا عليه

    

حدث عنه عطاء بن أيب رباح مع تقدمه وقتادة وابن جدعان ويونس ابن عبيد وحبيب بن الشهيد ومحيد الطويل وسليمان التيمي 
 بن املثىن وأشعث بن براز وداود بن أيب هند وعبيد اهللا بن عمر ويزيد وسيار أبو احلكم وعبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي وعبد اهللا

بن أيب زياد وابن شوذب ومعمر وشعبة وجرير بن حازم وسليمان بن املغرية وسالم بن مسكني وحامت بن ميمون واحلكم بن عطية 
وحبر بن كنيز ومحاد بن زيد وديلم بن غزوان ومحاد بن سلمة ومحاد بن حيىي األبح وبكر بن خنيس وبكر بن احلكم أبو البشر املزلق 

وسعيد بن زرىب وسهيل بن أيب حزم وأبو املنذر سالم بن سليمان القاري والضحاك بن نرباس وعبد اهللا بن الزبري الباهلي وعبد 
ح وعمارة بن زاذان العزيز بن املختار ومبارك بن فضالة ومرحوم بن عبد العزيز العطار وهارون بن موسى النحوي وأبو عوانة الوضا

  .وابنه حممد بن ثابت وجعفر بن سليمان الضبعي وخلق كثري

قال أبو طالب سألت أمحد بن حنبل عن ثابت وقتادة فقال ثابت تثبت يف احلديث وكان يقص وقتادة كان يقص وكان أذكر 
  .وكان حمدثا من الثقات املأمونني صحيح احلديث

  .لنسائي ثقة وقال أبو حامت الرازي أثبت أصحاب انس بن مالك الزهري مث ثابت مث قتادةوقال أمحد العجلي ثقة رجل صاحل وقال ا

وقال ابن عدي هو من تابعي أهل البصرة وزهادهم وحمدثيهم كتب عنه األئمة وأروى الناس عنه محاد بن سلمة وأحاديثه مستقيمة 
  .نه فقد روى عنه مجاعة جمهولون ضعفاءإذا روى عنه ثقة وما وقع يف حديثه من النكرة إمنا هو من الراوي ع
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قال علي بن املديين حدثين عبد الرمحن أبو ز عن محاد بن سلمة قال كنت أمسع أن القصاص ال حيفظون احلديث فكنت أقلب 
  .األحاديث على ثابت أجعل أنسا البن أيب ليلى وبالعكس أشوشها عليه فيجيء ا على االستواء

  .قال أنس إن للخري أهال وإن ثابتا هذا من مفاتيح اخلريمحاد بن زيد عن أبيه قال 

عفان عن محاد بن سلمة قال كان ثابت يقول اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصالة يف قربه فأعطين الصالة يف قربي فيقال إن هذه 
  .الدعوة استجيبت له وإنه رئي بعد موته يصلي يف قربه فيما قيل

بيه عن ثابت حدثين عبد اهللا بن مغفل شأن احلديبية وصحبت أنس بن مالك أربعني سنة ما رأيت قال علي بن احلسني بن واقد عن أ
  .أعبد منه

  .وقيل بنانة هي والدة سعد بن لؤي بن غالب

واختلفوا يف وفاة ثابت فعن جعفر بن سليمان مما رواه البخاري يف تارخيه األوسط عن حممد بن حمبوب عن شيخ له عنه قال مات 
  .الك بن دينار وحممد بن واسع سنة ثالث وعشرين ومئةثابت وم

  .وقال سعيد بن عامر عن الثالثة ماتوا يف سنة واحدة قبل الطاعون أراه بسنتني

  .وقال البخاري حدثنا امحد بن سليمان مسعت ابن علية قال مات ثابت سنة سبع وعشرين ومئة ومات ابن جدعان بعده

  .ة سبع وعشرين ومئة وهو ابن ست ومثانني سنةوعن حممد بن ثابت قال مات ثابت سن

أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا الفتح بن عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن احلسني أنبأنا أبو احلسني بن النقور حدثنا عيسى بن اجلراح حدثنا 
نس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه أبو القاسم عبد اهللا بن حممد إمالء حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أيب حزم عن ثابت عن أ

أنا أهل أن أتقى فال يشرك يب غريي وأنا أهل : "يقول ربكم عز وجل: قال" هو أهل التقوى وأهل املغفرة"وسلم قال يف هذه اآلية 
  ".ملن اتقى ان يشرك يب أن أغفر له

باب عن سهيل القطعي فوقع لنا بعلو هذا حديث حسن غريب أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ثالثتهم من طريق زيد بن احل
  .درجتني

أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا ابن مالك حدثنا عبد اهللا بن أمحد القواريري 
  .تيح اخلريحدثنا محاد بن زيد أخربين أيب قال قال أنس بن مالك يوما إن للخري مفاتيح وإن ثابتا من مفا

وقال غالب القطان عن بكر املزين من أراد أن ينظر إىل أعبد أهل زمانه فلينظر إىل ثابت البناين فما أدركنا الذي هو أعبد منه ومن 
أراد أن ينظر إىل أحفظ أهل زمانه فلينظر إىل قتادة وعن ابن أيب رزين أن ثابتا قال كابدت الصالة عشرين سنة وتنعمت ا عشرين 

  .سنة

  .روح حدثنا شعبة قال كان ثابت البناين يقرأ القرآن يف كل يوم وليلة ويصوم الدهر

  .وقال محاد بن زيد رأيت ثابتا يبكي حىت ختتلف أضالعه

    

  .وقال جعفر بن سليمان بكى ثابت حىت كادت عينه تذهب فنهاه الكحال عن البكاء فقال فما خريهم إذا مل يبكيا وأىب أن يعاجل

الكهف وهو يصلي صالة الليل ". أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال: "بن سلمة قرأ ثابتوقال محاد 
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  .ينتحب ويرددها

  .وقال سليمان بن املغرية رأيت ثابتا يلبس الثياب الثمينة والطيالس والعمائم

 كما كنت أصلي ومل أقدر أن أصوم وال أنزل إىل وقال مبارك بن فضالة دخلت على ثابت فقال يا إخوتاه مل أقدر ان أصلي البارحة
  .أصحايب فأذكر معهم اللهم إذ حبستين عن ذلك فال تدعين يف الدنيا ساعة

  محمد بن عمرو ع

  .ابن عطاء اإلمام أبو عبد اهللا القرشي العامري املدين أحد الثقات

ى اهللا عليه وسلم وعن أيب هريرة وأيب قتادة حدث عن أيب محيد الساعدي يف عشرة من الصحابة يف وصف صالة رسول اهللا صل
  .وابن عباس وسعيد بن املسيب ومجاعة

حدث عنه حممد بن عمرو بن حلحلة وعمرو بن حيىي املازين والوليد بن كثري وابن عجالن وحممد بن إسحاق وعبد احلميد بن 
  .جعفر وابن أيب ذئب وآخرون

 أنه تفضي إليه اخلالفة هليئته وعقله وكماله لقي ابن عباس وغريه وكان ثقة له قال ابن سعد كانت له هيئة ومروءة كانوا يتحدثون
  .أحاديث

  .تويف يف آخر خالفة هشام بن عبد امللك

  وهب بن كيسان ع

  .الفقيه أبو نعيم األسدي املدين املؤدب من موايل آل الزبري بن العوام

  .ابن الزبري وعمر بن أيب سلمةرأى أبا هريرة وحدث عن ابن عباس وأيب سعيد اخلدري وجابر و

  .روى عنه عبيد اهللا بن عمر وهشام بن عروة وابن إسحاق ومالك وآخرون وثقوه

  .مات يف سنة سبع وعشرين ومئة

  نعيم بن عبد اهللا ع

  .امر املدين الفقيه موىل آل عمر بن اخلطاب كان يبخر مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .اً من ابن عمر وجابر ومجاعة وكان من بقايا العلماءجالس أبا هريرة مدة ومسع أيض

  .وثقه أبو حامت وغريه

حدث عنه العالء بن عبد الرمحن وسعيد بن أيب هالل ومالك بن أنس وفليح بن سليمان وهشام بن سعد ومسلم بن خالد 
  .وآخرون

  .نةروى سعيد بن أيب مرمي عن مالك مسع نعيما امر يقول جالست أبا هريرة عشرين س

  .قلت عاش إىل قريب سنة عشرين ومئة
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  يزيد بن صهيب خ، م، د، س، ق

  .الفقري أبو عثمان الكويف ثقة مقل

  .حدث عن ابن عمر وجابر وأيب سعيد اخلدري

  .وعنه احلكم وعبد الكرمي اجلزري وجعفر بن برقان ومسعر وعدة وله وفادة على عمر بن عبد العزيز

  .و حامت صدوقوثقه ابن معني وأبو زرعة وقال أب

  .قلت لقب بالفقري ألنه اشتكا فقار ظهره وهو من كبار شيوخ أيب حنيفة

  عبد العزيز بن رفيع ع

  .احملدث الثقة أبو عبد اهللا األسدي الطائفي مث الكويف

  .حدث عن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك والقاضي شريح وزيد بن وهب وعبيد بن عمري وعدة

  .بو األحوص وشريك وجرير بن عبد احلميد وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وآخرونروى عنه شعبة وسفيان وأ

  .وثقه غري واحد وحديثه حنو من ستني حديثاً

  .روى عنه من شيوخه ورفاقه عمرو بن دينار

ني تويف يف سنة ثالثني وقيل إنه قلما تزوج امرأة إال وطلبت الطالق لكثرة استمتاعه ا وقد أسن ومات وهو يف عشر املئة أو التسع
  .ومئة

  .قال البخاري رأى عائشة رضي اهللا عنها

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأنا ابن قدامة أنبأنا ابن البطي أنبأنا احلسني بن طلحة أنبأنا علي بن حممد املعدل أنبأنا حممد بن 
 بن رفيع عن سويد بن غفلة عن أيب ذر قال قال رسول اهللا عمرو حدثنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز

وإن زىن وإن : "يا رسول اهللا وإن زىن وإن سرق قال: قلت" من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم
  .ثالث مرات حديث صحيح عال"سرق

  عبدة بن أبي لبابة خ، م، ت، س، ق

  .الهم الكويف التاجر أحد األئمة نزل دمشقأبو القاسم األسدي مث الغاضري مو

  .وحدث عن ابن عمر وعلقمة وسويد بن غفلة وزر وأيب وائل

روى عنه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر واألوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وآخرون وكان شريكا للحسن بن احلر فقدما مكة 
  .لقي عبدة ابن عمر بالشامبتجارة فتصدقا برأس املال أربعني ألفاً قال أمحد بن حنبل 

  .قال األوزاعي مل يقدم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة وابن احلر

    

  .وروى ابن ثوبان عن عبدة قال كنت يف سبعني من أصحاب ابن مسعود وقرأت عليهم القرآن
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  .وروى األوزاعي عن عبدة قال إذا رأيت الرجل جلوجاً ممارياً معجباً برأيه فقد متت خسارته

قال حسني اجلعفي قدم ابن احلر وعبدة يف جتارة مكة وا فاقة فتصدقا بعشرة آالف ففضل خلق من املساكني فما ختلصوا منهم إال 
  .بإنفاق أربعني ألفاً وخرجوا من مكة ليالً

  .يروى عن عبدة قال ذقت ماء البحر ليلة سبعة وعشرين فوجدته عذباً

 الرياء آمنهم منه وقال رجاء بن أيب سلمة مسعت عبدة يقول لوددت أن حظي من أهل وروى األوزاعي عنه قال أقرب الناس إىل
الزمان أم ال يسألوين عن شيء وال أسأهلم إم يتكاثرون باملسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم مات يف حدود سنة سبع 

  .وعشرين ومئة

  -د، ت، ق- يونس بن ميسرة 

 اجلبالين األعمى عامل دمشق وأخو أيوب ويزيد طال عمره وحدث عن معاوية وعبد اهللا بن عمرو ابن حلبس أبو عبيد وأبو حلبس
  .وواثلة بن األسقع وابن عمر وأيب مسلم اخلوالين والصناحبي وعدة

  .وعنه عمرو بن واقد ومروان بن جناح واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وآخرون

  .وعشرين سنة وكان يقرىء القرآن يف اجلامع وله كالم نافع يف الزهد واملعرفةقال أبو عبيد وأبو حسان الزيادي بلغ مئة 

  .وثقه العجلي والدارقطين وهو القائل إذا تكلفت ما ال يعنيك لقيت ما يعنيك

  .قال عمرو بن واقد حدثنا يونس مسعت معاوية على املنرب فذكر حديثاً

 يدعو عند املغيب اللهم ارزقنا الشهادة يف سبيلك فأقول من أين يرزقها وقال اهليثم بن عمران كنت جالساً عند ابن حلبس وكان
  .وهو اعمى فلما دخلت املسودة دمشق قتل فبلغين أن اللذين قتاله بكيا ملا أخربا بصالحه وذلك يف سنة اثنتني وثالثني ومئة

  -قرنه م- حماد بن أبي سليمان 

  .الكويف موىل األشعريني أصله من أصبهانالعالمة اإلمام فقيه العراق أبو إمساعيل بن مسلم 

روى عن انس بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم باملناظرة والرأي وحدث أيضاً عن 
اية وأكرب أيب وائل وزيد بن وهب وسعيد بن املسيب وعامر الشعيب ومجاعة وليس هو باملكثر من الرواية ألنه مات قبل أوان الرو

  .شيخ له أنس بن مالك فهو يف عداد صغار التابعني

روى عنه تلميذه اإلمام أبو حنيفة وابنه إمساعيل بن محاد واحلكم بن عتيبة وهو أكرب منه واألعمش وزيد بن أيب أنيسة ومغرية 
بن احلجاج ومحاد بن سلمة وأبو وهشام الدستوائي وحممد بن أبان اجلعفي ومحزة الزيات ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة 

  .بكر النهشلي وخلق

  .وكان أحد العلماء األذكياء والكرام األسخياء له ثروة وحشمة وجتمل

  .قال حممد بن عبد اهللا بن منري كان أبو سليمان والد محاد موىل أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه

 إىل أيب طلحة الكحال يستنعته من شيء بعينه وهو على فرس فرأيته قال احلميدي حدثنا سفيان قال رأيت محاد بن أيب سليمان جاء
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  .أشهب اللحية

إلبراهيم النخعي من نسأل بعدك؟ قال محاد : وقال ابن إدريس عن أيب إسحاق الشيباين عن عبد امللك بن إياس الشيباين قال قلت
  .قال ابن إدريس فما مسعت الشيباين ذكر محادا إال أثىن عليه

ن رأيت محاداً وقد دخل على إبراهيم ومعه أطراف فجعل يسأل إبراهيم عنها فقال له إبراهيم ما هذا؟ أمل أنه عن هذا؟ قال ابن عو
  .فقال إمنا هي أطراف

روى منصور عن إبراهيم قال ال بأس بكتابة األطراف وروى شريك عن جامع أيب صخرة قال رأيت محاداً يكتب عند إبراهيم 
  .ك دنيا وعليه كساء أنبجاينويقول إنا ال نريد بذل

  .كان معمر يقول مل أر من هؤالء أفقه من الزهري ومحاد وقتادة: قال ابن عيينة

  .قال ابن عيينة وكان محاد أبصر بإبراهيم من احلكم

  .ابن إدريس مسعت أيب عن ابن شربمة قال ما أحد أمن علي بعلم من محاد

  .نعوده حني اختفى فقال عليكم حبماد فإنه قد سألين عن مجيع ما سألين عنه الناسأبو بكر بن عياش عن مغرية قال أتينا إبراهيم 

  .حيىي بن معني حدثنا جرير عن مغرية قال كنا نرى أن بعد إبراهيم األعمش حىت جاء محاد مبا جاء به

  .وقال شعبة كان محاد ومغرية أحفظ من احلكم وقال حيىي بن سعيد محاد أحب إيل من مغرية

    

كنا نأيت أبا إسحاق فيقول من أين جئتم؟ فنقول من عند محاد فيقول ما قال لكم أخو املرجئة؟ فكنا إذا دخلنا على : معمروقال 
  .محاد قال من أين جئتم؟ قلنا من عند أيب إسحاق قال الزموا الشيخ فإنه يوشك أن يطفى قال فمات محاد قبله

أصحابك فخالفتهم فصرت تابعا قال إين أن أكون تابعاً يف احلق خري من أن حلماد كنت رأساً وكنت إماماً يف : قلت: قال معمر
  .أكون رأساً يف الباطل

قلت يشري معمر إىل أنه حتول مرجئاً إرجاء الفقهاء وهو أم ال يعدون الصالة والزكاة من اإلميان ويقولون اإلميان إقرار باللسان 
  .هللا وإمنا غلو اإلرجاء من قال ال يضر مع التوحيد ترك الفرائض نسأل اهللا العافيةويقني يف القلب والرتاع على هذا لفظي إن شاء ا

  .روى محاد بن زيد أن محاد بن أيب سليمان قال من أمن أن يستثقل ثقل

  .قال شعبة سألت محاد بن أيب سليمان عن عني األضحية يكون فيها البياض فلم يكرهها

  . وهو يرى أنه صادق قال ال يكفرحيلف على الشيء كاذباً: وسألته عن الرجل

  .وسألته عن التربع يف الصالة فقال ال بأس به

  .وسألت محاداً عن الرجل يسرق من بيت املال فقال يقطع

  .إن فارقت غرميي فمايل عليه يف املساكني قال ليس بشيء: وسألته عن رجل قال

  .وسألته عن الصفر باحلديد نسيئة

  .اهيم إن محاداً قد جلس يفيت قال وما مينعه وقد سألين عما مل تسألين عن عشره؟إلبر: قلت: قال مغرية بن مقسم

  .مسعت احلكم يقول ومن فيهم مثل محاد يعين أهل الكوفة: وقال شعبة
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قال أبو إسحاق الشيباين محاد بن أيب سليمان أفقه من الشعيب ما رأيت أفقه من محاد وقال شعبة كان محاد صدوق اللسان ال حيفظ 
  .ديث وقال النسائي ثقة مرجىءاحل

  .هو مستقيم يف الفقه فإذا جاء األثر شوش: وقال أبو حامت الرازي

  .كان أفقه أصحاب إبراهيم وكانت رمبا تعتريه موتة وهو حيدث: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي

 كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مئة وبلغنا أن محاداً كان ذا دنيا متسعة وأنه كان يفطر يف شهر رمضان مخس مئة إنسان وأنه
  .درهم

وحديثه يف كتب السنن ما أخرج له البخاري وخرج له مسلم حديثاً واحداً مقروناً بغريه وال يلتفت إىل ما رواه أبو بكر بن عياش 
 إنه ذكر له عن محاد عن األعمش قال حدثين محاد وكان غري ثقة عن إبراهيم ويف لفظ وما كنا نثق حبديثه وقال أبو بكر عن مغرية

  .شيئاً فقال كذب

حدثنا جرير عن مغرية قال حج محاد بن أيب سليمان فلما قدم أتيناه نسلم عليه فقال أبشروا يا أهل الكوفة فإين : يوسف بن موسى
  .اك بغي منهقدمت على أهل احلجاز فرأيت عطاء وطاووساً وجماهداً فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم قال مغرية فرأينا ذ

ما هذا الرأي الذي أحدثت مل يكن على عهد إبراهيم : أتيت محاد بن أيب سليمان فقلت: خلف بن خليفة عن أيب هاشم قال
  .النخعي فقال لو كان حياً لتابعين عليه يعين اإلرجاء

  .الفريايب وعبيد اهللا عن سفيان قال ما كنا نأيت محاد إال خفية من أصحابنا

نعم ألنه نوع من اإلغماء وهو أخو النوم فينقض : عمر قال كان محاد بن أيب سليمان يصرع وإذا أفاق توضأ قلتعبد الرزاق عن م
  .الوضوء

وروى جرير بن عبد احلميد عن مغرية قال كان محاد يصيبه املس فإذا أصابه شيء من ذلك مث ذهب عنه عاد إىل املوضع الذي كان 
  .فيه

  .صور قال حدثنا محاد قبل أن حيدث ما أحدثحجاج بن حممد حدثنا شعبة عن من

حدثنا أمحد بن أصرم حدثنا القواريري حدثنا محاد بن زيد قال قدم علينا محاد بن أيب : قال العقيلي يف ترمجة محاد الفقيه وطوهلا
 دجاجة ميتة سليمان البصرة فخرج وعليه ملحفة محراء فجعل صبيان البصرة يسخرون به فقال له رجل ما تقول يف رجل وطىء

  .فخرجت من بطنها بيضة؟ وقال له آخر ما تقول يف رجل طلق امرأته ملء سكرجة؟

وقال حدثنا أمحد األبار حدثنا عبيد بن هشام حدثنا أبو املليح قال قدم علينا محاد بن أيب سليمان الرقة فخرجت ألمسع منه فإذا عليه 
  .م أمسع منهملحفة معصفرة محراء وقد خضب حليته بالسواد فرجعت فل

حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا مسلم حدثنا محاد بن سلمة قال كنت أسأل محاد بن أيب سليمان عن أحاديث املسند والناس 
  .يسألونه عن رأيه فكنت إذا جئت قال ال جاء اهللا بك

لكن محاد بن سلمة عنده عنه ختليط محاد مقارب احلديث ما روى عنه سفيان وشعبة و: مسعت أبا عبد اهللا أمحد يقول: قال أبو داود
  .فقلت ألمحد أبو معشر أحب إليك أم محاد يف إبراهيم قال ما أقرما
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أما روايات القدماء عن محاد فمقاربة كشعبة وسفيان وهشام وأما غريهم فقد جاؤوا عنه بأعاجيب : وقال األثرم عن أيب عبد اهللا
 ذاك ال بأس به مث قال أمحد وقد سقط فيه غري واحد مثل حممد بن جابر وذاك له حجاج ومحاد بن سلمة؟ فقال محاد على: قلت

  .وأشار بيده فظننا أنه عىن سلمة األمحر أو عىن غريه

  .قال كاتبه إمنا التخليط فيها من سوء حفظ الراوي عنه

  .ديثوقال ابن عدي يقع يف رواية محاد بن أيب سليمان أفراد وغرائب وهو ال بأس به متماسك يف احل

  .مات محاد سنة عشرين ومئة أرخه خليفة وقيل سنة تسع عشرة ومئة

فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود وأفقه أصحاما علقمة وأفقه أصحابه إبراهيم وأفقه أصحاب إبراهيم محاد وأفقه أصحاب محاد 
 وأفقه أصحاب حممد أبو عبد اهللا الشافعي أبو حنيفة وأفقه أصحابه أبو يوسف وانتشر أصحاب أيب يوسف يف اآلفاق وأفقههم حممد

  .رمحهم اهللا تعاىل

  .مات كهالً رمحه اهللا: وقال أبو نعيم الكويف مات محاد سنة عشرين ومئة قلت

ا أخربنا علي بن أمحد كتابة أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا عبد الوهاب بن املبارك أنبأنا عبد اهللا بن حممد أنبأنا عبيد اهللا بن حبابة أنبأن
: عبد اهللا بن حممد حدثنا علي بن اجلعد أنبأنا شعبة عن محاد عن أيب وائل عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم بالتشهد

التحيات هللا والصلوات الطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله "
  ". وأشهد أن حممداً عبده ورسولهإال اهللا

وبه إىل البغوي عبد اهللا حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا شعبة عن محاد مسعت أنس بن مالك يقول قال 
  ".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم

مد بن علي وأمحد بن مؤمن قالوا أنبأنا أبو احملاسن حممد بن السيد األنصاري باملزة أنبأنا أبو الفتح أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن وحم
نصر اهللا بن حممد املصيصي وهبة اهللا بن طاووس سنة أربع وثالثني ومخس مئة قراءة عليهما قاال أنبأنا علي بن حممد بن علي الفقيه 

بو علي حممد بن القاسم بن معروف حدثنا أبو بكر أمحد بن علي القاضي حدثنا علي بن أنبأنا عبد الرمحن بن عثمان حدثنا عمي أ
  ".امليت يغسل وتراً ويكفن وتراً وجيمر وتراً"اجلعد أنبأنا شعبة عن محاد عن إبراهيم عن أصحاب عبد اهللا قالوا 

أفطر والصوم أفضل يعنون رمضان يف وبه عن محاد مسعت سعيد بن جبري وجماهدا وإبراهيم يقولون إن شئت فصم وإن شئت ف
  .السفر

  .وبه عن محاد سألت سعيد بن املسيب عن اجلنب يقرأ القرآن قال أو ليس هو يف جوفه

قال حممد بن احلسني الربجالين عن إسحاق السلويل مسعت داود الطائي يقول كان محاد بن أيب سليمان سخيا على الطعام جوادا 
  .بالدنانري والدراهم

اً عن زكريا بن عدي عن الصلت بن بسطام عن أبيه قال كان محاد بن أيب سليمان يزورين فيقيم عندي سائر اره فإذا وقال أيض
  .أراد أن ينصرف قال انظر الذي حتت الوسادة فمرهم ينتفعون به فأجد الدراهم الكثرية

  . ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباًوكان يفطر كل يوم يف رمضان مخسني إنسانا فإذا كان: وعن الصلت بن بسطام قال

روى عثمان بن زفر التيمي مسعت حممد بن صبيح يقول ملا قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل محاد بن أيب سليمان 
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د فيمن يكلم أبا الزناد يستعني به يف بعض أعماله فقال محاد كم يؤمل صاحبك من أيب الزناد أن يصيب معه قال ألف درهم قال ق
  .أمرت له خبمسة آالف درهم وال يبذل وجهي إليه قال جزاك اهللا خرياً

قال البخاري يف صحيحه قال محاد إذا أقر مرة عند احلاكم رجم يعين الزاين وروى له يف كتاب األدب وأخرج له مسلم مقرونا 
  .بغريه والباقون

  غيالن بن جرير ع

  .اإلمام أبو يزيد األزدي املعويل بصري ثقة

  .ن أنس بن مالك وعبد اهللا بن معبد الزماين وزياد بن رباح وأيب بردة بن أيب موسىحدث ع

حدث عنه أيوب السختياين وجرير بن حازم وشعبة ومحاد بن زيد ومهدي بن ميمون وأبو هالل حممد بن سليم وآخرون تويف سنة 
  .تسع وعشرين ومئة رمحه اهللا

حيىي بن أيب كثري باليمامة ومطر الوراق وسامل أبو النضر املدين وخالد بن أيب عمران وفيها تويف فراس بن حيىي اهلمداين بالكوفة و
  .قاضي أفريقية وعلي بن زيد بن جدعان وقيس بن حجاج السلفي

  ربيعة ع

  .ابن يزيد اإلمام القدوة أبو شعيب اإليادي الدمشقي القصري

    

ين ومجاعة وكان من أبناء مثانني سنة رمحه اهللا وقيل إنه مسع من حدث عن واثلة بن األسقع وجبري بن نفري وأيب إدريس اخلوال
  .معاوية

  .حدث عنه حيوة بن شريح املصري واألوزاعي ومعاوية بن صاحل وسعيد بن عبد العزيز وفرج بن فضالة وعدة

  .قال فرج بن فضالة كان ربيعة يفضل على مكحول يعين يف العبادة

نا أحد أحسن مستا يف العبادة منه ومن مكحول وقيل كانت دار ربيعة القصري بناحية باب وقال سعيد بن عبد العزيز مل يكن عند
  .الفراديس

قال أبو مسهر حدثنا عبد الرمحن بن عامر مسعت ربيعة بن يزيد يقول ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال وأنا يف 
  .املسجد إال أن أكون مريضاً أو مسافراً

  .ربيعة يعرف بالقصري يعترب به: قال الدارقطين

خرج ربيعة القصري مع كلثوم بن عياض غازياً فقتله الرببر يف سنة ثالث وعشرين ومئة وقال أبو : وقال مروان بن حممد الطاطري
  .مسهر الغساين استشهد ربيعة رمحه اهللا بأفريقية

  عاصم بن عمر ع
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  . ويقال أبو عمرو أحد العلماءابن قتادة بن النعان أبو عمر الظفري األنصاري املدين

  .يروي عن أبيه وعن جابر بن عبد اهللا وحممود بن لبيد ورميثة الصحابية وهي جدته وأنس بن مالك

  .حدث عنه بكري بن األشج وابن عجالن وابن إسحاق وعبد الرمحن ابن سليمان بن الغسيل ومجاعة

  .تمد عليه ابن إسحاق كثرياًوثقه أبو زرعة والنسائي وغريمها وكان عارفاً باملغازي يع

تويف سنة تسع عشرة ومئة وقيل سنة عشرين وهو أصح ويقال سنة ست أو سنة سبع وعشرين ومئة وكان جده من فضالء 
  .الصحابة وهو الذي رد النيب صلى اهللا عليه وسلم عينه فعادت بإذن اهللا كما كانت

  مسلمة بن عبد الملك د

  .م قائد اجليوش أبو سعيد وأبو األصبغ األموي الدمشقي ويلقب باجلرادة الصفراءابن مروان بن احلكم األمري الضرغا

حكى عنه حيىي بن حيىي الغساين ومعاوية بن صاحل وله حديث يف سنن أيب داود له مواقف مشهودة مع الروم وهو الذي غزا 
  .القسطنطينية وكان ميمون النقيبة وقد ويل العراق ألخيه يزيد مث أرمينية

  .ويف سنة تسع ومئة غزا مسلمة الترك والسند: لليثقال ا

  .قال خليفة مات مسلمة سنة عشرين ومئة

  : قلت كان أوىل باخلالفة من سائر إخوته وفيه يقول أبو خنيلة

 فارس الهيجاء يا جبل األرض ويا  أمسلم إني يا ابن خير خليفة

 كل من أوليته نعمة يغضي وما  إن الشكر حبل من التقى شكرتك

 بعض الذكر أنبه من بعض ولكن  وأحسنت لي ذكري وما كنت خامالً

  عبيد اهللا بن أبي يزيد ع

  .املكي موىل بين كنانة بين زهرة

  .حدث عن ابن عباس وابن عمر وعبد اهللا بن الزبري واحلسني وسباع ابن ثابت ونافع بن جبري وجماهد وعقيل بن عمري وعدة

  .اد بن زيد وسفيان بن عيينة وعدةروى عنه ابن جريج وشعبة وورقاء ومح

  .وثقه علي بن املديين وغريه وهو من كبار مشيخة ابن عيينة كعمرو ابن دينار وزياد بن عالقة وأيب إسحاق

كان ابن جريج حيدثنا عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ويقول هو شيخ قدمي يومهنا أنه قد مات فبينا أنا يوما على باب دار : قال ابن عيينة
أأدخل معكم قالوا نعم قال : مسعت رجالً يقول ادخل بنا على عبيد اهللا بن أيب يزيد فقلت من ذا قال شيخ لقي ابن عباس قلتإذ 

فسمعت منه يومئذ أحاديث مث أتيت ابن جريج فحدث عنه فقلت قد مسعت منه قال وقد وقعت عليه قال فلم أزل أختلف إليه حىت 
  .وقع لنا أحاديث من عواليه: قة قال وعاش ستا ومثانني سنة قلتمات يف سنة ست وعشرين ومئة وكان ث

  أبو جمرة ع
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  .نصر بن عمران الضبعي البصري أحد األئمة الثقات

  .حدث عن ابن عباس وابن عمر وزهدم اجلرمي وعائذ بن عمرو املزين وطائفة

  .باد املهليب وآخرونحدث عنه أيوب السختياين ومعمر وشعبة واحلمادان وإبراهيم بن طهمان وعباد بن ع

  .استصحبه معه األمري يزيد بن املهلب إىل خراسان فأقام ا مدة مث رجع إىل البصرة

  .قال خملد بن يزيد رأيت أبا مجرة مضبب األسنان بالذهب

عطاء واسطي قال حيىي بن معني أبو مجرة وأبو محزة رويا عن ابن عباس فأبو مجرة الضبعي نصر بن عمران وأبو محزة عمران بن أيب 
  .ثقة

    

أخربنا عبد الرمحن بن حممد يف كتابه أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا ابن خريون وعبد الوهاب احلافظ قاال أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد 
باس وكان أنبأنا عبيد اهللا بن حبابة أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا علي بن اجلعد أنبأنا شعبة عن أيب مجرة قال كنت أقعد مع ابن ع

  .جيلسين معه على سريره فقال يل أقم عندي حىت أجعل لك سهما من مايل فأقمت معه شهرين

قال ابن سعد وأبو مجرة ثقة مات يف والية يوسف بن عمر على العراق وقال غريه مات بسرخس يف آخر سنة سبع وعشرين ومئة 
  .ويقال سنة مثان

  إياد بن لقيط م، د، ت، س

  .علماء التابعني وثقامالسدوسي الكويف من 

حدث عن الرباء بن عازب وأيب رمثة البلوي والرباء بن قيس واحلارث بن حسان البكري ويزيد بن معاوية العامري البكائي وهلما 
  .صحبة

  .ونحدث عنه ولده عبيد اهللا بن إياد وعبد امللك بن عمري وهو من أقرانه ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وقيس بن الربيع وآخر

  .وثقه حيىي بن معني والنسائي وقال أبو حامت صاحل احلديث

  .قلت تويف قبل العشرين ومئة

  إياس بن سلمة ع

  .ابن األكوع األسلمي املدين مشهور وما علمته روى عن غري أبيه

  .اريب ومجاعةحدث عنه موسى بن عبيدة وعكرمة بن عمار وابن أيب ذئب وأبو العميس عتبة بن عبد اهللا ويعلى بن احلارث احمل

  .وثقه حيىي بن معني مات سنة تسع عشرة ومئة

  سعيد بن مينا خ، م، د، ت، ق
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  .اإلمام الثقة أبو الوليد احلجازي حديثه يف الصحاح يروي عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو وجابر بن عبد اهللا وابن الزبري وطائفة

  .سحاق وسليم بن حيان وحنظلة بن أيب سفيان وغريهمحدث عنه أيوب السختياين وزيد بن أيب أنيسة وحممد بن إ

  .قال أمحد بن حنبل ثقة

  سماك بن حرب م

  .ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة احلافظ اإلمام الكبري أبو املغرية الذهلي البكري الكويف أخو حممد وإبراهيم

ن ابن بشري وجابر بن مسرة والضحاك بن قيس وأنس بن مالك وعن حدث عن ثعلبة بن احلكم الليثي وله صحبة وابن الزبري والنعما
قبيصة ابن هلب وعلقمة بن وائل وحممد بن حاطب اجلمحي ومري بن قطري وموسى بن طلحة وعكرمة وهو مكثر عنه ومصعب 

 وأيب سالمة عبد اهللا بن سعد وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود ومتيم بن طرفة وأيب صاحل باذام وسويد ابن قيس وسعيد بن جبري
بن حصن وهو عبد اهللا بن عمرية بن حصن وأيب املهاجر عبد اهللا بن عمرية القيسي وعبد اهللا بن عمرية صاحب األحنف وعبد اهللا 

بن عمرية قائد األعشى يف اجلاهلية وإبراهيم النخعي وثروان بن ملحان وجعفر بن أيب ثور واحلسن البصري وأيب ظبيان اجلنيب 
ان بن أيب صاحل موىل عقيل بن أيب طالب ومحيد بن أخت صفوان بن أمية وحسن الكناين وسيار بن معرور املازين والشعيب وسليم

  .وعباد بن حبيش وعبد اهللا بن جبري اخلزاعي وعبد اهللا ابن ظامل املازين وخلق

  .ن محلة احلجة ببلدهويرتل إىل الرواية عن القاسم بن خميمرة وعبد الرمحن بن القاسم ابن حممد وكان م

حدث عنه زكريا بن أيب زائدة وحامت بن أيب صغرية ومالك بن مغول وشعبة والثوري وزائدة واحلسن بن صاحل وسليمان بن قرم بن 
معاذ وشيبان النحوي وعمر بن موسى بن وجيه الوجيهي والوليد بن أيب ثور وشريك وأبو عوانة ومعتقه يزيد بن عطاء اليشكري 

لمة وأبو األحوص وزهري بن معاوية وعمر بن عبيد وقيس بن الربيع وإسرائيل وأسباط بن نصر وإبراهيم بن طهمان ومحاد بن س
  .وآخرون ومن القدماء األعمش وابن أيب خالد

له حنو مئيت حديث وروى محاد بن سلمة عنه أدركت مثانني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان قد : قال علي بن املديين
  .ذهب بصري فدعوت اهللا تعاىل فرد علي بصري

وقال أبو بكر بن عياش مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول عليكم بعبد امللك بن عمري ومساك بن حرب وقال سفيان الثوري ما سقط 
اظ هذه لسماك بن حرب حديث وقال أمحد بن حنبل هو أصح حديثاً من عبد امللك بن عمري وذلك أن عبد امللك خيتلف عليه احلف

  .مضطرب احلديث: رواية صاحل بن أمحد عن أبيه وروى أبو طالب عن أمحد قال

    

ابن عباس لقاله مث : وروى أمحد بن سعد عن ابن معني ثقة وكان شعبة يضعفه وكان يقول يف التفسري عكرمة ولو شئت أن أقول له
ابن عباس وقال أمحد بن زهري مسعت حيىي بن معني سئل عن قال حيىي فكان شعبة ال يروي تفسريه إال عن عكرمة يعين ال يذكر فيه 

مساك ما الذي عابه قال أسند أحاديث مل يسندها غريه وهو ثقة وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار رمبا خلط وخيتلفون يف حديثه وقال 
ا قال قال رسول اهللا صلى اهللا أمحد بن عبد اهللا جائز احلديث إال أنه كان يف حديث عكرمة رمبا وصل الشيء عن ابن عباس ورمب

عليه وسلم وإمنا كان عكرمة حيدث عن ابن عباس وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ومل يرغب عنه أحد وكان عاملا بالشعر وأيام 
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  .الناس فصيحاً

  .الوقال أبو حامت صدوق ثقة قال ابنه فقلت أليب قال أمحد هو أصلح حديثاً من عبد امللك بن عمري فقال هو كما ق

وقال ابن املديين أحاديثه عن عكرمة مضطربة فشعبة وسفيان جيعلوا عن عكرمة وغريمها أبو األحوص وإسرائيل يقول عن ابن 
  .عباس

  .زكريا بن عدي عن ابن املبارك قال مساك ضعيف يف احلديث

تثبتني ومن مسع منه قدميا مثل روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو يف غري عكرمة صاحل وليس من امل: وقال يعقوب السدوسي
شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم وقال صاحل بن حممد يضعف وقال النسائي ليس به بأس ويف حديثه شيء وقال عبد 

  .الرمحن بن خراش يف حديثه لني

ابن عباس نسخة عدة قلت وهلذا جتنب البخاري إخراج حديثه وقد علق له البخاري استشهاداً به فسماك بن حرب عن عكرمة عن 
أحاديث فال هي على شرط مسلم إلعراضه عن عكرمة وال هي على شرط البخاري إلعراضه عن مساك وال ينبغي أن تعد صحيحة 

  .ألن مساكا إمنا تكلم فيه من أجلها

  .قال جرير بن عبد احلميد أتيت مساك بن حرب فرأيته يبول قائما فرجعت ومل أسأله وقلت خرف

  .ب كنا نأيت مساكاً نسأله عن الشعر ويأتيه أصحاب احلديث فيقبل علينا ويقول سلوا فإن هؤالء ثقالءقال جناد املكت

روى مؤمل بن إمساعيل عن محاد بن سلمة مسع مساكا يقول ذهب بصري فرأيت إبراهيم اخلليل عليه السالم يف النوم فقلت ذهب 
  .أن يرد اهللا عليك بصرك ففعلت ذلك فرد اهللا علي بصريبصري فقال انزل يف الفرات فاغمس رأسك وافتح عينيك وسل 

إذا انفرد مساك بأصل مل يكن حجة ألنه كان يلقن فيتلقن وروى حجاج عن شعبة قال كانوا يقولون : قال أبو عبد الرمحن النسائي
  .عكرمة عن ابن عباس فيقول نعم فأما أنا فلم أكن ألقنه: لسماك

  .ن سرك أن يكذب صاحبك فلقنهإ: وروى قتادة عن أيب األسود قال

  .كان مساك بن حرب فصيحاً مفوها يزين احلديث منطقه وفصاحته: وقال آخر

  .ما مسع منه سفيان بن عيينة: قال أبو احلسني بن قانع مات سنة ثالث وعشرين ومئة قلت

  فأما 

  سماك بن الفضل د، ت، س

  .ومجاعةاخلوالين الصنعاين فشيخ صدوق يروي عن جماهد ووهب بن منبه 

روى عنه معمر وشعبة وغريمها روى عبد الرزاق عن الثوري قال ال يكاد يسقط لسماك بن الفضل حديث لصحة حديثه ووثقه 
  .النسائي

روى له أبو داود والترمذي والنسائي حديثاً واحداً عن وهب عن عبد اهللا بن عمرو حديث يف كم أقرأ القرآن وساقه النسائي أيضاً 
  .بن شعيب عن أبيه عن جدهعن وهب عن عمرو 

  وهلم 
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  سماك بن الوليد م

  .احملدث أبو زميل احلنفي اليمامي نزيل الكوفة

  .عن ابن عباس وابن عمر ومالك بن مرثد

  .وعنه سبطه عبد ربه بن بارق احلنفي ومسعر واألوزاعي وعكرمة بن عمار وشعبة

  .وثقه أمحد وابن معني وقال أبو حامت وغريه صدوق ال بأس به

  و 

  سماك بن عطية خ، م، د

  .املربدي بصري ثقة مقل مات شاباً

  .روى عن احلسن وعن أيوب ومات قبل أيوب وعنه حرب بن ميمون ومحاد بن زيد

  .وثقه النسائي له حديثان يف الكتب

  .فهؤالء األربعة متعاصرون أقوياء وما يف ذيب الكمال من امسه مساك غريهم

  بكر بن سوادة م

  .مي املصري الفقيهأبو مثامة اجلذا

  .حدث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وسعيد بن املسيب وأيب سامل اجليشاين وعطاء بن يسار ومجاعة

  .حدث عنه عمرو بن احلارث والليث وابن هليعة وآخرون

  .وثقه النسائي واحتج به مسلم واستشهد به البخاري

  .مات سنة مثان وعشرين ومئة مبصر

   عأبو طوالة

  .اإلمام قاضي املدينة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم األنصاري النجاري املدين

    

  .حدث عن أنس وعامر بن سعد وأيب يونس موىل عائشة وأيب احلباب سعيد بن يسار وعدة

  . مات بعد الثالثني ومئةوعنه مالك وفليح وسليمان بن بالل وإمساعيل بن جعفر ومجاعة وكان فقيهاً ثقة صواماً قواماً خرياً

  أبو التياح ع

  .هو اإلمام احلجة أبو التياح يزيد بن محيد الضبعي البصري

حدث عن أنس بن مالك وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل ومطرف بن الشخري وأيب عثمان النهدي وأيب جملز وموسى بن سلمة بن 
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  .يب زرعة البجلي وزهدم اجلرمي واحلسن البصري وعدةاحملبق ومحران بن أبان وابن أيب مليكة واملغرية بن سبيع وأ

وعنه سعيد بن أيب عروبة وشعبة ومهام ومحاد بن سلمة وعبد اهللا ابن شوذب واملثىن بن سعيد وأبو هالل الراسيب ومحاد بن زيد 
  .وإمساعيل بن علية وخلق

إمنا كنا نكنيه بأيب محاد وبلغين أنه كان يكىن : شعبةصاحل وقال : روى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه قال ثبت ثقة ثقة وقال أبو حامت
  .بأيب التياح وهو غالم

حجاج بن حممد عن شعبة قال قال أبو إسحاق مسعت أبا إياس يقول ما بالبصرة أحد أحب إيل أن ألقى اهللا تعاىل مبثل عمله من أيب 
  .التياح

و بن علي والترمذي مات سنة مثان وعشرين ومئة وقيل بل قال مسلم بن احلجاج مات أبو مجرة وأبو التياح بسرخس وقال عمر
  .تويف سنة ثالثني ومئة

  4علي بن عبد اهللا م، 

  .ابن العباس بن عبد املطلب اإلمام السيد أبو اخلالئف أبو حممد اهلامشي السجاد

  .ولد عام قتل اإلمام علي فسمي بامسه

  . عمر وغريهم وهو قليل احلديثحدث عن أبيه وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وعبد اهللا بن

حدث عنه بنوه عيسى وداود وسليمان وعبد الصمد وابن شهاب وسعد بن إبراهيم قاضي املدينة ومنصور بن املعتمر وعلي بن أيب 
  .محلة وآخرون

  .وأمه هي ابنة مشرح بن عدي الكندي أحد امللوك األربعة

  .هيباً خيضب حليته بالومسةكان رمحه اهللا عاملاً عامالً جسيماً وسيماً طواالً م

  .ذكر عنه األوزاعي وغريه أنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة

ثقة قليل احلديث وقال قال له عبد امللك بن مروان ال أحتمل لك االسم والكنية مجيعاً فغريه بأيب حممد يعين وكان : قال ابن سعد
  .يكىن بأيب احلسن

  .هبا إىل أيب سعيد فامسعا من حديثه فأتيناه يف حائط لهاذ: قال يل ابن عباس والبنه علي: قال عكرمة

حدثنا أبو سنان قال كان علي بن عبد اهللا معنا بالشام وكانت له حلية طويلة خيضبها بالومسة وكان يصلي كل يوم : ميمون بن زياد
  .ألف ركعة

  . كبرياً يف وجههقال علي بن أيب محلة دخلت على علي بن عبد اهللا وكان جسيما آدم ورأيت له مسجداً

  .كان له مخس مئة شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتني وذلك كل يوم: قال ابن املبارك

  .كان هو وأوالده قد خاف منهم هشام وأسكنهم باحلميمة من البلقاء: قلت

  .تويف علي سنة مثاين عشرة ومئة
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  عبد اهللا بن دينار ع

  .موالهم املديناإلمام احملدث احلجة أبو عبد الرمحن العدوي العمري 

  .مسع ابن عمر وأنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبا صاحل السمان ومجاعة

حدث عنه شعبة ومالك وسفيان الثوري وورقاء بن عمر وسليمان ابن بالل وابنه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار وإمساعيل بن 
  .جعفر وسفيان بن عيينة وخلق كثري

  .متفق على إخراجه يف الصحيحني" ى عن بيع الوالء وعن هبته: "النيب صلى اهللا عليه وسلموقد تفرد حبديث عن ابن عمر ان 

وقد أساء أبو جعفر العقيلي بإيراده يف كتاب الضعفاء له فقال يف رواية املشايخ عن عبد اهللا بن دينار اضطراب مث إنه أورد له 
  . من الرواة عنه وقد وثقه مجاعةحديثني مضطريب اإلسناد وال ذنب لعبد اهللا وإمنا االضطراب

  .تويف يف سنة سبع وعشرين ومئة قال احلافظ أمحد بن علي األصبهاين حديثه حنو مئيت حديث

  أبو عمران الجوني ع

اإلمام الثقة عبد امللك بن حبيب البصري رأى عمران بن حصني وروى عن جندب البجلي وأنس بن مالك وعبد اهللا بن الصامت 
  . موسى وطائفةوأيب بكر بن أيب

  .حدث عنه شعبة واحلمادان وأبان العطار وسهيل بن أيب حزم وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وآخرون

وثقه حيىي بن معني وغريه وحديثه يف األصول الستة فال أبو سعيد بن األعرايب كان الغالب عليه الكالم يف احلكم وكان يقول أما 
روا طاعة اهللا تعاىل على شهوام وكان يقول أجرى اهللا علينا وعليكم حمنته وجعل قلوبنا أوطانا حتن واهللا لئن ضيعنا إن هللا عباداً آث

  .إليه

    

  .تويف يف سنة ثالث وعشرين ومئة وقيل تويف سنة مثان وعشرين عن سن عالية: قيل

  -، خ، م مقرونا4ً-عاصم بن أبي النجود 

الهم الكويف واسم أبيه دلة وقيل دلة أمه وليس بشيء بل هو أبوه مولده يف إمرة اإلمام الكبري مقرىء العصر أبو بكر األسدي مو
  .معاوية بن أيب سفيان

وقرأ القرآن على أيب عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش األسدي وحدث عنهما وعن أيب وائل ومصعب بن سعد وطائفة من كبار 
ورفاعة بن يثريب التميمي أو التيمي وهلما صحبة وهو معدود يف صغار التابعني وروى فيما قيل عن احلارث بن حسان البكري 

  .التابعني

حدث عنه عطاء بن أيب رباح وأبو صاحل السمان ومها من شيوخه وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العالء وشعبة والثوري ومحاد بن 
  .ن عيينة وعدد كثريسلمة وشيبان النحوي وأبان بن يزيد وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش وسفيان ب

وتصدر لإلقراء مدة بالكوفة فتال عليه أبو بكر وحفص بن سليمان واملفضل بن حممد الضيب وسليمان األعمش وأبو عمرو ومحاد بن 



الذهيب-سري أعالم النبالء  817  

شعيب وأبان العطار واحلسن بن صاحل ومحاد بن أيب زياد ونعيم بن ميسرة وآخرون وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بعد أيب عبد الرمحن 
مي شيخه قال أبو بكر بن عياش ملا هلك أبو عبد الرمحن جلس عاصم يقرىء الناس وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن حىت السل

  .كأن يف حنجرته جالجل

  .قال أبو خيثمة وغريه اسم أيب النجود دلة وقال أبو حفص الفالس دلة أمه

  .ن أيب النجود وسليمان األعمش وهم من موايل بين أسدكان من قراء أهل الكوفة حيىي بن وثاب وعاصم ب: قال أبو عبيد

ابن األصبهاين وحممد بن إمساعيل قاال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن احلارث بن حسان قال رأيت النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم على املنرب وبالل قائم متقلد سيفاً

  .أ من عاصمأبو بكر بن عياش مسعت أبا إسحاق يقول ما رأيت أحداً أقر

  .حدثنا احلسن بن صاحل قال ما رأيت أحداً قط أفصح من عاصم بن أيب النجود إذا تكلم كاد يدخله خيالء: حيىي بن آدم

  .عفان حدثنا محاد أنبأنا عاصم بن أيب النجود قال ما قدمت على أيب وائل من سفر إال قبل كفي

أي القراءات أحب إليك؟ قال قراءة : دلة فقال رجل صاحل خري ثقة قلتسألت أيب عن عاصم بن : قال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .أهل املدينة فإن مل يكن فقراءة عاصم

  .أبو كريب حدثنا أبو بكر قال يل عاصم مرضت سنتني فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفاً

  .منجاب بن احلارث حدثنا شريك قال كان عاصم صاحب مهز ومد وقراءة شديدة

كر بن عياش عن أيب إسحاق عن مشر بن عطية قال قام فينا رجالن أحدمها أقرأ القرآن لقراءة زيد وهو عاصم واآلخر أقرأ أبو ب
  .الناس لقراءة عبد اهللا وهو األعمش

 قرأ قال أمحد العجلي عاصم صاحب سنة وقراءة كان رأساً يف القرآن قدم البصرة فأقرأهم قرأ عليه سالم أبو املنذر وكان عثمانيا
  .عليه األعمش يف حداثته مث قرأ بعده على حيىي بن وثاب

قال أبو بكر بن عياش كان عاصم حنوياً فصيحاً إذا تكلم مشهور الكالم وكان هو األعمش وأبو حصني األسدي ال يبصرون جاء 
  .رجل يوماً يقود عاصما فوقع وقعة شديدة فما ره وال قال له شيئاً

  .كنا نأيت أبا عبد الرمحن السلمي وحنن غلمة أيفاعمحاد بن زيد عن عاصم قال 

  .هذا يوضح أنه قرأ القرآن على السلمي يف صغره: قلت

قال أبو بكر قال عاصم من مل حيسن من العربية إال وجهاً واحداً مل حيسن شيئاً مث قال ما أقرأين أحد حرفاً إال أبو عبد الرمحن وكان 
رجع من عنده فأعرض على زر بن حبيش وكان زر قد قرأ على ابن مسعود فقلت لعاصم قد قرأ على علي رضي اهللا عنه وكنت أ

  .لقد استوثقت رواها حيىي ابن آدم عن أيب بكر مث قال ما أحصي ما مسعت أبا بكر يذكر هذا عن عاصم

اصم أنه مل خيالف وروى مجاعة عن عمرو بن الصباح عن حفص الغاضري عن عاصم عن أيب عبد الرمحن عن علي بالقراءة وذكر ع
  .أبا عبد الرمحن يف شيء من قراءته وأن أبا عبد الرمحن مل خيالف عليا رضي اهللا عنه يف شيء من قراءته

  .وروى أمحد بن يونس عن أيب بكر قال كل قراءة عاصم قراءة أيب عبد الرمحن إال حرفاً

األعظم فقرأت عليه مث سألته عن آية فامين وى فكنت أبو بكر عن عاصم قال كان أبو عمرو الشيباين يقرىء الناس يف املسجد 
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  .إذا دخلت املسجد يشري إيل وحيذر أصحابه مين

    

وروي عن حفص بن سليمان قال قال يل عاصم ما كان من القراءة اليت قرأت ا على أيب عبد الرمحن فهي اليت أقرأتك ا وما 
  . فهي القراءة اليت عرضتها على زر عن ابن مسعودكان من القراءة الىت أقرأت ا أبا بكر بن عياش

  .قال سلمة بن عاصم كان عاصم بن أيب النجود ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن

" طه"آية وال " كهيعص"آية وال " حم"آية وال " آمل"يزداد بن أيب محاد حدثنا حيىي بن آدم حدثنا أبو بكر قال مل يكن عاصم يعد 

  .آية وال حنوها

أيوب حدثنا أبو بكر قال كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود وكان يكون يوم اجلمعة يف املسجد إىل العصر وكان زياد بن 
  .عابداً خرياً يصلي أبداً رمبا أتى حاجة فإذا رأى مسجداً قال مل بنا فإن حاجتنا ال تفوت مث يدخل فيصلي

 النجود فقال يا أبا بكر على ما تضعون هذا من علي رضي حسني اجلعفي عن صاحل بن موسى قال مسعت أيب سأل عاصم ابن أيب
اهللا عنه خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعلمت مكان الثالث؟ فقال عاصم ما نضعه إال أنه عىن عثمان هو كان أفضل من 

  .أن يزكي نفسه

  .بكسر الراء وهو لغة هلذيل" هم احلقمث ردوا إىل اهللا موال"قال أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم وهو يف املوت فقرأ 

اآلية " مث ردوا إىل اهللا: "أبو هشام الرفاعي حدثنا حيىي حدثنا أبو بكر قال دخلت على عاصم فأغمي عليه مث أفاق مث قرأ قوله تعاىل
  .فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية

يف : مجاعة وقال أبو حامت حمله الصدق وقال الدارقطينقلت كان عاصم ثبتا يف القراءة صدوقاً يف احلديث وقد وثقه أبو زرعة و
حفظه شيء يعين للحديث ال للحروف وما زال يف كل وقت يكون العامل إماما يف فن مقصراً يف فنون وكذلك كان صاحبه حفص 

فإن لألعمش قراءة منقولة يف بن سليمان ثبتا يف القراءة واهياً يف احلديث وكان األعمش خبالفه كان ثبتاً يف احلديث ليناً يف احلروف 
  .كتاب املنهج وغريه ال ترتقي إىل رتبة القراءات السبع وال إىل قراءة يعقوب وأيب جعفر واهللا أعلم

  .قال النسائي عاصم ليس حبافظ

الستة حديثه يف الكتب : تويف عاصم يف آخر سنة سبع وعشرين ومئة وقال إمساعيل بن جمالد تويف يف سنة مثان وعشرين ومئة قلت
  .لكن يف الصحيحني متابعة وهذا احلديث أعلى ما وقع يل من حديث عاصم بيين وبينه سبعة أنفس

قرأت على إسحاق بن طارق أخربكم يوسف بن خليل أنبأنا خليل ابن بدر وعلي بن قادشاه ح وأنبأين عن خليل وعلي أمحد بن 
نا عبد اهللا بن فارس حدثنا حممد بن عاصم حدثنا سفيان بن عيينة قال عاصم سالمة أن أبا علي احلداد أخربمها قال أنبأنا أبو نعيم أنبأ

فإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى مبا "عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقال يل ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قال 
  .وذكر احلديث" يطلب

  -خ، م، د، ت، ق- عباس بن سهل 
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  .األنصاري اخلزرجي الساعدي املدين الفقيه أحد ثقات التابعنيابن سعد بن مالك بن خالد 

روى عن أبيه وسعيد بن زيد العدوي وأيب هريرة وأيب محيد الساعدي وعدة وكان مولده يف حنو سنة مخس وعشرين يف أول خالفة 
  .عثمان

  .ن بن الغسيل وفليح بن سليمانحدث عنه ابناه أيب وعبد املهيمن والعالء بن عبد الرمحن وحممد ابن إسحاق وعبد الرمح

وثقه حيىي بن معني وغريه وقد آذاه احلجاج وضربه واعتدى عليه لكونه كان من أصحاب ابن الزبري فجاء أبوه سهل بن سعد يشفع 
قيل فأطلقه وكاشر عنه " اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم: "فيه وقال أال حتفظ فينا وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تويف قريباً من سنة عشرين ومئة باملدينة

  محمد بن زياد ع

  .القرشي اجلمحي البصري موىل عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه وهو مدين نزل البصرة

  .حدث عن عائشة وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وابن الزبري له حنو من مخسني حديثاً

  .طهمان والربيع بن مسلم ومحاد بن زيد وآخرونحدث عنه يونس بن عبيد ومعمر وشعبة وإبراهيم بن 

  .وثقه أمحد وغريه مات سنة نيف وعشرين ومئة وقع لنا من عواليه

  سكينة

بنت احلسني الشهيد روت عن أبيها وكانت بديعة اجلمال تزوجها ابن عمها عبد اهللا بن احلسن األكرب فقتل مع أبيها قبل الدخول 
 تزوجت بغري واحد وكانت شهمة مهيبة دخلت على هشام اخلليفة فسلبته عمامته ومطرفه ا مث تزوجها مصعب أمري العراق مث
  .ومنطقته فأعطاها ذلك وهلا نظم جيد

  .قال بعضهم أتيتها فإذا بباا جرير والفرزدق ومجيل وكثري فأمرت لكل واحد بألف درهم

    

  .توفيت يف ربيع األول سنة سبع عشرة ومئة قلما روت

  ب م، د، سهارون بن رئا

  .اإلمام الرباين العابد أبو بكر التميمي األسيدي البصري

  .حدث عن أنس بن مالك واألحنف بن قيس وقبيصة بن ذؤيب وكنانة بن نعيم

  .روى عنه أيوب السختياين واألوزاعي وشعبة واحلمادان وسفيان ابن عيينة ومجاعة

هو مقل من الرواية حىت قال ابن عيينة عنده أربعة :  حنبل ثقة قلتقال أبو داود يقال إنه كان أجل أهل البصرة وقال أمحد بن
  .أحاديث

قال وكان خيفي الزهد ويلبس الصوف حتت وكان النور على وجهه وقال ابن شوذب كنت إذا رأيت هارون بن رئاب كأمنا أقلع 
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  .عن البكاء

 أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن معمر قرأت على إسحاق بن أيب بكر أخربكم ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي
حدثنا أبو شعيب احلراين أنبأنا البابليت حدثنا األوزاعي حدثين هارون بن رئاب قال محلة العرش مثانية يتجاوبون بصوت رخيم 

  . بعد قدرتكحسن يقول أربعة سبحانك وحبمدك على حلمك بعد علمك ويقول اآلخرون سبحانك وحبمدك على عفوك

ثقة وقال أبو حممد بن حزم الفقيه ميان وهارون وعلي بنو رئاب فهارون من أئمة السنة وميان من أئمة : قال حيىي بن معني والنسائي
  .اخلوارج وعلي من أئمة الروافض وكانوا متعادين

أيته عنده فقال حممد بن واسع قال جعفر بن سليمان عدت هارون بن رئاب وهو جيود بنفسه فما فقدت وجه رجل فاضل إال ر
  .كيف جتدك؟ فقال هوذا أخوكم يذهب به إىل النار أو يعفو اهللا قيل عاش ثالثا ومثانني سنة

  -4م، -السدي 

  .إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب كرمية اإلمام املفسر أبو حممد احلجازي مث الكويف األعور السدي أحد موايل قريش

اس وعبد خري اهلمداين ومصعب بن مسعد وأيب صاحل باذام ومرة الطيب وأيب عبد الرمحن السلمي حدث عن أنس بن مالك وابن عب
  .وعدد كثري

حدث عنه شعبة وسفيان الثوري وزائدة وإسرائيل واحلسن بن حي وأبو عوانة واملطلب بن زياد وأسباط بن نصر وأبو بكر بن 
  .عياش وآخرون

  .ليوورد عنه أنه رأى أبا هريرة واحلسن بن ع

  .صاحل احلديث وقال حيىي بن سعيد القطان ال بأس به وقال أمحد بن حنبل ثقة وقال مرة مقارب احلديث: قال النسائي

يكتب حديثه وقال ابن عدي هو عندي صدوق وقيل كان السدي : لني وقال أبو حامت: ضعيف وقال أبو زرعة: وقال حيىي بن معني
 بن أيب ثابت مسعت الشعيب وقيل له إن إمساعيل السدي قد أعطي حظاً من علم فقال إن عظيم اللحية جداً قال عبد اهللا بن حبيب

  .إمساعيل قد أعطي حظا من اجلهل بالقرآن

ما أحد إال وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم وقد قال إمساعيل بن أيب خالد كان السدي أعلم بالقرآن من الشعيب : قلت
  .الرمحن شيخ لشريك مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسر فقال إنه ليفسر تفسري القومرمحهما اهللا وقال سلم بن عبد 

  .قال خليفة بن خياط مات إمساعيل السدي يف سنة سبع وعشرين ومئة

  .قلت أما السدي الصغري فهو حممد بن مروان الكويف أحد املتروكني كان يف زمن وكيع

  هالل بن علي ع

  .مري املدين موىل آل عامر بن لؤي ثقة مشهورهو هالل بن أيب ميمونة العا

  .حدث عن أنس بن مالك وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعطاء بن يسار وعبد الرمحن بن أيب عمرة
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  .روى عنه سعيد بن أيب هالل ومالك بن أنس وعبد العزيز بن املاجشون وفليح بن سليمان

  .مات سنة بضع وعشرين ومئة: قلتليس به بأس وقال أبو حامت شيخ يكتب حديثه : قال النسائي

  -ع-يزيد بن عبد اهللا بن قسيط 

  .اإلمام الفقيه أبو عبد اهللا الليثي املدين األعرج

  .عن أيب هريرة وابن عمر وعبيد بن جريج وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري

  .وعنه أبو صخر محيد بن زياد وابن إسحاق ومالك وابن أيب ذئب والليث بن سعد وآخرون

  .ليس بقوي وروى مالك عنه قليالً: كان ثقة فقيهاً يستعان به يف األعمال ألمانته وفقهه وقال أبو حامت: ال ابن إسحاقق

  .مات سنة اثنتني وعشرين ومئة وحديثه حسن يف الكتب الستة وقال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث ويقال بلغ تسعني سنة

  نصيب بن رباح

 عمر بن عبد العزيز مدح عبد امللك ابن مروان وشعره يف الذروة تنسك وأقبل على شأنه وترك أبو حمجن األسود الشاعر موىل
  .التغزل له ترمجة يف تاريخ دمشق

  ذو الرمة

    

من فحول الشعراء غيالن بن عقبة بن يس مضري النسب والرمة هي احلبل شبب مبية بنت مقاتل املنقرية وباخلرقاء وله مدائح يف 
  .بن أيب بردةاألمري بالل 

  .قال أبو عمرو بن العالء افتتح الشعراء بامرىء القيس وختموا بذي الرمة

وقيل إن الفرزدق وقف عليه وهو ينشد فأعجبه شعره وكان يكون ببادية العراق وفد على الوليد وامتدحه وحدث عن ابن عباس 
 للفرزدق أتعلم أحداً أشعر منكظ قال غالم من بين عدي روى عنه أبو عمرو بن العالء وعيسى بن عمر النحوي وقيل إن الوليد قال

  : هو القائل: يركب أعجاز اإلبل يريد ذا الرمة قلت

  فعوالن باأللباب ما تفعل الخمر  قال اهللا كونا فكانتا وعينان

  .مات ذو الرمة بأصبهان كهال سنة سبع عشرة ومئة

  حمزة بن بيض

ول كثري اون كان منقطعاً إىل املهلب وبنيه مث إىل أمري البصرة بالل حصل أمواالً جزيلة احلنفي الكويف من بلغاء الشعراء سائر الق
  .من اجلوائز وخيالً ورقيقاً وله نظم فائق

  .وبيض بكسر أوله أخباره مستقصاة يف كتاب األغاين فإن شئت فطالعها
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  العرجي

كان أيضاً بطالً شجاعاً جماهداً ام بدم فأخذ وسجن مبكة إىل من أعيان الشعراء هو عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عفان األموي و
  : أن مات يف خالفة هشام وله

 كريهة وسداد ثغر ليوم  وأي فتى أضاعوا أضاعوني

 شرعت أسنتها لنحري وقد  وخلوني بمعترك المنايا

  ولم تك نسبتي في آل عمرو  لم أكن فيهم وسيطاً كأني

  البطال

 أبو حممد عبد اهللا البطال وقيل أبو حيىي من أعيان أمراء الشاميني وكان شاليش األمري مسلمة بن عبد امللك رأس الشجعان واألبطال
  .وكان مقره بأنطاكية أوطأ الروم خوفاً وذالً ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة يف سريته املوضوعة

  .ه فليعس بالليل فإنه أمري شجاع مقداموعن عبد امللك بن مروان أنه أوصى مسلمة أن صري على طالئعك البطال ومر

  .عقد مسلمة للبطال على عشرة آالف وجعلهم يزكا: وقال رجل

وعن أيب مروان عن البطال قال اتفق يل أنا أتينا قرية لنغري فإذا بيت فيه سراج وصغري يبكي فقالت أمه اسكت أو ألدفعنك إىل 
ت هاته وجرت له أعاجيب ويف اآلخر أصبح يف معركة مثخوناً وبه رمق البطال فبكى فأخذته من سريره وقالت خذه يا بطال فقل

فجاء امللك ليون فقال أبا حيىي كيف رأيت قال وما رأيت كذلك األبطال تقتل وتقتل فقال علي باألطباء فأتوا فوجدوه قد أنفذت 
هم ففعل قتل سنة اثنيت عشرة وقيل سنة مقاتله فقال هل لك حاجة؟ قال تأمر من يثبت معي بوالييت وكفين والصالة علي مث تطلق

  .ثالث عشرة ومئة

  قتادة ع

ابن دعامة بن قتادة بن عزيز وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة حافظ العصر قدوة املفسرين واحملدثني أبو اخلطاب السدوسي البصري 
  .نيالضرير األكمه وسدوس هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل مولده يف سنة ست

وروى عن عبد اهللا بن سرجس وأنس بن مالك وأيب الطفيل الكناين وسعيد بن املسيب وأيب العالية رفيع الرياحي وصفوان بن حمرز 
وأيب عثمان النهدي وزرارة بن أوىف والنضر بن أنس وعكرمة موىل ابن عباس وأيب املليح بن أسامة واحلسن البصري وبكر بن عبد 

األعرج وهالل بن يزيد وعطاء بن أيب رباح ومعاذة العدوية وبشر بن عائذ املنقري وبشر بن احملتفز وبشري بن اهللا املزين وأيب حسان 
كعب وأيب الشعثاء جابر بن زيد وجري بن كليب السدوسي وحبيب بن سامل فيما كتب إليه وحسان بن بالل ومحيد بن عبد 

 عبد الرمحن وسامل بن أيب اجلعد وشهر بن حوشب وعبد اهللا بن الرمحن بن عوف وخالد بن عرفطة وخالس اهلجري وخيثمة بن
شقيق وعقبة بن صهبان ومطرف بن الشخري وحممد بن سريين ونصر بن عاصم الليثي وأيب جملز وأيب أيوب املراغي وأيب اجلوزاء 

الشعيب وخلق كثري وكان من الربعي وعن عمران بن حصني وسفينة وأيب هريرة مرسالً وعن مسلم ين يسار وقزعة بن حيىي وعامر 
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  .أوعية العلم وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ

    

روى عنه أئمة اإلسالم أيوب السختياين وابن أيب عروبة ومعمر بن راشد واألوزاعي ومسعر بن كدام وعمرو بن احلارث املصري 
 وأبان العطار وسعيد بن بشري وسالم بن أيب وشعبة بن احلجاج وجرير بن حازم وشيبان النحوي ومهام بن حيىي ومحاد بن سلمة

مطيع وشهاب بن خراش وحسام بن مصك وخليد بن دعلج وسعيد بن زرىب والصعق بن حزن وعفري بن معدان وموسى بن خلف 
  .العمي ويزيد بن إبراهيم التستري وأبو عوانة الوضاح وأمم سواهم

 وكان يرى القدر نسأل اهللا العفو ومع هذا فما توقف أحد يف صدقه وهو حجة باإلمجاع إذا بني السماع فإنه مدلس معروف بذلك
وعدالته وحفظه ولعل اهللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد ا تعظيم الباري وترتيهه وبذل وسعه واهللا حكم عدل لطيف بعباده وال 

سع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صالحه وورعه يسأل عما يفعل مث إن الكبري من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم حتريه للحق وات
  .واتباعه يغفر له زهللا وال نضلله ونطرحه وننسى حماسنه نعم وال نقتدي به يف بدعته وخطئه ونرجوا له التوبة من ذلك

  .قال معمر أقام قتادة عند سعيد بن املسيب مثانية أيام فقال له يف اليوم الثالث ارحتل يا أعمى فقد أنزفتين

مسعت قتادة يقول ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئاً وعنه قال ما مسعت شيئاً إال وحفظته قال عبد الرزاق قتادة قال معمر و
  .من بكر ابن وائل

  .ولد قتادة سنة ستني وكان من سدوس قال اإلمام أمحد مولد قتادة واألعمش واحد: وقال حيىي بن معني

  .ة أعلم عندكم أو مكحول؟ قال ال بل قتادة ما كان عند مكحول إال شيء يسريعبد الرزاق عن معمر قيل للزهري أقتاد

  .عبد الرزاق عن معمر قال قال حممد بن سريين قتادة أحفظ الناس أو من أحفظ الناس

  .أبو هالل الراسيب عن غالب القطان عن بكر املزين قال من سره أن ينظر إىل أحفظ من أدركنا فلينظر إىل قتادة

مغرية قال الشعيب قتادة حاطب ليل قال حيىي بن يوسف الزمي حدثنا ابن عيينة قال يل عبد الكرمي اجلوزي يا أبا حممد جرير عن 
ال قال هو الرجل خيرج يف الليل فيحتطب فيضع يده على أفعى فتقتله هذا مثل ضربته لك لطالب العلم : تدري ما حاطب ليل؟ قلت

  .تله علمه كما قتلت األفعى حاطب الليلأنه إذا محل من العلم ما ال يطيقه ق

  .حدثنا زيد أبو عبد الواحد مسعت سعيد بن املسيب يقول ما أتاين عراقي أحفظ من قتادة: قال الصعق بن حزن

  .ابن عليه عن روح بن القاسم عن مطر قال كان قتادة إذا مسع احلديث خيتطفه اختطافاً يأخذه العويل والزويل حىت حيفظه

هدى حسام بن مصك إىل قتادة نعال فجعل قتادة حيركها وهي تتثىن من رقتها وقال إنك لتعرف سخف الرجل يف أ: قال عفان
  .هديته

وقال عفان قال لنا قيس بن الربيع قدم قتادة الكوفة فأردنا أن نأتيه فقيل لنا إنه يبغض عليا رضي اهللا عنه فلم نأته مث قيل لنا بعد إنه 
  . عن رجل عنهأبعد الناس من هذا فأخذنا

البغوي يف ترمجة قتادة له حدثنا إبراهيم بن هاىنء حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتادة لسعيد بن املسيب 
يا أبا النضر خذ املصحف قال فأعرض عليه سورة البقرة فلم خيط فيها حرفا قال فقال يا أبا النضر أحكمت؟ قال نعم قال ألنا 

  .جابر ابن عبد اهللا أحفظ مين لسورة البقرة قال وكانت قرئت عليه الصحيفة اليت يرويها سليمان اليشكري عن جابرلصحيفة 
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وبه قال معمر قال قتادة جالست احلسن اثنيت عشرة سنة أصلي معه الصبح ثالث سنني قال ومثلي يأخذ عن مثله قال وكيع قال 
فالن عن فالن قال فكان :  قال فحدثته يوما حبديث أعجبه فقال من حدثك قلتشعبة كان قتادة يغضب إذا وقفته على اإلسناد

  .يعده

برأي منذ أربعني سنة وكان يومئذ له حنو : قال أبو هالل سألت قتادة عن مسألة فقال ال أدري فقلت قل فيها برأيك قال ما قلت
  .فدل على أنه ما قال يف العلم شيئاً برأيه: من مخسني سنة قلت

  . عوانة مسعت قتادة يقول ما أفتيت برأي منذ ثالثني سنةقال أبو

  .أبو ربيعة حدثنا أبو عوانة قال شهدت قتادة يدرس القرآن يف رمضان

  .وعن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال دهن احلاجبني أمان من الصداع

 ويقول دباغني حجامني أساكفة فقلت ضمرة بن ربيعة عن حفص عن قائد لقتادة قال قدت قتادة عشرين سنة وكان يبغض املوايل
  .ما يؤمنك أن جيىيء بعضهم فيأخذ بيدك فيذهب بك إىل بئر فيطرحك فيها؟ قال كيف قلت؟ فأعدت عليه فقال ال قدتين بعدها

    

ة فقلت إن عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا قتادة عن عمرو بن دينار حبديث يف الوصية فسألت عمراً مث قلل معناه غري ما قال قتاد
  .قتادة نبأ عنك بكذا وكذا قال إين أومهت يوم حدثت به قتادة

  .مل أر يف هؤالء أفقه من الزهري وقتادة ومحاد: قال ابن عيينة قالوا كان معمر يقول

ضمرة عن ابن شوذب قال رجل من أهل البصرة إن مل جتد إال مثل عبادة ثابت وحفظ قتادة وورع ابن سريين وعلم احلسن وزهد 
  .مالك بن دينار ال تطلب العلم

  .ألحد قط أعد علي: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تكرير احلديث يف الس يذهب نوره وما قلت

  .وبه عن قتادة قال لقد كان يستحب أن ال تقرأ األحاديث اليت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال على طهارة

  .سرك أن يكذب صاحبك فلقنهقال أبو هالل مسعت قتادة يقول إذا 

  .الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة قال قال أبو األسود الدؤيل إذا أردت أن يكذب الشيخ فلقنه

  .أبو هالل مسعت قتادة يقول إن الرجل ليشبع من الكالم كما يشبع من الطعام

  .قال قال فالن وقال فالن عرفنا أنه مل يسمعقال أبو داود الطيالسي قال شعبة كنا نعرف الذي مل يسمع قتادة مما مسع إذا 

  .وقال ابن مهدي مسعت شعبة يقول كنت أنظر إىل فم قتادة كيف يقول فإذا قال حدثنا يعين كتبت

وقال أبو داود مسعت شعبة كنت أتفطن إىل فم قتادة فإذا قال حدثنا سعيد وحدثنا أنس وحدثنا مطرف فإذا حدث مبا مل يسمع قال 
 يسار وحدث أبو قالبة قال عفان قال يل مهام كل شيء أقول لكم قال قتادة فأنا مسعته منه فإذا كان فيه حلن حدث سليمان بن

  .فأعربوه فإن قتادة كان ال يلحن

  .أبو هالل عن مطر الوراق قال ما زال قتادة متعلماً حىت مات

علمها : " وقد أخربك اللطيف اخلبري أنه يكتب فقالوما مينعك أن تكتب: نكتب ما نسمع منك؟ قال: قالوا لقتادة: قال أبو هالل
  .طه ومسعته يقول احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر" عند ريب يف كتاب
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روى بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن قتادة باب من العلم حيفظه الرجل لصالح نفسه وصالح من بعده أفضل من عبادة 
  .حول

  ".وأنزلنا باملعصرات ماء ثجاجا"ل بن عباس أبو عوانة عن قتادة قال يف مصحف الفض

  .بشر بن عمر حدثنا مهام عن قتادة قال كان يقال قلما ساهر الليل منافق

  .زيد بن احلباب عن الوزير بن عمران قال كان قتادة إذا دعى إىل طعام حل أزراره

  .أبو هالل عن قتادة قال إمنا حدث هذا اإلرجاء بعد هزمية ابن األشعث

  .ة بن أيب سفيان كنت أرى طاووساً إذا أتاه قتادة يفر قال وكان قتادة يتهم بالقدرقال حنظل

أبو سلمة املنقري حدثنا أبان العطار قال ذكر حيىي بن أيب كثري عند قتادة فقال مىت كان العلم يف السماكني فذكر قتادة عند حيىي 
  .فقال ال يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة

  .ألقران يطوى وال يروى فإن ذكر تأمله احملدث فإن وجد له متابعاً وإال أعرض عنهقلت كالم ا

أخربين إسحاق األسدي أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أمحد بن حممد التيمي أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو الشيخ حدثنا ابن 
أنا معمر مسعت قتادة يقول ما مسعت أذناي شيئاً قط إال وعاه أخي سعدان بن نصر حدثنا حسني بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أنب

  .قليب

وبه إىل أيب الشيخ حدثنا ابن أيب عاصم حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة قال يل سعيد بن املسيب مل أر أحداً أسأل عما خيتلف فيه 
ل رأيت كأن محامة التقطت لؤلؤة فقذفتها إمنا يسأل عن ذلك من يعقل وعن معمر قال جاء رجل إىل ابن سريين فقا: منك قلت

  .سواء قال ذاك قتادة ما رأيت أحفظ منه

  .قال مطر الوراق كان قتادة عبد العلم

قال كفى بالرهبة علماً اجتنبوا نقض امليثاق فإن اهللا قدم ". إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء"حسني بن حممد حدثنا شيبان عن قتادة 
ي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة إياكم والتكلف والتنطع والغلو واإلعجاب باألنفس تواضعوا هللا لعل فيه وأوعده وذكره يف آ

  .اهللا يرفعكم

  .قال سالم بن أيب مطيع كان قتادة خيتم القرآن يف سبع وإذا جاء رمضان ختم يف كل ثالث فإذا جاء العشر ختم كل ليلة

  . سعيد بن املسيب لقتادة ما كنت أظن أن اهللا خلق مثلكوقال سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهللا قال

كان قتادة عاملا بالتفسري وباختالف العلماء مث وصفه بالفقه واحلفظ وأطنب يف ذكره وقال قلما جتد من : قال أمحد بن حنبل
  .يتقدمه

  .وعن سفيان الثوري قال وهل كان يف الدنيا مثل قتادة

    

  .ظ أهل البصرة ال يسمع شيئاً إال حفظه قرىء عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظهاوقال اإلمام أمحد كان قتادة أحف

  .وقال عبد اهللا بن إدريس قال شعبة نصصت على قتادة سبعني حديثاً كلها يقول مسعت أنس بن مالك

 من جماهد قال حيىي بن مل يسمع قتادة من سعيد بن جبري وال: قال شعبة ال يعرف لقتادة مساع من أيب رافع وقال حيىي بن معني
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  .سعيد القطان مل يسمع قتادة من سليمان بن يسار وقال أمحد بن حنبل مل يسمع من معاذة العدوية

  .قلت قد عدوا رواية قتادة عن مجاعة هكذا من غري مساع وكان مدلساً

  . إال املعاصيقال وكيع كان سعيد بن أيب عروبة وهشام الدستوائي وغريمها يقولون قال قتادة كل شيء بقدر

قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله فإن اهللا : وروى ضمرة عن ابن شوذب قال ما كان قتادة ال يرضى حىت يصيح به صياحا يعين القدر قلت
  .عذرهم فيا حبذا وإن هو عذم فإن اهللا ال يظلم الناس شيئاً أال له اخللق واألمر

ام العرب وأنساا حىت قال فيه أبو عمرو بن العالء كان قتادة من أنسب الناس وقد كان قتادة أيضاً رأساً يف العربية والغريب وأي
  .ونقل القفطي يف تارخيه أن الرجلني من بين أمية كانا خيتلفان يف البيت من الشعر فيربدان بريدا إىل العراق يسأالن قتادة عنه

كان رأساً يف بدعة يدعو إليها قال فكيف يصنع بقتادة وابن إن عبد الرمحن يقول اترك من : ليحىي بن سعيد: قلت: قال ابن املديين
أيب رواد وعمر بن ذر وذكر قوما مث قال حيىي إن هذا الضرب ترك ناساً كثرياً مث قال عمرو بن دينار أثبت من قتادة وقال حيىي 

 ليحىي من أخربك؟ قال أصحابنا مل أخرجه؟ قال ألنه ذكر عثمان رضي اهللا عنه فقلت: أخرج قتادة حيان األعرج من احلجرة قلت
  .ومسعت حيىي يقول عن شعبة قال ذكرت لقتادة حديث أحتج آدم وموسى فقال جمنون أنت وإيش هذا قد كان احلسن حيدث ا

نا هدبة أخربنا ابن البخاري إجازة أنبأنا ابن طربزد أنبأنا عبد الوهاب األمناطي أنبأنا الصريفيين أنبأنا ابن حبابة أنبأنا البغوي حدث
لقي آدم موسى فقال : "حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن جندب أو غريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

موسى يا آدم أنت الذي خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته وأسجد لك مالئكته ففعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من اجلنة فقال 
وكلمك وآتاك التوراة فأنا أقدم أم الذكر قال بل الذكر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته 

رواه أمحد بن أيب خيثمة عن حرمي بن حفص وأيب سلمة قاال حدثنا محاد فقال عن جندب ومل يشك " وسلم فحج آدم موسى
  .وهذا حديث جيد اإلسناد

 حممد حديثاً وقال نصر بن علي حدثنا أيب حدثنا خالد بن قيس قال قال مسعت أيوب يقول ما أقام قتادة عن: قال محاد بن زيد
  .هذا احلكاية غرية فإن الدعاوي ال تثمر خرياً: قتادة ما نسيت شيئاً مث قال يا غالم ناولين نعلي قال نعلك يف رجلك قلت

  .البقرة قال جدل باطل" وهو ألد اخلصام"عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة يف قوله 

  .األنعام قال جادهلم املشركون يف الذبيحة" ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم"حممد بن ثور عن معمر عن قتادة 

األنعام إىل بعد ما ى اهللا رسوله أن " وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى"عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة 
  .ا ينسى فيعرض إذا ذكرجيالس أهل االستهزاء بكتاب اهللا إال ريث م

حدثنا أبو هالل حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت يف السماء وحنن يف األرض فكيف لنا أن نعرف : أبو سلمة التبوذكي
  .رضاك وغضبك قال إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم

  .ومن عايل ما يقع لنا من حديث قتادة

أخربنا أبو املعايل اهلمداين أنبأنا الفتح بن عبد السالم أنبأنا حممد ابن عمر القاضي وحممد بن أمحد الطرائفي وحممد بن الداية قالوا 
أنبأنا أبو جعفر بن املسلمة أنبأنا عبيد اهللا الزهري أنبأنا جعفر الفريايب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن 

مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب : "مالك عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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وطعمها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو ومثل املنافق الذي يقرأ القرأن مثل الرحيانة رحيها 
  ".ل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مرطيب وطعمها مر ومث

    

وبه إىل الفريايب حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام بن حيىي حدثنا قتادة عن أنس عن أيب موسى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وذكر احلديث" مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة: "قال

  .لشيخان عن هدبة وأخرجه مسلم والترمذي عن قتيبة فوافقناهم بعلوأخرجه ا

  .وعندي حديث ابن اجلعد عن شعبة وشيبان عن قتادة يف إخفاء البسملة كتبته يف أخبار شعبة

ن عبد أخربنا الشيخ املقرىء عماد الدين عبد احلافظ بن بدران شيخ نابلس ا ويوسف بن أمحد الغسويل بدمشق قاال أنبأنا موسى ب
القادر أنبأنا أبو القاسم سعيد بن البناء أنبأنا علي بن أمحد البندار أنبأنا حممد بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا طالوت 

إذا تواجه املسلمان "بن عباد حدثنا سعيد ابن إبراهيم عن قتادة عن احلسن عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ".ما فالقاتل واملقتول يف الناربسيفه

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا وحممد بن عبد السالم احلليب قراءة عن عبد املعز بن حممد البزار أنبأنا حممد بن إمساعيل الفضيلي 
اق الثقفي حدثنا قتيبة بن أنبأنا حملم بن إمساعيل أبو مضر الضيب أنبأنا اخلليل بن أمحد القاضي قال أنبأنا أبو العباس حممد بن إسح

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل : "سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن قتيبة فوافقناهم" منه طائر أو إنسان أو يمة إال كانت له صدقة

  .أمحد بن حنبل وغريهم مات قتادة سنة سبع عشرة ومئةقال أبو نعيم وخليفة و

قال خليفة هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب بن عمرو بن احلارث بن سدوس أبو اخلطاب مات سنة 
  . قتادة إىل مطرسبع عشرة ومئة بواسط وقال ابن عائشة مات بواسط كان عند خالد بن عبد اهللا القسري وقال ابن شوذب أوصى

يوم يأيت "وبإسنادي املذكور إىل البغوي يف اجلعديات حدثنا علي بن اجلعد حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن ابن مسعود 
  .األنعام قال طلوع الشمس من مغرا". بعض آيات ربك

قلد "باس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن سواء عن شعبة قال حدثت سفيان حبديث قتادة عن أيب حسان عن ابن ع
  .قال فقال يل سفيان وكان يف الدنيا مثل قتادة" اهلدي وأشعره

قتادة مل " إذا دعي أحدكم إىل طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذنه"قال أبو داود يف حديث قتادة عن أيب رافع عن أيب هريرة 
ري حديث سليمان التيمي عن قتادة مسعت أبا رافع عن أيب هريرة حديث بل مسع منه ففي صحيح البخا: يسمع من أيب رافع قلت
  .إن رمحيت غلبت غضيب

قال معمر قال قتادة جالست احلسن ثنيت عشرة سنة أصلي معه الصبح ثالث سنني ومثلي أخذ عن مثله وعن ابن علية قال تويف 
  .قتادة سنة مثاين عشرة ومئة

  نافع بن مالك ع
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  .لفقيه أبو سهيل األصبحي املدينابن أيب عامر اإلمام ا

  .حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وسعيد بن املسيب ووالده وهو مكثر عنه

روى عنه ابن أخيه مالك بن أنس وابن شهاب وهو من أقرانه وسليمان بن بالل وإمساعيل بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي 
  .قريب الثالثني ومئةوغريهم وثقه أمحد بن حنبل وغريه تأخر إىل 

  -4م، -علي بن عبد اهللا 

ابن عباس بن عبد املطلب عن هاشم بن عبد مناف اإلمام القانت أبو حممد اهلامشي املدين السجاد ولد عام قتل اإلمام علي فسمي 
  .بامسه

  .حدث عن أبيه ابن عباس وأيب هريرة وابن عمر وأيب سعيد ومجاعة

  . وعبد الصمد والزهري ومنصور بن املعتمر وسعد بن إبراهيم وعلي بن أيب محلة وآخرونروى عنه بنوه عيسى وداود وسليمان

وأمه ابنة ملك كندة مشرح بن عدي وكان جسيماً وسيماً كأبيه طواالً مهيبا مليح اللحية خيضب بالومسة ورد عن األوزاعي وغريه 
  .ثأنه كان يصلي يف اليوم ألف سجدة وقال ابن سعد هو ثقة قليل احلدي

  .قال له عبد امللك بن مروان ال أحتمل لك االسم والكنية فغريه وكناه أبا حممد

  .قال عكرمة قال يل ابن عباس والبنه علي انطلقا إىل أيب سعيد اخلدري فامسعا من حديثه فأتيناه يف حائط له

ريا يف وجهه وقال ابن املبارك كان له دخلت على علي بن عبد اهللا وكان آدم جسيما ورأيت له مسجدا كب: وقال علي بن أيب محلة
  .مخسمئة شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتني وذلك كل يوم

  .وعن أيب املغرية كنا نطلب له النعل فما جنده حىت يستعمله لكرب رجله

    

  .قلت لقب بالسجاد لكثرة صالته وقيل إنه دخل على عبد امللك فأجلسه معه على السرير

رتني إحدامها يف تزوجيه لبابة بنت عبد اهللا ابن جعفر وكانت عند عبد امللك فعض تفاحة وناوهلا وكان أخبر قال املربد ضربه الوليد م
  .فقشطتها بسكني وقالت أميط عنها األذى فطلقها فتزوجها علي

 يف ولدي وحلف ورؤي مضروباً وهو على مجل مقلوبا ينادى عليه هذا علي الكذاب ألم بلغهم عنه أنه يقول إن هذا األمر سيصري
  .ليكونن فيهم حىت متلك عبيدهم الصغار األعني العراض الوجوه

وقيل إنه دخل على هشام فاحترمه وأعطاه ثالثني ألفاً مث قال هذا الشيخ اختل وخلط يقول إن هذا األمر سينتقل إىل ولدي فسمعها 
كان قد أسكنه هشام باحلميمة قرية من : املنصور قلتعلي فقال واهللا ليكونن ذلك وليتملكن هذان وكان معه ولدا ابنه السفاح و

  .البلقاء هو وأوالده

تويف سنة مثاين عشرة ومئة عن مثان وسبعني سنة وهو جد اخللفاء وله من الولد املذكورون وحممد اإلمام وصاحل وأمحد وبشري 
  .حاق ويعقوب وعبد العزيز واألحنف وعدة بناتومبشر وإمساعيل وعبد اهللا وعبيد اهللا وعبد امللك وعثمان وعبد الرمحن وحيىي وإس
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  عبد اهللا بن أبي زكريا د

  .اإلمام القدوة الرباين أبو حيىي اخلزاعي الدمشقي

  .أرسل عن سلمان الفارسي وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وطائفة ومسع من أم الدرداء وغريها

رمحن ابن يزيد بن جابر وخالد بن دهقان وسعيد بن عبد العزيز حدث عنه صفوان بن عمرو وعلي بن أيب محلة واألوزاعي وعبد ال
  .وعدد كثري

  .قال أبو مسهر كان سيد أهل املسجد فقيل مب سادهم؟ قال حبسن اخللق

قال الواقدي كان يعدل بعمر بن عبد العزيز وقال ميان بن عدي كان عبد اهللا بن أيب زكريا عابد أهل الشام وكان يقول ما عاجلت 
  .دة شيئاً أشد من السكوتمن العبا

  .قال األوزاعي مل يكن بالشام رجل يفضل على ابن أيب زكريا

وروى بقية عن مسلم بن زياد قال كان عبد اهللا بن أيب زكريا ال يكاد يتكلم إال أن يسأل وكان من أكثر الناس تبسما قال ما 
  .ان له إخوة يكفونهمسست دينار وال درمها قط وال اشتريت شيئاً قط وال بعته إال مرة وك

  .قال ابن سعد كان ثقة قليل احلديث صاحب غزو وكان عمر بن عبد العزيز جيلسه معه على السرير

  .تويف سنة سبع عشرة ومئة رمحهما اهللا تعاىل ورضي عنهم: قلت

  أبو جعفر القارىء

  .أحد األئمة العشرة يف حروف القراءات وامسه يزيد بن القعقاع املدين

ه عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي وذكر مجاعة أنه قرأ أيضاً على أيب هريرة وابن عباس عن أخذهم عن أيب بن تال على موال
  .كعب وقد صلى بابن عمر

وحدث عن أيب هريرة وابن عباس وهو نزر الرواية لكنه يف اإلقراء إمام قيل تصدر لألداء من قبل وقعة احلرة ويقال تال على زيد بن 
  .ومل يدركهثابت 

قرأ عليه نافع وسليمان بن مسلم بن مجاز وعيسى بن وردان وطائفة وحدث عنه مالك بن أنس والدراوردي وعبد العزيز بن أيب 
  .حازم

ووثقه ابن معني والنسائي قال أبو عبيد كان يقرىء قبل وقعة احلرة حدثنا بذلك إمساعيل بن جعفر عنه وقال إمساعيل بن جعفر قال 
بن مسلم أخربين أبو جعفر أنه كان يقرىء قبل احلرة وكان ميسك املصحف على مواله قال وكان من أقرأ الناس وكنت يل سليمان 

  .وأخربين أبو جعفر أن أم سلمة مسحت على رأسه ودعت له. أرى كل ما يقرأ وأخذت عنه قراءته

  .وعن حيىي بن عباد سألت أبا جعفر مىت علمت القرآن قال زمن معاوية

افع القارىء كان أبو جعفر يقوم الليل فإذا أقرأ ينعس فيقول هلم ضعوا احلصى بني أصابعي وضموها فكانوا يفعلون ذلك وقال ن
  .والنوم يغلبه
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فقال إذا منت فمدوا خصلة من حلييت قال فمر به مواله فريى ما يفعلون به فيقول أيها الشيخ ذهبت بك الغفلة فيقول أبو جعفر هذا 
  .وا بنا وراء القربيف خلقه شيء دور

وقال ابن وهب حدثنا ابن زيد بن أسلم قال قال رجل أليب جعفر وكان يف دينه فقيهاً ويف دنياه أبله هنيئاً لك ما آتاك من القرآن 
  .قال ذاك إذا أحللت حالله وحرمت حرامه وعملت مبا فيه

  .وكان يصلي خلف القراء يف رمضان يلقنهم يؤمر بذلك وجعلوا بعده شيبة

قيل كان يتصدق حىت بإزاره وكان من العباد وروى زيد بن أسلم عن سليمان بن مسلم قال رأيت أبا جعفر القارىء على الكعبة و
  .فقال أقرىء إخواين السالم وخربهم أن اهللا جعلين من الشهداء األحياء املرزوقني

    

 إىل فؤاده كورقة املصحف فما شك من حضره أنه نور وروى إسحاق املسييب عن نافع قال ملا غسل أبو جعفر نظروا ما بني حنره
  .القرآن

  .وقد سقت كثرياً من أخبار أيب جعفر يف طبقات القراء

  .مات سنة سبع وعشرين ومئة قاله حممد بن املثىن وقال شباب سنة اثنتني وثالثني وعاش نيفا وتسعني سنة رمحه اهللا

  حبيب بن أبي ثابت ع

  .بو حيىي القرشي األسدي موالهم واسم أبيه قيس ابن دينار وقيل قيس بن هند ويقال هنداإلمام احلافظ فقيه الكوفة أ

حدث عن ابن عمر وابن عباس وأم سلمة وقيل مل يسمع منهما وحديثه عنهما يف ابن ماجه وحكيم بن حزام وحديثه عنه يف 
ائل وزيد بن وهب وعاصم بن ضمرة وأيب الطفيل الترمذي قال الترمذي وعندي مل يسمع منه وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وأيب و

وأيب عبد الرمحن السلمي وإبراهيم بن سعد بن أيب وقاص وذر اهلمداين وأيب صاحل ذكوان والسائب ابن فروخ وطاووس وأيب املنهال 
 أيب لبابة وعمارة بن عبد الرمحن بن مطعم ونافع بن جبري وكريب وعروة يف املستحاضة وقيل بل هو عروة املري ويرتل إىل عبدة بن

  .عمري وكان من أئمة العلم

روى عنه عطاء بن أيب رباح وهو من شيوخه وحصني ومنصور واألعمش وأبو حصني وأبو الزبري وطائفة من الكبار وابن جريج 
  .وحامت ابن أيب صغرية ومسعر وعبد العزيز بن سياه وشعبة والثوري واملسعودي وقيس بن الربيع ومحزة الزيات وخلق

له حنو مئيت حديث وقال أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش كان بالكوفة ثالثة ليس هلم رابع حبيب بن أيب : قال ابن املديين
ثابت واحلكم ومحاد كانوا من أصحاب الفتيا ومل يكن أحد بالكوفة إال يذل حلبيب وقال أمحد العجلي كويف تابعي ثقة كان مفيت 

  .يمانالكوفة قبل محاد بن أيب سل

  .وقال ابن املبارك عن سفيان حدثنا حبيب بن أيب ثابت وكان دعامة أو كلمة حنوها

  .وروى أبو بكر بن عياش عن أيب حيىي القتات قال قدمت الطائف مع حبيب بن أيب ثابت فكأمنا قدم عليهم نيب

 روى حديثني مث قال أظن حيىي يريد منكرين قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي عن حيىي ثقة حجة فقيل ليحىي حبيب ثبت؟ قال نعم إمنا
  ".القبلة للصائم"وحديث " تصلي املستحاضة وإن قطر الدم على احلصري"حديث 
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  .وقال أبو حامت صدوق ثقة مل يسمع من أم سلمة

 عن عروة وروى الترمذي عن البخاري قال مل يسمع حبيب من عروة شيئاً وقال أبو داود روي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إال
  .املزين

قد حدث عنه عطاء بن أيب رباح وذلك يف النسائي وابن ماجه وأبو بكر بن عياش وهو خامتة أصحابه فقال هو وحممد بن : قلت
  .عبد اهللا بن منري والبخاري مات سنة تسع عشرة ومئة

  .مئة يف والية يوسف بن عمروأما ابن سعد فروى عن اهليثم عن حيىي بن سلمة بن كهيل مات حبيب سنة اثنتني وعشرين و

قلت كان من أبناء الثمانني وهو ثقة بال تردد وقد تناكد الدواليب بذكره يف الضعفاء له رد قول ابن عون فيه كان أعور وإمنا هذا 
  .نعت لبصره ال جرح له

  .قال فيه البخاري مسع ابن عمر وابن عباس

  .ابت قال من وضع جبينه هللا فقد برىء من الكربقال زافر بن سليمان عن أيب سنان عن حبيب بن أيب ث

  .ميت يعين من طول السجود: وقال أبو بكر بن عياش رأيت حبيب بن أيب ثابت ساجداً فلو رأيته قلت

د بن خملد أخربنا إمساعيل بن عمرية أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه أنبأنا أبو بكر بن النقور أنبأنا أبو القاسم الربعي أنبأنا حممد بن حمم
أنبأنا جعفر اخللدي حدثنا احلارث بن أيب أسامة حدثنا احلسن بن قتيبة حدثنا مسعر عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب العباس عن عبد 

" أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد: "اهللا بن عمرو قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد فقال

  .ي ومسلم من طريق األعمش عن حبيب واسم أيب العباس السائب بن فروخأخرجه البخار

  -م، ت-عبد اهللا بن عامر 

  .ابن يزيد بن متيم اإلمام الكبري مقرىء الشام وأحد األعالم أبو عمران اليحصيب الدمشقي

  . إحدى وعشرينيقال ولد عام الفتح وهذا بعيد والصحيح ما قال تلميذه حيىي بن احلارث الذماري أن مولده سنة

  .وروينا بإسناد قوي أنه قرأ على أيب الدرداء والظاهر أنه قرأ عليه من القرآن

  .وروي أنه مسع قراءة عثمان بن عفان فلعل والده حج به فتهيأ له ذلك وقيل قرأ عليه نصف القرآن ومل يصح

    

تال على املغرية بن أيب شهاب املخزومي صاحب وجاء أيضاً أنه قرأ على قاضي دمشق فضالة بن عبيد الصحايب واملشهور أنه 
  .عثمان

  .وحدث عن معاوية والنعمان بن بشري وفضالة بن عبيد وواثلة بن األسقع وعدة

حدث عنه ربيعة بن يزيد القصري والزبيدي وحيىي الذماري وعبد الرمحن ابن يزيد بن جابر وعبد اهللا بن العالء ومجاعة وتال عليه حيىي 
  .هبن احلارث وغري

  .وثقة النسائي وغريه وهو قليل احلديث

قال اهليثم بن عمران كان ابن عامر رئيس أهل املسجد زمن الوليد بن عبد امللك وبعده خفيت على ابن عامر سنة متواترة فنقل 
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لغه ذلك حجبه سعيد بن عبد العزيز قال ضرب ابن عامر عطية بن قيس حني رفع يديه يف الصالة وقيل إن عمر ابن عبد العزيز ملا ب
  .عن الدخول إليه

أقواها أبو عمران واألصح أنه عريب ثابت النسب من محري قال حيىي الذماري كان ابن عامر قاضي : ويف كنية ابن عامر أقوال تسعة
ئة اجلند وكان على بناء مسجد دمشق وكان رئيس املسجد ال يرى فيه بدعة إال غريها قال ومات يوم عاشوراء سنة مثان عشرة وم

  .وله سبع وتسعون سنة

ومراده باجلند جند دمشق وهي البلد وما يلتحق ا من السواحل والقالع قد سقت ترمجة هذا اإلمام مستوفاة يف كتاب طبقات 
  .القراء

  -، خ مقرونا4ًم، -أبو سفيان 

  .طلحة بن نافع اإلسكاف الواسطي عراقي صدوق

  .لك وعبيد بن عمري وغريهمروى عن جابر بن عبد اهللا وابن عباس وأنس بن ما

  .روى عنه حصني بن عبد الرمحن واألعمش وحممد بن إسحاق وحجاج ابن أرطاة وشعبة وغريهم

قال أبو حامت الرازي أبو الزبري أحب إيل منه وقال أمحد بن حنبل وغريه ليس به بأس وقال سفيان بن عيينة إمنا أبو سفيان عن جابر 
  .نا بآخر وسئل أبو زرعة عنه فقال أتريد أن أقول ثقة الثقة سفيان وشعبةخرج له البخاري مقرو: صحيفة قلت

  محمد بن إبراهيم ع

التيمي املدين احلافظ من علماء املدينة مع سامل ونافع وكان جده احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
  .رين وهو ابن عم أيب بكر الصديقمرة القرشي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املهاج

  .رأى حممد سعد بن أيب وقاص وأرسل عن أسيد بن حضري وأسامة بن زيد وعائشة وابن عباس

وحدث عن ابن عمر وأيب سعيد وجابر وأنس بن مالك وحممود بن لبيد وعلقمة بن أيب وقاص وعيسى بن طلحة ونافع بن عجري 
رمحن موىل احلرقة ومعاذ بن عبد الرمحن التيمي وابن حازم التمار وأيب سلمة بن عبد وعروة وعطاء ابن يسار وأيب العالء عبد ال

  .الرمحن وخلق سواهم

حدث عنه حيىي بن سعيد األنصاري وهشام بن عروة وحيىي بن أيب كثري وعمارة بن غزية ومحيد بن قيس األعرج والزهري وحممد 
 وابن إسحاق وحممد بن عمرو وعبيد اهللا بن عمر واألوزاعي وابنه موسى بن عمارة بن عمرو بن حزم وتوبة العنربي وابن عجالن

  .بن حممد وأسامة بن زيد الليثي وخلق سواهم

  .قال ابن سعد كان فقيهاً حمدثا عىن ولده موسى

 مناكري أو حدثنا عبد اهللا بن أمحد قال مسعت أيب ذكر حممد بن إبراهيم التيمي فقال يف حديثه شيء يروي أحاديث: وقال العقيلي
  .منكرة

  .وقال ابن معني وأبو حامت والنسائي وابن خراش ثقة
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وقال الواقدي يكىن أبا عبد اهللا وكان جده احلارث من املهاجرين األولني مات حممد يف سنة عشرين ومئة قال ابن سعد وكان ثقة 
  .كثري احلديث

  .عني وقد مسعت أنه مات سنة عشرين وكان عريف قومهمات سنة تسع عشرة ومئة وهو ابن أربع وسب: وقال أبو حسان الزيادي

  .قلت لعل مالكاً مل حيمل عنه ملكان العرافة لكنه يروي عن رجل عنه

  .وقال اهليثم وحممد بن عبد اهللا بن منري والفالس مات سنة عشرين ومئة

  .سنة إحدى وعشرين: وقال خليفة

  .عمر وقد جاز القنطرة واحتج به أهل الصحاح بال مثنويةقلت من غرائبه املنفرد ا حديث األعمال عن علقمة عن 

أخربنا أبو الفضل بن تاج األمناء أنبأنا أبو روح عبد املعز بن حممد كتابة أنبأنا أبو القاسم املستملي أنبأنا سعيد بن حممد البحريي 
ا حيىي بن أيب كثري أن حممد بن إبراهيم حدثه أن أبا أنبأنا زاهر ابن أمحد أنبأنا عبد اهللا املنيعي حدثنا هدبة حدثنا أبان العطار حدثن

: سلمة حدثه أنه دخل على عائشة وهي ختاصم يف أرض فقالت اجتنب األرض فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ان بن يزيد أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن حبان عن أب" من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني يوم القيامة"
  .حنوه

    

  زبيد بن الحارث ع

  .اليامي الكويف احلافظ أحد األعالم

حدث عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وأيب وائل وإبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن سويد النخعي وطائفة وما علمت له شيئاً عن 
  .الصحابة وقد رآهم وعداده يف صغار التابعني

  .وحممد بن طلحة وسفيان الثوري وشريك وآخرونحدث عنه جرير بن حازم وشعبة 

  .قال شعبة ما رأيت رجالً خرياً من زبيد

  .قال سفيان بن عيينة قال زبيد ألف بعرة أحب إيل من ألف دينار

صلي وقال ابن شربمة كان زبيد جيزىء الليل ثالثة أجزاء جزءاً عليه وجزءاً على ابنه وجزءاً على ابنه اآلخر عبد الرمحن فكان هو ي
  .مث يقول ألحدمها قم فإن تكاسل صلى جزءه مث يقول لآلخر قم فإن تكاسل أيضاً صلى جزءه فيصلي الليل كله

  .قال نعيم بن ميسرة قال سعيد بن جبري لو خريت من ألقى اهللا تعاىل يف مسالخه الخترت زبيد اليامي

ر يأيت زبيد بن احلارث فكان يذكر له أهل البيت ويعصر وروى عبد اهللا بن إدريس عن عقبة بن إسحاق قال كان منصور بن املعتم
  .عينيه يريده على اخلروج أيام زيد بن علي فقال زبيد ما أنا خبارج إال مع نيب وما أنا بواجده

  .قلت اختلف يف كنية زبيد فقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو عبد الرمحن

  . ليث عن جماهد قال أعجب أهل الكوفة إيل أربعة فذكر منهم زبيداًزبيد ثبت وقال أبو حامت وغريه ثقة وروى: قال حيىي القطان

وقال إمساعيل بن محاد كنت إذا رأيت زبيد بن احلارث مقبالً من السوق رجف قليب وروى شجاع بن الوليد عن عمران بن عمرو 
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ء يف موضع مل يكن معهم ماء فتوضأ قال كان عمي زبيد حاجا فاحتاج إىل الوضوء فقام فتنحى مث قضى حاجته مث أقبل فإذا هو مبا
  .مث جاءهم ليعلمهم فأتوا فلم جيدوا شيئاً

أخربين زياد قال كان زبيد مؤذن مسجده فكان يقول للصبيان تعالوا فصلوا أهب لكم جوزا فكانوا : قال يونس بن حممد املؤدب
  .راهم ويتعودون الصالةيصلون مث حييطون به فقلت له يف ذلك فقال وما علي أن أشتري هلم جوزا خبمسة د

  .وبلغنا عن زبيد أنه كان إذا كانت ليلة مطرية طاف على عجائز احلي ويقول ألكم يف السوق حاجة؟

  .قال احلسن بن حي قال زبيد مسعت كلمة فنفعين اهللا ا ثالثني سنة

  .قال حصني بن عبد الرمحن أعطى أمري زبيدا دراهم فلم يقبلها

  . زبيد ابن عمر وأنس بن مالكأدرك: قال أبو نعيم احلافظ

قرأت على إسحاق الصفار أنبأنا ابن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم أنبأنا حممد بن يعقوب فيما كتب إيل حدثنا الربيع 
 اهللا صلى اهللا بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو بكر الداهري عن عمرو بن قيس عن زبيد اليامي عن ابن عمر قال رسول

  .قيل مات سنة اثنتني وعشرين ومئة. غريب والداهري ضعيف" ال يزالون مدفوعاً عنهم بال إله إال اهللا: "عليه وسلم

  سلمة بن كهيل ع

ابن حصني اإلمام الثبت احلافظ أبو حيىي احلضرمي مث التنعي الكويف وتنعة بطن من حضرموت وروي عن ابن الكليب أن تنعة قرية 
  .ئر برهوتفيها ب

دخل على ابن عمر وعلى زيد بن أرقم وحدث عن أيب جحيفة السوائي وجندب البجلي وابن أيب أوىف وأيب الطفيل وسويد بن 
غفلة وأيب وائل وحبة بن جوين وحجية بن عدي وزيد بن وهب وسعيد بن جبري والشعيب وسعيد بن عبد الرمحن بن أبزى وعلقمة 

  .بن قيس وكريب وجماهد وعدة

ه ابنه حيىي بن سلمة ومنصور واألعمش وهالل بن يساف وهو من شيوخه والعوام بن حوشب وزيد بن أيب أنيسة وشعبة وعن
  .والثوري واحلسن ابن صاحل بن حي وأخوه علي بن صاحل ومسعر وعقيل بن خالد وخلق كثري

ديث وقال أمحد العجلي تابعي ثقة ثبت يف له مئتان ومخسون حديثاً وقال أمحد بن حنبل كان متقناً للح: قال علي بن املديين
احلديث وفيه تشيع قليل وحديثه أقل من مئيت حديث وقال أبو حامت ثقة متقن وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت على تشيعه وقال 

كم عن جرير بن عبد احلميد ملا قدم شعبة البصرة قالوا حدثنا عن ثقات أصحابك فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحايب فإمنا أحدث
  .نفر يسري من هذه الشيعة احلكم وسلمة بن كهيل وحبيب بن أيب ثابت ومنصور

  .وروى خلف بن حوشب عن طلحة بن مصرف قال ما اجتمعنا يف مكان إال غلبنا هذا القصري على أمرنا يعين سلمة بن كهيل

  .وقال ابن املبارك عن سفيان حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من األركان وشد قبضته

  .قال عبد الرمحن بن مهدي مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وأيب حصني وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة

    

ولد أيب يف سنة سبع وأربعني ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومئة وكذلك قال مجاعة يف تاريخ : قال حيىي بن سلمة
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  .وفاته

 آخرها يوما وقال اهليثم وابن سعد وأبو عبيد مات سنة اثنتني وعشرين ومئة وقال وقال أمحد بن حنبل مات سنة إحدى وعشرين يف
  .مطني وهارون بن حامت سنة ثالث وعشرين ومئة

  -م، د، ت- أبو يونس 

  .موىل أيب هريرة امسه سليم بن جبري

  .حدث عن مواله وأيب أسيد الساعدي وأيب سعيد اخلدري

  .ليث وابن هليعةوعنه عمرو بن احلارث وحيوة بن شريح وال

وثقة النسائي وكان والده مكاتباً أليب هريرة فعجز فرده إىل الرق مث قدم به مواله على مسلمة بن خملد ومعه ولده أبو يونس فشفع 
  .فيهما مسلمة فأعتقهما أبو هريرة فسكنا مصر وتويف أبو يونس سنة ثالث وعشرين ومئة

  عمرو بن دينار ع

مد اجلمحي موالهم املكي األثرم أحد األعالم وشيخ احلرم يف زمانه ولد يف إمرة معاوية سنة مخس أو اإلمام الكبري احلافظ أبو حم
  .ست وأربعني

  .ومسع من ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وابن عمر وأنس بن مالك وعبد اهللا بن جعفر وأيب الطفيل وغريهم من الصحابة

بار التابعني كذا قال ومل يصب فإن كبار التابعني علقمة واألسود وقيس بن ذكره احلاكم يف كتاب مزكي األخبار فقال هو من ك
أيب حازم وعبيد بن عمري املكي وسعيد بن املسيب وكثري بن مرة وأبو إدريس اخلوالين وأمثاهلم وأوساط التابعني كعروة والقاسم 

ار يف هذه الطبقة وإال فاألوىل أنه من طبقة تابعة وطاووس واحلسن وابن سريين وعطاء بن أيب رباح فباجلهد حىت يعد عمرو بن دين
هلم كثابت البناين وأيب إسحاق السبيعي ومكحول وأيب قبيل املعافري وحنوهم إال أن يكون أبو عبد اهللا عىن بقوله إنه من كبارهم يف 

  .الفضل واجلاللة فهذا ممكن مث قال وكان من احلفاظ املقدمني أفىت مبكة ثالثني سنة

عمر وابن عباس وجابراً وابن الزبري وأبا سعيد والرباء بن عازب وعبد اهللا بن عمرو وأبا هريرة وزيد بن أرقم وأنسا مسع ابن 
ومسع جبالة بن عبدة وعبيد بن عمري الليثي وعبد الرمحن بن مطعم وأبا الشعثاء جابر بن زيد : واملسور بن خمرمة وأبا الطفيل قلت
ساً وسعيد بن جبري وعدة ويرتل إىل أيب جعفر الباقر وحنوه وروايته عن أيب هريرة جاءت يف سنن وأبا سلمة بن عبد الرمحن وطاوو

  .ابن ماجه وقال أبو زرعة مل يسمع من أيب هريرة وكان من أوعية العلم وأئمة االجتهاد

أيب جنيح وجعفر الصادق وعبد حدث عنه ابن أيب مليكة وهو أكرب منه وقتادة بن دعامة والزهري وأيوب السختياين وعبد اهللا بن 
امللك بن ميسرة وابن جريج وشعبة وسفيان الثوري واحلمادان وورقاء بن عمر وحممد ابن مسلم الطائفي وداود بن عبد الرمحن 

العطار وإبراهيم بن طهمان وروح ابن القاسم وزمعة بن صاحل وسليمان بن كثري وعمرو بن احلارث ومعقل ابن عبيد اهللا وهشيم 
  . عوانة وأبو الربيع السمان وسفيان بن عيينة وخلق كثري وقيل إن نافعا موىل ابن عمر يروي عنهوأبو

قال شعبة ما رأيت يف احلديث أثبت من عمرو بن دينار وقال ابن عيينة كان عمرو ال يدع إتيان املسجد كان حيمل على محار ما 
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كتبت عن أحد شيئاً كنت أحتفظ قال وكان حيدث باملعىن وكان ركبه إال وهو مقعد وكان يقول أحرج على من يكتب عين فما 
  .فقيهاً رمحه اهللا

  .قال عبد اهللا بن أيب جنيح ما رأيت أحداً قط أفقه من عمرو بن دينار ال عطاءاً وال جماهداً وال طاووساً

دينة ال يرضون عمراً يرمونه بالتشيع وقال ابن عيينة عمرو ثقة ثقة ثقة قال كان عمرو من أبناء الفرس قال حيىي بن معني أهل امل
  .والتحامل على ابن الزبري وال بأس به هو بريء مما يقولون

  .قال عبد اهللا بن حممد الزهري حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح قال مل يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار وال يف مجيع األرض

  . جعفر إنه ليزيدين يف احلج رغبة لقاء عمرو بن ديناروقال إسحاق بن منصور السلويل حدثنا ابن عيينة قال أبو

روى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه عن سفيان قال كان عمرو بن دينار جزأ الليل ثالثة أجزاء ثلثا ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا 
  .يصلي

 مثل القاسم بن عبد الرمحن وعمرو بن من رأيت أشد تثبتا يف احلديث ممن رأيت؟: ملسعر: هارون بن معروف حدثنا سفيان قلت
  .دينار

كان شعبة ال يقدم على عمرو بن دينار أحداً ال احلكم وال غريه يف الثبت قال وكان عمرو موىل هؤالء ولكن : قال أمحد بن حنبل
  .اهللا شرفه بالعلم

    

ن دينار فقال لعبيد اهللا ما فعل موالكم ثابت؟ حدثنا سفيان قال رأيت مالكاً وعبيد اهللا بن عمر جاءا إىل عمرو ب: علي بن املديين
  .يعين األعرج؟ فقال هو حي قال فذكر قصة طالق املكره قال سفيان فسمعناه بعد ذلك منه

  .قال سفيان أدركنا عمرا وقد سقطت أسنانه ما هي إال ناب فلوال أنا أطلنا جمالسته مل نفهم كالمه

  .بت عمرو بن دينارقال ابن أيب عمر مسعت سفيان يقول ما كان أث

إبراهيم بن بشار عن سفيان قال قيل إلياس بن معاوية أي أهل مكة رأيت أفقه قال أسوؤهم خلقا عمرو بن دينار الذي كنت إذا 
  .سألته عن حديث يقلع عينه

ديث استلقى قال ابن بشار ومسعت سفيان يقول كان عمرو بن دينار إذا بدأ باحلديث جاء به صحيحاً مستقيماً وإذا سئل عن ح
  .وقال بطين بطين

  .نعيم بن محاد حدثنا ابن عيينة قال ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار وال أعلم وال أحفظ منه

إسحاق السلويل حدثنا عمرو بن ثابت مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر يقول إنه ليزيدين يف احلج رغبة لقاء عمرو بن دينار فإنه 
  .حيبنا ويفيدنا

لعمرو بن دينار يا أبا حممد أبو صاحل مسعت به قال ال ومن يدري من أبو صاحل قال احلاكم عىن ذا الذي : وقال ابن عيينة قلت
  .يروي عنه الكليب عن ابن عباس

  .إمساعيل بن إسحاق الطالقاين مسعت ابن عيينة يقول قالوا لعطاء مبن تأمرنا قال بعمرو بن دينار

 حدثين سفيان قال قال عمرو بن دينار جئت إىل أيب جعفر وليس معي أحد فقال ألخويه زيد وأخ له قوما عباس الدوري عن حيىي
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  .إىل عمكما فأنزاله فقاما إيل فرتالين وكان ابن عيينة يقول مسعت من عمرو ما لبث نوح يف قومه يريد ألفاً إال مخسني حديثاً

إذا جاءه رجل يريد أن يتعلم منه مل حيدثه وإذا جاء إليه الرجل مازحه وحدثه وروى عبد الرزاق عن معمر قال كان عمرو بن دينار 
  .وألقى إليه الشيء انبسط إليه وحدثه وقال النسائي عمرو ثقة ثبت

وروى علي بن احلسن عن ابن عيينة قال مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري فلما قام الزهري قال ما رأيت شيخا أنص للحديث 
  .الشيخاجليد من هذا 

  .وقد روى عمرو عن الزهري وهو عنه: قلت

قال حيىي القطان وأمحد بن حنبل عمرو أثبت من قتادة وقال أمحد هو أثبت الناس يف عطاء يعين ابن أيب رباح وعمرو يروي أيضاً 
  .عن عطاء ابن ميناء وعن عطاء بن يسار وذلك يف صحيح مسلم

أنا الفتح بن عبد اهللا ببغداد ح وأنبأنا حيىي بن أيب منصور الفقيه يف كتابه أنبأنا حممد بن أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق قراءة أنب
علي بن اجلالجلي سنة مثان وست مئة قاال أنبأنا هبة اهللا بن احلسني أنبأنا أبو احلسني بن النقور البزاز حدثنا عيسى بن علي إمالء 

دثنا حممد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أنبأنا أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن عمرو ح
  ".احلرب خدعة: "وسلم

وبه قرىء على أيب القاسم البغوي وأنا أمسع قيل له حدثكم عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار عن عمرو بن 
  ".صالة القاعد على النصف من صالة القائم: " عليه وسلمشعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا

    

أخربنا أمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء وأمحد بن عبد احلميد وأمحد بن حممد بن ااهد ونصر اهللا بن عياش وعلي بن بقاء وعمر بن 
أمحد بن عزيز وحممد بن قامياز وعلي بن حممد الفارسي وأمحد بن عبد الرمحن وعبد الدائم الوزان وحممد بن علي بن الواسطي و

حممد الفقيه وعدة قالوا أنبأنا احلسني بن مبارك وعبد اهللا بن عمر احلرميي وزاذان الواسطي فقال وأنبأنا موسى بن عبد القادر 
 الدائم حضورا وأنبأنا أبو حممد بن قوام ويوسف بن أيب نصر وعلي بن عثمان وحممد بن خازم وحممد بن هاشم وعمر بن عبد

وسونج بن حممد وفاطمة اآلمدية وخدجية املراتبية وهدية بنت عبد احلميد وطائفة قالوا أنبأنا احلسني بن املبارك ح وأنبأنا حممد بن 
أيب الذكر وموسى بن قاسم وعمر بن أيب الفتوح بالقاهرة ويوسف العاديل وحسن اخلاليل وحممود السلطاين وعبد الرمحن الدير 

بن مطر وأمحد بن سعد وعيسى بن بركة وأمحد بن مكتوم وعبد املنعم بن عساكر وحممد بن يوسف احلسامي وأبو قانوين وعلي 
حامد املكرب وعبد العزيز بن حممد املعدل وأمحد بن إبراهيم الدباغ وأبو احلزم وأبو بكر أنبأنا عثمان السنبوسكي وإبراهيم بن عنرب 

لسخنة وخلق سواهم قالوا أنبأنا عبد اهللا بن عمر ح وأنبأنا أمحد بن إسحاق اهلمداين أنبانا وسنقر احلليب وخدجية بنت غنيمة وابن ا
احلسني بن املبارك ونفيس بن كرم وعبد اللطيف بن عساكر ح وأنبأنا عبد احلافظ بن بدران أنبأنا موسى بن عبد القادر واحلسني 

حممد بن أيب مسعود الفارسي أنبأنا عبد الرمحن بن أمحد بن أيب شريح أنبأنا بن املبارك قالوا ستتهم أنبأنا أبو الوقت السجزي أنبأنا 
عبد اهللا بن حممد البغوي ببغداد حدثنا أبو اجلهم العالء بن موسى الباهلي إمالء سنة سبع وعشرين ومئتني حدثنا سفيان بن عيينة 

د معاذا رضي اهللا عنه حني حضرته الوفاة يقول اكشفوا عن عمرو عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه قال أخربين من شه
من : "عين سجف القبة فإين مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً مل مينعين أن أحدثكموه إال خمافة أن تتكلوا مسعته يقول
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  ".شهد أن ال إله إال اهللا خملصاً وثبتاً من قبله دخل اجلنة ومل متسه النار

غنائم بن حماسن املعمار قراءة أنبأنا جدي ألمي أبو بكر عبد اهللا بن أيب نصر قاضي حران أنبأنا عيسى بن أمحد الدوشايب أخربنا أبو ال
ح وأنبأنا أمحد بن عبد الرمحن أنبأنا عبد الرمحن بن جنم وأخربتنا ست األهل بنت الناصح أنبأنا البهاء عبد الرمحن قاال أخربتنا فخر 

بأنا أبو عبد اهللا احلسني ابن علي أنبأنا عبد اهللا بن حيىي السكري قرئت على إمساعيل بن حممد حدثنا سعدان بن النساء شهدة قاال أن
  ".نكاح احلرة على األمة طالق األمة"نصر حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو قال ابن عباس 

  .روى البخاري عن ابن املديين قال لعمرو حنو أربع مئة حديث

  . أن ابن عيينة وحده قد مسع منه تسع مئة ومخسني حديثاً فلعل عليا عىن املسند فقطقد مر: قلت

  .أبو سلمة عن ابن عيينة عن عمرو قال جالست جابرا وابن عمر وابن عباس وقد وثقه أبو زرعة وأبو حامت

قال وبلغه أين أكتب فشق ذلك مثلك حفظت احلديث وكنت صغرياً : قال نعيم بن محاد مسعت سفيان يقول قال يل عمرو بن دينار
  .عليه

وروى األزرق بن حسان عن شعيب بن حرب مسعت شعبة يقول جلست إىل عمرو بن دينار مخس مئة جملس فما حفظت عنه 
  .سوى مئة حديث يف كل مخسة جمالس حديثاً

  فأما 

  -ت، ق-عمرو بن دينار البصري 

  . مقل له حديثان أو أكثرفهو أبو حيىي األعور قهرمان آل الزبري ابن شعيب البصري

  .حدث عن سامل بن عبد اهللا وصيفي بن صهيب

روى عنه احلمادان وخارجة بن مصعب وصاحل املري وعبد الوارث ابن سعيد ومعتمر بن سليمان وجعفر بن سليمان الضبعي 
  .وآخرون

ضعيف وكذا : ي ليس بثقة وقال أيضاًذاهب وقال البخاري فيه نظر وقال النسائ: ضعفه أمحد والفالس وأبو حامت وقال ابن معني
  .ضعفه الدارقطين والناس

  .وأسرف ابن حبان فقال ال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب ينفرد باملوضوعات عن األثبات

  .قلت روى له الترمذي وقال ليس بالقوي يف احلديث تفرد عن سامل بأحاديث

فقال احلمد هللا " من رأى مبتلى"وحديث " من دخل السوق"لزبري له حديث القهرمان حنو الوكيل وهلذا يقال له وكيل آل ا: قلت
  .الذي فضلين احلديث ومات يف حدود الثالثني ومئة

  -خ، د، ق-سليمان بن حبيب 

    

  .احملاريب الدمشقي الداراين قاضي دمشق أبو أيوب وقيل أبو ثابت
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  .حدث عن أيب هريرة ومعاوية وأيب أمامة الباهلي وأسود بن أصرم

  .روى عنه أيوب بن موسى أبو كعب وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز واألوزاعي وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر ومجاعة

وكان إماماً كبري القدر وثقه ابن معني وغريه قال حيىي بن معني حكم بدمشق ثالثني سنة وقال النسائي ليس به بأس قال أبو نعيم 
ما أقلت السفهاء من أميام فال تقلهم العناق : سليمان بن حبيب قال يل عمر بن عبد العزيزحدثنا عبد العزيز ابن عمر عن 

  .والطالق

  .تويف سنة ست وعشرين ومئة: قال الواقدي

  حميد بن هالل ع

  .ابن سويد بن هبرية اإلمام احلافظ الفقيه أبو نصر العدوي عدي متيم البصري

رمحن بن مسرة وأنس بن مالك وأيب قتادة العدوي وهصان بن كاهل وبشر بن عاصم روى عن عبد اهللا بن معقل املزين وعبد ال
الليثي ومطرف بن الشخري وأيب الدمهاء قرفة بن يس وأيب رافع الصائغ وأيب صاحل السمان وربعي بن خراش وعبد الرمحن بن قرط 

  .ى وأيب األحوص اجلشمي وعدةوسعد بن هشام بن عامر وخالد بن عمري ومروان بن أوس وأيب بردة بن أيب موس

روى عنه ايوب وعاصم األحول وخالد احلذاء وعمرو بن مرة ومات قبله بدهر وابن عون ويونس وهشام بن حسان وحبيب بن 
الشهيد وحجاج الصواف وجرير بن حازم ومحاد بن سلمة وسليمان بن املغرية وشعبة بن احلجاج وأبو عامر اخلزاز وأبو هالل 

  .ن خالد وخلق سواهمالراسيب وقرة ب

: وثقه ابن معني والنسائي وروى علي عن حيىي بن سعيد قال كان ابن سريين ال يرضى محيد بن هالل قال عبد الرمحن بن أيب حامت

  .فذكرت ذلك أليب فقال دخل يف شيء من عمل السلطان فلهذا كان ال يرضاه وكان يف احلديث ثقة

 ما كان بالبصرة أعلم من محيد بن هالل ما أستثين احلسن وال ابن سريين غري أن التناوه وروى أبو سلمة عن أيب هالل الراسيب قال
  .أضر به

له أحاديث كثرية والذي حكاه القطان من أن ابن سريين ال يرضاه ال أدري ما وجهه؟ فلعله كان ال يرضاه يف معىن : قال ابن عدي
روايته عنه يف : ياته وقال علي بن املديين مل يلق عندي أبا رفاعة العدوي قلتآخر ليس احلديث فأما يف احلديث فإنه ال بأس به وبروا

  .صحيح مسلم وقد أدركه مث هو رجل من قبيلته ومعه يف وطنه

  .مات يف والية خالد بن عبد اهللا على العراق: وقال ابن سعد

  .الظاهر أنه بقي إىل قريب سنة عشرين ومئة احتج به اجلماعة: قلت

 بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا مسعود اجلمال وأبو املكارم التيمي ح وأنبأنا عنهما أمحد بن أيب اخلري أن أبا علي أخربنا إسحاق
احلداد أخربمها أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرمحن املقرىء حدثنا سليمان بن 

ما بني خلق آدم إىل أن تقوم : "عن هشام بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولاملغرية عن محيد بن هالل 
  ".الساعة فتنة أكرب من الدجال

  .تابعه أيوب السختياين عن محيد به
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  همام بن منبه ع

ا عن أيب هريرة وهي حنو ابن كامل بن سيج األبناوي الصنعاين احملدث املتقن أبو عقبة صاحب تلك الصحيفة الصحيحة اليت كتبه
  .من مئة وأربعني حديثاً

  .حدث ا عنه معمر بن راشد وقد حفظ أيضاً عن معاوية وابن عباس وطائفة

  .حدث عنه أخوه وهب صاحب القصص ومات قبله بزمان وابن أخيه عقيل بن معقل وعلي بن احلسن بن أنس الصنعاين

 يغزو وكان يشتري الكتب ألخيه فجالس أبا هريرة باملدينة وعاش حىت أدرك كان: وثقه حيىي بن معني وغريه قال أمحد بن حنبل
  .ظهور املسودة وسقط حاجباه على عينيه من الكرب

  .كنت أتوقع قدوم مهام مع احلجاج عشر سنني: قال سفيان بن عيينة

ه مهام حىت إذا مل أخذ معمر فقرأ عليه مسعت أمحد بن حنبل يقول يف صحيفة مهام أدركه معمر أيام السودان فقرأ علي: قال امليموين
  .الباقي وعبد الرزاق مل يكن يعرف ما قرىء عليه مما قرأه هو وهي حنو من مئة وأربعني حديثاً

قلت لو كان أحد مسعها من مهام كما عاش مهام بعد أيب هريرة بضعاً وسبعني سنة لعاش إىل سنة بضع ومئتني وما رأينا من روى 
  . معمر ومجيع ما عاش بعده نيفا وعشرين سنةالصحيفة عن مهام إال

  .سألت رجالً لقي مهاما عن موته فقال سنة ثنتني وثالثني ومئة: قال علي: قال البخاري

    

أخربنا أبو الفداء إمساعيل بن عبد الرمحن املعدل أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املقدسي أنبأنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي أنبأنا 
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد األنباري أنبأنا علي بن حممد املعدل أنبأنا إمساعيل بن حممد أنبأنا أمحد بن منصور الرمادي حدثنا 

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك : "عبد الرزاق أنبأنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".كثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمالذين من قبلكم ب

أنبأنا أيب وغريه أن مهام بن منبه قعد إىل ابن الزبري وكان رجل بنجران من األبناء يعظمونه يقال له حنش مل يكن : قال عبد الرزاق
من أهل اليمن قال ما فعلت عجوزكم يريد حنشاً قال مهام عجوزنا أسلمت مع : أنت؟ قالله حلية فقال له رجل من قريش من 

سليمان هللا رب العاملني وعجوزكم محالة احلطب فبهت القرشي فقال له ابن الزبري أما تدري من كلمت؟ مل تعرضت بابن منبه؟ 
  .رواها إسحاق الكوسج عنه

  علي بن األقمر ع

أبو الوزاع اهلمداين الوادعي الكويف حدث عن أيب جحيفة السوائي وأسامة بن شريك وحدث أيضاً ابن عمرو بن احلارث اإلمام 
  .عن األغر أيب مسلم وأيب حذيفة سلمة بن صهيبة وأيب األحوص عوف اجلشمي ومجاعة

  .روى عنه األعمش وشعبة وسفيان الثوري واحلسن بن صاحل وشريك القاضي وآخرون وثقه مجاعة

  د عأبو بكر بن محم
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ابن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري اخلزرجي النجاري املدين أمري املدينة مث قاضي املدينة أحد األئمة األثبات قيل كان 
  .أعلم أهل زمانه بالقضاء

وخالته روى عن أبيه وعن عباد بن متيم وعن سلمان األغر وعبد اهللا بن قيس بن خمرمة وعمرو بن سليم الزرقي وأيب حبة البدري 
  .عمرة وطائفة وعداده يف صغار التابعني

  .حدث عنه ابناه عبد اهللا وحممد واألوزاعي وأفلح بن محيد واملسعودي وآخرون وثقوه

  .مل يكن على املدينة أمري أنصاري سواه وقيل كان كثري العبادة والتهجد رمحه اهللا: قال مالك

م واستقضى ابن عمه أبا طوالة قال أبو الغصن املدين رأيت يف يد أيب بكر بن وقال الواقدي هو الذي كان يصلي بالناس ويتوىل أمره
  .لعله ما بلغه التحرمي وجيوز أن يكون فعله وتاب: حزم خامت ذهب فصه ياقوتة محراء قلت

  .وروى عطاف بن خالد عن أمه عن زوجة ابن حزم أنه ما اضطجع على فراشه بالليل منذ أربعني سنة

  . الشهر ثالث مئة ديناركان رزقه يف: وقيل

  .ما رأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة وأمت حاالً وال رأيت من أويت مثل ما أويت والية املدينة والقضاء واملوسم: قال مالك بن أنس

  .تويف سنة عشرين ومئة وقيل مات يف سنة سبع عشرة: قيل

  ولده عبد اهللا ع

  .ظ أبو حممد األنصاري صاحب املغازي وشيخ ابن إسحاقابن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم اإلمام احلاف

  .حدث عن أنس بن مالك وعباد بن متيم وعروة بن الزبري وعمرة ومحيد بن نافع وطائفة ويرسل كثرياً

  .حدث عنه الزهري وهو أكرب منه وابن جريج وابن إسحاق ومالك وفليح ابن سليمان وسفيان بن عيينة وآخرون

 كثري احلديث وقال ابن سعد كان ثقة عاملاً كثري احلديث عاش سبعني سنة قال وتويف سنة مخس كان رجل صدق: قال مالك
  .وثالثني ومئة وقيل بل تويف سنة ثالثني ومئة وله إخوة وأقارب من أهل العلم

  جبلة بن سحيم ع

  .التيمي وقيل الشيباين من ثقات التابعني بالكوفة

  .لزبري وحنظلة رجل من الصحابة وغري واحدحدث عن معاوية وابن عمر وعبد اهللا بن ا

  .روى عنه إسحاق الشيباين وحجاج بن أرطاة وشعبة والثوري وقيس ابن الربيع وآخرون

  .وثقه حيىي القطان وابن معني

 بن وقال خليفة تويف يف سنة مخس وعشرين ومئة رمحه اهللا وكان شعبة وسفيان يوثقانه وله حنو من عشرين حديثاً وكذا لنظريه آدم
  .علي

  زيد بن أسلم ع
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  .اإلمام احلجة القدوة أبو عبد اهللا العدوي العمري املدين الفقيه

حدث عن والده أسلم موىل عمر وعن عبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا وسلمة بن األكوع وأنس بن مالك وعن عطاء بن يسار 
  .وعلي بن احلسني وابن املسيب وخلق

الثوري واألوزاعي وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة عبد العزيز الدراوردي وأوالده أسامة وعبد حدث عنه مالك بن أنس وسفيان 
  .اهللا وعبد الرمحن بنو زيد وخلق كثري

    

وكان له حلقة للعلم يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو حازم األعرج لقد رأيتنا يف جملس زيد بن أسلم أربعني فقيهاً 
  .فينا التواسي مبا يف أيدينا وما رأيت يف جملسه متماريني وال متنازعني يف حديث الينفعناأدىن خصلة 

وكان أبو حازم يقول ال أراين اهللا يوم زيد بن أسلم إنه مل يبق أحد أرضى لديين ونفسي منه قال فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر فما 
  .شهده

  .ن أسلم فكلم يف ذلك فقال إمنا جيلس الرجل إىل من ينفعه يف دينهوقال البخاري كان علي بن احلسني جيلس إىل زيد ب

  .قلت لزيد تفسري رواه عنه ابنه عبد الرمحن وكان من العلماء العاملني

  .أرخ ابنه وفاته يف ذي احلجة سنة ست وثالثني ومئة ظهر لزيد من املسند أكثر من مئيت حديث

مة أنبأنا ابن البطي أنبأنا أبو بكر الطريثيثي حدثنا هبة اهللا الاللكائي أنبأنا حممد بن عبد أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأنا ابن قدا
اهللا بن القاسم حدثنا حممد بن أمحد بن يعقوب حدثين يعقوب بن شيبة أنبأنا احلارث بن مسكني أنبأنا ابن وهب وابن القاسم قاال 

ن معذراً ال يزال يصاب فيه الناس من قبل اجلن فلما وليهم شكوا ذلك قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بين سليم وكا
إليه فأمرهم باألذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصوام ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حىت اليوم قال مالك أعجبين ذلك من مشورة زيد بن 

  .أسلم

  -4-المطلب بن عبد اهللا 

  .جده حنطب بن احلارث بن عبيد املخزومي من مسلمة الفتحابن حنطب القرشي املخزومي املدين أحد الثقات وكان 

  .أرسل املطلب عن عمر بن اخلطاب وغريه وحدث عن عبد اهللا بن عمرو وابن عباس وجابر وأيب هريرة وعدة

روى عنه ابناه احلكم وعبد العزيز وعمرو بن أيب عمرو موالهم وعبد اهللا بن طاووس وابن جريج واألوزاعي وزهري بن حممد 
  .آخرونو

  .وثقه أبو زرعة والدارقطين وهو ابن أخت مروان بن احلكم وابن أخت أيب سلمة بن عبد الرمحن

قال أبو حامت مل يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل وقال أبو زرعة أرجو أن يكون مسع منها وقال ابن سعد ليس حيتج حبديثه ألنه 
  .يرسل كثرياً

  .عة عشر ألف دينار كان حيا يف حدود سنة عشرين ومئةوفد على اخلليفة هشام فوصله بسب: قلت



الذهيب-سري أعالم النبالء  843  

  عبد اهللا بن كثير

ابن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فريوزان بن هرمز اإلمام العلم مقرىء مكة وأحد القراء السبعة أبو معبد الكناين الداري املكي 
وكان داريا وهو العطار وقد وهم البخاري فقال إنه . صلموىل عمرو ابن علقمة الكناين وقيل يكىن أبا عباد وقيل أبا بكر فارسي األ

وقال ابن أيب داود هو من قوم متيم الداري والدار بطن من خلم أبوهم الدار ابن هاىنء بن حبيب بن منارة بن خلم . من بين عبد الدار
  .من أدد بن سبأ وكذا تابعه الدارقطين فومها

هذا احلق واشتراك : ري فال يطلب معاشا وعنه قال كان ابن كثري عطارا قلتوقال األصمعي الذي ال يربح من داره هو الدا
  .األنساب ال يبطل ذلك

  .وكان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إىل صنعاء اليمن فطردوا عنها احلبشة

  .باسقرأ على عبد اهللا بن السائب املخزومي وذلك حمتمل واملشهور تالوته على جماهد ودرباس موىل ابن ع: قيل

  .تال عليه أبو عمرو بن العالء ومعروف بن مشكان وإمساعيل بن قسطنطني وعدة

  .وقد حدث عن ابن الزبري وأيب املنهال عبد الرمحن بن مطعم وعكرمة وجماهد وغريهم وهو قليل احلديث

 وعبد اهللا بن عثمان بن روى عنه أيوب وابن جريج وإمساعيل بن أمية وزمعة بن صاحل وعمر بن حبيب املكي وليث بن أيب سليم
  .خثيم وجرير بن حازم وحسني بن واقد وعبد اهللا بن أيب جنيح ومحاد بن سلمة وآخرون

وثقه علي بن املديين وغريه وكان رجالً مهيباً طويالً أبيض اللحية جسيما أمسر أشهل العينني تعلوه سكينة ووقار وكان فصيحا 
ة أدركه ومسع منه ومل يصح إمنا شهد جنازته وقد وثقه النسائي أيضاً وعاش مخسا يقال إن ابن عيين. مفوها واعظا كبري الشأن

  .وسبعني سنة مات سنة عشرين ومئة قال ابن عيينة رأيته خيضب بالصفرة ويقص للجماعة

 حممد بن أمحد بن أخربنا إسحاق بن أيب بكر أنبأنا ابن خليل أنبأنا علي بن قادشاه أنبأنا أبو علي املقرىء أنبأنا أبو نعيم حدثنا
احلسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا خالد بن حيىي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد اهللا بن كثري عن ابن الزبري قال كانت بنو 

  .إسرائيل إذا بلغوا ذا طوى نزعوا نعاهلم

    

  . ومات سنة عشرين ومئة48عن ابن عيينة قال كان ابن كثري يبيع العطر قدميا وقال شبل بن ولد ابن كثري مبكة سنة 

  .قال ابن سعد كان ابن كثري املقرىء ثقة له أحاديث صاحلة مات سنة اثنتني وعشرين ومئة

وقال البخاري يف تارخيه حدثنا احلميدي عن ابن عيينة مسعت مطرفا مبكة يف جنازة عبد اهللا بن كثري وأنا غالم سنة عشرين قال 
يينة رأيت عبد اهللا بن كثري؟ قال رأيته سنة اثنتني وعشرين ومئة أمسع قصصه وأنا غالم مسعت احلسن مث قال وقال علي قيل البن ع

  .كان قاص اجلماعة

قلت فهاذان قوالن البن عيينة فإما شك وإما عىن بأن الذي مات سنة عشرين هو عبد اهللا بن كثري بن املطلب السهمي الذي خرج 
  . أشبهله مسلم يف اجلنائز من طريق ابن جريج عنه وهذا

وقال أبو علي الغساين حديث السلف يرويه ابن أيب جنيح عن عبد اهللا ابن كثري عن أيب املنهال عبد الرمحن بن مطعم عن ابن عباس 
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مث قال فقال أبو احلسن القابسي وغريه هو ابن كثري القارىء مث قال وهذا ليس بصحيح بل هو ابن كثري بن املطلب السهمي كذا 
و أخو كثري بن كثري ال شيء له يف الصحيح سوى حديث السلم عن صحيح البخاري وكذا ذكر الدارقطين نسبه الكالباذي وه

  .واحلاكم وغريمها عبد اهللا بن كثري بن املطلب يف رجال الصحيحني وذكره البخاري يف تارخيه لكنه وهم يف نسبته إىل بين عبد الدار

  .الداري موىل بين عبد الداروقال أبو نعيم احلافظ عبد اهللا بن كثري القارىء 

  .قال ابن املديين قد روى عن الداري أيوب وابن جريج وكان ثقة

  .حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة رأيت أبا عمرو بن العالء يقرأ على عبد اهللا بن كثري

  .قال ابن عيينة مل يكن مبكة أحد أقرأ من محيد بن قيس وعبد اهللا بن كثري

  .ت عبد اهللا بن كثري فصيحا بالقرآن وذكر الداين أن ابن كثري أخذ القراءة عن عبد اهللا بن السائبوقال جرير بن حازم رأي

  .ابن جماهد حدثنا بشر بن موسى حدثنا احلميدي عن سفيان حدثنا قاسم الرحال يف جنازة عبد اهللا بن كثري يعين يف سنة عشرين

أنا حنبل أنبأنا هبة اهللا أنبانا ابن املذهب أنبأنا أبو بكر القطيعي حدثنا عبد اهللا بن أنبأنا عبد الرمحن بن حممد واملسلم بن عالن قاال أنب
قدم رسول اهللا صلى اهللا : "أمحد حدثين أيب حدثنا إمساعيل حدثنا ابن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب املنهال عن ابن عباس

مني أو قال عامني وثالثة فقال من سلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن عليه وسلم املدينة والناس يسلفون يف التمر العام والعا
  .أخرجوه ستتهم عن رجاهلم من حديث ابن أيب جنيح" معلوم

فترددنا يف ابن كثري هذا هل هو الداري أو السهمي واختلف العلماء قبلنا فيه ويف رجال مسلم للدارقطين ذكر السهمي فقط وذكر 
اهللا بن كثري املكي فقط وكل منهما مكي والذي علم بالتأمل أن الداري رجل كبري شهري وأن السهمي ال يف رجال البخاري عبد 

يكاد يعرف إال حبديث واحد يف صحيح مسلم وهو معلل يف استغفاره صلى اهللا عليه وسلم ألهل البقيع تفرد به ابن وهب عن ابن 
 بن خمرمة عن عائشة يف خروجه عليه السالم ليال واستغفاره هلم وهو من جريج عن عبد اهللا ابن كثري بن املطلب عن حممد بن قيس

املوافقات العالية يف فوائد اإلمخيمي مث قال مسلم يف عقبه وحدثين من مسع حجاج بن حممد عن ابن جريج عن عبد اهللا رجل من 
  .قريش عن حممد بن قيس ذا

املطلب هذا هو ابن احلارث بن صبرية بن سعيد بن سعد بن :  وداعة قلتقال الدارقطين هو عبد اهللا بن كثري بن املطلب بن أيب
  .سهم القرشي

  .ولعبد اهللا إخوة كثري وجعفر وسعيد وليسوا باملشهورين

وقال النسائي عن يوسف بن مسلم عن حجاج عن ابن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن حممد بن قيس مث قال النسائي حجاج 
  .ثبت من ابن وهبيف ابن جريج عندنا أ

ما اختلفا فيه وإمنا ابن مسلم زاد من عنده إيضاحاً حبسب ظنه فقال بعد عبد اهللا ابن أيب مليكة فهذا ما عندنا من ذكر : قلت
  .السهمي ومل نتيقن له رواية حديث سوى هذا

  .وأما حديث السلف فمتجاذب بينه وبني الداري فليلتمس مرجح ألحدمها واهللا أعلم

    

كالباذي فقال يف رجال البخاري عبد اهللا بن كثري بن املطلب القرشي العبدري املكي القاص حدث عن أيب املنهال عبد وأما ال
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الرمحن بن مطعم روى عنه ابن أيب جنيح يف أول السلم فهذا كما ترى جعل ابن كثري بن املطلب عبدريا وإمنا هو سهمي وجعله 
قال البخاري يف ابن املطلب إنه من بين عبد الدار بن قصي وما ذكر يف تارخيه سواه وما القاص وإمنا القاص الداري القارىء وكذا 

  .ذكر ابن أيب حامت سواه إال ابن كثري الطويل الدمشقي

  عمرو بن قيس

فد ابن ثور بن مازن اإلمام الكبري أبو ثور السكوين الكندي شيخ أهل محص وجلده مازن بن خيثمة صحبة ولد عمرو سنة أربعني وو
  .مع أبيه على معاوية

  .وحدث عن عبد اهللا بن عمرو وواثلة بن األسقع وأيب أمامة والنعمان بن بشري وعبد اهللا بن بسر وعاصم بن محيد وطائفة

  .وعنه ثوابة بن عون ومعاوية بن صاحل وسعيد بن عبد العزيز وعبد احلميد بن عبد العزيز وآخرون خامتتهم حممد بن محري

  .عياش أدرك سبعني صحابياً وويل إمرة الغزو لعمر بن عبد العزيزقال إمساعيل بن 

نزلت " اليوم أكملت لكم: "قال ابن سعد صاحل احلديث وقال إمساعيل بن عياش مسعته يقول مسعت معاوية على املنرب نزع ذه اآلية
  .يف يوم مجعة يوم عرفة

  .وقال أبو حامت وغريه ثقة

 كتب عمر بن عبد العزيز إىل وايل محص انظر إىل الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها يف املسجد بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي قال
  .عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم مئة دينار فكان عمرو بن قيس وأسد بن وداعة فيمن أخذها

  .وقيل إن عمرو بن قيس كان ممن سار للطلب بدم الوليد الفاسق

  .ربعني ومئة عن مئة عام وقيل مات سنة مخس وعشرين ومئةقال حممود بن خالد مات سنة أ

  4عبادة بن نسي 

  .اإلمام الكبري قاضي طربية أبو عمر الكندي األردين

  .حدث عن شداد بن أوس ومعاوية وأيب بن عمارة بكر العني وأيب سعيد اخلدري وطائفة

  .بن زياد بن أنعم وعبد اهللا بن عثمان وخلقحدث عنه برد بن سنان وعلي بن أيب محلة وهشام بن الغاز وعبد الرمحن 

وكان سيداً شريفاً وافر اجلاللة ذا فضل وصالح وعلم وثقه حيىي بن معني وغريه ويل قضاء األردن من قبل عبد امللك بن مروان مث 
امللك من سيد أهل ويل األردن نائبا لعمر بن عبد العزيز قال أبو مسهر حدثنا كامل بن سلمة الكندي قال سأهلم هشام بن عبد 

فلسطني؟ قالوا رجاء بن حيوة قال فمن سيد أهل األردن؟ قالوا عبادة بن نسي قال فمن سيد دمشق؟ قالوا حيىي بن حيىي الغساين قال 
  .فمن سيد أهل محص قالوا عمرو بن قيس السكوين قال فمن سيد أهل اجلزيرة قالوا عدي بن عدي الكندي

  . كندة ثالثة إن اهللا م يرتل الغيث وينصرنا رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عديوعن مسلمة بن عبد امللك قال يف

  .وقيل أهدى رجل قلة عسل لعبادة فقبله وقضى عليه مث قال له ذهبت القلة يا فالن قالوا مات سنة مثان عشرة ومئة

  -4م، -عطية بن قيس 
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يب الدمشقي املذبوح عرض على أم الدرداء وكانت عارفة بالترتيل قد أخذت اإلمام القانت مقرىء دمشق مع ابن عامر أبو حيىي الكل
  .عن زوجها أيب الدرداء

وحدث عن عمرو بن عبسة وعبد اهللا بن عمرو والنعمان بن بشري ومعاوية وابن عمر وعبد الرمحن بن غنم وأرسل عن أيب الدرداء 
  .محلة واحلسن بن عمران وسعيد بن عبد العزيزوطائفة وغزا يف دولة معاوية عرض عليه القرآن علي بن أيب 

  .وروى عنه ولده سعد وأبو بكر بن أيب مرمي وعبد اهللا بن العالء بن زبر وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وغريهم

  .قال سعيد بن العزيز مل نكن نطمع أن يفتح ذكر الدنيا يف جملس عطية

د وكان قارىء اجلند وهو أكرب من ابن عامر تويف سنة إحدى وعشرين ومئة قال أبو القاسم بن عساكر وله دار قبلي كنيسة لليهو
وقيل سنة عشر ومئة وقيل هو محصي قال الوليد بن مسلم ذكرت لسعيد بن عبد العزيز قدم عطية فقال مسعته يذكر أنه كان فيمن 

  .غزا القسطنطينية زمن معاوية

د وقال عبد الواحد ابن قيس كانوا يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن كان هو وإمساعيل بن عبيد اهللا فارسي اجلن: قال دحيم
قيس وهم جلوس على درج الكنيسة وقال أبو مسهر مولده سنة سبع وتويف سنة عشر ومئة وروى مجاعة عن أيب مسهر أيضاً أنه 

  .مات سنة إحدى وعشرين ومئة

  -د، ت، ق-عطية بن سعد 

  .من مشاهري التابعني ضعيف احلديثابن جنادة العويف الكويف أبو احلسن 

  .روى عن ابن عباس وأيب سعيد وابن عمر

    

  .وعنه ابنه احلسن وحجاج بن أرطاة وقرة بن خالد وزكريا بن أيب زائدة ومسعر وخلق

  .وكان شيعياً تويف سنة إحدى عشرة

  أخبار الزهري ع

حلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن ا
  .اإلمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري املدين نزيل الشام

روى عن ابن عمر وجابر بن عبد اهللا شيئاً قليالً وحيتمل أن يكون مسع منهما وأن يكون رأى أبا هريرة وغريه فإن مولده فيما قاله 
  . سنة مخسني وفيما قاله خليفة بن خياط سنة إحدى ومخسنيدحيم وأمحد بن صاحل يف

حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال وفدت إىل مروان وأنا حمتلم فهذا مطابق ملا قبله وأىب ذلك حيىي بن بكري : وروى عنبسة
باطل إمنا خرج إىل عبد امللك وقال ولد سنة ست ومخسني حىت قال له يعقوب الفسوي فإم يقولون إنه وفد إىل مروان فقال هذا 

  .بن مروان وقال مل يكن عنبسة موضعا لكتابة احلديث

  .مسع ابن شهاب من ابن عمر ثالثة أحاديث وقال عبد الرزاق حدثنا معمر قال مسع الزهري من ابن عمر حديثني: قال أمحد العجلي
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وعبد اهللا بن ثعلبة بن صعري وحممود بن الربيع وروى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيه بدمشق والسائب بن يزيد : قلت
وحممود بن لبيد وسنني أيب مجيلة وأيب الطفيل عامر وعبد الرمحن بن أزهر وربيعة بن عباد الديلي وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة ومالك 

باس وأيب أمامة بن سهل بن أوس بن احلدثان وسعيد بن املسيب وجالسه مثاين سنوات وتفقه به وعلقمة بن وقاص وكثري بن الع
وعلي بن احلسني وعروة بن الزبري وأيب إدريس اخلوالين وقبيصة بن ذؤيب وعبد امللك بن مروان وسامل بن عبد اهللا وحممد بن جبري 

 بن مطعم وحممد بن النعمان بن بشري وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعثمان بن إسحاق العامري وأيب

األحوص موىل بين ثابت وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث والقاسم بن حممد وعامر بن سعد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد اهللا 
  .بن كعب بن مالك وأيب عمر رجل من بلي له صحبة وأبان بن عثمان

  . جامع الترمذيفحديثه عن رافع بن خديج وعبادة بن الصامت مراسيل أخرجها النسائي وله عن أيب هريرة يف

أنبأنا معمر عن الزهري قال كتب عبد امللك إىل احلجاج اقتد بابن عمر يف مناسكك قال فأرسل إليه يوم عرفة إذا : قال عبد الرزاق
أردت أن تروح فآذنا قال فجاء هو وسامل وأنا معهما حني زاغت الشمس فقال ما حيبسه فلم ينشب أن خرج احلجاج فقال إن أمري 

كتب إيل أن أقتدي بك وآخذ عنك قال إن أردت السنة فأوجز اخلطبة والصالة قال الزهري وكنت يومئذ صائما فلقيت املؤمنني 
  .من احلر شدة

حدث عنه عطاء بن أيب رباح وهو أكرب منه وعمر بن عبد العزيز ومات قبله ببضع وعشرين سنة وعمرو بن دينار وعمرو بن : قلت
أسلم وطائفة من أقرانه ومنصور بن املعتمر وأيوب السختياين وحيىي بن سعيد األنصاري وأبو شعيب وقتادة بن دعامة وزيد بن 

الزناد وصاحل بن كيسان وعقيل ابن خالد وحممد بن الوليد الزبيدي وحممد بن أيب حفصة وبكر بن وائل وعمرو بن احلارث وابن 
أبو أويس ومعمر بن راشد واألوزاعي وشعيب بن أيب محزة جريج وجعفر بن برقان وزياد بن سعد وعبد العزيز ابن املاجشون و

ومالك بن أنس والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد العزيز وفليح بن سليمان وابن أيب ذئب وابن إسحاق وسفيان بن 
  .همحسني وصاحل بن أيب األخضر وسليمان بن كثري وهشام بن سعد وهشيم بن بشري وسفيان بن عيينة وأمم سوا

  .له حنو من ألفي حديث وقال أبو داود حديثه ألفان ومئتا حديث النصف منها مسند: قال علي بن املديين

أبو صاحل عن الليث بن سعد قال ما رأيت عاملا قط أمجع من ابن شهاب حيدث يف الترغيب فتقول ال حيسن إال هذا وإن حدث عن 
  . القرآن والسنة كان حديثهال حيسن إال هذا وإن حدث عن: العرب واألنساب قلت

  .وقال الليث قدم ابن شهاب على عبد امللك سنة اثنتني ومثانني

    

حدثنا أبو صاحل حدثنا العطاف بن خالد عن عبد األعلى ابن عبد اهللا بن أيب فروة عن ابن شهاب قال أصاب أهل املدينة : الذهلي
أهل البيت من ذلك ما مل يصب أحداً فتذكرت هل من أحد أخرج إليه حاجة زمان فتنة عبد امللك فعمت فقد خيل إيل أنه أصابنا 

فقلت إن الرزق بيد اهللا مث خرجت إىل دمشق مث غدوت إىل املسجد فاعتمدت إىل أعظم جملس رأيته فجلست إليهم فبينا حنن 
  .كذلك إذ أتى رسول عبد امللك فذكر قصة ستأيت مبعناها وأن عبد امللك فرض له

  .كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه األلواح والصحف يكتب كلما مسعقال أبو الزناد 

حدثنا حيىي بن حممد بن حكم حدثنا ابن أيب ذئب قال ضاقت حال ابن شهاب ورهقه دين فخرج إىل الشام : إبراهيم بن املنذر
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ليه مث رجع إلينا فقال من منكم فجالس قبيصة بن ذؤيب قال ابن شهاب فبينا حنن معه نسمر إذ جاء رسول عبد امللك فذهب إ
أنا قال قم فأدخلين على عبد امللك بن مروان فإذا هو جالس على منرقة بيده : حيفظ قضاء عمر رضي اهللا عنه يف أمهات األوالد قلت

يا : قلتخمصرة وعليه غاللة ملتحف بسبيبة بني يديه مشعة فسلمت فقال من أنت فانتسبت له فقال إن كان أبوك لنعارا يف الفنت 
نعم قال فما تقول يف امرأة تركت زوجها وأبويها؟ : أمرياملؤمنني عفا اهللا عما سلف فال اجلس فجلست قال تقرأ القرآن؟ قلت

لزوجها النصف وألمها السدس وألبيها ما بقي قال أصبت الفرض وأخطأت اللفظ إمنا ألمها ثلث ما بقي وألبيها ما بقي : قلت
يا أمري : د بن املسيب فذكر قضاء عمر يف أمهات األوالد فقال عبد امللك هكذا حدثين سعيد قلتحدثين سعي: هات حديثك قلت

وتفرض يل قال ال واهللا ال جنمعهما ألحد قال فتجهزت إىل املدينة وروى حنوا منها سعيد بن عفري : املؤمنني اقض ديين قال نعم قلت
  .عن عطاف بن خالد كما مضى

  .يونس قال ابن شهاب قدمت دمشق زمان حترك ابن األشعث وعبد امللك يومئذ مشغول بشأنهأمحد بن شبيب عن أبيه عن 

حدثنا حفص بن عمران عن السري بن حيىي عن ابن شهاب قال قدمت الشام أريد الغزو فأتيت عبد امللك : وروى سعيد بن عفري
  .فوجدته يف قبة على فرش يفوت القائم والناس حتته مساطان

حممد بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز مسعت الزهري يقول نشأت وأنا غالم ال مال يل وال أنا يف ديوان ابن سعد حدثنا 
وكنت أتعلم نسب قومي من عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري وكان عاملاً بذلك وهو ابن أخت قومي وحليفهم فأتاه رجل فسأله عن 

 املسيب فقلت يف نفسي أال أراين مع هذا الرجل املسن يذكر أن رسول اهللا صلى مسألة من الطالق فعي ا وأشار له إىل سعيد بن
اهللا عليه وسلم مسح رأسه وال يدري ما هذا فانطلقت مع السائل إىل سعيد بن املسيب وتركت ابن ثعلبة وجالست عروة وعبيد اهللا 

لسحر وأممت حلقة وجاه املقصورة عظيمة وأبا بكر بن عبد الرمحن حىت فقهت فرحلت إىل الشام فدخلت مسجد دمشق يف ا
فجلست فيها فنسبين القوم فقلت رجل من قريش قالوا هل لك علم باحلكم يف أمهات األوالد؟ فأخربم بقول عمر بن اخلطاب 

فأخربوه فقالوا هذا جملس قبيصة بن ذؤيب وهو حاميك وقد سأله أمري املؤمنني وقد سألنا فلم جيد عندنا يف ذلك علما فجاء قبيصة 
اخلرب فنسبين فانتسبت وسألين عن سعيد بن املسيب ونظرائه فأخربته قال فقال أنا أدخلك على أمري املؤمنني فصلى الصبح مث 

انصرف فتبعته فدخل على عبد امللك وجلست على الباب ساعة حىت ارتفعت الشمس مث خرج اآلذن فقال أين هذا املديين القرشي؟ 
ه على أمري املؤمنني فأجد بني يديه املصحف قد أطبقه وأمر به فرفع وليس عنده غري قبيصة جالسا ها أنا ذا فدخلت مع: قلت

حممد بن مسلم وساق آباءه إىل زهرة فقال أوه قوم نعارون يف الفنت قال وكان مسلم : فسلمت عليه باخلالفة فقال من أنت؟ قلت
: والد؟ فأخربته عن سعيد فقال كيف سعيد وكيف حاله؟ فأخربته مث قلتبن عبيد اهللا مع ابن الزبري مث قال ما عندك يف أمهات األ

وأخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فسأل عنه مث حدثته احلديث يف أمهات األوالد عن عمر فالتفت إىل قبيصة 
  .فقال هذا يكتب به إىل اآلفاق فقلت ال أجده أخلى منه الساعة ولعلي ال أدخل بعدها

    

فقلت إن رأى أمري املؤمنني أن يصل رمحي وأن يفرض يل فعل قال إيهاً اآلن اض لشأنك فخرجت واهللا مؤيساً من كل شيء 
ظننت : خرجت له وأنا يومئذ مقل مرمل مث خرج قبيصة فأقبل علي الئماً يل وقال ما محلك على ما صنعت من غري أمري؟ قلت

 املرتل فمشيت خلف دابته والناس يكلمونه حىت دخل مرتله فقلما لبث حىت خرج إيل خادم مبئة واهللا أين ال أعود إليه قال ائتين يف
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دينار وأمر يل ببغلة وغالم وعشرة أثواب مث غدوت إليه من الغد على البغلة مث أدخلين على أمري املؤمنني وقال إياك أن تكلمه بشيء 
ل يسألين عن أنساب قريش فلهو كان أعلم ا مين وجعلت أمتىن أن يقطع وأنا أكفيك أمره قال فسلمت فأومأ إيل أن اجلس مث جع

ذلك لتقدمه علي يف النسب مث قال يل قد فرضت لك فرائض أهل بيتك مث أمر قبيصة أن يكتب ذلك يف الديوان مث قال أين حتب أن 
 مث خرج قبيصة فقال إن أمري املؤمنني أمر أن تثبت يا أمري املؤمنني أنا معك: يكون ديوانك مع أمري املؤمنني ها هنا أم يف بلدك؟ قلت

يف صحابته وأن جيري عليك رزق الصحابة وأن يرفع فريضتك إىل أرفع منها فالزم باب أمري املؤمنني وكان على عرض الصحابة 
ذكر من لقيت من رجل فتخلفت يوماً أو يومني فجبهين جبها شديدا فلم أختلف بعدها قال وجعل يسألين عبد امللك من لقيت؟ فأ

  .قريش قال أين أنت عن األنصار فإنك واجد عندهم علما أين أنت عن ابن سيدهم خارجة بن زيد ومسى رجاالً منهم

فقدمت املدينة فسألتهم ومسعت منهم قال وتويف عبد امللك فلزمت ابنه الوليد مث سليمان مث عمر بن عبد العزيز مث يزيد : قال
 على قضائه الزهري وسليمان بن حبيب احملاريب مجيعا قال مث لزمت هشام بن عبد امللك وصري هشام فاستقصى يزيد بن عبد امللك

  .الزهري مع أوالده يعلمهم وحيج معهم

  .ابن وهب حدثين يعقوب بن عبد الرمحن قال رأيته رجالً قصريا قليل اللحية له شعريات طوال خفيف العارضني يعين الزهري

  . الزهري قال مجع عمي القرآن يف مثانني ليلةمعن بن عيسى عن ابن أخي

احلميدي عن سفيان قال رأيت الزهري أمحر الرأس واللحية يف محرا انكفاء كأنه جيعل فيها كتما وكان رجالً أعيمش وله مجة قدم 
  .علينا سنة ثالث وعشرين ومئة فأقام إىل هالل احملرم سنة أربع وأنا يومئذ ابن ست عشرة سنة

  .لزهري قال مست ركبيت ركبة سعيد بن املسيب مثاين سننيمعمر عن ا

حدثين حممد بن حسن عن مالك عن ابن شهاب قال كنت أخدم عبيد اهللا بن عبد اهللا حىت إن كنت استقي له : الزبري يف النسب له
  .املاء املاحل وكان يقول جلاريته من بالباب فتقول غالمك األعمش

 ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء إال أنه كان يشد ثوبه عن صدره ويسأل عما يريد وكنا روى إبراهيم بن سعد عن أبيه قال
  .متنعنا احلداثة

ابن أيب الزناد عن أبيه قال كنا نكتب احلالل واحلرام وكان ابن شهاب يكتب كلما مسع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس 
ديث وهو يتعلم يومئذ وعن أيب الزناد قال كنت أطوف أنا والزهري ومعه وبصر عيين به ومعه ألواح أو صحف يكتب فيها احل

  .األلواح والصحف فكنا نضحك به

ابن وهب عن الليث كان ابن شهاب يقول ما استودعت قليب شيئاً قط فنسيته وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر وكان يشرب 
  : العسل و يقول إنه يذكر ولفائد بن أقرم ميدح الزهري

  واذكر فواضله على األصحاب  ذا وأثن على الكريم محمد رذ

 الجواد محمد بن شهاب قيل  يقال من الجواد بماله وإذا

 ناديه على األعراب وربيع  المدائن يعرفون مكانه أهل
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فهمين؟ ما مسعت مالكاً يقول حدث الزهري يوماً حبديث فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته فاستفهمته فقال تست: ابن مهدي
  .استفهمت عاملاً قط وال رددت شيئاً على عامل قط

مسعت عبد الرمحن يقول قال مالك حدثنا الزهري حبديث طويل فلم أحفظه فسألته عنه فقال أليس قد حدثتكم به قلنا : ابن املديين
  . بن مهدي تابعه ابن وهبأما كنت تستعيد قال ال ورواها اإلمام أمحد عن عبد الرمحن: كنت تكتب قال ال قلت: بلى قلت

قال عثمان الدارمي حدثنا موسى بن حممد البلقاوي مسعت مالكاً يقول حدث الزهري مبئة حديث مث التفت إيل فقال كم حفظت يا 
  .أربعني فوضع يده على جبهته مث قال إنا هللا كيف نقص احلفظ موسى ضعيف: مالك؟ قلت

  .ألحد قط أعد علي: معمر عن الزهري ما قلت

    

  .تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثاً وهو جالس يتوضأ فما زال ذاك جملسه حىت أصبح: مروان بن حممد مسع الليث يقول

  .أبو مسهر حدثنا يزيد بن السمط مسعت قرة بن عبد الرمحن يقول مل يكن للزهري كتاب إال كتاب فيه نسب قومه

م أن أكتب لبين بعض أحاديثك فقلت لو سألتين عن حديثني ما تابعت إبراهيم بن سعد مسعت ابن شهاب يقول أرسل إيل هشا
: بينهما ولكن إن كنت تريد فادع كاتباً فإذا اجتمع إيل الناس فسألوين كتبت هلم فقال يل يا أبا بكر ما أرانا إال قد أنقصناك قلت

  .وزاد فيه بعث إيل كاتبني فاختلفا إيل سنةكال إمنا كنت يف عرار األرض اآلن هبطت األودية رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم 

أنبأنا يعقوب بن عبد الرمحن أن الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغريه فيأيت جارية له وهي نائمة فيوقظها يقول هلا : ابن وهب
 فأردت أن حدثين فالن بكذا وحدثين فالن بكذا فتقول ما يل وهلذا؟ فيقول قد علمت أنك ال تنتفعي به ولكن مسعت اآلن

  .أستذكره

حدثنا الوليد بن مسلم قال خرج الزهري من اخلضراء من عند عبد امللك فجلس عند ذلك العمود فقال يا : أمحد بن أيب احلواري
أيها الناس إنا كنا قد منعناكم شيئاً قد بذلناه هلؤالء فتعالوا حىت أحدثكم قال فسمعهم يقولون قال رسول اهللا وقال رسول اهللا صلى 

قال الوليد فتمسك أصحابنا باألسانيد من يومئذ ! هللا عليه وسلم فقال يا أهل الشام ما يل أرى أحاديثكم ليست هلا أزمة وال خطم؟ا
  .أنه كان مينعهم أن يكتبوا عنه فلما ألزمه هشام بن عبد امللك أن ميلي على بنيه أذن للناس أن يكتبوا: وروى حنوها من وجه آخر

  . كنا نكره الكتاب حىت أكرهنا عليه األمراء فرأيت أن ال أمنعه مسلماًمعمر عن الزهري قال

عبد الرزاق مسع معمراً يقول كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حىت قتل الوليد فإذا الدفاتر قد محلت على الدواب من خزائنه يقول 
  .من علم الزهري

  .ون العلم وكتبه ابن شهابوروى حممد بن احلسن بن زبالة عن الدراوردي قال أول من د

  .خالد بن نزار األيلي عن سفيان قال كان الزهري أعلم أهل املدينة

  .عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد األنصاري قال قال عمر بن عبد العزيز ما ساق احلديث أحد مثل الزهري

رأيت أحداً أهون عنده الدراهم منه كانت عنده ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحداً أنص للحديث من الزهري وما 
  .مبرتلة البعر

حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال جالست ابن عباس وابن عمر وجابراً وابن الزبري فلم أر أحداً أنسق للحديث من : أبو سلمة املنقري
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  .الزهري

وأجود الناس إسناداً وقال أبو حامت أثبت مسعت أمحد بن حنبل يقول الزهري أحسن الناس حديثاً : قال حممد بن سهل بن عسكر
  .أصحاب أنس الزهري

شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال اختلفت من احلجاز إىل الشام مخساً وأربعني سنة فما استطرفت حديثاً واحداً وال وجدت من 
  .يطرفين حديثاً

الء فقال إن عندي لثالثني حديثاً ما سألتموين عن ابن عيينة عن إبراهيم بن سعد مسعت أيب يسأل الزهري عن شيء من اخللع واإلي
  .شيء منها

كان ابن شهاب خيتم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم أسألك من كل خري أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة : أبو صاحل عن الليث
 ما معه يستلف من وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة وكان من أسخى من رأيت كان يعطي فإذا فرغ

عبيده يقول يا فالن أسلفين كما تعرف وأضعف لك كما تعلم وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم العسل وكان يسمر على العسل 
كما يسمر أهل الشراب على شرام ويقول اسقونا وحدثونا وكان يكثر شرب العسل وال يأكل شيئاً من التفاح ومسعته يبكي على 

ول يذهب العلم وكثري ممن كان يعمل به فقلت له لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا قال واهللا ما العلم بلسانه ويق
نشر أحد العلم نشري وال صرب عليه صربي ولقد كنا جنلس إىل ابن املسيب فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيء إال أن يبتدىء 

  .احلديث أو يأيت رجل يسأله عن شيء قد نزل به

  .روى إبراهيم بن سعد عن أبيه قال ما رؤي أحد مجع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مجع ابن شهاب

  .الليث عن حيىي بن سعيد قال ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب

  .داً أعلم بالسنة املاضية منهعليكم بابن شهاب هذا فإنكم ال تلقون أح: عبد الرزاق حدثنا معمر عن رجل قال عمر بن عبد العزيز

  .سعيد بن بشري عن قتادة ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب وآخر كأنه عىن نفسه

    

  .سعيد بن عبد العزيز مسعت مكحوالً يقول ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب

ة وال احلسن البصري؟ فقال ما رأيت أحداً مسعت أيوب يقول ما رأيت أحداً أعلم من الزهري فقال له صخر بن جويري: وهيب
  .أعلم من الزهري

  .الوليد بن مسلم مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كان إال حبراً ومسعت مكحوالً يقول ابن شهاب أعلم الناس

  .وقال ابن عيينة مسعت أبا بكر اهلذيل يقول وقد جالس احلسن وابن سريين مل أر مثل هذا قط يعين الزهري

  .قال ابن عيينة كانوا يرون يوم مات الزهري أنه ليس أحد أعلم بالسنة منه:  العدينوقال

بقية عن شعيب بن أيب محزة قيل ملكحول من أعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب قيل مث من؟ قال ابن شهاب قيل مث من؟ قال ابن 
  .شهاب

ظري وقال معمر كان الزهري يف أصحابه كاحلكم بن عتيبة يف مسعت مالكاً يقول بقي ابن شهاب وما له يف الناس ن: قال ابن القاسم
أصحابه قال موسى بن إمساعيل شهدت وهيبا وبشر بن املفضل وغريمها ذكروا الزهري فلم جيدوا أحداً يقيسونه به إال الشعيب قال 
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  .علي بن املديين أفىت أربعة احلكم ومحاد وقتادة والزهري والزهري عندي أفقههم

  .عبد العزيز جعل يزيد الزهري قاضيا مع سليمان بن حبيبقال سعيد بن 

  .الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري قال االعتصام بالسنة جناة روى يونس بن يزيد عنه حنوه

  .وروى األوزاعي عنه قال أمروا أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما جاءت

ك من أفقه أهل املدينة؟ قال أما أعلمهم بقضايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعراك بن مال: عن جعفر بن ربيعة قلت: الليث
وقضايا أيب بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم مبا مضى من أمر الناس فسعيد بن املسيب وأما أغزرهم حديثاً فعروة وال 

  .يعاً ابن شهاب فإنه مجع علمهم مجيعا إىل علمهتشاء أن تفجر من عبيد اهللا بن عبد اهللا حبراً إال فجرته وأعلمهم عندي مج

لو أنك سكنت املدينة ورحت إىل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقربه تعلم الناس : حدثنا سفيان قيل للزهري: احلميدي
كان رمحه اهللا :  قلتمنك قال إنه ليس ينبغي أن أفعل حىت أزهد يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة مث قال سفيان ومن كان مثل الزهري؟

  .حمتشما جليال بزي األجناد له صورة كبرية يف دولة بين أمية

  .روى األوزاعي عن الزهري قال إمنا يذهب العلم النسيان وترك املذاكرة

أردت أطلب العلم فجعلت آيت مشايخ آل عمر فأقول ما مسعت من سامل؟ فكلما أتيت : مسعت عبيد اهللا بن عمر يقول: عبد الرزاق
  .رجالً منهم قال عليك بابن شهاب فإنه كان يلزمه قال وابن شهاب يومئذ كان بالشام فلزمت نافعا فجعل اهللا يف ذلك خرياً كثرياً

  .عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال يل سعيد بن املسيب ما مات من ترك مثلك

  .لعافيةمفضل بن فضالة عن عقيل قال رأيت على خامت ابن شهاب حممد يسأل اهللا ا

إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا داود بن عبد اهللا مسعت مالكاً يقول كان ابن شهاب من أسخى الناس فلما أصاب تلك األموال قال 
  .له موىل له وهو يعظه قد رأيت ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون أمسك عليك مالك قال إن الكرمي ال حتنكه التجارب

  .حممد بن ثور عن معمر عن الزهري قال القراءة على العامل والسماع منه سواء إن شاء اهللانعيم بن محاد حدثنا 

  .قال عبيد اهللا بن عمر دفعت إىل ابن شهاب كتابا نظر فيه فقال اروه عين

 أتيت مشايخ إبراهيم بن أيب سفيان القيسراين حدثنا الفريايب مسعت الثوري يقول أتيت الزهري فتثاقل علي فقلت له أحتب لو أنك
  .فصنعوا بك مثل هذا؟ فقال كما أنت ودخل فأخرج إيل كتابا فقال خذ هذا فاروه عين فما رويت عنه حرفاً

  .معمر عن الزهري قال إعادة احلديث أشد من نقل الصخر

 رأيت أن حتدثين حدثنا احلسن بن عمارة قال أتيت الزهري بعد أن ترك احلديث فألفيته على بابه فقلت إن: عبد الوهاب بن عطاء
قال أما علمت أين قد تركت احلديث؟ فقلت إما أن حتدثين وأما أن أحدثك فقال حدثين فقلت حدثين احلكم عن حيىي بن اجلزار 

مسع عليا رضي اهللا عنه يقول ما أخذ اهللا على أهل اجلهل أن يتعلموا حىت أخذ على أهل العلم أن يعلموا قال فحدثين بأربعني 
  .حديثاً

ىي بن سعيد القطان مرسل الزهري شر من مرسل غريه ألنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي مسى وإمنا يترك من ال حيب أن قال حي
  .يسميه
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مراسيل الزهري كاملعضل ألنه يكون قد سقط منه اثنان وال يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحايب فقط ولو كان عنده عن : قلت
و أنه يقول عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن عد مرسل الزهري كمرسل صحايب ألوضحه وملا عجز عن وصله ول

  .سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وحنومها فإنه مل يدر ما يقول نعم مرسله كمرسل قتادة وحنوه

  .يمان بن أرقمأرسال الزهري ليس بشيء ألنا جنده يروي عن سل: حدثنا أمحد بن أيب شريح مسعت الشافعي يقول: أبو حامت

حدثنا علي بن حوشب عن مكحول وذكر الزهري فقال أي رجل هو لوال أنه أفسد نفسه بصحبة امللوك : زيد بن حيىي الدمشقي
بعض من ال يعتد به مل يأخذ عن الزهري لكونه كان مداخال للخلفاء ولئن فعل ذلك فهو الثبت احلجة وأين مثل الزهري : قلت

  .رمحه اهللا

قد أخذ عنه أيوب قليال يعقوب : لو كنت كاتباً عن أحد لكتبت عن ابن شهاب قلت: طيع عن أيوب السختياين قالسالم بن أيب م
السدوسي حدثين احللواين حدثنا الشافعي حدثنا عمي قال دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد امللك فقال يا سليمان من 

ول قال كذبت هو علي فدخل ابن شهاب فسأله هشام فقال هو عبد اهللا بن أيب الذي توىل كربه منهم؟ قال عبد اهللا بن أيب ابن سل
قال كذبت هو علي فقال أنا أكذب ال أبا لك فواهللا لو نادى مناد من السماء إن اهللا أحل الكذب ما كذبت حدثين سعيد وعروة 

 القوم يغرون به فقال له هشام ارحل فواهللا ما وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب قال فلم يزل
كان ينبغي لنا أن حنمل على مثلك قال ومل أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتين على نفسي فخل عين فقال له ال ولكنك 

ج الشيخ فأمر استدنت ألفي ألف فقال قد علمت وأبوك قبلك أين ما استدنت هذا املال عليك وال على أبيك فقال هشام إنا أن ي
  .فقضى عنه ألف ألف فأخرب بذلك فقال احلمد هللا الذي هذا هو من عنده

ونزل ابن شهاب مباء من املياه فالتمس سلفاً فلم جيد فأمر براحلته فنحرت ودعا إليها أهل املاء فمر به عمه فدعاه إىل : قال عمي
  . يا عم انزل فاطعم وإال فامض راشداًالغداء فقال يا ابن أخي إن مروءة سنة تذهب بذل الوجه ساعة قال

ونزل مرة مباء فشكا إليه أهل املاء أن لنا مثاين عشرة امرأة عمرية أي هلن أعمار ليس هلن خادم فاستسلف ابن شهاب مثانية عشر ألفاً 
  .وأخدم كل واحدة خادما بألف

د ملثلها تدان فقال يا أمري املؤمنني حدثين سعيد بن قضى هشام عن الزهري سبعة آالف دينار وقال ال تع: قال سعيد بن عبد العزيز
  ".ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني: "املسيب عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قال إسحاق بن الطباع عن مالك قال الزهري وجدنا السخي ال تنفعه التجارب

لزهري وهو بقريته والرجل يريد احلج فأخذ منه بأربع مئة دينار إىل أن مسعت الشافعي يقول مر رجل تاجر با: يونس بن عبد األعلى
  .يرجع من حجه فلم يربح الزهري حىت فرقه فعرف الزهري يف وجه التاجر الكراهية فلما رجع قضاه وأمر له بثالثني دينارا ينفقها

ين قال وكم ديين؟ قيل عشرون ألف دينار قال حدثنا الوليد املوقري قال قيل للزهري إم يعيبون عليك كثرة الد: علي بن حجر
  .ليس كثرياً وأنا مليء يل مخسة أعني كل عني منها مثن أربعني ألف دينار

حدثنا ضمام عن عقيل بن خالد أن ابن شهاب كان خيرج إىل األعراب يفقههم فجاء أعرايب وقد نفد ما بيده فمد : سويد بن سعيد
  .ه وقال يا عقيل أعطيك خرياً منهاالزهري يده إىل عماميت فأخذها فأعطا

  .حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كنا نأيت الزهري بالراهب وهي حملة قبلي دمشق فيقدم لنا كذا وكذا لوناً: أبو مسهر
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سليمان بن حرب عن محاد بن زيد قال كان الزهري حيدث مث يقول هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم فإن األذن جماجة وإن للنفس 
  .محضة

  .معمر عن الزهري قال إذا طال الس كان للشيطان فيه نصيب

  .كان يف رتبة أمري: قال حممد بن إشكاب كان الزهري جندياً قلت

  .قال إسحاق املسييب املقرىء عن نافع بن أيب نعيم أنه عرض القرآن على الزهري

مد قال رأيت بني عيين الزهري أثر السجود قال وكان الزهري يوصف بالعبادة فروى معن بن عيسى حدثين املنكدر بن حم: قلت
  .الليث بن سعد كان للزهري قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة

  .ال يرضي الناس قول عامل ال يعمل وال عمل عامل ال يعلم القاسم ثقة: حدثين القاسم بن هزان مسع الزهري يقول: الوليد بن مسلم

    

داً عند هشام يف الوليد بن يزيد ويعيبه ويذكر أموراً عظيمة حىت يذكر الصبيان وأم وعن أيب الزناد قال كان الزهري يقدح أب
خيضبون باحلناء ويقول هلشام ما حيل لك إال خلعه فكان هشام ال يستطيع ذلك للعقد الذي عقد له وال يكره ما صنع الزهري رجاء 

لزهري للوليد فجاء احلاجب فقال هذا الوليد بالباب قال أدخله أن يؤلب عليه الناس فكنت يوما عنده يف ناحية الفسطاط أمسع ذم ا
فأوسع له هشام على فراشه وأنا أعرف يف وجه الوليد الغضب والشر فلما استخلف الوليد بعث إيل وإىل ابن املنكدر وابن القاسم 

خلت على األحول وأنت عنده وربيعة قال فأرسل إيل ليلة خمليا وقدم العشاء وقال حديث حدث يا ابن ذكوان أرأيت يوم د
يا أمري املؤمنني أذكر يوم دخلت والغضب يف وجهك أعرفه قال كان اخلادم الذي : والزهري يقدح يف أفتحفظ من كالمه شيئاً قلت

نعم قال قد كنت : رأيت على رأس هشام ينقل ذلك كله إيل وأنا على الباب قبل أن أدخل إليكم وأخربين أنك مل تنطق بشيء قلت
  .دت اهللا لئن أمكنين اهللا القدرة مبثل هذا اليوم أن أقتل الزهري رواها الواقدي عن أيب الزناد عن أبيهعاه

  .حدثنا ابن أخي الزهري قال كان عمي قد اتعد هو وابن هشام بن عبد امللك وكان الوليد يتلهف لو قبض عليه: وقال الواقدي

اقض ديين قال وكم هو؟ قال مثانية عشر ألف دينار قال إين : ا الزهري فال هلشامحدثنا سعيد بن عبد العزيز أنبأن: الوليد بن مسلم
فقضاها عنه قال فما مات " ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني: "أخاف إن قضيتها عنك أن تعود فقال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .حىت استدان مثلها فبيعت شغب فقضي دينه

إين أريد : مالك بن أنس وعبيد اهللا بن عمر أتيا الزهري مبكة فكلماه يعرضان عليه فقال الزهريحدثنا سفيان قال رأيت : العدين
  .املدينة وطريقي عليكما تأتيان إن شاء اهللا قال وكان عبيد اهللا هو املتكلم ومالك معه ساكت ومل يسمعا عليه مبكة شيئاً

  .قال معمر أتيت الزهري بالرصافة فجالسته

بن صاحل أن أبا جبلة حدثه قال كنت مع ابن شهاب يف سفر فصام يوم عاشوراء فقيل له مل تصوم وأنت تفطر يف الليث عن معاوية 
  .رمضان يف السفر؟ قال إن رمضان له عدة من أيام أخر وإن عاشوراء يفوت

  .احملامد وكره العزلحدثنا حيىي بن محزة قال الزهري ثالث إذا كن يف القاضي فليس بقاض إذا كره املالم وأحب : أبو مسهر

  .حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن شهاب قال ال تناظر بكتاب اهللا وال بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قدم ابن شهاب املدينة فأخذ بيد ربيعة ودخال إىل بيت الديوان فما خرجا إىل العصر : قال عبد الرمحن بن القاسم عن مالك قال
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  .ما ظننت أن أحداً بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب: ب ما ظننت أن باملدينة مثلك وخرج ربيعة وهو يقولفقال ابن شها

  .ابن أيب رواد عن ابن شهاب قال العمائم تيجان العرب واحلبوة حيطان العرب واالضطجاع يف املسجد رباط املؤمنني

  .ومل يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضاً توحيدهيونس عن ابن شهاب قال اإلميان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد 

حدثنا حيىي بن أيوب ونافع بن يزيد قاال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال من سنة الصالة أن تقرأ بسم اهللا : سعيد بن أيب مرمي
رة مع الفاحتة يفتتح الرمحن الرحيم مث فاحتة الكتاب مث تقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث تقرأ سورة فكان ابن شهاب يقرأ أحياناً سو

كل سورة منها ببسم اهللا الرمحن الرحيم وكان يقول أول من قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم سراً باملدينة عمرو بن سعيد بن العاص 
  .وكان رجالً حيياً

ل قال فالن قال مسعت مالكاً يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد أدركت يف املسجد سبعني ممن يقو: ابن أيب يونس
رسول اهللا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت املال لكان به أمينا فما أخذت منهم شيئاً ألم مل يكونوا من أهل هذا الشأن ويقدم علينا 

  .الزهري وهو شاب فرتدحم على بابه

  .كان مالكاً اخندع خبضاب الزهري فظنه شابا رواها أبو إمساعيل الترمذي عن إمساعيل: قلت

حدثنا سفيان مسعت الزهري يقول كنت أحسب أين قد أصبت من العلم حىت جالست عبيد اهللا بن عبد اهللا :  بن عباد املكيحممد
  .بن عتبة فكأمنا كنت يف شعب من الشعاب

مسعت مالكاً يقول دخلت أنا وموسى بن عقبة ومشيخة على ابن شهاب فسأله إنسان عن حديث فقال : إسحاق بن حممد الفروي
  . العلم حىت إذا صرمت كالشنان قد توهت طلبتموه واهللا ال جئتم خبري أبداً فضحكناتركتم

    

يونس عن ابن شهاب جالست ابن املسيب حىت ما كنت أمسع منه إال الرجوع يعين املعاد وجالست عبيد اهللا فما رأيت أغرب منه 
  .ووجدت عروة حبرا ال تكدره الدالء

ر رأيت ابن شهاب يؤتى بالكتاب ما يقرأه وال يقرأ عليه فنقول نأخذ هذا عنك فيقول نعم حدثنا عبيد اهللا بن عم: أبو ضمرة
  .فيأخذونه وما قرأه وال يرونه

عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري قال ما استعدت حديثاً قط وما شككت يف حديث إال حديثاً واحداً فسألت صاحيب فإذا هو 
وايل سليمان بن يسار وطاووس واألعرج ونافع موىل ابن عمر ونافع موىل أيب قتادة كما حفظت قال معمر قد روى الزهري عن امل

وحبيب موىل عروة وكثري موىل أفلح وقلت له إم يقولون إنك ال تروي عن املوايل قال قد رويت عنهم ولكن إذا وجدت عن أبناء 
  ..خيرج احلديث من عندنا شربا ويصري عندكم ذراعاًاملهاجرين واألنصار فما حاجيت إىل غريهم ومسعته يقول يا أهل العراق 

حدثت علي ابن احلسني حبديث فلما فرغت منه قال أحسنت بارك : عطاء بن مسلم اخلفاف عن عبد اهللا بن عمر عن الزهري قال
إمنا العلم ما عرف أراين حدثتك حبديث أنت أعلم به مين قال ال تقل ذاك فليس من العلم ما ال يعرف : اهللا فيك هكذا حدثناه قلت

  .وتواطأت عليه األلسن

البن : لقد هلك سعيد بن املسيب ومل يترك كتابا وال القاسم بن حممد وال عروة وال ابن شهاب قلت: قال مالك: ابن وهب قال
  .وال تسأل أن يعاد عليك احلديث قال ال: شهاب وأنا أريد أن أخصمه ما كنت تكتب قال قلت
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  .ا ذكر علي بن احلسني قال مل أر يف أهل بيته أفضل منهكان الزهري إذ: قال معمر

  .وما غلوهلا قال حبسها: حدثنا يونس قال الزهري إياك وغلول الكتب قلت: أيوب بن سويد

  .األوزاعي عن سليمان بن حبيب عن عمر بن عبد العزيز قال ما أتاك به الزهري عن غريه فشد يدك به وما أتاك به عن رأيه فانبذه

 املديين دار علم الثقات على ستة فكان باحلجاز الزهري وعمرو بن دينار وبالبصرة قتادة وحيىي بن أيب كثري وبالكوفة أبو قال ابن
  .إسحاق واألعمش

داود بن احملرب عن مقاتل بن سليمان عن الزهري قال كان ابن عباس يقول مخس يورثن النسيان أكل التفاح والبول يف املاء الراكد 
  . القفا وإلقاء القملة يف التراب وسؤر الفأرةواحلجامة يف

  ".لتنتقن كما ينتقى التمر"قال حممد بن حيىي الذهلي أبو محيد موىل مسافع عن أيب هريرة روى عنه الزهري حديث 

  .روامها يونس بن يزيد عنه" إياكم وحمقرات األعمال"وحديث 

ال : "وزاعي مسعت الزهري ملا حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأمحد بن عبد العزيز الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن األ
قلت له فما هو قال من اهللا القول وعلى الرسول البالغ وعلينا التسليم أمروا حديث رسول اهللا " يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

  .كما جاء بال كيف

ند سارية عند باب الصفا فجلست بني يديه فقال يا بين قرأت حدثنا ابن عيينة قال أتيت الزهري وهو ع: حممد بن ميمون املكي
بلى يعين عن أيب إسحاق اهلمداين قال أبو إسحاق : بلى قال كتبت احلديث قلت: بلى قال تعلمت الفرائض قلت: القرآن قلت

  .إسناد

ن يعرفوا ناسخ حديث رسول ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أيب سلمة عن أيب رزين مسعت الزهري يقول أعيا الفقهاء وأعجزهم أ
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منسوخه

وعن إمساعيل املكي مسعت الزهري يقول من سره أن حيفظ احلديث فليأكل الزبيب قال احلاكم ألن زبيب احلجاز حار حلو رقيق 
  .فيه يبس مقطع للبلغم

بلى قال عليك بعمرة : أفال أدلك على وعائه قلتأيوب بن سويد عن يونس عن الزهري قال يل القاسم أراك حترص على الطلب 
  .بنت عبد الرمحن فإا كانت يف حجر عائشة فأتيتها فوجدا حبرا ال يرتف

  .قال الشافعي قال ابن عيينة حدث الزهري يوما حبديث فقلت هاته بال إسناد قال أترقى السطح بال سلم

  . ال يولد إال يف كل أربعني سنة مرةعن الوليد بن عبيد اهللا العجلي عن الزهري قال احلافظ

يونس بن حممد حدثنا أبو أويس سألت الزهري عن التقدمي والتأخري يف احلديث فقال إن هذا جيوز يف القرآن فكيف به يف احلديث 
  .إذا أصيب معىن احلديث ومل حيل به حراماً ومل حيرم به حالالً فال بأس وذلك إذا أصيب معناه

    

سحاق الزاهد أنبأنا حممد بن هبة اهللا بن عبد العزيز املراتيب ببغداد أنبأنا عمي حممد بن عبد العزيز الدينوري سنة أخربنا أمحد بن إ
تسع وثالثني ومخس ومئة أنبأنا عاصم بن احلسن أنبأنا عبد الواحد بن حممد حدثنا احلسني ابن إمساعيل احملاملي حدثنا أمحد بن 

بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أا قالت كان رسول اهللا إمساعيل حدثنا مالك بن أنس عن ا
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  .صلى اهللا عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيل رأسه فأرجله وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان

نا أمحد بن حممد بن النقور حدثنا عيسى بن علي أخربنا أبو املعايل األبرقوهي أنبأنا الفتح بن عبد السالم أنبأنا هبة اهللا بن احلسني أنبأ
: حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

هكذا "  مارأى يف يد رجل خامتا من ذهب فضرب إصبعه حىت ألقاه ورأى على أم سلمة قرطي ذهب فأعرض عنها حىت رمت"
  .أرسله منصور

وباإلسناد إىل أيب القاسم هو البغوي حدثنا بشر بن الوليد حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن أنس أنه أبصر على النيب صلى اهللا 
عليه وسلم خامت ورق يوما واحداً فصنع الناس خواتيمهم من ورق فلبسوها فطرح النيب صلى اهللا عليه وسلم خامته وطرحوا 

  .خواتيمهم ورأى يف يد رجل خامتا فضرب إصبعه حىت رمى به

أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي وأمحد بن هبة اهللا بن تاج األمناء قراءة عن عبد املعز بن حممد أنبأنا أبو الفضل حممد بن إمساعيل 
نا قتيبة حدثنا املفضل عن عقيل عن ابن شهاب أنبأنا حملم ابن إمساعيل أنبأنا اخلليل بن أمحد السجزي حدثنا حممد بن إسحاق حدث

قل هو "كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما : "عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
رأسه ووجهه وما مث مسح ما ما استطاع من جسده بدأ ما على " قل أعوذ برب الناس"و " قل أعوذ برب الفلق"و " اهللا أحد

  .أخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد مثله". أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات

  .وقد وقع لنا مجلة صاحلة من عايل حديث الزهري وقد طالت هذه الترمجة وبقيت أشياء واهللا املوفق

 خلف شغب وبدا وهي أول عمل قال حممد بن سعد أخربين احلسني بن املتوكل العسقالين قال رأيت قرب الزهري بأدما وهي
  .فلسطني وآخر عمل احلجاز وا ضيعة للزهري رأيت قربه مسنماً جمصصاً

  .قال حيىي القطان تويف الزهري سنة أربع أو ثالث وعشرين ومئة تابعه أبو عبيد وحيىي بن معني

 وكذا قال إبراهيم بن سعد وابن عيينة وقال عدة مات سنة أربع قال معن بن عيسى حدثنا ابن أخي الزهري أن عمه مات سنة أربع
  .زاد الواقدي وهو ابن اثنتني وسبعني سنة

  .وقال ابن سعد وخليفة والزبري مات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين وشذ أبو مسهر فقال مات سنة مخس

  -ت، ق-يحيى البكاء 

  .ىي بن سليمان وقيل ابن سليم وهو حيىي بن أيب خليدشيخ بصري حمدث فيه لني من موايل األزد وهو حيىي بن مسلم وقيل حي

  .حدث عن ابن عمر وسعيد بن املسيب وأيب العاليه وغريهم وهو قليل الرواية

حدث عنه محاد بن سلمة وعبد الوارث ومحاد بن زيد وقدامة بن شهاب وعبد العزيز بن عبد اهللا النرمقي وعلي بن عاصم 
  .وآخرون

اهللا وقال أبو زرعة ليس بقوي كان حيىي القطان ال يرضاه وقال عباس عن حيىي يروي وكيع عن شيخ له قال ابن سعد ثقة إن شاء 
  .ضعيف يقال له حيىي بن مسلم كويف

  .هكذا ساق ابن عدي يف ترمجة البكاء فوهم ألن البكاء مات سنة ثالثني ومئة: قلت
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  .يس بذاكوقال النسائي متروك احلديث بصري وروى أمحد بن زهري عن حيىي ل

محاد بن زيد عن حيىي البكاء قال مسعت رجالً قال البن عمر إين ألحبك قال وأنا أبغضك يف اهللا قال مل؟ قال ألنك تبغي يف أذانك 
  .وتأخذ عليه أجراً

  هشام بن عبد الملك

أخيه يزيد مث من بعده لولد ابن مروان اخلليفة أبو الوليد القرشي األموي الدمشقي ولد بعد السبعني واستخلف بعهد معقود له من 
  .يزيد وهو الوليد وكانت داره عند باب اخلواصني واليوم بعضها هي املدرسة والتربة النورية

استخلف يف شعبان سنة مخس ومئة إىل أن مات يف ربيع اآلخر وله أربع ومخسون سنة وأمه فاطمة بنت األمري هشام بن أمساعيل بن 
  .ملغرية املخزوميهشام أخي خالد ابين الوليد بن ا

  .وكان مجيالً أبيض مسمناً أحول خضب بالسواد

    

قال مصعب الزبريي زعموا أن عبد امللك رأى أنه بال يف احملراب أربع مرات فدس من سأل ابن املسيب عنها فقال ميلك من ولده 
  .عدللصلبه أربعة فكان هشام آخرهم وكان حريصا مجاعا للمال عاقال حازما سائسا فيه ظلم مع 

روى أبو عمري بن النحاس عن أبيه قال كان ال يدخل بيت املال هلشام شيء حىت يشهد أربعون قسامة لقد أخذ من حقه ولقد 
  .أعطي الناس حقوقهم

  .أمسع رجل هشام بن عبد امللك كالما فقال له مالك أن تسمع خليفتك: قال األصمعي

  .طاًوغضب مرة على رجل فقال واهللا لقد مهمت أن أضربك سو

ابن سعد عن الواقدي حدثين سحبل بن حممد قال مارأيت أحداً من اخللفاء أكره إليه الدماء وال أشد عليه من هشام ولقد دخله من 
  .مقتل زيد بن علي وابنه حيىي أمر شديد حىت قال وددت لو كنت افتديتهما

 الدماء من هشام ولقد ثقل عليه خروج زيد فما كان شيء حدثين ابن أيب الزناد عن أبيه قال ما كان أحد أكره إليه: وقال الواقدي
  .حىت أيت برأسه

  .فلما ظهر بنو العباس نبش هشاما عبد اهللا بن علي وصلبه: قال الواقدي

  .قال العيشي قال هشام ما بقي علي شيء من لذات الدنيا إال وقد نلته إال شيئاً واحداً أخ أرفع مؤنة التحفظ منه

  :  من الشعر سوى هذاويقال إنه ما حفظ له

 بعض ما فيه عليك مقال إلى  إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

حرملة حدثنا الشافعي قال ملا بىن هشام الرصافة بقنسرين أحب أن خيلو يوما ال يأتيه فيه غم فما تنصف النهار حىت أتته ريشة بدم 
  .ال يكتب إليه بكتاب فيه ذكر املوتقال ابن عيينة كان هشام ! من بعض الثغور فقال وال يوم واحد؟

  .قال اهليثم بن عمران مات هشام بورم احللق داء يقال له احلرذون بالرصافة وتسلم اخلالفة الوليد بن يزيد ويل العهد

  .وقيل كان هشام مغرى باخليل اقتىن من جيادها ما ال يوصف كثرة
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وعبد اهللا ويزيد األفقم ومروان وإبراهيم ومنذر وعبد امللك والوليد وله من األوالد معاوية وخلف ومسلمة وحممد وسليمان وسعيد 
  .وقريش وعبد الرمحن وبنات نقله وكيع القاضي

  محمد بن المنكدر ع

ابن عبد اهللا بن اهلدير بن عبد العزى بن عامر بن احلارث بن حارثة بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي اإلمام احلافظ القدوة 
  .أبو عبد اهللا القرشي التيمي املدين ويقال أبو بكر أخو أيب بكر وعمرشيخ اإلسالم 

ولد سنة بضع وثالثني وحدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن سلمان وأيب رافع وأمساء بنت عميس وأيب قتادة وطائفة مرسالً 
ة وربيعة بن عباد وأنس بن مالك وأيب أمامة وعن عائشة وأيب هريرة وعن ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبري وأميمة بنت رقيق

بن سهل ومسعود بن احلكم وعبد اهللا بن حنني ومحران وذكوان أيب صاحل وسعيد بن املسيب وعروة وعبد الرمحن بن يربوع وأبيه 
  .املنكدر وخلق

ىي بن سعيد األنصاري وعنه عمرو بن دينار والزهري وهشام بن عروة وأبو حازم األعرج وموسى بن عقبة وحممد بن واسع وحي
وحممد بن سوقة وعبيد اهللا بن عمر وابن جريج ومعمر ومالك وجعفر الصادق وشعبة والسفيانان وروح بن القاسم وشعيب بن أيب 
محزة واألوزاعي وعبد العزيز بن املاجشون وعمرو بن احلارث وأبو حنيفة وابن أيب ذئب واملنكدر ابنه وورقاء بن عمر وأبو عوانة 

  .يد بن أيب ثور ويوسف بن يعقوب بن املاجشون وابنه اآلخر يوسف بن حممد ويوسف بن إسحاق السبيعي وخلق كثريوالول

له حنو مئيت حديث وروى ابن راهويه عن سفيان قال كان من معادن الصدق وجيتمع إليه الصاحلون ومل يدرك أحداً : قال علي
  .نهأجدر أن يقبل الناس منه إذا قال قال رسول اهللا م

  .وقال احلميدي هو حافظ وقال ابن معني وأبو حامت ثقة

  .وقال الترمذي سألت حممد يعين البخاري مسع من عائشة فقال نعم يقول يف حديثه مسعت عائشة

  .قلت إن ثبت اإلسناد إىل ابن املنكدر ذا فجيد وذلك ممكن ألنه قرابتها وخصيص ا وحلقها وهو ابن نيف وعشرين سنة

حامت البسيت كان من سادات القراء ال يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يصفر حليته وقال أبو 
  .ورأسه باحلناء

  .وقال أبو القاسم الاللكائي كان املنكدر خال عائشة فشكا إليها احلاجة

  .ليه فاشترى جارية فولدت له حممدا وأبا بكر وعمرفقالت إن يل شيئاً يأتيين أبعث به إليك فجاءا عشرة آالف فبعثت ا إ

  .وقال مالك كان ابن املنكدر سيد القراء

    

وقال أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حيىي بن الفضل األنيسي مسعت بعض من يذكر عن حممد بن املنكدر أنه بينا هو ذات ليلة قائم 
فاستعجم عليهم ومتادى يف البكاء فأرسلوا إىل أيب حازم فجاء إليه فقال ما يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه حىت فزع له أهله وسألوه 

  .فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤمها" وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون"الذي أبكاك قال مرت يب آية قال وما هي قال 

قيل له مل جتزع؟ قال أخشى آية من كتاب اهللا وروى عفيف بن سامل عن عكرمة بن إبراهيم عن ابن املنكدر انه جزع عند املوت ف
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  .فأنا أخشى أن يبدو يل من اهللا ما مل أكن أحتسب" وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون"

  .قال ابن عيينة كان حملمد بن املنكدر جار مبتلى فكان يرفع صوته بالبالء وكان حممد يرفع صوته باحلمد

  .لك قال كان حممد بن املنكدر ال يكاد أحد يسأله عن حديث إال كان يبكيحدثنا ما: قال عبد العزيز األويسي

  .وعن ابن املنكدر قال كابت نفسي أربعني سنة حىت استقامت

أبو خالد األمحر عن حممد بن سوقة عن ابن املنكدر قال إن اهللا حيفظ العبد املؤمن يف ولده وولد ولده وحيفظه يف دويرته ودويرات 
  . يف حفظ أو يف عافية ما كان بني ظهرانيهمحوله فما يزالون

  .ومسعت ابن املنكدر يقول نعم العون على تقوى اهللا الغىن

وقال أبو معشر السندي بعث ابن املنكدر إىل صفوان بن سليم بأربعني دينارا مث قال لبنيه يا بين ما ظنكم مبن فرغ صفوان بن سليم 
  .لعبادة ربه

  .ال قيل البن املنكدر أي الدنيا أحب إليك؟ قال اإلفضال على اإلخوانأبو معاوية عن عثمان بن واقد ق

  .قال أبو معشر كان سيدا يطعم الطعام وجيتمع عنده القراء

  .وروى جعفر بن سليمان عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األرض مث يقول ألمه قومي ضعي قدمك على خدي

افظ أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حدثنا قرأت على إسحاق األسدي أخربكم يوسف احل
احلسن بن حممد بن كيسان حدثنا إمساعيل القاضي حدثنا نصر بن علي حدثنا األصمعي حدثنا أبو مودود عن حممد بن املنكدر قال 

اء بصوت فقال يا رب ليس هكذا أريد فتبعته حىت دخل دار آل جئت إىل املسجد فإذا شيخ يدعو عند املنرب باملطر فجاء املطر وج
حرام أو دار آل عثمان فعرضت عليه شيئاً فأىب فقلت أحتج معي فقال هذا شيء لك فيه أجر فأكره أن أنفس عليك وأما شيء 

  .آخذه فال

األعلى حدثنا ابن وهب حدثنا ابن زيد وبه إىل أيب نعيم حدثنا أبو حممد بن حيان حدثنا أبو العباس اهلروي حدثنا يونس بن عبد 
قال قال ابن املنكدر إين لليلة مواجه هذا املنرب يف جوف الليل أدعو إذا إنسان عند أسطوانة مقنع رأسه فأمسعه يقول أي رب إن 

ها اهللا وكان القحط قد اشتد على عبادك وإين مقسم عليك يا رب إال سقيتهم قال فما كان إال ساعة إذا سحابة قد أقبلت مث أرسل
عزيزاً على ابن املنكدر أن خيفى عليه أحد من أهل اخلري فقال هذا باملدينة وال أعرفه فلما سلم اإلمام تقنع وانصرف وأتبعه ومل 

جيلس للقاص حىت أتى دار أنس فدخل موضعا ففتح ودخل قال ورجعت فلما سبحت أتيته فقلت أدخل؟ قال ادخل فإذا هو ينجر 
أين مسعت إقسامك البارحة على : أصبحت؟ أصلحك اهللا قال فاستشهرها وأعظمها مين فلما رأيت ذلك قلتأقداحا فقلت كيف 

اهللا يا أخي هل لك يف نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك ملا تريد من اآلخرة؟ قال ال ولكن غري ذلك ال تذكرين ألحد وال تذكر هذا 
 شهرتين للناس فقلت إين أحب أن ألقاك قال القين يف املسجد قال وكان ألحد حىت أموت وال تأتين يا ابن املنكدر فإنك إن تأتين

فارسيا فما ذكر ذلك ابن املنكدر ألحد حىت مات الرجل قال ابن وهب بلغين أنه انتقل من تلك الدار فلم ير ومل يدر أين ذهب 
  .فقال أهل تلك الدار اهللا بيننا وبني ابن املنكدر أخرج عنا الرجل الصاحل

حدثنا عبد اهللا بن يزيد الدمشقي حدثنا صدقة بن عبد اهللا قال جئت حممد بن املنكدر وأنا مغضب : مد بن الفيض الغساينقال حم
ال : "فقلت له أحللت للوليد أم سلمة؟ قال أنا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثين جابر انه صلى اهللا عليه وسلم قال
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  .ورواه أمحد بن خليد الكندي عن عبد اهللا بن يزيد" متلكطالق ملا ال متلك وال عتق ملا ال 

  .وقد كان الوليد بن يزيد استقدم حممد بن املنكدر يف عدة من الفقهاء أفتوه يف طالق زوجته أم سلمة

    

ئشة حممد بن سعد حدثنا أمحد بن أيب إسحاق العبدي حدثنا حجاج بن حممد عن أيب معشر أن املنكدر جاء إىل أم املؤمنني عا
فشكى إليها احلاجة فقالت أول شيء يأتيين أبعث به إليك فجاءا عشرة آالف درهم فقالت ما أسرع ما امتحنت يا عائشة وبعثت 

  .ا إليه فاختذ منها جارية فولدت له حممدا وأبا بكر وعمر

  .بكركىن أبو خيثمة وابن سعد ومجاعة حممدا أبا عبد اهللا وكناه البخاري ومسلم والنسائي أبا 

  .هو غاية يف اإلتقان واحلفظ والزهد حجة: قال يعقوب الفسوي

وقال احلميدي حدثنا سفيان قال كان ابن املنكدر يقول كم من عني ساهرة يف رزقي يف ظلمات الرب والبحر وكان إذا بكى مسح 
  .وجهه وحليته من دموعه ويقول بلغين أن النار ال تأكل موضعا مسته الدموع

  .قترض وحيج فكلم يف ذلك فقال أرجو وفاءهاوروي أنه كان ي

وقال سهل بن حممود حدثنا سفيان قال تعبد ابن املنكدر وهو غالم وكانوا أهل بيت عبادة قال حيىي بن بكري وأبو بكر وعمر ال 
  .يدرى أيهم أفضل؟

 منه أريب وقال إبراهيم بن سعد قال ابن املنكدر إين ألدخل يف الليل فيهولين فأصبح حني أصبح وما قضيت: قال سعيد بن عامر
رأيت ابن املنكدر يصلي يف مقدم املسجد فإذا انصرف مشى قليال مث استقبل القبلة ومد يديه ودعا مث ينحرف عن القبلة ويشهر يديه 

  .ويدعو يفعل ذلك حني خيرج فعل املودع

 جيلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات فكان يقوم وقال مصعب بن عبد اهللا حدثين إمساعيل بن يعقوب التيمي قال كان ابن املنكدر
كما هو حىت يضع خده على قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يرجع فعوتب يف ذلك فقال إنه يصيبين خطر فإذا وجدت ذلك 

  .استعنت بقرب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املوضعوكان يأيت موضعاً من املسجد يتمرغ فيه ويضطجع فقيل له يف ذلك فقال إين ر

ويروى أنه حج فوهب كل ما معه حىت بقي يف إزار فلما نزل بالروحاء قال وكيله ما بقي معنا درهم فرفع صوته بالتلبية فلىب 
 أظن معه شيئاً امحلوا إليه أصاحبه ولىب الناس وباملاء حممد بن هشام فقال إين أظن حممد بن املنكدر باملاء فنظروا فقالوا نعم قال ما

  .أربعة آالف فأيت حممد ا

  .قال املنكدر بن حممد كان أيب حيج بولده فقيل له مل حتج ؤالء قال أعرضهم هللا

  .قال سعيد بن عامر قال ابن املنكدر بات أخي عمر يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليليت بليلته

  .ة سفيه فعوتب فقال واهللا إين ألستحيي من اهللا أن أرى رمحته عجزت عن أحدوقال ابن عيينة تبع ابن املنكدر جناز

الفسوي حدثنا زيد بن بشر حدثنا ابن وهب حدثين ابن زيد قال خرج ناس غزاة يف الصائفة فيهم حممد بن املنكدر فبينا هم 
در فدعا القوم فلم يسريوا إال شيئاً حىت وجدوا يسريون يف الساقة قال رجل منهم أشتهي جبنا رطبا قال حممد فاستطعمه اهللا فإنه قا

مكتال فإذا هو جنب رطب فقال بعضهم لو كان هلذا عسال فقال الذي أطعمكموه قادر على ذلك فدعوا فساروا قليال فوجدوا فاقرة 
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  .عسل على الطريق فرتلوا فأكلوا اجلنب والعسل

 حممد بن املنكدر وديعة فاحتاج فأنفقها فجاء صاحبها فطلبها فتوضأ سويد بن سعيد حدثنا خالد بن عبد اهللا اليمامي قال استودع
وصلى ودعا فقال يا ساد اهلواء بالسماء ويا كابس األرض على املاء ويا واحد قبل كل أحد وبعد كل أحد أدعين أمانيت فسمع 

قال . لدنيا عن سويد وقيل كانت مئة دينارقائال يقول خذ هذه فأد ا عن أمانتك واقصر يف اخلطبة فإنك لن تراين رواها ابن أيب ا
  .فإذا بصره يف نعله فأداها إىل صاحبها

  .قال الواقدي فأصحابنا يتحدثون أن الذي وضعها عامر بن عبد اهللا بن الزبري كان كثرياً ما يفعل مثل هذا

  .وقال ابن املاجشون إن رؤية حممد بن املنكدر لتنفعين يف ديين

 وخليفة ومجاعة مات ابن املنكدر سنة ثالثني ومئة وقال الفسوي سنة إحدى وثالثني قيل بلغت أحاديث قال الواقدي وابن املديين
  .ابن املنكدر املسندة أزيد من مئيت حديث

    

أخربنا حممد بن عبد العزيز املقرىء يف سنة اثنتني وتسعني وستمئة وأمحد ابن أيب الفتح وأمحد بن سليمان واحلسن بن علي وإبراهيم 
بن غالب وحممد بن يوسف وأبو احملاسن حممد بن أيب احلزم وإبراهيم بن عبد الرمحن الفارسي وحممد بن أمحد العقيلي مساعا منهم يف 

أوقات قالوا أنبأنا علي بن حممد السخاوي وقرأت على علي بن حممد احلافظ ولؤلؤ احملسين وعلي بن أمحد القناديلي وسليمان بن 
لي بن هبة اهللا اخلطيب وقرأت على عبد املعطي بن الباشق وعبد احملسن بن هبة اهللا الفوي أخربكما عبد الرمحن قدامة قالوا أنبأنا ع

بن مكي قالوا أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا مكي بن عالن الكرجي وأخربتنا عائشة بنت عيسى سنة اثنتني وتسعني أنبأنا اإلمام أبو 
عشرة وست مئة أنبأنا أبو زرعة املقدسي أنبأنا حممد بن أمحد الساوي قاال حدثنا زكريا بن حممد بن قدامة حضورا يف سنة أربع 

إذا رميت اجلمرة يوم النحر فقد حل لك "حيىي بن أسد املرزوي ببغداد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن املنكدر مسع ابن الزبري يقول 
  .أخرجاه من حديث سفيان" ما وراء النساء

ن عن ابن املنكدر أنه مسع جابرا يقول ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم فقلنا ال نكنيك أبا القاسم وال ننعم لك وبه حدثنا سفيا
  .وأخرجاه عن مجاعة عن سفيان بن عيينة" سم ابنك عبد الرمحن: "عينا فأتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال

  .ار الصاحلني وله ترمجة يف طبقات ابن سعد قلما روىأخوه عمر بن املنكدر املدين العابد من كب

  4مالك بن دينار 

  .علم العلماء األبرار معدود يف ثقات التابعني ومن أعيان كتبة املصاحف كان من ذلك بلغته

ولد يف أيام ابن عباس ومسع من أنس بن مالك فمن بعده وحدث عنه وعن األحنف بن قيس وسعيد بن جبري واحلسن البصري 
  .مد بن سريين والقاسم بن حممد وعدةوحم

حدث عنه سعيد بن أيب عروبة وعبد اهللا بن شوذب ومهام بن حيىي وأبان بن يزيد العطار وعبد السالم بن حرب واحلارث بن وجيه 
  .وطائفة سواهم وليس هو من أساطني الرواية

  .وثقه النسائي وغريه واستشهد به البخاري وحديثه يف درجة احلسن
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  . بن املديين له حنو من أربعني حديثاًقال علي

  .قال جعفر بن سليمان مسعت مالك بن دينار يقول وددت أن رزقي يف حصاة أمتصها ال ألتمس غريها حىت أموت

وقال مذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم ومل أكره ذمهم ألن حامدهم مفرط وذامهم مفرط إذا تعلم العامل العلم للعمل كسره وإذا 
  . العمل زاده فخراًتعلمه لغري

األصمعي عن أبيه قال مر املهلب على مالك بن دينار متبخترا فقال أما علمت أا مشية يكرهها اهللا إال بني الصفني فقال املهلب أما 
  .تعرفين؟ قال بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بني ذلك حتمل العذرة فانكسر وقال اآلن عرفتين حق املعرفة

  .دخلنا على مالك وهو يكيد بنفسه فرفع طرفه مث قال اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب البقاء لبطن وال فرج: قال حزم القطعي

  .قيل كان أبوه دينار من سيب سجستان وكناه النسائي أبا حيىي وقال ثقة

دينار قال من تباعد من زهرة الدنيا فذاك قال جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار إذا مل يكن يف القلب حزن خرب وعن مالك بن 
  .الغالب هواه

  .وروى رياح القيسي عنه قال ما من أعمال الرب شيء إال ودونه عقيبة فإن صرب صاحبها أفضت به إىل روح وإن جزع رجع

 قال توضأ وصل وقيل دخل عليه لص فما وجد ما يأخذ فناداه مالك مل جتد شيئاً من الدنيا فترغب يف شيء من اآلخرة قال نعم
  .ركعتني ففعل مث جلس وخرج إىل املسجد فسئل من ذا قال جاء ليسرق فسرقناه

  .عن سلم اخلواص قال قال مالك بن دينار خرج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شيء فيها قيل وما هو؟ قال معرفة اهللا تعاىل

عليهم القرآن طربت قلوم إىل اآلخرة مث يقول خذوا فيتلو ويقول وروى جعفر بن سليمان عن مالك قال إن الصديقني إذا قرىء 
  .امسعوا إىل قول الصادق من فوق عرشه قال حممد بن سعد مالك ثقة قليل احلديث كان يكتب املصاحف

أصحاب حممد وقال جعفر بن سليمان حدثنا مالك بن دينار قال أتينا أنسا أنا وثابت ويزيد الرقاشي فنظر إلينا فقال ما أشبهكم ب
  .صلى اهللا عليه وسلم ألنتم أحب إيل من عدة ولدي إال أن يكونوا يف الفضل مثلكم إين ألدعو لكم يف األسحار

  .مالك بن دينار ثقة وال يكاد حيدث عنه ثقة: قال الدارقطين

    

  . يوم األضحىقال السري بن حيىي قال مالك بن دينار إنه لتأيت علي السنة ال آكل فيها حلما إال من أضحييت

  .قال سليمان التيمي ما أدركت أحداً أزهد من مالك بن دينار

جعفر بن سليمان مسعت مالكاً يقول وددت أن اهللا جيمع اخلالئق فيأذن يل أن أسجد بني يديه فأعرف أنه قد رضي عين فيقول يل 
  .كن تراباً

بن زيد وأنا أكتب فقال يا مالك مالك عمل إال هذا؟ قال رياح بن عمرو القيسي مسعت مالك بن دينار يقول دخل علي جابر ا
  .تنقل كتاب اهللا هذا واهللا الكسب احلالل

  .وعن شعبة قال كان أدم مالك بن دينار يف كل سنة بفلسني ملح

  .قال جعفر بن سليمان كان ينسخ املصحف يف أربعة أشهر فيدع أجرته عند البقال فيأكله

  .ل العذاب يا أيها الناس النار الناروعنه لو استطعت مل أمن خمافة أن يرت
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قال معلى الوراق مسعت مالك بن دينار يقول خلطت دقيقي بالرماد فضعفت عن الصالة قال السري بن حيىي تويف مالك بن دينار 
  .سنة سبع وعشرين ومئة وقال ابن املديين سنة ثالثني ومئة

  صفوان بن سليم ع

  .أبو احلارث القرشي الزهري املدين موىل محيد بن عبد الرمحن بن عوف:  وقيلاإلمام الثقة احلافظ الفقيه أبو عبد اهللا

حدث عن ابن عمر وأنس وأم سعد بنت عمرو اجلمحية وجابر بن عبد اهللا وعن محيد مواله وعطاء بن يسار ونافع بن جبري بن 
حممد وأيب بسرة الغفاري تابعي جمهول مطعم وطاووس وسعيد بن املسيب وسعيد بن سلمة األزرقي وسلمان األغر والقاسم بن 

  .وخلق سواهم

وعنه يزيد بن أيب حبيب وموسى بن عقبة وابن جريج وابن عجالن ومالك والليث وعبد العزيز الدراوردي والسفيانان وخلق كثرياً 
  .آخرهم وفاة أبو ضمرة الليثي

  .كان ثقة كثري احلديث عابداً وقال ابن املديين ثقة: قال ابن سعد

أمحد بن حنبل قال من الثقات يستشفى حبديثه ويرتل القطر من السماء بذكره وروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه ثقة من خيار وعن 
  .عباد اهللا الصاحلني وقال أبو حامت والعجلي والنسائي ثقة

  .وقال املفضل بن غسان كان يقول بالقدر

 عبد اهللا يقول كان صفوان بن سليم يصلي على السطح يف الليلة وقال يعقوب بن شيبة ثبت ثقة مشهور بالعبادة مسعت علي بن
  .الباردة لئال جييئه النوم

إسحاق بن حممد عن مالك بن أنس قال كان صفوان بن سليم يصلي يف الشتاء يف السطح ويف الصيف يف بطن البيت يتيقظ باحلر 
 رجاله حىت يعود كالسقط من قيام الليل ويظهر فيه عروق والربد حىت يصبح مث يقول هذا اجلهد من صفوان وأنت أعلم وإنه لترم

  .خضر

وروى حممد بن يزيد اآلدمي عن أنس بن عياض قال رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو 
  .عليه من العبادة

ن بن سليم إىل مكة فما وضع جنبه يف احململ حىت عادلين صفوا: وقال يعقوب بن حممد الزهري عن عبد العزيز بن أيب حازم قال
  .رجع

حج صفوان فذهبت مبىن فسألت عنه فقيل يل إذا دخلت مسجد اخليف فأت املنارة فانظر أمامها قليال شيخاً إذا رأيته : قال ابن عيينة
نا بشيخ كما رأيته علمت أنه علمت أنه خيشى اهللا تعاىل فهو صفوان بن سليم فما سألت عنه أحداً حىت جئت كما قالوا فإذا أ

  .خيشى اهللا فجلست إليه فقلت أنت صفوان بن سليم؟ قال نعم

  .وحج صفوان بن سليم وليس معه إال سبعة دنانري فاشترى ا بدنة: قال

  .احلج". والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري: "فقيل له يف ذلك فقال إين مسعت اهللا يقول

ثقفي عن املنكدر بن حممد قال كنا مع صفوان بن سليم يف جنازة وفيها أيب وأبو حازم وذكر نفرا من العباد فلما حممد بن يعلى ال
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  .صلي عليها قال صفوان أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إىل دعاء من خلف بعده قال فأبكى واهللا القوم مجيعاً

يف املوت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا وإن : ة مسعت صفوان بن سليم يقوليعقوب بن حممد الزهري عن أيب زهرة موىل بين أمي
  .كان ذا غصص وكرب مث ذرفت عيناه

    

قدامة بن حممد اخلشرمي عن حممد بن صاحل التمار قال كان صفوان ابن سليم يأيت البقيع يف األيام فيمر يب فاتبعته ذات يوم وقلت 
رب منها فلم يزل يبكي حىت رمحته وظننت أنه قرب بعض أهله ومر يب مرة أخرى فاتبعته ألنظرن ما يصنع فقنع رأسه وجلس إىل ق

فقعد إىل جنب قرب غريه ففعل مثل ذلك فذكرت ذلك حملمد بن املنكدر وقلت إمنا ظننت أنه قرب بعض أهله فقال حممد كلهم أهله 
مث جعل حممد مير يب فيأيت البقيع فسلمت عليه ذات يوم وإخوته إمنا هو رجل حيرك قلبه بذكر األموات كلما عرضت له قسوة قال 

  .فقال اأا نفعك موعظة صفوان؟ فظننت أنه انتفع مبا ألقيت إليه منها

مسعت سفيان بن عيينة وأعانه على احلديث أخوه قال حلف صفوان أال يضع جنبه باألرض حىت يلقى اهللا : قال أبو غسان النهدي
اما فلما حضرته الوفاة واشتد به الرتع والعلز وهو جالس فقالت ابنته يا أبة لو وضعت جنبك فمكث على ذلك أكثر من ثالثني ع

  .فقال يا بنية إذا ما وفيت هللا بالنذر واحللف فمات وأنه جلالس

ا فأخربين احلفار الذي حيفر قبور أهل املدينة قال حفرت قرب رجل فإذا أنا قد وقعت على قرب فوافيت مججمة فإذ: قال سفيان
  .السجود قد أثر يف عظام اجلمجمة فقلت ألنسان قرب من هذا؟ فقال أو ما تدري؟ هذا قرب صفوان بن سليم

قال صفوان بن سليم أعطي اهللا عهدا أن ال أضع جنيب على فراش حىت أحلق بريب : وروى سهل بن عاصم عن حممد بن منصور قال
 فلما نزل به املوت قيل له رمحك اهللا أال تضطجع؟ قال ما وفيت هللا فبلغين أن صفوان عاش بعد ذلك أربعني سنة مل يضع جنبه

  .بالعهد إذا فأسند فما زال كذلك حىت خرجت نفسه قال ويقول أهل املدينة إنه بقيت جبهته من كثرة السجود

الته قالت ساعة وقال ابن أيب حازم دخلت مع أيب على صفوان وهو يف مصاله فما زال به أيب حىت رده إىل فراشه فأخربته مو
خرجتم مات وروى كثري بن حيىي عن أبيه قال قدم سليمان بن عبد امللك املدينة وعمر بن عبد العزيز عامل عليها قال فصلى بالناس 

بالظهر مث فتح باب املقصورة واستند إىل احملراب واستقبل الناس بوجهه فنظر إىل صفوان بن سليم فقال لعمر من هذا؟ ما رأيت 
اً منه قال صفوان قال يا غالم كيس فيه مخس مئة دينار فأتاه به فقال خلادمه اذهب ا إىل ذلك القائم فأتى حىت جلس أحسن مست

إىل صفوان وهو يصلي مث سلم فأقبل عليه فقال ما حاجتك؟ قال يقول أمري املؤمنني استعن ذه على زمانك وعيالك فقال صفوان 
ن بن سليم؟ قال بلى قال فإليك أرسلت قال اذهب فاستثبت فوىل الغالم وأخذ صفوان لست الذي أرسلت إليه قال ألست صفوا

  .نعليه وخرج فلم يرا حىت خرج سليمان من املدينة

  .قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن منري وعدة مات صفوان سنة اثنتني وثالثني ومئة

  .قال أبو حسان الزيادي عاش اثنتني وسبعني سنة

  .نة قال أىل صفوان أن ال يضع جنبه إىل األرض حىت يلقى اهللا تعاىلوعن ابن عيي

أخربنا أبو الفضل أمحد بن هبة اهللا بن عساكر بسفح قاسيون أنبأنا املؤيد ابن حممد الطوسي إجازة أنبأنا هبة اهللا بن سهل أنبأنا أبو 
 إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب أمحد بن أيب بكر عثمان سعيد بن حممد البحريي أنبأنا أبو علي زاهر بن أمحد الفقية أنبأنا
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غسل اجلمعة : "الزهري أنبأنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
حلمال عن احلسن بن أخرجه مسلم وأبو داود عن أصحاب مالك ورواه النسائي عن هارون بن عبد اهللا ا" واجب على كل حمتلم

سوار عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب بكر بن املنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب عبد 
  .الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه رضي اهللا عنه فاعتبار العدد كأن شيخنا رواه باإلجازة عن النسائي وهللا املنة

  ي عزيد بن جبير الطائ

  .الكويف من ثقات التابعني حديثه عن ابن عمر يف الصحاح وروى عن خشف بن مالك وأيب يزيد الضيب

  .حدث عنه حجاج بن أرطاة وشعبة والثوري وإسرائيل وزهري وأبو عوانة وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني وقال أمحد بن حنبل صاحل احلديث وقال النسائي وغريه ليس به بأس

  .ه سبعة أحاديث وقد وهم العجلي إذ يقول ليس بتابعيجمموع ما ل: قلت

  الماجشون

  .اإلمام احملدث أبو يوسف يعقوب بن دينار أو ابن ميمون وهو ابن أيب سلمة املدين موىل آل املنكدر التيمي

    

  .ن عبد اهللامسع ابن عمر وعمر بن عبد العزيز واألعرج وعنه ابناه يوسف وعبد العزيز وابن أخيه اإلمام عبد العزيز ب

  .قال ابن سعد هو وبنوه يلقبون باملاجشون وهو بالفارسية املورد

قال مصعب بن عبد اهللا كان يعلم الغناء ويتخذ القيان ظاهر أمره وكان جيالس عروة وجيالس عمر بن عبد العزيز باملدينة مث وفد 
املغتسل مث أفاق وعاش وله يف ذلك حكاية يف تاريخ عليه فقال إنا تركناك حني تركنا لبس اخلز وقد تويف أبو يوسف ووضع على 

  .دمشق مث تويف سنة نيف وعشرين ومئة وله يف الكتب الستة وقلما روى ومل يضعف

  الوليد بن يزيد

  .ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم اخلليفة أبو العباس الدمشقي األموي

للوليد نيف عشرة سنة فعقد له أبوه بالعهد من بعد هشام بن عبد ولد سنة تسعني وقيل سنة اثنتني وتسعني ووقت موت أبيه كان 
  .امللك فلما مات هشام سلمت إليه اخلالفة

قال أمحد بن حنبل يف مسنده حدثنا أبو املغرية حدثنا ابن عياش حدثين األوزاعي وغريه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر 
مسيتموه بأمساء فراعنتكم ليكونن يف هذه األمة رجل : " النيب صلى اهللا عليه وسلمولد ألخي أم سلمة ولد فسموه الوليد فقال: قال

رواه الوليد واهلقل ومجاعة عن األوزاعي فأرسلوه وما ذكروا عمر ويف لفظ " يقال له الوليد هلو أشد هلذه األمة من فرعون لقومه
  ". له الوليدسيكون يف األمة فرعون يقال"وجاء بإسناد ضعيف " هلو أضر على أميت"

  .كان من أمجل الناس وأشعرهم وأشدهم: صف يل الوليد قلت: قال يل الرشيد: قال مروان بن أيب حفصة
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  .حج الوليد وهو ويل عهد سنة ست عشرة: قال الليث

  .وللوليد من البنني عثمان واحلكم املذبوحني يف احلبس ويزيد والعباس وعدة بنات

 أبيه كان الزهري يقدح أبداً عند هشام يف الوليد ويذكر أموراً عظيمة حىت يذكر الصبيان وأنه حدثنا ابن أيب الزناد عن: الواقدي
  .خيضبهم ويقول جيب خلعه فال يقدر هشام ولو بقي الزهري لفتك به الوليد

  : أراد هشام خلع الوليد فقال الوليد: قال الضحاك بن عثمان احلزامي

   الرحمن ذو الفضل والمنجزاك بها  يداً من منعم لو شكرتها كفرت

 كنت ذا حزم لهدمت ما تبني ولو  تبني جاهداً في قطيعتي رأيتك

 ويحهم إن مت من شر ما تجني فيا  أراك على الباقين تجني ضغينة

 ليت أنا حين يا ليت ال تغني أال  بهم يوماً وأكثر قيلهم كأني

نظرنا فوجدناك متلك سبع سنني فقلت كذبا حنن أعلم باآلثار بل :  لهكنت عند الوليد بن يزيد فقال منجمان: قال محاد الرواية
يغرين واهللا ألجبني املال من حله جباية من يعيش األبد وألصرفنه : ال ما قاال يكسرين وال ما قلت: متلك أربعني سنة فأطرق مث قال
  .يف حقه صرف من ميوت الغد

  .ن ا وراسلها فأبتأن الوليد رأى نصرانية امسها سفرى فج: وعن العتيب

مجعت من أخبار الوليد وشعره الذي ضمنه ما فجر به من خرقه وسخفه ومحقه وما صرح به من اإلحلاد يف القرآن : قال املعاىف
  .والكفر باهللا

 فهم أشرب فوق الكعبة: أراد الوليد بن يزيد احلج وقال: حدثنا سليمان بن أيب شيخ حدثنا صاحل بن سليمان قال: أمحد بن زهري
  .قوم بقتله فحذره خالد القسري فقال ممن؟ فامتنع أن يعرفه قال ألبعثن بك إىل يوسف بن عمر قال وإن فبعث إليه فعذبه وأهلكه

مصعب الزبريي عن أبيه قال كنت عند املهدي فذكر الوليد بن يزيد فقال رجل كان زنديقا قال مه خالفة اهللا أجل من أن جيعلها 
  .يف زنديق

  .هشام القحذمي عن أبيه قال ملا أحاطو بالوليد نشر املصحف وقال أقتل كما قتل ابن عمي عثمانالوليد بن 

قال ملا اجتمعوا على قتل الوليد قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد فشاور أخاه العباس فنهاه فخرج يزيد يف : وقال عبد اهللا بن واقد اجلرمي
ا واليها ومحل يزيد األموال على العجل وعقد راية البن عمه عبد العزيز وأنفق أربعني نفساً ليالً فكسروا باب املقصورة وربطو

األموال يف ألفي رجل فتحارب هم وأعوان الوليد مث احناز أعوان الوليد إىل يزيد مث نزل يزيد حصن البخراء فقصده عبد العزيز 
 قتلة قوم لوط ارموه باحلجارة فدخل القصر فأحاطوا به وب أثقاله فانكسر أوال عبد العزيز مث ظهر ونادى مناد اقتلوا عدو اهللا

وتدلوا إليه فقتلوه وقالوا إمنا ننقم عليك انتهاك ما حرم اهللا وشرب اخلمر ونكاح أمهات أوالد أبيك ونفد إىل يزيد بالرأس وكان قد 
  .جعل ملن أتاه به مئة ألف

    

 فنظر إليه أخوه سليمان فقال بعدا له كان شروبا للخمر ماجنا لقد وقيل سبقت كفه رأسه بليلة فنصب رأسه على رمح بعد اجلمعة
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  .راودين على نفسي

قيل عاش ستاً وثالثني سنة وكان مصرعه يف مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين ومئة فتملك سنة وثالثة أشهر وأمه هي بنت حممد 
  .أعلمبن يوسف الثقفي أمري اليمن أخي احلجاج ونقل عنه املسعودي مصائب فاهللا 

  -4م، - الفأفاء 

  .اإلمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية القرشي املخزومي الكويف الفأفاء

  .حدث عن سعيد بن املسيب وأيب بردة والشعيب وموسى بن طلحة وعروة بن الزبري

  . بين العباس فقتل ا مع األمري ابن هبريةوعنه ابنه عبد اهللا وشعبة والثوري وزائدة وهشيم وآخرون هرب إىل واسط من

  .وقد روى عنه عمرو بن دينار مع تقدمه وثقه أمحد وابن معني وكان مرجئاً ينال من علي رضي اهللا عنه

  .قتل يف أواخر سنة اثنتني وثالثني ومئة وهو من عجائب الزمان كويف ناصيب ويندر أن جتد كوفياً إال وهو يتشيع

أهل سنة وهم أولو العلم وهم حمبون للصحابة كافون عن اخلوض فيما : ر األول بعد وقعة صفني على أقساموكان الناس يف الصد
شجر بينهم كسعد وابن عمر وحممد بن سلمة وأمم مث شيعة يتوالون وينالون ممن حاربوا عليا ويقولون إم مسلمون بغاة ظلمة مث 

سالم علي وسابقيه ويقولون خذل اخلليفة عثمان فما علمت يف ذلك الزمان نواصب وهم الذين حاربوا عليا يوم صفني ويقرون بإ
شيعيا كفر معاوية وحزبه وال ناصبيا كفر عليا وحزبه بل دخلوا يف سب وبغض مث صار اليوم شيعة زماننا يكفرون الصحابة 

  .ما علمت فيهم من يكفر عليا وال صحابياويربؤون منهم جهال وعدوانا ويتعدون إىل الصديق قاتلهم اهللا وأما نواصب وقتنا فقليل و

  يزيد بن الوليد

ابن عبد امللك بن مروان اخلليفة أبو خالد القرشي األموي الدمشقي امللقب بالناقص لكونه نقص عطاء األجناد توثب على ابن عمه 
  .تع وال بلع ريقهالوليد بن يزيد ومت له األمر كما مر واستوىل على دار اخلالفة يف سنة ست وعشرين ولكنه ما م

ذكر سليمان بن أيب شيخ أن قتيبة بن مسلم األمري غزا مبا وراء النهر فظفر بابنيت فريوز بن امللك يزدجرد فبعث ما إىل احلجاج 
فبعث منهما بشاهفرند إىل الوليد فولدت له يزيد وجدة فريوز هي بنت خاقان ملك الترك وأمهما هي ابنة قيصر عظيم الروم فكان 

  : ر ويقوليفتخ

 جدي وجدي خاقان وقيصر  أنا ابن كسرى وأبي فمروان

إين واهللا ما خرجت أشراً : حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أبيه أن يزيد بن الوليد خطب عند قتل الوليد فقال: قال خليفة بن خياط
يب ولكن خرجت غضباً هللا ولدينه وداعيا إىل وال بطراً وال حرصاً على الدنيا وال رغبة يف امللك إين لظلوم لنفسي إن مل يرمحين ر

كتاب اهللا وسنة نبيه حني درست معامل اهلدى وطفىء نور أهل التقوى وظهر اجلبار املستحل للحرمة والراكب البدعة فأشفقت إذا 
ين فأراح اهللا غشيكم ظلمه أن ال يقلع عنكم من ذنوبكم وأشفقت أن يدعو أناساً إىل ما هو عليه فاستخرت اهللا ودعوت من أجاب

  .منه البالد والعباد

أيها الناس إن لكم عندي إن وليت أن ال أضع لبنة على لبنة وال أنقل ماال من بلد إىل بلد حىت أسد الثغور فإن فضل شيء رددته إىل 
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فال بيعة يل عليكم البلد الذي يليه حىت تستقيم املعيشة وتكون فيه سواء فإن أردمت بيعيت على الذي بذلت لكم فأنا لكم وإن ملت 
  .وإن رأيتم أقوى مين عليها فأردمت بيعته فأنا أول من يبايع ويدخل يف طاعته وأستغفر اهللا يل ولكم

أول من خرج بالسالح يف العيد يزيد بن الوليد خرج بني صفني من اخليل يف السالح من باب احلصن : قال عثمان بن أيب العاتكة
  .إىل املصلى

ي أن يزيد الناقص قال يا بين أمية إياكم والغناء فإنه ينقص احلياء ويزيد يف الشهوة ويهدم املروءة وينوب عن وعن أيب عثمان الليث
  .اخلمر فإن كنتم ال بد فاعلني فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزىن

القدر ومحلهم عليه وقرب غيالن ملا ويل يزيد بن الوليد دعا الناس إىل : مسعت الشافعي يقول: حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  .كان غيالن قد صلبه هشام قبل هذا الوقت مبدة: القدري أو قال أصحاب غيالن قلت

مات يزيد الناقص يف سابع ذي احلجة سنة ست وعشرين ومئة فكانت دولته ستة أشهر ومات وكان شاباً أمسر حنيفاً حسن الوجه 
  .يم بن الوليد ودفن بباب الصغري ساحمه اهللاوقيل مات بالطاعون وبويع من بعده أخوه إبراه

    

إن لقبه الشاكر هللا ولد سنة مثانني وتويف يوم األضحى بالطاعون بدمشق وآخر ما تكلم به : وقال ابن الفوطي يف معجم األلقاب
 مروان احلمار واحسرتاه وا أسفاه ودفن بباب الفراديس وكان مربوعاً أمسر خفيف العارضني فصيحاً شديد العجب يقال نبشه

  .وصلبه وهو عند املعتزلة أفضل من عمر ابن عبد العزبز للمذهب

  .وليزيد من األوالد خالد والوليد وعبد اهللا وعبد الرمحن وأصبغ وأبو بكر وعبد املؤمن وعلي

  إبراهيم بن الوليد

  .ابن عبد امللك اخلليفة أبو إسحاق القرشي األموي

  . أبيض مجيالً وسيماً طويالً إىل السمنيوبع بدمشق عند موت أخيه يزيد وكان

إي : قال معمر رأيت رجالً من بين أمية يقال له إبراهيم بن الوليد جاء إىل الزهري بكتاب عرضه عليه مث قال أحدث به عنك؟ قال
  .لعمري فمن حيدثكموه غريي

اءك يسألونك حبق اهللا ملا وليت األمر أخاك حضرت يزيد بن الوليد ملا احتضر فأتاه قطن فقال أنا رسول من ور: قال برد بن سنان
أمر يتك عن الدخول : إبراهيم فغضب وقال بيده على جبهته أنا أويل إبراهيم مث قال يل يا أبا العالء إىل من ترى أن أعهد؟ قلت

لعهد ودعا ناسا فيه فال أشري عليك يف آخره قال وأغمي عليه حىت حسبته قد قضى فقعد قطن فافتعل كتابا على لسان يزيد با
  .فاستشهدهم عليه وال واهللا ما عهد يزيد شيئاً

  .قال أبو معشر مكث إبراهيم بن الوليد سبعني ليلة مث خلع ووليها مروان احلمار

وعاش إىل سنة اثنتني وثالثني ومئة مسجوناً وكان ذا شجاعة وأمه بربرية ومل يستقم له أمر فكان مجاعة يسلمون عليه : قلت
  : ائفة باإلمرة وامتنع مجاعة من بيعته وقيلباخلالفة وط

  أال إن أمراً أنت واليه ضائع  يبايع إبراهيم في كل جمعة
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أقبل مروان يف مثانني ألفاً فجهز إبراهيم حلربه سليمان بن هشام يف مئة ألف فالتقوا فازم سليمان إىل : قال أمحد بن زهري عن رجاله
ليد وأقبلت خيل مروان فاختفى إبراهيم وب بيت املال ونبش يزيد الناقص وصلب على دمشق فقتلوا عثمان واحلكم ولدي الو

  .باب اجلابية ومتكن مروان فأمن إبراهيم وسليمان بن هشام وإلبراهيم أربعة أوالد مث قتل إبراهيم يوم وقعة الزاب ساحمه اهللا

  -م، د، ت، س- خالد بن أبي عمران 

  .ام القدوة قاضي إفريقية أبو عمر وقيل أبو حممد التونسيالتجييب موىل عمرو بن حارثة اإلم

  .حدث عن عروة بن الزبري وسليمان بن يسار وحنش الصنعاين والقاسم ابن حممد ووهب بن منبه وسامل بن عبد اهللا وعدة

لليث وحيوة بن شريح روى عنه سعيد بن يزيد وحيىي بن سعيد األنصاري وهو من أقرانه وطلحة بن أيب سعيد وعبيد اهللا بن زحر وا
  .وعبد اهللا بن هليعة وآخرون

  .وكان فقيه أهل املغرب ثقة ثبتاً صاحلاً ربانياً يقال كان جماب الدعوة

خرجت الصفرية بإفريقية يوم القرن فربز خالد بن أيب عمران للقتال فربز إليه رئيس القوم فالن الزنايت : قال روين بن خالد الصديف
  .فقتله خالد

مللك بن أيب كرمية قال صحبت خالد بن أيب عمران ومشيت خلفه فالتفت إيل وقال يل يا بين إن للصحبة أمانة وإن هلا وعن عبد ا
  .خيانة وإين أذكر اهللا تعاىل فاذكره

دعا خالد بن أيب عمران وأمنا مث قرأ سجدة وسجد بنا فقال اللهم إن كنت استجبت لنا فأرنا عالمة : وعن حيوة بن شريح قال
  .ع رجل رأسه فإذا بنور ساطع فقيل إن الرجل حيوةفرف

  .تويف خالد سنة مخس وعشرين وقيل سنة سبع وعشرين ومئة

  إبراهيم اإلمام

هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن حرب األمة عبد اهللا بن العباس اهلامشي كان باحلميمة من البلقاء عهد إليه أبوه 
  .مار فقتلهباألمر وعلم به مروان احل

  .روى عن جده وعن عبد اهللا بن حممد بن احلنفية

  .وعنه مالك بن اهليثم وأخواه السفاح واملنصور وأبو مسلم

قال ابن سعد تويف يف السجن سنة إحدى وثالثني ومئة عن مثان وأربعني سنة وكانت شيعتهم خيتلفون إليه ويكاتبونه من خراسان 
  .فآخذه لذلك مروان

ى حممد بن علي إىل ابنه إبراهيم فسمي باإلمام بعد أبيه وانتشرت دعوته خبراسان ووجه إليها بأيب مسلم واليا على أوص: قال اخلطيب
  .دعاته فظهر هناك فكان يدعو إىل طاعة اإلمام من غري تصريح بامسه إىل أن ظهر أمره ووقف مروان على أمره فأخذ إبراهيم وقتله

    

لم يكاتبه فقدم رسوله فرآه عربيا فصيحاً فغمه ذلك فكتب إيل أيب مسلم أمل أك عن أن يكون كان أبو مس: قال صاحل بن سليمان
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رسولك عربيا يطلع على أمرك فإذا أتاك فاقتله فأحس الرسول مث قرأ الكتاب فذهب به إىل مروان فأخذ إبراهيم فغمه حبران يف 
  .مرفقة

ن سببا ألخذه ويقال أتته عجوز هامشية تسترفده فوصلها مبال جزيل ويقال إن إبراهيم حضر املوسم يف حشمه فشهر نفسه فكا
  .واعتذر

  .ويذكر أن أبا مسلم صبغ خرقاً سوداً وشدها يف رمح وكانوا يسمعون

حبديث رايات سود من قبل املشرق فتاقت أنفسهم إىل ذلك وتبعه عبيد فقال من يتبعين فهو حر مث خرج م فوقعوا بعامل يف تلك 
  .لوه مث كثروا وملا قتل إبراهيم قال األمر بعدي البن احلارثية يعين السفاحالكورة فقت

  -، خ، تبعا4ًم، - أبو الزبير 

  .حممد بن مسلم بن تدرس اإلمام احلافظ الصدوق أبو الزبري القرشي األسدي املكي موىل حكيم بن حزام

  . الطفيل وابن الزبري وحديثه عن عائشة أظنه منقطعاًروى عن جابر بن عبد اهللا وابن عباس وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو وأيب

وروى عن طاووس وسعيد بن جبري وعطاء وأيب صاحل ذكوان وسفيان بن عبد الرمحن الثقفي وعبيد بن عمري واألعرج وعكرمة 
  .ونافع بن جبري وعدة

لح بن عبد اهللا وخصيف وسلمة بن وعنه عطاء بن أيب رباح شيخه والزهري وليث بن أيب سليم وأيوب وإمساعيل بن أمية وأج
كهيل واألعمش وعبيد اهللا بن عمر وعمار الدهين وهشام بن عروة وموسى بن عقبة وهشام الدستوائي وقرة بن خالد وحجاج بن 

أيب عثمان وأشعث بن سوار وزيد بن أيب أنيسة وشعبة والسفيانان والليث ومالك وابن هليعة وأبو عوانة وعبد اهللا بن املؤمل 
  .خزومي وابن عجالن وابن جريج وهشام بن سعد ويزيد بن إبراهيم وهشيم ومعقل بن عبيد اهللا وخلق كثريامل

  .روى ابن عيينة عن أيب الزبري قال كان عطاء يقدمين إىل جابر أحفظ هلم احلديث

  .وعن يعلى بن عطاء قال حدثين أبو الزبري وكان أكمل الناس عقالً وأحفظهم

  . فكان إذا روى عنه قال حدثنا أبو الزبري وأبو الزبري أبو الزبري قال أمحد بن حنبل يضعفه بذلكوأما أيوب السختياين

وقال حيىي بن معني والنسائي ومجاعة ثقة وأما أبو زرعة وأبو حامت والبخاري فقالوا ال حيتج به وقد أخرج البخاري يف صحيحه أليب 
  .الزبري مقروناً بغريه

  .يف نفسه ثقة إال أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيفقال أبو أمحد بن عدي هو 

  .قلت هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة وقد عيب أبو الزبري بأمور ال توجب ضعفه املطلق منها التدليس

  .ترجح يف امليزانوقد روى حممد بن جعفر املدائين عن ورقاء قلت لشعبة مل تركت حديث أيب الزبري؟ قال رأيته يزن ويس

وروى أبو داود عن شعبة قال مل يكن يف الدنيا شيء أحب إيل من رجل يقدم من مكة فأسأله عن أيب الزبري قال فقدمت مكة 
فسمعت من أيب الزبري فبينا أنا عنده إذ سأله رجل عن مسألة فرد عليه فافترى عليه فقلت تفتري يا أبا الزبري على رجل مسلم فقال 

  .ومن يغضبك تفتري عليه؟ ال رويت عنك أبداً فكان شعبة يقول يف صدري أليب الزبري أربع مئة حديث:  قلتإنه أغضبين

  .وأما أبو عمر احلوضي فقال قيل لشعبة مل تركت أبا الزبري؟ قال رأيته يسيء الصالة فتركت الرواية عنه
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  .رأيت شرطياً بيده خشبة فقلت ما لقي منك أبو الزبريقال عمر بن عيسى بن يونس عن أبيه قال يل شعبة لو رأيت أبا الزبري ل

يف نفسي لو عاودته فسألته : سعيد بن أيب مرمي حدثنا الليث قال قدمت مكة فجئت أبا الزبري فدفع إيل كتابني وانقلبت ما مث قلت
 على ما مسعت فأعلم يل على أمسع هذا كله من جابر فرجعت فسألته فقال منه ما مسعت منه ومنه ما حدثت عنه فقلت له أعلم يل

  .هذا الذي عندي

قال نعيم بن محاد قال سفيان جاء رجل إىل أيب الزبري ومعه كتاب سليمان اليشكري فجعل يسأل أبا الزبري فيحدث بعض احلديث 
  .مث يقول انظر كيف هو يف كتابك قال فيخربه مبا يف الكتاب فيحدثه كما يف الكتاب

ثنا سفيان قال جئت أبا الزبري أنا ورجل وكنا إذا سألنا عن احلديث فتعاىي فيه قال انظروا يف الصحيفة وقال أبو مسلم املستملي حد
  .كيف هو؟

  .حممد بن حيىي العدين عن ابن عيينة قال ما تنازع أبو الزبري وعمرو بن دينار قط عن جابر إال زاد عليه أبو الزبري

  . عن أيب الزبري فقال ثقة ثبتقال حممد بن عثمان العبسي سألت علي بن املديين

    

  .وقال عثمان بن سعيد سألت حيىي أميا أحب إليك أبو الزبري أو ابن املنكدر؟ فقال كالمها ثقتان

وقال أبو حممد بن حزم فال أقبل من حديثه إال ما فيه مسعت جابر وأما رواية الليث عنه فأحتج ا مطلقا ألنه ما محل عنه إالما مسعه 
  .مدة ابن حزم حكاية الليث مث هي دالة على أن الذي عنده إمنا هو مناولة فاهللا أعلم أمسع ذلك منه أم المن جابر وع

  .قال ابن عون ما أبو الزبري بدون عطاء بن أيب رباح؟

  .قلت ما توقف يف الرواية عنه سوى شعبة قد روى عنه مثل أيوب ومالك وقد قال عطاء كان أبو الزبري أحفظنا

  .مسعت الشافعي وقد احتج عليه رجل حبديث عن أيب الزبري فضعفه وقال أبو الزبري حيتاج إىل دعامة: د األعلىيونس بن عب

  .مسعت هشيما يقول مسعت من أيب الزبري فأخذه شعبة فمزقه: وقال نعيم بن محاد

  .خذ عنهقال يل شعبة ال تكتب عن أيب الزبري فإنه ال حيسن يصلي مث ذهب هو فأ: سويد بن عبد العزيز

أبو داود الطياليسي مسعت شعبة يقول الساعة خيرج الساعة خيرج حدثنا أبو الزبري عن جابر قال كنت يف الصف الثاين يوم صلى 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي

إذا : "هللا عليه وسلم قالاحملاريب وغريه قاال حدثنا احلسن بن عمرو الفقيمي عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى ا
  ".رأيت أميت اب الظامل أن تقول له إنك ظامل فقد تودع منهم

  .سفيان عن أيب الزبري قال كان عطاء يقدمين إىل جابر أحتفظ للقوم احلديث؟

ر أقدامهم يف احلسن بن سعيد اخلوالين حدثنا حيىي بن بكري حدثنا ابن هليعة عن أيب الزبري قال رأيت العبادلة يرجعون على صدو
  .الصالة ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وعبد اهللا بن عمرو

  .قال حيىي هو رأى الليث ومفضل بن فضالة

  .هشيم عن أيب الزبري عن جابر قال كان أحدنا يأيت الغدير وهو جنب فيغتسل يف ناحية

  ".دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام: "معاوية بن عمار عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  ".ثقة عن أيب الزبري عن جابر ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مثن الكلب والسنور

  .محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر ذحبنا يوم خيرب اخليل

  ".ال حيل ألحد حيمل السالح مبكة: "أبو الزبري عن جابر مرفوعاً

  .م امرأة أعجبته فأتى أهله زينبرأى عليه السال: وبه

  .ى عن جتصيص القبور: وبه

  .فهذه غرائب وهي يف صحيح مسلم

  .أخرجه مسلم وهو عندي منقطع" زار البيت ليالً: "حديث الثوري عن أيب الزبري عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".تفطرونفطركم يوم "وأخرج أبو داود أليب الزبري عن أيب هريرة حديث 

أخربين حممد بن عثمان اخلشاب أخربنا أمحد بن حممد الفقيه أخربتنا عني الشمس الثقفية أنبأنا حممد بن علي أنبأنا أبو طاهر بن عبد 
الرحيم أنبأنا أبو الشيخ حدثنا ابن أيب حامت حدثنا علي بن حرب حدثنا عتيق بن يعقوب الزبريي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن 

بن طهمان عن أيب الزبري مسعت أبا أسيد وابن عباس يفيت الدينار بالدينارين فأغلظ له أبو أسيد فقال ابن عباس ما كنت أظن إبراهيم 
: أحداً يعرف قرابيت من رسول اهللا يقول مثل هذا يا أبا أسيد فقال له أبو أسيد أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".هم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعري بصاع شعري وصاع ملح بصاع ملح ال فضل بني ذلكالدينار بالدينار والدر"

  .فقال ابن عباس هذا الذي كنت أقوله برأيي ومل أمسع فيه بشيء مل خيرجوه يف الكتب الستة

  .نيف على الثماننيقال أبو حفص الفالس وغريه مات أبو الزبري سنة مثان وعشرين ومئة ومل يذكروا له مولدا ولعله 

  محمد بن عبد الرحمن ع

  .ابن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة بن عدس أمري املدينة أبو عبد اهللا األنصاري النجاري املدين

  .جاء مرة ابن أسعد بن زرارة بدل سعد فأسعد جده لألم فأما جد جده سعد فله صحبة وقيل لعبد الرمحن بن سعد صحبة أيضاً

مد عن عمته عمرة الفقيهة وعن خاله حيىي بن أسعد وهو صحايب فيما قيل وعن األعرج وابن كعب بن مالك وحممد بن حدث حم
  .عمرو بن حسن ومجاعة

  .حدث عنه حيىي بن أيب كثري وحيىي بن سعيد األنصاري ومها من أقرانه وشعبة بن احلجاج وسفيان بن عيينة وآخرون

  .دينة لعمر بن عبد العزيزوثقه ابن سعد وغريه وويل إمرة امل

  .تويف يف سنة أربع وعشرين ومئة رمحه اهللا

  أبو حمزة القصاب

  .هو عمران بن أيب عطاء الواسطي

    

  .مسع ابن عباس وحممد بن احلنفية وهو قليل احلديث صدوق
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  .حدث عنه سفيان وشعبة وأبو عوانة وهشيم وآخرون والؤه لبين أسد

  ".ال أشبع اهللا بطنه: "مسلم حديثلينه أبو زرعة والنسائي له يف 

  الكميت

  .ابن زيد األسدي الكويف مقدم شعراء وقته قيل بلغ شعره مخسة آالف بيت

  .روى عن الفرزدق وأيب جعفر الباقر

  .وعنه والبة بن احلباب وأبان بن تغلب وحفص القارىء

  .وفد على يزيد بن عبد امللك وعلى أخيه هشام

  . أسد منقبة غري الكميت لكفاهم حببهم إىل الناس وأبقى هلم ذكراًقال أبو عبيدة لو مل يكن لبين

  .وقال أبو عكرمة الضيب لوال شعر الكميت مل يكن للغة ترمجان

كان عم الكميت رئيس أسد وكان الكميت شيعيا مدح علي بن احلسني فأعطاه من عنده ومن بين هاشم أربع مئة ألف : وقيل
ل لو وصلتين بدانق لكان شرفاً ولكن أحسن إيل بثوب يلي جسدك أتربك به فرتع ثيابه كلها وقال خذ هذه يا أبا املستهل فقا

  .فدفعها إليه ودعا له فكان الكميت يقول ما زلت أعرف بركة دعائه

كن وقف الكميت وهو صيب على الفرزدق وهو ينشد فقال يا غالم أيسرك أين أبوك؟ قال أما أيب فال أبغي به بدالً ول: قال املربد
  .يسرين أن تكون أمي فحصر الفرزدق وقال ما مر يب مثلها

  : قال ابن عساكر ولد سنة ستني ومات سنة ست وعشرين ومئة وهو القائل

 بذلك من تطعم أو ذق سائل  فيه حالوة ومرارة والحب

  فيما مضى أحد إذا لم يعشق  ذاق بؤس معيشة ونعيمها ما

  -د، ت، ق- زيد بن علي 

علي بن أيب طالب أبو احلسني اهلامشي العلوي املدين أخو أيب جعفر الباقر وعبد اهللا وعمر وعلي وحسني وأمه أم ابن احلسني بن 
  .ولد

  .روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر وعروة بن الزبري

  .دوعنه ابن أخيه جعفر بن حممد وشعبة وفضيل بن مرزوق واملطلب ابن زياد وسعيد بن خثيم وابن أيب الزنا

  .وكان ذا علم وجاللة وصالح هفا وخرج فاستشهد

وفد على متويل العراق يوسف بن عمر فأحسن جائزته مث رد فأتاه قوم من الكوفة فقالوا ارجع نبايعك فما يوسف بشيء فأصغى 
  .إليهم وعسكر فربز حلربه عسكر يوسف فقتل يف املعركة مث صلب أربع سنني

  .ىب عليه وأغلظ لهوقال الفسوي كلم هشاماً يف دين فأ

جاءت الرافضة زيداً فقالوا تربأ من أيب بكر وعمر حىت ننصرك قال بل أتوالمها قالوا إذاً نرفضك فمن مث قيل : قال عيسى بن يونس
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  .هلم الرافضة وأما الزيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه

  :  هشام وكذبه قال من أحب احلياة ذل وقالوذكر إمساعيل السدي عنه قال الرافضة حزبنا مرقوا علينا وقيل ملا انتهزه

  ويرهب السيف أو وخز القنا هتفا  المحكم ما لم يرتقب حسدا إن

 على عجل أو عاش فانتصفا موتاً  عاذ بالسيف القى فرجة عجباً من

  .عاش نيفاً وأربعني سنة وقتل يوم ثاين صفر سنة اثنتني وعشرين ومئة رمحه اهللا

بكر العتكي عن جرير بن حازم قال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم كأنه متساند إىل خشبة زيد بن علي وروى عبد اهللا بن أيب 
قال عباد الرواجين أنبأنا عمرو بن القاسم قال دخلت على جعفر الصادق وعنده ناس من ! وهو يقول هكذا تفعلون بولدي؟

أ منه كان واهللا أقرأنا لكتاب اهللا وأفقهنا يف دين اهللا وأوصلنا للرحم ما الرافضة فقلت إم يربؤون من عمك زيد فقال برأ اهللا ممن ترب
  .تركنا وفينا مثله

مث قال " وسيجزي اهللا الشاكرين"وروى هاشم بن الربيد عن زيد بن علي قال كان أبو بكر رضي اهللا عنه إمام الشاكرين مث تال 
  .الرباءة من أيب بكر هي الرباءة من علي

د قال ظهر ابن خلالد القسري على زيد بن علي ومجاعة أم عزموا على خلع هشام فقال هشام لزيد بن علي بلغين وعن معاذ بن أس
قال ليس بصحيح قال قد صح عندي قال أحلف لك قال ال أصدقك قال إن اهللا لن يرفع من قدر من حلف له باهللا ! عنك كذا؟

  .كرهفلم يصدق قال اخرج عين قال إذا ال تراين إال حيث ت

  : قلت خرج متأوال وقتل شهيداً وليته مل خيرج وكان حيىي ولده ملا قتل خبراسان فقال حيىي

  وليس لزيد بالعراقين طالب  لكل قتيل معشر يطلبونه

  .ثار حيىي خبراسان وكاد أن ميلك: قلت

  .يثم مل يعقب حيىيقال ابن سعد قتله سلم بن أحوز وأمه هي ريطة بنت عبد اهللا بن حممد بن احلنفية وقال اهل

    

وكان نصر بن سيار عامل خراسان قد بعث سلماً إىل حيىي فظفر به فقتله بعد حروب شديدة وزحوف مث أصاب حيىي بن زيد سهم 
يف صدغه فقتله فاحتزوا رأسه وبعثوا به إىل هشام بن عبد امللك إىل الشام وصلبت جثته جبوزجان مث أنزهلا أبو مسلم اخلراساين 

وكتب بإقامة النياحة عليه ببلخ أسبوعاً ومبرو وما ولد إذ ذاك ولد خبراسان من العرب واألعيان إال مسي حيىي ودعا أبو مسلم وواراه 
  .بديوان بين أمية فجعل يتصفح أمساء قتلة حيىي ومن سار يف ذلك البعث لقتاله فمن كان حياً قتله

  .ه اهللاوقال الليث بن سعد قتل حيىي سنة مخس وعشرين ومئة رمح

  سيار ع

  .ابن وردان اإلمام احلجة القدوة الرباين أبو احلكم الواسطي العرتي موالهم

  .حدث عن طارق بن شهاب وأيب وائل شقيق وأيب حازم األشجعي وعامر الشعيب وأكثر عنه
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  .حدث عنه شعبة ومسعر وسفيان الثوري وخلف بن خليفة وهشيم ابن بشري وآخرون

  .بت تويف سنة اثنتني وعشرين ومئةثقة ث: قال أمحد بن حنبل

  .وقد ذكره صاحب احللية فقال ومنهم املتعبد الصبار أبو احلكم سيار

  .قال هشيم دخلنا عليه وهو يبكي فقلنا ما يبكيك قال ما أبكى العابدين قبلي

 له مالك مثلك يلبس روى حمرز بن عون عن فضيل بن عياض قال دخل سيار أبو احلكم على مالك بن دينار يف ثياب جياد فقال
هذا اللباس فقال ثيايب تضعين عندك أو ترفعين؟ قال بل تضعك فقال هذا التواضع مث قال يا مالك إين أخاف أن يكون ثوباك قد 

  .أنزال بك من الناس ما مل يرتال بك من اهللا

  أبو إسحاق السبيعي ع

داين الكويف احلافظ شيخ الكوفة وعاملها وحمدثها مل أظفر له عمرو بن عبد اهللا بن ذي حيمد وقيل عمرو بن عبد اهللا بن علي اهلم
بنسب متصل إىل السبيع وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك ابن جشم بن حاشد بن جشم بن خريان بن 

  .نوف بن مهدان

  .وكان رمحه اهللا من العلماء العاملني ومن جلة التابعني

  .الفة عثمان ورأيت علي بن أيب طالب خيطبقال ولدت لسنتني بقيتا من خ

وروى عن معاوية وعدي بن حامت وابن عباس والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب جحيفة السوائي 
 رسول وسليمان بن صرد وعمارة بن رويبة الثقفي وعبد اهللا بن يزيد األنصاري وعمرو بن احلارث اخلزاعي وغريهم من أصحاب

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ورأى أيضاً أسامة بن زيد النبوي وقرأ القرآن على األسود بن يزيد وأيب عبد الرمحن السلمي وكان طالبة للعلم كبري القدر

وروى أيضاً عن علقمة بن قيس ومسروق بن األجدع والضحاك بن قيس الفهري وعمرو بن شرحبيل اهلمداين واحلارث األعور 
ة بن يرمي ومشر بن ذي اجلوشن وعمر بن سعد الزهري وعبيدة بن عمرو السلماين وعاصم بن ضمرة وعبد اهللا بن عتبة بن وهبري

مسعود وعمرو بن ميمون األودي وصلة بن زفر العبسي وسعيد بن وهب اخليواين وعبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي وحارثة بن 
حوص عوف بن مالك ومسلم بن نذير واألسود بن هالل وشريح القاضي وأيب مضرب وعبد اهللا بن معقل وصلة بن زفر وأيب األ

عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل وكميل بن زياد النخعي واملهلب بن أيب صفرة األمري واألسود بن هالل احملاريب وخلق كثري من 
  .كرباء التابعني تفرد باألخذ عن عدة منهم

خه والزهري وقتادة وصفوان ابن سليم وهم من أقرانه ومنصور واألعمش وزيد بن أيب حدث عنه حممد بن سريين وهو من شيو
أنيسة وزكريا ابن أيب زائدة ومسعر وسفيان ومالك بن مغول وشعبة بن احلجاج وولده يونس بن أيب إسحاق وحفيده إسرائيل 

ريق واحلسني ابن واقد واحلسن بن صاحل بن حي وزائدة بن قدامة وإمساعيل ابن أيب خالد وأشعث بن سوار واملسعودي وعمار بن ز
وإبراهيم بن طهمان وأبو وكيع اجلراح ابن مليح وجرير بن حازم ومحزة الزيات وفطر بن خليفة وورقاء بن عمر وشعيب بن 
و صفوان وشعيب بن خالد ورقبة بن مصقلة وزهري بن معاوية وأخوه حديج بن معاوية وأبو عوانة الوضاح وشريك القاضي وأب
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  .األحوص سالم بن سليم وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وخلق كثري

  .وهو ثقة حجة بال نزاع وقد كرب وتغري حفظه تغري السن ومل خيتلط

قرأ عليه القرآن عرضاً محزة بن حبيب فهو أكرب شيخ له يف كتاب اهللا تعاىل وغزا الروم يف دولة معاوية وقال سألين معاوية كم عطاء 
نعمة طائلة إذا حصل للفارس قدمياً وحديثاً يف الشهر ثالث مئة درهم : ثالث مئة يف الشهر يعين قال ففرضها يل قلت: لتأبيك؟ ق

  .مع نصيبه من املغامن

    

روى أبو إسحاق عن سبعني رجالً أو مثانني مل يرو عنهم غريه وأحصيت مشيخته حنوا من ثالث مئة شيخ : قال علي بن املديين
  . موضع آخر أربعمئة شيخ وقيل إنه مسع من مثانية وثالثني صحابياًوقال علي يف

  .قال أبو حامت هو يشبه الزهري يف الكثرة

  .وقال األعمش كان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا أبا إسحاق قالوا هذا عمرو القارىء الذي ال يلتفت

  .ابن فضيل عن أبيه قال كان أبو إسحاق يقرأ القرآن يف كل ثالث

  . سعد يف الطبقات هو عمرو بن عبد اهللا بن علي بن أمحد ابن ذي حيمد بن السبيع مث قال وأكثر من مساه مل يتجاوز أباهقال ابن

  .قال سفيان عن أيب إسحاق رأيت علياً رضي اهللا عنه أبيض الرأس واللحية

  .وقال شريك مسعته يقول ولدت يف سنتني من إمارة عثمان

و إسحاق قال غزوت يف زمن زياد يعين ابن أبيه ست غزوات أو سبع غزوات فمات قبل معاوية وعن أيب بكر بن عياش حدثنا أب
وما رأيت قط خرياً من زياد فقال له رجل وال عمر بن عبد العزيز؟ قال ما كان زمن زياد إال عرس رواه أبو القاسم البغوي عن 

  .حممد بن يزيد الكويف عن أيب بكر

  .زد أن عبد الوهاب احلافظ أخربه قال أنبأنا أبو حممد بن هزارمرد أنبأنا ابن حبابة حدثنا البغوي ذاأنبأنا غري واحد مسعوا ابن طرب

وبه إىل البغوي حدثنا حممود بن غيالن عن حيىي بن آدم قال قال أبو بكر بن عياش مسعت أبا إسحاق السبيعي يقول سألين معاوية 
ث مئة وكذلك كانوا يفرضون للرجل يف مثل عطاء أبيه مث قال أبو بكر ثالث مئة ففرض يل ثال: كم كان عطاء أبيك؟ قلت

  .فأدركت أبا إسحاق وقد بلغ عطاؤه ألف درهم من الزيادة

  .وقال شعبة كان أبو إسحاق أكرب من أيب البختري مل يدرك أبو البختري عليا ومل يره

 عن أيب إسحاق قال ضربين علي رضي اهللا عنه بالدرة عند وبه حدثنا عبدالرمحن بن صاحل األزدي حدثنا موسى بن عثمان احلضرمي
  .امليضأة

حدثنا أمحد بن زهري حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال قال أيب قم فانظر إىل أمري املؤمنني فإذا هو على املنرب 
ميص ومل يرفع يده فقال رجل يا أبا إسحاق أقنت شيخاً أبيض الرأس واللحية أجلح ضخم البطن ربعة عليه إزار ورداء ليس عليه ق

  .قال ال

  .حدثنا حممود حدثنا حيىي بن آدم حدثنا أبو بكر مسعت أبا إسحاق يقول زعم عبد امللك أين أكرب منه بثالث سنني يعين ابن عمري

لب العلم يف حياة عائشة حدثين شريح حدثنا سفيان عن أيب إسحاق مسعت صلة بن زفر منذ سبعني سنة قال هذا يدل على أنه ط
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  .وأيب هريرة

وقال ابن عيينة دخلت على أيب إسحاق فإذا هو يف قبة تركية ومسجد على باا وهو يف املسجد فقلت كيف أنت؟ قال مثل الذي 
 يسمع أصابه الفاجل ما ينفعين يد وال رجل فقلت أمسعت من احلارث؟ فقال يل ابنه يوسف هو قد رأى عليا رضي اهللا عنه فكيف مل

  .من احلارث فقلت يا أبا إسحاق رأيت علياً؟ قال نعم

  .قال سفيان واجتمع الشعيب وأبو إسحاق فقال له الشعيب أنت خري مين يا أبا إسحاق قال ال واهللا بل أنت خري مين وأسن مين

  .قال سفيان وقال أبو إسحاق كانوا يرون السعة عونا على الدين

  .ي حدثنا أبو بكر بن عياش مسعت أبا إسحاق يقول ما أقلت عيين غمضا منذ أربعني سنةوبه حدثنا أمحد بن عمران األخنس

نعم : تعرفين؟ قال فضيل قلت: حدثنا أمحد بن عمران حدثنا ابن فضيل حدثين أيب قال أتيت أبا إسحاق بعد ما كف بصره قال قلت
لو أنفقت ما يف األرض : "حدثين أبو األحوص عن عبد اهللاقال إين واهللا أحبك لوال احلياء منك لقبلتك فضمين إىل صدره مث قال 

  .األنفال نزلت يف املتحابني". مجيعاً ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم

قال يونس كان أيب يقرأ كل ليلة ألف آية وقال أبو األحوص قال لنا أبو إسحاق يا معشر الشباب اغتنموا يعين قوتكم وشبابكم 
ة إال وأنا أقرأ فيها ألف آية وإين ألقرأ البقرة يف ركعة وإين ألصوم األشهر احلرم وثالثة أيام من كل شهر واالثنني قلما مرت يب ليل

  .واخلميس

حدثنا أمحد بن عمران مسعت أبا بكر يقول قال أبو إسحاق ذهبت الصالة مين وضعفت وإين ألصلي فما أقرأ وأنا قائم إال بالبقرة 
نسي حدثنا العالء بن سامل العبدي قال ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتني فما كان يقدر أن يقوم حىت وآل عمران مث قال األخ

  .يقام فإذا استتم قائما قرأ وهو قائم ألف آية

    

حدثنا احلسن بن ثابت مسعت األعمش يعجب من حفظ أيب إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم مث قال احلسن : وقال حيىي بن آدم
  .س بن أيب إسحاق قال كان األعمش إذا جاء إىل أيب رمحته من طول جلوس األعمش معهوحدثنا يون

  .مسعت األعمش قال كنت إذا خلوت بأيب إسحاق حدثنا بأحاديث عبد اهللا غضاً ليس عليها غبار: حفص بن غياث

  .أبو بكر بن عياش سألت أبا إسحاق أين كنت أيام املختار قال كنت غائباً خبراسان

نا حممود بن غيالن مسعت أبا أمحد الزبريي يقول لقي أبو إسحاق من الصحابة عليا وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعدي وبه حدث
بن حامت والرباء وزيد بن أرقم وجابر بن مسرة وحارثة بن وهب وحبشي ابن جنادة وأبا جحيفة والنعمان بن بشري وسليمان بن 

 وذا اجلوشن وعمارة بن رويبة واألشعث بن قيس واملغرية وأسامة بن زيد وعمرو بن صرد وعبد اهللا بن يزيد وجرير بن عبد اهللا
احلارث وعمرو بن حريث ورافع بن خديج واملسور بن خمرمة وسلمة بن قيس األشجعي وسراقة بن مالك وعبد الرمحن بن أبزى 

  .رضي اهللا عنهم

  .قال ابن عيينة كان أبو إسحاق خيضب

  .ت أصحاب أيب إسحاق شعبة والثوريأثب: وقال حيىي بن معني

  .قال شريك ولد أبو إسحاق لثالث سنني بقني من سلطان عثمان
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  .وقال مغرية كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الضرب األول

  .وقال جرير بن عبد احلميد كان يقال من جالس أبا إسحاق فقد جالس علياً رضي اهللا عنه

  . امرأة احلارث األعور فوقعت إليه كتبهقال اإلمام أمحد كان أبو إسحاق تزوج

  .شبابة عن شعبة ما مسع أبو إسحاق من احلارث إال أربعة أحاديث يعين أن أبا إسحاق كان يدلس

  .قال شعبة عن أيب إسحاق قال شهدت عند شريح يف وصية فأجاز شهاديت وحدي

  .حديثاً من جماهد ومن احلسن وابن سريينأمسع أبو إسحاق من جماهد؟ قال وما كان يصنع به هو أحسن : وقيل لشعبة

  .قال عمر بن شبيب املسلي رأيت أبا إسحاق أعمى يسوقه إسرائيل ويقوده ابنه يوسف

  .قال عون بن عبد اهللا أليب إسحاق ما بقي منك؟ قال أقرأ البقرة يف ركعة قال بقي خريك وذهب شرك: وقال ابن عيينة

مة ستة فألهل الكوفة أبو إسحاق واألعمش وألهل البصرة قتادة وحيىي بن أيب كثري وألهل حفظ العلم على األ: قال علي بن املديين
  .املدينة الزهري

  .ما مسعت أبا إسحاق يعيب أحداً قط وإذا ذكر رجالً من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده: قال أبو بكر بن عياش

  .كفافاًمسعت أبا إسحاق يقول وددت أين أجنو من علمي : قال فضيل بن مرزوق

  .قال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني أبو إسحاق ثقة

  .زكريا بن أيب زائدة وزهري وإسرائيل حديثهم عن أيب إسحاق قريبا من السواء وإمنا أصحابه شعبة والثوري: وقال حيىي بن معني

  .وقال جرير عن مغرية ما أفسد حديث أهل الكوفة غري أيب إسحاق واألعمش

  .ران بعضهم يف بعض وحديث أيب إسحاق حمتج به يف دواوين اإلسالم ويقع لنا من عواليهقلت ال يسمع قول األق

  .قال حيىي بن سعيد القطان تويف أبو إسحاق يف سنة سبع وعشرين ومئة يوم دخول الضحاك بن قيس غالبا على الكوفة

  .وأبو حفص الفالس وغريهمقلت فيها ورخه اهليثم بن عدي والواقدي وحيىي بن بكري وابن منري وأمحد وخليفة 

وروى حيىي بن آدم قال قال أبو بكر دفنا أبا إسحاق أيام اخلوارج سنة سبع وعشرين وقال أمحد بن حنبل مات يوم دخل الضحاك 
بن قيس الكوفة سنة سبع وقال حممد بن يزيد مسعت أبا بكر بن عياش يقول دخل الضحاك الكوفة فرأى اجلنازة وكثرة ما فيها فقال 

  . هذا فيهم رباين وقال أبو نعيم وأبو عبيد سنة مثان وعشرين مات واألول أصحكأن

  .عاش ثالثا وتسعني سنة وبيين وبينه سبعة أنفس بإجازة ومثانية باالتصال

    

مد بن حممد بن أخربنا أمحد بن سالمة وغريه يف كتام قالوا أنبأنا عبد املنعم بن كليب أنبأنا علي بن أمحد بن بيان أنبأنا حممد بن حم
خملد أنبأنا إمساعيل بن حممد حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن الرباء قال خرج علينا رسول اهللا 

فقال الناس يا رسول اهللا قد أحرمنا " اجعلوا حجكم عمرة: "صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا باحلج فلما قدمنا مكة قال
انظروا الذي آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب مث انطلق حىت دخل على عائشة غضبان "جنعلها عمرة فقال باحلج فكيف 

أخرجه النسائي عن أيب ". فرأت الغضب يف وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه اهللا قال وما يل ال أغضب وأنا آمر باألمر فال أتبع
  . بكركريب والقزويين عن ابن الصباح كالمها عن أيب
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أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف بن أمحد قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن أمحد بن البناء أنبأنا علي بن أمحد بن 
البسري أنبأنا حممد بن عبد الرمحن الذهيب حدثنا حيىي بن حممد حدثنا لوين حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب 

من سأل اهللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ومن : "س بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممرمي عن أن
  ".استجار باهللا من النار قالت النار اللهم أجره من النار

ق واألعمش وكان قتادة قال أمحد بن عبدة مسعت أبا داود الطيالسي يقول وجدنا احلديث عند أربعة الزهري وقتادة وأبو إسحا
أعلمهم باالختالف والزهري أعلمهم باإلسناد وأبو إسحاق أعلمهم حبديث علي وابن مسعود وكان عند األعمش من كل هذا ومل 

  .يكن عند واحد من هؤالء إال الفني الفني

  الطبقة الرابعة من التابعين

  منصور بن المعتمر ع

يف أحد األعالم قال أبو عبيد القاسم بن سالم هو من بين ثة بن سليم من رهط العباس احلافظ الثبت القدوة أبو عتاب السلمي الكو
  .بن مرداس السلمي

يروي عن أيب وائل وربعي بن حراش وإبراهيم النخعي وخيثمة بن عبد الرمحن وهالل بن يساف وزيد بن وهب وذر بن عبد : قلت
  .ألشجعي وسعيد بن جبري وعامر الشعيب وجماهد وعبد اهللا بن مرة وطبقتهماهللا وكريب وأيب الضحى وأيب صاحل باذام وأيب حازم ا

وما علمت له رحلة وال رواية عن أحد من الصحابة وبال شك كان عنده بالكوفة بقايا الصحابة وهو رجل شاب مثل عبد اهللا بن 
  .أيب أوىف وعمرو بن حريث إال أنه كان من أوعية العلم صاحب إتقان وتأله وخري

  .ل يف الرواية إىل الزهري وخالد احلذاء ويفضلونه على األعمشويرت

  .وقيل أصح األسانيد مطلقا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود

حدث عنه خلق كثري منهم حصني بن عبد الرمحن وهو ابن عمه وأيوب السختياين وسليمان األعمش وسليمان التيمي وهم من 
 الثوري وشيبان النحوي وشريك القاضي ومعمر بن راشد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأسباط بن أقرانه وشعبة وسفيان

نصر وإسرائيل وجعفر بن زياد األمحر واحلسن بن صاحل بن حي ومفضل بن مهلهل وهرمي بن سفيان وورقاء بن عمر وزائدة بن 
راح بن مليح أبو وكيع واحلكم بن هشام الثقفي وسالم بن أيب قدامة ووهيب بن خالد وأبو محزة حممد بن ميمون املروزي واجل

مطيع والقاسم بن معن املسعودي ومعلى بن هالل الطحان وأبو عوانة الوضاح وأبو احملياة حيىي بن يعلى التيمي وعبدة بن محيد 
  .ان بن عيينةوعمر بن عبد الرمحن األبار وأبو األحوص سالم وجرير بن عبد احلميد ومعتمر بن سليمان وسفي

  .روى شعبة عن منصور قال ما كتبت حديثاً قط وقال عبد الرمحن بن مهدي مل يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور

أجاز لنا ابن البخاري أنبأنا ابن طربزد أنبأنا عبد الوهاب األمناطي أنبأنا الصريفيين أنبأنا ابن حبابة حدثنا البغوي حدثين إبراهيم بن 
فأقع : حدثنا مصعب بن املقدام عن زائدة قال قلت ملنصور بن املعتمر اليوم الذي أصوم أقع يف األمراء؟ قال ال قلتعبد اهللا القصار 

  .يف من يتناول أبا بكر وعمر؟ قال نعم
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ن حدثين ابن زجنويه مسعت إبراهيم بن مهدي مسعت أبا األحوص قال قالت بنت جلار منصور بن املعتمر يا أبة أي: وبه إىل البغوي
  .اخلشبة اليت كانت يف سطح منصور قائمة؟ قال يا بنية ذاك منصور كان يقوم الليل

  .حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو بكر بن عياش رأيت منصوراً إذا قام يف الصالة عقد حليته يف صدره

    

  . وكان خيضب باحلناءحدثين أبو سعيد حدثنا عبد اهللا بن األجلح قال رأيت منصوراً أحسن الناس قياما يف الصالة

حدثين العباس بن حممد حدثنا أبو بكر بن أيب األسود مسعت ابن مهدي يقول مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة فبدأ مبنصور وأيب 
  .حصني وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة قال وكان منصور أثبتهم

  .را كان صواما قواماًحدثنا أمحد بن عمران األخنسي مسعت أبا بكر بن عياش يقول رحم اهللا منصو

  .قال حيىي بن معني مل يكن أحد أعلم حبديث منصور من الثوري وقد روى حصني عن منصور وكان حصني أسن منه

  .وقال هشيم سئل حصني أنت أكرب أم منصور؟ قال إين ألذكر ليلة زفت أم منصور إىل أبيه

  . أعبد الناس فلما أخذ يف اآلثار فترأبو بكر بن عياش عن مغرية قال اختلف منصور إىل إبراهيم وهو من

حدثنا األخنسي مسعت أبا بكر يقول لو رأيت منصور بن املعتمر وربيع بن أيب راشد وعاصم بن أيب النجود يف : وبه قال البغوي
  .الصالة قد وضعوا حلاهم على صدورهم عرفت أم من أبزار الصالة

 أحب إليك فقال إذا جاءك منصور فقد مألت يديك ال تريد غريه كان سفيان ابن املديين عن حيىي وسئل عن أصحاب إبراهيم أيهم
  .منصور سكت: يقول كنت ال أحدث األعمش عن أحد إال رده فإذا قلت

  .حجاج بن حممد مسعت شعبة يقول قال منصور وددت أين كتبت وأن علي كذا وكذا قد ذهب مين مثل علمي

  .اهد من ابن أيب جنيحوقال حيىي القطان منصور أحسن حديثاً عن جم

حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا شريك حدثنا منصور ولو أن غري منصور حدثين ما قبلته منه ولقد سألته عنه فأىب : وبه إىل البغوي
ش إىل أن حيدثين فلما جرت بيين وبينه املعرفة كان هو الذي ابتدأين قال حدثنا ربعي قال حدثنا علي رضي اهللا عنه قال اجتمعت قري

النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو فقالوا يا حممد أرقاؤنا حلقوا بك فارددهم علينا فغضب حىت رؤي الغضب يف 
  .وجهه وذكر احلديث

حدثنا علي بن سهل حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة قال ملا ويل منصور بن املعتمر القضاء كان يأتيه اخلصمان فيقص ذا قصته وذا 
فيقول قد فهمت ما قلتما ولست أدري ما أرد عليكما فبلغ ذلك خالد بن عبد اهللا أو ابن هبرية وهو الذي كان واله فقال قصته 

  .هذا أمر ال ينفع إال من أعان عليه بشهوة قال يعين فعزله

قول يا منصور يريدك ابن كنت مع منصور جالساً يف مرتله فتصيح به أمه وكانت فظة عليه فت: حدثنا األخنسي مسعت أبا بكر يقول
  .هبرية على القضاء فتأىب وهو واضع حليته على صدره ما يرفع طرفه إليها

  .منصور أثبت من احلكم: قال حيىي بن معني

  .لو رأيت منصور بن املعتمر لقلت ميوت الساعة: حيىي القطان عن الثوري قال

يد ليقيد فجاءه خصمان فقعدا فلم يسأهلما ومل يكلمهما فقيل امتنع منصور من القضاء فدخلت عليه وقد جيء بالق: وقال زائدة
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  .ليوسف بن عمر لو نثرت حلمه مل يل القضاء فتركه

  .سألت منصوراً وأيوب عن القراءة يعين قراءة احلديث فقاال جيدة: حيىي القطان عن شعبة

  .تركه وآيت مغريةمسعت جريراً يقول كان منصور إذا رأى معي رقعة يقول ال تكتب عين فأ: ابن معني

كان منصور يصلي يف سطحه فلما مات قال غالم ألمه يا أمه اجلذع الذي يف سطح آل فالن ليس أراه قالت : قال العالء بن سامل
  .يا بين ليس ذاك جبذع ذاك منصور وقد مات رمحه اهللا

تقول له أمه يا بين قتلت قتيالً؟ فيقول أنا أعلم حدثنا زائدة أن منصوراً صام أربعني سنة وقام ليلها وكان يبكي ف: قال خلف بن متيم
  .مبا صنعت بنفسي فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إىل الناس

  .وذكر سفيان بن عيينة منصوراً فقال قد كان عمش من البكاء

  . أحضر قيدا ليقيده به مث خالهحبس ابن هبرية منصوراً شهراً على القضاء يريده عليه فأىب وقيل إنه: وعن مفضل قال

كان منصور أثبت أهل الكوفة ال خيتلف فيه أحد صاحل متعبد أكره على القضاء فقضى شهرين قال : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .وفيه تشيع قليل وكان قد عمش من البكاء

  .تشيعه حب ووالء فقط: قلت

  .ر أتقن منه ال خيلط وال يدلساألعمش حافظ يدلس وخيلط ومنصو: قال أبو حامت الرازي

  .أثبت أهل الكوفة منصور مث مسعر: وقال إبراهيم بن موسى الفراء

    

قال أبو أمحد احلاكم يف الكىن أبو عتاب منصور بن املعتمر بن عبد اهللا بن ربيعة ويقال ابن املعتمر بن عتاب بن عبد اهللا بن ربيعة 
من ثة بن سليم من رهط العباس بن مرداس وجماشع بن مسعود السلميني وجده عبد ويقال ابن املعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي 

  .اهللا بن ربيعة السلمي قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم عداده يف التابعني

  .مسع زيد بن وهب وأبا وائل شقيق بن سلمة وروى عنه عن أنس بن مالك إن كان ذلك حمفوظاً

ن عبد الرمحن وأيوب بن أيب متيمة السختياين وسليمان بن مهران الكاهلي وهو أحد متقي روى عنه سليمان التيمي وحصني ب
مشايخ الكوفيني ونساكهم مات سنة ثنتني ويقال سنة ثالث وثالثني ومئة وهو ابن عم حصني بن عبد الرمحن وعتبة بن فرقد قال 

  .وحممد بن علي السلمي أخوه ألمه

  .بل وقعة اجلماجم واألعمش طلب بعد اجلماجمطلب منصور احلديث ق: قال أبو داود

  .وقال أبو حامت الرازي هو أتقن من األعمش ال خيلط وال يدلس خبالف األعمش

  .كان منصور يف الديوان فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس يعين يف الرباط: قال سفيان بن عيينة

 منصور بن املعتمر صاحبكم وكان من هذه اخلشبية وما أراه كان يكذب مسعت محاد بن زيد يقول رأيت: قال أبو نعيم املالئي
  .اخلشبية هم الشيعة: قلت

  .قال حيىي بن سعيد القطان كان منصور من أثبت الناس

كم تضجرين؟ أنت : وحكاية أيب بكر الباغندي احلافظ مشهورة مسعناها يف معجم الغساين أنه كان ينتخب على شيخ فكان يقول له
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يثاً مين وأحفظ فقال إين قد جئت إىل احلديث حبسبك أين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فلم أسأله الدعاء وإمنا أكثر حد
  .منصور منصور: يا رسول اهللا أميا أثبت يف احلديث منصور أو األعمش؟ فقال: قلت

ا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو حممد بن حيان حدثنا أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم اللبان أنبأن
حممد ابن حيىي حدثنا أزهر بن مجيل حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت منصور ابن املعتمر فقلت ما فعل اهللا بك؟ قال كدت أن ألقى 

  . رمحه اهللامث قال سفيان صام منصور ستني سنة يقوم ليلها ويصوم ارها. اهللا تعاىل بعمل نيب

  .قال أبو نعيم املالئي مات منصور بعدما قدم السودان يعين املسودة أي آل العباس

مسعت ابن معني يقول مات منصور سنة ثالث وثالثني ومئة وفيها أرخه حممد بن عبد اهللا بن منري وشباب العصفري : أمحد بن زهري
أخربنا أمحد بن : ن بقليل مث أعاده يف سنة ثالث ثالثني فاهللا أعلم ومن عواليهوقال أبو القاسم بن مندة سنة اثنتني وثالثني بعد السودا

إسحاق بن حممد بن مؤيد املصري ا يف رجب سنة مخس وتسعني وست مئة أنبأنا أبو الفرج الفتح بن عبد اهللا بن حممد بن علي 
ئفي وأبو غالب حممد بن علي قالوا أنبأنا حممد بن أمحد الكاتب ببغداد أنبأنا أبو الفضل حممد بن عمر القاضي وحممد بن أمحد الطرا

بن حممد املعدل أنبأنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن سنة مثانني وثالث ومئة يف مرتلنا أخربنا جعفر بن حممد بن احلسن احلافظ سنة مثان 
ثالث من كن فيه فهو " بن مسعود قال وتسعني ومئتني حدثنا عثمان بن أيب شبية حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا

  ".منافق كذوب إذا حدث خمالف إذا وعد خائن إذا ائتمن فمن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حىت يدعها

وبه قال جعفر حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخربين منصور مسعت أبا وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه 
  .فذكر حنوه...." آية املنافق: "قالوسلم 

  .يعين تفرد برفعه: قال عمرو ال أعلم أحداً تابع أبا داود على هذا وهو ثقة قلت

أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا الفتح بن عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن حسني أنبأنا أمحد بن حممد البزاز حدثنا عيسى بن علي إمالء حدثنا 
بن حممد حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا شريك حدثنا منصور حدثنا ربعي بن خراش حدثنا علي بن أيب أبو القاسم عبد اهللا 

هذا حديث حسن ". ال تكذبوا علي فمن كذب علي معتمدا فليلج النار: "طالب قال أما إين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .اله مع صدقهم مخسة رجال فيهم مقال ومتنه مقطوع بهعال وإسناده مسلسل حبدثنا وقل أن يقع مثل هذا ويف رج

  .ورواه البغوي أيضاً يف اجلعديات فقال حدثنا علي أنبأنا شعبة أنبأنا منصور

    

أخربنا أمحد بن سالمة إجازة عن أمحد بن حممد التيمي أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا إسحاق الدبري 
الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال رجل يا رسول اهللا كيف يل أن أعلم إذا أحسنت وإذا أنبأنا عبد 

قال أبو نعيم غريب " إذا مسعت جريانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت: "أسأت؟ قال
  .من حديث منصور

املعدل أنبأنا عبد اهللا بن أمحد الفقيه سنة ست عشرة وستمئة أنبأنا خطيب املوصل عبد اهللا وشهدة أخربنا أمساعيل بن عبد الرمحن 
الكاتبة وجتين الوهبانية قالوا أنبأنا طراد بن حممد اهلامشي أنبأنا هالل بن حممد أنبأنا احلسني بن حيىي املتويل حدثنا ابو األشعث حدثنا 

  .الذاريات قال حيرقون عليها ويعذبون" يوم هم على النار يفتنون"ل فضيل ابن عياض عن منصور عن جماهد قا



الذهيب-سري أعالم النبالء  884  

أخربنا عيسى بن بركة ومجاعة قالوا أنبأنا عبد اهللا بن عمر أنبأنا سعيد بن أمحد حضوراً وأنبأنا أبو نصر الزينيب أنبأنا أبو بكر حممد 
ء واحلسن بن الصباح البزار وحممد بن أيب عبد الرمحن بن عمر الوراق حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا عبد اجلبار بن العال

املقرىء واللفظ لعبد اجلبار حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن عبد اهللا رضي اهللا عنه سجد سجديت السهو بعد 
  .التسليم وحدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد بعد التسليم

جار قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا أبو القاسم بن البناء أنبانا علي بن أمحد أنبأنا أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف احل
حممد بن عبد الرمحن حدثنا حيىي بن حممد حدثنا حممد بن ميمون املكي حدثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة يبلغ 

  ".ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي: "به قال

ديث قوي اإلسناد متجاذب بني الوقف والرفع إذ قوله يبلغ به مشعر برفعه وتركه لذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤذن هذا ح
  .بوقفه

  .مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول حفاظ الكوفة أربعة عمرو بن مرة ومنصور وسلمة بن كهيل وأبو حصني: قال محاد بن زاذان

  .مبكة فقال ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على احلديث من منصورلقيت سفيان : وقال بشر بن املفضل

وقال صاحل بن أمحد قلت أليب إن قوماً قالوا منصور أثبت يف الزهري من مالك قال وأي شيء روى عن الزهري؟ هؤالء جهال 
  .منصور إذا نزل إىل املشايخ اضطرب وليس أحد أروى عن جماهد منه

  .عندي وهو أثبت من احلكممنصور نظري أيوب : وقال ابن معني

  .احلكم أثبت: وقال أمحد

  .إذا حدثك عن منصور ثقة فقد مألت يديك ال تريد غريه: وقال ابن املديين

  .حدث سفيان يوماً عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا فقال هذا الشرف على الكراسي: وقال عبد الرزاق

  أبو حصين ع

  .دل حصني زيد بن كثري اإلمام احلافظ األسدي الكويفعثمان بن عاصم بن حصني وقيل ب

  .قال أبو حامت يقال هو من ولد عبيد بن األبرص

  .روى عن جابر بن مسرة وابن عباس وابن الزبري وأنس وأيب سعيد اخلدري وغريهم من الصحابة

وأيب الضحى وسعيد بن جبري وأيب وروى عن عمران بن حصني مرسالً وعن عمري بن سعيد وجماهد والشعيب وسامل بن أيب اجلعد 
  .صاحل السمان وأيب عبد الرمحن السمان وأيب وائل األسدي وحيىي بن وثاب وأيب مرمي األسدي وعدة

وحممد بن جحادة وشعبة والثوري ومالك بن مغول وزائدة وشريك وأبو غسان حممد بن مطرف وأبو : وعنه أبو مالك األشجعي
حديثاً واحداً وإسرائيل وخالد بن عبد اهللا وجرير بن عبد احلميد وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عوانة وأبو األحوص احلنفي يقال 

  .عيينة وخلق سواهم

  .وقال ابن سعد هو من جشم بن احلارث مث من أسد بن خزمية

هم فهو خمطىء وروى أمحد بن سنان القطان عن عبد الرمحن بن مهدي قال أربعة بالكوفة ال خيتلف يف حديثهم فمن اختلف علي



الذهيب-سري أعالم النبالء  885  

  .ليس هم منهم أبو حصني األسدي

وروى أبو بكر بن أيب األسود عن ابن مهدي قال مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وأبو حصني وسلمة بن كهيل وعمرو بن 
  .مرة

  .قال وكان منصور أثبت أهل الكوفة

  . خيتلف على أيب حصنيوروى احلارث بن شريح النقال عن عبد الرمحن بن مهدي قال ال ترى حافظاً

    

الفضل بن زياد عن أمحد بن حنبل قال األعمش وحيىي بن وثاب موايل وأبو حصني من العرب ولوال ذلك مل يصنع األعمش ما صنع 
وكان قليل احلديث صحيح احلديث قيل له أيهما أصح حديثاً هو أو أبو إسحاق قال أبو حصني أصح حديثاً لقلة حديثه وكذا 

  .ديثاً من األعمش لقلة حديثهمنصور أصح ح

قال أمحد بن عبد اهللا العجلي كان أبو حصني شيخاً عالياً وكان صاحب سنة يقال كان قيس بن الربيع أروى الناس عنه عنده عنه 
  .أربع مئة حديث

تباعداً ووقع بينهما شر وقال يف موضع آخر كان ثقة عثمانياً رجالً صاحلاً ثبتاً يف احلديث هو أسن من األعمش وكان الذي بينهما م
  .حىت حتول األعمش عنه إىل بين حرام

أمحد بن زهري حدثنا أبو هشام الرفاعي مسعت وكيعاً يقول كان أبو حصني يقول أنا أقرأ من األعمش وكانا يف مسجد بين كاهل 
قرأ كصاحب احلؤت فهمز فلما فقال األعمش لرجل يقرأ عليه امهز احلوت فهمزه فلما كان من الغد قرأ أبو حصني يف الفجر ن ف

فرغ قال له األعمش يا أبا حصني كسرت ظهر احلوت قال فكان ما بلغكم قال والذي بلغنا أنه قذفه فحلف األعمش ليحدنه 
  .وكلمه بنو أسد فأىب فقال مخسون منهم واهللا لنشهدن أن أمه كما قال فحلف األعمش أن ال يسكنهم وحتول

  . أبو حصني ثقةقال ابن معني والنسائي ومجاعة

وقال علي بن املديين أصحاب الشعيب أبو حصني مث إمساعيل مث داود بن أيب هند مث الشيباين ومطرف وبيان طبقة الشيباين أعالهم 
ومغرية كان من أصحاب الشعيب روى عنه فأجاد وزكريا بن أيب زائدة وعبد اهللا بن أيب السفر طبقة ومالك بن مغول وأبو حيان 

  . أجبر طبقة وأشعث بن سوار فوق جابر وابن سامل وجمالد فوق أشعت وفوق أجلح الكنديالتيمي وابن

  .روى أبو معاوية عن األعمش قال أبو حصني يسمع مين مث يذهب فريويه

حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش مسعت أبا حصني قال ما مسعنا حبديث من كنت مواله حىت جاء هذا من خراسان فنعق به يعين 
  .احلديث ثابت بال ريب ولكن أبو حصني عثماين وهذا نادر يف رجل كويف:  إسحاق فاتبعه على ذلك ناس قلتأبا

وروى حممد بن عمران األخنسي عن أيب بكر بن عياش قال دخلت على أيب حصني وهو خمتف من بين أمية فقال إن هؤالء يعين بين 
  .أمية يريدوين على ديين واهللا ال أعطيهم إياه أبداً

  .وقال الشيباين قال يل الشعيب ودخلت معه املسجد انظر هل ترى أبا حصني جنلس إليه؟

قال ابن عيينة حدثين رجل قال سئل الشعيب ملا حضرته الوفاة مبن تأمرنا قال ما أنا بعامل وال أترك عاملاً وإن أبا حصني رجل صاحل 
  .روى مثلها مالك بن مغول
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  .أيب حصني بألفي درهم وهو عائل فردها فقلت له مل رددا؟ قال احلياء والتكرمبعث بعض األمراء إىل : وقال مسعر

  .كان أبو حصني إذا سئل عن مسألة قال ليس يل ا علم واهللا أعلم: وقال ابن عيينة

  .وقال أبو شهاب احلناط مسعت أبا حصني يقول إن أحدهم ليفيت يف املسألة ولو وردت على عمر جلمع هلا أهل بدر

  .أبو حصني كان يقرأ عليه يف مسجد الكوفة مخسني سنة: أبو أمحد العسكريقال 

  .مل يكن له ولد ذكر وكانت له بنت وبنت بنت تزوج ا قيس بن الربيع: قال أبو حامت الرازي

كن وما ظلمناهم ول: "قال أبو بكر بن عياش دخلت على أيب حصني يف مرضه الذي مات فيه فأغمي عليه مث أفاق فجعل يقول
  .الزخرف مث أغمي عليه مث أفاق فجعل يرددها فلم يزل على ذلك" كانوا هم الظاملني

  .قال حيىي بن معني وخليفة مات أبو حصني سنة سبع وعشرين ومئة

  .وقال الواقدي وعلي بن عبد اهللا التميمي وأبو عبيد وابن بكري وابن منري وغريهم سنة مثان وعشرين وهذا الصواب

  . خيثمة عن حيىي بن معني رواية أخرى شاذة أنه مات سنة اثنتني وثالثني ومئةوقد روى ابن أيب

أخربنا حممد بن أيب عصرون التميمي بسفح قاسيون وبالبلد عن عبد املعز بن حممد البزاز أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا حممد بن عبد 
ا إمساعيل بن بنت السدي حدثنا شريك عن أيب حصني عن عمري بن الرمحن أنبأنا أبو عمرو بن محدان أنبأنا أبو يعلى املوصلي حدثن

ما كنت أدي من أقمت عليه احلد إال شارب اخلمر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسن : سعد عن علي رضي اهللا عنه قال
  .فيه شيئاً إمنا هو شيء قلناه حنن

  .مساعيل بن موسى فوافقناهم بعلو درجتههذا حديث حسن عال أخرجه أبو داود وابن ماجه مجيعاً عن إ

  مخرمة بن سليمان ع

  .الواليب املدين من ثقات التابعني

    

  .حدث عن عبد اهللا بن جعفر اهلامشي والسائب بن يزيد وكريب موىل ابن عباس

  .ورى عنه عبد ربه بن سعيد والضحاك بن عثمان ومالك بن أنس وعبد الرمحن بن أيب الزناد

  .نيوثقه حيىي بن مع

  : قتل يوم وقعة قديد سنة ثالثني بقرب مكة يف طلب اإلمارة فقتل يومئذ حنو الثالث مئة يف صفر وازم أهل املدينة وقالت امرأة

  أفنت قديد رجاليه  للزمان وماليه ما

  سعد بن إبراهيم ع

  .هيم القرشي الزهري املدينابن عبد الرمحن بن عوف اإلمام احلجة الفقيه قاضي املدينة أبو إسحاق ويقال أبو إبرا

رأى ابن عمر وجابراً وحدث عن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وأنس بن مالك وأيب أمامة بن سهل وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد 
وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود وأيب عبيدة بن حممد بن عمار وسعيد بن املسيب وحفص بن عاصم وأبيه إبراهيم وعمه محيد 
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ليه إبراهيم وعامر ابين عامر بن سعد وعروة بن الزبري وعبد الرمحن بن هرمز األعرج والقاسم بن حممد وطلحة بن عبد اهللا بن وخا
  .عوف وطلحة بن عبد اهللا بن عثمان وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ومعبد اجلهين ونافع بن جبري وحممد بن حاطب وخلق سواهم

  .مع الزهري وحيىي بن سعيد األنصاريوكان من كبار العلماء يذكر 

روى عنه ولده احلافظ إبراهيم بن سعد والزهري ويزيد بن اهلاد وموسى بن عقبة وحيىي بن سعيد األنصاري وابن عجالن وأيوب 
ة السختياين وزكريا بن أيب زائدة ومسعر وابن إسحاق ويونس بن يزيد وشعبة وسفيان وعبد العزيز بن املاجشون ومحاد بن سلم

  .ومحاد بن زيد وعبد اهللا بن جعفر املخرمي وأبو عوانة وسفيان بن عيينة وآخرون

  .قال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث

  .وقال أمحد بن حنبل كان ثقة فاضالً ويل قضاء املدينة

  .وقال ابن معني وأبو حامت ومجاعة ثقة

 مسع من عبد اهللا بن جعفر؟ قال ليس فيه مساع مث قال مل يلق قال يعقوب بن شيبة مسعت علي بن املديين وقيل له سعد بن إبراهيم
  .أحداً من الصحابة

  .حديثه عن عبد اهللا بن جعفر يف الصحيحني: قلت

وروى أبو حامت عن علي بن عبد اهللا قال كان سعد بن إبراهيم ال حيدث باملدينة فلذلك مل يكتب عنه أهلها ومالك مل يكتب عنه 
  .يان بواسط وابن عيينة مبكةوإمنا مسع منه شعبة وسف

  .وذكر إبراهيم بن سعد أن أباه سرد الصوم قبل أن ميوت بأربعني سنة

قال حجاج األعور كان شعبة إذا ذكر سعد بن إبراهيم قال حدثين حبييب سعد بن إبراهيم يصوم الدهر وخيتم القرآن يف كل يوم 
  .وليلة

  .راهيم يقضي يف املسجدمعن عن سعيد بن مسلم بن بانك قال رأيت سعد بن إب

  .وقال ابن عيينة أتى عزل سعد بن إبراهيم عن القضاء كان يتقى كما يتقى وهو قاض

الشافعي أخربين من ال أم عن ابن أيب ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة فأخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 ابن أيب ذئب وهو عندي ثقة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خبالف ما هذا: وسلم خبالف ما قضى به فقال سعد لربيعة

قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء قضى رسول اهللا 
تاب القضية فشقه وقضى للمقضي صلى اهللا عليه وسلم بل أرد قضاء سعد وأنفذ قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا بك

  .عليه

البخاري حدثين سهل حدثنا أبو سلمة أخربين أبو اهليثم بن حممد ابن حفص قال كان سعد عند ابن هشام املخزومي أمري املدينة 
 أما واهللا فاختصم عنده يوماً ولد حملمد بن مسلمة وآخر من بين حارثة فقال ابن حممد أنا ابن قاتل كعب بن األشرف فقال احلارثي

ما قتل إال غدراً فانتظر سعد أن يغريها األمري فلم يفعل حىت قاما فلما استقضي سعد قال أعطي اهللا عهداً لئن أفلت احلارثي منك 
يقول ملواله ألوجعنك قال شعبة فصليت معه الصبح مث جئت به سعدا فلما نظر إليه سعد شق القميص مث قال أنت القائل إمنا قتل 

  . غدرا مث ضربه مخسني ومئة سوط وحلق رأسه وحليته وقال واهللا ألقومنك بالضرب ما كان يل عليك سلطانابن األشرف
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وروى يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال دخل ناس من القراء يعودونه منهم ابن هرمز وصاحل موىل التوءمة فاغرورقت عينا 
ذاك ما أخذين يف : ين بقائلة غدا تقول واسعداه للحق وال سعد قال واهللا لئن قلتابن هرمز فقال له سعد ما يبكيك؟ فقال واهللا لكأ

اهللا لومة الئم منذ أربعني سنة مث قال أليس تعلم أنك أحب خلقه إيل يعين القرآن قال إبراهيم بن سعد وطائفة مات سعد سنة مخس 
  .ن ومئة وقيل سنة ستوعشرين ومئة وقال يعقوب ابن إبراهيم وخليفة وغريمها سنة سبع وعشري

  .قال إبراهيم بن عيينة أنبأنا ابن سعد بن إبراهيم قال كان أيب حيتيب فما حيل حبوته حىت يقرأ القرآن

  .وقال يعقوب بن إبراهيم كان سعد ملا تويف ابن اثنتني وسبعني سنة

  .فيكون مولده يف حياة عائشة أم املؤمنني: قلت

  عمير بن هانىء ع

  .مام أبو الوليدالعبسي الداراين اإل

  .مسع معاوية وابن عمر وأبا هريرة وطائفة وحديثه عن معاوية يف الصحيحني

  .حدث عنه الزهري وقتادة وأبو بكر بن أيب مرمي واألوزاعي ومعاوية بن صاحل وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبد العزيز

  .لعزيزوقد ناب عن احلجاج بالكوفة مث ويل اخلراج لعمر بن عبد ا

  .قيل حلق ثالثني صحابياً

قال ابن جابر كان يضحك مث يقول بلغين أن أبا الدرداء قال إين ألستجم ليكون أنشط يل يف احلق فقلت أراك ال تفتر عن الذكر 
  .فكم تسبح قال مئة ألف إال أن ختطىء األصابع

  .اصر ابن الزبريوروى عنه سعيد بن عبد العزيز أن عبد امللك وجهه بكتب إىل احلجاج وهو حي

  .قال العجلي تابعي ثقة وقال الفسوي ال بأس به

  .قلت هو مقل وقد كره ظلم احلجاج وفارقه وقال كان إذا كتب إيل يف رجل أحده حددته وإذا كتب فيمن أقتله مل أقتله

عة الناقص قال فقتله ابن مرة ومسط رأسه قتل عمري صرباً بداريا أيام فتنة الوليد ألنه كان حيرض على قتله يعين وقام ببي: قال أبو داود
  .حلقه وأتى به مروان بن حممد سنة سبع وعشرين ومئة

  .وقال أمحد بن أيب احلواري إين ألبغضه وقال أبو داود كان قدرياً

  .وقال مروان الطاطري كان عمري أبغض إيل سعيد بن عبد العزيز من النار

  .هذه البيعة فإمنا مها هجرتان هجرة إىل اهللا ورسوله وهجرة إىل يزيد بن الوليدقال على املنرب يوم بيعة الناقص سارعوا إىل 

  حصين بن عبد الرحمن ع

  .احلافظ احلجة املعمر أبو اهلذيل السلمي الكويف ابن عم منصور

  .ولد يف زمن معاوية يف حدود سنة ثالث وأربعني
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 وزيد بن وهب وعمرو بن ميمون وعياض األشعري وهالل بن وحدث عن عمارة بن رويبة الصحايب وجابر بن مسرة وعن أيب وائل
يساف ومرة بن شراحيل وعبد اهللا بن أيب قتادة وسعيد بن جبري وسامل بن أيب اجلعد وسعد بن عبيدة وأيب ظبيان حصني بن جندب 

  .والشعيب وعراك الغفاري وأيب عبيدة بن حذيفة وعطاء بن أيب رباح وخلق كثري

شعبة وزائدة والثوري وجرير بن حازم وجرير بن عبد احلميد وأبو عوانة وهشيم وابن فضيل وفضيل بن وعنه سليمان التيمي و
عياض وعبثر بن القاسم وعبد اهللا بن إدريس وعباد بن العوام وعلي بن عاصم وعمران بن عيينة وأبو بكر بن عياش وخلق كثري 

  .وكان من أئمة األثر

  .بن عبد الرمحن الثقة املأمون من كبار أصحاب احلديثروى أبو حامت عن أمحد بن حنبل حصني 

  .وقال حيىي بن معني ثقة

  .وقال أمحد العجلي كويف ثقة ثبت يف احلديث سكن بلد املبارك بأخرة والواسطيون أروى الناس عنه

  .أليب زرعة حصني حجة قال إي واهللا: قال ابن حامت قلت

  .ه ساء حفظه وقال النسائي تغريوقال أبو حامت ثقة يف احلديث قال ويف آخر عمر

  .وقال يزيد بن هارون طلبت احلديث وحصني حي كان يقرأ عليه وكان قد نسي وعن يزيد قال اختلط حصني

  .وقال علي بن املديين وغريه مل خيتلط

 من أيب قلت احتج به أرباب الصحاح وهو أقوى من عبد امللك بن عمري ومن مساك بن حرب وما هو بدون أيب إسحاق والعجب
  .عبد اهللا البخاري ومن العقيلي وابن عدي كيف تسرعوا إىل ذكر حصني يف كتب اجلرح

  .وقيل كان خيضب باحلناء

  .وقال هشيم أتى عليه ثالث وتسعون سنة وكان أكرب من األعمش وقريباً من إبراهيم النخعي

  .وذكر أنه شهد عرس والد منصور بن املعتمر على أم منصور: قلت

مثل من أنت يومئذ؟ قال : ن عاصم عن حصني قال جاءنا قتل احلسني فمكثنا ثالثاً كأن وجوهنا طليت برماد قلتروى علي ب
  .رجل متأهل

  .قال مطني مات سنة ست وثالثني ومئة

    وممن امسه 

  حصين بن عبد الرحمن

  .هو ابن عمرو بن سعد بن معاذ األنصاري األشهلي

  .روى عن أنس وطائفة

  .حممد بن صاحل األزرق وابنه حممد بن حصنيوعنه ابن إسحاق و

  .روى له أبو داود والنسائي وهو مقل تويف سنة ست وعشرين ومئة باملدينة

  : ومنهم
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  حصين بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي

  .يروي عنه طعمة بن غيالن

  وحصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي

  .عن الشعيب وعنه حجاج بن أرطاة وغريه

  الرحمن النخعي الكوفيوحصين بن عبد 

  .عن الشعيب أيضاً وعنه حفص بن غياث

أخربنا أمحد بن إسحاق أخربنا واثلة بن كراز ببغداد أنبأنا أبو علي الرحيب أنبأنا ابن طلحة أنبأنا أبو عمر بن مهدي حدثنا أبو عبد 
كنا نقول السالم على اهللا فقال ال : " قالاهللا احملاملي حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا حصني عن شقيق عن عبد اهللا

" تقولوا السالم على اهللا فإن اهللا هو السالم ولكن قولوا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

  .وذكر احلديث

  القسري د

بجلي القسري الدمشقي أمري العراقني هلشام وويل قبل ذلك مكة اإلمري الكبري أبو اهليثم خالد بن عبد اهللا بن يزيد بن أسد بن كرز ال
  .للوليد بن عبد امللك مث لسليمان

  .روى عن أبيه وعنه سيار أبو احلكم وإمساعيل بن أوسط البجلي وإمساعيل بن أيب خالد ومحيد الطويل

  .وقلما روى

  .حبةله حديث يف مسند أمحد ويف سنن أيب داود حديث رواه عن جده يزيد وله ص

وكان جواداً ممدحاً معظماً عايل الرتبة من نبالء الرجال لكنه فيه نصب معروف وله دار كبرية يف مربعة القز بدمشق مث صارت 
  .تعرف بدار الشريف اليزيدي وإليه ينسب احلمام الذي مقابل قنطرة سنان بناحية باب توما

  .أشرف من أن يكذبقال حيىي احلماين قيل لسيار تروي عن مثل خالد؟ فقال إنه 

عزل الوليد عن مكة نافع بن علقمة خبالد القسري سنة تسع ومثانني فلم يزل واليها إىل سنة ست ومئة فواله : قال خليفة بن خياط
  .هشام بن عبد امللك العراق مدة إىل أن عزله سنة عشرين ومئة بيوسف بن عمر الثقفي

اسط فقال إن أكرم الناس من أعطى من ال يرجوه وأعظم الناس عفواً من عفا روى العتيب عن رجل قال خطب خالد بن عبد اهللا بو
  .عن قدرة وأوصل الناس من وصل عن قطيعة

حدثنا حممد بن يزيد الرفاعي مسعت أبا بكر بن عياش يقول رأيت خالداً القسري حني أتى باملغرية بن سعيد : ابن أيب خيثمة
 خالد واحداً منهم مث قال للمغرية أحيه فقال واهللا ما أحيي املوتى قال لتحيينه أو ألضربن وأصحابه وكان يريهم أنه حيىي املوتى فقتل

عنقك مث أمر بطن من قصب فأضرموه وقال اعتنقه فأىب فعدا رجل من أتباعه فاعتنقه قال أبو بكر فرأيت النار تأكله وهو يشري 
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  .تل أصحابهبالسبابة فقال خالد هذا واهللا أحق بالرئاسة منك مث قتله وق

  .قلت كان رافضياً خبيثاً كذاباً ساحراً ادعى النبوة وفضل علياً على األنبياء وكان جمسماً سقت أخباره يف ميزان االعتدال

  .وكان خالد على هناته يرجع إىل إسالم

  : كان يتهم يف دينه بىن ألمه كنيسة تتعبد فيها وفيه يقول الفرزدق: وقال القاضي ابن خلكان

 تهادى من دمشق بخالد أتتنا  الرحمن ظهر مطيةقبح  أال

 بأن اهللا ليس بواحد تدين  يؤم الناس من كان أمه وكيف

  ويهدم من بغض منار المساجد  بنى بيعة فيها الصليب ألمه

ال كانت له حرم القسري الغناء فأتاه حنني يف أصحاب املظامل ملتحفا على عود فقال أصلح اهللا األمري شيخ ذو عي: قال األصمعي
  : صناعة حلت بينه وبينها قال وما ذاك فأخرج عوده وغىن

 أقلن بالشباب افتخارا ب  الشامت المعير بالشي أيها

  فوجدت الشباب ثوباً معارا  لبست الشباب قبلك حيناً قد

  .فبكى خالد وقال صدق واهللا عد وال جتالس شاباً وال معربداً

  .إين ألطعم كل يوم ستة وثالثني ألفاً من األعراب متراً وسويقاً: يقول على املنربمسعت خالداً : األصمعي عن ابن نوح

أصلحك اهللا مل أصن وجهي عن مسألتك فصنه عن الرد وضعين من معروفك حيث : األصمعي أن أعرابياً قال خلالد القسري
  .وضعتك من رجائي فوصله

  .وه له دراهم فقيل لألعرايب فقال سألت األمري ما أشتهي فأمر يل مبا يشتهيوقال أعرايب يأمر األمري يل مبل جرايب دقيقاً قال املؤ

    

ابن أيب الدنيا أخربين حممد بن احلسني حدثين عبد اهللا بن مشر اخلوالين حدثين عبد امللك موىل خالد بن عبد اهللا قال إين ألسري بني 
األمري فوقف وكان كرمياً فقال مالك؟ قال تأمر بضرب عنقي؟ قال يدي خالد بالكوفة ومعه الوجوه فقام إليه رجل فقال أصلح اهللا 

مل؟ قطعت طريقاً؟ قال ال قال فرتعت يداً من طاعة؟ قال ال قال فعالم أضرب عنقك؟ قال الفقر واحلاجة قال متن؟ قال ثالثني ألفاً 
  . ثالثني ألفاً مث أمر له افالتفت إىل اصحابه فقال هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما رحبت نويت له مئة ألف فتمىن

  .وقيل كان خالد جيلس مث يدعو بالبدر ويقول إمنا هذه األموال ودائع ال بد من تفريقها

  : وقيل أنشده أعرايب

 يأتي فأنت عماد فأيهما  أخالد بين الحمد واألجر حاجتي

 سوى أنني عاف وأنت جواد  إني لم أزرك لحاجة أخالد

 أسرفت يا أعرايب قال فأحط لألمري؟ قال نعم قال قد حططتك تسعني ألفاً فتعجب منه فقال سألتك فقال سل قال مئة ألف قال
  .على قدرك وحططتك على قدري وما أستأهله يف نفسي قال ال واهللا ال تغلبين يا غالم أعطه مئة ألف

  : قال األصمعي أنشده أعرايب يف جملس الشعراء
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 حتى ظننتك تلعب يوأعطيتن  لي بالجود حتى نعشتني تعرضت

  حليف الندى ما للندى عنك مذهب  الندى وابن الندى وأخو الندى فأنت

  .فأعطاه مئة ألف

  : األصمعي عن يونس بن حبيب حنوها وزاد فقام أعرايب آخر فقال

  أوصاك وهو يجود بالحوباء  كان آدم قبل حين وفاته قد

 آدم عيلة األبناء فكفيت  أن ترعاهم فرعيتهم ببنيه

فتمىن أن يعطيه عشرين ألفاً فأعطاه أربعني ألفاً وأن يضرب مخسني جلدة وأن ينادى عليه هذا جزءا من ال حيسن قيمة الشعر وعنه 
  .قال ال حيتجب األمري عن الناس إال لثالث لعي أو لبخل أو اشتمال على سوءة

جل سوء يقع يف علي وقال فضل بن الزبري مسعت القسري قال عبد اهللا بن أمحد مسعت ابن معني يقول خالد بن عبد اهللا القسري ر
  .يقول يف علي ما ال حيل ذكره

خربت أن القسري ذم زمزم وقال يقال إن زمزم ال ترتح وال تذم بلى واهللا إا ترتح وتذم ولكن هذا أمري املؤمنني : وقال األصمعي
  .قد ساق لكم قناة مبكة

كة فنصب طستاً إىل جنب زمزم وقال قد جئتكم مباء العاذبة ال تشبه أم اخلنافس يعين قال أبو عاصم النبيل ساق خالد ماء إىل م
زمزم فسمعت عمر بن قيس يقول ملا أخذ خالد بن عبد اهللا سعيد بن جبري وطلق ابن حبيب خطب فقال كأنكم أنكرمت ما صنعت 

  .واهللا لو كتب إيل أمري املؤمنني لنقضتها حجراً حجراً يعين الكعبة

عي مسعت شبيب بن شيبة يقول كان سبب عزل خالد أن امرأة قالت له إن غالمك اوسي أكرهين على الفجور وغصبين األصم
  .نفسي

  .قال كيف وجدت قلفته؟ فكتب بذلك حسان النبطي إىل هشام فعزله

سي لقد أقاد أمري املؤمنني وكان خطب يوماً فقال تسومونين أن أقيد من قائد يل ولئن أقدت منه أقدت من نفسي ولئن أقدت من نف
  .من نفسه ولئن أقاد لقد أقاد رسول اهللا من نفسه ولئن أقاد ليقيدن هاه هاه ويومىء بيده إىل فوق

عن أيب سفيان احلمريي قال أراد الوليد بن يزيد احلج فاتعد فتية أن يفتكوا به يف طريقه وسألوا خالد القسري الدخول معهم فأىب مث 
أمري املؤمنني دع احلج قال ومن ختاف مسهم قال قد نصحتك ولن أمسيهم قال إذا أبعث بك إىل عدوك يوسف بن أتى خالد فقال يا 

  .عمر قال وإن فبعث به إليه فعذبه حىت قتله

    

ملا أراد هشام عزل خالد عن العراق وعنده رسول يوسف بن عمر من اليمن قال إن صاحبك قد تعدى طوره : ابن خلكان قال
 مث أمر بتخريق ثيابه وضربه أسواطاً وقال امض إىل صاحبك فعل اهللا به مث دعا بسامل كاتبه وقال اكتب إىل يوسف سر وفعل وفعل

إىل العراق والياً سراً واشفين من ابن النصرانية وعماله مث أمسك الكتاب بيده وجعله يف طي كتاب آخر ومل يشعر الرسول فقدم 
ر ضربين أمري املؤمنني وخرق ثيايب ومل يكتب إليك بل إىل صاحب ديوانك ففض الكتاب اليمن فقال يوسف ما وراءك؟ قال الش
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وقرأه مث وجد الكتاب الصغري فاستخلف على اليمن ابنه الصلت وسار إىل العراق وجاءت العيون إىل خالد فأشار عليه نائبه طارق 
 بعهدك قال ومن أين هذه األموال؟ قال أحتمل أنا وسعيد بن ائذن يل إىل أمري املؤمنني وأضمن له مايل السنة مئة ألف ألف وآتيك

راشد أربعني ألف ألف وأبان والزينيب عشرين ألف ألف ويفرق على باقي العمال فقال إين إذاً للئيم اسوغهم شيئاً مث أرجع فيه قال 
فمات طارق يف العذاب ولقي خالد كل إمنا نقيك ونقي أنفسنا ببعض أموالنا وتبقى النعمة علينا فأىب فودعه طارق وواىف يوسف 

  .بالء ومات يف العذاب مجاعة من عماله بعد أن استخرج منهم يوسف تسعني ألف ألف درهم

إن هشاماً حقد على خالد بكثرة أمواله وأمالكه وألنه كان يطلق لسانه يف هشام وكتب إىل يوسف ان سر إليه يف ثالثني : وقيل
 ليلة فبات بقرب الكوفة وقد خنت واليها طارق ولده فأهدوا لطارق ألف عتيق وألف وصيف راكباً فقدم الكوفة يف سبع عشرة

وألف جارية سوى األموال والثياب فأتى رجل طارقاً فقال إين رأيت قوماً أنكرم وزعموا أم سفار وصار يوسف إىل دور بين 
أمر املؤذن باإلقامة فقال ال حىت يأيت اإلمام فانتهره وأقام ثقيف فأمر رجالً فجمع له من قدر عليه من مضر ودخل املسجد الفجر ف

  .مث أرسل إىل خالد وأصحابه فأخذوا وصادرهم" سأل سائل"و " إذا وقعت"وصلى وقرأ 

قال أشرس األسدي أتى كتاب هشام يوسف فكتمنا وقال أريد العمرة فخرج وأنا معه فما كلم أحد منا بكلمة حىت أتى العذيب 
  : يام عمرة وسكت حىت أتى احلرية مث استلقى على ظهره وقالفقال ما هي بأ

  نوى غربة والعهد غير قديم  لبثتنا العيس أن قذفت بنا فما

  .مث دخل الكوفة فصلى الفجر وكان فصيحاً طيب الصوت

 يغزو الصوائف حىت إن هشام بن عبد امللك كتب إىل يوسف لئن شاكت خالداً شوكة ألقتلنك فأتى خالد الشام فلم يزل ا: وقيل
  .مات هشام

  .وقيل بل عذبه يوسف يوما واحداً وسجنه بضعة عشر شهراً مث أطلق فقدم الشام سنة اثنتني وعشرين

ونقل ابن خلكان أن يوسف عصره حىت كسر قدميه وساقيه مث عصره على صلبه فلما انقصف مات وهو يف ذلك ال يتأوه وال ينطق 
  .م وبقي ا حىت قتله الوليد الفاسقوهذا مل يصح فإنه جاء إىل الشا

قال ابن جرير لبث خالد بن عبد اهللا يف العذاب يوماً مث وضع على صدره املضرسة فقتل من الليل يف احملرم سنة ست وعشرين ومئة 
  .يف قول اهليثم بن عدي فأقبل عامر بن سهلة األشعري فعقر فرسه على قربه فضربه يوسف بن عمر سبع مئة سوط

  : يه أبو األشعث العبسيوقال ف

 ثقيف عندهم في السالسل أسير  إن خير الناس حياً وميتاً أال

 وطأة المتثاقل وأوطأتموه  لقد أعمرتم السجن خالداً لعمري

 يسجنوا معروفه في القبائل وال  فإن سجنوا القسري ال يسجنوا اسمه

 اللهى غمراً كثير النوافل ومعطي  كان نهاضاً بكل ملمة لقد
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قتيبة بن سعيد وغريه قاال حدثنا القاسم بن حممد عن عبد الرمحن ابن حممد بن حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالدا القسري 
يف يوم أضحى يقول ضحوا تقبل اهللا منكم فإين مضح باجلعد بن درهم زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً ومل يكلم موسى تكليماً 

  .هذه من حسناته هي وقتله مغرية الكذاب: عد علواً كبرياً مث نزل فذحبه قلتتعاىل اهللا عما يقول اجل

  الجعد بن درهم

  .مؤدب مروان احلمار هو أول من ابتدع بأن اهللا ما اختذ إبراهيم خليالً وال كلم موسى وأن ذلك ال جيوز على اهللا

مل خيربنا اهللا أن له يداً وأن له عينا ما قلنا ذلك مث مل يلبث كان زنديقاً وقد قال له وهب إين ألظنك من اهلالكني لو : قال املدائين
  .اجلعد أن صلب

  سليمان بن موسى

    

  .اإلمام الكبري مفيت دمشق أبو أيوب ويقال أبو هشام وأبو الربيع الدمشقي األشدق موىل آل معاوية بن أيب سفيان

  .رة املتعي وواثلة بن األسقع وغالبه مرسليروي عن جابر بن عبد اهللا وأيب أمامة ومالك بن خيامر وأيب سيا

ويروي عن كثري بن مرة فلعله أدركه وعن طاووس ونافع بن جبري وكريب والقاسم بن حممد وعطاء بن أيب رباح ونافع وعمرو بن 
  .شعيب ومكحول وابن شهاب ونصري موىل معاوية وعدة

قد وعبد الرمحن بن احلارث املخزومي وحممد بن راشد املكحول روى عنه ابن جريج وثور بن يزيد ورجاء بن أيب سلمة وزيد بن وا
واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو معيد حفص بن غيالن وابن هليعة وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر ومسرة بن معبد ومعاوية بن 

  .ومهام بن حيىي والزبيدي وخلق كثري. حيىي الصديف

  .ن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول ولو قيل يل من أفضل الناس؟ ألخذت بيد سليمانكان سليمان ب: قال سعيد بن عبد العزيز

  .وكان عطاء إذا جاء سليمان بن موسى يقول كفوا عن املسألة فقد جاءكم من يكفيكم املسألة

  .ما رأيت أحسن مسألة منك بعد سليمان بن موسى: قال يل سعيد بن عبد العزيز: قال أبو مسهر

  . سليمان بن موسى حسن املسألة نصف العلمقال: قال سعيد

  .ال نعلم مكحوال خلف بالشام مثل يزيد بن يزيد إال ما ذكره ابن جريج من سليمان بن موسى: قال ابن عيينة

وقال مطعم بن املقدام مسعت عطاء بن أيب رباح يقول سيد شباب أهل احلجاز ابن جريج وسيد شباب أهل العراق احلجاج بن 
  .شباب أهل الشام سليمان بن موسىأرطاة وسيد 

  .إن مكحوالً يأتينا وسليمان بن موسى وامي اهللا أحفظ الرجلني: وقال شعيب عن الزهري

مسعت ابن هليعة يقول ما لقيت مثله يعين سليمان بن موسى فقلت له وال األعرج؟ قال ما رأيت مثل سليمان : وقال مروان الطاطري
  .بن موسى

ليمان بن موسى بعد مكحول سنتني فكنا جنلس إليه بعد مكحول فكان يأخذ كل يوم يف باب من العلم قال زيد بن واقد عاش س
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فال يقطعه حىت يفرغ منه مث يأخذ يف باب غريه فقلت له يوما يا أبا الربيع جزاك اهللا عنا خرياً فإنك حتدثنا مبا نريد وما ال نعقله فلو 
  .بقي لنا لكفانا الناس

  .أعلى أصحاب مكحول سليمان بن موسى ومعه يزيد بن يزيد بن جابركان : قال أبو مسهر

  .قال دحيم هو ثقة

  .وقال أمحد بن أيب خيثمة عن حيىي سليمان بن موسى عن مالك بن خيامر مرسالً وعن جابر مرسالً

  .مل يدرك سليمان كثري بن مرة وال عبد الرمحن بن غنم: وقال أبو مسهر

 بن معني سليمان بن موسى ما حاله يف الزهري؟ قال ثقة وقال أبو حامت حمله الصدق ويف حديثه قلت ليحىي: وقال عثمان الدارمي
  .بعض االضطراب وال أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه وال أثبت منه

  .وقال أيضاً أختار من أهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه سليمان ابن موسى

  .عنده مناكري: وقال البخاري

  .النسائي هو أحد الفقهاء وليس بالقوي يف احلديث وقال مرة يف حديثه شيءوقال 

  .وقال ابن عدي هو فقيه راو حدث عنه الثقات وهو أحد العلماء روى أحاديث ينفرد ا ال يرويها غريه وهو عندي ثبت صدوق

ما ! به ذلك فقال له مكحول أتعجب؟حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة حفظها فأعج: قال أبو مسهر
  .مسعت شيئاً فاستودعته صدري إال وجدته حني أريده

يرويه ابن جريج فقال ال يصح يف هذا شيء إال حديث سليمان بن " ال نكاح إال بويل"قلت ليحىي حديث : وقال عباس بن حممد
  .موسى

أحاديث يشبه بعضها بعضا " وال نكاح إال بويل" " واحملجومأفطر احلاجم"قال أمحد بن أيب حيىي مسعت أمحد بن حنبل يقول حديث 
  .وأنا أذهب إليها

أميا : "روى الثقات عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت
  ".نها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل لهامرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهلا مهرها مبا أصاب م

مث قال ابن عدي رواه مع سليمان يزيد بن أيب " ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل"وعيسى بن يونس عن ابن جريج حنوه ولفظه 
اج حبيب وحجاج بن أرطاة وقرة بن حيوئيل وأيوب بن موسى وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد وكلها طرق غريبة سوى حج

  .وطريقه مشهور

  .وهو صاحب حديث زمارة الراعي عن نافع عن ابن عمر: قلت

  ".املضمضة واالستنشاق من الوضوء الذي ال بد منه"وروى ابن جريج عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً 

    

ة ومئة وله شيء يف مقدمة مات سنة مخس عشرة ومئة وقال أبو عبيد وابن سعد وخليفة ومجاعة مات سنة تسع عشر: قال دحيم
  .مسلم
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  -د، س، ق-يزيد بن أبي مالك 

  .هو العالمة قاضي دمشق بن عبد الرمحن بن أيب مالك هاىنء اهلمداين الدمشقي

ولد سنة ستني وأرسل عن أيب أيوب وروى عن واثلة بن األسقع وأنس بن مالك وجبري بن نفري وابن املسيب وأيب إدريس اخلوالين 
  .ر وعدةوسليمان بن يسا

  .وعنه ابنه خالد واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وسعيد بن بشري وعمرو بن واقد وآخرون

  .وثقه أبو حامت قال أبو مسهر رأى أنساً وقال ابن معني قضى هلشام ابن عبد امللك

  .قلت كان أحد الفقهاء مع مكحول وقد ندبه عمر بن عبد العزيز ليفقه بين منري ويقرئهم

  .كان صاحب كتب يعين أنه كان بليغا يف ترسله:  بشريقال سعيد بن

  .ملا استخلف الوليد بن يزيد عزله باحلارث بن حممد األشعري: قلت

  .مل يكن عندنا اعلم بالقضاء من يزيد بن أيب مالك ال مكحول وال غريه: وقال سعيد بن عبد العزيز

  .ي إىل سنة مثان وثالثني ومئةمات سنة ثالثني ومئة وقال الوليد بن مسلم بق: قال أبو عبيد

  عبد الملك بن عمير ع

  .ابن سويد بن حارثة القرشي ويقال اللخمي ابو عمرو ويقال أبو عمر الكويف احلافظ ويعرف بالقبطي

  .رأى علياً رضي اهللا عنه وأبا موسى األشعري

النعمان بن بشري وأم عطية وجرير وحدث عن جندب البجلي وجابر بن مسرة وجرب بن عتيك وعمرو بن حريث وعطية القرظي و
بن عبد اهللا البجلي إن صح وحصني بن قبيصة أو ابن عقبة وإياد بن لقيط واألشعث ابن قيس ومل يدركه وحصني بن أيب احلر وزيد 

بردة بن عقبة وربعي بن حراش وابن أيب ليلى وقزعة بن حيىي وعمرو بن ميمون األودي ووراد كاتب املغرية وموسى بن طلحة وأيب 
  .بن أيب موسى وأيب األحوص اجلشمي وخلق من الصحابة وكبار التابعني وعمر دهراً طويالً وصار مسند أهل الكوفة

حدث عن شعبة والثوري ومسعر وهشيم وأبو عوانة وإسرائيل وزائدة ومحاد بن سلمة وعبيد اهللا بن عمرو الرقي وجرير بن عبد 
  .وخلق كثرياحلميد وسفيان بن عيينة وعبيدة بن محيد 

  .وحدث عنه من القدماء شهر بن حوشب وذلك يف صحيح مسلم مقروناً بآخر قال علي بن املديين له حنو مئيت حديث

واهللا إين ألحدث باحلديث فما أدع منه "روى امليموين عن أمحد بن حنبل عن سفيان بن عيينة مسعت عبد امللك بن عمري يقول 
  .حرفاً واحداً

  .ليس به بأس وقال أبو حامت صاحل احلديث ليس حبافظ تغري حفظه قبل موته: قال النسائي وغريه

  .وروى إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني قال خملط

وقال علي بن احلسن اهلسنجاين مسعت أمحد بن حنبل يقول عبد امللك بن عمري مضطرب احلديث جداً مع قلة روايته ما أرى له 
  .مخس مئة حديث وقد غلط يف كثري منها
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  .وذكر إسحاق الكوسج عن أمحد أنه ضعفه جداً

وروى صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه قال مساك بن حرب أصلح حديثاً من عبد امللك بن عمري وذلك أن عبد امللك خيتلف عليه 
  .احلفاظ

  .ريوروى حممد بن سفيان الكويف عن أيب بكر بن عياش مسعت أبا إسحاق يقول خذوا العلم من عبد امللك بن عم

  .يقال له ابن القبطة كان على قضاء الكوفة وهو صاحل احلديث روى أكثر من مئة حديث وهو ثقة يف احلديث: قال أمحد العجلي

حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل حدثنا علي مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول كان سفيان يعجب من حتفظ : وقال ابن أيب حامت
عبد امللك بن عمري قال نعم قال ابن أيب حامت فذكرت هذا أليب فقال هذا وهم وإمنا هو عبد عبد امللك قال صاحل فقلت أليب هو 

  .امللك بن أيب سلمان عبد امللك بن عمري مل يوصف باحلفظ

  .قال البخاري كان عبد امللك بن عمري من أفصح الناس

  .ا وأما القبطي فكان فرس لنا سابققال رجل لعبد امللك بن عمري القبطي قال أما عبد امللك فأن: قال ابن عيينة

  .وروي عن أيب بكر بن عياش مسعت عبد امللك بن عمري يقول هذه السنة تويف يل مئة وثالث سنني

روى أبو بكر بن أيب األسود عن أيب عبد اهللا البجلي قال مات عبد امللك بن عمري سنة ست وثالثني ومئة او حنوها زاد غريه يف ذي 
  .احلجة منها

    

نا أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن وغريه قالوا أنبأنا احلسني بن هبة اهللا التغليب أنبأنا نضر بن أمحد بن مقاتل واحلسني بن احلسن أخرب
األسدي قاال أنبأنا علي بن حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي الفقيه أنبأنا حممد وأمحد أنبأنا احلسن بن سهل بن الصباح ببلد يف 

عشرة وأربع مئة أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن أمحد اإلمام حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك عن عبد سنة سبع 
متفق عليه " ال ينبغي للقاضي أن يقضي بني اثنني وهو غضبان: "الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .رواه شعبة والكبار عن عبد امللك بن عمري أخرجه األئمة من حديثه يف كتبهم" يقضني حكمال "ويف بعض ألفاظ الصحيح 

  منصور بن زاذان ع

  .اإلمام الرباين شيخ واسط علماً وعمالً أبو املغرية الثقفي موالهم الواسطي

 واحلكم بن عتيبة وحبيب بن ولد يف حياة ابن عمر وحدث عن أنس بن مالك وأيب العالية واحلسن وابن سريين وعمرو بن دينار
  .مهاجر وقتادة ومعاوية بن قرة وعطاء ومحيد بن هالل وعدة

  .روى عنه شعبة وجرير بن حازم وأبو عوانة وهشيم وخلف بن خليفة وخلق سواهم

  .قال ابن سعد كان ثقة حجة سريع القراءة يريد أن يترسل فال يستطيع وكان خيتم يف الضحى وكان قد حتول فرتل املبارك

كان منصور بن زاذان يقرأ القرآن كله يف صالة الضحى وكان خيتم القرآن من األوىل إىل العصر وخيتم يف : قال يزيد بن هارون
  .اليوم مرتني ويصلي الليل كله

  .وعن هشام بن حسان قال كان خيتم فيما بني املغرب والعشاء مرتني والثالثة إىل الطواسني وكان يبل عمامته من دموع عينيه
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  .قال صاحل بن عمر الواسطي كان احلسن يقعد مع أصحابه فال يقوم حىت خيتم منصور بن زاذان

قال هشيم كان منصور لو قيل له إن ملك املوت على الباب ما كان عنده زيادة يف العمل وكان يصلي من طلوع الشمس إىل أن 
  .يصلي العصر مث يسبح إىل املغرب

  .م واحلزن يزيد يف احلسنات واألشر والبطر يزيد يف السيئاتوروى خلف بن خليفة عن منصور اهل

قال أبو معمر القطيعي ذكر عباد بن العوام أنه شهد جنازة منصور بن زاذان قال فرأيت النصارى على حدة واوس على حدة 
  .واليهود على حدة وقد أخذ خايل بيدي من كثرة الزحام

نصور بن زاذان فيما بني املغرب والعشاء فقرأ القرآن وبلغ يف الثانية إىل النحل شعبة عن هشام بن حسان قال صليت إىل جنب م
  .قربه بواسط ظاهر يزار: قال يزيد بن هارون تويف يف سنة إحدى وثالثني ومئة قلت

  يوسف بن عمر

شهماً كافياً سائساً مهيباً جباراً ابن حممد بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي أمري العراقني وخراسان هلشام مث أقره الوليد بن يزيد وكان 
عسوفاً جواداً معطاء نقل املدائين أن مساطه بالعراق كان كل يوم مخس مئة مائدة كلها شواء وقد كان ويل اليمن وضرب وهب بن 

  .منبه حىت أثخنه

ارث اجلهضمي وكان ملا هلك احلجاج أخذ يوسف هذا يف آل احلجاج ليعذب فقال أخرجوين أسأل فدفع إىل احل: قال ابن عساكر
  .مغفالً فأتى داراً هلا بابان فقال دعين أدخل إىل عميت أسأهلا فدخل وهرب من الباب اآلخر وذلك يف خالفة سليمان

  .ويل يوسف اليمن سنة ست ومئة فما زال عليها حىت جاءه التقليد بوالية العراق فاستخلف ابنه الصلت وسار: قال شباب

الد القسري سنة عشرين ومئة بيوسف وكان يضرب حبمقه وتيهه املثل فكان يقال أمحق من أمحق قال الليث نزع عن العراق خ
  .ثقيف وحجمه إنسان مرة فهابه وأرعد فقال يوسف قل هلذا البائس ال ختف وما رضي أن خياطبه

أخرج وسلم إليه العراق فأهلكه وقد هم الوليد بعزله فبادر وقدم له أمواالً عظيمة وبذل يف خالد القسري أربعني ألف ألف درهم ف
حتت العذاب واملصادرة وأخذ منه ومن أعوانه تسعني ألف ألف درهم واقتص يزيد بن خالد بن عبد اهللا من يوسف وقتله نائبه مث 

  .قتل يزيد إذ متلك مروان احلمار

  .قال أبو الصيداء أنا شهدت هذا اخلبيث يوسف ضرب وهب بن منبه حىت قتله

عث يزيد بن خالد مواله أبا األسد فدخل السجن فضرب عنق يوسف بن عمر سنة سبع وعشرين ومئة وعاش وقال أبو هاشم ب
أزيد من ستني سنة وقيل رموه قتيالً فشد الصبيان يف رجله حبال وجروه يف أزقة دمشق وكان دميم اجلثة له حلية عظيمة نعوذ باهللا 

  .من البغي وعواقبه

  داود بن علي

  .اهللا بن عباس اهلامشي عم السفاح األمري أبو سليمانابن حرب األمة عبد 
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  .روى عن أبيه وعنه األوزاعي والثوري وشريك وسعيد بن عبد العزيز وقيس بن الربيع

له حديث طويل يف الدعاء تفرد به عنه ابن أيب ليلى وقيس وما هو حبجة واخلرب يعد منكراً ومل يقحم أولو النقد على تليني هذا 
  .تهمالضرب لدول

  .وكان داود ذا بأس وسطوة وهيبة وجربوت وبالغة وقيل كان يرى القدر

  .وملا قام السفاح يوم بويع خيطب حصر فقام دونه عمه هذا فأبلغ وقال فأوجز وبسط آمال الناس

  .مات يف ربيع األول سنة ثالث وثالثني ومئة بعد أن أقام املوسم وعاش اثنتني وأربعني سنة

  أبو الزناد ع

هللا بن ذكوان اإلمام الفقيه احلافظ املفيت أبو عبد الرمحن القرشي املدين ويلقب بأيب الزناد وأبوه موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة عبد ا
زوجة اخلليفة عثمان وقيل موىل عائشة بنت عثمان بن عفان وقيل موىل آل عثمان وقيل إن ذكوان كان أخا أيب لؤلؤة قاتل عمر 

  .عن أمحد بن صاحلقاله أبو داود السجزي 

  .مولده يف حنو سنة مخس وستني يف حياة ابن عباس: قلت

وحدث عن أنس بن مالك وأيب أمامة بن سهل وأبان بن عثمان وعروة وابن املسيب وخارجة بن زيد وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 
د الرمحن األعرج وهو مكثر عنه ثبت فيه وعبيد ابن حنني وعلي بن احلسني وأيب سلمة بن عبد الرمحن والقاسم بن حممد وعب

  .وعائشة بنت سعد ومرقع بن صيفي وجمالد بن عوف وحممد بن محزة بن عمرو األسلمي والشعيب وسليمان بن عبد الرمحن وعدة

  .وشهد مع عبد اهللا بن جعفر اهلامشي جنازة وأرسل عن ابن عمر وكان من علماء اإلسالم ومن أئمة االجتهاد

عبد الرمحن وموسى بن عقبة وابن أيب مليكة مع تقدمه وصاحل بن كيسان وهشام بن عروة وعبد الوهاب بن خبت حدث عنه ابنه 
وحممد ابن عبد اهللا بن حسن وعبيد اهللا بن عمر وابن عجالن وابن إسحاق ومالك والليث وورقاء بن عمر وسفيان الثوري وزائدة 

  .امي وسعيد بن أيب هالل وسفيان بن عيينة وخلق سواهموشعيب بن أيب محزة واملغرية بن عبد الرمحن احلز

وثقه أمحد وابن معني قال حرب بن إمساعيل عن أمحد بن حنبل قال كان سفيان يسمي أبا الزناد أمري املؤمنني يف احلديث قال أمحد 
  .هو فوق العالء بن عبد الرمحن وفوق سهيل وحممد بن عمرو

  .بن حنبل أن أبا الزناد أعلم من ربيعةأخربين أمحد : وقال أبو زرعة الدمشقي

  .وروى أمحد بن سعد بن أيب مرمي عن حيىي بن معني قال ثقة حجة

  .وقال علي بن املديين مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني أعلم من ابن شهاب وحيىي بن سعيد األنصاري وأيب الزناد وبكري األشج

  .أنس بن مالك وقال العجلي تابعي ثقة مسع من أنسقال خليفة بن خياط أبو الزناد لقي ابن عمر و

  .وقال أبو حامت ثقة فقيه صاحل احلديث صاحب سنة وهو ممن تقوم به احلجة إذا روى عنه الثقات

  .قال البخاري أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد أيب هريرة أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة

عبد ربه بن سعيد دخل أبو الزناد مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه من األتباع يعين طلبة العلم مثل ما مع قال الليث عن 
  .السلطان فمن سائل عن فريضة ومن سائل عن احلساب ومن سائل عن الشعر ومن سائل عن احلديث ومن سائل عن معضلة
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د وخلفه ثالث مئة تابع من طالب فقه وشعر وصنوف مث مل يلبث أن بقي وروى حيىي بن بكري عن الليث بن سعد قال رأيت أبا الزنا
  .وحده وأقبلوا على ربيعة وكان ربيعة يقول شرب من حظوة خري من باع من علم

 ونقل أبو يوسف عن أيب حنيفة قال قدمت املدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة فإذا الناس على ربيعة وأبو الزناد أفقه الرجلني فقلت

  .له أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة؟ فقال وحيك كف من حظ خري من جراب من علم

    

وقال أمحد بن أيب خيثمة عن مصعب بن عبد اهللا قال كان أبو الزناد فقيه أهل املدينة وكان صاحب كتاب وحساب وكان كاتبا 
احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وفد على هشام بن خلالد بن علد امللك بن احلارث بن احلكم باملدينة وكان كاتبا لعبد 

عبد امللك حبساب ديوان املدينة فجالس هشاما مع ابن شهاب فسأل هشام ابن شهاب يف أي شهر كان عثمان خيرج العطاء ألهل 
ين هشام فقلت يف احملرم املدينة قال ال أدري قال أبو الزناد كنا نرى أن ابن شهاب ال يسأل عن شيء إال وجد علمه عنده فسأل

فقال جملس أمري املؤمنني أهل أن يفاد فيه العلم قال وكان أبو الزناد معاديا . فقال هشام البن شهاب يا أبا بكر هذا علم أفدته اليوم
اجشون أول لربيعة الرأي وكانا فقيهي البلد يف زماما وكان املاجشون يعقوب ابن أيب سلمة يعني ربيعة على أيب الزناد وكان امل

  .من علم الغناء من أهل املروءة باملدينة

قال أبو الزناد مثلي ومثل ذئب كان يلح على أهل قرية فيأكل صبيام ودواجنهم فاجتمعوا له فخرجوا يف طلبه فهرب منهم 
ما كسرت لك فخارة واهللا ! فتقطعوا عنه إال صاحب فخار فأحل عليه فوقف له الذئب وقال هؤالء عذرم أرأيتك أنت مايل ولك؟

  .قط مث قال مايل وللماجشون واهللا ما كسرت له كرباً وال بربطاً

روى األصمعي عن ابن أيب الزناد عن أبيه قال كان الفقهاء باملدينة يأتون عمر بن عبد العزيز خال سعيد بن املسيب فإن عمر بن 
  .عبد العزيز كان يرضى أن يكون بينهما رسول وأنا كنت الرسول بينهما

  .وقال سليمان بن أيب شيخ وىل عمر بن عبد العزيز أبا الزناد بيت مال الكوفة

  .قال حممد بن سالم اجلمحي قيل أليب الزناد مل حتب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال إا وإن أذنتين منها فقد صانتين عنها

  .لعربية عاملاً عاقالًقال حممد بن سعد كان أبو الزناد ثقة كثري احلديث فصيحاً بصرياً با

قال إبراهيم بن املنذر احلزامي هو كان سبب جلد ربيعة الرأي مث ويل بعد ذلك املدينة فالن التيمي فأرسل إىل أيب الزناد فطني عليه 
  .بيتا فشفع فيه ربيعة

  .قلت تؤول الشحناء بني القرناء إىل أعظم من هذا

سعه السكوت فأخرجوا أبا الزناد وقد عاين املوت وذبل ومالت عنقه نسأل اهللا وملا رأى ربيعة أن أبا الزناد يهلك بسببه ما و
  .السالمة

  .وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن قال أما أبو الزناد فليس بثقة وال رضي

  .قلت انعقد اإلمجاع على أن أبا الزناد ثقة رضي

  .أكثر مالك عنه يف موطئهوقيل كان مالك اليرضى أبا الزناد وهذا مل يصح وقد 

  .للثوري جالست أبا الزناد؟ قال ما رأيت باملدينة أمرياً غريه: قال ابن عيينة قلت
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وقال ابن عيينة جلست إىل إمساعيل بن حممد بن سعد فقلت حدثنا أبو الزناد فأخذ كفا من حصى فحصبين به وكنت أسأل أبا 
  .الزناد وكان حسن اخللق

يث قال جاء رجل إىل ربيعة فقال إين أمرت أن أسألك عن مسألة وأسأل حيىي بن سعيد وأسأل أبا الزناد حيىي بن بكري حدثنا الل
  .فقال هذا حيىي وأما أبو الزناد فليس بثقة

  .قال حيىي بن معني قال مالك كان أبو الزناد كاتبا هلؤالء يعين بين أمية وكان ال يرضاه يعين لذلك

  . قال حيىي بن معني ثقة حجة ومل أورد له حديثاً ألن كلها مستقيمةمث قال ابن عدي أبو الزناد كما

وقال أبو جعفر العقيلي يف ترمجة عبد اهللا بن ذكوان حدثنا مقدام بن داود حدثنا احلارث بن مسكني وابن أيب الغمر قاال حدثنا ابن 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وى أن " صورتهإن اهللا خلق آدم على "القاسم قال سألت مالكاً عمن حيدث باحلديث الذي قالوا 

يتحدث به أحد فقيل إن ناساً من أهل العلم يتحدثون به قال من هم؟ قيل ابن عجالن عن أيب الزناد فقال مل يكن يعرف ابن 
  .عجالن هذه األشياء ومل يكن عاملاً ومل يزل أبو الزناد عامالً هلؤالء حىت مات وكان صاحب عمال يتبعهم

 مل ينفرد به ابن عجالن بل وال أبو الزناد فقد رواه شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد ورواه قتادة عن أيب أيوب املراغي قلت اخلرب
عن أيب هريرة ورواه ابن هليعة عن األعرج وأيب يونس عن أيب هريرة ورواه معمر عن مهام عن أيب هريرة وصح أيضاً من حديث ابن 

  .ه عامل خراسان صح هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعمر وقد قال إسحاق بن راهوي

فهذا الصحيح خمرج يف كتايب البخاري ومسلم فنؤمن به ونفوض ونسلم وال خنوض فيما ال يعنينا مع علمنا بأن اهللا ليس كمثله 
  .شيء وهو السميع البصري

    

 خلت من رمضان وهو ابن ست وستني سنة يف سنة ثالثني قال الواقدي مات أبو الزناد فجأة يف مغتسله ليلة اجلمعة لسبع عشرة
  .ومئة

وقال ابن سعد مات يف رمضان منها وقال خليفة وطائفة سنة ثالثني وقال حيىي بن معني وابن منري وعلي بن عبد اهللا التميمي وغريهم 
  .مات سنة إحدى وثالثني ومئة

ا ابن رفاعة أنبأنا أبو احلسن اخللعي أنبأنا عبد الرمحن بن عمر أنبأنا أبو قرأت على حممد بن حسني القرشي أنبأنا حممد بن عماد أنبأن
سعيد ابن األعرايب حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن النيب صلى 

إن عملها فاكتبوها عشر أمثاهلا فإن هم بسيئة فال تكتبوها قال اهللا عز وجل إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها ف: "اهللا عليه وسلم قال
  ".فإن عملها فاكتبوها مثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة

  -خ، م، د، س، ق- يعلى بن حكيم 

  .الثقفي مكي ثقة نزل البصرة

  .وحدث عن سعيد بن جبري وطاووس ومسلم بن يسار وعمر بن عبد العزيز وعكرمة ومجاعة

  .ه وجرير بن حازم ومحاد بن زيد وحممد بن ذكوان وغريهم ووفد على عمر بن عبد العزيزوعنه قتادة مع تقدم
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وثقه أبو زرعة وأمحد وقال أبو حامت ال بأس به قال محاد بن زيد مات بالشام وترك أمه فكانت تأيت أيوب قال فأتاها أيوب ثالثة 
ى من الشام بصحيفة ضخمة فيها مسائل فقال سل عنها قتادة ايام يقعد على باا وتأتيه فتجتمع وقال جرير بن حازم بعث يعل

  .فسألته فقال يشق علي فسل سعيد بن أيب عروبة ففعلت مث عرضتها على قتادة فما غري إال شيئني

  -، مقرونا4ًم، -يعلى بن عطاء 

  .الطائفي نزل واسط وحدث عن أوس بن أيب أوس وعمارة بن حديد ووكيع بن عدس وطائفة

  .أبو عوانة والثوري ومحاد بن سلمة وهشيم وآخرون وهو من موايل عبد اهللا بن عمرو بن العاصوعنه شعبة و

  .وثقه ابن معني وقال أبو حامت صاحل احلديث وقال البخاري مات سنة عشرين ومئة

  -،4م، -مطر الوراق 

 اليشكري كان من العلماء العاملني وكان اإلمام الزاهد الصادق أبو رجاء بن طهمان اخلراساين نزيل البصرة موىل علباء بن أمحر
  .يكتب املصاحف ويتقن ذلك

  .روى عن أنس بن مالك واحلسن وابن بريدة وعكرمة وشهر بن حوشب وبكر بن عبد اهللا وطائفة

  .حدث عنه شعبة واحلسني بن واقد وإبراهيم بن طهمان ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وآخرون

  .وغريه أتقن للرواية منه وال ينحط حديثه عن رتبة احلسن وقد احتج به مسلم

  .قال حيىي بن معني صاحل وقال أمحد بن حنبل هو يف عطاء ضعيف وقال النسائي ليس بالقوي

  .قال اخلليل بن عمر بن إبراهيم مسعت عمي عيسى يقول ما رأيت مثل مطر الوراق يف فقهه وزهده

  .رحم اهللا مطراً الوراق إين ألرجو له اجلنة: وقال مالك بن دينار

  .وعن شيبة بنت األسود قالت رأيت مطر الوراق وهو يقص

  .يقال تويف مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومئة

ضعيف وكان حيىي القطان يشبه مطرا بابن أيب ليلى يف سوء احلفظ وفيه يقول عثمان بن دحية اللغوي ال : قال أبو حامت الرازي
  .دستجة بقل وقال حممد بن سعد فيه ضعف يف احلديثيساوي 

  .وعن مطر الوراق قال ملا خلق اهللا الداء والدواء جعل دواء املرة املشي ودواء الدم احلجامة ودواء البلغم احلمام

  صالح بن كيسان ع

يقال موىل بين غفار ويقال موىل بين اإلمام احلافظ الثقة أبو حممد ويقال أبو احلارث املدين املؤدب مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز 
  .عامر ويقال موىل آل معيقيب الدوسي

  .رأى عبد اهللا بن الزبري وعبد اهللا بن عمر وقد قال حيىي بن معني إنه مسع منهما

وىل ابن وحدث عن عبيد اهللا بن عبد اهللا وعروة بن الزبري وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وسامل بن عبد اهللا ونافع بن جبري ونافع م
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عمر ونافع موىل أيب قتادة والقاسم بن حممد وابن شهاب رفيقه ويرتل إىل ابن عجالن وإمساعيل بن حممد بن سعد وعدة وكان من 
  .أئمة األثر

حدث عنه عمرو بن دينار وهو أكرب منه وموسى بن عقبة وهو من طبقته وابن عجالن وابن إسحاق وابن جريج ومعمر ومالك 
  . وابن عيينة والدراوردي ومحاد بن زيد وإبراهيم بن سعد وأبو ضمرة الليثي وخلق سواهموسليمان ابن بالل

    

قال مصعب بن عبد اهللا كان موىل امرأة من دوس وكان عاملاً ضمه عمر بن عبد العزيز إىل نفسه وهو أمري يعين باملدينة قال فكان 
  . عبد العزيز بن الوليديأخذ عنه مث بعث إليه الوليد بن عبد امللك فضمه إىل ابنه

  .وكان صاحل جامعاً من احلديث والفقه واملروءة

قال حرب الكرماين سئل أمحد بن حنبل عن صاحل بن كيسان فقال بخ بخ وقال عبد اهللا بن أمحد عن صاحل أكرب من الزهري قد 
  .رأى صاحل بن عمر

  .وروى إسحاق الكوسج عن حيىي بن معني ثقة

  .يس به بأس يف الزهري وقد مسع من ابن عمر وعن حيىي قال معمر أحب إيل يف الزهريوروى عباس عن حيىي قال ل

وروى يعقوب بن شيبة حدثنا أمحد بن العباس قال قال حيىي ابن معني ليس يف أصحاب الزهري أثبت من مالك مث صاحل بن كيسان 
  .مث معمر مث يونس

  .وقال يعقوب صاحل ثقة ثبت

  .ن من الزهري رأى ابن عمروقال علي بن املديين كان أس

  .وقال ابن أيب حامت عن أبيه قال صاحل أحب إيل من عقيل ألنه حجازي وهو أسن رأى ابن عمر وهو ثقة يعد يف التابعني

  .وقال النسائي وابن خراش وغريمها ثقة

بنا كل شيء مسعنا عن روى معمر عن صاحل قال اجتمعت أنا وابن شهاب وحنن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكت
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال نكتب ما جاء عن أصحابه فقلت ليس بسنة فقال بل هو سنة فكتب ومل أكتب فأجنح وضيعت

احلميدي عن سفيان قال كان عمرو حيدث حديث صاحل بن كيسان يف نزول النيب صلى اهللا عليه وسلم األبطح يعين عن نافع موىل 
  .يب قتادة قال مث قدم صاحل فقال لنا عمرو اذهبو فسلوه عن هذا احلديث فذهبنا إليه فسألناهأيب قتادة عن أ

يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كان صاحل بن كيسان مؤدب ابن شهاب فرمبا ذكر صاحل الشيء فريد عليه ابن شهاب 
  . وأنا أقمت أود لسانكفيقول حدثنا فالن وحدثنا فالن خبالف ما قال فيقول له صاحل تكلمين

عبد العزيز األويسي مسعت إبراهيم بن سعد جئت صاحل بن كيسان يف مرتله وهو يكسر هلرة له يطعمها مث يفت حلمامات له أو 
  .حلمام يطعمه

ة وهم احلاكم ومهني يف قولة فقال مات زيد بن أيب أنيسة وهو ابن ثالثني سنة وصاحل بن كيسان وهو ابن مئة ونيف وستني سن
  .وكان قد لقي مجاعة من الصحابة مث تلمذ بعد للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعني سنة ابتدأ بالعلم وهو ابن سبعني سنة

أن زيدا مات كهالً من أبناء أربعني سنة أو أكثر وصاحل عاش نيفاً ومثانني سنة ما بلغ التسعني ولو عاش كما زعم أبو : واجلواب
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لصحابة فإنه مدين ولكان ابن نيف وثالثني سنة وقت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو طلب العلم كما عبد اهللا لعد يف شباب ا
  .قال احلاكم وهو ابن سبعني سنة لكان قد عاش بعدها نيفاً وتسعني سنة ولسمع من سعد بن أيب وقاص وعائشة فتالشى ما زعمه

  . وقبل خمرج حممد بن عبد اهللا بن حسن قال وكان ثقة كثري احلديثقال الواقدي مات صاحل بن كيسان بعد األربعني واملئة

  -م، ت، ق-زياد مولى ابن عياش 

  .هو الفقيه الرباين زياد بن أيب زياد موىل عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة من مشايخ وقته بدمشق وله ا دار وذرية

  . ابن مطعم وعراك بن مالك ومجاعةحدث عن مواله وأنس وأيب حبرية عبد اهللا بن قيس ونافع بن جبري

  .روى عنه يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد وهو من أقرانه وعبد اهللا بن سعيد ابن أيب هند وابن إسحاق ومالك بن أنس وآخرون

  .وثقه النسائي وغريه وكان عبداً صاحلاً قانتاً هللا

  .يكرمهقال مالك بن أنس كان مملوكا فدخل يوما على عمر بن عبد العزيز وكان 

  : وقال الفرزدق وقصد ذا

  هذا زمانك إني قد مضى زمني  أيها القارئ المرخي عمامته يا

  .وكان متعبداً منعزالً وله دراهم يعاجل له فيها وفيه عجمة وكان يلبس الصوف ويهجر اللحم

طلبه مث قعد معه وقال يا فاطمة هذا روى حيىي الوحاظي عن النضر بن عريب قال بينما عمر بن عبد العزيز يتغدى إذ بصر بزياد ف
زياد فاخرجي فسلمي هذا زياد عليه جبة صوف وعمر قد ويل أمر األمة وبكى فقالت يا زياد هذا أمرنا وأمره ما فرحنا به وال 

  .قرت أعيننا منذ ويل

ليك باجلد فإن كان ما يقول ابن وهب عن مالك قال كان زياد موىل ابن عياش مير فرمبا أفزعين حسه فيضع يده بني كتفي فيقول ع
  .هؤالء من الرخص حقا مل يضرك وإال كنت قد أخذت باحلذر

    

قال مالك وكان قد أعانه الناس على فكاك رقبته وتسارعوا يف ذلك ففضل مال كثري فرده زياد إليهم باحلصص وكتبهم عنده فما 
  .زال يدعو هلم حىت مات

  .يه ميسرةاسم أب: قلت له يف الكتب ثالثة أحاديث قلت

  -، خ، مقرونا4ًم، - سهيل بن أبي صالح 

  .اإلمام احملدث الكبري الصادق أبو يزيد املدين موىل جويرية بنت األمحس الغطفانية

حدث عن أبيه أيب صاحل ذكوان السمان والنعمان بن أيب عياش الزرقي وعطاء بن يزيد الليثي وأيب احلباب سعيد بن يسار وأيب عبيد 
 بن خملد األنصاري وصفوان بن أيب يزيد وابن املنكدر وابن شهاب وعبد اهللا بن دينار ويرتل إىل أقرانه كاألعمش احلاجب واحلارث

  .ومسي وربيعة الرأي وما علمت له شيئاً عن أحد الصحابة وهو معدود يف صغار التابعني

ن عجالن وعبيد اهللا بن عمر وشعبة والثوري وقد حدث عنه األعمش وربيعة وموسى بن عقبة وهم من التابعني وجرير بن حازم واب
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واحلمادان وزيد بن أيب أنيسة ومات قبله بدهر وجرير بن عبد احلميد وسليمان بن بالل وعبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز 
  .الدراوردي ووهيب بن خالد وسفيان بن عيينة وابن علية وأبو إسحاق الفزاري وأنس ابن عياض الليثي وخلق كثري

  .وكان من كبار احلفاظ لكنه مرض مرضة غريت من حفظه

  .حكى الترمذي أن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أيب صاحل ثبتا يف احلديث وقال أمحد ما أصلح حديثه

يل وقال أبو طالب سألت أمحد بن حنبل عن سهيل وحممد بن عمرو فقال قال حيىي بن سعيد حممد أحب إيل قال وما صنع شيئاً سه
  .أثبت عندهم

  .وقال حيىي بن معني سهيل والعالء بن عبد الرمحن حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما حبجة رواه عباس الدوري عنه

  .وقال أمحد العجلي سهيل وأخوه عباد ثقتان

كتب حديثه وال حيتج به وقال ابن أيب حامت سألت أبا زرعة سهيل أحب إليك أو العالء؟ فقال سهيل أثبت وأشهر وقال أبو حامت ي
  .وهو أحب إيل من العالء ومن عمرو بن أيب عمرو

  .وقال النسائي وغريه ليس به بأس

  .وقال ابن عدي ولسهيل نسخ روى عنه األئمة وهو عندي ثبت ال بأس به

  .وقال ابن معني مسي خري منه

  .قلت مسي من رجال الصحيحني خبالف سهيل

  .د وصاحلوقال ابن معني مرة ثقة وأخواه عبا

  ".فرخ الزىن ال يدخل اجلنة"وحديث " من قتل وزغاً يف أول ضربة"ومن غرائب سهيل عن أبيه عن أيب هريرة حديث 

سألت الدارقطين مل ترك البخاري سهيال يف الصحيح؟ فقال ال أعرف له فيه عذرا فقد كان النسائي : قال أبو عبد الرمحن السلمي
هللا خري من أيب اليمان وحيىي بن بكري وغريمها وكتاب البخاري من هؤالء مآلن وخرج لفليح إذا حدث حبديث لسهيل قال سهيل وا

  .بن سليمان وال أعرف له وجهاً

  .قال علي بن املديين مات أخ لسهيل فوجد عليه فنسي كثرياً من احلديث

  .ضعيف ومرة ليس بذاكوروى أمحد بن زهري عن حيىي بن معني قال مل يزل أصحاب احلديث يتقون حديثه وقال مرة 

  .وقيل إن مالكاً إمنا أخذ عنه قبل التغري

  .قال احلاكم روى له مسلم كثرياً وأكثرها يف الشواهد ويقال ظهر لسهيل حنو من أربعمئة حديث

ني بن أيب بكر قاال أخربنا أمحد بن عبد املنعم القزويين أنبأنا حممد بن سعيد وأنبأنا أبو احلسني علي بن حممد وطائفة قالوا أنبأنا احلس
أنبأنا أبو زرعة أنبأنا مكي بن منصور أنبأنا أبو بكر احلريي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا أبو عبد 

رسول اهللا اهللا الشافعي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن 
صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد وبه قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة إنين 
حدثته إياه وال أحفظه مث قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيال علة أضرت ببعض حفظه ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد 

  .حيدث به عن ربيعة عنه عن أبيه
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أخربنا أبو املعايل أمحد بن إسحاق حدثنا الفتح بن عبد اهللا أنبأنا هبة اهللا بن احلسني أنبأنا أبو احلسني بن النقور حدثنا عيسى بن علي 
إمالء حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي عن سهيل عن عبد اهللا بن 

اإلميان بضع وستون باباً أو بضع وسبعون باباً أفضلها : "عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمدينار 
هذا حديث صحيح من العوايل أخرجه األئمة الستة يف " ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان

  .يب صاحل وابن عجالن وسليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار حنوهكتبهم من حديث سهيل بن أ

  سمي ع

  .املدين احلافظ احلجة

  .حدث عن مواله أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام الفقيه وسعيد بن املسيب وأيب صاحل السمان وطائفة

  .ة وآخرونروى عنه ابن عجالن ومالك وسفيان الثوري وورقاء بن عمر وسفيان بن عيين

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه

  .قتل يوم وقعة قديد يف سنة إحدى وثالثني ومئة كان من علماء احلديث باملدينة رمحه اهللا

  عبد الحميد

  .ابن حيىي بن سعد األنباري العالمة البليغ أبو حيىي الكاتب تلميذ سامل موىل هشام بن عبد امللك

  .وله عقبسكن الرقة وكتب الترسل ملروان احلمار 

  .أخذ عنه خالد بن برمك وغريه وتنقل يف النواحي وجمموع رسائله حنو من مئة كراس

  .ويقال افتتح الترسل بعبد احلميد وختم بابن العميد

  .وسار منهزما يف خدمة مروان فلما قتل خمدومه ببوصري أسر هذا فقيل محوا له طستاً مث وضعوه على دماغه فتلف

  .ي يعقوب بن داودومن تالمذته وزير املهد

ويروى عن مهزم بن خالد قال قال يل عبد احلميد إذا أردت أن جيود خطك فأطل جلفة قلمك وأمسنها وحرف قطتك وأمينها قتل 
  .يف آخر سنة اثنتني وثالثني ومئة

  عبد الملك

  . القدرابن مروان بن فاتح األندلس موسى بن نصري اللخمي األمري كان فصيحاً خطيباً مفوهاً عادال كبري

ويل مصر ملروان بن حممد فأحسن السرية وملا زالت الدولة املروانية ودخل صاحل بن علي مصر أكرم عبد امللك هذا ملا رأى من 
  .جنابته وأخذه معه إىل العراق فكان ا أحد القواد الكبار مث واله املنصور إقليم فارس سنة بضع وثالثني ومئة

  نصر بن سيار
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  . أبو الليث املروزي نائب مروان بن حممدصاحب خراسان األمري

  .حدث عن عكرمة وأيب الزبري

  .وعنه ابن املبارك فيما قيل وحممد بن الفضل بن عطية

خرج عليه أبو مسلم صاحب الدعوة وحاربه فعجز عنه نصر واستصرخ مبروان غري مرة فبعد عن جندته واشتغل باختالل أمر 
 املوت على حاجة فتويف بساوة يف سنة إحدى وثالثني ومئة وقد ويل إمرة خراسان عشر أذربيجان واجلزيرة فتقهقر نصر وجاءه

  .سنني وكان من رجال الدهر سؤدداً وكفاءة

  واصل بن عطاء

  .البليغ األفوه أبو حذيفة املخزومي موالهم البصري الغزال وقيل والؤه لبين ضبة

  : قتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع يف لفظة فيها راء كما قيلمولده سنة مثانني باملدينة وكان يلثغ بالراء غيناً فال

  وخالف الراء حتى احتال للشعر

وهو وعمرو بن عبيد رأسا االعتزال طرده احلسن عن جملسه ملا قال الفاسق ال مؤمن وال كافر فانضم إليه عمرو واعتزال حلقة 
  : احلسن فسموا املعتزلة قال شاعر

 حتى كأنك واصل وقطعتني  لم تلفظ بهوجعلت وصلي الراء 

  .وقيل لواصل تصانيف وقيل كان جييز التالوة باملعىن وهذا جهل

  .قيل مات سنة إحدى وثالثني ومئة وقيل عرف بالغزال لترداده إىل سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقريات

 طويل الرقبة جداً وله مؤلف يف التوحيد وكتاب املرتلة جالس أبا هاشم عبد اهللا بن حممد بن احلنفية مث الزم احلسن وكان صموتا
  .بني املرتلتني

  أبو بشر ع

  .جعفر بن أيب وحشية إياس اليشكري البصري مث الواسطي أحد األئمة واحلفاظ

حدث عن الشعيب وسعيد بن جبري ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي وجماهد وطاووس وعطاء وعكرمة وأيب الضحى وميمون ابن 
  . ونافع العمري وعدة وروى عن عباد بن شرحبيل اليشكري وله صحبةمهران

  .وحدث عنه األعمش وشعبة وأبو عوانة وهشيم وخالد بن عبد اهللا وآخرون

  .وثقه أبو حامت الرازي وغريه

  .وقال أمحد بن حنبل أبو بشر أحب إلينا من املنهال بن عمرو وأوثق

    

 بشر عن جماهد وقال مل يسمع منه شيئاً وقال شعبة أيضاً أحاديث أيب بشر عن وقال حيىي القطان كان شعبة يضعف حديث أيب
  .حبيب بن سامل ضعيفة
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  .وقال أبو أمحد بن عدي أرجو أنه ال بأس به

  .قال نوح بن حبيب كان أبو بشر ساجداً خلف املقام حني مات رمحه اهللا

ين ومئة وقال علي بن حممد املدائين ومجاعة تويف سنة مخس مات سنة أربع وعشرين ومئة وقال مطني وغريه مات سنة ثالث وعشر
  .وعشرين ومئة

  حسان بن عطية ع

  .اإلمام احلجة أبو بكر احملاريب موالهم الدمشقي

  .حدث عن أيب أمامة الباهلي وسعيد بن املسيب وأيب كبشة السلويل وأيب األشعث الصنعاين وحممد بن أيب عائشة وطائفة

 معيد حفص بن غيالن وأبو غسان حممد ابن مطرف وقد أخطأ من زعم أن الوليد بن مسلم روى عنه أىن حدث عنه األوزاعي وأبو
  !.يكون ذلك؟

  .وقال األوزاعي ما رأيت أحداً أكثر عمالً يف اخلري من حسان بن عطية وقيل كان حسان من أهل بريوت

  .وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني

مد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز ذلك فبلغ األوزاعي كالم سعيد فيه فقال ما أغر سعيد باهللا وقد رمي بالقدر قال مروان بن حم
  .ما أدركت أحداً أشد اجتهادا وال أعمل من حسان بن عطية

  .ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة مسع يونس بن سيف يقول ما بقي من القدرية إال كبشان أحدمها حسان بن عطية

  .ن األوزاعي وذكر شيئاً من مناقب حسانوروى عقبة بن علقمة ع

الوليد بن مزيد مسعت األوزاعي يقول كان حلسان غنم فسمع ما جاء يف املنائح فتركها فقلت كيف الذي مسع قال يوم له ويوم 
  .جلاره

  . تغيب الشمسوروى عبد امللك الصنعاين عن األوزاعي قال كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر اهللا تعاىل يف املسجد حىت

  .ومن دعائه اللهم إين أعوذ بك أن أتعزز بشيء من معصيتك وأن أتزين للناس مبا يشينين عندك

  .لعله رجع وتاب: بقي حسان إىل حدود سنة ثالثني ومئة قال حيىي بن معني كان قدرياً قلت

  يحيى بن سعيد ع

ة اود عامل املدينة يف زمانه وشيخ عامل املدينة وتلميذ الفقهاء ابن قيس بن عمرو وقيل حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد اإلمام العالم
  .السبعة أبو سعيد األنصاري اخلزرجي النجاري املدين القاضي مولده قبل السبعني زمن ابن الزبري

مد بن ومسع من أنس بن مالك والسائب بن يزيد وأيب أمامة بن سهل وسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وعلي بن احلسني وحم
عبد الرمحن بن ثوبان وعمرة بنت عبد الرمحن وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعبيد بن حنني ونافع العمري وابن شهاب وسليمان بن 
يسار الفقيه وبشري بن يسار وسعيد بن يسار اإلخوة واألعرج وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وحنظلة بن قيس والنعمان بن أيب عياش 

  .اد ابن متيم وخلق سواهموأيب صاحل ذكوان وعب
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روى عنه الزهري مع تقدمه وابن أيب ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن املاجشون وسفيان الثوري ومحاد بن سلمة واألوزاعي 
ومحاد ابن زيد والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد وأبو إسحاق الفزاري وإمساعيل بن عياش وابن املبارك والقاضي وأبو يوسف وابن 

وسعيد بن حممد الوراق وسفيان بن عيينة وعبد الرمحن بن سليمان الداراين وعبد الوهاب الثقفي وحيىي بن سعيد األموي وحيىي علية 
  .بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وجعفر بن عون العمري وخلق سواهم

  .ا ألصحاب ابن طربزدوهو صاحب حديث األعمال بالنيات وعنه اشتهر حىت يقال رواه عنه حنو املئتني ووقع عالي

وقد اختلف يف نسبه فقال أبو عبيدة بن أيب السفر حدثنا أبو أسامة حدثين حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد األنصاري عن سعيد بن 
املسيب وقال حممد بن عبيد بن حسان حدثنا محاد عن حيىي بن سعيد قال كانت حبيبة بنت سهل إحدى عمايت وأنبأنا حيىي بن 

  . بن عمرو بن سهلسعيد بن قيس

  .قلت حبيبة هذه هي القائلة ال أنا وال ثابت بن قيس بن مشاس

  .وأما قيس بن عمرو فصحايب له يف السنن يف ركعيت الصبح

قال احلاكم هو قاضي حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومفتيها يف عصره حيىي ابن سعيد بن قيس بن قهد بن عمرو بن ثعلبة بن 
  . بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجاراحلارث بن يزيد

  .وقال خليفة يف الطبقات حيىي بن سعيد بن قيس بن قهد بن سهل بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أبو سعيد

وقال أبو أمحد يف الكىن حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل ابن احلارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم مث قال ويقال ابن سعيد بن 
  . بن قهد ومل يصح أخو سعد وعبد ربه وسعيدقيس

    

قلت وممن قال إن جده هو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة أمحد وابن معني وقال مصعب جده قيس بن قهد بن قيس فقال أمحد 
  .بن أيب خيثمة غلط مصعب وقيس بن قهد هو جد أيب مرمي عبد الغفار بن القاسم األنصاري الكويف قال وكالمها له صحبة

  ".خري دور األنصار دار بين النجار: "ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

رأى حيىي بن سعيد عبد اهللا بن عمر قاله احلاكم أبو عبد اهللا مث قال مسع أنسا والسائب وأبا أمامة وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة 
  .السبعة وجالسهمويوسف ابن عبد اهللا بن سالم ومسع ابن املسيب ومن بعده من الفقهاء 

  .روى عنه من التابعني أربعة هشام بن عروة ومحيد الطويل وأيوب السختياين وعبيد اهللا بن عمر

  .إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب حدثنا حيىي بن سعيد بن قيس ابن عمرو بن سهل بن ثعلبة

ري تويف باهلامشية وكان قاضيا ا أليب جعفر سنة ابن سعد أنبأنا حممد بن عمر قال حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل النجا
  .ثالث وأربعني

  .عارم حدثنا محاد عن هشام بن عروة قال حدثين العدل الرضى األمني على ما يغيب عليه أبو سعيد حيىي بن سعيد

  .قلت عامة الناس كنوه هكذا

  .وروى أبو حيىي صاعقة عن ابن املديين قال كنيته أبو نصر

بالل كان حيىي بن سعيد قد ساءت حالته وأصابه ضيق شديد وركبه الدين فبينما هو كذاك إذ جاءه كتاب أيب قال سليمان بن 
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لك ذاك القول : جعفر املنصور يستقضيه فوكلين بأهله وقال يل واهللا ما خرجت وأنا أجهل شيئاً فلما قدم العراق كتب إيل قلت
 واهللا ما مسعته قط فإذا جاءك كتايب هذا فسل ربيعة بن أيب عبد الرمحن واكتب وإنه واهللا ألول خصمني جلسا بني يدي فاقتصا شيئاً

إيل ما يقول وال تعلمه هذه حكاية منكرة فإن ربيعة كان قد مات رواها إبراهيم بن املنذر احلزامي عن حيىي بن حممد ابن طلحة من 
 أول ما استقبله جنازة فتغري وجهي فقال كأنك تغريت ولد أيب بكر عن سليمان وزاد فيها فلما خرجت إىل العراق شيعته فكان

  .فقلت اللهم ال طري إال طريك فقال واهللا لئن صدق طريك لينعشن أمري فمضى فما أقام إال شهرين حىت قضى دينه وأصاب خرياً

  .قال عبد اهللا بن بشر الطالقاين مسعت أمحد بن حنبل يقول حيىي ابن سعيد األنصاري أثبت الناس

  .اد بن زيد قدم أيوب من املدينة فقيل له من أفقه من خلفت ا قال حيىي بن سعيد األنصاريوقال مح

أبو صاحل حدثنا الليث عن عبيد اهللا بن عمر قال كان حيىي بن سعيد حيدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ إذا طلع ربيعة فقطع حديثه إجالالً 
  .لربيعة وإعظاماً

دركت من احلفاظ ثالثة إمساعيل بن أيب خالد وعبد امللك بن أيب سليمان وحيىي بن سعيد علي بن مسهر مسعت سفيان يقول أ
  .فاألعمش فأىب أن جيعله معهم: األنصاري قلت

حممد بن املنهال مسعت يزيد بن زريع يقول ملا قدم حيىي بن سعيد األنصاري نزل على عبد الوهاب بن عبد احلميد وكان حيىي ال 
 ومعنا ابن علية ومجاعة فنحفظ فإذا خرجنا كتب هذا ما حفظ وهذا ما حفظ فتركت لذلك حديثه وقلت ال ميلي فكنا ندخل عليه

  .آخذ ديين عنكم

حممد بن سعد عن الواقدي أن سليمان بن بالل أخربه قال خرج حيىي بن سعيد إىل إفريقية يف مرياث له فطلب له ربيعة بن أيب عبد 
فقدم بذلك املرياث وهو مخس مئة دينار فأتاه الناس يسلمون عليه وأتاه ربيعة أغلق الباب عليهما الرمحن الربيد فركبه إىل إفريقية 

ودعا مبنطقته فصريها بني يدي ربيعة وقال يا أبا عثمان واهللا ما غيبت منها ديناراً إال ما أنفقناه يف الطريق مث عد مئتني ومخسني 
  .هديناراً فدفعها إىل ربيعة وأخذ هو مثلها قامس

  .قال حيىي القطان مسعت سفيان بن سعيد يقول كان حيىي بن سعيد األنصاري أجل عند أهل املدينة من الزهري

أرأيت من أدركت من األئمة؟ ما كان قوهلم يف أيب بكر وعمر وعلي : الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا جرير سألت حيىي بن سعيد فقلت
  .ل أيب بكر وعمر على علي إمنا كان االختالف يف علي وعثمانفقال سبحان اهللا ما رأيت أحداً يشك يف تفضي

  .قال عبد الرمحن بن مهدي حدثنا وهيب قال قدمت املدينة فلم ألق ا أحداً إال وأنت تعرف وتنكر غري حيىي بن سعيد ومالك

    

ثهم حدثنا حيىي بن أيوب املقابري احلاكم حدثنا أبو بكر حممد بن داود الزاهد حدثنا حيىي بن أمحد اهلروي أن حممد بن حفص حد
حدثين أبو عيسى وغريه أن قوماً كانت بينهم وبني املسيب بن زهري خصومة فارتفعوا إىل حيىي بن سعيد األنصاري فكتب إليه حيىي 

ملئتني من أن حيضر فأتوه بكتاب حيىي فانتهرهم وأىب فجاؤوا إىل حيىي فقام مغضبا يريد املسيب فوافقه قد ركب وبني يديه حنو ا
اخلشابة فلما رأوا القاضي أفرجوا له فأتى املسيب فأخذ حبمائل السيف ورمى به إىل األرض مث برك عليه خينقه قال فما خلص محائل 

  .هكذا فليكن احلاكم ومىت خاف احلاكم من العزل مل يفلح ويف ثبوت هذه احلكاية نظر: السيف من يده إال أبو جعفر بنفسه قلت

  . بن ماسرجس حدثنا جرير قال سألت حيىي بن سعيد وما رأيت شيخاً أنبل منه فذكر تفضيل الشيخني وقد مراحلسن ين عيسى
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  .قال محاد بن زيد كان حيىي بن سعيد يقول يف جملسه اللهم سلم سلم

  .وقال حيىي كان عبيد اهللا بن عدي بن اخليار يقول يف جملسه اللهم سلمنا وسلم املؤمنني منا

ا الليث عن حيىي بن سعيد قال أهل العلم أهل وسعة وما برح املفتون خيتلفون فيحلل هذا وحيرم هذا وإن املسألة لترد ابن بكري حدثن
  .على أحدهم كاجلبل فإذا فتح هلا باا قال ما أهون هذه

 يف املسجد إال حيىي يعقوب بن كاسب حدثنا بعض أهل العلم قال مسعت صائحا يصيح يف املسجد احلرام أيام مروان ال يفيت احلاج
  .ابن سعيد وعبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس

  .لسامل بن عبد اهللا أمسعت هذا من ابن عمر فقال مرة واحدة نعم أكثر من مئة مرة: ابن وهب عن مالك عن حيىي قال قلت

  .وبه عن حيىي قال ألن أكون كتبت كل ما أمسع أحب إىل من أن يكون يل مثل ما يل

احلنفي مسعت يزيد بن هارون يقول حفظت ليحىي ابن سعيد ثالثة آالف حديث فمرضت مرضة فنسيت نصفها قال أبو سعيد 
  .فقال فىت من القوم رويدا ليتك مرضت الثانية فنسيتها كلها فنستريح منك

  .رواها احلاكم وال أعرف احلنفي

  .رآه ومل ير الزهريكان حيىي بن سعيد القطان يقدم حيىي بن سعيد األنصاري على الزهري لكونه 

قال أمحد العجلي كان حيىي بن سعيد رجالً صاحلاً فقيهاً ثقة وقال الثوري كان حافظاً وقال ابن عيينة حمدثوا احلجاز اين شهاب 
  .وحيىي ابن سعيد وابن جريج

  .وروى أبو أويس عن حيىي بن سعيد قال صحبت أنس بن مالك إىل الشام

ن حيىي بن سعيد خفيف احلال فاستقضاه املنصور فلم يتغري حاله فقيل له يف ذلك فقال من وروى حممد بن سالم اجلمحي قال كا
  .كانت نفسه واحدة مل يغريه املال

هذا يوضح لك ضعف القول : ليحىي بن سعيد كم حتفظ قال ست مئة سبع مئة قلت: وقال أمحد العجلي قال يزيد بن هارون قلت
  .عنده ثالثة آالف حديث قطاملار عن يزيد وال كان حيىي بن سعيد 

  .وعن حيىي القطان قال هو مقدم على الزهري ألن الزهري اختلف عليه وحيىي مل خيتلف عليه

  .وأما علي بن املديين فقال له حنو من ثالث مئة حديث فكأنه عىن املسند من حديثه أو الذي اشتهر له

: لو كان لسرين أن يكون ليحىي بن سعيد األنصاري قلتسليمان بن حرب مسعت محاد بن زيد يقول ليس ألحد عندي كتاب و

  .تويف باهلامشية بقرب الكوفة وله بضع وسبعون سنة وسنة ثالث وأربعني ومئة

أخربنا عبد الرمحن بن حممد الفقيه يف كتابه أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد الشيباين أنبأنا أبو طالب حممد بن حممد بن 
ا أبو بكر الشافعي أنبأنا احلارث بن حممد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن زحر أنه مسع أبا غيالن أنبأن

سعيد الرعيين حيدث عن عبد اهللا بن مالك أنه مسع عقبة بن عامر يذكر أن أخته نذرت أن متشي إىل البيت حافية غري خمتمرة فذكر 
  .هذا حديث غريب فرد" مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثالثة أيام: " عليه وسلم فقالذلك عقبة لرسول اهللا صلى اهللا

واسم أيب سعيد جعثل بن هاغان قاضي إفريقية مات سنة مخس عشرة ومئة حمله الصدق ما رواه عنه سوى عبيد اهللا بن زحر وفيه 
ريج قال كتب إىل حيىي بن سعيد ذا وأخرجه الترمذي لني أخرجه أبو داود عن خملد بن خالد الشعريي عن عبد الرزاق عن ابن ج
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عن حممود بن غيالن عن وكيع عن سفيان عن حيىي بن سعيد وحسنه الترمذي ووقع لنا عالياً بدرجتني وهذا احلديث من مجلة ما 
  .استفاد حيىي يف رحلته إىل إفريقية

    

 قال ال ولكن حدثين العدل الرضى األمني عدل نفسي عندي عارم عن محاد قال قيل هلشام بن عروة مسعت أباك يقول كذا وكذا
  .حيىي ابن سعيد انه مسعه من أيب

  .قال النسائي حيىي بن سعيد ثقة ثبت

  .وقال العجلي كان قاضياً على احلرية ومث لقيه يزيد بن هارون فروى عنه مئة وسبعني حديثاً

  .مئة وقال يزيد بن هارون وابن بكري والفالس سنة أربعقال القطان وأبو عبيد وأمحد وعدة مات سنة ثالث وأربعني و

قال أبو القاسم بن مندة طرق حديث حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب عن 
  ".إمنا األعمال بالنيات: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    

هم وإبراهيم بن عيينة اهلاليل وإبراهيم بن حممد أبو إسحاق الفزاري وإبراهيم بن أيب حيىي رواه عنه إبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن أد
املدين وإبراهيم بن صرمة املدين وإبراهيم بن حممد بن جناح وإبراهيم ابن زكريا املعلم الضرير وإبراهيم بن أيب اليسع وإبراهيم بن 

مساعيل بن علية وإمساعيل ابن عياش وإمساعيل بن القاسم أبو العتاهية فيما قيل عبد احلميد احلمصي وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع وإ
وإمساعيل بن زكريا اخللقاين وإمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وإمساعيل بن زياد وإمساعيل بن ثابت بن جممع وإسحاق بن 

 الكتاين وأبرد بن األشرس وأبو الربيع أشعث بن سعيد الربيع العطار وأنس بن عياض أبو ضمرة وأبان بن يزيد وأسيد بن القاسم
السمان وأسباط بن حممد وأسد بن عمرو وأسامة ابن حفص وأيوب بن واقد كويف وأبيض بن األغر وأبيض بن أبان وحبر بن كنيز 

ليمان الكويف وثور بن السقاء وبكر بن عمرو املعافري وبشري بن زياد اجلزري وتوبة بن سعيد العنربي بن أيب األسد وتليد بن س
يزيد وثابت بن كثري وجعفر الصادق وجعفر بن عون وجرير بن حازم وجرير ابن عبد احلميد وجنادة بن سلم وجارية بن هرم 

اهلنائي ومجيع بن ثوب الشامي ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد ومحاد بن زيد بن عمر كويف ومحاد بن أسامة أبو أسامة ومحاد أخو 
اج ومحاد بن عبد امللك اخلوالين ومحاد بن حيىي األبح ومحاد بن شيبة ومحاد بن يونس ومحاد بن جنيح واحلسن بن شعبة بن احلج

صاحل واحلسن بن عياش أخو أيب بكر واحلسن بن عمارة واحلسن بن أيب جعفر وحسني بن علوان وحر احلذاء وحديج بن معاوية 
ص بن غياث وحفص بن عمر القناد وحفص بن سليمان القارىء وحكيم بن وحبان بن علي ومحزة الزيات وحسان بن غيالن وحف

نافع الرقي واحلارث بن عمري ومحيد بن زياد أبو صخر وحجاج بن أرطاة وخالد بن عبد اهللا الطحان وخالد بن محيد الرؤاسي 
 خليفة وخليفة بن غالب بصري وخالد بن سلمة اجلهين وخالد بن القاسم املدائين ومل يصح وخالد بن يزيد البحراين وخلف بن

وخارجة بن مصعب وخطاب بن أيب خرية واخلليل بن مرة وخصيب بن عبد الرمحن وخازم بن احلارث أبو عصمة واخلصيب بن 
جحدر واخلصيب بن عقبة الوابشي وداود بن عبد الرمحن العطار وداود بن الزبرقان وداود بن بكر بن أيب الفرات وداود بن جشم 

بة وربيعة الرأي ورقبة بن مصقلة وروح بن القاسم والربيع بن حبيب كويف ورشدين بن سعد ورجاء بن صبيح وزهري وذؤاد بن عل
بن معاوية وزهري بن حممد وزيد بن بكر بن خنيس وزيد بن علي وزيد بن أيب أنيسة وزياد بن خيثمة وزمعة بن صاحل وزكريا بن 
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ه وزائدة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن عمر احلضرمي كويف وسليمان أيب العتيك كويف وزافر بن سليمان وزفر الفقي
التيمي وسليمان أبو خالد األمحر وسليمان بن بالل وسليمان األعمش وسليمان بن عمر وأبو داود النخعي وسليمان بن يزيد الكعيب 

ألموي وسعري بن اخلمس وسعيد بن حممد الوراق الثقفي وسليمان بن خثيم وسعيد بن املرزبان أبو سعد البقال وسعيد بن مسلمة ا
وسعيد بن عبد اهللا األودي وسلمة بن رجاء وسالم أبو املنذر القارىء وأبو األحوص سالم بن سليم وسابق الرببري وسويد بن عبد 

شعيب بن إسحاق العزيز وسيف بن حممد الثوري وسيف بن عمر وسعاد بن سليمان التميمي وسنان بن هارون وشعبة وشريك و
وشجاع بن الوليد وشرقي بن قطامي وشجاع بن عبد اهللا وشقيق بن عبد اهللا وصدقة بن عبد اهللا الدمشقي وصاحل بن حيىي وصاحل 
بن جبلة وصاحل بن قدامة اجلمحي وصاحل بن كيسان والضحاك بن عثمان وطلحة بن مصرف اليامي وطلحة بن زيد وعبد اهللا بن 

بد اهللا بن إدريس وعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن هشام بن عروة وعبد اهللا بن منري وعبد اهللا بن زياد بن عبد اهللا أبو أويس وع
مسعان وعبد اهللا بن هليعة وعبد اهللا ابن واقد اهلروي وعبد اهللا بن عرادة وعبد اهللا بن ميمون القداح وعبد اهللا بن حسني بن عطاء 

 اهللا بن شوذب وعبد الرمحن األوزاعي وعبد الرمحن بن بديل وعبد الرمحن بن األسود وعبد وعبد اهللا بن سفيان الواسطي وعبد
الرمحن بن محيد الزهري وعبد الرمحن بن صاحل بن موسى وعبد الرمحن احملاريب وعبد الرمحن بن مغراء وعبد الرمحن بن زياد أبو 

اري وعبد الرمحن بن محيد الرؤاسي وعبيد اهللا بن عمرو الرقي خالد وعبد الرمحن العرزمي وعبد الرمحن بن حيىي بن سعيد األنص
     وعبيد اهللا بن عدي الكندي وعبيد اهللا بن هشام بن عروة وعبد العزيز 

الدراوردي وعبد العزيز ابن احلصني وعبد الغفار بن القاسم وعبد العزيز بن أيب حازم وعبد األعلى بن حممد املصري وعبد امللك بن 
 امللك بن حممد ابن زرارة وعبد امللك بن جريج وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الوهاب الثقفي وعبد السالم بن حرب أيب بكر وعبد

وعبد السالم بن حفص وعبد ربه أبو شهاب احلناط وعبدة بن سليمان وعباد بن عباد وعباد بن العوام وعباد بن صهيب وعبد 
 برزة السجستاين وعمر بن عبيد وعمر بن سعيد بن أيب حسني وعمر بن يزيد وعمر احلميد الفراء وعبيد اهللا بن جعفر وعبدة بن أيب

بن حبيب وعمر بن علي بن مقدم وعمر بن عبد احلميد الطائي وعمر بن هارون وعمر بن مروان اجلالب وعمر بن وجيه وعبد 
أو ابن عثمان وعمران بن الربيع وعمرو بن األعلى بن عبد األعلى وعبد املنعم بن نعيم وعامر بن خداش وعبد اجلبار بن سليمان 

هاشم وعباد بن كثري الثقفي وعباد بن منصور وعدي بن الفضل وعيسى بن شعيب وعيسى بن يونس وعبد الرحيم بن سليمان 
الرازي وعبد ربه بن سعيد وعلي بن هاشم وعلي بن مسهر وعلي بن القاسم العمري وعلي بن هاشم بن هاشم وعلي بن عاصم 

ن هاشم بن مرزوق وعلي بن صاحل وعيسى بن ثوبان وعيسى بن زيد بن علي وعمارة بن غزية وعمرو بن احلارث الفقيه وعلي ب
وعمرو بن مجيع وعمرو بن أيب قيس وعثمان بن احلكم وعثمان بن خمارق وعقبة بن خالد وعصمة بن حممد الزرقي وعائذ بن 

عمر بن اخلطاب بن أيب خرية وغسان بن غيالن وغياث بن إبراهيم حبيب وعمار بن رزيق وعمار بن سيف وعطاء بن جبلة و
وفضيل بن عياض وفرح ابن فضالة وفليح بن حممد وفليح بن سليمان وفضالة بن نوح وفطر بن خليفة وقيس بن الربيع والقاسم بن 

 زياد أبو سهل والليث وابن عبد اهللا العمري والقاسم بن معن والقاسم بن احلكم وقريب األصمعي وكنانة بن جبلة وكثري بن
عجالن وحممد بن عبد اهللا بن عبيد الليثي وحممد بن ورد العجلي وحممد بن عمر القارئ وحممد بن جعفر بن أيب كثري وحممد بن 
ميمون السكري وحممد بن مغيث البجلي وحممد بن سعيد املدين وحممد بن مسلم أبو سعيد املؤدب وحممد بن إمساعيل بن رجاء 

بن دينار الطاحي وحممد بن عبد امللك األنصاري وحممد ابن فضيل وحممد بن يزيد وحممد بن مروان العجلي وحممد بن زياد وحممد 
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بن عالقة وحممد بن خازم أبو معاوية وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب وحممد بن ميمون األسدي وحممد بن عبيد الطنافسي 
 عبيد اهللا العرزمي وحممد بن جحادة ومالك ومروان بن معاوية ومروان بن سامل وحممد بن عصمة وحممد بن إسحاق وحممد بن

ومعمر ومندل ومفضل بن يونس ومسلمة بن علي ومنصور بن يسري ومنصور بن األسود ومصاد بن عقبة ومسكني أبو فاطمة 
د ومقاتل بن حيان ومسعر ومكي الطاحي واملسيب بن شريك ومعاوية بن حيىي ومعلى بن هالل ومعاوية بن صاحل ومغلس بن زيا

بن إبراهيم ونوح بن أيب مرمي ونوح بن املختار والنضر بن حممد املروزي والنعمان أبو حنيفة ونصر بن باب ونصر بن طريف وأبو 
    عوانة الوضاح ووهيب ومهام وهشيم وهشام بن عروة وهشام بن عبد 

ن عنترة وهاشم ابن حيىي الغساين وهرمي بن سفيان وهبار بن عقيل واهليثم الكرمي وهشام بن حسان وهشام بن أيب عبد اهللا وهارون ب
بن عدي وهشام بن زيد ويزيد بن هارون ويزيد بن عبد امللك النوفلي ويزيد بن عمرو ويزيد بن أيب حفص كويف ويونس بن راشد 

بن املتوكل وأبو املقدام حيىي بن ثعلبة وحيىي بن وحيىي بن سعيد القطان وحيىي بن سعيد األموي وحيىي بن أيب زائدة وأبو عقيل حيىي 
أيوب املصري وحيىي ابن العالء الرازي وحيىي بن سليم الطائفي وحيىي بن عبد اهللا بن األجلح وحيىي بن املهلب أبو كدينة ويعلى بن 

  .عبيد والقاضي أبو يوسف يعقوب وأبو بكر بن أيب سربة وأبو بكر بن أيب مرمي وأبو بكر بن عياش

أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف بن أمحد قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن أمحد أنبأنا علي بن البسري أنبأنا أبو 
طاهر املخلص حدثنا عبد اهللا بن حممد البغوي حدثنا حممد بن عبد الواهب احلارثي حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن 

ملا مات عثمان بن مظعون كشف النيب صلى اهللا عليه وسلم الثوب عن وجهه وقبل بني :  القاسم عن عائشة قالتحيىي بن سعيد عن
  ".طوباك يا عثمان مل تلبسك الدنيا ومل تلبسها: "عينيه مث بكى بكاء طويال فلما رفع على السرير قال

  .حممد بن عبد اهللا هذا املعروف باحملرم ضعفوه

  أخوه 

  د ععبد ربه بن سعي

  .يروي عن أيب أمامة بن سهل وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعمرة ومجاعة

  .حدث عنه عطاء بن أيب رباح أحد شيوخه وشعبة وعمرو بن احلارث والليث بن سعد وابن عيينة

  .وثقة أمحد بن حنبل وقال حيىي القطان كان حي الفؤاد وقاداً

  .تويف سنة تسع وثالثني ومئة

  أخومها 

  -،4م، - نصاري سعد بن سعيد األ

  .أحد الثقات

  .يروي عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد

  .حدث عن شعبة وابن املبارك ومجاعة
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  .قال فيه النسائي ليس بالقوي

  .بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء اخلامس من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء السادس وأوله ترمجة عبد الرمحن بن القاسم
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  الجزء السادس

  رحمن بن القاسمعبد ال

عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بكر الصديق اإلمام الثبت الفقيه أبو حممد القرشي 
  .التيمي البكري املدين

 يف صغار مسع أباه وأسلم العمري وحممد بن جعفر بن الزبري وطائفة سواهم وما علمت له رواية عن أحد من الصحابة وعداده
  .التابعني

  .حدث عنه شعبة وسفيان الثوري واألوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وآخرون وكان إماماً حجة ورعاً فقيه النفس كبري الشأن

  .حدثنا عبد الرمحن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه: روى البخاري يف كتاب احلج عن علي عن ابن عيينة

مولده يف خالفة معاوية وأنا أتعجب كيف مل حيمل عن جابر وسهل بن سعد وقد طلبه قلت وهو خال جعفر بن حممد الصادق 
  .اخلليفة الفاسق الوليد بن يزيد اىل الشام يف مجاعة ليستفتيهم فأدركه أجله حبوران يف سنة ست وعشرين ومئة وهو يف عشر السبعني

ة اهللا بن عبد العزيز أخربنا عمي حممد بن عبد العزيز الدينوري قرأت على أيب املعايل أمحد بن إسحاق أخربكم حممد بن أيب الفرج هب
أخربنا عاصم بن احلسن أخربنا عبد الواحد بن حممد بن مهدي حدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين 

فاضت فذكرت ذلك لرسول اهللا حاضت صفية بنت حيي بعدما أ: "حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
  ".فلتنفر إذاً: "يا رسول اهللا إا قد أفاضت مث حاضت بعد ذلك قال: أحابستنا هي؟ فقلت: صلى اهللا عليه وسلم فقال

فال : وبه إىل الزعفراين حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله إال أنه قال
  ".اًإذ

  .أخرج األول النسائي والثاين مسلم كالمها من حديث ابن عيينة

  -ع- سالم أبو النضر 

حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن حنني وبسر بن سعيد . سامل أبو النضر بن أيب أمية املدين كاتب عمر بن عبيد اهللا التيمي ومواله
ه حبديث عبد اهللا ابن أيب أوىف رضي اهللا عنه وهو خمرج يف وسليمان بن يسار وعمري موىل ابن عباس وعامر بن سعد وكتب إلي

  ".ال تتمنوا لقاء العدو: "الصحيحني وهو حديث

  .موسى بن عقبة وعمرو بن احلارث ومالك والليث بن سعد والسفيانان وفليح بن سليمان وآخرون: روى عنه

  .له حنو من مخسني حديثاً: قال ابن املديين

    

  .قةصاحل ث: وقال أبو حامت

  .تويف سنة ثالث وثالثني ومئة: تويف سامل أبو النضر سنة تسع وعشرين ومئة وقال أبو عبيد القاسم ابن سالم: قيل
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  الخالل

الوزير القائم بأعباء الدولة السفاحية أبو سلمة حفص بن سليمان اهلمداين موالهم الكويف رجل شهم سائس شجاع متمول ذو 
  .صريفياً أنفق أمواالً كثرية يف إقامة الدولة وذهب إىل خراسانمفاكهة وأدب وخربة باألمور وكان 

وكان أبو مسلم تابعاً له يف الدعوة مث توهم منه ميل إىل آل علي عندما قتل مروان إبراهيم اإلمام فلما قام السفاح وزر له ويف النفس 
فدس عليه أبو مسلم من سافر إليه وقتله . وماله لنارجل قد بذل نفسه : شيء مث كتب أبو مسلم إىل السفاح حيسن له قتله فأىب وقال

غيلة ليالً باألنبار فإنه خرج من السمر من عند اخلليفة فشد عليه مجاعة فقتلوه وذلك بعد قيام السفاح بأربعة أشهر سنة اثنتني 
  .وثالثني ومئة يف رجبها

  : د وكان يرتل درب اخلاللني فعرف بذلك وفيه قيلوزير آل حمم: وحتدث العوام أن اخلوارج قتلوه وكان ساحمه اهللا يقال له

  أودى فمن يشناك صار وزيرا  الوزير وزير آل محمد إن

  -ع- عبيد اهللا بن أبي جعفر 

  .والؤه لبين أمية واسم أبيه يسار: اإلمام احلافظ فقيه مصر أبو بكر املصري الكناين موالهم الليثي وقيل

وحدث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن . يم الليثي رأى عبد اهللا بن احلارث بن جزء الصحايبقال ابن ماكوال يسار موىل عروة بن شي
والشعيب وعطاء وعبد الرمحن ابن هرمز األعرج ومحزة بن عبد اهللا بن عمر ونافع موىل ابن عمر وأيب األسود يتيم عروة وأيب عبد 

  . وسامل بن أيب سامل اجليشاين وبكري بن األشج وطائفةالرمحن احلبلي وعبد اهللا بن أيب قتادة وحممد بن جعفر بن الزبري

عمرو بن مالك الشرعيب وعمارة بن غزية وسعيد بن أيب أيوب وحيوة بن شريح وعبد الرمحن بن شريح وابن إسحاق وحيىي : وعنه
  .بن أيوب والليث بن سعد وابن هليعة وعمرو بن احلارث وخالد بن محيد املهري وآخرون

  .ليس به بأس كان يتفقه: لقال أمحد بن حنب

كان فقيهاً يف : وقال أبو حامت ثقة بابة يزيد بن أيب حبيب وقال النسائي ثقة وقال ابن سعد ثقة فقيه زمانه وقال أبو نصر الكالباذي
  .زمانه وقال ابن يونس كان عاملاً زاهداً عابداً

  . عاملاً زاهداً إال عبيد اهللا بن أيب جعفرما رأت عيناي: كان سليمان بن أيب داود يقول: سعيد بن زكريا األدم

  .ما استعان عبد على دينه مبثل اخلشية من اهللا: كان يقال: وروى إبراهيم بن نشيط الوعالين عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال

ج على خشبة يف البحر غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا فألقانا املو: وقال عبد الرمحن بن شريح عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال
  .وكنا مخسة أو ستة فأنبت اهللا لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا فكنا منصها فتشبعنا وتروينا فإذا أمسينا أنبت اهللا لنا مكاا

قال رشدين بن سعد حدثنا احلجاج بن شداد مسع عبيد اهللا بن أيب جعفر وكان أحد احلكماء قال إذا كان املرء حيدث يف جملس 
  .احلديث فليمسك وإذا كان ساكتاً فأعجبه السكوت فليتحدثفأعجبه 

  .ولد ابن أيب جعفر سنة ستني وهو من سيب طرابلس املغرب: قال ابن هليعة

تويف مدخل املسودة يعين بين العباس يف ذي احلجة سنة اثنتني وثالثني ومئة وصلى عليه أبو عون عبد امللك بن يزيد أمري : وقال غريه
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  .تويف سنة ست وثالثني ومئة: مات سنة أربع وثالثني وقيل سنة مخس أو ست وقال أبو سعيد بن يونس: مصر وقال خليفة

  ".من مات وعليه صوم صام عنه وليه: "ليس بالقوي واستنكر له حديثاً ثابتاً يف الصحيحني يف: وقد قال أمحد بن حنبل مرة

  -ع- مغيرة 

الضيب موالهم الكويف األعمى الفقيه يلحق بصغار التابعني لكين مل أعلم له شيئاً عن مغرية بن مقسم اإلمام العالمة الثقة أبو هشام 
  .أحد من الصحابة

حدث عن أيب وائل وجماهد وإبراهيم النخعي والشعيب وعكرمة وأم موسى سرية علي رضي اهللا عنه وأيب رزين األسدي ونعيم بن 
معشر زياد بن حبيب واحلارث العكلي وسعد بن عبيدة ومساك بن حرب أيب هند ومعبد بن خالد وعبد الرمحن بن أيب نعم وأيب 

  .وعدة

    

روى عنه سليمان التيمي أحد التابعني وشعبة والثوري وزائدة وزهري وأبو عوانة وهشيم وإبراهيم بن طهمان وإسرائيل واحلسن بن 
 بكر بن عياش وخالد بن عبد اهللا الطحان صاحل وسعري بن اخلمس ومفضل بن مهلهل وأبو األحوص وجرير بن عبد احلميد وأبو

  .وعمر بن عبيد وعبثر بن القاسم واملفضل بن حممد النحوي ومنصور بن أيب األسود وحممد بن فضيل وخلق

  .أحفظ من محاد: كان مغرية أحفظ من احلكم ويف رواية: روى حجاج بن حممد عن شعبة قال

كان : وقال أبو بكر بن عياش. حدثنا إبراهيم: دلس وكنا ال نكتب إال ما قالكان مغرية ي: وروى نعيم بن محاد عن ابن فضيل قال
  .مغرية من أفقههم ما رأيت أحداً افقه منه فلزمته

قلت هذا واهللا احلفظ ال حفظ من . ما وقع يف مسامعي شيء فنسيته: قال مغرية: قال حيىي بن املغرية عن جرير بن عبد احلميد قال
  . عرضه مث ختبط عليه مث درسه وحفظه مث نسيه أو أكثرهدرس كتابا مرات عدة حىت

  .كان أيب حيثين على حديث املغرية وكان عنده كتاب: قال معتمر بن سليمان

  .وقال أمحد بن أيب مرمي عن حيىي بن معني ثقة مأمون

  .وروى أبو حامت عن حيىي قال كان مغرية أحفظ من محاد بن أيب سليمان

  .يب مغرية عن الشعيب أحب إليك أم ابن شربمة فقال مجيعاً ثقتانوقال ابن أيب حامت سألت أ

قال العجلي مغرية ثقة فقيه إال أنه كان يرسل احلديث عن إبراهيم وإذا وقف أخربهم ممن مسعه وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم 
  .وكان أعمى وكان عثمانياً حيمل بعض احلمل على علي

  . ومن أيب رزين ومسع من إبراهيم مئة ومثانني حديثاً إىل أن قال ومغرية ال يدلسقال أبو داود مسع مغرية من أيب وائل

  .قال أبو داود قال جرير جلست إىل أيب جعفر الرازي فقال إمنا مسع مغرية من إبراهيم أربعة أحاديث فلم أقل شيئاً

  .قال علي وكتاب جرير عن مغرية عن إبراهيم مئة حديث مساع

  .رية بينه وبني إبراهيم قريباً من عشرين رجالً وقال النسائي ثقةقال أبو داود أدخل مغ

  .وقال جرير عن مغرية أين ألحتسب اليوم يف منعي احلديث كما حيتسبون يف بذله
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  !.وروى جرير عنه قال إذا تكلم اللسان مبا ال يعنيه قال القفا واحرباه

  .عني سنة أربع وثالثنيقال ابن منري وأمحد مات سنة ثالث وثالثني ومئة وقال ابن م

قرأت ببعلبك على أيب احلسني علي بن حممد وعبد الويل بن رافع اخلطيب ومسعته بدمشق من عيسى بن بركة وأمحد بن هبة اهللا 
 ومجاعة قالوا أنبأنا عبد اهللا بن عمر أنبأنا سعيد بن أمحد حضورا أنبأنا حممد بن حممد أنبأنا حممد بن عمر بن زنبور حدثنا حيي بن

صاعد حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا مغرية عن شباك عن إبراهيم عن هين بن نويرة عن علقمة عن عبد اهللا قال قال 
  .تابعه شعبة عن مغرية أخرجه أبو داود عن زياد" إن أعف الناس قتلة أهل اإلميان: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  -ع- عاصم بن سليمان 

  .البصرة أبو عبد الرمحن البصري األحول حمتسب املدائن قيل والؤه لتميم وقيل لبين أميةاإلمام احلافظ حمدث 

روى عن عبد اهللا بن سرجس وأنس بن مالك وعن رفيع أيب العالية ومعاذة وحفصة بنت سريين وعمرو بن سلمة اجلرمي وعبد اهللا 
 الصديق الناجي وبكر املزين وسوادة بن عاصم وأيب عثمان بن شقيق العقيلي وأيب قالبة والشعيب والنضر بن أنس وأيب نضرة وأيب

النهدي واحلسن وابن سريين وأيب املتوكل الناجي وأيب الوليد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا وخلق سواهم وكان من احلفاظ 
  .املعدودين

يزيد األحول واحلسن بن حي ومحاد روى عنه قتادة وداود بن أيب هند وسليمان التيمي وشعبة وشريك ومعمر وهشيم وثابت بن 
بن زيد وحفص بن غياث وابن علية وجرير بن عبد احلميد وزهري والسفيانات وعباد بن عباد وأبو معاوية وعلي بن مسهر وابن 

  .فضيل ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وعبد اهللا بن منري وخلق كثري

  .قال ابن املديين له حنو مئة ومخسني حديثاً

  .ي مسعت حيىي بن سعيد يقول عاصم األحول مل يكن باحلافظقال عل

  .وقال ابن معني كان حيىي القطان يضعف عاصما األحول

  .وقال حجاج بن حممد عن شعبة عاصم أحب إيل من قتادة يف أيب عثمان النهدي ألنه أحفظهما

صم األحول وحيىي بن سعيد قال وارى هشاما ابن املبارك عن الثوري قال أدركت حفاظ الناس أربعة امساعيل بن أيب خالد وعا
الدستوائي منهم وروى نوفل بن مطهر عن ابن املبارك عن سفيان قال حفاظ البصرة ثالثة سليمان التيمي وعاصم األحول وداود بن 

  .أيب هند

    

  .وقال حفص بن غياث إذا قال عاصم زعم فهو الذي ليس بشك

  .أصحابهوقال ابن مهدي كان عاصم األحول من حفاظ 

  .وقال أمحد بن حنبل وابن معني وأبو زرعة وطائفة ثقة ووثقه علي ابن املديين وقال مرة ثبت

  .وقال حيىي القطان وابن مثىن وغريمها مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومئة

  .وقال البخاري مات سنة اثنتني أو ثالث وأربعني ومئة
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تار ح وانبأنا علي بن حممد أنبأنا جعفر بن منري قاال أنبأنا أبو طاهر السلفي أخربنا أخربنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا علي بن خم
القاسم بن الفضل أخربنا هالل بن حممد حدثنا احلسني بن عياش حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا محاد عن عاصم بن سليمان عن عبد 

 يف أصحابه فدرت من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء اهللا بن سرجس قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس
عن ظهره فرأيت موضع اخلامت على نغض كتفه مثل اجلمع حوله خيالن كأا الثآليل فرجعت حىت استقبلته فقلت غفر اهللا لك يا 

  ".منني واملؤمناتواستغفر لذنبك وللمؤ"رسول اهللا فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول اهللا فقال نعم ولكم مث تال 

  -ع-أيوب السختياني 

اإلمام احلافظ سيد العلماء أبو بكر بن أيب متيمة كيسان العرتي موالهم البصري اآلدمي ويقال والؤه لطهية وقيل جلهينة عداده يف 
  .صغار التابعني

ياحي وعبد اهللا بن شقيق وأيب قالبة مسع من أيب بريد عمرو بن سلمة اجلرمي وأيب عثمان النهدي وسعيد ابن جبري وأيب العالية الر
اجلرمي وجماهد بن جرب واحلسن البصري وحممد بن سريين ومعاذة العدوية وقيس بن عباية احلنفي وأيب رجاء عمران بن ملحان 

العطاردي وعكرمة موىل بن عباس وأيب جملز الحق بن محيد وحفصة بنت سريين ويوسف ابن ماهك وعطاء بن أيب رباح ونافع 
 ابن عمر وأيب الشعثاء جابر بن زيد ومحيد بن هالل وأيب الوليد عبد اهللا بن احلارث واألعرج وعمرو ابن شعيب والقاسم بن موىل

  .عاصم والقاسم بن حممد وابن أيب مليكة وقتادة وخلق سواهم

 وسفيان ومالك ومعمر حدث عنه حممد بن سريين وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وهم من شيوخه وحيىي بن أيب كثري وشعبة
وعبد الوارث ومحاد بن سلمة وسليمان بن املغرية ومحاد بن زيد ومعتمر بن سليمان ووهيب وعبيد اهللا بن عمرو وإمساعيل بن علية 
وعبد السالم بن حرب وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي ونوح بن قيس احلداين وهشيم ابن بشري ويزيد بن زريع وخالد بن احلارث 

  .بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي وأمم سواهموسفيان 

مولده عام تويف ابن عباس سنة مثان وستني وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه يف بلد وكونه أدركه وهو 
  .ابن بضع وعشرين سنة

و نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا عبد اهللا بن قرأت على إسحاق بن أيب بكر أنبأنا ابن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أب
  .أمحد حدثين عباس النرسي حدثنا وهيب حدثنا اجلعد أبو عثمان مسعت احلسن يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة

قول ما حدثنا أبو علي الصواف حدثنا بشر حدثنا احلميدي قا ل لقي ابن عيينة ستة ومثانني من التابعني وكان ي: وبه إىل أيب نعيم
  .رأيت مثل أيوب

حدثنا حبيب بن احلسن حدثنا يسر بن أنس البغدادي حدثنا أبو يونس املديين حدثين إسحاق بن حممد مسعت مالكاً يقول كنا 
  .ندخل على أيوب السختياين فإذا ذكرنا له حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكى حىت نرمحه

إسحاق حدثنا حممد بن الصباح حدثنا سعيد بن عامر عن سالم قال كان أيوب السختياين حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا حممد بن 
  .يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة

وب وقيل له حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا الفريايب حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا ابن مهدي حدثنا محاد بن زيد مسعت أي
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  .مالك ال تنظر يف هذا يعين الرأي فقال قيل للحمار إال جتتر؟ فقال أكره مضغ الباطل

  .حدثنا سليمان حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم حدثنا محاد قال ما رأيت رجالً قط أشد تبسما يف وجوه الرجال من أيوب

دثنا سالم بن مسكني مسعت أيوب يقول ال خبيث أخبث من قارىء حدثنا سليمان حدثنا حممد بن حممد اجلذوعي حدثنا هدبة ح
  .فاجر

قال أبو أمحد يف الكىن أيوب روى عنه ابن سريين وقتادة ومحيد الطويل واألعمش وعمرو بن دينار وابن عون وحيىي بن أيب كثري 
  .وعبيد اهللا بن عمر ومالك بن أنس

    

بن طربزد أنبأنا عبد الوهاب احلافظ أخربنا أبو حممد بن هزارمرد أخربنا ابن حبابة أخربنا الفخر علي بن أمحد وغريه قاال أنبأنا ا
  .أخربنا البغوي حدثنا عمي حدثنا عارم حدثنا محاد بن زيد قال ولد أيوب قبل طاعون اجلارف بسنة

  .قال البغوي بلغين أن مولد أيوب سنة مثان وستني

  .بالبصرة فيه يف ثالثة أيام أو حنوها مئتا ألف نفسقلت وكان الطاعون يف سنة تسع وستني يقال مات 

وبه قال البغوي حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد قال رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال احلمد هللا الذي عافاين من 
  .الشرك ليس بيين وبينه إال أبو متيمة

ل جاء أيوب فسأل احلسن عن أشياء فلما قام قال لنا احلسن هذا وبه حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد حدثنا ميمون الغزال قا
  .سيد الفتيان

  .وعن سفيان الثوري قال قال احلسن أليوب هذا سيد شباب أهل البصرة

وبه أخربنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان مسعت هشام بن عروة يقول ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياين وال بالكوفة مثل 
  .مسعر

  .حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى حدثنا الوليد مسعت شعبة يقول حدثين أيوب سيد الفقهاء: وبه

  .حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود عن شعبة ما رأيت قط مثل أيوب ويونس وابن عون: وبه

  .وعن الثوري قال ما رأيت بالبصرة مثل أربعة فبدأ بأيوب

  .ء أيوب ويونس وابن عونوقال أبو عوانة رأيت الناس ما رأيت مثل هؤال

وبه حدثنا علي بن مسلم حدثين حبان موىل بين أمية مسعت سالم بن أيب مطيع يقول ما فقنا أهل األمصار يف عصر قط إال يف زمن 
  .أيوب ويونس وابن عون مل يكن يف األرض مثلهم

إن اهللا ومالئكته يصلون على : " إال إذا قالوبه حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا محاد بن زيد كان أيوب ال يقف على آية
  .األحزاب سكت سكتة" النيب

وحدثنا أمحد حدثنا محاد عن أيوب قال أدركت الناس ها هنا وكالمهم أن قضي وإن قدر وكان يقول ليتق اهللا رجل فإن زهد فال 
  .جيعلن زهده عذابا على الناس فألن خيفي الرجل زهده خري من أن يلعنه

  .ن خيفي زهده دخلنا عليه فإذا هو على فراش خممس أمحر فرفعته أو رفعه بعض أصحابنا فإذا خصفة حمشوة بليفوكان أيوب مم
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وبه حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود قال قال شعبة ما واعدت أيوب موعدا قط إال قال حني يفارقين ليس بيين وبينك موعد 
  .فإذا جئت وجدته قد سبقين

  . إبراهيم املروزي حدثنا النضر بن مشيل أخربين اخلليل بن أمحد قال حلن أيوب يف حرف فقال أستغفر اهللاوبه حدثنا إسحاق بن

وبه حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا محاد بن زيد أخربين رجل أنه رأى أيوب بني قربي احلسن وحممد قائماً يبكي ينظر إىل هذا مرة 
  .وإىل هذا مرة

  .دثنا أيوب قال رأيت احلسن يف النوم مقيدا ورأيت ابن سريين مقيدا يف سجن قال كأنه أعجبه ذلكوبه حدثنا أمحد حدثنا محاد ح

  .قال خملد بن احلسني قال أيوب ما صدق عبد قط فأحب الشهرة

  .روى مؤمل عن شعبة قال من أراد أيوب فعليه حبماد بن زيد

  .قلت صدق أثبت الناس يف أيوب هو

  .لى ابن سريين من أيوبوقال محاد مل يكن أحد أكرم ع

  .وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحداً أنصح للعامة من أيوب واحلسن

  .وروى سليمان بن حرب عن محاد بن زيد قال كان أيوب يف جملس فجاءته عربة فجعل ميتخط ويقول ما أشد الزكام

  .وقال ابن عون مات ابن سريين فقلنا من مث؟ قلنا أيوب

  .ان أيوب ثقة ثبتا يف احلديث جامعا كثري العلم حجة عدالًقال حممد بن سعد الكاتب ك

  .وقال أبو حامت وسئل عن أيوب فقال ثقة ال يسأل عن مثله

  .قلت إليه املنتهى يف اإلتقان

  .قال ابن املديين له حنو من مثان مئة حديث وأما ابن علية فقال كنا نقول حديث أيوب ألفا حديث فما أقل ما ذهب علي منها

  .بن املديين عن أصحاب نافع فقال أيوب وفضله ومالك واتقانه وعبيد اهللا وحفظهوسئل ا

روى ضمرة عن ابن شوذب قال كان أيوب يؤم أهل مسجده يف شهر رمضان ويصلي م يف الركعة قدر ثالثني آية ويصلي لنفسه 
 م ويدعو بدعاء القرآن ويؤمن من خلفه وآخر ذلك فيما بني التروحيتني بقدر ثالثني آية وكان يقول هو بنفسه للناس الصالة ويوتر

يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقول اللهم استعملنا بسنته وأوزعنا ديه واجعلنا للمتقني إماما مث يسجد وإذا فرغ من 
  .الصالة دعا بدعوات

  .قال محاد بن زيد أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده إتباعا للسنة

    

 عامر الضبعي عن سالم بن أيب مطيع قال رأى أيوب رجالً من أصحاب األهواء فقال إين ألعرف الذلة يف وجهه مث قال سعيد بن
األعراف مث قال هذه لكل مفتر وكان يسمي أصحاب األهواء خوارج ويقول إن اخلوارج " سيناهلم غضب من رم وذلة"تال 

من أصحاب األهواء يا أبا بكر أسألك عن كلمة فوىل وهو يقول وال وقال له رجل . اختلفوا يف االسم واجتمعوا على السيف
  .نصف كلمة مرتني

  .وروى جرير الضيب عن أشعث قال كان أيوب جهبذ العلماء
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  .قال سالم بن أيب مطيع كان أفقههم يف دينه أيوب وعن هشام بن حسان أن أيوب السختياين حج أربعني حجة

  .لصاحلون كنت عنهم مبعزلوقال وهيب مسعت أيوب يقول إذا ذكر ا

وقال محاد بن زيد كان أيوب صديقاً ليزيد بن الوليد فلما ويل اخلالفة قال أيوب اللهم أنسه ذكري وكان يقول ليتق اهللا رجل وإن 
  .زهد فال جيعلن زهده عذابا على الناس

  .وقال محاد غلبه البكاء مرة فقال الشيخ إذا كرب مج

  .ض التذييل فقيل له فقال الشهرة اليوم يف التشمريقال معمر كان يف قميص أيوب بع

  .قال صاحل بن أيب األخضر قلت أليوب أوصيين قال أقل الكالم

قال محاد بن زيد لو رأيتم أيوب مث استقاكم شربة على نسكه ملا سقيتموه له شعر وافر وشارب وافر وقميص جيد هروي يشم 
  .رداء عدين يعين ليس عليه شيء من سيما النساك وال التصنعاألرض وقلنسوة متركة جيدة وطيلسان كردي جيد و

  .قال شعبة قال أيوب ذكرت وال أحب أن أذكر

قال محاد بن زيد كان أليوب برد أمحر يلبسه إذا أحرم وكان يعده كفنا وكنت أمشي معه فيأخذ يف طرق إين ألعجب له كيف 
  .يهتدي هلا فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب

  . رمبا ذهبت مع أيوب حلاجة فال يدعين أمشي معه وخيرج من ها هنا ها هنا لكي ال يفطن لهوقال شعبة

ويف مشائل الزهاد البن عقيل البلخي حدثنا حممد بن إبراهيم حدثنا أبو الربيع مسعت أبا يعمر بالري يقول كان أيوب يف طريق مكة 
نعم فدور رداءة ودعا فنبع املاء وسقوا اجلمال ورووا مث أمر يده فأصاب الناس عطش حىت خافوا فقال أيوب أتكتمون علي قالوا 

على املوضع فصار كما كان قال أبو الربيع فلما رجعت إىل البصرة حدثت محاد بن زيد بالقصة فقال حدثين عبد الواحد بن زيد 
  .أنه كان مع أيوب يف هذه السفرة اليت كان هذا فيها

 املكارم اللبان أخربنا أبو علي أخربنا أبو نعيم حدثنا عثمان بن حممد العثماين حدثنا خالد بن أخربنا أمحد بن سالمة كتابة عن أيب
النضر حدثنا حممد بن موسى احلرشي حدثنا النضر بن كثري السعدي حدثنا عبد الواحد بن زيد قال كنت مع أيوب السختياين على 

 خفت على نفسي قال تستر علي؟ قلت نعم فاستحلفين حراء فعطشت عطشا شديداً حىت رأى ذلك يف وجهي وقلت له قد
  .فحلفت له أال أخرب أحداً ما دام حياً فغمر برجله على حراء فنبع املاء فشربت حىت رويت ومحلت معي من املاء

  .قلت ال يثبت هذا وعثمان تالف

ا محاد بن زيد قال غدا علي ميمون أبو وبه إىل أيب نعيم حدثنا فاروق حدثنا هشام بن علي حدثنا عون ابن احلكم الباهلي حدثن
محزة يوم اجلمعة قبل الصالة فقال إين رأيت البارحة أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف النوم فقلت هلما ما جاء بكما قاال جئنا 

  .نصلي على أيوب السختياين قال ومل يكن علم مبوته فقيل له قد مات أيوب البارحة

  .وب عن أنس بن مالك وعمرو بن سلمة وأيب العالية وأيب رجاء وآخرينقال أبو نعيم احلافظ أسند أي

  .بلغنا أم قالوا ملالك إنك تتكلم يف حديث أهل العراق وتروي مع هذا عن أيوب فقال ما حدثتكم عن أحد إال وأيوب أوثق منه

 ابن قادشاه أخربنا أبو القاسم الطرباين حدثنا أنبأنا أمحد بن سالمة عن حممد بن أيب زيد الكراين أخربنا حممود بن إمساعيل أخربنا
العباس بن الفضل األسفاطي حدثنا سليمان بن حرب مسعت محاد بن زيد مسعت أيوب وذكر املعتزلة وقال إمنا مدار القوم على أن 
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  .يقولوا ليس يف السماء شيء

  .قال علي بن املديين أليوب حنو من مثان مئة حديث

سنة إحدى وثالثني ومئة بالبصرة زمن الطاعون وله ثالث وستون سنة وآخر من روى حديثه عاليا أبو قلت اتفقوا على أنه تويف 
  .احلسن بن البخاري

    

أخربنا أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد الفقيه وأبو املعايل أمحد بن عبد السالم ومجاعة إجازة قالوا أخربنا عمر بن حممد أخربنا هبة 
مد بن حممد بن غيالن أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي أخربنا موسى بن سهل الوشاء حدثنا إمساعيل اهللا بن حممد أخربنا حم

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم : "بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه مسلم" أحيوا ما خلقتم

احلافظ بن بدران ويوسف بن أمحد قاال أخربنا موسى بن عبد القادر أخربنا سعيد بن البناء أخربنا علي بن أمحد البندار أخربنا عبد 
أخربنا أبو طاهر املخلص حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا أبو األشعث حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة 

مر فسئل عنها فقال تقيم حىت يكون آخر عهدها بالبيت قال طاووس فال أدري ابن عمر عن طاووس قال كنت جالساً إىل ابن ع
  .نسيه أم مل يسمع ما مسع أصحابه فقال نبئت أنه رخص هلن يعين احلائض يف حجها

 التمار حدثنا وبه إىل املخلص حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي حدثنا أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز
املطففني قال " يوم يقوم الناس لرب العاملني"محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية 

  ".يقومون حىت يبلغ الرشح أطراف آذام"

نا أبو القاسم الطرباين حدثنا أمحد بن القاسم أنبأنا طائفة عن أيب جعفر الصيدالين أخربنا أبو علي احلداد حضوراً أخربنا أبو نعيم حدث
بن مساور حدثنا خالد بن خداش حدثنا محاد عن حيىي بن عتيق عن حممد بن سريين عن أيوب السختياين عن يوسف بن ماهك عن 

  ".اين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي"حكيم بن حزام قال 

  .حاق املروزي عن خالد بن خداش املهليب وهو صدوق مكثر عن محاد بن زيد ينفرد عنه بغرائبأخرجه النسائي عن احلسن بن إس

  جهم بن صفوان

أبو حمرز الراسيب موالهم السمرقندي الكاتب املتكلم أس الضاللة ورأس اجلهمية كان صاحب ذكاء وجدال كتب لألمري حارث بن 
  .بزعمه ويقول خبلق القرآن ويقول إن اهللا يف األمكنة كلهاسريج التميمي وكان ينكر الصفات ويرته الباري عنها 

  .قال ابن حزم كان خيالف مقاتالً يف التجسيم

  .وكان يقول اإلميان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر

  .قيل إن سلم بن أحوز قتل اجلهم إلنكاره أن اهللا كلم موسى

  -ع- يحيى بن أبي كثير 
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  .ائي موالهم اليمامي واسم أبيه صاحل وقيل يسار وقيل نشيطاإلمام احلافظ أحد األعالم أبو نصر الط

روى عن أيب أمامة الباهلي وذلك يف صحيح مسلم ولكنه مرسل وعن أنس بن مالك وذلك يف كتاب النسائي وعن أيب سلمة بن 
  .الل بن أيب ميمونة وعدةعبد الرمحن وعبد اهللا بن أيب قتادة وأيب قالبة اجلرمي وبعجة بن عبد اهللا اجلهين وعمران بن حطان وه

وروى عن جابر مرسالً ودينار والسائب بن يزيد وضمضم بن جوس وعقبة بن عبد اهللا الغافر وعبيد اهللا بن مقسم وعكرمة وحية 
بن حابس ونافع وحممد بن إبراهيم التيمي وأيب سالم احلبشي ويرتل إىل أن روى عن زيد بن سالم حفيد هذا وعن األوزاعي وهو 

  .تلميذه

  .وكان طالبة للعلم حجة

روى عنه ابنه عبد اهللا ومعمر واألوزاعي وهشام بن أيب عبد اهللا وحرب بن شداد وعكرمة بن عمار وشيبان النحوي ومهام بن حيىي 
وأبان ابن يزيد وأيوب بن عتبة وحممد بن جابر وأيوب بن النجار وجرير بن حازم وسليمان بن أرقم وأبو عامر اخلزاز وعمران 

  .ان وعلي بن املبارك وأبو إمساعيل القناد وخلقالقط

وقال حرب بن شداد عن حيىي قال كل شيء عندي عن أيب سالم األسود إمنا هو كتاب وروى وهيب بن خالد عن أيوب قال ما 
  .بقي على وجه األرض مثل حيىي بن أيب كثري

  .وقال شعبة حيىي بن أيب كثري أحسن حديثاً من الزهري

  .بل إذا خالفه الزهري فالقول قول حيىيوقال أمحد بن حن

نقل مجاعة أنه تويف سنة تسع . وقال أبو حامت الرازي هو إمام ال يروي إال عن ثقة وقد نالته حمنة وضرب لكالمه يف والة اجلور
  .وعشرين ومئة وبعضهم نقل أنه بقي إىل سنة اثنتني وثالثني ومئة واألول أصح

  .يعد مع الزهري وحيىي بن سعيدقال أمحد هو من أثبت الناس إمنا 

  .وقال ابن حبان كان من العباد إذا حضر جنازة مل يتعش تلك الليلة وال يكلمه أحد

  .وقال العقيلي كان يذكر بالتدليس

  .وقال أبو حامت قد رأى أنساً يصلي يف احلرم

    

  .وقال حسني املعلم قال يل حيىي كل شيء عن أيب سالم إمنا هو كتاب

يا بين إياك واملراء فإنه ليس فيه منفعة وهو : "مران عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال قال سليمان عليه السالماملعاىف بن ع
  .يورث العداوة بني اإلخوان

  .عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري مسعت أيب يقول ال يستطاع العلم براحة اجلسد

  . قال إذا رأيت املبتدع يف طريق فخذ يف غريهأبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري

ابن وهب أخربين من مسع األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أن سليمان ابن داود قال البنه إن األحالم تصدق قليالً وتكذب كثرياً 
  .فعليك بكتاب اهللا فالزمه وإياه فتأول

ب يل حديث كذا وحديث كذا فقلت يا أبا نصر أما تكره عبد الرزاق عن معمر قال حدث حيىي بن أيب كثري بأحاديث فقال اكت
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  .كتب العلم؟ قال اكتبه يل فإنك إن مل تكتب فقد ضيعت أو عجزت

أخربنا أمحد بن سالمة وعلي بن أمحد كتابة عن املبارك بن املبارك أخربنا أبو علي حممد بن حممد اخلطيب أخربنا عبيد اهللا بن عمر 
حلسن حدثنا حممد بن سليمان الباغندي حدثنا أبو عاصم حدثنا حجاج الصواف عن حيىي بن أيب كثري أخربنا أبو حبر ابن حممد بن ا

رواه " من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل: "عن عكرمة حدثين حجاج بن عمر األنصاري أنه مسع رسول اهللا يقول
  . وابن ماجه عن أصحاب حيىي حنوهأمحد يف مسنده عن حيىي بن سعيد عن حجاج ورواه أبو داود والنسائي

  .ورواه الترمذي عن الكوسج عن روح واألنصاري عن حجاج وحسنه

  .لكنه معلول مبا رواه معمر ومعاوية بن سالم عن حيىي عن عكرمة فقال عن عبد اهللا بن رافع عن احلجاج قال البخاري وهذا أصح

ن؟ قال أترى رجالً أخذ مدادا وصحيفة فكتب على رسول اهللا صلى اهللا قال حسني املعلم قلنا ليحىي بن أيب كثري هذه املرسالت عم
  .عليه وسلم الكذب؟ قال فقلت إذا جاء مثل هذا فأخربنا قال إذا قلت بلغين فإنه من كتاب

  .وقال حيىي القطان مرسالت حيىي بن أيب كثري شبه الريح

حدثنا عن األوزاعي عن حيىي أن . ري بشيء مرسل إال حديثاً واحداًوقال الفالس ما حدثنا حيىي القطان لقتادة وال ليحىي بن أيب كث
ابن عباس كان ال يرى طالق املكره شيئاً قال يزيد بن هارون عن مهام قال ما رأيت أصلب وجها من حيىي ابن أيب كثري كنا حندثه 

  .بالغداة فنروح بالعشي فيحدثناه

  . يف طلب العلمويروى أن حيىي بن أيب كثري أقام باملدينة عشر سنني

  .قال الفالس مات سنة تسع وعشرين ومئة

  -ع- يزيد بن أبي حبيب 

اإلمام احلجة مفيت الديار املصرية أبو رجا األزدي موالهم املصري وقيل كان أبوه سويد موىل امرأة موالة لبين حسل وأمه موالة 
  .لتجيب

  .ولد بعد سنة مخسني يف دولة معاوية وهو من صغار التابعني

 عن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي الصحايب وأيب اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين وأيب الطفيل الليثي إن صح وسعيد بن حدث
أيب هند وعكرمة وعطاء وعلي بن رباح وعراك بن مالك وعمرو بن شعيب ونافع وأيب وهب اجليشاين وإبراهيم بن عبد اهللا بن 

حلارث بن يعقوب وسويد بن قيس وعبد الرمحن بن مشاسة وعيسى بن طلحة بن عبيد اهللا وهليعة حنني وأسلم أيب عمران التجييب وا
بن عقبة والد عبد اهللا وحممد بن عمرو بن حلحلة وحممد بن عمرو بن عطاء واهليثم بن شفي وخلق ويرتل إىل أن روى عن الزهري 

  .باإلجازة

  .ه موىل أسودوكان من جلة العلماء العاملني ارتفع بالتقوى مع كون

حدث عنه سليمان التيمي وزيد بن أيب أنيسة وحممد بن إسحاق وعبد احلميد بن جعفر وعمرو بن احلارث وعبد اهللا بن عياش 
القتباين وحيوة بن شريح وسعيد بن أيب أيوب ومعاوية بن سعيد التجييب وحيىي بن أيوب والليث وابن هليعة ورشدين بن سعد 

  .وهو جممع على االحتجاج به وذكره أبو حامت البسيت يف كتاب الثقات له.  وآخرونوإبراهيم بن يزيد الثايت
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كان مفيت أهل مصر يف أيامه وكان حليماً عاقالً وكان اول من أظهر العلم مبصر والكالم يف احلالل : قال أبو سعيد بن يونس
  .غيب يف اخلريواحلرام ومسائل وقيل إم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفنت واملالحم والتر

  .وقال الليث بن سعد يزيد بن أيب حبيب سيدنا وعاملنا

وقال ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن عبد اهللا الكناين اجتمع ناس فيهم يزيد بن أيب حبيب وهم يريدون أن يعودوا مريضاً فتدافعوا 
  .املعزى فتقدم فاستأذناالستئذان على املريض فقال يزيد قد علمت أن الضآن واملعزى إذا اجتمعت تقدمت 

    

  .قال حممد بن سعد يزيد بن حبيب موىل لبين عامر بن لؤي من قريش وكان ثقة كثري احلديث مات سنة مثان وعشرين ومئة

  .وقال غريه بلغ زيادة على مخس وسبعني سنة

ي بن حممد وأمحد بن عبد احلميد وأمحد أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أكمل بن أيب األزهر العلوي أخربنا سعيد ابن أمحد وأخربنا عل
بن مكتوم وسنقر الزيين وأمحد بن حممد املفيد وآخرون قالوا أنبأنا عبد اهللا ابن عمر أنبأنا سعيد بن أمحد حضوراً أنبأنا حممد بن 

ن يزيد بن أيب حبيب حممد الزيين أخربنا أبو بكر بن عمر الوراق حدثنا عبد اهللا بن سليمان حدثنا عيسى بن محاد حدثنا الليث ع
عن أيب اخلري عن عقبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب 

إين فرطكم على احلوض وأنا شهيد عليكم وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن األرض أو "فقال 
  ". وإين واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهامفاتيح األرض

  .ذا حديث صحيح عال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من وجوه عن يزيد

  -ع- إسحاق بن عبد اهللا 

  .دين الفقيه أحد الثقاتابن صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري اخلزرجي النجاري امل

  .مسع من عمه أنس بن مالك وأيب مرة موىل عقيل والطفيل بن أيب وسعيد بن يسار ومجاعة

  .عكرمة بن عمار ومهام بن حيىي ومالك وابن عيينة ومجاعة: وعنه

  .يه إخوه أنس وأمهما أم سليموكان مالك يثين عليه وال يقدم عليه أحداً وأبوه عبد اهللا قد حنكه النيب صلى اهللا عليه وسلم محله إل

  .مات إسحاق سنة اثنتني وثالثني وقيل سنة أربع وثالثني ومئة

  .روى له اجلماعة

  .وأخرج مسلم لوالده عبد اهللا يروي عن ابنه وعن أخيه أنس

  .حدث عنه أبو طوالة وسليمان موىل احلسن بن علي

  .تويف يف خالفة الوليد بن عبد امللك عن حنو من مثانني سنة

  -ع-هشام بن عروة 
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ابن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب اإلمام الثقة شيخ اإلسالم أبو املنذر القرشي األسدي 
  .الزبريي املدين

 بن عثمان ولد سنة إحدى وستني ومسع من أبيه وعمه ابن الزبري وزوجته أمساء بنت عمه املنذر وأخيه عبد اهللا بن عروة وعبد اهللا
وطائفة من كرباء التابعني منهم أخوة عثمان وابن عمه عباد وابن ابن عمه عباد بن محزة بن عبد اهللا وأبو سلمة وابن املنكدر وعمر 
بن عبد اهللا بن عمر وعمرو بن خزمية وعمرو بن شعيب وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وعبد الرمحن بن سعد وعبد الرمحن بن كعب 

يل وحممد والد السفاح وابن شهاب وأبو الزبري ووهب بن كيسان وأبو وجزة وكريب وحممد بن إبراهيم التيمي وعوف بن الطف
  .وبكر بن وائل وهو أصغر منه وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم وأبو الزناد وابن القاسم ويزيد بن رومان وغريهم

سيب فما يأ له عنهم رواية وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه ولقد كان ميكنه السماع من جابر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن امل
  .أنه دعا له ومسح برأسه

  .حدث عنه شعبة ومالك والثوري وخلق كثري

  .وحلق البخاري بقايا أصحابه كعبيد اهللا بن موسى

  . حجةقال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل احلسن وابن سريين وقال ابن سعد كان ثقة ثبتاً كثري احلديث

وقال أبو حامت الرازي ثقة إمام يف احلديث وقال علي بن املديين له حنو من أربع مئة حديث وقال حيىي بن معني ومجاعة ثقة وقال 
يعقوب بن شيبة هشام ثبت مل ينكر عليه إال بعد ما صار إىل العراق فإنه انبسط يف الرواية وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد مسعه 

  .عن أبيهمن غري أبيه 

وقال عبد الرمحن بن خراش بلغين أن مالكاً نقم على هشام بن عروة حديثه ألهل العراق وكان ال يرضاه مث قال قدم الكوفة ثالث 
مرات قدمة كان يقول فيها حدثين أيب قال مسعت عائشة والثانية فكان يقول أخربين أيب عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أيب عن 

  .سل عن أبيهعائشة يعين ير

    

قلت الرجل حجة مطلقاً وال عربة مبا قاله احلافظ أبو احلسن بن القطان من أنه هو وسهيل بن أيب صاحل اختلطا وتغريا فإن احلافظ قد 
يتغري حفظه إذا كرب وتنقص حدة ذهنه فليس هو يف شيخوخته كهو يف شبيبته وما مث أحد مبعصوم من السهو والنسيان وما هذا 

ضار أصالً وإمنا الذي يضر االختالط وهشام فلم خيتلط قط هذا أمر مقطوع به وحديثه حمتج يف املوطأ والصحاح والسنن التغري ب
  .فقول ابن القطان إنه أختلط قول مردود مرذول فأرين إماماً من الكبار سلم من اخلطأ والوهم

  .ة اهللا عليهمفهذا شعبة وهو يف الذروة له أوهام وكذلك معمر واألوزاعي ومالك رمح

أخربنا أمحد بن سالمة يف كتابه عن خليل بن أيب الرجاء وانبأنا حممد بن سليمان وعبد احملسن بن حممد وإمساعيل بن صاحل ومجاعة 
ارث قالوا أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا خليل بن بدر أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو النعيم احلافظ أنبأنا أبو بكر بن يوسف حدثنا احل

بن حممد بن أيب أسامة حدثنا حممد بن عبد اهللا بن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب 
إن اهللا ال يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعاً ولكن يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملاً اختذ الناس : "صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".اال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوارؤوساً جه
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هذا حديث ثابت متصل اإلسناد هو يف دواوين اإلسالم اخلمسة ما عدا سنن أيب داود وهو من ثالثة عشر طريقا عن هشام ومن 
  .طريق أيب األسود يتيم عروة عن عروة حنوه وقد حدث به عن هشام عدد كثري مساهم أبو القاسم العبدي

ن وأبو محزة السكري وابن شهاب وهو أكرب منه وأبو معاوية وحممد بن أيب عدي وحممد بن سواد وحممد بن منهم ابن عجال
إسحاق وحممد بن إمساعيل بن أيب فديك وما أحسبه حلقه وحممد بن جعفر بن أيب كثري وحممد بن عبد الرمحن الطفاوي وحممد بن 

ي وحممد بن فضيل وابن كناسة وحممد بن عيسى بن مسيع وحممد بن ربيعة احلسن الواسطي وحممد بن بشر وحممد بن عبيد الطنافس
الكاليب وحممد بن عبيد وحممد بن احلجاج بن سويد الربمجي وحممد بن فليح بن سليمان وحممد بن منصور بن أيب األسود وحممد بن 

 بن بشري وأيوب السختياين وهو أقدم منه ميسر أبو سعد الصاغاين وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب وأمحد بن أيب ظبية وأمحد
وأيوب بن خوط وأيوب بن مسكني وأيوب بن واقد وإبراهيم بن طعمان وإبراهيم بن أيب حيىي وإبراهيم بن عثمان العبسي وإبراهيم 

هيم بن املغرية بن سعد وإبراهيم بن سليمان أبو إمساعيل املؤدب وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع وإبراهيم بن محيد الرؤاسي وإبرا
وإبراهيم بن أيب حية وإبراهيم بن عيينة وامساعيل ابن أبان الغنوي وإمساعيل السدي إن صح وإمساعيل بن عياش وإمساعيل بن زكريا 

وإمساعيل بن زيد بن قيس وإمساعيل بن عبد الكرمي بن معقل وإمساعيل بن هالل وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة وإسحاق بن 
ق وأسباط بن حممد وأنس بن عياض وأنس بن عبد احلميد أخو جرير وأبان بن يزيد وأبيض بن أبان الثقفي وأبيض بن يوسف األزر

عجالن واسرائيل وأبيض بن األغر وأسامة بن حفص وأشعث بن سعيد السمان وإياس بن دغفل وآدم بن عيينة وأشعث بن عبد اهللا 
  .أبو الربيع القاضي

  .مان الصواف وبكر بن عبد امللك األعتق وبكري بن األشج قدمي وبزيع بن حسان وبشر بن املفضلوحبر بن كثري وبكر بن سلي

وجعفر بن عون وجعفر بن زياد األمحر وجعفر . وتليد بن سليمان وثابت بن كثري وثابت بن زهري وثابت بن قيس وثابت بن محاد
بن هرم وجامع بن مدرك اللخمي وجعفر بن سليمان وجابر بن بن برقان وجنادة بن سلم أبو سلم وجرير بن عبد احلميد وجارية 

  .نوح

    

واحلسن بن أيب جعفر واخلشين احلسن بن حيىي واحلسن بن دينار واحلسن بن عمارة واحلسني بن علوان ومحاد بن سلمة ومحاد بن 
اد بن مسعدة واحلارث بن عبيدة زيد ومحاد بن أسامة ومحاد بن عبد امللك قاضي إفريقية ومحاد بن مصبح ومحاد بن شعيب ومح

واحلارث بن عمران اجلعفري وحفص بن قيس الصنعاين وحفص بن راشد وحفص بن غياث وحفص بن عمرو اجلعفري وحفص 
بن سلم أبو مقاتل وحفص ابن خمارق وحفص بن ميسرة وحفص بن سويد الربمجي وحجاج بن أرطاة وحجوة بن مدرك الغساين 

ري النهدي وحبان بن علي وحسان بن إبراهيم ومحزة بن حبيب وحبيب بن الشهيد وحصني بن وحكيم بن نافع وحكيم بن بش
وخالد بن يزيد وخالد بن إمساعيل املخزومي وخالد بن أيب عمران وخالد بن احلارث . خمارق وحديج بن معاوية وحسام بن مصك

ليل بن مرة وخارجة بن مصعب واخلصيب بن ناصح وخالد بن يزيد القشريي وخالد العبد وخالد بن رباح وخالد بن إلياس واخل
  .وخاقان بن احلجاج واخلليل بن موسى

وداود بن الزبرقان وداود العطار وداود بن األسود وداود الطائي ودهلم العجلي ودهلم بن صاحل النمريي ودجني بن ثابت أبو الغصن 
  .الريبوعي
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بن معاوية ورقبة بن مصقلة والربيع بن صبيح ورافع بن الليث ورواد بن وروح بن القاسم وروح بن مسافر ورحيل . وذواد بن علبة
  .الفضل ورواد بن داود

وأبو عمرو بن العالء زبان وزيد بن حيىي وزيد بن بكر بن حبيش وزائدة بن قدامة وزياد بن خيثمة وزياد بن سعد وأبو معشر زياد 
  . وزفر بن اهلذيل وزكريا بن مسافر وزهري بن حممد وزهري بن معاويةبن كليب وزكريا بن منظور وزمعة بن صاحل والزبري بن حبيب

والسفيانات وسليمان األعمش وسليمان بن حيان أبو خالد األمحر وسليمان بن بالل وسليمان بن قرم وسليمان بن عمرو أبو داود 
 وسعيد بن أيب عروبة وسعيد بن النخعي وسليمان بن مسلم وسليمان بن عياش وسعيد بن دريك وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي

عبد الرمحن الزهري وسعيد بن احلسن وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام وسعيد بن أيب سعيد الزبيدي وسعيد بن خالد القرشي وسعري 
بن اخلمس وسويد بن عبد العزيز وسعيد األزرق وسالم بن سعيد القطان وسالم بن أيب مطيع وسالم ابن سليم أبو األحوص وسلم 

  .ن رزين وسيف بن حممد وسالم بن مسكني وسعد بن احلسن وسابق الرببري وسليمان بن أيب داود وسليمان بن يزيد الكعيبب

وشعبة وشريك وشعيب بن إسحاق وشعيب بن أيب محزة وشعيب بن حرب وشجاع بن الوليد وشبيب بن شيبة وشبيب بن عبد 
  .الرمحن وشبيل بن عزير وشرقي بن قطامي

ليم وهو أكرب منه والصلت بن احلجاج والصباح بن حمارب والصباح بن عمري املزين وصدقة بن عبد اهللا وصاحل بن وصفوان بن س
  .حسان وصاحل بن قدامة والصباح بن حيىي

    

 اهللا بن والضحاك بن عثمان وعبد اهللا بن إدريس وعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن عون وعبد اهللا ابن عاصم وعبد اهللا بن منري وعبد
احلارث اجلمحي وعبد اهللا بن الزبري والد مصعب وعبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة وعبد اهللا بن حممد بن طلحة وعبد اهللا اخلرييب 

وعبد اهللا بن بشر وعبد اهللا بن جعفر والد ابن املديين وعبد اهللا بن فروخ وعبد اهللا بن املغرية وعبد اهللا بن قطاف أبو بكر النهشلي 
وعبد اهللا بن عبد اهللا أبو أويس وعبد اهللا بن فرقد وعبد اهللا بن األجلح الكندي وعبد اهللا بن نافع أبو يعقوب وعبد اهللا بن حممد ابن 

زاذان وعبد اهللا بن يزيد الكويف وعبد اهللا بن رجاء وعبد اهللا بن عياش القتباين وعبيد اهللا بن عمر العمري وعبيد اهللا بن موسى 
يد اهللا ابن هشام بن عروة وعبيد اهللا بن سعيد بن العاص وعبد اهللا بن العالء بن خالد احلنفي وعبيد اهللا بن الوازع وعبد العبسي وعب

اهللا بن حممد بن حاطب وعبد اهللا بن عمري وعبد اهللا بن حكيم املدين وعبد اهللا بن معاوية بن عاصم الزبريي وعبد اهللا أبو ظبية وعبد 
وزاعي وعبد الرمحن بن أيب الزناد وعبد الرمحن بن عثمان أبو حبر البكراوي وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام الرمحن بن عمرو األ

وعبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرمحن املسعودي وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر وعبد الرمحن بن زيد ابن أسلم وعبد 
لك بن عبد الوارث وعبد امللك بن حممد وعبد امللك بن حسني أبو مالك النخعي الرمحن بن مغراء وعبد امللك بن جريح وعبد امل

وعبد امللك بن قدامة اجلمحي وعبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز الدراوردي وعبد العزيز بن مسلم القسملي وعبد العزيز بن 
ي وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف وعبد ايد الثقفي والد املختار وعبد العزيز بن احلصني وعبد العزيز بن عمران وعبد الوهاب الثقف

عبد الوهاب وعبد الوهاب بن جماهد وعبد القاهر بن السري وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوارث بن صخر وعبد القدوس بن بكر 
ائطة وعبيدة بن األسود بن خنيس وعبد احلكيم ابن منصور وعبد الغفار بن القاسم أبو مرمي وعبدة بن سليمان وعبيدة بن أيب ر

وعبيد بن القاسم البصري وعمار بن عمري وعصمة بن املنذر وعباد بن عباد املهليب وعباد بن العوام وعباد بن صهيب الكلييب وعباد 
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بن راشد وعباد بن كثري وعباد بن منصور وعمر بن علي املقدمي وعمر بن حبيب القاضي وعمر بن عبيد وعمر بن صهيان 
ر بن أيب زائدة وعمر بن حممد بن زيد العمري وعمر بن جماشع وعمر بن هارون البلخي وعمر بن املغرية وعمر بن األسلمي وعم

رباح وعمر بن نبهان وعثمان بن فرقد العطار وعثمان بن احلكم اجلذامي وعثمان بن عثمان وعثمان بن مكيل وعثمان بن خمارق 
 وعلي بن هاشم بن الربيد وعلي بن ثابت وعلي بن علي الرفاعي وعلي بن وعثمان بن خالد وعلي بن املبارك وعلي بن مسهر

غراب وعلي بن مصعب والعالء بن راشد والعالء بن املنهال وعيسى بن ميمون وعيسى بن يونس وعيسى بن ماهان أبو جعفر 
حممد الزرقي وعصمة بن الرازي وعمران القطان وعمران بن أيب الفضل وعتاب بن حممد بن شوذب وعثام بن علي وعصمة بن 

عياض وعصمة بن املنذر وعاصم غري منسوب وعقبة بن خالد السكوين وعمرو بن احلارث وعمرو بن فايد وعمرو بن هاشم 
اجلنيب وعمرو بن خليفة األعشى أبو يوسف وعطاء بن السائب وعطاء بن عروة وعمرو بن عثمان اجلعفي وعطاف بن خالد 

 الواحد وعابد بن حبيب وعباية بن عمر وعكرمة بن إبراهيم وعقيل بن خالد وعمارة بن غزية وعنبسة بن سعيد وعنبسة بن عبد
وعدي بن الفضل وعرعرة بن الربند وعبيس بن ميمون وعلي بن حي وعبد الوهاب احلجيب وعمار بن رزيق وعاصم بن سليمان 

وغالب بن . ز العويف وعمار بن سيف وعثمان بن زائدةوعبد األعلى بن سليمان الزراد وعمر بن عبد الغافر وعمران بن عبد العزي
  .فائد

  .والفضل بن موسى والفضل بن خالد أبو معاذ النحوي وفليح بن سليمان وفليح بن مسلم احلجيب وفرج بن فضالة وفزارة بن جرير

 حيىي وقطبة بن عبد العزيز وقطبة والقاسم بن غصن والقاسم بن معن والقاسم بن رام والقاسم بن إمساعيل أبو العتاهية والقاسم بن
  .بن العالء وقران بن متام وقيس بن الربيع

    

ولوذان بن سليمان والليث ومالك . وكثري بن جعفر بن أيب كثري وكثري بن مهام وكنانة بن جبلة وأم كلثوم بنت عثمان بن مصعب
 علي ومبارك بن فضالة ومبارك بن جماهد اخلراساين ومالك بن سعري ومسلمة بن سعيد ابن عبد امللك ومسلمة بن قعنب ومسلمة بن

ومفضل بن صاحل أبو مجيلة ومفضل بن فضالة ومغرية بن مطرف ومغرية بن عبد الرمحن وموسى بن يعقوب الزمعي وموسى بن 
ي ومصعب عقبة ومعمر وحماضر بن املورع ومعاىف بن عمران ومل يلحقه ومهدي بن ميمون املعويل واملسيب بن شريك ومسلم الزجن

بن املقدام ومصعب بن ثابت ومصعب بن سالم ومسعر ومهلب بن أيب عيسى ومروان بن معاوية ومطر الوراق وهو أقدم منه 
ومنصور بن أيب األسود ومشمعل بن ملحان ووالد إبراهيم بن املنذر احلزامي وجماشع بن عمرو واحملرب بن قحذم ومرجى بن رجاء 

  .ن ومعاوية الضال ومعلى بن هالل ومقاتل بن حيان ومندل بن علي وميمون بن توبةومروان بن جناح ومؤمل بن هارو

ونوح بن أيب مرمي اجلامع ونوح بن دراج ونوح بن ذكوان ونوح بن قيس والنضر بن مشيل والنضر بن حممد العامري املروزيان 
رع وأبو معشر جنيح وجنيح العطار ونافع املقرىء ونصر بن طريف ونصر بن قابوس ونصر بن باب وأبو حنيفة النعمان ونعيم بن املو

ووكيع ووهيب وأبو عوانة وضاح ووهب بن وهب أبو البختري وهشام بن عبد اهللا املخزومي وهشام بن حسان . ونافع بن يزيد
  .وهشام بن زياد وهشام ابن حيىي الغساين وهشام بن أيب خبزة ومهام بن حيىي وهدبة بن املنهال واهليثم بن عدي

حيىي بن سعيد األنصاري ومات قبله وحيىي بن أيب كثري كذلك وحيىي بن سعيد بن العاص وحيىي بن سعيد األموي وحيىي بن حممد و
أبو زكري وحيىي بن أيب زائدة وحيىي بن دينار أبو هاشم الرماين وحيىي بن زكريا الغساين وحيىي بن سليم الطائي وحيىي بن عبد اهللا بن 



الذهيب-سري أعالم النبالء  932  

 الرملي وحيىي بن يونس وحيىي بن هاشم السمسار التالف وحيىي بن عبد امللك بن أيب غنية وحيىي بن عمري موىل سامل وحيىي بن عيسى
بين هاشم وحيىي بن أيب زكريا وحيىي بن يعلي وحيىي بن احلارث املرهيب وحيىي بن كثري ويعقوب بن عبد الرمحن ويعقوب بن إبراهيم 

 بن إبراهيم مدين ويعقوب أبو يوسف القاضي ويعقوب بن حممد الدراوردي ويعقوب بن بن سعد قلت ما حلقه أبداً بل ذا يعقوب
أيب املتئد وأبو يوسف يعقوب بن حممد بن خليفة األعشى ويقال امسه عمرو كما مر ويعقوب أصح ويعقوب بن الوليد املدين ويزيد 

اهلاد ومات قبله ويزيد بن زريع ويزيد بن عياض وياسني بن بن سنان الرهاوي ويزيد ابن عبد العزيز بن سياه ويزيد بن عبد اهللا بن 
  .معاذ الزيات ويعلى بن عبيد ويونس ابن راشد ويونس بن يزيد ويونس بن عبيد ومات قبله ويونس بن بكري الكويف

وأبو مروان الغساين وأبو بكر النهشلي وأبو بكر بن أيب سربة وأبو بكر بن عياش وأبو سهل اخلرساين وأبو إمساعيل املؤدب إبراهيم 
  .وغريهم

وتابع هشاما علية الزهري وأبو األسود يتيم عروة وحيىي بن أيب كثري ورواه عمر بن احلكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال 
  .عن أبيه عمرو وقيل عن هشام بن عروة عن أخويه حيىي وعثمان عن أبيهما ومل يصح

  .ال وضع حممد بن علي والد املنصور وصيته عنديروى عبد اهللا بن مصعب عن هشام بن عروة ق

وروى الزبري بن بكار عن عثمان بن عبد الرمحن قال قال املنصور هلشام بن عروة يا أبا املنذر تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخويت 
ومكم بقية ما بقي قال ال مع أيب وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع؟ فلما خرجنا قال أبونا اعرفوا هلذا الشيخ حقه فإنه ال يزال يف ق

  .أذكر ذلك يا أمري املؤمنني قال فليم يف ذلك فقال مل يعودين اهللا يف الصدق إال خرياً

  .رأيت ابن عمر له مجة تضرب أطراف منكبيه: يونس بن بكري عن هشام قال

ته يصعد املنرب ويف يده عصا رأيت ابن الزبري إذا صلى العصر صفنا خلفه فصلى بنا ركعتني ورأي: علي بن مسهر عن هشام قال
  .فيسلم مث جيلس ويؤذن املؤذنون فإذا فرغوا قام فتوكأ على العصا فخطب

    

. عمر بن علي املقدمي عن هشام بن عروة أنه دخل على املنصور فقال يا أمري املؤمنني اقض عين ديين قال وكم دينك؟ قال مئة ألف

ك قضاؤها قال يا أمري املؤمنني شب فتيان من فتياننا فأحببت أن أبوئهم قال وأنت يف فقهك وفضلك تأخذ مئة ألف ليس عند
واختذت هلم منازل وأوملت عنهم خشيت أن ينتشر علي من أمرهم ما أكره ففعلت ثقة باهللا وبأمري املؤمنني قال فردد عليه مئة ألف 

 ما أعطيت وأنت طيب النفس فإين مسعت أيب حيدث عن استعظاماً هلا مث قال قد أمرنا لك بعشرة آالف فقال يا أمري املؤمنني فأعطين
  ".من أعطى عطية وهو ا طيب النفس بورك للمعطي واآلخذ: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .قال فإين طيب النفس ا هذا حديث مرسل

  .نكرمها عن غريكوروى أن هشاماً أهوى إىل يد أيب جعفر ليقبلها فمنعه وقال يا ابن عروة إنا نكرمك عنها و

  .كان يرى له لشرفه وعلمه ولكونه من أوالد صفية أخت العباس: قلت

هشام ثبت مل ينكر عليه إال بعد مصريه إىل العراق فإنه انبسط يف الرواية وأرسل عن أبيه مما كان مسعه من : وقال يعقوب بن شيبة
  .غري أبيه عن أبيه

  .كما وقع يف حديثهم عن معمر أوهامقلت يف حديث العراقيني عن هشام أوهام حتتمل 
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وضبط مجاعة وفاة هشام ببغداد يف سنة سته وأربعني ومئة وصلى عليه أبو جعفر املنصور وشذ الفالس فقال سنة سبع وأربعني وقيل 
  .سنة مخس وقيل عاش سبعاً ومثانني سنة وقيل غري ذلك

 اهللا بن موسى عنه وأعلى من ذلك ما حدثنا وأخربنا عن عمر بن وقع يل الكثري من عواليه حىت يف اجلامع الصحيح من رواية عبيد
طربزد مساعاً أنبأنا هبة اهللا بن احلصني أخربنا حممد بن حممد بن غيالن أخربنا أبو بكر الشافعي حدثنا حممد بن غالب متتام حدثنا 

لم حيب احللواء والعسل لكن حيىي السمسار حيىي بن هاشم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .ليس بثقة وأما املنت ففي الصحاح

  .وحديث هشام لعله أزيد من ألف حديث واهللا أعلم

  -خ، م، د، س- إسحاق بن سويد 

  .ابن هبرية التميمي البصري أحد الثقات

  .أيب بكر الثقفي وطائفةحدث عن ابن عمر ومعاذة العدوية وأيب قتادة متيم بن نذير العدوي وعبد الرمحن بن 

وثقه أمحد وابن معني وكان كبري السن مات يف سنة إحدى . حدث عنه احلمادان وإمساعيل بن علية وعلي بن عاصم وأخرون
  .وثالثني ومئة

  -خ، م، د، س، ق-عطاء بن أبي ميمونة 

  .بصري حجة حدث عن عمران بن حصني فلعله مرسل وعن جابر بن مسرة وأنس ومجاعة

  .لد احلذاء وروح بن القاسم وشعبة ومحاد بن سلمةوعنه خا

  .وثقه ابن معني وقال هو وولده قدريان

  .قيل مات سنة إحدى وثالثني ومئة

  أبو مسلم الخراساني

امسه عبد الرمحن بن مسلم ويقال عبد الرمحن بن عثمان بن يسار اخلرساين األمري صاحب الدعوة وهازم جيوش الدولة األموية 
  .اء الدولة العباسيةوالقائم بأنش

كان من أكرب امللوك يف اإلسالم كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب من رجل يذهب على محار بإكاف من الشام حىت يدخل خراسان 
  .مث ميلك خراسان بعد تسعة أعوام ويعود بكتائب أمثال اجلبال ويقلب الدولة ويقيم دولة أخرى

رياً أمسر مجيالً حلوا نقي البشرة أحور العني عريض اجلبهة حسن اللحية طويل ذكره القاضي مشس الدين بن خلكان فقال كان قص
الشعر طويل الظهر خافض الصوت فصيحاً بالعربية وبالفارسية حلو املنطق وكان راوية للشعر عارفا باألمور مل ير ضاحكاً وال 

  .مازحاً إال يف وقته وكان ال يكاد يقطب يف شيء من أحواله

العظام فال يظهر عليه السرور وترتل به الفادحة الشديدة فال يرى مكتئبا وكان إذا غضب مل يستفزه الغضب إىل أن تأتيه الفتوحات 
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  .قال وكان ال يأيت النساء يف العام إال مرة يشري إىل شرف نفسه وتشاغلها بأعباء امللك

ة تسع وعشرين ومئة ومتويل خراسان إذ ذاك قيل مولده يف سنة مئة وأول ظهوره كان مبرو يف شهر رمضان يوم اجلمعة من سن
األمري نصر بن سيار الليثي نائب مروان بن حممد احلمار خامتة خلفاء بين مروان إىل أن قال فكان ظهوره يومئذ يف مخسني رجالً 

سلم صاحب الدعوة وآل أمره إىل أن هرب منه نصر بن سيار قاصداً العراق فرتل به املوت بناحية ساوة وصفا إقليم خراسان أليب م
  .يف مثانية وعشرين شهراً

    

قال وكان أبوه من أهل رستاق فريذين من قرية تسمى سنجرد وكانت هي وغريها ملكا له وكان جيلب يف بعض األوقات مواشي 
ى فولدت له إىل الكوفة مث إنه قاطع على رستاق فريذين يعين ضمنة فغرم فنفذ إليه عامل البلد من حيضره فهرب جباريته وهي حبل

هذا فطلع ذكيا واختلف إىل الكتاب وحصل مث اتصل بعيسى بن معقل جد األمري أيب دلف العجلي وبأخيه إدريس بن معقل 
فحبسهما أمري العراق على خراج انكسر فكان أبو مسلم خيتلف إليهما إىل السجن ويتعهدمها وذلك بالكوفة يف اعتقال األمري خالد 

 الكوفة مجاعة من نقباء اإلمام حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس والد املنصور والسفاح فدخلوا على بن عبد اهللا القسري فقدم
األخوين يسلمون عليهما فرأوا عندمها أبا مسلم فأعجبهم عقله وأدبه وكالمه ومال هو إليهم مث إنه عرف أمرهم ودعوم يعين إىل 

جن فلزم هو النقباء وسار صحبتهم إىل مكة فأحضروا إىل إبراهيم بن اإلمام بين العباس مث هرب األخوان عيسى وإدريس من الس
  .وقد مات اإلمام حممد عشرين ألف دينار ومئيت ألف درهم وأهدوا له أبا مسلم فأعجب به وقال إبراهيم هلم هذا عضلة من العضل

  .فأقام مسلم خيدم اإلمام إبراهيم ورجع النقباء إىل خراسان

ا األصبهاين وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته حجر األرض مث قلده األمر وندبه إىل املضي إىل خراسان فكان من فقال إين جربت هذ
  .أمره ما كان

قال أبو القاسم بن عساكر ذكر . قال املأمون أجل ملوك األرض ثالثة الذين قاموا بنقل الدول وهم االسكندر وأزدشري وأبو مسلم
اس يف تارخيه قدم أبو مسلم هو وحفص بن سلمة اخلالل على إبراهيم بن حممد اإلمام فأمرمها أبو احلسن حممد بن أمحد بن القو

  .باملصري إىل خراسان وكان إبراهيم باحلميمة من أرض البلقاء إذ ذاك مسع أبو مسلم من عكرمة

  .هكذا قال احلافظ أبو القاسم وهذا غلط مل يدركه

  . وحممد بن علي اإلمام وابنه وامساعيل السدي وعبد الرمحن بن حرملةقال ومسع ثابتا البناين وأبا الزبري املكي

  .روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ وابن شربمة الفقيه وعبد اهللا بن منيب وعبد اهللا بن املبارك وغريهم

  .قلت وال أدرك ابن املبارك الرواية عنه بل رآه

 يوسف حممد ابن عبدك حدثنا مصعب بن بشر مسعت أيب يقول قام رجل قال أبو أمحد علي بن حممد بن حبيب املروزي حدثنا أبو
إىل أيب مسلم وهو خيطب فقال ما هذا السواد عليك؟ فقال حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  !.عنقهدخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وهذه ثياب اهليبة وثياب الدولة يا غالم اضرب 

وقال مجاعة حدثنا أبو حامت أمحد بن حسن بن هارون الرازي أنبأنا حممد بن حممد بن أيب خراسان حدثين أمحد بن حممد املروزي 
حدثنا عبد اهللا بن مصعب حدثنا أبو حامد الداوودي قال دخل رجل وعلى رأس أيب مسلم عمامة سوداء فقال ما هذا قال اسكت 
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  !.يا غالم اضرب عنقه" دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثين أبو الزبري عن جابر

  .ورويت القصة بإسناد ثالث مظلم

  .قلت كان أبو مسلم سفاكاً للدماء يزيد على احلجاج يف ذلك وهو أول من سن للدولة لبس السواد

املدائين أن محزة بن طلحة السلمي حدثه عن أبيه قال كان بكري بن ماهان قال حممد بن جرير يف تارخيه ذكر علي بن حممد يعين 
كاتباً لبعض عمال السند فقدم فاجتمعوا بالكوفة يف دار فغمز م فأخذوا فحبس بكري وخلي عن اآلخرين وكان يف احلبس أبو 

فقال لعيسى العجلي ما هذا الغالم قال عاصم وعيسى العجلي ومعه أبو مسلم اخلراساين فحدثه فدعاهم بكري فأجابوه إىل رأيه 
  .مملوك قال تبعه قال هو لك قال أحب أن تاخذ مثنه فأعطاه أربع مئة درهم

  .مث أخرجوا من السجن وبعث به إىل إبراهيم بن حممد فدفعه إبراهيم إىل موسى السراج فسمع منه حفظ مث اختلف إىل خراسان

    

 اهليثم والهز وقحطبة بن شبيب من بالد خراسان للحج يف سنة أربع وعشرين ومئة وقال غريه توجه سليمان بن كثري ومالك بن
فدخلوا الكوفة فأتوا عاصم بن يونس العجلي وهو يف احلبس فبدأهم بالدعاء إىل ولد العباس ومعه عيسى بن معقل العجلي وأخوه 

ذه الرواية قال ومعهما أبو مسلم خيدمهما حبسهما عيسى بن عمر أمري العراق فيمن حبس من عمال خالد القسري هكذا يف ه
فرأوا فيه العالمات فقالوا من أين هذا الفىت؟ قال غالم معنا من السراجني وقد كان أبو مسلم إذا مسع عيسى وادريس يتكلمان يف 

  .هذا الرأي بكى فلما رأو ذلك دعوه إىل ما هم عليه يعين من نصره آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأجاب

قال أبو احلسن بن رزقويه أنبأنا مظفر بن حيىي حدثنا أمحد بن حممد املرثدي حدثنا أبو إسحاق الطلحي حدثين أبو مسلم حممد بن 
املطلب ابن فهم من ولد أيب مسلم صاحب الدعوة قال كان اسم أيب مسلم إبراهيم بن عثمان بن يسار من ولد بزرمجهر وكان 

أ بالكوفة وكان أبوه أوصى إىل عيسى السراج فحمله إىل الكوفة وهو ابن سبع سنني فقال له يكىن أبا إسحاق ولد بأصبهان ونش
إبراهيم بن حممد بن علي ملا عزم على توجيهه إىل خراسان غري امسك فإنه ال يتم لنا األمر إال بتغيري امسك على ما وجدته يف الكتب 

لم ومضى لشأنه وله ذؤابة فمضى على احلمار فقال له خذ نفقة قال مث فقال قد مسيت نفسي عبد الرمحن بن مسلم مث تكىن أبا مس
مات عيسى السراج ومضى أبو مسلم لشأنه وله تسع عشرة سنة وزوجه إبراهيم اإلمام بابنة أيب النجم عمران الطائي وكانت 

  .خبراسان فبىن ا

بيه قال كنت أطلب العلم فال آيت موضعا إال وجدت حدثنا أبو حامت عن أيب عبيدة قال حدثين رجل من خراسان عن أ: ابن دريد
  : أبا مسلم قد سبقين إليه فألفته فدعاين إىل مرتله ودعا مبا حضر مث العبته بالشطرنج وهو يلهو ذين البيتني

  متى ما أهج حرباً تضيق بكم أرضي  ذروني ما قررت فإنني ذروني

 ظرت نهضيسود طالما انت كتائب  في سود الحديد إليكم وأبعث

  .قال رؤبة بن العجاج كان أبو مسلم عاملاً بالشعر

وقال أبو أمحد اجللودي حدثنا حممد بن زكويه قال روي لنا أن أبا مسلم صاحب الدولة قال ارتديت الصرب وآثرت الكتمان 
  : وحالفت األحزان واألشجان وساحمت املقادير واألحكام حىت أدركت بغييت مث أنشد
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 ملوك بني مروان إذا حشدوا عنه  الكتمان ما عجزتقد نلت بالحزم و

 رقدة لم ينمها قبلهم أحد من  ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا

 في ملكهم بالشام قد رقدوا والقوم  أسعى عليهم في ديارهم طفقت

 ونام عنها تولى رعيها األسد  رعى غنماً في أرض مسبعة ومن

  .عن أبيهورويت هذه عن احلسن بن عقيل التبعي 

قال حممد بن عبد الوهاب الفراء مسعت علي بن عثام يقول قال إبراهيم الصائغ ملا رأيت العرب وصنيعها خفت أال يكون هللا فيهم 
  .حاجة فلما سلط اهللا عليهم أبا مسلم رجوت أن تكون هللا فيهم حاجة

  .كان أبو مسلم بالء عظيماً على عرب خراسان فإنه أبادهم حبد السيف: قلت

ال أمحد بن سيار يف تاريخ مرو حدثنا احلسن بن رشيد العنربي مسعت يزيد النحوي يقول أتاين إبراهيم بن إمساعيل الصائغ فقال يل ق
ما ترى ما يعمل هذا الطاغية إن الناس معه يف سعة غرينا أهل العلم قلت لو علمت أنه يصنع يب إحدى اخلصلتني لفعلت إن أمرت 

ين أخاف أن يبسط علينا العذاب وأنا شيخ كبري ال صرب يل على السياط فقال الصائغ لكين ال أنتهي عنه ويت يقيل أو يقتل ولك
  .فذهب فدخل عليه فأمره واه فقتله

  .وذكر بعضهم أن أبا مسلم كان جيتمع قبل أن يدعو بإبراهيم الصائغ ويعده بإقامة احلق فلما ظهر وبسط يده دخل عليه فوعظه

    

سالم اجلمحي دخل أبو مسلم على أيب العباس السفاح فسلم عليه وعنده أخوه أبو جعفر فقال له يا أبا مسلم هذا أبو قال حممد بن 
وكانت خبراسان فنت عظيمة وحروب متواترة فسار الكرماين يف . جعفر فقال يا أمري املؤمنني هذا موضع ال يؤدى فيه إال حقك

بن أحوز املازين متويل مروالروذ فازم أوالً الكرماين مث كر عليهم بالليل فاقتتلوا مث جيش يف سنة تسع وعشرين ومئة فالتقاه سلم 
إم ادنوا مث سار نصر بن سيار فحاصر الكرماين ستة أشهر وجرت أمور يطول شرحها أوجبت ظهور أيب مسلم خللو الوقت له 

لب على سرخس وطوس فحارمب نصر بن سيار حنواً من سنة فقتل الكرماين وحلق مجوعه شيبان بن مسلمة السدوسي اخلارجي املتغ
ونصف مث اصطلح نصر وجديع بن الكرماين على أن حياربوا أبا مسلم فإذا فرغوا من حربه وظهروا نظروا يف أمرهم فدس أبو مسلم 

  .إىل ابن الكرماين خيدعه ويقول إين معك فوافقه ابن الكرماين وانضم إليه فحاربا نصرا وعظم اخلطب

 إن نصر بن يسار كتب إىل أيب مسلم أنا أبايعك وأنا أحق بك من ابن الكرماين فقوي أمر أيب مسلم وكثرت جيوشه مث عجز عنه مث
نصر وتقهقر إىل نيسابور واستوىل أبو مسلم على أسبابه وأهله مث جهز أبو مسلم جيشا إىل سرخس فقاتلهم فقتل شيبان وقتلت 

جيش نصر وسعادة أيب مسلم يف إقبال فازم أصحاب نصر وتأخر هو إىل قومس مث ظفر أبو مسلم أبطاله مث التقى جيش أيب مسلم و
بسلم بن أحوز األمري فقتله واستوىل على مدائن خراسان يف أواخر سنة ثالثني وظفر بعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر 

  .اهلامشي فقتله

نباتة بن حنظلة الكاليب على جرجان فقتل الكاليب ومتزق جيشه وتقهقر نصر بن مث جهز أبو مسلم قحطبة بن شبيب فالتقى هو و
سيار إىل وراء وكتب إىل متويل العراق يزيد بن عمر بن هبرية وايل اخلليفة مروان يستصرخ به والت حني مناص وكثرت البثوق 
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 فجهز ابن هبرية جيشاً عظيما فرتل بعضهم مهدان على مروان من خوارج املغرب ومن القائمني باليمن ومبكة وباجلزيرة وولت دولته
وبعضهم مباه فالتقاهم قحطبة ابن شبيب بنواحي أصبهان يف رجب سنة إحدى وثالثني فانكسر جيش ابن هبرية مث نازل قحطبة 

ضبارة وكان ذكر ابن جرير أن جيش ابن هبرية كانوا مئة ألف عليهم عامر بن . اوند حياصرها وتقهقر نصر بن سيار إىل الري
قحطبة يف عشرين ألفاً فنصب قحطبة رحما عليه مصحف ونادوا يا أهل الشام ندعوكم إىل ما يف املصحف فشتموهم فحمل قحطبة 

فلم يطل القتال حىت ازم جند مروان ومات نصر بن سيار بالري وقيل بساوة وأمر أوالده أن يلحقوا بالشام وكان ينشد ملا أبطأ 
  : عنه املدد

 خليق أن يكون له ضرام  ل الرماد وميض نارخل أرى

 الفعل يقدمه الكالم وإن  النار بالزندين تورى فإن

 يكون وقودها جثث وهام  لم يطفها عقالء قوم وإن

 !أمية أم نيام؟ أيقظان  أقول من التعجب ليت شعري

بن سهيل الباهلي يف عشرة آالف من القيسية وكتب ابن هبرية إىل مروان اخلليفة خيربه بقتل ابن ضبارة فوجه لنجدته حوثرة 
فتجمعت عساكر مروان بنهاوند وعليهم مالك بن أدهم فحاصرهم قحطبة أربعة أشهر وضايقهم حىت أكلوا دوام من اجلوع مث 

رب حلوان خرجوا باألمان يف شوال وقتل قحطبة وجوه أمراء نصر بن سيار وأوالده وأقبل يريد العراق فربز له ابن هبرية ونزل بق
  .فكان يف ثالثة ومخسني ألف فارس وتقارب اجلمعان

    

ففي هذه السنة سنة إحدى وثالثني حتول أبو مسلم من مرو فرتل بنيسابور ودان له اإلقليم مجيعه مث دخلت سنة اثنتني وثالثني فبلغ 
كوفة فرحل ابن هبرية راجعا حنو الكوفة ابن هبرية أن قحطبة توجه حنو املوصل فقال ألصحابه ما باهلم تنكبونا قيل يريدون ال

وكذلك فعل قحطبة مث جاز قحطبة الفرات يف سبع مئة فارس وتتام إىل ابن هبرية حنو ذلك واقتتلوا فطعن قحطبة بن شبيب مث وقع 
ب أمجع قال بيهس بن حبي. يف املاء فهلك ومل يدر به قومه ولكن ازم أيضاً أصحاب ابن هبرية وغرق بعضهم وراحت أثقاهلم

الناس بعد أن عدينا فنادى مناد من أراد الشام فهلم فذهب معه عنق من الناس ونادى أخر من أراد اجلزيرة ونادى أخر من أراد 
الكوفة وتفرق اجليش إىل هذه النواحي فقلت من أراد واسط فهلم فأصبحنا بقناطر املسيب مع األمري ابن هبرية فدخلناها يوم 

 قد فقدوا أمريهم قحطبة مث أخرجوه من املاء ودفنوه وأمروا مكانه ولده احلسن بن قحطبة فسار م إىل عاشوراء وأصبح املسودة
وترتب يف إمرة الكوفة للمسودة أبو سلمة اخلالل مث . الكوفة فدخلوها يوم عاشوراء أيضاً فهرب متوليها زياد بن صاحل إىل واسط

ملوا على أنفسهم خندقا فعبأ ابن هبرية جيوشه والتقاهم فانكسر مجعه وجنوا إىل سار ابن قحطبة وحازم بن خزمية فنازلوا واسط وع
وقتل يف املصاف يزيد أخو احلسن بن قحطبة وحكيم بن املسيب اجلديل ويف احملرم قتل أبو مسلم مجاعة منهم ابن الكرماين . واسط

  .وجلس على ختت امللك وبايعوه وخطب ودعا للسفاح

األول بويع السفاح باخلالفة بالكوفة يف دار مواله الوليد بن سعد وسار اخلليفة مروان يف مئة ألف فارس ويف ثالث يوم من ربيع 
حىت نزل الزابني دون املوصل يقصد العراق فجهز السفاح له عمه عبد اهللا بن علي فكانت الوقعة على كشاف يف مجادي االخرة 
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  .ر وقصد الشام ليتقوى ويلتقي ثانياًفانكسر مروان وتقهقر وعدى الفرات وقطع وراءه اجلس

فجد يف طلبه عبد اهللا بن علي حىت طرده عن دمشق ونازهلا وأخذها بعد أيام وبذل السيف وقتل ا يف ثالث ساعات حنوا من 
  .مخسني ألفا غالبهم من جند بين أمية

رية بوصري فقاتل حىت قتل وطيف برأسه يف وانقضت أيامهم وهرب مروان إىل مصر يف عسكر قليل فجدوا يف طلبه إىل أن بيتوه بق
  .البلدان وهرب ابناه إىل بالد النوبة

قال حممد بن جرير يف تارخيه كان بدو أمر بين العباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما قيل أعلم العباس أن اخلالفة تؤول إىل 
  .ولده فلم يزل ولده يتوقعون ذلك

 العباس كان الناس حيبوم وحيبون آل علي ويودون أن األمر يؤول اليهم حباً آلل رسول اهللا صلى قلت مل يصح هذا اخلرب ولكن آل
اهللا عليه وسلم وبغضاً يف آل مروان بن احلكم فبقوا يعملون على ذلك زماناً حىت يأت هلم األسباب وأقبلت دولتهم وظهرت من 

  .خراسان

حلنفية خرج إىل الشام فلقي حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس والد السفاح وعن رشدين بن كريب أن أبا هاشم بن حممد بن ا
فقال يا ابن عم إن عندي علما أريد أن ألقيه إليك فال تطلعن عليه أحداً إن هذا األمر الذي يرجتيه الناس هو فيكم قال قد علمته فال 

  .يسمعنه منك أحد

ما جرى ملا جرى من سيول الدماء والسيب والنهب فإنا هللا وإنا إليه راجعون فرحنا مبصري األمر إليهم ولكن واهللا ساءنا : قلت
فالدولة الظاملة مع األمن وحقن الدماء وال دولة عادلة تنتهك دوا احملارم وأىن هلا العدل بل أتت دولة أعجمية خراسانية جبارة ما 

  .أشبه الليلة بالبارحة

موت يزيد بن معاوية ورأس املئة وفتق : م حممد بن علي بن عبد اهللا قال لنا ثالثة أوقاتروى أبو احلسن املدائين عن مجاعة أن اإلما
  .بإفريقيا فعند ذلك يدعو لنا دعاة مث يقبل أنصارنا من املشرق حىت ترد خيوهلم املغرب

و إىل الرضا من آل حممد وال فلما قتل يزيد بن أيب مسلم بإفريقية ونقضت الرببر بعث حممد اإلمام رجالً إىل خراسان وأمره أن يدع
يسمي أحداً مث إنه وجه أبا مسلم وكتب إىل النقباء فقبلوا كتبه مث وقع يف يد مروان بن حممد كتاب إلبراهيم بن حممد إىل أيب مسلم 

  .جواب كتاب يأمر أبا مسلم بقتل كل من تكلم بالعربية خبراسان

لسفاح اليت كان جيدها يف الكتب فلما جيء بإبراهيم قال ليست هذه فقبض مروان على إبراهيم وقد كان مروان وصف له صفة ا
  .الصفة ورد أعوانه يف طلب املنعوت له وإذا بالسفاح وإخوته وأعمامه قد هربوا إىل العراق واختفوا ا عند شيعتهم

    

  . أنزهلم أبو سلمة اخلالل وكتم أمرهمفيقال إن إبراهيم كان نعى إليهم نفسه وأمرهم باهلرب فهربوا من احلميمة فلما قدموا الكوفة

فبلغ اخلرب أبا اجلهم فاجتمع بكبار الشيعة فدخلوا على آل العباس فقالوا أيكم عبد اهللا بن حممد بن احلارثية قالوا هذا فسلموا عليه 
اجلمعة وذلك باخلالفة مث خرج أبو اجلهم وموسى بن كعب واألعيان فهيؤوا أمرهم وخرج السفاح على برذون فصلى بالناس 

  .مستوىف يف ترمجة السفاح ويف تارخيي الكبري ويف ترمجة عم السفاح عبد اهللا

ويف سنة ثالث وثالثني ومئة سار أبو جعفر املنصور إىل خراسان إىل أيب مسلم ليأخذ رأيه يف قتل أيب سلمة حفص بن سليمان 
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بايع علويا ويدع هؤالء وشرع يعمي أمرهم على قواد شيعتهم اخلالل وزيرهم وذلك أنه نزل به السفاح وأقاربه حدثته نفسه بأن ي
  .فبادر كبارهم وبايعوا لسفاح وأخرجوه فخطب الناس فما وسعه أعين أبا سلمة إال املبايعة فاموه

إنتدبين أخي السفاح للذهاب إىل أيب مسلم فسرت على وجل فقدمت الري مث شرفت عنها فرسخني فلما صار : فعن أيب جعفر قال
يين وبني مرو فرسخني تلقاين أبو مسلم يف اجلنود فلما دنا مين ترجل ماشيا فقبل يدي مث نزلت فمكثت ثالثة أيام ال يسألين عن ب

شيء مث سألين فأخربته فقال فعلها أبو سلمة أنا اكفيكموه فدعا مرارا بن أنس الضيب فقال انطلق إىل الكوفة فاقتل أبا سلمة حيث 
  .العشاء وكان يقال له وزير آل حممدلقيته قال فقتله بعد 

وملا رأى أبو جعفر عظمة أيب مسلم وسفكه للدماء رجع من عنده وقال للسفاح لست خبليفة إن أبقيت أبا مسلم قال وكيف قال 
  .ما يصنع إال ما يريد قال فاسكت واكتمها

ك مروان سلموها باألمان مث قتلوا ابن هبرية وغدروا وأما ابن هبرية فدام ابن قحطبة حياصره بواسط أحد عشر شهراً فلما تيقنوا هال
  .به وبعدة من أمرائه

ويف عام ثالثة وثالثني خرج على أيب مسلم شريك املهري ببخارى ونقم على أيب مسلم كثرة قتله وقال ما على هذا اتبعنا آل حممد 
  .فاتبعه ثالثون ألفا فسار عسكر أيب مسلم فالتقوا فقتل شريك

ثالثني خرج زياد بن صاحل اخلزاعي من كبار قواد أيب مسلم عليه وعسكر مبا وراء النهر وكان قد جاءه عهد بوالية ويف سنة مخس و
  .خراسان من السفاح وأن يغتال أبا مسلم إن قدر عليه

وجاء برأسه إىل أيب فظفر أبو مسلم برسول السفاح فقتله مث تفلل عن زياد مجوعه وحلقوا بأيب مسلم فلجأ زياد إىل دهقان فقتله غيلة 
  .مسلم

ويف سنة ست بعث أبو مسلم إىل السفاح يستأذنه يف القدوم فأذن له واستناب على خراسان خالد بن إبراهيم فقدم يف هيئة عظيمة 
  .فاستأذن يف احلج فقال لوال أن أخي حج لوليتك املوسم

واهللا إن يف رأسه لغدرة فقال يا أخي قد عرفت بالءه وما كان وكان أبو جعفر يقول للسفاح يا أمري املؤمنني أطعين واقتل أبا مسلم ف
  .منه وأبو جعفر يراجعه

  .مث حج أبو جعفر وأبو مسلم فلما قفال تلقامها موت السفاح باجلدري فويل اخلالفة أبو جعفر

 حلرب مروان وهزمه وخرج عليه عمه عبد اهللا بن علي بالشام ودعا إىل نفسه وأقام شهوداً بأنه ويل عهد السفاح وأنه سار
  .واستأصله

فخال املنصور بأيب مسلم وقال إمنا هو أنا وأنت فسر إىل عبد اهللا عمي فسار جبيوشه من األنبار وسار حلربه عبد اهللا وقد خشي أن 
 بقتالك وإن أمري خيامر عليه اخلراسانية فقتل منهم بضعة عشر ألفاً صرباً مث نزل نصيبني وأقبل أبو مسلم فكاتب عبد اهللا إين مل أومر

املؤمنني والين الشام وأنا أريدها وذلك من مكر أيب مسلم ليفسد نيات الشاميني فقال جند الشاميني لعبد اهللا كيف نقيم معك وهذا 
  .يأيت بالدنا فيقتل ويسيب ولكن مننعه عن بالدنا

تال مدة مخسة أشهر وكان أهل الشام أكثر فرسانا فقال هلم إنه ما يريد الشام ولئن أقمتم ليقصدنكم قال فكان بني الطائفتني الق
  .واكمل عدة فكان على ميمنة عبد اهللا األمري بكار بن مسلم العقيلي وعلى امليسرة األمري حبيب بن سويد األسدي
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ش وكان على ميمنة أيب مسلم احلسن بن قحطبة وعلى ميسرته حازم بن خزمية وطال احلرب ويستظهر الشاميون غري مرة وكاد جي
  : أيب مسلم أن ينهزم وأبو مسلم يثبتهم ويرجتز

  فر من الموت وفي الموت وقع  من كان ينوي أهله فال رجع

    

مث إنه أردف ميمنته ومحلوا على ميسرة عبد اهللا فمزقوها فقال عبد اهللا البن سراقة األزدي ما ترى قال أرى أن تصرب وتقاتل فإن 
ان قال إين أذهب إىل العراق قال فأنا معكم فازموا وتركوا الذخائر واخلزائن واملعسكر الفرار قبيح مبثلك وقد عبته على مرو

  .فاحتوى أبو مسلم على الكل وكتب بالنصر إىل املنصور

واختفى عبد اهللا وأرسل املنصور مواله ليحصي ما حواه أبو مسلم فغضب من ذلك أبو مسلم وهم بقتل ذلك املوىل وقال إمنا 
  .ا اخلمسللخليفة من هذ

ومضى عبد اهللا وأخوه عبد الصمد بن علي إىل الكوفة فدخال على عيسى ابن موسى ويل العهد فاستأمن لعبد الصمد فأمنه املنصور 
  .وأما عبد اهللا فقصد أخاه سليمان بن على بالبصرة وأقام عنده خمتفياً

 مصر والشام فانزل بالشام واستنب عنك مبصر فلما جاءه وملا علم املنصور أن أبا مسلم قد تغري كتب إليه يالطفه وإين قد وليتك
  .الكتاب أظهر الغضب وقال يوليين هذا وخراسان كلها يل وشرع يف املضي إىل خراسان

ويقال إنه شتم املنصور وأمجع على اخلالف وسار وخرج املنصور إىل املدائن وكاتب أبا مسلم ليقدم عليه فكتب إليه أبو مسلم وهو 
لوان إنه مل يبق لك عدو إال أمكنك اهللا منه وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا قاصد طريق ح

سكنت الدمهاء فنحن نافرون من قربك حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك وإن أبيت 
  .نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي و السالم

  . اجلواب يطمئنه ومينيه مع جرير بن يزيد بن جرير البجلي وكان داهية وقته فخدعه وردهفرد عليه

وأما علي بن حممد املدائين فنقل عن مجاعة قالوا كتب أبو املسلم أما بعد فإين اختذت رجالً إماماً ودليال على ما افترضه اهللا وكان يف 
ضعه طمعاً يف قليل قد نعاه اهللا إىل خلقه وكان كالذي ديل بغرور وأمرين أن حملة العلم نازالً فاستجهلين بالقرآن فحرفه عن موا

أجرد السيف وأرفع الرمحة ففعلت توطئة لسلطانكم مث استنقذين اهللا بالتوبه فإن يعف عين فقدما عرف به ونسب إليه وإن يعاقبين 
  .فبما قدمت يداي

  .مث صار حنو خراسان مرغماً

  . هاشم يكتبون إىل أيب مسلم يعظمون شأنه وأن يتم على الطاعة وحيسنون له القدوم على املنصورفأمر املنصور من حضره من بين

مث قال املنصور للرسول أيب محيد املروروذي كلم أبا مسلم بألني ما تقدر عليه ومنه وعرفه أين مضمر له كل خري فإن أيست منه 
  .ت النار ال قتحمتها حىت أقتلكفقل له قال واهللا لو خضت البحر خلضته وراءك ولو اقتحم

  .فقدم على أيب مسلم حبلوان قال فاستشار أبو مسلم خواصه فقالوا احذره

  .ارجع إىل صاحبك فلست آتيه وقد عزمت على خالفه فقال ال تفعل: فلما طلب الرسول اجلواب قال
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  .ه ذلك القول وأرعبهفلما آيسه من ايء كلمه مبا أمره به املنصور فوجم هلا طويال مث قال قم وكسر

وكان املنصور قد كتب إىل أيب داود خليفة أيب مسلم على خراسان فاستماله وقال إمرة خراسان لك فكتب أبو داود إىل أيب مسلم 
  .يلومه ويقول إنا مل خنرج ملعصية خلفاء اهللا وأهل بيت النبوة فال ختالفن إمامك

باً مث إنه أرسل من يثق به من أمرأته إىل املنصور فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما فوافاه كتابه وهو على تلك احلال فزاده مهاً ورع
  .حيب وقال له املنصور اصرفه عن وجهه ولك إمرة بالده فرجع وقال مل أر مكروها ورأيتهم معظمني حلقك فارجع واعتذر

  : فأمجع رأيه على الرجوع فقال رسوله أبو إسحاق

 القضاء بحيلة األقوام ذهب  ما للرجال مع القضاء محالة

  .خار اهللا لك احفظ عين واحدة إذا دخلت على املنصور فاقتله مث بايع من شئت فإن الناس ال خيالفونك

مث إن املنصور سري أمراء لتلقي أيب مسلم وال يظهرون أنه بعثهم ليطمئنه ويذكرون حسن نية املنصور له فلما مسع ذلك اخندع 
  .املغرور وفرح

 إىل املدائن أمر املنصور أكابر دولته فتلقوه فلما دخل عليه سلم عليه قائماً فقال انصرف يا أبا مسلم فاسترح وادخل فلما وصل
  .احلمام مث اغد

    

فانصرف وكان من نية املنصور أن يقتله تلك الليلة فمنعه وزيره أبو أيوب املورياين قال أبو أيوب فدخلت بعد خروجه فقال يل 
على هذا يف مثل هذه احلال قائما على رجليه وال أدري ما حيدث يف ليليت مث كلمين يف الفتك به فلما غدوت عليه قال املنصور أقدر 

يل يا ابن اللخناء ال مرحباً بك أنت منعتين منه أمس واهللا ما منت البارحة ادع يل عثمان بن يك فدعوته فقال يا عثمان كيف بالء 
 أنا عبدك ولو أمرتين أن أتكىء على سيفي حىت خيرج من ظهري لفعلت قال كيف أنت إن أمرتك بقتل أمري املؤمنني عندك قال إمنا

  .أيب مسلم قال فوجم هلا ساعة ال يتكلم فقلت مالك ساكتاً فقال قوله ضعيفة أقتله

فقال كونوا خلف فقال انطلق فجىء بأربعة من وجوه احلرس شجعان فأحضر أربعة منهم شبيب بن واج فكلمهم فقالوا نقتله 
  .الرواق فإذا صفقت فاخرجوا فاقتلوه

  .مث طلب أبا مسلم فأتاه

قال أبو أيوب وخرجت ألنظر ما يقول الناس فتلقاين أبو مسلم داخالً فتبسم وسلمت عليه فدخل فرجعت فإذا هو مقتول مث دخل 
  .أبو اجلهم فقال يا أمري املؤمنني أال أرد الناس؟ قال بلى

إىل رواق أخر وفرش وقال أبو اجلهم للناس انصرفوا فإن األمري أبا مسلم يريد أن يقيل عند أمري املؤمنني ورأوا فأمر مبتاع حيول 
  .الفرش واملتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفوا

  .وأمر املنصور لألمراء جبوائزهم

 يك فلم يصنع شيئاً وخرج شبيب بن واج قال أبو أيوب فقال يل املنصور دخل علي أبو مسلم فعاتبته مث شتمته وضربه عثمان بن
  .فضربوه فسقط فقال وهم يضربونه العفو قلت يا ابن اللخناء العفو والسيوف تعتورك وقلت اذحبوه فذحبوه
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وقيل ألقى جسده يف دجلة ويقال ملا دخل وهم خلوة قال له املنصور أخربين عن سيفني أصبتهما يف متاع عبد اهللا بن علي فقال هذا 
  .قال أرنيه فانتضاه فناوله فهزه أبو جعفر مث وضعه حتت مفرشه وأقبل عليه يعاتبهأحدمها 

وقال أخربين عن كتابك إىل أيب العباس أخي تنهاه عن املوات أردت أن تعلمنا الدين قال ظننت أخذه ال حيل قال فأخربين عن 
قال فجارية عبد اهللا أردت أن تتخذها؟ قال ال ولكن تقدمك علي يف طريق احلج قال كرهت اجتماعنا على املاء فيضر ذلك بالناس 

خفت عليها أن تضيع فحملتها يف قبة ووكلت ا قال فمراغمتك وخروجك إىل خراسان قال خفت أن يكون قد دخلك مين شيء 
خرجوا وضرب بيده ف. فقلت اذهب إليها وإليك أبعث بعذري واآلن فقد ذهب ما يف نفسك علي قال تاهللا ما رأيت كاليوم قط

  .عليه

وقيل إنه قال له ألست الكاتب إيل تبدأ بنفسك؟ والكاتب إيل ختطب أمينة بنت علي عميت؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد اهللا بن 
  .عباس

وأيضاً فما دعاك إىل قتل سليمان بن كثري مع أثره يف دعوتنا وهو أحد نقبائنا؟ قال عصاين وأراد اخلالف علي فقتلته قال وأنت قد 
  .فت علي قتلين اهللا إن مل أقتلك وضربه بعمود مث وثبوا عليه وذلك خلمس بقني من شعبانخال

  .ويقال إن املنصور ملا سبه انكب على يده يقبلها ويعتذر

وقيل أول ما ضربه ابن يك مل يصنع أكثر من قطع محائل سيفه فصاح يا أمري املؤمنني استبقين لعدوك قال ال أبقاين اهللا إذاً وأي 
  .دو أعدى يل منكع

مث هم املنصور بقتل األمري أيب إسحاق صاحب حرس أيب مسلم وبقتل نصر بن مالك اخلزاعي فكلمه فيهما أبو اجلهم وقال يا أمري 
  .املؤمنني إمنا جنده جندك أمرم بطاعته فأطاعوه

  . بن إبراهيم على خراسانمث إنه أعطامها ماالً جزيالً وفرق عساكر أيب مسلم وكتب بعهد لألمري أيب داود خالد

وقد كان بعض الزنادقه والطغام من التناسخية واعتقدوا أن الباري سبحانه وتعاىل حل يف أيب مسلم اخلراساين املقتول عندما رأوا 
  .من جتربه واستيالئه على املمالك وسفكه للدماء فأخبار هذا الطاغية يطول شرحها

 جعفر باملدائن فسمعت حيىي بن املسيب يقول قتله وهو يف سرادقاته يعين الدهليز مث قال خليفة بن خياط قدم أبو مسلم علي أيب
  .بعث إىل عيسى بن موسى ويل العهد فأعلمه وأعطاه الرأس واملال فخرج به فألقاه إليهم ونثر الذهب فتشاغلوا بأخذه

    

 أيب جعفر فمن ذلك كتب إليه أبو جعفر أما بعد فلما حل أبو مسلم حبلوان ترددت الرسل بينه وبني: وقال خليفة يف مكان آخر
فإنه يرين على القلوب ويطبع عليها املعاصي فقع أيها الطائر وأفق أيها السكران وانتبه أيها احلامل فإنك مغرور بأضغاث أحالم كاذبة 

 يعجزه من هرب وال يفوته ويف برزخ دنيا قد غرت قبلك سوالف القرون فهل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزاً وإن اهللا ال
من طلب فال تغتر مبن معك من شيعيت وأهل دعويت فكأم قد صاولوك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت اجلماعة فبدا لك ما مل تكن 

  .حتتسب فمهالً مهالً احذر البغي أبا مسلم فإن من بغى واعتدى ختلى اهللا عنه ونصر عليه من يصرعه لليدين وللفم

  . بكتاب فيه غلظ يقول فيه يا عبد اهللا بن حممد إين كنت فيكم متأوالً فأخطأتفأجابه أبو مسلم

فأجابه أيها ارم تنقم علي أخي وإنه إلمام هدى أوضح لك السبيل فلو به اقتديت ما كنت عن احلق حائداً ولكنه مل يسنح لك 
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طش بطش اجلبارين مث إن من خرييت أيها الفاسق أين قد أمران إال كنت ألرشدمها تاركاً وألغوامها موافقا تقتل قتل الفراعنة وتب
وليت خراسان موسى بن كعب فأمرته باملقام بنيسابور فهو من دونك مبن معه من قوادي وشيعيت وأنا موجه للقائك أقرانك فامجع 

  .كيدك وأمرك غري موفق وال مسدد وحسب أمري املؤمنني اهللا ونعم الوكيل

روزي فقال له ما الرأي هذا موسى بن كعب لنا دون خراسان وهذه سيوف أيب جعفر من خلفنا وقد فشاور البائس أبا إسحاق امل
  .أنكرت من كنت أثق به من أمرائي؟

فقال أيها األمري هذا رجل يضطغن عليك أموراً متقدمة فلو كنت إذ ذاك هذا رأيك وواليت رجالً من آل علي كان أقرب ولو أنك 
الشام والصائفة مدت بك األيام وكنت يف فسحة من أمرك فوجهت إىل املدينة فاختلست علويا فنصبته قبلت توليته إياك خراسان و

إماماً فاستملت أهل خراسان وأهل العراق ورميت أبا جعفر بنظريه لكنت على طريق تدبري أتطمع أن حتارب أبا جعفر وأنت حبلوان 
  .كن بقي لك أن تكتب إىل قوادك وتفعل كذا وكذاوعساكره باملدائن وهو خليفة جممع عليه؟ ليس ما ظننت ل

فقال هذا رأي إن وافقنا عليه قوادنا قال فما دعاك إىل خلع أيب جعفر وأنت على غري ثقة من قوادك أنا أستودعك اهللا من قتيل أرى 
كرك إما قتلوك وإما أن توجه يب إليه حىت أسأله لك األمان فإما صفح وإما قتل على عز قبل أن ترى املذلة والصغار من عس

  .أسلموك

  .قال فسفرت بينه وبني املنصور السفراء وطلبوا له أماناً فأتى املدائن

فأمر أبو جعفر فتلقوه وأذن له فدخل على فرسه ورحب به وعانقه وقال انصرف إىل مرتلك وضع ثيابك وادخل احلمام وجعل 
  .ن اإلكرام ما مل يره قبلينتظر به الفرص فأقام أياماً يأيت أبا جعفر فريى كل يوم م

مث أقبل على التجين عليه فأتى أبو مسلم األمري عيسى بن موسى فقال اركب معي إىل أمري املؤمنني فإين قد أردت عتابه قال تقدم 
أبطأ عليه وأنا أجيء قال إين أخافه قال أنت يف ذميت قال فأقبل فلما صار يف الرواق الداخل قيل له أمري املؤمنني يتوضأ فلو جلست و

  .عيسى وقد هيأ له أبو جعفر عثمان بن يك يف عدة وقال إذا عاينته وعال صوتى فدونكموه

قال نفطويه حدثنا أبو العباس املنصوري قال ملا قتل أبو جعفر أبا مسلم قال رمحك اهللا أبا مسلم بايعتنا وبايعناك وعاهدتنا وعاهدناك 
  . خيرج علينا أحد إال قتلناه فخرجت علينا فقتلناكووفيت لنا ووفينا لك وإنا بايعنا على أال

وقيل قال ألولئك إذا مسعتم تصفيقي فاضربوه فضربه شبيب بن واج مث ضربه القواد فدخل عيسى وكان قد كلم املنصور فيه فلما 
  .رآه قتيالً استرجع

ذت من شعره فاقتله فقال وفقك اهللا ها هو وقيل ملا قتله ودخل جعفر بن حنظلة فقال ما تقول يف أمر أيب مسلم؟ قال إن كنت أخ
  : يف البساط قتيالً فقال يا أمري املؤمنني عد هذا اليوم أول خالفتك وأنشد املنصور

 كما قر عيناً باإلياب المسافر  فألقيت عصاها واستقرت بها النوى

  .بعهود وأميانوقرأت يف كتاب أن املنصور مل يزل خيدع أبا مسلم ويتحيل عليه حىت وقع يف براثنه 

    

وكان أبو مسلم ينظر يف املالحم وجيد أنه مميت دولة وحميي دولة مث يقتل ببلد الروم وكان املنصور يومئذ برومية املدائن وهي 
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معدودة من مدائن كسرى بينها وبني بغداد سبعة فراسخ قيل بناها اإلسكندر ملا أقام باملدائن فلم خيطر ببال أيب مسلم أن ا مصرعه 
وقيل إن املنصور كان يقول فعلت وفعلت فقال أبو مسلم ما يقال يل هذا بعد بيعيت واجتهادي قال يا ابن . وذهب ومهه إىل الروم

اخلبيثة إمنا فعلت ذلك جبدنا وحظنا ولو كان مكانك أمة سوداء لعملت عملك وتفعل كذا وختطب عميت وتدعي أنك عباسي لقد 
  .ارتقيت مرتقى صعباً

  .يده ويقبلها وخيضع وأبو جعفر يتنمرفأخذ يفرك 

ملا رد أبو مسلم أمره أبو جعفر أن يركب يف خواص أصحابه فركب يف أربعة آالف غالم جرد مرد : وعن مسرور اخلادم قال
عليهم أقبية الديباج والسيوف مبناطق الذهب فأمر املنصور عمومته أن يستقبلوه وكان قد بقي من عمومته صاحل وسليمان وداود 

  : فلما أن أصحر سايره صاحل جبنبه فنظر إىل كتائب الغلمان ورأى شيئاً مل يعهد مثله فأنشأ صاحل يقول

 حل في أكناف عاد وجرهم وما  سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت

 للجيش اللهام العرمرم وأقيد  كان أقوى منك عزاً ومفخراً ومن

  .فبكى أبو مسلم ومل حير جواباً

  .الزيادي ويعقوب الفسوي وغريمها قتل يف شعبان سنة سبع وثالثني ومئةقال أبو حسان 

  .قلت وعمره سبعة وثالثني عاماً

وملا قتل خرج خبراسان سنباذ للطلب بثأر أيب مسلم وكان سنباد جموسياً فغلب على نيسابور والري وظفر خبزائن أيب مسلم 
ي يف عشرة آالف فارس وكان املصاف بني الري ومهذان فازم سنباد واستفحل أمره فجهز املنصور حلربه مجهور بن مرار العجل

  .وقتل من عسكره حنو من ستني ألفاً وعامتهم كانوا من أهل اجلبال فسبيت ذراريهم مث قتل سنباد بأرض طربستان

أنبأنا أبو الفضل أمحد بن حممد بن أنبأتنا فاطمة بنت علي أنبأنا فرقد بن عبد اهللا الكناين سنة مثان وست مئة أنبأنا أبو طاهر السلفي 
احلسن بن حممد ابن سليم املعلم أنبأنا أبو علي احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن املرزبان بن منجويه أنبأنا أبو بكر حممد بن إبراهيم 

 اخلادم يقول ملا بن املقرىء حدثين أبو نصر غالم ابن األنباري مسعت ابن األنباري مسعت حممد بن حيىي النحوي مسعت مسروراً
استرد املنصور أبا مسلم من حلوان أمره أن ينصرف يف خواص غلمانه فانصرف يف أربعة آالف غالم جرد مرد عليهم أقبية الديباج 

والسيوف ومناطق الذهب فأمر املنصور عمومته أن يستقبلوه وكان قد بقي من عمومته يومئذ صاحل وسليمان وداود فلما أن 
  :  جبنبه فنظر إىل كتائب الغلمان فرأى شيئاً مل يعهد مثله فأنشأ يقولأصحروا سايره صاحل

 حل في أكناف عاد وجرهم وما  سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت

 للجيش اللهام العرمرم وأقيد  كان أقوى منك عزاً ومفخراً ومن

ديه وجعل يعاتبه ويقول تذكر يوم كذا وكذا فعلت فبكى أبو مسلم ومل جير جواباً ومل ينطق حىت دخل على املنصور فأجلسه بني ي
  : كذا وكذا وكتبت إيل بكذا وكذا مث انشأ يقول

 بالدين أبا مجرم فاقتض  أن الدين ال يقتضى زعمت

 في الحلق من العلقم أمر  واشرب بكأس كنت تسقي بها
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  .مث أمر أهل خراسان فقطعوه إرباً إرباً

 عبد اهللا بن عبد الوهاب األمناطي حدثنا إمساعيل بن علي بن إمساعيل حدثنا حسني بن فهم حدثنا أبو أمحد بن: وبه إىل منجويه
  .سورة اإلسراء بالتاء". فال تسرف يف القتل: "حدثنا حممد بن سالم حدثنا حممد بن عمارة مسعت أبا مسلم صاحب الدولة يقرأ

د اهللا بن منده كتب عنه هذا وحسني بن فهم هو ابن بنت أيب حكى يل الثقة عن أيب أمحد أنبأنا اإلمام أن عب: قال ابن منجويه
  .مسلم

وبه حدثنا حممد بن أمحد بن عبد الواحد الطربي إمالء من أصله حدثنا أبو احلسني حممد بن موسى احلافظ حدثنا أمحد بن حيىي بن 
ين حدثنا أيب عن أيب مسلم صاحب الدولة عن زكري حدثنا عبد الرمحن بن خالد بن جنيح حدثنا أيب حدثنا عبد اهللا بن منيب اخلراسا

من أراد هوان قريش أهانه اهللا عز : "حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".وجل

    

 جعفر بن موسى بدمشق وبه أخربناه أمحد بن موسى احلافظ حدثنا إبراهيم بن حممد حدثين حممد بن جعفر الرقي حبران حدثين
  .حدثين عبد الرمحن بن خالد ذا مل يقل ابن منيب عن أبيه وهو أشبه

  .أخر سرية أيب مسلم واهللا سبحانه أعلم

  يزيد بن الطثرية

الشاعر احملسن أبو املكشوح يزيد بن سلمة بن مسرة وله شعر فائق كثري يف احلماسة وقيل إن أبا الفرج صاحب األغاين مجع شعره 
  .ونه قتل باليمامة يف سنة ستة وعشرين ومئة والطثر ضرب من اللنبود

  مروان بن محمد

ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية أبو عبد امللك اخلليفة األموي يعرف مبروان احلمار ومبروان اجلعدي نسبه 
  .إىل مؤدبه جعد بن درهم

  .ويقال أصرب يف احلرب من محار

  .ان بطالً شجاعاً داهية رزيناً جباراً يصل السري بالسرى وال جيف له لبد دوخ اخلوارج باجلزيرةوكان مرو

بل العرب تسمي كل مئة عام محاراً فلما قارب ملك آل أمية مئة سنة لقبوا مروان باحلمار وذلك مأخوذ من موت محار : ويقال
  .العزير عليه السالم وهو مئة عام مث بعثهما اهللا تعاىل

  .ولد مروان باجلزيرة يف سنة اثنتني وسبعني إذ أبوه متوليها وأمه أم ولدم

وقد افتتح يف سنة مخسني ومئة قونية وويل إمرة اجلزيرة وأذربيجان هلشام يف سنة أربع عشرة ومئة وقد غزا مرة حىت جاوز ر الروم 
  .فأغار وسىب يف الصقالبة

  . أبيضها ربعة مهيباً وشديد الوطأة أديباً بليغاً له رسائل تؤثروكان أبيض ضخم اهلامة شديد الشهلة كث اللحية
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ومع كمال أدواته مل يرزق سعادة بل اضطربت األمور وولت دولتهم بويع باإلمامة يف نصف صفر سنة سبع وعشرين ومئة وملا مسع 
يزيد الناقص أنفق األموال وأقبل يف ثالثني ألف مبقتل الوليد يف العام املاضي دعا إىل بيعة من رضيه املسلمون فبايعوه فلما بلغه موت 

احلكم وعثمان ابين الوليد بن يزيد وكانا يف حبس : فارس فلما وصل إىل حلب بايعوه مث قدم محص فدعاهم إىل بيعة ويل العهد
ان احلصا فتفلل مجعه اخلليفة إبراهيم فأقبل معه جيش محص مث التقى اجلمعان مبرج عذراء وانتصر مروان فربز إبراهيم وعسكر مبيد

فتوثب أعوانه فقتلوا وليي العهد ويوسف بن عمر يف السجن وثار شباب دمشق بعبد العزيز بن احلجاج بن عبد امللك فقتلوه لكونه 
وبني أمر بقتل الثالثة مث أخرجوا من احلبس أبا حممد بن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية السفياين ووضعوه على املنرب يف قيوده ليبايعوه 

  .يديه رأس عبد العزيز فخطب وحض على اجلماعة وأذعن بالبيعة ملروان فسمع إبراهيم اخلليقة فهرب وآمن مروان الناس

فأول من سلم عليه باخلالفة أبو حممد السفياين وأمر بنبش يزيد الناقص وصلبه وأما إبراهيم فخلع نفسه وكتب بالبيعة إىل مروان 
  .مالًاحلمار فآمنه فسكن بالرقة خا

  .قال املدائين كان مروان عظيم املروءة حمباً للهو غري أنه شغل باحلرب وكان حيب احلركة والسفر

قال الوزير أبو عبيد اهللا قال يل املنصور ما كان أشياخك الشاميون يقولون قلت أدركتهم يقولون إن اخلليفة إذا استخلف غفر له ما 
ري ما اخلليفة به تقام الصالة واحلج واجلهاد وجياهد العدو قال فعدد من مناقب اخلليفة مضى من ذنوبه فقال أي واهللا وما تأخر أتد

ما مل أمسع أحداً ذكر مثله وقال واهللا لو عرفت من حق اخلالفة يف دهر بين أمية ما أعرف اليوم ألتيت الرجل منهم فبايعته فقال ابنه 
ليفة قال أفكان مروان منهم فقال هللا دره ما كان أحزمه وأسوسه وأعفه عن أفكان الوليد منهم فقال قبح اهللا الوليد ومن أقعده خ

  .الفيء قال فلم قتلتموه؟ قال لألمر الذي سبق يف علم اهللا تعاىل

قال خليفة سار مروان حلرب املسودة يف مئة ومخسني ألفاً حىت نزل بقرب املوصل فالتقى هو وعبد اهللا بن علي عم املنصور يف 
سنة اثنتني وثالثني ومئة فانكسر مجع مروان وفر فاستوىل عبد اهللا على اجلزيرة مث طلب الشام ففر مروان إىل فلسطني مجادى اآلخرة 

  .فلما مسع بأخذ دمشق سار إىل مصر وطلب الصعيد مث أدركوه وبيتوه ببوصري فقاتل حىت قتل

  .أمية وبويع السفاح قبل مقتل مروان احلمار بتسعة أشهروعاش اثنتني وستني سنة قتل يف ذي احلجة سنة اثنتني وانتهت خالفة بين 

ومن جربوت مروان أن يزيد بن خالد بن عبد اهللا القسري األمري كان قد قاتله مث ظفر به فأدخل عليه يوماً فاستدناه ولف على 
  .افيةإصبعه منديال ورص عينه حىت سالت مث فعل كذلك بعينه األخرى وما نطق يزيد بل صرب نسأل اهللا الع

    

وقيل إن أم مروان احلمار كردية يقال هلا لبابة جارية إبراهيم بن األشتر أخذها حممد من عسكر إبراهيم فولدت له مروان ومنصور 
وعبد اهللا وملا قتل مروان هرب ابناه عبد اهللا وعبيد اهللا إىل احلبشة فقتلت احلبشة عبيد اهللا وهرب عبد اهللا مث بعد مدة ظفر به 

  .فاعتقلهاملنصور 

  السفاح

اخلليفة أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن علي بن حرب األمة عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي 
  .العباسي أول اخللفاء من بين العباس
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لكوفة ملا استفحل هلم األمر خبراسان كان شاباً مليحا مهيبا أبيض طويال وقورا هرب السفاح وأهله من جيش مروان احلمار وأتوا ا
مث بويع يف ثالث ربيع األول سنة اثنتني وثالثني ومئة مث جهز عمه عبد اهللا بن علي يف اجليش فالتقى هو ومروان احلمار على كشاف 

  .فكانت وقعة عظيمة مث تفلل مجع مروان وانطوت سعادته

  .ثني ومئة وعاش مثانيا وعشرين سنة يف قولولكن مل تطل أيام السفاح ومات يف ذي احلجة سنة ست وثال

  .وقال اهليثم بن عدي وابن الكليب عاش ثالثاً وثالثني سنة وقام بعده املنصور أخوه

وقيل بل مولده سنة مخس ومئة وقيل خرج آل العباس هاربني إىل الكوفة فرتلوا على أيب سلمة اخلالل فآواهم يف سرب يف داره 
على خراسان وعني هلم يوماً خيرجون فيه فخرجوا يف مجع كثيف من اخليالة واحلمارة والرجالة فرتل وكان أبو مسلم قد استوىل 

  .اخلالل إىل السرداب وصاح يا عبد اهللا مد يدك فتبارى إليه األخوان فقال أيكما الذي معه العالمة؟

ريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض ون"قال املنصور فعلمت أين أخرت ألين مل يكن معي عالمة فتال أخي العالمة وهي 
اآلية القصص فبايعه أبو سلمة وخرجوا مجيعاً إىل جامع الكوفة فبويع وخطب يف الناس وهو يقول فأملى اهللا لبين أمية " وجنعلهم أئمة

  ...حينا فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا فأنا السفاح املبيح والثائر املبري

وكاً فجلس على املنرب فنهض عمه داود من بني يديه فقال إنا واهللا ما خرجنا لنحفر راً وال لنبين قصرا وال لنكثر ماالً وكان موع
وإمنا خرجنا أنفة من ابتزازهم حقنا ولقد كانت أموركم تتصل بنا لكم ذمة اهللا وذمة رسوله وذمة العباس أن حنكم فيكم مبا أنزل 

. ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلموا أن هذا األمر فينا ليس خبارج عنا حىت نسلمه إىل عيسى بن مرمياهللا ونسري فيكم بسنة رسو

  .فقام السيد احلمريي وقال قصيدة مث نزل السفاح ودخل القصر وأجلس أخاه يأخذ بيعة العامة

  : ومن كالمه من شدد نفر ومن الن تألف ويقال له هذان البيتان

 أمنكم خوفاً وتشريدا ومبدل  مهلككمآل مروان أن اهللا  يا

 بالد اهللا تبديدا في وبثكم  ال عمر اهللا من أنسالكم أحداً

  .مث حتول إىل األنبار وا تويف

  .وكان إذا علم بني اثنني تعاديا مل يقبل شهادة ذا على ذا ويقول العداوة تزيل العدالة

د العتمة غيلة بعد أن قام من السمر عند السفاح فقالت العامة قتلته اخلوارج مث إن أبا مسلم جهز من قتل أبا سلمة اخلالل الوزير بع
  : فقال سليمان بن مهاجر البجلي

  كان السرور بما كرهت جديرا  المساءة قد تسر وربما إن

 فمن يشناك كان وزيرا أودى  الوزير وزير آل محمد إن

  .قتل بعد البيعة بأربعة أشهر

ي عم السفاح مشيخة شاميني إىل السفاح ليعجبه منهم فحلفوا له إم ما علموا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وقيل وجه عبد اهللا بن عل
  .وسلم قرابة يرثونه سوى بين أمية حىت وليتم

وعن السفاح قال إذا عظمت القدرة قلت الشهوة قل تربع إال ومعه حق مضاع الصرب حسن إال على ما أوتغ الدين وأوهن 
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  .السلطان

 الصويل أحضر السفاح جوهرا من جواهر بين أمية فقسمه بينه وبني عبد اهللا بن حسن بن حسن وكان يضرب جبود السفاح قال
  .املثل وكان إذا تعادى اثنان من خاصته مل يسمع من أحدمها يف اآلخر ويقول الضغائن تولد العداوة

  .طاءوكان حيضر الغناء من وراء ستارة كما كان يفعل أزدشري وجيزل الع

  .وملا جيء برأس مروان احلمار سجد هللا وقال أخذنا بثأر احلسني وآله وقتلنا مئتني من بين أمية م

  .إن السفاح أعطى عبد اهللا بن حسن بن حسن ألفي ألف درهم: وقيل

  -ع-عبد الكريم بن مالك 

رأى أنس بن مالك وعدادة يف صغار . د إصطخراإلمام احلافظ عامل اجلزيرة أبو سعيد اجلزري احلراين موىل بين أمية وأصله من بل
  .التابعني

    

  .حدث عن سعيد بن املسيب وطاووس وسعيد بن جبري وجماهد بن جرب وعكرمة وعدة

  .حدث عنه ابن جريج وشعبة ومعمر وفرات القزاز وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وأخرون سواهم

 مصعب وحيىي بن بكري عن مالك عن عبد الكرمي عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عجرة روينا من طريق الشافعي والقعنيب وأيب
يف الفدية مث قال الشافعي غلط مالك فيه احلفاظ حفظوه عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن ابن أيب " أتؤذيك هوامك: "حديث

  .ليلى

 الرمحن بن مهدي وحممد بن احلسن الفقيه ومساع هؤالء قلت قد رواه عن مالك بإثبات جماهد إبراهيم بن طهمان وابن وهب وعبد
  .منه قدمي وأخرجه مسلم وغريه من حديث ابن عيينة عن عبد الكرمي متصالً

  .قال ابن سعد وخليفة عبد الكرمي اجلزري هو ابن عم خصيف حلا

  .ية بن صاحل عنهقال ابن سعد عبد الكرمي ثقة كثري احلديث وقال ابن معني ثقة هكذا رواه النسائي عن معاو

  .قال الكالباذي حديثه يف تفسري إقرأ ويف النساء واحلج

  .قال أبو عروبة احلراين هو ثبت عند العارفني بالنقل وهو خضرمي نزل حران وخضرمة قرية باليمامة ينسبون إليها

  .مسعت وحدثنا ورأيتاحلميدي عن سفيان قال حدثنا عبد الكرمي بن مالك وكان حافظاً وكان من الثقات ال يقول إال 

  .وقال أمحد بن حنبل عبد الكرمي ثقة هو أثبت من خصيف

أمحد بن زهري عن حيىي وسئل عن عبد الكرمي اجلزري فقال ثقة وعبد الكرمي اآلخر ليس بشيء يعين ابن أيب املخارق أبا أمية 
  .البصري

  .قد روى مالك وكان ينتقي الرجال عن عبد الكرمي اجلزري: قال الفسوي

  .ال أبو حامت وأبو زرعة ثقةوق

عباس الدوري عن ابن معني قال حديث عبد الكرمي عن عطاء رديء قال ابن عدي هو احلديث الذي رواه عبيد اهللا بن عمرو عن 
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  ".أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبلها ال ويتوضأ"عبد الكرمي عن عطاء عن عائشة 

  .قلت هذا غريب فرد وليس هو مبحفوظ

ن عدي عبد الكرمي اجلزري إذا روى عنه ثقة فأحاديثه مستقيمة وقال سفيان بن عيينة لزمت عبد الكرمي سنة قلت وهذا يدل قال اب
  .على سعة علمه

  .قال البخاري قال يل علي عن ابن عيينة مل أر مثله ويقال أصله من إصطخر

  .وقال ابن عيينة هو ثقة رضي

  .وقال علي بن املديين ثبت ثبت ثقة

  . النفيلي ومجاعة تويف سنة سبع وعشرين ومئةوقال

  .قال ابن حبان أتوقف فيه

  أما 

  -ت، س، ق، م-أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق 

  .فضعيف احلديث مؤدب يروي عن أنس وعن جماهد وسعيد بن جبري

  .وعنه أيضاً مالك والسفيانان ومحاد بن سلمة

  .أبيه قيسوكان يرى اإلرجاء مع تعبد وخشوع يقال اسم 

  .قال النسائي والدارقطين متروك

  .وقال أمحد ضربت على حديثه

  .وقال ابن عبد الرب اغتر مالك ببكائه يف املسجد وروى عنه يف الفضائل

قلت اشترك هو واجلزري يف الرواية عن ابن جبري وجماهد واحلسن ويف موما توفيا يف عام واحد ويف رواية مالك والثوري وابن 
  .ا فرمبا اشتبها يف بعض األسنانيدجريح عنهم

  كرز

الزاهد القدوة أبو عبد اهللا كرز بن وبرة احلارثي الكويف نزيل جرجان وكبريها فإنه دخلها غازيا يف سنة مثان وتسعني مع يزيد بن 
  .املهلب فأختذ كرز ا مسجدا بقرب قربه

  .ارق بن شهاب وجماهد وعطاء وغريهمحدث عن أنس بن مالك والربيع بن خثيم ونعيم بن أيب هند وطاووس وط

حدث عنه أبو طيبة عيسى بن سليمان الدارمي وعبيد اهللا الوصايف وسفيان الثوري وخمتار التميمي وابن شربمة وحممد بن النضر 
  .احلارثي وحممد بن الفضل بن عطية وحممد بن فضيل وأخرون

  .نسك والتعبدقال أبو نعيم احلافظ كان يسكن جرجان له الصيت البليغ يف ال

أخربنا إسحاق الصفار أنبأنا يوسف احلافظ أنبأنا أبو املكارم التميمي أنبأنا أبو علي املقري أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك 
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حدثنا عبد اهللا بن أمحد حدثنا شريح بن يونس حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه قال دخلت على كرز بيته فإذا عند مصاله حفرية قد 
  .ها تبنا وبسط عليها كساء من طول القيام فكان يقرأ يف اليوم والليلة القرآن ثالث مراتمأل

حدثنا ابن حيان حدثنا أمحد بن احلسني حدثنا أمحد الدورقي حدثين سعيد أبو عثمان مسعت ابن عيينة يقول قال : وبه قال أبو نعيم
أل به شيئاً من الدنيا فأعطي فسأل أن يقوى حىت خيتم القرآن يف اليوم ابن شربمة سأل كرز ربه أن يعطيه االسم األعظم على أال يس

  .والليلة ثالث مرات

    

وبه حدثنا ابن مالك حدثنا عبد اهللا حدثنا شريح حدثنا ابن فضيل عن أبيه أو عن نفسه قال كان كرز إذا خرج أمر باملعروف 
  .فيضربونه حىت يغشى عليه

  .ع كرز بصره إىل السماء أربعني سنة وكان له عود عند احملراب يعتمد عليه إذا نعسوروى ابن فضيل عن أبيه قال مل يرف

قال أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثين جرير بن زياد بن كرز احلارثي عن شجاع بن صبيح موىل كرز بن وبرة قال أخربين أبو 
 طلبه فأصبته يف وهدة يصلي يف ساعة حارة وإذا سليمان املكتب قال صحبت كرزا إىل مكة فاحتبس يوماً وقت الرحيل فانبثوا يف

  .سحابة تظله فقال يل اكتم هذا واستحلفين

قال أمحد وحدثين جرير عن النضر بن عبد اهللا حدثتين روضة موالة كرز قلت من أين ينفق كرز؟ قالت كان يقول يل يا روضة إذا 
  .أردت شيئاً فخذي من هذه الكوة فكنت أخذ كلما أردت

  :  شربمةوأنشد ابن

  أو كابن طارق حول البيت في الحرم  شئت كنت كرز في تعبده لو

 وسارعا في طالب الفوز والكرم  حال دون لذيذ العيش خوفهما قد

عن فضيل بن غزوان كان كرز يصلي حىت ترم قدماه فيحفر احلفرية يعين حتت رجليه وقيل كان كرز ال يرتل مرتال إال ابتىن فيه 
  .مسجدا فيصلي فيه

وعن أيب حفص السائح عن أيب بشر قال كان كرز بن وبرة من أعبد الناس وكان قد امتنع من الطعام حىت مل يوجد عليه من اللحم 
إال بقدر ما يوجد على العصفور وكان يطوي أياماً كثرية وكان إذا دخل يف الصالة ال يرفع طرفه مييناً وال مشاالً وكان من احملبني 

  .ه من ذلك فرمبا كلم فيجيب بعد مدة من شدة تعلق قلبه باهللا واشتياقه إليهاملخبتني هللا قد ول

  .ابن ميان عن سفيان عن كرز قال ال يكون العبد قارئا حىت يزهد يف الدرهم

وعن عمرو بن محيد الدينوري عن بعض أهل جرجان عن أبيه رأيت يف النوم كأين أتيت على قبور أهل جرجان فإذا هم جلوس 
  .م عليهم ثياب بيض فقلت يا أهل القبور ما لكم قالوا إنا كسينا ثيابا جددا لقدوم كرز بن وبرة عليناعلى قبوره

قلت هكذا كان زهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقنوع وال يدخلون يف الدنيا وشهواا وال يف عبارات 
  .اه ذلك مما ال يسوغه كبار العلماءأحدثها املتأخرون من الفناء واحملو واالصطالم واالحتاد وأشب

  .فنسأل اهللا التوفيق واإلخالص ولزوم االتباع
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  عطاء السليمي

  .البصري العابد من صغار التابعني أدرك أنس بن مالك ومسع من احلسن البصري وجعفر بن زيد وعبد اهللا بن غالب الزاهد

  .واشتغل بنفسه عن الرواية

أدهم وخليد بن دعلج وصاحل املري وعبد الواحد بن زياد وأخرون حكايات وما أظنه روى روى عنه مرجى بن وداع وإبراهيم بن 
  .شيئاً مسنداً

  .وكان قد أرعبه فرط اخلوف من اهللا

روى مجاعة عن بشر بن منصور قال قلت لعطاء السليمي أرأيت لو أن ناراً أشعلت مث قيل من اقتحمها جنا ترى كان يدخلها أحد؟ 
  .شيت أن خترج نفسي فرحا قبل أن أصل إليهاقال لو قيل ذلك خل

  .أتينا عطاء السليمي فجعل يقول ليت عطاء مل تلده أمه وكرر ذلك حىت اصفرت الشمس: قال نعيم بن مورع

  .وكان يقول يف دعائه اللهم ارحم غربيت يف الدنيا وارحم مصرعي عند املوت وارحم قيامي بني يديك

ار قال تركت عطاء السليمي فمكث أربعني سنة على فراشه ال يقوم من اخلوف وال خيرج قال أمحد الدورقي حدثنا علي بن بك
  .وكان يتوضأ على فراشه

  .وقال أبو سليمان الداراين اشتد خوفه فكان ال يسأل اجلنة بل يسأل العفو

  .نسي عطاء القرآن من اخلوف ويقول التمسوا يل أحاديث الرخص ليخف ما يب: ويقال

  .كى بكى ثالثة أيام بلياليهاوقيل كان إذا ب

قال صاحل املري قلت له يا شيخ قد خدعك إبليس فلو شربت ما تقوى به على صالتك ووضوئك فأعطاين ثالثة درهم وقال 
  .تعاهدين كل يوم بشربة سويق فشرب يومني وترك وقال يا صاحل إذا ذكرت جهنم ما يسعين طعام وال شراب

  .عليه عند املوعظةوقيل إنه بكى حىت عمش ورمبا غشي 

له أن ابن علي قتل أربع مئة : أنه شيع جنازة فغشي عليه أربع مرات وعن خليد بن دعلج قال كنا عند عطاء السليمي فقيل: وقيل
كان إذا جاء برق وريح ورعد قال هذا من أجلي يصيبكم لو مت : من أهل دمشق على دم واحد فقال متنفساً هاه مث خر ميتاً وقيل

  .ناس ولعطاء حكايات يف اخلوف وإزرائه على نفسهاستراح ال

  .إنه مات بعد األربعني ومئة رمحة اهللا عليه: وقيل

  -ع- زيد بن أبي أنيسة 

    

اإلمام احلافظ الثبت أبو أسامة اجلزري الرهاوي الغنوي موىل آل غين بن أعصر كان عامل اجلزيرة يف زمانه وهو من طبقة شعبه 
  .يف كهالً يف أيام بين أميةومالك لكنه قدمي املوت تو

حدث عن احلكم بن عتيبة وعطاء بن أيب رباح وشهر بن حوشب وطلحة بن مصرف وعمرو بن مرة وعدي بن ثابت وسعيد 
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  .املقربي ونعيم امر وأيب إسحاق السبيعي وخلق كثري حىت إنه يروي عن أصحابه

عبيد اهللا اجلزري وأبو عبد الرحيم خالد بن يزيد وعبيد اهللا بن حدث عنه أبو حنيفة وعمرو بن احلارث ومالك بن أنس ومعقل بن 
  .عمرو وأخرون

  .وثقه حيىي بن معني وغريه

  .ليس به بأس: وقال النسائي

  .قال ابن سعد كان ثقة فقيهاً رواية للعلم كثري احلديث

  .كان يسكن مدينة الرها وقع يل جزء من حديثه: قلت

  .إنه مل يبلغ األربعني: قيل

  .بل تويف سنة أربع وعشرين ومئة ويف تاريخ البخاري أنه عاش ستا وثالثني سنة: واقدي مات سنة مخس وعشرين ومئة وقيلقال ال

  -ع- ربيعة 

  .ابن أيب عبد الرمحن فروخ اإلمام مفيت املدينة وعامل الوقت أبو عثمان

  . آل املنكدرويقال أبو عبد الرمحن القرشي التيمي موالهم املشهور بربيعة الرأي من موايل

روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد وسعيد بن املسيب واحلارث بن بالل بن احلارث ويزيد موىل املنبعث وحنظلة بن قيس 
الزرقي وعطاء بن يسار والقاسم بن حممد وسليمان بن يسار وسامل بن عبد اهللا وعبد امللك بن سعيد بن سويد األنصاري وحممد بن 

  . الرمحن األعرج وعدةحيىي بن حبان وعبد

  .وكان من أئمة االجتهاد

: حيىي بن سعيد األنصاري وسليمان التيمي وسهيل بن أيب صاحل وهم من أقرانه وإمساعيل بن أمية واألوزاعي وشعبة وعقيل: وعنه

د ومسعر وعمارة بن خالد وعمرو بن احلارث ومالك وعليه تفقه وسفيان الثوري ومحاد بن سلمة وفليح بن سليمان والليث بن سع
  .بن غزية ونافع القارىء وإمساعيل بن جعفر وأبو بكر بن عياش وابن املبارك وسفيان بن عيينة وأنس بن عياض الليثي وخلق سواهم

ما يبكيك؟ قال رياء حاضر وشهوة خفية والناس عند علمائهم : حممد بن كثري املصيصي عن ابن عيينة قال بكى ربيعة يوماً فقيل
  !.حجور أمهام إن أمروهم ائتمروا وإن وهم انتهوا؟كصبيان يف 

  .وروى ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن مجيل قال قال ربيعة رأيت الرأي أهون علي من تبعة احلديث

قال األويسي قال مالك كان ربيعة يقول البن شهاب إن حايل ليست تشبه حالك قال وكيف؟ قال أنا أقول برأي من شاء أخذه 
  .ه وأنت حتدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيحفظومن شاء ترك

قال أبو ضمرة وقف ربيعة على قوم يتذاكرون القدر فقال ما معناه إن كنتم صادقني فلما يف أيديكم أعظم مما يف يدي ربكم إن 
  .كان اخلري والشر بأيديكم

ف استوى فقال الكيف غري معقول وعلى الرسول وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي يف تارخيه حدثين أيب قال قال ربيعة وسئل كي
  .البالغ وعلينا التصديق
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  .وصح عن ربيعة قال العلم وسيلة إىل كل فضيلة

  .قال مالك قدم ربيعة على أمري املؤمنني فأمر له جبارية فأىب فأعطاه مخسة آالف ليشتري ا جارية فأىب أن يقبلها

  .لف دينار مث جعل يسأل إخوانه يف إخوانهوعن ابن وهب أنفق ربيعة على إخوانه أربعني أ

النسائي حدثنا أمحد بن حيىي بن وزير حدثنا الشافعي حدثنا سفيان كنا إذا رأينا طالباً للحديث يغشى ثالثة ضحكنا منه ربيعة 
  .وحممد بن أيب بكر بن حزم وجعفر بن حممد ألم كانوا ال يتقنون احلديث

  . ربيعة جلد وحلق رأسه وحليته قال إبراهيم بن املنذر كان سببه سعاية أيب الزناد بهروى مطرف عن ابن أخي ابن هرمز رأيت

وكان من أوعية العلم وثقة أمحد بن حنبل وأبو حامت : قال مطرف مسعت مالكاً يقول ذهبت حالوة الفقه منذ مات ربيعة قلت
  .ومجاعة وقال أمحد أبو الزناد أعلم منه

  .حد مفيت املدينةوقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت أ

  .قال أبو داود ربيعة وعمر موىل غفرة ابنا خالة

وقال مصعب الزبريي كان يقال له ربيعة الرأي وكان صاحب الفتوى باملدينة وكان جيلس إليه وجوه الناس كان حيصى يف جملسه 
  .أربعون معتماً

  .وعنه أخذ مالك بن أنس

  . أفطن من ربيعة بن أيب عبد الرمحنما رأيت أحداً: وروى الليث عن حيىي بن سعيد قال

  .وروى الليث عن عبيد اهللا بن عمر قال هو صاحب معضالتنا وعاملنا وأفضلنا

    

ابن وهب عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال مكث ربيعة دهراً طويالً عابداً يصلي الليل والنهار صاحب عبادة مث نزع ذلك إىل 
ق بلب وعقل قال وكان القاسم إذا سئل عن شيء قال سلوا هذا لربيعة فإن كان يف كتاب أن جالس القوم قال فجالس القاسم فنط

  .اهللا أخربهم به القاسم أو يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإال قال سلوا ربيعة أو ساملاً

عة فإذا غاب ربيعة حدثهم احلارث بن مسكني عن ابن وهب عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال كان حيىي بن سعيد جيالس ربي
حيىي أحسن احلديث وكان كثري احلديث فإذا حضر ربيعة كف حيىي إجالالً لربيعة وليس ربيعة أسن منه وهو فيما هو فيه وكان كل 

  .واحد منهما مبجال لصاحبه

 احلسن وابن سريين؟ قال وال وال: وروى معاذ بن معاذ عن سوار بن عبد اهللا العنربي قال ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي قلت
  .احلسن وابن سريين

يا أهل العراق : ابن وهب عن عبد العزيز بن أيب سلمة قال ملا جئت العراق جاءين أهل العراق فقالوا حدثنا عن ربيعة الرأي فقلت
  .تقولون ربيعة الرأي واهللا ما رأيت أحداً أحفظ لسنة منه

يعة إىل فقه وفضل وما كان باملدينة رجل أسخى مبا يف يديه لصديق أو البن صديق ابن وهب عن عبد الرمحن بن زيد قال صار رب
  .أو لباغ يبتغيه منه كان يستصحبه القوم فيأىب صحبة أحد إال أحداً ال يتزود معه ومل يكن يف يده ما حيمل ذلك

ىب أن يقبلها فأعطاه مخسة آالف درهم يشتري ابن وهب عن مالك قال ملا قدم ربيعة على أمري املؤمنني أيب العباس أمر له جبائزة فأ
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  .ا جارية حني أىب أن يقبلها فأىب أن يقبلها

وحدثين مالك عن ربيعة قال قال يل حني أراد العراق إن مسعت أين حدثتهم أو أفتيتهم فال تعدين شيئاً قال فكان كما قال ملا قدمها 
  .لزم بيته فلم خيرج إليهم ومل حيدثهم بشيء حىت رجع

ال أمحد بن عمران مسعت أبا بكر بن عياش يقول دخلت املسجد فإذا ربيعة جالس وقد أحدق به غلمان أهل الرأي فسألته أمسعت ق
  .من أنس شيئاً قال حديثني

نه تويف قال أبو بكر اخلطيب كان ربيعة فقيهاً عاملاً حافظاً للفقه واحلديث قدم على السفاح األنبار وكان أقدمه ليولية القضاء فيقال إ
  .باألنبار ويقال بل تويف باملدينة

  .وقال ابن سعد تويف سنة ست وثالثني ومئة باملدينة فيما أخربين به الواقدي

  .وقال حيىي بن معني وغريه مات باألنبار وكان ثقة كثري احلديث وكانوا يتقونه ملوضع الرأي وكذا أرخه مجاعة

: ذكر حكاية باطلة قد رويت. حالوة الفقه منذ مات ربيعة بن أيب عبد الرمحنقال مطرف بن عبد اهللا مسعت مالكاً يقول ذهبت 

فأنبأنا املسلم بن حممد أنبأنا الكندي أنبأنا القزاز أنبأنا اخلطيب أنبأنا أبو القاسم األزهري أنبأنا أمحد بن إبراهيم بن شاذان أنبأنا أبو 
ب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف حدثين مشيخة أهل املدينة أن بكر أمحد بن مروان املالكي مبصر حدثنا حيىي بن أيب طال

فروخ والد ربيعة خرج يف البعوث إىل خراسان أيام بين أمية غازيا وربيعة محل يف بطن أمه وخلف عند زوجته أم ربيعة ثالثني ألف 
 دفع الباب برحمه فخرج ربيعة فقال يا دينار فقدم املدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرس يف يده رمح فرتل عن فرسه مث

عدو اهللا أجم على مرتيل فقال ال وقال فروخ يا عدو اهللا أنت رجل دخلت على حرميت فتواثبا وتلبث كل واحد منهما بصاحبه 
طان وجعل حىت اجتمع اجلريان فبلغ مالك بن أنس واملشيخة فأتوا يعينون ربيعة فجعل ربيعة يقول واهللا ال فارقتك إال عند السل

فروخ يقول كذلك ويقول وأنت مع امرأيت وكثر الضجيج فلما أبصروا مبالك سكت الناس كلهم فقال مالك أيها الشيخ لك سعة 
وهذا ابين . يف غري هذه الدار فقال الشيخ هي داري وأنا فروخ موىل بىن فالن فسمعت امرأته كالمه فخرجت فقالت هذا زوجي

تنقا مجيعاً وبكيا فدخل فروخ املرتل وقال هذا ابين قالت نعم قال فأخرجي املال الذي عندك وهذه الذي خلفته وأنا حامل به فاع
  .معي أربعة آالف دينار قالت املال قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام

 أهل املدينة فخرج ربيعة إىل املسجد وجلس يف حلقته وأتاه مالك بن أنس واحلسن بن زيد وابن أيب علي اللهيب واملساحقي وأشراف
  .وأحدق الناس به

    

فقالت امرأته اخرج صل يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فخرج فصلى فنظر إىل حلقة وافرة فأتاه فوقف عليه ففرجوا له 
ن أيب عبد قليالً ونكس ربيعة رأسه يومهه أنه مل يره وعليه طويلة فشك فيه أبو عبد الرمحن فقال من هذا الرجل قالوا له هذا ربيعة ب

الرمحن فقال لقد رفع اهللا ابين فرجع إىل مرتله فقال لوالدته لقد رأيت ولدك يف حالة ما رأيت أحداً من أهل العلم والفقه عليها 
فقالت أمه فأميا أحب إليك ثالثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه من اجلاه قال ال واهللا إال هذا قالت فإين قد أنفقت املال كله عليه 

  .ال فواهللا ما ضيعتهق

لو صح ذلك لكان يكفيه ألف دينار يف السبع والعشرين سنة بل نصفها فهذه جمازفة بعيدة مث ملا كان ربيعة ابن سبع وعشرين : قلت
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سنة كان شابا ال حلقة له بل الدست ملثل سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري ومشايخ ربيعة وكان مالك مل يولد بعد أو هو رضيع 
ويلة إمنا أخرجها للناس املنصور بعد موت ربيعة واحلسن بن زيد وإمنا كرب واشتهر بعد ربيعة بدهر وإسنادها منقطع ولعله قد والط

  .جرى بعض ذلك

قاسم قرأت على أيب املعايل أنبأنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أبو هريرة حممد بن الليث اللبان وزيد بن هبة اهللا البيع ببغداد قاال أنبأنا أبو ال
أمحد بن املبارك بن عبد الباقي بن قفرجل أنبأنا عاصم بن احلسن أنبأنا عبد الواحد ابن حممد حدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي 

إمالء حدثنا أمحد بن إمساعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن 
أبالذهب والورق؟ قال أما الذهب والورق فال :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كراء األرض فقلتي"كراء األرض فقال 

  ".بأس به

  .هذا حديث صحيح عال أخرجه مسلم عن حيىي بن حيىي وأبو داود عن قتيبة كالمها عن مالك بن أنس

ا إىل العصر وخرج ابن شهاب يقول ما ظننت أن قال ابن القاسم عن مالك قدم الزهري فأخذ بيد ربيعة ودخال املرتل فما خرج
  .باملدينة مثل ربيعة وخرج ربيعة وهو يقول حنو ذلك

  .قال أمحد بن صاحل حدثنا عنبسة عن يونس شهدت أبا حنيفة يف جملس ربيعة جمهوده أن يفهم ما يقول ربيعة

احلمار فقال جنس قال فإن ربيعة ال يرى به بأسا مطرف بن عبد اهللا عن ابن أخي يزيد بن هرمز أن رجالً سأل ابن هرمز عن بول 
  .قال ال عليك أال تذكر هنات ربيعة فلرمبا تكلمنا يف املسألة خنالفه فيها مث نرجع إىل قوله بعد سنة

  .قال مالك اعتممت وما يف وجهي شعرة ولقد رأيت يف جملس ربيعة بضعة وثالثني معتماً

  .يت أحوط لسنة من ربيعةقال عبد العزيز بن املاجشون واهللا ما رأ

  .وقال مالك كان ربيعة أعجل شيء جواباً

  -ع- أبو حازم 

  .سلمة بن دينار اإلمام القدوة الواعظ شيخ املدينة النبوية أبو حازم املديين املخزومي موالهم األعرج األفزر التمار القاص الزاهد

 سهل بن سعد وأيب أمامة بن سهل وسعيد بن املسيب وعبد اهللا والؤه لبين ليث ولد يف أيام ابن الزبري وابن عمر وروى عن: وقيل
بن أيب قتادة والنعمان بن أيب عياش وأيب سلمة بن عبد الرمحن وأم الدرداء وعمارة بن عمرو بن حزم وعبيد اهللا بن مقسم ومسلم 

  .وبعجة بن عبد اهللا اجلهين وعدة: بن قرط وحممد بن املنكدر وأيب مرة موىل عقيل

  .ابن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وذلك منقطعوروى عن 

روى عنه ابن شهاب ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد وعمارة بن غزية وزيد ابن أيب أنيسة وعبيد اهللا بن عمر واحلمادان والسفيانان 
لدراوردي وعمر ومالك وسليمان بن بالل وأبو غسان حممد بن مطرف وموسى بن يعقوب وهشام ابن سعد وفضيل بن سليمان وا

  .بن علي املقدمي وعبد العزيز بن أيب حازم وخلق سواهم

  .وثقه ابن معني وأمحد وأبو حامت وقال ابن خزمية ثقة مل يكن يف زمانه مثله

البن أيب حازم أمسع أبوك من أيب هريرة قال من حدثك أن أيب مسع من أحد من الصحابة غري سهل بن : قال حيىي الوحاظي قلت
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  .ذبسعد فقد ك

  .قال ابن عيينة عن أيب حازم إين ألعظ وما أرى موضعاً وما أراد إال نفسي

وكيف قال أما الدين فال جتد عليه أعواناً وأما الدنيا فال متد يدك إىل شيء : وروى ابن عيينة عنه قال اشتدت مؤنة الدين والدنيا قيل
  .منها إال وجدت فاجرا قد سبقك إليه

  .ك صديق وال للحسود راحة والنظر يف العواقب تلقيح العقولوقال عنه أيضاً ليس للملو

  .قال سفيان فذاكرت الزهري هذه الكلمات فقال كان أبو حازم جاري وما ظننت أنه حيسن مثل هذا

    

وروى عبيد اهللا عن عمر عن أيب حازم قال ال تكون عاملاً حىت يكون فيك ثالث خصال ال تبغ على من فوقك وال حتقر من دونك 
  .وال تأخذ على علمك دنيا

وروى يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال ما أحببت أن يكون معك يف اآلخرة فاتركه اليوم وقال انظر كل عمل كرهت 
  .املوت من أجله فاتركه مث ال يضرك مىت مت

اس وانظر الذي يفسدك فدعه وإن يسري الدنيا يشغل عن كثري اآلخرة وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للن: وقال
  .كان صالحا للناس

ما مها قال حتمل ما تكره إذا أحبه اهللا وتترك ما : شيئان إذا عملت ما أصبت خري الدنيا واآلخرة ال أطول عليك قيل: وعنه قال
  .حتب إذا كرهه اهللا

  . رأيته أعطاها قوما فهلكواوعنه نعمة اهللا فيما زوى عين من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاين منها ألين

وروى حممد بن إمساعيل الصنعاين عن ابن عيينة قال أبو حازم جللسائه وحلف هلم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما 
  .يبقي على نعله

 بينه وبني اهللا فإن يكن له أبو الوليد الطيالسي عن ابن عيينة مسعت أبا حازم يقول ال تعادين رجالً وال تناصبنه حىت تنظر إىل سريرته
سريرة حسنة فإن اهللا مل يكن ليخذله بعداوتك وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه ولو أردت أن تعمل به أكثر من 

  .معاصي اهللا مل تقدر

: هو يا ابن أخي قلتأليب حازم إين ألجد شيئاً حيزنين قال وما : وروى حيىي بن حممد املدين عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قلت

حيب للدنيا قال اعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه اهللا إيل ألن اهللا قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا 
ك مل أنفسنا يف غري هذا أال يدعونا حبها إىل أن نأخذ شيئاً من شيء يكرهه اهللا وال أن مننع شيئاً من شيء أحبه اهللا فإذا فعلنا ذل

  .يضرنا حبنا إياها

  .ضمرة بن ربيعة عن ثوابة بن رافع قال قال أبو حازم وما إبليس لقد عصي فما ضر ولقد أطيع فما نفع

  .وعنه ما الدنيا؟ ما مضى منها فحلم وما بقي منها فأماين

هي منه يف بالء مث زوجته مث ولده وروى يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال السيء اخللق أشقى الناس به نفسه اليت بني جنبيه 
حىت إنه ليدخل بيته وإم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقاً منه وحىت إن دابته حتيد مما يرميها باحلجارة وإن كلبه لرياه 
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  .فيرتو على اجلدار حىت إن قطه ليفر منه

عرج ملا حضره املوت فقلنا كيف جتدك قال أجدين خبري راجيا روى أبو نباتة املدين عن حممد بن مطرف قال دخلنا على أيب حازم األ
هللا حسن الظن به إنه واهللا ما يستوي من غدا أو راح يعمر عقد اآلخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن يرتل به املوت حىت يقدم عليها 

  . حظ له فيها وال نصيبفيقوم هلا وتقوم له ومن غدا أو راح يف عقد الدنيا يعمرها لغريه ويرجع إىل اآلخرة ال

  .قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ما رأيت أحداً احلكمة أقرب إيل فيه من أيب حازم

له أحتب املوت قال ال وكيف وعندي ما عندي : يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال جتد الرجل يعمل باملعاصي فإذا قيل
  .ال أحب أن أموت حىت أتركهفيقال له أفال تترك ما تعمل فيقول ما أريد تركه و

ابن عيينة عن أيب حازم قال وجدت الدنيا شيئني فشيئا هو يل وشيئا لغريي فأما ما كان لغريي فلو طلبته حبيلة السماوات واالرض 
يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال كل عمل تكره من أجله . مل أصل إليه فيمنع رزق غريي مين كما مينع رزقي من غريي

  .وت فاتركه مث ال يضرك مىت متامل

حممد بن مطرف حدثنا أبو حازم قال ال حيسن عبد فيما بينه وبني اهللا إال أحسن اهللا ما بينه وبني العباد وال يعور ما بينه وبني اهللا إال 
كلها إليك وإذا عور فيما بينه وبني العباد ملصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها إنك إذا صانعته مالت الوجوه 

  .استفسدت ما بينه شنئتك الوجوه كلها

  .وعن أيب حازم قال اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك

دخل أبو حازم على أمري املدينة فقال له تكلم قال له انظر الناس ببابك إن أدنيت أهل اخلري : سفيان بن وكيع حدثنا ابن عيينة قال
  . اخلريذهب أهل الشر وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل

وقال أبو حازم ألنا من أن أمنع من الدعاء أخوف مين أن أمنع أالجابة وقال إن الرجل ليعمل السيئة ما عمل حسنة قط أنفع له منها 
  .وكذا يف احلسنة

  .وعن أيب حازم قال خصلتان من يكفل يل ما تركك ما حتب واحتمالك ما تكره

    

فأتاه وعنده الزهري واإلفريقي وغريمها فقال تكلم يا أبا حازم فقال أبو حازم إن خري إن بعض األمراء أرسل إىل أيب حازم : وقيل
  .اآلمراء من أحب العلماء وإن شر العلماء من أحب األمراء

  .وعن أيب حازم قال إذا رأيت ربك يتابع نعمة عليك وأنت تعصيه فاحذره وإذا أحببت أخا يف اهللا فأقل خمالطته يف دنياه

  .عبد اهللا الزبريي أبو حازم أصله فارسي وأمه رومية وهو موىل بين ليث وكان أشقر أفزر أحولقال مصعب بن 

وقال ابن سعد كان يقص بعد الفجر وبعد العصر يف مسجد املدينة ومات يف خالفة أيب جعفر بعد سنة أربعني ومئة قال وكان ثقة 
  .كثري احلديث

  .و قال الفالس والترمذي مات سنة ثالث وثالثني

  .وقال خليفة سنة مخس وثالثني وقال اهليثم مات سنة أربعني ومئة

  .وقال حيىي بن معني مات سنة أربع وأربعني ومئة
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  .أخر من حدث عنه أنس بن عياض الليثي وحديثه يف الكتب الستة: قلت

أنا احلسني بن حممد اخلطيب أنبأنا حممد أخربنا عمر بن عبد املنعم أنبأنا عبد الصمد بن حممد احلاكم أنبأنا علي بن املسلم الفقيه أنب
بن أمحد الصيداوي حدثنا إبراهيم بن حممد بن أيب عباد الصفار بالرملة حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا سفيان عن أيب حازم عن 

اء والتسبيح من نابه يف صالته شيء فليقل سبحان اهللا إمنا التصفيق للنس: "سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".للرجال

هذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه عن الثقة عن سفيان بن عيينة وهو يف صحيح البخاري من طريق الثوري عن أيب حازم 
  .األعرج

أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف بن أمحد قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن أمحد أنبأنا علي بن أمحد أنبأنا حممد 
ن عبد الرمحن الذهيب حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا خلف بن هشام حدثنا العطاف بن خالد حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد ب

غدوة يف سبيل اهللا أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وموضع سوط يف : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ."اجلنة خري من الدنيا وما فيها

  .أخرجه الترمذي من حديث العطاف وصححه وهو يف البخاري ومسلم من رواية عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه

  -ع-عبد العزيز بن صهيب 

  .البناين البصري األعمى احلافظ

  .حدث عن أنس بن مالك وأيب نضرة العبدي وشهر بن حوشب

  .ملبارك بن سحيم وسفيان بن عيينة وأخرونروى عنه شعبة والثوري ومحاد بن زيد وهشيم وعبد الوارث وا

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه وما هو باملكثر

  .مات سنة ثالثني ومئة وقع لنا من عواليه

  -ع-عبد اهللا بن طاووس 

  .اإلمام احملدث الثقة أبو حممد اليماين

مل يأخذ عن أحد من الصحابة ويسوغ مسع من أبيه وأكثر عنه ومن عكرمة وعمرو بن شعيب وعكرمة بن خالد املخزومي ومجاعة و
  .أن يعد يف صغار التابعني لتقدم وفاته

  .حدث عنه ابن جريح ومعمر والثوري وروح بن القاسم ووهيب بن خالد وسفيان بن عيينة وأخرون وثقوه

  .وقال معمر كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم خلقا ما رأينا ابن فقيه مثله

  . ترمجة طاووس أن املنصور طلب ابن طاووس ومالك بن أنس قال فصدعه ابن طاووس بكالموذكر القاضي مشس الدين يف

فهذا ال يتجه ألن ابن طاووس مات يف سنة اثنتني وثالثني ومئة وذلك قبل دولة املنصور بل يف هذه السنة قتل أخر اخللفاء االموية 
  .مروان احلمار وقام فيها السفاح واهللا أعلم
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  عمرو بن عبيد

  .زاهد العابد القدري كبري املعتزلة وأوهلم أبو عثمان البصريال

  .له عن أيب العالية وأيب قالبة واحلسن البصري

وعنه احلمادان وعبد الوارث وابن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وعبد الوهاب الثقفي وعلي بن عاصم وقريش بن أنس مث تركه 
  .القطان

  .وقال النسائي ليس ثقة

  .ياث ما لقيت أزهد منه وانتحل ما انتحلوقال حفص بن غ

  .وقال ابن املبارك دعا إىل القدر فتركوه

وقال معاذ بن معاذ مسعت عمرا يقول إن كانت تبت يدا أيب هلب يف اللوح احملفوظ فما هللا على ابن آدم حجة ومسعته ذكر حديث 
  .عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لرددتهالصادق املصدوق فقال لو مسعت األعمش يقوله لكذبته إىل أن قال ولو مس

  .أعدها فقال ال أستطيع: وقال عاصم األحول منت فرأيت عمرو بن عبيد حيك آية فلمته فقال أعيدها قلت

إذا رأيتم معاوية على "أليوب إن عمرو بن عبيد روى عن احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال محاد بن زيد قيل
  .قال كذب" ي فاقتلوهمنرب

    

  .قال ابن علية أول من تكلم يف االعتزال واصل الغزال فدخل معه عمرو ابن عبيد فأعجب به وزوجه أخته

  .وذكر حممد بن عبد اهللا األنصاري أنه رأى عمرو بن عبيد يف النوم قد مسخ قرداً

  : وقد كان املنصور يعظم ابن عبيد ويقول

  صيدكلكم يطلب   يمشي رويد كلكم

  .اغتر بزهده وإخالصه وأغفل بدعته: غري عمرو بن عبيد قلت

  .سنة أربع وأربعني ومئة: قال اخلطيب مات بطريق مكة سنة ثالث وقيل

  .قال أمحد بن أيب خيثمة يف تارخيه مسعت ابن معني يقول كان عمرو ابن عبيد من الدهرية

  .بيدوقال سالم بن أيب مطيع أنا للحجاج أرجى مين لعمرو بن ع

  .قد استوفيت ترمجته يف تاريخ اإلسالم

وقد رثاه املنصور وله كتاب العدل والتوحيد وكتاب الرد على القدرية يريد السنة ومن كتاب تالمذته عثمان بن خالد الطويل شيخ 
  .العالف وأبو حفص عمر بن أيب عثمان الشمزي

  -ع-داود بن الحصين 
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  .الفقيه أبو سليمان األموي موالهم املدين

  .حدث عن أبيه وعكرمة واألعرج وأيب سفيان موىل ابن أيب أمحد

  .حدث عنه بن إسحاق ومالك وحممد بن جعفر بن أيب كثري وإبراهيم بن أيب حبيبة وعدة

وثقة حيىي بن معني مطلقا وقال النسائي وغريه ليس به بأس وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال ابن املديين ما روى عن عكرمة 
  .كر وقال أبو زرعة لني وقال أبو حامت لوال أن مالكاً روى عنه لترك حديثهفمن

  .وقال أبو داود أحاديثه عن عكرمة مناكري وقال ابن حبان كان يرى اخلروج

  .وتكلم الترمذي يف حفظه

  .نزل عكرمة يف بيت داود وتويف عنده: قلت

  -4خت م -عبد الملك بن أبي سليمان 

أبو عبد اهللا وأبو سليمان العرزمي الكويف نزل جبانة عرزم فنسب إليها وعرزم إنسان أسود واسم أيب : وقيلاإلمام احلافظ أبو حممد 
  .سليمان ميسره

حدث عن أنس بن مالك وسعيد بن جبري وعطاء وأنس بن سريين وأيب الزبري وعبد اهللا بن كيسان وعبد امللك بن أعني ومسلم بن 
  .وعبد اهللا بن عطاء وأيب محزة اليماينيناق وزبيد اليامي وسلمة بن كهيل 

  .مل يزد صاحب ذيب الكمال على هؤالء

الثوري وزائدة وابن املبارك وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر وهشيم وحيىي القطان وخالد بن عبد اهللا وحفص بن غياث : وعنه
م موتا عبد الرزاق وليس هو باملكثر وكان وإسحاق بن يوسف وابن منري وابن فضيل ويزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وخلق أخره

  .يوصف باحلفظ

  .ابن املديين عن عبد الرمحن قال كان شعبة يعجب من حفظ عبد امللك

وروى نوفل بن املطهر عن ابن املبارك عن سفيان قال حفاظ الناس إمساعيل بن أيب خالد وعبد امللك بن أيب سليمان وحيىي بن سعيد 
  .ثالثة سليمان التيمي وعاصم األحول وداود بن أيب هند وكان عاصم أحفظهماألنصاري وحفاظ البصريني 

حدثين امليزان عبد امللك بن أيب سليمان وأشار سفيان بيده كأنه يزن وقال ابن املبارك عبد امللك بن أيب : وقال سفيان الثوري
  .سليمان ميزان

  .ألمحد عبد امللك بن أيب سليمان؟ قال ثقة: وقال أبو داود قلت

  .خيطىء؟ قال نعم وكان من أحفظ أهل الكوفة إال أنه رفع أحاديث عن عطاء: قلت

وسئل حيىي بن معني عن حديث عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الشفعة فقال مل حيدث به إال عبد امللك وقد أنكره 
  .شعبة هلذا احلديثتكلم فيه : عليه الناس ولكن عبد امللك ثقة صدوق ال يرد على مثله قلت

وروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه قال هذا حديث منكر قال حممد ابن عثمان بن أيب صفوان عن أمية بن خالد قلت لشعبة مالك ال 
حتدث عن حممد ابن عبيد اهللا العرزمي وتدع عبد امللك وقد كان : حتدث عن عبد امللك بن أيب سليمان فقال تركت حديثه قلت
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  .ل من حسنها فررتحسن احلديث قا

قال اخلطيب أساء شعبة يف اختياره حملمد وتركه عبد امللك ألن حممد بن عبيد اهللا مل خيتلف أئمة األثر يف ذهاب حديثه وسقوط 
  .روايته وثناؤهم على عبد امللك مستفيض

بو نعيم حدثنا سفيان عن عبد امللك وروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه أنه ثقة وقال العجلي ثقة ثبت وقال ابن عمار ثقة حجة وقال أ
  .مث قال الفسوي ثقة متقن فقيه

  .قال أبو نعيم مات سنة مخس وأربعني ومئة

    

أخربنا أمحد بن عبد الكرمي أنبأنا نصر بن جرو أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا أبو البقاء احلبال أنبأنا زيد بن جعفر حدثنا حممد بن علي 
ازم أنبأنا يعلى بن عبيد عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين قال قال رسول بن دحيم حدثنا أمحد بن ح

  ".ال تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  -4-عطاء بن السائب 

  .أبو يزيد وأبو حممد الكويف: أبو زيد وقيل: اإلمام احلافظ حمدث الكوفة أبو السائب وقيل

ابن مالك الثقفي موالهم وعن أنس بن مالك ومل يثبت أنه مسع منه وقد جاء بإدخال : ابن يزيد وقيل: عن أبيه السائب بن زيد وقيل
يزيد الرقاشي بينهما وعن عبد اهللا بن أيب أوىف وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأيب وائل ومرة الطيب وعمرو بن ميمون األودي وجماهد 

ائي وذر بن عبد اهللا وأيب عبد الرمحن السلمي وسعيد بن جبري وعبد اهللا بن بريدة وعكرمة واحلسن وأيب ظبيان وأيب البختري الط
  .وسامل الرباد وخلق كثري

  .وكان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليالً يف أواخر عمره

ي وروح بن القاسم واحلمادان وموسى بن حدث عنه إمساعيل بن أيب خالد وهو من طبقته والثوري وابن جريح وأبو جعفر الراز
أعني وأبو عوانة وجعفر بن سليمان وأبو األحوص وشعبة وشريك وعبيدة بن محيد وابن فضيل وجرير بن عبد احلميد وزائدة وزهري 

  .بن معاوية وابن عيينة وهشيم وأبو إسحاق الفزاري وعلي بن عاصم وابن علية وخلق كثري

  .حابنا أن أبا إسحاق كان يسأل عن عطاء ابن السائب فيقول إنه من البقاياقال ابن عيينة حدثين بعض أص

وروى إبراهيم بن مهدي عن محاد بن زيد قال أتينا أيوب فقال اذهبوا فقد قدم عطاء بن السائب من الكوفة وهو ثقة اذهبوا إليه 
  .فسلوه عن حديث أبيه يف التسبيح

عت أحداً يقول يف عطاء بن السائب شيئاً قط يف حديثه القدمي وما حدث سفيان وشعبة علي بن املديين عن حيىي بن سعيد قال ما مس
  .عنه صحيح إال حديثني كان شعبة يقول مسعتهما بأخرة عن زاذان

  .أمحد بن سنان عن عبد الرمحن قال ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد ليث أحسنهم حاالً عندي

 شيبة عن جرير وذكر الثالثة فقال يزيد أحسنهم استقامة يف احلديث مث عطاء قال أمحد بن حنبل عطاء ثقة ثقة وروى عثمان بن أيب
رجل صاحل وقال من مسع منه قدمياً كان صحيحا ومن مسع منه حديثاً مل يكن بشيء مسع منه قدمياً شعبة وسفيان ومسع منه حديثاً 
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  .عاصم وكان يرفع عن سعيد بن جبري أشياء مل يكن يرفعهاجرير وخالد بن عبد اهللا وإمساعيل وعلي بن 

  .قال وقال وهيب ملا قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة ثالثني حديثاً ومل يسمع من عبيدة شيئاً وهذا اختالط شديد

ا عطاء وكان نسيا وقال أبو داود عن أمحد قال كان عطاء بن السائب من خيار عباد اهللا كان خيتم القرآن كل ليلة وقال شعبة حدثن
حيىي مل يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة قال واختلط عطاء فما مسع منه قدمياً فهو صحيح وقد مسع منه أبو عوانة يف الصحة 

  .ويف االختالط مجيعاً وال حيتج حبديثه

بن أيب سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب ابن عدي أنبأنا ابن أيب عصمة حدثنا أمحد بن أيب حيىي مسعت حيىي ابن معني يقول ليث 
  .ومجيع من روى عن عطاء ففي االختالط إال شعبة وسفيان

قال ابن عدي عطاء أختلط يف أخر عمره فمن مسع منه قدمياً مثل الثوري وشعبة فحديثه مستقيم ومن مسع منه بعد االختالط 
ى عن ابن أيب أوىف ومن مسع منه قدمياً فهو صحيح منهم الثوري فأحاديثه فيها بعض النكرة وقال العجلي كان شيخا قدمياً ثقة رو

فأما من مسع منه بأخره فهو مضطرب احلديث منهم هشيم وخالد بن عبد اهللا وكان عطاء بأخرة يتلقن إذا لقن ألنه كان غري صاحل 
  .الكتاب وأبوه تابعي ثقة

ظه يف حديثه ختاليط كثرية وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط وقال أبو حامت كان حمله الصدق قدمياً قبل أن خيتلط مث تغري حف
  .واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعني فرفعها إىل الصحابة

كنت : احلميدي عن سفيان قال. وقال النسائي ثقة يف حديثه القدمي إال أنه تغري ورواية محاد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة
  .اً مث قدم علينا قدمة فسمعته حيدث ببعض ما كنت مسعته فخلط فيه فاتقيته واعتزلتهمسعت من عطاء بن السائب قدمي

  .وقال أبو النعمان عن حيىي بن سعيد عطاء بن السائب تغري حفظه بعد ومحاد بن زيد مسع منه قبل أن يتغري

    

إمساعيل بن رام عن أيب بكر بن . د وأخروقال أبو قطن عن شعبة ثالثة يف القلب منهم هاجس عطاء بن السائب ويزيد بن أيب زيا
  .عياش قال كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن مرة رأيت أثر البكاء على خدودمها

  .قال ابن سعد وغريه مات عطاء بن السائب سنة ست وثالثني ومئة

حممد بن عبد الرمحن أنبأنا أبو عمرو بن محدان أنبأنا أخربنا أمحد بن هبة اهللا أنبأنا عبد املعز بن حممد أنبأنا متيم بن أيب سعيد أنبأنا 
أبو يعلى املوصلي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن أنس ابن عباس أن رسول 

ال هذه ماشطة بنت فرعون ما هذه الرائحة يا جربيل؟ ق: مررت ليلة أسري يب برائحة طيبة فقلت: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كانت متشطها فوقع املشط من يدها قالت بسم اهللا قالت ابنة فرعون أيب قالت ريب ورب أبيك قالت أقول له إذاً قالت قويل له قال 

هلا أولك رب غريي قالت ريب وربك الذي يف السماء قال فأمحى هلا بقرة من حناس فقالت إن يل إليك حاجة قال وما حاجتك 
ن جتمع عظامي وعظام ولدي قال ذلك لك علينا ملا لك علينا من احلق فألقى ولدها يف البقرة أحداً واحداً فكان آخرهم قالت أ

  ".صيب فقال يا أمه اصربي فإنك على احلق

  .قال ابن عباس فأربعة تكلموا وهم صبيان ابن ماشطة فرعون وصيب جريح وعيسى بن مرمي والرابع ال أحفظه
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  -ع-موسى بن عقبة 

ابن أيب عياش اإلمام الثقة الكبري أبو حممد القرشي موالهم األسدي املطريف موىل آل الزبري ويقال بل موىل الصحابية أم خالد بنت 
خالد األموية زوجة الزبري وكان بصرياً باملغازي النبوية ألفها يف جملد فكان أول من صنف يف ذلك وهو أخو إبراهيم بن عقبة وحممد 

  .إمساعيل بن إبراهيمبن عقبة وعم 

أدرك ابن عمر وجابرا وحدث عن أم خالد وعداده يف صغار التابعني وحدت أيضاً عن علقمة بن وقاص وأيب سلمة وكريب وسامل 
بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن هرمز األعرج ونافع بن جبري بن مطعم ونافع موىل ابن عمر وصاحل موىل التوأمة وعروة بن الزبري 

 املنكدر والزهري وأيب الزبري وسامل أيب الغيث وعبد اهللا بن دينار وحممد بن حيىي بن حبان ومحزة بن عبد اهللا بن عمر وعكرمة وابن
  .وأيب الزناد وحممد بن أيب بكر الثقفي وخلق سواهم

طهمان وابن أيب الزناد وعنه بكري بن عبد اهللا بن األشج مع تقدمه وشعبة وحيىي بن سعيد األنصاري وابن جريح ومالك وإبراهيم بن 
وحفص بن ميسرة والسفيانان وزهري وعبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز الدراوري وحممد بن جعفر بن أيب كثري ووهيب وأبو 
قرة موسى بن طارق وأبو إسحاق الفزاري وفضيل بن سليمان وحممد بن فليح وإمساعيل بن إبراهيم بن عقبة وإمساعيل بن عياش 

الليثي وحامت بن إمساعيل وزهري بن حممد املروزي وأبو بدر السكوين وعبد اهللا بن رجاء املكي وأبو مهام حممد بن وأبو ضمرة 
  .الزبرقان ويعقوب بن عبد الرمحن القاري وخلق كثري

  .قال ابن سعد كان ثقة قليل احلديث كذا هنا وقال يف موضع أخر وهو أشبه كان ثقة ثبتا كثري احلديث

املنذر عن معن قال كان مالك إذا قيل له مغازي من نكتب؟ قال عليكم مبغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة وقال ابن املنذر إبراهيم بن 
أيضاً حدثين مطرف ومعن وحممد بن الضحاك قالوا كان مالك إذا سئل عن املغازي قال عليك مبغازي الرجل الصاحل موسى بن 

حممد بن طلحة مسعت مالكاً يقول عليكم مبغازي موسى فإنه رجل ثقة طلبها على كرب عقبة فإا أصح املغازي وقال أيضاً مسعت 
  .السن ليقيد من شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكثر كما كثر غريه

هذا تعريض بابن إسحاق وال ريب ابن إسحاق كثر وطول بأنساب مستوفاة اختصارها أملح وبأشعار غري طائلة حذفها : قلت
  .جح وبآثار مل تصحح مع أنه فاته شيء كثري من الصحيح مل يكن عنده فكتابه حمتاج إىل تنقيح وتصحيح ورواية ما فاتهأر

وأما مغازي موسى بن عقبة فهي يف جملد ليس بالكبري مسعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد لكنها خمتصرة حتتاج إىل زيادة بيان 
  .وتتمة

  .و بكر البيهقي يف تأليفه املسمى بكتاب دالئل النبوةوقد أحسن يف عمل ذلك احلافظ أب

  .وقد خلصت أنا الترمجة النبوية واملغازي املدنية يف أول تارخيي الكبري وهو كامل يف معناه إن شاء اهللا

    

الناس باملغازي إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا سفيان بن عيينة قال كان باملدينة شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد وكان من أعلم 
قال فاموه أن يكون جيعل ملن ال سابقة له سابقة وكان قد احتاج فأسقطوا مغازيه وعلمه قال إبراهيم فذكرت هذا حملمد بن طلحة 

بن الطويل ومل يكن أحداً أعلم باملغازي منه فقال يل كان شرحبيل أبو سعد عاملاً باملغازي فاموه أن يكون يدخل فيهم من مل 
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درا ومن قتل يوم أحد واهلجرة ومن مل يكن منهم وكان قد احتاج فسقط عند الناس فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال وإن يشهد ب
  .الناس قد اجترؤوا على هذا؟ فدب على كرب السن وقيد من شهد بدرا وأحداً ومن هاجر إىل احلبشة واملدينة وكتب ذلك

 بن عبد امللك املخزومي يقول ملالك يا أبا عبد اهللا فالن كلمين يعرض عليك وقال إبراهيم حدثنا حممد بن الضحاك مسعت املسور
وقد شهد جده بدرا فقال مالك ال تدري ما يقولون من كان يف كتاب موسى بن عقبة قد شهد بدراً فقد شهدها ومن مل يكن يف 

  .كتاب موسى فلم يشهد بدراً

  .موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتبقال أمحد بن أيب خيثمة كان حيىي بن معني يقول كتاب 

وقال أمحد وحيىي وأبو حامت والنسائي موسى ثقة وروى املفضل ابن غسان عن حيىي بن معني قال موسى بن عقبة ثقة يقولون روايته 
  .عن نافع فيها شيء ومسعت ابن معني يضعف موسى بعض الضعف

فليحمل هذا التضعيف على معىن أنه ليس هو يف القوة عن نافع كمالك وال قد روى عباس الدوري ومجاعة عن حيىي توثيقه : قلت
  .عبيد اهللا

  .وكذلك روى إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد عن حيىي بن معني قال ليس موسى بن عقبة يف نافع مثل عبيد اهللا بن عمر ومالك

كان إلبراهيم : قال الواقدي. منه فهذا من هذا الضرباحتج الشيخان مبوسى بن عقبة عن نافع وهللا احلمد قلنا ثقة وأوثق : قلت
  .وموسى وحممد بين عقبة حلقة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا كلهم فقهاء حمدثني وكان موسى يفيت

يسمع من أخويه كان هلم هيئة وعلم وقال حيىي بن معني مسع ابن املبارك من موسى بن عقبة ومل : وقال مصعب بن عبد اهللا الزبريي
  .أقدمهم حممد مث إبراهيم مث موسى وموسى أكثرهم حديثاً

وقال حيىي بن سعيد القطان فيما نقله عنه أبو حفص الفالس مات موسى ابن عقبة قبل أن يدخل املدينة بسنة سنة إحدى وأربعني 
  .ومئة وفيها أرخه خليفة والترمذي وغريمها وشذ نوح بن حبيب فقال مات سنة اثنتني

  .وقع لنا حديثه عالياً يف مواضع من أعالها يف جزء ابن عرفة

أخربنا أمحد بن فرح اإلشبيلي احلافظ أنبأنا عبد العزيز بن حممد وأمحد بن عبد الدائم قاال أنبأنا عبد املنعم بن عبد الوهاب ح وأنبانا 
مد البزاز أنبأنا إمساعيل بن حممد أنبأنا احلسن بن عرفه أمحد بن سالمة عن عبد املنعم أنبأنا علي بن بيان أنبأنا حممد بن حممد بن حم

ال تقرأ احلائض وال : "أنبأنا إمساعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
عفة أخرجه الترمذي عن ابن عرفه هذا حديث لني اإلسناد من قبل إمساعيل إذ روايته عن احلجازيني مض". اجلنب شيئاً من القرآن

  .فوافقناه بعلو

أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أكمل بن أيب األزهر العلوي أنبأنا سعيد ابن أمحد أنبأنا أبو نصر الزينيب أنبأنا حممد بن عمر الوراق 
: ة عن أم خالد بنت خالد قالتحدثنا عبد اهللا ابن أيب داود حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد اهللا بن رجاء عن موسى ابن عقب

  .تابعه وهيب بن خالد وإمساعيل بن جعفر أخرجه البخاري والنسائي" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ من عذاب القرب"

  -ع- عمرو بن أبي عمرو 
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  .موىل املطلب بن عبد اهللا بن حنطب املخزومي الفقيه أبو عثمان املدين

  .يد املقربي وسعيد بن جبري وعكرمة واألعرجحدث عن أنس بن مالك وأيب سع

  .وعنه مالك وحممد بن جعفر وأخوه إمساعيل بن جعفر وعبد العزيز الدراوردي وعبد الرمحن بن أيب الزناد وآخرون

  .قال أبو حامت ال بأس به وقال ابن معني ليس حبجة وقال أمحد ما به بأس اسم أبيه ميسرة وقال أبو داود ليس بذاك

  -م، د، ت، س-واسع محمد بن 

  .ابن جابر بن األخنس اإلمام الرباين القدوة أبو بكر ويقال أبو عبد اهللا األزدي البصري أحد األعالم

  .حدث عن أنس بن مالك وعبيد بن عمري ومطرف بن الشخري وعبد اهللا ابن الصامت وأيب صاحل السمان وحممد بن سريين وغريهم

  .وهو قليل الرواية

    

 بن حسان وأزهر بن سنان وإمساعيل بن مسلم العبدي وسفيان الثوري ومعمر ومحاد بن سلمة وسالم بن أيب حدث عنه هشام
  .مطيع وصاحل املري ومحاد بن زيد وجعفر بن سليمان الضبعي ونوح بن قيس وسالم القا رىء وحممد بن الفضل بن عطية

  . عابد صاحل وقال الدارقطين ثقة بلي برواة ضعفاءقال علي بن املديين له مخسة عشر حديثاً وقال أمحد العجلي ثقة

  .حممد بن واسع: من أفضل أهل البصرة؟ قيل: قال ابن شوذب مل يكن حملمد بن واسع عبادة ظاهرة وكانت الفتيا إىل غريه وإذا قيل

مر عن أبيه ما رأيت أحداً وروى معت. قال األصمعي قال سليمان التيمي ما أحد أحب أن ألقى اهللا مبثل صحيفته مثل حممد بن واسع
قط أخشع من حممد بن واسع وقال جعفر بن سليمان كنت إذا وجدت من قلب قسوة غدوت فنظرت إىل وجه حممد بن واسع 
كان كأنه ثكلى قال محاد بن زيد قال رجل حملمد بن واسع أوصين قال أوصيك أن تكون ملكا يف الدنيا واآلخرة قال كيف قال 

  .أزهد يف الدنيا

  .ه قال طوىب ملن وجد عشاء ومل جيد غداء ووجد غداء ومل جيد عشاء واهللا عنه راضوعن

قال ابن شوذب قسم أمري البصرة على قرائها فبعث إىل مالك بن دينار فأخذ فقال له ابن واسع قبلت جوائزهم؟ قال سل جلسائي 
 على ما كان عليه قال اللهم ال إمنا مالك محار إمنا يعبد اهللا قالوا يا أبا بكر اشترى ا رقيقا فأعتقهم قال أنشدك اهللا أقلبك الساعة

  .مثل حممد بن واسع

  .قال ابن عيينة قال ابن واسع لو كان للذنوب ريح ما جلس إيل أحد

هو ذاك يف امليمنة جامح على قوسه : قال األصمعي ملا صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم سأل عن حممد بن واسع فقيل
  .أصبعه حنو السماء قال تلك األصبع أحب إيل من مئة ألف سيف شهري وشاب طريريبصبص ب

  .قال حزم القطعي قال ابن واسع وهو يف املوت يا إخوتاه تدرون أين يذهب يب؟ واهللا إىل النار أو يعفو اهللا عين

  .قال ابن شوذب مل يكن له كثري عبادة كان يلبس قميصاً بصرياً وساجاً

قال جعفر بن سليمان قال حممد بن .  نزال خبري ما بقي لنا أشياخنا مالك بن دينار وثابت البناين وحممد بن واسعقال مطر الوراق ال
  .واسع إين ألغبط رجالً معه دينه وما معه من الدنيا شيء وهو راض
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  .دعاء مع الورع يسري العملوعن ابن واسع قال إذا أقبل العبد بقلبه على اهللا أقبل اهللا بقلوب العباد عليه وقال يكفي من ال

  .كيف أصبحت؟ قال قريباً أجلي بعيداً أملي سيئاً عملي: روى هشام بن حسان عن حممد بن واسع وقيل له

اشتكى رجل من ولد حممد بن واسع إليه فقال لولده تستطيل على الناس وأمك اشتريتها بأربع مئة درهم وأبوك فال كثر اهللا : وقيل
  !.يف املسلمني مثله؟

إنه قال لرجل هل أبكاك قط سابق علم اهللا فيك؟ وعن أيب الطيب موسى بن يسار قال صحبت حممد بن واسع إىل مكة : وقيل
  .فكان يصلي الليل أمجعه يصلي يف احململ جالسا ويومىء

فبكى مالك وخر مغشيا إن حوشبا قال ملالك بن دينار رأيت كأن منادياً ينادي الرحيل الرحيل فما ارحتل إال حممد بن واسع : وقيل
  .عليه

  .قال مضر كان احلسن يسمي حممد بن واسع زين القراء

  .وعن ابن واسع إن الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه ال تعلم

أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثين حممد بن عيسى حدثين خملد بن احلسني عن هشام قال دعا مالك بن املنذر الوايل حممد بن واسع 
س على القضاء فأىب فعاوده وقال لتجلسن أو ألجلدنك ثالث مئة قال إن تفعل فإنك مسلط وإن ذليل الدنيا خري من ذليل فقال اجل

  .اآلخرة

  .قال ودعاه بعض األمراء فأراده على بعض األمر فأىب فقال إنك أمحق قال حممد ما زلت يقال يل هذا منذ أنا صغري

قال مايل أرى القلوب ال ختشع والعيون ال تدمع واجللود ال تقشعر؟ فقال حممد يا فالن وروي أن قاصاً كان يقرب حممد بن واسع ف
  .ما أرى القوم أتوا إال من قبلك إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب

عاه إىل كان حممد بن واسع يسرد الصوم وخيفيه قال سعيد بن عامر دخل حممد بن واسع على األمري بالل بن أيب بردة فد: وقيل
  .طعامه فاعتل عليه فغضب وقال إين أراك تكره طعامنا قال ال تقل ذاك أيها األمري فواهللا خلياركم أحب الينا من أبنائنا

    

أنبأنا أمحد بن أيب اخلري عن أيب املكارم أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا حدثنا 
متتعنا مع رسول : "مسلم ابن إبراهيم حدثنا إمساعيل بن مسلم عن حممد بن واسع عن مطرف ابن عبد اهللا عن عمران بن حصني قال

  ".اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني فقال رجل برأيه ما شاء

  .أخرجه مسلم من طريق إمساعيل هذا

ثالث وعشرين ومئة وقال بعض ولد حممد بن واسع مات سنة قال جعفر بن سليمان وخليفة بن خياط تويف حممد بن واسع سنة 
  .سبع وعشرين ومئة

  -م، د، ت، س-المختار بن فلفل 

كويف ثقة بكاء عابد عن أنس بن مالك وإبراهيم التيمي وعنه الثورى وجرير الضيب وابن إدريس وحفص بن غياث وحممد بن فضيل 
  .ومئةومجاعة وثقه أمحد وغريه عاش إىل حدود سنة أربعني 
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  -ع- إبراهيم بن ميسرة 

الطائفي الفقيه نزيل مكة حدث عن أنس بن مالك وعمرو بن الشريد وطاووس وغريهم وعنه شعبة وابن جريح وسفيان الثوري 
  .وسفيان بن عيينة

إنه وفد : مثله وقيلقال ابن املديين له حنو من ستني حديثاً قال احلميدي قال سفيان أخربين إبراهيم بن ميسرة من مل تر واهللا عيناك 
  .على عمر ابن عبد العزيز

قال أبو مسلم املستملي حدثنا ابن عيينة قال كان عمرو بن دينار حيدث باملعاين وكان إبراهيم بن ميسرة حيدث كما مسع كان 
  .فقيهاً

و شئت لقلت لك وقال علي بن املديين قلت لسفيان أين كان حفظ إبراهيم بن ميسرة عن طاووس من حفظ ابن طاووس؟ قال ل
  .إين أقدم عليه إبراهيم يف احلفظ

  .وقال أمحد بن حنبل وحيىي ثقة قال املديين تويف قريباً من سنة اثنتني وثالثني ومئة

  -ع- بيان بن بشر 

  .اإلمام الثقة املؤدب أبو بشر األمحسي الكويف

  .عن أنس بن مالك وطارق بن شهاب وقيس بن أيب حازم والشعيب ومجاعة

زائدة وسفيان بن عيينة وابن فضيل وعبيدة بن محيد وعلي ابن عاصم وآخرون له حنو من سبعني حديثاً وهو حجة بال روى عنه 
  .تردد

  -د، س، ق- يعقوب بن عتبة 

  .ابن املغرية بن األخنس بن شريق الثقفي املدين أحد العلماء بالسرية

  .روى عن عروة وعكرمة ويزيد بن هرمز ورأى السائب بن يزيد

  . ابن إسحاق وابن املاجشون وإبراهيم بن سعد والوليد بن مسافر وآخرونوعنه

  .وكان ذا علم وورع ينظر يف أمر الصدقات وثقه ابن معني وغريه تويف سنة مثان وعشرين ومئة

  -ع-عبد اهللا بن أبي نجيح 

  .ايباإلمام الثقة املفسر أبو يسار الثقفي املكي واسم أبيه يسار موىل األخنس بن شريق الصح

  .حدث عن جماهد وطاووس وعطاء وحنوهم ومل أجد له شيئاً عن أحد من الصحابة

  .حدث عنه شعبة والثوري وعبد الوارث وسفيان بن عيينة وابن علية وآخرون

  .وثقه حيىي بن معني وغريه إال أنه دخل يف القدر قال ابن عيينة هو مفيت أهل مكة بعد عمرو بن دينار

  .ن الوجه مل يتزوج قطوكان مجيالً فصيحاً حس



الذهيب-سري أعالم النبالء  968  

  .وقال حيىي بن القطان كان معتزلياً

  .وقال يعقوب السدوسي هو ثقة قدري

قال البخاري حدثنا الفضل بن مقاتل حدثنا عمر بن إبراهيم بن كيسان قال مكث ابن أيب جنيح ثالثني سنة ال يتكلم بكلمة يؤذي 
  .ا جليسه

  . ابن صفوان قال قال يل ابن أيب جنيح أدعوك إىل رأي احلسن يعين القدروقال حيىي القطان أيضاً أخربين ابن املؤمل عن

وقال البخاري كان يتهم . هو من أخص الناس مبجاهد: وعن بعضهم قال مل يسمع ابن أيب جنيح كل التفسري من جماهد قلت
 عمرو بن عبيد وقال علي مسعت حيىي باالعتزال والقدر وقال ابن املديين كان يرى االعتزال وقال أمحد أفسدوه بأخرة وكان جالس

  .بن سعيد يقول كان ابن أيب جنيح من رؤوس الدعاة

قال علي أما التفسري فهو فيه ثقة يعلمه قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح ولعله رجع عن البدعة وقد رأى القدر مجاعة من 
  .الثقات وأخطؤوا نسأل اهللا العفو

  .ظهر له من املرفوع حنو مئة حديثتويف سنة إحدى وثالثني ومئة 

  -ع-مطرف بن طريف 

  .اإلمام احملدث القدوة أبو بكر ويقال أبو عبد الرمحن الكويف احلارثي ويقال اخلاريف وأحدمها تصحيف

حدث عن الشعيب وعبد الرمحن بن أيب ليلى واملنهال بن عمرو واحلكم وحبيب بن أيب ثابت وسوادة بن أيب اجلعد وخالد بن أيب 
نوف وزيد العمي وسلمة بن كهيل وعطاء بن نافع وأيب السفر سعيد بن حيمد وعطية العويف وأيب إسحاق وخلق عداده يف صغار 

  .التابعني ومل أظفر له بشيء عن صاحب

    

 وأبو سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي وأبو محزة السكري وعبد العزيز بن مسلم وزهري بن معاوية وأبو عوانة وهشيم: حدث عنه
بكر بن عياش وعبثر بن القاسم وخالد بن عبد اهللا وجرير بن عبد احلميد وإمساعيل بن زكريا وعبيدة بن محيد وابن فضيل وموسى 

بن أعني وسفيان بن عيينة وعلي بن مسهر وابن إدريس وأسباط بن حممد وسعد بن الصلت وعلي بن عاصم وزفر بن اهلذيل 
  .والقاضي أبو يوسف وخلق سواهم

  .ثقه أمحد وأبو حامت وأبو داود ومجاعةو

مث من؟ قال : ألمحد أصحاب الشعيب من أحبهم إليك؟ قال ليس عندي فيهم مثل إمساعيل بن أيب خالد قلت: قال أبو داود قلت
  .مطرف

  .وقال الشافعي ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجابا منه مبطرف

  .قةوقال ابن املديين حدثنا سفيان حدثنا مطرف وكان ث

وروى حممد بن عمرو بن العباس الباهلي عن سفيان بن عيينة قال مطرف بن طريف ما يسرين أين كذبت كذبة وأين يل الدنيا وما 
  .فيها
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  .وقال حسني اجلعفي عن ذواد بن علبة قال ما أعرف عربياً وال أعجميا أفضل من مطرف بن طريف

ة ثالث وأربعني ومئة وقال البخاري قال عبد اهللا بن أيب األسود عن قال أبو حفص الفالس وأبو عيسى الترمذي مات مطرف سن
  .سنة ثالث وثالثني ومئة: أيب عبد اهللا البجلي مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومئة وقال ابن حبان سنة اثنتني وأربعني وقيل

  -خ، م، ت، س، ق-إسماعيل بن محمد 

  . وقاص الزهري اإلمام الثبت أبو حممد املدين عداده يف صغار التابعنيابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب

  .حدث عن أبيه وعميه عامر ومصعب وأنس بن مالك وطائفة

  .روى عنه صاحل بن كيسان ومالك وسفيان بن عيينة ومجاعة

  .اء املدينةقال حيىي بن معني ثقة حجة وقال ابن عيينة كان من أرفع هؤالء وقال يعقوب بن شيبة كان من فقه

فتك احلجاج بوالده حممد لقيامه مع ابن االشعث وأسر هذا فبعث به احلجاج إىل عبد امللك بن مروان فعفا عنه لكونه مل يكن : قلت
  .أنبت تويف يف سنة أربع وثالثني ومئة

  -، م، قرنه، خت4-يزيد بن أبي زياد 

  .د اهللا ابن احلارث بن نوفل معدود يف صغار التابعنياإلمام احملدث أبو عبد اهللا اهلامشي موالهم الكويف موىل عب

رأى أنساً وروى عن مواله عبد اهللا وأيب جحيفة السوائي إن صح وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد : قلت
ان وسامل بن أيب اجلعد وعمرو بن سلمة اهلمداين ال اجلرمي وعبد اهللا بن معقل بن مقرن وجماهد وعكرمة وعطاء وأيب صاحل ذكو

وكان . وأيب فاختة سعيد بن عالقة ومقسم وإبراهيم النخعي وعبد الرمحن بن أيب نعم وطائفة ويرتل إىل عبد اهللا بن حممد بن عقيل
  .من أوعية العلم وليس هو باملتقن فلذا مل حيتج به الشيخان

زائدة وقيس وعبد العزيز بن مسلم وحبان بن علي وشريك حدث عنه شعبة والثوري وأبو محزة السكري ومنصور بن أيب األسود و
وهشيم وابن عيينة وعلي بن مسهر وابن فضيل وأبو عوانة وجرير بن عبد احلميد وخالد بن عبد اهللا وأبو بكر بن عياش وزياد 

  .البكائي وعلي بن عاصم وابن إدريس وابن منري وخلق كثري

  .وروى عنه من أقرانه إمساعيل بن أيب خالد

ال شعبة كان رفاعاً يعين اآلثار اليت هي من أقوال الصحابة يرفعها وقال ابن فضيل كان من أئمة الشيعة الكبار وقال أمحد بن حنبل ق
  .مل يكن باحلافظ وروى عباس عن حيىي ال حيتج حبديثه

ز احلديث كان بأخره يلقن روى عثمان الدارمي عن حيىي ليس بالقوي وروى أبو يعلى عن حيىي ضعيف احلديث وقال العجلي جائ
  .وأخوه برد ثقة

وروى عثمان بن أيب شيبة عن جرير قال كان أحسن حفظاً من عطاء بن السائب وقال ابن معني ما اقرما وذكره ابن املبارك فقال 
  .ارم به

  .وقال ابن مهدي ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد ليث أحسنهم حاالً
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عة لني وقال أبو حامت ليس بالقوي وقال أبو داود ال أعلم أحداً ترك حديثه وقال اجلوزجاين مسعتهم يضعفون حديثه وقال أبو زر
  .وقال ابن عدي هو من شيعة أهل الكوفة ومع ضعفه يكتب حديثه

حدث عنه شعبة مع وقد علق البخاري له لفظة فقال جرير عن يزيد القسية ثباب مضلعة وقد روى له مسلم فقرنه بآخر معه وقد 
  .براعته يف نقد الرجال

    

وروى علي بن عاصم وليس حبجة عن شعبة قال ما أبايل إذا كتبت عن يزيد بن أيب زياد أن ال أكتبه عن أحد وقد خرج له 
ل اهللا صلى أنبأنا يزيد بن أيب زياد حدثنا عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد أن رسو: الترمذي وحسن له ما رواه من طريق هشيم

احلية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب وال يقتله والكلب العقور واحلدأة والسبع : "اهللا عليه وسلم سئل عما يقتل احملرم قال
  .وأخرجه أبو داود أيضاً وهذا خرب منكر". العادي

بن العاص فقال النيب صلى اهللا عليه ابن فضيل حدثنا يزيد عن سليمان بن عمرو بن األحوص عن أيب برزة قال تغىن معاوية وعمرو 
  .وهذا أيضاً منكر". اللهم أركسهما يف الفتنة ركسا ودعهما يف النار دعاً: "وسلم

وأنكر منه حديث الرايات فقال أبو جعفر العقيلي حدثناه حممد بن إمساعيل حدثنا عمرو بن عون أنبأنا خالد بن عبد اهللا عن يزيد 
قمة عن عبد اهللا قال كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه فتية من قريش فتغري لونه بن أيب زياد عن إبراهيم عن عل

إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا وإن أهل بييت : "فقلنا يا رسول اهللا إنا ال نزال نرى يف وجهك الشيء تكرهه؟ فقال
ن ها هنا وأومأ حنو املشرق أصحاب رايات سود يسألون احلق وال يعطونه مرتني أو سيلقون بعدي تطريداً وتشريداً حىت جييء قوم م

ثالثاً فيقاتلون فيعطون ما سألوا فال يقبلون حىت يدفعوها إىل رجل من أهل بييت ميلؤها عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً فمن أدرك 
  .الرايات ليس بشيءقال أمحد بن حنبل حديثه يف ". ذلك منكم فليأته ولو حبوا على الثلج

وقد رواه عنه أيضاً حممد بن فضيل قال احلافظ أبو قدامة السرخسي حدثنا أبو أسامة قال حديث يزيد عن إبراهيم يف الرايات : قلت
معذور واهللا أبو أسامة وأنا قائل كذلك فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات : لو حلف عندي مخسني ميينا قسامة ما صدقته قلت

  .منه عمدا أو خطأفاآلفة 

: حممد بن آدم املصيصي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعاً قال

من شرب اخلمر مل تقبل له صالة سبعا فإن مات فيهن مات كافراً وإن هي أذهبت عقله عن شيء من القرآن مل تقبل له صالة "
. وهذا أيضاً شبه موضوع ولو علم شعبة أن يزيد حدث ذه البواطيل ملا روى عنه كلمة. وإن مات فيهن مات كافراًأربعني يوماً 

روى جرير عن يزيد بن أيب زياد قال قتل احلسني وأنا ابن أربع عشرة سنة أو مخس عشرة سنة وقال مطني مات سنة سبع وثالثني 
  .ومئة

  .سعني سنةفعلى هذا عاش حنواً من إحدى وت: قلت

  -د- يزيد بن أبي سمية 
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  .احملدث أبو صخر األيلي

  .يروي عن ابن عمر وأيب بكر بن عبد الرمحن وعمر بن عبد العزيز

  .وعنه حسني بن رستم وعبد اجلبار بن عمر وسعدان بن سامل األيليون وهشام بن سعد وآخرون

  .ائنيوله وفادة على عمر بن عبد العزيز وكان من العلماء الصادقني البك

وثقه أبو زرعة وقال الواقدي كان من العباد يصلي الليل كله ويبكي وكان معه يف الدار يهودية فتبكي رمحة له فقال مرة يف دعائه 
  .اللهم هذه يهودية بكت رمحة يل ودينها خمالف لديين فأنت أوىل برمحيت

  -4- عمر بن أبي سلمة 

ثر عن والده روى عنه مسعر وأبو عوانة وهشيم وآخرون قال أبو حامت هو عندي ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين الفقيه مك
  .صاحل وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن خزمية ال حيتج حبديثه

استشهد به البخاري وروى أمحد بن زهري عن ابن معني ليس به بأس وقال ابن معني أيضاً هو ضعيف وقال أبو حامت أيضاً ال : قلت
  .حيتج به

قد كان قام مع ابن أخت له أموي يف مبدإ دولة بين العباس فلم يتم له أمر وظفر عبد اهللا بن علي عم السفاح فقتل عمر يف : تقل
  .سنة ثالث وثالثني ومئة

  .وقد علق له البخاري يف صحيحه قصة جريج والراعي فقال وقال عمر بن أيب سلمة عن أبيه

د قاال أنبأنا موسى بن عبد القادر أنبأنا سعيد بن البناء أنبأنا علي بن أمحد أنبأنا أبو أخربنا عبد احلافظ بن بدران ويوسف بن أمح
طاهر املخلص حدثنا البغوي حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  .صححه الترمذي من حديث أيب عوانة" ليهود والنصارىغريوا الشيب وال تشبهوا با"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  -ع-محمد بن سوقة 

  .اإلمام العابد احلجة أبو بكر الغنوي الكويف

    

  .حدث عن أنس بن مالك وعن سعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وأيب صاحل السمان ومنذر الثوري ومجاعة

  .اريب وابن عيينة وعلي بن عاصم ويعلى بن عبيد وآخرونروى عنه سفيان الثوري وأبو معاوية وعبد الرمحن بن حممد احمل

يقال إنه أنفق يف أبواب اخلري مئة ألف درهم قال سفيان بن عيينة كان حممد بن سوقة ال حيسن أن يعصي اهللا تعاىل وقال النسائي 
  .ثقة مرضي

  .تويف سنة نيف وأربعني ومئة: قلت

  -ع- أيوب بن موسى 
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موي املكي وجده هو األمري عمرو بن سعيد ابن العاص األشدق وهو ابن عم الفقيه إمساعيل بن أمية وليس اإلمام املفيت أبو موسى األ
  .أيوب بأخ للفقيه سليمان بن موسى الذي تقدم

  .حدث أيوب بن موسى عن عطاء بن أيب رباح ومكحول ونافع وعطاء ابن مينا وسعيد املقربي

  .لثوري والليث وعبد الوارث ومالك وابن عيينة وابن علية وخلقحدث عنه األوزاعي وروح بن القاسم وشعبة وا

: قال ابن عيينة كان فقيهاً مفتيا وقال أمحد وأبو زرعة ثقة وقال أبو حامت صاحل احلديث وقال ابن املديين له حنو من أربعني حديثاً قيل

  .تويف سنة ثالث وثالثني ومئة

  - خ4-محمد بن عمرو 

  .م احملدث الصدوق أبو احلسن الليثي املدين صاحب أيب سلمة بن عبد الرمحن وراويتهابن علقمة ابن وقاص اإلما

  .حدث عنه وعن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني وحممد بن إبراهيم التيمي وأبيه عمرو بن علقمة

اد وأبو أسامة ويزيد بن هارون وحممد بن بشر وحممد مالك والثوري وإمساعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة وعباد بن عب: حدث عنه
  .بن أيب عدي وسعيد بن عامر وعدد كثري

وحديثه يف عداد احلسن قال النسائي وغريه ليس به بأس وقال أبو حامت صاحل احلديث وقال عبد اهللا بن أمحد مسعت ابن معني سئل 
له فمحمد بن :  وعاصم بن عبيد اهللا فقال ليس حديثهم حبجة قيل:عن سهيل والعالء بن عبد الرمحن وعبد اهللا بن حممد بن عقيل

روى له البخاري مقروناً بآخر وروى له مسلم متابعة وروى عباس عن حيىي قال ابن عجالن أوثق من : عمرو؟ قال هو فوقهم قلت
  .حممد بن عمرو فقال وهو أحب إيل من ابن إسحاق

  .ائل تريد العفو أو نشدد قال بل شدد قال ليس ممن تريدوسئل حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو فقال للس

  .قال اجلوزجاين ليس بالقوي وهو ممن يشتهي حديثه

  .قال ابن عدي روى عنه مالك يف املوطأ وأرجو أنه ال بأس به وروى أمحد بن أيب مرمي عن حيىي بن معني ثقة

من نسي الصالة علي " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفص بن غياث عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال
  ".خطىء طريق اجلنة

  .مات حممد بن عمرو سنة مخس وأربعني ومئة أو سنة أربع وقد حدث بالعراق

  -د، س، ق- عروة بن رويم 

  .اللخمي األردين الفقيه احملدث أبو القاسم

  . إدريس اخلوالين وأرسل عن أيب ذر وغريهمسع منه وعن أنس بن مالك وأيب: حدث عن أيب ثعلبة اخلشين فقيل

  .وعنه حممد بن مهاجر وهشام بن سعد وسعيد بن عبد العزيز وحيىي بن محزة وحممد بن شعيب بن سابور ومجاعة

  .وثقه ابن معني وقال الدارقطين وغريه ال بأس به وقال أبو حامت عامة حديثه مراسيل ويقال مسع من أيب ثعلبة

  .غري ذلك: تويف سنة أربعني ومئة وقال حممد بن املثىن سنة مخس وثالثني ومئة وقيل: زيزقال سعيد بن عبد الع
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  -4م، - عمار الدهني 

  .اإلمام احملدث أبو معاوية عمار بن معاوية بن أسلم البجلي مث الدهين الكويف ويف بين عبد القيس أيضاً دهن بن عذرة

لتيمي وأيب سلمة بن عبد الرمحن وسامل بن أيب اجلعد وأيب الطفيل الذي له حدث عن سعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وإبراهيم ا
  .رؤية

  .شعبة وسفيان وإسرائيل وشريك وابن عيينة وعبيدة بن محيد وولده معاوية بن عمار: وعنه

  .وثقه أمحد بن حنبل ومجاعة تويف سنة ثالث وثالثني ومئة قاله مطني

  -4خ، -عمارة بن أبي حفصة 

  .ي موالهم ابن عم عبد العزيز بن أيب روادالبصري العتك

  .حدث عن أيب عثمان النهدي وأيب جملز الحق وعكرمة واحلسن ومجاعة

  .وعنه شعبة ويزيد بن زريع وعبد الوارث ويزيد بن هارون وعلي بن عاصم وآخرون

  . سنة اثنتني وثالثني ومئةوثقه حيىي بن معني وغريه وما حلق ولده حرمي بن عمارة السماع منه قال خليفة بن خياط تويف

  -4م، - عمارة بن غزية 

  .ابن احلارث بن عمرو بن غزية األنصاري اخلزرجي البخاري املازين املدين أحد الثقات

    

  .عن أيب صاحل السمان والشعيب والربيع بن سربة وعمرو بن شعيب وحممد بن إبراهيم التيمي وغريهم

  .هليعة وإمساعيل بن جعفر والدراوردي وبشر بن املفضل وطائفةوعنه بكر بن مضر وسليمان بن بالل وابن 

  .قال ابن سعد ثقة كثري احلديث واحتج به مسلم واستشهد به البخاري وأما ابن حزم فضعفه ومل يصب مات سنة أربعني ومئة

  -ع-عمارة بن القعقاع 

  .ابن شربمة الضيب الكويف

  .مكثر عن أيب زرعة البجلي وروى عن أخنس بن خليفة

  .روى عنه السفيانان وشريك وجرير وابن فضيل وآخرون

  .وثقة ابن معني وكان أسن من عمه عبد اهللا بن شربمة وأفضل

  -ع-عطاء الخراساني 

  .هو عطاء بن أيب مسلم احملدث الواعظ نزيل دمشق والقدس

عطاء بن أيب رباح وابن بريدة ونافع أرسل عن أيب الدرداء وابن عباس واملغرية بن شعبة وطائفة وروى عن ابن املسيب وعروة و



الذهيب-سري أعالم النبالء  974  

  .وعمرو ابن شعيب وعدة

  .معمر وشعبة وسفيان ومالك ومحاد بن سلمة وإمساعيل ابن عياش وعدد كثري حىت أن شيخه عطاء حدث عنه: روى عنه

  .وثقه ابن معني وقال الدارقطين هو يف نفسه ثقة لكن مل يلق ابن عباس يعين أنه يدلس

ء بن ميسرة مسع من ابن عمر وقال مالك هو عطاء بن عبد اهللا وقال النسائي هو أبو أيوب عطاء بن عبد هو عطا: وقال ابن معني
اهللا بلخي سكن الشام ليس به بأس وقال مرة هو عطاء بن ميسرة وقال أمحد ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة معروف بالفتوى 

 شعبة حدثنا عطاء اخلراساين وكان نسيا وقال عثمان بن عطاء عن واجلهاد وقال أبو حامت ال بأس به وقال حجاج بن حممد حدثنا
  .أبيه قدمت املدينة وقد فاتين عامة الصحابة وذكره البخاري يف الضعفاء والعقيلي وابن حبان

: قلتوقال الترمذي يف علله قال حممد يعين البخاري ما أعرف ملالك رجالً يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غري عطاء اخلراساين 

  .ما شأنه قال عامة أحاديثه مقلوبة مث قال الترمذي هو ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ومل أمسع أحداً من املتقدمني تكلم فيه

إن الذي يف تفسري سورة نوح من صحيح البخاري هو عطاء اخلراساين وليس جبيد بل هو عطاء بن أيب رباح فعلى هذا ال : قيل
  .اريشيء للخراساين يف صحيح البخ

وقال ابن حبان أصله من بلخ وعداده يف البصريني وإمنا قيل له اخلراساين ألنه دخل إىل خراسان وأقام مث رجع إىل العراق وكان من 
  .خيار عباد اهللا غري أنه كان رديء احلفظ كثري الوهم فلما كثر ذلك يف روايته بطل االحتجاج به

  .هذا القول فيه نظر: قلت

بيه أوثق عملي يف نفسي نشر العلم وكان جيلس أيب مع املساكني فيعلمهم وحيدثهم قال يزيد بن مسرة مسعت عثمان بن عطاء عن أ
  .عطاء اخلراساين يقول جمالس الذكر هي جمالس احلالل واحلرام

  .لعطاء اخلراساين من أين معاشك قال من صلة اإلخوان وجوائز السلطان: قال إمساعيل بن عياش قلت

 بن يزيد بن جابر كنا نغازي عطاء اخلراساين ونرتل متقاربني فكان حيىي الليل مث خيرج رأسه من خيمته فيقول يا قال عبد الرمحن
! عبد الرمحن يا هشام بن الغاز يا فالن قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس احلديد وأكل الزقوم والنجاء النجاء

مولده سنة : ا ودفن ببيت املقدس وقال ابنه عثمان مات أيب سنة مخس وثالثني ومئة وقيلقال سعيد بن عبد العزيز تويف بأرحي
  .مخسني

  -د، ت، س-أيوب أبو العالء 

  .القصاب الواسطي وهو أيوب بن مسكني ويقال ابن أيب مسكني الفقيه مفيت أهل واسط

  .تشار حديثهحدث عن قتادة وسعيد املقربي وعبد اهللا بن شربمة ومات يف الكهولة قبل ان

  .روى عنه هشيم وإسحاق األزرق ويزيد بن هارون وآخرون

  .قال أبو حامت ال بأس به وأرخ يزيد وفاته يف سنة أربعني ومئة فلوال قدم موته ألخر إىل طبقة احلمادين

  -بخ- حبيب العجمي 
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  .زاهد أهل البصرة وعابدهم أبو حممد

  . يسرياًروى عن احلسن البصري وشهر بن حوشب والفرزدق شيئاً

وكان جماب الدعوة تؤثر عنه . وعنه محاد بن سلمة وأبو عوانة وجعفر بن سليمان وداود الطائي ومعتمر بن سليمان وآخرون
  .كرامات وأحوال وكان له دنيا فوقعت موعظة احلسن يف قلبه فتصدق بأربعني ألفا وقنع باليسري وعبد اهللا حىت أتاه اليقني

سقت من أخباره : لسري بن حيىي قال كان حبيب يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة من الغد قلتقال ضمرة بن ربيعة حدثنا ا
  .يف تاريخ اإلسالم وذكره ابن عساكر يف تارخيه

  -4م، - الحسن بن عبيد اهللا 

    

  .ابن عروة الفقيه أبو عروة النخعي الكويف

  .راهيم النخعيحدث عن أيب عمرو الشيباين وشقيق أيب وائل وزيد بن وهب وإب

  .روى عنه الثوري وجرير بن عبد احلميد وسفيان بن عيينة وعبد اهللا ابن إدريس وحفص بن غياث

  .وثقة النسائي له قريب من ثالثني حديثاً تويف سنة تسع وثالثني ومئة

  -4-خصيف 

  .ي احلراينابن عبد الرمحن اإلمام الفقيه أبو عون اخلضرمي بكسر اخلاء املعجمة األموي موالهم اجلزر

  .رأى أنس بن مالك ومسع جماهدا وسعيد بن جبري وعكرمة وطبقتهم

  .روى عنه السفيانات وشريك وحممد بن فضيل وعتاب بن بشري ومروان بن شجاع وحممد بن سلمة ومعمر بن سليمان وآخرون

احلفظ قال خصيف قال يل جماهد يا أبا وقال النسائي صاحل وقال أمحد بن حنبل ليس حبجة وقال أبو حامت سيء : وثقة حيىي بن معني
عون أنا أحبك يف اهللا وقال أبو زرعة هو ثقة وقال ابن حراش ال بأس به قال أبو فروة ويل خصيف بيت املال وعن جرير قال كان 

  .متمكنا من اإلرجاء وقال أيب جنيح كان من صاحلي الناس

ىن تويف سنة اثنتني وثالثني وقال عتاب بن بشر والبخاري سنة سبع وقال قال النفيلي تويف سنة ست وثالثني ومئة وقال حممد بن املث
  .أبو عبيد وشباب سنة مثان وثالثني

  .وقال أمحد أيضاً ليس بقوي تكلم يف اإلرجاء وقال حيىي القطان كنا جنتنب خصيفاً

  .وقال عثمان بن عبد الرمحن الطرائفي رأيت على خصيف ثيابا سودا وكان على بيت املال

  .حديثه يرتقي إىل احلسن: تقل

قرأت على عمر بن عبد املنعم عن زيد بن احلسن أنبأنا أبو بكر األنصاري أنبأنا أبو حممد اجلوهري أنبأنا عمر بن حممد الزيات 
حدثنا جعفر الفريايب حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن أيب عبيدة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا 

إذا شككت يف صالتك يف ثالث أو أربع وأكرب ظنك على أربع سجدت سجدتني مث سلمت وإن كان أكرب ظنك : "ليه وسلمع
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  ".على ثالث فصل ركعة مث تشهد مث اسجد سجديت السهو مث سلم

  .لو صح هذا لكان فيه فرج عن ذوي الوسواس

  واهب بن عبد اهللا

  .الشيخ أبو عبد اهللا الكعيب املعافري املصري

  .دث عن أيب هريرة وعتبة بن عامر وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو وحسان بن كريب ومجاعةح

  .وعنه عبد الرمحن بن شريح والليث بن سعد ورجاء بن أيب عطاء وضمام بن إمساعيل وابن هليعة

  .وثقة ابن حبان وخرج له البخاري يف كتاب األدب عمر دهرا وتويف بربقة يف سبع وثالثني بربقة

  -4خ، -بن معبد زهرة 

  .ابن عبد اهللا بن هشام بن زهرة اإلمام أبو عقيل القرشي التيمي املدين نزيل اإلسكندرية

  .حدث عن جده عبد اهللا الصحايب وعن ابن عمر وابن الزبري وسعيد بن املسيب وغريهم

  .روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن أيب أيوب والليث وابن هليعة ورشدين بن سعد

  .اد اهللا الصاحلني قال الدارمي زعموا أنه كان من األبدالوكان من عب

  .قال أبو حامت وغريه ال بأس به وقال النسائي ثقة جلده صحبة

بالفسطاط قال تسكن اخلبيثة املنتنة : أنبأنا حيوة أخربين زهرة بن معبد أن عمر بن عبد العزيز قال له أين تسكن؟ قلت: ابن وهب
فإنك جتمع ا دنيا وآخرة طيبة املوطأ وددت أن قربي يكون ا وروى حنوه ضمام بن إمساعيل عن أف وتذر الطيبة االسكندرية 

  .تويف سنة سبع وثالثني ومئة وقد شاخ: زهرة تويف زهرة يف سنة مخس وثالثني ومئة وقيل

  -خ، م، د، س-عبد الحميد 

  .صاحب الزيادي من علماء البصرة اجللة

  . العطاردي وعبد اهللا بن احلارث وغريهمحدث عن أنس بن مالك وأيب رجاء

  .وعنه شعبة ومحاد بن زيد ومهدي بن ميمون وإمساعيل بن علية وثقه أمحد بن حنبل

  -4-عثمان البتي 

سليمان وأصله من الكوفة حدث عن أنس بن مالك والشعيب : أسلم وقيل: فقيه البصرة أبو عمرو بياع البتوت اسم أبيه مسلم وقيل
  . سلمة واحلسنوعبد احلميد بن

  .شعبة وسفيان وهشيم ويزيد بن زريع وابن علية وعيسى بن يونس: وعنه

  .وثقه أمحد والدارقطين وابن سعد وابن معني فيما نقله عباس عنه
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  .ضعيف وقال أبو حامت شيخ يكتب حديثه: وروى معاوية بن صاحل عن ابن معني

  .وقال ابن سعد له أحاديث كان صاحب رأي وفقه

  -ع- بيعة جعفر بن ر

ابن األمري شرحبيل بن حسنة الفقيه اإلمام أبو شرحبيل الكندي حليف بين زهرة بن كالب سكن مصر أو ولد ا وقد أدرك والده 
  .ربيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورآه ورأى جعفر عبد اهللا بن احلارث بن جزء

    

  . وعراك بن مالك واألعرج وعدةوحدث عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وأيب اخلري مرثد اليزين

  .حدث عنه الليث بن سعد وبكر بن مضر وعبد اهللا بن هليعة وآخرون

تويف سنة : تويف سنة ست وثالثني وهو األصح وقيل: وثقه ابن سعد والنسائي وقال ابن سعد مات سنة اثنتني وثالثني ومئة وقيل
  .أربع وثالثني ومئة قاله شباب

  -ع- أبو األسود 

بد الرمحن بن نوفل بن األسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي اإلمام أبو األسود القرشي األسدي حممد بن ع
يتيم عروة وكان أبوه أوصى به إىل عروة وكان جده أحد السابقني ومن مهاجرة احلبشة أعين نوفال وبأرض احلبشة تويف فيقتضي أن 

  .يكون ولده عبد الرمحن من صغار الصحابة

نزل أبو األسود مصر وحدث ا بكتاب املغازي لعروة بن الزبري عنه وروى عن علي بن احلسني والنعمان بن أيب عياش وعكرمة 
  .وطائفة

  .وعنه حيوة بن شريح وشعبة بن احلجاج ومالك بن أنس وابن هليعة وأنس بن عياض الليثي وآخرون

  . سنة بضع وثالثني ومئةوهو من العلماء الثقات عداده يف صغار التابعني مات

  -ع-موسى بن أبي عائشة 

  .اهلمداين الكويف العابد أحد العلماء العابدين حدث عن سعيد بن جبري وعبد اهللا بن شداد وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعدة

  .وعنه شعبة وسفيان وزائدة وأبو إسحاق الفزاري وابن عيينة وعبيدة بن محيد وآخرون

  .وقال جرير بن عبد احلميد كنت إذا رأيته ذكرت اهللاوثقه ابن عيينة 

  .وقال القطان كان حيسن سفيان الثناء عليه وروى ابن عيينة أن جاراً ملوسى ابن أيب عائشة قال ما رفعت رأسي قط إال رأيته يصلي

  -4- برد بن سنان 
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  .الفقيه أبو العالء الدمشقي نزيل البصرة من كبار العلماء

  .ألسقع وعطاء بن أيب رباح وعبادة بن نسي وعمرو ابن شعيب ومكحولحدث عن واثلة بن ا

  .حدث عنه السفيانان واحلمادان ويزيد بن زريع وابن علية وعلي بن عاصم وآخرون

وثقه النسائي وغريه قال يزيد بن زريع ما قدم علينا شامي خري من برد وقال حيىي بن معني هرب برد بن مروان احلمار إىل البصرة 
  . تويف برد يف سنة مخس وثالثني ومئة رمحه اهللا:قيل

  -خ م د س ق-حجاج بن حجاج 

  .الباهلي البصري األحول احلافظ

  .حدث عن أنس بن سريين والفرزدق وقتادة والزمه وأيب الزبري املكي وكان موصوفا باحلفظ

  .حدث عنه حممد بن جحادة رفيقه وإبراهيم بن طهمان تلميذه ويزيد ابن زريع وآخرون

  .وثقة أبو حامت الرازي وغريه مات يف الكهولة بالبصرة يف سنة إحدى وثالثني ومئة رمحه اهللا

  -ع- أبو هاشم الرماني 

  .نافع: امسه حيىي بن دينار وقيل: الواسطي ثقة حجة قيل

يب جملز وإبراهيم النخعي حدث عن أيب العالية وعبد الرمحن بن أيب ليلى وسعيد بن جبري وأيب عمر زاذان وأيب وائل وأيب األحوص وأ
  .وجماهد وعكرمة وأيب صاحل وعدة

  .روى عنه خلف بن خليفة وهشيم وروح بن القاسم وشريك وشعبة وسفيان وقيس بن الربيع وآخرون

  .تويف سنة اثنتني وثالثني ومائة. واحتجوا به يف الكتب الستة وهو ممن جيمع حديثه

  -د س-الحسن بن الحر 

  . إمام عابد سكن دمشقالنخعي أو اجلعفي كويف

  .وحدث عن أيب الطفيل والشعيب والقاسم بن خميمرة وخاله عبدة بن أيب لبابة

  .ابن أخيه حسني بن علي اجلعفي وزهري بن معاوية ومحيد ابن عبد الرمحن الرؤاسي ومجاعة: حدث عنه

دها وقال اشتر ا لزهري سكراً وقال حسني اجلعفي اقترض أيب من احلسن بن احلر ألفاً مث وجه ا إليه فر: وثقه ابن معني قال زهري
كان احلسن بن احلر إذا مر به من يبيع ملحا أو من رأس ماله حنو درمهني فيعيطه مخسة يقول اجعلها رأس مالك ومخسة أخرى 

  .فيقول خذ ا دقيقا ومترا ومخسة أخرى فيقول خذ ا قطنا للمرأة

ىل عمر بن عبد العزيز إين كنت أقسم زكايت فلما وليت رأيت أن أستأمرك فكتب إليه قال حمرز بن حريث كتب احلسن بن احلر إ
  .ابعث ا إلينا وسم لنا إخوانك نغنهم عنك

قال العجلي كان كثري املال سخياً متعبداً قال األوزاعي ما قدم علينا من العراق مثل احلسن بن احلر وعبدة بن أيب لبابة وكانا 
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قة مأمون وينسب إىل جده فيقال احلسن ابن احلكم وقال ابن سعد هو موىل لبىن الصيداء قوم من بين أسد شريكني وقال احلاكم ث
  .مات سنة ثالث وثالثني ومئة

  -ع-الجريري 

  .اإلمام احملدث الثقة أبو مسعود سعيد بن إياس اجلريري البصري من كبار العلماء

    

  .نهدي وعبد اهللا بن شقيق وأيب نضرة وابن بريدة وخلق سواهمروى عن أيب الطفيل عامر بن واثلة وأيب عثمان ال

حدث عنه ابن املبارك وبشر بن املفضل وإمساعيل بن علية ويزيد ابن هارون وعيسى بن يونس وحيىي القطان وحممد بن عبد اهللا 
  .األنصاري وعدد كثري

حامت تغري حفظه قبل موته وقال حممد بن أيب عدي ال هو حمدث البصرة وقال ابن معني ومجاعة ثقة وقال أبو : قال أمحد بن حنبل
  .نكذب اهللا مسعنا من اجلريرى وهو خمتلط وقال أمحد بن حنبل سألت ابن علية أكان اجلريري اختلط؟ قال ال كرب الشيخ فرق

بني كل أذانني "ل قال الفالس مسعت حيىي بن سعيد يقول أتيت اجلريري فسمعته يقول حدثنا ابن بريدة عن عبد اهللا بن عمرو قا
  ".صالة

  .فلما خرجت قال يل رجل إمنا هو عن عبد اهللا بن مغفل

  .له فقال عن عبد اهللا بن مغفل: فرجعت إليه فقلت

  .وروى ابن علية عن كهمس قال إنكرنا اجلريري قبل الطاعون

لنا :  ومل ننكر منه شيئاً وكان قد قيلوقال يزيد بن هارون مسعت من اجلريري يف سنة اثنتني وأربعني ومئة وهي أول دخويل البصرة
  .إنه قد أختلط وقد مسع منه إسحاق األزرق بعدنا

  .وروى عباس عن حيىي بن معني قال مسع حيىي بن سعيد من اجلريري وكان ال يروي عنه

جبه أن خياصمهم وقال أمحد كان أيوب السختياين يقدم اجلريري على سليمان التيمي ألنه كان خياصم القدرية وكان أيوب ال يع
" ال تقل عليك السالم فإا حتية امليت"وحديث " إذا بويع خلليفتني فاقتل األحدث منهما"وقال ومن غرائب اجلريري حديث مسلم 

وقد رويا له يف الصحيحني وحتايدا ما حدث به يف حال تغري حفظه فجرى له يف الشيخوخة نظري ما مت لسعيد بن أيب عروبة تويف 
  . أربع وأربعني ومئةاجلريري سنة

  -خ م د ت س-رقبة بن مصقلة 

  .اإلمام الثبت العامل أبو عبد اهللا العبدي الكويف

  .حدث عن أنس بن مالك وعن عطاء بن أيب رباح ونافع وطلحة بن مصرف وعون بن أيب جحيفة وغريهم

  .وعنه صاحبه سليمان التيمي وأبو عوانة وجرير بن عبد احلميد وحممد بن فضيل ومجاعة

  .قال أمحد بن حنبل ثقة مأمون وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي كان ثقة مفوها يعد من رجاالت العرب رمحه اهللا تعاىل
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  -ع- الزبير بن عدي 

  .العالمة الثقة أبو عدي اهلمداين اليامي الكويف قاضي الري

  . سعدحدث عن أنس بن مالك وأيب وائل شقيق واحلارث األعور وإبراهيم النخعي ومصعب بن

  .وعنه مالك بن مغول ومسعر وسفيان الثوري وبشر بن احلسني ومجاعة

وثقه أمحد وكان فاضالً صاحب سنة قال العجلي ثقة ثبت من أصحاب إبراهيم كان مع قتيبة الباهلي فقال له إبراهيم اتق اهللا ال 
  .تقتل مع قتيبة يقال مات سنة إحدى وثالثني ومئة

  -ع- يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة 

  .وخصيفة هو أخو السائب ابين يزيد بن سعيد بن أخت منر الكندي املدين الفقيه

  .حدث عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبري وبسر بن سعيد ويزيد بن قسيط

  .وعنه مالك والثوري وسليمان بن بالل وإمساعيل بن جعفر وابن عيينة والدراوردي وآخرون

  .تويف بعد الثالثني ومئة:  ثبتاً عابداً ناسكاً كثري احلديث قلتوثقه حيىي بن معني وقال ابن سعد كان

  -م د ت ق- يزيد بن يزيد بن جابر 

  .األزدي الدمشقي أخو عبد الرمحن بن يزيد

  .حدث عن يزيد بن األصم ومكحول ورزيق بن حيان ووهب بن منبه وطائفة

  .الرقي وابن عيينة وحسني اجلعفي وآخرونروى عنه األوزاعي وشعيب بن أيب محزة وسفيان الثوري وأبو املليح 

  .وكان من كبار األئمة األعالم ذكر للقضاء مرة فإذا هو أكرب من القضاء

  .وقال أبو داود ثقة أجازه الوليد بن يزيد خبمسني ألف دينار

  .وعن ابن عيينة قال ال أعلم مكحوال خلف مثل يزيد بن يزيد بالشام إال ما ذكره ابن جريج من سليمان

  .قال اجلعفي قدم علينا يزيد بن يزيد فذكر من بكائهو

  .وقال هشام بن عمار أفسد نفسه خرج فأعان على قتل الوليد وأخذ مئة ألف دينار

  .قال ابن عيينة كان حسن اهليئة حسن النحو يقولون مل يكن يف أصحاب مكحول مثله

  .وقال عبد اهللا بن عبد الرمحن مل يكن لعمي يزيد كتاب

مات مكحول فأحدقوا بيزيد بن يزيد وكان رجالً سكيتا فتحولوا إىل سليمان بن موسى فأوسعهم علما ويف لفظ كان قال دحيم 
  .زميتا ال حيدث إال أن يسأل وقال حيىي بن معني والنسائي ثقة

  .ثالثني سنةعاش أخوه بعده : مات سنة ثالث وثالثني ومئة قلت: وقال خليفة وابن سعد مات سنة أربع وثالثني ومئة وقيل
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  -خ م د س ق- شريك 

  .ابن عبد اهللا بن أيب منر املدين احملدث

  .حدث عن أنس وسعيد بن املسيب وكريب وعطاء بن يسار ومجاعة

حدث عنه مالك وسليمان بن بالل وعبد العزيز الدراوردي وإمساعيل ابن جعفر وأبو ضمرة الليثي وروى عنه من الكبار سعيد 
  .يحاملقربي وذلك يف الصح

قال ابن معني والنسائي ليس به بأس وقاال مرة ليس بالقوي وقد جهل عليه أبو حممد بن حزم وامه بالوضع وقد وثقه أبو داود 
وروى عنه مثل مالك وال ريب أنه ليس يف الثبت كيحىي بن سعيد األنصاري ويف حديث اإلسراء من طريقه ألفاظ مل يتابع عليها 

  . قبل األربعني ومئةوذلك يف صحيح البخاري مات

  هاشم بن يزيد

  .ابن خالد بن اخلليفة يزيد بن معاوية السفياين

بايعه باخلالفة أهل دمشق ملا هلك السفاح ودعا عمه إىل نفسه فكان القائم خبالفة هاشم األمري عثمان بن عبد األعلى بن سراقة 
  .األزدي فلما أقبل حلربه صاحل عم املنصور هرب هاشم وابن سراقة

كان ابن سراقة قد شتم بين العباس على منرب دمشق ألفاعيلهم وسفكهم الدماء وقد كان ابن سراقة استنابه عبد اهللا بن علي على و
دمشق فلما سبهم عزل وجاء على نيابة دمشق مقاتل بن حكيم فظفر بابن سراقة فضرب عنقه ومل يبلغنا ما جرى هلاشم ذكره ابن 

  .عساكر

  عبد اهللا بن علي

لبحر عبد اهللا بن عباس عم السفاح واملنصور من رجال العامل ودهاة قريش كان بطالً شجاعاً مهيبا جباراً عسوفا سفاكا للدماء ابن ا
به قامت الدولة العباسية سار يف أربعني ألفا أو أكثر فالتقى اخلليفة مروان بقرب املوصل فهزمه ومزق جيوشه وجل يف طلبه وطوى 

لك دمشق فحاصرها أياما وأخذها بالسيف وقتل ا إىل الظهر حنوا من مخسني ألف مسلم من اجلند وغريهم البالد حىت نازل دار امل
ومل يرقب فيهم إال وال ذمة وال رعى رمحا وال نسبا مث جهز يف احلال أخاه داود بن علي يف طلب مروان إىل أن أدركه بقرية بوصري 

  .رب ابناه إىل بالد احلبشة وانتهت الدولة األمويةمن بالد مصر فبيته فقاتل املسكني حىت قتل وه

وملا مات السفاح زعم عبد اهللا أنه ويل عهده وبايعه أمراء الشام وبويع املنصور بالعراق وندب حلرب عمه صاحب الدعوة أبا مسلم 
 خواصه وقصد البصرة فأخفاه اخلراساين فالتقى اجلمعان بنصيبني فاشتد القتال وقتلت األبطال وعظم اخلطب مث ازم عبد اهللا يف

أخوه سليمان مدة مث ما زال املنصور يلح حىت أسلمه فسجنه سنوات فيقال حفر أساس احلبس وأرسل عليه املاء فوقع على عبد اهللا 
  .يف سنة سبع وأربعني ومئة فاألمر هللا

  رؤبة بن العجاج
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  .التميمي الراجز من أعراب البصرة ومسع أباه والنسابة البكري

  . عنه حيىي القطان والنضر بن مشيل وأبو عبيدة وأبو زيد النحوي وطائفةوروى

وكان رأساً يف اللغة وكان أبوه قد مسع من أيب هريرة قال خلف األمحر مسعت رؤبة يقول ما يف القران أعرب من قوله تعاىل 
  .وأربعني ومئةاحلجر قال النسائي يف رؤبة ليس بالقوي وقال غريه تويف سنة مخس " فاصدع مبا تؤمر"

  .ورؤبة باهلمز قطعة من خشب يشعب ا اإلناء مجعها رئاب والروية بواو مخرية اللنب والروبة أيضاً قطعة من الليل

  -س ق- سليمان بن علي 

  .األمري عم املنصور

  .روى عن أبيه وعكرمة

  .ليمانوعنه ابنه جعفر وعافية القاضي وحممد بن راشد املكحويل واألصمعي وبنته زينب بنت س

  .بلغت عطاياه يف بعض املواسم مخسة آالف ألف درهم: كان يعتق عشية عرفة مئة مملوك وقيل: وكان أحد األجواد قيل

ويل البصرة مدة وكان خيصب وقد شاب وهو ابن عشرين سنة وورد أنه كان يف سطح القصر فسمع نسوة يقلن ليت األمري اطلع 
  .علينا فأغنانا فرمى إليهم جوهراً وذهباً

  .مات يف مجادى األخرة سنة اثنتني وأربعني ومئة وهو والد األمريين حممد وجعفر

  -ع- حميد بن أبي حميد 

غري ذلك ويف اسم أبيه أقوال أشهرها تريويه : الطويل اإلمام احلافظ أبو عبيدة البصري موىل طلحة الطلحات ويقال موىل سلمة وقيل
  . شيخ مقلزاذويه ال بل ابن زاذويه: تري وقيل: وقيل

  .اسم والد محيد الطويل داور أو مهران أو طرخان أو خملد أو عبد الرمحن: حدث عنه ابن عون هو يروي أيضاً عن أنس وقيل

  .مولده يف سنة مثان وستني عام موت ابن عباس

    

 العقيلي وثابت البناين وابن ومسع أنس بن مالك واحلسن وأبا املتوكل وعكرمة وموسى بن أنس وبكر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن شقيق
  .أيب مليكة ويوسف بن ماهك وطائفة وكان صاحب حديث ومعرفة وصدق

عاصم بن دلة وشعبة وزياد بن سعد وابن جريج والسفيانان واحلمادان وإمساعيل بن جعفر وأبو إسحاق الفزاري : روى عنه
لد بن احلارث وأبو خالد األمحر وعباد بن العوام وابن املبارك وخالد ابن عبد اهللا وزائدة وزهري بن معاوية وبشر بن املفضل وخا

وعبد األعلى السامي وعبد العزيز الدراوردي وعبد الوهاب الثقفي ومالك وهشيم ووهيب ويزيد بن زريع وعبيدة بن محيد وحيىي 
يسى بن مسيع والنضر بن مشيل القطان وأبو بكر بن عياش ويزيد بن هارون وحممد بن أيب عدي ومروان بن معاوية وحممد ابن ع

  .وقريش بن أنس ومعاذ بن معاذ وحممد بن عبد اهللا األنصاري وخلق كثري وروى عنه من أقرانه حيىي بن سعيد األنصاري

  .ويقال من سيب كابل يف سنة أربع وأربعني والد محيد الطويل
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  .وروى الفسوي عن أيب موسى الزمن قال محيد بن تريويه وهم يغضبون منه

  .ما اسم جدك قال ال أدري: ل حاشد بن إمساعيل البخاري سألت إبراهيم بن محيد الطويل قلتقا

قال األصمعي رأيت محيدا ومل يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين وكان قصريا مل يكن بذاك الطويل ولكن كان له جار يقال له 
  .محيد الطويل ليعرف من اآلخر: محيد القصري فقيل

سج عن حيىي بن معني ثقة وقال أمحد العجلي بصري تابعي ثقة وهو خال محاد بن سلمة وقال أبو حامت الرازي وروى إسحاق الكو
ثقة ال بأس به وقال أكرب أصحاب احلسن قتادة ومحيد وقال ابن خراش ثقة صدوق وعامة حديثه عن أنس إمنا مسعه من ثابت يريد 

  .ن سلمة قال أخذ محيد كتب احلسن فنسخها مث ردها عليهأنه كان يدلسها وروى حيىي بن أيب بكري عن محاد ب

  .وروى األصمعي عن محاد بن سلمة قال مل يدع محيد لثابت البناين علما إال وعاه ومسعه منه

التبوذكي عن محاد قال عامة ما يروي محيد عن أنس مسعه من ثابت قال زهري بن معاوية قدمت البصرة فأتيت محيداً الطويل وعنده 
حدثين فحدثين بتسعة : ما معي شيء أسأل عنه قال فحدثين بثالثني حديثاً قلت: له حدثين فقال سل قلت: كر بن عياش فقلتأبو ب

أرأيت ما قد : ما أراك إال قد قاربت فجعل يقول مسعت أنساً واألحيان يقول قال أنس فلما فرغ قلت: وأربعني حديثاً فقلت
نه؟ فقال أبو بكر هيهات فاتك ما فاتك يقول كان ينبغي لك أن تقفه عند كل حديث حدثتين به عن أنس بن مالك أنت مسعته م

  .وتسأله فكأن محيدا وجد يف نفسه فقال ما حدثتك بشيء عن أحد فعنه أحدثك قال فلم يشف قليب

  .قال ابن املديين عن حيىي بن سعيد قال كان محيد الطويل إذا ذهبت تقفه على بعض حديث أنس يشك فيه

  .عفان عن حيىي بن سعيد قال كنت أسأل محيدا عن الشيء من فتيا احلسن فيقول نسيتهوروى 

  .وروى يوسف بن موسى عن حيىي بن يعلى احملاريب قال طرح زائدة حديث محيد الطويل

د؟ وروى عمر بن حفص األشقر عن مكي بن إبراهيم قال مررت حبميد الطويل وعليه ثياب سود فقال يل أخي أال تسمع من محي
  .وقال ابن عيينة يقال اختلط على محيد ما مسع من أنس ومن ثابت! أمسع من الشرطي؟: فقلت

  .ويروى عن شعبة قال كل شيء مسع محيد من أنس مخسة أحاديث

  .وروى أبو عبيدة احلداد عن شعبة قال مل يسمع محيد من أنس إال أربعة وعشرين حديثاً والباقي مسعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت

  .قلت حلميد عن أنس يف كتب اإلسالم شيء كثري وأظن له يف الكتب الستة عنه مئة حديث

علي بن املديين عن أيب داود مسعت شعبة مسعت حبيب بن الشهيد يقول حلميد وهو حيدثين انظر ما حتدث به شعبة فإنه يرويه عنك 
اذ كنا عند محيد فأتاه شعبة فقال يا أبا عبيدة حديث كذا مث يقول يل إن محيدا رجل نسي فانظر ما حيدثك به وقال معاذ بن مع

وكذا شك فيه قال إنه ليعرض يل أحيانا فانصرف شعبة فقال محيد ما أشك يف شيء منها ولكنه غالم صلف أحببت أن أفسدها 
  .عليه

    

ثه وقد حدث عنه األئمة وأما ما قال أبو أمحد بن عدي له أحاديث كثرية مستقيمة فأغىن لكثرة حديثه أن أذكر له شيئاً من حدي
ذكر عنه أنه مل يسمع من أنس إال مقدار ما ذكر ومسع الباقي من ثابت عنه فإن تلك األحاديث مييزها من كان يتهمه أا عن ثابت 

 عنه ألنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما يف بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن
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  .أنس وقد مسعه من ثابت وقد دلس مجاعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم

ابن سعد أنبأنا عبد اهللا التميمي أخربين أبو خالد الداري عن محاد ابن سلمة قال أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غالم فقال ال متوت 
  .حلماد فقصصت أنت قال نعم: أبو خالد فقلتقال . هذا خلالك يعين محيدا قال فما مات حىت قص: أو تقص أما إين قد قلت

قال معاذ بن معاذ قال محيد للبيت يعين عثمان إذا أتاك الناس فامحلهم على أمر واحد ال ولكن خذ من هذا ومن هذا فأصلح بينهم 
نت جالساً وروى قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال ك. قال فقال البيت ال أطيق سحرك قال وكان محيد مصلح أهل البصرة

على باب خالد بن برزين إذ أتاه رجل من أهل الشام فقال له إياس إن أردت الصلح فعليك حبميد الطويل تدري ما يقول لك؟ 
  .يقول لك اترك شيئاً ولصاحبك مثل ذلك

  .قال حيىي القطان مات محيد وهو قائم يصلي ومات عباد بن منصور وهو على بطن امرأته

محيد الطويل قائما يصلي فمات فذكروه البن عون وجعلوا يذكرون من فضله فقال ابن عون احتاج إىل ما وقال معاذ بن معاذ كان 
  .قدم

  .قال سبط محيد وهو يعقوب بن إسحاق مات جدي يف مجادى األوىل سنة أربعني ومئة

  .هذا وهم وقال قريش بن أنس وابن سعد مات يف سنة اثنتني وأربعني ومئة وكذا قال اهليثم: قلت

  .وروى أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد مات محيد سنة اثنتني أو ثالث وأربعني يف أخرها

وروى حممد بن يوسف البيكندي عن إبراهيم بن محيد الطويل مات أيب سنة ثالث وأربعني ومل أمسع منه وأنا ابن عشر أو حنوها 
  .ون سنة وقال خليفة والفالس سنة ثالثوروى الزيادي عن إبراهيم مات أيب سنة ثالث وقد أتت عليه مخس وسبع

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن املرداوي سنة اثنتني وتسعني وست مئة أنبأنا حممد بن خلف الفقيه سنة ست عشرة وست مئة أنبأنا 
لسوذرجاين أنبأنا علي أمحد بن حممد احلافظ سنة ست وستني بالثغر أنبأنا أبو مسعود حممد وأبو الفتح أمحد أنبأنا عبد اهللا بن أمحد ا

بن حممد بن ميلة الفرضي حدثنا أبو عمرو بن حكيم حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري 
ال تقام الساعة حىت ال يقال يف : "قاضي البصرة حدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".اهللا اهللاألرض 

  -4- الربيع بن أنس 

  .ابن زياد البكري اخلراساين املروزي بصري

  .مسع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه واحلسن البصري

  .وعنه سليمان التيمي واألعمش واحلسني بن واقد وأبو جعفر الرازي وعبد العزيز بن مسلم وابن املبارك وآخرون

وقد روى الليث عن عبيد اهللا بن زحر عنه ولقيه سفيان الثوري قال أبو حامت صدوق وقال ابن أيب داود وكان عامل مرو يف زمانه 
  .سجن مبرو ثالثني سنة

سجنه أبو مسلم تسعة أعوام وحتيل ابن املبارك حىت دخل إليه فسمع منه يقال تويف سنة تسع وثالثني ومئة حديثه يف السنن : قلت
  .األربعة
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  -ع-بن األشج بكير بن عبد اهللا 

اإلمام الثقة احلافظ أبو عبد اهللا ويقال أبو يوسف القرشي املدين مث املصري موىل بين خمزوم أحد األعالم وهو والد احملدث خمرمة بن 
  .بكري وأخو يعقوب وعمر

 بن لبيد الذي معدود يف صغار التابعني ألنه روى عن السائب بن يزيد وأيب أمامة بن سهل وروى عن سليمان بن يسار وحممود
عقل اة النبوية وكريب وأيب سلمة وبسر بن سعيد وأيب صاحل السمان وعفيف ابن عمرو السهمي واملنذر بن املغرية وعراك بن 
مالك ونافع العمري وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب وأيب بردة بن أيب موسى وخلق ويرتل إىل يزيد بن أيب عبيد وسهيل بن أيب 

  .مة اإلسالمصاحل وكان من أئ

روى عنه يزيد بن أيب حبيب وأيوب بن موسى وابن عجالن وابن إسحاق وعبيد اهللا بن أيب جعفر وبكر بن عمرو املعافري 
والقدماء من أقرانه وغريهم وابنه خمرمة وعمرو بن احلارث والليث بن سعد وحيىي بن أيوب والضحاك بن عثمان وابن هليعة 

  .وآخرون

    

ر مالك بكرياً إال قال كان من العلماء وقال حممد ابن عيسى بن الطباع مسعت معن بن عيسى يقول ما ينبغي قال ابن وهب ما ذك
  .ألحد أن يفوق أو يفضل بكري بن األشج يف احلديث

أعلم من ابن وقال أمحد بن حنبل ثقة صاحل وقال حيىي بن معني وغريه ثقة قال أبو احلسن بن الرباء مل يكن باملدينة بعد كبار التابعني 
  .شهاب وبكري بن األشج وحيىي بن سعيد

  .وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي ثقة مدين مل يسمع منه مالك شيئاً خرج إىل مصر قدمياً فرتل ا

وقال النسائي ثقة ثبت وقال الواقدي وابن منري مات سنة سبع وعشرين ومئة وقال أبو حفص الفالس مات سنة اثنتني وعشرين 
  .ومئة

بل هذا تاريخ وفاة أخيه يعقوب وقد اشتبه بكري بن عبد اهللا هذا على طائفة ببكري بن عبد اهللا الطائي الكويف ويقال بكري بن : قلت
أيب عبد اهللا الطويل الضخم ومها متعاصران روى الضخم عن جماهد وكريب وسعيد بن جبري وهو مقل روى عنه سلمة بن كهيل 

  . احلنفي وكأنه مات شاباًوأشعث بن سوار وإمساعيل بن مسيع

أخرج مسلم وابن ماجه من حديث سلمة بن كهيل عن بكري هذا عن كريب عن ابن عباس حديث بت عند خاليت ميمونة احلديث 
  .مث قال سلمة فلقيت كريبا فحدثين عن ابن عباس ذا

ردين عن عبد املعز بن حممد البزاز ح وأنبأنا أخربنا حممد بن عبد السالم التميمي وأمحد بن هبة اهللا بن عساكر قراءة عليهما منف
إمساعيل بن ركاب وموسى بن إبراهيم قاال أنبأنا حممد بن عبد الواحد احلافظ أنبأنا عبد املعز ح أنبأنا رشيد بن كامل وحممد بن أيب 

يلي أنبأنا حملم بن إمساعيل الظيب أنبأنا بكر قاال أنبأنا أمحد ابن املفرج حدثنا علي بن احلسن احلافظ قاال أنبأنا حممد بن إمساعيل الفض
اخلليل بن أمحد القاضي حدثنا أبو العباس الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن احلارث عن بكري عن يزيد 

من أراد منا أن يفطر البقرة كان " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني"موىل سلمة بن األكوع عن سلمة قال ملا نزلت هذه االيه 
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ويفتدي حىت نزلت االية اليت بعدها فنسختها هذا حديث صحيح نازل اإلسناد وإمنا عززه ورفعه وقوعه من املوافقات العالية فقد 
بن رواه الشيخان وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرمحن مجيعاً عن قتيبة بن سعيد الثقفي رمحه اهللا تفرد به بكري بن األشج عن يزيد 

أيب عبيد ومات قبل يزيد مبدة ومل يروه عن بكري سوى عمرو بن احلارث وقد رواه ابن وهب متابعا لبكر بن مضر عن عمرو حنوه 
  .واهللا أعلم

  : أخوه

  -م ت س ق-يعقوب بن عبد اهللا بن األشج 

  .أبو يوسف الفقيه

  .حدث عن أيب أمامة بن سهل وسعيد بن املسيب وأيب صاحل ذكوان وكريب

  .عنه رفيقه يزيد بن أيب حبيب وحممد بن عجالن وابن إسحاق والليث بن سعد ومجاعةحدث 

  .وثقه بعضهم واحتج به مسلم استشهد يف غزو البحر يف سنة اثنتني وعشرين ومئة

  -ع- محمد بن جحادة 

  .الكويف أحد األئمة الثقات

يزار عنه وحدث عن أبيه وأيب صاحل السمان وأيب صاحل حدث عن أنس بن مالك بأحاديث لكنها من رواية حيىي بن عقبة بن أيب الع
باذام وعطاء ابن أيب رباح ورجاء بن حيوة واحلسن وبكر املزين وأيب اجلوزاء الربعي وعمرو بن دينار وأيب الزبري ونافع وعمرو بن 

ديث حممد بن جحادة شعيب وأيب حازم األشجعي وعطيه العويف وسليمان بن بريد وطلحة بن مصرف ومجاعة مجع الطرباين ح
  .مسعناه

حدث عنه شعبة وزهري بن معاوية وسفيان بن عيينة وعبد الوارث وابنه إمساعيل بن حممد وأبو حفص األبار وزياد البكائي وداود بن 
  .الزبرقان وشريك وعبد احلكيم بن منصور وخلق

  .وثقه أمحد بن حنبل وأبو حامت الرازي وكان من الفضالء الصلحاء

  . مكة يف شهر رمضان سنة إحدى وثالثني ومئةتويف بطريق

قرأت على إسحاق األسدي أخربكم ابن خليل أنبأنا خليل بن بدر أنبأنا أبو علي املقرىء أنبأنا أبو نعيم حدثنا الطرباين حدثنا العباس 
ى اهللا عليه وسلم عن بن الربيع بن ثعلب حدثين أيب حدثنا حيىي بن عقبة عن حممد بن جحادة عن أنس قال سئل رسول اهللا صل

  .واهللا أعلم" ال بأس ا إمنا هي رحيانة يشمها: "القبلة للصائم قال

  -ع-إسماعيل بن أبي خالد 

كثري وله من اإلخوة أشعب : سعد وقيل: احلافظ اإلمام الكبري أبو عبد اهللا البجلي األمحسي موالهم الكويف واسم أبيه هرمز وقيل
  . زمانه مع األعمش بل هو أسند من األعمشوخالد وسعيد كان حمدث الكوفة يف
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حدث عن عبد اهللا بن أيب أوىف وأيب جحيفة وهب السوائي وعمرو بن حريث املخزومي وأيب كاهل قيس بن عائذ وهلم صحبة 
 وعداده يف صغار التابعني وروى أيضاً عن قيس بن أيب حازم وزيد بن وهب وزر بن حبيش واحلارث بن شبيل وحكيم بن جابر

وطارق بن شهاب والشعيب وحممد بن سعد بن أيب وقاص ويرتل إىل أيب إسحاق والزبري بن عدي وسلمة بن كهيل وخلق ويروي 
  .عن أبيه وأخيه خالد وأخيه سعيد وكان من أوعية العلم

عيسى بن يونس روى عنه احلكم بن عتيبة ومالك بن مغول وشعبة وسفيان وشريك وجرير وعباد بن العوام وعبد اهللا بن منري و
والفضل بن موسى وأبو معاوية ووكيع وحيىي القطان ويزيد بن هارون وابن إدريس وحفص بن غياث وحممد بن بشر العبدي 

  .وحممد بن خالد الوهيب وعبيد اهللا بن موسى وحيىي بن هاشم السمسمار وهو على ضعفه آخر من روى عنه

وى ابن املبارك عن سفيان حفاظ الناس ثالثة إمساعيل بن أيب خالد وعبد له حنو ثالث مئة حديث ر: روى البخاري عن علي قال
  .امللك بن أيب سليمان وحيىي بن سعيد األنصاري وإمساعيل أعلم الناس بالعشيب وأثبتهم فيه

زدرد العلم وروى الوليد بن عتبة عن مروان بن معاوية قال كان إمساعيل يسمى امليزان روى جمالد عن الشعيب قال ابن أيب خالد ي
  .ازدراداً

  .وقال أبو إسحاق عن الشعيب إمساعيل حيسو العلم حسواً

  .ليحىي القطان ما محلت عن إمساعيل عن عامر صحاح قال نعم: قال ابن املديين قلت

 خالد يشرب وقال القطان كان سفيان به معجباً وقال عبد اهللا بن أمحد قال أيب أصح الناس حديثاً عن الشعيب ابن أيب خالد ابن أيب
  .العلم شرباً

  .وقال حيىي بن معني ثقة وكذا وثقه ابن مهدي ومجاعة قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت

  .وقال أبو حامت ال أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعيب وقال أمحد بن عبد اهللا كويف تابعي ثقة

حانا وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي وكان رجالً صاحلاً مسع من مخسة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان ط
  !.حجة إذا مل يكن إمساعيل حجة فمن يكون حجة؟

أمجعوا على إتقانه واالحتجاج به ومل ينبز بتشيع وال بدعة وهللا احلمد يقع لنا من عواليه مجلة وحديثه من أعلى ما يكون يف : قلت
  .صحيح البخاري

  . وهذا أصح من قول من قال سنة مخس واهللا أعلمقال أبو نعيم مات سنة ست وأربعني ومئة

كتبت إىل ابن أيب عمر وابن عالن وطائفة مسعوا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا حممد بن حممد بن غيالن أنبأنا أبو بكر 
بر عن عبادة بن الصامت الشافعي حدثنا احلارث بن حممد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جا

الذهب بالذهب مثال مبثل يدا بيد والشعري بالشعري مثال مبثل يدا بيدا والتمر بالتمر مثال "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
كم هذه أخرجه فقال معاوية إن هذا ال يقول شيئاً فقال عبادة أي واهللا ما أبايل أن ال أكون بأرض..." مبثال يدا بيد حىت ذكر امللح

  .النسائي وحده له علة جاء عن حكيم قال أخربت عن عبادة
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  "خت، م تبعاً-4-ليث بن أبي سليم 

ابن زنيم حمدث الكوفة وأحد علمائها األعيان على لني يف حديثه لنقص حفظه موىل آل أيب سفان بن حرب األموي أبو بكر ويقال 
  .مين ويقال أنس ويقال زيادة وعيسىأبو بكري الكويف ويف اسم أبيه أيب سليم أقوال أ

ولد بعد الستني لعل يف دولة يزيد وحدث عن أيب بردة والشعيب وجماهد وطاووس وعطاء ونافع موىل ابن عمر وشهر وعكرمة وزيد 
 معدود بن أرطاة وابن أيب مليكة وعبد الرمحن بن األسود وأشعث بن أيب الشعثاء وخلق ومل جند له شيئاً عن صغار الصحابة ولكنه

  .يف صغار التابعني وكان يف حياة بعض الصحابة كابن أيب أوىف وأنس رجالً

حدث عنه الثوري وزائدة وشعبة وشيبان وشريك وزهري والفضيل ابن عياض وأبو عوانة ويعقوب القمي وعبيد اهللا بن عمرو وأبو 
ة وجرير الضيب وحسان بن إبراهيم وحفص بن غياث األحوص وزياد البكائي وابن إدريس واحملاريب وأبو إسحاق الفزاري وابن علي

  .وذواد بن علبة وأبو بدر السكوين وعبد الواحد بن زياد وعبد الوارث والقاسم بن مالك وأبو معاوية وابن فضيل وخلق كثري

 يف أحد منه قال أمحد بن حنبل ليث بن أيب سليم مضطرب احلديث ولكن حدث عنه الناس وقال ما رأيت حيىي بن سعيد أسوأ رأيا
  .يف ليث وابن إسحاق ومهام ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم

    

سألت عثمان بن أيب شيبة فقال سألت جريرا عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد فقال كان ليث : وقال عبد اهللا بن أمحد
  .ل كما قال جريرأكثر ختليطا ويزيد أحسنهم استقامة قال عبد اهللا فسألت أيب عن هذا فقال أقو

  .قال عبد اهللا قال يل حيىي بن معني ليث أضعف من يزيد بن أيب زياد يزيد فوقه يف احلديث

وروى معاوية بن صاحل بن حيىي قال ليث ضعيف إال أنه يكتب حديثه وقال الفالس وغريه كان حيىي القطان ال حيدث عن ليث وال 
  .وغريه عنهماحجاج بن أرطاة وكان عبد الرمحن حيدث عن سفيان 

  .وقال ابن املديين وغريه مسعت حيىي يقول جمالد أحب إيل من ليث وحجاج

وقال أبو معمر القطيعي كان ابن عيينة يضعف ليث بن أيب سليم وقال أمحد بن سنان مسعت عبد الرمحن يقول ليث وعطاء ويزيد 
ما جلست إىل ليث بن أيب سليم إال مسعت منه ما مل بن أيب زياد ليث أحسنهم حاال عندي حيىي بن سليمان عن ابن إدريس قال 

أمسع منه قال أبو نعيم قال شعبة لليث أين اجتمع لك هؤالء الثالثة عطاء وطاووس وجماهد فقال إذ أبوك يضرب باخلف ليلة عرسه 
وين مسعت حيىي ذكر ليث بن قال قبيصة فقال رجل كان جالساً فما زال شعبة متقيا لليث منذ يومئذ قال عبد امللك أبو احلسن امليم

  .أيب سليم فقال ضعيف احلديث عن طاووس فإذا مجع طاووس وغريه فالزيادة هو ضعيف

مؤمل بن الفضل عن عيسى بن يونس وقلنا له مل مل تسمع من ليث قال قد رأيته كان قد اختلط وكان يصعد املنارة ارتفاع النهار 
 أيب زياد وأبرأ ساحة يكتب حديثه وهو ضعيف احلديث وقال أبو زرعة وغريه ليث فيؤذن وقال أبو حامت ليث أحب إيل من يزيد بن

  .ال يشتغل به هو مضطرب احلديث ال تقوم به حجة

أمحد بن يونس عن فضيل بن عياض قال كان ليث بن أيب سليم أعلم أهل الكوفة باملناسك وقال أبو داود سألت حيىي عن ليث 
  . ال يعرفونفقال ليس به بأس وقال عامة شيوخه
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وقال ابن عدي بعد أن سرد أحاديث منكرة له أحاديث صاحلة غري ما ذكرت وقد روى عنه شعبة والثوري وغريمها من الثقات 
  .ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه

جماهد وقال الربقاين سألت الدارقطين عنه فقال صاحب سنة خيرج حديثه مث قال إمنا أنكروا عليه اجلمع بني عطاء وطاووس و
  .حسب

ثالث : أربع وقيل: قال أبو بكر اخلطيب حدث عنه أيوب السختياين وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف وبني وفاتيهما مخس وقيل
  .اثنتان وسبعون سنة: وقيل

ه وقال مطني مات ليث سنة مثان وثالثني ومئة وقال أبو بكر بن حممويه وابن حبان مات سنة ثالث وأربعني ومئة وقد استشهد ب
البخاري يف صحيحه وروى له مسلم مقرونا بأيب إسحاق الشيباين والباقون من الستة وقد قال عبد الوارث كان ليث من أوعية 

  .العلم وقال أبو بكر بن عياش كان من أكثر الناس صالة وصياما فإذا وقع على شيء مل يرده

  .لون على أيب بكر وعمر أحداًوقال ابن شوذب عن ليث قال أدركت الشيعة األوىل بالكوفة وما يفض

قال ابن حبان ليث بن أيب سليم وامسه أنس ولد بالكوفة وكان معلما ا وكان من العباد ولكن اختلط يف أخر عمره حىت كان ال 
ه يدري ما حيدث به فكان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل ويأيت عن الثقات مبا ليس من حديثهم كل ذلك كان منه يف اختالطه ترك

  .حيىي القطان وابن مهدي وأمحد وابن معني

حدثناه احلسن بن سفيان حدثنا " الزىن يورث الفقر: "روى ليث عن جماهد عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .حرملة حدثنا أبو وهب حدثنا املاضي بن حممد عنه

إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له من العمل ما يكفرها ابتاله اهللا : "وليث عن جماهد عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواه عنه زائدة" باحلزن

مؤمل بن الفضل سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال قد رأيته وكان قد اختلط وكنت رمبا مررت به ارتفاع النهار وهو على 
  .املنارة يؤذن

فزاد فيه " أعتق رقبة"أيب هريرة يف الذي وقع على أهله يف رمضان قال ومن مناكريه روى عبد الوارث عنه عن جماهد وعطاء عن 
  ".فصم شهرين متتابعني"فذكر هذا وأسقط " فأهد بدنة"قال 

  ".ال يركب البحر إال حاج أو معتمر أو غاز"أبو حفص األبار عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 

    

ن عن ليث عن عبد امللك عن عطاء عن ابن عمر أن امرأة قالت يا رسول اهللا ما أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليما
ال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وال تصوم إال بإذنه وال تصدق من بيته إال بإذنه وال خترج "حق الزوج على زوجته قال 

" وإن كان هلا ظاملا" نيب اهللا وإن كان هلا ظاملا قال قالت يا" من بيتها إال بإذنه فإن فعلت لعنتها املالئكة حىت متوت أو تراجع

  .احلديث رواه جرير عن ليث عن عطاء نفسه عن ابن عمر

بعض األئمة حيسن لليث وال يبلغ حديثه مرتبة احلسن بل عداده يف مرتبة الضعيف املقارب فريوى يف الشواهد واالعتبار ويف : قلت
  .الرغائب والفضائل أما يف الواجبات فال
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  -4م، -أبو مالك األشجعي 

  .سعد بن طارق بن أشيم كويف صدوق

  .روى عن أبيه وعبد اهللا بن أيب أوىف وأنس بن مالك وموسى بن طلحة وأيب حازم األشجعي وربعي بن حراش

  .وعنه الثوري وأبو عوانة وحفص بن غياث وخلف بن خليفة وأبو معاوية ويزيد بن هارون وعبيدة بن محيد وعدة

صاحل احلديث يكتب حديثه وقال العقيلي ال يتابع على حديثه يف : ئي ليس به بأس وقال أمحد وحيىي ثقة وقال أبو حامتقال النسا
  .القنوت

  -4م، - العالء 

  .ابن عبد الرمحن بن يعقوب اإلمام احملدث الصدوق أبو شبل املدين موىل احلرقة واحلرقة بطن من جهينة

  .محن صاحب أيب هريرة وأيب السائب موىل هشام بن زهرة ومعبد بن كعب بن مالكحدث عن أنس بن مالك ووالده عبد الر

  .حدث عنه مالك وشعبة وسفيان وإمساعيل بن جعفر والدراوردي وابن إسحاق وابن عيينة وآخرون

شيئاً وقال ابن معني قال أمحد بن حنبل ثقة مل أمسع أحداً يذكره بسوء وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو حامت ما أنكر من حديثه 
  .ليس حديثه حبجة وقال مرة ليس بالقوي قال ابن عدي ما أرى حبديثه بأساً

  .وقال أبو حامت أيضاً صاحل احلديث وقال عباس سئل حيىي عن سهيل والعالء فلم يقو أمرمها

  .وروى عثمان بن سعيد عن حيىي قال سعيد املقربي أوثق من العالء العالء ضعيف

  .حديثه عن درجة احلسن لكن يتجنب ما أنكر عليهال يرتل : قلت

  ".إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه"روى زيد بن أيب أنيسة عنه عن نعيم امر عن ابن عمر مرفوعاً 

  .احلديث تويف العالء سنة مثان وثالثني ومئة" إذا انتصف شعبان فال تصوموا"ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً 

  -4خ، - د بن زياد محم

  .األهلاين حمدث محص وأهلان هو أخو مهدان ابنا مالك بن زيد بن أوسلة القحطاين

  .حدث عن أيب أمامة الباهلي وأيب عنبة اخلوالين وعبد اهللا بن بسر وأيب راشد احلرباين

  .وعنه إمساعيل بن عياش وبقية وحممد بن حرب وعبد اهللا بن سامل وحممد بن محري

  .غريه تويف يف حنو األربعنيوثقه أمحد و

  -ع-يزيد بن عبد اهللا 

  .ابن أسامة بن اهلاد اإلمام احلافظ احلجة أبو عبد اهللا الليثي املدين

  .ابن ابن عم شداد بن اهلاد وكان أعرج من رجليه معا جيمع منهما

  .عداده يف صغار التابعني
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قرظي وله رؤية وحممد بن كعب القرظي وعمارة بن خزمية بن حدث عن عمري موىل أيب اللحم وله صحبة وثعلبة بن أيب مالك ال
ثابت وحممد بن إبراهيم التيمي وأيب مرة موىل أم هاىنء ومعاذ بن رفاعة بن رافع ونافع العمري وحممد بن املنكدر وابن شهاب 

  .وعمرو بن شعيب وحممد بن عمرو بن عطاء وسهيل بن أيب صاحل وأيب إسحاق السبيعي وخلق

 بن سعيد األنصاري وهو من شيوخه ومالك والليث ونافع بن يزيد وعبد العزيز بن أيب حازم وعبد العزيز الدراوردي وعنه حيىي
وموسى بن سرجس وعمرو بن مالك الشرعيب وحيوة بن شريح وبكر بن مضر وسفيان بن عيينة وأبو ضمرة أنس بن عياض 

  .وآخرون

  .روى أمحد بن زهري عن حيىي بن معني ثقةقال أمحد ال أعلم به بأساً وقال النسائي ثقة و

وقال أبو حامت ابن اهلاد أحب إيل من عبد الرمحن بن احلارث وهو وحممد بن عجالن متساويان وهو يعين يزيد يف نفسه ثقة وقال 
  .حممد بن سعد تويف باملدينة سنة تسع وثالثني ومئة قال وكان ثقة كثري احلديث

  -4-يحيى بن الحارث 

  .ري أو عمرو الغساين الذماري مث الدمشقي إمام جامع دمشق وشيخ املقرئنياإلمام الكب

  .وذمار قرية باليمن

    

ولد يف دولة معاوية وقرأ على ابن عامر وبلغنا أيضاً أنه قرأ على واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه وحدث عنه وعن سعيد بن املسيب 
  .عبد اهللا ومكحول وعدةوأيب سالم األسود وأيب األشعث الصنعاين وسامل بن 

تال عليه عراك بن خالد وأيوب بن متيم ومدرك بن أيب سعد والوليد بن مسلم وروى عنه هم واألوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
  .وصدقه بن خالد وصدقة السمني وسويد بن عبد العزيز وحيىي بن محزه وابن شابور

لقراءة يف دهره مات سنة مخس وأربعني ومئة قليل احلديث وقال ابن معني صاحل احلديث وقال ابن سعد ثقة عامل با: قال أبو حامت
  .ليس به بأس قال أيوب بن متيم كان يقف خلف األئمة يرد عليهم ال يستطيع أن يؤم من الكرب قال ابن أيب حامت عاش تسعني سنة

  . آالف ومئتان وستة وعشرونسألت حيىي بن احلارث عن عدد أي القران فعقد بيده سبعة: قال سويد بن عبد العزيز

  -ع- خالد بن مهران 

  .اإلمام احلافظ الثقة أبو املنازل البصري املشهور باحلذاء أحد اإلعالم

رأى أنس بن مالك وروى عن أيب عثمان النهدي وعبد اهللا بن شقيق وعبد الرمحن بن أيب بكرة وعكرمة وابن سريين وأخته حفصة 
  .طائفة سواهمبنت سريين وأيب العالية الرياحي و

حدث عنه حممد بن سريين شيخه وأبو إسحاق الفزاري وبشر بن املفضل واحلمادان وسفيان بن عيينة وخالد بن عبد اهللا الطحان 
  .وشعبة ابن احلجاج ومعتمر بن سليمان وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وخلق كثري

  .احوثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ومجاعة وحديثه يف الصح
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قال أبو حامت الرازي يكتب حديثه وال حيتج به وقال عباد بن عباد أراد شعبة أن يضع من خالد احلذاء فأتيته أنا ومحاد بن زيد 
  .له مالك أجننت أنت أعلم قال وددناه فأمسك: فقلت

م فكأنا أنكرنا حفظه وقال عبد اهللا بن قلت حلماد بن زيد ما خلالد احلذاء يف حديثه قال قدم علينا قدمة من الشا: وقال حيىي بن آدم
أمحد حدثين أيب قال قيل إلمساعيل بن علية يف هذا احلديث فقال كان خالد يرويه فلم يكن يلتفت إليه ضعف ابن علية أمره يعين 

  .احلذاء

د بن إسحاق فإما قال حيىي بن آدم حدثنا عبد اهللا بن نافع القرشي أبو شهاب قال قال يل شعبة عليك حبجاج بن أرطاة وحمم
  .حافظان واكتم علي عند البصريني يف خالد احلذاء وهشام يعين ابن حسان

هذا االجتهاد من شعبة مردود ال يلتفت إليه بل خالد وهشام حمتج ما يف الصحيحني مها أوثق بكثري من حجاج وابن : قلت
  .إسحاق بل ضعف هذين ظاهر ومل يتركا

س يف سوق احلذائني أحيانا فعرف بذلك قاله حممد بن سعد وقال فهد بن حيان مل حيذ خالد قط ومل يكن خالد حذاء بل كان جيل
وإمنا كان يقول احذ على هذا النحو فلقب احلذاء وكان حافظا مهيبا ليس له كتاب قال شعبة قال خالد احلذاء ما كتبت شيئاً قط 

خالد احلذاء يقول ما حذوت نعال وال بعتها ولكن تزوجت امرأة من إال حديثاً طويال فلما حفظته حموته وقال خالد الطحان مسعت 
  .بين جماشع فرتلت عليها يف احلذائني هناك فنسبت إليهم

قال فيه أمحد بن حنبل ثبت وقال النسائي ثقة قال معتمر بن سليمان مسعت أيب ذكر خالدا احلذاء فقال ما عليه لو صنع كما صنع 
  . أخذه وإال سكتطاووس كان جيلس فإذا أيت بشيء

مات سنة : قال ابن سعد كان خالد احلذاء قد استعمل على القبة ودار العشور بالبصرة قال ومات سنة إحدى وأربعني ومائة وقيل
  .اثنتني وأربعني ومائة قاله قريش بن أنس

 الصمد أنبأنا عبد الرمحن بن أمحد حدثنا أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا زكريا العليب أنبأنا عبد األول املاليين أخربتنا بيىب بنت عبد
حيىي ابن حممد بن صاعد حدثنا إسحاق بن شاهني حدثنا خالد بن عبد اهللا حدثنا خالد عن عكرمة عن عائشة أن النيب صلى اهللا 

  ".اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرمبا وضعت الطست حتتها من الدم"عليه وسلم 

  .ة رأت مثل ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فالنه جتده أخرجه البخاري عن ابن شاهنيوزعم أن عائش

  -ع-أبو إسحاق الشيباني 

عمرو اإلمام احلافظ احلجة أبو إسحاق موىل بين شيبان بن ثعلبة الكويف ولد يف : سليمان بن أيب سليمان فريوز ويقال خاقان وقيل
  . عبد اهللا بن أيب أوىف ومسع منهأيام الصحابة كابن عمر وجابر وحلق

    

وحدث عن كبار التابعني يسري بن عمرو وزر بن حبيش وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد والوليد بن العيزار وأيب بردة والشعيب وعبد 
  .الرمحن بن يزيد النخعي وعكرمة وطائفة ويرتل إىل أيب الزناد وأشعث بن أيب الشعثاء

وعاصم األحول ومها من طبقته ومسعر وشعبة وسفيان وإبراهيم بن طهمان وجرير بن عبد احلميد حدث عنه أبو إسحاق السبيعي 
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وابن عيينة وزائدة وعبثر وعبد الواحد بن زياد وهشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش وابن فضيل وحفص بن غياث وخالد بن عبد 
  .متة أصحابه وخلق سواهماهللا وأبو إسحاق الفزاري وأسباط بن حممد وجعفر بن عون وهو خا

  .وكان من أوعية العلم قال أبو إسحاق اجلوزجاين رأيت أمحد بن حنبل يعجبه حديث الشيباين وقال هو أهل أن ال يدع له شيئاً

وقال أبو حامت ثقة صدوق صاحل احلديث وقال أمحد العجلي ثقة من . وروى أمحد بن سعد بن أيب مرمي عن حيىي بن معني ثقة حجة
  .صحاب الشعيبكبار أ

  .قال الواقدي وحيىي بن بكري مات سنة تسع وعشرين ومائة وهذا القول خطأ فاحش

وقال أبو معاوية وحممد بن عبد اهللا بن منري مات سنة تسع وثالثني ومائة فهذا قول متجه وقال اهليثم بن عدي مات لسنتني خلتا من 
  .الثني ومائةخالفة أيب جعفر وقال الفالس والترمذي مات سنة مثان وث

  .وقال البخاري فأبعد مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ومائة

  .حدث عنه السبيعي وجعفر بن عون وبينهما يف املوت حنو من مثانني سنة: قلت

 بن مهدي أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا زيد بن حيىي البيع أنبأنا أبو القاسم أمحد ابن املبارك أنبأنا عاصم بن احلسن أنبأنا أبو عمر
حدثنا احلسني احملاملي حدثنا يوسف حدثنا جرير عن أيب إسحاق الشيباين عن عبد اهللا ابن ذكوان عن عروة عن أيب محيد قال بعث 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً على الصدقة فلما قدم جاء بسواد كثري فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من يتوفاه منه 
ذا يل وهذا لكم حىت ميزه قال فيقولون من أين لك هذا قال أهدي يل قال فجاؤوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا فجعل يقول ه

ما بال أقوام نبعثهم على هذه األعمال فيجيء : "أعطاهم وأخربوه اخلرب فصعد املنرب وهو مغضب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
وهذا لكم فإذا سئل من أين لك هذا؟ قال أهدي يل أفال إن كان صادقا أهدي ذلك له يف أحدهم بالسواد الكثري مث يقول هذا يل 

بيت أمه أو بيت أبيه والذي نفسي بيده ال أبعث رجالً على عمل فيغل منه شيئاً إال جاء به يوم القيامة جيعله على عنقه فلينظر رجل 
  ".اللهم هل بلغت"مث قال ثالث مرات " اة تيعرال جييء يوم القيامة على عنقه بعري يرغو أو بقرة ختور أو ش

  .فقلت أليب محيد أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من يف رسول اهللا إىل أذين

وبه حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وأبو معاوية وأبو أسامة ووكيع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب محيد عن النيب 
  .ه وسلم حنوه البخاري عن يوسف عن أيب أسامهصلى اهللا علي

  -ع-سليمان بن طرخان 

  .اإلمام شيخ اإلسالم أبو املعتمر التيمي البصري نزل يف بين تيم فقيل التيمي

روى عن أنس بن مالك وعن أيب عثمان النهدي وأيب عثمان أخر ويزيد ابن عبد اهللا بن الشخري وطاووس وأيب جملز وحيىي بن يعمر 
ن عبد اهللا املزين واحلسن وطلق بن حبيب وبركة أيب الوليد وثابت وقتادة ورقبة بن مصقلة وأيب نضرة وخلق ويرتل إىل وبكر ب

  .األعمش وحسني ابن قيس الرحيب والربيع بن أنس وكان مقدما يف العلم والعمل

زيد بن زريع وابن املبارك وهشيم وابن حدث عنه أبو إسحاق السبيعي أحد شيوخه وابنه معتمر وشعبة وسفيان ومحاد بن سلمة وي
عيينة وابن علية وعيسى بن يونس وإبراهيم بن سعد وجرير بن عبد احلميد وزهري اجلعفي وحممد بن أيب عدي ومروان بن معاوية 
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صاري وابن فضيل وأسباط بن حممد وحيىي القطان وأبو مهام حممد بن الزبرقان ويوسف بن يعقوب الضبعي ويزيد بن هارون واألن
  .وأبو عاصم وهوذة بن خليفة وخلق سواهم

  .قال علي بن املديين له حنو مائيت حديث

وروى الربيع بن حيىي عن شعبة قال ما رأيت أحداً أصدق من سليمان التيمي رمحه اهللا كان إذا حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .تغري لونه

  .ليمان التيمي يقنيوروى أبو حبر البكراوي عن شعبة قال شك ابن عون وس

    

وقال أمحد بن حنبل هو ثقة وهو أحب إيل يف أيب عثمان النهدي من عاصم األحول وقال حيىي بن معني والنسائي وغريمها ثقة قال 
  .العجلي ثقة من خيار أهل البصرة

و وابنه يدوران بالليل يف املساجد وقال ابن سعد من العباد اتهدين كثري احلديث ثقة يصلي الليل كله بوضوء عشاء اآلخرة وكان ه
  .فيصليان يف هذا املسجد مرة ويف هذا املسجد مرة حىت يصبحا وكان سليمان مائال إىل علي رضي اهللا عنه

وروى نوفل بن مطهر عن ابن املبارك عن سفيان قال حفاظ البصريني ثالثة سليمان التيمي وعاصم األحول وداود بن أيب هند 
  .بن علية قال سليمان التيمي من حفاظ البصرةوعاصم أحفظهم وعن ا

ابن املديين عن حيىي بن سعيد قال ما جلست إىل أحد أخوف هللا من سليمان التيمي ومسعته يقول ذهبوا بصحيفة جابر إىل احلسن 
  .فرواها أو قال فأخذها وذهبوا ا إىل قتادة فأخذها وأتوين ا فلم أردها

مان التيمي أحب إليك يف أيب عثمان أو عاصم قال سليمان وقال أيب ال يبلغ التيمي مرتلة أيوب سئل أيب سلي: قال ابن أيب حامت
  .ويونس وابن عون هم أكرب منه

حممد بن عبد األعلى قال يل معتمر بن سليمان لوال أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أيب مكث أيب أربعني سنة يصوم يوماً ويفطر 
  .وء عشاء اآلخرةيوماً ويصلي صالة الفجر بوض

جرير بن عبد احلميد عن رقبة بن مصقلة قال رأيت رب العزة يف املنام فقال ألكرمن مثوى سليمان التيمي صلى يل الفجر بوضوء 
  .العشاء أربعني سنة

دته عن أيب أمحد الدورقي عن معاذ بن معاذ قال كنت إذا رأيت التيمي كأنه غالم حدث قد أخذ يف العبادة كانوا يرون أنه أخذ عبا
  .عثمان النهدي

  .وروى مثىن بن معاذ عن أبيه قال ما كنت أشبه عبادة سليمان التيمي إال بعبادة الشاب أول ما يدخل يف تلك الشدة واحلدة

 وروى الوليد بن صاحل عن محاد بن سلمة قال ما أتينا سليمان التيمي يف ساعة يطاع اهللا فيها إال وجدناه مطيعاً وكنا نرى أنه ال

  .حيسن يعصي اهللا

وقال أمحد بن حنبل كان حيىي بن سعيد يثين على سليمان التيمي ويقدمه على عاصم األحول وكان عنده عن التيمي عن أنس أربعة 
  .عشر حديثاً ومل يكن يذكر أخباره يعين عن التيمي يف حديث أنس قال ورأيي أن أصل التيمي كان قد ضاع

كان يدعكم تكتبون؟ قال ال أن رد عليه :  التيمي حيدث الشريف والوضيع مخسة مخسة قلتمسعت حيىي يقول كان: ابن املديين



الذهيب-سري أعالم النبالء  995  

إنسان حسبه عليه وكنت أرد عليه وحيسب علي يعين بقوله أرد عليه أين أعيد احلديث آلحفظه فيحسبه عليه حبديث من تلك 
  .اخلمسة

  .اجتمع فيك الشر كلهلو أخذت برخصة كل عامل : قال سليمان التيمي: قال خالد بن احلارث

وروى غسان بن املفضل عن إبراهيم بن إمساعيل قال استعار سليمان التيمي من رجل فروة فلبسها مث ردها قال الرجل فما زلت 
  .أجد فيها ريح املسك

  .وكان بينه وبني رجل تنازع فتناول الرجل سليمان فغمز بطنه فجفت يد الرجل

  . موته يا معتمر حدثين بالرخص لعلي ألقى اهللا تعاىل وأنا حسن الظن بهقال معتمر بن سليمان قال يل أيب عند

وقال األصمعي كنت أمشي مع املعتمر فقال يل مكانك مث قال قال أيب إذا كتبت فال تكتب التيمي وال تكتب املري فإن أيب كان 
الء لبين مرة وهو مرة بن عباد بن ضبيعة بن قيس مكاتبا لبجري بن محران وإن أمي كانت موالة لبين سليم فإن كان أدى الكتابة والو

  .فاكتب القيسي وإن مل يكن أدى الكتابة والوالء لبين سليم وهم من قيس عيالن فاكتب القيسي

وعن سليمان التيمي أنه رمبا أحدث الوضوء يف الليل من غري نوم وذكر جرير بن عبد احلميد أن سليمان التيمي مل متر ساعة قط 
  .دق بشيء فإن مل يكن شيء صلى ركعتنيعليه إال تص

قرأت على إسحاق بن طارق أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أمحد بن حممد التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا 
يصلي العشاء والصبح بن حممد حدثنا أمحد بن احلسني حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا األنصاري قال كان عامة دهر التيمي 

بوضوء واحد وكان يسبح بعد العصر إىل املغرب ويصوم الدهر كذا قال وإمنا املعروف أنه كان يصوم يوماً ويوماً وبه قال الدورقي 
  .حدثين عباس بن الوليد عن حيىي القطان قال خرج سليمان التيمي إىل مكة فكان يصلي الصبح بوضوء عشاء اآلخرة

 عن عبد اهللا بن املبارك أو غريه قال أقام سليمان التيمي أربعني سنة إمام اجلامع بالبصرة يصلي العشاء روى املسيب بن واضح
  .والصبح بوضوء واحد

    

  .مل يضع سليمان التيمي جنبه باألرض عشرين سنة: وعن محاد بن سلمة قال

ل ال تقولو هكذا ال أدري ما يبدو يل من ريب وذكر مردويه عن فضيل بن عياض قال قيل لسليمان التيمي أنت أنت ومن مثلك قا
  .الزمر" وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون: "عز وجل مسعت اهللا يقول

  .وروي عن سليمان التيمي قال إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته

كيك قال مررت على قدري فسلمت ما يب: روى سعيد الكريزي عن سعيد بن عامر الضبعي قال مرض سليمان التيمي فبكى فقيل
  .عليه فأخاف احلساب عليه

أخربنا إسحاق أنبأنا ابن خليل أنبأنا التيمي أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا إسحاق بن أمحد 
يد بن زريع وبشر بن املفضل حدثنا سعيد بن عيسى مسعت مهدي بن هالل يقول أتيت سليمان فوجدت عنده محاد بن زيد ويز

وأصحابنا البصريني فكان ال حيدث أحداً حىت ميتحنه فيقول له الزىن بقدر؟ فإن قال نعم استحلفه إن هذا دينك الذي تدين اهللا به 
  .فإن حلف حدثه مخسة أحاديث
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فجعل يكرر عليه فقال نشدتك قال معاذ بن معاذ كان سليمان التيمي ال يزيد كل واحد منا على مخسة أحاديث وكان معنا رجل 
باهللا أجهمي أنت فقال ما أفطنك من أين تعرفين؟ قال معتمر بن سليمان قال أيب أما واهللا لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن اهللا 

  .ليس بظالم للعبيد

هللا بن حممد أنبأنا حممد بن حممد أخربنا املسلم بن حممد وعبد الرمحن بن أيب عمر ومجاعة إجازة أم مسعوا عمر بن حممد أنبأنا هبة ا
أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد اجلعفي وإسحاق احلريب قاال حدثنا هوذة حدثنا سليمان التيمي عن 

أخرجه " حبهمااللهم إين أحبهما فأ: "أيب عثمان عن أسامة بن زيد قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن ويقول
البخاري والنسائي من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه ورواه سليمان مرة عن أيب متيمة عن أيب عثمان قال مث نظرت فإذا قد 

  .مسعته من أيب عثمان وكتبته

نا أبو علي املقرىء أنبأنا أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي وأنبأنا أمحد بن سالمة وغريه عن التيمي أنبأ
أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن خالد حدثنا احلارث بن حممد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ح وبه قال أبو نعيم وحدثنا حممد بن أمحد 

نيب بن احلسن يف مجاعة قالوا حدثنا أبو مسلم حدثنا معاذ بن عوذ اهللا واللفظ له قاال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال خرج ال
ال دعهم "قال معاذ أال أخرب الناس؟ قال " يا معاذ من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة"صلى اهللا عليه وسلم ومعاذ بالباب فقال 

  .ورواه قتادة عن أنس حنوه" فليتنافسوا يف األعمال فإين أخاف أن يتكلوا

ث وأربعني ومائة وروى أبو داود عن معتمر بن سليمان أنه قال حممد بن سعد تويف سليمان التيمي بالبصرة يف ذي القعدة سنة ثال
  .مات ابن سبع وتسعني سنة

  -ع- زكريا بن أبي زائدة 

  .قاضي الكوفة أبو حيىي اهلمداين الكويف

  .حدث عن الشعيب ومصعب بن شيبة وخالد بن سلمة وسعيد بن أيب بردة ومجاعة

  .ئاً عن الصحابةيعد يف صغار التابعني باإلدراك وإال فما علمت له شي

  .روى عنه ولده احلافظ حيىي وشعبة والثوري وابن املبارك والقطان ووكيع وأبو نعيم وعبيد اهللا

  .قال أمحد ثقة حلو احلديث وقال أبو زرعة صويلح وقال أبو حامت لني احلديث يدلس

  .تويف يف سنة تسع وأربعني ومائة وحديثه قوي: قلت

  -ع-فضيل بن غزوان 

  .مام احملدث الثقة أبو حممد الضيب الكويفابن جرير اإل

  .حدث عن أيب حازم األشجعي وأيب زرعة البجلي وعكرمة وسامل بن عبد اهللا ومجاعة

  .حدث عنه ابنه حممد بن فضيل وجرير بن عبد احلميد وعبد اهللا بن املبارك وإسحاق األزرق وابن منري وحيىي القطان وعدة

  .ة بضع وأربعني ومائةوثقه أمحد بن حنبل وغريه وتويف سن
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  -خ م د س ت- بكر بن عمرو 

  .املعافري املصري أحد األعالم عن أيب عبد الرمحن احلبلي وعكرمة ومشرح بن هاعان

  .حدث عنه حيوة بن شريح وحيىي بن أيوب وابن هليعة والليث وغريهم

  .وكان ثقة ثبتاً فاضالً متأهلا كبري القدر إمام جامع الفسطاط

  -ع-ميد عبد الرحمن بن ح

  .ابن صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين الفقيه

  .حدث عن أبيه والسائب بن يزيد وابن املسيب

    

  .روى عنه صاحل بن كيسان وسليمان بن بالل وحامت بن إمساعيل وابن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وآخرون متفق على توثيقه

  : ابن عمه

  -خ م د س-د بن سهيل عبد المجي

  .روى عن ابن املسيب وأيب سلمة وعبيد اهللا بن عبد اهللا

  .وعنه مالك وسليمان بن بالل والدراوردي وثقه حيىي بن معني

  -بخ د ت ق-ابن عقيل 

دين وأمه هي ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب طالب اهلامشي الطاليب امل: اإلمام احملدث أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عقيل
  .زينب بنت اإلمام علي بن أيب طالب

حدث عن ابن عمر وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك وعبد اهللا بن جعفر وخاله حممد ابن احلنفية وعلي بن احلسني والربيع بنت 
  .معوذ الصحابية وسعيد بن املسيب وطائفة

  .ان بن عيينة وزهري بن معاوية وزهري بن حممد وعدةوعنه الثوري وزائدة وفليح ومحاد بن سلمة وبشر بن املفضل وسفي

احتج به اإلمام أمحد وغريه وقال أبو حامت لني احلديث وقال ابن خزمية ال أحتج به لسوء حفظه وقال الترمذي مسعت حممداً يقول 
ابن املديين مل يدخله كان أمحد وإسحاق واحلميدي حيتجون حبديثه وعن البخاري هو مقارب احلديث وقال ابن معني ضعيف وقال 

  .مالك يف كتبه وكان حيىي بن سعيد القطان ال حيدث عنه وقال أخر كان من العلماء العباد وقال الفسوي صدوق يف حديثه ضعف

  .بعد األربعني ومائة رمحه اهللا: ال يرتقي خربه إىل درحة الصحة واالحتجاج قال خليفة وابن سعد مات ابن عقيل: قلت

  -ع- غالب القطان 
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  .خطاف موىل األمري عبد اهللا بن عامر بن كريز القرشي: هو الفقيه أبو سلمة بن أيب غيالن خطاف بالفتح وقيل

  .مسع احلسن وابن سريين وبكر بن عبد اهللا

  .وعنه ابن علية وبشر بن املفضل وحزم بن أيب حزم وخالد بن عبد الرمحن السلمي

  .ال أعرفهقال أمحد ثقة ثقة وسئل عنه حيىي بن معني فقال 

  -ع-هاشم بن هاشم 

  .ابن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص القرشي الزهري

  .مسع سعيد بن املسيب وعامر بن سعد وعبد اهللا بن وهب بن زمعة

  .وعنه مالك ومروان بن معاوية وابن منري وأبو أسامة ومكي بن إبراهيم ومجاعة

  .وثقه حيىي بن معني بقي إىل سنة سبع وأربعني ومائة

  -ع-ن أبي عبيد يزيد ب

  .املدين من بقايا التابعني الثقات

  .حدث عن مواله سلمة بن األكوع وعن عمري موىل أيب اللحم

  .وعنه حامت بن إمساعيل وحيىي القطان ومحاد بن مسعدة وأبو عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم وآخرون

  .عني ومئةوثقة أبو داود وحديثه من عوايل البخاري الثالثيات تويف سنة سبع وأرب

  إبراهيم بن هرمة

  .شاعر زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهري املدين أحد البلغاء من شعراء الدولتني وكان منقطعا إىل العلوية

شرة قال الدارقطين هو مقدم يف شعراء احملدثني قدمه بعضهم على بشار وقال ابن عائشة وفد ابن هرمه فمدح املنصور فأعطاه ع
  : آالف درهم ومن شعره

  عني جناحا حمام صادفت مطرا  عيني إذ ولت حمولهم كأن

 نازعها الوالدان فانتثرا خرقاء  أو لؤلؤ سلس في عقد جارية

  ابن هبيرة

  .أمري العراقني أبو خالد يزيد بن عمر بن هبرية الفزاري نائب مروان احلمار

  .اً وكان من األكلة وله يف كثرة األكل أخباركان بطالً شجاعاً سائسا جواداً فصيحاً خطيب

هزمته اخلراسانية فدخل إىل واسط فحاصره املنصور مدة مث خدعه املنصور وآمنه ونكث فدخلوا عليه داره فقتلوه صربا وابنه داود 
  .ومماليكه وحاجبه فسجد هللا فرتلوا عليه فهربوه
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انني وعاش مخساً وأربعني سنة قال املدائين كان جسيما كثري األكل وقد كان ويل حلب للوليد بن يزيد مولده يف سنة سبع ومث
  .ضخما طويال شجاعاً خطيباً رزقه يف السنة ست مئة ألف وكان يفرقها يف العلماء والوجوه

قتلنه وعن حممد بن كثري أن السفاح أحل على أخيه أيب جعفر يأمره بقتل ابن هبرية وهو يراجعه لكونه حلف له فكتب إليه وأنبه لي
  .فوىل قتله اهليثم ابن شعبة وقد ويل أبوه أيضاً إمرة العراقني ليزيد بن عبد امللك بعد املئة

قتل يزيد يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني ومائة وكان أبو مسلم اخلراساين هو الذي أغرى السفاح بقتل ابن هبرية وكان ابن هبرية 
  .ب إىل أن بقي يف ثالثةيركب ركبة عظيمة إىل أيب جعفر فنهاه احلاج

  عبد اهللا بن المقفع

    

أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكتاب وأويل اإلنشاء من نظراء عبد احلميد الكاتب وكان من جموس فارس فأسلم على يد األمري 
يأكل ويزمزم عيسى عم السفاح وكتب له واختص به قال اهليثم بن عدي قال له أريد أن أسلم على يدك مبحضر األعيان مث قعد 
  .باوسية فقال ما هذا قال أكره أن أبيت على غري دين وكان ابن املقفع يتهم بالزندقة وهو الذي عرب كليلة ودمنة

  .وروي عن املهدي قال ما وجدت كتاب زندقة إال وأصله ابن املقفع

مه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوابه وغضب املنصور منه ألنه كتب يف توثق عبد اهللا بن علي من املنصور يقول ومىت غدر بع
  .حبس والناس يف حل من بيعته فكتب إىل عامله سفيان املهليب يأمره بقتل ابن املقفع

وكان ابن املقفع مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طيش فكان يقول عن سفيان املهليب ابن املغتلمة فأمر له بتنور فسجر مث قطع أربعته 
بعد األربعني واسم أبيه ذادويه قد : نظر وعاش ستاً وثالثني سنة وأهلك يف سنة مخس وأربعني ومائة وقيلورماها يف التنور وهو ي

  .بل كان يعمل قفاع اخلوص وهي كالقفة: ويل خراج فارس للحجاج فخان فعذبه احلجاج فتقفعت يده وقيل

  .قبيحا أبيتهقيل البن املقفع من أدبك قال نفسي إذا رأيت من أحد حسنا أتيته وإن رأيت 

للخليل كيف رأيته قال علمه أكثر من عقله وسئل هو كيف رأيت اخلليل؟ قال عقله أكثر من : اجتمع باخلليل فلما تفرقا قيل: وقيل
إن وايل البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن املهلب قال يوماً ما ندمت على سكوت قط فقال ابن املقفع فاخلرس زين : علمه وقيل
  .ه مرة ما تقول يف رجل مات عن زوج وزوجة فأحنقهلك وقال ل

قال األصمعي صنف ابن املقفع الدرة اليتيمة اليت ما صنف مثلها ومن قوله شربت من اخلطب ريا ومل أضبط هلا رويا فغاضت مث 
  .فاضت فال هي هي نظاما وال هي غريها كالماً

  -د ت س-محمد بن عبد اهللا 

  . بن أيب طالب اهلامشي احلسين املدين األمري الواثب على املنصور هو وأخوه إبراهيمابن حسن ابن السيد احلسن بن علي

  .حدث عن نافع وأيب الزناد

  .وعنه عبد اهللا بن جعفر املخرمي وعبد العزيز الدراوردي وعبد اهللا بن نافع الصائغ وثقه النسائي وغريه
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ياحا املري وقد قلق لتخلف ابين حسن عن ايء إليه فيقال إن املنصور حج املنصور سنة أربع وأربعني ومائة فاستعمل على املدينة ر
ملا كان حج قبل أيام السفاح كان فيما قال حممد بن عبد اهللا إذ اشتور بنو هاشم مبكة فيمن يعقدون له باخلالفة حني اضطرب أمر 

  .بين أمية كان املنصور ممن بايع يل

ين حسن قال ما يهمك منهما أنا آتيك ما وقال عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد اهللا بن وسأل املنصور زيادا متويل املدينة عن اب
أيب عبيدة بن حممد بن عمار قال استخلف املنصور فلم يكن له هم إال طلب حممد واملسألة عنه فدعا بين هاشم واحداً واحداً خيلو به 

  .ب هذا الشأن قبل اليوم فهو خيافك وهو االن ال يريد لك خالفاًويسأله فيقول يا أمري املؤمنني قد عرف أنك قد عرفته يطل

وأما حسن بن زيد بن حسن فأخربه بأمره وقال ال آمن أن خيرج فاشترى املنصور رقيقاً من العرب فكان يعطي الواحد منهم 
  .البعريين وفرقهم يف طلبه وهو خمتف

تاه فقال إن بين عمنا قد أبوا إال كيدا لنا وهلم شيعة خبراسان وقال لعقبة السندي اخف شخصك واستتر مث ائتين وقت كذا فأ
يكاتبوم ويرسلون إليهم بصدقام فاخرج إليهم بكسوة وألطاف حىت تأتيهم متنكرا فحسهم يل فاشخص حىت تلقى عبد اهللا بن 

بة فلقي عبد اهللا بالكتاب حسن متقشفاً فإن جبهك وهو فاعل فاصرب وعاوده حىت يأنس بك فإذا ظهر لك فاعجل علي فذهب عق
فانتهره وقال ما أعرف هؤالء فلم يزل يعود إليه حىت قبل الكتاب واهلدية فسأله عقبة اجلواب فقال ال أكتب إىل أحد فأنت كتايب 

  .إليهم وأخربهم أن ابين خارجان لوقت كذا وقال فأسرع ا عقبة إىل املنصور

  .كان ابنا حسن منهومني بالصيد: وقيل

دائين قدم حممد بن عبد اهللا يف أربعني رجالً متخفيا فأتى عبد الرمحن بن عثمان فقال له أهلكتين فانزل عندي وفرق وقال امل
  .أصحابك فأىب

  .فقال إنزل يف بين راسب ففعل

    

د اهللا بن حسن مث نزل بعبد اهللا بن سفيان املري أياما وحج املنصور سنة أربعني فأكرم عب: أقام حممد يدعو الناس سراً وقيل: وقيل
قال لعقبة تراء له مث قال يا أبا حممد قد علمت ما أعطيتين من العهود قال إنا على ذلك فتراءى له عقبة وغمزه فأبلس عبد اهللا وقال 

  .أقلين يا أمري املؤمنني أقالك اهللا قال كال وسجنه

  . ما علم وقد خرجا عن يديإنه قال له أرى ابنيك قد استوحشا مين وإين ألحب قرما قال ما يل: وقيل

هم األخوان باغتيال املنصور مبكة وواطأمها قائد كبري ففهم املنصور فتحرز وهرب القائد وحتيل املنصور من زياد فقبض عليه : وقيل
ن املري واستعمل على املدينة حممد بن خالد القسري وبذل له أزيد من مئة ألف دينار إعانة فعجز فعزله برياح بن عثمان بن حيا

وعذب القسري فأخرب رياح بأن حممد بن عبد اهللا يف شعب رضوى من أرض ينبع فندب له عمرو بن عثمان اجلهين فكبسه ليلة ففر 
  : حممد ومعه ولد فوقع من جبل من يد أمه فتقطع وفيه يقول أبوه

 أطراف مرو حداد تنكبه  السربال يشكو الوجى منخرق

 يكره حر الجالدمن  كذاك  الخوف وأزرى به شرده
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  والموت حتم في رقاب العباد  كان في الموت له راحة قد

وتتبع رياح بين حسن واعتقلهم فأخذ حسناً وإبراهيم ابين حسن ومها عما حممد وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن وسليمان بن 
 وعباس بن حسن بن حسن بن حسن داود بن حسن بن حسن وأخاه عبد اهللا وحممدا وإمساعيل وإسحاق أوالد إبراهيم املذكور

وأخاه عليا العابد وقيدهم وشتم ابين حسن على املنرب فسبح الناس وعظموا قوله فقال رياح ألصق اهللا بوجوهكم اهلوان ألكتنب إىل 
ط به الناس خليفتكم غشكم فقالوا ال نسمع منك يا ابن الودة وبادروه يرمونه باحلصباء فرتل واقتحم دار مروان وأغلق عليه فأحا

ورمجوه وشتموه مث إم كفوا ومحلوا آل حسن يف القيود إىل العراق وجعفر الصادق يبكي هلم وأخذ معهم أخوهم من أمهم حممد 
أخذ معهم : جعلوا يف احملامل وال وطاء حتتهم وقيل: ابن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو ابن فاطمة بنت احلسني فقيل

  .ة ومزينةأربع مئة من جهين

قال ابن أيب املوايل وسجنت مع عبد اهللا بن حسن فواىف املنصور الربذة راجعا من حجة فطلب عبد اهللا أن حيضر إليه فأىب ودخلت 
  !.أنا وعنده عمه عيسى بن علي فسلمت قال ال سلم اهللا عليك أين الفاسقان ابنا الفاسق؟

الق وعلي وعلي إن كنت أعرف مكاما فلم يقبل فضربين أربع مئة سوط امرأيت ط: هل ينفعين الصدق؟ قال وما ذاك؟ قلت: قلت
فغاب عقلي ورددت إىل أصحايب مث طلب أخاهم الديباج فحلف له فلم يقبل وضربه مائة سوط وغله فأتى وقد لصق قميصه على 

  .جسمه من الدماء

رأسه وبعثه مع طائفة من الشيعة طافوا به خراسان فأول من مات يف احلبس عبد اهللا أبومها مث مات أخوه حسن مث الديباج فقطع 
  .حيلفون أن هذا رأس حممد بن عبد اهللا بن فاطمة يومهون أنه ابن حسن الذي كانوا جيدون خروجه يف الكتب

نة فنقرت إن املنصور قال حملمد بن إبراهيم بن حسن أنت الديباج األصفر؟ قال نعم قال ألقتلنك قتلة ما مسع ا مث أمر باسطوا: وقيل
  .وأدخل فيها مث سد عليه وهو حي وكان من املالح

  .أنه قتل الديباج حممد بن عبد اهللا أيضاً: وقيل

  .وعن موسى بن عبد اهللا بن حسن قال ما كنا نعرف يف احلبس أوقات الصلوات إال بأجزاء يقرؤها علي بن حسن

  .إن املنصور قتل عبد اهللا بن حسن أيضاً بالسم: وقيل

عيم قال بلغين أن عبيد اهللا بن عمر وابن أيب ذئب وعبد احلميد ابن جعفر دخلوا على حممد بن عبد اهللا وقالوا ما تنتظر وعن أيب ن
  .واهللا ما جند يف هذا البلد أشأم عليها منك

ني نفسا وأما رياح فطلب جعفر الصادق وبين عمه إىل داره فسمع التكبري يف الليل فاختفى رياح فظهر حممد يف مائتني ومخس
  .فأخرج أهل السجن

  .وكان على محار يف أول رجب سنة مخس وأربعني فحبس رياحا ومجاعة

وخطب فقال أما بعد نه كان من أمر هذا الطاغية أيب جعفر ما مل خيف عليكم من بنائه القبة اخلضراء اليت بناها تصغريا لكعبة اهللا 
  .ار اللهم قد فعلوا وفعلوا فأحصهم عددا واقتلهم بددا وال تغادر منهم أحداًوإن أحق الناس بالقيام للدين أبناء املهاجرين واألنص

قال علي بن اجلعد كان املنصور يكتب على ألسن قواده إىل حممد بن عبد اهللا بأم معه فاخرج فقال يثق باحملال وخرج معه مثل ابن 
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  .عجالن وعبد احلميد بن جعفر

    

  .ينة بابن عجالن فسبه وأمر بقطع يدهقال ابن سعد فلما قتل أتى وايل املد

فقال العلماء أصلح اهللا األمري إن هذا فقيه املدينة وعابدها وشبه عليه أنه املهدي فتركه قال ولزم عبيد اهللا بن عمر ضيعة له وخرج 
  .أخواه عبد اهللا وأبو بكر فعفا عنهما املنصور

  .دينة ولزم مالك بيتهواختفى جعفر الصادق مث إن حممداً استعمل عماالً على امل

قال أبو داود كان الثوري يتكلم يف عبد احلميد بن جعفر خلروجه ويقول إن مر بك املهدي وأنت يف البيت فال خترج إليه حىت 
  .جيتمع الناس عليه

ول كيف أبايعك بعث حممد إىل إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب وقد شاخ ليبايعه فقال يا ابن أخي أنت واهللا مقت: وقيل
فارتدع الناس عنه فأتته بنت أخيه معاوية فقالت يا عم إن إخويت قد أسرعوا إىل ابن خاهلم فال تثبط عنه فيقتل هو وأخويت فأىب 

فيقال قتلته فأراد حممد الصالة عليه فقال ابنه تقتل أيب وتصلي عليه فنحاه احلرس وتقدم حممد وكان حممد أسود جسيما فيه متتمة 
خرج قامت قيامة املنصور فقال آلله اذهبوا إىل هذا األمحق عبد اهللا بن علي فله رأي جيد يف احلرب فلما دخلوا قال ألمر ما وملا 

جئتم فما جاء بكم مجيعاً وقد هجرمتوين من دهر قالوا استأذنا أمري املؤمنني فأذن لنا قال ليس ذا بشيء ما اخلرب قالوا خرج حممد 
مة صانعا يعين املنصور قالوا ال ندري قال إن البخل قد قتله فليخرج األموال ويكرم اجلند فإن غلب فما قال فما ترون ابن سال

  .أوشك أن يعود إليه ماله

وجهز املنصور ويل عهده عيسى بن موسى حلرب حممد وكتب إىل حممد حيثه على التوبة ويعده ومينيه فأجابه من املهدي حممد بن 
إىل أن قال فأي األمانات ... وأنا أعرض عليك من األمان مثل ما عرضت فإن احلق حقنا" الكتاب املبنيطسم تلك آيات "عبد اهللا 

  .تعطيين أمان ابن هبرية أم أمان عمك أم أمان أيب مسلم

فأرسل إليه بكتاب مزعج وأخذ جند حممد مكة وجاءه منها عسكر وسار ويل العهد يف أربعة آالف فارس ونفذ إىل أهل املدينة 
يتألفهم فتفلل خلق عن حممد وبادر آخرون إىل خدمة عيسى فأشري على حممد أن يفر إىل مصر فلن يردك أحد عنها فصاح جبري 

  ".رأيتين يف درع حصينة فأولتها املدينة"أعوذ باهللا أن خنرج من املدينة ونيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .فت اآلراء مث حفر خندق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفر فيه بيدهمث إن حممداً استشار أن خيندق على نفسه فاختل

عن عثمان الزبريي قال اجتمع مع حممد مجع مل أر أكثر منه أين ألحسبنا كنا مائة ألف فخطب حممد وقال إن هذا قد قرب وقد 
  .حللتكم من بيعيت قال فتسللوا حىت بقي يف شرذمة وهرب الناس بذراريهم يف اجلبال

م يتعرض عيسى ألذاهم وراسل حممداً يدعوه إىل الطاعة فقال إياك أن يقتلك من يدعوك إىل اهللا فتكون شر قتيل أو تقتله فيكون فل
  .أعظم لوزرك

أن أبيت فإنا نقاتلك على ما قاتل عليه جدك طلحة والزبري على نكث البيعة مث أحاط عيسى باملدينة يف أثناء رمضان : فبعث إليه
 إىل الطاعة ثالثة أيام مث قرب من السور فنادى بنفسه يا أهل املدينة إن اهللا قد حرم الدماء فهلموا إىل األمان وخلوا بيننا ودعا حممداً

وبني هذا فشتموه فانصرف وفعل ذلك من الغد وزحف يف اليوم الثالث وظهر وكرر بذل األمان حملمد فأىب وترجل فقال بعضهم 
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  .مئذإين ألحسبه قتل بيده سبعني يو

وقال عبد احلميد بن جعفر كنا مع حممد يف عدة أصحاب بدر مث تبارز مجاعة وأقبل رجل من جند املنصور عند أحجار الزيت 
فطلب املبارزة فخرج إليه رجل عليه قباء أصفر فقتل اجلندي مث برز أخر فقتله فاعتوره أصحاب عيسى حىت أثبتوه بالسهام ودام 

  .م أصحاب عيسى اخلندق فجازت خيلهمالقتال من بكرة إىل العصر وط

  .له مالك مبا ترى طاقة: قال عبد اهللا بن جعفر حتنط حممد للموت فقلت

  .فاحلق باحلسن بن معاوية نائبك مبكة قال لو رحت لقتل هؤالء فال أرجع وأنت مين يف سعة

    

 وعباس بن عثمان فمقته الناس مث صلى العصر وعرقب ناشده غري واحد اهللا وهو يقول واهللا ال تبتلون يب مرتني مث قتل رياحاً: وقيل
فرسه وعرقب بنو شجاع دوام وكسروا أجفان سيوفهم مث محل هو فهزم القوم مرتني مث استدار بعضهم من ورائه وشد محيد بن 

وجد املوت قحطبة على حممد فقتله وأخذ رأسه وكان مع حممد سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو الفقار فجاءه سهم ف
أعطاه رجالً كان له عليه أربع مئة دينار وقال لن تلقى طالبيا إال وأخذه منك وأعطاك حقك فلما : فكسر السيف ومل يصح بل قيل

  .ويل جعفر بن سليمان املدينة أخذه منه وأعطاه الدين

صلب عدة من : مخسني سنة وقيلوكان مصرع حممد عند أحجار الزيت يف رابع عشر رمضان سنة مخس قال الواقدي عاش ثالثا و
  .أصحابه وطيف بالرأس

قال ابن حزم ذهبت طائفة من اجلارودية أنه مل ميت وال ميوت حىت ميأل األرض عدالً وخلف من األوالد حسنا وعبد اهللا وفاطمة 
  .وزينب

  إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن

  .العلوي الذي خرج بالبصرة زمن خروج أخيه باملدينة

  .احلارث أقبلنا مع إبراهيم من مكة نريد البصرة وحنن عشرة فرتلنا على حيىي بن زيادقال مطهر بن 

وعن إبراهيم قال اضطرين الطلب باملوصل حىت جلست على موائد أيب جعفر وكان قد قدمها يطلبين فتحريت ولفظتين األرض 
  .وضاقت علي ووضع علي األرصاد ودعا يوماً الناس إىل غدائه فدخلت وأكلت

  .ت هلذا ألوان يف اختفائه ورمبا يظفر به بعض األعوان فيطلقه ملا يعلم من ظلم عدوهوجر

  .مث اختفى بالبصرة وهو يدعو إىل نفسه فاستجاب له خلق لشدة بغضهم يف أيب جعفر

أهلها ورموا قال ابن سعد ظهر حممد وغلب على احلرمني فوجه أخاه إبراهيم إىل البصرة فدخلها يف أول رمضان فغلب عليها وبيض 
  .ملا قارب مجعه أربعة آالف شهر أمره ونزل يف دار أيب مروان النيسابوري: السواد فخرج معه عدة علماء وقيل

أتيت إبراهيم وهو مرعوب فأخربته بكتاب أخيه وأنه ظهر باملدينة ويأمره بالظهور فوجم هلا واغتم فأخذت : قال عبد اهللا بن سفيان
  .التغليب والطهوي واملغرية وأنا وخنرج يف الليل إىل السجن فنفتحه ويصبح معك خلق فطابت نفسهأسهل عليه وأقول معك مضاء 

  .وبلغ املنصور فندب جيشا إىل البصرة وسار بنفسه فضبط الكوفة خوفا من وثوب الشيعة
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و يقتل كل من يتهمه وكانت قال أبو احلسن احلذاء ألزم أبو جعفر الناس بالسواد فكنت أرى بعضهم يصبغ باملداد مث أخذ حيبس أ
البيعة يف السر تعمل بالكوفة إلبراهيم وكان باملوصل ألفان ملكان اخلوارج فطلبهم املنصور فقاتلهم بعض من هوى إبراهيم فقتل 

منهم مخس مئة وصار إبراهيم يف أول رمضان إىل مقربة بين يشكر يف بضعة عشر فارسا مث صلى بالناس الصبح يف اجلامع فتحصن 
ه نائب البصرة وكان يتراكك يف أمره حىت متكن إبراهيم مث نزل إليه بأمان فقيده بقيد خفيف وعفا عن األجناد فانتدب حلربه من

جعفر ابن سليمان وأخوه حممد يف ست مئة فارس فأبرز إبراهيم حلرم مضاء يف مخسني مقاتال فهزمهم مضاء وجرح حممد بن 
  .ست مئة ألف ففرقها على عسكره مخسني مخسنيسليمان ووجد إبراهيم يف بيت املال 

  .مث جهز املغرية يف مخسني مقاتال فقدمها وقد التف معه حنو مئتني فهزم متويل األهواز حممد بن حصني واستوىل املغرية على البلد

  .وهم إبراهيم باملسري إىل الكوفة وبعث مجاعة فغلبوا على إقليم فارس واستعمل على واسط هارون العجلي

فجهز املنصور حلربه مخسة آالف فجرت بينهم وقعات حىت كل الفريقان وبقي إبراهيم سائر رمضان ينفذ عماله على البالد 
وحارب فوىل املنصور وحتري وحدث نفسه باهلرب فلما جاء نعي حممد بن عبد اهللا باملدينة رجعت إىل املنصور روحه وفت ذلك يف 

  . باملصلى ويعرف فيه احلزنعضد إبراهيم وت وصلى بالناس العيد

إن املنصور قال ما أدري ما أصنع ما عندي حنو ألفي فارس فمع ابين بالري ثالثون ألفا ومع حممد بن أشعث باملغرب أربعون : وقيل
ألفا ومع عيسى باحلجاز ستة آالف لئن جنوت ال يفارقين ثالثون ألف فارس فما لبث أن أتاه عيسى مؤيدا منصورا فوجهه حلرب 

إبراهيم وأقبل سلم بن قتيبة الباهلي من الري فكاتب أهل البصرة فلحقت به باهلة وسار خازم بن خزمية إىل األهواز وبقي املنصور 
  .كاجلمل اهلائد إىل أن انتصر وقتل إبراهيم فمكث شهرين ال يأوي إىل فراش

    : وواسط واملدائن وهو مطرق يتمثلقال حجاج بن مسلم دخلت عليه تلك األيام وقد جاءه فتق البصرة وفتق فارس 

 الرئيس لمثلها لفعول إن  ونصبت نفسي للرماح دريئة

  .هذا ومئة ألف سيف كامنة حوله بالكوفة ينتظرون صيحة فوجدته صقراً أحوذيا مشمراً

ري وغناء فقال ما أطمع يف وعن والد علي بن املديين قال خرجنا مع إبراهيم فعسكرنا ببا مخرا فطفنا ليلة فسمع إبراهيم أصوات طناب
  .نصر عسكر فيه هذا

  .بل كانوا عشرة آالف وهذا أصح: وعن داود بن جعفر بن سليمان قال أحصي ديوان إبراهيم على مئة ألف مقاتل وقيل

  .وكان مع عيسى بن موسى مخسة عشر ألفاً

  .يسىوأشري على إبراهيم أن يكبس الكوفة ولو فعل لراحت على املنصور فقال بل أبيت ع

إلبراهيم ال تظهر على املنصور حىت تأيت الكوفة فإن ملكتها مل تقم له قائمة وإال فدعين أسري إليها أدعو لك : وعن هرمي قال قلت
سراً مث أجهر فلو مسع املنصور هيعة ا طار إىل حلوان فقال ال نأمن أن جتيبك منهم طائفة فريسل إليهم أبو جعفر خيالً فيطأ الربي 

  !.خرجت لقتال مثل املنصور وتتوقى ذلك؟: الصغري والكبري فتتعرض إلمث فقلتوالنطف و

ملا نزل بامخرا كتب إليه سلم بن قتيبة إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به على املوت فخندق على نفسك فإن أنت مل تفعل فقد 
دق على نفوسنا وحنن ظاهرون وقال بعضهم أعرى أبو جعفر عسكره فخف يف طائفة حىت تأتيه فتأخذ بقفاه فشاور قواده فقالوا خنن
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  .أنأتيه وهو يف أيدينا مىت شئنا

إم : إلبراهيم إن الصف إذا ازم تداعى فاجعلنا كراديس فتنادى أصحابه ال ال وقلت: وعن بعضهم قال التقى اجلمعان فقلت
ريد اخلالفة وتكره القتل وبامخرا على يومني مصبحوك يف أكمل سالح وكراع ومعك عراة فدعنا نبيتهم فقال إين أكره القتل فقال ت

له لو : من الكوفة فالتحم احلرب وازم محيد بن قحطبه فتداعى اجليش فناشدهم عيسى فما أفاد وثبت هو يف مئة فارس فقيل
  .تنحيت قال ال أزول حىت أقتل أو أنصر وال يقال ازم

إنه قال لعيسى إم يقولون إنك القيه وإن لك جولة مث يفيء إليك وكان املنصور يصغي إىل النجوم وال يتأمث من ذلك فيقال 
واهللا ال يراين أهل بييت منهزما فإنا لكذلك : أصحابه قال عيسى فلقد رأيتين وما معي إال ثالثة أو أربعة فقال غالمي عالم تقف قلت

ن صنع اهللا أن أصحابنا ملا ازموا عرض هلم ر إذ صمد ابنا سليمان بن علي إلبراهيم فخرجا من خلفه ولوالمها الفتضحنا وكان م
بل يف سبعني واشتد القتال وتطايرت الرؤوس ومحي : ومل جيدوا خماضة فرجعوا فازم أصحاب إبراهيم وثبت هو يف مخس مئة وقيل

األحزاب "  مقدوراًوكان أمر اهللا قدراً"احلرب إىل أن جاء سهم غرب ال يعرف راميه يف حلق إبراهيم فتنحى وأنزلوه وهو يقول 
أردنا أمراً وأراد اهللا غريه فحماه أصحابه فانكر محيد بن قحطبة اجتماعهم ومحل عليهم فانفرجوا عن إبراهيم فرتل طائفة فاحتزوا 

 رأسه رمحه اهللا وأيت بالرأس إىل عيسى فسجد ونفذه إىل املنصور خلمس بقني من ذي القعدة سنة مخس وأربعني وعاش مثانيا وأربعني

كان عليه زردية فحسر من احلر عن صدره فأصيب وكان قد وصل خلق من املنهزمني إىل الكوفة ويأ املنصور وأعد : سنة وقيل
  : السبق للهرب إىل الري فقال له نوخبت املنجم الظفر لك فما قبل منه فلما كان الفجر أتاه الرأس فتمثل بقول معقر الباقري

 قر عينا باإلياب المسافر كما  فألقت عصاها واستقرت بها النوى

قال خليفة صلى إبراهيم العيد بالناس أربعاً وخرج معه أبو خالد األمحر وهشيم وعباد بن العوام وعيسى بن يونس ويزيد بن هارون 
راهيم إال ابن ومل خيرج شعبة وكان أبو حنيفة يأمر باخلروج قال وحدثين من مسع محاد بن زيد يقول ما بالبصرة إال من تغري أيام إب

  .عون

وحدثين ميسور بن بكر مسع عبد الوارث يقول فأتينا شعبة فقلنا كيف ترى قال أرى أن خترجوا وتعينوه فأتينا هشاما الدستوائي فلم 
  .جيبنا فأتينا سعيد بن أيب عروبة فقال ما أرى بأسا أن يدخل رجل مرتله فإن دخل عليه داخل قاتله

  .يد مسعت شعبة يقول بامخرا بدر الصغرىعمر بن شبة حدثنا خالد بن يز

  .وقال أبو نعيم ملا قتل إبراهيم هرب أهل البصرة برا وحبرا واستخفى الناس وقتل معه األمري بشري الرحال ومجاعة كثرية

ينيون وعرفت اخلزر باختالف األمة فخرجوا من باب األبواب وقتلوا خلقا بأرمينية وسبوا الذرية فلله األمر وتشتت احلس: قلت
  .وهرب إدريس منهم إىل أقصى بالد املغرب مث خرج ابنه هناك مث سم

    

وبقي طائفة من اإلدريسية فتملكوا بعد سنة أربع مئة سنوات ولقيت من أوالدهم جعفر بن حممد اإلدريسي األديب فروى لنا عن 
  .ابن باق

  -ق-الديباج 
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نني عثمان العثماين املدين امللقب بالديباج حلسنه كان جواداً سخيا ذا مروءة أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرو ابن أمري املؤم
  .وسؤدد وحشمة

  .حدث عن أمه فاطمة بنت احلسني الشهيد ونافع وعبد اهللا بن دينار وطائفة

  .وعنه أسامة بن زيد والدراوردي وحممد بن معن وحيىي بن سليم الطائفي وعبد الرمحن بن أيب الزناد لينه البخاري

: وهو عم األخوين ابين حسن لألم فأخذه املنصور لذلك وضربه وقيده فمات يف سجنه باهلامشية سنة مخس وأربعني ومئة وقيل

  .سقاه

. قال النسائي ليس بالقوي قال معن القزاز زعموا أن املنصور قتله وقت خروج حممد بن عبد اهللا  

  -خ م د ت س- عمران بن مسلم 

  .و بكر البصري الصويفالقصري الرباين العابد أب

  .روى عن أنس وعداده يف صغار التابعني: روى عن أيب رجاء العطاردي وإبراهيم التيمي وعطاء وابن سريين واحلسن ونافع وقيل

حدث عنه بشر بن املفضل وحيىي القطان وعثمان بن زائدة وعدة خامتتهم عبد اهللا بن رجاء الغداين إال أنه فيما قال حيىي القطان كان 
  .يرى القدر

  .وثقه أمحد بن حنبل وغريه وذكره ابن عدي يف كامله واستنكر له أحاديث وساقها وعندي أا قوية

  .ويروى عنه أنه عاهد اهللا تعاىل أن ال ينام إال عن غلبة وبعضهم مسى أباه ميسرة

  خالد بن صفوان

صري وقد وفد على عمر بن عبد العزيز ومل أظفر له بوفاة إال ابن األهتم العالمة البليغ فصيح زمانه أبو صفوان املنقري األهتمي الب
  .أنه كان يف أيام التابعني

  .روى عنه شبيب بن شيبة وإبراهيم بن سعد وغريمها

  .وهو القائل ثالثة يعرفون عند ثالثة احلليم عند الغضب والشجاع عند اللقاء والصديق عند النائبة

غرب وال بالقروي املخدج ولكن ما شرفت منابته وطرفت معانيه ولذ على األفواه وحسن وقال أحسن الكالم ما مل يكن بالبدوي امل
  .وكان مشهورا بالبخل رمحه اهللا: يف األمساع وازداد حسنا على ممر السنني حتنحنه الدواة وتقتنيه السراة قلت

  -ع-األعمش 

د األسدي الكاهلي موالهم الكويف احلافظ أصله من نواحي سليمان بن مهران اإلمام شيخ اإلسالم شيخ املقرئني واحملدثني أبو حمم
  .الري

  .محالً: ولد بقرية أمه من أعمال طربستان يف سنة إحدى وستني وقدموا به إىل الكوفة طفال وقيل: فقيل

دلسا قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه وروى عنه وعن عبد اهللا بن أيب أوىف على معىن التدليس فإن الرجل مع إمامته كان م
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وروى عن أيب وائل وزيد بن وهب وأيب عمرو الشيباين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبري وأيب صاحل السمان وجماهد وأيب ظبيان 
وخيثمة بن عبد الرمحن وزر ابن حبيش وعبد الرمحن بن أيب ليلى وكميل بن زياد واملعرور بن سويد والوليد بن عبادة بن الصامت 

 أيب اجلعد وعبد اهللا بن مرة اهلمداين وعمارة بن عمري الليثي وقيس بن أيب حازم وحممد ابن عبد الرمحن بن ومتيم بن سلمة وسامل بن
يزيد النخعي وهالل بن يساف وأيب حازم األشجعي سلمان وأيب العالية الرياحي وإمساعيل بن رجاء وثابت بن عبيد وأيب بشر 

د بن احلصني وسعيد بن عبيدة والشعيب واملنهال بن عمرو وأيب سربة النخعي وحبيب بن أيب ثابت واحلكم وذر بن عبد اهللا وزيا
  .وأيب السفر اهلمداين وعمرو بن مرة وحيىي بن وثاب وخلق كثري من كبار التابعني وغريهم

    

سختياين روى عنه احلكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وحبيب بن أيب ثابت وعاصم بن أيب النجود وأيوب ال
وزيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أيب صاحل وأبان بن تغلب وخالد احلذاء وسليمان التيمي وإمساعيل بن أيب خالد وهم 
كلهم من أقرانه وأبو حنيفة واألوزاعي وسعيد بن أيب عروبة وابن إسحاق وشعبة ومعمر وسفيان وشيبان وجرير بن حازم وزائدة 

بو معاوية وحفص بن غياث وعبد اهللا بن إدريس وعلي بن مسهر ووكيع وأبو أسامه وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد احلميد وأ
وأمحد بن بشري وإسحاق بن يوسف األزرق وسعد بن الصلت وعبد اهللا بن منري وعبد الرمحن بن مغراء وعثام بن علي وحيىي بن 

عبيد وجعفر بن عون واخلرييب وعبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم سعيد األموي وحيىي بن سعيد القطان ويونس ابن بكري ويعلى بن 
  .الفضل بن دكني وخلق كثري أخرهم وفاة حيىي بن هاشم السمسار أحد التلفى وقد قرأ القران على حيىي بن وثاب مقرىء العراق

رأ الكسائي على زائدة حبروف األعمش إنه تال على أيب العالية الرياحي وذلك ممكن قرأ عليه محزه الزيات وزائدة بن قدامة وق: وقيل
قال علي بن املديين له حنو من ألف وثالث مئة حديث قال سفيان بن عيينة كان األعمش أقرأهم لكتاب اهللا وأحفظهم للحديث 

  .وأعلمهم بالفرائض

  .لتكبرية األوىلوقال حيىي القطان هو عالمة اإلسالم قال وكيع بن اجلراح كان األعمش قريباً من سبعني سنة مل تفته ا

وقال عبد اهللا اخلرييب ما خلف األعمش أعبد منه وقال ابن عيينة رأيت األعمش لبس فروا مقلوبا وبتا تسيل خيوطه على رجليه مث 
  .قال أرأيتم لوال أين تعلمت العلم من كان يأتيين لو كنت بقاال كان يقدر الناس أن يشتروا مين

  .ا يقرؤون على حيىي بن وثاب فلما مات أحدقوا يبقال أبو نعيم مسعت األعمش يقول كانو

  .وقال أبو أسامة قال األعمش ما أطفتم بأحد إال محلتموه على الكذب

األشج حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن األعمش قال استعان يب مالك بن احلارث يف حاجة فجئت يف قباء خمرق فقال يل لو لبست 
  . اهللا قال فجعل يقول يف املسجد ما صرت مع سليمان إال غالماًامش فإمنا حاجتك بيد: ثوبا غريه فقلت

قال ابن إدريس سئل األعمش عن حديث فامتنع فلم يزالوا به حىت استخرجوه منه فلما حدث به ضرب مثال فقال جاء قفاف 
  : بدراهم إىل صرييف يريه إياها فلما ذهب يزا وجدها تنقص سبعني فقال

 فريسة من ليث غاب صابأ  عجيبة من ذئب سوء عجبت

 من السود الصالب تنقاها  بكفه سبعين منها فقف
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  عتيق الطير من جو السحاب  أخدع فقد يخدع ويؤخذ فإن

وقال نعيم بن محاد حدثنا ابن عيينة قال لو رأيت األعمش وعليه فرو غليظ وخفان أظنه قال غليظان كأنه إنسان سائل فقال يوماً 
  .م عندي لكنت من بقايل الكوفةلوال القرآن وهذا العل

أخربنا علي بن أمحد يف كتابه أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا عبد الوهاب األمناطي أنبأنا عبد اهللا بن حممد أنبأنا عبيد اهللا بن حبابة حدثنا 
رجت من عنده أبو القاسم البغوي حدثنا حممود بن غيالن حدثنا الفضل بن موسى حدثنا األعمش قال دخلت على جماهد فلما خ

  .تبعين بعض أصحابه فقال مسعت جماهدا يقول لو كانت يب قوة الختلفت إىل هذا يعين األعمش

وبه إىل البغوي حدثين أبو سعيد حدثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي مسعت األعمش يقول انظروا ال تنثروا هذه الدنانري على 
  .الكنائس

  . اخلنازيرومسعته يقول ال تنثروا اللؤلؤ حتت أظالف

وبه حدثين زياد بن أيوب حدثنا أبو سفيان احلمريي عن سفيان بن حسني قال خرج األعمش إىل بعض السواد فأتاه قوم فسألوه 
  !.عن احلديث قال فقال له جلساؤه لو حدثت هؤالء املساكني فقال من يعلق الدر على اخلنازير؟

من ذكر هذا : ال جلست إىل إياس بن معاوية بواسط فذكر حديثاً فقلتحدثنا أبو سعيد األشج حدثنا ابن إدريس عن األعمش ق
  .أتضرب يل هذا املثل تريد أن أكنس الطريق بثويب فال أمر ببعرة وال خنفس إال محلتها؟: فضرب يل مثل رجل من اخلوارج فقلت

  .سرائيلحدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب القمي عن أيب ربعي عن األعمش قال العمالقة حرورية بين إ

حدثين زياد بن أيوب حدثنا ابن أيب زائدة حدثنا األعمش دخل علي إبراهيم يعودين وكان ميازحين فقال أما أنت فتعرف يف مرتلة 
  .أنه ليس من القريتني عظيم

    

  .حدثين حممد بن إسحاق حدثنا ابن عمري مسعت أبا خالد األمحر مسعت األعمش يقول كتبت عن أيب صاحل ألف حديث

ين أبو سعيد حدثنا ابن إدريس قال يل األعمش أما تعجب من عبد امللك بن أجبر قال جاءين رجل فقال إين مل أمرض وأنا حدث
أمحد اهللا على العافية قال أنا أشتهي أن أمرض قال كل مسكا ماحلا واشرب نبيذا مريسا واقعد يف : أشتهي أن أمرض قال فقلت

  . ويقول كأمنا قال له واستشف اهللا عز وجلالشمس واستمرض اهللا فجعل األعمش يضحك

حدثين أبو سعيد حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش قال بلغين أن الرجل إذا نام حىت يصبح يعين مل يصل توركه الشيطان فبال يف 
  .إذنه وأنا أرى أنه قد سلح يف حلقي الليلة وذلك أنه كان يسعل

حممد بن إسحاق على األعمش فكلموه فيه وحنن قعود مث خرج األعمش وتركه يف حدثين صاحل حدثين علي مسعت حيىي يقول دخل 
صار : قال قلت. البيت فلما ذهب قال األعمش قلت له شقيق فقال قل أبو وائل قال وقال زودين من حديثك حىت ايت به املدينة

عت أسامة بن زيد ومسعت عبد اهللا وهم ال حديثي طعاماً وكنت آيت شقيق بن سلمة وبنو عمه يلعبون بالنرد والشطرنج فيقول مس
  .يدرون فيم حنن

حدثنا حممد بن يزيد الكويف أخربنا أبو بكر بن عياش قال كان األعمش إذا حدث ثالثة أحاديث قال قد جاءكم السيل يقول أبو 
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  .بكر وأنا مثل األعمش

ه قد كان يعد من خيار أصحاب عبد اهللا فقال يل أبو أبا وائل قال أما إن: قال وحدثين األعمش قال إبراهيم من تأيت اليوم؟ قلت
  .وائل ما مينعك أن تأتينا فاعتذرت إليه قال أما إنه ما هو بأبغض إيل أن تأتيين

  .له كم أكثر من كنت ترى عند إبراهيم؟ قال ثالثة أربعة اثنني: فقلت

ه فمطرت السماء فرفع رأسه فقال لئن مل تكف حدثنا حممد بن يزيد أخربنا أبو بكر عن األعمش قال خرج مالك إىل مترته ل
  .ألوذينك

  .له أي شيء أردت أن تصنع قال أن ال أدع من يوحده إال قتلته فعلمت أن اهللا حيفظ عبده املؤمن: قال فأمسك املطر فقيل

لألعمش فقال ويل أمه ما حدثنا حممد أخربنا أبو بكر قال يل سفيان التمار أتتين أم األعمش به فأسلمته إيل وهو غالم فذكرت ذلك 
  .أكربه

ابن األعرايب يف معجمه مسعت الدقيقي مسعت علي بن احلسن بن سليمان مسعت أبا معاوية مسعت األعمش يقول تزوج جين إلينا 
  .عمفيكم هذه األهواء؟ قال ن: إيش تشتهون من الطعام قال األرز فأتينا باألرز فجعلت أرى اللقم ترفع وال أرى أحداً قلت: فقلنا

حدثنا حممد بن يزيد حدثنا أبو خالد ذكر األعمش يعين حديث ذاك بال الشيطان يف أذنه فقال ما أرى عيين عمشت إال من كثرة 
  .ما يبول الشيطان يف أذين وما أظنه فعل هذا قط

  .يريد أن األعمش كان صاحب ليل وتعبد: قلت

اً أقرأ لكتاب اهللا وال أجود حديثاً من األعمش وال أفهم وال أسرع حدثنا زياد بن أيوب مسعت هشيما يقول ما رأيت بالكوفة أحد
  .إجابة ملا يسأل عنه من ابن شربمة

حدثين أمحد بن زهري مسعت إبراهيم بن عرعرة مسعت حيىي القطان إذا ذكر األعمش قال كان من النساك وكان حمافظا على الصالة 
  .ن حيىي يلتمس احلائط حىت يقوم يف الصف األوليف مجاعة وعلى الصف األول وهو عالمة اإلسالم وكا

حدثنا علي بن سهل أخربنا عفان أخربنا أبو عوانة قال جاء رقبة إىل األعمش فسأله عن شيء فكلح يف وجهه فقال له رقبة أما واهللا 
  .ما علمتك لدائم القطوب سريع املالل مستخف حبق الزوار لكأمنا تسعط اخلردل إذا سئلت احلكمة

  .ل أبو عوانة كانت لألعمش عندي بضاعة فكنت آتيه فأقول قد رحبت كذا وربح كذا وما حركتهاوبه قا

حدثنا حممد بن هارون أخربنا نعيم بن محاد أخربنا سفيان عن عاصم مسعت القاسم أبا عبد الرمحن يقول ما أحد أعلم حبديث ابن 
ألعمش حيلف أن ال حيدثين ويقول ال أحدث قوما وهذا التركي مسعود من األعمش مث قال نعيم ومسعت ابن املبارك يقول مسعت ا

  .فيهم ومسعت جريراً يقول كنا نرقعها عند األعمش ومل يكن فينا أحفظ من أيب معاوية

  .ومسعت أبن عيينة يقول مسعت األعمش يقول ليس بيننا وبني القوم إال ستر

يعين وعى عنه : أليب معاوية أما أنت فقد ربطت رأس كبشك قلتحدثنا حممود بن غيالن قال قال أبو نعيم مسعت األعمش يقول 
  .علما مجاً

حدثنا حممود بن غيالن أخربنا حيىي بن آدم أخربنا حفص بن غياث مسعت األعمش يقول كنت إذا خلوت بأيب إسحاق حدثنا 
  .حبديث عبد اهللا غضا ليس عليه غبار
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ال آتيك إىل :  األعمش عن حديث فقال ال أجيبك إىل األضحى فقلتحدثنا أبو سعيد األشج أخربنا ابن إدريس قال سألت
  .األضحى

فمكثت حىت حان وقيت ووقته مث أتيت املسجد فلم أكلمه وجلست ناحية وحوله مجاعة وابنه يكتب يف األرض سلوه عن كذا سلوه 
: ي حدث يف جملسك فقال ابن إدريس قلتيا أبا حممد ما هذا الذ: عن كذا فإذا دخل رجل مل يسلم فإذا أراد أن يبزق خرج فقلت

  .نعم فسلم علي سالما مل يكن ليسلمه علي قبل ذلك وساءلين مساءلة مل يكن يسألين عنها

  .وكان يعجبه أن يكون للعريب مرارة

مض حدثنا أبو سعيد أخربنا أبو خالد كنا عند األعمش فسألوه عن حديث فقال البن املختار ترى أحداً من أصحاب احلديث؟ فغ
  .عينيه وقال ما أرى أحداً يا أبا حممد فحدث به

حدثين أبو سعيد أخربنا أبو خالد األمحر مسعت األعمش يقول ما ظنكم برجل أعور عليه قباء وملحفة موردة جالساً مع الشرط 
  .يعين إبراهيم

 زيد لو خرجت قال ويلكم واهللا لألعمش أيام: حدثين أبو سعيد األشج حدثين حممد بن حيىي اجلعفي عن حفص بن غياث قال قيل
  .ما أعرف أحداً أجعل عرضي دونه فكيف أجعل ديين دونه

  .حدثين أبو سعيد أخربنا ابن منري عن األعمش قال كنت آيت جماهداً فيقول لو كنت أطيق املشي جلئتك

  . األعمش يف الفرائضحدثنا حممد بن يزيد أخربنا أبو بكر بن عياش أخربنا مغرية قال ملا مات إبراهيم اختلفت إىل

حدثين ابن زجنوبة أخربنا نعيم بن محاد أخربنا عيسى بن يونس عن األعمش قال إين ألمسع احلديث فأنظر ما يؤخذ منه فأخذه وأدع 
  .سائره

إن أبا داود : جاؤوا إىل األعمش يوماً فخرج وقال لوال أن يف مرتيل من هو أبغض إيل منكم ما خرجت إليكم قيل: قال وكيع
ما تقول يا أبا حممد يف الصالة خلف احلائك؟ فقال ال بأس ا على غري وضوء قال وما تقول يف شهادته؟ : حلائك سأل األعمشا

  .قال يقبل مع عدلني

وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي األعمش ثقة ثبت كان حمدث الكوفة يف زمانه يقال إنه ظهر له أربعة آالف حديث ومل يكن له 
ن يقرىء القرآن وهو رأس فيه وكان فصيحاً وكان أبوه من سيب الديلم وكان عسرا سىيء اخللق وكان ال يلحن كتاب قال وكا

حرفا وكان عاملاً بالفرائض وكان فيه تشيع ومل خيتم عليه سوى ثالثة طلحة بن مصرف وكان أسن منه وأفضل وأبان بن تغلب وأبو 
  .عبيدة بن معن

  .يه تلقينا وإال فقد ختم عليه محزة وغريه عرضاًمراد العجلي أم ختموا عل: قلت

  .مل نر حنن مثل األعمش وما رأيت األغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته: قال عيسى بن يونس

  .كان عزيز النفس قنوعا وله رزق على بيت املال يف الشهر مخسة دنانري قررت له يف أواخر عمره: قلت

راح بن مليح على بيت املال فلما أتاه وكيع ليأخذ قال له ائتين من أبيك بعطائي حىت أحدثك خبمسة وكان والد وكيع وهو اجل
  .أحاديث
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روى علي بن عثام بن علي عن أبيه قال قيل لألعمش أال متوت فنحدث عنك فقال كم من حب أصبهاين قد انكسر على رأسه 
  .كيزان كثرية

ب وزر بن حبيش وإبراهيم النخعي وأنه عرض على أيب عالية الرياحي وعلى جماهد وورد أن األعمش قرأ القرآن على زيد بن وه
  .وعاصم بن دلة وأيب حصني وله قراءة شاذة ليس طريقها باملشهور

قال أبو بكر بن عياش كان األعمش يعرض القرآن فيمسكون عليه املصاحف فال خيطىء يف حرف التبوذكي عن أيب عوانة قال 
إن مل تقضها : له إن يل إليك حاجة قال ما هي قلت: مش مخارا فكنت إذا جئت أخذت بيده فأخرجته إيل فقلتأعطيت امرأة األع

  .أمل علي قال ال أفعل: فال تغضب علي قال ليس قليب يف يدي قلت

  .علي بن سعيد النسوي مسعت أمحد بن حنبل يقول منصور أثبت أهل الكوفة ففي حديث األعمش اضطراب كثري

  . راهويه حدثنا وكيع مسعت األعمش يقول لوال الشهرة لصليت الفجر مث تسحرتإسحاق بن

قال عيسى بن يونس أرسل األمري عيسى بن موسى إىل األعمش بألف درهم وصحيفة ليكتب فيها حديثاً فكتب فيها بسم اهللا 
 أحسن كتاب اهللا فبعث إليه أظننت أين أبيع الرمحن الرحيم وقل هو اهللا أحد ووجه ا إليه فبعث إليه يا ابن الفاعلة ظننت أين ال

  .احلديث

أتى األعمش أضياف فأخرج إليهم رغيفني فأكلومها فدخل فأخرج هلم نصف حبل قت فوضعه على اخلوان : قال عيسى بن يونس
  .وقال أكلتم قوت عيايل فهذا قوت شايت فكلوه

    

قال أتدري أين أنت؟ أنت يف جبانة كذا وال أردك حىت متأل وخرجنا يف جنازة ورجل يقوده فلما رجعنا عدل به فلما أصحر 
ألواحي حديثاً قال اكتب فلما مأل األلواح رده فلما دخل الكوفة دفع ألواحه إلنسان فلما إن انتهى األعمش إىل بابه تعلق به وقال 

  .ب قال أنت أعلم باهللا من أن تكذبخذوا األلواح من الفاسق فقال يا أبا حممد قد فات فلما أيس منه قال كل ما حدثتك به كذ

فأنا أجيئك حبجام ال : لألعمش يا أبا حممد ما مينعك من أخذ شعرك قال كثرة فضول احلجامني قلت: قال عبد اهللا بن إدريس قلت
يب يكلمك حىت تفرغ فأتيت جنيدا احلجام وكان حمدثاً فأوصيته فقال نعم فلما أخذ نصف شعره قال يا أبا حممد كيف حديث حب

  .بن أيب ثابت يف املستحاضة فصاح صيحة وقام يعدو وبقي نصف شعره بعد شهر غري جمزوز مسعها علي بن خشرم منه

" سبحان الذي سخر لنا هذا: "وقال عيسى بن يونس خرج األعمش فإذا جبندي فسخره ليخوض به را فلما ركب األعمش قال

  .املؤمنون". باركاً وأنت خري املرتلنيوقل رب أنزلين مرتالً م"فلما توسط به األعمش قال 

  .مث رمى به

أخربنا إسحاق بن أيب بكر أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا أمحد بن حممد اللبان أنبأنا أبو علي املقرىء أنبأنا أبو نعيم حدثنا أمحد بن 
له : ال قرأت على األعمش فقلتجعفر بن سلم حدثنا األبار حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا زيد بن احلباب عن حسني بن واقد ق

  .كيف رأيت قراءيت قال ما قرأ علي علج أقرأ منك

وبه إىل أيب نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا حممد بن اخلزز الطرباين حدثنا أمحد بن حرب املوصلي حدثنا حممد بن عبيد قال جاء 
فالتفت إلينا األعمش فقال انظروا إليه حليته حتتمل حفظ رجل نبيل كبري اللحية إىل األعمش فسأله عن مسألة خفيفة يف الصالة 
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  .أربعة آالف حديث ومسألته مسألة صبيان الكتاب

  .قال جرير بن عبد احلميد كان األعمش إذا سألوه عن حديث فلم حيفظه جلس يف الشمس فيعرك بيديه عينيه فال يزال حىت يذكره

عمش قال آية التقبل الوسوسة ألن أهل الكتابني ال يدرون ما الوسوسة وذلك إبراهيم بن رستم األصبهاين حدثنا أبو عصمة عن األ
  .ألن أعماهلم ال تصعد إىل السماء

  .عن أيب بكر بن عياش قال رأيت األعمش يلبس قميصاً مقلوباً ويقول الناس جمانني جيعلون اخلشن مقابل جلودهم

ا حبالً للغسيل فقال يا أبة طول كم؟ قال عشرة أذرع قال يف عرض إن األعمش كان له ولد مغفل فقال له اذهب فاشتر لن: وقيل
  .كم؟ قال يف عرض مصيبيت فيك

  ذكر رواية األعمش عن أنس بن مالك

أخربنا بيربس العقيلي وأيوب األسدي قاال أنبأنا حممد بن سعيد الصويف أنبأنا أمحد بن املقرب أنبأنا طراد النقيب أنبأنا علي العيسوي 
 بن عمرو حدثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش قال رأيت أنساً رضي اهللا عنه بال أنبأنا حممد

  .فغسل ذكره غسالً شديداً مث توضأ ومسح على خفيه فصلى بنا وحدثنا يف بيته

  .هذا حديث صاحل اإلسناد بني فيه األعمش أن أنس بن مالك حدثهم يف مرتله

 سالمة كتابة أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم األصبهاين حدثنا حبيب القزاز حدثنا أخربنا أمحد بن
يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا األعمش قال رأيت أنس بن مالك يصلي يف املسجد احلرام إذا رفع 

  .رأسه من الركوع رفع صلبه حىت يستوي بطنه

  .هذا حديث صحيح اإلسناد

وبه إىل أيب نعيم حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أيب حدثنا األعمش عن 
رون أفال تد: "له أبشر باجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس قال تويف رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل

  ".فلعله قد تكلم مبا ال يعنيه أو خبل مبا ال ينفعه

  .غريب يعد يف أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري

وبه قال أبو نعيم حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد املعدل حدثنا عبد اهللا بن حممد املخرمي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا أمحد بن 
ول كان أنس بن مالك مير يب طريف النهار فأقول ال أمسع منك حديثاً خدمت داود احلراين مسعت عيسى بن يونس مسعت األعمش يق

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئت إىل احلجاج حىت والك؟ مث ندمت فصرت أروي عن رجل عنه

    

 وبه إىل أيب نعيم حدثنا وبه حدثنا حممد بن حممد أبو جعفر البغدادي املقرىء حدثنا عبد اهللا بن أيوب القريب حدثنا معاذ بن أسد ح
حممد بن محيد حدثنا جعفر الفريايب حدثنا داود بن خمراق قاال حدثنا الفضل بن موسى حدثنا األعمش عن أنس بن مالك قال كنت 

 إن سبحان اهللا واحلمد: "مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فمر على شجرة يابسة فضرا بعصا كانت يف يده فتناثر الورق فقال

  ".هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب يساقطن الذنوب كما تساقط هذه الشجرة ورقها
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  .هذا حديث غريب ورواته ثقات

وبه حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم القاضي حدثنا علي بن أمحد بن النضر حدثنا عاصم بن علي ح وحدثنا عبد امللك بن احلسن 
 بن يونس قاال حدثنا أبو شهاب عبد ربه احلناط حدثنا األعمش عن أنس قال قال رسول حدثنا أمحد ابن حيىي احللواين حدثنا أمحد

ويل للمالك من اململوك وويل للمملوك من املالك وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الشديد : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".وويل للغين من الفقري وويل للفقري من الغين

ن جعفر حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا حدثنا احلسني ابن حفص حدثنا أبو مسلم قائد األعمش عن األعمش عن وبه حدثنا عبد اهللا ب
يا جربيل هل ترى ربك قال إن بيين وبينه تسعني حجابا من نار أو نور لو دنوت : "أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".من أدناها الحترقت

  . مبعتمدهذا حديث منكر وأبو مسلم ليس

حدثنا احلسني بن حممد الزبريي حدثنا أمحد بن محدون األعمشي وحممد بن إبراهيم قاال حدثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا : وبه
" اخلوارج كالب النار: "حدثنا سعيد بن الصباح حدثنا الثوري عن األعمش عن ابن أيب أوىف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إسحاق األزرق عن األعمشهذا رواه الناس عن 

  .وقد طلب األعمش وكتب العلم بالكوفة قبل موت عبد اهللا بن أيب أوىف بأعوام وهو معه ببلده فما أبعد أن يكون مسع منه

أخربنا عبد : قرأت هذه األحاديث السبعة على إسحاق بن النحاس أخربكم ابن خليل أنبأنا أبو املكارم فذكرها ومن أعلى روايته
بن حممد واملسلم بن عالن وأمحد بن عبد السالم إذنا قالوا أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا حممد بن حممد بن الرمحن 

غيالن أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا حممد بن سليمان الواسطي وحممد بن خالد بن يزيد اآلجري قاال أنبأنا أبو نعيم حدثنا األعمش 
ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان وال اللقمة : " أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن أيب صاحل عن

  ".واللقمتان ولكن املسكني الذي ال يسأل الناس ومل يفطن مبكانه فيعطى

بن عمر األرموي أنبأنا أبو احلسني بن أخربنا أمحد بن املؤيد السهروردي أنبأنا أمحد بن صرما والفتح بن عبد اهللا ببغداد أنبأنا حممد 
النقور أنبأنا علي بن عمر احلريب حدثنا أمحد بن احلسن الصويف حدثنا حيىي ابن معني حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب 

 أبو داود عن أخرجه" من أقال مسلما عثرته أقاله اهللا يوم القيامة: "صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حيىي

أخربنا أبو الغنائم بن حماسن أنبأنا جدي ألمي عبد اهللا بن أيب نصر القاضي سنة عشرين وست مئة أنبأنا عيسى بن أمحد الدوشايب 
بو أنبأنا احلسني بن علي بن البسري أنبأنا عبد اهللا بن حيىي السكري أنبأنا إمساعيل ابن حممد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أ

  ".معاوية عن األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال قال عمر ال أويت مبحل وال حملل له إال رمجتهما

كتب إيل عبد اهللا بن حيىي اجلزائري أنبأنا إبراهيم بن بركات أنبأنا أبو القاسم احلافظ أنبأنا علي بن إبراهيم احلسيين أنبأنا أمحد بن 
امللك بن عمر أنبأنا علي بن عمر احلافظ حدثنا أبو القاسم هبة اهللا بن جعفر املقرىء حدثنا حممد بن علي احلافظ أخربين عبد 

يوسف بن يعقوب حدثنا إدريس بن علي حدثنا السندي بن عبدويه حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور بن املعتمر عن األعمش 
يا علي أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال "ليه وسلم يقول عن عدي بن ثابت عن زر عن علي مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع
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  ".منافق

  .وهذا وقع أعلى من هذا خبمس درجات يف جزء الذهلي وغريه

: فقيل" إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيالً"جعفر بن حممد بن عمران حدثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش مسعت أنساً يقرأ 

  .فقال أقوم وأصوب واحد"  قيالوأقوم"له يا أبا محزه 

    

ويقال إن األعمش كان رمبا خرج إليهم وعلى كتفه مئزر العجني وإنه لبس مرة فروا مقلوبا فقال له قائل يا أبا حممد لو لبستها 
  .وصوفها إىل داحل كان أدفأ لك قال كنت أشرت على الكبش ذه املشورة

  .ربعني ومئة بالكوفةقالوا مات األعمش يف ربيع األول سنة مثان وأ

ومات معه فيها شيخ املدينة جعفر بن حممد الصادق وشيخ مصر عمرو بن احلارث الفقيه وشيخ محص حممد بن الوليد الزبيدي 
  .وشيخ واسط العوام ابن حوشب وقاضي الكوفة ومفتيها حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى

ا نصر اهللا بن عبد الرمحن أنبأنا أبو سعيد بن خشيش أنبأنا أبو علي بن شاذان قرأت على احلسن بن علي أنبأنا سامل بن احلسن أنبأن
أنبأنا عثمان ابن أمحد حدثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي حدثنا حفص بن غياث قال أتيت أنا وصاحب يل إىل األعمش نسمع منه 

تعلمتم الكالم أما واهللا ما كان الذين مضوا هكذا فخرج إلينا وعليه فروة مقلوبة قد أدخل رأسه فيها فقال لنا تعلمتم السمت 
وأجاف الباب أو قال يا جارية أجيفي الباب مث خرج إلينا فقال هل تدرون ما قالت األذن قالت لوال أين أخاف أن أقمع باجلواب 

  .لطلت كما يكول الكساء قال حفص فكم من كلمة أغاظين صاحبها منعين أن أجيبه قول األعمش

ان بن قدامة القاضي أنبأنا جعفر اهلمداين أنبأنا السلفي أنبأنا املبارك بن عبد اجلبار أنبأنا العتيقي أنبأنا أبو بكر حممد بن أخربنا سليم
لألعمش لو أدركت عليا قاتلت معه قال ال وال أسأل عنه ال أقاتل : عدي حدثنا أبو عبيد حممد بن علي مسعت أبا داود يقول قيل

  !.ه فكيف ديين دونه؟مع أحد أجعل عرضي دون

قال أبو احلسني بن املنادي قد رأى أنساً إال أنه مل يسمع منه ورأى أبا بكرة الثقفي وأخذ له بركابه فقال له يا بين إمنا أكرمت ربك 
  .عز وجل

  .مل يصح هذا: قلت

  . إال استغنائي بأصحايبروى أمحد بن عبد العزيز األنصاري عن وكيع عن األعمش قال رأيت أنساً وما منعين أن أمسع منه

  .وقال القاسم بن عبد الرمحن ورأى األعمش هذا الشيخ أعلم الناس بقول ابن مسعود

  .وعن ابن عيينة سبق األعمش الناس بأربع كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض وذكر خصلة أخرى

  .قال هشيم ما رأيت بالكوفة أحداً كان أقرأ من األعمش

  . زهري بن معاوية ما أدركت أحداً أعقل من األعمش ومغريةوقال

  .وقال أمحد أبو إسحاق واألعمش رجال أهل الكوفة

  .قال أبو داود السجستاين عند شعبة عن األعمش حنو من مخس مئة حديث أخطأ فيها يف أكثر من عشرة أحاديث

  .وكان عند وكيع عنه مثان مئة وسفيان أعلمهم باألعمش
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 خلف التيمي عن أيب بكر بن عياش قال كنا نسمي األعمش سيد احملدثني كنا جنيء إليه إذا فرغنا من الدوران فيقول قال حممد بن
عند من كنتم فنقول عند فالن فيقول طبل خمرق ويقول عند من كنتم فنقول عند فالن فيقول طري طيار ونقول عند فالن فيقول 

ماً ال خيرج شيئاً إال أكلتموه فأخرج شيئاً فأكلناه وأخرج فأكلناه فدخل فأخرج فتيتا دف وكان خيرج إلينا شيئاً فنأكله فقلنا يو
فشربناه فدخل وأخرج إجانة وقتاً وقال فعل اهللا بكم وفعل أكلتم قويت وقوت املرأة وشربتم فتيتها هذا علف الشاة قال فمكثنا 

  .ن جيلس إليه حىت كلمه لناثالثني يوماً ال نكتب عنه فزعا منه حىت كلمنا إنسانا عطارا كا

قال أبو خالد األمحر سئل األعمش عن حديث فقال البن املختار ترى أحداً من أصحاب احلديث فغمض عينيه وقال ال أرى أحداً 
  .يا أبا حممد فحدث به

  .روى الكوسج عن ابن معني قال األعمش ثقة وقال النسائي ثقة ثبت

  . يسند احلديث ألحد إال يل ألنه كان يعجب يبروى شريك عن األعمش قال مل يكن إبراهيم

  .قال أبو عوانة وعبد اهللا بن داود مات األعمش سنة سبع وأربعني ومئة

  .وقال وكيع واجلمهور سنة مثان زاد أبو نعيم يف ربيع األول وهو ابن مثان ومثانني سنة

  ذكر أصحاب األعمش

  . القطانمنهم سفيان وشعبة وحيىي: الطبقة األوىل: قال النسائي

  .زائدة وحيىي بن أيب زائدة وحفص بن غياث: الطقبة الثانية

  .أبو معاوية وجرير بن عبد احلميد وأبو عوانة: الطبقة الثالثة

  .ابن املبارك وفضيل بن عياض وقطبة بن عبد العزيز ومفضل بن مهلهل وداود الطائي: الطبقة الرابعة

 يونس ووكيع ومحيد بن عبد الرمحن الرؤاسي وعبد اهللا بن داود والفضل بن موسى عبد اهللا بن إدريس وعيسى بن: الطبقة اخلامسه
  .وزهري بن معاوية

    

  .عبد الواحد بن زياد وأبو أسامة وعبد اهللا بن منري: الطقبة السادسة

  .عبيدة بن محيد وعبدة بن سليمان: الطبقة السابعة

  -ت-الكلبي 

  .ب بن بشر الكليب املفسرالعالمة األخباري أبو النضر حممد بن السائ

  .وكان أيضاً رأساً يف األنساب إال أنه شيعي متروك احلديث

  .يروي عنه ولده هشام وطائفة

  .أخذ عن أيب صاحل وجرير والفرزدق ومجاعة وكان الثوري يروي عنه ويدلسه فيقول حدثنا أبو النضر تويف سنة ست وأربعني ومئة

  -4م، - عمرو بن قيس 
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  .بزاز احلافظ من أولياء اهللالكويف املالئي ال

  .حدث عن عكرمة واحلكم بن عتيبة وعطاء ومصعب بن سعد وعطية العويف وأيب إسحاق السبيعي وليس هو باملكثر

حدث عنه سفيان الثوري وصحبه زماناً وأبو خالد األمحر واحملاريب وسعد بن الصلت وأسباط بن حممد وعمر بن شبيب املسلي 
  .وآخرون

  . ثقة مأمون وذكره الثوري فأثىن عليه:قال أبو زرعة

عمرو بن قيس هو الذي أدبين علمين قراءة القرآن والفرائض : حدثنا حممد بن بشر حدثنا احملاريب قال يل الثوري: جعفر بن كزال
دته يف مسجد وكنت أطلبه يف سوقه فإن مل أجده ففي بيته إما يصلي أو يقرأ يف املصحف كأنه يبادر أمراً يفوته فإن مل أجده وج

  .قاعداً يبكي وأجده يف املقربة ينوح على نفسه

وملا مات غلق أهل الكوفة أبوام وخرجوا جبنازته فلما أخرجوه إىل اجلبال وبرزوا بسريره وكان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان 
 عمرو بن قيس وإذا الربية مملوءة من طري التيمي تقدم أبو حيان فكرب عليه أربعاً ومسعوا صائحاً يصيح قد جاء احملسن قد جاء احملسن

  .أبيض مل ير على خلقتها وحسنها فعجب الناس فقال أبو حيان من أي شيء تعجبون هذه مالئكة جاءت فشهدت عمراً

وقال إسحاق بن موسى اخلطمي حدثنا أبو خالد األمحر قال كان عمرو ابن قيس مؤاجر نفسه من بعض التجار فمات بالشام فرأوا 
اء مملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض فلما صلي عليه فقدوا فكتب صاحب الربيد بذلك إىل األمري عيسى بن موسى فقال الصحر

كان يقرىء الناس فيقعد بني يدي الطالب : البن شربمة كيف مل تكونوا تذكرون يل هذا؟ قال كان يقول ال تذكروين عنده وقيل
  .ال ما أغفل هؤالء عما أعد هلم وعنه قال إذا اشتغلت بنفسك ذهلت عن الناسكان إذا نظر إىل أهل السوق بكى وق: وقيل

  -ع-بريد بن عبد اهللا 

  .ابن أيب بردة بن أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن حضار احملدث أبو بردة األشعري الكويف

  .حدث عن جده وعن احلسن وعطاء بن أيب رباح

 بن غياث وأبو نعيم وأبو أسامة وعدد كثري وهو صدوق احتجابه يف الصحيحني وعنه السفيانان وابن املبارك وأبو معاوية وحفص
  .وقال أبو حامت ال حيتج به وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو حامت أيضاً ليس باملتني يكتب حديثه

  .وقال الفالس مل أمسع حيىي وعبد الرمحن حيدثان عنه بشيء قط

  .ل أمحد بن حنبل يروي مناكري طلحة بن حيىي أحب إيل منهوقال ابن معني والعجلي وغريمها ثقة وقا

ومل يرو عنه أحد أكثر من أيب أسامة " إذا أراد اهللا بأمة خرياً قبض نبيها"وقال ابن عدي مل أجد يف حديثه ما أنكره سوى حديث 
  .وأحاديثه عنه مستقيمة وأرجو إن ال يكون به بأس

  .أحاديث يف الصحاحتويف سنة نيف وأربعني ومئة وله عدة : قلت

  -4- بهز بن حكيم 
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  .ابن معاوية بن حيدة اإلمام احملدث أبو عبد امللك القشريي البصري

  .له عدة أحاديث عن أبيه عن جده وعن زرارة بن أوىف

  .وعنه احلمادان وحيىي القطان وروح وأبو أسامة وأبو عاصم واألنصاري ومكي بن إبراهيم وعدة

ود والنسائي وقال أبو داود أيضاً هو عندي حجة وقال البخاري خيتلفون يف ز وقال احلاكم هي وثقه ابن معني وعلي وأبو دا
  .نسخة شاذة

  .وقال ابن حبان خيطىء كثرياً وهو ممن أستخري اهللا فيه

  .وقال أمحد بن بشري رأيته يلعب بالشطرنج وقال أبو حامت ال حيتج به

  .وقال اخلطيب روى عنه الزهري

  .اخلمسني ومئةتويف قبل : قلت

  -ع-حاتم بن أبي صغيرة 

  .اإلمام الصدوق أبو يونس القشريي موالهم البصري من نبالء املشايخ

  .حدث عن عطاء بن أيب رباح وابن أيب مليكة وطبقتهما

  .وعنه ابن املبارك وحيىي القطان وخالد بن احلارث وروح بن عبادة وحممد بن عبد اهللا األنصاري

  .ني ومئةبقي إىل قريب سنة مخس

  -ع- حبيب 

  .املعلم من موايل معقل بن يسار وهو ابن أيب قريبة دينار يكن أبا حممد من ثقات البصريني

    

  .حدث عن احلسن وعطاء وعمرو بن شعيب

  .روى عنه محاد بن سلمة ويزيد بن زريع وعبد الوهاب الثقفي وعبد الوارث وآخرون

ئي ليس بالقوي وأما أمحد بن حنبل فقال ما أصح حديثه وقال ابن معني وأبو زرعة كان حيىي القطان ال يروي عنه وقال النسا: قيل
  .ثقة

  .حبيب بن أيب بقية فاهللا أعلم: حبيب بن زائدة وقيل: هو حبيب بن زيد وقيل: وقيل

  الطبقة الخامسه

  من التابعين

  -ع-جعفر بن محمد 
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 وسلم وسبطه وحمبوبه احلسني بن أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب ابن علي بن الشهيد أيب عبد اهللا رحيانة النيب صلى اهللا عليه
طالب عبد مناف بن شيبة وهو عبد املطلب ابن هاشم وامسه عمرو بن عبد مناف بن قصي اإلمام الصادق شيخ بين هاشم أبو عبد 

بن حممد بن أيب بكر التيمي وأمها هي أمساء اهللا القرشي اهلامشي العلوي النبوي املدين أحد األعالم وأمه هي أم فروة بنت القاسم 
  .بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وهلذا كان يقول ولدين أبو بكر الصديق مرتني

وكان يغضب من الرافضة وميقتهم إذا علم أم يتعرضون جلده أيب بكر ظاهرا وباطنا هذا ال ريب فيه ولكن الرافضة قوم جهلة قد 
  . هلمهوى م اهلوى يف اهلاوية فبعدا

  .ولد سنة مثانني ورأى بعض الصحابة أحسبه رأى أنس بن مالك وسهل ابن سعد

حدث عن أبيه أيب جعفر الباقر وعبيد اهللا بن أيب رافع وعروة بن الزبري وعطاء بن أيب رباح وروايته عنه يف مسلم وجده القاسم بن 
غريهم وليس هو باملكثر إال عن أبيه وكانا من جلة علماء حممد ونافع العمري وحممد بن املنكدر والزهري ومسلم بن أيب مرمي و

  .املدينة

حدث عنه ابنه موسى الكاظم وحيىي بن سعيد األنصاري ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ومها أكرب منه وأبو حنيفة وأبان بن تغلب وابن 
ك وإمساعيل بن جعفر ووهب بن خالد وحامت جريج ومعاوية ابن عمار الدهين وابن إسحاق يف طافة من أقرانه وسفيان وشعبة ومال

بن إمساعيل وسليمان بن بالل وسفيان بن عيينة واحلسن بن صاحل واحلسن بن عياش أخو أيب بكر وزهري بن حممد وحفص بن غياث 
راوردي وزيد بن حسن األمناطي وسعيد بن سفيان األسلمي وعبد اهللا بن ميمون وعبد العزيز بن عمران الزهري وعبد العزيز الد

وعبد الوهاب الثقفي وعثمان بن فرقد وحممد بن ثابت البناين وحممد بن ميمون الزعفراين ومسلم الزجني وحيىي القطان وأبو عاصم 
  .النبيل وآخرون

  .قال مصعب بن عبد اهللا مسعت الدراوردي يقول مل يرو مالك عن جعفر حىت ظهر أمر بين العباس

قال علي عن حيىي بن سعيد قال أملى علي جعفر بن حممد احلديث الطويل يعين يف احلج مث قال مصعب كان مالك يضمه إىل أخر و
  .قال ويف نفسي منه شيء جمالد أحب إيل منه

هذه من زلقات حيىي القطان بل أمجع أئمة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من جمالد ومل يلتفتوا إىل قول حيىي وقال إسحاق بن : قلت
قطان جعفر ما كان كذوباً وقال إسحاق بن راهوية قلت للشافعي يف مناظرة جرت كيف جعفر بن حممد عندك؟ حكيم قال حيىي ال

قال ثقة وروى عباس عن حيىي ابن معني جعفر بن حممد ثقة مأمون وروى أمحد بن زهري والدارمي وأمحد ابن أيب مرمي عن حيىي ثقة 
ال أريده فقال إن :  سعيد عن حديثه فقال مل ال تسألين عن حديث جعفر قلتوزاد ابن أيب مرمي عن حيىي كنت ال أسأل حيىي ابن

كان حيفظ فحديث أبيه املسند يعين حديث جابر يف احلج مث قال حيىي بن معني وخرج حفص بن غياث إىل عبادان وهو موضع 
يد وجعفر بن حممد فقال أما أشعث فهو رباط فاجتمع إليه البصريون فقالوا ال حتدثنا عن ثالثة أشعث بن عبد امللك وعمرو بن عب

  .لكم وأما عمرو فأنتم أعلم به وأما جعفر فلو كنتم بالكوفة ألخذتكم النعال املطرقة

قال ابن أيب حامت مسعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن حممد عن أبيه وسهيل عن أبيه والعالء عن أبيه أيها أصح؟ قال ال يقرن جعفر 
  .إىل هؤالء

  . يقول جعفر ال يسأل عن مثلهومسعت أبا حامت
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جعفر ثقة صدوق ما هو يف الثبت كشعبة وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق وهو يف وزن ابن أيب ذئب وحنوه وغالب رواياته : قلت
  .عن أبيه مراسيل

ثقات الناس قال أبو أمحد بن عدي له حديث كثري عن أبيه عن جابر وعن آبائه ونسخ ألهل البيت وقد حدث عنه األئمة وهو من 
  .كما قال ابن معني

وعن عمرو بن أيب املقدام قال كنت إذا نظرت إىل جعفر بن حممد علمت أنه من ساللة النبيني قد رأيته واقفا عند اجلمرة يقول 
  .سلوين سلوين

    

  .حديثيوعن صاحل بن أيب األسود مسعت جعفر بن حممد يقول سلوين قبل أن تفقدوين فإنه ال حيدثكم أحد بعدي مبثل 

ابن عقدة احلافظ حدثنا جعفر بن حممد بن حسني بن حازم حدثين إبراهيم بن حممد الرماين أبو جنيح مسعت حسن بن زياد مسعت 
أبا حنيفة وسئل من أفقه من رأيت؟ قال ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن حممد ملا أقدمه املنصور احلرية بعث إيل فقال يا أبا حنيفة 

وا جبعفر ابن حممد فهىيء له من مسائلك الصعاب فهيأت له أربعني مسألة مث أتيت أبا جعفر وجعفر جالس عن ميينه إن الناس قد فتن
فلما بصرت ما دخلين جلعفر من اهليبة ما ال يدخلين أليب جعفر فسلمت وأذن يل فجلست مث التفت إيل جعفر فقال يا أبا عبد اهللا 

أتبعها قد أتانا مث قال يا أبا حنيفة هات من مسائلك نسأل أبا عبد اهللا فابتدأت أسأله فكان تعرف هذا قال نعم هذا أبو حنيفة مث 
يقول يف املسألة أنتم تقولون فيها كذا وكذا وأهل املدينة يقولون كذا وكذا وحنن نقول كذا وكذا فرمبا تابعنا ورمبا تابع أهل املدينة 

لة ما أخرم منها مسألة مث قال أبو حنيفة أليس قد روينا إن أعلم الناس أعلمهم ورمبا خالفنا مجيعاً حىت أتيت على أربعني مسأ
  .باختالف الناس

علي بن اجلعد عن زهري بن معاوية قال قال أيب جلعفر بن حممد إن يل جارا يزعم أنك تربأ من أيب بكر وعمر فقال جعفر برىء اهللا 
  . أيب بكر ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إىل خايل عبد الرمحن بن القاسممن جارك واهللا إين ألرجو أن ينفعين اهللا بقرابيت من

حدثونا عن جعفر بن حممد ومل أمسعه منه قال كان آل أيب بكر يدعون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آل : قال ابن عيينة
  . عن أبيه حنو ذلكرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى ابن أيب عمر العدين وغريه عن جعفر بن حممد

حممد بن فضيل عن سامل بن أيب حفصة قال سألت أبا جعفر وابنه جعفرا عن أيب بكر وعمر فقال يا سامل توهلما وابرأ من عدومها 
فإما كانا إمامي هدى مث قال جعفر يا سامل أيسب الرجل جده أبو بكر جدي ال نالتين شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم 

  . مل أكن أتوالمها وأبرأ من عدومهاالقيامة إن

وقال حفص بن غياث مسعت جعفر بن حممد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إال وأنا أرجو من شفاعة أيب بكر مثله لقد ولدين 
  .مرتني

د الصمد بن علي أنبأنا كتب إيل عبد املنعم بن حيىي الزهري وطائفة قالوا أنبأنا داود بن أمحد أنبأنا حممد بن عمر القاضي أنبأنا عب
أبو احلسن الدارقطين حدثنا أمحد بن حممد بن إمساعيل األدمي حدثنا حممد بن احلسني احلنيين حدثنا خملد بن أيب قريش الطحان 
حلي حدثنا عبد اجلبار بن العباس اهلمداين أن جعفر بن حممد أتاهم وهم يريدون أن يرحتلوا من املدينة فقال إنكم إن شاء اهللا من صا

أهل مصركم فأبلغوهم عين من زعم أين إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء ومن زعم أين أبرأ من أيب بكر وعمر فأنا منه 
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  .بريء

وبه عن الدارقطين حدثنا إمساعيل الصفار حدثنا أبو حيىي جعفر بن حممد الرازي حدثنا علي بن حممد الطنافسي حدثنا حنان بن 
  .حممد وسئل عن أيب بكر وعمر فقال إنك تسألين عن رجلني قد أكال من مثار اجلنةسدير مسعت جعفر بن 

وبه حدثنا احلسني بن إمساعيل حدثنا حممود بن خداش حدثنا أسباط بن حممد حدثنا عمرو بن قيس املالئي مسعت جعفر بن حممد 
  .يقول برىء اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر

  . الصادق وأشهد باهللا إنه لبار يف قوله غري منافق ألحد فقبح اهللا الرافضةهذا القول متواتر عن جعفر: قلت

  .وروى معبد بن راشد عن معاوية بن عمار سألت جعفر بن حممد عن القرآن فقال ليس خبالق وال خملوق ولكنه كالم اهللا

  .ا أعلم منامحاد بن زيد عن أيوب مسعت جعفرا يقول إنا واهللا ال نعلم كل ما يسألوننا عنه ولغرين

حممد بن عمران بن أيب ليلى عن مسلمة بن جعفر األمحسي قلت جلعفر ابن حممد إن قوما يزعمون إن من طلق ثالثا جبهالة رد إىل 
  .السنة جتعلوا واحدة يرووا عنكم قال معاذ اهللا ما هذا من قولنا من طلق ثالثا فهو كما قال

بن حممد قال من صلى على حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أهل بيته مئة مرة قضى سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار عن جعفر 
  .اهللا له مئة حاجة

    

أجاز لنا أمحد بن سالمة عن أيب املكارم اللبان أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا حممد بن 
 غزوان حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن حممد قال ملا قال له سفيان ال أقوم حىت حتدثين العباس حدثين حممد بن عبد الرمحن بن

قال أما إين أحدثك وما كثرة احلديث لك خبري يا سفيان إذا أنعم اهللا عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من احلمد والشكر 
م وإذا استبطأت الرزق فأكثر من االستغفار فإن اهللا قال يف كتابه إبراهي" لئن شكرمت ألزيدنكم"عليها فإن اهللا قال يف كتابه 

يا سفيان إذا حزبك أمر من السلطان . نوح اآلية..." استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال"
جلنة فعقد سفيان بيده وقال ثالث وأي ثالث قال أو غريه فأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا فإا مفتاح الفرج وكرت من كرت ا

  .جعفر عقلها واهللا أبو عبد اهللا ولينفعنه اهللا ا

  .حكاية حسنة إن مل يكن ابن غزوان وضعها فإنه كذاب: قلت

ن وبه قال أبو نعيم حدثنا أبو أمحد الغطريفي حدثنا حممد بن أمحد بن مكرم الضيب حدثنا علي بن عبد احلميد حدثنا موسى ب
مسعود حدثنا سفيان قال دخلت على جعفر بن حممد وعليه جبة خز دكناء وكساء خز أيدجاين فجعلت أنظر إليه تعجبا فقال ما 

يا ابن رسول اهللا ليس هذا من لباسك وال لباس آبائك فقال كان ذاك زمانا مقترا وكانوا يعملون على قدر : لك يا ثوري قلت
 كل شيء فيه عزاليه مث حسر عن ردن جبته فإذا فيها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل إقتاره وإفقاره وهذا زمان قد أسبل

كان جعفر يقول كيف أعتذر وقد احتججت وكيف : وقال لبسنا هذا هللا وهذا لكم فما كان هللا أخفيناه وما كان لكم أبديناه وقيل
  . جعفر بن حممد يطعم حىت ال يبقى لعياله شيءأحتج وقد علمت؟ روى حيىي بن أيب بكري عن هياج بن بسطام قال كان

  .عن بعض أصحاب جعفر بن حممد عن جعفر وسئل مل حرم اهللا الربا قال لئال يتمانع الناس املعروف

  .وعن هشام بن عباد مسعت جعفر بن حممد يقول الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إىل السالطني فاموهم
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اين حدثنا أمحد بن زيد بن اجلريش حدثنا الرياشي حدثنا األصمعي قال قال جعفر بن حممد الصالة قربان كل تقي وبه حدثنا الطرب
واحلج جهاد كل ضعيف وزكاة البدن الصيام والداعي بال عمل كالرامي بال وتر واسترتلوا الرزق بالصدقة وحصنوا أموالكم 

قلة العيال أحد اليسارين ومن أحزن والديه فقد عقهما ومن ضرب بيده على بالزكاة وما عال من اقتصد والتقدير نصف العيش و
فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره والصنيعة ال تكون صنيعة إال عند ذي حسب أو دين واهللا يرتل الصرب على قدر املصيبة ويرتل 

  .الرزق على قدر املؤنة ومن قدر معيشته رزقه اهللا ومن بذر معيشته حرمه اهللا

جل عن بعض أصحاب جعفر بن حممد قال رأيت جعفرا يوصي موسى يعين ابنه يا بين من قنع مبا قسم له استغىن ومن مد وعن ر
عينيه إىل ما يف يد غريه مات فقريا ومن مل يرض مبا قسم له ام اهللا يف قضائه ومن استصغر زلة غريه استعظم زلة نفسه ومن كشف 

البغي قتل به ومن احتفر بئرا ألخيه أوقعه اهللا فيه ومن داخل السفهاء حقر ومن حجاب غريه انكشفت عورته ومن سل سيف 
خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء ام يا بين إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك وإياك والدخول فيما ال يعنيك فتذل 

سالم فاشيا وللمعروف آمرا وعن املنكر ناهيا وملن لذلك يا بين قل احلق لك وعليك تستشار من بني أقربائك كن للقرآن تاليا ولإل
قطعك واصال وملن سكت عنك مبتدئا وملن سألك معطيا وإياك والنميمة فإا تزرع الشحناء يف القلوب وإياك والتعرض لعيوب 

دن أصوال ولألصول الناس فمرتلة املتعرض لعيوب الناس كمرتلة اهلدف إذا طلبت اجلود فعليك مبعادنه فإن للجود معادن وللمعا
فروعا وللفروع مثرا وال يطيب مثر إال بفرع وال فرع إال بأصل وال أصل إال مبعدن طيب زر األخيار وال تزر الفجار فإم صخرة ال 

  .يتفجر ماؤها وشجرة ال خيضر ورقها وأرض ال يظهر عشبها

 من الصمت وال عدو أضر من اجلهل وال داء أدوأ عن عائذ بن حبيب قال جعفر بن حممد ال زاد أفضل من التقوى وال شيء أحسن
  .من الكذب

  .وعن حيىي بن الفرات أن جعفر الصادق قال ال يتم املعروف إال بثالثة بتعجيله وتصغريه وستره

    

د بن علي كتب إيل أمحد بن أيب اخلري عن أيب املكارم اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا أمحد بن جعفر بن سلم حدثنا أمح
األبار حدثنا منصور ابن أيب مزاحم حدثنا عنبسة اخلثعمي وكان من األخيار مسعت جعفر بن حممد يقول إياكم واخلصومة يف الدين 

  .فإا تشغل القلب وتورث النفاق

  .بابرةويروى أن أبا جعفر املنصور وقع عليه ذباب فذبه عنه فأحل فقال جلعفر مل خلق اهللا الذباب قال ليذل به اجل

وعن جعفر بن حممد إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك فال تغنم فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة عجلت وإن كان على غري ما 
  .يقول كانت حسنة مل تعملها

  .قال موسى عليه السالم يا رب أسألك إال يذكرين أحد إال خبري قال ما فعلت ذلك بنفسي

مد بن عطاف أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي حدثين احلميدي أنبأنا احلسني بن حممد أخربنا وحدثنا عن سعيد بن حممد بن حم
املالكي القيسي مبصر أنبأنا عبد الكرمي بن أمحد بن أيب جدار أخربنا أبو علي احلسن بن رخيم حدثنا هارون بن أيب اهليذام أنبأنا 

ل قدمت مكة فإذا أنا بأيب عبد اهللا جعفر بن حممد قد أناخ سويد بن سعيد قال قال اخلليل بن أمحد مسعت سفيان الثوري يقو
يا ابن رسول اهللا مل جعل املوقف من وراء احلرم ومل يصري يف املشعر احلرام فقال الكعبة بيت اهللا واحلرم حجابه : باألبطح فقلت
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م من الباب الثاين وهو املزدلفة فلما نظر واملوقف بابه فلما قصده الوافدون أوقفهم بالباب يتضرعون فلما أذن هلم يف الدخول أدناه
إىل كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رمحهم فلما رمحهم أمرهم بتقريب قربام فلما قربوا قربام وقضوا تفثهم وتطهروا من 

 ضيافة اهللا وال الذنوب اليت كانت حجابا بينه وبينهم أمرهم بزيارة بيته على طهارة قال فلم كره الصوم أيام التشريق قال ألم يف
جعلت فداك فما بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهي خرق ال تنقع شيئاً قال : جيب على الضيف أن يصوم عند من أضافه قلت

  .ذاك مثل رجل بينه وبني رجل جرم فهو يتعلق به ويطوف حوله رجاء أن يهب له ذلك ذاك اجلرم

  .حلمد هللا الذي حرمه من دنياه ما بذل ألجله دينهومن بليغ قول جعفر وذكر له خبل املنصور فقال ا

أخربنا علي بن أمحد يف كتابه أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا حممد بن عبد الباقي األنصاري أنبأنا أبو احلسني بن املهتدي باهللا أنبأنا عبيد 
لصفار عن الفضل بن الربيع عن أبيه قال اهللا بن أمحد الصيدالين حدثنا أبو طالب علي بن أمحد الكاتب حدثنا عيسى بن أيب حرب ا

أجب أمري املؤمنني فتطهر ولبس ثيابا : دعاين املنصور فقال إن جعفر ابن حممد يلحد يف سلطاين قتلين اهللا إن مل أقتله فأتيته فقلت
مرحبا : ن جملسه فتلقاه وقالأحسبه قال جددا فأقبلت به فاستأذنت له فقال أدخله قتلين اهللا إن مل أقتله فلما نظر إليه مقبالً قام م

بالنقي الساحة الربيء من الدغل واخليانة أخي وابن عمي فأقعده معه على سريره وأقبل عليه بوجهه وسأله عن حاله مث قال سلين 
ج فيه عن حاجتك فقال أهل مكة واملدينة قد تأخر عطاؤهم فتأمر هلم به قال أفعل مث قال يا جارية ائتين بالتحفة فأتته مبدهن زجا

يا ابن رسول اهللا أتيت بك وال أشك أنه قاتلك فكان منه ما رأيت وقد رأيتك حترك : غالية فغلفه بيده وانصرف فاتبعته فقلت
اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام واكنفين بركنك الذي ال يرام واحفظين بقدرتك : شفتيك بشيء عند الدخول فما هو قال قلت

 رب كم من نعمة أنعمت ا علي قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتين ا قل هلا عندك صربي علي وال لكين وأنت رجائي
فيا من قل عند نعمته شكري فلم حيرمين ويا من قل عند بليته صربي فلم خيذلين ويا من رآين على املعاصي فلم يفضحين وياذا النعم 

ا أعين على ديين بدنيا وعلى أخريت بتقوى واحفظين فيما غبت عنه وال تكلين اليت ال حتصى أبدا وياذا املعروف الذي ال ينقطع أبد
إىل نفسي فيما خطرت يا من ال تضره الذنوب وال تنقصه املغفرة اغفر يل ما ال يضرك وأعطين ما ال ينقصك يا وهاب أسألك فرجا 

  .قريباً وصربا مجيال والعافية من مجيع الباليا وشكر العافية

    

قع لنا من حديث جعفر الصادق ما أنبأنا اإلمام أبو حممد بن قدامة احلاكم وطائفة قالوا أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا أمحد بن فأعلى ما ي
احلسن أنبأنا أبو حممد اجلوهري أنبأنا أبو بكر القطيعي حدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن حممد حدثين أيب قال 

 ما أصنع باوس فقام عبد الرمحن بن عوف قائما فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عمر بن اخلطاب ما أدرى
  ".سنوا م سنة أهل الكتاب"

  .هذا حديث عال يف إسناده انقطاع

ن حممد ومجاعة أخربنا أبو املعايل أمحد بن املؤيد أنبأنا زكريا بن علي بن حسان ح وأنبأنا أمحد بن حممد وحممد بن إبراهيم وعلي ب
قالوا أنبأنا أبو املنجى عبد اهللا بن عمر قاال أنبأنا عبد األول بن عيسى قال أخربتنا أم الفضل بيىب بنت عبد الصمد اهلرمثية أنبأنا عبد 

ر أن الرمحن بن أمحد األنصاري أنبأنا عبد اهللا بن حممد حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثين مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جاب
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا كرب ثالثا ويقول
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يصنع ذلك ثالث مرات ويصنع على املروة مثل ذلك وكان إذا نزل من الصفا مشى حىت إذا انصبت " وهو على كل شيء قدير
  . خيرج منه رواه مسلمقدماه يف بطن الوادي سعى حىت

وبه إىل عبد الرمحن بن أمحد حدثنا حيىي بن حممد حدثنا عبد الوهاب بن فليح املقرىء مبكة حدثنا عبد اهللا بن ميمون القداح عن 
 ال يؤمن مؤمن حىت يؤمن بالقدر كله حىت: "جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه

هذا حديث غريب فيه نكارة تفرد به القداح وقد قال البخاري ذاهب احلديث أخرجه أبو عيسى عن زياد بن حيىي عنه فوقع بدال 
  .بعلو درجة

د مر أن مولده سنة مثانني أرخه اجلعايب وأبو قال املدائين وشباب العصفري وعدة مات جعفر الصادق يف سنة مثان وأربعني ومئة وق
  .بكر بن منجويه وأبو القاسم الاللكائي فيكون عمره مثانيا وستني سنة رمحه اهللا

  .مل خيرج له البخاري يف الصحيح بل يف كتاب األدب وغريه

لف حممداً وعليا وفاطمة فكان حملمد وله عدة أوالد أقدمهم إمساعيل بن جعفر ومات شاباً يف حياة أبيه سنة مثان وثالثني ومئة وخ
من الولد جعفر وإمساعيل فقط فولد جعفر حممداً وأمحد درج ومل يعقب فولد حملمد بن جعفر جعفر وإمساعيل وأمحد وحسن فولد 

ىي حلسن جعفر الذي مات مبصر سنة ثالث وتسعني ومئتني وخلف ابنه حممداً فجاءه مخسة بنني وولد إلمساعيل بن حممد أمحد وحي
وحممد وعلي درج ومل يعقب فولد ألمحد مجاعة بنني منهم إمساعيل بن أمحد املتوىف مبصر سنة مخس وعشرين وثالث مئة فبنو حممد 

بن إمساعيل بن جعفر عدد كثري كانوا مبصر وبدمشق قد استوعبهم الشريف العابد أبو احلسني حممد بن علي بن احلسني بن أمحد بن 
اعيل بن جعفر الصادق ويعرف هذا بأخي حمسن كان يسكن بباب توما مات قبل األربع مئة وذكر منهم إمساعيل بن حممد بن إمس

قوما بالكوفة وبالغ يف نفي عبيد اهللا املهدي من إن يكون من هذا النسب الشريف وألف كتابا يف أنه دعي وأن حنلته خبيثة مدارها 
  .على املخرقة والزندقة

  : دق فأجلهم وأشرفهم ابنهرجعنا إىل تتمة آل جعفر الصا

  -ت ق- موسى الكاظم 

  .اإلمام القدوة السيد أبو احلسن العلوي والد اإلمام علي بن موسى الرضى مدين نزل بغداد

  .إنه روى عن عبد اهللا بن دينار وعبد امللك بن قدامة: وحدث بأحاديث عن أبيه وقيل

 بن جعفر وحممد بن جعفر وحممد بن صدقة العنربي وصاحل بن يزيد حدث عنه أوالده علي وإبراهيم وإمساعيل وحسني وأخواه علي
  .وروايته يسرية ألنه مات قبل أوان الرواية رمحه اهللا

  .ذكره أبو حامت فقال ثقة صدوق إمام من أئمة املسلمني

  .قلت له عند الترمذي وابن ماجه حديثان

  .إنه ولد سنة مثان وعشرين ومئة باملدينة: قيل

مه املهدي بغداد ورده مث قدمها وأقام ببغداد يف أيام الرشيد قدم يف صحبة الرشيد سنة تسع وسبعني ومئة وحبسه قال اخلطيب أقد
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  .ا إىل إن تويف يف حمبسه

مث قال اخلطيب أنبأنا احلسن بن أيب بكر أنبأنا احلسن بن حممد بن حيىي العلوي حدثين جدي حيىي بن احلسن بن عبيد اهللا بن احلسني 
  . بن احلسني قال كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصاحل من عبادته واجتهادهبن علي

    

روى أصحابنا أنه دخل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسجد سجدة يف أول الليل فسمع وهو يقول يف سجوده عظم 
  .صبحالذنب عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل املغفرة فجعل يرددها حىت أ

وكان سخياً كرمياً يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار وكان يصر الصرر بثالث مئة دينار وأربع مئة ومئتني 
  .مث يقسمها باملدينة فمن جاءته صرة استغىن حكاية منقطعة مع إن حيىي بن احلسن متهم

لو أتيت موسى : بن عبد اهللا البكري قال قدمت املدينة أطلب ا دينا فقلتمث قال حيىي هذا حدثنا إمساعيل بن يعقوب حدثنا حممد 
بن جعفر فشكوت إليه فأتيته بنقمى يف ضيعته فخرج إيل وأكلت معه فذكرت له قصيت فأعطاين ثالث مئة دينار مث قال حيىي وذكر 

  .له بعض حاشيته دعنا نقتله فنهاهم وزجرهميل غري واحد أن رجالً من آل عمر كان باملدينة يؤذيه ويشتم عليا وكان قد قال 

وذكر له أن العمري يزدرع بأرض فركب إليه يف مزرعته فوجده فدخل حبماره فصاح العمري ال توطىء زرعنا فوطىء باحلمار 
 حىت وصل إليه فرتل عنده وضاحكه وقال كم غرمت يف زرعك هذا قال مئة دينار قال فكم ترجو قال ال أعلم الغيب وأرجو إن

  .جييئين مئتا دينار فأعطاه ثالث مئة دينار

وقال هذا زرعك على حاله فقام العمري فقبل رأسه وقال اهللا أعلم حيث جيعل رساالته وجعل له كل وقت فقال أبو احلسن خلاصته 
  .الذين أرادوا قتل العمري إميا هو خري ما أردمت أو ما أردت إن اصلح أمره ذا املقدار

  .غاية احللم والسماحةإن صحت فهذا : قلت

قال أبو عبد اهللا احملاملي حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد حدثين حممد بن احلسني الكناين الليثي حدثين عيسى بن حممد بن مغيث القرشي 
 ويف وبلغ تسعني سنة قال زرعت بطيخا وقثاء وقرعا باجلوانية فلما قرب اخلري بيتين اجلراد فأتى على الزرع كله وكنت غرمت عليه

أصبحت كالصرمي قال وكم : مثن مجلني مئة وعشرين دينارا فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر فسلم مث قال أيش حالك فقلت
  .يا مبارك ادخل وادع يل فيها فدخل ودعا: مئة وعشرين دينارا مع مثن اجلملني وقلت: غرمت فيه قلت

مث علقت عليه اجلملني وسقيته فجعل اهللا فيها الربكة زكت " ا ببقايا املصائبمتسكو: "وحدثين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .فبعت منها بعشرة آالف

الصويل حدثنا عون بن حممد مسعت إسحاق املوصلي غري مرة يقول حدثين الفضل بن الربيع عن أبيه قال ملا حبس املهدي موسى بن 
حممد قال الربيع فأرسل إيل " ن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكمفهل عسيتم إ"جعفر رأى يف النوم عليا يقول يا حممد 

ليالً فراعين فجئته فإذا هو يقرأ هذه اآليه وكان أحسن الناس صوتاً وقال علي مبوسى بن جعفر فجئته به فعانقه وأجلسه إىل جنبه 
رج علي أو على أحد من ولدي فقال ال واهللا ال فعلت ذلك وقال يا أبا احلسن إين رأيت أمري املؤمنني يقرأ علي كذا فتؤمين أن خت

وال هو من شأين قال صدقت يا ربيع أعطه ثالثة آالف دينار ورده إىل أهله إىل املدينة فأحكمت أمره ليالً فما أصبح إال وهو يف 
  .الطريق خوف العوائق
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سني ابن القاسم حدثين أمحد بن وهب أخربين عبد الرمحن وقال اخلطيب أنبأنا أبو العالء الواسطي حدثنا عمر بن شاهني حدثنا احل
بن صاحل األزدي قال حج الرشيد فأتى قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر فقال السالم عليك يا رسول اهللا يا ابن 

  . يا أبا احلسن حقاًعم افتخارا على من حوله فدنا موسى وقال السالم عليك يا ابة فتغري وجه هارون وقال هذا الفخر

قال حيىي بن احلسن العلوي حدثين عمار بن أبان قال حبس موسى بن جعفر عند السندي بن شاهك فسألته أخته أن توىل حبسه 
وكانت تدين ففعل فكانت على خدمته فحكى لنا أا قالت كان إذا صلى العتمة محد اهللا وجمده ودعاه فلم يزل كذلك حىت يزول 

 الليل قام يصلي حىت يصلي الصبح مث يذكر حىت تطلع الشمس مث يقعد إىل ارتفاع الضحى مث يتهيأ ويستاك ويأكل مث الليل فإذا زال
  .يرقد إىل قبل الزوال مث يتوضأ ويصلي العصر مث يذكر يف القبلة حىت يصلي املغرب مث يصلي ما بني املغرب إىل العتمة

  .بدا صاحلاًفكانت تقول خاب قوم تعرضوا هلذا الرجل وكان ع

بعث موسى الكاظم إىل الرشيد برسالة من احلبس يقول إنه لن ينقضي عين يوم من البالء إال انقضى عنك معه يوم من الرخاء : وقيل
  .حىت نفضي مجيعاً إىل يوم ليس له انقضاء خيسر فيه املبطلون

    

ىل مجاعة من العدول من الكرخ فأدخلناهم عليه وعن عبد السالم بن السندي قال كان موسى عندنا حمبوسا فلما مات بعثنا إ
  .فأشهدناهم على موته ودفن يف مقابر الشونيزية

له مشهد عظيم مشهور ببغداد دفن معه فيه حفيده اجلواد ولولده علي بن موسى مشهد عظيم بطوس وكانت وفاة موسى : قلت
دة أوالد اجلميع من إماء علي والعباس وإمساعيل الكاظم يف رجب سنة ثالث ومثانني ومئة عاش مخساً ومخسني سنة وخلف ع

وجعفر وهارون وحسن وأمحد وحممد وعبيد اهللا ومحزه وزيد وإسحاق وعبد اهللا واحلسني وفضل وسليمان سوى البنات مسى 
  .اجلميع الزبري يف النسب

  - خت4-أشعث بن عبد اهللا 

  .أشعث البصري وأشعث األعمى وأشعث األزدي وأشعث احلمليابن جابر األزدي مث احلداين البصري األعمى وهو الذي يقال له 

  .روى عن أنس بن مالك وذلك يف سنن أيب داود وعن احلسن وشهر بن حوشب وحممد بن سريين

وعنه سبطه نصر بن علي اجلهضمي الكبري جد احلافظ نصر بن علي احلافظ وروى عنه أيضاً معمر وشعبة وحيىي بن سعيد 
  .واألنصاري وآخرون

ن من علماء البصرة كأشعث احلمراين وهو صاحل احلديث وقد وثقه النسائي وغريه ويف حديثه وهم أورده العقيلي يف الضعفاء وكا
  .وقال الدارقطين يعترب به

ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ "معمر عن األشعث عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".عامة الوسواس منهفيه فإن 

مراده بالوسواس أن يصيبه مس من اجلان ومنه مسي املسرف يف املاء موسوساً شبه بانون وال سيما إذا كرب أحدهم للفريضة : قلت
  .عافاهم اهللا تعاىل
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  -م ت س ق-أشعث بن سوار 

  . القاصالكندي الكويف النجار التوابييت األفرق وهو الذي يقال له صاحب التوابيت وهو أشعث

  .وهو موىل ثقيف وهو األثرم وهو قاضي األهواز

  .حدث عن الشعيب وعكرمة واحلسن وابن سريين

  .حدث عنه شعبة وعبثر بن القاسم وهشيم وحفص بن غياث وعبد اهللا بن منري ويزيد بن هارون وعدة

  .روى له مسلم متابعة وقد حدث عنه من شيوخه أبو إسحاق السبيعي

  .ى لني فيهوكان أحد العلماء عل

قال الثوري هو أثبت من جمالد وقال حيىي القطان هو عندي دون ابن إسحاق وقال أبو زرعة لني وقال ابن خراش وغريه هو أضعف 
  .األشاعثة

وقال النسائي ضعيف وأما ابن عدي فقال مل أجد له حديثاً منكرا إمنا يغلط يف األسانيد وروى عباس عن حيىي ضعيف وروى ابن 
ن حيىي أشعث بن سوار ثقة وقال أمحد بن حنبل هو أمثل من حممد بن سامل وقال حممد بن مثىن ما مسعت حيىي وعبد الدورقي ع

  .الرمحن حيدثان عن أشعث ابن سوار بشيء قط وقال ابن حبان فاحش اخلطأ كثري الوهم وقال الدارقطين ضعيف يعترب به

  .ن النساء ونرمي عن الصبيانأشعث بن سوار عن أيب الزبري عن جابر قال كنا نليب ع

فسجد من خلفه ومل يسجد هو مث صلى يوماً " النجم"قال أبو مهام الدالل كان أشعث بن سوار على قضاء األهواز فصلى م فقرأ 
  .فسجد وما سجدوا" إذا السماء انشقت"فقرأ 

  .ق والعدةشعبة عن أشعث بن سوار عن الشعيب عن مسروق عن ابن مسعود قال السنة بالنساء الطال

  .تويف سنة ست وثالثني ومئة أرخه الفالس

أخربنا أمحد بن هبة اهللا عن عبد املعز بن حممد أنبأنا حممد بن إمساعيل أنبأنا حملم بن إمساعيل حدثنا اخلليل بن أمحد حدثنا حممد بن 
من " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إسحاق حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن حممد عن نافع عن ابن عمر قال قال

  ".مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكني

  .أخرجه النسائي عن حممد بن حيىي عن قتيبة وقد روي موقوفا وهو أصح

  -4-أشعث بن عبد الملك 

  .اإلمام الفقيه الثقة أبو هاىنء احلمراين البصري موىل محران موىل أمري املؤمنني عثمان

  .عن احلسن وابن سريين وبكر بن عبد اهللا املزين وعاصم األحول وطائفةروى 

حدث عنه شعبة ومحاد بن زيد وخالد بن احلارث وحيىي القطان وحممد ابن أيب عدي ومحاد بن مسعدة وروح بن عبادة وأبو عاصم 
  .وآخرون

من أصحاب حممد بن سريين بعد ابن عون أثبت وكان أحد علماء البصرة قال حيىي القطان هو عندي ثقة مأمون ما أدركت أحداً 
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  .الظاهر أن أخر من روى عنه حممد بن عبد اهللا األنصاري: من أشعث احلمراين قلت

  .وقال النسائي وغريه ثقة وقال أبو حامت ال بأس به هو أوثق من أشعث احلداين

    

ه نعم ما أخرجا له يف الصحيحني كما مل خيرجا جلماعة ما علمت أحداً لينه وذكر ابن عدي له يف كامله ال يوجب تليينه بوج: قلت
  .من األثبات

قال حفص بن غياث حدثنا أشعث مث العجب ألهل البصرة يقدمون أشعثهم على أشعثنا أشعث بن سوار قال وهو أشعث التوابييت 
  .لى قول احلسن وحيدث بهوهو أشعث القاص روى عن الشعيب والنخعي وقص بالكوفة دهرا حيمد عفافه وفقهه وأشعثهم يقيس ع

  .قال األنصاري قال يل أشعث احلمراين ال تأت عمرو بن عبيد فإن الناس ينهون عنه

  .وجاء عن يونس بن عبيد أنه أتى األشعث يذاكره

  .حيىي القطان عن أيب حرة قال كان أشعث احلمراين إذا أتى احلسن يقول له يا أبا هاىنء انشر بزك انشر مسائلك

ا رأيت يف أصحاب احلسن أثبت من أشعث وما أكثرت عنه ولكنه كان ثبتا قال معاذ بن معاذ مسعت األشعث يقول قال القطان م
كل شيء حدثتكم عن احلسن فقد مسعته منه إال حديث الذي ركع قبل أن يصل إىل الصف وحديث علي يف اخلالص وحديث 

  ".إذا رويت من اللنب وحانت مرية أهلك "يرسله أن رجالً قال يا رسول اهللا مىت حترم علينا امليتة قال

  .من عند معاذ بن معاذ: قال الفالس قال يل حيىي من أين جئت قلت

  .يف حديث ابن عون قال يدعون شعبة واألشعث ويكتبون حديث ابن عون: فقال يف حديث من هو قلت

البصريون فقالوا حدث وال حتدثنا عن ثالثة أمحد بن أيب مرمي قال حيىي بن معني خرج حفص بن غياث إىل عبادان فاجتمع إليه 
  .أشعث بن عبد امللك وعمرو بن عبيد وجعفر بن حممد فقال أما أشعث فهو لكم وذكر احلكاية

  ".النمل يسبح"النضر بن مشيل حدثنا أشعث بن عبد امللك عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .يمة وهو ممن حيتج به وهو خري من أشعث ابن سوار بكثريقال ابن عدي عامة أحاديثه مستق

  .وقال الفالس مات سنة اثنتني وأربعني ومئة

  .قال الدارقطين أشعث عن احلسن ثالثة احلمراين وهو ثقة وأشعث احلداين يعترب به وأشعث بن سوار هو أضعفهم

  .احلسن الدقاق هو بابة هشام بن حسانأشعث احلمراين كان صاحب سنة وكان عاملاً مبسائل : قال أمحد بن حنبل

  -خ م د س ق-الزبيدي 

  .حممد بن الوليد بن عامر اإلمام احلافظ احلجة القاضي أبو اهلذيل الزبيدي احلمصي قاضيها

ولد يف خالفة عبد امللك وحدث عن نافع موىل ابن عمر ومكحول وعمرو بن شعيب والزهري وسعيد املقربي وعامر بن عبد اهللا 
ري وعامر بن جشيب ولقمان بن عامر وحيىي بن جابر الطائي وراشد بن سعد وعبد الرمحن بن جبري بن نفري وسليم بن عامر بن الزب

  .وعبد الرمحن بن القاسم والفضل بن فضالة وعبد الواحد بن عبد اهللا البصري وسعد بن إبراهيم وخلق

ن عدي وبقية وحممد بن حرب وحيىي بن محزة القاضي وعبد اهللا حدث عنه األوزاعي وشعيب بن أيب محزة وفرج بن فضالة وميان اب
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بن سامل وعتبة بن محاد ومنبه بن عثمان وأخوه أبو بكر بن الوليد وحممد ابن عيسى بن مسيع ومسلمة بن علي وآخرون وكان من 
  .ألباء العلماء

  .وثقه حيىي بن معني وقال هو أثبت يعين يف الزهري من سفيان بن عيينة

مث يونس مث شعيب واألوزاعي والزبيدي وقال الوليد بن مسلم مسعت : بت أصحاب الزهري مالك مث معمر مث عقيلقال وأث
  .األوزاعي يفضل حممد بن الوليد الزبيدي على مجيع من مسع من الزهري

 عليه وأمسع منه فقال تسألين سليمان بن عبد احلميد البهراين عن أبيه حدثين عبد اهللا بن سامل عن أخيه حممد قال أتيت الزهري أقرأ
وهذا حممد بن الوليد الزبيدي بني أظهركم وقد احتوى على ما بني جنيب من العلم وقال علي بن املديين وأبو زرعة والنسائي ثقة 

  .زاد علي ثبت

زهري عن مسألة والزبيدي فوقه حدثين أبو اليمان قال سئل ال: وقال دحيم شعيب بن أيب محزة ثقة ثبت يشبه حديثه حديث عقيل
فقال كيف وعندكم الزبيدي وأخربين علي بن عياش قال كان الزبيدي على بيت املال وكان الزهري معجبا به يقدمه على مجيع 

  .أهل محص

  .وروى بقية عن الزبيدي قال أقمت مع الزهري عشر سنني بالرصافة يعين رصافة هشام بالشام

  .لفتوى واحلديث وكان ثقة إن شاء اهللاقال ابن سعد كان الزبيدي أعلم أهل الشام با

كان من نظراء األوزاعي يف العلم قال حممد بن عوف الطائي الزبيدي من ثقات املسلمني فإذا جاءك الزبيدي عن األوزاعي : قلت
  .فاستمسك به

  .س يف حديثه خطأوقال أبو داود السجستاين قال األوزاعي مل يكن يف أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي مث قال أبو داود لي

    

وقال ابن حبان كان من احلفاظ املتقنني أقام مع الزهري عشر سنني حىت احتوى على أكثر علمه وهو من الطبقة األوىل من 
  .أصحابه

ي أين من يقيم مع الزهري باحلجاز أياما إىل من أقام معه يف وطنه عشر سنني؟ ما فوق الزبيدي يف اجلاللة واإلتقان لعلم الزهر: قلت
  .أحد أصال ولكنه مات قدمياً فلم ينتشر عنه كثري علم

وقال أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي يف تارخيه مات وهو شاب . قال ابن سعد مات سنة مثان وأربعني ومئة وهو ابن سبعني سنة
  .عداًيف احملرم سنة تسع وأربعني ومئة كذا قال وهو شاب وهذا وهم بل كرب وشاخ وحديثه حنو املئتني فصا

أخربنا حممد بن محزة إجازة إن مل يكن مساعاً وقرأته على سليمان الفقيه قاال أنبأنا حممد بن عبد الواحد احلافظ أنبأنا حممد بن مكي 
احلافظ أنبأنا حممد بن أيب بكر بن أيب عيسى احلافظ حدثنا حممد بن طاهر احلافظ حدثنا حممد بن عبد الواحد البزار بالري أنبأنا أبو 

اهر حممد ابن أمحد بن علي بن محدان ح وأنبأنا اخلضر بن عبدان أنبأنا حممد بن احلسني القزويين سنة اثنتني وعشرين وستة مئة ط
أنبأنا حممد بن احلسن األرغندي أنبأنا حممد بن الفضل الصاعدي أنبأنا حممد بن علي اخلبازي وأبو سهل حممدبن أمحد قالوا ثالثتهم 

 الكشميهين أنبأنا حممد بن يوسف بن مطر أنبأنا حممد بن إمساعيل اجلعفي احلافظ أنبأنا حممد بن خالد حدثنا أنبأنا حممد بن مكي
حممد بن وهب حدثنا حممد بن حرب حدثنا حممد بن الوليد الزبيدي أنبأنا الزهري هو حممد بن مسلم عن عروة بن الزبري عن زينب 
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استرقوا هلا فإن " النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة فقال بنت أيب سلمة عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن
  ".ا النظرة

عن : متفق عليه من طريق حممد بن حرب وقد تابعه عليه عبد اهللا بن سامل عن الزبيدي وله علة ال تأثري هلا إن شاء اهللا فرواه عقيل
ه البخاري ونسبه إىل جد أبيه وهو اإلمام حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد الزهري عن عروة مرسال وحممد بن خالد دلس امس

  .الذهلي الذي صنف حديث الزهري وهذا احلديث من مثانيات البخاري وقد وقع له ثالثيات معروفة واهللا أعلم

  .سادس عشروقد وقع لنا عزيزا مسلسال باحملمدين إىل عروة وال نظري له وعدم مخسة عشر حممداً وأنا ال

أخربنا أمحد بن إسحاق أنبأنا أكمل بن أيب األزهر أنبأنا سعيد بن البناء أنبأنا حممد بن حممد الزينيب أنبأنا أبو بكر بن زنبور أنبأنا أبو 
بكر بن أيب داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثين الزبيدي أخربين الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن كعب بن مالك 

حيشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأميت على تل فيكسوين عز وجل حلة خضراء مث يؤذن "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن 
  ".يل فأقول ما شاء اهللا أن أقول فذلك املقام احملمود

  .هذا حديث صاحل اإلسناد ومل خيرجوه يف الكتب الستة

  - م تبعا4-مجالد بن سعيد 

ويقال ابن ذي مران بن شرحبيل العالمة احملدث أبو عمرو ويقال أبو عمري ويقال أبو سعيد الكويف اهلمداين ابن عمري بن بسطام 
  .والد إمساعيل بن جمالد

حدث عن الشعيب وأيب الوداك جرب بن نوف وقيس بن أيب حازم ومرة اهلمداين وزياد بن عالقة وحممد بن بشر ووبرة بن عبد 
  .ذكورون له يف التهذيبالرمحن هؤالء السبعة هم امل

  .ولد يف أيام مجاعة من الصحابة ولكن ال شيء له عنهم ويدرج يف عداد صغار التابعني ويف حديثه لني

: حدث عنه سفيان وشعبة وجرير بن حازم وابن املبارك وعبدة بن سليمان وعباد بن عباد وهشيم وأبو خالد األمحر وأبو عقيل

 بن أيب زائدة وابن عيينة وحفص بن غياث ومحاد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأمحد بن بشري الثقفي وابن منري وحيىي بن زكريا
  .وأبو أسامة وحممد ابن بشر وحماضر وحيىي بن سعيد القطان وابن فضيل وخلق سواهم

  .وقد روى عنه إمساعيل بن أيب خالد وهو أكرب منه وذلك من رواية التابعني عن األتباع

حيىي بن سعيد يضعفه وكان عبد الرمحن بن مهدي ال يروي له شيئاً وكان أمحد بن حنبل ال يراه شيئاً يقول ليس قال البخاري كان 
بشيء وقال أمحد بن سنان مسعت عبد الرمحن يقول جمالد حديثه عند األحداث حيىي بن سعيد وأيب أسامة ليس بشيء ولكن حديث 

  .أنه تغري حفظه يف أخر عمرهشعبة ومحاد بن زيد وهشيم وهؤالء القدماء يعين 

    

وقال عمرو بن علي مسعت حيىي بن سعيد يقول لعبيد اهللا أين تذهب قال أذهب إىل وهب بن جرير أكتب السرية يعين عن أبيه عن 
  .جمالد قال تكتب كذبا كثرياً لو شئت أن جيعلها لك جمالد كلها عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا فعل

س بشيء يرفع حديثاً ال يرفعه الناس وقد احتمله الناس وقال ابن معني ال حيتج به وقال مرة ضعيف كان حيىي جمالد لي: وقال أمحد
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  .بن سعيد يقول لو أردت إن يرفع يل جمالد حديثه كله رفعه رواها ابن أيب خيثمة عن حيىي

  . وداود األودي وعيسى احلناطال حيتج به وهو أحب إيل من بشر بن حرب وأيب هارون وشهر بن حوشب: وقال أبو حامت

وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس بالقوي وقال ابن عدي له عن الشعيب عن جابر أحاديث صاحلة وعن غري جابر من الصحابة 
  .أحاديث صاحلة وعامة ما يرويه غري حمفوظ وقال أبو سعيد األشج شيعي

  .لد قال ألنه كان طويل اللحيةخلالد الطحان مل مل تكتب عن جما: وقال الدارقطين ضعيف وقيل

لو شئت "من أنكر ما له يف جزء ابن عرفة حديثه عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت
  ".ألجرى اهللا معي جبال الذهب والفضة

  .قال البخاري مات يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني ومئة

أنا ابن احلرستاين أنبأنا ابن املسلم أنبأنا ابن طالب أنبأنا ابن مجيع أنبأنا أمحد بن حممد بن عيسى أخربنا عمر بن عبد املنعم أنب
العماري باألثارب حدثنا احلسن بن علي العمي حدثنا هشيم حدثنا جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

" لرجل إذا قام يصلي من الليل والقوم إذا صفوا للصالة والقوم إذا صفوا لقتال العدوثالثة يضحك اهللا إليهم يوم القيامة ا"وسلم 

  .أخرجه ابن ماجه عن أيب كريب عن عبد اهللا بن إمساعيل عن جمالد

  -ع- يونس بن عبيد 

  .ابن دينار اإلمام القدوة احلجة أبو عبد اهللا العبدي موالهم البصري من صغار التابعني وفضالئهم

ن مالك وحدث عن احلسن وابن سريين وعطاء وعكرمة ونافع منوىل ابن عمر وزياد بن جبري وإبراهيم التيمي وعمرو رأى أنس ب
بن سعيد الثقفي وحممد بن زياد اجلمحي وأيب بردة بن أيب موسى ومحيد بن هالل واحلكم بن األعرج وحصني بن أيب احلر وثابت 

  .البناين وأيب العالية الرباء وعدة

حجاج بن حجاج وشعبة وسفيان ومحاد بن سلمة ويزيد ابن زريع وهشيم وعبد الوارث ومحاد بن زيد وعبد األعلى بن حدث عنه 
عبد األعلى وعبد الوهاب الثقفي وحممد بن أيب عدي وأبو مهام حممد بن الزبرقان ومعتمر بن سليمان وسامل بن نوح ووهيب وخلق 

  .كثري

  .ث وقال ابن سعد كان ثقة كثري احلديث وقال أمحد وابن معني والناس ثقةقال علي بن املديين له حنو مئيت حدي

  .وقال أبو حامت هو أحب إيل من هشام بن حسان وأكرب من سليمان التيمي ال يبلغ التيمي مرتلة يونس

  .وعن سلمة بن علقمة قال جالست يونس بن عبيد فما استطعت أن أخذ عليه كلمة قال ابن سعد ما كتبت شيئاً قط

  .وقال محاد بن زيد كان يونس حيدث مث يقول أستغفر اهللا أستغفر اهللا ثالثاً

روى األصمعي عن مؤمل بن إمساعيل قال جاء رجل شامي إىل سوق اخلزازين فقال عندك مطرف بأربع مئة فقال يونس بن عبيد 
د باع ابن أخته املطرف من الشامي بأربع مئة فقال عندنا مبئتني فنادى املنادي الصالة فانطلق يونس إىل بين قشري ليصلي م فجاء وق

ما هذه الدراهم؟ قال مثن ذاك املطرف فقال يا عبد اهللا هذا املطرف الذي عرضته عليك مبئيت درهم فإن شئت فخذه وخذ مئتني 
د قال فواهللا إنا وإن شئت فدعه قال من أنت قال أنا رجل من املسلمني قال أسألك باهللا من أنت وما امسك قال يونس ابن عبي
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  ..لنكون يف حنر العدو فإذا اشتد األمر علينا قلنا اللهم رب يونس فرج عنا أو شبيه هذا

  .فقال يونس سبحان اهللا سبحان اهللا إسنادها مرسل

 وقال أمية بن خالد جاءت امرأة يونس بن عبيد جببة خز فقالت له اشترها قال بكم؟ قالت خبمس مئة قال هي خري من ذلك قالت

بست مئة قال هي خري من ذلك فلم يزل حىت بلغت ألفا وكان يشتري اإلبريسم من البصرة فيبعث به إىل وكيله بالسوس وكان 
وكيله يبعث إليه باخلز فإن كتب وكيله إليه إن املتاع عندهم زائد مل يشتر منهم أبدا حىت خيربهم أن وكيله كتب إليه أن املتاع 

  .عندهم زائد

    

ملفضل جاءت امرأة مبطرف خز إىل يونس بن عبيد تعرضه عليه فقال هلا بكم قالت بستني درمها فألقاه إىل جاره فقال قال بشر بن ا
كيف تراه قال بعشرين ومئة قال أرى ذاك مثنه أو حنوا من مثنه فقال هلا اذهيب فاستأمري أهلك يف بيعه خبمس وعشرين ومئة قالت 

  . فاستأمريهمقد أمروين أن أبيعه بستني قال ارجعي

وقال سعيد بن عامر الضبعي حدثنا أمساء بن عبيد مسعت يونس بن عبيد يقول ليس شيء أعز من شيئني درهم طيب ورجل يعمل 
  .على سنة

وقال بئس املال مال املضاربة وهو خري من الدين ما خط على سوداء يف بيضاء قط و ال أستطيع أن أقول ملئة درهم أصبتها إنه طاب 
مخسة لربرت قاهلا غري مرة ومسعته يقول ما سارق يسرق الناس بأسوأ عندي مرتلة من رجل أتى : عشرة وامي اهللا لو قلتيل منها 

مسلما فاشترى منه متاعا إىل أجل مسمى فحل األجل فانطلق يف األرض يضرب مييناً ومشاالً يطلب فيه من فضل اهللا واهللا ال يصيب 
  .منه درمها إال كان حراماً

حدثنا سكن صاحب الغنم قال جاءين يونس بن عبيد بشاة فقال بعها وابرأ من أا تقلب العلف وترتع الوتد فبني قبل : ياألصمع
  .أن يقع البيع

قال أبو عبد الرمحن املقرىء نشر يونس بن عبيد ثوبا على رجل فسبح رجل من جلسائه فقال ارفع أحسبه قال ما وجدت موضع 
  .التسبيح إال ها هنا

عفر بن برقان قال بلغين عن يونس فضل وصالح فأحببت أن أكتب إليه أسأله فكتب إليه أتاين كتابك تسألين أن أكتب وعن ج
  .إليك مبا أنا عليه

فأخربك أين عرضت علي نفسي أن حتب للناس ما حتب هلا وتكره هلم ما تكره هلا فإذا هي من ذاك بعيدة مث عرضت عليها مرة 
  .ري فوجدت الصوم يف اليوم احلار أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسالمأخرى ترك ذكرهم إال من خ

إن يونس بن عبيد قال إين ألعد مئة خصلة من خصال الرب ما يف منها خصلة واحدة مث قال سعيد عن : قال سعيد بن عامر قيل
ن شاة مث قال واهللا ما أراه يتقبل مين شيء جسر أيب جعفر قال دخلت على يونس بن عبيد أيام األضحى فقال خذ لنا كذا وكذا م

  .قد خشيت أن أكون من أهل النار

  .كل من مل خيش أن يكون يف النار فهو مغرور قد أمن مكر اهللا به: قلت

عن سالم بن أيب مطيع أو غريه قال ما كان يونس بأكثرهم صالة وال صوما ولكن ال واهللا ما حضر حق هللا إال : قال سعيد بن عامر
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  .متهىيء لهوهو 

إن يونس نظر إىل قدميه عند املوت وبكى : قال سعيد بن عامر قال يونس هان علي أن أخذ ناقصا وغلبين أن أعطي راجحا وقيل
  .ما يبكيك أبا عبد اهللا قال قدماي مل تغرب يف سبيل اهللا: فقيل

يتبعه الرب كله غري اللسان فإنك جتد الرجل يكثر قال وحدثنا مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال ال جتد من الرب شيئاً واحداً 
ولكن ال جتده ال يتكلم إال حبق فيخالف ذلك . الصيام ويفطر على احلرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار وذكر أشياء حنو هذا

  .عمله أبداً

  .فروعن جابر ليونس قال ما رأيت أكثر استغفاراً من يونس كان يرفع طرفه إىل السماء ويستغ

مسعت يونس يقول توشك عينك أن ترى ما مل تر وإذنك أن تسمع ما مل تسمع مث ال خترج من طبقة إال دخلت : قال محاد بن زيد
  .فيما هو أشد منها حىت يكون أخر ذلك اجلواز على الصراط

  .التمس دارا توافقكشكى رجل إىل يونس وجعاً يف بطنه فقال له يا عبد اهللا هذه دار ال توافقك ف: وقال محاد بن زيد

وقال غسان بن املفضل الغاليب حدثين بعض أصحابنا قال جاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماما 
بذلك فقال أيسرك ببصرك مئة ألف قال ال قال فبسمعك قال ال قال فبلسانك قال ال قال فبعقلك قال ال يف خالل وذكره نعم اهللا 

  !. قال يونس أرى لك مئني ألوفا وأنت تشكو احلاجة؟عليه مث

  .محاد بن زيد مسعت يونس بن عبيد يقول عمدنا إىل ما يصلح الناس فكتبناه وعمدنا إىل ما يصلحنا فتركناه

  .يرجى للرهق بالرب اجلنة وخياف على املتأله بالعقوق النار: وعن يونس قال

ى محار وحنن قعود على باب ابن الحق فوقف فقال أصبح من إذا عرف السنة عرفها قال حزم بن أيب حزم مر بنا يونس بن عبيد عل
  .غريبا وأغرب منه الذي يعرفها

ليونس مررت بقوم خيتصمون يف القدر فقال لو مهتهم ذنوم ما اختصموا يف : قال سعيد بن عامر حدثنا جسر أبو جعفر قلت
  .القدر

 إذا غال هناك غال بالبصرة وكان يونس بن عبيد خزازا فعلم بذلك فاشترى من رجل غال اخلز يف موضع كان: قال النضر بن مشيل
  .متاعا بثالثني ألفاً

    

فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه هل كنت علمت أن املتاع غال بأرض كذا وكذا قال ال ولو علمت مل أبع قال هلم إيل مايل وخذ 
  .ما لك فرد عليه الثالثني األلف

  .ة مسعت يونس يقول ما هم رجالً كسبه إال مهه أين يضعهقال محاد بن سلم

  .خملد بن احلسني عن هشام بن حسان قال ما رأيت أحداً يطلب بالعلم وجه اهللا إال يونس بن عبيد

عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن احلسن الباهلي حدثنا محاد بن زيد قال قال يونس بن عبيد ثالثة احفظوهن عين ال 
يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن وال خيلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن وال ميكن أحدكم مسعه من أصحاب 

  .األهواء
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  .ضمرة عن ابن شوذب مسعت يونس وابن عون اجتمعا فتذاكرا احلالل واحلرام فكالمها قال ما أعلم يف مايل درمهاً حالالً

  .فان يف ماهلما أيضاً درمهاً حراماًوالظن ما أما ال يعر: قلت

  .وقال ابن شوذب مسعت يونس يقول خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سوامها صالته ولسانه

وروى سالم بن أيب مطيع عن يونس قال رحم اهللا احلسن إين ألحسب احلسن تكلم حسبة رحم اهللا حممداً إين ألحسبه سكت 
  .حسبة

ميمون الصدوق املسلم عن خويل يعين خنت شعبة قال كنت عند يونس فجاءه رجل فقال يا أبا سعيد بن عامر حدثنا حرب بن 
عبد اهللا تنهانا عن جمالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ قال ابين قال نعم فتغيظ الشيخ فلم أبرح حىت جاء ابنه فقال يا بين 

ل يعتذر قال أاك عن الزىن والسرقة وشرب اخلمر وألن تلقى اهللا قد عرفت رأيي يف عمرو مث تدخل عليه قال كان معي فالن وجع
  .ن أحب إيل من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو

  .وقال سعيد بن عامر قال يونس إين ألعدها من نعمة اهللا أين مل أنشأ بالكوفة

  .التقى يونس وأيوب فلما تفرقا قال أيوب قبح اهللا العيش بعدك: وقيل

 عبد الوهاب حدثنا خالد بن عبد اهللا قال أراد يونس بن عبيد إن يلجم محارا فلم حيسن فقال لصاحب له ترى اهللا وقال فضيل بن
  .كتب اجلهاد على رجل ال يلجم محاراً

د اهللا أنبأين أمحد بن سالمة عن أيب املكارم اللبان أنبأنا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا أمحد بن عب
  : التستري البزاز حدثنا حممد بن صدران حدثنا عامر بن أيب عامر اخلراز مسعت يونس بن عبيد وهو يرثي ذه األبيات

 لجزوع كاره الموت مجزع وال  من الموت ال ذو الصبر ينجيه صبره

 لها سم من الموت منقع وعاشت  كل ذي نفس وإن طال عمرها أرى

 ساعة فيها يذل ويضرع له  رةفكل امرىء الق من الموت سك

 أنت لم تصنع كما كان يصنع إذا  من يعجبك ال تك مثله وإنك

كان يونس أسن من أيب عون بسنة قال حممد بن سعد مات يونس سنة : قال محاد بن زيد ولد يونس قبل طاعون اجلارف وقيل
هللا األنصاري رأيت سليمان وعبد اهللا ابين علي بن عبد أربعني ومئة وقال فهد بن حيان مات سنة تسع وثالثني قال حممد بن عبد ا

كان عبد اهللا : قلت! اهللا بن عباس وابين سليمان حيملون سرير يونس بن عبيد على أعناقهم فقال عبد اهللا بن علي هذا واهللا الشرف
ش عبد اهللا وفر هو إىل عند أخيه أمري بن علي بعد أن بويع باخلالفة بالشام وغريها قد عمل مصافا مع أيب مسلم اخلراساين فازم جي

  .البصرة سليمان فأجاره من املنصور

فأما يونس بن عبيد فشيخ ال يعرف من موايل ثقيف له عن الرباء بن عازب كانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوداء من 
  .رمذي وابن ماجهمنرة مل يرو عنه سوى أيب يعقوب إسحاق بن إبراهيم الثقفي أخرجه أبو داود والت

  .فيظنه من ال يدري أنه اإلمام البصري صاحب الترمجة

فيقال له إن صاحب الترمجة ال يدرك الرباء فيقول ما املانع . وروى محيد بن هالل عن يونس عن الرباء له يف أول غريب أيب عبيد
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  . والراوي حديث الراية من موايل ثقيفمن أن يكون روى عن الرباء مرسال فيقال له إن صاحب الترمجة من موايل عبد القيس

    

وقد مجع أبو عروبة احلراين حديث يونس بن عبيد اإلمام وقرأت من ذلك اجلزء األول والثاين على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا بن 
لرمحن األديب أنبأنا أبو تاج األمناء يف سنة أربع وتسعني عن عبد املعز بن حممد اهلروي أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا حممد بن عبد ا

أمحد حممد بن حممد احلافظ حدثنا أبو عروبة حبران حدثنا إسحاق بن شاهني حدثنا خالد بن يونس عن احلكم بن األعرج عن 
" من قتل معاهدا بغري حله حرم اهللا عليه اجلنة أن جيد رحيها: "األشعث بن ثرملة عن أيب بكرة مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ذا حديث صاحل اإلسناد أخرجه النسائي من طريق ابن علية عن يونسه

  -خ د س ق- زيد بن واقد 

  .أبو عمر ويقال أبو عمرو القرشي موالهم الدمشقي الفقيه

  .حدث عن جبري بن نفري وكثري بن مرة وحزام بن حكيم بن حزام وبسر ابن عبيد اهللا ومكحول وعدة

عزيز وحيىي بن محزة وصدقة ابن عبد اهللا السمني وحممد بن عيسى بن مسيع والوليد بن مسلم وعنه صدقة بن خالد وسويد بن عبد ال
  .وآخرون

  .إنه قدري ومل يصح: وثقه حيىي بن معني وغريه وقال أبو حامت ال بأس به وقيل

ل احلسن بن حممد بن بكار روى الوليد عنه قال أنا رأيت الرأس الذي يقال إنه رأس حيىي عليه السالم طري كأمنا قتل الساعة وقا
  .تويف زيد ابن واقد سنة مثان وثالثني ومئة

صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد حدثين رجل من أهل البصرة يقال له احلسن بن أيب احلسن قال لقد أدركت أقواما لو رأوا 
  .خياركم لقالوا ما هلم من خالق ولو رأوا شراركم لقالوا أما يؤمن هؤالء بيوم احلساب

  -ع- يونس بن يزيد 

ابن أيب النجاد مشكان اإلمام الثقة احملدث أبو يزيد األيلي موىل معاوية بن أيب سفيان األموي وهو أخو أيب علي وعم عنبسة بن 
  .خالد

حدث عن ابن شهاب ونافع موىل ابن عمر والقاسم وعكرمة وعن أخيه وهشام بن عروة وعمارة بن غزية وعمر موىل غفرة 
  .ومجاعة

الليث بن سعد وحيىي بن أيوب ونافع بن يزيد وعمرو بن احلارث واألوزاعي وجرير بن حازم وابن املبارك وبقية وابن وهب : وعنه
وشبيب بن سعيد احلبطي ورشدين بن سعد وطلحة بن حيىي وعبد اهللا بن عمر النمريي والقاسم بن مربور ومفضل بن فضالة 

اهللا بن سعيد وأبو ضمرة الليثي وأيوب بن سويد الرملي وسليمان بن بالل وحممد بن وعثمان بن احلكم اجلذامي وأبو صفوان عبد 
  .فليح وحممد بن بكر الربساين وعثمان بن عمر بن فارس وابن أخيه عنبسة بن خالد األيلي وخلق سواهم

 يقول كتابه صحيح وكذا أربع عشرة وأكثر عنه وهو من رفعاء أصحابه وكان ابن املبارك: وصحب الزهري ثنيت عشرة سنة وقيل
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  .قال ابن مهدي

  .وروى عبدان عن ابن املبارك قال إين إذا نظرت يف حديث معمر ويونس يعجبين كأمنا خرجا من مشكاة واحدة

وروى عبد الرزاق عن ابن املبارك قال ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر إال أن يونس أحفظ للمسند ويف لفظ إال ما كان 
  .إنه كتب الكتب على الوجهمن يونس ف

وروى حممد بن عوف عن أمحد بن حنبل قال وكيع رأيت يونس بن يزيد وكان سيء احلفظ قال أمحد مسع وكيع منه ثالثة 
أحاديث وقال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يقول ما أحد أعلم حبديث الزهري من معمر إال ما كان من يونس األيلي فإنه كتب كل 

  .شيء هناك

و بكر األثرم قال عبد اهللا قال عبد الرزاق عن ابن املبارك ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر إال ما كان من يونس وقال أب
فإنه كتب كل شيء قيل أليب عبد اهللا فإبراهيم بن سعد فقال وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري إال أنه يف قلة روايته أقل خطأ من 

ونس قال األثرم أنكر أبو عبد اهللا على يونس فقال كان جييء عن سعيد بأشياء ليست من حديث يونس قال ورأيته حيمل على ي
سعيد وضعف أمر يونس وقال مل يكن يعرف احلديث وكان يكتب أرى أول الكتاب فينقطع الكالم فيكون أوله عن سعيد وبعضه 

  .عن الزهري فيشتبه عليه

أقل خطأ وقال : الزهري جيعلها عن سعيد يونس كثري اخلطأ عن الزهري وعقيلقال أبو عبد اهللا ويونس يروي أحاديث من رأي 
فيما "أبو زرعة النصري مسعت أمحد بن حنبل يقول يف حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري منها عن سامل عن أبيه مرفوعاً 

  ".سقت السماء العشر

ومها : ل ابن زياد عن أمحد قال يونس أكثر حديثاً من عقيلوروى امليموين عن أمحد قال روى يونس أحاديث منكرة وقال الفض
  .وشعيب وابن عيينة: ثقتان وروى عباس عن ابن معني أثبت الناس يف الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل

    

  .ثقة نبيل احلديث عن الزهري: فقال يونس ثقة وعقيل: ليحىي يونس أحب إليك أو عقيل: وقال عثمان الدارمي قلت

  .د بن أيب خيثمة عن حيىي قال معمر ويونس عاملان بالزهريوروى أمح

سفيان بن عيينة وزياد بن سعد مث مالك ومعمر ويونس من : وقال حممد بن عبد الرحيم مسعت عليا يقول أثبت الناس يف الزهري
دم أيلة عليه وإذا سار إىل املدينة كتابه وقال أمحد بن صاحل املصري حنن ال نقدم على يونس يف الزهري أحداً كان الزهري يرتل إذا ق

  .زامله يونس وقال ابن عمار املوصلي يونس عارف برأي الزهري وقال العجلي والنسائي ثقة

وقال يعقوب بن شيبة صاحل احلديث عامل بالزهري وقال أبو زرعة ال بأس به وقال ابن خراش صدوق وقال ابن سعد حلو احلديث 
  .ء املنكركثريه وليس حبجة رمبا جاء بالشي

ليس ذاك عند أكثر احلفاظ منكرا بل : قد احتج به أرباب الصحاح أصالً وتبعا قال ابن سعد رمبا جاء بالشيء املنكر قلت: قلت
  .غريب

  .سألت القاسم وساملا زعموا أنه تويف بصعيد مصر سنة اثنتني ومخسني ومئة: قال أبو سعيد بن يونس

 وقال البخاري واملفضل الغاليب مات سنة تسع ومخسني وقال حممد بن عزيز األيلي مات وقال حيىي بن بكري تويف سنة بضع ومخسني
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  .سنة ستني ومئة

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن وعلي بن حممد قاال أنبأنا احلسن بن حيىي املخزومي أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة أنبأنا علي بن احلسن أنبأنا 
بو الطاهر أمحد بن حممد بن عمرو حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخربين يونس بن عبد الرمحن بن عمر البزاز أنبأنا أ

واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم : "يزيد عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".أكثر من سبعني مرة

  -ع-عقيل 

  .حلافظ اإلمام أبو خالد األيلي موىل آل عثمان بن عفانا: ابن خالد بن عقيل

حدث عن ابن شهاب فأكثر وجود وعن عكرمة وعمرو بن شعيب واحلسن البصري والقاسم بن حممد ونافع موىل ابن عمر وعراك 
ام بن عروة وابن وسلمة بن كهيل وطائفة ويرتل إىل هش: وعمه زياد بن عقيل: بن مالك وسامل بن عبد اهللا وأبيه خالد بن عقيل

  .إسحاق

وعنه ابنه إبراهيم وابن أخيه سالمة بن روح ويونس بن يزيد رفيقه والليث وابن هليعة وحيىي بن أيوب وضمام بن إمساعيل وحجاج 
بن فرافصة وجابر بن إمساعيل احلضرمي ومفضل بن فضالة وعبد الرمحن ابن سلمان احلجري ورشدين بن سعد ونافع بن يزيد 

  .وآخرون

قه أمحد والنسائي وقال أبو حامت عقيل أحب إيل من يونس وقال أبو زرعة ثقة صدوق قال حممد بن عبد الوهاب الفراء مسعت وث
حافظ ويونس : أثبت عندكم أو يونس قال إسحاق عقيل: حيىي بن حيىي يقول إلسحاق وإسحاق يقرأ عليه كتاب اجلهاد عقيل

أثبت كان : ومعمر فقال عقيل: ان ثقة وقال ابن أيب حامت سئل أيب عن عقيلبأيلة وك: صاحب كتاب قال ابن سعد كان عقيل
صاحب كتاب وكان الزهري يكون بأيلة وللزهري هناك ضيعة فكان يكتب عنه هناك عباس عن حيىي بن معني قال أثبت الناس يف 

شرطيا عندنا باملدينة : ون كان عقيلوشعيب وابن عيينة وقال املفضل ابن غسان قال املاجش: الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل
ومات مبصر سنة إحدى وأربعني ومئة وقال حممد بن عزيز األيلي مات سنة اثنتني وأربعني وروى أبو الطاهر بن السرح عن خاله 

  .أيب رجاء قال مات سنة أربع وأربعني

  .وقال ابن يونس تويف بالفسطاط فجأة باملغافري سنة أربع وأربعني ومئة

مر بن عبد املنعم الطائي أنبأنا أبو القاسم بن احلرستاين قراءة وأنا حاضر أنبأنا أبو احلسن بن املسلم أنبأنا احلسني بن طالب أخربنا ع
: أنبأنا حممد ابن أمحد أنبأنا احلسني بن حممد بن سعيد بن املطبقي ببغداد حدثنا حممد ابن عزيز حدثنا سالمة بن روح حدثين عقيل

  ".أنه كان خيرج زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري"مر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نافع عن ابن ع

  .وباإلسناد تويف احلسني ليومني بقيا من شوال سنة مثان وعشرين وثالث مئة

أمحد بن حممد بن احلاج اإلشبيلي أخربنا حممد بن احلسني القرشي أنبأنا حممد بن عماد أنبأنا ابن رفاعة أنبأنا أبو احلسن اخللعي أنبأنا 
عن : الشاهد حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن السندي إمالء حدثنا حممد بن عزيز األيلي بأيلة حدثنا سالمة بن روح حدثنا عقيل

  ".أكثر أهل اجلنة البله"ابن شهاب عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  -ع-سعيد بن أبي هالل 

    

  .حلافظ الفقيه أبو العالء الليثي موالهم املصري أحد الثقاتاإلمام ا

روى عن نعيم امر وعون بن عبد اهللا بن عتبة والقاسم بن أيب بزة وقتادة وزيد بن أسلم وعمارة بن غزية وأيب بكر بن حزم ونافع 
  .وابن شهاب وأرسل عن جابر وغريه

  .د والليث ابن سعدحدث عنه خالد بن يزيد وعمرو بن احلارث وهشام بن سع

  .قال أبو حامت ال بأس به

إنه نشأ باملدينة : مولده سنة سبعني وتويف سنة مخس وثالثني ومئة قاله ابن يونس وقال ابن حبان تويف سنة تسع وأربعني ومئة وقيل
  .وقد حدث عنه سعيد املقربي أحد شيوخه

  -ع-عبيد اهللا بن عمر 

  .حفص عمر بن اخلطاب اإلمام اود احلافظ أبو عثمان القرشي العدوي مث العمري املدينابن حفص بن عاصم بن أمري املؤمنني أيب 

ولد بعد السبعني أو حنوها وحلق أم خالد بنت خالد الصحابية ومسع منها فهو من صغار التابعني ومسع من سامل بن عبد اهللا والقاسم 
طاء بن أيب رباح وعمرو بن شعيب والزهري ووهب بن كيسان بن حممد ونافع وسعيد املقربي وخاله حبيب بن عبد الرمحن وع

وعبد اهللا بن دينار وعبد الرمحن بن القاسم وثابت البناين وأيب الزناد ومسي وسهيل وسامل أيب النضر وعمرو بن دينار وطلحة بن عبد 
  .امللك وخلق

وابن املبارك وعبد اهللا بن منري وعلي بن مسهر وعنه ابن جريج ومعمر وشعبة وسفيان ومحاد بن سلمة وزائدة وسليمان بن بالل 
وحيىي ابن سعيد وحممد بن بشر وعيسى بن يونس وعباد بن عباد وحممد بن عيسى بن مسيع وابن إدريس وحممد بن عبيد وعبد 

  .الرزاق وأمم سواهم

 عبيد اهللا أثبتهم وأحفظهم قال أبو حامت سألت أمحد بن حنبل عن مالك وأيوب وعبيد اهللا بن عمر أيهم أثبت يف نافع؟ قال
البن معني مالك عن نافع أحب إليك أو عبيد : وأكثرهم رواية وقال حيىي بن معني عبيد اهللا من الثقات وقال عثمان بن سعيد قلت

  .اهللا قال كالمها ومل يفضل

م عن عائشة الذهب املشبك وروى جعفر بن حممد بن أيب عثمان الطيالسي مسعت حيىي بن معني يقول عبيد اهللا بن عمر عن القاس
  .بالدر

هو أحب إليك أو الزهري عن عروة عن عائشة؟ فقال هو أحب إيل وروى علي بن احلسن اهلسنجاين عن أمحد بن صاحل قال : قلت
كان ابن شهاب يقدم قريشا على : عبيد اهللا يف نافع أحب إيل من مالك وقال أبو زرعة وأبو حامت ثقة وقال النسائي ثقة ثبت قلت

الناس وعلى مواليهم فقال قطن بن إبراهيم النيسابوي عن احلسني بن الوليد قال كنا عند مالك فقال كنا عند الزهري ومعنا عبيد 
اهللا بن عمر وحممد بن إسحاق فأخذ الكتاب ابن إسحاق فقرأ فقال إنتسب قال إنا حممد بن إسحاق بن يسار قال ضع الكتاب من 
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سب قال أنا مالك بن أنس األصبحي فقال ضع الكتاب فأخذه عبيد اهللا فقال إنتسب قال أنا عبيد يدك قال فأخذه مالك فقال إنت
  .اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب قال اقرأ فجميع ما مسع أهل املدينة يومئذ بقراءة عبيد اهللا

نشأت فأردت أن أطلب العلم فجعلت آيت أشياخ آل وروى حممد بن عبد العزيز عن عبد الرزاق مسعت عبيد اهللا بن عمر قال ملا 
عمر رجالً رجالً فأقول ما مسعت من سامل فكلما أتيت رجالً منهم قال عليك بابن شهاب فإن ابن شهاب كان يلزمه قال وابن 

اهللا بن عمر الكوفة شهاب بالشام حينئذ فلزمت نافعا فجعل اهللا يف ذلك خريا كثرياً وروي عن سفيان بن عيينة قال قدم علينا عبيد 
  .فاجتمعوا عليه فقال شنتم العلم وأذهبتم نوره لو أدركنا عمر وإياكم أوجعنا ضربا

  .قال أبو بكر بن منجويه كان عبيد اهللا من سادات أهل املدينة وأشراف قريش فضال وعلما وعبادة وشرفا وحفظا واتفاقا

  .الرواية مع وجود عبيد اهللا فما حدث حىت تويف عبيد اهللاكان أخوه عبد اهللا بن عمر يهابه وجيله وميتنع من : قلت

  .قال اهليثم بن عدي مات سنة سبع وأربعني ومئة وقال غريه مات سنة مخس وأربعني أو يف اليت قبلها

 بن طالب أنبأنا أخربنا عمر بن عبد املنعم مرات أنبأنا عبد الصمد بن حممد قراءة وأنا يف الرابعة أنبأنا علي بن املسلم أنبأنا احلسني
حممد بن أمحد الغساين حدثنا حممد بن عبيد بن العالء ببغداد حدثنا أمحد بن بديل حدثنا جابر بن نوح احلماين حدثنا عبيد اهللا عن 

نافع عن ابن عمر قال أتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بفرس فقال امحل على هذا يف سبيل اهللا مث رآه عمر بعد ذلك يقام يف 
  ".ال تشتره وال ترجع يف هبتك"وق فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أشتريه يا رسول اهللا فقال الس

    

أخربنا أمحد بن حممد اآلمني أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا مسعود بن أيب منصور اجلمال ح وأنبأين أمحد بن سالمة عن مسعود أنبأنا 
ثنا أمحد بن جعفر السمسار حدثنا أمحد بن عصام حدثنا وهب بن جرير حدثنا عبيد اهللا أبو علي احلداد أنبأنا أبو نعيم احلافظ حد

  ".ى عن آطام املدينة أن دم"بن عمر عن نافع عن ابن عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن حديث عبيد اهللا يبلغ أربع مئة حديث وأظنه أكثر من ذلك: قيل

  -ق-يزيد بن عبيدة 

  .هاجر السكوين من علماء دمشقابن أيب امل

  .روى عن أبيه ومسلم بن مشكم وأيب األشعث الصنعاين وطائفة وليس هو باملكثر

  .روى عنه ابنه عبد الرمحن وأبو بكر بن أيب مرمي وعثمان بن حصن والوليد بن مسلم وابن شابور وآخرون

  .قرأ شيئاً من أول احلديدقال ابن شابور مسعته يقول من أراد أن يعرف كيف وصف اهللا نفسه فلي

  .قال حيىي بن معني يف جواب عثمان الدارمي صدوق ما به بأس

  -4م، -أبان بن تغلب 

أبو أمية الربعي الكويف الشيعي حدث عن احلكم بن عتيبة وعدي بن ثابت وفضيل بن عمرو الفقيمي : اإلمام املقرىء أبو سعد وقيل
 التابعني لكنه قدمي املوت أخذ القراءة عن طلحة بن مصرف وعاصم بن أيب النجود ومجاعة وهو من أسنان محزة الزيات مل يعد يف
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  .وتلقى احلفظ من األعمش

  .حدث عنه عدد كثري منهم إدريس بن يزيد األودي وشعبة وسفيان بن عيينة وعبد اهللا بن إدريس األودي وآخرون وتال عليه

للكبار وحديثه يكون حنو املئة مل خيرج له البخاري تويف يف سنة إحدى وهو صدوق يف نفسه عامل كبري وبدعته خفيفة ال يتعرض 
  .وأربعني ومئة

وفيها مات أبو إسحاق الشيباين وسعد بن سعيد األنصاري أخو حيىي بن سعيد والسيد احلسني بن زين العابدين علي بن احلسني 
 بن راشد ووالد جويرية أمساء بن عبيد وموسى بن عقبة العلوي واحلسني ابن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس اهلامشي وإسحاق

صاحب املغازي والقاسم بن الوليد اهلمداين الكويف وعثمان البيت الفقيه وعاصم بن سليمان األحول باختالف فيهما وأمري الديار 
  .املصرية موسى بن كعب التميمي

  -خ ت س ق- أيمن بن نابل 

  . املكي الضرير الطويل من موايل آل أيب بكر الصديق من صغار التابعنياحملدث الصدوق املعمر أبو عمران احلبشي

  .روى عن قدامة بن عبد اهللا وله صحبة ما وعن طاووس والقاسم بن حممد وأيب الزبري املكي وطائفة

  .حدث عنه سفيان الثوري ومعتمر بن سليمان ووكيع وأبو داود وأبو عاصم وعبد الرزاق وخلق

سن الرأي فيه وقال الدارقطين ليس بالقوي وقال ابن عدي أرجو أنه ال بأس به وقال ابن حبان ال حيتج به إذا وكان حيىي بن معني ح
  .انفرد

ال يعرف قدامة إال من جهة أمين إال من رواية يعقوب بن حممد حدثنا عريف بن إبراهيم : وكان من العباد األخيار قلت: قلت
  .اليب يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفةحدثنا محيد بن كالب مسعت عمي قدامة الك

  -4-ابن أبي ليلى 

  .حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى العالمة اإلمام مفيت الكوفة وقاضيها أبو عبد الرمحن األنصاري الكويف

أخذ عن الشعيب ونافع ولد سنة نيف وسبعني ومات أبوه وهذا صيب مل يأخذ عن أبيه شيئاً بل أخذ عن أخيه عيسى عن أبيه و
العمري وعطاء ابن أيب رباح والقاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود واملنهال ابن عمرو وعمرو بن مرة وأيب الزبري املكي 

وعطية العويف واحلكم بن عتيبة ومحيضة بن الشمردل وإمساعيل بن أمية وثابت بن عبيد وأجلح بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عطاء 
  .د بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة وداود بن علي األمري وابن أخيه عبد اهللا بن عيسى وغريهموحمم

  .حدث عنه شعبة وسفيان بن عيينة وزائدة والثوري وقيس بن الربيع ومحزة الزيات وقرأ عليه

اً على املنهال عن سعيد بن كان فيما حيفظ كتاب اهللا تال على أخيه عيسى وعرض على الشعيب عن تالوته على علقمة وتال أيض
جبري روى عنه أيضاً أحوص بن جواب وعلي بن هاشم بن الربيد وحيىي بن أيب زائدة وعمرو ابن أيب قيس الرازي وعقبة بن خالد 
وعبد اهللا بن داود اخلرييب وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وحممد بن ربيعة وعبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم ووكيع وعيسى بن 

  .ار بن عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وخلق سواهماملخت
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  .وكان نظريا لإلمام أيب حنيفة يف الفقه

    

قال أمحد كان حيىي بن سعيد يضعف ابن أيب ليلى قال أمحد كان سىيء احلفظ مضطرب احلديث وكان فقهه أحب إلينا من حديثه 
  .زهري عن حيىي بن معني قال ليس بذاكوقال أيضاً هو يف عطاء أكثر خطأ وروى أمحد بن 

  .أبو داود مسعت شعبة يقول ما رأيت أحداً أسوأ حفظا من ابن أيب ليلى

روح بن عبادة عن شعبة قال أفادين ابن أيب ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة وروى أبو إسحاق اجلوزجاين عن أمحد بن يونس قال 
 حديثه وروى أبو حامت عن أمحد بن يونس قال ذكر زائدة ابن أيب ليلى فقال كان كان زائدة ال يروى عن ابن أيب ليلى كان قد ترك

  .أفقه أهل الدنيا وروى ابن محيد عن جرير بن عبد احلميد رأيت ابن أيب ليلى خيضب بالسواد

فكان يقول أنا تعلمنا قال العجلي كان فقيهاً صاحب سنة صدوقاً جائز احلديث وكان قارئا للقرآن عاملاً به قرأ عليه محزة الزيات 
جودة القراءة عند ابن أيب ليلى وكان من أحسب الناس ومن أنقط الناس للمصحف وأخطه بقلم وكان مجيال نبيال وأول من 

  .استقضاه على الكوفة األمري يوسف بن عمر الثقفي عامل بين أمية فكان يرزقه يف كل شهر مئة درهم

 وقال أبو حامت حمله الصدق وكان سىيء احلفظ شغل بالقضاء فساء حفظه ال يتهم إمنا قال أبو زرعة هو صاحل ليس بأقوى ما يكون
ينكر عليه كثرة اخلطأ يكتب حديثه وال حيتج به هو وحجاج بن أرطاة ما أقرما وقال النسائي ليس بالقوي وقال الدارقطين رديء 

  .احلفظ كثري الوهم وقال أبو أمحد احلاكم عامة أحاديثه مقلوبة

هذا :  خراش حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان عن سعد بن الصلت قال كان ابن أيب ليلى ال جييز قول من ال يشرب النبيذ قلتابن
غلو وعكسه أوىل وقال بشر بن الوليد مسعت القاضي أبا يوسف يقول ما ويل القضاء أحد أفقه يف دين اهللا وال أقرأ لكتاب اهللا وال 

  .األموال من ابن أيب ليلىأقول حقا باهللا وال أعف عن 

  .فابن شربمة قال ذاك رجل مكثار: قلت

قال بشر وويل حفص بن غياث القضاء من غري مشورة أيب يوسف فاشتد عليه فقال يل وحلسن اللؤلؤي تتبعا قضاياه فتتبعنا قضاياه 
لما نظر فيها قال حفص ونظراؤه يعانون فلما نظر فيها قال هذا من قضاء ابن أيب ليلى مث قال تتبعوا الشروط والسجالت ففعلنا ف

  .بقيام الليل

حيىي بن معني حدثنا أبو حفص األبار عن ابن أيب ليلى قال دخلت على عطاء فجعل يسألين فكأن أصحابه أنكروا وقالوا تسأله قال 
  .وما تنكرون هو أعلم مين قال ابن أيب ليلى وكان عطاء عاملاً باحلج

  .فري قال سألت منصورا من أفقه أهل الكوفة قال قاضيها ابن أيب ليلىروى اخلرييب عن سليمان بن سا

  .وقال ابن حبان كان ابن أيب ليلى رديء احلفظ فاحش اخلطأ فكثر يف حديثه املناكري فاستحق الترك تركه أمحد وحيىي

  .قرآن على عشرة شيوخمل نرمها تركاه بل لينا حديثه وقد قال حفص بن غياث من جاللة ابن أيب ليلى أنه قرأ ال: قلت

  .وقال حيىي بن يعلى احملاريب طرح زائدة حديث ابن أيب ليلى وقال أمحد بن يونس كان ابن أيب ليلى أفقه أهل الدنيا

  .وقال عائذ بن حبيب مسعت ابن أيب ليلى يقول ما أقرع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو حق وما مل يقرع فيه فهو قمار

  .عت الثوري يقول فقهاؤنا ابن أيب ليلى وابن شربمةقال اخلرييب مس
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أخربنا حممد بن عبد السالم التيمي أنبأنا عبد املعز بن حممد البزار أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا عبد الرمحن بن علي أنبأنا حيىي بن 
د الرمحن حدثنا ابن أيب ليلى عن احلكم إمساعيل احلريب أنبأنا مكي بن عبدان أنبأنا إسحاق بن عبد اهللا بن رزين حدثنا حفص بن عب

عشر آيات بني يدي الساعة خسف باملشرق "عن الربيع بن عميلة عن أيب سرحية الغفاري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ر وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب والدابة والدخان والدجال وابن مرمي ويأجوج ومأجوج وريح تسفيهم تطرحهم يف البح

  .هذا غريب وأصل احلديث يف صحيح مسلم من رواية أيب الطفيل عن أيب سرحية" وطلوع الشمس من مغرا

نذير قوم : أبو حفص األبار عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن جابر قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي قلت
اس نفسا وأطلقهم وجها وأكثرهم ضحكا أو قال تبسما هذا حديث أهلكوا أو صبحهم العذاب بكرة فإذا سري عنه فأطيب الن

  .منكر

    

كان أذان رسول "ابن حبان قال وروى ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن زيد املازين قال 
محن الرؤاسي عنه مث قال ابن حبان وهذا خرب مرسل رواه محيد بن عبد الر" اهللا صلى اهللا عليه وسلم شفعا شفعا وإقامته شفعا شفعا

  .ال أصل لرفعه

إذا ضحك الرجل يف صالته فعليه الوضوء والصالة "أمحد بن أيب ظبية حدثنا أيب عن ابن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر مرفوعاً 
  ".وإذا تبسم فال شيء عليه

  .مات يف شهر رمضان:  ومئة قلتقال البخاري وغريه مات ابن أيب ليلى يف سنة مثان وأربعني

أخربنا عمر بن عبد املنعم أنبأنا أبو القاسم احلرستاين حضورا أنبأنا ابن املسلم أنبأنا ابن طالب حدثنا ابن مجيع أنبأنا احلسن بن 
ت البناين عن عبد عيسى الرقي بعرفة حدثنا يوسف بن حبر حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ثاب

  ".اللهم إين أعوذ بك من النار: "الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي تطوعا فسمعته يقول

  -ع- كهمس 

  .ابن احلسن التميمي احلنفي البصري العابد أبو احلسن من كبار الثقات

ب بن نقري ويزيد بن الشخري وعبد اهللا بن بريدة واحلسن البصري حدث عن أيب الطفيل وعبد اهللا بن شقيق وأيب السليل ضري
  .ومجاعة

حدث عنه ابن املبارك ومعتمر وحيىي بن سعيد القطان ووكيع ومعاذ ابن معاذ وعبد الرمحن بن محاد الشعيثي وأبو عبد الرمحن 
  .املقرىء وخلق كثري

  .ذكره أمحد بن حنبل فقال ثقة وزيادة

ي حدثنا اهليثم بن معاوية عمن حدثه قال كان كهمس يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة فإذا مل قال قومي أمحد بن إبراهيم الدورق
  .إن كهمسا سقط منه دينار ففتش فلقيه فلم يأخذه وقال لعله غريه: يا مأوى كل سوء فواهللا ما رضيتك هللا ساعة وقيل

 وكان يعمل يف اجلص وكان يؤذن قال حيىي بن كثري البصري اشترى وكان رمحه اهللا برا بأمه فلما ماتت حج وأقام مبكة حىت مات
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  .كهمس دقيقا بدرهم فأكل منه فلما طال عليه كاله فإذا هو كما وضعه

تويف كهمس يف سنة تسع وأربعني ومئة وكان من محلة احلجة قال أبو عطاء الرملي كان كهمس يقول يف الليل اتراك معذيب وأنت 
له قال خفت أن خترج : أنه أراد قتل عقرب فدخلت يف جحر فأدخل أصابعه خلفها فضربته فقيل: ه وقيلقرة عيين يا حبيب قلبا
  .فتجيء إىل أمي تلدغها

  -4خت م -محمد بن عجالن 

ش اإلمام القدوة الصادق بقية األعالم أبو عبد اهللا القرشي املدين وكان عجالن موىل لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد مش
  .بن عبد مناف ولد يف خالفة عبد امللك بن مروان

وحدث عن أبيه وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وعمرو بن شعيب وأيب حازم سلمان األشجعي وهو أقدم شيخ له ورجاء بن حيوة 
ألنصاري وعامر ونافع وحممد ابن كعب القرظي والنعمان بن أيب عياش الزرقي وأيب احلباب سعيد بن يسار وصيفي موىل أيب أيوب ا

بن عبد اهللا بن الزبري وعبيد اهللا بن مقسم وعون بن عبد اهللا بن عتبة وإبراهيم بن عبد اهللا بن حنني والقعقاع بن حكيم وحممد بن 
إنه روى عن أنس : قيس بن خمرمة وعبد اهللا بن دينار وعاصم ابن عمر بن قتادة وزيد بن أسلم وهشام بن عروة وخلق كثري وقيل

  .وذلك ممكن إن صحبن مالك 

حدث عنه إبراهيم بن أيب عبلة ومنصور بن املعتمر وهو أكرب منه وشعبة وسفيان وزيد بن أيب أنيسة ومات قبله بدهر وعبد الوهاب 
بن خبت كذلك وصاحل بن كيسان والليث بن سعد ومالك بن أنس وابن املبارك وأبو خالد األمحر وبكر بن مضر وخالد بن 

عيينة وعبد اهللا بن رجاء املكي وحيىي بن سعيد القطان وصفوان بن عيسى وأبو عاصم وأسباط بن حممد وابن احلارث وسفيان بن 
  .إدريس وخلق كثري

وكان فقيهاً مفتياً عابدا صدوقاً كبري الشأن له حلقة كبرية يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد خرج على املنصور مع 
م وايل املدينة جعفر بن سليمان أن جيلده فقالوا له أصلحك اهللا لو رأيت احلسن البصري فعل مثل ابن حسن فلما قتل ابن حسن ه

إنه هم بقطع يده حىت كلموه وازدحم : فابن عجالن يف أهل املدينة كاحلسن يف أهل البصرة وقيل: هذا أكنت تضربه قال ال قيل
  .على بابه الناس قال فعفا عنه

عن صفوان بن عيسى قال مكث ابن عجالن يف بطن أمه ثالث سنني فشق بطنها فأخرج منه وقد روى عباس بن نصر البغدادي 
  .نبتت أسنانه رواها عبد العزيز بن أمحد الغافقي عن عباس

    

ملالك إين حدثت عن عائشة رضي اهللا عنها : وقال يعقوب بن شيبة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء حدثنا الوليد بن مسلم قال قلت
ت ال حتمل املرأة فوق سنتني قدر ظل مغزل فقال من يقول هذا هذه امرأة ابن عجالن جارتنا امرأة صدق ولدت ثالث أوالد يف قال

  .ثنيت عشرة سنة حتمل أربع سنني قبل أن تلد

  .قال سعيد بن داود الزنبري أخربين حممد بن حممد بن عجالن قال أنا ولدت يف أربع سنني يف حياة أيب

  .دي مسعت عبد اهللا بن حممد بن عجالن يقول محل بأيب أكثر من ثالث سننيوقال الواق
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  .قال الواقدي ومسعت مالكاً يقول قد يكون احلمل سنتني وأكثر أعرف من محل به كذلك يعين نفسه

بهه بالياقوتة بني وروى أبو حامت الرازي عن رجل عن ابن املبارك قال مل يكن باملدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجالن كنت أش
  .العلماء رمحه اهللا

قال مصعب الزبريي كان البن عجالن قدر وفضل باملدينة وكان ممن خرج مع حممد بن عبد اهللا فأراد جعفر بن سليمان قطع يده 
طأ يف فسمع ضجة وكان عنده األكابر فقال ما هذا قالوا هذه ضجة أهل املدينة يدعون البن عجالن فلو عفوت عنه وإمنا غر وأخ

  .الرواية ظن أنه املهدي فأطلقه وعفا عنه

  .أبو بكر بن خالد مسعت حيىي بن سعيد يقول كان ابن عجالن مضطرب احلديث يف حديث نافع

له قد خالفه : وقال الفالس سألت حيىي عن حديث ابن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة يف القتل يف سبيل اهللا فأىب أن حيدثين فقلت
  . األنصاري فقال عن املقربي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه فقال أأحدث به كأنه تعجبحيىي بن سعيد

وثق ابن عجالن أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وحدث عنه شعبة ومالك وهو حسن احلديث وأقوى من ابن إسحاق ولكن : قلت
  .ما هو يف قوة عبيد اهللا بن عمر وحنوه

  .ه مسلم يف كتابه ثالثة عشر حديثاً كلها يف الشواهد وتكلم املتأخرون من أئمتنا يف سوء حفظهقال أبو عبد اهللا احلاكم أخرج ل

عباس الدوري عن حيىي بن معني قال ابن عجالن أوثق من حممد بن عمرو ما يشك يف هذا أحد وممن وثقه ابن عيينة وأبو حامت 
  .الرازي مع تعنته يف نقد الرجال

ابن عجالن قال مل :  إن ناسا من أهل العلم حيدثون يعين حبديث خلق آدم على صورته فقال من هم قيلملالك: وقال ابن القاسم قيل
مل ينفرد به حممد واحلديث يف الصحيحني وقال البخاري قال يل علي عن : يكن ابن عجالن يعرف هذه األشياء ومل يكن عاملاً قلت
  .ابن أيب الوزير عن مالك أنه ذكر ابن عجالن فذكر خرياً

قال أبو حممد الرامهرمزي حدثنا عبد اهللا حدثنا القاسم بن نصر مسعت خلف بن سامل حدثين حيىي القطان قال قدمت الكوفة وا 
نأيت ابن عجالن فقال يوسف السميت نقلب عليه : ابن عجالن وا ممن يطلب حفص بن غياث و مليح بن وكيع وابن إدريس فقلت

وما كان للمقربي عن أيب هريرة جعلوه عن أبيه . وا فما كان عن أبيه جعلوه عن أيب هريرة نفسهحديثه حىت ننظر فهمه قال ففعل
عن أيب هريرة فدخلوا فسألوه فمر فيها فلما كان عند أخر الكتاب تنبه فقال أعد فعرض عليه فقال ما سألتموين عن أبيه فقد حدثين 

 على يوسف بن خالد فقال إن كنت أردت شيين وعييب فسلبك اهللا سعيد وما سألتموين عن سعيد فقد حدثين أيب به مث أقبل
  .اإلسالم وأقبل على حفص فقال ابتالك اهللا يف دينك ودنياك وأقبل على اآلخر فقال ال نفعك اهللا بعلمك

ندقة فهذه قال حيىي القطان فمات مليح بن وكيع وما انتفع بعلمه وابتلي حفص بالفاجل وبالقضاء ومل ميت يوسف حىت ام بالز
احلكاية فيها نظر وما أعرف عبد اهللا هذا ومليح ال يدرى من هو ومل يكن لوكيع بن اجلراح ولد يطلب أيام ابن عجالن مث مل يكن 

ظهر هلم قلب األسانيد على الشيوخ إمنا فعل هذا بعد املئتني وقد روى حديث البن عجالن عن أنس بن مالك وحيتمل أن يكون 
  .شافهه

ابن عجالن سنة مثان وأربعني ومئة وقد أورد البخاري يف كتاب الضعفاء له يف حممد بن عجالن قول حيىي القطان يف قالوا ومات 
  .حممد وأنه مل يتقن أحاديث املقربي عن أبيه وأحايث املقربي عن أيب هريرة يعين أنه رمبا أختلط عليه هذا ذا
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  .رتبة الصحيح فال ينحط عن رتبة احلسن واهللا أعلموقد ذكرت ابن عجالن يف امليزان فحديثه إن مل يبلع 

    

أخربنا أمحد بن فرح احلافظ وخلق قالوا أنبأنا أمحد بن عبد الدائم أنبأنا عبد املنعم بن كليب وأنبأين أمحد بن سالمة واخلضر بن 
ابن عرفة حدثنا بشر بن املفضل عن حممد محويه عن ابن كليب أنبأنا علي بن بيان أنبأنا حممد بن خملد أنبأنا إمساعيل الصفار حدثنا 

إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فإن يف أحد جناحيه "بن عجالن عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه أبو داود عن هذا حديث حسن اإلسناد عال أخرج" داء واآلخر شفاء وإنه يتقى باجلناح الذي فيه الداء فليغمسه كله مث ليرتعه

  .أمحد بن حنبل عن بشر فوقع بدال عالياً

  -ع- زياد بن سعد 

  .إمام جمود حجة خراساين جاور مبكة

  .وحدث عن شرحبيل بن سعد وابن شهاب وضمرة بن سعيد وطبقتهم

 قبله رمحه اهللا ومات كهال أخذ عنه مالك وابن عيينة والقدماء مل ينتشر حديثه وقع له حنو من مئة حديث ومات مع ابن جريج أو
  .وحديثه يف الكتب الستة

  -خ م د س-إبراهيم بن أبي عبلة 

  .اإلمام القدوة شيخ فلسطني أبو إسحاق العقيلي الشامي املقدسي من بقايا التابعني ولد بعد الستني

إنه : ق سواهم وقيلوروى عن واثلة بن األسقع وأنس بن مالك وأيب أمامة الباهلي وبالل بن أيب الدرداء وخالد بن معدان وخل
أبا سعيد وأبا إمساعيل إبراهيم بن مشر بن يقظان بن مرحتل : يكىن أبا العباس وقيل: أدرك ابن عمر وإال فروايته عنه مرسله وقيل

الرملي له فضل وجاللة حدث عنه ابن إسحاق وتويف قبله وابن شوذب وعمرو بن احلارث ومات أيضاً قبله ومالك والليث وابن 
  .بقية بن الوليد وحممد بن محري وأيوب بن سويد وحممد بن زياد املقدسي وآخرون كثريوناملبارك و

  .وثقه حيىي بن معني والنسائي وكان الوليد بن عبد امللك يبعثه بعطاء أهل القدس فيفرقه فيهم

  .قال احلاكم قلت للدارقطين إبراهيم بن أيب عبلة؟ قال الطرق إليه ليست تصفو وهو يف نفسه ثقة

بد اهللا بن هاىنء حدثنا أيب عن إبراهيم بن أيب عبلة قال بعث إيل هشام فقال إنا قد عرفناك وأختربناك ورضينا بسريتك وحبالك ع
  .وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصيت وأشركك يف عملي وقد وليتك خراج مصر

 ومثيبا وأما أنا فمايل باخلراج بصر ومايل عليه قوة أما الذي عليه رأيك يا أمري املؤمنني فاهللا يثيبك وجيزيك وكفى به جازيا: قلت
أتكلم؟ قال : فغضب حىت اختلج وجهه وكان يف عينيه حول فنظر إيل نظرا منكرا مث قال لتلني طائعا أو كارها فأمسكت مث قلت

". ملنها وأشفقن منهاإنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حي"إن اهللا سبحانه قال يف كتابه : نعم قلت

  .األحزاب فواهللا ما غضب عليهن إذ أبني وال أكرههن فضحك حىت بدت نواجده وأعفاين

دهيم بن الفضل مسعت ضمرة يقول ما رأيت لذة العيش إال يف أكل املوز بالعسل يف ظل الصخرة وحديث ابن أيب عبلى ما رأيت 
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  .أحداً أفصح منه

للعالء بن زياد إين أجد وسوسة يف قليب فقال ما أحب لو أنك مت عام أول أنت :  قال قلتوروى ضمرة عن إبراهيم بن أيب عبلة
  .العام خري منك عام أول

  .حممد بن محري حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة قال من محل شاذ العلم محل شرا كثرياً

اجلهاد األصغر فما فعلتم يف اجلهاد األكرب حممد بن زياد املقدسي مسعت ابن أيب عبلة وهو يقول ملن جاء من الغزو قد جئتم من 
  .جهاد القلب

  .قال ضمرة تويف إبراهيم بن أيب عبلة سنة اثنتني ومخسني ومئة

وذكر بعضهم إن ابن أيب عبلة روى حنو املئة حديث وقد مجع الطرباين كتاب حديث شيوخ الشاميني فجاء مسند ابن أيب عبلة يف 
  .إلسناد إىل إبراهيمسبع ورقات وشطرها مناكري من جهة ا

  -ع-ابن جريج 

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج اإلمام العالمة احلافظ شيخ احلرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي األموي املكي صاحب التصانيف 
د اهللا بن كان جده جريج عبدا ألم حبيب بنت جبري زوجة عبد العزيز بن عب: وأول من دون العلم مبكة موىل أمية بن خالد وقيل

  .خالد بن أسيد األموي فنسب والؤه إليه وهو عبد رومي وكان البن جريج أخ امسه حممد ال يكاد يعرف وابن امسه حممد

    

حدث عن عطاء بن أيب رباح فأكثر وجود وعن ابن أيب مليكة ونافع موىل ابن عمر وطاووس حديثاً واحداً قوله وذكر أنه أخذ 
 أن يدخل عليها فما اتفق وأخذ عن جماهد حرفني من القراءات وميمون بن مهران ويوسف بن أحاديث صفية بنت شيبة وأراد

ماهك وعمرو بن شعيب وعمرو ابن دينار وعكرمة العباسي مرسال وعكرمة بن خالد املخزومي وابن املنكدر وعبيد اهللا بن أيب 
وحبيب بن أيب ثابت وزيد بن أسلم والزهري وصفوان بن يزيد والقاسم بن أيب بزة وعبد اهللا بن كثري الداري وأيوب بن هاىنء 

سليم وعبد اهللا بن طاووس وعبد اهللا بن عبيد بن عمري وعبد اهللا بن كثري بن املطلب وعبد اهللا بن كيسان وعبدة بن أيب لبابة وحممد 
 الصادق وزهري بن معاوية بن عباد بن جعفر وخلق كثري ويرتل إىل أقرانه بل وأصحابه فحدث عن زياد بن سعد شريكه وجعفر

وإبراهيم بن حممد بن أيب عطاء وهو ابن أيب حيىي وسعيد بن أيب أيوب املصري وإمساعيل بن علية ومعمر بن راشد وحيىي ابن أيوب 
  .املصري وكان من حبور العلم

حلارث ومهام بن حيىي وعيسى ثور بن يزيد واألوزاعي والليث والسفيانان واحلمادان وابن علية وابن وهب وخالد بن ا: حدث عنه
بن يونس وابن إدريس وحيىي بن سعيد األموي وحيىي بن سعيد القطان وحممد بن حرب األبرش وحيىي بن أيب زائدة ووكيع والوليد 

بن مسلم وهشام بن يوسف وحجاج بن حممد األعور وأبو أسامة وروح وأبو عاصم واخلرييب وعبد اهللا بن رجاء املكي وعبد 
 مهام وعبيد اهللا بن موسى وغندر واألنصاري وعثمان بن اهليثم املؤذن وحيىي بن سليم الطائفي وحممد بن بكر الربساين الرزاق بن

  .وأمم سواهم

قال عبد اهللا بن أمحد قلت أليب من أول من صنف الكتب قال ابن جريج وابن أيب عروبة وروى علي بن املديين عن عبد الوهاب بن 
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ال :  أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن وعنده عبد اهللا بن عبيد بن عمري فقال يل ابن عمري قرأت القرآن قلتمهام عن ابن جريج قال
: قال فاذهب فاقرأه مث اطلب العلم فذهبت فغربت زمانا حىت قرأت القرآن مث جئت عطاء وعنده عبد اهللا فقال قرأت الفريضة قلت

  .بت الفريضة مث جئت فقال اآلن فاطلب العلم فلزمت عطاء سبع عشرة سنةال قال فتعلم الفريضة مث اطلب العلم قال فطل

من يلزم عطاء هذا كله يغلب على الظن أنه قد رأى أبا الطفيل الكناين مبكة لكن مل نسمع بذلك وال رأينا له حرفا عن : قلت
  .صحايب

  .ت يف املسجد عشرين سنةوروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال اختلفت إىل عطاء مثاين عشرة سنة وكان يبي

  .قال ابن عيينة مسعت ابن جريج يقول ما دون العلم تدويين أحد

  .وقال جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء تسع سنني

  .وروى محزة بن رام عن طلحة بن عمرو املكي قال قلت لعطاء من نسأل بعدك يا أبا حممد قال هذا الفىت إن عاش يعين ابن جريج

إمساعيل بن عياش عن املثىن بن الصباح وغريه عن عطاء بن أيب رباح قال سيد شباب أهل احلجاز ابن جريج وسيد شباب وروى 
  .أهل الشام سليمان بن موسى وسيد شباب أهل العراق حجاج بن أرطاة

ف ممن صنف العلم منهم قال علي بن املديين نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة فذكرهم مث قال صار علمهم إىل أصحاب األصنا
  .من أهل مكة ابن جريج يكىن أبا الوليد لقي ابن شهاب وعمرو بن دينار يريد من الستة املذكورين

سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج ملن طلبتم العلم كلهم يقول لنفسي غري أن ابن جريج فإنه : قال الوليد بن مسلم
  .قال طلبته للناس

 الصدق واليوم تسأل الفقيه الغيب ملن طلبت العلم فيبادر ويقول طلبته هللا ويكذب إمنا طلبه للدنيا ويا قلة ما عرف ما أحسن: قلت
  .منه

  .قال علي سألت حيىي بن سعيد من أثبت من أصحاب نافع قال أيوب وعبيد اهللا ومالك وابن جريج أثبت من مالك يف نافع

 عمرو بن دينار وابن جريج أثبت الناس يف عطاء وروى أبو بكر بن خالد عن حيىي بن وروى صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه قال
  .سعيد قال كنا نسمي كتب ابن جريج كتب األمانة وإن مل حيدثك ابن جريج من كتابه مل تنتفع به

ال أخربين ومسعت فحسبك وروى األثرم عن أمحد بن حنبل قال إذا قال ابن جريج قال فالن وقال فالن وأخربت جاء مبناكري وإذا ق
  .به

وروى امليموين عن أمحد إذا قال ابن جريج قال فاحذره وإذا قال مسعت أو سألت جاء بشيء ليس يف النفس منه شيء كان من 
  .أوعية العلم

    

 احلشو يعين قال عبد الرزاق قدم أبو جعفر يعين اخلليفة مكة فقال اعرضوا علي حديث ابن جريج فعرضوا فقال ما أحسنها لوال هذا
قوله بلغين وحدثت قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي عن حيىي بن معني ابن جريج ثقة يف كل ما روي عنه من الكتاب وروى إمساعيل 
بن داود املخراقي عن مالك بن أنس قال كان ابن جريج حاطب ليل وقال حممد ابن منهال الضرير عن يزيد بن زريع قال كان ابن 

ال حممد بن إبراهيم بن أيب سكينة احلليب عن إبراهيم بن أيب حيىي قال حكم اهللا بيين وبني مالك هو مساين جريج صاحب غثاء وق
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من مات مرابطا مات : "قدريا وأما ابن جريج فإين حدثته عن موسى بن وردان عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وما هكذا حدثته" ن مات مريضا مات شهيدام"فنسبين إىل جدي من قبل أمي وروى عين " شهيدا

روى عثمان بن سعيد عن ابن معني قال ابن جريج ليس بشيء يف الزهري وقال أبو زرعة الدمشقي عن أمحد بن حنبل قال روى 
ابن جريج عن ست عجائز من عجائز املسجد احلرام وكان صاحب علم وقال جعفر ابن عبد الواحد عن حيىي بن سعيد قال كان 

  .ن جريج صدوقا فإذا قال حدثين فهو مساع وإذا قال إنبأنا أو أخربين فهو قراءة وإذا قال قال فهو شبه الريحاب

وقال عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان أعياين ابن جريج أن أحفظ حديثه فنظرت إىل شيء جيمع فيه املعىن فحفظته وتركت ما 
  .سوى ذلك

  .بن احلسني قال ما رأيت خلقا من خلق اهللا أصدق هلجة من ابن جريجقال سليمان بن النضر الشريازي عن خملد 

  .وروى أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق قال ما رأيت أحداً أحسن صالة من ابن جريج

دثنا أنبأين املسلم بن حممد أنبأنا الكندي أنبأنا القزاز أنبأنا أبو بكر بن ثابت أنبأنا علي بن حممد املعدل حدثنا إمساعيل الصفار ح
حممد بن عبيد اهللا املنادي حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصالة من عطاء وأخذها 

  .عطاء من ابن الزبري وأخذها ابن الزبري من أيب بكر وأخذها أبو بكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم

املناولة ويتوسع يف ذلك ومن مث دخل عليه الداخل يف رواياته عن الزهري ألنه محل وكان ابن جريج يروي الرواية باإلجازة وب: قلت
  .عنه مناولة وهذه األشياء يدخلها التصحيف وال سيما يف ذلك العصر مل يكن حدث يف اخلط بعد شكل وال نقط

أنه عهد إىل أوالده يف أمسائهن : يلقال أبو غسان زنيج مسعت جريرا الضيب يقول كان ابن جريج يرى املتعة تزوج بستني إمرأة وق
  .لئال يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه باملتعة

  .يل لو لزمت عطاء فلزمته: قال عبد الوهاب بن مهام قال ابن جريج كنت أتتبع األشعار العربية واألنساب فقيل

 عبد اهللا مل يكن يف األرض أحد أعلم بعطاء من ابن وقال حيىي القطان مل يكن ابن جريج عندي بدون مالك يف نافع وقال علي بن
  .جريج

قال عبيد اهللا العيشي حدثنا بكر مب كلثوم السلمي قال قدم علينا ابن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن احلسن البصري 
الرجل بالشيء مل أمسعه منه مث قال حبديث فأنكره عليه الناس فقال ما تنكرون علي فيه قد لزمت عطاء عشرين سنة فرمبا حدثين عنه 

العيشي مسى ابن جريج يف ذلك اليوم حممد بن جعفر غندرا وأهل احلجاز يسمون املشغب غندرا قال ابن معني مل يلق ابن جريج 
  .وهب بن منبه وقال أمحد بن حنبل مل يلق عمرو بن شعيب يف زكاة مال اليتيم وال أبا الزناد

ظ لكنه يدلس بلفظه عن وقال وقد كان صاحب تعبد وجد وما زال يطلب العلم جىت كرب وشاخ الرجل يف نفسه ثقة حاف: قلت
  .وقد أخطأ من زعم أنه جاوز املئة بل ما جاوز الثمانني وقد كان شابا يف أيام مالزمته لعطاء

 ابن جريج فدون العلم ومحل وقد كان شيخ احلرم بعد الصحابة عطاء وجماهد وخلفهما قيس بن سعد وابن جريج مث تفرد باإلمامة
عنه الناس وعليه تفقه مسلم بن خالد الزجني وتفقه بالزجني اإلمام أبو عبد اهللا الشاعي وكان الشافعي بصريا بعلم ابن جريج عاملاً 

  .بدقائقه وبعلم سفيان ابن عيينة

  . األجزاءوروايات ابن جريج وافرة يف الكتب الستة ويف مسند أمحد ومعجم الطرباين األكرب ويف
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  .قال عبد الرزاق كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه خيشى اهللا

  .وقال ابن جريج مل أمسع من الزهري إمنا أعطاين جزءاً كتبته وأجازه يل

    

فطلقوهن يف "قال حيىي بن معني والء ابن جريج آلل خالد بن أسيد األموي وقال حيىي بن سعيد مسع ابن جريج من جماهد حديث 
ن ومسع من طاووس قوله يف حمرم أصاب ذرات قال قبضات من طعامقبل عد.  

قال أبو عاصم النبيل كان ابن جريج من العباد كان يصوم الدهر سوى ثالثة أيام من الشهر وكان له امرأة عابدة وقال حممد بن 
تقن يف الليل بأوقية شريج طلبا للجماع عبد اهللا بن عبد احلكم مسعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعني امرأة حىت أنه كان حي

وروي عن عبد الرزاق قال كان ابن جريج خيضب بالسواد ويتغلى بالغالية وكان من ملوك القراء خرجنا معه وأتاه سائل فناوله 
  .ديناراً

  .قال أبو حممد بن قتيبة مولد ابن جريج سنة مثانني عام اجلحاف

ليمن الكندي أنبأنا علي بن هبة اهللا أنبأنا أبو إسحاق الفريوزابادي قال ومنهم أبو الوليد عبد أخربنا عمر بن عبد املنعم أنبأنا أبو ا
  .امللك بن عبد العزيز بن جريج وجريج عبد آلل أم حبيب بنت جبري ومات سنة مخسني ومئة

فرغت من عطاء سبع سنني وقال وبه قال أبو إسحاق قال ابن جريج ما دون هذا العلم تدويين أحد جالست عمرو بن دينار بعد ما 
  .له فما منعك عن ميينه قال كانت قريش تغلبين عليه: مل يغلبين على يسار عطاء عشرين سنة أحد فقيل

  .قد قدم عبد امللك بن جريج إىل العراق قبل موته وحدث بالبصرة وأكثروا عنه: قلت

ومئة وهذا وهم فقد قال حيىي القطان ومكي بن إبراهيم وأبو قال ابن املديين وأبو حفص الفالس مات ابن جريج سنة تسع وأربعني 
  .نعيم وعدة مات سنة مخسني ومائة وعن ابن املديين أيضاً سنة إحدى ومخسني

  .عاش سبعني سنة فسنه وسن أيب حنيفة واحد ومولودمها وموما واحد: قلت

 أنبأنا علي بن املسلم أنبأنا احلسني بن طالب أنبأنا قرأت على عمر بن عبد املنعم أخربكم عبد الصمد بن حممد القاضي حضوراً
حممد بن أمحد بن مجيع حدثنا واهب بن حممد بالبصرة حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا حممد بن بكر الربساين عن ابن جريج 

ما ستره اهللا يف الدنيا من ستر مسل: "عن ابن املنكدر عن أيب أيوب عن مسلمة بن خملد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".واآلخرة ومن فك عن مكروب فك اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته

  .هذا حديث جيد اإلسناد ومسلمة له صحبة ولكن ال شيء له يف الكتب إال يف سنن أيب داود من روايته عن رويفع بن ثابت

ا جعفر بن حممد اهلمذاين حدثنا هالل بن العالء حدثنا حجاج بن حممد حدثنا ابن جريج حدثين موسى وبه أخربنا ابن مجيع حدثن
من جلس يف جملس كثر فيه لغطه فقال : "بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

هذا حديث صحيح ". فرك مث أتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسهقبل أن يقوم سبحانك ربنا وحبمدك ال إله إال أنت أستغ
  .غريب

ويف تاريخ القاضي تاج الدين عبد الباقي أن ابن جريج قدم وافدا على معن بن زائدة لدين حلقه فأقام عنده إىل عاشر ذي القعدة فمر 
  : بقوم تغين هلم جارية بشعر عمر بن أيب ربيعة
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 حللنا بسيف البحر من عدن إذا  امن أمة الوهاب منزلن هيهات

 إال التذكر أو حظ من الحزن  واحتل أهلك أجيادا فليس لنا

  ماذا أردت بطول المكث في اليمن  قولي له في غير معتبة تاهللا

 أصبت بترك الحج من ثمن فما  كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها إن

 يب خريا فردين إىل مكة ولست أريد منك شيئاً قال فاستأجر له أدالء قال فبكى ابن جريج وانتحب وأصبح إىل معن وقال إن أردت
  .وأعطاه مخس مئة دينار ودفع إليه ألفا ومخسمائة فواىف الناس يوم عرفة

عن ابن جريج قال أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجة خيرج أبواي إىل الطائف وأقيم أنا ختوفا أن يفجعين عطاء بنفسه قال 
  .جريج حنو من ألف حديث يعين املرفوع وأما اآلثار واملقاطيع والتفسري فشيء كثريبعض احلفاظ البن 

  -ع-حنظلة بن أبي سفيان 

  .ابن عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي املكي احلافظ

  .حدث عن طاووس والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا وسعيد ابن مينا وعطاء ونافع ومجاعة

  .ديث مبكةوكان من أئمة احل

حدث عنه سفيان الثوري وابن املبارك وحيىي القطان والوليد بن مسلم ووكيع وابن وهب وعبيد اهللا بن موسى وإسحاق بن سليمان 
  .وأبو عاصم ومكي بن إبراهيم وعدة

    

ه له يف الكامل فما قال أمحد بن حنبل ثقة ثقة وقال حيىي بن سعيد ثقة مات سنة إحدى ومخسني ومئة وقد تناكد ابن عدي يف ذكر
له كيف رواية حنظلة عن سامل فقال واد : قال يعقوب بن شيبة مسعت علي بن املديين وقيل. أبدى شيئاً يتعلق به عليه متعنت أصالً

ورواية موسى بن عقبة عن سامل واد أخر وأحاديث الزهري عن سامل كأا أحاديث نافع قيل لعلي فهذا يدل على أن ساملاً كثري 
  .ث قال أجلاحلدي

  .قال حيىي بن معني حنظلة ثقة

ابن عدي حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن سابور وما كتبته إال عنه حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن 
  .غريب جداً ورواته ثقات" اغسلوا قتالكم"حنظلة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حممول على من قتل يف غري مصاف ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه والثقة قد يهم مات حنظلة يف سنة وهذا 
  .إحدى ومخسني ومئة

  -خ م د س ق-سيف بن سليمان 
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  .املكي أحد الثقات كان من موايل بين خمزوم مسع جماهدا وعمرو ابن دينار وعطاء وقيس بن سعد

صم وابن منري وزيد بن احلباب وأبو نعيم وآخرون وهو يف نفسه ثقة لكن رماه حيىي بن معني بالقدر وقال وعنه حيىي القطان وأبو عا
مات يف سنة إحدى ومخسني ومئة وقال ابن سعد مات سنة مخسني ومئة وتعنت ابن عدي بذكره يف الكامل وساق حديثه عن قيس 

فسأل عباس حيىي عنه فقال ليس مبحفوظ وسيف "  بيمني وشاهدقضى"بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً حديث 
  .قدري قال حيىي القطان كان عندنا ثبتا ممن يصدق وحيفظ وقال النسائي ثقة ثبت

  -ع- عثمان بن األسود 

  .املكي موىل بين مجح

  .حدث عن طاووس وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري ومجاعة

  .و عاصم واخلرييب وعبيد اهللا بن موسى وآخرونوعنه الثوري وابن املبارك وحيىي القطان وأب

تويف سنة مخسني : وثقه حيىي القطان وقال علي بن املديين له حنو من عشرين ومئة قال شباب مات سنة سبع وأربعني ومئة وقيل
  .ومئة

  -ع-العالء بن المسيب 

  .ابن رافع األسدي الكويف

  .رباح ومجاعةحدث عن خيثمة بن عبد الرمحن وإبراهيم وعطاء بن أيب 

  .روى عنه جرير بن عبد احلميد وعبثر بن القاسم وحفص بن غياث ومروان بن معاوية وحممد بن فضيل وآخرون

  .قال حيىي بن معني ثقة مأمون

  -ع-زكريا بن إسحاق 

  .املكي من علماء احلديث

  .مجاعةحدث عن عطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار وأيب الزبري وحيىي بن عبد اهللا بن صيفي و

  .حدث عنه ابن املبارك ووكيع وأبو عاصم وأبو عامر العقدي وروح ابن عبادة وعبد الرزاق وآخرون

تويف سنة نيف ومخسني : وكان ثقة يف نفسه صدوقاً إال أنه رمي بالقدر قال أبو حامت ال بأس به وقال حيىي بن معني قدري قلت
  .ومئة

  -4م، -مقاتل بن حيان 

  .العامل احملدث الثقة أبو بسطام النبطي البلخي اخلراز طوف وجالابن دوال دور اإلمام 

وحدث عن الشعيب وجماهد والضحاك وعكرمة وابن بريدة وشهر بن حوشب وسامل بن عبد اهللا ومسلم بن هيصم وعمر بن عبد 
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  .العزيز وعدة

ارك وعمر بن الرماح وعيسى غنجار شيخه علقمة بن مرثد وبكري بن معروف وإبراهيم بن أدهم وعبد اهللا بن املب: روى عنه
ومسلمة بن علي اخلشين وعبد الرمحن احملاريب وعدد كثري وله حديث يف صحيح مسلم من رواية علقمة عنه وكان من العلماء 

  .العاملني ذا نسك وفضل صاحب سنة

  .لقهرب من خراسان أيام أيب مسلم صاحب الدولة إىل بالد كابل فدعاهم إىل اهللا فأسلم على يده خ

قال حيىي بن معني ثقة وقال أبو داود ليس به بأس ووثقه أبو داود أيضاً وقال الدارقطين صاحل احلديث وقال ابن خزمية ال أحتج به 
قال أمحد بن سيار له أخوة مصعب وحسن ويزيد وخطتهم مبرو وتعرف بسكة حيان من موايل بين شيبان كان ذا مرتلة عند قتيبة 

تويف يف حدود : اتل إىل كابل فأسلم به خلق وقال فيه عبد الغين األزدي هو اخلراز براء مث زاي قلتبن مسلم األمري هرب مق
  .اخلمسني ومئة وعاش مقاتل بن سليمان املفسر الضعيف بعده أعواماً

  -،م تبعا4- أسامة بن زيد 

  .اإلمام العامل الصدوق أبو زيد الليثي موالهم املدين

  . بن كعب القرظي ونافع العمري وعمرو بن شعيب وسعيد املقربي ومجاعةحدث عن سعيد بن املسيب وحممد

  .روى عنه حامت بن إمساعيل وابن وهب وأبو ضمرة أنس بن عياض وعبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم وآخرون

    

ان حيىي بن سعيد قال حيىي بن معني ليس به بأس وقال النسائي ليس بالقوي واختلف قول حيىي بن سعيد القطان قال ابن معني ك
يكره ألسامة ابن زيد أنه حدث عن عطاء عن جابر أن رجالً قال يا رسول اهللا حلقت قبل أن أحنر إمنا هو مرسل وقال أمحد بن 

حنبل ترك حيىي بن سعيد حديثه بأخرة مث قال أمحد له عن نافع مناكري وقال أيضاً إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة وجاء عن حيىي 
 أنه ثقة وجاء عنه قال ترك حديثه بأخرة وهذا وهم بل هذا القول األخري هو قول حيىي بن سعيد فيه وقد روى عباس عن بن معني

حيىي ثقة وروى أمحد بن أيب مرمي عن حيىي ثقة حجة فابن معني حسن الرأي يف أسامة وقال أبو حامت يكتب حديثه وال حيتج به 
  .رتقي حديثه إىل رتبة احلسن استشهد به البخاري وأخرج له مسلم يف املتابعاتتويف سنة ثالث ومخسني ومئة وقد ي: قلت

  .أما أسامة بن زيد بن أسلم العمري املدين فضعفه أزيد وال شيء له يف الكتب سوى حديث واحد عند ابن ماجه

  -4خ، -ثور بن يزيد 

  .احملدث الفقيه عامل محص أبو يزيد الكالعي احلمصي

ن وراشد بن سعد وعطاء بن أيب رباح وحبيب ابن عبيد ونافع والزهري وعمرو بن شعيب يف خلق كثري حدث عن خالد بن معدا
  .كان من أوعية العلم لوال بدعته

حدث عنه ابن إسحاق رفيقه وسفيان الثوري واملعاىف بن عمران وابن املبارك والوليد بن مسلم وحيىي بن سعيد القطان وبقية بن 
  . وأبو عاصم النبيل وعدةالوليد وخالد بن احلارث
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يقع حديثه عالياً يف البخاري وهو حافظ متقن حىت إن حيىي القطان قال ما رأيت شاميا أوثق من ثور كنت أكتب عنه مبكة يف ألواح 
كان ثور أعبد من رأيت وقال عيسى بن يونس كان ثور من أثبتهم وقال حيىي بن معني وغريه ثقة قال ابن عدي وثقوه : وعن وكيع

  .ال أرى حبديثه بأساً وله من املسند حنو مئيت حديث مل أر له أنكر مما ذكرت وقال أبو حامت صدوق حافظو

قال أبو توبة احلليب حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي األوزاعي فمد يده إليه فأىب األوزاعي أن ميد يده إليه وقال يا ثور لو كانت الدنيا 
د كان ثور يرى القدر وليس به بأس قال عبيد اهللا بن موسى قال سفيان اتقوا ثورا ال لكانت املقاربة ولكنه الدين وقال أمح

  .ينطحنكم بقرنه

كان ثور عابداً ورعاً والظاهر أنه رجع فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان أن رجالً قال لثور يا قدري قال لئن كنت : قلت
ك لفي حل قال إمساعيل بن عياش نفى أسد بن وداعة ثورا وقال عبد إن: إين لرجل سوء وإن كنت على خالف ما قلت: كما قلت

اهللا بن سامل أخرجوه وأحرقوا داره لكالمه يف القدر قال ابن سعد وخليفة تويف ثور سنة ثالث ومخسني ومئة وقال حيىي بن بكري 
  .سنة مخس ومخسني وقال ابن سعد تويف ببيت املقدس

  -ع- حسين المعلم 

  .سني بن ذكوان العوذي البصري املؤدبهو أبو عبد اهللا احل

  .حدث عن عبد اهللا بن بريدة وعطاء بن أيب رباح وبديل بن ميسرة وعمرو بن شعيب وحيىي بن أيب كثري وقتادة وطائفة سواهم

وح بن حدث عنه إبراهيم بن طهمان وعبد اهللا بن املبارك وغندر وعبد الوارث بن سعيد وحيىي بن سعيد القطان ويزيد بن زريع ور
  .عبادة وآخرون

وثقة أبو حامت الرازي والنسائي والناس وقد ذكره العقيلي يف كتاب الضعفاء له بال مستند وقال هو مضطرب احلديث وقال أبو بكر 
الرجل ثقة وقد احتج به صاحبا الصحيحني : بن خالد مسعت حيىي بن سعيد القطان وذكر حسني املعلم فقال فيه اضطراب قلت

د سنة مخسني ومئة وذكر له العقيلي حديثاً واحداً تفرد بوصلة وغريه من احلفاظ أرسله فكان ماذا فليس من شرط ومات يف حدو
الثقة أن ال يغلط أبداً فقد غلط شعبة ومالك وناهيك ما ثقة ونبالً وحسني املعلم ممن وثقه حيىي بن معني ومن تقدم مطلقا وهو من 

  .كبار أئمة احلديث واهللا أعلم

  -ع- و بن ميمون عمر

  .ابن مهران اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا اجلزري الفقيه

  .حدث عن أبيه وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ومكحول

  .الثوري وعباد بن العوام وابن املبارك وأبو معاوية وبشر ابن املفضل ويزيد بن هارون وحممد بن بشر وآخرون: حدث عنه

  .هذه الدعوى تدل على سعة علمه:  علي حرف من السنة باليمن ألتيتها قلتوكان يقول لو علمت أنه بقي

    

له لو أنك سألت أمري املؤمنني أن : قال أبو احلسن امليموين حدثنا أيب قال ملا رأيت قدر عمي عمرو بن ميمون عند املنصور قلت
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  .د ابتدأين هو به غري مرة فلم أفعليقطعك قطيعة فسكت فأحلحت عليه فقال يا بين إنك لتسألين أن أسأله شيئاً ق

  .قال حيىي بن معني وغريه عمرو بن ميمون ثقة

  .وقال امليموين مسعت أيب يصف عمرو بن ميمون مبعرفة القرآن والنحو ومل أره يغتاب أحداً

  .وقال هالل بن العالء مات عمرو بالرقة وكان يؤدب حبصن مسلمة

  .ة مخس وأربعني ومئةوقال الواقدي وخليفة وأبو عبيد مات يف سن

  -م د س ق-عبد اهللا بن شبرمة 

  .اإلمام العالمة فقيه العراق أبو شربمة قاضي الكوفة

حدث عن أنس بن مالك وأيب الطفيل عامر بن واثلة وأيب وائل شقيق وعامر الشعيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد 
ي وسامل بن عبد اهللا واحلسن البصري ونافع وسامل بن أيب اجلعد وعبد اهللا بن شداد بن اهللا بن عتبة وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخع

  .اهلاد وأيب زرعة وطائفة

حدث عنه الثوري واحلسن بن صاحل وابن املبارك وهشيم وعبد الواحد بن زياد وسفيان بن عيينة وعبد الوارث بن سعيد وأمحد بن 
  . سواهمبشري ووهيب بن خالد وشعيب بن صفوان وخلق

وثقه أمحد بن حنبل وأبو حامت الرازي وغريمها وكان من أئمة الفروع وأما احلديث فما هو باملكثر منه له حنو من ستني أو سبعني 
  .حديثاً

وهو عبد اهللا بن شربمة بن طفيل بن حسان الضيب وهو عم عمارة بن القعقاع ولكن عمارة أسن منه وأخر أصحابه موتا أبو بدر 
  .السكوين

كان ابن شربمة عفيفاً صارماً عاقالً خريا يشبه النساك وكان شاعرا كرميا جواداً له حنو من مخسني : ال أمحد بن عبد اهللا العجليق
  .حديثاً

روى ابن فضيل عن ابن شربمة قال كنت إذا اجتمعت أنا واحلارث العكلي على مسألة مل نبال من خالفنا وقال فضيل بن غزوان 
 شربمة واحلارث بن يزيد العكلي واملغرية والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه فرمبا مل نقم حىت نسمع النداء كنا جنلس أنا وابن

بالفجر وقال عبد الوارث ما رأيت أحداً أسرع جوابا من ابن شربمة وقال معمر رأيت ابن شربمة إذا قال له الرجل جعلت فداك 
  .يغضب ويقول قل غفر اهللا لك

سماك عن ابن شربمة قال من بالغ يف اخلصومة أمث ومن قصر فيها خصم وال يطيق احلق من باىل على من دار األمر وروى ابن ال
  .وروى ابن املبارك عن ابن شربمة قال عجبت للناس حيتمون من الطعام خمافة الداء وال حيتمون من الذنوب خمافة النار

  .دون ابن شربمةكان عيسى بن موسى ال يقطع أمرا : قال أمحد العجلي

فاستشار ابن شربمة فقال .. وإنه.. قال فبعث أبو جعفر املنصور إىل عيسى بعمه عبد اهللا بن علي ليحبسه مث كتب إليه أن اقتله فإنه
له مل يرد املنصور غريك وكان عيسى ويل العهد فقال ما ترى قال احبسه واكتب إليه أنك قتلته ففعل فجاء أخوه عبد اهللا إىل عيسى 

قال إن أمري املؤمنني كتب إيل أن اقتله فقد قتلته فرجعوا إىل أيب جعفر فقال كذب ألقيدنه به فارتفعوا إىل القاضي فلما حققوا على ف
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عيسى أخرجه إليهم فقال أبو جعفر قتلين اهللا إن مل أقتل األعرايب يريد ابن شربمة فإن عيسى ال يعرف هذا قال فما زال ابن شربمة 
  .ت خبراسان سريه إليها عيسى بن موسىخمتفيا حىت ما

روى ابن فضيل عن أبيه قال كان ابن شربمة ومغرية واحلارث العكلي يسهرون يف الفقه فرمبا مل يقوموا إىل الفجر تويف سنة أربع 
  .وأربعني ومئة أرخه أبو نعيم واملدائين

  -ع-عمرو بن الحارث 

أمية األنصاري السعدي موالهم املدين األصل املصري عامل الديار املصرية ومفتيها ابن يعقوب بن عبد اهللا العالمة احلافظ الثبت أبو 
  .موىل قيس بن سعد بن عبادة

    

ولد بعد التسعني يف خالفة الوليد بن عبد امللك وروى عن ابن أيب مليكة وأيب يونس موىل أيب هريرة وعمرو بن شعيب وأيب عشانة 
ادة وعبدة بن أيب لبابه ويزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن أيب جعفر وكعب بن علقمة ويزيد بن املعافري وابن شهاب وأيب الزبري وقت

عبد اهللا بن قسيط وبكر بن سوادة وبكري بن األشج ومثامة بن شفي وجعفر بن ربيعة وأبيه احلارث واجلالح أيب كثري وحبان بن 
أيب أنيسة وسامل أيب النضر وسعيد بن احلارث األنصاري وسعيد بن واسع وزيد بن أسلم ودراج أيب السمح وربيعة الرأي وزيد بن 

أيب هالل وعامر بن حيىي املعافري وعبد الرمحن بن القاسم وعمرو بن دينار وعمارة بن غزية وهشام بن عروة وخلق كثري وبرع يف 
  .العلم واشتهر امسه

إن جماهد بن جرب روى عنه وهذا وهم ال يسوغ وحدث : حدث عنه قتادة شيخه وبكري بن عبد اهللا بن األشج شيخه أيضاً وقيل
عنه صاحل بن كيسان وهو أكرب منه وأسامة بن زيد الليثي وهو من طبقته وأسن ومالك والليث وبكر بن مضر وحيىي بن أيوب 

  .وموسى بن أعني ونافع بن يزيد وابن وهب وحممد بن شعيب بن شابور ومل يشخ إمنا مات يف الكهولة

د كان ثقة إن شاء اهللا وقال أبو داود مسعت أمحد يقول ليس فيهم يعين أهل مصر أصح حديثاً من الليث وعمرو بن قال ابن سع
  .احلارث يقاربه

وقال األثرم عن أمحد ما يف هؤالء املصريني أثبت من الليث ال عمرو بن احلارث وال أحد وقد كان عمرو عندي مث رأيت له أشياء 
 عن أمحد عمرو بن احلارث محل محال شديداً يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها وخيطىء وقال ابن مناكري وقال يف موضع أخر

  .معني من طريق الكوسج وأبو زرعة والعجلي والنسائي وطائفة ثقة

 عمرو بن قال يعقوب بن شيبة كان حيىي بن معني يوثقه جداً وقال النسائي الذي يقول مالك يف كتابه الثقة عن بكري يشبه إن يكون
احلارث وروى عمرو بن سواد عن ابن وهب قال مسعت من ثالث مئة شيخ وسبعني شيخا فما رأيت أحداً أحفظ من عمرو بن 

  .احلارث وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه حيفظ كل يوم ثالثة أحاديث

  .دام ا ذلك القصري يعين عمرو بن احلارثوقال ابن وهب حدثنا عبد اجلبار بن عمر قال قال ربيعة ال يزال بذلك املصر علم ما 

حرملة عن ابن وهب قال اهتدينا يف العلم بأربعة اثنان مبصر واثنان باملدينة عمرو بن احلارث والليث بن سعد مبصر ومالك وابن 
  .املاجشون باملدينة لوال هؤالء لكنا ضالني
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  .بل لوال اهللا لكنا ضالني اللهم لوال أنت ما اهتدينا: قلت

  .ال أمحد بن حيىي بن وزير عن ابن وهب قال لو بقي لنا عمرو بن احلارث ما احتجنا إىل مالكوق

هارون بن معروف عن ابن وهب قال قال عبد الرمحن بن مهدي اكتب يل من أحاديث عمرو بن احلارث فكتبت له مئيت حديث 
  .وحدثته ا

وبني أبيه احلارث بن يعقوب كما بني السماء واألرض يف الفضل وروى شعيب بن الليث عن أبيه قال كان بني عمرو بن احلارث 
  .فاحلارث أفضل وكان بينه وبني أبيه يعقوب يف الفصل كما بني السماء واألرض

وقال أبو حامت الرازي كان عمرو أحفظ أهل زمانه مل يكن له نظري يف احلفظ يف زمانه وقال سعيد بن عفري كان أخطب أهل زمانه 
هم للشعر وقال مصعب الزبريي أخرجه صاحل بن علي اهلامشي من املدينة إىل مصر مؤدبا لبنيه قال أبو سعيد بن يونس وأبلغهم وأروا

يف تارخيه كان فقيهاً أديبا أدب لولد صاحل بن علي وروى عباس عن حيىي قال كان يعلم ولد صاحل بن علي وكان سىيء احلال فلما 
 وروى حيىي بن بكري عن الليث قال كنت أرى عمرو بن احلارث عليه أثواب بدينار علمهم صلح حاله صار يلبس الوشي واخلز

  .قميصه ورداؤه و إزاره مث مل متض األيام والليايل حىت رأيته جير الوشي واخلز فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ان وشرف العلم أشرفهماعمر بن شبة قال يل حممد بن منصور قال عمرو بن احلارث الشرف شرفان شرف العلم وشرف السلط

قال أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين مسعت أمحد بن صاحل وذكر الليث فقال إمام قد أوجب اهللا تعاىل علينا حقه فقلت له 
الليث إمام قال نعم مل يكن بالبلد بعد عمرو بن احلارث مثل الليث وقال أبو عبد اهللا بن األجرم احلافظ عمرو بن احلارث غزير 

 احلديث جداً مع علمه وثبته وقلما خيرج حديثه من مصر قال احلافظ أبو بكر اخلطيب كان قارئا فقيهاً مفتينا ثقة وقال ابن عزيز
  .ماكوال كان قارئا مفتيا أفىت يف زمن يزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن أيب جعفر وكان أديبا فصيحاً

    

 وقال سعيد بن عفري سنة اثنتني وقال ابن يونس ولد سنة ثالث وقال اخلطيب قال حيىي بن بكري ولد سنة إحدى أو اثنتني وتسعني
واألمري ولد سنة أربع وقال أبو داود عاش مثانيا ومخسني سنة قال ابن عفري وحيىي بن بكري وأمحد بن صاحل وابن يونس وغريهم مات 

  .سنة مثان وأربعني ومئة زاد ابن يونس يف شوال

دوسي مات سنة سبع أو مثان وأربعني ومئة وكذا قال أبو عبيد وروى الغاليب عن حيىي بن معني مات وقال ابن سعد ويعقوب الس
  .سنة تسع وأربعني ومئة

  .الصحيح وفاته يف شوال من سنة مثان مات معه األعمش ومجاعة من الكبار: قلت

ى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن واحلديث قال سعيد بن أيب مرمي عن خاله قال كان عمرو بن احلارث املصري خيرج من داره فري
والفقه والشعر والعربية واحلساب وكان صاحل بن علي األمري قد جعله مؤدبا لولده الفضل فنال حشمة بذلك وقال ابن وهب ما 

  .رأيت أحفظ من عمرو وقال النسائي عمرو بن احلارث أحفظ من ابن جريج

بن عبد الرمحن قراءة قاال أنبأنا احلسن بن صياح املخزومي أنبأنا عبد اهللا بن رفاعة أنبأنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد وإمساعيل 
علي بن احلسن القاضي أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن عامر البزاز أنبأنا أبو طاهر أمحد بن حممد بن عمرو املديين حدثنا يونس بن 

ن قتادة حدثه عن أنس بن مالك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى عبد األعلى حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث إ
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الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد رقدة باحملصب مث ركب إىل البيت فطاف به النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا حديث صحيح 
قع يف كتاب من الكتب الستة إال من العوايل وعندي ذا اإلسناد إىل عمرو عدة أحاديث وال يقع حديثه أعلى من هذا وال ي

  .بواسطة اثنني حىت يف مسند أمحد بينه وبينه رجالن

  -م ت س-أبوه الحارث 

  .من فضالء التابعني وعبادهم

  .حدث عن عبد الرمحن بن مشاسة وأيب احلباب سعيد بن يسار

  .يروي عن سهل بن سعد الصحايب: وقيل

  .وبكر بن مضرحدث عنه ابنه ويزيد بن أيب حبيب رفيقه والليث 

  .وكان أبوه يعقوب من العابدين أيضاً وكان احلارث رمبا أحىي الليل صالة رمحه اهللا مات سنة ثالثني ومئة

  -ع- العوام بن حوشب 

  .ابن يزيد اإلمام احملدث أبو عيسى الربعي الواسطي كان له عدة إخوة أسلم جدهم يزيد على يد اإلمام علي فجعله على شرطته

  .م النخعي وجماهد وعمرو بن مرة وسلمة بن كهيل ومجاعةحدث عن إبراهي

  .وعنه ابنه سلمة وابن أخيه شهاب من خراش وشعبة وهشيم و يزيد بن هارون وحممد بن يزيد وآخرون

  .ذكره أمحد فقال ثقة ثقة وقال يزيد بن هارون كان صاحب أمر باملعروف وي عن املنكر قال وتويف سنة مثان وأربعني ومئة

  لعوام بن حمزة المازنيأما ا

  .فشيخ بصري يروي عن أيب عثمان النهدي وبكر بن عبد اهللا املزين حدث عنه حيىي القطان وغندر وطائفة

  .قال ابن عدي أرجو أنه ال بأس به وقال أمحد له مناكري وروى عباس عن حيىي قال ليس حديثه بشيء

  .مرهفهذا ممن يروي عنه القطان من الضعفاء وخفي عليه أ: قلت

  -ع-هشام بن حسان 

هو من : اإلمام العامل احلافظ حمدث البصرة أبو عبد اهللا األزدي القردوسي البصري ويقال هو من العتيك ونزل يف القراديس وقيل
مواليهم وهو أشبه فلم يسم له جد مع شهرة هشام ونبله وما علمت له شيئاً عن الصحابة والظاهر أنه رأى أنس بن مالك فإنه 

  . وهو قد اشتدأدركه

حدث عن احلسن وابن سريين وأخته حفصة بنت سريين وأيب جملز وعكرمة وعطاء بن أيب رباح وأنس بن سريين وأيب معشر زياد 
بن كليب ومحيد بن هالل وقيس بن سعد وواصل موىل أيب عيينة وحيىي بن أيب كثري وأيوب بن موسى القرشي وعبد العزيز بن 

  .ن سهيل بن أيب صاحل ومهدي بن ميمون وهو أصغر منهصهيب ويرتل إىل أن يروي ع
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حدث عنه ابن جريج وابن أيب عروبة وشعبة وسفيان وإبراهيم بن طهمان وزائدة واحلمادان وفضيل بن عياض وهشيم ومعتمر وابن 
حممد بن بكر عيينة وابن علية وجرير وحفص بن غياث وأبو أسامة وحيىي القطان ويزيد بن هارون وغندر والنضر بن مشيل و

الربساين وروح واألسود بن عامر وعثمان بن عمر بن فارس وحممد بن عبد اهللا األنصاري وأبو عاصم وعبد اهللا بن بكر السهمي 
  .ومكي بن إبراهيم ووهب ابن جرير وسعيد بن عامر وعثمان بن اهليثم املؤذن وخلق كثري

    

س من األزد وقال سليمان بن أيب شيخ إمنا مسي قردوس من مجاله وقال قال حممد بن سالم اجلمحي هشام بن حسان موىل القرادي
  .أبو حفص الفالس هشام موىل العتك نزل درب القراديس فنسب إليهم

روى محاد عن هشام قال كناين حممد بن سريين أبا عبد اهللا ومل يولد يل وروى محاد عن سعيد بن أيب صدقة إن حممد بن سريين 
  .يت قال محاد وكان أيوب يقول سل يل هشاما عن حديث كذاقال هشام منا أهل الب

  .قال سعيد بن أيب عروبة ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن حممد من هشام

  .إبراهيم بن مهدي مسعت محاد بن زيد يقول أنبأنا أيوب وهشام وحسبك شام

  .لنعيم مل قال ألنه كان صغرياً: ن قيلنعيم بن محاد مسعت سفيان يقول لقد أتى هشام أمرا عظيماً براويته عن احلس

هذا فيه نظر بل كان كبرياً وقد جاء أيضاً عن نعيم بن محاد عن سفيان بن عيينة قال كان هشام أعلم الناس حبديث احلسن : قلت
  .فهذا أصح

ية قال كنا ال نعد قال سعيد بن عامر الضبعي مسع هشاما يقول جاورت احلسن عشر سنني وروى أبو بكر بن أيب شيبة عن ابن عل
  .هشام بن حسان يف احلسن شيئاً

خملد بن احلسني عن هشام أنه كان إذا حدث عن ابن سريين سرده سرداً كما مسعه فإن كان ابن سريين يرسل فيه أرسل فيه يف 
  .حديث ابن سريين خاصة

إيل بعض كتبك قال ليس يل كتب يعين كان هلشام بن حسان أخرج : عبد العزيز بن أيب رزمة عن إبراهيم بن املغرية املروزي قلت
  .حيفظ وقلما كتب

وروى خملد بن احلسني عن هشام بن حسان قال ما كتبت للحسن وحممد حديثاً قط إال حديث األعماق ألنه طال علي فكتبته فلما 
  .حفظته حموته

  . هو؟ما: علي مسعت حيىي بن سعيد يقول روى هشام بن حسان عن أيب جملز واحدا أو اثنني قلت

  .قال ال تقوم الساعة حىت تعبد العرب بيتا أو شيئاً قلت ليحىي هذا مما مسعته من أيب جملز قال نعم لقيته خبراسان

ليحىي بن سعيد هشام يف ابن سريين أحب إليك أو عاصم األحول وخالد احلذاء قال هشام مث قال هو عندي يف احلسن دون : قلت
  .حممد بن عمرو

  .محاد بن سلمة ال خيتار على هشام يف حديث ابن سريين أحداًحجاج بن منهال كان 

قال علي بن املديين أما حديث هشام عن حممد فصحاح وحديثه عن احلسن عامتها تدور على حوشب وهشام أثبت من خالد 
ر أصحابنا يثبتون احلذاء يف ابن سريين هشام ثبت وروى احلسن بن علي اخلالل عن علي بن املديين قال كان حيىي بن سعيد وكبا
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  .هشام بن حسان وكان حيىي يضعف حديثه عن عطاء وكان الناس يرون أنه أخذ حديث احلسن عن حوشب

كان يقاعد احلسن قال : علي بن املديين عن عرعرة بن الربند سألت عباد بن منصور أتعرف أشعث موىل آل محران قال نعم قلت
عند احلسن قط قال عرعرة فأخربت بذلك جرير بن حازم فقال قاعدت احلسن سبع هشام بن حسان قال ما رأيته : نعم كثرياً قلت

  .فأشعث قال ما أتيت احلسن إال رأيته عنده: سنني ما رأيت هشاما عنده قط قلت

  .شعيب بن حرب عن شعبة قال لو حابيت أحداً حلابيت هشام بن حسان كان ختين ومل يكن حيفظ

م معاذ بن معاذ قال كان شعبة يتقي حديث هشام عن عطاء وحممد واحلسن قال وقال وهيب معاوية بن صاحل عن ابن معني قال زع
  .ال أستحل فأفدته عن أيوب عن حممد فسأل هشاما عنهما: سألين سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان فقلت

ضوء قال احلدث وأذى سليمان بن حرب عن محاد قال ذكر أليوب وحيىي عن هشام عن حممد قال سألت عبيدة عما ينقض الو
  .املسلم فأنكروا قوله وأذى املسلم

محاد بن زيد قال كان هشام يرفع حديث حممد عن أيب هريرة يقول فيها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك أليوب 
  .الرفعفقال قل له إن حممداً مل يكن يرفعها فال ترفعها إمنا كان ينحو ا بالرفع فذكرت ذلك هلشام فترك 

سليم بن أخضر عن ابن عون كان حممد ال يرفع من حديث أيب هريرة إال ثالثة أحاديث صلى إحدى صاليت العشي وجاء أهل 
  .اليمن ومل يذكر الثالث

  .قد أخرجا يف الصحيح من املرفوعات حملمد عن أيب هريرة عدة أحاديث وانفرد كل منهما بأحاديث: قلت

 عن سفيان بن حبيب قال رمبا مسعت هشام بن حسان يقول مسعت عطاء وأجيء بعد فيقول حدثين عبد الرمحن بن املبارك العيشي
  .الثوري

عطاء هو بن السائب وجيوز أن يكون عطاء بن أيب رباح : له اثبت على أحدمها فصاح يب قلت: وقيس عن عطاء هو ذاك بعينه قلت
  .كيوقوله وقيس وهم وإمنا هو فيما أرى عن قيس وهو ابن سعد امل

    

قال أمحد هشام صاحل وهو أحب إيل من أشعث وقال األثرم مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن هشام بن حسان قال عندي ال بأس به وما 
  .تكاد تنكر عليه شيئاً إال وجدت غريه قد رواه إما أيوب وإما عوف

 إيل من جرير بن حازم وقال عثمان وروى عباس عن ابن معني قال ال بأس به وروى عثمان بن سعيد عن ابن معني هو أحب
  .مسعت أبا الوليد الطيالسي يقول يزيد بن إبراهيم أثبت عندنا من هشام بن حسان

وقال العجلي هشام بصري ثقة حسن احلديث يقال إن عنده ألف حديث حسن ليست عند غريه ورأيت بعضهم قال له حنو مئيت 
  .حديث

  .قا وكان يتثبت يف رفع األحاديث عن ابن سريينفكأنه أراد املسند وقال أبو حامت كان صدو

  .قد علمت باإلستقراء التام أن أبا حامت الرازي إذا قال يف رجل يكتب حديثه أنه عنده ليس حبجة: وقال أيضاً يكتب حديثه قلت

 اهللا عليه وسلم قال عمرو بن علي الصرييف كان هشام بن البكائني مسعت أبا عاصم يقول رأيت هشام بن حسان وذكر النيب صلى
  .واجلنة والنار بكى حىت تسيل دموعه على خديه
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الرمادي عن عبد الرزاق قال كان هشام بن حسان يقول إلنسان إذا دخل عبيد اهللا فآذين قال فجاء عبيد اهللا فجلس إليه هشام فلما 
  .قام هشام قال عبيد اهللا هذا يرى اليوم أنه أعلم أهل املشرق

د الرحيم بن هارون الغساين مسعت هشام بن حسان يقول ليت ما حفظ عين من العلم يف أخبث تنور إبراهيم بن جابر عن عب
  .بالبصرة وليت حظي منه ال يل وال علي

ليس مراده ذات العلم فهذا ال يقوله مسلم وإمنا مراده التعليم والقصد بالعلم أال تراه كيف يقول ليت حظي منه ال يل وال : قلت
  .علي

 الرمحن العالف عن حممد بن سواء مسعت هشام بن حسان يقول ألصحاب احلديث لوددت أين قارورة حىت كنت حممد بن عبد
  .أقطر يف حلق كل واحد منكم

عفان عن معاذ بن معاذ قال عمرو بن عبيد مل أر هشاما عند احلسن قط وال جاء معنا عند احلسن قط قال وقال أشعث ما رأيت 
له يا أبا هاىنء إن عمرو بن عبيد يقول هذا يف هشام وهشام صاحب سنة فال تعن عمرا عليه قال : لتهشاما عند احلسن وال وال فق

  .فكف عنه

قال حيىي بن آدم حدثنا أبو شهاب قال يل شعبة عليك حبجاج وحممد بن إسحاق فإما حافظان واكتم علي عند البصريني يف خالد 
  .ا أحدمل يتابع شعبة على رأيه هذ: احلذاء وهشام قلت

قال محاد بن زيد مسع عمرو بن احلجاج هشام بن حسان حيدث عن احلسن عن عمران قال اكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنا فقال إمنا 
  .قال فما أفلحن وال أجنحن

  .طوهب بن جرير عن أبيه قال جلست إىل احلسن سبع سنني مل أخرم منه يوماً واحداً أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاما عنده ق

قلت هشام قد قفز القنطرة واستقر توثيقه واحتج به أصحاب الصحاح وله أوهام مغمورة يف سعة ما روى وال شك أن يونس وابن 
  .عون أحفظ منه وأتقن كما أنه أحفظ من ابن إسحاق وحممد بن عمرو وأتقن

  .قال أبو نعيم وابن معني وأبو بكر بن أيب شيبة مات سنة ست وأربعني ومئة

ىي القطان وابن بكري مات سنة سبع وقال مكي بن إبراهيم وأبو عيسى الترمذي مات يف أول يوم من صفر سنة مثان وأربعني وقال حي
  .ومئة وهذا أصح

أخربنا عمر بن عبد املنعم عن أيب اليمن الكندي وكتب إيل أمحد بن عبد السالم التميمي واخلضر بن محويه وطائفة قالوا أنبأنا عمر 
نبأنا املؤمل بن حممد ومجاعة قالوا أنبأنا الكندي وأنبأنا املقداد بن هبة اهللا أنبأنا عبد العزيز بن األخضر وأنبأنا حيىي بن بن طربزد وأ

أيب منصور أنبأنا عبد العزيز بن منينا وزيد بن احلسن اللغوي قالوا أربعتهم أنبأنا حممد بن عبد الباقي األنصاري أنبأنا إبراهيم بن عمر 
حضورا أنبأنا أبو حممد بن ماسي أنبأنا أبو مسلم الكجي حدثنا األنصاري حدثنا هشام ابن حسان عن احلسن عن عبد اهللا بن الفقيه 

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق حيىي القطان " ى عن الترجل إال غباً"مغفل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وعيسى بن يونس عن هشام حنوه

ه علة فقد رواه محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن مرسال ورواه بشر ابن املفضل عن يونس عن احلسن وابن سريين قوهلما وهذا ول
  .أقوى
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أخربنا عبد الرمحن بن حممد يف كتابه أنبأنا عمر بن حممد أنبأنا ابن احلصني أنبأنا ابن غيالن أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا حممد بن 
من نسي وهو صائم : " يزيد أخربنا هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممسلمة حدثنا

  ".مث أكل وشرب فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

    

  -م د ت س-عمران بن حدير 

  .اإلمام احلجة أبو عبيدة السدوسي البصري

  .ة وعكرمة وصلى وراء أنس بن مالكحدث عن أيب عثمان النهدي وعبد اهللا بن شقيق وأيب قالب

  .روى عنه شعبة ومحاد بن زيد ووكيع وعثمان بن عمر وعثمان بن اهليثم املؤذن

  .تويف سنة تسع وأربعني ومئة رمحه اهللا: كان من أوثق الناس وقال ابن املديين هو من أوثق شيخ بالبصرة قلت: قال يزيد بن هارون

  -ع-عبد اهللا بن عون 

  .مام القدوة عامل البصرة أبو عون املزين موالهم البصري احلافظابن أرطبان اإل

حدث عن أيب وائل والشعيب واحلسن وابن سريين والقاسم بن حممد وإبراهيم النخعي وجماهد وسعيد بن جبري ومكحول وأنس بن 
ىل أيب قالبة وخلق وما وجدت له سريين ومثامة بن عبد اهللا ورجاء بن حيوة وزياد بن جبري وعمري بن إسحاق ونافع وأيب رجاء مو

مساعا من أنس بن مالك وال من صحايب مع أنه ولد يف حياة ابن عباس وطبقته وكان مع أنس بالبصرة وقد ورد عنه أنه رأى أنساً 
  .وعليه عمامة خز ولد سنة ست وستني وكان أكرب من سليمان التيمي

د بن العوام وحممد بن أيب عدي والنضر بن مشيل وإمساعيل بن علية ويزيد روى عنه سفيان وشعبة وابن املبارك ومعاذ بن معاذ وعبا
ابن هارون وإسحاق األزرق وأزهر السمان وأبو عاصم النبيل وقريش بن أنس وحممد بن عبد اهللا األنصاري وعثمان بن عمر بن 

  .العلم والعملفارس واألصمعي وبكار بن حممد السرييين ومسلم بن إبراهيم وخلق سواهم وكان من أئمة 

قال هشام بن حسان مل تر عيناي مثل ابن عون قال مثل هذا القول وقد رأى احلسن البصري وقال ابن املبارك ما رأيت أحداً أفضل 
  .من ابن عون وقال شعبة شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه

ن سعد كان ابن عون ثقة كثري احلديث ورعاً معاذ بن معاذ عن ابن عون قال رأيت غيالن القدري مصلوبا على باب دمشق قال اب
  .عثمانيا قال وأنبأنا بكار بن حممد مسعت ابن عون يقول رأيت أنس بن مالك تقاد به دابته

حممد بن سليمان املنقري مسعت علي بن املديين يقول كنا عند حيىي القطان فتذاكروا األعمش وابن عون فقالوا األعمش رأى غري 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال حيىي بن سعيد مسع ابن عون من فقهاء أهل األرض مسع بالبصرة من احلسن واحد من أصحاب رسول

  .وحممد وبالكوفة من إبراهيم والشعيب ومبكة من سعيد بن جبري وجماهد وبالشام من مكحول ورجاء بن حيوة

:  له بلغ حديث ابن عون أربعة آالف قال أضعف قيل:حممود بن غيالن حدثنا النضر بن مشيل قال كان رجل يالزم ابن عون فقيل

  .ستة فسكت الرجل قال النضر ومسعت شعبة يقول شك ابن عون أحب إيل من يقني غريه ورواها املقرىء عن شعبة
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  .وسئل ابن علية من حفاظ البصرة فذكر ابن عون ومجاعة

  .وب ويونس وابن عون و سليمان التيميحممد بن سالم اجلمحي مسعت وهيبا يقول دار أمر البصرة على أربعة أي

قال معاذ بن معاذ مسعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن باحلسن منا واهللا لقد أتيت مرتله يف يوم حار وليس هو يف مرتله فنمت 
  .على سريره فلقد انتبهت وإنه لريوحين

  .ة فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئةروى إبراهيم بن رستم عن خارجة بن مصعب قال صحبت ابن عون أربعا وعشرين سن

  .وعن سالم بن أيب مطيع قال كان ابن عون أملكهم للسانه

معاذ بن معاذ حدثين غري واحد من أصحاب يونس بن عبيد أنه قال إين ألعرف رجالً منذ عشرين سنة يتمىن أن يسلم له يوم من 
  .صليا مثل ابن عونأيام ابن عون فما يقدر عليه قال ابن املبارك ما رأيت م

  .وقال روح بن عبادة ما رأيت أعبد من ابن عون

يف نفسي اليوم يستبني فضل احلسن وابن سريين : قال معاذ بن معاذ مسعت هشام بن حسان يقول حدثين من مل تر عيناي مثله فقلت
  .قال فأشار بيده إىل ابن عون وهو جالس

  .عن عثمان البيت قال مل تر عيناي مثل ابن عون

  .وروي عن القعنيب قال كان ابن عون ال يغضب فإذا أغضبه رجل قال بارك اهللا فيك

  .وعن ابن عون أن أمه نادته فأجاا فعال صوته صوا فأعتق رقبتني

  .قال بكار السرييين صحبت ابن عون دهرا فما مسعته حالفا على ميني برة وال فاجرة

  .ين فأنساناه ابن عونقال قرة بن خالد كنا نعجب من ورع حممد بن سري

  .قال بكار بن حممد كان ابن عون يصوم يوماً ويفطر يوماً

  .قال عبد الرمحن بن مهدي ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون

    

حدثين صاحب يل عن ابن عون أنه سأله رجل فقال أرى قوما يتكلمون يف القدر أفأمسع منهم : قال حممد بن عبد اهللا األنصاري
األنعام قال معاذ بن معاذ ما رأيت رجالً أعظم رجاء " الظاملني"إىل قوله .." وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم"فقال 

يزعمون أنك تستغفر له فقال مايل أستغفر للحجاج من بني : ألهل اإلسالم من ابن عون لقد ذكر عنده احلجاج وأنا شاهد فقيل
  .ت أبايل إن استغفر له الساعةالناس وما بيين وبينه وما كن

  .ابن سعد أخربنا األنصاري قال حدث هشام مرة فقال له رجل من حدثك به قال من مل تر عيناي واهللا مثله قط عبد اهللا بن عون

  .روى يم العجلي عن أيب إسحاق الفزاري مسعت األوزاعي يقول إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس

  .سحاق الفزاري قال األوزاعي لو خريت هلذه األمة من ينظر هلا ما اخترت إال سفيان وابن عونعلي بن بكار عن أيب إ

  .أبو داود الطيالسي عن شعبة قال ما رأيت قط مثل أيوب ويونس وابن عون

  .معاذ عن شعبة ما رأيت أحداً من أصحاب احلديث إال وهو يدلس إال ابن عون وعمرو بن مرة

  .ت أحداً ممن ذكر يل إال كان إذ رأيته دون ما ذكر يل إال ابن عون وحيوة بن شريحقال ابن املبارك ما رأي
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  .قال أبو داود مسعت أبا عوانة يقول رأيت الكوفة ورأيت الناس ما رأيت مثل أيوب ويونس وابن عون

. يف الفقه ويف العبادة والفضلهؤالء الثالثة أجنم البصرة يف احلفظ و: عارم حدثنا محاد قال فقهاؤنا أيوب ويونس وابن عون قلت

  .ورابعهم سليمان التيمي رمحهم اهللا

  .قال حيىي بن يوسف الذمي مسعت أبا األحوص قال كان يقال البن عون سيد القراء يف زمانه

  .قال عثمان بن سعيد سألت ابن معني عن ابن عون فقال هو يف كل شيء ثقة

قال كنا بأرض الروم فخرج رومي يدعو إىل املبارزة فخرج إليه رجل فقتله مث حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثين مفضل بن الحق 
  .دخل يف الناس فجعلت ألوذ به ألعرفه وعليه املغفر قال فوضع املغفر ميسح وجهه فإذا ابن عون

وءا وروى علي بن احلسن بن شقيق حدثنا خارجة بن مصعب قال جالست ابن عون عشرين سنة فلم أظن أن امللكني كتبا عليه س
  .حنوها عصام ابن يوسف عن خارجة إال أنه قال اثنيت عشرة سنة

حممد بن سعد أنبأنا بكار بن حممد قال كان ابن عون قد أوصى إىل أيب وصحبته دهرا فما مسعته حالفا على ميني برة وال فاجرة كان 
م فلم يره إال قبل موتة بسري فسر بذلك سرورا شديداً طيب الريح لني الكسوة وكان يتمىن أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النو

  .قال فرتل من درجته إىل املسجد فسقط فأصيبت رجله فلم يزل يعاجلها حىت مات رمحه اهللا

قال أبو بكر بن أيب الدنيا حدثين عبد اهللا بن حممد البلخي مسعت مكي بن إبراهيم يقول كنا عند عبد اهللا بن عون فذكروا بالل بن 
ردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه يعين جلوره وظلمه قال وابن عون ساكت فقالوا له إمنا نذكره ملا ارتكب منك فقال إمنا مها أيب ب

  .كلمتان خترجان من صحيفيت يوم القيامة ال إله إال اهللا ولعن اهللا فالنا

البن عون أال تتكلم فتؤجر فقال أما يرضى : قيلقال أبو بكر وحدثنا حممد بن إدريس حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن املبارك قال 
  .املتكلم بالكفاف روى مسعر عن ابن عون قال ذكر الناس داء وذكر اهللا دواء

" ولذكر اهللا أكرب"البقرة " فاذكروين أذكركم"أي واهللا فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونفتحم الداء قال اهللا تعاىل : قلت

الرعد ولكن ال يتهيأ ذلك إال بتوفيق اهللا ومن " آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوبالذين "العنكبوت وقال 
  .أدمن الدعاء والزم قرع الباب فتح له

  .وقد كان ابن عون قد أويت حلما وعلما ونفسه زكية تعني على التقوى فطوىب له

  .باحلديث خيشع عنده حىت نرمحه خمافة أن يزيد أو ينقصقال بكار بن حممد السرييين كان ابن عون إذا حدث 

    

وكان ال يدع أحداً من أصحاب احلديث وال غريهم يتبعه وما رأيته مياري أحداً وال ميازحه ما رأيت أملك للسانه منه وال رأيته 
بة مث خيلو يف بيته وقد سعت به دخل محاما قط وكان له وكيل نصراين جييب غلته وكان ال يزيد يف شهر رمضان على حضوره املكتو

املعتزلة إىل إبراهيم بن عبد اهللا ابن حسن الذي خرج بالبصرة فقالوا ها هنا رجل يربث عنك الناس فأرسل إليه إبراهيم أن ما يل 
أمري ولك فخرج عن البصرة حىت نزل القريظية وأغلق بابه قال األنصاري مسعت ابن عون يذكر أنه دخل على سلم بن قتيبة وهو 

  .فقال السالم عليكم مل يزد فضحك سلم وقال حنتملها البن عون يعين أنه ما سلم باإلمرة

له ما هذا الربنس : ولقد كان ابن عون خبري موسعا عليه يف الرزق قال معاذ بن معاذ رأيت عليه برسنا من صوف رقيقا حسنا فقيل
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  .تريته من تركتهيا أبا عون قال هذا كان البن عمر كساه ألنس بن سريين فاش

قال بكار بن حممد السرييين وكان له سبع يقرؤه كل ليلة فإذا مل يقرأه أمته بالنهار وكان يغزو على ناقته إىل الشام فإذا صار إىل 
  .الشام ركب اخليل وقد بارز روميا فقتل الرومي

داً وال ينشد شعرا كان مشغوال بنفسه وكان إذا جاءه إخوانه كأن على رؤوسهم الطري هلم خشوع وخضوع وما رأيته مازح أح
وما مسعته ذاكرا بالل بن أيب بردة بشيء قط ولقد بلغين أن قوما قالوا له يا أبا عون بالل فعل كذا فقال إن الرجل يكون مظلوما 

  .امرأة عربيةفال يزال يقول حىت يكون ظاملا ما أظن أحداً منكم أشد على بالل مين قال وكان بالل ضربه بالسياط لكونه تزوج 

وكان فيما حدثين بعض أصحابنا البن عون ناقة يغزو عليها وحيج وكان ا معجبا قال فأمر غالما له يستقي عليها فجاء ا وقد 
ضرا على وجهها فسالت عينها على خدها فقلنا إن كان من ابن عون شيء فاليوم قال فلم يلبث أن نزل فلما نظر إىل الناقة قال 

  .أفال غري الوجه بارك اهللا فيك اخرج عين اشهدوا أنه حرسبحان اهللا 

  .قال ابن سعد وأنبأنا بكار قال كانت ثياب ابن عون متس ظهر قدميه وكان زوج عميت أم حممد ابنة عبد اهللا بن حممد بن سريين

  .قال أبو قطن رأيت بعض أسنان بن عون مشدودة بالذهب

نيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال زوروا ابن عون فإنه حيب اهللا ورسوله أو أن اهللا محاد بن زيد عن حممد بن فضاء قال رأيت ال
  .حيبه ورسوله

قال بكار بن حممد سقط ابن عون وأصيبت رجله فتعلل ومات فحضرت وفاته فكان حني قبض موجها يذكر اهللا تعاىل حىت غرغر 
وما قدرنا أن نصلي عليه حىت وضعناه يف حمراب املصلى غلبنا الناس عليه فقالت عميت اقرأ عنده سورة يس فقرأا ومات يف السحر 

قال ومات وعليه من الدين بضعة عشر ألفا وأوصى خبمس ماله بعد وفاء دينه إىل أيب يف قرابته احملتاجني ومل أره يشكو يف علته 
  .وكفنوه يف برد شراؤه مئتا درهم ومل خيلف درمها إمنا خلف دارين

 رجب سنة إحدى ومخسني ومئة وكذا أرخ موته حيىي القطان فيها واألصمعي وسعيد الضبعي وأبو نعيم وسليمان ومات يف شهر
  .بن حرب وخليفة وابن معني وهو الصحيح وقال املقري ومكي بن إبراهيم سنة مخسني ومئة

  .من عواليهعاش مخساً ومثانني سنة وتويف بالبصرة وترمجته يف كراسني من تاريخ دمشق يقع يل : قلت

أخربنا عمر بن عبد املنعم قراءة عليه عن أيب اليمن زيد بن احلسن وكتب إىل حيىي بن أيب منصور أنبأنا أبو اليمن الكندي أنبأنا حممد 
بن عبد الباقي أنبأنا إبراهيم بن عمر الفقيه حضورا يف سنة مخس وأربعني وأربع مئة أنبأنا أبو حممد بن ماسي حدثنا أبو مسلم 

جي حدثنا حممد ابن عبد اهللا األنصاري حدثنا ابن عون عن الشعيب مسعت النعمان بن بشري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه الك
إن احلالل بني وإن احلرام بني وبني ذلك أمور "وسلم وواهللا ال أمسع أحداً بعده يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ة وسأضرب لكم يف ذلك مثال إن اهللا محى محى وإن محى اهللا ما حرم اهللا وإنه من يرع حول احلمى مشتبهات ورمبا قال مشتبه
  .متفق عليه". يوشك أن خيالط احلمى ورمبا قال من خيالط الربية يوشك أن جيسر

ون بن عبد اهللا وقد رواه مسلم عن عبد امللك بن شعيب عن أبيه عن جده الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن ع
  .عن الشعيب فكأن شيخنا ابن الصرييف مسعه من مسلم
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ومسعته من إمساعيل بن الفراء وأمحد بن العماد قاال أنبأنا أبو حممد بن قدامة أنبأنا هبة اهللا بن احلسن الدقاق أنبأنا عبد اهللا بن علي 
 والرزاز حدثنا سعدان ابن نصر حدثنا عمر بن شبيب عن عمرو الدقاق أنبأنا أبو احلسني علي بن حممد املعدل أنبأنا حممد بن عمر

احلالل بني واحلرام بني "بن قيس املالئي عن عبد امللك ابن عمري عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ىل جنب احلمى يوشك أن يقع وبينهما مشتبهات من تركهن استربأ لدينه وعرضه ومن يركبهن يوشك أن يركب احلرام كالراعي إ

  ".فيه ولكل ملك محى وإن محى اهللا حمارمه

أخربنا إمساعيل بن عبد الرمحن أنبأنا عبد اهللا بن أمحد أنبأنا أبو الفتح بن النبطي ح وأنبأتنا ست األهل بنت علوان أنبأنا البهاء عبد 
أنبأنا علي بن حممد أنبأنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرمحن أخربتنا شهدة بنت أمحد قاال أنبأنا احلسني بن أمحد النعايل 

حدثنا حيىي بن جعفر أنبأنا علي بن عاصم أنبأنا ابن عون عن إبراهيم عن األسود ومسروق عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ".لموسلم كان يباشرها وهو صائم مث قالت وأيكم أملك الربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

قرأت على أيب الفضل أمحد بن هبة اهللا يف سنة ثالث وتسعني عن عبد املعز بن حممد البزاز وزينب بنت عبد الرمحن الشعرية ح 
وقرأت على إسحاق بن طارق أنبأنا يوسف بن خليل أنبأنا ثابت بن حممد وحممد بن معمر وحممد بن احلسن اإلصبهبذ وطائفة 

نبأنا إسحاق بن عبد الرمحن الصابوين أنبأنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب الرازي أنبأنا حممد بن أنبأنا زاهر بن طاهر أ: قالوا
ملوالة له قويل أليب وائل : أيوب الرازي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال سألت ابن عون فحدثين قال أتيت أبا وائل وقد عمي فقلت

ا وائل حدثهم ما مسعت من عبد اهللا قال مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول يا أيها حدثنا ما مسعت من عبد اهللا بن مسعود فقالت يا أب
الناس إنكم موعون يف صعيد واحد يسمعكم الداعي وينفذكم البصر إال وإن الشقي من شقي يف بطن أمه والسعيد من وعظ 

  .بغريه

 أبيه عن جده أرطبان قال كنت مشاسا يف بيعة ميسان قال خليفة بن خياط حدثنا الوليد بن هشام القحذمي عن أبيه عن ابن عون بن
  .فوقعت يف السهم لعبد اهللا بن درة املزين

  .قال أمحد العجلي أهل البصرة يفخرون بأربعة أيوب ويونس وسليمان التيمي وابن عون

ار وليس هو يف مرتله فنمت قال معاذ بن معاذ مسعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن باحلسن منا واهللا لقد أتيت مرتله يف يوم ح
  .على سريره فلقد انتبهت وإنه لريوحين

  .عند احلسن وحممد فكالمها مل يزاال قائمني على أرجلهما حىت فرش يل: وروى محاد بن زيد عن ابن عون قال قلت

  .ثل ابن عونقال حممد بن عبد اهللا األنصاري مسعت عثمان البيت يقول يف شهادة الرجل ألبيه ال جيوز إال أن يكون م

  .قال األنصاري وبه أخذ قد شهدت عند سوار بن عبد اهللا أليب بشهادة فقبلها

  .وروى أبو عبيد عن عبد الرمحن بن مهدي قال ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون

  .كان ابن عون عدمي النظري يف وقته زهدا وصالحا: قلت

  : فأما مسيه

  -م س-عبد اهللا بن عون 



الذهيب-سري أعالم النبالء  1065  

مري نائب مصر أيب عون عبد امللك بن يزيد اإلمام احملدث الزاهد العابد بركة الوقت أبو حممد اهلاليل البغدادي األدمي اخلراز ابن األ
أخو حمرز بن عون فولد يف خالفة املنصور ومسع من مالك وشريك ويوسف بن يعقوب املاجشون وإمساعيل بن جعفر وإمساعيل بن 

  .عزيز بن أيب حازم وعباد بن عباد وعبد الرمحن بن زيد وخلقعياش وإبراهيم بن سعد وعبد ال

حدث عنه مسلم يف الصحيح وأبو زرعة وعباس الدوري وابن أيب الدنيا واملعمري وموسى بن هارون ومطني وأبو بكر أمحد بن 
  .علي املروزي وأبو يعلى واحلسن بن سفيان وعبد اهللا بن أمحد وأبو القاسم البغوي وخلق كثري

محد فقال ما به بأس أعرفه قدمياً وجعل يقول فيه خريا وقال ابن معني وأبو زرعة وصاحل جزرة والدار قطين ثقة فزاد صاحل ذكر أل
  .مأمون يقال إنه من األبدال وقال البغوي حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز وكان من خيار عباد اهللا وقال مرة وكان من األبدال

  . سنة اثنتني وثالثني ومئتني زاد موسى بن هارون فقال يف يوم اإلثنني رمحه اهللا يعين ببغدادمات خلمسة أيام مضت من رمضان

  .أخربنا أبو املعايل األبرقوهي حبديث هلذا الشيخ قد كتبته يف ترمجة مسعر بن كدام

    

  -خت م-داود بن أبي هند 

ويقال كنيته أبو بكر : ين مث البصري من موايل بين قشري فيما قيلواسم أيب هند دينار بن عذافر اإلمام احلافظ الثقة أبو حممد اخلراسا
حدث عن سعيد بن املسيب وأيب عثمان النهدي وعامر الشعيب وأيب منيب اجلرشي وحممد بن سريين وأيب نضرة ومكحول وعدة 

  .ورأى أنس بن مالك

 املفضل ويزيد بن هارون ومحاد بن زيد وخلق حدث عنه سفيان وشعبة ومحاد بن سلمة وهشيم وابن علية وحيىي القطان وبشر بن
  .وعند يزيد عنه تسعة وتسعون حديثاً

: عن سعيد بن عامر الضبعي قال قال داود بن أيب هند أتيت الشام فلقيين غيالن فقال إين أريد أن أسألك عن مسألتني قال قلت

فأخربين :  أفضل ما أعطي بن آدم قال العقل قلتأخربين عن: سلين عن مخسني مسألة وأسألك عن مسألتني قال سل يا داود قلت
  .عن العقل ما هو شيء مباح للناس من شاء أخذه ومن شاء تركه أو هو مقسوم قال فمضى ومل جيبين

  .قال النسائي وحيىي بن معني وغريمها ثقة وقال محاد بن زيد ما رأيت أحداً أفقه من داود

  .ألون عثمان البيت وعندهم داود بن أيب هندوعن سفيان بن عيينة قال عجبا ألهل البصرة يس

  .وقال وهيب دار األمر بالبصرة على أربعة أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي فقال قائل فأين داود بن أيب هند

هند فقال قال ابن جريح ما رأيت مثل داود بن أيب هند إن كان ليقرع العلم قرعا قال عبد اهللا بن أمحد سألت أيب عن داود بن أيب 
  .مثل داود يسأل عنه داود ثقة ثقة وقال العجلي كان صاحلا ثقة خياطا قال يزيد ابن زريع كان داود مفيت أهل البصرة

وقال حممد بن أيب عدي أقبل علينا داود فقال يا فتيان أخربكم لعل بعضكم أن ينتفع به كنت وأنا غالم أختلف إىل السوق فإذا 
 نفسي أن أذكر اهللا إىل مكان كذا وكذا فإذا بلغت إىل ذلك املكان جعلت على نفسي أن أذكر اهللا انقلبت إىل البيت جعلت على

  .كذا وكذا حىت آيت املرتل

قال الفالس مسعت ابن أيب عدي يقول صام داود بن أيب هند أربعني سنة ال يعلم به أهله كان خزازا حيمل معه غداءه فيتصدق به يف 
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  .الطريق

اود بن أيب هند يقول أصابين الطاعون فأغمي علي فكأن آتيني أتياين فغمز أحدمها علوة لساين وغمز اآلخر أمخص ابن عيينة مسعت د
قدمي فقال أي شيء جتد قال أجد تسبيحا وتكبريا وشيئا من خطو إىل املسجد وشيئا من قراءة القرآن قال ومل أكن أخذت القرآن 

  .كرت اهللا حىت آيت حاجيت قال فعوفيت فأقبلت على القرآن فتعلمتهحينئذ قال فكنت أذهب يف احلاجة فأقول لو ذ

  .وعن داود بن أيب هند قال ثنتان لو مل تكونا مل ينتفع الناس بدنياهم املوت واألرض تنشف الندى

  .قال محاد بن سلمة دخلت على داود بن أيب هند فرأيت ثياب بيته معصفرة وكان داود بن أيب هند يقول ولدت مبرو

  . يزيد بن هارون وحيىي القطان وطائفة مات داود بن أيب هند سنة تسع وثالثني ومائةقال

  .وقال خليفة تويف مصدر الناس من احلج وقال ابن املديين وغريه مات سنة أربعني ومئة

م احلافظ حدثنا حممد بن أمحد بن أخربنا إسحاق األسدي أنبأنا ابن خليل أنبأنا أبو املكارم التيمي أنبأنا أبو علي املقرىء أنبأنا أبو نعي
احلسن وغريه قالوا أنبأنا بشر بن موسى حدثنا هوذة حدثنا عوف عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  . أيب نضرةهذا حديث صحيح رواه أيضاً داود بن أيب هند عن" تفترق أميت فرقتني فتمرق بينهما مارقة فتقتلها أوىل الطائفتني باحلق"

  ابن هرمز

بل امسه يزيد بن عبد اهللا بن هرمز عداده يف التابعني وقلما : فقيه املدينة أبو بكر عبد اهللا بن يزيد بن هرمز األصم أحد األعالم وقيل
  .روى كان يتعبد ويتزهد وجالسه مالك كثرياً وأخذ عنه

ثرياً ما يفيت الرجل مث يبعث من يرده مث خيربه بغري ما أفتاه قال مالك كنت أحب أن أقتدي به وكان قليل الفتيا شديد التحفظ ك
وكان بصريا بالكالم يرد على أهل األهواء كان من أعلم الناس بذلك بني مسألة البن عجالن فلما فهمها قام إليه ابن عجالن فقبل 

  .رأسه

  .قال بكر بن مضر قال ابن هرمز ما تعلمت العلم إال لنفسي

  .قتل أبوه يوم احلرة:  ألحب للرجل أن ال حيوط رأي نفسه كما حيوط السنة وقيلوعن ابن هرمز قال إين

قال مالك مل يكن أحد باملدينة له شرف إال إذا حزبه أمر رجع إىل ابن هرمز وكان إذا قدم املدينة غنم الصدقة ترك أكل اللحم 
  .لكوم ال يأخذوا كما ينبغي

  .وربيعة فخريتهوقال ملالك إياك وهذا الرأي فإين أنا 

    

  .قال مالك جلست إىل ابن هرمز ثالث عشرة سنة واستحلفين أن ال أذكر امسه يف احلديث

  .قال أبو حامت ليس بقوي يكتب حديثه قال البخاري قال يل الفروي مات سنة مثان وأربعني ومئة والؤه لبين ليث

  -، تخ4م، - صفوان بن عمرو 
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  .مرو السكسكي احلمصي حمدث محص مع حريز بن عثمانابن هرم اإلمام احملدث احلافظ أبو ع

حدث عن عبد اهللا بن بسر املازين وأمه أم هجرس بنت عوسجة املقرائي وجبري بن نفري وراشد بن سعد وخالد بن معدان وعبد 
محن بن أيب عوف الرمحن بن عائد الثمايل وأيفع بن عبد الكالعي وحجر بن مالك الكندي وعبد الرمحن بن جبري بن نفري وعبد الر

بن مدرك اخلوالين وعكرمة موىل ابن عباس وسليم بن عامر اخلبائري وأيب اليمان عامر بن عبد اهللا بن حلي اهلوزين : اجلرشي وعقيل
  .وحوشب بن سيف السكسكي ويزيد بن مخري الرحيب وخلق كثري غري مشهورين

 يونس وبقية بن الوليد وابن املبارك والوليد بن مسلم وحممد حدث عنه معاوية بن صاحل احلضرمي وإمساعيل بن عياش وعيسى ابن
  .بن محري ومروان بن سامل وأبو املغرية اخلوالين وأبو اليمان وحيىي البابليت وخلق سواهم

  .قال أمحد ليس به بأس وقال ابن املديين كان عند حيىي القطان أرفع من عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

 بن معني عنه فأثىن عليه خريا وقال الفالس ثبت يف احلديث وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا قال أبو زرعة وقال أبو حامت سألت حيىي
  .الدمشقي قلت لدحيم من الثبت حبمص قال صفوان وحريز وحبري وثور وأرطأة

بد سنة أربع روى أبو اليمان عن صفوان قال أدركت من خالفة عبد امللك وخرجنا يف زحف كان حبمص وعلينا أيفع بن ع
وتسعني قال يزيد بن عبد ربه وغريه مات سنة مخس ومخسني ومئة وقال الوليد بن عتبة مات وقد جاوز الثمانني فحدثين أبو اليمان 
أنه مات قبل األوزاعي وقال أمحد بن حممد بن عيسى صاحب تاريخ محص مات وهو ابن ثالث ومثانني سنة يف سنة مخس ومخسني 

  .ل سليمان بن سلمة اخلبائري مات سنة مثان ومخسني ومئةأدرك أبا أمامة وقا

الطرباين حدثنا أبو شعيب حدثنا حيىي البابليت عن صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن بسر رضي اهللا عنه قال قال أيب ألمي لو صنعت 
ه وسلم فوضع النيب صلى اهللا عليه طعاما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصنعت ثريدة فانطلق أيب فدعا رسول اهللا صلى اهللا علي

  ".اللهم ارمحهم واغفر هلم وبارك هلم يف رزقهم"فأخذوا من نواحيها فلما طعموا قال " خذوا بسم اهللا"وسلم يده على ذروا وقال 

  .قال دحيم صفوان أكرب من حريز وقدمه وأثىن عليه وقال أبو حامت ثقة وقال الدار قطين يعترب به

سحاق أخربنا الفتح بن عبد السالم أخربنا حممد بن عمر وأبو غالب حممد بن علي وحممد بن أمحد الطرائفي قالوا أخربنا أمحد بن إ
أنبأنا أبو جعفر حممد بن أمحد أنبأنا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا جعفر بن حممد حدثنا عمرو بن عثمان احلمصي 

سليم بن عامر جبري بن نفري أنه مسع أبا الدرداء وهو يف أخر صالته وقد فرغ من حدثنا بقية حدثين صفوان بن عمروا حدثين 
التشهد يتعوذ باهللا من النفاق فأكثر التعوذ منه فقال جبري وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق فقال دعنا عنك دعنا عنك فواهللا إن 

  .الرجل ليقلب عن دينه يف الساعة الواحدة فيخلع منه إسناده صحيح

  .ومن النفاق األصغر الرجل يتكلم بالكلمة ال يلقي هلا باال وال يظن أا تبلغ ما بلغت يهوي ا يف النار سبعني خريفاً

وأما النفاق األكرب وإن كان الرجل يعلم من نفسه أنه مسلم فعليه أن يتعوذ باهللا من النفاق والشرك فإنه ال يدري مبا خيتم له فرمبا 
  .كافرا نعوذ بوجه اهللا الكرمي من ذلكأصبح مؤمنا وأمسى 

أخربنا احلسن بن علي أخربنا جعفر اهلمداين أنبأنا أبو طاهر السلفي أنبأنا أبو منصور حممد بن أمحد املقرىء حدثنا أبو القاسم بن 
شد بن سعد قال قال بشران أنبأنا أبو سهل بن زياد حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن را
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أال إنكم والة هذا األمر من بعدي فال أعرفين ما شققتم على أميت من "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً وعنده نفر من قريش 
  .مرسل جيد" بعدي اللهم من شق على أميت فشق عليه

  -ع- عوف 

  .ا بل شهر به ولد سنة مثان ومخسني قاله ابن معنيابن أيب مجيلة اإلمام احلافظ أبو سهل األعرايب البصري ومل يكن أعرابي

    

روى عن أيب العالية وأيب رجاء العطاردي وزرارة بن أوىف وابن سريين وخالس ومجاعة وعداده يف صغار التابعني وما عنده شيء 
  .عن أحد له صحبة

  .رهم عثمان بن اهليثمحدث عنه شعبة وابن املبارك وغندر وروح والنضر بن مشيل وهوذة بن خليفة وطائفة أخ

كان يدعى عوفا الصدوق : وكان من علماء البصرة على بدعته قال حممد بن سالم كان فارسيا وقال هوذة هو من بين سعد قلت
وثقه غري واحد وفيه تشيع قال األنصاري قال يل عوف مسعت من احلسن قبل وقعة ابن األشعث قال القطان مسعت عوفا وحدث 

وق فقال كذب عبد اهللا مسعهما بندار وغريه منه قال ابن املبارك ما رضي عوف ببدعة حىت كان فيه بدعتان حبديث الصادق املصد
لكنه : قدري شيعي وقال األنصاري رأيت داود ابن أيب هند يضرب عوفا ويقول ويلك يا قدري وقال بندار كان قدريا رافضيا قلت

  .سنة سبع وقع يف القطيعيات من عواليه: ة وقيلثقة مكثر النسائي ثقة ثبت مات سنة ست وأربعني ومئ

  -خ د ت س-عمر بن ذر 

  .ابن عبد اهللا بن زرارة اإلمام الزاهد العابد أبو ذر اهلمداين مث املرهيب الكويف

ثغر على حممد أخربنا أبو املعايل بن املؤيد أنبأنا زيد بن حيىي أنبأنا أمحد بن قفرجل أنبأنا حممد بن احلسن بن أيب عثمان ح وقرأت بال
بن أيب القاسم الصقلي أنبأنا ويوسف بن عبد املعطي وابن رواج أنبأنا حممد بن عبد الكرمي وزينب بنت حيىي قاال أنبأنا ابن رواحة 
وأنبأنا عيسى بن أيب حممد أنبأنا علي بن حممود وأنبأنا احلسن بن علي أنبأنا جعفر بن علي وأنبأنا حممد بن يوسف النحوي أنبأنا 

د الوهاب بن رواج قالوا مجيعاً أنبأنا أمحد بن حممد احلافظ وأنبأنا حممد بن علي الواسطي أنبأنا أبو حممد بن قدامة سنة عشرين عب
وست مئة أنبأنا املبارك بن حممد الباذرائي وحممد بن عبد الباقي بن البطيء وأنبأنا علي بن عبد الغين أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف 

طي وأنبأنا أبو املعايل األبرقوهي أنبأنا إبراهيم بن عبد الرمحن القطيعي أنبأنا املبارك الباذرائي وأنبأنا األبرقوهي أنبأنا أنبأنا ابن الب
مرتضى بن حامت أنبأنا أمحد بن حممد بن سلفة احلافظ قالوا أنبأنا نصر بن أمحد القاري قال هو وابن أيب عثمان أنبأنا عبد اهللا بن 

لبيع أنبأنا احلسني بن إمساعيل القاضي حدثنا احلسن بن مكرك حدثنا حممد بن كناسة حدثنا عمر بن ذر عن يزيد الفقري عبيد اهللا بن ا
إن ابن عمر كان إذا غشيه الصبح وهو مسافر ينادي مسع سامع حبمد اهللا ونعمته علينا وحسن بالئه علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا 

  .ت هذا موقوف تفرد به عمر بن ذرعائذا باهللا من جهنم ثالث مرا

وقد حدث عن أبيه وأيب وائل وجماهد وسعيد بن جبري ومعاذة العدوية وعطاء بن أيب رباح ويزيد بن أمية وعيد بن عبد الرمحن بن 
  .أبزى وطائفة
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 عيينة وعبد الرمحن بن وعنه ابن املبارك ووكيع وإسحاق األزرق ويونس بن بكري وحيىي ابن سعيد األموي وعبد اهللا بن إدريس وابن
  .مهدي واخلرييب وأبو عاصم والفريايب وحسني اجلعفي وأبو نعيم وحجاج األعور ويعلى بن عبيد وخلق

  .إنه مل يكن مكثرا من الرواية: روى عنه أبو حنيفة مع تقدمه وقيل

هو ثقة ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي قال علي بن املديين له حنو ثالثني حديثاً قال أمحد بن حممد بن حيىي ابن سعيد قال جدي 
  .أخطأ فيه

  .وقال حيىي بن معني ثقة وكذا وثقه النسائي والدارقطين

وقال أبو داود كان رأسا يف اإلرجاء ذهب بصره وقال العجلي عمر بن ذر القاص كان ثقة بليغا يرى اإلرجاء وكان لني القول فيه 
و مثل يونس بن أيب إسحاق وقال يف موضع أخر كان رجالً صاحلا حمله الصدق وقال أبو حامت صدوق مرجىء ال حيتج حبديثه وه

  .وقال الفسوي ثقة مرجىء

وقال عبد الرمحن بن خراش كويف صدوق من خيار الناس وكان مرجئا وقال أبو الفتح األزدي أنبأنا حممد بن عبدة القاضي حدثنا 
ال أنا أترك من أهل احلديث كل رأس يف بدعة فضحك حيىي وقال كيف علي بن املديين قال قلت ليحىي القطان إن عبد الرمحن ق

تصنع بقتادة كيف تصنع بعمر بن ذر كيف تصنع بابن أيب رواد وعد حيىي قوما أمسكت عن ذكرهم مث قال حيىي إن ترك هذا 
  .الضرب ترك حديثاً كثرياً

 عمر بن ذر عن القدر فقال ها هنا ما يشغل عن القدر قال قال ربعي بن إبراهيم حدثين جار لنا يقال له عمر إن بعض اخللفاء سأل
  .ما هو قال ليلة صبيحتها يوم القيامة فبكى و بكى معه

    

ابن أيب خيثمة عن حممد بن يزيد الرفاعي مسعت عمي يقول خرجت مع عمر بن ذر إىل مكة فكان إذا لىب مل يلب أحد من حسن 
  .صوته

رة ونصعد أكمة ونعلو شرفاً ويبدو لنا علم حىت أتيناك ا نقبة أخفافها دبرة ظهورها ذبلة فلما أتى احلرم قال ما زلنا بط حف
أسنامها فليس أعظم املؤنة علينا إتعاب أبداننا وال إنفاق أموالنا ولكن أعظم املؤنة أن نرجع باخلسران يا خري من نزل النازلون بفنائه 

قول اللهم إنا قد أطعناك يف أحب األشياء إليك أن تطاع فيه اإلميان بك فحدثين عمي كثري بن حممد قال مسعت عمر بن ذر ي
وأقسموا باهللا جهد : "واإلقرار بك ومل نعصك يف أبغض األشياء أن تعصى فيه الكفر واجلحد بك اللهم فاغفر لنا بينهما وأنت قلت

  .ن ميوت أفتراك جتمع بني أهل القسمني يف دار واحدةالنمل وحنن نقسم باهللا جهد أمياننا لتبعثن م" أميام ال يبعث اهللا من ميوت

فلما آسفونا "قال شعيب بن حرب قال عمر بن ذر يا أهل معاصي اهللا ال تغتروا بطول حلم اهللا عنكم واحذروا أسفه فإنه قال 
  .الزخرف" انتقمنا منهم

  .وعن عمر بن ذر قال كل حزن يبلى إال حزن التائب عن ذنوبه

قال يا لك من يوم ما أمأل ذكرك لقلوب " مالك يوم الدين"ثنا ابن عيينة قال كان عمر بن ذر إذا قرأ إبراهيم بن بشار حد
  .الصادقني

حامد بن حيىي عن ابن عيينة قال ملا مات ذر بن عمر قعد عمر على شفري قربه وهو يقول يا بين شغلين احلزن لك عن احلزب عليك 
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 أمرته بطاعتك وبربي فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي فهب له ما قصر فيه من وما قيل لك اللهم إنك: فليت شعري ما قلت
  .أنه قال انطلقنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك فنسنتودعك أرحم الرامحني: حقك وقيل

ده قال حممد بن سعد قال حممد بن عبد اهللا األسدي تويف عمر بن ذر يف سنة ثالث ومخسني ومئة وكان مرجئا فمات فلم يشه
سفيان الثوري وال احلسن بن صاحل وكان ثقة إن شاء اهللا كثري احلديث وفيها أرخه مطني وروى أمحد بن صاحل عن أيب نعيم قال 

وأما إسحاق بن يسار النصييب فروى عن أيب نعيم وفاته سنة مخس ومخسني وأما أمحد بن حنبل . مات سنة ثنتني ومخسني ومئة
ه سنة ست ومخسني ومئة فهذا أصح وكذلك قال الفالس وعثمان بن أيب شيبة والترمذي وقال أبو ومجاعة فرووا عن أيب نعيم وفات

  .عبيد مات سنة سبع ومخسني وقيل غري ذلك

  .احتج به البخاري دون مسلم

حدثنا حممد بن إسحاق أخربنا إسحاق بن طارق أنبأنا ابن خليل أنبأنا اللبان أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم أنبأنا إبراهيم بن عبد اهللا 
مسعت أبا حيىي حممد بن عبد الرحيم مسعت علي بن املديين مسعت سفيان يقول كان ابن عياش املنتوف يقع يف عمر بن ذر ويشتمه 

  .فلقيه عمر فقال يا هذا ال تفرط يف شتمنا وأبق للصلح موضعا فإنا ال نكاىفء من عصى اهللا فينا بأكثر من أن نطيع اهللا فيه

 أبو نعيم حدثنا أيب حدثنا أمحد بن حممد بن احلسن حدثنا إبراهيم بن أيب احلسني قاضي الكوفة حدثنا احلسن بن الربيع وبه قال
حدثنا حممد بن صبيح قال سألت عمر بن ذر أيها أعجب إليك للخائفني طول الكمد أو إسبال الدمعة فقال أما علمت أنه إذا رق 

  .لكمد أعجب إيل هلمفذرى شفي وسال وإذا كمد غص فشجى فا

  .وعن زكريا بن أيب زائدة قال كان عمر بن ذر إذا وعظ قال أعريوين دموعكم

أنبأنا أمحد بن سالمة عن أمحد بن حممد التيمي أنبأنا احلداد أنبأنا أبو نعيم حدثنا حممد بن أمحد بن علي بن خملد حدثنا أبو إمساعيل 
ت أيب حيدث عن سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال قال رسول النيب اهللا صلى اهللا الترمذي حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر مسع

  .مرمي" وما نترتل إال بأمر ربك"فرتلت " ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا"عليه وسلم جلربيل 

  .ذكر أبو نعيم احلافظ أنه مجع يف عمر بن ذر

 السلفي أنبأنا أبو عبد اهللا الثقفي أنبأنا علي بن حممد املعدل أنبأنا علي بن قرأت على عيسى بن حيىي أخربكم احلسن بن دينار أنبأنا
حممد املصري حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا خالد بن عبد الرمحن حدثنا عمر بن ذر أخربين جماهد عن أيب هريرة عن النيب صلى 

إن مل أجد املاء تيممت بالصعيد مث صليت وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا أينما كنت و"اهللا عليه وسلم يف حديث ذكره 
  .خالد بن عبد الرمحن املخزومي واه" وكانت يل مسجدا وطهورا ومل يفعل ذلك بأحد كان قبلي

  -ت س-أبو حنيفة 

    

  . أبناء الفرساإلمام فقيه امللة عامل العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكويف موىل بين تيم اهللا بن ثعلبه يقال أنه من

ولد سنة مثانني يف حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك ملا قدم عليهم الكوفة ومل يثبت له حرف عن أحد منهم وروى عن 
عطاء بن أيب رباح وهو أكرب شيخ له وأفضلهم على ما قال وعن الشعيب وعن طاووس ومل يصح وعن جبلة بن سحيم وعدي بن 
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ر وعبد الرمحن بن هرمز األعرج وعمرو بن دينار وأيب سفيان طلحة بن نافع ونافع موىل ابن عمر ثابت وعكرمة ويف لقيه له نظ
وقتادة وقيس بن مسلم وعون بن عبد اهللا بن عتبة والقاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود وحمارب بن دثار وعبد اهللا بن 

عبد العزيز بن رفيع وعطية العويف ومحاد بن أيب سليمان وبه تفقه وزياد دينار واحلكم بن عتيبة وعلقمة بن مرثد وعلي بن األقمر و
ابن عالقة وسلمة بن كهيل وعاصم بن كليب ومساك بن حرب وعاصم ابن دلة وسعيد بن مسروق وعبد امللك بن عمري وأيب 

 ومسلم البطني ويزيد بن صهيب جعفر الباقر وابن شهاب الزهري وحممد بن املنكدر وأيب إسحاق السبيعي ومنصور ابن املعتمر
الفقري وأيب الزبري وأيب حصني األسدي وعطاء بن السائب وناصح احململي وهشام بن عروة وخلق سواهم حىت أنه روى عن شيبان 

  .النحوي وهو أصغر منه وعن مالك ابن أنس وهو كذلك

  .إليه املنتهى والناس عليه عيال يف ذلكوعين بطلب اآلثار وارحتل يف ذلك وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه ف

حدث عنه خلق كثري ذكر منهم شيخنا أبو احلجاج يف ذيبه هؤالء على املعجم إبراهيم بن طهمان عامل خراسان وأبيض بن األغر 
ء واجلارود بن الصباح املنقري وأسباط بن حممد وإسحاق األزرق وأسد بن عمرو البجلي وإمساعيل بن حيىي الصرييف وأيوب بن هاىن

بن يزيد النيسابوري وجعفر بن عون واحلارث بن نبهان وحيان بن علي العرتي واحلسن بن زياد اللؤلؤي واحلسن بن فرات القزاز 
واحلسني بن احلسن ابن عطيه العويف وحفص بن عبد الرمحن القاضي وحكام بن سلم وأبو مطيع احلكم بن عبد اهللا وابنه محاد بن 

الزيات وهو من أقرانه وخارجة بن مصعب وداود الطائي وزفر بن اهلذيل التميمي الفقيه وزيد بن احلباب وسابق أيب حنيفة ومحزة 
الرقي وسعد بن الصلت القاضي وسعيد بن أيب اجلهم القابوسي وسعيد بن سالم العطار وسلم بن سامل البلخي وسليمان ابن عمرو 

 بن حمارب والصلت بن احلجاج وأبو عاصم النبيل وعامر بن الفرات وعائذ النخعي وسهل بن مزاحم وشعيب بن إسحاق والصباح
ابن حبيب وعباد بن العوام وعبد اهللا بن املبارك وعبد اهللا بن يزيد املقرىء وأبو حيىي عبد احلميد احلماين وعبد الرزاق وعبد العزيز 

د وعبد الوارث التنوري وعبيد اهللا بن الزبري القرشي وعبيد بن خالد ترمذي وعبد الكرمي بن حممد اجلرجاين وعبد ايد بن أيب روا
اهللا بن عمرو الرقي وعبيد اهللا بن موسى وعتاب بن حممد وعلي بن ظبيان القاضي وعلي بن عاصم وعلي بن مسهر القاضي وعمرو 

ن احلكم العرين والقاسم بن بن حممد العنقزي وأبو قطن عمرو بن اهليثم وعيسى بن يونس وأبو نعيم والفضل بن موسى والقاسم ب
معن وقيس بن الربيع وحممد بن أبان العنربي كويف وحممد بن بشر وحممد بن احلسن بن أتش وحممد ابن احلسن الشيباين وحممد بن 
خالد الوهيب وحممد بن عبد اهللا األنصاري وحممد بن الفضل بن عطية وحممد بن القاسم األسدي وحممد بن مسروق الكويف وحممد 

 يزيد الواسطي ومروان بن سامل ومصعب بن املقدام واملعاىف بن عمران ومكي بن إبراهيم ونصر بن عبد الكرمي البلخي الصيقل بن
ونصر بن عبد امللك العتكي وأبو غالب النضر بن عبد اهللا األزدي والنضر بن حممد املروزي والنعمان بن عبد السالم األصبهاين 

 أيب مرمي اجلامع وهشيم وهوذة وهياج بن بسطام ووكيع وحيىي بن أيوب املصري وحيىي بن نصر ونوح بن دراج القاضي ونوح بن
بن حاجب وحيىي بن ميان ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون ويونس بن بكري وأبو إسحاق الفزاري وأبو محزة السكري وأبو سعد 

  .فالصاغاين وأبو شهاب احلناط وأبو مقاتل السمرقندي والقاضي أبو يوس

  .قال أمحد العجلي أبو حنيفة تيمي من رهط محزة الزيات كان خزازا يبيع اخلز

وقال عمر بن محاد بن أيب حنيفة أما زوطى فإنه من أهل كابل وولد ثابت عن اإلسالم وكان زوطى مملوكا لبين تيم اهللا بن ثعلبه 
  .ف يف دار عمرو ابن حريثفأعتق فوالؤه هلم مث لبين قفل قال وكان أبو حنيفة خزازا ودكانه معرو
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  .وقال النضر بن حممد املروزي عن حيىي بن النضر قال كان والد أيب حنيفة من نسا

  .وروى سليمان بن الربيع عن احلارث بن إدريس قال أبو حنيفة أصله من ترمذ

  .وقال أبو عبد الرمحن املقري أبو حنيفة من أهل بابل

  .لول عن أبيه عن جده قال ثابت والد أيب حنيفة من أهل األنباروروى أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن البه

مكرم بن أمحد القاضي حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن شاذان املروزي عن أبيه عن جده مسعت إمساعيل يقول أنبأنا إمساعيل بن محاد بن 
 رق قط ولد جدي يف سنة مثانني وذهب ثابت إىل أيب حنيفة النعمان بن ثابت بن املرزبان من أبناء فارس األحرار واهللا ما وقع علينا

  .علي وهو صغري فدعا له بالربكة فيه ويف ذريته وحنن نرجو من اهللا إن يكون استجاب ذلك لعلي رضي اهللا عنه فينا

ن ذلك يف كا: قال والنعمان بن املرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج يف يوم النريوز فقال علي نورزونا كل يوم وقيل
  .املهرجان فقال مهرجونا كل يوم

  .قال حممد بن سعد العويف مسعت حيىي بن معني يقول كان أبو حنيفة ثقة ال حيدث باحلديث إال مبا حيفظه وال حيدث مبا ال حيفظ

رز عن ابن وقال صاحل بن حممد مسعت حيىي بن معني يقول كان أبو حنيفة ثقة يف احلديث وروى أمحد بن حممد بن القاسم بن حم
معني كان أبو حنيفة ال بأس به وقال مرة هو عندنا من أهل الصدق ومل يتهم بالكذب ولقد ضربه ابن هبرية على القضاء فأىب أن 

  .يكون قاضياً

 حممد بن أخربنا ابن عالن كتابة أنبأنا الكندي أنبأنا القزاز أنبأنا اخلطيب أنبأنا اخلالل أنبأنا علي بن عمرو احلريري حدثنا علي بن
كاس النخعي حدثنا حممد بن حممود الصيدناين حدثنا حممد بن شجاع بن الثلجي حدثنا احلسن بن أيب مالك عن أيب يوسف قال 

إذا حفظته فما يكون أخره : تعلم القرآن فقلت: قال أبو حنيفة ملا أردت طلب العلم جعلت أختري العلوم وأسأل عن عواقبها فقيل
  .فيقرأ عليك الصبيان واألحداث مث ال يلبث أن خيرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستكقالوا جتلس يف املسجد 

يا " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه"من طلب العلم للرئاسة قد يفكر يف هذا وإال فقد ثبت قول املصطفى صلوات اهللا عليه : قلت
رب تعليم القرآن كال واهللا وهل طلبة خري من الصبيان الذين مل يعملوا سبحان اهللا وهل حمل أفضل من املسجد وهل نشر لعلم يقا

  .الذنوب وأحسب هذه احلكاية موضوعة ففي إسنادها من ليس بثقة

فإن مسعت احلديث وكتبته حىت مل يكن يف الدنيا أحفظ مين قالوا إذا كربت وضعفت حدثت واجتمع عليك : تتمة احلكاية قال قلت
  .ال حاجة يل يف هذا: ان مث مل تأمن أن تغلط فريموك بالكذب فيصري عارا عليك يف عقبك فقلتهؤالء األحداث والصبي

اآلن كما جزمت بأا حكاية خمتلقة فإن اإلمام أبا حنيفة طلب احلديث وأكثر منه يف سنة مئة وبعدها ومل يكن إذ ذاك يسمع : قلت
 يطلبه كبار العلماء بل مل يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه وال احلديث الصبيان هذا اصطالح وجد بعد ثالث مئة سنة بل كان

قلت أتعلم النحو فقلت إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري قالوا تقعد معلماً : كانت قد دونت كتب الفقه أصالً مث قال
كن أحد أشعر مين قالوا متدح هذا فيهب لك فأكثر رزقك ديناران إىل ثالثة قلت وهذا ال عاقبة له قلت فإن نظرت يف الشعر فلم ي

  .أو خيلع عليك وإن حرمك هجوته قلت ال حاجة فيه

فإن نظرت يف الكالم ما يكون أخر أمره قالوا ال يسلم من نظر يف الكالم من مشنعات الكالم فريمى بالزندقة فيقتل أو يسلم : قلت
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  .مذموما

  .لك الوقت وجد علم الكالمقاتل اهللا من وضع هذه اخلرافة وهل كان يف ذ: قلت

ليس يف العلوم شيء أنفع من هذا : فإن تعلمت الفقه قالوا تسأل وتفيت الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا قلت: قال قلت
  .فلزمت الفقه وتعلمته

    

مسعت أبا حنيفة وبه إىل ابن كاس حدثين جعفر بن حممد بن خازم حدثنا الوليد بن محاد عن احلسن بن زياد عن زفر بن اهلذيل 
يقول كنت أنظر يف الكالم حىت بلغت فيه مبلغا يشار إيل فيه باألصابع وكنا جنلس بالقرب من حلقة محاد بن أيب سليمان فجائتين 

امرأة يوماً فقالت يل رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها فلم أدر ما أقول فأمرا أن تسأل محادا مث ترجع ختربين 
ألته فقال يطلقها وهي طاهر من احليض واجلماع تطليقة مث يتركها حىت حتيض حيضتني فإذا اغتسلت فقد حلت لآلزواج فس

ال حاجة يل يف الكالم وأخذت نعلي فجلست إىل محاد فكنت أمسع مسائله فأحفظ قوله مث يعيدها من : فرجعت فأخربتين فقلت
صدر احللقة حبذائي غري أيب حنيفة فصحبته عشر سنني مث نازعتين نفسي الطلب الغد فأحفظها وخيطىء أصحابه فقال ال جيلس يف 

للرئاسة فأحببت إن أعتزله وأجلس يف حلقة لنفسي فخرجت يوماً بالعشي وعزمي أن أفعل فلما رأيته مل تطب نفسي أن أعتزله 
مرين أن أجلس مكانه فما هو إال إن خرج حىت فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك ماال وليس له وارث غريه فأ

وردت علي مسائل مل أمسعها منه فكنت أجيب وأكتب جوايب فغاب شهرين مث قدم فعرضت عليه املسائل وكانت حنوا من ستني 
  .مسألة فوافقين يف أربعني وخالفين يف عشرين فآليت على نفسي إال أفارقه حىت ميوت

  . علمنا أن الكالم يف ذلك الوقت كان له وجود واهللا أعلموهذه أيضاً اهللا أعلم بصحتها وما

قال أمحد بن عبد اهللا العجلي حدثين أيب قال قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أين ال أسأل عن شيء إال أجبت فيه فسألوين عن 
  . سنةأشياء مل يكن عندي فيها جواب فجعلت علي نفسي إال أفارق محادا حىت ميوت فصحبته مثاين عشرة

شعيب بن أيوب الصريفيين حدثنا أبو حيىي احلماين مسعت أبا حنيفة يقول رأيت رؤيا أفزعتين رأيت كأين أنبش قرب النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم فأتيت البصرة فأمرت رجالً يسأل حممد بن سريين فسأله فقال هذا رجل ينبش أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مد املروزي حدثنا حامد بن آدم حدثنا أبو وهب حممد بن مزاحم مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول لوال أن اهللا احملدث حممود بن حم
  .أعانين بأيب حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس

للقاسم بن معن ترضى أن تكون من غلمان أيب : أمحد بن زهري حدثنا سليمان بن أيب شيخ حدثين حجر بن عبد اجلبار قال قيل
ة قال ما جلس الناس إىل أحد أنفع من جمالسة أيب حنيفة وقال له القاسم تعال معي إليه فلما جاء إليه لزمه وقال ما رأيت مثل حنيف
  .هذا

ملالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجالً لو : حممد بن أيوب بن الضريس حدثنا أمحد بن الصباح مسعت الشافعي قال قيل
  . جيعلها ذهبا لقام حبجتهكلمك يف هذه السارية أن

  .وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رمحه اهللا صلى العشاء والصبح بوضوء أربعني سنة

وروى بشر بن الوليد عن القاضي أيب يوسف قال بينما أنا أمشي مع أيب حنيفة إذ مسعت رجالً يقول آلخر هذا أبو حنيفة ال ينام 
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  .مبا مل أفعل فكان حيىي الليل صالة وتضرعا ودعاءالليل فقال أبو حنفية واهللا ال يتحدث عين 

  .وقد روي من وجهني أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله يف ركعة

  .قال عبد الرمحن بن حممد بن املغرية رأيت أبا حنيفة شيخا يفيت الناس مبسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة

ري الثوب عطر الريح أتيته يف حاجة وعلي كساء قرمسي فأمر بإسراج بغله وعن النضر بن حممد قال كان أبو حنيفة مجيل الوجه س
وقال أعطين كساءك وخذ كسائي ففعلت فلما رجع قال يا نضر خجلتين بكسائك هو غليظ قال وكنت أخذته خبمسة دنانري مث أين 

  .رأيته وعليه كساء قومته ثالثني دينارا

  .ن الناس صورة وأبلغهم نطقا وأعذم نغمة وأبينهم عما يف نفسهوعن أيب يوسف قال كان أبو حنيفة ربعة من أحس

وعن محاد بن أيب حنيفة قال كان أيب مجيال تعلوه مسرة حسن اهليئة كثري التعطر هيوبا ال يتكلم إال جوابا وال خيوض رمحه اهللا فيما 
  .ال يعنيه

  .حلما من أيب حنيفةوعن ابن املبارك قال ما رأيت رجالً أوقر يف جملسه وال أحسن مستا و

إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن املثىن بن رجاء قال جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف باهللا صادقا أن يتصدق بدينار وكان إذا أنفق 
  .على عياله نفقة تصدق مبثلها

  .وروى جبارة بن املغلس عن قيس بن الربيع قال كان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضال على إخوانه

    

ل اخلرييب كنا عند أيب حنيفة فقال رجل أين وضعت كتابا على خطك إىل فالن فوهب يل أربعة آالف درهم فقال أبو حنيفة إن قا
  .كنتم تنتفعون ذا فافعلوه

  .وعن شريك قال كان أبو حنيفة طويل الصمت كثري العقل

  .وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صالته

  .سحاق السمرقندي عن القاضي أيب يوسف قال كان أبو حنيفة خيتم القرآن كل ليلة يف ركعةوروى بن إ

حيىي بن عبد احلميد احلماين عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة أشهر قال فما رأيته صلى الغداة إال بوضوء عشاء اآلخرة وكان خيتم 
  .كل ليلة عند السحر

نيفة اتق اهللا فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك اهللا خريا ما أحوج الناس كل وقت إىل وعن زيد بن كميت مسع رجالً يقول أليب ح
  .من يقول هلم مثل هذا ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن سبعة آالف مرة

  .قال مسعر بن كدام رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن يف ركعة

" بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر"ليلة يردد قوله تعاىل ابن مساعة عن حممد بن احلسن عن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام 

  .القمر ويبكي ويتضرع إىل الفجر

  .وقد روي من غري وجه أن اإلمام أبا حنيفة ضرب غري مرة على أن يلي القضاء فلم جيب

  .قال يزيد بن هارون ما رأيت أحداً أحلم من أيب حنيفة

  .نيفة إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن مل يعزلوعن احلسن بن زياد اللؤلؤي قال قال أبو ح
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وروى نوح اجلامع عن أيب حنيفة أنه قال ما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعلى الرأس والعني وما جاء عن الصحابة أخترنا 
  .وما كان من غري ذلك فهم رجال وحنن رجال

  .ض القياسقال وكيع مسعت أبا حنيفة يقول البول يف املسجد أحسن من بع

  .وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة ال ينبغي للرجل إن حيدث إال مبا حيفظه من وقت ما مسعه

  .وعن أيب معاوية الضرير قال حب أيب حنيفة من السنة

 قال إسحاق بن إبراهيم الزهري عن بشر بن الوليد قال طلب املنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف ليلني فأىب وحلف أين ال

أفعل فقال الربيع احلاجب ترى أمري املؤمنني حيلف وأنت حتلف قال أمري املؤمنني على كفارة ميينه أقدر مين فأمر به إىل السجن 
  .فمات فيه ببغداد

دفعه أبو جعفر إىل صاحب شرطته محيد الطوسي فقال يا شيخ إن أمري املؤمنني يدفع إيل الرجل فيقول يل اقتله أو اقطعه أو : وقيل
ربه وال أعلم بقصته فماذا أفعل فقال هل يأمرك أمري املؤمنني بأمر قد وجب أو بأمر مل جيب قال بل مبا قد وجب قال فبادر إىل اض

  .الواجب

وعن مغيث بن بديل قال دعا املنصور أبا حنيفة إىل القضاء فامتنع فقال أترغب عما حنن فيه فقال ال أصلح قال كذبت قال فقد 
 علي أين ال أصلح فإن كنت كاذبا فال أصلح وإن كنت صادقا فقد أخربتكم أين ال أصلح فحبسه وروى حنوها حكم أمري املؤمنني

إمساعيل بن أيب أوليس عن الربيع احلاجب وفيها قال أبو حنيفة واهللا ما أنا مبأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب فال أصلح 
  .تويل من يكذبلذلك قال املنصور كذبت بل تصلح فقال كيف حيل أن 

  .إن أبا حنيفة ويل له فقضى قضية واحدة وبقي يومني مث اشتكى ستة أيام وتويف: وقيل

وقال الفقيه أبو عبد اهللا الصيمري مل يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات يف السجن وروى حيان بن موسى املروزي قال 
  .ال اخلرييب ما يقع يف أيب حنيفة إال حاسد أو جاهلسئل ابن املبارك مالك أفقه أو أبو حنيفة قال أبو حنيفة وق

  .وقال حيىي بن سعيد القطان ال نكذب اهللا ما مسعنا أحسن من رأي أيب حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله

  .وقال علي بن عاصم لو وزن علم اإلمام أيب حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم

  .دق من الشعر ال يعيبه إال جاهلوقال حفص بن غياث كالم أيب حنيفة يف الفقه أ

  .وروي عن األعمش أنه سئل عن مسألة فقال إمنا حيسن هذا النعمان بن ثابت اخلزاز وأظنه بورك له يف علمه

  .وقال جرير قال يل مغرية جالس أبا حنيفة تفقه فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا جلالسه

  .وقال ابن املبارك أبو حنيفة أفقه الناس

  : اإلمامة يف الفقه ودقائقه مسلمة إىل هذا اإلمام وهذا أمر ال شك فيه: افعي الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة قلتوقال الش

 احتاج النهار إلى دليل إذا  وليس يصح في األذهان شيء

  .وسريته حتتمل أن تفرد يف جملدين رضي اهللا عنه ورمحه

  .ون سنة وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد واهللا أعلمتويف شهيدا مسقيا يف سنة مخسني ومئة وله سبع
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وابنه الفقيه محاد بن أيب حنيفة كان ذا علم ودين وصالح وورع تام ملا تويف والده كان عنده ودائع كثرية وأهلها غائبون فنقلها 
ها ذمة الوالد مث افعل ما ترى ففعل القاضي محاد إىل احلاكم ليتسلمها فقال بل دعها عندك فإنك أهل فقال زا واقبضها حىت تربأ من
  .ذلك وبقي يف وزا وحساا أياما واستتر محاد فما ظهر حىت أودعها القاضي عند أمني

  .تويف محاد سنة ست وسبعني ومئة كهال له رواية عن أبيه وغريه حدث عنه ولده اإلمام إمساعيل بن محاد قاضي البصرة

  -خ م د س ق-روح بن القاسم 

  .افظ احلجة أبو غياث التميمي مث العنربي البصرياحل

  .حدث عن عمرو بن دينار وحممد بن املنكدر وقتادة بن دعامة ومنصور ابن املعتمر وابن طاووس وطبقتهم

حدث عنه تلميذه يزيد بن زريع وحممد بن إسحاق مع كونه أكرب منه وإمساعيل بن علية وحممد بن سواء وعبد الوهاب بن عطاء 
  . ومات كهال له حنو من مئة ومخسني حديثاًوآخرون

  .وثقه أبو حامت والناس مات فيما خيال إيل قبل حممد بن إسحاق يف خالفة أيب جعفر املنصور حنوا من سنة مخسني ومئة

  -ع- حيوة بن شريح 

  .ابن صفوان اإلمام الرباين الفقيه شيخ الديار املصرية أبو زرعة التجييب املصري

  .صري وعقبة بن مسلم وأيب يونس سليم بن جبري ويزيد بن أيب حبيب وعدةحدث عن ربيعة الق

  .حدث عنه ابن املبارك وابن وهب واملقرىء وأبو عاصم وهاىنء ابن املتوكل وعبد اهللا بن حيىي الربلسي وآخرون

  .جابة يعين يف الدعاءوثقه أمحد بن حنبل وغريه قال ابن وهب ما رأيت أحداً أشد استخفاء بعمله من حيوة وكان يعرف باإل

  .وقال ابن املبارك وصف يل حيوة فكانت رؤيته أكثر من صفته

قال ابن وهب كان حيوة يأخذ عطاءه يف السنة ستني دينارا فلم يطلع إىل مرتله حىت يتصدق ا مث جييء إىل مرتله فيجدها حتت 
شه فلم جيد شيئاً فشكا إىل حيوة فقال أنا أعطيت ريب فراشه وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله وجاء إىل حتت فرا

بيقني وأنت أعطيته جتربة وكنا جنلس إىل حيوة يف الفقه فيقول أبدلين اهللا بكم عمودا أقوم وراءه أصلي مث فعل ذلك أمحد بن سهل 
سكينا فجلست وهو متخل يدعو األردين عن خالد الفزر قال كان حيوة بن شريح من البكائني وكان ضيق احلال جداً يعين فقريا م

لو دعوت اهللا أن يوسع عليك فالتفت ميينا ومشاال فلم ير أحداً فأخذ حصاة فرمى ا إيل فإذا هي تربة يف كفي واهللا ما رأيت : فقلت
ته واهللا إن ما أصنع ذه قال استنفقها فهب: أحسن منها وقال ما خري يف الدنيا إال لآلخرة مث قال هو أعلم مبا يصلح عباده فقلت

  .أردها

وقال حيوة مرة لبعض نواب مصر يا هذا ال ختلني بالدنا من السالح فنحن بني قبطي ال ندري مىت ينقض وبني حبشي ال ندري مىت 
  .يغشانا وبني رومي ال ندري مىت حيل بساحتنا وبربري ال ندري مىت يثور

  .تويف هذا السيد يف سنة مثان ومخسني ومئة ويقال تويف سنة تسع
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  .وسائر املصريني الصلحاء مل يوردهم صاحب احللية وال عرفهم

  .ومات معه معاوية بن صاحل احلمصي وأفلح بن محيد وأبو جعفر املنصور ومحزة الزيات

  -د ت ق- أبو سنان البرجمي 

  .عامالشيخ اإلمام الزاهد احملدث أبو سنان سعيد بن سنان الربمجي الشيباين شيخ كويف سكن الري وكان حيج كل 

  .حدث عن الضحاك وطاووس والشعيب وعمرو بن مرة ومجاعة

روى عنه إسحاق بن سليمان وأبو داود الطيالسي وأبو أمحد الزبريي وزيد بن احلباب ويعلى بن عبيد وبكر بن بكار وأبو نعيم 
  .وآخرون

ل أمحد بن حنبل صاحل مل يكن يقيم احلديث وثقه أبو حامت وقال أبو داود ثقة من رفعاء الناس وقال ابن حبان كان عابدا فاضال وقا
وقال أبو أمحد احلاكم ال يتابع على كثري من حديثه قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري مسعت ابن عيينة يقول من أبو سنان يعين سعيد 

  .بن سنان لو كان يل عليه سلطان حلبسته وأدبته

  .نة وقال اخلطيب وغريه سكن قزوين أيضاًوقال ابن سعد كويف سكن الري وكان سيء اخللق وكان حيج كل س

  .أما سعيد بن سنان أبو مهدي فحمصي معروف

  أبو عمرو بن العالء

  .ابن عمار بن العريان التميمي مث املازين البصري شيخ القراء والعربية وأمه من بين حنيفة

  .ات القرآء مولده يف حنو سنة سبعنيالعريان استوفينا من أخباره يف طبق: اختلف يف امسه على أقوال أشهرها زبان وقيل

    

حدث باليسري عن أنس بن مالك وحيىي بن يعمر وجماهد وأيب صاحل السمان وأيب رجاء العطاردي ونافع العمري وعطاء بن أيب رباح 
 العالية وابن شهاب وقرأ القرآن على سعيد بن جبري وجماهد وحيىي بن يعمر وعكرمة وابن كثري وطائفة وورد أنه تال على أيب

  .الرياحي وقد كان معه بالبصرة

  .برز يف احلروف ويف النحو وتصدر لإلفادة مدة واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم

تال عليه حيىي اليزيدي والعباس بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد وشجاع البلخي وحسني اجلعفي ومعاذ بن معاذ ويونس بن حبيب 
  . األنصاري سعيد بن أوس وسالم الطويل وعدةالنحوي وسهل بن يوسف وأبو زيد

وحدث عنه شعبة ومحاد بن زيد وأبو أسامة واألصمعي وشبابة بن سوار ويعلى بن عبيد وأبو عبيدة اللغوي وآخرون وانتصب 
  .لإلقراء يف أيام احلسن البصري

  .ره ملء بيت إىل السقف مث تنسك فأحرقهاقال أبو عبيدة كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب وكانت دفات

  .وكان من أشراف العرب مدحه الفرزدق وغريه

  .قال حيىي بن معني ثقة وقال أبو حامت ليس به بأس وقال أبو عمرو الشيباين ما رأيت مثل أيب عمرو
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م يف صدرك لفعلت ولقد حفظت روى أبو العيناء عن األصمعي قال يل أبو عمرو بن العالء لو يأ أن أفرغ ما يف صدري من العل
  .يف علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر األعمش على محلها ولوال أن ليس يل أن أقرأ إال مبا قرىء لقرأت حرف كذا وذكر حروفاً

  .قال نصر بن علي اجلهضمي عن أبيه عن شعبة قال انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما خيتاره فاكتبه فإنه سيصري للناس أستاذا

  . إبراهيم احلريب وغريه كان أبو عمرو من أهل السنةقال

قال اليزيدي وأخر تكلم عمرو بن عبيد يف الوعيد سنة فقال أبو عمرو إنك أللكن الفهم إذ صريت الوعيد الذي يف أعظم شيء مثله 
لقه ولئال يعدل عن أمره ووراء يف أصغر شيء فاعلم أن النهي عن الصغري والكبري ليسا سواء وإمنا ى اهللا عنهما لتتم حجته على خ

  : وعيده عفوه وكرمه مث أنشد

 أختتي من صولة المتهدد وال  وال يرهب ابن العم ما عشت صولتي

 إيعادي ومنجز موعدي لمخلف  وإن أوعدته ووعدته وإني

  : قوهلمفقال عمرو بن عبيد صدقت إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد وقد ميتدح ما املرء تسمع إىل 

 من ثأره على فوت يبيت  ال يخلف الوعد والوعيد وال

ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا قالوا "فقد وافق هذا قوله تعاىل 
  ".نعم

  .لقرآنقال أبو عمرو قد وافق األول أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلديث يفسر ا

قال األصمعي قال يل أبو عمرو كن على حذر من الكرمي إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا احرجته ومن األمحق إذا 
  .مازحته ومن الفاجر إذا عاشرته وليس من األدب أن جتيب من ال يسألك أو تسأل من ال جييبك أو حتدث من ال ينصت لك

 ما امسك قال زبان وروي عن األصمعي أيضاً قال ال اسم أليب عمرو وأما حيىي اليزيدي فعنه إن اسم قال األصمعي سألت أبا عمرو
  .أيب عمرو العريان ورواية أخرى عنه إن امسه حيىي قال األصمعي مسعته يقول كنت رأسا واحلسن حي

  : شى واستغفر اهللا منهأبو حامت عن أيب عبيدة قال أبو عمرو بن العالء أنا زدت هذا البيت يف قصيدة األع

  من الحوادث إال الشيب والصلعا  وما كان الذي نكرت وأنكرتني

وعن الطيب بن إمساعيل قال شهدت ابن أيب العتاهية وقد كتب عن اليزيدي قريباً من ألف جلد عن أيب عمرو بن العالء خاصة قال 
  .ويكون ذلك عشرة آالف ورقة

بن العالء يتكلم ظننته ال يعرف شيئاً كان يتكلم كالما سهال قال اليزيدي مسعت أبا عمرو قال األصمعي كنت إذا مسعت أبا عمرو 
  .يقول مسع سعيد بن جبري قراءيت فقال الزم قراءتك هذه

قال األصمعي كان أليب عمرو كل يوم يشتري كوز ورحيان بفلسني فإذا أمسى تصدق بالكوز وقال للجارية جففي الرحيان ودقية 
  .يف األشنان

قال أبو عبيد حدثين عدة أن أبا عمرو قرأ على جماهد وزاد بعضهم وعلى سعيد بن جبري وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من احلجاج 
  .ومن عسفه
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  .وحديثه قليل ذكر غري واحد إن وفاته كانت يف سنة أربع ومخسني ومئة

ه مات أبو عمرو وأبو سفيان ابنا العالء سنة سبع قال األصمعي عاش أبو عمرو ستا ومثانني سنة وقال خليفة بن خياط وحد
  .ومخسني ومئة

    

  -م د ت س-أبو شجاع القتباني 

اإلمام القدوة بركة الوقت أبو شجاع سعيد بن يزيد احلمريي اإلسكندري حدث عن األعرج واحلارث بن يزيد ودراج الواعظ 
  .وخالد بن أيب عمران وغريه

  .لليث بن سعد وابن املبارك وأبو زرارة ليث بن عاصم القتباين وآخرونحدث عنه أبو غسان حممد بن مطرف وا

وكان من العلماء املفتني وثقه أمحد بن حنبل ومجاعة وقال أبو داود كان له شأن وقال ليث بن عاصم رأيته إذا أصبح عصب ساقه 
  .مبشاقة وبزر كتان من طول التهجد رضي اهللا عنه

  .اد اتهدين تويف باإلسكندرية سنة أربع ومخسني ومئةوقال احلافظ بن يونس كان من العب

وفيها تويف أبو عمر بن العالء وجعفر بن برقان وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر وقرة بن خالد واحلكم بن أبان وسعيد بن يزيد 
  .القتباين

  -د ت ق-اإلفريقي 

لشعباين اإلفريقي قاضي إفريقية وعاملها وحمدثها على سوء يف عبد الرمحن بن زياد بن أنعم اإلمام القدوة شيخ اإلسالم أبو أيوب ا
  .حفظه

روى عن أبيه وبكر بن سوادة وأيب عبد الرمحن احلبلي وعبد الرمحن بن رافع التنوخي صاحب لعبد اهللا بن عمرو وأيب عثمان 
  .املصري صاحب أليب هريرة ومسلم بن يسار وزياد بن نعيم وعدة من التابعني

  .وأبو أسامة وجعفر بن عون ويعلى بن عبيد وأبو عبد الرمحن املقرىء وخلق كثريوعنه ابن وهب 

  .كان أول مولود ولد يف اإلسالم بإفريقية ويف هذا نظر: وفد على املنصور بالكوفة فوعظه صدعه باحلق وقيل

 قال جئت ألعلمك باجلور ببلدنا قال إمساعيل بن عياش ويل السفاح فظهر جور بإفريقية فوفد ابن أنعم على أيب جعفر مشتكيا مث
قال له كيف يل بأعوان قال أفليس عمر ابن عبد العزيز كان يقول الوايل مبرتلة : فإذا هو خيرج من دارك فغضب وهم به وقيل

  .السوق جيلب إليه ما ينفق فيه فأطرق طويال فأومأ إيل الربيع احلاجب باخلروج

يقي قال كنت أطلب العلم مع املنصور وقال ابن إدريس ويل قضاء إفريقية ملروان وروى جارود بن يزيد حدثنا عبد الرمحن اإلفر
  .احلمار

  .قال حيىي بن معني هو ضعيف وال يسقط حديثه

  .تويف سنة ست ومخسني ومئة وكان الثوري يعظمه جداً: قلت
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شرك به شيئاً وال أختذ من دونه وليا فأبصر اهللا اهللا ريب ال أ: أسرته الروم فقدم ليقتل بعد قتل طائفة قال فحركت شفيت وقلت: قيل
  .اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئاً: الطاغية فعلي فقال قدموا مشاس العرب لعلك قلت

  .نبينا أمرنا به فقال يل وعيسى أمرنا به يف اإلجنيل فأطلقين ومن معي: نعم قال ومن أين علمته قلت: قلت

  .ى وستني ومئةإنه مات بالقريوان يف رمضان سنة إحد: وقيل

  الطقبة السادسة

  من التابعين

  ابن أبي عروبة

  .سعيد بن أيب عروبة اإلمام احلافظ عامل أهل البصرة وأول من صنف السنن النبوية أبو النضر بن مهران العدوي موالهم البصري

وأيب نضرة العبدي ومطر الوراق حدث عن احلسن وحممد بن سريين وأيب رجاء العطاردي والنضر بن أنس وعبد اهللا الداناج وقتادة 
  .وخلق سواهم

  .وكان من حبور العلم إال أنه تغري حفظه ملا شاخ وأكرب شيخ له هو أبو رجاء

حدث عنه شعبة والثوري ويزيد بن زريع وروح بن عبادة والنضر ابن مشيل وبشر بن املفضل وإمساعيل بن علية وحيىي بن سعيد 
عفر غندر وأبو عاصم النبيل وسعيد بن عامر الضبعي وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف راوي القطان وخالد بن احلارث وحممد بن ج

  .كتبه وحممد بن بكر الربساين ويزيد بن هارون وحممد بن عبد اهللا األنصاري وخلق سواهم

ف فال تعده عاملاً قال وثقه حيىي بن معني والنسائي ومجاعة قال يزيد بن زريع مسعت سعيد بن أيب عروبة يقول من مل يسمع االختال
أمحد بن حنبل مل يكن لسعيد كتاب إمنا كان حيفظ ذلك كله وقال حيىي ابن معني أثبت الناس يف قتادة سعيد وهشام الدستوائي 

  .وشعبة

قال أبو عوانة مل يكن عندنا يف ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أيب عروبة وقال حفص بن عبد الرمحن النيسابوري قال يل 
مل نسمع بأن احلسن : عيد بن أيب عروبة إذا رويت عين فقل حدثنا سعيد األعرج عن قتادة األعمى عن احلسن األحدب قلتس

  .البصري كان أحدب إال يف هذه احلكاية

  .قال أمحد بن حنبل كان قتادة وسعيد يقوالن بالقدر ويكتمان

  .لعلهما تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما: قلت

    

ة منهم شيخ اإلسالم مشس الدين بن أيب عمر إجازة أن عمر بن حممد أخربهم قال إنبأنا هبة اهللا بن حممد الشيباين أنبأنا أخربنا مجاع
حممد بن حممد أنبأنا أبو بكرالشافعي حدثنا حممد بن مسلمة الواسطي حدثنا يزيد حدثنا ابن أيب عروبة عن عبد اهللا الداناج عن 

يد بن عقبة أربعا وهو سكران مث انفتل فقال أزيدكم فرفع ذلك إىل عثمان فقال له علي اضربه احلد حصني بن املنذر قال صلى الول
فأمر بضربه فقال علي للحسن قم فاضربه قال فما أنت وذاك قال إنك ضعفت ووهنت وعجزت قم يا عبد اهللا بن جعفر فقام عبد 
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كف أو اكفف مث قال ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني اهللا بن جعفر فجعل يضربه وعلي يعد حىت إذا بلغ أربعني قال 
وضرب أبو بكر أربعني وضرب عمر صدرا من خالفته أربعني ومثانني وكل سنة هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود 

  .والقزويين

لط وكان أعلم الناس حبديث روى إسحاق الكوسج عن ابن معني ثقة وقال أبو زرعة ثقة مأمون وقال أبو حامت ثقة قبل أن خيت
  .قتادة

وقال أمحد بن حنبل من مسع منه قبل اهلزمية فسماعه جيد عين هزمية نوبة إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن وهي يف شوال سنة مخس 
  .وأربعني ومائة

أنكرته وكان حيىي بن سعيد وقال يزيد بن هارون لقيت ابن أيب عروبة قبل األربعني ومائة بدهر ورأيته سنة اثنتني وأربعني ومائة ف
  .القطان يوثقه

  .وقال أبو نعيم كتبت عنه بعدما اختلط حديثني فقمت وتركته

قال حممد بن مثىن حدثنا األنصاري قال دخلت أنا وعبد اهللا بن سلمة األفطس على سعيد بن أيب عروبة بعدما تغري فجعل ينظر يف 
  .وجوهنا وال يعرفنا

  :  أيب عروبة ميزح وكان حيدث فإذا أعجبه حفظه قالحممد بن سالم اجلمحي كان ابن

  دقك بالمنحاز حب القلقل

  .وقال بعضهم أتيت ابن أيب عروبة فتمارى عنده رجالن فبقي يغري بينهما قليالً

و وكان من املدلسني قال أمحد بن حنبل مل يسمع سعيد بن أيب عروبة من احلكم وال من األعمش وال من محاد وال من عمر: قلت
وال من : بن دينار وال من هشام بن عروة وال من إمساعيل بن أيب خالد وال من عبيد اهللا بن عمر وال من أيب بشر وال من ابن عقيل

  .زيد بن أسلم وال من عمر ابن أيب سلمة وال من أيب الزناد وقد حدث عن هؤالء على التدليس ومل يسمع منهم

  .يقول مل يسمع سعيد من حيىي بن سعيد األنصاري وال من عبيد اهللا وال هشام بن عروةوقال أبو حفص الفالس مسعت حيىي القطان 

  .وقال عبدة بن سليمان مسعت من سعيد يف االختالط

  .وقد قال حيىي بن معني أثبت الناس مساعا من سعيد عبدة

هذا من قبيل : النار من أي حي هو قلتقال اجلراح بن خملد مسعت مسلم بن إبراهيم يقول قال يل سعيد بن أيب عروبة مالك خازن 
املزاح عبدان األهوازي مسعت أصحابنا حيكون عن مسلم بن إبراهيم قال كتبت عن سعيد التصانيف فخاصمين أيب فسجرت التنور 
 وطرحتها فيه وقال عبد الرمحن بن مهدي مسع غندر من سعيد يعين يف االختالط وقال أبو عمر احلوضي دخلت على سعيد بن أيب

  : عروبة أريد أن أمسع منه فسمعت منه كالما عجيبا مسعته يقول

  ذبحوا شاة مريضه  أزد عريضه األزد

 فبكيت ضربوني  فأبيت أطعموني
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  .فعلمت أنه خمتلط فلم أمسع منه

  .وقال حيىي القطان مسع خالد بن احلارث من سعيد إمالء وكان سفيان ابن حبيب عاملاً بشعبة وسعيد

بد اهللا بن عمار املوصلي قال ليست رواية وكيع واملعاىف بن عمران عن سعيد بشيء إمنا مسع منه وكيع يف االختالط وعن حممد بن ع
  .فقال يل وكيع رأيتين حدثت عنه إال حبديث مستو

  .وروى وهيب عن أيوب قال ال يفقه رجل ال يدخل حجرة سعيد بن أيب عروبة

  . عروبة قال من سب عثمان افتقرروى حممد بن عبد اهللا األنصاري عن ابن أيب

  .شعيب بن إسحاق عن سعيد قال أتيت ابن سريين مع قتادة فأنشدنا بيتاً

قال أبو أمحد بن عدي يف كامله سعيد بن أيب عروبة من الثقات وله أصناف كثرية ومن مسع منه يف االختالط فال يعتمد عليه 
بدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء قال وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وأرواهم عنه عبد األعلى الشامي مث شعيب بن إسحاق وع

  .وخالد بن احلارث وحيىي بن سعيد القطان وروى مجيع مصنفاته عبد الوهاب اخلفاف

  .قال عبد الصمد بن عبد الوارث وغريه مات ابن أيب عروبة يف ست ومخسني ومئة

    

قرىء الكوفة محزة الزيات وقاضي البصرة سوار بن عبد اهللا العنربي ونزيل بيت تويف يف عشر الثمانني ومات معه يف السنة م: قلت
املقدس عبد اهللا بن شوذب البلخي وحمدث محص أبو بكر بن أيب مرمي الغساين وعمر ابن ذر بالكوفة وحمدث املغرب عبد الرمحن بن 

  .زياد بن أنعم اإلفريقي

ال مل أكتب إال تفسري قتادة وذلك أن أبا معشر كتب إيل إن اكتبه وقال أبو قال أمحد بن حنبل زعموا أن سعيد بن أيب عروبة ق
  .داود الطيالسي كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة

أخربنا عبد املؤمن بن خلف احلافظ أنبأنا علي بن خمتار ح وأنبأنا أمحد بن عبد الكرمي بن األغالقي أنبأنا نصر بن جرو ح وأنبأنا أبو 
يد أنبأنا عبد القوي بن احلباب وأنبأنا علي بن أمحد احلسيين أنبأنا مرتضى بن حامت وأنبأنا أبو القاسم بن عمر املعايل أمحد بن املؤ

اهلواري وعبد الرمحن بن خملوق وطائفة قالوا أنبأنا جعفر بن منري قالوا مخستهم أنبأنا أبو طاهر أمحد بن حممد بن سلفة أنبأنا عبد 
سني اهلامشي واملبارك بن عبد اجلبار وحممد بن عبد امللك وحممد ابن عبد الكرمي قالوا مخستهم أنبأنا الرمحن بن عمر واحلسني بن احل

أبو علي احلسن بن أمحد البزاز أنبأنا عثمان بن أمحد الدقاق حدثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن 
قال اهللا " إن اهللا أمرين أن أقرئك القرآن أو أقرأ عليك القرآن"اهللا عليه وسلم قال أليب أيب عروبة عن قتادة عن أنس إن النيب صلى 

  .مساين لك قال وذكرت عند رب العاملني قال نعم فذرفت عيناه أخرجه البخاري عن ابن املنادي لكن مساه أمحد

  ابع وأوله ترمجة معمر بن راشد بعونه تعاىل وتوفيقه مت اجلزء السادس من سري أعالم النبالء ويليه اجلزء الس
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	  ﻉ ﻡ ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻥﺒ ﻥﻭﻤﻴﻤ
	  ﻉ ﺡﺎﺒﺭ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺀﺎﻁﻋ
	  ﻉ ﺔﻜﻴﻠﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ
	  ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﻝﻼﺒ
	  ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﺏﺎﺒﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﺢﻴﻠﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﻊﻓﺎﻨ
	  ﺡﺎﺒﺭ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﺏﻴﺴﻤﻟﺍ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻭﻋ
	  ﻉ ﻥﻭﻋ
	  ﻉ ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻉ ﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	  ﻡ ﺥ ﺓﺩﺎﺒﻋ
	  ﻕ ،ﺕ ،ﺩ ﻥﺍﺩﺭﻭ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	  ﻉ ﺩﻌﺠﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻟﺎﺴ
	  ﻉﺎﻗﺭﻟﺍ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ
	  ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  ﻉ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	  ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﺓﺭﻴﺯﺠﻟﺍ ﺭﻴﻤﺃ ﻱﻭﻤﻷﺍ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻥﺒﺍ
	  ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﻉ ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺓﺯﻋ ﺭﻴﺜﻜ
	  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
	  ﻉ ﺓﺭﻗ ﻥﺒ ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﺔﻴﻭﺎﻌﻤ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ
	  ﻝﻭﺤﻜﻤ
	  ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﻱﺩﺯﻷﺍ ﻝﻭﺤﻜﻤ
	  ﻉ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﺱﻴﻗ
	  ﻉ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	  ﺏﻴﻌﺸ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  ﺏﻴﻌﺸ
	  ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﺥ ﻝﺎﻬﻨﻤﻟﺍ
	  ﻡ ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻠﺴ
	  ﻉ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻕ ،ﺱ ،ﺕ ،ﻡ ،ﺥ ﺏﻫﻭﻤ ﻥﺒﺍ
	  ﻉ ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ﻱﺩﻋ
	  ﺡﺍﺭﺠﻟﺍ
	  ﺡ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ
	  ﻉ ﺓﺭﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  ﻡ ،ﺥ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	  ﻡ ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﻰﻠﻌﻴ
	  ﻡ ،ﺕﺨ ﺓﺭﻤﻴﺨﻤ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ
	  ﻉ ﺔﻤﺎﻤﺜ
	  ﻉ ﺩﺒﻌﻤ
	  ﻉ ﺩﺍﺩﺸ ﻥﺒ ﻊﻤﺎﺠ
	  ﻉ ﺩﺜﺭﻤ ﻥﺒ ﺔﻤﻘﻠﻋ
	  -ﹰﺎﻨﻭﺭﻘﻤ ﻡ - ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﻉ ﺔﺒﻴﺘﻋ ﻥﺒ ﻡﻜﺤﻟﺍ
	  ﻕ ،ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ ﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ
	  ﻉ ﺭﻭﻔﻌﻴ ﻭﺒﺃ
	  ﺱ،ﺕ ﻝﻴﺒﻗ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﺔﻗﻼﻋ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ
	  ﻉ ﻱﺭﺒﻘﻤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ
	  ﻉ ﺭﺎﺜﺩ ﻥﺒ ﺏﺭﺎﺤﻤ
	  ﻉ ﺭﻤﺎﻋ
	  ﻉ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ﻉ ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻉ ﻥﺎﺴﻴﻜ ﻥﺒ ﺏﻫﻭ
	  ﻉ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻌﻨ
	  ﻕ ،ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ ﺏﻴﻬﺼ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﻉ ﻊﻴﻓﺭ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﻕ ،ﺱ ،ﺕ ،ﻡ ،ﺥ ﺔﺒﺎﺒﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺓﺩﺒﻋ
	  -ﻕ ،ﺕ ،ﺩ - ﺓﺭﺴﻴﻤ ﻥﺒ ﺱﻨﻭﻴ
	  -ﻡ ﻪﻨﺭﻗ - ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﺎﻤﺤ
	  ﻉ ﺭﻴﺭﺠ ﻥﺒ ﻥﻼﻴﻏ
	  ﻉ ﺔﻌﻴﺒﺭ
	  ﻉ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻡﺼﺎﻋ
	  ﺩ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴﻤ
	  ﻉ ﺩﻴﺯﻴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ
	  ﻉ ﺓﺭﻤﺠ ﻭﺒﺃ
	  ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ ﻁﻴﻘﻟ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺇ
	  ﻉ ﺔﻤﻠﺴ ﻥﺒ ﺱﺎﻴﺇ
	  ﻕ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ ﺎﻨﻴﻤ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	  ﻡ ﺏﺭﺤ ﻥﺒ ﻙﺎﻤﺴ
	  ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﺎﻤﺴ
	  ﻡ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﺎﻤﺴ
	  ﺩ ،ﻡ ،ﺥ ﺔﻴﻁﻋ ﻥﺒ ﻙﺎﻤﺴ
	  ﻡ ﺓﺩﺍﻭﺴ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	  ﻉ ﺔﻟﺍﻭﻁ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﺡﺎﻴﺘﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	   ،ﻡ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﻉ ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﻉ ﻲﻨﻭﺠﻟﺍ ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ
	  -ﹰﺎﻨﻭﺭﻘﻤ ﻡ ،ﺥ ،- ﺩﻭﺠﻨﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﺼﺎﻋ
	  -ﻕ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ - ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﺱﺎﺒﻋ
	  ﻉ ﺩﺎﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﺔﻨﻴﻜﺴ
	  ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ﺏﺎﺌﺭ ﻥﺒ ﻥﻭﺭﺎﻫ
	  - ،ﻡ- ﻱﺩﺴﻟﺍ
	  ﻉ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻝﻼﻫ
	  -ﻉ- ﻁﻴﺴﻗ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺡﺎﺒﺭ ﻥﺒ ﺏﻴﺼﻨ
	  ﺔﻤﺭﻟﺍ ﻭﺫ
	  ﺽﻴﺒ ﻥﺒ ﺓﺯﻤﺤ
	  ﻲﺠﺭﻌﻟﺍ
	  ﻝﺎﻁﺒﻟﺍ
	  ﻉ ﺓﺩﺎﺘﻗ
	  ﻉ ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻊﻓﺎﻨ
	  - ،ﻡ- ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﺩ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﺀﻯﺭﺎﻘﻟﺍ ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﺕﺒﺎﺜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺏﻴﺒﺤ
	  -ﺕ ،ﻡ- ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﹰﺎﻨﻭﺭﻘﻤ ﺥ ، ،ﻡ- ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻉ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﺯ
	  ﻉ ﻝﻴﻬﻜ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴ
	  -ﺕ ،ﺩ ،ﻡ - ﺱﻨﻭﻴ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﻕ ،ﺕ- ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﻕ ،ﺩ ،ﺥ- ﺏﻴﺒﺤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  ﻉ ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﺩﻴﻤﺤ
	  ﻉ ﻪﺒﻨﻤ ﻥﺒ ﻡﺎﻤﻫ
	  ﻉ ﺭﻤﻗﻷﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ
	  ﻉ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻩﺩﻟﻭ
	  ﻉ ﻡﻴﺤﺴ ﻥﺒ ﺔﻠﺒﺠ
	  ﻉ ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	  -- ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺏﻠﻁﻤﻟﺍ
	  ﺭﻴﺜﻜ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	   ﻲﺴﻨ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﺒﻋ
	  - ،ﻡ- ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﺔﻴﻁﻋ
	  -ﻕ ،ﺕ ،ﺩ- ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺔﻴﻁﻋ
	  ﻉ ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ
	  -ﻕ ،ﺕ- ﺀﺎﻜﺒﻟﺍ ﻰﻴﺤﻴ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	  ﻉ ﺭﺩﻜﻨﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	   ﺭﺎﻨﻴﺩ ﻥﺒ ﻙﻟﺎﻤ
	  ﻉ ﻡﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	  ﻉ ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ﺭﻴﺒﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	  ﻥﻭﺸﺠﺎﻤﻟﺍ
	  ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ
	  - ،ﻡ - ﺀﺎﻓﺄﻔﻟﺍ
	  ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  -ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ - ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ
	  ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  -ﹰﺎﻌﺒﺘ ،ﺥ ، ،ﻡ - ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﺏﺎﺼﻘﻟﺍ ﺓﺯﻤﺤ ﻭﺒﺃ
	  ﺕﻴﻤﻜﻟﺍ
	  -ﻕ ،ﺕ ،ﺩ - ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	  ﻉ ﺭﺎﻴﺴ
	  ﻉ ﻲﻌﻴﺒﺴﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	  ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
	  ﻉ ﺭﻤﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ
	  ﻉ ﻥﻴﺼﺤ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺔﻤﺭﺨﻤ
	  ﻉ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ
	  ﻉ ﺀﻰﻨﺎﻫ ﻥﺒ ﺭﻴﻤﻋ
	  ﻉ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤ
	  ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤ
	  ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﻲﻔﻌﺠﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤ
	  ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﻲﺜﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤﻭ
	  ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﻲﻌﺨﻨﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺼﺤﻭ
	  ﺩ ﻱﺭﺴﻘﻟﺍ
	  ﻡﻫﺭﺩ ﻥﺒ ﺩﻌﺠﻟﺍ
	  ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺩ- ﻙﻟﺎﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﻉ ﺭﻴﻤﻋ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﻉ ﻥﺍﺫﺍﺯ ﻥﺒ ﺭﻭﺼﻨﻤ
	  ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ
	  ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ
	  ﻉ ﺩﺎﻨﺯﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ - ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺒ ﻰﻠﻌﻴ
	  -ﹰﺎﻨﻭﺭﻘﻤ ، ،ﻡ- ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﻰﻠﻌﻴ
	  -، ،ﻡ- ﻕﺍﺭﻭﻟﺍ ﺭﻁﻤ
	  ﻉ ﻥﺎﺴﻴﻜ ﻥﺒ ﺢﻟﺎﺼ
	  -ﻕ ،ﺕ ،ﻡ- ﺵﺎﻴﻋ ﻥﺒﺍ ﻰﻟﻭﻤ ﺩﺎﻴﺯ
	  -ﹰﺎﻨﻭﺭﻘﻤ ،ﺥ ، ،ﻡ - ﺢﻟﺎﺼ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻝﻴﻬﺴ
	  ﻉ ﻲﻤﺴ
	  ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﺭﺎﻴﺴ ﻥﺒ ﺭﺼﻨ
	  ﺀﺎﻁﻋ ﻥﺒ ﻝﺼﺍﻭ
	  ﻉ ﺭﺸﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﻉ ﺔﻴﻁﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ
	  ﻉ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	  ﻉ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻪﺒﺭ ﺩﺒﻋ
	  -، ،ﻡ - ﻱﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻌﺴ

	  ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻉ - ﺭﻀﻨﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻡﻟﺎﺴ
	  ﻝﻼﺨﻟﺍ
	  -ﻉ - ﺭﻔﻌﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ
	  -ﻉ - ﺓﺭﻴﻐﻤ
	  -ﻉ - ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻡﺼﺎﻋ
	  -ﻉ- ﻲﻨﺎﻴﺘﺨﺴﻟﺍ ﺏﻭﻴﺃ
	  ﻥﺍﻭﻔﺼ ﻥﺒ ﻡﻬﺠ
	  -ﻉ - ﺭﻴﺜﻜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	  -ﻉ - ﺏﻴﺒﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  -ﻉ - ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  -ﻉ- ﺓﻭﺭﻋ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	  -ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ - ﺩﻴﻭﺴ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ- ﺔﻨﻭﻤﻴﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺀﺎﻁﻋ
	  ﻲﻨﺎﺴﺍﺭﺨﻟﺍ ﻡﻠﺴﻤ ﻭﺒﺃ
	  ﺔﻴﺭﺜﻁﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﺭﻤ
	  ﺡﺎﻔﺴﻟﺍ
	  -ﻉ- ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻡ ،ﻕ ،ﺱ ،ﺕ- ﻕﺭﺎﺨﻤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺔﻴﻤﺃ ﻭﺒﺃ
	  ﺯﺭﻜ
	  ﻲﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺀﺎﻁﻋ
	  -ﻉ - ﺔﺴﻴﻨﺃ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	  -ﻉ - ﺔﻌﻴﺒﺭ
	  -ﻉ - ﻡﺯﺎﺤ ﻭﺒﺃ
	  -ﻉ- ﺏﻴﻬﺼ ﻥﺒ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻉ- ﺱﻭﻭﺎﻁ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﻉ- ﻥﻴﺼﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ
	  - ﻡ ﺕﺨ- ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -- ﺏﺌﺎﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﺀﺎﻁﻋ
	  -ﻉ- ﺔﺒﻘﻋ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	  -ﻉ - ﻭﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ- ﻊﺴﺍﻭ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﺱ ،ﺕ ،ﺩ ،ﻡ- ﻝﻔﻠﻓ ﻥﺒ ﺭﺎﺘﺨﻤﻟﺍ
	  -ﻉ - ﺓﺭﺴﻴﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  -ﻉ - ﺭﺸﺒ ﻥﺒ ﻥﺎﻴﺒ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺩ - ﺔﺒﺘﻋ ﻥﺒ ﺏﻭﻘﻌﻴ
	  -ﻉ- ﺢﻴﺠﻨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻉ- ﻑﻴﺭﻁ ﻥﺒ ﻑﺭﻁﻤ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺕ ،ﻡ ،ﺥ- ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  -ﺕﺨ ،ﻪﻨﺭﻗ ،ﻡ ،- ﺩﺎﻴﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  -ﺩ - ﺔﻴﻤﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  - - ﺔﻤﻠﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	  -ﻉ- ﺔﻗﻭﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﻉ - ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺏﻭﻴﺃ
	  -ﺥ - ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﻕ ،ﺱ ،ﺩ - ﻡﻴﻭﺭ ﻥﺒ ﺓﻭﺭﻋ
	  - ،ﻡ - ﻲﻨﻫﺩﻟﺍ ﺭﺎﻤﻋ
	  - ،ﺥ- ﺔﺼﻔﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺓﺭﺎﻤﻋ
	  - ،ﻡ - ﺔﻴﺯﻏ ﻥﺒ ﺓﺭﺎﻤﻋ
	  -ﻉ- ﻉﺎﻘﻌﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﺓﺭﺎﻤﻋ
	  -ﻉ- ﻲﻨﺎﺴﺍﺭﺨﻟﺍ ﺀﺎﻁﻋ
	  -ﺱ ،ﺕ ،ﺩ- ﺀﻼﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺏﻭﻴﺃ
	  -ﺦﺒ - ﻲﻤﺠﻌﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ
	  - ،ﻡ - ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  -- ﻑﻴﺼﺨ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺏﻫﺍﻭ
	  - ،ﺥ- ﺩﺒﻌﻤ ﻥﺒ ﺓﺭﻫﺯ
	  -ﺱ ،ﺩ ،ﻡ ،ﺥ- ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -- ﻲﺘﺒﻟﺍ ﻥﺎﻤﺜﻋ
	  -ﻉ - ﺔﻌﻴﺒﺭ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  -ﻉ - ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻭﺒﺃ
	  -ﻉ- ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ
	  - - ﻥﺎﻨﺴ ﻥﺒ ﺩﺭﺒ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﺝﺎﺠﺤ ﻥﺒ ﺝﺎﺠﺤ
	  -ﻉ - ﻲﻨﺎﻤﺭﻟﺍ ﻡﺸﺎﻫ ﻭﺒﺃ
	  -ﺱ ﺩ- ﺭﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  -ﻉ- ﻱﺭﻴﺭﺠﻟﺍ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ ﻡ ﺥ- ﺔﻠﻘﺼﻤ ﻥﺒ ﺔﺒﻗﺭ
	  -ﻉ - ﻱﺩﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ
	  -ﻉ - ﺔﻔﻴﺼﺨ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  -ﻕ ﺕ ﺩ ﻡ - ﺭﺒﺎﺠ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ - ﻙﻴﺭﺸ
	  ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﻡﺸﺎﻫ
	  ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  ﺝﺎﺠﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﺔﺒﺅﺭ
	  -ﻕ ﺱ - ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  -ﻉ - ﺩﻴﻤﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﻤﺤ
	  - - ﺱﻨﺃ ﻥﺒ ﻊﻴﺒﺭﻟﺍ
	  -ﻉ- ﺞﺸﻷﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﻴﻜﺒ
	  -ﻕ ﺱ ﺕ ﻡ- ﺞﺸﻷﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺏﻭﻘﻌﻴ
	  -ﻉ - ﺓﺩﺎﺤﺠ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﻉ- ﺩﻟﺎﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  "ﹰﺎﻌﺒﺘ ﻡ ،ﺕﺨ-- ﻡﻴﻠﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺙﻴﻟ
	  - ،ﻡ- ﻲﻌﺠﺸﻷﺍ ﻙﻟﺎﻤ ﻭﺒﺃ
	  - ،ﻡ - ﺀﻼﻌﻟﺍ
	  - ،ﺥ - ﺩﺎﻴﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﻉ- ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  -- ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ
	  -ﻉ - ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ
	  -ﻉ- ﻲﻨﺎﺒﻴﺸﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ
	  -ﻉ- ﻥﺎﺨﺭﻁ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ
	  -ﻉ - ﺓﺩﺌﺍﺯ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺎﻴﺭﻜﺯ
	  -ﻉ- ﻥﺍﻭﺯﻏ ﻥﺒ ﻝﻴﻀﻓ
	  -ﺕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ - ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	  -ﻉ- ﺩﻴﻤﺤ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﻝﻴﻬﺴ ﻥﺒ ﺩﻴﺠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻕ ﺕ ﺩ ﺦﺒ- ﻝﻴﻘﻋ ﻥﺒﺍ
	  -ﻉ - ﻥﺎﻁﻘﻟﺍ ﺏﻟﺎﻏ
	  -ﻉ- ﻡﺸﺎﻫ ﻥﺒ ﻡﺸﺎﻫ
	  -ﻉ- ﺩﻴﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  ﺔﻤﺭﻫ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺓﺭﻴﺒﻫ ﻥﺒﺍ
	  ﻊﻔﻘﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ- ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  ﻥﺴﺤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  -ﻕ- ﺝﺎﺒﻴﺩﻟﺍ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ ﻡ ﺥ - ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻤﻋ
	  ﻥﺍﻭﻔﺼ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺨ
	  -ﻉ- ﺵﻤﻋﻷﺍ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﺱﻨﺃ ﻥﻋ ﺵﻤﻋﻷﺍ ﺔﻴﺍﻭﺭ ﺭﻜﺫ
	  ﺵﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺭﻜﺫ
	  -ﺕ- ﻲﺒﻠﻜﻟﺍ
	  - ،ﻡ - ﺱﻴﻗ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﻉ- ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺭﺒ
	  - - ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺒ ﺯﻬﺒ
	  -ﻉ- ﺓﺭﻴﻐﺼ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﺘﺎﺤ
	  -ﻉ - ﺏﻴﺒﺤ
	  ﻪﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
	  ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ
	  -ﻉ- ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  -ﻕ ﺕ - ﻡﻅﺎﻜﻟﺍ ﻰﺴﻭﻤ
	  -ﺕﺨ - ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﻌﺸﺃ
	  -ﻕ ﺱ ﺕ ﻡ- ﺭﺍﻭﺴ ﻥﺒ ﺙﻌﺸﺃ
	  -- ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺙﻌﺸﺃ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﻱﺩﻴﺒﺯﻟﺍ
	  -ﺎﻌﺒﺘ ﻡ - ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻟﺎﺠﻤ
	  -ﻉ - ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺱﻨﻭﻴ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﺥ - ﺩﻗﺍﻭ ﻥﺒ ﺩﻴﺯ
	  -ﻉ - ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺱﻨﻭﻴ
	  -ﻉ- ﻝﻴﻘﻋ
	  -ﻉ- ﻝﻼﻫ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ
	  -ﻉ- ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ
	  -ﻕ- ﺓﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺯﻴ
	  - ،ﻡ- ﺏﻠﻐﺘ ﻥﺒ ﻥﺎﺒﺃ
	  -ﻕ ﺱ ﺕ ﺥ - ﻝﺒﺎﻨ ﻥﺒ ﻥﻤﻴﺃ
	  -- ﻰﻠﻴﻟ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ
	  -ﻉ - ﺱﻤﻬﻜ
	  - ﻡ ﺕﺨ- ﻥﻼﺠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ
	  -ﻉ - ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﺎﻴﺯ
	  -ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﺔﻠﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  -ﻉ- ﺞﻴﺭﺠ ﻥﺒﺍ
	  -ﻉ- ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻠﻅﻨﺤ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﻑﻴﺴ
	  -ﻉ - ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ
	  -ﻉ- ﺏﻴﺴﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺀﻼﻌﻟﺍ
	  -ﻉ- ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﺎﻴﺭﻜﺯ
	  - ،ﻡ- ﻥﺎﻴﺤ ﻥﺒ ﻝﺘﺎﻘﻤ
	  -ﺎﻌﺒﺘ ﻡ، - ﺩﻴﺯ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺃ
	  - ،ﺥ- ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺭﻭﺜ
	  -ﻉ - ﻡﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤ
	  -ﻉ - ﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ- ﺔﻤﺭﺒﺸ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻉ- ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ
	  -ﺱ ﺕ ﻡ- ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻩﻭﺒﺃ
	  -ﻉ - ﺏﺸﻭﺤ ﻥﺒ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ
	  ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﺓﺯﻤﺤ ﻥﺒ ﻡﺍﻭﻌﻟﺍ ﺎﻤﺃ
	  -ﻉ- ﻥﺎﺴﺤ ﻥﺒ ﻡﺎﺸﻫ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ ﻡ- ﺭﻴﺩﺤ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻤﻋ
	  -ﻉ- ﻥﻭﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﺱ ﻡ- ﻥﻭﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ
	  -ﻡ ﺕﺨ- ﺩﻨﻫ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ
	  ﺯﻤﺭﻫ ﻥﺒﺍ
	  -ﺦﺘ ، ،ﻡ - ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻥﺍﻭﻔﺼ
	  -ﻉ - ﻑﻭﻋ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ ﺥ- ﺭﺫ ﻥﺒ ﺭﻤﻋ
	  -ﺱ ﺕ- ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ
	  -ﻕ ﺱ ﺩ ﻡ ﺥ- ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﺡﻭﺭ
	  -ﻉ - ﺢﻴﺭﺸ ﻥﺒ ﺓﻭﻴﺤ
	  -ﻕ ﺕ ﺩ - ﻲﻤﺠﺭﺒﻟﺍ ﻥﺎﻨﺴ ﻭﺒﺃ
	  ﺀﻼﻌﻟﺍ ﻥﺒ ﻭﺭﻤﻋ ﻭﺒﺃ
	  -ﺱ ﺕ ﺩ ﻡ- ﻲﻨﺎﺒﺘﻘﻟﺍ ﻉﺎﺠﺸ ﻭﺒﺃ
	  -ﻕ ﺕ ﺩ- ﻲﻘﻴﺭﻓﻹﺍ
	  ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﺒﻘﻁﻟﺍ
	  ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﺔﺒﻭﺭﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺍ



