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أ  مقدمة املحقق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة التحقيق  

ِريِر بسّنو وعربة, ريخا الت من لإلنسان جعلاحلمد هللا الذي ه  املاضني عقلَ
يف  أعىل من  عىلوسلماهللا صىل و ني من عباده محده وشكره,خلص وأهلم املوفكره,
لواء  رفعواالذين  , هلم بإحسانتابعنيالصحابته و آله وعن , وريضرهذك اخلافقني
َّدره, ِ عقده ولزمانيد اجلفكانوا  , واحتضنوهالعلم  .فجرهو  غرتهولباقي الدهرُ

يف  من تاريخ مدينة دمشق يأيت  الذي أقدمهالتاسع عرش, وبعد, فإن هذا املجلد
 من ني واألربعةبعالسا وأ , املجمعنرشهامن املجلدات التي  ني والثالثةالتاسع املرتبة

  هذا اجلزء بعض الرتاجم املهمة من حريفَّضم .ه املجمع وخارجنرش يفجمموع ما 
حكيم بن حزام,  أيوب األنصاري خالد بن زيد, ووأب  الصحابةفيه مناحلاء واخلاء, ف

ِّ ومن املحدثني محيد  ومن التابعني حنش الصنعاين,;خالد بن سعيد بن العاصو
 ,يد بن ثور مح ومن الشعراء ومن الفقهاء خارجة بن زيد, ومحيد بن زنجويه,الطويل,

  ومن الفصحاء خالد بنِومحزة بن بيض احلنفي,,  حكيم بن عياشاألعور الكلبيو
 .محاد الراوية, وغريهمصفوان, ومن األدباء 

, أن ّ عيل فيه بجديد, سو ما كان من إنعام اهللا وفضلهأتيتي ن أنوال أزعم
 قابلتلك أنني , وذقبل من هقوًيقه سبيال مل يسلكها حمق يف حتقتهداين إىل أن سلك

 سواء ً واحدا بعد آخر,هااَّرتق أ,ةفرق املتلت يف أجزائهُ وج, عىل بعضهنصوصبعض 
 استخرجتف ,همشكالتَّند عني من ما ّحل   فيها أجدًال أنِآم منها املخطوط واملطبوع,

ّ مسرتشدا بعمل من تقد الصواب من اخلطأ,− بحمد اهللا − ًحا ما ِّمصح, )١(اً حينمنيً

                                           
, )١٠( ح ٢٤ص, )٥( ح ١٧ ص عىل ذلكًالاانظر مث.  يف كتب الضبط والرتاجممع النظر) ١(

, ص )١( ح٢٢٢, ص)١( ح١٣٩, ص)٤( ح ٦٢, ص)٢ و١( ح ٣٢, ص)٥( ح ٢٩ص
 ).٤( ح ٢٨٦ص, )٣و٢( ح ٢٦٥
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  األسانيدَّوقومت بعض ,اخلرومواستدركت بعض السقط ف ,)١( آخرًحينا هملي عالتبس
ّ يعدإذ .والنصوص  واستعنت يف, ةَّ الثر للثقافة اإلسالميةكربتاريخ موسوعة ال  هذاُ

  من مكتبة عامرة, وحاسوب, وشابكة−ها اهللا َّسدد – ذلك بام هيأت يل إدارة املجمع
الرغبة يف حتقيق و القرتاب من بلوغ األمل,ل  ناجعة, وسائل يلكانتف, )اإلنرتنت(

 مهد يليكان  لكنه , الوقت واجلهد منالكثري كلفني ي كانذلك عىل أن العمل, إتقان
 .الوصول إىل الصواب

ً ذلك كنت أحيانا أقف عاجزا عن الوصول إىل احلقيقة, عىل الرغم منو وربام ً
َ الصو لل, وأضع احللولأقرتحكنت ف  يلتالح  أسهموا للذينولو أتيح . )٢(منها ِّدنوُّ

ُ لنأوا بعملهم عن هتلك الوسائل من  اليوم ما أتيح يل قبيليف التحقيق ْ  ت وقعوا فيهااّينَ
 تفزع عويصة كلام اعرتضتني  كنت إذ– عىل جاللة قدرهم واالعرتاف بفضلهم –

فليس من ; التثبتزيادة يف ,  بعد تقليبه عىل وجوههإىل ما نرش أو مل ينرش من الكتاب
 .)٣(كتاب واحدوال , الالحق عمل أن يأيت عمل السابق أجود مناحلكمة

,  ومواردهمصادر هذا التاريخ  عنثم إن هذه السبيل التي سلكتها كشفت يل
 سواء منها , عن شيوخه ابن عساكررواهاالتي و , وأوابدهه أصول معرفة يلتيرسف
 أو ك املوارد,لتيشريوا إىل حققني مل  امل من من سبقني أنأدعي وال ,املفقودأم  وجودامل

 ىل املطبوع منهاإً غالبا أشاروا إهنم  ولكني أقولمل يلمعوا إىل هاتيك املؤلفات الشوارد,
 صنعه , وماالسابعةُ صنعته يف فهارس املجلدة  سو مااملفقود, وأ املخطوط دون

                                           
 ).٣( ح ٢٤٧, ص)١( ح ١٣٧, ص)٥( ح ١٠٢ً مثاال عىل ذلك ما جاء يف صانظر  )١(
, )٣( ح ٢١٥, ص)٤( ح ٢٠٠, ص)١( ح ١٥٦, ص)١( ح ٦٣ًانظر مثاال عىل ذلك ص )٢(

 .)٥( ح ٤٢٢ص, )٤(ح  ٢٨٧, ص)١( ح ٢٤٧ص
ً, واملحقق واحد; انظر مثاال عىل ذلك ٤١ً وجاء صوابا يف املجلد ٦٢ وقع خطأ يف املجلد )٣(

 .من هذا اجلزء) ٢( ح ٢٦٥ص
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ًهرسا بأسامء املؤلفني,  إذ صنع ف,الرابعة والثالثنياألستاذ مطاع الطرابييش يف املجلدة 
 .ومل يميز بني املخطوط واملطبوع

ًومل أدخر جهدا يف   يف معظم مصادره,ُ وتتبعتها,هذا التاريخأسانيد ُعنيت بف
َّمهة أكربتف ,)١( قدر الوسع والطاقة, عىل منهاوقفت عليهما  اإلشارة إىل   املؤرخ هذاِ

 اْوَروكان يرحل إىل الشيوخ الذين , إذ ه كتابّمادة أنفق شطر عمره جيمع حيث, الشاخمة
 ما يف جعبته قرؤها عليهم, ليعود من رحلته ينثل, في يف أصقاع املعمورة األصولتلك
, وإن من يرسح نظره يف أسامء الكبري  هذا السفر تراجم يفهايسلك و,ه مسموعاتمن

يف وطول باعه   ليشهد هلذا املؤرخ الفذ بعلو كعبه يف اجلمع والتحصيل,تلك الكتب
فكم حو هذا   والتقييد املحكم, مع الدقة البالغة,هذا الفن عند املحدثني واملؤرخني,

ِجرانهِ ب عليها الدهرأناخالتاريخ من كتب  َ , يف سواهًبق هلا أثرا ُ فلم يّ وعضها بنابه,,ِ
  عنها,الكشف ليتيح للباحثني يف هذا العرص , وأبرز أسامءها لألنام اللثام, عنهاأماطف

 أن ابن عساكر مل يدع  املكتبات هنا وهناك, وإنه ليخيل إيل يف غياهبعةجهاوهي 
لو عزم و النفيس;  إال وأودعه هذا السفر أو العصور التي سبقته,عرصه يف ُألفًكتابا 

ٍبعض الباحثني عىل استخراج كتب تامة منه لفعل,  .)٢( ونرشهبذلك وقد قام بعضهم ُ
,  من أوائل من أحيوا تراث األمة−جوه  بوجه من الو− وهبذا يكون ابن عساكر

 .اجلليل الكتاب هذا  يفونقلوها بأمانة تامة, وأودعها

                                           
ً وضعت يف آخر هذا اجلزء فهرسا بأسامء املصادر املخطوطة واملفقودة التي اعتمدها ابن عساكر )١(

 .بوع منهاًيف هذا اجلزء, وفهرسا آخر بأسامء املط
)  هـ٢٣٢ت (ملحمد بن عائذ الدمشقي الكاتب  ,»الصوائفاملغازي والفتوح و«  كتابمثل )٢(

عىل , ونرشه  سليامن بن عبد اهللا السويكتقود, استخرجه من تاريخ ابن عساكر الدكتورمفو وه
 ).٤( ح٤٩٥, ص)٥( ح ٤٦١, ص)٢( ح ٢٩٣ صانظر. »االنرتنت«الشابكة 
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ًوبعد, فإين أضع بني يدي القارئ هذا اجلهد املتواضع الذي مل أدخر فيه جهدا, 
خراجه عىل نحو مما أراده مؤلفه أن يكون, فإن وفقت إلًأو أضن فيه بوقت, سعيا 
 .ها, وإن كان غري ذلك فإنه دال عىل عجزي وتقصرييفتلك نعمة أشكر اهللا علي

َّوال يسعني يف هذا املقام إال أن أتوجه بطيب الثناء إىل إدارة املجمع التي شملت  َّ
وجددت فيه هنضتها, وأولتني ثقتها, ممثلة برئيسه األستاذ  هذا الكتاب برعايتها,

أفخر بذكراه سيد الذي مروان املحاسني, ونائبه أستاذي الدكتور حممود ال الدكتور
وأمني املجمع األستاذ الدكتور مكي احلسني, واألمني السابق  يف كلية الرتبية, العطرة

فلهم مني . األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد, الذي ما فتئ يشجعني ويشد من أزري
 ورحم اهللا أستاذنا الدكتور شاكر الفحام رئيس املجمع. ًمجيعا خالص الشكر والتقدير

°  ±  m  µ   ´  ³  ².  الذي كان يرقب عميل عن كثباألسبق,

¶ l]وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. ]١٠٥: التوبة. 
 

    وكتب                   ١٨/٥/٢٠٠٩دمشق 
  الصاغرجي حممد سعيد مأمون                      
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  عملي يف هذا اجلزء

 وضعه الدكتور صالح الدين امب ًموصوال يف هذا اجلزء منهج التحقيقكان 
 يف املجلدة − رمحه اهللا − الدكتور شكري فيصلأستاذنا املنجد يف املجلدة األوىل, و

 .احلادية والثالثني, والذي يتامشى مع خطة املجمع يف نرش الكتاب
 :بينها فيام ييلأَّوثمة أمور ال بد من اإلشارة إليها 

ذكر من اسمه : [ً وجدت ابن عساكر يفرد ضمن احلرف الواحد أبوابا فيقول−
ويبقي عىل » ذكر من اسمه« عبارة  الناسخويف النسخة التي بني يدي حيذف] كذا
 . بني معقوفتنيُأضفت ما حذفالسم, فا

 مرت يف أثناء األسانيد بعض األعالم غريبة االسم وقد ترجم هلا املؤلف, −
انظر .  الرتمجة ليستأنس الباحث هبا ويعرف مصدر الضبط فيهافدللت عىل موضع

 .)١( ح ٣٨٥, ص)١( ح١٣٧ًمثال ص
 صنعت يف هناية اجلزء قائمتني بموارد ابن عساكر, إحدامها باملطبوع منها, −

وذكرت إىل جانب اسم الكتاب رقم الصفحة واحلاشية . وأخر باملخطوط واملفقود
ألجزاء يف ا ها أن أتوسع يف الفهارس, ألين آثرت صنع ومل أشأ.ذكر فيهتيف أول موضع 

, ولكي ال يزداد حجم , ألن األسامء فيها تتكرر يف كل جزءيف حتقيقهاالتي أعمل 
 .األجزاء من غري طائل

 ألن له عنوان يالحظ يف قائمة الكتب املفقودة واملخطوطة أن بعضها مل يذكر 
.  فالنالن أو يف جزء فالن أو يف حديثيف كتاب ف:  فيقال فيهاه,ابن عساكر مل يذكر

 .انظر القائمة
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  :معاجلة األخطاء

ً أحيانا أجد يف بعض املصادر خطأ يتولد عنه خمالفة ملا عندي يف النص فدفعا − ً
 ;)٣( ح ٢٤٧ ص ذلكعىل ً مثاالانظر. ُلتوهم صوابه كنت أشري إىل هذا اخلطأ

 .)٤( ح ٥٠٠; ص)٣( ح ٤٧٨; ص)٣( ح ٣٨١; ص )٢و١( ح ٣٢٦ص
 يف املصدر الذي ينقل عنه ابن مثبتً وأحيانا أجد اخلطأ وأبقيه كام ورد, ألنه −

 ).٤( ح ٤٤٠ًعساكر, فكنت أشري إىل ذلك انظر مثال ص
 جلأت إىل كتب  املعروفة, الضبطعندما ال أجد ضبط العلم الصحيح يف كتب −

ذ أفرد يف هناية  من مثل جامع األصول البن األثري, إأخر مل تكن معروفة بالضبط,
 .)٢( ح٣١٨, ص)١( ح ٣١٦ًكتابه جزءا للتعريف باألعالم وضبطها, انظر ص

  :يف النقل طريقة ابن عساكر

فال ) أما( املالحظ عندما ينقل ابن عساكر عن ابن ماكوال ويبتدئ بقوله −
يربط اجلواب بالفاء وذلك ألنه ينقل صدر اجلملة من مكان وتتمتها من مكان آخر, 

ويكون ابن ماكوال قد ذكرها يف ) فهو(ترمجة حوثرة وغريه, فال يذكر كلمة كام يف 
 ).٧( ح ١٨٤; و)٢( ح ١٤٢ظر مثاال عىل ذلك صان. كتابه

 يذكر اخلطأ كام وحتريفأ تصحيف عندما يكون يف املصدر الذي ينقل عنه −
, )٢( موضع احلاشية ٥٢ ص,)٤( ح ١٨ص انظر ورد, ويصححه يف هناية اخلرب,

 )٢( موضع احلاشية ٣٧٥ص ,)٤( ح ١٢٧ص ,)٣و١(ضع احلاشية  مو٨٦ص
 . يف ضبط اسم ومسلمِّخيطئ فيه البخاري
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  النسخ املعتمدة

اعتمدت يف حتقيق هذا اجلزء عىل أربع نسخ سبق أن استخدمها املحققون من 
 : وهي فوصفوها يف عدد من األجزاءقبل

 )ب (التي رمز هلا بحرف نسخة الربزايل يوسف بن يداس −١
 )د( نسخة أمحد الثالث, ورمز هلا بحرف −٢
 ).س( نسخة سليامن باشا, احتفظت هبا املكتبة الظاهرية ورمز هلا بحرف −٣
 . نسخة داماد إبراهيم املغربية فذكرت يف احلوايش كام هي– ٤
 ذكرت بعضها يف أوائل تصحيفات وحتريفات كثرية,) س( يف نسخة −

 .عظمها كي ال أثقل احلوايش أرضبت عن ذكر مصفحات اجلزء ثم
سقط كثري, ويبدو أهنا غري مقابلة عىل أصل جيد وغري مراجعة ) د( نسخة يف −

 أذكر هذا السقط يف فلم. أي أن الناسخ نسخها ثم مل يعارضها مع أصله الذي نقل عنه
انظر عىل سبيل املثال يف . كل األلفاظ إال التي هلا شأن وتوجه القراءة توجيها آخر

وكذلك يف .  حنش بن عبد اهللا الصنعاين, ففيها سقط أحرف وعبارات كاملةترمجة
ترمجة أيب أيوب األنصاري خالد بن زيد ففيها من السقط ما لو سجل لبلغ بقدر 

 . الرتمجة وهذا ال طائل يف ذكره
 ).س( من ًصوابا كثرعىل كثرة ما فيها من السقط والتحريف أ) د( وهي أي −
ًفليست معارضة أيضا عىل أصل, لذلك ال أذكر ) س( كذلك يوجد سقط يف −

 .من سقطها إال الرضوري
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 وهي التي , عىل أصل صحيح الوحيدةهي املقابلة) ب ( نسخةوتبقى −
اعتمدهتا يف التحقيق إال ما كان فيها من تصحيف وحتريف فأثبت الصواب ولو كان 

 ).د(أو ) س(يف 
ًكثريا من التصحيف لذلك عندما تقدمت يف حتقيق هذا اجلزء أمهلت 

 .ً, فلم أذكره ختففا من احلوايش)د, س(والتحريف الذي فيهام 
ِّمثل نسبة اللكي يف ترمجة خالد ) ب, د(أحيانا تكون أصح من ) س( نسخة − َّ

 .بن سعيد بن العاصا
 من األمثلة عىل اخلرم املوجود يف بعض النسخ واحتفظ به ابن منظور ترمجة −

 بن عبد اهللا بن أيب العجائز, أرشت إليه يف حاشية من ترمجة عبد اهللا بن عبد الرمحن
 ).٢( حاشية ٢١٨محيدان بن نرص ص

ًمل أشأ أن أذكر طبعة دار الفكر املنشورة يف ثامنني جملدة, ألهنا حوت كثريا من  −
ًاالضطراب إسنادا ومتنا,   النسخ التي اعتمدت عليها طبعة ذلك يفًت مثاال عىل فأوردً

 .)٤ ( ح٦٠دار الفكر ص
  : غري رموز النسخالرموز املستخدمة يف احلواشي

 تدل عىل احلاشية وما بني القوسني عىل رقمها  (...)ح 
 تدل عىل الصفحة  ص

 )ب, د, س(تدل عىل النسخ   )األصول الثالثة( أو النسخ الثالث
 

*   *   * 
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 )ب( يف نسخة الربزايل ١٩الصفحة األوىل بداية اجلزء 
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 وعليها السامعات) ب(الصفحة الثانية من نسخة الربزايل 
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 ويعقبه السامعات)  ب( من نسخة الربزايل ١٩هناية اجلزء اجلزء 



ل  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

 
 وعليها بقية السامعات)  ب( من نسخة الربزايل ١٩آخر صفحة يف اجلزء 



م   صور خمطوطات هذا اجلزء

 

 

 )د(ن نسخة أمحد الثالث  م١٩بداية اجلزء 



ن  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

 

 )د(آخر صفحة من نسخة أمحد الثالث 



س   صور خمطوطات هذا اجلزء

 

 

 )س( يف نسخة سليامن باشا ١٩بداية اجلزء 



ع  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

 

 )س( نسخة سليامن باشا ١٩الصفحة األخرية من اجلزء 



ف   صور خمطوطات هذا اجلزء

 

 
 )نسخة داماد إبراهيم (١٩الصفحة األوىل من بداية اجلزء 



ص  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

 
 )نسخة داماد إبراهيم (١٩األخرية من اجلزء الصفحة 



-٥- 

 يمِكَذكر من اسمه ح

يم بن حِكِحزام بن خودلِي)*(  
ّيصُ بن قَّٰزُابن أسد بن عبد الع , ّديَ األسُّيشَرُأبو خالد الق, ةَّرُ بن كالب بن مَ

 . أحاديث ّث عن النبيَّ حد.له صحبة
وصفوان بن , بن طلحةٰ وموسى, وعروة بن الزبري,بِّيَسُ عنه سعيد بن املٰرو 

ْحم  ,ينِريِ وحممد بن س,اك بن مالكَرِ وع,كَ ويوسف بن ماه,بَطْنَلب بن حَّط وامل,زِرُ
 .احَبَوعطاء بن أيب ر

 . للتجارةةاجلاهلي يف ٍةَّ مرَوقدم الشام غري
 أنا حممد بن ,)١(ةَمَب بن شِّ أنا أبو الطي,أخربنا أبو القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد

 :)٤(ناَّبَ قال ابن ز−  نا زكريا بن حييى: قاال, وإسامعيل بن داود)٣(انَّبَز نا حممد بن ,)٢(إبراهيم بن املقرئ
  عن أبيه,الة عن هشامَضَل بن فَّضَفُ نا م: داودُ وقال ابن.حدثني

 أنا : قاال, وأبو عبد اهللا احلسني بن عيل بن أمحد املقرئ,أبو القاسم بن السمرقندي وأخربنا ح
 مد الرصيفينيحمأبو 

                                           
ّ, املحرب, ٧٠ة ت, طبقات خليف٢٣١, نسب قريش ٦/٥٠كتاب الطبقات الكبري : ترمجته يف  (*)

, اجلرح ٣١١, املعارف ١/٣٥٣, مجهرة نسب قريش ٣/١١, تاريخ البخاري ٤٧٣, ١٧٦
, اجلمع ٣٦٢, االستيعاب ١٢١, مجهرة أنساب العرب ٣/٤٨٢, املستدرك ٣/٢٠٢والتعديل 

, هتذيب األسامء ٢/٤٠, أسد الغابة ١/٧٢٥, صفة الصفوة ١/١٠٥بني رجال الصحيحني 
, تاريخ ٧/١٧٠, هتذيب الكامل ٧/٢٣٣ تاريخ دمشق البن منظور , خمترص١/١٦٦واللغات 
, العقد الثمني ٨/٦٨, البداية والنهاية ١/١٢٧, مرآة اجلنان ١/٦٠, العرب ٢/٢٧٧اإلسالم 

, شذرات ٢/٤٤٧, هتذيب التهذيب ٢/١١٢, اإلصابة ٤/٢٢١, العقد الثمني ٤/٢٢١
 .٤/٤١٦, هتذيب تاريخ ابن عساكر لبدران ١/٦٠الذهب 

َشمة )١(  .٢/٧٨٩تبصري املنتبه .  وختفيفهابفتح الشني وقيل بكرسها, وفتح امليم: َ

 ).٤( ح ٣٢, انظر ما سيأيت ص»أحاديث الليث«يف كتابه ) ٢(

 .٤/١١٥واإلكامل ) ب(, واملثبت من ))ريان(( ):س(يف ) ٣(
 .واحلاشية السابقة) ب(, واملثبت من ))ابن زياد((): س(يف ) ٤(

 
 
 

]نسبه وإثبات صحبته[
 
 

 ]أسامء من رو عنه[
 
 
 ]قدومه الشام[



٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة
 أنا أبو نرص : قاال,)١(يّ وأبو السعادات حممد بن أمحد بن مك,اًبو القاسم أيض وأخربنا أح

 نا أبو بكر عبد اهللا بن ,اقَّرَور الوُبْنُ أنا أبو بكر حممد بن عمر بن عيل بن خلف بن ز:بي قاالَنْيَّالز
ّ نا عيسى بن مح,سليامن بن األشعث   عن, عن عروة, عن هشام, أنا الليث,ةَبْغُاد زَ

ٌريَا خَيْلُ العُدَالي(( : يقولأنه سمع رسول اهللا  ويلدُزام بن خِيم بن حكَح  من ْ
ُريَ وخ,ولُعَ يْنَمِكم بُدَ أحْأَدْبَيْلَ و,َٰىلْفُّ السِدَالي  ْنَ وم,ىًنِ غِرْهَ ما كان عن ظِقةَ الصدْ
 .)))٣(ّ وجلَّ اهللا عزِهِنْغُ يِنْغَتْسَ يْنَ وم, اهللاُهَّفِعُ ي)٢(ْفِتعفْسَي

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن عيل التميمي,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحد
  عن, عن أبيه, أنا هشام,ريَمُنا ابن ن, )٤( حدثني أيب, نا عبد اهللا بن أمحد,جعفر

 ِدَ من اليٌليا خريُ العُدَالي(( : يقول سمعت رسول اهللا : قال,حكيم بن حزام
ُريَ وخ,ولُعَ يْنَمِ بْكمُ أحدْأَدْبَيْلَ و,َىلْفُّالس  ِغنَتْسَ يْنَمَ و;ىًنِ غِرْهَ عن ظَما كان  ِقةَ الصدْ
 قال .))يِّنِوم(( : قال? اهللاَ يا رسولَ ومنك:ُ فقلت.)) اهللاُهَّفِعُ ي)٥(ْفِعفَتْسَ يْنَ اهللا ومِهِنْغُي
 .اً أبدِبَ من العرٍرجل ِدَ يَي حتتِدَ يُ ال تكون:ُ قلت:كيمَح

ّويسُنَ قاال أنا أبو احلسني بن اآلب)٦(أخربنا أبو غالب أمحد وأبو عبد اهللا حييى ابنا البنا  أنا أمحد ,ِ
 :قال  أنا مصعب بن عبد اهللا,)٧( نا ابن أيب خيثمة, نا حممد بن احلسني,ًبيد إجازةُبن عا

                                           
ًام طبع من التاريخ سندا له, وهو من شيوخ ابن عساكر, ساق له حديثا واحدا من مل أجد في) ١( ًً ُ

 ).١١٠٤( رقم ٢/٨٧٦انظر معجم الشيوخ . طريقه

 ).ب,س(, واملثبت من ))يستعف((): ب(يف ) ٢(

عن ) ١٣٦١(, واحلديث يف صحيح البخاري )س(, وهو يف )ب,د(ليس يف  ))عز وجل((: قوله) ٣(
 .حكيمهشام عن أبيه عن 

 .٣/٤٣٤هو أمحد بن حنبل, واحلديث يف مسنده ) ٤(

ّيستعف): ب(يف ) ٥( ِ. 
 .أنبأ احلسن بن البنا): ب(يف ) ٦(

ذكره .  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة  )٧(
َ وصلنا قطع منه,,٢٠٦ابن خري يف فهرسته  واخلرب . ١٣٥ و١/١٢٩اكر  انظر موارد ابن عسِ

 .٢٣١أورده املصعب الزبريي يف  نسب قريش 

 
 
 
روايته حلديث اليد[

العليا خري من  اليد
 ]السفىل

 
 
احلديث السابق من[

 ]طريق أمحد يف املسند



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٧

وشهد مع  , الفتحَ أسلم يوم,َّٰزُد بن عبد العَويلد بن أسُام بن خَزِيم بن حِكَح
 إذا ٌ بدر فكان حكيمَا يومَجَزام نِكيم بن حَ وكان حًا مسلامًنْيَنُ ح ]أ/٢١٩[ رسول اهللا

 . بدرَاين يومَّجَ ال والذي ن: قالٍلف بيمنيَح
  أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن: قاال, ثابت بن منصورّزِ وأبو الع,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 بن , أنا حممد بن أمحد أنا حممد بن احلسن بن أمحد: قاال− بن خريون وأبو الفضل : زاد األنامطي−
 :)٢( قال, نا خليفة بن خياط, أنا عمر بن أمحد بن إسحاق,)١(إسحاق

ويلد بن ُام بن خَزِ بن حُيمِكَ ح: بن قيص بن كالبَّٰزُومن بني أسد بن عبد الع
ى أبا َكنُ ي;َّٰزُارث بن أسد بن عبد العهري بن احلُ زُ بنتُةَتِه فاخُّمُ أ;َّٰزُأسد بن عبد الع

 . مات سنة أربع ومخسني;خالد
 نا ,لةَبَنا أبو حامد بن ج, )٣(عيم احلافظُ أنا أبو ن: قاال,ادَّز وأبو عيل احلدِّأنبأنا أبو سعد املطر

 : قال, نا إبراهيم بن املنذر, أخربين أبو يونس,اجَّأبو العباس الرس
 بنت زهري بن ةَتِه فاخُّمُ وأَّٰزُد بن عبد العَيلد بن أسوُام بن خَزِيم بن حِكَح

 ومخسني ٍ أربعَ سنةَ مات. أبا خالدٰىَنْكُ ي,]بن قيص [َّٰزُد بن عبد العَاحلارث بن أس
 . ومات باملدينة,َ عرشةَ الفيل بثالثَلد قبلُ و. وعرشينٍ مئةُوهو ابن

 أنا أبو طاهر ,ةَمِلْسُأنا أبو جعفر بن امل : قاال,أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البنا
 :)٤( قال,ارَّكَ نا الزبري بن ب, أنا أمحد بن سليامن,صِّلَخُامل

هري بن ُ زُ بنتُةَتِهم فاخُّمُ وأ,اًا وهشامً وخالدًيامِكَد حِلْيَوُ بن خُامَزِد حَلَوو
ٰزُد بن عبد العَاحلارث بن أس َّ. 

 أنا , أنا احلسن بن حممد بن يوسفْه,َدْنَ أبو عمرو بن م أنا,جاعُأخربنا أبو بكر حممد بن ش

                                           
 ).ب(قاال أنا حممد بن احلسن بن أمحد بن إسحاق, واملثبت من ): س(يف ) ١(

 .١/٣١طبقات خليفة ) ٢(
 ., وما سيأيت بني معقوفتني منه٢/٣٥هو أبو نعيم األصبهاين يف كتابه معرفة الصحابة ) ٣(

 ).٦٢٢ (١/٣٥٣أخبارها مجهرة نسب قريش و) ٤(

 يف تاريخ ابنترمجته[
 ]أيب خيثمة

 
 
 
 
 
 ]ويف طبقات خليفة[
 
 
 
 
 
ويف معرفة الصحابة[

 ]أليب نعيم
 
 
 
 

 ]أوالده[



٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

يف الطبقة الرابعة ممن لقي  قال ,)١( نا حممد بن سعد, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,أمحد بن حممد بن عمر
 : الفتحَ يعني عام−   بالطريق وأسلم قبل أن يدخل مكةالنبي 

ّيصُ بن قَّٰزُد بن عبد العَويلد بن أسُام بن خَزِيم بن حِكَح  ; أبا خالدٰىَنْكُ ي;َ
الط َ باملدينة عند بٌ وله دار, وعرشين سنةٍ مئةُ وهو ابن, ومخسنيٍ أربعَمات باملدينة سنة

 .نيِاغَّوَّقاق الصُ عند ز,الفاكهة
 أنا أمحد بن )٢(هَيْوُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 :)٣( قال يف الطبقة الرابعة, نا حممد بن سعد,نا احلسني بن الفهم ,معروف
 َّٰزُد بن عبد العَويلد بن أسُزام بن خِكيم بن حَ حَّٰزُد بن عبد العَمن بني أس

ّيصُبن قا ّيصُ بن قَّٰزُد بن عبد العَهري بن احلارث بن أسُيم بنت زِكَ حُّمُه أُّمُ وأ;َ َ. 
زام بن ِتل أبوه حُ وق;ارَجِزام مع أبيه الفِكيم بن حَح دِهَ وش:قال حممد بن عمر

 .كنى أبا خالدُ وكان حكيم ي;)٤(رِار اآلخَجِويلد يف الفُخ
قاق ُ عند ز, بالط الفاكهةَا عندًا دارِ هبٰىَنَ وب,اَهلَزام املدينة ونزِكيم بن حَم حِدَوق

 ُ وهو ابن,ة بن أيب سفيان ومخسني يف خالفة معاويٍ أربعَ ومات باملدينة سنة.نيِاغَّوَّالص
 .عرشين ومئة سنة

 أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن اآلبنويس

                                           
, ومل يزل ٣/١٦٣٨, كام جاء يف موارد ابن عساكر  البن سعد))الطبقات الصغري(( هذا إسناد )١(

, وأشار فيها إىل إسناده ٥٥/١٧٥ًخمطوطا, وذكره ابن عساكر  يف آخر ترمجة عمرو بن الطفيل 
 ))الطبقات الكبري(( ًواخلرب ذكره أيضا ابن سعد يف. إليه يف ترمجة الطفيل بن عمرو بن محمة

 . أول الرتمجة وآخرهاوهو من ,٦٥−٦/٥٠

ْحيويه, كعمرويه; واملثبت من توضيح املشتبه : يف القاموس) ٢( َ ْ َ َّ ََ  .٢/٣٦٢ واإلكامل ٣/٣٩٣ْ

 .ًوأخذ أيضا ابن الفهم قول ابن سعد من أول الرتمجة وآخرها. ٦/٥٠الطبقات الكبري البن سعد ) ٣(
َكانت حرب الفجار) ٤(  والكامل ٥/١٨٥ِ اآلخر بعد الفيل بعرشين سنة, انظر أخبار مكة للفاكهي ِ

 .١/٥٨٩يف التاريخ 

 
 
ترمجته يف الطبقات[

 ] البن سعدالصغري
 
 
 

]ويف الطبقات الكبري[

 

شــــهوده حــــرب[
 ]الفجار الثاين

 ]داره يف  املدينة[



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٩
 أنا أمحد , أنا أبو احلسني بن املظفر, أنا أبو حممد اجلوهري,وأخربنا أبو الفضل بن نارص عنه ح

 :)١( قال, أنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم,بن عيل بن احلسنا
ّيصُ بن قَّزُد العد بن عبَومن بني أس ام بن َزِيم بن حِكَ ح:ةَّرُ بن كالب بن مَ

 بنت زهري بن احلارث −ة َتِ فاخ: ويقال− ه زينبُّمُ وأ,َّزُويلد بن أسد بن عبد العُخ
ّيصُاف بن عبد الدار بن قَنَ بنت عبد مٰىها سلمُّمُ وأ,دَبن أسا  وكان , أبا خالدٰىَنْكُ ي;َ

كر َ فيام ذٍ بعريَنني مئةُ حِ من غنائم ُّ النبيُ أعطاه,فةَّن املؤل وكان م, الفتحَه يومُإسالم
 .ابن إسحاق
ْوفضل, وعثامن[,  وهشام,)٢( هشامُّمُام أَزِ بن حِكيمَ حُدَلَو  , وحييى, وخالد,)٣(]َ
 ومخسني ٍ ومات سنة أربع. تسعة]ب/٢١٩[ )٤( فذلك; عمروُّمُ وأ,ةَّيَمُ سُّمُ وأ,وعبد اهللا

 . عرشةَ ولدت قبل الفيل بثالث:رو عنه أنه قالُ وي. ابن عرشين ومئةباملدينة وهو
 وحممد بن , أنا احلسني بن جعفر, أنا أبو احلسني بن الطيوري,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 ,احلسن
 أنا الوليد بن : قاال, أنا احلسني بن جعفر,دارْنُ أنا ثابت بن ب,وأخربنا أبو عبد اهللا البلخيح 

 :)٥( قال, حدثني أيب أمحد, أنا صالح بن أمحد بن صالح,ا عيل بن أمحد بن زكريا أن,بكر
 ,ته خدجيةَّ وعم, ِّ من أصحاب النبي,ديَويلد األسُام بن خَزِكيم بن حَح

                                           
, وهو الذي يرويه )٢٧٠ت (البن الربقي أمحد بن عبد اهللا  ))وأنساهبممعرفة الصحابة((يف كتاب  )١(

 .٣/١٦١٢ وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر ).٣٢٧ت (عنه املدائني أمحد بن عيل 

 .»بن هشام« ):د (يف) ٢(
, ألن عدد ولد حكيم تسعة حسب ١٢١ما بني حارصتني استدركته من مجهرة أنساب العرب ) ٣(

 .رواية اخلرب
 .))وبذلك((): د(يف ) ٤(
ويف طبعة . ))...وعمته خدجية ((: , وليس فيه قوله١٢٨  برتتيب اهليثمي الثقات للعجيلتاريخ )٥(

ًوكان متبتال((: وزاد فيهورد بتاممه  ١/٣١٦مكتبة الدار يف املدينة املنورة  ّ((. 

 
 
معرفــــة يف ترمجتــــه[

 ]الصحابة البن الربقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تــاريخ الثقــاتويف [
 ]للعجيل

 



١٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ]أ/٢٢١[.)١(وابنه هشام بن حكيم
                                           

آخر اجلزء الثامنني بعد املئة, وبكامله كمل املجلد الثامن عرش : ّ ما نصهعند هذه اللفظة) ب(يف ) ١(
ُ غرة , وذلك بعلو دار احلديث بدمشق,ّ بخط القاسم ابن املصنف,من األصل املنقول منه

ِه حممد بن يوسف بن حممد بن أيب يداس الربزايل  كتبه لنفس, سنة ثالث عرشة وست مئة,شعبان َّ َ
, وهو  بعد املئةاجلزء احلادي والثامنون[ يتلوه إن شاء اهللا.  به ومتعه وغفر لههللاإلشبييل نفعه ا

أنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا أنا حممد بن ]: تاسع عرشاجلزء البداية 
 .احلسني

 :عات هذا اجلزء وهيوتىل ذلك سام
 السامع األول

 سمع اجلزء احلادي والثالثني من األصل عىل مصنفه احلافظ أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا بقراءة السديد
 أيب منصور حممد بن املنذر حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد العزيز بن أيب الفضل بن صدقة وابن

 يل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا ومن خطه نقلت وآخرون يوم اجلمعة السابعأيب عبيد عبد املنعم بن ع
 ئة يف املسجد اجلامع بدمشق حرسها اهللامن مجاد األوىل من سنة إحد وستني ومخسام

 السامع الثاين
 حممد بن أيبوسمع اجلزء الثاين والثالثني من األصل عىل مصنفه بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن 

 عقيل حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا
ومن خطه نقل وسمع النصف األول عبد املنعم بن عيل بن صدقة وذلك يف يوم االثنني العارش من مجاد 

 .ئةاألوىل سنة إحد وستني ومخسام
 السامع الثالث

 الث واألربعني من األصل عىل جامعه بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بنوسمع اجلزء الث
 أيب عقيل حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا ومن خطه

 ئة باملسجدومخساموذلك يف يوم اجلمعة الرابع عرش من مجاد األوىل سنة إحد وستني ] نقلت[
 اجلامع بدمشق حرسها اهللا

 السامع الرابع
 وسمع اجلزء الرابع والثامنني من األصل عىل جامعه بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل

  عمهحممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وحممد بن سيدهم ومن خطه نقلت وسمع عبد العزيز بن أيب الفضل وابن
  وسمعا متامه كذا ومائتني النصف الثاينمن أول] ئة[عبد املنعم بن أيب احلسني بن صدقة النصف األول وما

 =                                                      .ئةوذلك يف يوم اخلامس والعرشين من مجاد األوىل سنة إحد وستني ومخسام



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ١١

 أنا عبد )١(ني أنا حممد بن احلس, أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٣( يعقوب قال)٢(نع ,اهللا بن جعفر

                                                                                                   
 السامع اخلامس                                            =                             

 من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل.... وسمع اجلزء اخلامس و
 ن رساياوعبد املنعم بن أيب احلسن بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا ب, حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي

 .والعرشين من مجاد األوىل سنة إحد وستني من اهلجرة النبوية... يف يوم اجلمعة ... 
 السامع السادس

 وسمع اجلزء الثالثني ومئتني من األصل عىل مصنفه بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل
 صدقة وحممد بن سيدهم ومن خطه نقلتوعبد املنعم بن عيل بن  ... حممد هبة اهللا... ... 

 وذلك يوم االثنني الثاين والعرشين من مجاد األوىل  ويوم اخلميس السابع وعرشين منه سنة إحد وستني
 .مخس مائة... ... ... 

 السامع السابع
د بن املنذر  وسمع اجلزء السابع والثالثني بعد املئة من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة أيب منصور حمم]أ/٢٢٠[

 بن أيب عقيلا
 حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا ومن

 ئةخطه نقلت وآخرون يوم اجلمعة الثامن والعرشين من مجاد األوىل سنة إحد وستني ومخسام
 باملسجد اجلامع بدمشق حرسها اهللا

 السامع الثامن
  الثامن والثالثني بعداملئة من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة السديد أيب منصور حممدوسمع اجلزء

 وسمع. ابن املنذر بن حممد بن أيب عقيل أبو نرص حممد بن القايض تاج الدين أيب حممد هبة اهللا بن حممد الشريازي
  بن سيدهم بن هبة اهللا بن رسايااألول من اجلزء عبداملنعم بن عيل بن صدقة وسمع اجلميع كاتب األسامء حممد

 ومن خطه نقلت وذلك يوم االثنني مستهل مجاد اآلخرة ويم اخلميس خامس مجاد اآلخرة سنة إحد وستني
 .ومخس مئة باملسجد اجلامع بدمشق حرسها اهللا

 يروي أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطانوهو , )ب , د( واملثبت من احلسن): س(يف ) ١(
ن عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي, وسوف يأيت اإلسناد نفسه الذي يروي ابن عساكر من ع

 .١/١٢٧ من هذا اجلزء, وموارد ابن عساكر ٤٨انظر ص. طريقه كتاب املعرفة والتاريخ

, وهو تصحيف, واملثبت مما سيأيت يف اإلسناد نفسه املشار إليه يف احلاشية ))بن((): ب,د,س(يف ) ٢(
 .بقةالسا

 .٣/١٦٧املعرفة والتاريخ ) ٣(



١٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .يكنى أبا خالد  أسد)١(ويلد بنُام بن خَزِكيم بن حَوح
 ,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل

 , واملبارك بن عبد اجلبار, أخربنا أمحد بن احلسن,ثم أخربنا أبو الفضل حممد بن نارص ح
 أنبأنا : قاال, وأبو احلسني األصبهاين: وزاد أمحد,أمحد أنبأنا أبو : قالوا–  واللفظ له− وحممد بن عيل

 :)٢( قال, أنا حممد بن إسامعيل, أنبأنا حممد بن سهل,دانْبَأمحد بن ع
 ِ ومئةَ عرشينُك سنة ستني وهو ابنَلَ ه,ديَم أبو خالد األساَزِيم بن حِكَح

 )٤(هقال. م ستني سنة ويف اإلسال,ً عاش يف اجلاهلية ستني سنة,ّريشُ القُّاحلجازي, )٣(سنة
 .إبراهيم بن املنذر

 ين أخرب:)٥(]قال[َ, أخربهم جْيَرُ ج أيب أنا هشام بن, بن موسىُحدثني إبراهيم
َرضَ الدنيا خَّ إن,يمِكَيا ح((:  ُّ قال النبي, عن عروة,عمر بن عبد اهللا بن عروة  ٌةِ

 َ حتى ماتُهَا وال غريً ديوانَوية وال معاَ وعثامنَ وعمرٍ من أيب بكرَذَخَ فام أ:قال. ))ةَوْلُح
 . معاويةِ من إمارةٍ سنوات)٦(ِلعرش

 ه,ْيَوَجْنَبن ز  أنبأنا أمحد بن حممد,)٧( أنبأنا حممد بن أمحد بن جعفر,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 :)٩( بن عبد اهللا العسكري قال)٨( احلسن]أمحد [أنبأنا أبو

                                           
 ., واملعرفة والتاريخ)ب,د(واملثبت من . ))من((): س( يف  (١)

 .٣/١١  للبخاريالتاريخ الكبري) ٢(
َثم رضب عليه . »حدثني إبراهيم بن موسى: قاله إبراهيم ابن املنذر«: قوله) ب(أثبتت هنا نسخة  )٣(

 ., وهي لفظة مقحمة ليست يف التاريخ الكبري»وسىم«: منه قوله) د, س(الناسخ, وأثبتت نسختا 

 .املثبت من التاريخ الكبري للبخاري, و»قال« :)ب, د ,س( يف  (٤)
 ., وما بني احلارصتني من التاريخ الكبري)ب,د(وهو مثبت يف ) س(من  »أخربهم« سقط لفظ  (٥)

 ).د, س(, واملثبت من »سنة لعرش«): ب(يف ) ٦(
 ).ب, د(, واملثبت من )س(يف  »حممد بن أمحد بن جعفرأنبأنا «تكرر قوله ) ٧(

وهو تصحيف وسقط, واملثبت من أسانيد ابن عساكر, يف  »أبو احلسني«): ب, س, د(يف  )٨(
وترمجته ومصادرها يف  هذا النص, منهاملنقول  »ّتصحيفات املحدثني«الكتاب, ومقدمة كتاب 

 .١٦/٤١٣سري أعالم النبالء 
 .٥٥٤ , ٢/٥٥٣ ّتصحيفات املحدثني) ٩(

ـــه يف[ ـــمه وكنيت اس
 ]املعرفة والتاريخ

 
 
 

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]الكبري للبخاري

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ١٣

د َسَويلد بن أُام بن خَزِ ففي قريش ح,مةَعجُ احلاء مكسورة غري م;امَزِوأما ح
 ,امَزِيم بن حِكَه حُ وابن;ار األخريَجِ الفَتل يومُ ق,امَزِيم بن حِكَ أبو حَّزُبن عبد العا

 خالد بن ُ وأخوه;بَسَّ قريش بالنِ وأحد علامء,اًادَوَ جً وكان كريام; مكةِ فتحَ يومَمَأسل
َومن ولد خالد بن حزام٭. امَزِح  ]ب/٢٢١[.اميَزِراهيم بن املنذر احل إب)١(٭ِ

 :)٢( قال,هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
ف ْوَج  ولد يف; أبو خالد,َّٰزُد بن عبد العَويلد بن أسُام بن خَزِكيم بن حَح
 سنة ِّويفُ ت. اإلسالم وستني يف, ستني يف اجلاهلية; وعرشين سنةً وعاش مئة,الكعبة
 د مع رسول اهللا ِهَ وش,دُحُ أسلم يوم أ. ومخسنيٍ سنة ثامن: وقيل. ومخسنيٍأربع
َّ وكان مم,ًا مسلامًينَنُح  والذي : قالٍف بيمنيَلَ فكان إذا ح, بدرَا من القتل يومَجَ نْنِ
 . بدرَاين يومَّجَن

 .برييُّ مصعب الز عن)٣(يثمةليب عن ابن أيب خُ بن كُأخربنا بذلك اهليثم
 , وعبد الرمحن بن احلارث, وموسى بن طلحة,يمِكَام بن حَزِ عنه حٰرو

ِّاملسيب ُبن] وا[وعروة بن الزبري  َ  .همُب وغريَطْنَب بن حِلَّطُ وامل,)٤(ُ
 أنا عبد امللك بن , أنبأنا مسعود بن نارص,أخربنا أبو الربكات األنامطي أنبأنا حممد بن طاهر

                                           
واخترصه ناسخ . ّوتصحيفات املحدثني) ب, د(واملثبت من , )س(ما بينهام ساقط من ) ٭−٭() ١(

 .))...وأخوه خالد من ولده إبراهيم ((: ولفظه) صل(
َملحمد بن إسحاق بن منده  »معرفة الصحابة« يف (٢) ْ , وهو كتاب مفقود, يوجد جزء ) هـ٣٩٥ت (َ

 ١٦٢٤, ٣/١٦٢٣وذكر الدعجاين يف موارد ابن عساكر . ٦/٢٩عالم منه ذكره الزركيل يف األ
 ., ومها حمفوظان يف الظاهريةوالثاين واألربعون, أنه وصل إلينا منه جزءان مها السابع والثالثون

, وهو أبو بكر بن أيب خيثمة أمحد بن زهري بن حرب )ب, د(واملثبت من  ))خيثم((): س(يف ) ٣(
 ). هـ٢٩٧ −١٨٥(

ِّعيد بن املسيب كام جاء يف مطلع الرتمجة, وما بني احلارصتني منه, فقد حرف يف النسخ هو س) ٤( ِّ
 .الثالث بجعل املسيب جدا لعروة

ضـــبط اســـمه يف[
تصحيفات املحدثني

 ]للعسكري
 

 
ــه[  ــد ا ترمجت ــنعن ب

ــــده يف ــــة من معرف
 ]الصحابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :)١(, قالأمحد بن حممد الكالباذي أنبأنا ,احلسن
ّيصُ بن قَّزُد بن عبد العَويلد بن أسُام بن خَزِكيم بن حَح ريش ُ أبو خالد الق,َ

 .جيةِدَته خَّ وعم َّ سمع النبي.)٢(ينَدي املدَسَاأل
 وعبد اهللا بن احلارث يف الزكاة ,بِّي وسعيد بن املس,بريُّروة بن الزُ عنه عٰرو

 مات : ويقال,ً ويف اإلسالم ستني سنة,ً وعاش يف اجلاهلية ستني سنة.يوعُاق والبَقِّوالر
وقال .  سنةِ ومئةَ عرشينُ وهو ابن, معاوية بن أيب سفيانِ يف آخر والية,سنة ستني

 :يلْهُّوقال الذ. )٤( سنةَ عرشةَ الفيل بثالثَ قبلُلدتُ و:ه قالَّنأ عنه )٣(ِهالواقدي بإسناد
 وقال الواقدي . سنةُن ومئةو عرشهُّنِ س; ومخسنيٍات سنة أربع م:ْريَكُقال حييى بن ب

 . مات سنة أربع ومخسني:مريُ وقال ابن ن.هَنحو
 :)٦( قال,والُ ماكِ عن أيب نرص بن,)٥(ميَلُّ السَّ احلدادقرأت عىل أيب حممد

ام بن َزِ بن ح)٧(حكيم ]فهو[, ام بكرس احلاء املهملة وبالزايَزِوأما ح
ّيصُ بن قَّزُد بن عبد العَسَيلد بن أَوُخ  عاش يف . ِّ عن النبيٌ وروايةٌ له صحبة.َ

                                           
رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي )١(

  .)٢٦٨ (١/٢٠٧ ))صحيح البخاري

 .))املديني(( : ))رجال صحيح البخاري((يف ) ٢(

 .))اجلمع بني رجال الصحيحني((واملثبت من  ))بإسناد((): ب , د , س(يف ) ٣(

 .))بثالث مئة عرشة((  إىل):س(يف صحفت  (٤)
, وكالمها ))املجتبى((): ب(, وقد تقرأ يف ))قرأت عىل أيب حممد احليني السلمي((): , د, سب(يف ) ٥(

  وهو عبد الكريم بن محزة,٥٩/٢٨٨ يف املجلدة ))اداحلد((تصحيف, وله إسناد مشابه ذكر فيه 
 ٢/٦٠٩انظر معجم الشيوخ ).  هـ٥٢٦ت (بن اخلرض بن العباس أبو حممد السلمي احلداد ا

 .١٩/٦٠٠, وسري أعالم النبالء )٧٥١(رقم 
 .٢/٤١٥اإلكامل ) ٦(
 األول من أول , وقد نقل ابن عساكر النص من موضعني يف اإلكامل;))احلكيم((): ب, د, س(يف ) ٧(

 .))اآلباء((ترمجة حزام إىل هنا وما بني احلارصتني والتصحيح منه, والثاين وهو تتمة النقل من قسم 
 .»أما«يف طريقة ابن عساكر يف حذف جواب ) ٢( ح ١٤٢وانظر ما سيأيت ص

ـــاب[ ـــه يف كت ترمجت
ــــحيح ــــال ص رج
]البخاري للكالباذي

 
 
 
 
 
 

وضبط اسمهترمجته [
يف اإلكـــامل البـــن

 ]ماكوال

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ١٥

 وله . ومخسنيٍ ومات سنة أربع, ويف اإلسالم ستني سنة,ة ستني سنةَّاجلاهلي
 وموسى بن ,حةْلَ وط,روة بن الزبريُ وع,بِّسيُبن املا رواها عنه سعيد ُأحاديث
 .همُ وغري,طلحة

 ونْريَأنا أبو الفضل بن خ ,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 : قاال,دارْنُ أنا ثابت بن ب,أخربنا أبو الربكات األنامطي ح

 , أنا العباس بن العباس, أنا عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب,أنبأنا عبد اهللا بن أمحد األزهري
  حدثني أمحد بن حنبل, صالح بن أمحد]أ/١٢٥س [أنبأنا

 أنبأنا عبد امللك بن أمحد بن ,ونْريَ بن احلسن بن خ أنا أمحد,اًوأخربنا أبو الربكات أيض ح
 :)١( قاال, نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة,حممد بن احلسن

 .ام أبو خالدَزِيم بن حِكَح
ْ بن مح]أ/٢٢٢ [سعيد أبوأنبأنا , )٣( أنبأنا أبو بكر املغريب,)٢(ِيناَّقَّأخربنا أبو بكر الش  أنا ,دونَ

 :)٤(اج يقولَّ مسلم بن احلجُ سمعت: قال,انَدْبَ بن عُّيِّكَم
 .له صحبة, َّٰزُد بن عبد العَويلد بن أسُزام بن خِكيم بن حَأبو خالد ح

يب ِصَ أنبأنا اخل, أنبأنا عبيد اهللا بن سعيد, عن جعفر بن حييى,قرأت عىل أيب الفضل بن نارص

                                           
ذي ومل أجد كتاب التاريخ البن أيب شيبة ال. )٣١٦( رقم ١١٦األسامي والكنى ألمحد بن حنبل ) ١(

 .وله تاريخ كبري: ١٤/٢١ذكره الذهبي يف ترمجته إذ قال يف السري 

وكله تصحيف واملثبت من  ))الشقامي((): س(, ويف  ))الشقا((): د(, ويف  ))السقاين((): ب( يف  (٢)
ل بن أيب العباس , وهو حممد بن العباس بن أمحد, أبو بكر بن أيب الفض٢/٩٧٧معجم الشيوخ 
ِّاحلسنوي الش َ ْ والنسبة إليها بكرس : ٣/٣٥٤, قال ياقوت يف معجم البلدان ) هـ٥٢٩ت (اين َّقَ

 .٧/٣٥٩وانظر األنساب . ّالشني, ولكن الفتح أشهر
مرتني, وكله خطأ واملثبت من أسانيد ) س(ُوكرر يف  ,))أنبأنا أمحد((: بعد كلمة املغريب) ب, د(يف ) ٣(

 .٣/١٧٦٨, وموارد ابن عساكر ٣٥١) لثاينالقسم ا(مماثله للمؤلف, منها يف السرية النبوية 

 ).ط دار الفكر (١٠٧الكنى واألسامء ملسلم ) ٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــامي[ ــه يف األس كنيت

ــن ــى ألمحــد ب والكن
 ]حنبل

 

ويف الكنى واألسامء[
 ]ملسلم

 
 
 
 
 
 
 
 



١٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :)١( قال,يب أخربين أ, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن النسائي,بن عبد اهللا
َبن خويلد بن أسد(* امَزِ حُيم بنِكَأبو خالد ح ُ. 

  انتهى.أبو خالد )٢( *)حكيم بن حزام: أنبأنا عبد اهللا بن أمحد نبأنا حممد حدثني إبراهيم بن املنذر قال
 ,مةِلْسُ قاال أنبأنا أبو جعفر بن امل, وأخوه أبو عبد اهللا حييى,أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن

ب بن َصعُ حدثني م,ارَّكَبري بن بُّ أنبأنا الز,ويسُّ أنبأنا أمحد بن سليامن الط,صِّخلُأبو طاهر املأنا 
 :)٣( قال,عثامن

ٌّ متمٌ من قريش وهي حاملٍ مع نسوةَام الكعبةَزِكيم بن حَ حُّمُدخلت أ كيم َحِ ب)٤(ُِ
 ْدتَلَ فو,)٥(ُدَالِها الوَأعجل ُ حيثٍعَطِنِ بْتَيِتُ فأ; يف الكعبةُاضَخَا املَهبَزام فرضِبن حا
 .طعِّزام يف الكعبة عىل النِ حَكيم بنَح

 . واإلسالمِها يف اجلاهليةِ ووجوهٍ قريشِزام من ساداتِكيم بن حَوكان ح
 )٧(لدُ و.حمَّ اللَيفِفَ خ,ةَمْدُ األَ شديد,َدمآزام ِكيم بن حَ وكان ح:)٦(بريُّقال الز

 . سنةَ عرشةْيَيل باثنتِ الفَقبل
 أنبأ , أنبأ احلسن بن حممد بن يوسف,)٨(هَدْنَ بن مو أنبأنا أبو عمر,اينَوُتْفَّخربنا أبو بكر اللأ

                                           
, وهو مفقود, ذكره ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه )  هـ٣٠٣ت ( هو أمحد بن شعيب )١(

 .٣/١٧٧١وانظر موارد ابن عساكر . ١٤/١٣٣, والذهبي يف السري ٢١٤ابن خري يف فهرسته 
 )., دب(ه من ُّ, وأثبت)س(ما بينهام من سقط  )*−*()٢(

 ).٦٢٢ (١/٣٥٣مجهرة نسب قريش ) ٣(
 ).س(سقطت اللفظة من ) ٤(

 ., واملثبت من مجهرة نسب قريش ))الوالدة((): ب, د, س(يف ) ٥(

 ).٦٥٨ (١/٣٧٦مجهرة نسب قريش ) ٦(
 ).٦٥٩ (١/٣٧٦ومجهرة نسب قريش ) د(, واملثبت من  ))وولد((): ب, س(يف ) ٧(

, وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد مماثلة يف التاريخ,  ))أبو عمر بن منده ((: يف النسخ الثالث  )٨(
, ١٨/٤٤٠, وسري أعالم النبالء ١٠/١٢٨, والكامل يف التاريخ ١٦/٢٢٥وترمجته يف املنتظم 

 .١٠/٣٧٨وتاريخ اإلسالم 

 
ـــامء[ ـــه يف األس كنيت

 ]ائيوالكنى للنس
 
 
 
 

 ]والدته يف الكعبة[

 
 

 

ــام[ ــل ع ــه قب والدت
 ] سنة١٢ بـ الفيل

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ١٧

 , أنبأنا أبو بكر بن أيب الدنيا,بن حممد بن عمراأمحد 
 أنبأنا أمحد ْه,َويُّيَ أنبأنا أبو عمر بن ح, أنبأنا أبو حممد اجلوهري, وأخربنا أبو بكر األنصاريح

  ,مْهَنا احلسني بن الف نبأ,بن معروفا
 عن موسى بن , حدثني املنذر بن عبد اهللا, أنبأنا حممد بن عمر)١(نبأنا حممد بن سعد: قاال

 : قال,يبة موىل الزبريِبَ عن أيب ح,عقبة
 َةعرش َ الفيل بثالثِدوم أصحابُ قَ قبلُولدت: زام يقولِكيم بن حَ حُسمعت

ُيذبح ابنهلب أن َّ املطُحني أراد عبدل ِعقَ وأنا أ− مْهَ الفُ زاد ابن− )٢(سنة  اهللا حني َ عبد)٣(ََ
ْنذقع َو  . سننيِ بخمس اهللا ِ رسولِ وذلك قبل مولد,هُرَ

 .ٰى انته. قدوم:مْهَ الفُ ابنِومل يقل
 , أنبأنا عبد اهللا, أنبأنا أمحد بن جعفر,بِهْذُ أنبأنا أبو عيل بن م,صنيُأخربنا أبو القاسم بن احل

 حدثني ,ث بن سعدْيَأنبأنا ل −يعني ابن املبارك  − أنبأنا عبد اهللا ,اب بن زيادَّتَأنبأنا ع ,)٤(حدثني أيب
  )٥(لكما اك بنَرِ عن ع,غريةُعبيد اهللا بن امل

 َّ فلام, يف اجلاهليةَّ يف الناس إيلٍ رجلَّ أحبٌكان حممد: أن حكيم بن حزام قال
ذي ِ لًةَّلُجد حَ فو, وهو كافرَمِسْوَ املٍامَزِ بن حُكيمَد حِهَ ش, وخرج إىل املدينة)٦(َئِّبُن
 ,ا عليه املدينةِم هبِدَ فق,سول اهللا ِا لرَهيِهدُيِ لاًفاشرتاها بخمسني دينار ,)٨(باعُ ت)٧(ٍنَزَي

                                           
 .٧/١٧٣امل , وذكره املزي يف هتذيب الك٦/٥٠كتاب الطبقات الكبري ) ١(

 ., واملثبت من كتاب الطبقات))بثالثة عرش سنة((): , سدب, ( يف  (٢)
 ., وهو تصحيف, واملثبت من كتاب الطبقات))أن يدعو اهللا((): ب, د, س(يف ) ٣(

 ).٢٤/٣٩ (٤٠٣, ٣/٤٠٢مسند أمحد ) ٤(

يف, واملثبت من , وكله تصح ))عراك بن عبد امللك((): س( ويف ))لكاملعراك بن ((): , دب( يف  (٥)
 .٤٧/١٧٤مسند أمحد, وترمجته يف تاريخ ابن عساكر 

 . ))َّتنبأ((: يف مسند أمحد) ٦(

 ., ومسند أمحد)ب, د(, واملثبت من ))لذي بور((): س( يف  (٧)
 . ومسند أمحد)د(, واملثبت من ))فباع((): سب, ( يف  (٨)

 
 
 
 
 

 
ــد[ ــذر عب ــهوده ن ش

ــد ــح وال املطلــب ذب
 ]الرسول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشاؤه حلة ذي يزن[
 ]ليهدهيا للرسول 

 
 
 
 
 
 
 



١٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 من املرشكني ُقبلَا ال نَّإن(( : أنه قالُبتِسَ ح: اهللاُبيدُ قال ع.ٰىَبَ فأًةَّديَها هِضْبَ عىل قُهَفأراد
َّه إياهاُ فأعطيت.)١())نَناها بالثمْذَ أخَ شئتْ إنْلكن و,اًشيئ  َّعيل ٰىَ حني أبُ
 ]ب/٢٢٢[.)٢(ةَّاهلدي

 أنبأ ,)٣( أنبأنا سليامن بن أمحده,َذْيِأنبأنا أبو بكر بن ر: لوا قاٌاد ومجاعةَّأنبأنا أبو عيل احلد
 عن , بن املغرية)٤(دثني عبد اهللا ح,يثَّ حدثني الل, أنبأنا عبد اهللا بن صالح,يِدْاملطلب بن شعيب األز

 )٥(اك بن مالكَرِع
 يف َّ إيلِ من الناسٍ رجلَّ أحب ُّكان حممد النبي: ام قالَزِيم بن حِكَ حَّنَأ
 لذي ًةَّلُجد حَ فو, وهو كافرَسمْوَ املٌد حكيمِهَ وخرج إىل املدينة شَئِّبُ نَّ فلام,ةَّاجلاهلي

ها ِ عىل قبضُهَ فأراد,ا عليه إىل املدينةِم هبِدَ فق,رسول اهللا ِلا َهيِهدُيِ فاشرتاها ل,باعُ تٍنَزَي
ا منك ُ أخذهتَ شئتْ إنْ ولكن,اً شيئَ من املرشكنيُلَبْقَإنا ال ن(( : وقالٰىَبَ فأ,ًهدية
 َ فلم أر,نربِها عليه عىل املُ فرأيت,هاَسِبَ فل;ةَّ اهلديَّ عيلٰىَبَاها حني أَّ إيُهُأعطيتف .))بالثمن
 : فقال,سامةُكيم عىل أَ فرآها ح, بن زيدَسامةُ ثم أعطاها أ. منه فيها يومئذَا أحسنًشيئ
 ِيبَ وأل,)٧(نَزَ من ذي يٌنا خريَ أل واهللاِ,مَعَ ن: قال!)٦(نَزَ ذي يَةَّلُ حُسَلبَ تَ أنت,سامةُيا أ
 . انتهى.سامةُ أِهم بقولُبِّجَعُ أَ إىل مكةُ فانطلقت: قال حكيم. من أبيهٌخري

 .زياد بن بيد اهللا بن املغريةُصواب عال

                                           
 .))باليمن(() ب, س( يف  (١)
 .ومسند أمحد) د(ُّ, وأثبتها من )سب, (  من ))إياها((سقط لفظ   (٢)

 .٣/٢٠٢  للطربايناملعجم الكبري) ٣(

 .ِ يف هناية اخلرب))عبيد اهللا(( كذا يف هذا الرواية, وسوف يصححه املؤلف إىل  (٤)
 واملثبت  وكالمها تصحيف,,))غراق بن عبد امللك((): د, س (, ويف))عراق بن امللك((): ب( يف  (٥)

 .يف الصفحة السابقة) ٥( واحلاشية رقم  املعجم الكبري,من
 . واملثبت من املعجم الكبري وهو تصحيف,,))ذي برد((): سب, د, ( يف  (٦)
 . واملثبت من املعجم الكبري وهو تصحيف,,))ذي برد((): سب, د, ( يف  (٧)

 
 
 
 
 
 

 
خــرب حلــة ذي يــزن[

عنــــد الطــــرباين يف
 ]املعجم الكبري

 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ١٩

 أنبأنا أمحد , أنبأنا حممد بن العباس, أنبأنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 )٢(ٍ وحينئذ, أنبأنا حممد بن عمر,)١( أنبأنا حممد بن سعد,مْهَسني بن الفُ أنبأنا احل,بن معروفا

 أنبأنا أبو طاهر ,ةَمِلْسُ أنبأنا أبو جعفر بن امل: قاال,اَّنَ الب وأبو عبد اهللا ابنا,وأخربنا أبو غالب
 عن , عن الواقدي,رِنذُ حدثني إبراهيم بن امل,)٣(ارَّكَبري بن بُّ أنبأنا الز, أنبأنا أمحد بن سليامن,صِّلَخُامل

 : قالوا, عن أهله,الضحاك بن عثامن
 ُخرجَا أً تاجرً رجالُ فكنت,ةّهلي يف اجلا)٤(َّزَ البُجِعالُ أُكنت: قال حكيم بن حزام

 , عىل فقراء قوميُأعودف ,)٥(اًا كثريًاحَبْرأ ُحَ فكنت أرب,إىل اليمن وإىل الشام يف الرحلتني
 ُحرضَ أُ وكنت;العشرية  يف)٧(َةَّبَحَ وامل, األموالَاءَرَ ثَ بذلكُريدُ ن,اً شيئ)٦(ُّدَعُونحن ال ن
 ,ةَدْعَ ذي القِاللِ هَبحُ صُقومَ ي,اظَكُعِ بٌوقُ س:)٨( أسواقُ لنا ثالثةْ وكانت,األسواق
ِبه و [, العربُهُرضَحيا وً عرشين يومُفيقوم َابتعت زيدِ جية بنت ِدَتي خَّعمِ بن حارثة لُ

ُ سأهلا زيدا, فوهبته له, ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُجها رسولَّ تزوَّمئة درهم, فلامِّه بستُخذتأويلد, فُخ َْ ً َ
ُفأعتقه رسول اهللا  ُ َ  ُ فام رأيت,ملسو هيلع هللا ىلص اهللا َا رسولُهتْوَسَ فك,نَزَذي ي )٩(]َةَّلُحُوابتعت . ملسو هيلع هللا ىلصَ

                                           
 .٦/٥٣الطبقات الكبري ) ١(

 ).ب, د, س(كذا يف النسخ الثالث ) ٢(

ِّوذكره املزي يف هتذيب الكامل ). ٦٤٤ (١/٣٦٧ مجهرة نسب قريش) ٣( ِ٧/١٧٥. 

ّالرب((: , ومجهرة نسب قريش)س(يف ) ٤( َّالبز ((: وهو تصحيف, ويف الطبقات الكبري  بالراء املهملة,))ِ َ
َّوالرب ّوالبز. وخمترص ابن منظور) ب, د(, واملثبت من  ))ُ  .الثياب: َ

ًباحا كثرياَر((): د(يف ) ٥( ً ِربح : ُيقال. والطبقات الكبري, ومجهرة نسب قريش) , دب(واملثبت من , ))َ َ
ًيف جتارته ربحا وربحا ورباحا َ ً َ ً َْ َ  ).ربح(لسان العرب . ِ

: وخمترص ابن منظور, ويف الطبقات الكبري, ومجهرة نسب قريش) ب, د, س(كذا يف النسخ ) ٦(
ُنعبد(( ْ  .ُوهو أشبه بالصواب ))َ

 .ومصادر اخلرب) ب, د(ملثبت من , وهو تصحيف, وا»واملحرب«): س(يف )٧(

ًالسوق تذكر وتؤنث, فاختلفت روايات اخلرب تبعا لذلك يف مصادر اخلرب) ٨( ّ ُّ ُّ. 

 والطبقات الكبري, ومجهرة نسب ,٧/٢٣٥  خمترص ابن منظوره منُ استدركتارصتنيما بني احل) ٩(
ورد بني احلارصتني وكل ما . ))وكان ابن سعد هبا وبيعت((): ب, د, س(مكانه يف كان  وقريش;

 .يف هذا اخلرب من املصادر املذكورة

 
 
 
 
 
 

مهنته التجـارة بـالبز[
صة حلـة ذي يـزنوق

يف مجهرة نسب قريش
 ]للزبري بن بكار

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .ةَّلُ احلَيف تلك ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ِ من رسولَ وال أحسنَ أمجلُّا قطًأحد
 الشام يف ُ وهو يريد,ديبيةُنة احلْدُة يف هَّلُم باحلِدَزام قِكيم بن حَ حَّ إن:قالُوي

 ال ِّإين(( :ها وقالَ أن يقبلملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُول رسٰىَفأب ملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول اهللا )١(ِةَّلُاحلِ فأرسل ب,ريِع
ها ُ فبعت, هديتيَدِهَا حني زًا شديدًعَ جزُعتِزَ فج: قال حكيم.))رشكُ مَةَّ هديُلَأقب

 , بن حارثة فاشرتاهاَ زيدملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُ رسولَّسَ ود,نيَ سامٍمِ سائِلَّط من أوْبِق الِبسوق
 .ُها بعدُسَلبَ يملسو هيلع هللا ىلص اهللا َ رسولُفرأيت

َوق جمُوكان س  فناَة انرصَّجِ ذي احلَ حتى إذا رأينا هالل,امَّ أيَ عرشةُة يقومَّنَ
 . أيامَام ثامنيةق ف,ازَجَ ذي املِينا إىل سوقَ فانته]أ/٢٢٣[

 قبيلة, ًقبيلة* َ القبائلُ يستعرض)٢ (ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَا رسولِ هبٰىقْلَ هذه األسواق أُّوكل
َ أحدا يٰرَ فال ي,دعوهم إىل اهللا تعاىلَي ُأرستستجيب له وً  حتى , عليه)٣(*ِ القبائلُّه أشدُ
قوا به َّ فبايعوه وصد, من األنصارَّ هذا احلي,هَم كرامتِ هبَا أرادً له قومَّ وجلَّه عزُّرب عثَب

 ,ق إليهَبَ سْنَ مَقَ وسب, هجرةَ دارُ فجعل اهللا له,مَهم وأمواهلَذلوا أنفسَ وب,وآمنوا به
 .ةَّ بالنبوملسو هيلع هللا ىلصا ًم حممدَ هللا الذي أكرُفاحلمد

ني َغَ فبل, دينار)٤( ألفَها منه بأربعنيُ فبعت,ني بداري بمكةَ معاوية سامَّجَ حَّفلام
 ما  واهللاِ:)٥(ُلت فق.هَ عليه بيعتَّنَّدُرَنَ ل, ما باعُري هذا الشيخْدَ ما ي:بري يقولُّ ابن الزَّأن
ْ من مخٍّقِ إال بز)٦(هاُبعت َ ومح,مِحَّ الرُ ولقد وصلت,رَ  .يلِبَّ يف السُوأعطيت ,ّلَ الكُلتَ

                                           
 ., واملثبت من مصادر احلاشية السابقة ))بحلة((): ب, د, س(يف ) ١(

 . ))يف املواسم((: زاد يف الطبقات الكبري ومجهرة أنساب العرب قوله) ٢(
: يه ولفظه واخلرب ف٥/٢٧٢واملنتظم ) ب, د(, واملثبت من )س(ما بينهام سقط من ) *−*() ٣(

 .»وقريش أشد القبائل«
 ).ب, د(, واملثبت من )س(سقطت اللفظة من ) ٤(
 .ومصادر اخلرب) ب, د(, واملثبت من ))فقال((): س(يف ) ٥(
, وهو ))ُابتعتها((: , ويف الطبقات الكبري ومجهرة نسب قريش ))َابعتها((): ب(, ويف )د, س(كذا يف ) ٦(

 .أشبه بالصواب

 
 
 
 
 
 

 
األسواق التـي كـان[

 ]حيرضها
 

 

 

 
 

ـــة[ ـــه داره بمك بيع
ملعاويـــة ورأي ابـــن

 ]الزبري يف ذلك

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٢١

 ٌدَه أحُيئَ ثم ال جي,ادَّ والزَ واألداةَرْهَّشرتي الظَزام يِوكان حكيم بن ح
َ محَّيل إالِبَّه يف السُلِستحمَي بن ا يفو*−  ٌا يف املسجد جالسً فبينام هو يوم: قال.)١(لهَ

ً فبينام هم يف  املسجد جلسا:)٢(سعد َّ ْ محُبطلَ من أهل اليمن يٌ جاء رجل− )٣( *ُ ا ًالنُ
 وقد ,)٤(ةَّقُّ الشُ بعيدٌ رجلِّ إين:لس إليه فقالَ فج, حكيم]عىل[ َّلُ فد,ريد اجلهادُي

 : قال.فيْعَعينني عىل ضُ وت)٥(لتيْجُ رَلِ لتحمَ عليكُلتِلُ فد, اجلهادُأردت
 إىل َ وأومأ, ثم انرصفٍع ركعاتَكَ ر,ْتَ وارتفعُ الشمسُهْتَنَ أمكَّ فلام.ْاجلس

 ,ها فأخذهاَضَفَ نٍةَلْمَ أو شٍةَقْرِ أو خٍوفةُ بصَّرَام مَّلُل كَعَ فج: قال,هَعِبَين فتَامَالي
 هذا من َ عندٍء يشُّ أي,ِب يبِعَني عىل هذا عىل أن لَّلَ الذي د)٦(داز ما  واهللاِ:فقلت
ة مع َقْرِ واخل, مع الصوفَ الصوفةٰىَ فألق,هَل دارَخَ فد: قال?َٰما أر َ بعدِاخلري
َيتُ فأ.ًوالُلَا ذً يل بعريِ هات: لهٍ لغالمَ ثم قال: قال,لَامِّة مع الشَلْمَّ والش,قَرِاخل ِ 
 ,ٍامَطِخِ ثم دعا ب, عىل البعريَّدُ فش,)٩(ازَهَجِا بَعَثم د, )٨(اًينِمَ س)٧(اًعَّقَوُ مًوالُلَ ذِبه

                                           
ْالظهر) ١( ُل التي حيمل عليها وتركباإلب: َّ َ ُويستحمله. ُ َيسأله أن حيمله عىل بعري: ِ اآللة : واألداة. ِ

 .والسالح
, كام ))ويف رواية ابن سعد((ويبدو أهنا تصحيف عن . ))وهن من سعد((): د(, ويف )ب(كذا يف ) ٢(

 .سيأيت يف اخلرب
 .))ًجلوسا((: ٦/٥٥ , ورواية ابن سعد)ب, د(, وهو يف )س(ما بينهام سقط من ) *−*() ٣(
َّ الشقة, بضم الشني وكرسها)٤(  .السفر الطويل, واملسافة البعيدة: ُّ
َالرجلة, بالضم) ٥( ْ َّامليش راجال, وهو فعل الرجل الذي ال دابة له: ُّ ً ْم امحلنا الله: ومن دعاء السلف. ُ ِ

َمن الرجلة, وأغننا ْ ْ من العيلةُّ  .٣/٢٧٠, والبيان والتبيني )ر ج ل(اللسان . َ
 .وهو تصحيف, واملثبت من مصادر اخلرب ))ما هذا((): ب, د, س(يف ) ٦(
َّ املوقع)٧( َ َالبعري الذي بظهره آثار الدبر : ُ َّ َّلكثرة ما محل عليه وركب, فهو ذلول جمرب) اجلرح(ُ ٌُ ُ َ ُ ِ. 
وهي عبارة . ))انيه وأعطُهَأَّيَ هَّ إال :وقال ابن سعد((: ُّما نصه) ب, د, س: (بعد اللفظة يف األصول) ٨(

ُمقحمة هنا, وسيذكرها املصنف يف حملها بعد قليل ٌ. 
َاجلهاز, بفتح اجليم) ٩( ِما يكون عىل ظهر البعري, من قتب وأداته: َ ٍ َ َ. 

محله وجتهيزه بالعدة[
ن يرغـبوالسالح مل

يف اجلهــاد يف ســبيل
 ]اهللا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َيتُ فأ,ْنيَقِالَوُ من ج)١(]هل[ :مه ثم قالَطَفخ  ُ وقال ابن.يقِقَ له بدَر وأم,ْنيَقِالَوُجِ بِ
 من ًراباِا وجًحْلِ مْرُ انظ: وقالٍ من زيتٌةَّكُ وعٌيقِوَ وسٌها دقيقفيعل ُ فج:سعد

ْمت َّ ممٌءَ يشَ حتى مل يبق,رَ  ُهَأَّيَ هَّ إال: وقال ابن سعد−   إال أعطانيهُ إليه املسافرُحيتاج اِ
 .لطريقِ هذه ل: فقالَّها إيلَفعَ فد,انريَنَ دِا بخمسةَعَ ثم د,ِاينَسَ وك– وأعطانيه

 .يمِكَ حَ وكان هذا فعل,هِ من عندُ فخرجت:قال
 ٍوحُقَلِ فأرسل إليه ب; سنةِ ومئةَ عرشينُ وهو ابنِ بهَّرَ مَّجَ حَ عامُوكان معاوية

 فال ٌغْضَا مَّ أم:قالف ?لُ الطعام تأكَّ أي: سأله فقالْ وذلك بعد أن,هاِنَ من لبُبَرشَي
 َ بعد)٢(ُّطَ قٍدَ من أحْذُ مل آخ:ها وقالَلَقبَ يْأن ٰىَ فأب,ةَلِصِ وبٍوحُقَلِ إليه بلَ فأرس.َغْضَم

 ُ وذلك أين سمعت,ُهَذُ آخْ أنُ فأبيت,يِّقَ إىل حُ وعمرٍ قد دعاين أبو بكر.اً شيئملسو هيلع هللا ىلص ِّالنبي
َرضَالدنيا خ(( : يقولملسو هيلع هللا ىلص اهللا َرسول  ,ه فيهاورك لُ بٍ نفسِةَخاوَها بسَذَخَ أْنَ فم,ةَوْلُ حٌةِ

 اًك شيئَا بعدً أحدُأَزْرَ ال أ: يومئذُ فقلت)٣())ك له فيهاَبارُ مل يٍ نفسِها بإرشافَذَ أخْنَوم
ْ جمًجالر ُوكنت :−  وقاال.ّعيل:  سعدُزاد ابن −]. ًأبدا[ ُبعت  ما , يف التجارة)٤(اًدودَ
ُّشيئا قط[ ام َّبُرَ فل,اميلِ بُثَبعأف , باألموالُبعثَ تٌ قريشْ كانت)٥(قد ول; فيهُربحت َّالإ] ً

 ِّ أين]ب/٢٢٣ [ وذلك, يف مايلَّدَجلريد بذلك اُ ي,هِقتَني بنفَطِالُ خيْهم إىل أنُدعاين بعض

                                           
ُهلم جوالقني((: ويف طبقات ابن سعد. ُليست اللفظة يف النسخ, واستدركتها من مصادر اخلرب) ١( َّ ُ(( .

ِواجلوالق َ  .ةوعاء من األوعي: ُ

 .ُّوأثبت ما جاء يف مصادر اخلرب. ))ًشيئا((: زاد بعدها يف النسخ الثالث) ٢(

: هكذا جاء بضمري التأنيث يف املوضعني, وكذا يف الطبقات الكبري, ويف مجهرة أنساب العرب) ٣(
 .بالتذكري ))فيه((

ثبت من مصادر  واملبإمهال احلروف, ))عيب جال حمدودا((النسخ الثالث إىل صحفت العبارة يف ) ٤(
 ., وما بني املعقوفني منهااخلرب

ِّحرفت العبارة يف) ٥(  .ُّ, وأثبت ما جاء يف مصادر اخلرب وما بني احلارصتني منها النسخ الثالثُ

 
 
 
 
 
 

 
عفته واستغناؤه بعد[

كرب سنه وامتناعـه أن
]يأخذ عطاءه أو غريه

 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٢٣

َ حتُام ربحتَّكل َثراء [ بذلكُريدُ أ− ضهعبب : سعدُ ابنلاق و− )٢(َّأو بعامته به )١(ُتْنَّنَ َ[ 
 .ةري يف العشَةَّ واملحب,املال

 , نا أبو طاهر,ةَمِلْسُ أنبأنا أبو جعفر بن امل: قاال,بو عبد اهللا وأ,أخربنا أبو غالب
 ,أخربين إبراهيم بن محزة, )٤(بريُّ نا الز,)٣(ننا أمحد بن سليام

  زامِكيم بن حَكان ح:  يف الشعب)٥( هاشمِبنيوا َرصَا حََّ ملٍكي قريشِرشُ مَّنَأ
 ,هاَب أعجازِرضَ ثم ي,بْعِّها الشُلِبْقُ في,ة من الشامَطْنِ عليها احلُلِمَ حيُريِتأتيه الع
 .ةَطْنِ فيأخذون ما عليها من احل, عليهمُفتدخل

 ,ملسو هيلع هللا ىلص ِّ للنبيُهْبتَهَ فو,هِتَّويلد عمُ خِ بنت)٦(َدجيةِخل ُهبَهَ و, حارثةُ بنُوله كان زيد
موا َلْعَ مل تْ اهللا فإنَ عندُطَ هو أقسْ آلبائهمْمُوهُادع : تعاىل اهللاَُ حتى أنزل,اهَّبنَه وتَقَفأعت
 ٌ وهو رجل, إىل أبيه حارثةٌ زيدَبَ فانتس,]٥: األحزاب[ْمُيكِالَوَ ومِينِّكم يف الدُهم فإخوانَآباء

 .ٌاءَبِ سُهَابَ أص,بْمن كل
 أنبأنا عبد الوهاب بن أيب , أنا حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر األنصاري

َّحية  : قال,)٨( أنبأنا حممد بن عمر, شجاعأنبأنا أبو حممد بن ,)٧(َ

                                           
. الرمحة والرزق: ُّالرتحم, وهو بمعنى احلنان: ُّبمهمالت, والتحنن) س(, ويف )ب, د(كذا يف ) ١(

ُحتنثت((: ويف مصادر اخلرب ْ َّ َ ّمن التحنث, وهو التعبد وفعل الرب ))َ ِ  ).حنن, حنث(انظر اللسان . ُّ
 . ))ًأربعا منه((حترف يف النسخ إىل ) ٢(

ْ وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد سبقت إىل  ))أمحد بن سليم((): ب, د, س(يف النسخ الثالث ) ٣( َ
 .كتاب الزبري بن بكار

 ).٦٢٨ (١/٣٥٥مجهرة نسب قريش ) ٤(

 . ومجهرة نسب قريش)د(, واملثبت من ))أيب هاشم((): ب, س(يف ) ٥(

 . ومجهرة الزبري)د(, واملثبت من ))فخدجية((): ب(, ويف ))خدجية((): س, ك(يف ) ٦(

وأسانيد مماثلة يف التاريخ, ) د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))عبد الوهاب بن أيب خيثمة((): ب, س(يف ) ٧(
, وهو عبد الوهاب بن عيسى  بن ) ط دار الغرب١٢/٢٨٧ (١١/٢٨ مدينة السالموترمجته يف تاريخ 

 .مات يف شعبان من سنة تسع عرشة وثالث مئة. عبد الوهاب بن أيب حية أبو القاسم وراق اجلاحظ

 .١/٩٥املغازي ) ٨(

 
 
 
 
 

ــي هاشــم[ ــه بن إعانت
 ]وهم يف شعب مكة

 

 

 

هبته زيد بن حارثـة[
 ]لعمته خدجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َاهن: زام يقولِكيم بن حَوكان ح  َلَ قات:)١(أقولو ٰ أسعىُ فجعلت, بدرَمنا يومَزْ
 وما : قال حكيم. لكام هوَ النهارَّ إن واهللاِ, النهار قد ذهبّم أنُزعَ ي, احلنظليةَاهللا ابن

َ أن يأيت)٢(ُّبِحُ أَّذاك يب إال  اهللا ُبيدُ ع)٤(ً حكيام)٣(دركُيف . القومُبَ طلاَّ عنُقرصَ فيُ الليلِ
ِ فامحْلِ انز: الرمحن ألخيهُ فقال عبد, هلامٍلَام عىل مجَّ العوابنا الرمحن ُوعبد  − ل أبا خالدْ

 قال . يب كام ترَةَلْجُه ال رَّ إن:بيد اهللاُ فقال ع− )٥( بهَةَلْجُ ال رَ أعرجًوكان عبيد اهللا رجال
 ْ وإن,يالناِنا من عفَّلَا خفانا مَك متنا ْ إنً رجالُلِحمَن َال, أّدُ بُ منهْن واهللا إ:عبد الرمحن

َشنا محِع  فكانوا يتعاقبون ,الهَ فحم,جَ الرمحن وأخوه وهو أعرُل عبدَزَ فن!ناَّلَل كَ
 كان )٧(ا ماً ههنا أمرُ واهللا لقد رأيت:ان قالَرْهَّالظِّر َمِ من مكة فكان ب)٦(ناد َّ فلام;لَاجلم

 فلم , ههنا)٨(ترُنحا ًزورَج َّ إن,ةَّليَظْنَ احلِ ابنُه شؤمَّ ولكن,يْأَ له رٌدَ أحِخيرج عىل مثله
م ُيتَضَنا مَمو وقَ رأيناكْ ولكن, قد رأينا ذلك: فقال. من دمهاُهَ أصابَّ إالٌاءَبِ خَيبق
 . معكمٌ لنا أمرْ فلم يكن.ينا معكمَضَفم

 عن ,)١٠( بن عبدعن عبد الرمحن بن حممد , فحدثني أبو إسحاق:)٩(قال الواقدي
                                           

 .واملغازي) ب, د(ُّ, وأثبته من )س, ك(سقط من  »أسعى و«: قوله) ١(

ُإال حبا((: يف املغازي) ٢( َّ(( . 

 .واملغازي) د(يدرك, واملثبت من ) ب, س(يف  )٣(

 ., واملثبت من املغازي»حكيم«: )ب, د, س(يف النسخ الثالث ) ٤(
 ).٥( ح ٢١انظر صفحة ) ٥(

 .واملغازي) د( واملثبت من ))رمنا((): ب, س(يف ) ٦(

 .واملغازي) ب, س(واملثبت من  ))ههنا إحراما((): د(يف ) ٧(

ّصحفت اللفظة يف النسخ) ٨(  . الثالث, واملثبت من املغازيُ

 .١/٦١املغازي ) ٩(
 ))عبد الرمحن بن حممد بن عيد وسعيد((): د(ويف ) ب, س(من  ))عبد عن((سقطت كلمتا ) ١٠(

الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد  , وهو عبد))املغازي((وكالمها تصحيف, واملثبت من 
ّالقاري, ترجم له املؤلف يف  ِ٤١/٣٤٩. 

ــع[ ــدرا م ــهوده ب ًش
ـــه املـــرشكني وروايت

 ]للهزيمة
 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٢٥

 ; من اخلريِ به اهللا تعاىلَ أرادَامـِ ل,تنيَّر مرْهَّ من الدٌا حكيمَجَ ن: قال,بِّسعيد بن املسي
َّذر ويس فقرأ ,ريدونهُلوس يُ من املرشكني وهم جٍرَ عىل نف اهللا ُج رسولَخر َ)١( 

 َ يومَ احلوضَدَرو و,كيمَ حَّتل إالُ قَّ منهم إالٌت رجلَلَ فام انف,عىل رؤوسهم الرتاب
 .ٌ إال حكيم,تلُ قَّ إالٌدَ أحٍ يومئذَ احلوضَدَ فام ور,بدر

 ُكيم بنَ منهم حَدوا احلوضَ من قريش حتى ورٌرَ نفَ وأقبل: قالوا:قال الواقدي
ْحتام فأراد املسلمون َزِح دوا َرَفو ))ْمُوهُعَد(( : ُّ فقال النبي− همَدْرَيعني ط − )٢(ْمُهَيئِلَ
 . ما كان من حكيم بن حزامَّ إال,تلُ قَّ إالٌ فام رشب منهم أحد; فرشبواَاملاء

 . هو ابن أيب عبد اهللا:أبو إسحاق
 بن ]أ/٢٢٤ [ أنبأنا أبو جعفر: قاال,)٣( وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن,أخربنا أبو غالب أمحد

 عن , نا حممد بن فضالة,)٤(ارَّكَبري بن بُّ نا الز,سليامن أنا أمحد بن , أنبأنا أبو طاهر املخلص,ةَمِلْسُامل
 : قال, عن ابن شهاب,انَعْمِعبد اهللا بن زياد بن س

 .ج املرشكون إىل بدرَ خر)٥(ُ حيثَنيِمِعْطُزام من املِيم بن حِكَح
 : قال, من بني قيس بن ثعلبة, حدثني حسني بن سعيد بن هاشم بن سعد)٦(بريُّ وأنا الز:قال

ه إال ُبَ ال أحس: قال, عن عطاء,جْيَرُ جِ عن ابن, عن أبيه,احَّدَ سامل الق)٧( حييى بن سعيد بنحدثني
                                           

 .))املغازي((, واملثبت من  ))وحثى((: ولعل الصواب ))وحذ((): د(, ويف ))وحث((): ب,س(يف ) ١(

وهو تصحيف,  ))جتليتهم((: اللفظة يف النسخ الثالث مهملة احلروف, ولفظ املغازي املطبوع) ٢(
َحأل اإلبل واملاشية عن ): ح ل ء(ُّوأثبت ما هو أشبه بالصواب, فقد جاء يف اللسان والقاموس  َ َّ َ

ًاء حتليئا وحتلئةامل َطردها أو حبسها عن الورود وحبسها أن ترده: ً َوكذلك حأل القوم. ََ َ َ. 

, وهو تصحيف واملثبت مما سيأيت من أسانيد مماثلة ))احلسني((): ب, د, س(يف النسخ الثالث ) ٣(
 .١/٢١ومعجم الشيوخ

 ).٦٤٩ (١/٣٧٣مجهرة نسب قريش ) ٤(

مود شاكر يف مجهرة أنساب العرب يف التعليق عىل اخلرب, ويف قاله الشيخ حم. بمعنى حني: حيث) ٥(
 .قد ترد للزمان: ًهي للمكان اتفاقا, وقال األخفش: ١/١٧٦مغني اللبيب 

 ).٦٣٨ (١/٣٦٢مجهرة نسب قريش ) ٦(
 .ومجهرة نسب قريش) د(ُّ, وأثبتها من )ب, س(سقطت اللفظة من ) ٧(

نجاته من القتل يـوم[
اجتامع املرشكني عـىل

 ]قتل النبي 
 

 

 

 

ويــــوم ورد عــــىل[
ض مع املرشكنياحلو

 ]يف بدر
 
 
 
 

كــان مــن مطعمــي[
 ]املرشكني يوم بدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : من مكة يف غزوة الفتحِهِ قربَ ليلة اهللا ُ قال رسول: قال,إىل ابن عباس ُفعهَر
ْم عن الرشِهب ُأَبْرَ من قريش أٍرَفَ نَربعةَة ألَّمكِ بَّإن«  .»مم يف اإلسالَ هلُرغبأ ف,كِّ

كيم بن َ وح,مِعْطُ بن مْريَبُ وج,يدِسَاب بن أَّتَع(( : قال? اهللاَ هم يا رسولْنَ وم:قيل
 .))يل بن عمروَهُ وس,امَزِح

 ه,َيْوُّيَ عن أيب عمر بن ح, بن حممدّ عن أيب متام عيل)١(; يعنيقرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن البنا
َّ أنا مح,)٣( أنا أبو سلمة,)٢(ةَمثَيَخ أيب ُنا ابن أ,ب حممد بن القاسم الكوكبيِّأنا أبو الطي  عن ,مةَلَاد بن سَ

 , عن أبيه,هشام بن عروة
 ُهم رسولَثَ فبع,قاء أسلموا وبايعواْرَديل بن وُزام وبِكيم بن حَ أبا سفيان وحَّأن

 .م إىل اإلسالمَدعوهنَ إىل أهل مكة ي اهللا
َحيويه, أنا أبو عمر بن , حممد اجلوهري أنا أبو,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي ْ ُّ  أنا أمحد َ

 نا إبراهيم بن جعفر بن , أنا حممد بن عمر,)٤( أنا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,بن معروفا
 : قالوا, عن أبيه وغريه,حممود

ها ُّلُ ك)٥(ٌالَصِ خ: قالْه?َ يا أبَبكيكُ ما ي:هُ فقال له ابن,اًزام يومِكيم بن حَكى حَب
ُ, أما أوهلاأبكاين ُبطء فَّ ْ  َ يومُتْوَجَ ون,ها صاحلةُّ كلَ يف مواطنُبقتُ إسالمي حتى س)٦(ُ

                                           
 ).ب(, وهي مثبتة يف )د, س(سقطت اللفظة من ) ١(

ذكره .  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة ) ٢(
َ وصلنا قطع منه,,٢٠٦ابن خري يف فهرسته  واخلرب نقله . ١٣٥ و١/١٢٩ انظر موارد ابن عساكر ِ

 .٣/٤٨, والذهبي يف السري ٧/١٨٣املزي يف هتذيب الكامل 

 .ل التبوذكيهو موسى بن إسامعي) ٣(
 .٦/٥١كتاب الطبقات الكبري ) ٤(
 .وكتاب الطبقات الكبري) د(واملثبت من  ))خصايل((): ب, س(يف ) ٥(

تصحف يف النسخ الثالث, واملثبت من  ))فبطء((: وقوله) ب, س(سقط من  ))أما أوهلا((: قوله) ٦(
 .كتاب الطبقات الكبري

 
ــة[ ــن األربع ــان م ك

الــذين يربــأ النبــي 

 ]هبم عن الرشك
 
 
 
 

 له إىلبعث النبي [
 ]مكة ليدعو أهلها

 

 

 

بكاؤه عـىل خـصال[
 ]كانت منه

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٢٧

 ;يتِقَ مع قريش ما ب)١(ُعِوضُأ وال ,ا من مكةًج أبدُ ال أخر:ُ فقلت,دُحُأَيوم  وٍبدر
ريش  أنظر إىل بقايا من قِّ وذلك أين,رشح قلبي باإلسالمَ يْى اهللا أنَبْأَ وي, بمكةُفأقمت

 ِّ أين ملَتليا ي و,مِقتدي هبَ فأ,ةَّ اجلاهليِ بام هم عليه من أمر)٢(َكنيِستمسُ م,هلم أسنان
 ُ مكة جعلت  غزا رسول اهللاَّ فلام.ائناَربُ بآبائنا وكُ االقتداءَّنا إالَكَ فام أهل,)٣(مِ هبِأقتد
 يف ٌنا حممدَ يأتيْى أنَشْخ ألِّ إين, واهللاا خالدأب : فقالٍ وأتاين أبو سفيان بن حرب,رِّفكُأ

ِرسعي إىل ِ فهل أنت تاب,بِرْثَ يِمجوع نا ْجَ فخر: قال.ْمَ نع:ُ قلت?َربَ اخلُحِورتْسَنف َ
ِيف الدهم من *(  اهللا ُران إذا رسولْهَّ الظِّرَمِا بَّنُ حتى إذا ك,شاةُ ونحن مُثَّنتحد ْ َّ

َالناس, فلقي العباس بن عبد املطلب أبا سفيان, فذهب ُ َ ِ ِ به إىل رسول اهللا َ ِ,*()٤( 
 ِخربُ ال أ: وقلتُ ما رأيتُتْويَ وط,ّ عيل)٥(ُ فأغلقت, بيتيُ ودخلت, إىل مكةُفرجعت
 ِحاءْطَ ذلك بالبَه بعدُ فجئت, الناسَنَّ فأم مكة, اهللا ُ ودخل رسول.ا بذلكًقريش

 ,نيَنُ ح معه إىلُ وخرجت,ّقَ حِ ما جاء بهَّ أنُ وشهدت,هُقتَّ وصد]ب/٢٢٤ [ُوأسلمت
َحلَ فأٍه يومئذُ وسألت,ًم أمواالِانَغَ من املًى رجاالَعطَفأ  .)٦( املسألةُتْفْ

 , عن أبيه, عن هشام بن عروة,مةَلَ أنا محاد بن س, أنا يزيد بن هارون,)٧( وأنا حممد بن سعد:قال
 دخل ْنَ وم,نِفيان فهو آمُ أيب سَل دارَخَ دْنَم((:  فتح مكةَيوم  قالأن رسول اهللا 

 .))نِه فهو آمَ بابَقَ أغلْنَ وم,نِيل فهو آمَدُ بَ دارَلَ دخْنَ وم,نِزام فهو آمِكيم بن حَ حَدار

                                           
, واملثبت من كتاب الطبقات الكبري, واإليضاع ))عوال أرض((): د(ويف  ))وألوضع((): ب, س(يف ) ١(

 .ٌرضب من السري
 . ))ِّمتمسكني((: يف كتاب الطبقات الكبري) ٢(

 .والطبقات الكبري) د(واملثبت من  ))وما كنت أقتدي هبم((): ب, س(يف ) ٣(

 .والطبقات الكبري) د(, وهو مثبت يف )ب, س( ما بينهام سقط من )٭−٭()٤(
 . ))فأغلقته((: الكبرييف الطبقات ) ٥(
 .والطبقات الكبري) د(واملثبت من  ))فأحلفته((): ب, س(يف ) ٦(
 .٦/٧يف الطبقات الكبري ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

من دخل دار حكيم[
 ]يوم الفتح فهو آمن

 
 
 
 
 
 



٢٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 نا عبد اهللا بن ,)١(أخربنا أبو القاسم بن احلصني أنا أبو طالب بن غيالن أنا أبو بكر الشافعي
َاهك يوسف بن مُعت سم: قال, عن أيب برش,عبةُ نا ش, نا حممد,ارَدْنُ نا ب,حممد بن ياسني  ث عنِّدُ حي)٢(َ

 ُ قلت: قال.ً قائامَّ إالَّرِخَ ال أْ عىل أنملسو هيلع هللا ىلص اهللا َ رسولُبايعت:  قال,زامِيم بن حِكَح
ِفأبي أ, وليس عنديَني البيعُلَ يسأُ الرجل, اهللاَيا رسول َ  ما ليس ْعِبَال ت« : قال?)٣(هُعَ

 .»دكعن
 ,صِّلَخُ أنا أبو طاهر امل,ةَمِلْسُأبو جعفر بن امل  أنا: قاالاَّنَأخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا الب

 )٥(زامياك بن عثامن احلَّ حدثني حممد بن الضح,)٤(ارَّكَبري بن بُّ نا الز,أنا أمحد بن سليامن الطويس
 ,بريُّ عن عبد الوهاب بن حييى بن عباد بن عبد اهللا بن الز,حدثني املنذر بن عبد اهللا

َيتُأ ام َزِيم بن حِكَ حَّأن  ِّيِبَّ إىل الن,قاءْرَل بن وْيَدُ وب, به مع أيب سفيان بن حربِ
ا ً مجيعٍ ثم مجع بني أسد, بني أسدِ بطبيخ)٦(ًءاأعضع َنَ وص,كيمَ حَمَ فأسل, يف الفتحملسو هيلع هللا ىلص
 ُ فعزمت: قال.)٧(ًالاصا ورَ ب: قالوا? كيف تعلمونني لكم:غوا قالَرَ فَّ فلام.همَمَفأطع

هوا َّ ثم توج,مَحاهلِوا رُّدَا شْوَ أمسَّ فلام: قال.)٨( أحدَ بمكةَ الليلةُ منكمَيتِبَ يْعليكم أن
 ,دَد إال بني زهري بن احلارث بن أسَسَ بنو أْتَ فهاجر: قال.اِوا هبُّلَ حتى ح,إىل املدينة

                                           
 ٣/٤٠٢, وأخرجه أمحد يف املسند )٢٣٧ (٢٤٥, ١/٢٤٤الفوائد الشهري بالغيالنيات ) ١(

 .عن حممد بن جعفر به)  ط الرسالة١٥٣١٢ رقم ٢٤/٢٨(
 ., ومصادر اخلرب)د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))ن مؤمليوسف ب((): ب, س(يف ) ٢(
ُأبايعه((): ب, س(يف ) ٣(  .ومصادر اخلرب) د(, واملثبت من  ))ُ

 ).٦٥٣ (١/٣٧٤مجهرة نسب قريش وأخبارها ) ٤(
باخلاء املعجمة, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته يف  ))اخلزامي((): ب, د, س(يف النسخ الثالث ) ٥(

 .٣/١٦٤, وتوضيح املشتبه ٣/٣٤, واإلكامل ٧/٢٩٠اجلرح والتعديل 
 . ومجهرة نسب قريش)د(, واملثبت من ))لبصا(( إىل )ب, س( يف ظةّتصحفت اللف) ٦(

 . مجهرة نسب قريشاملثبت من, و»وامال«: يف النسخ الثالث )٧(

 .قاله الشيخ حممود شاكر. يف جواب القسم ))ال((ُيعني أن ال يبيت, حذفت : أن يبيت) ٨(

 
 

 
 

روايته حلديث بيع [
 ]ما ليس عنده 

 

 

 

إطعامــه بنــي أســد[
مجيعهم بعد إسـالمه

 ]يف فتح مكة

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٢٩

 . فرجعوا إليها)٢(ةَّيِنَّث بالٌةَبِقْصُ دار م)١(كانت له
ْن محأخربنا أبو الوفاء عبد الواحد ب  أنبأنا , حممد بن إبراهيم)٤(, نا أنبأنا أمحد بن حممود,)٣(دَ

 عن ابن , حدثني عمرو بن احلارث,بْهَ وُ نا ابن,)٦(لة بن حييىَمْرَ نا ح,)٥(يبةَتُ العباس بن قأبوحممد 
  حدثناه,بَّ وسعيد بن املسي, عن عروة بن الزبري,شهاب

 قال , ثم سألته فأعطاين, فأعطاين  رسول اهللاُسألت :ام قالَزِيم بن حِكَ حَّأن
َرضَ خَ هذا املالَّ إن,زامِكيم بن حَيا ح(( :رسول اهللا   ِ بسخاوةُهَذَ أخْنَ فم,ةَوْلُ حٌةِ

ل وال ُ وكان كالذي يأك, له فيهْكَ مل يبارٍ نفسِه بإرشافَذَ أخْنَ وم,ك له فيهِورُ بٍسْفَن
 والذي , اهللاَ فقلت يا رسول:قال حكيم.  ))َىلْفُّ من اليد السٌا خريَيْلُ العُ واليد,بعْشَي
 .نياُّ الدَقِفارُا حتى أًك شيئَ بعداً أحدُأَزْرَ ال أ]أ/٢٢٥ [,ّثك باحلقَعَب

 ْى أنَ فيأب,يه العطاءِطْعُ فيًكيامَدعو حَيق يِّدِّ الصٍ وكان أبو بكر: وسعيدُقال عروة

                                           
 ).هلم(, ويف مجهرة نسب قريش  ))له((: يف النسخ الثالث) ١(

َّبالبنية((, ويف مجهرة نسب قريش )ب, د, س(كذا يف النسخ الثالث ) ٢( ورشحها الشيخ حممود  ))َِ
ِمصقبة, من قوهلم: وقال ))ّالكعبة املرشفة((شاكر بـ  ْ  . أي قربت ودنت))أصقبت دارهم((: ُ

, وموارد ابن ٢/٦٤٦ومعجم الشيوخ ) د( تصحيف, واملثبت من وهو ))أمحد((): ب, س(يف ) ٣(
 .٢/١١٣٣عساكر 

أنبأنا أمحد بن حممود أنا أمحد بن ((): د(ويف  ))أنبأنا أمحد بن حممود حممد بن إبراهيم((): ب, س(يف ) ٤(
, وموارد ابن عساكر ٢/٦٤٦وكله تصحيف وحتريف, واملثبت من معجم الشيوخ  ))إبراهيم

 . ٦٠/٣٣٤ة ابن املقرئ حممد بن إبراهيم بن عيل يف التاريخ , وترمج٢/١١٣٣

وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته  ))حممد بن العباس بن قتيبة((): ب, د, س(يف األصول الثالثة ) ٥(
ة فيه, وهو حممد بن احلسن بن قتيبة بن زيادة أبو العباس ثلا ومن أسانيد مم٦١/٣٢٥يف التاريخ 
 .اللخمي

َبن حييى بن عبد اهللا أبو حفص التجيبي موىل بني زميلة هو حرملة ) ٦( ُ ِ يف كتابه )  هـ٢٥٠ت (ُّ
أخرجه واحلديث . ٢/٧٧٢انظر موارد ابن عساكر . أحاديث حرملة بن حييى, وهو مفقود

 . عن عمرو بن احلارث, به بإسناده)٢٦٠٣(النسائي 

 
 
 
 

 لهعطاء الرسول [
ــــتح ــــزوة الف يف غ

اليد«وروايته حلديث 
 ]»العليا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ِّ إين: فيقول عمر,ها منهَن يقبلى أَعطيه فيأبُ ثم كان عمر بن اخلطاب ي,ها منهَلَيقب
ه الذي قسم له َّض عليه حقِعرَ أِّ أين, املسلمني عىل حكيم بن حزامَكم يا معرشُدِشهُأ

 ا من الناس بعد رسول اهللا ً أحدٌ حكيمْأَزْرَقال فلم ي. )١(َى أن يأخذَ فيأبِيءَمن هذا الف
 .ِّويفُحتى ت

ة َّيِانَدْزْوُ القاسم بن عقيل األصبهانية اجل)٢( بن أمحد بن إبراهيم فاطمة بنت عبد اهللاّمُأخربتني أ
 ,ًإجازة

 –  لفظا–  األديب)٣(ّيْندَواَّسيني الرُبيد اهللا احلُا فضل اهللا بن عيل بن عَضِّثم حدثني أبو الر ح
 نا ,)٤(رباين أنبأنا سليامن بن أمحد الط,ة التاجرَيذِ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن ر: قالت,ان عنهاَاسَبق

 ,بّ عن سعيد بن املسي,ريْهُّ عن الز,رَمْعَ عن م, عن عبد الرزاق)٥(ريَبَّإسحاق بن إبراهيم الد
 : قالوا, عن أبيه, وعن هشام بن عروة,عروة بن الزبريو

 يا : فقال, فزاده,ُهَّاستقلف ,ًني عطاءَنُ حَ حكيم بن حزام يوم ُّى النبيَطْعَأ
 ,امَزِ حَ بنُيا حكيم(( : فقال له النبي .))األوىل(( : قال?ك خريِتَّ عطيُّ أي,رسول اهللا

َرضَ خَ هذا املالَّإن  ومن أخذه ,ك له فيهِورُ بٍ نفسِاوةَخَ بس)٦(ُهَ أخذْنَ فم,ةَوْلُ حٌةِ
َرشِباست ا َيْلُ العُدَ الي,عَشبَل وال يُ وكان كالذي يأك, له فيهْكَبارُة مل يَلْ أكِوءُ وسٍ نفسِافْ
ك َعثَ فوالذي ب: قال.))يِّنِوم(( : قال? ومنك يا رسول اهللا:قال ))َىلْفُّ السِمن اليد ٌخري

                                           
 ).س(واملثبت من  ))فيأبى يأخذ((): , دب(يف ) ١(

, ١٩/٥٠٤وترمجتها يف سري أعالم النبالء ) د(, وهي مثبتة يف ), سب(ظة من سقطت اللف) ٢(
 .ومل أجد هلا ترمجة يف معجم  الشيوخ للمؤلف. ٢/٥٣٧وتوضيح املشتبه 

وكله تصحيف واملثبت من ترمجته يف األنساب  ))الدواندي((): د(ويف  ))الروايذي((): ب, س(يف ) ٣(
 .٢/٨١٣ ومعجم الشيوخ للمؤلف ١٠/١٨ و٦/٥٦

 ).٣٠٧٨ (٣/١٨٨املعجم الكبري ) ٤(
وكله تصحيف, واملثبت من املعجم الكبري, وترمجته  ))الديري((): د, س(ويف  ))الديزي((): ب(يف ) ٥(

 .٥/٢٧١يف األنساب 

 . ))أخذها((: يف املعجم الكبري) ٦(

 

عرض اخلليفة عمر [
عليه عطاءه وامتناعه 
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ـــاء[ ـــتقالله عط اس
حنـني يـوم النبي 

سبب روايته حلديث
 ]»اليد العليا«

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٣١

 فكان عمر . حتى ماتًطاءَا وال عًيوانِ دْلَقبَ فلم ي: قال.اًدَ أبَكَا بعدً أحدُأَزْرَ ال أ,ّباحلق
َ حلُوهُني أدعَّنأ , عىل حكيم بن حزام)١(َكُدِهشُ إين أَّ اللهم:بن اخلطاب يقولا ه من هذا ِّقِ

 ِن أكثرِمـَ وإنه ل, فامت حني مات.اًك شيئَ وال غريَؤكَزْرَ ال أ واهللاِِّ إين: قال.ىَاملال فيأب
 .ً ماالٍقريش

 أنبأنا عبد ,)٢( حممد بن العباس, أنان بن عيلَ أنبأنا احلس,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 عن , حدثني معمر,)٤( نا حممد بن عمر الواقدي,)٣(يِجْلَّثل أنبأنا حممد بن شجاع ا,ةَّيَالوهاب بن أيب ح

 : نا حكيم بن حزام قال: قاال, وعروة بن الزبري,بّ عن سعيد بن املسي,الزهري
 ,)٥( فأعطانيهاً مئةُ ثم سألته, من اإلبل فأعطانيهاً مئةْنيَنُحِ ب رسول اهللا ُسألت

َرضَ خَ هذا املالَّإن ,زامِ حَ بنُيا حكيم(( : اهللا ُثم قال له رسول  ُهَ أخذْنَ فم,ةَوْلُ حٌةِ
َرشإ بُهَ أخذْنَ وم,)٦(ك له فيهِورُ بٍ نفسِبسخاوة  وكان كالذي ,ك له فيهَبارُ مل يٍاف نفسْ

 فكان :قال .))ولُعَ تْنَمِ بْأَدْ واب,َىلْفُّ السِ من اليدٌا خريَيْلُ العُ واليد,عَشبَل وال يُيأك
 فكان عمر بن اخلطاب .اًك شيئَا بعدً أحدُأَزْرَ ال أ,ّ باحلقكَعثَ والذي ب: يقولٌحكيم

شهدكم عىل حكيم أين ُ إين أ,ا الناسُّ أهي: فيقول عمر;هَى أن يأخذَ فيأبِيدعوه إىل عطائه
 .هَ فيأبى أن يأخذِ إىل عطائهُأدعوه

                                           
 .لكبري, وهو تصحيف, واملثبت من املعجم ا ))أنشدك((): ب, د, س: (يف النسخ الثالث) ١(

وهو تصحيف وحتريف, واملثبت من  ))أنبأنا احلسني بن عيل بن حممد بن العباس((): ب, س(يف ) ٢(
, وترمجة أيب حممد احلسن بن عيل اجلوهري يف ٢١ّوأسانيد مماثلة يف التاريخ, وما تقدم ص) د(

, وموارد ١/٩٢, ومعجم الشيوخ للمؤلف ١٨/٦٨, وسري أعالم النبالء ٣/٣٧٩األنساب 
 .٢٥٦, ١/٢٥٥ن عساكر اب

, ١/١٦٨, والتبصري ١/٤٥٣وهو تصحيف, واملثبت من اإلكامل » البلخي«: يف النسخ الثالث) ٣(
 . من هذا اجلزء٥١٥, وإسناد مماثل ص٥٦٣وتقريب التهذيب 

 .٣/٩٤٥املغازي ) ٤(
ًثم سألته مئة فأعطانيها((: كذا يف النسخ الثالث, ويف املغازي زيادة) ٥( ُ(( . 
 .واملغازي) س(واملثبت من  ))فيها((): ب, د(يف ) ٦(
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٣٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : قال,نادِّ ابن أيب الز]أ/٢٢٦[  نا, ونا حممد بن عمر:قال
َتركوىل ثم ُ األَ حكيم املئةَأخذ َ. 

 نا عبد الدائم بن :)١(ال قا, وأبو املعايل ثعلب بن جعفر الرساج,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 نا أمحد بن ,يِتْفِّاب الزَّ أنا أبو العباس عبد الوهاب بن عت, أنبأنا عبد الوهاب الكاليب,انَّاحلسن القط
ِأيب احلواري َ  :قال رسول اهللا : زام قالِيم بن حِكَ عن ح,بيه عن أ, نا هشام,)٣( نا أبو معاوية,)٢(َ

 ,طبَ من حًةَمْزُب حِحتطَل فيَ ثم يأيت هذا اجلب,ُهَلُبْحَكم أُدَ أحَ يأخذْنَأل((
َ له من أن يأيتٌها خريَ ثمنُعها ويأكلي فيب,وقُّ ثم يأيت الس,لها عىل ظهرهِفيحم  ً رجالِ
 : فقلت.))َىلْفُّ السِ من اليدٌيا خريْلُ العُ واليد,اهَنْيَنا أعطَ سألْنَ وم;عهَنَ مْ أمُ أعطاه,هَلَفيسأ

 .))ومني(( : قال? ومنك,يا رسول اهللا
َال جر : فقلت:قال حكيم  من العرب ٍ رجلِ يدَ يدي حتتُ ال تكون واهللاِ,مَ

 .اًك أبدَبعد
نبأنا  أ, أنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر,أخربنا أبو القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد

َّ نا عيسى بن مح,تيبةُ نا حممد بن احلسن بن ق,)٤(أبو بكر بن املقرئ  ,ّري بن األشجَكُ عن ب,يثَّ أنا الل,ادَ
 ,عن الضحاك بن عبد الرمحن بن خالد

                                           
وأسانيد مماثلة يف التاريخ ) د( واملثبت من »... نا عبد  الدائم نا عبد الوهابقاال «): ب,س(يف ) ١(

 .٤٦/٥٠٠ و٤٠/٩٥ و٣٣/٤٢٥منها 
واألسانيد ) د(وكالمها تصحيف, واملثبت من  »اخلوارزمي«): س(ويف  »بن اجلوازي«): ب(يف ) ٢(

 .ثلة يف احلاشية السابقةاملام
 التي يروهيا عن »نسخة أيب معاوية«يف , ) هـ١٩٥ت ( أبو معاوية هو حممد بن خازم الرضير (٣)

وقد ذكره ابن حجر يف . ٧١١, ٢/٧١٠هشام بن عروة, وهي مفقودة, انظر موارد ابن عساكر 
 .عن أيب معاوية به) ٩٣٥ (٥/٥٩٨املطالب العالية 

, ويرويه املؤلف من ) هـ٣٨١ت  ( املعروف بابن املقرئن إبراهيم بن عيلحممد بهو أبو بكر ) ٤(
واحلديث أخرجه . ٢/١١٣٤انظر موارد ابن عساكر .  الليث بن سعدأحاديثطريقه يف 

 .بإسناده عن الليث به) ٣١١٢ (٣/١٩٧الطرباين يف املعجم الكبري 

 

 

 

 

 

 

 لهحث الرسول [
عىل العفة واالعـتامد

 ]عىل النفس

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٣٣

 : فقال فأتى رسول اهللا ,اتصيبُني فأَنُ يوم حْنيَسَ بفرَزام أغارِكيم بن حَ ح)١(أن
 فقال , ثم استزاده فزاده,ه فزادهَ ثم استزاد.اهللا فأعطني يا رسول ,سايَرَصيبت فُأ

َرضَ هذا املال خَّ إن,امَزِيم بن حِكَيا ح(( :رسول اهللا   َ الناسَ سألْنَ وم,ةَوْلُ حٌةِ
 .))عَبْشَ ال يِلِ والسائل كاآلك,هْوَأعط

ن حممد بن العباس, أنا أمحد ب] ب/١٢٨[, أنبأنا أخربنا أبو بكر الشاهد أنا احلسن بن عيل
ْمعروف, نا احلسني بن الفهم, نا حممد بن سعد ْ, نا حييى بن خليف بن عقبة, نا ابن عون, عن حممد )٢(َ َ ُْ َ ُ

 :قال
ُّأيت النبي  َ ِ ُبامل, فأتاه رجل فسأله, فحثا له َ َ َُ ٌ . َنعم: ? فقال»ُأزيدك«٭: ثم قال ِ
َفحثا له, ثم قال . نعم: ? قال)٤( »ُدكأنزي«: )٣(٭فحثا له ثم قال. نعم: ? قال»ُأنزيدك«: َ

َأبق ملن بعدك«: قال. فحثا له ْ َِْ ِ َثم أتاه حكيم بن حزام فأراد أن حيثي له, فقال: قال. »َ ِ ِ ِْ َ  يا: َ
ُرسول اهللا أخذه خري أم تركه? قال ْ َْ َ ٌَ ُ ُ ْ ُال, بل تركه«: َ ْ َ ْ ُفرتكه ثم قال. »َ َ َواهللا ال أقبل عطية : َ َّ ِ َ ُ

َأحد بعدك ٍ. 
 أخربين ,)٥( أنا حممد بن عبد اهللا احلافظ, عن أيب بكر البيهقي,اوي وغريهَرُلفأنبأنا أبو عبد اهللا ا

 : مالك قالي حدثن,بْهَ وُ نا ابن,لةَمْرَ نا ح, نا إبراهيم بن معقل,أمحد بن سهل الفقيه
ق َّ فتصد,فةَّ يف املؤل اهللا ُ رسولُزام أخرج ما كان أعطاهِكيم بن حَ حَّبلغني أن

                                           
,  ومل أجد للضحاك بن عبد الرمحن ٣/١٩٧ومعجم الطرباين ) د(واملثبت من  ))بن((): ب, س(يف ) ١(

الضحاك بن عثامن بن عبد اهللا بن : ابن خالد ترمجة فيام بني يدي من مصادر, فلعل الصواب فيه
 .٢٣٤ونسب قريش للمصعب ) ٦٩٤ (١/٤٠١خالد بن حزام, انظر مجهرة نسب قريش 

 .٦/٥٢كتاب الطبقات الكبري ) ٢(
وكتاب الطبقات ) ب( تصحيف وحتريف, واملثبت من وفيهام) د, س( ما بينهام سقط من )٭−٭() ٣(

 .ٌوفيه خالف يسري

 ).ب(, واملثبت من ))أتريدون((): س, ك(يف ) ٤(
اجلامع لذكر األئمة «يف كتابه )  هـ٤٠٥ت  (هو أبو عبد اهللا احلافظ حممد بن عبد اهللا احلاكم) ٥(

 .٣/١٧٥٤موارد ابن عساكر وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر » ار املزكني لرواة األخباراألعص

 

وم حنـنيـالؤه يــب[
له ووعظ الرسول 

 ]بالعفة
 
 
 
 

عزمه عىل االمتنـاع[
من أخذ عطـاءه مـن

 ]أحد
 
 
 
 

كــان حكــيم مــن[
 ]املؤلفة قلوهبم

 
 
 
 
 
 



٣٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .)١(همَبذلك بعد
 أنا عيل بن , أنا حممود بن عمر بن جعفر, أنا عاصم بن احلسن,أخربنا أبو حممد بن طاوس

 )٢(صْخَّ نا عتبة بن سعيد بن الر, حدثني القاسم بن هاشم, أنبأنا ابن أيب الدنيا,الفرج بن عيل
 , عن حكيم بن حزام,هريُّ عن الز− ريَّقَوُ يعني امل−  نا الوليد بن حممد, احلميص]أ/٢٢٦[

 فكان .))اًا شيئً أحدْال تسأل(( : قال? اجلنةُلِدخُ ما ي: اهللا َأنه سأل رسول
 . بهُأَّ يتوضًناوله ماءُ وال تً ماءُهَيِسقَ أن ت)٣(َخادمه ُكيم ال يسألَح

 د اهللاي أنا أبو بكر حممد بن عب, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
ِّبن الشخري, ناا٭ ِّائي, نا جدي, أنا سفيان, عن هشام بن َرَجْرَاح اجلَّجعفر بن أمحد بن حممد بن الصب ِّ َ

 :زام قالِكيم بن حَعن أبيه عن ح, )٤(٭عروة
 ?رْجَ هل يل فيهم من أ: رسول اهللا ُ فسألت,ا يف اجلاهليةًرَّرَحـُم َأعتق أربعني

 .»ق منكَبَ عىل ما سَأسلمت« :قال
 أنا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر,بِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,صنيُأخربنا أبو القاسم بن احل

 : عن حكيم بن حزام قال,ا عن أبيهً هشامُ سمعت:رئ عىل سفيانُ ق:)٥( قال, حدثني أيب,أمحد
ق َبَ عىل ما سَأسلمت(( : فقال رسول اهللا .اًرَّرَحـُ يف اجلاهلية أربعني مُأعتقت

 .)٦())ْريَلك من خ
                                           

 كالمها ٨/١٨٠, والقرطبي يف تفسري سورة التوبة ٢/٥٢٧ذكره ابن العريب يف أحكام القرآن ) ١(
 .رواه من بالغات مالك

, وتاريخ ١٩/٣٠٦, وهتذيب الكامل ٤/٤٠بالسني املهملة, انظر اإلكامل  ))َّالرخس  ((: ويقال) ٢(
 .٤/١٦٥, وتوضيح املشتبه ١٦/٢٧٥اإلسالم 

والوايف بالوفيات, واحلديث فيه ) د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))جارته((): ب, س(يف ) ٣(
 . يف ترمجة حكيم١٣/١٣١

 ).د(وهو مثبت يف ) ب,س(سقط ما بينهام من ) ٭−٭() ٤(
 ).٢٤/٣٤٢ط الرسالة  (٣/٤٣٤مسند أمحد ) ٥(
 ).ب, س(تكرر يف  ))سبق لك من خري((قوله ) ٦(

 

 

 

 

 

 

سؤاله للرسـول [

عام يدخل العبد اجلنة
 ]وجوابه

 

 

ًأعتق أربعني حمـررا[
 ]يف اجلاهلية

 

 

احلديث السابق من[
طريــق ابــن ســعد يف

 ]الطبقات



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٣٥

 أنبأنا , أنبأنا سعيد بن أمحد بن حممد: قالت, أم البهاء فاطمة بنت حممد بن البغداديأخربتنا
ِاد بن الرسَّنَ نا ه,اجَّأنا أبو العباس الرس, )١(ديَلْخَأبو حممد امل  عن أبيه , عن هشام, نا أبو معاوية,ّيَّ

 :عن حكيم بن حزام قال
َّحتن أُا كنتً شيئ)٢(َرأيتأ , يا رسول اهللا:ُقلت َ  : قال هشام? به يف اجلاهلية)٣(ُثَ

َّأتربيعني  َ  يا : ُ فقلت.))ف لكَلَ ما س صالح عىلَأسلمت(( : فقال رسول اهللا .)٤(ِ بهُرَ
 وكان .هَلْثِ تعاىل يف اإلسالم م هللاُِ صنعتَّه يف اجلاهلية إالُا صنعتً شيئُعَدَ ال أ,رسول اهللا

 َ وساق يف اجلاهلية مئة,بةَقَ رَها مئةَسالم مثل وأعتق يف اإل,بةَقَ رَ يف اجلاهلية مئةَقَأعت
 .نةَدَب

 عن حكيم بن , عن أبيه, عن هشام بن عروة, أنبأنا سفيان,قال وأنبأنا حممد بن الصباغ
 : قال,حزام

 : قال?رْجَ من أَّ هل فيهن: َّ النبيُ فسألت,ا يف اجلاهليةًرَّ أربعني حمرُأعتقت
 . ))ق لكَبَ عىل ما سَأسلمت((

 نا عبد الدائم بن احلسن : قاال, وأبو املعايل ثعلب بن جعفر,بن حممد نا أبو حممد هبة اهللاأخرب
 ,)٥( نا أبو معاوية,ّيِارَوَ نا أمحد بن أيب احل, نا عبد اهللا بن عتاب, نا عبد الوهاب بن الوليد,القطان

 : قال, عن حكيم بن حزام, عن أبيه,حدثنا هشام

َّربَتي يعني : قال هشام−  به)٦(ثَّنَحت أُا كنتًشيئ َرأيتأ , يا رسول اهللاُقلت  −  بهُرَ
                                           

َ وهو أبو حممد احلسن بن أمحد بن حممد بن خملد )د(واملثبت من . ))أبو املخالدي((((): ب, س(يف ) ١( ْ َ
 .١١/١٨٧بن شيبان املخلدي, ترمجته يف األنساب ا

, والبيهقي يف )٢٥٣٨(, وهو موافق لرواية البخاري )د(واملثبت من  ))رأيت((): ب,س(يف ) ٢(
 .لرسي بهواخلرب فيه من طريق هناد بن ا. معرفة السنن واآلثار

ّصحفت اللفظة يف النسخ الثالث) ٣( ُالتعبد, يقال: ُّومعنى التحنث. ُ َّحتنث فالن: ُّ َ ًإذا فعل فعال : َ
ْخيرج به من احلنث, وهو الذنب واإلثم ِ  ).٢٣١(جامع األصول رقم . ُ

ِأي أطلب به: أتربر به) ٤( ُّ الرب واإلحسان إىل الناس, والتقرب إىل اهللا تعاىلِ َّ  ).برر (النهاية. ِ

 ).٣ ( ح٣٢صيف نسخته, انظر أبو معاوية هو حممد بن خازم الرضير, ) ٥(
 .بإمهال احلروف) د(, وهي يف )ب, س(تصحفت العبارة يف ) ٦(

 

 

 
ـــث يف[ ـــان يتحن ّك

 ]اجلاهلية
 
 
 
 

 

 ]ًأعتق أربعني حمررا[
 
 

 

 

ــسابق مــن[ اخلــرب ال
 ]طريق آخر

 
 
 
 
 
 



٣٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ُعَ ال أد, يا رسول اهللا: فقال,»ف لكَلَ ما سِ عىل صالحَأسلمت« :فقال رسول اهللا 
 َ يف اجلاهلية مئةَقَ وكان أعت.هَ مثل هللاِِه يف اإلسالمُة إال صنعتَّه يف اجلاهليُا صنعتًشيئ
 فساق يف اإلسالم ,نةَ بدَ مئةِ يف اجلاهليةَ وساق,بةَ رقَها مئةَ فأعتق يف اإلسالم مثل,رقبة
 .نةَمئة بد

 حممد بن ]ب/٢٢٦ [ أنا أبو جعفر: قاال,اَّنَ وأبو عبد اهللا حييى ابنا الب,أخربنا أبو غالب أمحد
 بن معاذ  حدثني عبد اهللا,)١( نا الزبري بن بكار, أنبأنا أمحد بن سليامن, أنبأنا حممد بن عبد الرمحن,أمحد
 : قال, عن حكيم بن حزام, عن عروة بن الزبري,هريُّ عن الز,رَمْعَ عن م,اينَغَّالص

َحتَ أُ كنتَءشياأ َ أرأيت, يا رسول اهللا:ُقلت ُنثَ  ,ٍقةَن صدِ م, هبا يف اجلاهليةَّ
 عىل ما َأسلمت« : فقال رسول اهللا : قال?رْن أجِ هل فيها م;ٍمِحَ رِةَلِ وص,ٍتاقةَوع
 .»ْريَمن خف َلَس

ِّقربُأخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عيل بن عمر بن عثامن الرشوطي وأبو منصور م َ)٢( 
 نا ,نيْطُقَ أنا أبو احلسن الدار,بن املأمونا أنا أبو الغنائم : قاال,بن احلسني بن احلسن املقرئ ببغدادا

ِ نا أبو معاوية الرض,قيَرْوَّ بن إبراهيم الد)٣(, نا أمحدأبو حامد حممد بن هارون  , نا هشام بن عروة,يرَّ
 : قال, عن حكيم بن حزام,عن أبيه

َ, أرأيت أشياء يا رسول اهللا:قلت ُحتنث أُ كنت)٤(َ َّ َ  : قال هشام− ةَّا يف اجلاهليِ هبَ
ح ما ِ عىل صالَسلمتفقد أ« : فقال رسول اهللا − ا إىل اهللا تبارك وتعاىلِ هبُبَّأتقر
 هللا تعاىل ُ جعلتَّه يف اجلاهلية إالُا صنعتً شيئُعَ ال أد,يا رسول اهللا قلت :قال. »فَلَس
 .ه يف اإلسالمَمثل

ابن  وساقه . فلم أفهمه كام أريد: قال أبو معاوية يف هذا احلديث:قيَرْوَّقال الد

                                           
 ).٦٣٧ (١/٣٦٢مجهرة نسب قريش وأخبارها ) ١(

 .١٢/٧٥واألنساب ) د(, واملثبت من )ب, س(تصحف االسم يف ) ٢(

 ).د(من ّوأثبته ) ب, س(سقط من  ))نا أمحد ((: قوله) ٣(
 ).د(, وهو يف )ب, س(سقط من  ))أرأيت أشياء((: قوله) ٤(

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ىل عـــىل نفـــسه أنآ[
 يف اإلســالميــصنع

من الرب مـا صـنعه يف
 ]اجلاهلية

 

 

 

احلديث السابق من[
 ]آخرطريق 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٣٧

 وأعتق يف اإلسالم ,بةَقَ وكان أعتق يف اجلاهلية مئة ر.ء يف يشَّكُشَهبلول إىل آخره فلم ي
 . بدنةَئة ويف اإلسالم م,نةَدَ وساق يف اجلاهلية مئة ب, مئة رقبةمثلها

 أنبأنا أبو ,ةَمِلْسُ أنا أبو جعفر بن امل: قاال,اَّنَالب ا عبد اهللا حييى ابن وأبو,محدأأخربنا أبو غالب 
 , عبد اهللاب بنَصعُي مِّ حدثني عم,)١(ارَّكَ أنبأنا الزبري بن ب, أنبأنا أمحد بن سليامن,صِّلَخُطاهر امل

 أن , عن أبيه, عن هشام بن عروة,ادَنِّ عن عبد الرمحن بن أيب الز,اميَزِحدثني الضحاك بن عثامن احل
 :حكيم بن حزام قال

 ُ ومحلت,بةَقَ رَ يف اجلاهلية مئةُ أعتقتِّ إين, يا رسول اهللا: لرسول اهللا ُقلت
 فهل , بعريِ عىل مئةُ ومحلت,بةَرق َ يف اإلسالم مئةُ وأعتقت,اِ هبُثتَّنَ حت, بعريِعىل مئة

 فقال رسول اهللا − ل ذلك يف اجلاهليةَ يعني ما فع−? ا يا رسول اهللاًرْتر يل يف ذلك أج
: ))لكَىضَ عىل ما مَأسلمت ((. 

 .اثَنْحَ األُتْبَنَت; اجُتْثَّ حتن:)٢(الزبريقال 
ِ أنا أبو حممد الرص)٤( السمرقندي قاال)٣(وأبو القاسم بن أخربنا أبو منصور بن خريون  ,ينيِيفَّ

 حدثنا أبو : قالت,ة السالم بنت أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة القايضَمَ أخربتنا أم الفتح أ:قال
 أنا أمحد بن عبد اهللا بن عيل بن − اً لفظ– ارَدْنُبكر حممد بن إسامعيل بن عيل بن النعامن بن راشد الب

 من أهل ٍ عن شيخ,نيِصَ عن أيب ح, حدثنا سفيان,ي نا عبد الرمحن بن مهد,وفُجْنَسويد بن م
ِ حكيم بن حزامعن٭ ,املدينة َ: 

ً, فاشرت أضحية بدينارةَّيِحْضُأ به  لهً دينارا, فاشرتأعطاه ِّ النبي َّنأ ُ ,
َن, ثم اشرت أضحية بدينار, فجاء بأضحية ودينار, فتصدقْيَ بدينارَفباعها ًَّ   ُّ النبيٍ

َبالدينار, ودعا له  . بالربكةَ

                                           
 ).٦٥٤ (١/٣٧٥مجهرة نسب قريش وأخبارها ) ١(

 .يس قول الزبري يف مجهرة نسب قريشل) ٢(

 ).ب(ليست اللفظة يف ) ٣(
 . ))قال((): ب(يف ) ٤(

 

 

 
 
 
 

احلديث السابق من[
طريق الزبري يف مجهرة

 ]نسب قريش
 
 
 
 

 
 

 

 

ــــــحية[ رشاؤه أض
 ودعاؤه لـهللنبي 

 ]بالربكة يف جتارته
 
 
 
 



٣٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ٍ, عن سفيان, عن أيب حصني, عن شيخ من أهل املدينة,)١(رواه أبو نعيم ِ َ 
رب : ارتهِك له يف جتَبارُ يْعا له أنَ ود: قال– ًالَرسُ م– زامِ حكيم بن حَثَبع :)٢(قال٭

 .بارك له فيها
 نا ,)٣(ليامن أنا أمحد بن س, أنا أبو طاهر, أنا أبو جعفر: قاال,أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا

 : قال,واينْرَ بن عبد الرمحن امل)٥(مدحم حدثني ,)٤(أيب بكربري بن ُّالز
 .زامِكيم بن حَ بيد حُادةَفِّجاء اإلسالم والر

 جاء اإلسالم ويف يد حكيم : قال,ب بن عبد اهللاَصعُي مِّ وحدثني عم:)٦(قال
ّ الرب عىلُّضَ وحي,مِحَّل الرِصَ وي, املعروفُ وكان يفعل,ادةَفِّالر  يف ً عاش ستني سنة.ِ

 .اإلسالم
 والندوة يف يد حكيم بن )٨(ُفادةِّي أن اإلسالم جاء والرِّ وأخربين عم:)٧(قال

 .رْدَ بَاين يومَّجَ ال والذي ن: يقولَمَ أسلُلف حيثَ بن حزام إذا حُ وكان حكيم.حزام
                                           

 . عنه٦/٥٣ الطبقات الكبري ُ أبو نعيم هو الفضل بن دكني, واخلرب أخرجه ابن سعد يف )١(

, ٧/٢٣٨وخمترص ابن منظور ) د(, واستدركته من )ب, س(ما بينهام سقط من ) ٭−٭() ٢(
 .ومصدر اخلرب

وكالمها تصحيف,  ))أنا أمحد بن سليم ((): د(, ويف  ))أنا أمحد بن سامل بن سليامن ((): ب, س(يف  )٣(
 بن سليامن بن داود بن حممد بن أيب العباس واملثبت من أسانيد مماثلة يف التاريخ; وهو أمحد

, )ط دار الغرب (٥/٢٨٩ترمجته يف تاريخ بغداد ). هـ٣٢٢−٢٤٠(الطويس, أبو عبد اهللا 
 .٦/٤٠٥والوايف بالوفيات 

 ).٦٢٤ (٣٥٤, وأبو بكر كنية أبيه, واخلرب يف مجهرة نسب قريش, واخلرب فيه َّ بكاربري بنُّالزهو  )٤(
 ., ومجهرة نسب قريش)د(, واملثبت من  ))محدأ ((): ب, س(يف  )٥(
 ).٦٣١ (٣٥٦مجهرة نسب قريش ) ٦(
 ).٦٣٩ (٣٦٣مجهرة نسب قريش ) ٧(
 ., وليست اللفظة يف مجهرة نسب قريش ))والعرافة((): ب(قبل اللفظة يف ) ٨(

احلديث السابق من [
 ]طريق آخر

 

 

 

 

كانــت الرفــادة بيــد[
 ]حكيم يف اجلاهلية

 

 

حلفــه بنجاتــه يــوم[
 ]بدر



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٣٩

 من ٌأحد لندوة ا)٢( دار مل يدخل: عن أبيه قال,اكَّ وأخربين حممد بن الضح:)١(قال
 ُه دخلها وهو ابنَّ فإن,زامِكيم بن حَ حَّ إال, للمشورة حتى يبلغ أربعني سنةٍقريش
 . سنةَ عرشة)٣(َمخس

 .ً الذين محلوا عثامن بن عفان ودفنوه ليالِرَ النفُوهو أحد
و طاهر  أنبأنا أب,مةِلْسُ امل)٤( أنبأنا أبو جعفر بن,أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل

 , السهمي)٦(ومة بن عمرَامِ حدثني ع,)٥( نا الزبري بن أيب بكر, أنبأنا أمحد بن سليامن الطويس,الذهبي
 :ب قالّ سعيد بن املسي أبيه, عن عن, بن عبد امللك الريبوعي)٧(رَّوَسُمعن 

ْ ابن الربنكا  , معهُ وكان يسمر,ثيهِّدُ احلكم وحمِ بنَيثي من جلساء مروانَّصاء اللَ
َنيَوقد ب هللاال م قالوا فَءْيَذكروا عند مروان الفف  ُه عمر بنَضعَ فو,هَمْسَق )٨( اهللاَُّ

 , شاءْنَه فيمُمِقسَ ي, املؤمنني معاويةِ أمريُ مالُ املال: فقال مروان.هَعِاضَوَاخلطاب م
َّممه ُعَمنَوي  . فيهٌيبِصُ فهو مٍء فيه من يشٰ وما أمىض, شاءنِ

ْ الربُفخرج ابن  قال . مروانِ بقولُهَ فأخرب, بن أيب وقاص)٩(َ سعدَيِقَفل ,صاءَ
دي ثم ُضَ فرضب ع, املسجدُريدُ بن أيب وقاص وأنا أُ سعدنيَيِقَ فل:بّسعيد بن املسي

                                           
 ).٦٥٧ و٦٥٦ (٣٧٦, و)٦٢٥ (٣٥٤مجهرة نسب قريش ) ١(
 ).ب, س(سقطت اللفظة من  )٢(
 ).ب, س(لفظة من سقطت ال) ٣(

 ).ب(ليست اللفظة يف ) ٤(

 ).٦٣٤ (٣٥٧مجهرة نسب قريش  )٥(
 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من ))عاممة بن عمر((): ب, س(يف ) ٦(
واملثبت من مجهرة نسب قريش,   وكله تصحيف,))مسعد((): د(ويف  ))مشهور ((): ب, س(يف  )٧(

َمسور((: ووقع فيه ْ َّمسو((, والصواب ))ِ َ  .٤/١٢٨٦, وتبصري املنتبه ٧/٢٤٥ انظر اإلكامل ))رُ
 .ومجهرة نسب قريش) د(سقط وحتريف,واملثبت من ) ب,س( يف )٨(

 .سعيد): ب, س(يف ) ٩(

 

ــدوة[ ــه دار الن دخول
 ]قبل األربعني

 

 
 

 

 
 

دخول حكـيم عـىل[
جملس ملروان بعـد أن

عنـده سـعد بـنكان 
أيب وقاص, وروايتـه

 ] جر يف بدرملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ِ بنَ حتى دخلنا عىل مروان,ريدُ معه ال أدري أين يُ فخرجت.ت يداكَبِرَني تْقَ احل:قال
 , مع سعدُ كنتِّ أينُ مروانَ يعلمَّئالِ لُ وجلست,ي لهِتَبْيَا هً شيئْبَ فلم أه,هَم دارَكَاحل

ّيا مري :مِّلَسُ أن يَ دخل عليه قبلا ملٌفقال له سعد َ  ُ املال مالَّم أنُزعت الذي َ أنت,ُ
 ُ مالَ املالَّ الذي تزعم أنَ أنت: قال?كَ أخربْنَ وم,ُ ما قلت: فقال مروان?معاوية
ْ, فمه? ذاكُ وقلت: قال?معاوية ْ فمه?كل ذُ فقلت: ذلك عليه فقالَدَّ فردَ ها َدَّدَ فر: قالَ

ْ, فمه?كل ذُ فقلت: قال,عليه الثالثة  وزال , يدعو)١( فرفع يديه إىل اهللا تبارك وتعاىلَ
ْ يديه,َكَ فأمسُ فوثب إليه مروان,ْنيَبِكْنَ ما بني املَ بعيد,َرَ وكان أشع, عنهُرداؤه  : فقالَ

 قال . كذلكُ فليس األمر,اهنْبِكَ فرٍنا عىل أمرَلتَك محَّ إن,يخا الشُّك أهيَي يدِّنَ عْفُفْكا
رد هذه َفْنَستجاب يل أوتُو عليك حتى يُعْ أدُ ما زلت)٢(ْعِنزَ مل تلوا واهللا َ أم:سعد
 .فةِالَّالس

ْ يف جمُّتَبَ ثٌفلام خرج سعد ه قال هذا هلذا َنْوَ ترْنَ م: فقال مروان, مروانَيس عندِلَ
ْابن الرب : قالوا?الشيخ َيتُ فأ, فأرسل إليه.ٰصاء الفتىَ َ ما مح: به فقالِ  َلك عىل أن قلتَ

ّالليثي قال ?لتُ ما قِذا الشيخِهل ْ  , عىل اهللا تعاىلُئِرتَ جتَكُّ أظنُ ما كنت,هَ قلتٌّقَ ذاك ح:)٣(َّ
َفرَوت ِّرز َ ب;ّنمَعلَ لتا واهللاَِ أم? بهَتْمَّ تكلَ سمعت)٤(ما ُّلُ كَ أو: قال مروان. من سعدُقْ
 هذا :ه فقالُ حاجبَ دخلْ إذ,ذلكعىل  فبينا نحن , بني يديهَّ ومر, من ثيابهَدَّرَ فتج.ْدِّرَج

 ُجوهِ أخر,وا عليه ثيابهُّ رد: قال ثم. لهْنَ ائذ: فقال.زامِكيم بن حَأبو خالد ح
ِ ال هي,اَّ عن]ب/٢٢٧[  قال ٌكيم فلام دخل ح.هَ قبلُرَل اآلخَ كام فعَ علينا هذا الشيخُيجَ

 حتى كان , املجلسِ صدر له مروان عنَالح ف. منيُدنٱ ,ا بك يا أبا خالدً مرحب:مروان

                                           
 ).ب, س(وال يف مجهرة نسب قريش, وهو من ) د(ليس يف  ))تبارك وتعاىل ((: قوله  )١(

 .ة نسب قريشومجهر) د(واملثبت من  ))ما مل تنزع ((): ب, س(يف   )٢(

 .ومجهرة نسب قريش) د(واملثبت من  ))الفتى ((): ب, س(يف   )٣(

 .الفصل ألهنا اسم موصول) ما(كلمة واحدة, والصواب يف  ))أو كلام ((: يف األصول  )٤(



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٤١

 ,ناْجَ خر, نعم: فقال.رْ بدَنا حديثْثِّ حد: فقالُ ثم استقبله مروان,سادةِبينه وبني الو
  فلم,ةَرْهُ وهي ز,هاِ بأرسٍريشُ قِ من قبائلٌ قبيلةْتَ رجع,ةَفْحُنا اجلْلَحتى إذا نز

َّعز وجل, ة التي قال اهللاَوْدُنا حتى دخلنا العْجَ ثم خر;اً من مرشكيهم بدرٌ أحدْدَيشه َّ 
 ما ِ هذا اليومِفَ برشَ أن تذهبَ هل لك, يا أبا الوليد: فقلتَ بن ربيعةَتبةُ عُفجئت

َرضَ احلِ ابنَمَ دَّ إالٍ تطلبون من حممدالكم َّ إن: قلت? ماذاُلَفعَأ : فقال?يتِقَب  ,ميْ
 ِ بديةُلَّفأنا أحتم, )١( ذاكَ وأنت: فقال. بالناسُرجعَ وت,هِتَيِدِ بْلَّمَ فتح,كُيفِلَوهو ح

 َ اليومَ هل لك أن ترجع: فقل له−   يعني أبا جهل−  ةَّليَظْنَ إىل ابن احلْبَ فاذه,يفيِلَح
 ُ وإذا ابن, من بني يديه من ورائهٍه فإذا هو يف مجاعةُ فجئت?كِّبمن معك عن ابن عم

 , شمسِدي من ابن عبدْقَ عُتْخَ قد فس: عىل رأسه وهو يقولٌ واقفِّاحلرضمي
ْوعقدي إىل بني خم  بالناس َ هل لك أن ترجع: ربيعةُ بنُ لك عتبةُ يقول: لهُ فقلت.زومَ

 ومل أكن , الُ قلت: قال?كَ غريًد رسوالَجَا وَ أم: قال?عكَن مَك بمِّعن ابن عم
 ِني من اخلريَ يفوتَّ لئالَتبةُ إىل عُرِبادُ أُ فخرجت:م قال حكي.هِ لغريً رسوالَنوألك
ٌمتكئتبة ُ وع,ٌءيش ُِ   إىل املرشكني عرشٰ وقد أهد,ّاريَفِة الغَضَحَ بن رِ إيامء عىلَّ

 :تبةُ قال له ع! )٣(كُرْحَ سَخَ انتف: قال لعتبة, يف وجههُّ الرشٍ فطلع أبو جهل,)٢(جزائر
 َ بئس:ةَضَحَ رُ بنُءامي فقال إ,هِ فرسَ به متنَبَ فرض,)٤(َيفه سٍ أبو جهلَّلَ فس.مَستعل

ُفأللا ْ  . احلربِ فعند ذلك قامت. هذاَ
 .)٦( أبو بكر األنصاري نا:)٥(يتلوه

                                           
 . ))وأنت وذاك ((: يف مجهرة نسب قريش  )١(

 .واملثبت من مجهرة نسب قريش ))خزائن ((: يف األصول الثالثة  )٢(

ُانتفخ سحرك; إذا فزع وجبن: يقال للرجل  )٣( َ ِْ َ ُ ْوالسحر. َ  .َّالرئة وما تعلق هبا: َّ
 .حترفت العبارة يف األصول الثالثة, واملثبت من مجهرة نسب قريش  )٤(

 . وليست هذه الصفحات بخط الربزايل)) يتلوه((:  )ب(كذا يف   )٥(

 .ًيبدو هنا أن ثمة انقطاعا يف السند, مل يتم  )٦(

 

 
 

 

 
 

نصيحة حكيم لعتبة[
يف حقن الدماء قبيـل

 ]وقعة بدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا أبو نعيم : قاال, يف كتابيهام)١(احلسن بن أمحد  وأبو عيل,أخربنا أبو سعد حممد بن حممد
نا , كريُ بن حييى بن أيب ب)٣( نا عبد اهللا بن حممد,يى بن زهري نا أمحد بن حي,)٢( نا سليامن بن أمحد,احلافظ

 : يقولٍ بن ثابتَ مصعبُسمعت : نا عبد احلميد بن سليامن قال,جدي حييى
 ُ ومئة,بةَقَ رُ مئةُهَ مع,فةَرَ عَ يومَرضَ حكيم بن حزام حَّ أن,لقد بلغني واهللا

  وأمر بذلك,قابِّ الرَقَعتَ فأ.ه هللاُّ هذا كل: قال. شاةُ ومئة, بقرةُ ومئة,نةَدَب
َفنحرهم َ َ)٤(. 

 , أنا أمحد بن احلسن بن حممد بن احلسني بن حممد, بن طاهر)٥(أخربنا أبو بكر وجيه
بري بن ُّ نا الز,)٦( حدثني حممد بن إدريس,أنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن مسلم اإلسفرايني

 عن أيب بكر بن سليامن , عن أبيه,عمر نا عثامن بن , أخربين يعقوب بن حممد:)٧(بكار قال
 :قال

َربِها احلَلَّلَداها وجْهَقد أ ٍنةَدَ بُ حكيم بن حزام ومعه مئةَّجَح ها عن َّفَ وك,ةَ
قش يف ُ قد ن,)٨(ةَّضِ الفُةَقِوْطَأهم ِ يف أعناق,فةَرَ عَ يومٍيفِصَ وُف مئةَقَ وو,هاِأعجاز

 . شاةَ ألفَٰدْهم وأهَقَ فأعت.هللا عن حكيم بن حزاما ُقاءَتُ ع:رؤوسهم

                                           
وأسانيد ) د(وهو خطأ واملثبت من  ))بن (( بزيادة  ))وأبو عيل بن احلسن بن أمحد ((): ب, س(يف   )١(

 .مماثلة يف التاريخ

 ).٣٠٧٥( رقم ١٨٨, ٣/١٨٧  للطربايناملعجم الكبري  )٢(

) د( وهو خطأ, واملثبت من  ))نا أمحد بن ((بزيادة  ))نا أمحد بن عبد اهللا بن حممد ((): ب, س(يف   )٣(
 .ومعجم الطرباين الكبري

 . ))فنحر ((: , ويف معجم الطرباين)ب, س(سقطت اللفظة من   )٤(

 . ))حية((): ب(يف ) ٥(

 .٩/٢٩٥هو أبو حاتم حممد بن إدريس الرازي, كام جاء يف ترمجة الزبري يف هتذيب الكامل   )٦(

 ).٦٣٠ (٣٥٦مجهرة نسب قريش   )٧(

,  ))طوق ((ّمجع شاذ لـ  ))أطوقة ((, وقريشواملثبت من مجهرة نسب  ))طوقة ((: يف النسخ الثالث  )٨(
 . ))أطواق((ُوجيمع عىل 

 

 
 
إعتاقـــه الرقـــاب[

 يــوموذبحــه اهلــدي
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ــسابق مــن[ اخلــرب ال
طريق الزبري يف مجهرة

 ]نسب قريش
 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٤٣

حممد بن عبد  نا ,)١( بن حممد أمحد حممد بنناأ :البنا قاال  وأبو عبد اهللا ابنا,أخربنا أبو غالب
 حدثني , نا حدثني يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري,)٢(بريُّ نا الز, أنبأنا أمحد بن سليامن,الرمحن

ْحثبن أيب  عثامن بن عمر بن عثامن بن سليامن  : عن أيب بكر بن سليامن قال, عن أبيه,)٣(ةَمَ
َربِها احلَلَّلَ قد أهداها وج,ٍةَنَدَ بُه مئةَعَكيم بن حزام ومَ حَّجَح ها عن َّفَ وك,ةَ
قش يف ُ قد ن,ةَّضِ الفُةَقِوْطأهم ِاقَنْ يف أع,ةَفَرَ عَ يومٍيفِصَ وُ ووقف مئة,هاِأعجاز

 . ألف شاةَٰدْ وأه,همَقَ وأعت.زامِكيم بن حَح يد اهللا عنِبَ ع:رؤوسها
 ابن أخت ]أ/٢٢٨ [)٥(يفيَجُ نا أبو سعيد عامر الع, نا أمحد بن سليامن,)٤(بريُّ وحدثنا الز:قال

 :ني قالِّ عن بعض املدنيُثِّدُيث حيَّ حممد بن اللُ سمعت: قال,ة بن أسامءَيِرْيَوُج
ُيقيمزام ِكيم بن حَكان ح ِ ة َّشيَ عَقابِّق الرِعتُ في,بةَ رقَ ومئة,نةَفة مئة بدَرَ عَةَّيِشَ عُ

 ال إله إال اهللا وحده : قال وكان يطوف بالبيت فيقول.)٦(حرَّ النَ يومَنْدُ البُرَ وينح,فةَعر
 إذا َزام بعد أن أسلمِكيم بن حَ وكان ح.شاهْخَ وأُهُّبِحُ أ,هٰ واإللُّبَّ الرَمْعِ ن,ال رشيك له

                                           
حممد بن أمحد بن حممد بن عمر بن , وهو أبو جعفر )د(واملثبت من  ))نا أمحد ((): ب, س(يف   )١(

 ., وقد تقدم سند مماثل لهاملسلمة

 ).٦٣٠ (٣٥٦مجهرة نسب قريش   )٢(

  ,)م ث ح(تاج العروس القاموس و, وواملثبت من مجهرة نسب قريش ))خيثمة((: ثةيف األصول الثال )٣(
 .ومصادر ترمجة ابن أيب حثمة

 ).٦٤٨ (٣٧٢مجهرة نسب قريش   )٤(

وفيها سقط لفظ النسبة ) د(, واملثبت من  ))أبو سعيد بن عامر العجيفي ((): ب, س(يف   )٥(
: , وهو تصحيف, وقال حمققه )) بن عياش العجيفيسعيد ((: , ويف مجهرة نسب قريش ))لعجيفيا((
َ سعيد بن عامر الضبعي موىل بني عجيف, وهو ))مل أجد له ترمجة (( َُ  , وخاله جويرية بن أسامء,ُّ

, ٣/٥٠٢, والتاريخ الكبري ٩/٢٩٧ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد .  هـ٢٠٨تويف سنة 
 ,١٠/٥١٠ هتذيب الكاملو ,٣/١٢٣٥لباجي , والتعديل والتجريح ل٤/٤٨واجلرح والتعديل 

 .١٥/٢٣١ , والوايف بالوفيات للصفدي٩/٣٨٥وسري أعالم النبالء 

 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من  ))يوم مر النحر ((): ب,س(يف   )٦(

 

 

 
 

نصيحة حكيم لعتبة[
يف حقن الدماء قبيـل

 ]وقعة بدر
 
 
أخر عندوبرواية [

 ]ًالزبري أيضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .رْدَ بَيوم ِاينَّجَ ال والذي ن: قالٍيمنيِبف َلَح
 أنبأنا ,)١( أنبأنا سليامن بن أمحد,ةَيذِ أنبأنا أبو بكر بن ر:أنبأنا أبو عيل احلداد ومجاعة قالوا

 عن , عن كثري بن زيد, أنبأنا سفيان بن محزة, أنبأنا إبراهيم بن املنذر احلزامي,ار املكيَّمسعدة العط
 : عن حكيم بن حزام,بَطْنَاملطلب بن عبد اهللا بن ح

َغبن : فقالوا,اً ألفَه من معاوية بستنيَ باع دارأنه َ ا ُ ما أخذهت: فقال.ك واهللا معاويةَ
نا ُّيَأف ,قابِّ والرِ واملساكنيا يف سبيل اهللاَِّشهدكم أهنُ أ,)٢(رَ مخِّقِزِ بَّيف اجلاهلية إال

 . انتهى?املغبون
ح ْوَ, نا ر أنبأنا سليامن بن أمحد,)٣(م أنبأنا أبو نعي:اد قاالَّ وأبو عيل احلد,زِّأنبأنا أبو سعد املطر

 , عن هشام بن عروة, أنبأنا يعقوب بن عبد الرمحن: قال)٥(رْمَالغن أيب أنبأنا أبو زيد ب, )٤(ج الفربنا
 : قال)٦(]عن عروة[

 : قالَّ إالهُ ال أعلم, أيب سفيانِ بنَا له بمكة من معاويةًباع حكيم بن حزام دار
 َّا يف اجلاهلية إالُ أخذهتْ واهللا إن: فقال? ألفِك منه بمئةَ دارَت أبع:ل لهي فق.)٧(ألفبمئة 
 . انتهى.ّ وجلَّ يف سبيل اهللا عز هذاهاَ ثمنَّ أنواشهدا و, مخرِّقِبز

 أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حييى ,)٨( أنبأنا أبو بكر البيهقي,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
 أنبأنا جعفر بن حممد بن ,)٩( أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي,دري ببغداَّكُّبن عبد اجلبار السا

                                           
 ).٣٠٧٣ (٣/١٨٧املعجم الكبري   )١(

 .واملعجم الكبري) د(, واملثبت من  ))بزق اخلمر ((): ب,س(يف   )٢(

 ).١٨٩٢ (٢/٣٦ معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين  )٣(

 .ومعرفة الصحابة) د(, واملثبت من  ))لفرعسليامن بن أمحد ا((): , سب(يف ) ٤( 

بن أيب  ((: ومعرفة الصحابة) د(, ويف  ))بن أيب عمر ((): س(, ويف  ))بن أيب عمرو((): ب(يف ) ٥(
 .٧/٣٣ل البن ماكوال , وكله تصحيف, واملثبت من اإلكام ))العمر

 .ّما بني احلارصتني ساقط من األصول, وأثبته من معرفة الصحابة  )٦(

 .ومعرفة الصحابة) د(واملثبت من  )) ألفْيَبمئت((): ب,س(يف   )٧(

 ). هـ١٣٥٢ط األوىل بحيدر أباد الدكن . (٦/٣٥السنن الكرب للبيهقي   )٨(

 .والسنن الكرب) د(واملثبت من  )) اهللا الشافعيأبو بكر بن حممد بن عبد((): ب, س(يف   )٩(

 

 
 
 

 
ــــه داره [ ــــنبيع م

معاوية وإنفاق ثمنها
 ]يف سبيل اهللا

 

 

 

لوم الناس إيـاه عـىل[
 ]معاويةمن بيعه داره 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٤٥

 :بريي قالُّ حدثنا الز,يبَالَل بن غسان الغَّ أنبأنا املفض,األزهر
 فقال عبد , ألفِ من معاوية بن أيب سفيان بمئةِندوةال َزام دارِكيم بن حَباع ح
 , أخيَ يا ابنَ هيهات: فقال?!هاَ قريش وكريمتَرةَثْأَ مَعتِ ب, يا أبا خالد:بريُّاهللا بن الز

ا يف سبيل اهللا َّهنأدوا َ اشه:لاقف قال . إال اإلسالمَة اليومَمُرْكَ فال م, املكارمِهبتَذ
 . يعني الدراهم.تبارك وتعاىل

  أنبأنا أبو, أنبأنا حممد بن أمحد بن حممد: وأبو عبد اهللا ابنا احلسن بن البنا قاال,أخربنا أبو غالب
 : حدثني عمي مصعب بن عبد اهللا قال:)١(بريُّ أنبأنا الز, أنبأنا أمحد بن سليامن,صِّلَخُامل طاهر

 أيب ِ بنَ من معاويةُ فباعها بعد,زامِكيم بن حَ حِ بيدِدوةَّ النُ ودارُجاء اإلسالم
 :يم فقال حك?! قريشَمةُرْكَ مَ بعت:بريُّ فقال له عبد اهللا بن الز, درهمِ ألفِسفيان بمئة

 أين قد َدكِشهُ أ,ةَّا يف اجلنً هبا دارُ اشرتيتِّ إين, أخيَ يا ابن,َٰوْقَّ التَّ إالُ املكارمِهبتَذ
 .ها يف سبيل اهللاُجعلت

 َ اهللا بنَ وعبد,زامِكيم بن حَ حَّ أن,)٢( أخربين حممد بن حسن,بريُّوأنبأنا الز: قال
 ,)٤(امهويااتق ف,الطَ بن مطيع بالب اهللاِ عبد)٣(َ ودار, حكيم بن حزامَطيع اشرتيا دارُم

 :قيل حلكيمفه ُ اهللا بن مطيع دارِ وصارت لعبد, ألفِ مئةِه بزيادةُفصارت حلكيم دار
َغبن َ  َقَّصدَ وت. ألف درهمِ مئةُ وزيادةر,اد كٌ دار: فقال.)٥(ه عىل املسجدِ دارِوعُرشِك بَ

                                           
 ).٦٢٦ (٣٥٤مجهرة نسب قريش   )١(

مجهرة نسب قريش, وترمجته , وهو تصحيف, واملثبت من  ))حممد بن حسني ((: يف النسخ الثالث  )٢(
 ,٤/١٧٣, واإلكامل البن ماكوال ٦/١٧١ والكامل البن عدي ,٧/٢٢٧ اجلرح والتعديل يف
 .٤/١٢٢ وتوضيح املشتبه ,٢٥/٦٠هتذيب الكامل و

 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من  ))وكان دار ((): ب, س(يف   )٣(

 قاو : قريش, ومعنى تقاويا, يقال نسبت من مجهرةتصحفت اللفظة يف األصول, واملثب  )٤(
 غاية غوهِّيبل تىح يتزايدوا ثم اًرخيص ًئاشي يشرتوا أن وهو ,بينهم ُهْوَوتقاو ,َاملتاع هَرشيك ُالرشيك

 ).ق و ي ( أساس البالغة.اقتواه قد: قيل لنفسه همُأحد استخلصه فإذا ,ثمنه

 .ومجهرة نسب قريش) د(واملثبت من ) ب,س(تصحفت العبارة يف   )٥(

 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

 ]طريق البيهقي
 
 
 
 

 
لوم ابن الـزبري إيـاه[

 ]عىل بيعه دار الندوة

 
ــيم[ ــصة رشاء حك ق

 ]داره
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .باملئة ألف درهم عىل املساكني
 ,)١( أنبأنا أبو بكر البيهقي,اهر ط بنأخربنا أبو القاسم

 أنا أبو : بن هبة اهللا قاال]ب/٢٢٨ [ أنبأنا حممد,وأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 , نا سعيد بن عامر, حدثني أبو برش,)٢( نا يعقوب بن سفيان, أنا عبد اهللا بن جعفر,احلسني بن الفضل

 :قال −  أحسبه عن نافعقال − ويرية ُعن ج
 عليك : فقيل له−  باملدينة: ويف حديث إسامعيل−  من املدينةٍطع برجلُق

 فانطلق به إىل , فقام معه, فذكر له حاجته, وهو يف املسجدُ فأتاه: قال.زامِ حِبحكيم بن
 فقال ,ها بيدهَقَّ ثم تعل,ضهاَفَ فأخذها فن,ةَقْرِ أو خٍاءَسِ كُ قطعة فيهاٍاسةَنُ بكَّ فمر,أهله

 ِعاجلون أدواتُ له يٌه إذا غلامنَ فلام دخل دار.اً عند هذا خريٰ ما أر: يف نفسهُالرجل
َة حمَبَّتَقُ مٍ له براحلةَرَ ثم أم.عاجلونُ فيام تِعوا هبذهِ انتف: هبا إليهم فقالٰىَمَ فر,اإلبل َقبُ . )٣(ةَّ

 .)٤( وزاد:أحسبه قال
بن , نا أمحد )٥(ن أمحدبا سليامن  أنبأن,ةَيذِ أنبأنا أبو بكر بن ر:أنبأنا أبو عيل احلداد ومجاعة قالوا

 نا عبد احلميد بن ,)٦(ريَكُ نا حييى بن أيب ب, ريَكُ نا عبد اهللا بن حممد بن حييى بن أيب ب,يَرتْسُّزهري الت
 : عن أيب حازم قال,سليامن

ْ محَنا به كان أكثرْعِمَ سٌما كان باملدينة أحد  .زامِكيم بن حَ يف سبيل اهللا من حًالَ
ْ حيْنَّم عَأالَس ف, املدينةِانَّم أعرابيِدَ لقد ق:قال كيم بن َ عىل حَّالُدَ ف; يف سبيل اهللاُلِمَ
ال حتى َجْعَ ال ت: هلام فقال, فأخرباه?ريدانُي فسأهلام ما ,امَّلَ فس,اه يف أهلهَيَتَ فأ,حزام

                                           
 .)٦٥٨٨ (٥/٢٥٩شعب اإليامن   )١(

 .٢/٤١٥املعرفة والتاريخ   )٢(

َّمقتبة  )٣( َأي وضع عليها القتب, وهو : ُ َّحمزمة, مشتق من : َّ وحمقبة. البعريعىل قدر سنام رحل صغريَ
َاحلقب, وهو احلزام الذي ييل حقو البعري, انظر اللسان   ).قتب, حقب(َ

ًأي أحسبه أمر له مع الراحلة زادا  )٤( َُ َ. 

 ).٣٠٧٣ (٣/١٨٧  للطربايناملعجم الكبري  )٥(

 .واملعجم الكبري) ب,س(, وهو يف )د(سقط هذا االسم من   )٦(

 

 
 
 
 
 
 
ــوعني[ ــه املقط إعانت

 ]واملحتاجني
 

 

 

 

 
 

 

محلــه املجاهــدين يف[
ســبيل وامتناعــه عــن
التبــــذير ووضــــعه

 ]األشياء مواضعها
 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٤٧

 )١(سامل كأهنا ال,رصِ هبا من مٰا يؤتىًس ثيابَبْلَ وكان حكيم بن حزام ي: قال. إليكامَجُأخر
ِر بَام مَّ, فكل وخيرج معه غالمان له,ا يف يدهً عصُ ويأخذ, دراهمِثمن أربعة  أو )٢(َباِكَّ

ها َذَل عليها يف سبيل اهللا تعاىل أخِمَ اإلبل التي حيِ يف جهازُ تصلحً فيه خرقةٰ فرأ,اممةُق
 فقال .ام يف جهازك)٣(اعينان هبتستكا ِ امس:هْيَضها ثم قال لغالمَفَ فن, عصاهِفَبطر

 هذا َ ما عند فواهللاِ, بناُ انج! وحيك:−هِمها لصاحبُ وهو يصنع ذلك أحد− األعرابيان
ام حتى جاء هبام ِ هبَجَ فخر;نظرن فقال له صاحبه ال تعجل حتى )٤(عْشَ القُطْقَإال ل
ِنيَتَر إىل ناقَظَ فن,وقُّالس ِنيَيلتِلَ جْ  ثم قال ,مهاَ جهازَهام وابتاعَ فابتاع,)٥(ْنيَفتِلَ خِينتنيِمَ سْ

َقروَ ثم أ.مهاِ من جهازُةَّمَرَق ما ينبغي له املَرِ اخلِا هبذهَّمُر :هْيَلغالم ا رُا وبًمها طعامَ
 ما  واهللاِ:مها لصاحبهُ أحدُ يقول: قال. ثم أعطامها الناقتني, وأعطامها نفقة,)٦(اًكَدَوو

 .)٧( اليومَّا إالً خريٍعْشَ قِطِ من القُرأيت
َبنداربن   أنا ثابت, أبو الربكات األنامطي)٨(أخربنا ْ  أنبأنا أبو بكر حممد ,نا أبو العالء حممد بن عيل, )٩(ُ

                                           
 ))الشباك((: , ويف املعجم الكبري ))ْأسامل ((: , ولعل الصواب ))الشامل ((): س(ويف ) ب,د(كذا يف   )١(

َثوب سمل وأسامل: يقال  .)س م ل(اللسان . ٍأي أخالق بال: َ

َالكبا ) ٢( َالكناسة: − مقصور–ِ  ).و ب ك( اللسان .ُ

 ويف جممع ,»تستعينان به«): ب( ويف ,)س( يف واملعجم الكبري, وبنحو ذلك) د(كذا يف  ه)٣(
 .))امسكا بسلعتكام((: ٩/٣٨٥الزوائد 

ْالقشع  )٤( ِنبيلِّالز: َ  ).قشع( التاج . أو البالية, والقربة اليابسةْ

َالناقة اخللفة  )٥( ِ  ).خلف(القاموس . ِاحلامل: َ

َالودك  )٦( ُدسم اللحم ودهنه: َ ْ ُ  ).ودك(اللسان . ََ

 ).ب,س(, واملثبت من  ))خري من اليوم ((: واملعجم الكبري) د(يف   )٧(

 ).ب, س(, وهو يف )د(سقط هذا اخلرب من   )٨(

يد مماثلة يف التاريخ مثل ثبت من أسانهو تصحيف, وامل و ))ثابت بن مندة((): ب,س(يف ) ٩(
 وهو أبو املعايل ثابت بن بندار بن إبراهيم املقرئ; ;٣/١٦٩٦, وموارد ابن عساكر ٣١/١٦٧

 .١/١٨٨, وغاية النهاية ١٠/٤٧١الوايف بالوفيات , و١/٣٢٢امل اإلكامل  إكترمجته يف



٤٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : وقال مصعب:)٢( أنبأنا أيب قال,انَّ بن غس]ب/١٣١[ل َّضَفُص بن املَوْأنا األح, )١(رييِسَبن أمحد البابا
 ما : فقال,هَرا إزا محلوُهْوَ وأت, فدعا الناس إىل حكيم بن حزام, خرج شيبان:قال

 ,نْيَل إليه من البحرُمح, )٣(ٰ وكان عنده رأس النو: قال.كُ أتانا رسول: قالوا? بكمَجاء
 َقَ أخر, يا أبا خالد: فقالوا,لوا يأكلونَعَ فج,ها بني أيدهيمَّقَ فش,ٍاللِفأخرجه يف ج

 .ها فيهاُ إدام: فقال?امَ فهل من إد,ناَ بطونُالتمر
 أنا أبو طاهر ,مةِلْسُ أنبأنا أبو جعفر بن امل,أبو عبد اهللا ابنا أيب عيل الفقيه و,أخربنا أبو غالب

 : حدثني أيب قال,ي مصعب بن عبد اهللاِّ حدثني عم,)٤(ارَّكَبري بن بُّ أنا الز, أنا أمحد بن سليامن,الذهبي
َيتُ إذا أ,هَدْحَا وً طعامُزام ال يأكلِ بن ح]أ/٢٢٩ [كيمَكان ح  ْ فإن,هَرَّدَ قِهِ بطعامِ

 .ا أو اثننيً واحدٍ قريشِ من أيتام)٥(ُ ادع: من ذلك قالَ أو أكثرً أو ثالثةِكان يكفي اثنني
 , احلرامَ فدخل املسجد,اًر عليه يومِجَ فض,هُ خيدمٌ فكان له إنسان,هِ طعامِرْدَعىل ق

 ?س ما للنا:لا فق, عليهُ الناسَضَّقوَ فت.عوا إىل أيب خالدِ ارتف:فجعل يقول للناس
 ُاللِ بينهم جْتَيِلقُ فأ. هاتوا ذلك التمر:لامنهِ بغَ فصاح. دعاهم عليك فالن:فقيل
ْالرب ّينَ  .ها فيهاُ إدام: قال. يا أبا خالدٌ إدام:همُكلوا قال بعضَ أَّ فلام,ِ

 , أنبأنا أبو احلسني بن الفضل, أنبأنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 : نا سعيد قال, الوليد)٧( أنا− ًيامَحُ يعني د−  حدثني أبو سعيد,)٦( أنا يعقوب بن سفيان,نا عبد اهللا بن جعفرأ

                                           
وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد مماثلة يف التاريخ, وترمجته يف  ))الباسوي((): سب,(يف ) ١(

 .رييِسَ, وهو أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد الباب٢/١١األنساب 

َ هو املفضل بن غسان الغاليب )٢( َ  انظر موارد ابن .مفقود, وهو  ))التاريخ (( كتابه يف  ) هـ٢٥٦ت (ّ
 .٣/١٦٩٦عساكر 

 ).ب, س(كذا يف   )٣(

 ).٦٥١ (٣٧٤, ٣٧٣مجهرة نسب قريش   )٤(

 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من  ))ادعوا((): ب,س(يف   )٥(

 .٢/٤١٢املعرفة والتاريخ   )٦(

 . ))انبا((): ب(يف ) ٧(

 

 

 
بذله التمر والطعـام[

 ]للمحتاجني
 

 

 
اخلـــــرب الـــــسابق[

ًمفصال ّ[ 
 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٤٩

ك أخي من َ كم تر: اهللا بن الزبري فقالَزام عبدِ بن حُكيمَ حَيِقَبري لُّ الزِّويفُملا ت
 . ألفِمئةُ مخسَّ عيل: قال. درهمِ ألفَ ألف: قال?ينَّالد

 بن أمحد بن أيب )١(نٰالرمح أنا عبد , أنا حممد بن عبد اهللا بن عمر,اويَرُ عبد اهللا الفأخربنا أبو
َرش  أنا أبو ,)٣(يِوَسَّ النهيَوَجْنَ أنا أبو أمحد بن ز,)٢(ِيناَذَّمد بن أمحد بن عبد اجلبار الر أنا أبو جعفر حم,يحُ
 : نا سعيد بن عبد العزيز قال,رِهْسُم

 : قال?ينَّرك أخي عليه من الدَ كم ت:د اهللا بن الزبريزام لعبِكيم بن حَقال ح
 . ألفِمئةُ مخسَّ قال عيل: ألفَألف

 :)٤(بري قالُّ عن الز, نا أمحد, نا أبو طاهر,جعفرأبو  نا : وأبو عبد اهللا قاال,أخربنا أبو غالب
 : أيب يقولُ وسمعت:بَصعُي مِّقال عم

 ُستعنيَأزام ِكيم بن حَ حُ فأتيت,اًا كثريًنْيَك دَتل أيب وترُ ق: اهللا بن الزبريُقال عبد
 به يف ُدورَ ي,طامهِ بخ)٦(اًخذآ ٌ معه بعري,)٥(رْهَّوق الظُه يف سُ فوجدت,هُستشريأ وِبرأيه

 بعريي َ حتى أبيعَّ عيلْثَبْل ا: فقال,ه لهُه بام جئتُ عليه وأخربتُمتَّ فسل,وقُّواحي السَن
 ٌ رجلُ ثم أتاه;دائي عىل رأيس من الشمسِ رُعَ ألضِّإين حتى , معهُ وطفتَ فطاف.هذا

                                           
وهو أبو حممد . وأسانيد مماثلة يف التاريخ) ب,د(هو تصحيف, واملثبت من و ))عبداهللا((): س(يف   )١(

 هـ, ترمجته يف سري أعالم النبالء ٣٩٢, تويف سنة رشيح ايب بن حممد بن أمحد بن الرمحن عبد
١٦/٥٢٦. 

َالرياين((, ويقال فيه ١٤٨٠ و٦٢٣وتبصري املنتبه ) د(, واملثبت من )ب,س(ُصحفت اللفظة يف   )٢( َّ((  
 ).٦( ح ٢٦٠ انظر ما سيأيت ص.ًيضاأ

َنسبة إىل نسا, وهو محيد بن ))َّالنسائي((: ويقال فيه  )٣( َ الرتغيب , يف كتابه  زنجويه بن خملد بن قتيبةً
 .٣/١٨٩٥ وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر ,والرتهيب

 ).٦٤١ (٣٦٤مجهرة نسب قريش   )٤(

 .ِيعني سوق اإلبل  )٥(

 .واملثبت من مجهرة نسب قريش ))آخذ((:  النسخ الثالثيف  )٦(

 

سداده نـصف ديـن[
 ]الزبري بن العوام

 

 
 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

 ]طريق ابن زنجويه

 
 

رب الــــسابقاخلــــ[
 ]ًمفصال
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َبحرأف ني َتْسَ حب: لهُ قلتْ أنْكِ فلم أمل, وأخذ منه الدرهم. هو لك:ا فقالًه فيه درمهَ
 ً كثريةَ دراهمُ غرمتِّينَ أُدتِدَ فو! درهمِ اليوم من أجلُ يف الشمس منذُدورَنك َونفس

 ٍمَدَ حتى انتهينا إىل ه,لهِ منزَ معه نحوُ وخرجت,نيْمِّ فلم يكل;كِومل تبلغ هذا من نفس
 َّ ثم أقبل عيل,نا إليها فأعطاها ذلك الدرهمَ فد, من العرب)٢(ٌةَزِّيَجُفيه ع, )١(اءرْوَّزالب

 ُ فجعلت, هذه العجوزَ مكانُ فرأيت,وقُّ إىل السَ اليومُتْوَ غدِّ إين, يا ابن أخي:فقال
 ,ه إليهاُ كذا وكذا لدفعتُلو ربحتف ,اهَّها إيُعطيتَأ َّ إالاً شيئَ اليومَ أربحَّالأ )٣(]َّعيل[هللاِ 

 .زقتُ فكان هذا الدرهم الذي ر,اً هلا شيئَيبصُ حتى أَ انرصفْ أنُوكرهت
ْ فلام رص:قال  َرغ أقبلَفا  حتى إذ, معهُ فأكل وأكلت,هِعا بطعامَ إىل املنزل دُتِ

َّ فعيلٍ ألفَ ترك مئة كانْ أبيك فإنَنْيَ دَ ذكرت, أخيَ يا ابن: فقالَّعيل  :ُ قلت.هاُ نصفَ
 من َك أكثرَرَ ت:ُ قلت.هاُ نصفَّ فعيلٍ ألفْيَك مئتَرَ كان تْ فإن: قال. من ذلكَترك أكثر

 َترك أكثر: ُ قلت.هاُ نصفَّ درهم فعيلَ ألفِمئةَثالث] ب/٢٢٩ [كَرَ قال فإن كان ت.ذلك
?  ألف درهمْيَ ألف: أنه قالُسب أح− هُ فأخربت?ك أبوكَرَ كم ت, أنت هللاِ: قال.من ذلك

ام َّ وإن, كثريةًأمواالو ًءك وفاَه ترَّ إن: قلت: قال.ًنا عالةَعَ يدْن أَّالإ َ أبوكَ ما أراد: قال–
 , اهللا بن جعفر بن أيب طالبِ ألف درهم لعبدِمئةُ منها سبع;ك فيهاُستشريأ ُجئت
ْ رشُهَبري معُّوالز  ْ فإن,ُهْمِعبد اهللا بن جعفر فقاسل ْدِ فاعم: قال. بالغابةٍ يف أرضٌكِ
 حتى ُ فخرجت.هْعِ منك فبٰ اشرتِ فإن, عليهْضِ ثم اعر,هْعِبَقاسمة فال تُ املَ قبلَكَسام
 . منكِ وأشرتيه: قال. الذي معكَّني احلقْمِ قاس: فقلت له, عبد اهللا بن جعفرُجئت

                                           
َ واهلدم.ومجهرة نسب قريش) د(واملثبت من  ))الدور((): س(ويف  ))الزور((): ب(يف ) ١( البناء : َ

 ;كاملنارة ٌمرتفع هو: الداودي قال ;املسجد ربُق ,املدينة سوق عند ٌموضع :والزوراء. املهدوم
 .٣/١٥٦ انظر معجم البلدان .نفسه ةاملدين سوق ُالزوراء بل: وقيل

ٌعجيز((: ويف مجهرة نسب العرب, )ب,د(, واملثبت من  ))ةوزعج((): س(يف ) ٢( ُِّ وهو أشبه  ))َ
 .بالصواب

 .ما بني احلارصتني من مجهرة نسب قريش  )٣(



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٥١

َك غدا هنالك بالغُعدْوَفم: قال. نيَقاسمُحتى تال,  ُ قلت:قال  ُتودغف: قال. اةَدً
: ُ قلت.ءاَدَالغ: ه, قالٌل هو وأصحابُة وهو يأكَرْفُع سَضَقني ووَبَه قد سُفوجدت
 ,تارْخَأ وْمِسْقا فَ شئتْإن ُقلت:  قال. ما شئتْلُق:  ثم قالُهَ يدَكَ فأمس.ُلْبَ قُاملقاسمة

ها ُتْعَدَص إىل األرض, فُفقمت: قال. ً مجيعاَ قال مها لك.َ واخرتتُ قسمتَ شئتْوإن
. َ أحببتْي إنِّ منِ اشرتُقلت: قال. كهو كذا: قال. هذا يل وهذا لك: قلت ثم ْنيَنصف
َ وقد أخذهتا منك, ألف درهمِمئةُ وهو سبع,)١(يشء اهللا ِكان يل عىل أيب عبد] قد[: قال ُ 
 ثم انرصفت ,يتَّ فتغدُفجلست:  قال. إىل الغداءَّمُلَه: قال.  هو لكُقلت:  قال.هبا
ه َّ كلَّ فاشرت منه ذلك احلق, إىل عبد اهللا بن جعفرُوبعث معاوية: قال. هُتْيَ قضوقد
 .ف درهمْلأ ْيَبألف

ِرشأ بن نظيفأخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم نا  َ َ  نا أمحد بن , نا احلسن بن إسامعيل,)٢(َ
َزي نا ال,نا أمحد بن عباد التميمي, )٣(مروان املالكي  عن أبيه عن , القريش)٥(بن عبد اهللا عن حممد ,)٤(يداِّ

 :زامِكيم بن حَقال ح :جده قال
 ًيبةِصُا مُدهتَدَع َّ إالٍ حاجةَا ببايب طالبً أحدَ فلم أر,ُّا قطً صباحُصبحتأما 
ّعز وجلا من اهللا َأرجو ثواهب َ َّ)٦(. 

 بن  أنبأنا أبو عمر عبد الوهاب بن حممد, الفضلبنأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن حممد 
 , نا زكريا بن حييى الساجي, نا حممد بن احلسني املدائني بمرص, أنبأنا والدي أبو عبد اهللا,إسحاق

                                           
 . مجهرة نسب قريشواملثبت من )د( وسقطت العبارة من  وهو تصحيف,,))بيتي((:  )ب,س (يف  )١(

 . وأسانيد مماثلة يف التاريخ)د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))شيبان بن طريف((): ب, س(يف   )٢(

 وهو صاحب كتاب )د(واملثبت من . )) املايلاملكي(( ):س(, ويف  )) املالتياملكي((): ب(يف ) ٣(
 ).١٧٩٣ (٤/٥٢٩املجالسة وجواهر العلم, واخلرب فيه 

 واملجالسة) د(تصحيف, واملثبت من , وكالمها  ))الفراوي((: )س(, ويف  ))الفرياوي((): ب(يف   )٤(
 .٦/٢٩٠٥, وبغية الطلب البن العديم, واخلرب فيه ٤/٥٢٩

 .واملجالسة وبغية الطلب) د(, واملثبت من  ))عبيد اهللا((): ب, س(يف   )٥(

 .واملجالسة) د(, واملثبت من  ))تعاىل تبارك و((): ب, س(يف   )٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تأســــفه أال جيــــد[

طـــالب احلاجـــات
 ]ببابه

 
 
 
 
 
 
 



٥٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : قال حكيم بن حزام: عن أبيه قال, صاحب املحاملاخلشاب نا هشام بن سعد ,حدثني األصمعي
عاىل  اهللا تبارك وتِنَنِا من مَّ أهنُ علمتَّ إالٍ حاجةُا وببايب طالبً يومُما أصبحت

ا من املصائب التي َّ أهنُ علمتَّ إالٍ حاجةُ ببايب طالب)١( يوما وليسُ وما أصبحت,َّعيل
 . عليهاَ األجر اهللاَُأسأل

 .)٢(ريَقْنِ وإنام هو امل;اجيَّ الس:كذا قال
 وأبو منصور بن ]أ/٢٣٠ [ورُّ أنبأنا أبو احلسني بن النق,أخربناه أبو القاسم بن السمرقندي

 أنا ,ريَقْنِ نا زكريا بن حييى امل, نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن,صِّأنا أبو طاهر بن املخل :العطار قاال
 : عن أبيه قال−  أيب هلبِ آللً وكان موىل− املَحَ املُاب صاحبَّ نا هشام بن سعد اخلش,)٣(األصمعي

 :قال حكيم بن حزام
 ;َّ اهللا تعاىل عيلِنَنِمن ما َّ أهنُ علمتَّ إالٍ حاجة)٤( ُا وببايب طالبً يومُما أصبحت

 اهللا ُا من املصائب التي أسألَّ أهنُ علمتَّ إالٍ حاجةُا وليس ببايب طالبً يومُوما أصبحت
 . عليهاَاألجر

 نا أبو طاهر بن ,ةَمِلْسُأبو جعفر بن امل  أنا: وأبو عبد اهللا ابنا البنا قاال,أخربنا أبو غالب
 ُ سمعت:ب قالَصعُي مِّ حدثني عم,)٥(ارَّكَبري بن بُّ نا الز,ويسُّ أنبأنا أمحد بن سليامن الط,صِّلَخُامل
 : الزبري قالِ بنَر عن عروةُذكَ من أصحابنا يُهَوغريأب بن عثامن َصعُم

األذُ منهمُسمعَ ون,بام نكرهنا َنْوَقْلَ يُ جعل الناس,بري يوم اجلملُّتل الزُ قالَم َٰ, 
 ,)٦(ب قريشِلاثَه عن مَزام حتى نسألِ بن حِكيمَ بنا إىل حْقِ انطل:رِنذُي امل ألخُفقلت

                                           
 ).س (من) ليس(سقطت ) ١(

ْ يعني زكريا بن حييى بن خالد; فيقال له الساجي واملنقري)٢( ِ , وتاريخ ٧/٥انظر األنساب . ُ
 .٧/١٩٠واخلرب ذكره املزي يف هتذيب الكامل ). ٢٦٠وفيات  (٦/٨٥اإلسالم 

 .١/٣٨٨أخبار األصمعي, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر   )٣(

 ).ب,س(سقطت اللفظة من ) ٤(

 ).٦٤٠ (٣٦٣ة نسب قريش مجهر  )٥(

 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من ))مناكب قريش((): س , ب(يف   )٦(

 

ــسابق مــن[ اخلــرب ال
 ]رواية األصمعي

 

 
 

 

 

وعن األصمعي من[
رواية أخر[ 

 

 

 

 

تعنيفه ورضبه عروة[
وأخـاه حيــنام ســأاله

 ]عن مثالب قريش



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٥٣

 َ فقال, لهنا ذلكْرَ فذك;هَ عليه دارَلُنا حتى ندخْقَ فانطل.منا بام نعرفُشتَ يْنَ مٰىَقْلَفن
ِرضَ فجعل ي,هِ راحلتِطْوَ ثم قام إىل س. الدارَ بابْقِغلَأ :هِلغالم  ,هوذ منُلَنا نْلَنا وجعُبْ
ا يف َعِدَتْيِ ا!? قريشَبِايَعَ مِنساِمَتْلَدي تْنِعَ أ: ثم قال,ريدُ ما يَ بعضَٰىضَحتى ق
ِأدبهنا بْعَ فانتف.هانَ عنكام ما تكرَّفَكُ ي)١(كامِقوم َ. 

  بن حممد البغوي فياموقال أبو القاسم عبد اهللا
 بيد اهللاُ ع نا أبو عبد اهللا,ديْعَّل السْضَ نا أبو الف,)٢(ابَّط حممد بن احلأنبأنا أبو عبد اهللا أمحد بن

 :)٣(وي قالَغَ أنا أبو القاسم الب,ةَّطَبن با
 ٍ وكان أبو بكر,ب عن أيب بكرَسَّذ النَخَ أ: ويقال.بَسَّ بالنً عاملاٌكيمَكان ح

 . قريشَبَأنس
 نا الزبري بن , أنبأنا سليامن, أنبأنا أبو طاهر, أنبأ أبو جعفر:أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا قاال

 ِيخةْشَ مْنِ مَشئت ْنَ وم, عن أبيه, وحممد بن الضحاك بن عثامن, حدثني مصعب بن عثامن,)٤(أيب بكر
 :ريشُق

ْفرأوا ; يف ذلك املهاجرينَرَض العطاء شاوْرَ بفَّمَ عمر بن اخلطاب ملا هَّنَأ  ما )٥( َ
ًرأ من ذلك صوابا, َ َ  من املهاجرين يف )٦(مُإخواهنا ْوَ ما رأَٰ فرأ, األنصارَرَ ثم شاوٰ

                                           
ِايتدعا  )١( ِ افتععىل زنة :َِ َ ً من ودع بالضم وداعة ودعة,الْ ًَ َ َ ُ ْعىل القلب واإلدغام واإلظهار, َ َأي سكن : ْ َ

َّوترفه  .٥/١٦٥ النهاية يف غريب احلديث .َ

سري أعالم باخلاء املعجمة, واملثبت من ترمجته يف  ))اخلطاب((): ب, د, س(يف النسخ الثالث   )٢(
 .٣/٢٧٠, وتوضيح املشتبه ١٩/٥٨٣النبالء 

 »معجم الصحابة«  كتابه يف) هـ٣١٧ت  ( البغويهو عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز أبو القاسم )٣(
 .٣/١٦١٥ ن عساكرانظر موارد اب.  وهو خمطوط منه أجزاء يف الظاهريةوهذا إسناده,

 ).٦٥٠ (٣٧٣مجهرة نسب قريش   )٤(

فرأوا ما رأ من ذلك ((:  وقوله.واملثبت من مجهرة نسب قريش ,)) رأوافام((): ب, س(يف   )٥(
  )د(سقط من  ))ًصوابا

ٰفرأوا ما رأ((: ; ويف مجهرة نسب قريش))أكلوين الرباغيث((: كذا عىل لغة من قال) ٦( َ  . )) إخواهنمَ

 
 
 
 
 

 
 
 ]ًكان عاملا بالنسب[

 

 
 

 

 

 
شورة عمـر لـه يفم[

فرض العطاء ورأيـه
 ]يف ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َ شاور ثم;ذلك َ فلم خي,مة الفتحِسلُ م)١(َ كيم بن َ حَّ إال, املهاجرين واألنصارَيْالفوا رأُ
 َتْضَ ومتى فر, جتارةُلْهَا أً قريشَّ إن: اخلطاب ريض اهللا عنهِ بنَه قال لعمرَّ فإن,زامِح
َخشيت العطاء ُهلم ِ َيات ْ أنَ  عنهم ُسِ حيبْنَ مَكَ فيأيت بعد,التجارةعوا َدَ عليه في)٢(لواِكَ
 . فكان ذلك كام قال. التجارةُ منهمْتَجَرَطاء وقد خَالع

 ]ب/٢٣٠ [, أنبأنا جدي, أنبأنا أبو احلسن بن أيب احلديد,أخربنا أبو احلسن بن قبيس
جويرية بن  نا , نا األصمعي, نا أمحد بن معاوية, نا عبد اهللا بن عمرو,)٣(رْبَأنبأنا أبو حممد بن ز

 :أسامء قال
ْ قريش وهو هيِ من شبابٍ حكيم بن حزام وقد كرب بشبابَّرَم  ;)٤(هاَصَ عىل عُجِدَ

 ٌّ فقال له شاب, فقاموا إليه.فِرَ قوموا بنا إىل هذا الشيخ الذي قد خ:فقال بعضهم
ُعدْبَ, متى أّمَ يا ع:منهم  : فقال له,م ما أرادِلَزام وعِكيم بن حَ إليه حَ فنظر: قال?كِ عقلَ
َريَ غٌكيمَ وكان ح.اًنْيَق َ أباكُفِعرأ ِّينَأ يلْقَ عُدَعْبَ أ: قال.ْمَ نع: قال? فالنُابن َّمت َ  .)٥(مَهُ

َّعريُيَ لَّفإهنم  .هم هذاِكيم إىل يومَ حِون بكلمةَ

                                           
 ).ب(واملثبت من  ))ما ورد((): س(يف ) ١(

قال األستاذ حممود شاكر . ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من )ب, س(تصحفت اللفظة يف   )٢(
: ُ, وهذه لغة قريش, وغريهم يقول ))لَكَو (( من  ))لِعَتْفَي (( هي :ًتعليقا عىل هذه اللفظة وأشباهها

ِيتكلوا(( َّ ِيتسع((يف  ))ياتسع((, و ))صلَّتَي(( يف  ))لِصَيات((, وكذا  ))َ َّ َ((. 

يف )  هـ٣٢٩ت (هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي   )٣(
, وهو من انتقاء احلافظ ضياء ))املنتقى(( منه  إليناكتابه أخبار األصمعي, وهو مفقود, وقد وصل

انظر جملة جممع اللغة العربية : (واخلرب فيه) ـ ه٦٤٣ت(الدين حممد بن عبد الواحد املقديس 
ثم طبع بتحقيق حممد مطيع احلافظ . بتحقيق عز الدين التنوخي) ٤٦ ص١٤بدمشق مج 

 ).١٩٨٧دار طالس بدمشق  (١٥٢ص

َهدج  )٤( َ ْمشيته يف ُالشيخ َ ُهيدج ِ ِ ْ ًهدجا َ ْ ًوهدجانا َ َ ًوهداجا َ َقارب :ِ َاخلطو َ . ِإرادة غري من َوأرسع َْ
 ).هدج(ان اللس

 .واملنتقى من أخبار األصمعي) د(, واملثبت من )ب, س(سقطت اللفظة من   )٥(

 

 

 

 
 

هــزء بعــض شــباب[
قريش بـه عنـدما كـرب
 ]فأفحمهم وأسكتهم

 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٥٥

 .)١(اً وقد أسقط منه نافع,كذا قال
 ,صِّلَخُ أنبأنا أبو طاهر امل,ةَمِلْسُجعفر بن امل أنا أبو :ا قاالَّأخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البن

وسعيد بن − حدثني سعيد بن عامر ,امنْلَحدثني أمحد بن س, )٢(ارَّكَبري بن بُّ نا الز,أنا أمحد بن سليامن
 :عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر قال, )٤(ُنا جويرية بن أسامء )٣(−  أسامءِويرية بنُ أخت جُعامر هو ابن
َّأسنما َزام بعدِكيم بن حَ ح)٥(َّرَم َ ا بن ْ اذهب:مها لصاحبهُ فقال أحد,ْنيَّ بشاب)٦(َ

 ?دهاِّيَ وسٍريد إىل شيخ قريشُ وما ت:هُ فقال له صاحب:قال. )٧(ف هبذا الشيخَّرتخَن
َبقي:  قال?كِلْقَ عُدَعْبَ أَيِقَ ما ب: فقال له,ُصاهَعف ِ ًقين َ أباكُ رأيتِّينَأيل ْقَ عُدَعْبَ أ)٨(َ ْ ا َ
َريَغَ وقد تِع إىل صاحبهَجَ فر: قال.رضب احلديد بمكةَي َ قد هن: فقال له,هُ وجهَّ ُيتَ  .كْ

 .م عىل ما قالَهَّتُ ال يٌكيمَ وكان ح: قال نافع:قال
 أنا , أنبأنا احلسن بن عيل الشريازي)٩(عبد الباقي احلاسب بن حممد  أبو بكر]أ/١٣٣ [أخربنا
 أنا حممد بن ,)١٠( أنبأنا حممد بن سعد, أنبأنا احلسني بن حممد,ن اخلشابَحلس أنبأنا أبو ا,ازَّزَأبو عمر اخل

                                           
 .ُيعني أن جويرية يرويه عن نافع كام سيأيت يف اخلرب التايل  )١(

 .)٦٤٧ (٣٧٢ مجهرة نسب قريش وأخبارها) ٢(

 .ليست اجلملة املعرتضة يف مجهرة نسب قريش  )٣(

 .ومجهرة نسب قريش) د(وهو مثبت يف ) ب, س( سقط من ))ءنا جويرية بن أسام((: قوله  )٤(

 ).س , ب (منت اللفظة قطس) ٥(

 .ومجهرة نسب قريش) د(, واملثبت من  ))بعدما تبني((): ب,س(يف   )٦(

َنستهزئ بخرفه, وهو فساد العقل من الكرب و: َّنتخرف به) ٧( َِ ِ َ ِ ُ ًخترف به يتخرف خترفا ((َ ُّ ّ  مل تذكره  ))ّ
عىل مجهرة نسب ) ١(قاله األستاذ حممود شاكر يف حاشية . ة, فهذا يثبت فيام بعدمعاجم اللغ
  .٣٧٣قريش ص

 ). , سد(سقطت اللفظة من   )٨(

, وهو حتريف, واملثبت ))بن عبد الباقي احلاسبأمحد بن عبد اهللا أخربنا أبو بكر (( ): ب,س(يف ) ٩(
 . وأسانيد مماثلة مرت يف هذه الرتمجة)د(من 

 .٦/٥٦طبقات الكبري ال  )١٠(

 

 
 

 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

طريق الزبري يف مجهرة
 ]نسب قريش

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : عن أبيه قال,)١(ادَنِّ عبد الرمحن بن أيب الز, أنبأناعمر
 .الَيِ العُةَّلِ ق: قال? ما املال يا أبا خالد:زامِكيم بن حِقيل حل

 عن , عن هشام بن عروة,اثَيِغ نا حفص بن ,)٣(ُ بن دكنيلْضَ أنا الف,)٢( وأنبأنا ابن سعد:قال
 :أبيه قال

 . فال: قال.ةَّ مرَ اليومَ قد رشبت: قالوا.ً اسقوين ماء:زامِكيم بن حَحقال 
بري ُّ حدثنا الز, نا أمحد, أنبأنا أبو طاهر, أنا أبو جعفر:أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا قاال

 :ب بن عثامنَصعُ قال م:)٤(قال
ْ يوم رشِّام يف كلوكان يرشب يعني حكيم بن حز غ َلَ فلام ب; عليهاُيدِزَ ال يٍ ماءَبةَ

ْ رشَ اليومَ قد رشبت, يا موالي: فقال له,المه باملاء وقد كان رشبُعا غَ سنة دَئةم  .تكَبَ
ْ عىل رشَقامَ فأ.اً إذَالَ ف:قال  ثم ; سننيَ وعرشٍ سنةَغ مئةَلَ يوم حتى بَّ كلٍ واحدةٍبةَ

ْقام عىل رشفأ .ْ وإن: فقال.قد رشبت رشبتك : فقال له,المُاستسقى الغ  ِّ يف كلٍ ماءْيَبتَ
 . حتى ماتٍيوم

 : عن أبيه قال,اميَزِ حدثني حممد بن الضحاك بن عثامن احل,)٥( وأنبأنا الزبري:قال
 . ويف اإلسالم ستني سنة,زام يف اجلاهلية ستني سنةِكيم بن حَعاش ح

 . ذلكَثلِبن عثامن مب َصعُ وحدثني م:)٦(بري قالُّ وأنا الز:قال

                                           
, وهو حتريف, ))حممد بن سعد أنبأنا حممد بن احلسن بن عبد الرمحن بن أيب الزناد ((): ب,س(يف   )١(

 .والطبقات الكبري) د(واملثبت من 

 .٦/٥٦الطبقات الكبري   )٢(

ثبت من , وامل ))دكني ((وسقطت منهام لفظة  ))وأنبأنا ابن سعيد وأنبأنا أبو الفضل((): ب,س(يف   )٣(
 .والطبقات الكبري) د(

 ).٦٣٣ (٣٥٧مجهرة نسب قريش   )٤(

 ).٦٣٢ (٣٥٦مجهرة نسب قريش   )٥(

 ).٦٣٣ (٣٥٧مجهرة نسب قريش   )٦(

 ]بعض حكمه[
 

 

ـــن رشب[ ـــه م تقلل
 ]املاء

 

اخلــــرب الــــسابق[
 ]ًمفصال

 

 

 
عـــاش ســـتني يف[

ــا يفاجلاه ــة ومثله لي
 ]اإلسالم



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٥٧

 أنا حممد بن إسحاق بن , أنبأنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
 نا ,)٢(ريَكُ نا حييى بن ب,جَرَ بن الفُحْوَاع رَبْنِّ نا أبو الز, نا أمحد بن إبراهيم بن جامع]أ/٢٣١ [,)١(ْهَدْنَم

 : قال حدثني أيب,ريْهُّيعقوب بن عبد الرمحن الز
 وكان : قال حييى. يف اإلسالم ستني,ئة سنةزام عرشين ومِكيم بن حَعاش ح
َويفُ وت;يكنى أبا خالد  . ومخسنيٍ ثامنَ سنة: وقيل, ومخسنيٍ أربعَنةس ِّ

ليامن ُ حدثنا س:)٣(عيم األصبهاين قالُ أنبأنا أبو ن: وأبو عيل احلداد قاال,زِّرَطُأنبأنا أبو سعد امل
 : حدثني أيب قال, نا يعقوب بن عبد الرمحن,)٥(ْريَكُ نا حييى بن ب,باعْنِّلز نا أبو ا,)٤(بن أمحدا

 . وستني يف اإلسالم, ستني يف اجلاهلية,زام عرشين ومئةِكيم بن حَعاش ح
 َ ال,رْدَ بَ يومً قتيالَ يكونَّالَ أٍكيمَ عىل حَ والذي أنعم: قالِ يف اليمنيَوكان إذا استغلظ

 . أبا خالدٰكنىُكيم يَ وكان ح.عل يفَ فال. كذا وكذاُلَأفع
 أنا , نا احلسني بن إسامعيل املحاميل, أنا أبو حييى,)٦(أخربنا أبو سعد أمحد بن عمر العالف

                                           
 ).٢ ( ح١٣ّيف كتابه معرفة الصحابة, انظر ما تقدم ص  )١(

ة يف وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد مشاهب ))حييى بن بكر ((): ب,د,س(يف النسخ الثالث   )٢(
 .التاريخ, واإلسناد يف اخلرب اآليت

 ).١٨٩٠ (٢/٣٥معرفة الصحابة   )٣(

 ).٢٤٤ (٣/١٨٦املعجم الكبري للطرباين   )٤(

وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد مشاهبة يف  ))حييى بن بكر ((): ب,د,س(يف النسخ الثالث   )٥(
 .مالتاريخ, واملعجم الكبري للطرباين, ومعرفة الصحابة أليب نعي

مل ترد ترمجة هذا الشيخ يف معجم شيوخ ابن عساكر, وليس يف التاريخ إسناد مماثل هلذا اإلسناد,   )٦(
إبراهيم . املطبوع بتحقيق د ))أمايل املحاميل((, ومل أجد اخلرب يف )د(وليس هذا اخلرب يف نسخة 

  بغري هذا اإلسناد)٥٩١ (١/٤٨٠واملثاين   وأورد أبو بكر الشيباين هذا اخلرب يف اآلحاد .القييس
َحدثنا: فقال َ َّ َحدثنا ,كاسب بن محيد بن يعقوب َ َ َّ  بن عثامن عن ,زيد بن كثري عن ,محزة بن سفيان َ

َريض حزام بن حكيم عىل دخلت :قال حثمة أيب بن سليامن ِ  فأصغيت ,يموت وهو عنه تعاىل اهللا َ
 . اهـ.أخشاك اليوم نافأ كُّحبُأ ُكنت ,ّرب يا :يقول ولسمعته ,يقول ما أسمع إليه

 
 

 
عمره ووفاتـه عنـد[

 يف معرفــةَابــن منــده
 ]الصحابة

 

 
ــــيم[ ــــد أيب نع وعن

]األصبهاين والطرباين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 , أنبأنا إسحاق, نا سعيد بن محزة: ويعقوب بن أمحد قاال, حدثني إبراهيم بن كثرة,عبد اهللا بن شبيب
 : عن إبراهيم بن أصبغ قال,عن كثري بن أيب بكر
َ فإذا هو هي, إليهُفأصغيت ,زام وهو يموتِكيم بن حَ عىل حُدخلت م ولكن ِهْمُ

 .)٢(أخشاكاليوم , وأنا كقد كنت أحب, )١( ال إله إال اهللا:هو يقول
 أنبأنا حممد بن ,نا حممد بن أمحد بن حممد أ:أخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل قاال

 عن سفيان بن محزة , حدثني إبراهيم بن املنذر,)٣(بري بن أيب بكرُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,عبد الرمحن
ْحث عن عثامن بن سليامن بن أيب ,نيِّيِمَلْ حدثني كثري بن زيد موىل األس,)٤(يملْسَاأل  : قال)٥(ةَمَ

َربَك ُزام حتى ذهب برصِكيم بن حَ حِ  واهللا :ه فقلتُعَجَ وَّ فاشتد)٦(ٰثم اشتفى ,هَ
َأل َرضْحَ َ فإذا هو هي; عند املوتِ بهُمَّ ما يتكلَّنَرُظْنَألَ فَه اليومَّنُ  فإذا هو , إليهُتْيَغْصَ فأ,مِهْمُ

 . حتى ماتُهَ كلمتْلَ فلم تز.)٧(شاكْخَك وأُّبِحُ أَأنت, َّالإ َهٰال إل :يقول
 أنا , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنبأنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 ,أخربين أيب,  نا يعقوب,ريَكُ نا ابن ب,)٨( نا يعقوب,عبد اهللا بن جعفر

                                           
ِّكرر يف  ))ال إله إال اهللا((: قوله) ١(  .ًثالثا) ب(ُ

 . ومصدره اخلرب التايلمن سياقُوأثبت ما هو أقرب للصواب ) ب,س( العبارة يف كل من اضطرب رسم )٢(

 ).٦٦٠ (٣٧٧مجهرة نسب قريش   )٣(

 بن سفيان بن محزة بن سفيانهو  و.ومجهرة نسب قريش) د(; واملثبت من  ))األييل((): ب,س(يف   )٤(
 .١١/١٤٢ترمجته ومصادرها يف هتذيب الكامل للمزي . املدين طلحة أبو األسلمي فروة

 يف هتذيب الكامل للمزي ترمجته, واملثبت من مجهرة نسب قريش, و ))خيثمة ((: يف النسخ الثالث  )٥(
 .)٣ ( ح٤٣صانظر , و١٩/٣٨٢

وهو أشبه  ))ٰاشتكى((: ويف مجهرة نسب قريش). س(ن , وسقطت اللفظة م)ب, د(كذا يف   )٦(
 .بالصواب

) د(واملثبت من . واضطربت باقي العبارة فيهام ))َأنت َّالإَه ٰ, ال إل اهللاَّ إالَهٰال إل((): ب, س(يف   )٧(
 .ومجهرة نسب قريش

 .١/٢٣٦املعرفة والتاريخ   )٨(

 
 ]كالمه وهو حيترض[
 

 

 

 

ـــسابق يف[ ـــرب ال اخل
 ]مجهرة نسب قريش

 

 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٥٩

, وستني يف اإلسالم ستني  سنة;َ ومئةَ عرشين)١(َرِّمُزام عِكيم بن حَ حَّأن
ًمرشكا ِ ُ)٢(. 

 , أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو حممد السلمي
 أنا عبد , أنبأنا أبو احلسني بن الفضل:)٣( بكر قاال, أنا أبووأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ح

ْ أنا حممد بن بكر الرب,)٥( حدثني بكر بن خلف,)٤( نا يعقوب,اهللا بن جعفر  ,ريجُأنا ابن ج, )٦(اينَسُ
 :روة قالُ عن ع,روةُأخربين عمر بن عبد اهللا بن ع

 .)٧( معاويةِ من إمارةٍ سنواتِعرشِزام لِكيم بن حَ حِّويفُت
 ستني , وعرشين سنةًزام مئةِكيم بن حَ عاش ح: قالريكُ ب ابنُ وسمعت:قال
 . وستني يف اإلسالم,يف اجلاهلية
 عن أيب ْلِ انز:مها لصاحبهُقه ابنا فالن فقال أحدِحَ فل,م يوم بدرزهن وا:قال

 .كَالَيِ عَتلت عالُ قْ وإن, افتداكَرستُ أْك إنَّ فإن,خالد

                                           
 .املعرفة والتاريخ املثبت من, و»عمره«: )ب, د, س(يف النسخ الثالث  )١(

واملعرفة ) د(, واملثبت من  ))عرشين ومئة, ستني يف اإلسالم وستني يف اجلاهلية((): ب,س(يف   )٢(
 والتاريخ

وأخربنا أبو ((): ب(ويف .  ))وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي بن أبو بكر قاال((): ب(يف   )٣(
 ).د(من ; واملثبت  ))القاسم بن السمرقندي بن أيب بكر قاال

 يف كتابه املعرفة والتاريخ,  وال األخبار التي تليههو يعقوب بن سفيان الفسوي, ومل أجد اخلرب  )٤(
 . القسم املفقود منهيف افلعله

 .وأسانيد مماثلة) د(, واملثبت من ))أبو بكر بن خلف((): ب, س(يف   )٥(

, واملثبت من األنساب  ))الربشاينن بكر حممد ب ((): د(, ويف  ))لرتساينحممد بكري ا((): ب, س(يف ) ٦(
, ويقال أبو عبد اهللا, أبو عثامن حممد بن بكر بن عثامن الربساين البرصي((:  وفيه.١٥٢, ٢/١٥١

مات بالبرصة يف ذي احلجة سنة ... ُسمع ابن جريج وشعبة بن احلجاج وسعيد بن أيب عروبة 
 .))ثالث ومئتني

 . عن ابن جريج, به٧/١٩٢أورده املزي يف هتذيب الكامل   )٧(

 

عنــــــدعمــــــره [
 ]الفسوي

 

 
 

 
 ]تأريخ وفاته[
 

 
مــا قيــل يف اهنزامــه[

 ]يوم بدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 وخرج خالد إىل .مهاَكيم أكربَ ح وكان,زامِيم وخالد ابنا حِكَ وح:قال يعقوب
 . فامت يف الطريق,شةَأرض احلب

 وأبو املطهر عبد املنعم بن أمحد بن يعقوب بن أمحد ,أخربنا أبو عبد اهللا اخلالل
 سمعت أبا عبد الرمحن : قال)٣( املقرئ بن بكرأبو أنا ,)٢(دو أنا أبو طاهر بن حمم: قاال)١(اينَكَامَّالش

 ُ يقول سمعت)٥(ذزاَّرُ عثامن بن خُ سمعت:ويت قالْريَحول البْكَ بن م)٤( معبد اهللا بن عبد السال
 :)٦(يقولي ريَبُّب الزَصعُم

 .ن معاويةازام يف زمِكيم بن حَمات ح
 ,ي بن حممدِّكَ أنبأنا م]ب/٢٣١[,  عبد العزيز بن أمحد, عن]ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت[

 : واملدائني,واهليثم بن عدي, مريُل ابن ن قا: قال)٧(رْبَأنبأنا أبو سليامن بن ز
 َّٰزُد بن عبد العَد بن أسِيلَوُزام بن خِ حكيم بنَ ومخسني مات حٍويف سنة أربع

ّيصُبن قا َ. 

                                           
َنسبة إىل شامكان, قرية من قر نيسابور  )١(  .٣/٣١٥ معجم البلدان  انظر.َ

 وهو أبو طاهر . وأسانيد مماثلة يف التاريخ)د(, واملثبت من  ))أبو طاهر بن حممد ((): ب, س(يف   )٢(
مجته يف سري أعالم تر).  هـ٤٥٥ت (أمحد بن حممود بن أمحد بن حممود الثقفي األصبهاين املؤدب 

 .١٨/١٢٣ النبالء

 ).د(, واملثبت من  ))أنا ابن بكري املقرئ ((): ب, س(يف   )٣(

 إسناد آخر من اخلرب اآليت, وفيهام تصحيف )ب, س(ُيف هذا املوضع أقحم عىل املتن يف نسختي )  ٤(
  األول يفإلسنادافمثال  :أسانيد مماثلة يف التاريخ, و)د( واملثبت من ;, وتقديم وتأخريوحتريف

 ٣٤٤, ٦٦/٣٤٣ ترمجة رملة بنت أيب سفيان; والثاين يف )١٧ س٧٢ص(تراجم النساء جملد 
 .١٥/١٢٩ يف طبعة دار الفكر  التخليط بني اإلسنادين وانظر نص .  بن نوفلترمجة خمرمة

 ).ب( بالدال املهملة, واملثبت من ))خرزاد((): س,ك(يف ) ٥(

 .))ومات حكيم وهو ابن عرشين ومئة سنة((: ٢٣١بريي يف نسب قريش للمصعب الز  )٦(

 وساق املؤلف اخلرب يف ترمجة خمرمة بن نوفل, انظر .٦٣, ٦٢تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ص )٧(
َّوما مر بني املعقوفني يف اإلسناد منه, إذ صح. ٣٤٤, ٦٦/٣٤٣ ; وعبد )ب, س(فته نسختا ّ

 .١٨/٢٤٨ترمجته يف سري أعالم النبالء )  هـ٦٦٤ت (العزيز بن أمحد هو أبو حممد التميمي 

كان أكرب مـن أخيـه[
 ]خالد

 

 

 

 

وفاته عند مـصعب[
 ]الزبريي

 

تأريخ وفاته عن ابن[
 ]زبر

 

 

 

 



ٰد بن عبد العزِلْيَوُام بن خَزِيم بن حِكَح َّ ٦١

 .  وعرشين سنةٍ مئةَابن مات حكيم بن حزام :قال أبو سليامن
 نا أبو ,)٢( حدثنا سليامن بن أمحد,)١(يمَعُ أنبأنا أبو ن:اد قاالَّ وأبو عيل احلد,زِّرَطُأنبأنا أبو سعد امل

 :ري قالَكُ بُ حدثنا حييى بن,اعَبْنِّالز
ن و عرشهُّنِ وس, ومخسنيٍ أربع سنة−  أبا خالدٰىَكنُوي −زام ِكيم بن حَويف حُت
 . ويف اإلسالم ستني,ة ستنيَّعاش يف اجلاهلي ;ومئة

 نا أمحد بن ,أنا أمحد بن إسحاق ,ايفَريِّ أنبأنا حممد بن عيل الس,أخربنا أبو غالب املاوردي
 :)٣( أنبأنا خليفة بن خياط قال, نا موسى بن زكريا,عمران

 .زامِكيم بن حَ حَ مات−  ومخسنيٍ يعني سنة أربع− وفيها
 ,ً أنا أبو طاهر املخلص إجازة, أنبأنا عيل بن أمحد التسرتي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

بيد ُ حدثني أبو ع, وأخربين أيب,ين عبد الرمحن بن حممد بن املغرية أخرب,نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن
 :)٤(م قالَّالَالقاسم بن س
 : والصواب– قال  كذا– دْيَ أبو ز,زامِكيم بن حَويف فيها حُ ومخسني تٍ أربعَسنة
 .أبو خالد

*     *     * 

                                           
 ).١٨٩٠ (٢/٣٥معرفة الصحابة أليب نعيم   )١(

 ).٣٠٦٩ (٣/١٨٦  للطربايناملعجم الكبري  )٢(

 .٢٢٣تاريخ خليفة   )٣(

أسانيد مماثلة , و)د (, وهو حتريف, واملثبت من»أبو عبيد اهللا القاسم بن سالم«): ب, س(يف  )٤(
انظر إسناده املطابق يف . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود رب يرويه ابن سالمومصادر ترمجته, واخل

 .١٦٦٣, ٣/١٦٦٢موارد ابن عساكر 

 

 

 

 

ــد[ ــه عن ــأريخ وفات ت
 ]أيب نعيم والطرباين

 

 
 

ة يففـــوعنـــد خلي[
 ]تارخيه

 
 

وعند ابن سـالم يف[
 ]تارخيه

 

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٦٢

نارـييم بن دِكِح)*(  
 الهمْوَ مّيشَرُ القَةَحْلَأبو ط

انتهى.زاعيْوَ واأل,ُهَلْوَ بن جابر ق)١(زيدي الرمحن بن ُ عنه عبدٰرو . 
 أنبأنا ,)٢( أيب الصقر أمحد بن عن أيب طاهر أمحد بن حممد بن,قرأنا عىل أيب الفضل بن نارص

 , أنبأنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل بن الفرج,افَّأبو القاسم هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر الصو
 نا ,)٤(جابر ُابن نا , نا برش بن بكر, نا سعيد بن عثامن,)٣(يبَالْوَّنا أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الد

 :حكيم بن دينار أبو طلحة قال
 .اً كان بعيدْ وإنَلِزْنَ امل)٥(َكُغِلْبُ ت, واستقامةٍةَجـَلُ دْنِ مُّظَ وح,ةَحْوَور ٌةَوْدَغ

 , بن أيب احلديد)٦( بن الفرج نا أبو احلسن,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين
 نا , أنا أبو حممد بن أيب نرص: نا عبد العزيز الكتاين قاال,وأنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيمح

                                           
 , اجلرح٢/٦٨٦, الكنى للدواليب )٤٩ (١٣, ٣/١٢التاريخ الكبري للبخاري :  ترمجته يف)*(

 .٤/١٦١,  الثقات البن حبان )٨٨٤ (٢٠٤, ٣/٢٠٣والتعديل 

 ).ب, د( واملثبت من  ))زيد ((): س(يف   )١(

 ).د(, واملثبت من  ))عن أيب طاهر حممد بن أيب الصقر ((): ب, س(يف   )٢(

ٰالكنى  )٣( َ هذه : ٥/٣٦٩قال السمعاين يف األنساب و). ١٢٠٧ (٢/٦٨٧َّ واألسامء للدواليب ُ
ْالنسبة إىل الدوالب, والصحيح يف هذه النسبة  َفتح الدال, ولكن الناس يضموهنا; وانظر املغرب َّ ّ

 ).د ل ب(وخمتار الصحاح 

من الكنى , وكالمها تصحيف, واملثبت  ))أبو حاتم ((): ب, س(, ويف  ))رباأبو ج ((): د(يف   )٤(
 وهو عبد الرمحن بن يزيد بن ن هذا الكتاب, م٤٢/٩٤  يف وترمجتهللدواليب, وصدر الرتمجة,

 . الداراينجابر أبو عتبة األزدي

 .والكنى للدواليب) ب, د(, واملثبت من  ))تبلغون ((): س(يف   )٥(

 ).سد, (سقط من  ))بن الفرج ((قوله   )٦(

 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنه
 

 

روايتـــه حلـــديث[
 ]»غدوة وروحة«

 

 

 

 

 



 ِدينار, أبو طلحة القريشيم بن ِكَح

 

٦٣
 :نار أبو طلحة قالكيم بن ديَ حدثني ح, نا ابن جابر, بن بكرْرشِ ب)٢(نا* ,)١(بأبو عيل احلسن بن جند

ٍدلـجة ْنِ مٌّظَ وح,ٌةَحْوَ ورٌّوُدُغ َ  .اً كان بعيدْ وإنَلِزْنَامل )٣(َغونُلْبَ واستقامة تَُ
 عن أيب عمر بن ,بن احلسن)٤(* بن حممدِّ عن أيب متام عيل,اَّنَقرأنا عىل أيب عبد اهللا بن الب

 :)٧( قال,مةَثْيَ خ)٦( أنا ابن أيب, أنبأنا حممد بن القاسم,)٥(هَيْوُّيَح
 .ينارِكيم بن دَه حُث عنه عبد الرمحن بن يزيد بن جابر اسمِّدُحة الذي حيْلَأبو ط

 . عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر, عن الوليد بن مسلم,حدثنا بذاك أيب
 أنا عبد اهللا بن عتاب بن حممد بن , أنبأنا حممد بن أمحد بن اآلبنويس,أخربنا أبو غالب بن البنا

 ًمري إجازةُأنا أمحد بن ع ,أمحد
 أنبأنا أبو , أيب احلديد)٨( أنبأنا ابن, أبو عبد اهللا]أ/٢٣٢ب [ أنا,وأخربنا أبو القاسم السويس ح

 سمعت حممود بن إبراهيم : قالً أنا أمحد بن عمري قراءة, أنبأنا عبد الوهاب الكاليب,)٩(احلسن الربعي
 :)١٠(بن حممد بن سميعا

 .ّقيْشَمِ د,ينارِكيم بن دَحة حْلَطيف الطبقة اخلامسة أبو 

                                           
 تصحيف, ولعله ))احلسن بن جندل((): ب( ويف , ))احلسن جندل((): س(يف , و)د(كذا يف  )١(

احلسن بن حبيب بن عبد امللك الفقيه املرتجم يف التاريخ يف اجلزء السابع   أبو عيل :لصوابوا
 من طَقَ ولعله س.٤١/١٠٠, كام يف ترمجة هذا األخري عرش; فأبو حممد بن أيب نرص يروي عنه

الذي يروي عن برش بن بكر, ويروي عنه ابن حبيب ) الربيع بن سليامن املرادي(ً أيضا السند
 .واهللا أعلم. ُ ترمجة كنيز٥٩/٤٩٦ و الزبريي ترمجة عبد اهللا بن أمحد٣٢/٣٥٨ ور, كام يفاملذك

 ).ب( ليس يف  ))نا ((: قوله  )٢(

 . ))تبلغوا ((): سب, (يف   )٣(

 ).د(ما بينهام سقط من ) *− *(  )٤(

 .٢ ح٨انظر ضبط االسم يف ص  )٥(

 ).سب, (سقطت اللفظة من   )٦(

 انظر.  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّأبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة ابن أيب خيثمة هو  )٧(
 .)٢( حاشية ٢٦ما سبق ص

 ).س(سقطت اللفظة من   )٨(

 . ))أنا أبو عيل بن احلسني الربعي ((): د(يف   )٩(

 .٣/١٦٤٤ يف كتابه الطبقات, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر )١٠(

 
روايــــة احلــــديث[

ــ ــسابق م ــقال ن طري
أخر[ 

 

ترمجته يف تاريخ ابـن[
 ]أيب خيثمة

 
 
 

 

ـــن[ ويف طبقـــات اب
 ]سميع
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٦٤
ّيسْرَّأنبأنا أبو الغنائم بن الن  أنبأنا أبو الفضل بن ,)١( ثم حدثنا أبو الفضل حممد بن نارص,ِ

 أنا : قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,ارَّ بن عبد اجلب)٣( واملبارك, وأبو احلسني األصبهاين,)٢(خريون
نا  أ,نا حممد بن سهلأ , دانْبَ أنا أمحد بن ع− قاال و احلسني األصبهاين وأب: زاد ابن خريون− محدأأبو 

 :)٤(حممد بن إسامعيل قال
 نا : جابر قالُ نا ابن:قال برش بن بكر, )٥(كيم بن دينار أبو طلحة قولهَح
 .نيِّ حديثه يف الشامي:)٦(حكيم

مد بن عبد اهللا بن  أنا حم, أنا أمحد بن منصور بن خلف,أخربنا أبو بكر حممد بن العباس
ْمح  :)٧( سمعت مسلم بن احلجاج يقول:دان قالْبَي بن عِّكَ أنا م,دونَ

 .ينار أبو طلحة رو عنه عبد الرمحن بن يزيد بن جابرِكيم بن دَح
بيد اهللا بن ُع  أنا,)٨( بن إبراهيم  عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل حممد بن نارصُقرأت
 عبد  أيب أخربين عبد الكريم بن,ن عبد اهللا بن حممد بن اخلصيبيب بِصَ أنا اخل,سعيد بن حاتم

 :)٩( أخربين أيب قال,الرمحن
 واهللا .)١٠(حة حكيم ال كثريْلَ وأبو ط.ائيَسَّ كذا قال الن.ري بن دينارِثَة كَحْلَأبو ط

 .أعلم
                                           

 . )) الفضل بن نارصحدثنا أبو ((): د(يف   )١(

 ).س(, واملثبت من  ))خري ((): ب(يف   )٢(

 . ))وأبواحلسني املبارك(() د(, ويف  ))املبارك ((): سب, (يف   )٣(

 .١٣, ٣/١٢  للبخاريالتاريخ الكبري  )٤(

 .والتاريخ الكبري للبخاري) د( واملثبت من  ))له ((): ب, س(يف   )٥(

 . ))...ر بن جابر بن حكيم قال برش ابن بك ((): د(يف   )٦(

ِّ قدمت الكنية عىل االسم, وفيه١٣٤الكنى واألسامء   )٧( ُ. 

وأسانيد مماثلة يف ) د( وهو حتريف, واملثبت من  ))عن جعفر بن حييى بن منصور((): ب,س(يف   )٨(
, وهو أبو الفضل جعفر بن حييى بن إبراهيم ١٩/١٣١التاريخ, وترمجته يف سري أعالم النبالء 

 .ّلتميمي املكي احلكاكا

, )) بن عبد الرمحنعبد الكريم ((): س(, ويف  ))...أخربين عبد الكريم بن عبد الرحيم  ((): ب(يف )  ٩(
ُوأبو عبد الرمحن هو أمحد بن شعيب النسائي صاحب . )د(; واملثبت من  تصحيف وحتريفكالمهاو

 .٣/١٧٧١انظر موارد ابن عساكر . فقود, وهو م ))األسامء والكنى ((و قوله هذا يف كتابه . السنن

  .»وهو حكيم ال كثري«): د(ويف ). ب, س(سقط من   »طلحة«:  لفظ)١٠(

 
 
 
 

 
]حديثه يف الشاميني[
 

 

ـــه يف الكنـــى[ ترمجت
 ]واألسامء ملسلم

 

ويف األسامء والكنى[
 ]للنسائي

 

 

 

 



َّعياش األعور الكلبييم بن ِكَح َ 

 

٦٥

  )*(يحِمحكيم بن عبد ا بن املبارك اجلُ
َممن شهد حفر األهنار  َّ َ يف خالفة هشام, يف سنة مخس عرشةبدمشقِ ِ. 

ُله ذكر ْتقدم ذكره يف حفر األهنار .َ َ ُ َّ)١(. 

كِحيم بن عاش األَيالكليبر عو)**(  
 ٌعرِوله ش. لكوفة ثم انتقل إىل اة,َّزِ وسكن امل.ةَّيَمُا إىل بني أًنقطعُ مَ كانٌشاعر

 .ّيِبْلَ الكُوهو األعور. َرضُمِر بَخَ وافت,ت بن زيدْيَمُ عليه الك)٣(هَضَقَ ن,ر فيه باليمنَخْفَي
 أنبأنا عبد العزيز : قاال, وأبو حممد عبد الكريم بن محزة,أخربنا أبو احلسن بن املسلم الفقيه

 :قال متام − الَقِبن حييى بن أيوب بن أيب عا أبو احلسني حممد بأن أن,ا متام بن حممدبأن أن,بن أمحدا
 : قاال–  وأبو امليمون بن راشد:زاد عبد الكريم −  حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحنوأنبأنا أبو عبد اهللا

ِأبو زيد حييى بن أيوب بن أيب عقال, أن أباه حدثه وكان صغريا فلم يع عنه, قال* أنبأنا َ ً َ فحدثني : ِ
  أن آباءه حدثوه)٥(ال بن أيب عق زيد)٤(*عمي

ْ اخرت: فقال له معاوية, قدم الشام عىل معاوية)٦(أن أسامة فاختار  .ًالِنزَ لك مَ
 :)٨(بْلَر كَوْعَ وهو أُوقد قال الشاعر. )٧(هُتشري واقتطع فيها هو وع,ةَّزِامل

ــُإذا ذ ــِ لٌ أرضْتَرِك ــْعِ بنٍمْوَق ــِطَتوهــي َدْزَ قــومي تُفبلــدة ٍةَم  ُبـي
                                           

 . مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر)*(

 .١٤٩انظر املجلدة الثانية  )١(

, الوايف بالوفيات ٣/١١٩٥, معجم األدباء ١١٨املؤتلف واملختلف لآلمدي :  ترمجته يف)**(
, اإلصابة ١٣٦الشعور بالعور , ٧/٢٤٠, خمترص تاريخ دمشق البن منظور ١٣/١٣١
 .٢/٣٨٥, معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق ٢/٢١٤

 ).ب, د(, واملثبت من  ))تفقه ((): س(يف   )٣(

 ).د(, وهو يف )ب, س(ما بينهام سقط من * −*  )٤(

 . ))عن أبيه((: وحدها) س(يف   )٥(

 . وأسامة هو خال األعور كام سيأيت)د(, واملثبت من  ))أن أبا أسامة((): ب, س(يف   )٦(

 ).ب, د(, واملثبت من  ))وعرتته ((): س(يف   )٧(

 .٣/١١٩٥األبيات يف معجم األدباء يف ترمجة األعور   )٨(

 
 
 
 
 

 
 ]موجز ترمجته[

 

 

 
 
 

 

قدومه عىل معاويـة[
 ]وسكناه املزة
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٦٦

 ُيبِصُ يــِشــادَّهــا للرْعِنتجَ يْنَفمــ َٰدَّوالنُواخلريُضالْواإلفُينِّهبا الد
ِها وخيَا بعــدً يومــُيندمَســ هَّا سـواها فإنـً أرضـْعِنتجـَ يْنَوم  ُيــبَ
ــ ــٰىَّتَأَت ــامةَ هل ــايل أس ــَ مُا خ  )١(بيــبَ العــاملني حِخريِلـــوكــان ًالِزْن
ـــه أ ِهِيفــِدَ رُ اهللا وابــنِ رســولُبيــبَح ـــْلُل ـــةٌةَف ـــٌ معروف  ُيبِصَ ون
 ُيبِصَخـ ِابَنَ اجلُبْحَر )٥(ٌمنزل )٤(اَهل ًةَيـدَلُ ب)٣(ْتَحْضا فأًكلب)٢(هاَنَكْسَفأ
ٍونزهـةٍيحِوشـٍّرَ عىل بـٌفْصِفن َ ْ  )٧(ُيـبِطَ يَّرَ أغـٍ عىل بحـرٌونصف )٦(ُ

يل حممد بن أمحد بن  قال كتب إ, أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا
  عنه,)٨(وحفت وحدثني حممد بن ,سهل

 بن مدحم أنا عيل بن , أنبأنا حممد بن أمحد بن سهل يف كتابه, أبو غالب بن البنااوأخربن ح
 : قال)٩(يِدِمنا أبو القاسم بن اآل ,دينار

                                           
ِجييب ((: ولعل الصواب يف روايته.  ))حبيبا((: ادر القصيدة, والوجهكذا يف األصول ومص  )١( أي .  ))ُ

ًكان أسامة سامعا مطيعا لرسول اهللا  ً. 

 ).ب, د(, واملثبت من  ))فأمكنها ((): س(يف   )٢(

وهو تصحيف ال يستقيم به الوزن, واملثبت من معجم  ))فأصبحت ((: يف األصول الثالثة  )٣(
 .األدباء

 . ))لنا((: ا يف األصول, ويف معجم األدباءكذ  )٤(

 ).د(, واملثبت من  ))ًمنزال ((): ب, س(يف   )٥(

, وكالمها تصحيف,  ))وترمكة ((: وفيها) ب(, وكذا يف  ))فنصف عىل ابن شيخ وترمدة ((): س(يف  )٦(
ُوالشيح, وما أثبته أشبه بالصواب;  ))فسيح رحابه ((: ويف الديوان) د(واملثبت من  ٌّسهيل نبات ِّ ِ ْ  له ,ُ

ٌّمر وطعم طيبة رائحة ًمرعى وهو ُ ْ َوالنعم للخيل َ ُومنابته َّ ُالقيعان َ  ).ح ي ش(اللسان . ِّوالرياض ِ

 ., واملثبت من معجم األدباء))أغر وطيب((: يف األصول  )٧(

 .٥٩/١٧٦ وأسانيد مشاهبة يف التاريخ )ب, د(, واملثبت من  ))حممد بن نوح((): س(يف   )٨(

, )د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))أنا عيل بن أمحد, أنبأنا أبو القاسم األزدي((): ب, س(يف   )٩(
ًوصحف أيضا يف . ١١٨وهو أبو القاسم احلسن بن برش اآلمدي يف كتابه املؤتلف واملختلف  ِّ ُ

 . ))األسدي((معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق إىل 

 
ـــــزة[ ـــــه امل مدحي

 ]وسكناها
 

 
 

 

 

 



َّعياش األعور الكلبييم بن ِكَح َ 

 

٦٧

ْ هيٌلِبْعِ له دَدَأنش, )١(مييَلُع الثم الكلبي عصبذو اإل  حني اشَّيَيم بن عِكَجو حَ
 :)٢(بْلَ كَرَوْ أعٌكيمَ وكان ح,بْلَكِد بَا بني أسَجَه

َهب اَغـــِّلَ فبِ العـــراقَام أرضُإذا جئـــت  )٣(وافيـاقي الِّ عنَّ الكلبيَرَا األعوِ
َحابَّ السَتْمِ ال شَدانوُدِب هاـِلْدَ عَ غريًةَّ دفٍ لكلبٰىضْرَأت  )٤(اَيـِادَوَالغ َ

 اَيـِزاَخَ املَرونِكـنُ يًيالِبـَ قَاجــوه اَرُّ بالــذَكُّرَ دَّرَ ال داَرُّ الــذَجفهــا
 عند َاجتمع : قال– ألعوروهو ا −اش الكلبي َّكيم بن عيَ عن ح,هْيَوَطْفِحكى ن

ل عليهم َخَ من قريش والعرب, فبينا هم يف املجلس دِ الناسُوجوه*  امللكِعبد
َّ فرس, بهُبَعجُي )٥(*أعرايب, كان عبد امللك  . رسورُ هذا يوم:مللك وقال به عبد اُ

 حتى ,هاعن ٰىَمَ فرِهِ عىل يمينْنَ عنها وأعطاها مٰىَمَ فر,سْوَعا بقَ ود,بهْنَوأجلسه إىل ج
َع فيها رضَزَ فلام ن, إىل األعرايبْتَصار هينا ُ د: امللكُ فقال عبد,اًيِيْحَستُ هبا مٰىَمَ فر,طَ

َيسال  أنه ُأعلم وإين ,هِسْنُع يف أَا نطمَّنُوك! )٦(يف األعرايب  فدعا .)٧(ا به إال الطعامم ِّيلُ
ِرضَتِ لُّ يا أعرايبْمَّ تقد:باملائدة فقال  ُ قال عبد. قد فعلت: فقال–  وإنام أراد لتأكل− طْ

 , يا غالم;ها مذكورةَّنَ واهللا ألجعل,ا فيه اليومَّنِحُ لقد امت,ا إليه راجعونَّا هللا وإنَّ إن:امللك
َيسَط ونَسَ إليه انبْتَ فلام صار,اء هبا فأعطاها األعرايب فج. آالفِ بعرشةْئِج  ما كان ِ

                                           
, وكله تصحيف, واملثبت من املؤتلف ))الغالمي ((): د( ويف , ))هو الغليمي((): ب, س(يف   )١(

وذو اإلصبع الكلبي : ١/٢٥١, وتوضيح املشتبه ١/٩٧وجاء يف اإلكامل . واملختلف لآلمدي
 .ُمن بني عليم, وهو حفص بن حبيب بن حريث 

 .١١٨األبيات يف املؤتلف واملختلف لآلمدي   )٢(

 .واملؤتلف واملختلف) د(صحيف, واملثبت من , وهو ت ))التوافيا ((): ب, س(يف   )٣(

 وال يستقيم هبا املعنى, واملثبت من املؤتلف واملختلف, , ))السجال ((:  األصول الثالثةيف  )٤(
 .٢/٤٨٠, ومعجم البلدان ١٩٠قبيلة من أسد بن خزيمة انظر مجهرة أنساب ابن حزم : ُودودان
َالسحاب َوشام ًشيام َوالربق َّ ْ ُيقصد نأي إليه نظر :َ ِ ْ ْيمطر وأين َ  ).م ي ش(اللسان . ُ

 ).د(, وهو يف )ب, س( ما بينهام سقط من * −*  )٥(

َأصابك ما ُّكل  )٦( ٍمنكر من َ َ ْ ِوجه من ُ ْ ِاملأمن َ َ ْ َدهاك فقد َ ًدهيا َ ْ ِدهيت :منه تقول َ  ).د هـ ي(اللسان . ُ

 ).د(, واملثبت من  ))ابه إال الطعامميل يسوإين ال أعلم أنه مكا ((): ب, س(يف   )٧(

 

 
 ]هجاء دعبل له[

 

 

 
 

دخول أعـرايب عـىل[
عبد امللـك بحـضور
ــعره يف ــور وش األع

 ]ذلك
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٦٨

 : فقال حكيم بن عياش,منه
ِرضَوي  اَورُدـُ هبــا بــُ األمــريُوهُبــْحَفي  ٍسْوَ قِزْمَ من غٌطِ ضارُطْ

ْ رضِكـَفيا لـ ْ رضِويــا لــك  اً كثـريْتَّرَ جـًةَطـَ  اَريِقــَ فْتَ أغنــًطــةَ
َ لــو رضُ القــومَّدَوَفـ  اَريِشَاؤهم منهـا عــــَبِوكان ح  اً مجيعــطــواَ
ــأ  ٍبـــألفاًا ألفـــًطِ ضـــارُلَتقبـــَأ ِرضَف ــلَطْ ــَحَ أص  اَريـ اهللا األم
ِرضَ ال ت: درهم وقالِ آالفِر له بعرشةَمَفأ  .كيمَ يا حْطْ
 :)١(َرضُ عىل مُبَّ وكان يتعص− اشَّحكيم بن عيـِول

َّما رس  ِاين مـــن النـــارَّجـــَ نِّيبَ رَّوأن ٍدَسـَي من بني أِّمُ أَّين أنَ
ِنـاهتوين مـن بـجـَّوَم زَّهنَوأ  ِ دينــارَ ألــفٍ يــومَّ يل كــلَّوأن مِ

 نا عمر بن حممد , نا أبو جعفر أمحد بن وهب,)٢(ذكر أبو عيل احلسني بن القاسم الكوكبي
 :قال, )٣( عن أبيه, عن حممد بن راشد,اممة بن أرشسُ عن ث,األزدي

 رسول اهللا هذا َ يا بن: فقال– عليه السالم − )٤( بن حممداهللا بن جعفر ِ عبدإىل ٌجاء رجل
 ء?يشب منه َقتِلَ هل ع: قال.كمَ بالكوفة هجاءَد الناسِنشُ الكلبي ياشَّ بن عيكيمَح
 :)٥( فأنشده. نعم:قال

 

                                           
نسب  و)٢٥الشاهد  (١/١٨١ يف الشاهد  وخزانة األدب,٣/١١٩٥ البيتان يف معجم األدباء  )١(

 وأغلب املصادر تنسبها ;٥١٠, ٥٠٩ يعيش الكلبي يف ترمجته  يف معجم الشعراء إىل البيتنياملرزباين
  وأيب٤/١٣ عيون األخبار  ويف١/٣٤٨ الشعر والشعراء ابن قتيبة يفك إىل املساور بن هند بن قيس

 . وغريهم, ٥/١٦٣ , وابن محدون يف التذكرة ١٧/٣٧الفرج يف األغاين 

وهو مفقود, نرش منه اجلزء التاسع  ))الكوكبيات ((أو  ))أخبار الكوكبي ((يبدو أنه يف كتاب   )٢(
 .; ومل أجد اخلرب فيه٢٣٨ ص٦٠الدكتور شاكر الفحام يف جملة املجمع مج 

 ).د(, وهو يف )ب, س( سقط من  ))عن أبيه((: قوله  )٣(

 ).د(, وهو يف )ب, س(سقط من  ))بن حممد((: قوله  )٤(

, والبيتان يف معجم ٤/٤٣, ومروج الذهب للمسعودي ١٣٧١أول البيتني يف الكامل للمربد   )٥(
 .٢/٢١٤, واإلصابة ١٣/١٣٢, والوايف بالوفيات ١٣٦, والشعور بالعور ١١٩٦األدباء 

 
 
 
 
 
 
 
تعــصبه عــىل مــرض[

 ]وشعره يف ذلك
 

 
 

شـــامتته يف صـــلب[
]زيد وشعره يف ذلك

 

 

 



ّقبيصة بن رضار الضبييم بن ِكَح ِّ َّ َ ِ ِ َ 

 

٦٩

 ُبَصلُ يـِا عىل اجلـذعيِدْهَ مَرنومل ٍة نخلـِعْذِا عىل جًنا لكم زيدْبَصل
 ُ وأطيــبٍّ مــن عــيلٌ خــريُوعــثامن ًا ســفاهة عليــٍ بعــثامنْمُستِوقــ
ا ً كان كاذبْ إنَّ اللهم: فقالًةَدْعِ رِضانِفَنتَ إىل السامء ومها يِهْيَ اهللا يدِ عبد أبوفرفع

 ;لهَكَ فأُدَ فافرتسه األس,جَلْدَ فأ,كيم من الكوفةَقال فخرج ح. )١(كَ عليه كلبْطِّلَفس
ا ً هللا تعاىل ساجدَّفخر, )٢( بذلك رسول اهللا ِ عبد اهللا وهو يف مسجد أباُأتى البشريف

 .هَدْعَنا وَقَ احلمد هللا الذي صد:وقال

ةبن  يم كِحبن ضِقَبِيص را ر يالضَّب)*(  
 .عاويةد عىل مَفَ و,من أهل العراق

 بن *(٣)أبو املعمر األنصاري, أنا املبارك* ثم أخربنا, أخربنا أبو طالب بن يوسف يف كتابه
 :عبد اجلبار قاال

أبو احلسن عيل و , املبارك بن عبد اجلبار)٤(وأنا , إبراهيم بن عمر الربمكي*أبو إسحاق*أنا 
 :بن عمر القزويني قاالا

ح بن  عمر  أبو  اهللاه,َويُّيَأنا  عبيد  أنا  الس  الرمحن  عبد  بن  حممد )٥(يرَّكُّ  أبو  أنا   
قتيبة بن  مسلم  بن  اهللا  قال)٦(عبد  الز:   رو األصمعي,اديَيِّ  عن  بن,  احلارث  نا    

                                           
ِبالكلب أرادو) , دب( واملثبت من  ))كلبا ((): س(يف   )١( ْ ِيعقر ٍعُبَس كل َ ْ  عىل دعائه يف  قوله ومنه . َ

ْعتبة َهلب أيب بن ُ ِّسلط اللهم:  َ َففرسه ؛ كالبك من اًكلب عليه َ َ  .٣/١١٧ الفائق .األسد َ

 ).س(سقطت اللفظة من   )٢(

 .٢/١٧٨, اإلصابة ٤/١٨٢٥رشح ديوان احلامسة للمرزوقي : ترمجته يف )*(

 ).د(, وهو من )ب, س( ما بينهام سقط من *−*  )٣(

 ).ب, س(, واملثبت من  ))قال ((): د(يف   )٤(

 ترمجته يفو, ٣٣/٤٠٤وأسانيد مماثلة يف التاريخ ) د(واملثبت من  ))السكوين((): , سب (يف  )٥(
 .٣٢٣ وفيات سنة ١٣/٣٥٣املنتظم , و٧١, ١٢/٧٠ مدينة السالمتاريخ 

وهو حتريف, واخلرب يف غريب احلديث البن قتيبة  ))أبو عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة((): د(يف   )٦(
٣/٧١٣. 

 

 
ــن[ ــاء احلــسني ب دع

ــة ــه وإجاب ــيل علي ع
 ]دعوته

 

 

 
 

 
 

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٧٠
ِّرصُم  : يف زمن أيب جعفر قال)١(فَ

يصة ِبَيم بن قِكَاح الباهيل حَيِء بن رْزَ بن جُيقِقَد شَرَ ط)٢(رِ وساجَّٰىلِ سُملا كان يوم
َبن رض  ُّلَجَ يا شقيق ما بيننا أ: فقال.وكَ الربَ يا بنَّ عيلْعَبْرا :يقِقَ فقال له ش;يار الضبِ
 . بهَّا إالُهتْوَعَه ما دَ غريً هلا اسامُ لو علمت, إىل اهللاًرةِعذَ م: فقال.ابَبِّمن الس

 .دَهْشُوك فاستمري الَك يومَا أدرًيقِقَ شَّ أن, وحدثني غريه من أصحابنا:)٣(قال
 ٍ يومُّ أي: فقال له معاوية,د عىل معاويةَفَ حتى وَ اإلسالم)٤(ٌ وأدرك حكيم:وقال آخرون

 ? إليكُّبَ أحَ بكَّرَ مٍ يومُّ فأي: فقال.يقِقَين شَدَ طرَ يوم: فقال?ّدَ بك أشَّرَن مَمَّمن الز
 .اين اهللا لإلسالمَدَ هَقال يوم

يم بن حممدكِح)*(  
 ّل الفقيه املالكيْضَالف أبو

 موت َم بعدْكُ يف احلِ للنظرَ دمشقُاره أهل فاخت, دمشقِبغوطةا ًكان قاضي
   واعتزال نائبه حممد بن إسامعيل;يبيِصَالقايض أيب بكر عبد اهللا بن حممد اخل

 

                                           
 :وقال ))مرصف(( ه, وكان يف أصل))احلارث بن مرضب(( احلديث البن قتيبة غريبأثبت حمقق   )١(

: ٣٩٠ وقد جانبه الصواب, فأصله صحيح, قال املرزباين يف معجم الشعراء . تصحيفوهو
 أما احلارث .عنهام وأخذ األصمعي لقيهام شاعران فِّمرص بن احلارث وابنه احلارث بن فِّمرص

 فهو من التابعني يروي عن عامر بن , والذي صحفه املحققيفة املذكور يف طبقات خلبن مرضبا
 .٤/١٢٧ الثقات البن حبان انظريارس 

ٰسىل   )٢( َّ َّاسم ماء لبني ضبة بالياممة: − بكرس أوله, وتشديد ثانيه, وقرص األلف −ِ ٌماء : ِ وساجر.ٍ
ْوقد أغار شقيق بن جزء الباهيلّبالياممة بوادي الرس;  ِ عىل بني ضبة بسَ ِ َّىل وساجر, ومها روضتان ّ

ُل, وضبة وعدي وعكل وتيم حلفاء متجاورون, فهزمهم وأفلت عوف بن رضار وحكيم ْكُعِل ْ ُ َّ َّ
 .٢٣١, و٣/١٦٩ انظر معجم البلدان .ُبن قبيصة بن رضار بعد أن جرحا

 .يعني ابن قتيبة يف غريب احلديث  )٣(

 ., وهو تصحيف ))حكم((: يف غريب احلديث  )٤(

 .١٨٦ص . ر يف رفع اإلرص عن قضاة مرصله ذك) *(

 
ما جر بني شـقيق[

ابن جزء وحكيم يوم
ـــــاجر ـــــىل وس َّس
 ]وإدراكهام اإلسالم

 

 

 

 

 

 أهل دمـشقاختيار[
 ]ًله قاضيا

 

 

 

 



َرزيق بن حكيميم بن ِكَح ُ 

 

٧١

فنظر يف القضاء  . دمشق من األرشاف والشيوخِ أهلُوسأله يف ذلك وجوه; )١(ّيِدْنَرَامل
 .د بن عبد اهللا بن أمحد بن الوليدد أبو عبد اهللا حممَرَ إىل أن و, يسريةًةَّدُم

 : الوهاب بن جعفرِ عبدِّ بخطُقرأت
 َ سنة يعني,رَفَ من صْتَ خلً وعرشين ليلةٍ ألربع,يف يوم السبت عند العرص

 ِ لقضاءِّيلَوتُ امل, الفقيهُّيم بن حممد املالكيِكَل حْضَمات أبو الف ,مئةِ وثالثَمخسني
 دمشق َل القضاة الذين يتولون قضاءَبِ ق)٢( منماش الروضُ والنظر يف ف,الغوطة
 .هاـِوأعامل

يف * عليه ِّيلُ فص,ه من الغد يف يوم األحد إىل املسجد اجلامعُخرجت جنازتُوأ
ٌده عاملِهَ وش, بعد العرصاجلامع ٰل إىل املصىلُ ومح, من الناسَ وكان . *(٣) عليهِّيلُ فصَّ
 .ن اخللقَسَ ح,رْمَ األَ مجيل, من الرجالًةَعْبَا ر أعجميًرجال

يم بن كَحكَي رزَيق بن حاري م الفَز)*(  
ِموالهم األييل ْ َ 

 .ّميَلْيَّز الدوْريَ وعبد اهللا بن ف,بّيَسُ وسعيد بن امل,ث عن أبيهَّحد
وعبد الرمحن بن حييى ,ةَوْرَف وإسحاق بن عبد اهللا بن أيب , عنه ابن املباركٰرو 

 .ّيِرْذُالع

                                           
, ٦١/١١٧, وترمجته يف التاريخ )د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))املؤيدي((): ب, س(يف   )١(

ْسبة إىل مرندن. ٦٢/٣٨٢اآليت ذكره   اهللا بن أمحدوترمجة أيب عبد اهللا حممد بن عبد َ َ   مشاهريمن: ً
ِمدن أذربيجان َ  .٥/١١٠ انظر معجم البلدان .ْ

  . ))من((وسقط منها لفظ ) د(, واملثبت من  ))يف فرويض النساء ((): ب, س(يف   )٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*)٣(

, إكامل ٦/٢٤٢, الثقات البن حبان ٣/٢٨٧, اجلرح والتعديل ٣/٩٥ ترمجته يف التاريخ الكبري )*(
, توضيح املشتبه ٧/٢٤١, خمترص تاريخ دمشق ٣/٨٤٨, تاريخ اإلسالم ١/١٢٧اإلكامل 

٣/٢٨١. 

 

 

 
 ]تأريخ وفاته[

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
]الرواة عنهشيوخه و[



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٧٢

 . واستعمله عمر;د عىل عمر بن عبد العزيزَفَوو
ّالضبييب الفتح عبد الكريم بن حممد  عن أ,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت ِّ  أنا عيل بن عمر ,)١(َّ

 نا عبد الرمحن بن حييى , نا عبد الرمحن بن حممد بن منصور,ّيسِنَالَ نا حممد بن الفتح الق,)٢(ّيِنْطُقَارَّالد
ّيلْيَيم األَكُيق بن حَزُم بن رْيَكُ ح نا,ريْذُالع  : تقولَ عائشةُسمعت:  عن القاسم قال, عن أبيه,ِ

َريُما خ َرسْيَا وأُامهَفْ أعَ اختارَّ إال,نْيَرْمَ أَ بني اهللا ُ رسولِّ  َ منْنُكَ ما مل ي,مهاَ
 .ا منهُمهَ كان أبعدً فإذا كان إثام,مْثِاإل

  اآلبنويسمد عبد اهللا بن عيل بنأنبأنا أبو حم
 أنا أبو , أنا أبو احلسني بن املظفر, أنا أبو حممد اجلوهري,ح وأخربنا أبو الفضل بن نارص عنه

ِ نا ابن أيب الرس,)٣(الربقي  أنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن ,عيل أمحد بن عيل املدائني  عن ,ّيَّ
 أخربين حكيم بن رزيق األييل , فروة عن إسحاق بن أيب, وعمر بن عبد الواحد,ويد بن عبد العزيزُس
 :ث عمر بن عبد العزيز عن أبيه قالِّ سمعت عبد اهللا بن الديلمي حيد:قال

  )٤(َئتِام شُّ أهيْقِّلَط(( : فقال.ْنيَندي أختِ عَّ إن: فقلت ِّ عىل النبيُقدمت
 .))ٰخرُ األِكِسْمَوأ

 بن احلسن, واملبارك  أنا أمحد,ن نارص ثم حدثنا أبو الفضل ب,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
  وحممد بن احلسن: زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا– واللفظ له –بن عبد اجلبار, وحممد بن عيل ا
 :)٥( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل, أنا أمحد بن عبدان−: قاال]ب/٢٣٣[

: سحاقإ وقال .ه ابن املبارك سمع من,بيهأارة عن َزَ موىل بني ف)٦( زيقُكيم بن رُح

                                           
 وأسانيد مماثلة يف ,)ب(بإمهال احلروف, واملثبت من  ))الضبي ((): د(, ويف  ))النصيبي ((): س(يف   )١(

ًملحاميل أيضا كام سيأيت يف إسناد مماثل  وهو ا.٨/١٤٤ يف األنساب  وترمجة جده القاسمالتاريخ,
 .يف هذه الرتمجة

 .٢/٥٦٣املؤتلف واملختلف   )٢(

 ).١ ح٩انظر ما سبق ص ( ))معرفة الصحابة ((يبدو أنه يرويه يف كتابه   )٣(

 ).د(سقطت اللفظة من   )٤(

 .٣/٩٥التاريخ الكبري   )٥(

 .وليست هذه الزيادة يف التاريخ الكبري .))بن حسان أخربه ((: هنا ما نصه) د(زادت نسخة   )٦(

 
 
 
 
روايته حلديث عنـد[

الــــــــدارقطني يف
 ]املؤتلف واملختلف

 

 

 

ــديث يف[ ــامعه حل س
جملس عمر بـن عبـد

 ]العزيز
 

 

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]بري للبخاريالك

 

 

 

 



 رزيق بن حكيم الفزاري موالهم األييليم بن ِكَح

 

٧٣

 أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه )١(ان أخربهَّيَ رزيق بن حَّنأ , أنا حييى,أخربنا يزيد
 .)٢( ومل ينسبه جعفر بن عونْنيَبحديث

 أنا أمحد بن حممد بن , أنا أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع
 :)٣( العسكري قال أنا أبو أمحد,هْيَوَجْنَز

 ,ا مضمومًعي مج,يمَكُق بن حْيَزُيم بن رَكُح:  فمنهم − مضموم احلاء −يم َكُح
 . عنه عبد اهللا بن املبارك رو.بّسيُ وعن سعيد بن امل, عن أبيهٰوَ ر.ةَارَزَموىل بني ف

 .يق ثقة َزُيم بن رَكُح: ني ِعَقال حييى بن م
 :)٤( قالّيِنْطُقَارَّ الد أنا أبو احلسن,يلِامَحَ بن امل الفتح عن أيب,اَّنَقرأت عىل أيب غالب بن الب

يق بن َزُث عن أبيه رِّدُ حي,ةَارَزَ بني فَٰىلْوَ م,يلْيَكيم األُزيق بن حُكيم بن رُح
 .املبارك ُ عنه ابنٰوَ ر,كيمُح

 , وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس
 : أنا أبو الفضل قاال, بكر اللفتواينثم حدثني أبو
َندهَ أنا أبو عبد اهللا بن م,اينَقْرِاطأنا أبو بكر الب  :)٥( قال لنا أبو سعيد بن يونس: قالْ

ب ّسيُ دخل عىل سعيد بن امل;ارةَزَ موىل بني ف,يلْيَيم األَكُزيق بن احلُكيم بن رُح
 .بن املبارك وغريه حدث عنه عبد اهللا ,بّرو عن سعيد بن املسيو ,مع أبيه

 :)٦(يلْيَبن ماكوال قال يف باب األا عن عيل بن هبة اهللا ,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 .ث عنه ابن املباركَّ حد,يلْيَكيم األُزيق بن حُيم بن رَكُح

                                           
والتاريخ ) ب, س(وهو حتريف, واملثبت من  ))أنا حييى بن رزيق بن حسان أخربه ((): د(يف   )١(

 .٨/٣٢٣انظر خمترص ابن منظور .  بتقديم الزاي ))زريق بن حيان (( ويقال .الكبري

 . ))ويعىل ((: زاد التاريخ الكبري هنا قوله  )٢(

 .٣/١٠٢١  أليب أمحد العسكريات املحدثنيتصحيف  )٣(

 .٢/٥٦٣املؤتلف واملختلف   )٤(

وهو  ))تاريخ علامء مرص((, يف كتابه ) هـ٣٤٧ت  ( هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس)٥(
 .١٨٩, ١/١٨٨مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 .١/١٢٧اإلكامل   )٦(

 

 
 
سبه عنـد أيبضبط ن[

ــسكري ــد الع  يفأمح
ـــــــــــصحيفات ت

 ]املحدثني
 

وعند الدارقطني يف[
 ]املؤتلف واملختلف

 
 
 

ترمجتــه عــن ابــن[
يونس يف تاريخ علامء

 ]مرص
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٧٤

 :)١( بضم احلاء وفتح الكاف;كيمُوقال يف باب ح
 ٰوَ ر.زيق بن حكيمُث عن أبيه رِّدُحي, )٢(ارةَزَيل موىل بني فْيَزيق األُكيم بن رُح
 .يِرْذُوعبد الرمحن بن حييى الع ,املبارك ُعنه ابن

 :اين قالَنْشُ أنا أبو بكر أمحد بن حممد األ, نا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو القاسم الواسطي
 :)٣( يقولَّميِارَّ عثامن بن سعيد الدُ سمعت:دوس قالْبَ أمحد بن حممد بن عُسمعت

ِعسألت حيىي بن مني عن حثقة:زيق فقالكيم بن ر .  

ـلحزس بن َب(يفطَ بن غُ)٤(راب*(  
َرشجَ بن سعد بن احليف بن حارثةَطُس بن غَبْلَويقال ح  بن امرئ القيس بن )٥(ْ

ئ ِّيَث بن طْوَل بن عمرو بن الغَعُل بن ثَوْرِ بن أخزم بن أيب أخزم بن ربيعة بن جِّيِدَع
َرشَ عبد اهللا بن سعد بن احل بن حاتم بنّيِدَ أخو ع.الطائي ُج ألْ  .هِّمِ

 . معاويةَ معُانَحْلِ وأخوه مَنيِّفِشهد ص
  .)٦(له ذكر

                                           
 .٢/٤٨٩اإلكامل   )١(

دخل عىل سعيد بن املسيب مع أبيه, ورو عن سعيد بن ((: ا ما نصه هن)د (زادت نسخة  )٢(
, وال يف اإلكامل, )ب, س(وليست هذه الزيادة يف  ))ّاملسيب حدث عنه عبد اهللا بن املبارك وغريه

 .وهي إعادة ملا ذكر قبل قليل

 يف ٣/٢٨٧وساقه ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ). ٢٢ (٨٨تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي   )٣(
 .ُترمجة حكيم

 .أجد نصا يضبطه  ومل ))زياد((: , ويف اإلصابة)د(, واملثبت من  ))زيار ((): س( ويف  ))زبان((): ب(يف )  ٤(

, ٣/٢٩٤املشتبه  , توضيح ٦/٢٩٠٦, بغية الطلب ٦/١٨٦ و٢/٤٩٨اإلكامل :  ترمجته يف)*(
 .١/٤٥١, تبصري املنتبه ٢/١٧٩اإلصابة 

  ))اخلزرج ((): ب(يف   )٥(

 .آخر اجلزء احلادي والثامنني بعد املئة يتلوه اجلزء الثاين والثامنني بعد املئة): ب(يف   )٦(

ــامل[ ــه يف اإلك ترمجت
 ]البن ماكوال

 
توثيقــه عنــد عــثامن[

 ]الدارمي
 

 

ــــوجز[ ــــسبه وم ن
 ]ترمجته

 

 

 

 



  حلحلة بن قيس بن األشيم

 

٧٥
  

حميشيس بن األَة بن قَلَلح)*(  
ارة َزَ بن مازن بن فِّيَمُقيل بن هالل بن سُ بن عمرو بن جابر بن ع)١(ارَّيَابن س

 .ّيسْيَ القُّاريَزَيض الفِغَان بن بَيْبُبن ذا
ا ًبْرَ حَّنَ ذلك أَ وكان سبب,ا يف أيام عبد امللك بن مروانً دمشق أسري)٢(قدم به

صيب من قيس ُ امللك من أُ عبدَٰدَ وو,كلبِ فيها لُرَ كان الظف, وقيسٍ بني كلبْتَرَج
 ْتَ ثم أغار,حالِّ والسَ هبا اخليلْتَ اشرتَةَيِّ الدُارةَزَ فْتَ فلام أخذ,اعةَضُعطيات قُ أْنِم

 بن )٤( بن عيينة بن حصن بن أبانُ سعيدٍيومئذ سقي عىل, و )٣(ْنيَق ِاتَنَى بَدعُعىل ما ي
 , من كلبًتلوا مجاعةَ فق,اءَرشُد بني العَحَ وهو أ, بن قيس هذاُةَلَحْلَوح ,رْدَذيفة بن بُح

لة بن َحْلَ وح,يينةُ بن أبان بن عَ إليه سعيدُبعثَيتب إليه َك(* َ امللك احلجاجُ عبدَّىلَفلام و
 إىل َلةَحْلَع حَفَ ود, امللكُ ثم أخرجهام عبد, قذفهام يف السجن)٥(*دم هبام عليهُ فلام ق;قيس

 وأقبل عليهام )٦(ليمُع  بني بعضيينة إىلُ بن أبان بن عَ ودفع سعيد,ّدُو ِ بني عبدِعضب
 ثم ?ةَيِّكام الدُ وأعطيت]أ/٢٣٤ [كامُتْيَدْعَاين فأَيِدْعَ فقال أمل تأتياين فتست,)٧(عبد امللك

                                           
ط  (١٣/٥٥٥٣  و٧/٢٧٨٠  أنساب األرشاف,٢٨٤ و٢٨٣ االشتقاق البن دريد:  يفله ذكر )*(

, معجم )بنات قني (١/٢٨٠  معجم ما استعجم,٦/٢٤٢ واإلكامل ,١٩/٢٠٥ األغاين ,)زكار
 .٢/٣٨٩الشعراء من تاريخ دمشق 

االشتقاق , وهو تصحيف, واملثبت مما سيأيت يف هناية الرتمجة, و ))يسار ((: يف النسخ الثالث)  ١(
 . واملصادر التي ذكرته٦/٢٤٢  يف ترمجة أخي جده زبان بن سيار, و٤/١١٥ اإلكامل, و٢٨٣

 ).د(ليست اللفظة يف   )٢(
القاف,  ُبنات قني, بفتح ((: , وفيه١/٢٧٩  ومعجم ما استعجم), دب(, واملثبت من  ))قيس ((): س(يف  )٣(

ْإكام معروفة يف ديار كلب, كانت هبا وقعة لبني فزارة عىل كلب: ِوبالياء أخت الواو, والنون َْ َ ٌَ ٌ  .اهـ. ٌ
 )., دب(, وهو من )س ( سقط من ))عيينة بن حصن ((: قوله  )٤(
 ).سد, (وهو من ) ب(ما بينهام سقط من * −*  )٥(
 ).ب, د(املثبت من  و ))بني بني عليم((): س(يف   )٦(
وهي زيادة مقحمة ال يعتد  ))ودفع حلحلة بن قيس, فلام قدم هبام عليه((: هنا ما نصه) د(زادت   )٧(

 .هبا, تقدمت قبل أسطر

 

 
 ]نسبه[

 

 

أرسه بعـــد حـــرب[
جــرت بــني كلــب
ــد ــن عب ــيس زم وق

 ]امللك وقتله
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٧٦

 : قال,ه فيهُفِستعطَ يٍ بكالمٌمه سعيدَّ فكل!امُام ما صنعتُ وصنعت,تيَّمِا ذُمتْرَخفَام فأُانطلقت
َفرض ب ِضَ فغ?هَ عندَكَقاء نافعْرَّ الزِضوعك البنُ خَٰترَ أ:ه وقالَرْدَ صُةَلَحْلَب حَ
ْ اصرب: امللك وقالُعبد  : فقال له.ةَلَحْلَ حِ

ُربْصَأ  )١(ْبَلُ جِهْيَبْنَ بجٍدْوَ عْنِ مَ
َ منهم واحلارضِ الباديةُه أهلَمَعظَ وأ, ذلك عىل قيسَّقَوش. الِتُفق وقال . )٢(ةِ

 :نْجِّة وهو يف السَلَحْلَح
 ُبْلَ كْتَرِفَوماظ ٌ قيسْتَنِزَح لقد امِلْسـُ أَةَارَزَا فـَئن شـيخَمري لَعَل

ج َه يف كتاب أيب الفرُ أنا اخترصت, من هذاَ أطولٍه يف حديثَّلُ هذا كُقرأت
 َنيْعَوب بن أُّ أي أنا سليامن بن,هريْوَ أخربين أمحد بن عبد العزيز اجل)٣(صبهايب قالَاأل

 .هَكرَ فذ;نيِ نا املدائ,)٤(نييِدَوب املُّأبو أي
 من بني ٌةَّه قيسيَّمُ أَّ ألن)٥(ره معهامغن صوكا −وان قال هلام ْرَ بن مَ برشَّغني أنَلَوب

ْ اصرب:− جعفر بن كالب  : فقال أحدمها.ةَلَحْلَ حْا واصربً سعيدِ
َأصرب من عود بجنبيه اجلل ُ ُ َِ ٍ َِ َ ْ ْ ْْ ِ َ ِأثـر البقد )٦(ْبَ َ َّ ْ فيـه والقتـبُانَطـَ َ َ)٧( 

                                           
 .جيه بعد أسطرًفذهب مثال, وسيأيت ختر  )١(

 . ))فاحلارضة ((): د(يف   )٢(

 . وما بعدها١٩/١٩٥ األغاين  )٣(

 .واألغاين) ب, د(هو تصحيف, واملثبت من , و ))املدين ((): س(يف   )٤(

 .))هام وسعوكان معا ((): د (, ويف)ب, س (يفكذا   )٥(

ْالعود من ا .)ب, س( وهو تصحيف, واملثبت من  ))حلت ((): د(يف   )٦( ّاملسن: إلبلَ ِ ُ واجللبة.ُ َ ْ ٌجليدة: ُ َ ْ َُ 
َاجلرح تعلو ٌأو قرشة ْ ْالربء عند ُ َجلب: , ومجعهاُ  ).جلب, عود( انظر اللسان .ُ

َوالبطان). ب, د(, واملثبت من  ))القطانأثر  ((): س(يف   )٧( َللقتب ِ َاحلزام :َ َجيعل الذي ِ  بطن َحتت ُ
َواحلقب((: , وفيه٣/١٤٥١ِّربد يف الكامل البيت ذكره امل  و).بطن(انظر اللسان . البعري وكذا يف .  ))َ

, وأنساب األرشاف ٢٥٩, ومجهرة أنساب العرب ص٥٦٧, ١/٥٦٦جممع األمثال للميداين 
. ١٩/٢٠٥, واألغاين ١/٦١٩; وشطره األول يف غريب احلديث البن قتيبة )ط بغداد (٥/٣١٢

 ).٥ح  (٣/١٤٥١وانظر غري ذلك يف الكامل للمربد 

 

 

 

 

 

اختـــصار املؤلـــف[
ــ سابق مــنللخــرب ال
 ]األغاين

 

 

 

 



  حلحلة بن قيس بن األشيم

 

٧٧

 :وقال اآلخر
ُأصرب َربَمْلِ لِهِرْوَاين زَوَ بٰىَقْلَأ ِكَرْكَرَ عٍطِ من ذي ضاغَ  )١(ِكْ

 , العنيّقيل بضمُا عَّ وأم:)٢( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
يل بن َقُار بن عمرو بن جابر بن عَّيَم بن سَيْ األشة بن قيس بنَلَحْلَ ح:)٣(وفتح القاف

 .تلوه َ فقٍبْلَ امللك إىل كُه عبدَفعَ الذي د,ةَارَزَن بن فِ بن مازّيَمُالل بن سِه

*   *   * 

                                           
ُلعركركا)١( َ َْ ُاجلمل :َ َ ُّالقوي َ ِ ُالغليظ َ ِ ِكركرته َأصل الذي الضاغطو .َ ِ َِ َيضغط ْ ْ  فيه ِّويؤثر ِإبطه موضع َ

ُويسحجه َ ُأضالع :َالبواينو .َْ ْ ِالصدر َ ُاألكتاف وقيل ْ رك,  ع( انظر اللسان بانية مجع , الناقةُوقوائمأ َ
 ).ي ن ط, ب غ ض

 .٢٤٢ و٦/٢٤١اإلكامل   )٢(

  ))حلحلة((عند تعداده لعقيل, ثم يأيت بعد ذلك  ))فهو ((: ُذكر يف اإلكامل عند قوله ))ّفأما ((جواب   )٣(
 .يف اآلباء

 

 
ضبط نسبه عند ابن[

ــامل ــاكوال يف اإلك م
 ]وإشارته إىل قتله
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٧٨

  ذكر من امسه حَمّاد
  حَمّاد بن عبد ا أبو اخلري

 .ٰى إن شاء اهللا تعاىلُ يف الكن يأيتاملعروف بالتينايت

مر بن يو�س بن كليبحَمّاد بن ع)*(  
وَاءَة املعروف بِعَجممر أبو عرَدوىل بين س  

َّ مح:قالُوي  موىل : وقيل;لولَموىل بني س:  ويقال;ليبُاد بن حييى بن عمرو بن كَ
 .د عىل الوليد بن يزيدَفَ و. من أهل واسط: وقيل; من أهل الكوفة.قيلُبني ع

 قال لنا أبو بكر : وأبو النجم بدر بن عبد اهللا قاال,أخربنا أبو احلسن عيل بن احلسن بن سعيد
 :)١(اخلطيب

َّمح  َةَءاَوُبني سِ لً موىل,ليبُ بن يونس بن ك)٢(مرُ وهو محاد بن ع,د الشاعرَرْجَاد عَ
 .وهو كويف ,)٣(مرُى أبا عَنْكُ ي,ةَعَصْعَ عامر بن صِنبا

 مع ُلعبَ يٌمَالُ وهو غِ بهَّرَا معرابيَ أَّ إن: وقيل.طِ واسِ كان من أهل:همُوقال بعض
                                           

, املؤتلف ١٤/٣٢١ األغاين ,٦٧ طبقات ابن املعتز ,٢/٧٧٩الشعر والشعراء : ترمجته يف )*(
, معجم األدباء ٨/٢٩٦, املنتظم البن اجلوزي ٩/٥, تاريخ مدينة السالم ١٥٧واملختلف 

, سري ٧/٢٤١, خمترص ابن منظور ٢/٢١٠, وفيات األعيان )ط عباس (٣/١١٩٦لياقوت 
ط دار ابن  (١٠/٣٥٧ البداية والنهاية ,١٣/١٤٢ الوايف بالوفيات ,٧/١٥٦أعالم النبالء 

, معجم ٢/٢٨, النجوم الزاهرة ٢/٢٣لقاب  نزهة األلباب يف األ٣/٢٧٢, لسان امليزان )كثري
 .٢/٣٩٢الشعراء يف تاريخ مدينة دمشق 

 .٩/٥تاريخ مدينة السالم   )١(

 .خ مدينة السالموتاري): ب, د(, واملثبت من  ))عمرو((): س(يف   )٢(

فبشار هيجوه بقوله كام يف األغاين . , وهو تصحيف ))أبو عمرو ((: يف تاريخ مدينة السالم  )٣(
١٤/٣٢١ : 

ٍواشدد يديك بحامد أيب عمر َفإنــه نبطــي مــن زنــ ٍ ٌّ ِ َ ِابريـََ ِ 
 

 

 

 

 

 

 ]نسبه[

 
 

نسبه يف تاريخ بغداد[
 ]وسبب تسميته

 



 محاد بن عمر بن يونس بن كليب, محاد عجرد

 

٧٩

ْ الربِ يف يوم شديدِبيانِّالص  .دَرْجَ عَيِّمُ فس,المُ يا غَتْدَرْجَ تع: فقالٌيانْرُ وهو ع,دَ
 − دْرُ بَار بنَّشَ بٰىَ وهاج, الوليد بن يزيدَمَ ناد.يفاِرَا ظًنِا ماجًيعِلَ خَ وكان.يِّرَعَتُ امل:دِرْجَعَتُوامل

 .ّيِدْهَ املِ يف أيامَ بغدادَمِدَ وق. منهُّجِضَ وكان بشار ي. فانتصف منه− )١(نيِثَدْحُ املُحلَوهو ف
 أنا أبو بكر : أمحد األكفاين قاال وهبة اهللا بن,ديْنَقْرَمَّ بن أمحد بن الس)٢( اهللاعبدأنبأنا أبو حممد 

 أنا أبو عبيد اهللا حممد بن عمران بن موسى ,ّيِّمُأخربين أبو احلسن عيل بن أيوب الق ,اخلطيب
 : بن حييى قالِّ عن أبيه عيل,ه حييى بن عيلِّمَ عن ع, أخربين عيل بن هارون,)٣(باينُزْرَامل

 :)٤(دَرْجَاد عـَّمَحـِصيل لْوَنا إسحاق املَأنشد
ــوين تْإن ميَ فـــاعلِكُّبـــِحُ أِّإين ــاَلْعَ مل تك  مين
  العاملينـاِّبُ حِجميعَك ِهِيلــــِلَ قُّلَقـــَ أابـــُح

 ,)٥(ه منهُيف ونقلتِظَأ بن نَشَ رِّ بخطُقرأت
أنا أبو الفتح إبراهيم بن عيل بن ,  وأبو الوحش املقرئ عنه, وأنبأنيه أبو القاسم العلويح

 بريُّنا الزَ أنشد, شبيبُنا ابنَ أنشد,نا ثعلبَ أنشد,ويلُّأبو بكر حممد بن حييى الص نا ت البغداديْخُيبِس
 :)٦(]ب/٢٣٤ [ويسُّد يف أيب العباس الطَرْجَاد عَّمـَحـِ ل– ارَّكَ بَعني ابنَ ي−

                                           
 .))وهو فحل الشعراء املجيدين((: يف تاريخ مدينة السالم  )١(

 .وهو تصحيف ))هبة اهللا((): س(يف   )٢(

يبدو أن ابن عساكر يروي اخلرب بإسناده عن اخلطيب عن املرزباين يف معجم الشعراء, وقسم   )٣(
 . بغري هذا اإلسناد١٤/٣٥٦واخلرب أورده أبو الفرج يف األغاين . احلاء فيه مفقود

 معجم األدباء ً, وفيه أنه قاهلام يف جارية أيب عون, ومها أيضا يف١٤/٣٥٦البيتان يف األغاين   )٤(
٣/١١٩٨. 

انظر . من كتاب له مفقود)  هـ٤٤٤ت ( هو أبواحلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ )٥(
 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨موارد ابن عساكر 

 ما عدا ٢/٧٨١ ما عدا األول, ويف الشعر والشعراء ٨٩, ٣/٨٨ البيان والتبيني األبيات يف  )٦(
 ,٧١ وكذا يف طبقات املعتز ,))يف حممد بن أيب العباس السفاحوهو القائل ((: البيت الثاين, وفيه

 ٦٨ و أدب اخلواص ,٣/١١٩٨, ومعجم األدباء ٣٧٥ و١٤/٣٢٠األغاين ً أيضا يف األبياتو
ُلو مج عود عىل قوم غضارته«: وفيه ََّ َ َ َ«. 

 

 
 
 
 
 
 

بعــض شــعره عنــد[
ــم ــاين يف معج املرزب

 ]الشعراء
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٨٠

 اناَيـدِوعا ًقـاَرْ أعِ الناسَيا أكرم اَ بانـْ بعد أيب العباس إذَرجوكَأ
ُنرضَوأ ٍ عىل قـدمِميشَ يْنَ مُمَكرَ أَفأنت  اَصانْغَأ ِ املحلَ عندِ الناسَ
 اَ والبانـَكْسِ فينا املَكُودُ عَّجَمـَل ُهَتَارَصُ عـٍ عـىل قـومٌودُ عَّجَلو م

 أنا حممد بن ,يِّ عنِهِوْ ار:اه وقالَّني إيَلَ وناوَّ عيلُهَش فيام قرأ إسنادِ بن كادّزِأخربنا أبو الع
ٰاىفَعُ أنا امل,احلسني  ,دَّالَ نا حممد بن القاسم بن خ,بيَكْوَ نا احلسني بن القاسم الك,)١(ا القايضَّ بن زكريَ
َّمر بن محُأنا ع َّ وكان مح− دَرْجَاد عَ  : قال–  بهٰىَنْكُاد يَ

 أيب َهَّجَ فو,ه بالكوفةَّنا أنَغَ فبل,مَالُ له غَقَبَ فأ,طِاسَوِا بَّنُا كَّ أن, أيبُهَ قالٍ شعرُرِآخ
 −  وكان عىل الكوفة− يِدْنِ أخي إسحاق بن الصباح الكِخربت أنه عند ابنُ فأ,هِبَيف طل

ِربَ إىل أيب بخُ وكتبت, إىل الغالمْلِفلم أص  , يثقل عىل إسحاقْنَ مْرُنظا إليه ُ وكتبت,هَ
 :ّ إيلَ فكتب: قال.فخذ كتابه يشفع لك عنده

 ُعَزْجـَ يـْنَ مـٍمِز وليس بحـاٌعِزَج ُهـَّ فإنــَّنــيُك يــا بُا كتابــــــَّأم
ــا ــي أَيِتَّيِصــَ وْرُنظ  ُسمعَ يـْنَّمـِ مَ كنتْ هبا إنْلَفاعم هاَيكِوصــُ الت

 ُنفـــعَ ال تُهَ عنـــدَ الـــشفاعةَّإن ً شـــفاعةِ إىل األمـــريَّنَبـُلـــْطَال ت
 ُعَشفَ يـْنَ يل مـَكـانَ لِعند األمـري يِعِ نـافِ ذلك يف احلكومـةَّنٱ َولو

ــــــــ ــــــــريُهَّلكن ــث ُآالؤهٌة وكث ــسِوســامؤه بالغي ــْقُ تْتَ لي  ُعِل
 ُعِضـْوَ مِيعةِنَّي للـصِا فعنـدًنَسَح اًعِضـْوَ مِيعةِنَّ للـصُطلبَ كان يْإن
 ُعَصنَيـَكِ مـا بـَ مثلَّ إالِكمُيف احل ِهِ بابنــَيــصنعِ لٌا كــان إســحاقـمــ

ــ ــإذا ق ــاقَٰىضَف ــإنْعَنْ ف ــضاءَّ ف ــْيل إن ُهَ ق ــيلَ يل أَٰىضَق ــَّو ع  ُعَنْقَمـَ ل
 فأرسل , إسحاقْتَ الكوفة فبلغُ أهل)٢(هاْتَّقَ فتل, الكوفةِا يف مسجدُ فأنشدهت:قال

ني َلَصَ وو,ّ عيلَّدُالم فرُ بالغَوأمر!. نيْمِعلُهنا ومل تٰ هٌقيمُ مَ أنت, أخيَ يا بن: فقالَّإيل
 .ه قد ماتُ فوجدت, إىل أيبُ فانرصفت; درهمِ مئةِبخمس

 وريُّيوري عن حممد بن عيل الصُّار بن الطَّ أمحد بن عبد اجلبأنبأنا أبو سعد
                                           

 .٣/٣٢٦اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف   )١(

 ).ب, س(, واملثبت من  ))فنقلتها ((): د(, ويف  ))ّفتلقفها((: اجلليس الصالح يف   )٢(

ر قاله محـادآخر شع[
 ]بواسط



 محاد بن عمر بن يونس بن كليب, محاد عجرد

 

٨١
 نا أبو ,ار بن أمحدَّ أنا املبارك بن عبد اجلب,ر املبارك بن أمحد األنصاريَّ ثم حدثني أبو املعمح

 أخربين أبو احلسن حممد بن العباس بن عبد امللك بن العباس ,عبد اهللا حممد بن عيل الصوري احلافظ
 نا أبو بكر احلسن بن عيل ,ل بصورّ جعفر بن عبد األعىل بن هرمز الصوري املعدبن حممد بنا

 : سمعت أبا يوسف يقول: نا برش بن الوليد قال, نا احلسن بن بحر, نا حممد بن نوح,املقرئ
َّكان مح ه صار َّفقَك ذلك الرجل وتَّ فلام تنس,)١( شبابهَ أيامٍا لرجلًد صديقَرْجَاد عَ

 :)٢( فكتب إليه محاد,هُصِقَتْنَ فيه ويُقعَي
 قـايصِي وانتِمْتَ شـِبغريُم ْمِتَال يــَكُهــْقِ كــان فْإن
 قايصَ األداين واألَمعَـت ـْئـِ شُ يب حيـثْمُ وقْدُعْفاق
 ايصَعـَ عـىل املُيمِقـُوأنا امل نــــــيَتْيَّكَا زَطاملــــــَفل

ـــ ـــُ تَامـأي ـــي وت  ِاصَصـَّ الرِ يف أبـاريقُذُخ ْأـَعطين
 عىل احلسن بن عيل ُ قرأت:)٣( أنا أبو بكر اخلطيب قال,م بدر بن عبد اهللاْجَّنا أبو النأخرب

 نا أمحد بن ه,رويْهَ حممد بن القاسم بن مِّ بخطُ وجدت:اين قالَبُزْرَران املْمِ عن حممد بن ع,هريْوَاجل
 :د قالْعَ عيل بن اجل]أ/٢٣٥ [ حدثني,يديِزَإسامعيل الي
َّ مح:القوم ِءدي هؤالْهَاملم علينا يف أيام ِدَق  ,اينَنِاس الكَطيع بن إيُ وم,دَرْجَاد عَ

َا وجمًثْبُ خَطاقونُ فكانوا ال ي,اَّنرب مُلوا بالقَ فنز,وحييى بن زياد  .ًةَانَ
 ,زيَنَ حدثني الع, أخربين أيب, بن عبد اهللا الفاريسُّ أخربين عيل:وقال املرزباين

َّ ومح,اسَع بن إيطيُ كان م:ة قالَّبَمر بن شُحدثني ع  ,صنيُ وحييى بن ح,ردْجَاد عَ
 .قةَدْنَّ يقولون بالز,وحييى بن زياد

 حدثني أيب أبو , نا متام بن حممد, نا عبد العزيز الكتاين,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم

                                           
 . وذكر أنه أبو حنيفة عند ابن املعتز.٥/٨٧ التذكرة احلمدونية انظر ّ غري الفراء,هو حييى بن زياد, )١(
 أبو  املذكورمن كتابه, نسخها ٤٦٣) القسم املفقود منه( طبقات الشعراء البن املعتز  يفياتاألب  )٢(

 والتذكرة ,٤٧٠, ٤٦٩ص) ٢ق(٣ ذخائروالبصائر وال ,٣٣٤ و١٤/٣٣٣:  األغاينالفرج يف
, والوايف ٢١٢, ٢/٢١١وفيات األعيان و ,٣/١١٩٧ ومعجم األدباء ,٥/٨٧احلمدونية 

 .١٣/١٤٣بالوفيات 
 .٩/٥تاريخ مدينة السالم   )٣(

 

 
 
 

 
هجاؤه ملن يتنقـصه[

ًبعد أن كـان صـديقا
 ]له أيام الشباب

 

 

 
 

 
 

جمونــــه وخبثــــه[
 ]وزندقته
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٨٢
 : قال نا األصمعي,)١(رَّرَـحُب بن مَنْعَ نا ق, أخربين أبو حممد بكر بن عبد اهللا بن حبيب,احلسني

ْد هيَرْجَاد عَّكان مح  : )٢( حتى قال,هِجائِ إىل هٌ بشارُلتفتَ فال ي,اًجو بشارَ
 ُشريُ تـِ الثيـابِ مـن حتـتِنَإىل اهل ريةِصَ بــٌتْ واســُميــاءَ عٌةَلــْقُلــه م
 :)٣( العباس بن حممد بن عيلَب ولدِّ يؤدٌادَّ وكان مح.ْبُ اكت,المُ يا غ: بشار وقالَبِضَفغ

 ْمَنَ يف الغـُع الـذئبَقَو ْمَنَل ال تـْضَفـا الـيا أب
ّ محَّإن ـــََ ـــْجَاد عــ ــةٰ رأْإن ٍدَرـ ــَ هً غفل  ْمَج
ــالف ٌةـَبـْرَ حِهْيَذـــْخَني فـب ــن األدٍيف غ  ْمَ م

  بـالقلمَ املـيمَجَمْجـَم ً ســاعةَإذا غبــتـفــ
 . اهللاُ لعنةٍارَّ عىل بش,ا من داريًجوا محادِخرأ : عىل العباس بن حممد فقالْرئتُفق

 أنا , أنا أبو القاسم التنوخي, أنا أيب أبو الربكات,أنبأنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن طاوس
 ,باريْنَ أنشدنا حممد بن القاسم بن األ,هَويُّيَأبو عمر بن ح

َّجو محَ هيٍأنشدين أيب لشاعر  :)٤(ردْجَاد عَ
َّه محــِ صــالتَقــتَقــيم وُوي ُهَّ ربـُعـرفَ كـان يْ إنٰىَ الفتَعمِن  ُادَ
ــلِم هُنفـَ فأُولُمَّ الـشُهَرِشافَ مْتَفحَن ــُث ــسنِومُدَ الق ــُهُّ ي  ُادَّدـ احل

ْ من رشَّوابيض  ُوادَ احلـساب سـَومـ يـُهـُفبياض هُ وجهِامةَدُ املِبُ
 ُ هلـا أجـسادَٰرـُ تَوسُجـَ املَّإن ُهؤاَوُ ورُهُّزَ بــــَكـَّنــــَبِجْعُال ي

                                           
 .٧/٢١٨كوال واإلكامل البن ما) ب (, وهو تصحيف, واملثبت من ))حمرز ((): سد, (يف   )١(

الوايف بالوفيات  و,٩١ والعمدة يف حماسن الشعر ,١٤/٣٣٢ األغاين البيت مع اثنني آخرين يف  )٢(
 .١٣٠ ونكت اهلميان للصفدي ,١٤١, ١٠/١٤٠

ِّ كان يؤدب ولد أيب الفضل الربيع بن يونس بن أيب فروة من موايل بني العباس, انظر :وقيل  )٣(
 .١/٢٩٩يص , ومعاهد التنص١٤/٣٣١األغاين 

 وفيه نسبت األبيات إىل محاد بن الزبرقان هيجو , ما عدا األخري٦٩ طبقات ابن املعتز األبيات يف  )٤(
 .ُ ونسبت إىل محاد بن أيب ليىل يف آخر ترمجته١٣/١٤٢الوايف بالوفيات كذا هي يف محاد الراوية, و

 

غضب بـشار عليـه[
ـــه ـــه عن بعـــد تغافل

 ]وهجاؤه له

 

 

 

 
 

 

 ]هجاء شاعر له[

 



 محاد بن عمر بن يونس بن كليب, محاد عجرد

 

٨٣
 بن حممد بن )١( أنا أبو القاسم احلسن, عن أيب عثامن الصابوين,اويَرُأنا أبو عبد اهللا الفأنب

ْ أمحد بن حممد بن محُ سمعت: قالِّحبيب املفرس  أبا بكر ُ سمعت:وي الفقيه قالَسَّدون أبا الفضل النَ
 :حممد بن احلسن الوزيري يقول

ُ جلُدتِنشُأ َّيف مح ران ِفْيَعِ  :دَرْجَاد عَ
ـــ ـــَ إذا فٍدَّامَحـِل ـــهَشتَّت  ُ فــيام يقــولٍن هاشــمــــ مٌأب ُ عن
 ُيـلِخَه بـ لـِادَوَّ بالـسٌالــوخ راهــاُ يف ذَةــــ مــن ربيعٌّمَوعــ

ــست ــلُفل ــدحيٍ بقائ ــه م  )٢(ُولُعـَت ْدَ قَائضَرَ الفَّ أنسو اً في
ن أيب احلسن رشأ بن  ع,مَّلَسُيع بن املَبُش سْحَ وأبو الو,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم

 , أنا أبو بكر حممد بن جعفر,اينَّ أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد الغس,)٣(نظيف
 :دَرْجَد عَّامَحـِازي لَّأنشدين حممد بن الفضل الر

ٍ أي حكمليت شعري ْ ُ  )٤(موناُكْحـَ تْمُقد أراك ُّ
 ذوناُخـْأَتم تـــ وأنَنـ ـيـِطْعُ مَ تكونوا غريْنأ

*   **    
 

                                           
مجته يف سري أعالم النبالء , وتر)ب, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))احلسني ((): د(يف   )١(

 .١٢/٢٣٩, والوايف بالوفيات ١٧/٢٣٧

ُ  عالت الفريضة )٢( َ ِ َإذا ارتفعت وزادت سهامها عىل أصل حساهبا املوجب عن عدد وارثيها: َ َ َْ ََ ُ ِ ِ ُِ َْ; 
َكمن مات وخلف ابنتني وأبوين وزوجة ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َّ َ ُّ فلالبنتني الثلثان;َ َ ُ ولألبوين السدسان,ْ ُّ ْ  ,ُا الثلثُ ومه,َ

ُّوللزوجة الثمن َ فم,َّ ُجوع السهام واحد وثَ ِ ِّ ٍمن واحدْ ِ َ ِ والسهام ت,ُ فأصلها ثامنية;ُ  وهذه .سعةِّ
َّاملسألة تسمى يف الفرائض  َ َّاملنربية: ُ َ َ ألن عليا ريض اهللاّ عنه سئل عنها وهو عىل املنرب فقال,ْ َ ُْ ِ َّ  ْنِ مَّ

َّ روية ِغري ِ ً ثمنها تسعَصار: َ ْ ُُ  .٣٢١ / ٣لنهاية يف غريب األثر ا. اُ

من كتاب له مفقود, وهذا )  هـ٤٤٤ت ( هو أبواحلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ )٣(
 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨انظر موارد ابن عساكر . إسناده

 ).س( سقط من  ))أي حكم((: قوله  )٤(

 
 
 

ٍهجــاء شــاعر آخــر[
 ]له

 
 
 
 
 ]بيتان من شعره[
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٨٤

مَّحاد بن حممد بن هبة ا)*(  
 ائفيَطَاين القّسَأبو حممد الغ

 .ُهَرأْقَ روايات وأِةَّم بعدَّلَسُش بن املْحَقرأ القرآن عىل أيب الو
 .ش احلديثْحَع من أيب الوِمَوس

 . االعتقادَنَا حسًتورْسَوكان م
 .مئة س ومخسني ومخٍ سنة أربع, الثالث من شهر رمضان,معةُ اجلَفن يومُمات ود

اد بن مالك بن بِمَّحبن دِ امطَسمره)**(  
 )١(تاينْسَرَ احلُّعيَجْشَأبو مالك األ

 .اتْسَرَمن أهل ح
فيع, وعبد ُالرمحن بن عبيد بن نعبد *  وإسامعيل بن, وسعيد,رو عن األوزاعي

 .)٢(*اشَّ, وإسامعيل بن عيْنيَصُ, وعبد العزيز بن احل وسعيد بن بشري,الرمحن بن يزيد
 ويزيد بن حممد بن عبد ,رعة الدمشقيُ وأبو ز,ازيَّرو عنه أبو حاتم الر

 ]ب/٢٣٥ [ ويزيد بن أمحد,ينَزُ وأبو عمران موسى بن حممد بن أيب عوف امل,الصمد
 وحممد بن سهل ,)٤(ّيِرَاطَّ الط, ومروان)٣( والوليد بن مسلم, وهشام بن عامر,ميَلُّالس

                                           
 .١٢/٨٣ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )*(

 ,٨/٢٠٦ ثقات ابن حبان ,٣/١٤٩ اجلرح والتعديل ,٣/٢٨ التاريخ الكبري ترمجته يف )**(
 تاريخ اإلسالم ,٧/٢٤٣ خمترص تاريخ دمشق البن منظور ,٤/١٠٦ األنساب ,٣/٩٨اإلكامل 

 .٣/٢٦٦ لسان امليزان ,١٣/١٥١ الوايف بالوفيات ,٥/٥٥٩

 ).د(سقطت الكنية والنسبة من   )١(

 )., دب(وهو من ) س (سقط منما بينهام * −*  )٢(

 ., وهو تصحيف ))وابن مسلموالوليد  ((): د(يف   )٣(

 كل من يبيع الكرابيس:  وفيها٦٦/٥٠٨ يف  املصنفههو مروان بن حممد بن حسان, ترمج  )٤(
 . يف دمشق يسمى الطاطري)ثياب القطن البيضاء(

 

 

 

 

 

 
 

 

ـــامء [ ـــن روأس م
وأســامء مــن, عــنهم

 ]رووا عنه

 



َمحاد بن مالك بن بسطام ْ ِ َّ  األشجعي احلرستاين أبو مالك َ

 

٨٥

 وإسامعيل ,)١(حممد بن عمر بن إسامعيل الدواليب و, ويعقوب بن سفيان,كرْسَبن عا
 وأمحد بن نرص ,سارْمِّ والقاسم بن هاشم الس,ديْبَ العهَويُّمَبن عبد اهللا سا

 وإسامعيل بن أبان بن ,)٢(اينَغَّ وحممد بن إسحاق الص, وحممد بن عوف,النيسابوري
 وحممد ,ميِارَّ بن سعيد الد وعثامن,)٤(يْرسُ وأبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم الب,)٣(ّيَوُح
ْبن إسامعيل الرتا َّ وابنه عبد اهللا بن مح,ذيِمِّ  .اد بن مالكَ

 أنا متام بن , نا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد الكتاين,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة
 نا ,جعيـاألش نا محاد بن مالك ,لميـ نا يزيد بن أمحد الس,أنا أبو عبد اهللا جعفر بن حممد, )٥(حممد

 , عن أنس, عن قتادة,سعيد بن بشري
 ,ْتَر حتى ماتِفطُ فلم ت,دْهَا جَي أصاهبِّمُ إن أ: فقال َّ النبيٰتىَ أً رجالَّأن

  .))هاَ نفسْتَتلَ قَكَّمُ عليها فإن أِّاذهب فصل((:   فقال النبي ? عليهاِّيلَصُفأَأ
أبو الفتح عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد  أنا ,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن طاوس

 نا أبو العباس حممد بن ,)٧(رجاينُ أنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجل, بأصبهان)٦(ّيِباذاَنْسَالواحد احل
 −اين َتْسَرَ نا أبو مالك محاد بن مالك احل, نا يزيد بن حممد بن عبد الصمد الدمشقي,يعقوب األصم

 أبيه عبد الرمحن بن عبيد بن عن, )٨(ّيسْنَ نا إسامعيل بن عبد الرمحن الع−  تاْسَرَ حقال هلاُ يٍمن قرية

                                           
 .٦٣/٤٤٤وترمجه املصنف يف  ))أيب بكر ((ولعله مصحف عن  ))ابتهل الدواليب ((): د(يف   )١(

: , وفيهام٨/٦٨, واألنساب ٦١/١٩ وترمجته يف )سب,(, واملثبت من  ))ايننعالص((): د(يف   )٢(
 .ًوالصاغاين أيضا

 .٢/٥٧٤واإلكامل ) ب, د(, واملثبت من  ))يرح((): س(يف   )٣(
 .٣/١٣ترمجه املصنف, وهو يف املخترص   )٤(
 املكتبة  وليس بني يدي, وجدته يفتحقيق محدي عبد املجيد السلفي,وهو مطبوع ب فوائد متام  )٥(

 .١٣٢٢الشاملة اإللكرتونية, ورقمه فيها 
 .٤/١٣٨, واألنساب )ب, د( واملثبت من  ))باذياحلسن ((): س(يف   )٦(
انظر موارد ابن عساكر ). املدرسة العمرية(أمايل أيب عبد اهللا اجلرجاين وهو خمطوط يف الظاهرية )  ٧(

 .بإسناده عن أيب مالك األشجعي, به) ١٧١١ (٣/٩٧٧ وأخرجه الدواليب يف الكنى واألسامء .٢/١٣٠٤

اإلكامل باإلمهال, واملثبت من ) ب( ويف  وهو تصحيف, بالباء املوحدة, ))العبيس((): د, س (يف  )٨(
  .٦/٣٥٤ و٣/٩٨

 
 
 

 
 
 
 

 
روايته حلـديث إثـم[

من يصوم وهـو غـري
 ]مستطيع
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٨٦

 ,)١(نفري
 فبينا هو :قال, )٢(ارَهَّ النَ ومتتيعٰىَحُّكوع الضُأنه كان يف مسجد الكوفة ينتظر ر

 فإذا أنا : قال,لَفْجَ فيمن أُتْلَ فأجف: قال, يف ناحية املسجدُ الناس)٣(لع إذ جٌجالس
ب بن سعد بن َصعُ أنا امل: وهو يقول,ةَءَالُ له ومٌ عليه إزار,هْيَكبتُ عىل ر)٤(ٍ جاثٍرجلب

  فيه فهو َّنُ كْنَ مٌأربع((:  وهو يقول اهللا ِ عن رسولُهُرِأثي أيب ُ سمعت,أيب وقاص
 ُسول رِّ وأين, اهللاَّ إالَ ال إلهْ أنُ شهادة:رَفَ فقد كًم واحدةَتَ فكٍ جاء بثالثْنَ وم,مؤمن
م َتَ وكٍ جاء بثالثْنَ فم,هِّ ورشِهِ خري,رَدَ بالقٌ وإيامن, من بعد املوتٌوثُعْبَ مُهَّ وأن,اهللا

 .)) فهو كافر ًواحدة
 .)٥( الناسَلَفْجأو .يعَفُالصواب ابن ن

أنا أبو القاسم  ,نا متام بن حممدأ , نا عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة
 : أنا أبو عبد امللك البرسي قال: يف آخرين قالوا, وابن مروان, العقببن أيبا

َّقال أبو مالك مح يعني حديث إسامعيل  −ي هذا احلديث ِّ سمع من:اد بن مالكَ
ي ِّدَباين إىل جَسَ ون, ومروان بن حممد, بن مسلمُ الوليد− بن عبد الرمحن بن عبيدا

َّ حدثنا مح:فقاال  .امَطْسِاد بن بَ
 وأبو ,أنا أبو الفضل بن خريون, )٦( وحدثنا أبو الفضل البغدادي,ا أبو الغنائم الكويفأنبأن

 وأبو احلسني : خريونُزاد ابن − أنا أبو أمحد : قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,احلسني بن الطيوري
                                           

 يف ))نفيع(( إىل  سيصححه املؤلف وهو تصحيف,,))نفري((: )ب, د, س( النسخ الثالث يفكذا   )١(
 .اخلرب هناية 

َ  متع)٢( َ ُ النهار متَ ُ ِإذا ارتفع غاية االرتفاع وهو ما قبل الزوال: ًعا وَّ َّ َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ْ َ ومن املجاز متع الضحى وتلع ,َْ َ َ ََ َ َُّ َ ِ َ :
ِبلغ آخر غايته َِ َ  ).متع(أساس البالغة وتاج العروس . َ

 .ربيف هناية اخل  ))أجفل(( إىل  املؤلف, وسوف يصححه ))جعل ((:  الثالثةاألصوليف كذا   )٣(

 .الياءإثبات , ب ))جاثي ((: يف األصول  )٤(

َ جفل)٥( َرش :ًفوالُج َ ُوالتجفيل, ولُفَج و جافل فهو ;عِزَف و جَعَانز و وأرسع َىضَوم رَفَن و دَ ِ ْ َّ :
ُالتفزيع ِ ْ ْووقعت . َّ َ ٌجفلة الناس يف َ َْ  ).جفل( اللسان والتاج .خافوا إذا :َ

 . ))اريأيب الفضل البند ((): د(تقرأ يف   )٦(

 

روايته حلديث أربع[
ــو ــه فه ــن في ــن ك م

 ]مؤمن

 

 

 
 
 

 ]نسبته إىل جده[

 



َمحاد بن مالك بن بسطام ْ ِ َّ  األشجعي احلرستاين أبو مالك َ

 

٨٧

 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال,األصبهاين
َّمح  عن األوزاعي وإسامعيل .تاْسَرَ من أهل ح,ّشقيَمِّ مالك أبو مالك الدُاد بنَ

 .محنبن عبد الرا
ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أبو بكر املقرئ,)٢(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش  ُّيِّكَ أنا م,دونَ

 :)٣( سمعت مسلم بن احلجاج يقول:دان قالْبَبن عا
َّأبو مالك مح  . عن األوزاعي وإسامعيل بن عبد الرمحن;مشقيِّك الداد بن مالَ

يب بن ِصَ أنا اخل, الوائيلْرصَ أنا أبو ن,عن جعفر بن حييى, )٤(قرأت عىل أيب الفضل بن نارص
 :)٥( أخربين أيب قال, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,عبد اهللا

َّأبو مالك مح  .اد بن مالكَ
 :)٦( عن أيب بكر اخلطيب قال,ميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس

 وهي ,تاْسَرَ أهل ح منُّيِتْسَرَمحاد بن مالك بن بسطام أبو مالك األشجعي احل
 . دمشقَٰرُقرية من ق

 :)٧( بن ماكوال قالْرصَ عن أيب ن,ميَلُّعىل أيب حممد الس] أ/٢٣٦[ح وقرأت 
 من ٍ إىل قريةً نسبة,اة باثنتني من فوقهَمَعجُ مٍة وتاءمل بسني مه− ّيِتْسَرَا احلَّمَأ

َّ فهو أبو مالك مح− تاْسَف بحرَعرُ دمشق تِادَوَس طام األشجعي ْسِاد بن مالك بن بَ
  وإسامعيل بن عبد,ث عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابرَّحد :اً وقاال مجيع.ّيِتْسَاحلر

                                           
 .٣/٢٨التاريخ الكبري للبخاري   )١(

 .)٢( ح١٥صانظر يف ضبطه ويقال بكرس الشني,   )٢(

 .١٧٦الكنى واألسامء ملسلم   )٣(

 . , وهو سهو من الناسخ )) أيب الفضل بن نارصأخربنا عىل ((): د(يف   )٤(

 .)١ (ح ١٦ صانظر .يف كتابه األسامء والكنى)  هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب النسائي  )٥(

, وليس اخلرب فيه, ألن ١٩٨٨حممد صادق احلامدي, دمشق .  حققه ديف كتابه املتفق واملفرتق, )٦(
انظر موارد ابن و. والكتاب ليس بني يدي, وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية. ًفيه نقصا

 .١٧٩٤, ٣/١٧٩٣عساكر 

 .٣/٩٨اإلكامل   )٧(

 
 
 

 
اســمه وكنيتــه عنــد[

 ]مسلم
 
 

 
نسبته إىل قريـة مـن[

 ]قر دمشق
 
ًوأيضا عنـد األمـري[

ــــاكوال يف ــــن م اب
 ]اإلكامل



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٨٨

د بن  وحمم,عة الدمشقيْرُ وأبو ز,رو عنه يعقوب بن سفيان. )٢(ّيسْنَالع )١(]الرمحن[
 .اليبْوَّعمر الد

ْ أنا مح,هَدْنَبو القاسم بن م أنا أ, ما شافهني به أبو عبد اهللا األديب:يف نسخة  ,د إجازةَ
 :)٣( سمعت أيب يقول: أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال, وأنا أبو طاهر:ح قال

ا عن عبد الرمحن بن يزيد ً حديثَ أربعنيَدارْقِ مَ أحاديث− اًيعني محاد −أخرج 
 . جابرَك ابنِدرُ هو مل ي: وقالَ فأنكر,)٤( بذلكٍرِهْسُ ما فأخرب أب,بن جابرا

َّئل أيب عن محُوس  . شيخ: فقال,طامْسِاد بن مالك بن بَ
 أن أبا مالك ,)٥(ويَرَوذكر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرمحن اهل

َّمح  .ئة وعرشين ومٍثامناد بن مالك احلرستاين مات سنة َ

(أبو جعفر األزدي )٦(كاملباراد بن مَّح*(  
 . دمشقِمن أهل صنعاء

 .عيبُرو عن حممد بن ش
 . القايضَّٰىلَعُ وأمحد بن امل,يعَمُ بن س)٧(نَسَ عنه أبو احلٰوَر

                                           
 .متنهانسخ الثالث, واستدركته من اإلكامل وصدر الرتمجة وما بني احلارصتني سقط من ال  )١(

 .)٨( ح٨٥ صباإلمهال, واملثبت من اإلكامل وما مىض) ب, س(, ويف  ))العبيس (() د(يف   )٢(

 .٣/١٤اجلرح والتعديل   )٣(

 فلعله )?(إشارة استفهام  ))أبا ((: ويف اجلرح والتعديل بعد لفظ.  ))أبو مسهر ((: يف النسخ الثالث  )٤(
 .ًيشري إىل اخلطأ النحوي أيضا

َّ القراب,هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن الرسخيس اهلروي  )٥( ّ املتوىف َ
موارد ابن , و١٧/٥٧١ سري أعالم النبالء  انظر.يف كتابه الوفيات, وهو مفقودهـ ٤٢٩سنة 

 .٣/١٨١٨ عساكر

 .ومصادر ترمجته وذكره) س(بت من  واملث ))مبارك ((): ب, د(يف   )٦(

 .٣/١٤٨ترمجته يف اجلرح والتعديل  )*(

 .٦٦/٢٧٧وترمجته يف ) ب, د(, واملثبت من  ))احلسني((): س(يف   )٧(

 
  
  
  
  

  
أخرج أربعني [

 ]ًحديثا
 
 
 
 

 
 
 
] شيوخه ومن رو

 ]عنه
 

  
  



َّمحاد بن   املباركَ

 

٨٩

َّأخربنا أبو حممد السلمي, نا عبد العزيز بن أمحد, أنا تـامم بن حممد ّ َُّ ِ , أنا أبو عيل أمحد بن )١(َ
َّنا أمحد بن املعىل بن يزيد : حممد بن فضالة, وخيثمة بن سليامن, وعيل بن يعقوب, يف آخرين قالوا َ ُ

َ حدثني أبو جعفر محاد بن املبارك الصنعاين, نا حم,)٢(األسدي َّْ ُ َّ مد بن شعيب, أخربين مروان بن جناح, َ
ِّعن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة زوج النبي  ِ, 

َّأن النبي  ًَّإن من الشعر حكمة«:  قال ََّ ْ ِ ِِ ْ َِّ«. 
 وأبو  املقرئ,)٤( أبو الفتح نرص اهللا بن حممد الشافعي, وأبو حممد هبة اهللا بن أمحد)٣(وأخربناه

ْعبدان, قالواالقاسم ا خلرض بن احلسني بن  أنا أبو القاسم بن أيب العالء, أنا أبو حممد بن أيب نرص, : َ
َّأنا أبو عيل بن شعيب, نا أبو بكر أمحد بن املعىل بن يزيد األسدي, نا أبو جعفر محاد بن املبارك  َ

َالصنعاين َّْ. 
 هللا أبو عبد ادي أبو عبد اهللا, أنا عيل بن موسى, أناج بن أيب احلديد, أنا نيوأخربناه أبو احلس

َّ بن يزيد, نا محاد بن املبارك الصَّابن مروان, نا أبو بكر أمحد بن املعىل َّ  عاين, نا حممد بن شعيب, أخربينْنَ
ِّمروان بن جناح, عن هشام بن عروة, أنه أخربه عن عروة بن الزبري, عن عائشة زوج النبي  ِ, 

َإن من الشعر حكمة«: قال )٥( َّأن رسول اهللا  ْ ِ ِِ ْ َِّ َّ«. 
ْيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا أبو القاسم بن منده, أنا محد بن عبد اهللا  َ َ ْ َ َّ ََ ِ

 ًإجازة,
 حدثني ,)٦(أنا أبو حممد بن أيب حاتم: وأنا احلسني بن سلمة, أنا عيل بن حممد, قاال: ح قال

ْأيب, نا حممود بن إبراهيم بن سميع َ َّ, نا محاد بن املباركُ َ: 
ٌأبو جعفر األزدي دمشقي ثقة عاقل ٌّ. 

                                           
مطبوع بتحقيق محدي عبد املجيد السلفي, وليس بني يدي, وجدته عىل املكتبة فوائد متام ) ١(

 .٥١١ اإللكرتونية ورقم اخلرب فيها الشاملة

 .٣/٣٠٣ابن منظور , وفوائد متام, وترمجته يف خمترص )ب, س(, واملثبت من »دياألز«): د(يف  )٢(

 .»أخربنا«): د(يف  )٣(

 .»حممد«): د(يف  )٤(

 ).د(سقط من » أن رسول اهللا «: قوله) ٥(

 .٣/١٤٨اجلرح والتعديل  )٦(

 
 

 
ــه حلــديث إنروا[ يت

 ]من الشعر حلكمة
 
 

 
 
 

احلديث السابق من[
رواية أخر[ 

 
 

 

ثقه ابـن أيب حـاتمو[
 ]يف اجلرح والتعديل
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ىيلَبي لَاد بن أَمَّح)*(  
 موىل ,أبو القاسم الكويف املعروف بالراوية, قال سابورُ وي,ةَرسْيَ أيب ليىل مُواسم

 .بني بكر بن وائل
 وانقطع . والوليد بن يزيد, وهشام بن عبد امللك, عبد امللكِ بنَد عىل يزيدَفَو

 .ايةَوِّ الرَا واسعباريْ وكان إخ. يزيدإىل
 .قَدْزَرَ والف عن جريرٰكىَح
  بناءَطَ وخالد بن ع,ّيِدْنِح الكَلْجَ بن األ وعبد اهللا,ّيِدَ بن عُ عنه اهليثمٰكىَح

 .ّيِمَّدَقُم املَّدَقُم
 أنا أبو ,ْهَيْوُّيَ عن أيب عمر بن ح, عيل بن حممدمَّامـَ عن أيب ت, عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن)١(قرأنا

 :ائنيَدَ قال عيل بن حممد بن أيب سيف امل: قال)٢(مةَثْيَ نا ابن أيب خ,ييب حممد بن القاسم الكوكبَّالط
 أبو :ةَّئمَ أٍ من بكر بن وائلٍفرَ نُ ثالثة]ب/٢٣٦ [−  الكوفةَيعني أهل −ومنهم 

 .رْعِّاوية يف الشَّاد الرـَّمـَ وح, القراءةات يفَّزة الزيَ ومح,يفة يف الفقهِنَح
 ُ أنا حممد بن:هَ إسنادَّ عيلَأَ وقرًلةَناوُا ومً إذنُّميَلُّاهللا السأخربنا أبو العز أمحد بن عبيد 

َ نا أبو احلسن بن الرب,باريْنَ نا حممد بن القاسم األ,)٣( زكرياُ بنٰاىفَعُأنا امل, احلسن َ حدثني مح,اءَ يد بن ُ

                                           
, املنتظم البن اجلوزي ١٨٢, الفهرست البن النديم ٦/٧٠, األغاين ١/٤٨طبقات فحول الشعراء  )*(

, سري أعالم ٤/٣٩, تاريخ اإلسالم ٢/٢٠٦, وفيات األعيان ٣/١٢٠١, معجم األدباء ٨/٢٧٢
, خمترص تاريخ دمشق البن ١٣/١٣٧, الوايف بالوفيات ١٠/٣٥٧, البداية والنهاية ٧/١٥٧بالء الن

, ٢/٣٤٨, املزهر للسيوطي ٢٢٣, نزهة األلباب يف األلقاب ٣/٢٧٧, لسان امليزان ٧/٢٤٤منظور 
 و ١/٧١ , املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم٢/٢٧١, األعالم للزركيل ٢/٢٨النجوم الزاهرة 

٣٠٧, ٩/٣٠٦. 
 . ))قرأت (() : د(يف   )١(

 .٢ ح٢٦انظر ص  يف كتابه التاريخ,) هـ٢٧٩ت (هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب  )٢(

ًوأخرج اخلرب أيضا احلريري يف درة . ٣/٣٥٧اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف   )٣(
 بإسناده عن محيد بن حممد الكويف ٦/٧٤ عن محاد من غري إسناد, وأبو الفرج يف األغاين ١٤٥الغواص 

 .٢/٢٠٧, وابن خلكان يف وفيات األعيان ٣/١٢٠٢به; وذكره ياقوت يف معجم األدباء 

 
  
  
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
محاد أحد أئمة [

ثالثة من بني بكر بن 
 ]وائل

 
  
  



َّ محاد بن  ٩١ )الراوية (ٰأيب ليىلَ

 :يت قالَمُك الِ شعرُ حدثني حممد بن أنس صاحب, نا إبراهيم بن عبد اهللا القريش, الكويف)١(حممد
ني يِلْقَ يٌ وكان هشام, عبد امللكِ بنَيزيدكان انقطاعي إىل : اويةَّاد الرـَّمـَقال ح

َيلَ فلام و,عىل ذلك  ,َمعةُ اجلُيتَّ فصلُ خرجتْرَذكُ فلام مل أ,خرجَ ال أً سنةُثتَكَ هشام مِ
ْ فإذا رش− )٢( الكوفةِمسجد ُ وهو باب− يلِ الفِ عىل بابُوجلست  َّا عيلفَقَوان قد َّطيُ
 ثم .رَحذَ أُ هذا كنتْنِ م:ُ فقلت. عمرَ بنَفُ يوسَ األمريِبِ أج,ادَّـمـَ يا ح:فقاال يل
 ثم ,اً إليهم أبدُعِجْرَ ال يْنَ مَداعَهم وَعِّدَوُ فأ,هيلَعاين آيت أَ تدْ هل لكام أن: هلامُقلت

 َفُ ودخلت عىل يوس, يف أيدهيم)٣(ُتم فاستسل.يلِبَ ما إىل ذلك س: قاال?كامَ معُصريَأ
 َّ عيلِهِّدَرِ نفيس بْتَ فطاب, السالمَّ عيلَّدَ فر, عليهُمتَّ فسل; األمحرِ عمر يف اإليوانِبنا

 : فيهٍ بكتابَّ إيلٰىَمَ ثم ر,السالم
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 كتايب هذا فابعث إىل محاد َ إذا أتاك, عمرِ بنَفُ إىل يوس, املؤمننيِمن هشام أمري
 )٤(ايِرْهَ مً ومجال, دينارِ مئةَ إليه مخسْعَ وادف,عَتْعَتُ وال مٍعَّوَرُ غري م, بهَ يأتيكْنَية مالراو
 . إىل دمشقً ليلةَ عرشةْيَ عليه اثنتُيسري

 فوضعت رجيل يف ,)٥(ولُحْرَ مٌ فإذا مجلُ ونظرت, دينارِ مئةَ اخلمسُفأخذت
 , هشامَ بابُتْيَ واف, الثاين عرشُوم فلام كان الي,ً ليلةَ عرشةٰ إحدُ ورست,زْرَالغ

                                           
 ).د(من ) حممد(سقط لفظ   )١(

 .٢٨٦انظر سبب تسميته بباب الفيل فتوح البلدان ص   )٢(

 من اجلليس الصالح, , وهو تصحيف, واملثبت ))فاستبسلت((): ب, د, س(يف األصول الثالثة   )٣(
 .ًومصادر ختريج اخلرب املذكورة آنفا

َّ  اإلبل املهرية)٤( ِْ َ ُ ِْ ِ نسبة إىل البلد:ِ قيل:ِ َِ َْ ََ ِ وقيل إىل القبيلة,ْ َِ ْ َِ َ َ ُّ وقال األزهري ,َ َِ َ ْ َ ْ َ ِهي نسبة إىل مهرة بن : َ ْ ْ ََ َ َ ْ ََ ٌ ِ ِ

َحيدان َ ْ َ وهي نجائب تسبق اخليل,َ ْ َ ُ َ َْ ُ ِ ْ ََ َِ َ وزاد ب.ِ َ َعضهم يف صفاهتا فقالََ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُ ِ ال يعدل هبا يشء يف رسعة :ُْ َ ْ ُْ ٌ َِ َ ِ ُ ََ ْ ُ
َجرياهنا ِ َ ْ ومن غريب ما ينسب إليها أهنا تفهم ما يراد منها بأقل أدب تعلمه وهلا أسامء إذا دعيت .ََ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َِ ِ َِ َ ٌْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ََ َ ََ َ َّ ِّ َُ ٍَ َِ ِ ْ َْ ِ َ

ًأجابت رسيعا َ َِ َ ْ  ).م هـ ر (ملصباح املنرياتاج العروس, و. َ

َّجعل عليه الرحل, قد شدت عليه أداته: مجل مرحول  )٥( ُ ْ  ).ر ح ل(اللسان . َُّ

 

اســتدعاء اخلليفـــة[
هشام لـه إىل دمـشق
وكتابــه إىل عاملــه يف

 ]ذلك
 
 
 



٩٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ْنيَخامتُ رِّ بني كل,امَخُّ بالرٍ مفروشة,)١(اءَرْوَ قٍ عليه يف دارُ فدخلت,ن يلِذُ فأُفاستأذنت
 , محراءٍّزَ خِةَسِفْنِ عىل طٌ وإذا هشام جالس;ا عىل ذلك العملُ حيطاهن, من ذهبٌبةَقص

ه َلْجِ رُلتَّبَناين حتى قْدَفاست, )٢(ُمتَّ فسل,َربْنَ بالعٌخةَّمَضُ م,رُ محٍّزَ خُوعليه ثياب
ِنيَ فإذا أنا بجاريت,وأجلسني  من ٌةَقْلَ منهام حٍ واحدةِّ كلِذنُ يف أ,هامَهام قبلَ مثلَ مل أرْ

 يا ٍ بخري: قلت?كُ وكيف حالَ كيف أنت, يا محاد: فقال يل,دَّ تتوقٌهرةْوَ فيها ج,بَذه
َ أتدري مل: قال. املؤمننيَأمري ر َطَ خ)٣(ٍ إليك لبيتُ بعثت: قال. ال:ُ قلت? إليكُ بعثتِ

 : قال? وما هو:ُ قلت.هُ قائلْنَ مِأدرببايل مل 
ـــــْيَق ْتَا فجـاءً يومـِبوحَّ بالـصْعتَفد ـــــا إِينِمَ يف يٌةَن ـــــقِه  ُبري

 .يهاِنْدِ أنش: قال. لهٍ يف قصيدة,يِادَبِد العْيَ بن زِّيِدَه عُ هذا يقول:قلت
 :)٤(هُفأنشدت
ــ ـْبُّ الـصِحَضـَ يف وَلونِر العـاذَكـَب ــونَ يِحـ ــَقول ــا ل ــقِفُ ال يُهَ م  ُي
 )٥(ُوقـثـْوَ مْمُكَ عنـدُبـوالقلـِـه ـّٰ اللـِ عبـدَ يـا ابنـةِ فيكَلومونَوي

 ُيقِدَ صــــْمَني أُلــــومَ يٌّدوـَعــــَأ نديِ عَلْذَكثروا العَ أْأدري إذ ُلست
ـــ ـــِا بهُسنُا حـــَزاهن ـــَ عٍعْرَف  ُيـــقِنَ أِنيِبـــَ اجلِتْلَ صـــٍيـــثِثَأو ٍيمِم

 )٦(ُوقُ رَّنـُ وال هـَٰرـُ تـٍارَصِال ق ٍابَذِ عـــٍاتَجـــَّلَفُا مـــــنايَوث
                                           

 .الواسعة: الدار القوراء  )١(

 . ثم رضب عليها, وليست يف اجلليس الصالح ))عليه ((أثبت الناسخ هنا كلمة   )٢(

 ).د(سقطت اللفظة من   )٣(

 . عىل خالف يف األلفاظ, وخترجيها فيه٧٩ −٧٦زيد العبادي القصيدة يف ديوان عدي بن   )٤(

وهي رواية خمترص ابن  ))معلوق ((أثبت الناسخ بجانب هذه الكلمة ) ب(يف األصول, ويف  كذا )٥(
, من ))موهوق ((: ورواية درة اخلواص, واألغاين, ومعجم األدباء, ووفيات األعيان. منظور
ُحمركة وقد يسكن مث −َالوهق  َُّ َ ّ ْل هنر وهنرُ ََ ِ حبل كالطول− َ َ ِّْ ّ تشد به اإلبل واخليل ; لئال تند ,ٌ ُّ ُِ ُ ُْ وقال . ِ
ُالليث  ُهو احلبل املغار يرمى يف أنشوطة فتؤخذ به الدابة واإلنسان : ّ ُ َّ ُ َْ ْ ُ ْ ُ ُ ًووهقه عنه كوعده وهقا . ُ ْ ََ َ َ :

ْحبسه وهو موهوق ْ وأنشد ابن بري لعدي بن زيد,ََ ّ َ ُِ  ).و هـ ق(انظر اللسان والتاج . وذكر البيت. ّ

  .عن املعاىف عقيب اخلرب ))روق((سوف يرشح املصنف معنى   )٦(

 

 

 

 

سبب دعـوة هـشام[
 ]ذلكله وجائزته يف 

 

 

 
 
 

 ]نسبته إىل جده[

 



َّ محاد بن  ٩٣ )الراوية (ٰأيب ليىلَ

ـــــةْيَق ْتَا فجـاءً يومـِوحُبَّ بالـصْعتَفد ـــــا إبِمَ يف يٌن ـــــقْينه  ُري
ــ ــان ال ــم ك ــُاجَزِمـث ــامءَاءم  )١(ُروقـــْطَ وال مٌنـِيس ما آجــل ٍ س

ْني رشْتَ فسق. اسقيه, يا جارية; واهللا يا محادَ أحسنت:فقال ]ب/٢٣٦[  ًبةَ
ل عن َ حتى نزُبَه الطرَّ فاستخف,ُ فأعدت.ْدِعَ أ: ثم قال.يلْقَ عِلثُ بثْتَذهب
ْني رشْتَ فسق.يهِ اسق:ٰخرُ ثم قال لأل.هِرشُف  ْ إن: فقلت;يلْقَلثا عُ فذهب ثًبةَ
 ما ً كائنة: قال.ْ ما كانتً كائنةَكَ حوائجْلَ س: ثم قال.تْحِضُ الثالثة افتُقيتُس

ٍّيلُ مها لك بام عليهام من ح: قال.ْنيَ اجلاريتٰ إحد:ُ قلت.)٢(كانت  ثم قال .لَلُ وحِ
ْني رشْتَ فسق. اسقيه:لألوىل  فإذا أنا ; حتى أصبحتْلِ فلم أعق)٣(هاَ معُ سقطتًبةَ
ِنيَباجلاريت  فقال ,ٌةَرْدَ بٍةل واحدم مع كَدَ خَ عرشةُقدمَي ٌ وإذا خادم, رأيسَ عندْ

 . هبا يف شأنكْعِ فانتفِ هذهْذُ خ: عليك السالم ويقول لكُأَ املؤمنني يقرُأمري
 .)٤( وانرصفتْنيَا واجلاريتُفأخذهت

ٰقال املعاىف  ,ا كانت مع الوليد بن يزيدَّهنَأ  هذا الشعر عن محادُويت قصةُ قد ر:َ
تا َرَتان جَّ القصَ تكونْ أنٌ وجائز, ليس فيها ويف هذا اخلرب ما,وفيها ما ليس يف هذا اخلرب

نا هذا ِ كتابِ يف بعض جمالسٰ وقد أثبتنا القصة األخر,ْنيَتتنافيُ مَكونا غريت ف,ْنيَيف وقت
 : ثنايا هذه املرأةُ بن زيد يف هذا الشعر يصفِّديَ عُ وقول.واهللا أعلم بصواب ذلك

 مثل ,وقُ واجلميع ر,اءَقْوَة رَّيِنَ وث,قَوْرَ أٌ ناب:قالُ ي,الَوِّ الط:وقُّ فالر,))ُوقُوال هن ر((
                                           

ْوتبعر اإلبل فيه ُتبول الذي السامء ُماء: واملطروق. ِّاملتغري: ِاآلجن  )١(  ).أج ن, ط رق(اللسان . َ

كائنة ما : قلت ((: ويف مصادر اخلرب. ليست يف اجلليس الصالح ))قال كائنة ما كانت ((: قوله  )٢(
 . ))نعم: كانت? قال

 .وال يف اجلليس الصالح) ب(ليست اللفظة يف   )٣(

ًقال أبو الفرج معلقا عىل اخلرب يف األغاين   )٤(  عبيد بن أمحد يقل ومل. أبيه عن محاد لفظ هذا: ٦/٧٧ِّ
 إحدامها, لبط ملا اجلاريتني له ووهب إلنشاده, طرب أنه ذكر ولكنه ًشيئا, سقاه أنه خربه يف

 ما وكل هلام وما اجلاريتني فيه فوجد إليه فانتقل له, أعده منزل إىل ٍغد من نقله ثم دار, يف وأنزله
 مل ًهشاما ألن الصحيح هو وهذا .درهم ألف مئة إليه فوصل ,مدة عنده أقام وأنه إليه, حيتاج
 اهـ.عليه قبويعا ويعيبه ذلك نكرُي وكان ,اًمسكر بحرضته أحد ىسقُي وال يرشب يكن

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ـــــــــض[ رشح بع

ـــاظ اللغويـــة األلف
 ]لألبيات

 

 
 

 



٩٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :قال األعشى, )١(رُ ومحمحر ومحراءَأ
 ُاقَصُ البـَّلَا وقـجْيَ اهلَومـ يِقَو ْرَ بــاألَهِّبــــُ شُّسَكــَوإذا مــا األ

 َّنأوة َّدِّ بالشَصف احلربَ وإنام و,نْيَ إذا كانا قصري:اءَّسَ كٌةَّيِنَ وث,ّسَكَ أٌ ناب:قالُي
 .صاق فيهاُ البِ وقلة,هاِدُّجرتِوق لُّها بالرِسَسَه عىل كُهت أسنانِّبُ قد شَامـِحارب لُ املَيقِر

 ,ئ عنهِقرُش املْحَ وأبو الو, بن إبراهيمُّ وأنبأنيه أبو القاسم عيل,)٢( نظيفِ بنِأَشَ رِّ بخطُقرأت
 نا عبد اهللا بن ,يبَالَنا الغ, ويلُّبن حييى الص نا أبو بكر حممد ,يضَرَأنا أبو أمحد عبيد اهللا بن حممد الف

 :انة قالَوَ عن ع,يِدَ عِ عن اهليثم بن,جابْنِامل
 ِ أن,ّفيَ عمر الثقِ بنَفُكتب الوليد بن يزيد إىل عامله عىل العراق يوس

 فلام دخل عليه قال له ,هَلَ فحم.اًمَّكرُاد الراوية عىل الربيد مـَّمـَ حَّ إيلْامحل
 ثم .وائلَ األَين شعرْدِ فأنش: قال. ذاك: قال فقال?راقِ العِ أهلُت راويةنأ :الوليد
 ِل عن صدرَسأُ وي, العراقِ أهلُ راوية: يف نفيسُ فقلت,ِرْ فلم أد?)٣( ما بعده,َٰناد
 ُّيِادَبِ زيد العُ بنُّيِدَ هذا ع, املؤمننيَ يا أمريْمَعَ ن: فقلتُ ثم ذكرت!هُفِعرَ ال يٍبيت
 :)٤(يقول

ـــْيَق ْتَ فقامِوحُبَّ الصَل ياَٰم نادث ـــا إبرِمينَ يف يٌةـَن ـــِه  ُقـي
ِنيَعـَ كٍارَقـُ عىل عُهْتَمَأقد  ُاووقَّها الرَفَالُ سٰىَّفَصِكـيِد ْ الـدْ
 ُذوقَ يـْنَمها ُمْعَ طَّذَ لْتَجِزُم إذا مــاــــهــا فِمْعَ قبــل طٌةَّزُمــ
 )٥(ُيقِفْصَّا التـــهــُثريُ يٌارصــغِر ْرُّ كالـدُعِواقـَهـا فَ فوقْتَفَوط

 

                                           
 ).س(سقطت اللفظة من   )١(

من كتاب له مفقود, وهذا )  هـ٤٤٤ت ( هو أبواحلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ )٢(
 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨انظر موارد ابن عساكر . إسناده

 ).د(ُصحفت العبارة يف  )٣(

 .٧٩, ٧٨ان عدي ًاألبيات يف القصيدة املذكورة آنفا عىل خالف يف األلفاظ انظر ديو )٤(
, )ف ق ع(َّالنفاخات التي تطفو فوق الرشاب عند مزجه, انظر أساس البالغة : الفواقع والفقاقيع )٥(

 . ))فقاقيع((: ورواية الديوان

 

 

 

 

 

 

ــن[ ــد ب ــوة الولي دع
يزيـــد لـــه وطلـــب

 ]اإلنشاد منه

 

 

 
 
 

 



َّ محاد بن  ٩٥ )الراوية (ٰأيب ليىلَ

ًال رص ٍ سـحابَاءمـُزاجـان املـثم ك َ)ُروقْطَ وال مٌنـِ آج)١ 
 . هذا الذي أردت! أحسنت:فقال يل

 ُ أنا أمحد بن, أنا احلسن بن إسامعيل,يفِظَ بن نُأَشَ أنا ر, بن إبراهيمُّأخربنا أبو القاسم عيل
 : قالِيةِاوَّاد الرَّعن مح ,ّيِدَ بن عِ عن اهليثم,ريَكُ نا عمر بن ب,ايشَيِّالر نا , نا إسامعيل بن يونس,)٢(مروان

 :)٣( ومن قوله,ر يف اجلاهليةَدَ القُتِثبُ بن ربيعة يُيدِبَكان ل
ُريَخــنــاِّ ربَٰوْقــَ تَّإن ــإذ ْلَفــَ ن)٤(ْ ــْيَ ر اهللاِِنْوب ــَعَي وِث  ْلَج
ـــَأ ـــ اهللاَُدَمح ـــال ن ـــَّدِ ف  ْلَعـَ فَا شـاءـ مـُري اخلـِبيديه ُهَ ل
 ْلَضـَ أَ شـاءْنَ ومِ البالَمِناع َٰ اهتـدِ اخلريَلُبُ سُاهَدَ هْنَم

 أخربين أبو املعمر املسدد , أنا أبو عبد اهللا احلسن بن أمحد السلمي,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين
 : محاد الراوية)٥( قال: نا أبو العباس األديب قال, حدثني أيب,بن عيلا

 , فأعطاه, فسألهٌ فقام إليه رجل,ت عىل املنصور ذات يوم وعنده مجاعةدخل
 : قلت? وما يقول: قال. صدق الشاعر فيك يا أمري املؤمنني حيث يقول:فقلت

 يعاِمَ سـِمـاتُرْكَ للمٰىَدعُحني يـ ُاهَرَا وتــَنـَ اخلِعَمـسَ عـن مـَّمُص
 يعاِضـَ رً طفـالَ كـانْذُ ال مْلُقَمل ي  وهــــذاَ ذا وذاكِعــــطَأُقولــــه
 يعــاِزَ نَ منــكَ كــانُ اجلــودِمَأِد وُ من اجلـَ كنتَري أأنتْعِ شَليت
ِحيْرَه األْتَفأخذ َّ ورسُةَّيَ  .)٦( دينارِر يل بألفَ وأم, بذلكُ

                                           
َالرص و) ب, د( وهو تصحيف واملثبت من  ))ال صد((): س(يف   )١( َّٰ َوالرص ِّ :يطول  الذيملاءا 

 .ِّاملتغري: ِاآلسنِواآلجن مثل .  ومكثهاستنقاعه

 .١١٨, ٥/١١٧املجالسة وجواهر العلم   )٢(

 .١٧٤ إحسان عباس. األبيات يف ديوانه برشح د  )٣(

 ).ب, د(واملثبت من  ))غري((): س(يف   )٤(

 ).ب, س(سقطت اللفظة من   )٥(

إذ ة  يزيد الراويا جرت مع وأهن٢/٩٧أورد القصة أبو حيان التوحيدي يف البصائر والذخائر   )٦(
 . يف مدحه املهدي, وساق البيتني األولنيكان عند

 

 
 

 

روايته عن لبيـد أنـه[
كان يثبـت القـدر يف

 ]اجلاهلية

 

 

 املنصوردخوله عىل[
ووصفه بشعر قـديم
 ]وإجازته عىل ذلك

 



٩٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا , أنا حممد بن عبد الواحد بن حممد,ارَّبارك بن عبد اجلبُ أنا امل,أخربنا أبو الفضل بن نارص
 ,ّيِنْطُقَارَّأبو احلسن الد

 وأيب الغنائم حممد بن , عن أيب متام عيل بن حممد, عىل أيب القاسم بن السمرقنديُح وقرأت
 ,ويلُّذكر أبو بكر حممد بن حييى الص: ني قالْطُقَ عن أيب احلسن الدار,عيل

 −  بالغني املعجمة وبالصاد −  )١( بحاُصاديات غوال : الراوية قرأاًدأن محا
 , فامتحنه بالقراءة يف املصحف,تيبةُقبة بن مسلم بن قُإىل ع  به َيِعُفس

 ُوما كان استغفار. )٢( ومن الشجر ومما يغرسون : فقرأ,ةَّدِ عٍف يف آياتَّفصح
 .)٥(اءَسَ به من أ)٤(يبِصُعذايب أ .)٣( اهأبها َدَوع ٍةَدِعْوَ عن مَّ ألبيه إالَإبراهيم

ا جيحد بآياتنا إال كل جبار  وم.)٧(باا وحر ليكون هلم عدو.)٦(ايِا وزًأحسن أثاث
 ٰىَمُيوم حي .)١٠(روهقويوويعزروه  .)٩( بل الذين كفروا يف غرة وشقاق.)٨(كفور

  صنعة اهللا ومن أحسن من اهللا.)١٢( ونتلو أخباركم.)١١(ها يف نار جهنمُيْلَغ

                                           
ِوالعاديات:  وصواب القراءة).د(سقطت اللفظة من   )١( َِ َ ًضبحا َْ ْ َ]١: العاديات[. 

ِومن الشجر : صواب القراءة, و)ب(واملثبت من , ))تغرسون((): د( ويف ,))يعرشون ((): س(يف  )٢( َ َ ََّ ِ
َّومما  ِ َيعرشون َ ُ ِ ْ َ]٦٨/النحل[. 

َّوما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن :  وصواب القراءة).ب(واملثبت من  ))إياه ((): د, س(يف  )٣(
ُ وعدها إياهٍموعدة  َّ َِ َ َ َ]١١٤/التوبة[. 

 ).د(سقطت اللفظة من   )٤(

َعذايب أصيب به من أشاء: صواب القراءة  )٥( َ ُْ َُ ِ ِ ِ ِ َ َ]١٥٦/األعراف[. 

ًهم أحسن أثاثا ورئيا : صواب القراءة  )٦( َ ُ ْْ ِ ً َ َ ََ ْ ُ]٧٤/مريم[. 

ًليكون هلم عدوا وحزنا: صواب القراءة, و)ب, س(, واملثبت من  ))حزنا((): د(يف  )٧( َُ ََ َ َْ ُ َ َ ُ ِ]٨/القصص[. 

ٍوما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور: صواب القراءة  )٨( ٍُ َ َُّ َُ ُّ َّ ِ َ ِ َ َ ََ ِ ْ ََ ]٣٢/لقامن[. 

ٍبل الذين كفروا يف عزة وشقاق : ةصواب القراء  )٩( َ َِ ٍ ِ َِ َ ََّ ِ ُ َ َّ ِ]٢/ص[. 

ُوتعزروه وتوقروه : صواب القراءةو )., دب (املثبت من, و))روهويوف ((): س( يف )١٠( َ َ ُ َ َُ ُِّ ُ ُِّ]٩/الفتح[. 

َيوم حيمى عليها يف نار جهنم : صواب القراءة, و))عليها((): س(يف  )١١( َ ْ ََّ َ َ َ ْ ْ َِ َ ِ َ َ ُ]٣٥/التوبة[. 

ُونبلو أخباركم: صواب القراءة  )١٢( َ َ َ ْ َْ َ ُ َ]٣١/حممد[. 

 

 
تصحيفه آليات من[

القرآن من روايـة أيب
 ]احلسن الدارقطني

 

 

 
 
 



َّ محاد بن  ٩٧ )الراوية (ٰأيب ليىلَ

 .ني عليكم ال نتبع اجلاهلٌسالم .)٢( والنون بالعني.فاستعانه الذي من شيعته. )١(صنعة
 .)٥(سوهتمأوسط ما تطعمون أهليكم أو ك من أ.)٤( بالنون. فأنا أول العاندين.)٣(بالعني

 .)٦(اصَنَ مَ حنيَ والت− بالباء –بادوا و
ه, ْيَوَجْنَالفقيه, نا أمحد بن حممد بن ز*(  أنا أبو صادق حممد بن أمحد,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 : قال,)٨()* حممد بن حييى, أنا)٧(ريَكْسَأنا أبو أمحد الع
 ,)٩(بحاُاديات صغ وال:اً يومَاوية قرأَّا الرًادـَّمـَ حَّكي أنَ حيْنَ مُسمعت

 ِ أشعارَّلُروي جَ أنه ي,مْلَقبة بن سُ به إىل عٰعىَ الشاعر س)١٠(ٰ بشار األعمىَّوأن
 يف َقراءة الِقبة بتكليفهُ عُحنهَ فامت; الكتابِّمُ أَ غريِسن من القرآنُ وال حي,العرب

 .ونسِرْغَا تـَّمـِومن الشجر وم : منها,ٍ آياتَةَّدِف فيه عَّحَ فص,املصحف
ْوما جي. )١١(اًبْرَا وحوُدَليكون هلم ع :و .هأبادها َعَكان و: وقوله  بآياتنا إال ُدَحَ

                                           
َصبغة ا: صواب القراءة, و)ب, س( يف املوضعني, واملثبت من ))صبغة((): د(يف  )١( َ ْ ُومن أحسن هللاِ ِ ْ ْ ََ ََ

َمن اهللاِ َ صبغةِ ْ ِ]١٣٨/البقرة[. 

ُفاستغاثه : صواب القراءة, و)ب, س(, واملثبت من  ))بالغني والنون... فاستغانه ((): د(يف  )٢( َ ََ َ ْ
ِالذي من شيعته ِ ِ ِ َِ ْ َّ]١٥/القصص[. 

ِسالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني: صواب القراءة  )٣( ِ َ ْ ٌ َْ ِ َ َْ َْ َُ َ َ]٥٥/القصص[. 

َفأنا أول العابدين: صواب القراءة  )٤( َ َِّ ِ ْ ُ َ َ َ َ]٨١/الزخرف[. 

ُأهليكم أو كسوهتم: صواب القراءة  )٥( ْ ُْ َ ِْ َ َُ ِ ْ]٨٩/املائدة[. 

ٍفنادوا والت حني مناص: صواب القراءة  )٦( َ ََ َ ِ َ َ َ ْ َ َ]٣/ص[. 

 .١/١٤٧ً, ورواه أيضا يف تصحيفات املحدثني ٧٢ّأخبار املصحفني   )٧(

 .١٠َّوقد مر سند مماثل يف ص) ب(, وهو يف )س(ما بينهام سقط من * −*  )٨(

ًوالعاديات صبحا ((: فنيِّ, ويف أخبار املصح ))والعاديات ضبحا ((): س(يف   )٩( ْ ب, (, واملثبت من  ))ُ
 .  وانظر صواب القراءة التي يف هذا اخلرب يف حوايش اخلرب السابق).د

ّكذا يف األصول, ويف أخبار املصحفني وتصحيفات املحدثني   )١٠(  . ))ًبشارا األعمى ((ِّ

 ).س(واملثبت من  ))وحزنا((): ب, د(يف   )١١(

 

 
 

 
 

ومن تـصحيفاته يف[
ــة ــن رواي ــرآن م الق

 ]العسكري

 

 

 



٩٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

هم أحسن :  و.)٢(وفروهي ويعزروه و.)١( الذين كفروا يف غرة وشقاقِبل: و. ورُفَ كٍارَّبَ جُّكل
وبادوا والحتني . )٥(هاُيْلَغمى ُحييوم :  و.)٤(صيب به من أساءُعذايب أ:  و.)٣(ايِا وزًأثاث

 واستعانه الذي من .)٧( وصنعة اهللا ومن أحسن من اهللا صنعة.ونتلو أخباركم .)٦(مناص
 .)٩(وأنا أول العاندين .سوهتمأأهليكم أو ك: و.سالم عليكم ال نتبع اجلاهلني: و .)٨(عتهيش

 وابنه أبو ,مةِلْسُ أنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن امل,يفَرْزَنا أبو بكر حممد بن احلسني بن املأخرب
 أنا أبو سعيد احلسن بن عبد ,لمةْسُ أنا أبو الفرج أمحد بن حممد بن عمر بن احلسن بن امل: قاال)١٠(عيل

قان ِرْبِّ قال محاد بن الز: عن عمه قال,محن أنا عبد الر, نا أبو بكر بن دريد,)١١(ايفَريِّبان السُزْرَاهللا بن امل
 :اويةَّحامد الرـِل

                                           
 .))وسقاق((: فنيِّيف أخبار املصح  )١(

: , ويف أخبار املصحفني ))ويعزروه وتوقروه ((): د(, ويف  ))وتعرروه وتوقروه((): ب(يف   )٢(
 ). س(واملثبت من   ))ويعزروه ويوقروه((

 ).س(سقطت العبارة من  )٣(

 ).س(سقطت العبارة من  )٤(

وأخبار ) د(واملثبت من ,  ))يوم حيمى عليها ((): س(, ويف  ))يوم حيمي عليها((): ب(يف   )٥(
 .املصحفني

 ).ب (, واملثبت من ))ادوا وال حتني مناصنو ((): د(, ويف )س(ليست العبارة يف   )٦(

ويف أخبار املصحفني ) ب, س(, واملثبت من  ))ةصبغ اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة((): د(يف   )٧(
 ).ب(, واملثبت من  ))صيغة اهللا ومن أحسن من اهللا صيغة((

 ).ب, س(واملثبت من  ))...واستغاثه((): د(يف   )٨(

دة  الرابعة عرشة من  آخر املجليعني. ))آخر التاسع والثالثني بعد املئة((: ّما نصه) ب(بعده يف   )٩(
 .جتزئة األصل غري الثامنينية

 .وهو حتريف ))وابنه عيل (() : د(يف   )١٠(

كام   هذا إسناده سعيد السريايف طبعة كرنكو;أليبأخبار النحويني البرصيني مل أجد النص يف   )١١(
, وابن ٢/٧٦٧ن قتيبة يف الشعر والشعراء واخلرب ساقه اب, ٣٢٠, ١/٣١٩يف موارد ابن عساكر 

 .٥/٢٨٢ّ, وابن خلكان يف وفيات األعيان ٦/٤٧١عبد ربه يف العقد 



َّ محاد بن  ٩٩ )الراوية (ٰأيب ليىلَ

ْتي ورسَلْغَ فب;وشيطان, )١(ّجُ وز,ادةَرَ ج:دي أن يقولْنِّ أليب عطاء السَ قلتْإن ها ُجَ
 : قال محاد.نيْلَ س: قال?ك باآلدابُلمِ كيف ع, يا أبا عطاء: فقال محاد.وجلامها لك

 )٢(ِنَالَجْنِهـا مـْيَتَلْيَجُ رَّكأن ٍفْوَ عـَّمُ أٰىَكنُ تُام صفراءف
 :  فقال.ادةَرَ ز:قال أبو عطاء

  دون بني أبان)٣(ِالَّس الَيقَوُف ٍا لبنـي متـيمً مسجدُتعرفَأ
 : قال.طانْيَ بني سُ ذاك مسجد:قال

 ِانَنِّليست بالـس ِرْدَّ الصَنْيَوُد ٍحْمُ رِسْ يف رأٍ حديدةُفام اسم
ْ وال الرسَ البغلَّستحقفلم ي : قال.ّزُ ز:قال  .امَجِّ وال اللَجَّ

 عن أيب املعايل ,ًقراءة  وأبو عبد اهللا حييى بن احلسن,اًحدثنا أبو الفضل حممد بن نارص لفظ
 ,ةَفَزَ أنا عيل بن حممد بن خ,)٤(محولةُحممد بن عبد السالم بن حممد بن أ

 : أنا أمحد بن عبيد قاال,ن اآلبنويس عن أيب احلسني ب, عىل أيب عبد اهللا بن البناُح وقرأت
 أخربين ,ادَّرَ نا ابن ب−  هو الرفاعي−  نا حممد بن يزيد,)٥(نا حممد بن احلسني نا ابن أيب خيثمة

 : قال يل محاد الراوية:القاسم بن معن قال
 ٍء بيشِتيهآ ما : فقلت.هَقرأَني ببعضها حتى أْئِفجا ًتبُغني أن أبا حنيفة وضع كَلَب

 عَضَو إنه : يلفقال ,ّ عيلُهَّدَا ثم رً فمكث عنده أيام,ه بهُتيتَ فأ;الةَّكتاب الصه من  لَأنفع
                                           

 . ))وروح ((): س(يف   )١(
جاء يف مصادر وال يستقيم به الوزن, وأثبتنا ما  ))صفراءما ((): س( ويف . ))نا صفراء((): ب, د(يف   )٢(

ْسويقتيها((: ًاخلرب اآلنفة الذكر; وفيها أيضا ََ َ ُ(( . 

ّكذا يف األصول الثالثة, والسال   )٣( , أو املكان الوطيء ِّاملسيل الضيق يف الوادي: − بتشديد الالم −َّ
َالسال: ّفيه عامة أهل البرصة, يقولونيغلط : ٢/٥٥٢ِّقال املربد يف الكامل . ِوما حوله مرشف َّ, 

ُّبالتخفيف, وإنام هو السال َّ, ومجعه سالنَّ ُ  ).فويق امليل(ورواية مصادر اخلرب . ُ

, وتاريخ ١٨/٦٠٧ُهو حممد بن عبد السالم بن شانده, شيعي ترجم له الذهبي يف السري   )٤(
َ, سمع من ابن خزفة تاريخ أمحد بن أيب خيث١٠/٦٦١اإلسالم   .مةَ

 .)٢( ح٢٦ انظر ما مىض صيف كتابه التاريخ  )٥(

رهان بينه وبني محاد[
ابن الزبرقان عىل ابن
عطاء السندي يف فك

 ]عجمة لسانه

 

 

 

 

 

 

 

قراءتــه لكتــب أيب[
 ]حنيفة

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٠٠

 وال واهللا ما ;هُت صالتَدَه فقد فسَ خلفَ الصالةِحِتَفتَ فلم يٍ إمامَ خلفَّىلَ صْنَ م:يف كتابه
ِ هذا ال حي:ُ فقلت,ُّطَ قٍ إمامَ خلفَ الصالةُافتتحت  َها خلفَيتَّ صلٍ صالةَّ كلْدِعَ أ, لكُّلَ
 .هَفتتح خلفت مل ِاإلمام

 . واهللا أعلم.دَرْجَ عَادَّ محَه أرادُّ وأظن,كذا يف هذه الرواية
 عن حممد ,اسَدُ أنا ابن ق,قةَدَ حدثني أمحد بن ص,)١(الكوكبي ذكر أبو عيل احلسني بن القاسم

 :م قالْهَبن اجلا
َّ وحييى بن زياد احلارثي عىل مح,اسَيع بن إيِطُدخل م  ِهِ فإذا يف جانب بيت,اد الراويةَ

َرسُم  َّ ما أشد, يا أبا القاسم: فقال حييى,اًيبِ طَّهنَ قد جعل فوق,باتَصَ قِ من ثالثٌجةْ
 . بالباقيَانتفعتو دوهنا َها فاشرتيتَ أو بعت,جةَرسُ هذه املَنتُ لو ص!اعَتَ املِّرُحـِ لَكَابتذال
 لقد رأ !هَعَودَ أْنَمـِ والعجب ل;علَفَ له لْ ولو كانت,يعةِدَ وُهَ هي عند: يقول مطيع:قال
 .امُ أنتِ الصديقانَمْعِ فام ن,ٰىنِّ الزَا عني يا أوالدَجُخرا :ادَّ قال مح.مانةَ األُيمِظَه عَّأن

بن حييى-  حامد:ويقال -ادمَّح )*(  
٢(اطَّ عن معروف اخليٰرو(. 
٣( عنه طاهر بن عيل الطرباينٰرو(. 

 نا طاهر بن ,أنا عبد الوهاب الكاليب, ف أنا رشأ بن نظي,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
َّ نا مح,عيل بن عبدوس  :اط يقولَّ اخليَ معروفُ سمعت:اد بن حييى قالَ
 .)٤(اعَّقُ الفُرشبَ ي ِّ النبيَ صاحب, واثلة بن األسقعُرأيت

                                           
 .٢ ح٦٨مل أجد النص يف الكوكبيات املطبوع, انظر ما مىض ص  )١(

 . مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر)*(

 ترجم له املصنف , بن األسقع موىل واثلة,اخلطاب الدمشقيمعروف بن عبد اهللا اخلياط أبو هو   )٢(
 ., وذكر فيها محاد بن حييى٦٩/١٩ يف

ُ, وجزؤه لـام يطبعمضت ترمجته يف حرف الطاء, وفيها ذكر محاد بن حييى  )٣( َّ. 

ٍالفقاع كرمان  و.٧/٤١٥رواه البخاري يف التاريخ الكبري   )٤( َّ ُ ُ َّ َّرشاب يتخذ من الشعري :ُ ُ َ َّ ُ ٌ  قال ,َ
ُّالصاغاين  ِ ِسمي به ملا يرتفع يف رأسه ويعلوه من الزبد: َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََّ ْ َ َ ِّ  ).ف ق ع(التاج . ُ

 
 
 
 
 
 
 

هتكــم مطيــع بــن[
إياس وحييى بن زياد

 ]به
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رؤيته واثلة يـرشب[

 ]ّالفقاع
 
 



َّ محاد   أبو اخلطابَ

 

١٠١
 وعبد الوهاب , نا أيب, أنا متام بن حممد, نا عبد العزيز الكتاين,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :اط يقولَّروف اخليسمعت مع : نا حامد بن حييى قال, نا أمحد بن عمري:قاال
 .اعَّقُ الفُرشبَ ي اهللا ِ رسولَ صاحب, واثلة بن األسقعُرأيت

اد بن يزيد بن أبي مريم األ�صاريمَّح)*(  
 .ةَّنظليَل بن احلْهَىل سْوَم

 .)١(ّ وجلَّ وستأيت روايته إن شاء اهللا عز;يهِ أبِ موتَعة تاريخْرُذكر عنه أبو ز

ابطَّاد أبو اخلَمَّح)**(  
 .اينَهـْلَاأل )٢(زيقُ عن أيب عبد اهللا رٰوَر
 .)٣(روفْعَاب مَّق بينه وبني أيب اخلطّوفر .ارـَّمَ عنه هشام بن عٰوَر

َ أنا أبو حممد بن أيب رش,ريَمُ أنا حممد بن عبد اهللا الع,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف  أنا ,يحُ
 ,)٤(هويَجْنَيد بن زُ نا مح,ارَّحممد بن أمحد بن عبد اجلب

 وأبو حممد عبد ,)٥( أنا أبو الفتح نرص بن إبراهيم,م الفقيهَّلَسُح وأخربنا أبو احلسن عيل بن امل
 ,اهللا بن عبد الرزاق

                                           
 . وسوف تأيت ترمجة أبيه يف حرف الياء.١/٣٢٤له ذكر يف تاريخ أيب زرعة  )*(

 . وإسناد الرواية يف ترمجة يزيد بن أيب مريم.١/٣٢٤انظر تاريخ أيب زرعة   )١(

 .٩/٤٦٨, لسان امليزان ٧٣٥ تقريب التهذيب ترمجته يف )**(

 بتقديم الزاي عىل الراء, يف هذا املوضع, وهو ))زريق((): ب, د, س(يف النسخ الثالث   )٢(
, ٤/٤٨تصحيف, واملثبت من مواضع أخر من الرتمجة جاءت عىل الصواب, واإلكامل 

 .٢٥١ب , وتقريب التهذي٥٩٩, وتبصري املنتبه ١٧١, ٤/١٧٠وتوضيح املشتبه 

 .الصفحة السابقةانظر ترمجته يف   )٣(

 .)٣(  ح٤٩انظر ص. يف كتابه الرتغيب والرتهيب  )٤(

 .وهو حتريف ))نرص بن أيب إبراهيم((): س(يف   )٥(
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١٠٢

 : نا نرص بن إبراهيم قاال,ّميَلُّح وأخربنا أبو احلسن عيل بن زيد الس
 :يم قاالَرُ حممد بن خ]ب/٢٣٨ [ أنا أبو بكر,بن منري  أنا أبو عيل,أنا أبو احلسن بن عوف

 عن أنس بن مالك ,اينَهـْلَق أبو عبد اهللا األْيَزُ نا ر,اب الدمشقيَّ نا أبو اخلط,نا هشام بن عامر
 :قال رسول اهللا :  قال)١(األنصاري

 ,)٢( يف مسجد القبائل بخمسة وعرشينُوصالته , يف بيته بصالةِ الرجلُصالة((
َه يف املسجد الذي جيُوصالت  ٰه يف املسجد األقىصُ وصالت, صالةِمئةِع فيه بخمسَّمُ

 وصالته يف ,ي هذا بخمسني ألف صالةِدِجْسَ وصالته يف م, صالةَبخمسني ألف
 .)) بمئة ألف صالةاملسجد احلرام
َ محِ أنه ليس يف حديثَّ إال, قريب)٣(املفظه  . ِهِ الصالة يف مسجدُيد ذكرُ

 أنا أبو الفرج عبيد اهللا بن , نا نرص بن إبراهيم, الفقيه)٤(أبو الفتح نرص اهللا بن حممدأخربنا 
 نا ,)٦(مْلَ بن حممد بن س نا أبو حممد عبد اهللا,)٥(سْيَوُ أنا أبو العباس أمحد بن عمر بن م,حممد النحوي

َّ نا مح,أبو الوليد هشام بن عامر  عن أنس بن ,يق أبو عبد اهللا األهلاينَزُ نا ر,اد أبو اخلطاب الدمشقيَ
 : قال رسول اهللا :مالك قال

                                           
 .و تصحيفوه ))األسدي((): د(يف   )١(

بخمسة وعرشين  ((): ٧٠٠٨ (٧/١٥١  للطرباين ويف املعجم األوسطكذا يف األصول الثالثة,  )٢(
باب ما جاء يف ) ١٤١٣ ( يف السنن ابن ماجهرواية, ك))بخمس وعرشين ((: الوجهو, ))صالة

 .الصالة يف املسجد اجلامع

 ).د( واملثبت من  ))لفظها ((): ب, س(يف   )٣(

ومعجم الشيوخ ) ب, س(وهو تصحيف, واملثبت من  ))نرص اهللا بن حممد بن حممد ((): د(يف   )٤(
 . وهو نرص اهللا بن حممد بن عبد القوي أبو الفتح املصييص الفقيه الشافعي٢/١١٨٧

 وهو أمحد بن عمر بن عبد امللك بن ,)ب, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))مونس ((): د(يف   )٥(
َمويس, يروي عن أيب حم ْمد عبد اهللا بن حممد بن سلمُ توضيح املشتبه  و٧/٣٠٠انظر اإلكامل . َ

ِّ, وصحف فيه٣٨/٩٥  املجلدة ترمجة عبد اهللا املذكور وذكره املؤلف يف.٨/٣٠٨  .))يونس (( إىل اُ

 .٨/٣٠٨ وتوضيح املشتبه ,٣٨/٩٥  يف املجلدة وترمجته)ب, س(واملثبت من  ))سامل ((): د(يف   )٦(

 

 
 

 

روايتـــه حلـــديث[
صالة الرجل يف بيتـه
ــسجد ــأجر, ويف م ب

 ]ً أجرا٢٥القبائل بـ
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َّمحاد أ  َّبو اخلطابَ َ 

 

١٠٣

  وعرشينٍّ يف مسجد القبائل بستُ وصالته, الرجل يف بيته بصالةُصالة((
َ يف املسجد الذي جيُ وصالته,)١(ًصالة  ٰقىصَ وصالته يف املسجد األ,مئةِع فيه بخمسَّمُ

 ِيف املسجد احلرام بمئة)٢( *) وصالته,اًي بخمسني ألفِيف مسجد(* وصالته ,اًبخمسني ألف
 .))ألف

 ;م يف ذلكَهَ وو;)٣(ذكره أبو أمحد بن عدي يف ترمجة معروف بن عبد اهللا اخلياط
 .مها اثنان

ّيلُمة بن عَلْسَورواه م  نا عبد ,مَّلـَسُن عيل بن املـ أبو احلس)٤( أخربناه,ب اخلطا عن أيب,َ
 : قاالًقراءة(*رة بن عيل بن حممد بن إبراهيم َدْيَ وأبو تراب ح,اًز بن أمحد لفظـالعزي

 نا أبو العباس ,روفـم بن معـو بكر أمحد بن القاسـ أنا عمي أب,ْرصَأنا أبو حممد بن أيب ن
ّيلُمة بن عَلْسَ نا م,)٧(لَّشَرُمبن  نا يزيد بن خالد ,)٦(ِوينُافَاين اليَنِ الك)٥(*)حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم َ, 

 : أنه قال ِّ عن النبي, عن أنس بن مالك,يق أيب عبد اهللا احلميصَزُ عن ر,عن أيب اخلطاب

ع َّمَجـُ تُ وهي حيث,)٨( وعرشين صالةٍ بخمسةُجدي هذا تقابلْسَ يف مٌصالة((
 املدينة ِ ويف مسجد, صالةِ ألفِئةام بمَ احلرِ ويف مسجد,صالة ِمئةِ بخمسُاجلمعة

 .)) املقدس بخمسني ألف صالةِ بيتِ ويف مسجد, صالةَبخمسني ألف

                                           
 ).سد, (ظة يف ليست اللف  )١(

 ).د(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٢(

 .٦/٢٣٢٨الكامل يف الضعفاء البن عدي   )٣(

 .))أخربنا ((): د(يف   )٤(

 ).د (سقط منما بينهام *) − (*  )٥(

نسبة إىل  , وهو٦٢/٣٨٥ وترمجته يف املجلدة) ب(, واملثبت من )س(ُوأمهلت يف  ))الياقويت((): د(يف  )٦(
 .٩/٢٠٥, وتوضيح املشتبه ١٢/٣٨٣ األنسابو ,٧/٤٤١ اإلكامل انظر. احل الشاميافا من بالد س

توضيح , و)ب, د(, واملثبت من  وسقطتصحيفوفيه , ))رسليزيد بن خالد م((): س(يف   )٧(
 .)ش ل ر(, وتاج العروس ١٢٤, ٨/١٢٣املشتبه 

 ).٢( انظر الصفحة السابقة احلاشية كذا يف األصول الثالثة,  )٨(

ـــسابق[ احلـــديث ال
برواية أخر[ 
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١٠٤

مَّحاد مأُبينىل و ةيَّم)*(  
 . الوليد بن عبد امللكٰىلْوَاح مَنَث عن جَّحد
 .سة بن سعيدَبْنَ عنه عٰوَر

 أنا أبو ,ّيِذروَزْنَ أنا أبو سعد اجل:ريي قاالَشُر القَّملظف وأبو ا,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف
ْعمرو بن مح َّ نا مح,سةَبْنَ نا ع,نَّامَّيع السِبَّ نا سعيد بن أيب الر,)١(َىلْعَ أنا أبو ي,دانَ  عن ,ةَّميُ بني أٰاد موىلَ

 : قال اهللا َ رسولَّأن, عَقْسَة بن األَلِ عن واث, الوليدٰىلْوَاح مَنَج

ُريَخ (( َّ ورشْمُكِهولُه بكَّشبُ يْنَ مْمُكِابَبَ شْ  .))كمِه بشبابَّشبُ يْنَكم مِهولُ كَ

مَّحمسلِاد كاتب الوليد بن م)**(  
 .بَنسُمل ي
 .عة الدمشقيْرُ حكى عنه أبو ز. عن الوليدٰىَكَح
 . هو ْنَ فال أدري م, املباركَ ابنِ مل يكنْإن

*   *   *. 

                                           
, لسان امليزان ١/٦٠٢, ميزان االعتدال ٧/٢٤٩رمجته يف خمترص تاريخ دمشق البن منظور ت )*(

٣/٢٨١. 

 ).٧٤٨٣ (١٣/٤٦٧مسند أيب يعىل   )١(

 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي )**(
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خري«روايته حلديث [

قمـن طريـ» شبابكم
 ]أيب يعىل

 
 



َمحدان بن عبد الرحيم األث  ِاريب الطبيبَ َّ ِ ِ 

 

١٠٥

مدانذكر من امسه ح  
حمديبـبِ الطَّيبِ ثارِيم األَحِان بن عبد الر)*(  

ا من شعر أيب ً هبا شيئٰوَ ور,كِابَتَني أِكِتْغُ إىل طً قدم دمشق رسوال,بِّدَتأُم
 .)١(ِيشْيَ بن اخلْرصَن

 :ه قالِّ بخطه يلَبَ وكت,اً لفظ)٢(ّيِحَّلَن بن أمحد بن املِّسَحُحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن امل
ْمح  .كِ إىل أتابًل إىل دمشق رسوالَصَ و,يبِبَّحيم الطَّدان بن عبد الرَ

 َ كثري,مْلِ يف طلب العِبَ األدِدابْهَا بأًثِّ متشب,اـًيمِسَ جًيامِسَ وًوكان رجال
 .سْنُ وأٌحبةُ به من األدباء ص)٤(ُّ يمرْنَ مِله بجميع .)٣( النفسيمر ك,ؤوبُّالد

 ,)٥(ِيشْيَ بن اخلْرصَ أبو ن]أ/٢٣٩ [ولةَّد الدَّهنُ مُني األمريِنِّض الس يف بعِاجتاز به
ٰيش وقد واىفْيَله اخلِمَين ما عَ فأنشد,اًه أشهرَ عندَ وأقام)٦(بِارَ يف األثِهِوأنزله بدار  ُ هاللَ

 :)٧( رمضانِشهر
                                           

 ,)جزرأثارب و (٢/١٣٣ و١/٨٩  معجم البلدان,)٤٢٩ (٣/١٢٠٨ معجم األدباء ترمجته يف )*(
 األعالم للزركيل ,٥/٣٣٥ هدية العارفني ,)ج زر( تاج العروس ,٦/٢٩٢٦بغية الطلب 

٢/٢٧٤. 

َهو أبو نرص أمحد بن محزة بن عبيد اهللا األسدي امللقب باملهند, ويعرف بابن اخل  )١( انظر . يشْيّ
 .٢/٧١٢ترمجته يف بغية الطلب 

َّنسبة إىل ملح, قرية بحوران مل يذكرها ياقوت  )٢( َ ًوتقال أيضا بالتخفيف . ً َملح ((ُ انظر تاريخ .  ))َ
 .٦٤/٣٠٤ملجلدة ِّ وترجم له املصنف يف ا.٩١٣, ١١/٩١٢اإلسالم 

 )., دب(, واملثبت من  ))كثري النفس ((): س(يف   )٣(

 . ))ّما يمر ((): د(يف   )٤(

 ., وحمله بياض)د(ليس يف  ))أبو نرص بن اخلييش ((: قوله  )٥(

ِاألثارب  )٦( َ  .١/٨٩ معجم البلدان  حلب وأنطاكية, تبعد عن حلب أربعة فراسخٌقلعة بني: َ

 .٦/٢٩٢٧بغية الطلب , و٣/١٢١٢األدباء  معجم األبيات يف  )٧(
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١٠٦

 ِهِشـاتُ وَارَذـِعنه وإعـرايض حـ اًضـــِعرُ م رآينٍرَ قمـــْنِ مـــهللاِ
ــْبُيف ق  حيلـةُلَ أعمُ فقمتُالل اهلَعَطل ْ جتٍةَل ــَ ــَي جِن ــَجَ وٰىَن  ِهِنات
 ِهِ إىل درجاتـ)١(يِقَ رَ اهلاللٰلرتٰ َاهلوِرَمَ عن قُّدُصَ وقال تٰىضَفم

ــــ ىًرتقـُ مُدَ أبعـَاكَوَ هـِّفأنا وحق ــــأثريي كتأثريات ــــه وت  ِهِمن
 ِهِصفاتَا وًجاهدفي ْصَبو)٢(ْمِعزفا ٌاقصـنـَكِا وذلـً أبـدٌأنا كامـل

 :)٣( يستهدي منه مملوكا, إىل سلطان األمراءٍا له من قصيدةًدين أيضَ وأنش:قال
 ِ دينـارُ ألف)٤(ٌرْزَ نَكَكري وعندُش  هبــاُا جتــوزًنارــــومــا ثالثــون دي

  بأشـعاريٌّضَبيُ مِ املجدُضِوعار هَرضـ عاِ الـشعرَتْبـَ نُدِّوَسُا يًغد

حـ م بنارِان بن غَمديارن)*(  
ْ ومح,ه أمحدُواسم  .ينَدْنَّ أبو حامد البخاري الز.بَقَل دانَ

 َ إسحاقَ وبحمص,اـًمْيَحُ ود, وصفوان بن صالح,سمع بدمشق هشام بن عامر
ان َّرَحِ وب, الرسي)٦( وبعسقالن حممد بن أيب,يق احلميصِرْبِ ز)٥(]بن [بن إبراهيم بن العالءا
 .يبَرُ وأبا ك,ف بن هشامَلَ وخ,بةْيَ وبالعراق أبا بكر بن أيب ش,يناَّرَل احلْيَفُل بن نّلَعُم

                                           
  . ومعجم األدباء)ب, د(املثبت من , و ))أرقأ ((:  ويف البغية, ))أرقي ((): س(يف   )١(
ِ فاجهد بوصفي ممعنا وصفاته((: معجم األدباءيف   )٢( ِ ً ْ((. 

 .٢/٧١٢البيتان واخلرب يف بغية الطلب   )٣(

 ).ب(, واملثبت من  ))نذر ((): د, س(يف   )٤(

َّنيار«ُ; ويقال فيه )ب( واملثبت من ,)د(غري واضحة يف هي  و,))نيار ((): س(يف  )*(  .كام سيأيت» َ
 خمترص تاريخ ,٦/٢٩٣٤ بغية الطلب ,٦/٣١٥ األنساب ,٧/٤٣٧ و٦/٢١ اإلكامل :ترمجته يف

 ,٣/٨٨٩  تبصري املنتبه, ٩/٢٥٥ و٦/٦٦ توضيح املشتبه ,٧/٢٤٩ابن عساكر البن منظور 
 ).زن دن(العروس تاج 

ما بني احلارصتني من ترمجة إسحاق بن إبراهيم بن العالء يف املجلدة الثامنة وانظر ما سيأيت يف   )٥(
 ).٤(الصفحة التالية حاشية 

 .وهو تصحيف ))من أيب حممد الرسي ((): د(يف   )٦(

 

يـيشـما أنـشده اخل[
من شـعره يف هـالل

 ]رمضان

 

ًوما أنشده أيـضا يف[
 ]سلطان األمراء

 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم



ِمحدان بن غارم بن نيار َ َ ْ َ 

 

١٠٧

ران ْهِ بن مْرصَويد بن نُ اهللا بن حممد بن إسحاق بن سُ عنه أبو القاسم عبدٰوَر
ْ وعبد اهللا بن مح,اين البخاريَدْعَّ وحممد بن أمحد الس,زيَوْرَامل  وأبو عيل ,فيَسَّ النهدويَ

ْأبو احلارث أسد بن مح و, القايضّرَ وأبو ذ,احلسن بن احلسني البزاز  .فيَسَّ النهدويَ
 أنا أبو حممد عبد العزيز بن حممد الربزاين ,رييِحَ أنا أبو عثامن الب,أبو عبد اهللا الفراويأخربنا 

 نا محدان بن , حدثني رضوان بن أمحد البخاريه,أخربين إبراهيم بن حممد بن عمروي ,املروزي هبا
ْ عن هب, عن صدقة, نا عمرو بن أيب سلمة, نا حممد بن املتوكل,غانم  ِهِّدَ عن ج,ه عن أبي,ز بن حكيمَ
 : قال رسول اهللا :قال

 َ سبعني اهللا عنهَبَذهَها أـَ قالْنَ م,ةَّ اجلنِنوزُ من كٌزْنَ باهللا كَّ إالَةَّوُ وال قَلْوَال ح((
ِّا من الرشًباب  .))ّمَهـناها الْدَ أ,َّ

 .بالراءم ِارغكذا يف األصل والصواب ابن 
 :)٢(ن أيب نرص بن ماكوال قال ع, عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزة)١(ُقرأت

ْجمة وراء فهو محا غارم بغني معَّوأم اري َخُ الب)٣(ُّيِدْنَّار الزَّنَم بن يِدان بن غارَ
ث عن أيب َّ حد.دةَّشدُ مٌ وبعدها نون,ني من حتتهاته ياء معجمة باثنُار أولَّنَيو. أبو حامد

 وإسحاق , بن صالح وصفوان, وهشام بن عامر, وخلف بن هشام,بةْيَبكر بن أيب ش
 بن )٥(لّلَعُ وم,حيم وحممد بن العالءُ ود, احلميص)٤( يقِرْبِ ز]بن [بن إبراهيم بن العالءا

                                           
 .))قرأت(( بدل  ))أخربنا((): د(يف   )١(

 . نقله ابن عساكر من موضعني.٧/٤٣٧, و٦/٢١اإلكامل   )٢(

. , ويقال فيه الزندي لكن الراجح فيه األول»الزندين«: ٧/٤٣٧, ويف ٦/٢١كذا يف اإلكامل  )٣(
 ).٢( رقم ٦/٢١انظر حاشية اإلكامل 

 ترمجة إسحاقمن , و٦/٢١إلكامل  وهو تصحيف, وما بني املعقوفني من ا, ))زريق ((): س(يف   )٤(
 .املجلدة الثامنة يف بن إبراهيم بن العالءا

 .بالغني املعجمة.  ))مغلل ((): ب(يف   )٥(

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 
 
 

 

ال«روايتــه حلــديث [
قـــوة إالحـــول وال 

 ]»باهللا
 

 

ضـــــبط اســـــمه[
ــامل ــه يف اإلك وترمجت

 ]البن ماكوال



 نة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدي

 

١٠٨

ِ الرس)١( وحممد بن أيب,اينَّرَيل احلَفُن  عنه عبد اهللا بن حممد بن ٰوَ ر.ي العسقالينَّ
ْمح وعبد اهللا بن ,داين البخاريْعَّ وحممد بن أمحد الس,زيَوْرَإسحاق امل  ,فيَسَّ النهدويَ

ني من شهر رمضان سنة ثامنني ِقَ بٍ خلمسِّويفُ ت.ازَّزَواحلسن بن احلسني أبو عيل الب
 .)٢(ومئتني

 فهو أبو حامد −  بفتح النون وتشديد الياء− ارَّيَا نَّ وأم:)٣( آخرٍوقال يف موضع
 . القايض وغريهّرَ عنه أبو ذٰوَ ر)٤(ةنَدْنَ زِ من قرية,ارَّيَه أمحد بن عيل بن نُ واسم,محدان

 . كذا قال فاهللا أعلم

يليـدان بن حممد اجلبمْح)*(  
 .ويَرَث عن أيب الوليد أمحد بن أيب رجاء احلنفي اهلَّحد
 .ويَرَ عنه أمحد بن حممد بن سعيد اهلٰوَر

ر موسى بن عمران َّ أنا أبو املظف− لني فيهَخَ دٍّعىل شك −أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر 
 نا أمحد بن حممد بن سعيد , أخربين احلسني بن أمحد اهلروي,)٥( أنا احلاكم أبو عبد اهللا,ويفُّالص

 نا اجلارود بن يزيد , رجاء احلنفي)٦( أيب نا أبو الوليد أمحد بن, نا محدان بن حممد اجلبييل,اهلروي
ْ عن هب,النيسابوري  :ه قالِّدَ عن ج, عن أبيه,يمِكَز بن حَ

                                           
 ).س(سقطت اللفظة من   )١(

 ).د( سقط من  ))ثامنني((لفظ   )٢(

 .٧/٣٧٠يعني األمري ابن ماكوال يف اإلكامل   )٣(

 ., واإلكامل)ب, د(ت من وهو تصحيف, واملثب ))زندة ((): س(يف   )٤(

 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

ًنقال عن ) ٢٧٨٠٤(مل أجد احلديث يف املستدرك للحاكم, وذكره املتقي اهلندي يف كنز العامل   )٥(
 .ابن عساكر, ورمز فيه إىل مستدرك احلاكم

 ).س(سقطت اللظفة من   )٦(

 

 

 

 
 

 

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 



ْ محدان   صالحأبو َ

 

١٠٩

 . )) اهللا إىل سنةَ شاءْ إنٌقِ طالِ أنت:إذا قال الرجل المرأته((: قال رسول اهللا 
 . عليهَثْنِفال ح

روي َ ي]ب/٢٣٩ [ ألنه, هذا احلنبيلُّ أظن, فيه عىل اجلارودُلْمَ احل:قال احلاكم
 . واهللا أعلم. عنه هارون)١(يروَويعن هارون 

دان أبو صاحلمْح)*(  
 أنا عبد اهللا ,أنا أبو عبد اهللا احلافظ, )٢( أنا أبو بكر البيهقي,ر بن طاهرأخربنا أبو القاسم زاه

 , نا أمحد بن أيب احلواري,)٣( نا يعقوب بن سفيان,بن جعفر بن درستوية الفاريسا

ْ محٰاراين رأَّ أبا سليامن الدَّأن  َ أرادٍء يشَّ أي: فقال يل,اءَبَدان أبا صالح وعليه عَ
ع ْفَ ر;اءَبَبس العُ لْنِ م)٤( هلاُّلَه عىل ما هو أذُّلُدَ أنا أ: قال.هَ نفسُّلِذُ ي:ُ قلت?اءَبَلبس العي
 . واحدةًها ليلةِتَيقِلَع

*   *   * 

                                           
 ).ب(, واملثبت من  ))رو عنه هارون ((): س(, ويف )د(سقط من  ))ويروي عنه هارون ((: قوله  )١(

 .مل أجد له ترمجة فيام لدي من مصادر )*(

 . ))أبو بكر اللفتواين ((): د(يف   )٢(

 .املفقود ))السنة وجمانبة أهل البدع (( ولعله يف كتاب ,ليس اخلرب يف املعرفة والتاريخ املطبوع  )٣(

 . ))له ((): د(يف   )٤(

ــديث يف[ ــه حل روايت
 ]الصالة

 
 

 

 

 
لبسه العباءة إلذالل[

 ]نفسه

 



١١٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  دون حم)١(]ذكر من امسه[
مدون بن إمساعيل بن داود النديمح)*(  

 أيب حممد عبد اهللا بن حممد ِّ بخطُل فيام قرأتِّحبة املتوكُم دمشق يف صِدَق
 .اخلطايب الشاعر سنة ثالث وأربعني ومئتني

 . عن أبيه عن املعتصم: ويقال,ث عن املعتصمَّوحد
ْ محه أبو عبد اهللا أمحد بنُ عنه ابنٰوَر  .عيمُ وحممد بن ن,)٢(دونَ

 ,يقَرُ نا وأبو منصور بن ز: وأبو احلسن عيل بن أمحد قاال,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 نا حممد , نا حممد بن إسحاق بن إبراهيم القايض باألهواز,  أنا أبو نعيم احلافظ,)٣(أنا أبو بكر اخلطيب

ْ نا مح,يمَعُبن نا  عن ,يِدْهَ عن امل,يدِشَّ عن الر, عن املأمون, عن املعتصم, نا أيب,دون بن إسامعيلَ
 : قال عن النبي , عن ابن عباس, عن أبيه, عن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عباس,املنصور

ْ حيْنَه مَّ فإن, اخلميسَال حتتجموا يوم((  .))هَ نفسَّ إالَّنَومُلَ فال ي,روهْكَه مُنالَ فيه فيْمِتجَ
ْ اهللا بن محِأبو عبد ُ ورواه,كذا قال  .هِ عن املعتصم نفس, عن أبيه,دونَ

 أبا إسحاق ُسمعت:)٤( أنا أبو عبد اهللا احلافظ قال, أنا أبو بكر البيهقي,رييَشُ أبو نرص بن القَّكتب إيل
َّ أبا العباس الرسُ سمعت: بن حممد بن حييى يقولَإبراهيم  : اهللا بن حممد يقولَ عبدُ سمعت:لاج يقوَّ

ْ محَّٰعز  :)٥(بن طاهر فقالا  اهللاِ بن إبراهيم بعبدَدون بن إسامعيل إسحاقَ

                                           
 .زيادة يقتضيها السياق, عىل عادة املؤلف بداية كل اسم جديد  )١(
 ,١٣/١٦٦ الوايف بالوفيات ,٦/٢٩٣٦ بغية الطلب ,٢٧٦ الفهرست البن النديم :ترمجته يف )*(

 .٢/٢٧٤األعالم للزركيل 
 .٣/٥٨ر املخترص ّتقدمت ترمجته, انظ  )٢(
 .٤/٥٤٩تاريخ مدينة السالم   )٣(
, وهو ))تاريخ نيسابور((يف كتابه )  هـ٤٠٥ت (هو حممد بن عبد اهللا بن حممد أبو عبد اهللا احلاكم   )٤(

 .٢٠٥−١/٢٠٣مفقود, انظر موارد ابن عساكر 
عز بن حممد بن أيب  عن أيب روح عبد امل٦/٢٩٣٨رو ابن العديم اخلرب والبيتني يف بغية الطلب   )٥(

 .أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر ا لشحامي, عن أيب بكر البيهقي, به: الفضل, قال

 

 

 

ــــشق[ ــــه دم قدوم
 ]صحبة املتوكل

 
 

 

 

 
ال«ديث روايتــه حلــ[

 ]حتتجموا اخلميس
 

تعزيته إلسحاق بن[
ــراهيم ببيتــني مــن إب

 ]الشعر

 
 



ِ محدية اخلشاب امل َِّ َ َّ َ  يْرصَ

 

١١١

 ُنـامَ األَيبِصـُ أِ بـهْكنٰلِـه ـّٰلالِ بعبدُا األمريُّ أهيْبَصُمل ت
ــ ــاءُمُيكفيكَوس ــهَ البك  ُ للمسلمني واإلسـالمٌعنيَأ ِ علي

ْ محَّ أن)١(اقَّرَواس الَّوَأمحد بن القذكر أبو احلسن حممد بن  دون بن إسامعيل بن َ
َّرسِتني ب ومخسني ومئٍ أربعَ سنة,ةَّجِ يف ذي احلَداود مات  .َٰأَ رْنَ مُ

حدِمة اخلَياب املصريش)*(  
 .ّ عنه ابنه عيلٰكىَ ح,قدم دمشق

 أنا أبو سعيد عبد الرمحن بن حممد بن ,ً إجازة)٢(وريُّأخربنا أبو الفرج غيث بن عيل الص
َهبَمسلم األ اري  سمعت أبا حممد عبد اهللا بن الوليد بن سعد بن بكر األنص:ري بقراءيت عليه قالْ

 : يف املسجد احلرام قالًذاكرةُ سمعت أبا احلسن عيل بن احلسن بن عيل بن فهر م:الفقيه املالكي قال
 الرجل الصالح )٣( أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن محدونِلِ يف منزَاجتمعنا بمرص

َ يقال له عيل بن مح, مجيل عفيفٌّومعنا شاب  الصوت َنَ وكان حس,ابَّة اخلشَّيِدَ
ثنا عن َّ فحد;همَض وكفرِافَوَّ الرَضْغُهم وبَ الصحابة وفضائلَّبُنا حْرَ فتذاك,بالقرآن
َأبيه مح  ُ وكنت,ا للمعايصًرتكبُ م,يبتيِبَ التخليط يف شَ كثريُ كنت: أنه أخربه قال,ةَّيِدَ

ع  شديدة لرؤيتي له مًدةِجْوَا مً عليه يومُ فوجدت,يبةِ عىل ر,ثَ حدٍا لغالمًالطُخم
َ معه محُ خلوتَّ فلام;غريي  وجعلته يف ,عت أعضاءهَّ وقط,هُ عليه أن قتلتُظلني الغيَ

ي ِّ منُ وكانا ال يمنعاه,ايَّحبته إيُفا صَ وكان أبواه قد عر,يلِّ به يف النُ ورميت,لَتْكِم
 أنك ٰشىْخَ ن: فقاال.مْلِ ما يل به ع: هلامُ فقلت,داه سأالين عنهَقَ فلام ف, عليه منيًخمافة

                                           
واخلرب ينقله ابن عساكر عن كتابه ). ب, د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))الرزاق ((): س(يف   )١(

 .١/١٥٤التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

ُومحدية : )ح م د(مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر, سو ما وجدته يف تاج العروس   )*( َّ َ َ
َّحمركة كعربية  َِ َ ًَّ َ َ َجد والد إبراهيم بن حممد بن أمحد بن محدية راوي املسند لإلمام أمحد بن حنبل : ُ َ َّ َْ َِ َِ َ َُّ َ َ َ َُ َْ ّ َُ َ ِ ِِ
 .٢/٥٥٨وانظر حاشية اإلكامل . ريض اهللا عنه

 ).د(وهي مثبتة يف ) ب, س(سقطت اللفظة من   )٢(

 .ومل أقف عىل ترمجة له ))حممد بن أمحد بن محدون ((): د(يف   )٣(

 ]تأريخ موته[

 
 
 

 

 

ــالم[ ــع غ ــصته م ق
 ]أحبه ثم قتله

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١١٢

 حيث ,بهَ يف طل]أ/٢٤١ [ُجتهدأ وأنا ,ب مع غرييَ ولقد ذه,ْلَ مل أفع:فقلت هلام !هَتلتَق
 . بهُعَأطم

 من ً فبينا أنا ليلة, دمشقُتيتَ حتى أ, يف بلدُّرِستقَ فإذا بنفيس ال أ,ثم خرجت
ْ رضُ سمعتْ إذ,اًالليايل ساهر  فلام , من سامعه)١(ُتْقِلَ حتى ق, بيتيِا بجانبًا شديدًبَ

ُبرصُ ما أَ فيه مقدارُ حتى فتحت, الذي بيني وبني البيتَ اجلدارُتْبَنق ُأصبحت  بعيني ِ
 ,ُلتَّ فتأم, والكالمَ احلركةُ سمعت, األصواتِأتَ وهد, الليلَّنَ فلام ج,الواحدة
 يا أبا :ها فقالَبَ فخاط, رجلُ بني يديه صورةْتَمِّدُ فق. هاتوا أبا بكر: يقولٌفإذا شيخ

ْ برض)٢(رَمَ ثم أ. كذاَ وصنعت, كذاَصنعت و, كذاَ فعلت,بكر ب الصورة حتى َ
َيتُ فأ.وا عمرُ هات, ارفعوا عنه: ثم قال,ةَدْلَ جْ مئتيُتْدَعد بت ُ فرض,ٰخرُ أٍ بصورةِ
 َبت مثلُ فرض,ٰخرُ أٍ بصورةِيتُ فأ.ثامنُ هاتوا ع,وا عنهُعِ ارتف: ثم قال, ذلكَمثل
ك َّ اضطرِنَ م, يا عيل: فقالٰخرُ أٍيت بصورةُ فأ.ا هاتوا علي, ارفعوا عنه: ثم قال,ذلك
 ٍها أبو بكرِّة بعد نبيَّمُ هذه األَ خريَّ إنَالَ أ: فتقولِ الناسِد منرب الكوفة يف مجعَصعَ تْأن
َ ما مح? هبذاَ ما الذي أردت? الثالثُيتَّمَسَ لُ ولو شئت,مرُوع  ثم أمر ?لك عىل هذاَ

ْف عليه الرضَ ضاع,ًة جلدِ مئةَ أربع)٣(بتُبرضهبا فرض  : قال. ارفعوا عنه: ثم قال,بَّ
َ مح:فقلت يف نفيس  اهللا إىل وقتك َيتَصَ وع? لهَ غالما ال ذنبَتلتَ أليس قد ق,ةَّيِدَ

َرسُ فلئن ي?هذا  ثم ; يداكْتَبَ ما اكتسِّ عليك من كل اهللاَُّنَيتوبَ هذا الشيخ لُلْتَ لك قِّ
 َّيل إالَمَ عُلَّ أوْكنَ ومل يُ فأصبحت;كِد من نفسَوَ الق فتعطيهام, الغالمِيَ إىل أبوُعِرجَت
 , من وقت الشيخ يف الليلٍ إىل قريبُتْيَأمس(* فلام ;يني حتى رضيتِّكِ سَذْحَش

 : فقلت)٤ (*)? هذاْنَ م:ه فقالَباب  عليهُ فقرعت, عىل باب الشيخُ حتى وقفتُخرجت
 ُ وجئت, غريبٌ أنا رجل: قلت لهَ فلام فتح الباب;ك يف هذا البيت الذي يليكُأنا جار

ني َ ليأتيَّ فلام وىل. نعم: فقال.نيِ شديد فاسقٌشَكني عطَ وقد أدر,ةَّدُ عِا بغريًا فائتًوقت
                                           

 ).د(, واملثبت من  ))قلقلت ((): ب, س(يف   )١(

 ).ب(واملثبت من  ))أمرت ((): س(يف   )٢(

 . ))فرضب ((): د(يف   )٣(

 . ))انتهيت ((: انه فيها لفظة واحدة هي, مك)د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٤(

 

 

قتله لرجل رآه هيني[
ــــاء ــــورة اخللف ص

 ]األربعة بدمشق

 

 

 



ِ محدية اخلشاب امل َِّ َ َّ َ  يْرصَ

 

١١٣

 ,هُثم رصعت, )١(ه هباُر أنفذتَنجِه باخلْيَه بني كتفُ فرضبتَ عليه البابُباملاء اقتحمت
 .لك من البيتِ ساعتي تُه وخرجتُفذبحت

َجوع إىل مرص ألُّ عىل الرُفلام أصبحت عزمت  , هلامَّرِقُ فأ, الغالمِيَ أبوٰىَلقِ
 ِيَ فإذا أنا بأبو,يسِّنِ تِ بساحلُ فنزلت, البحرُ الشام ركبتُ فلام بلغت,اَّ ما أحبَّال يفَفعَفي

 ُلت قتِّ إين: هلامُ فقلت,الين عن حايلَ وسأَ السالمَّا عيلَّ فرد, عليهامُ فسلمت,الغالم
 .نا إىل البيتَ معْبَ اذه:َ فقاال.دَوَي القِّ لكام منْيس يأخذِّنِ تيلا وٍرْدَبا يب إىل بَ فاذه,امُكَابن

 , معيَالَ وأكُ فأكلت; يلُهَّامَ قد س)٢(امهل فقلت ,اً طعامَّعا بني يديَضَ فو,هامَ معُفذهبت
 ِ رسولَ عنايةَلتِ نٍلَم عُّ فأي: فقاال يل, لذلكُ فعجبت, واإلكرامَوأظهرا يل الرتحيب

 إين لنائم ذات : فقال أبو الغالم? فكيف ذلك:ُ قلت?نا فيكَ عندُهَ وشفاعتَ بكاهللا 
 يل َبَ هتْ أنُّبِحُ أ: فقال يل َّ النبيُ رأيت−  فيها الشيخُتلتَ التي قُوهي الليلة −ليلة 
 . يا رسول اهللاُ قد فعلت: فقلت.ةَّن لك عىل اهللا اجلنَمْ وأض,تل محديةَك الذي قِ ابنَمَد

هلا فيام َ فسأ, يف النوم اهللا َ رسولْني أهنا رأتْتَ وأخرب− هَيعني زوجت −ني هذه ْتَفأيقظ
ا ً راشدْبَ فاذه,نا لكِ ابنَنا دمْبَوقد وه; )٣(كُسِمَتْلَنا نْجَ وخر, كفعيلْتَ ففعل,لنيَسأ

 . عليكَ ال سبيل, شئتُحيث
َم أيب محِزَ فل:قال عيل  َ حتتِأوَ ومل ي,ُهْقِ ومل يفار, واجلهادَوْزَ بعد ذلك الغُةَّديَ

 . اهللا عليهُ رمحة.ّ وجلَّ اهللا عزَيِقَ حتى لٍ بيتِسقف

*   *   * 

                                           
 .كذا يف النسخ الثالث  )١(

 . ))إنام ((: ولعل الصواب. كذا يف األصول  )٢(

 . ))نلتمس ((): د(يف   )٣(

 
مكافأة أبوي الغالم[

 ]املقتول له

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١١٤

  مدمسه حاذكر من 
ـسني بن أحمد بن احلُحمد بن دستار)*(  

ريازيأبو احملاسن الش  
 وأيب ,ديْرَعْث هبا عن أيب طالب عفيف بن عبد اهللا اإلسَّقدم دمشق وحد

 − يف غريب القرآن )١(يرْيَزُ كتاب الع−الوفاء سعد بن عيل بن حممد بن أمحد النسوي 
 . فاحشٌبِذَوذلك ك ,فهِّصنُم أنه سمعه من مَعَوز

 أنا − هِّ ونقلته من خط− مَّلَسُ أنبأنا أبو احلسن عيل بن امل,نا الفقيه أبو احلسنُوكتب عنه شيخ
ْالشيخ الرئيس أبو املحاسن مح علينا سنة ثامن  قدم ,)٢(ريازيِّت الشْسَارَبن د د بن احلسني بن أمحدَ

 ٍد يف شوال سنة تسعِدي بثغر آمْرَعْبن عفيف اإلسأنا أبو طالب عفيف بن عبد اهللا (*, مئة وسبعني وأربع
أنا الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن شاكر الكازروين يف رجب سنة ثالث , )٣(*)مئة وستني وأربع
 أنا أبو ,صيل هباْوَ امل)٤(ثكم أبو نرص أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن اخلليلَّ حد: قيل له,مئة ومخسني وأربع
 نا ,ٰىَّ نا أبو جعفر حممد بن أمحد بن املثن,)٥(ع الطعامِّيَل بن يونس بْضَن العباس بن الفعبد اهللا حممد ب

 : قال النبي  عن, عن الزبري, عن أبيه, عن عثامن بن عروة, نا هشام بن عروة,)٦(اسةَنُحممد بن ك

                                           
 ,٣/٢٨٥  لسان امليزان,٧/٢٥٢  خمترص تاريخ دمشق البن منظور:ترمجته يف )*(

َالعزيري ((:  والصواب تصحيف,امهو كال ))العزيزي((): ب, س(, ويف ))العزيز ((): د(يف   )١( ُ((  
ْ وهو حممد بن عزيربالراء املهملة قبل الياء, َ ْ السجستاينُ ْ العزيرِِّ  صاحب الغريب ,ِّ املفرسيَُ

ْعزيز((:  الوهم فيه عىل الدارقطني, وعبد الغني واخلطيب وابن ماكوال, فقالواَّتم و. املشهور َ ُ(( 
 ٢٧٠ و ٦/٢٦٥ , وتوضيح املشتبه٨/٤٤٥انظر األنساب 

 .كذا ))أبو املحاسن محد بن احلسني بن أمحد, سمع بن دارست ((): د(يف   )٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٣(

 . ))د بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن اخلليلأبو نرص أمح ((): د(يف   )٤(

 . ))صاحب الطعام((: جاء يف ترمجة ناتل بن قيس  )٥(

 بن كناسة احديث  : عن ابن معني قوله يف ترمجة ابن كناسة٣/٤٠٠ جاء يف تاريخ مدينة السالم  )٦(
 . إنام هو عن عروة مرسل ))غريوا الشيب((

 

 

 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 



ْ محد بن   عبد اهللا بن عيل, أبو الفرجَ

 

١١٥

 .))هوا باليهود َّبَشَ وال تَبْيَّوا الشِّريَغ((
َ بن حممد األنصاري األندليس الرسحممد بن أمحد ذكر أبو عبد اهللا  ,يِطْسُقَّ

أبا املحاسن هذا كان من أهل العلم بالفقه واحلديث واللغة واألدب  أن
ني  وسبعٍ ثامنَا سنةًه وصحبه بدمشق شهورَيِقَ ل;والفضل والدين والعفاف

 ئةأربعم

بن عليمد بن عح بد ا  
  )*(ج املقرئرأبو الفَ

ْمح ةَرْيَوُالربيد املعروفة بدصاحب الدار املوقوفة بباب   .دَ
 .القرآناظ َّ ومن حف,يل الشهود بدمشقّدَعُكان من م

 .ى عنه أبو احلسن بن عوفَكَح
 − اًلفظ –ين َزُ نا أبو احلسن حممد بن عوف امل,ميَلُّ أمحد بن عيل بن عبد اهللا السِّ بخطُقرأت
ْج محَرَحدثني أبو الف  :تاذي أبو سهل املقرئ بدمشقسُ قال أ:ل قالَّدَعُد بن عيل املَ
 ُه وسألتُتْقِعَ فل,ُتْجَ فحج: قال. ما شئتْ واسأل,رَجَ احلِقَ فالعَتْجَجَإذا ح

 .هُقتِزُ فر, القرآنَحفظ
 َنَحس, )١(اًسِا دارً وكان حافظ:فْوَقال الشيخ أبو احلسن حممد بن ع

 . الوةِّالت
ْج محَرَويف أبو الفُ وأربعمئة تٰ إحدَ سنة:قال يل أبو حممد بن األكفاين د بن عبد َ

ِ باب الربِةَّحلَجد يف داره بمُ و.اهللا بن عيل رمحه اهللا ثامين ُيد يف الدار املعروفة بالعَ
عرف ُ ومل ي,ا لهً كان قريبُّبيَ وص,هُمِ عجوز كانت ختدٌ أيضا معه امرأةْبحتُ وذ,اًبوحْذَم

 .اديسَرَفنوا يف باب الفُ ود. ذلكُفاعل
                                           

 .٢/١٤٧الدارس يف تاريخ املدارس , ٩/٢٩ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )*(

 ).د(, واملثبت من  ))دراسا ((): ب, س(يف   )١(

 

روايتـــه حلـــديث[
 ]»غريوا الشيب«

 

 

 

 

احب دويـرةهو ص[
 ]محد بباب الربيد

 
 

 

حفظه للقرآن بربكة[
 ]لعقه احلجر األسود

 
 

ًوجد مقتوال يف داره[
 ]مع عجوز وصبي
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١١٦
  

د بن حممدمح  
كر األصبها�ي املقرئأبو الش)*(  

 وأيب بكر حممد بن أمحد بن ,عيم احلافظُث عن أيب نَّ وحد, املقدسَسكن بيت
 وأيب أمحد حممد بن عيل بن حممد ,ةَتْسُ وأيب سعيد حممد بن أمحد بن ر,ةَيذِعبد اهللا بن ر

 .ْنيَّيِ وأيب القاسم عيل بن أمحد املديني األصبهان,املكفوف
 .)١(از بدمشقتجا و.رو عنه أبو إسحاق بن يونس اخلطيب

ن أبو ِّيَّ أنا الشيخ الد, أنا إبراهيم بن يونس بن حممد القريش,ميَلُّأنبأنا أبو حممد بن صابر الس
ْر محْكُّالش  ,ديَلْخَ نا أبو حممد امل, املديني]أ/٢٤١ [ نا أبو القاسم عيل بن أمحد,د بن حممد األصبهاينَ
رسول قال  : عن أنس قال, عن قتادة, نا أبو عوانة, نا قتيبة,بو العباس حممد بن إسحاق الثقفيأنا أ
 :اهللا 

َيسَ نْنَم((  .))هاَكرَها إذا ذِّلَصُيْلَ فً صالةِ
وسعيد ا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفقيه أنا حممد بن عيل بن حممد اخلشاب ًأخربناه عالي

 ;ارَّيَبن أمحد بن حممد العا
 وأمحد بن احلسن بن حممد ,ابَّ أنا أبو سعيد اخلش,ح وأخربناه أبو القاسم زاهر بن طاهر

 ;ديَلْخَ أنا احلسن بن أمحد امل:قالوااألزهري 
َحميل أنا ْيَضُح وأخربناه أبو الفضل حممد بن إسامعيل الف  أنا ,ّيِّبَّ بن إسامعيل الض)٢(مِّلُ

َّ نا أبو العباس حممد بن إسحاق الرس:زي قاالْجِّاخلليل بن أمحد بن حممد الس  فذكر ;اجَّ
 .هَبإسناده مثل

                                           
ْمحد بن حممد بن أمحد بن سالمة, أبو شكر األصبهاين: , وفيه٩/٣٧٦ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )*( ُ َ ْ َ. 

 ).ب, د(, واملثبت من  ))واجتازه بدمشق ((): س(يف   )١(

 ., وأسانيد مماثلة يف التاريخ)ب, د( واملثبت من  ))خملد((): س(يف   )٢(

 

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 

 

 
 

مـن«روايته حلديث [
نيس صالة فليـصلها

 ]إذا ذكرها

 
 



َمحران بن أبان بن خالد ْ ُ 

 

١١٧

  )*( عمرو)١( عبدان بن خالد بنببن أَان مرحُ
 بن كعب بن سعد بن أسلم بن )٣(يمةِذَ بن ج)٢(لةَدْنَابن عقيل بن عامر بن ج

 .ّيِرَمَّ النَٰىصْفَب بن أْنِ بن قاسط بن هِرِمَّاة بن النَنَس مْوَأ
ٰبىَ اسم أبيه أَّنإ :قالُ وي,رْمَّ التْنيَع من َيِبُس  فابتاعه ,ةَبَجَب بن نَّيَسُ كان للم.)٤(َ
 عن َه إىل الكوفة ليسألَثَ وكان عثامن بع; فهو موىل عثامن,عتقهَ فأ, بن عفانُمنه عثامن

 . فنزل البرصة,ارهَوِ فأخرجه من ج,ُذبهفك هاِعامل
وأدرك أبا بكر . بن أيب سفيان ومعاوية , وعبد اهللا بن عمر,حدث عن عثامن

 .وعمر
وجامع  ,ّيِثْيَّاء بن يزيد اللَطَ وع,مة بن عبد الرمحنَلَ وأبو س,بريُّروة بن الزُرو عنه ع

ْلتيمعاذ بن عبد الرمحن بن عثامن ا و,يبِارَحُبن شداد املا  وأبو , واحلسن البرصي,ميَّ
 ,مر ومسلم بن يسارُ عِ ونافع موىل ابن,نيَهُد اجلَبْعَ وم,يَربْنَبرش الوليد بن مسلم الع

 ,بَطْنَب بن حِلَّ واملط,ّجَكري بن عبد اهللا بن األشُ وب, وزيد بن أسلم,رِدَنكُوحممد بن امل
 وموسى بن طلحة بن ,اساينَرُ وعطاء اخل,بَهْوَثامن بن مُ وع,بيدُوعبد امللك بن ع

 .السائبريث بن ُ وح,يدُاح يزيد بن محَّيَّ وأبو الت,بيد اهللاُع
                                           

 ).ب, د( من , واملثبت)س(سقطت اللفظة من  )١(

, التاريخ الكبري ١٧٩, تاريخ خليفة ٩/١٤٩ و٧/٢٧٩ ترمجته يف كتاب الطبقات الكبري )*(
, ٤/١٧٩, الثقات البن حبان ٣/٢٦٥, اجلرح والتعديل ٤٣٥, املعارف ٣/٨٠للبخاري 

, ٢/٨٠٩, تاريخ اإلسالم ٧/٢٥٢, خمترص تاريخ دمشق البن منظور ٧/٣٠١هتذيب الكامل 
, ٧٢, من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ١/٦٠٤, ميزان االعتدال ٤/١٨٢ء سري أعالم النبال
, ٣/٢٤, لسان امليزان, هتذيب التهذيب ٩/١٤٦, البداية والنهاية ١٣/١٦٨الوايف بالوفيات 

 .١/٢٤٩,  مغاين األخيار لبدر الدين العيني ٢١٦, تقريب التهذيب ٢/١٨٠اإلصابة 

 .٣٠٠, ومجهرة أنساب العرب )ب, د(بت من  تصحيف, واملث ))محدلة ((): س(يف  )٢(

 .٣٠٠, ومجهرة أنساب العرب )ب, س(تصحيف, واملثبت من  ))خزيمة ((): د(يف  )٣(

 ).١( ح ١٢١انظر ما سيأيت ص) ٤(

 
 ]نسبه[

 

عتقه عثامن بعـد أن[
كان مـن سـبي عـني

 ]التمر

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه
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١١٨

 .ا دار وكانت له هب,م دمشقِدَوق
أنا أبو حممد جعفر بن حممد بن (* , أنا أبو القاسم التنوخي,أخربنا أبو القاسم بن احلصني

وأبو حفص عمر بن إبراهيم بن أمحد , )١(*)وخيُنَّأمحد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان الت
ْ بن خم)٢( بن سليامن إسحاق وأبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن,قرئُبن كثري املا  ً قراءة,ّيِوثُّتَد املَلَ

 أنا أبو : وقال املقرئ−  نا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز:وثيُّوخي واملتُنَّقال الت ;عليهم وأنا أسمع
 ; عليهًن حممد بن عبد العزيز قراءةالقاسم عبد اهللا ب

 أنا : هبة اهللا بن عبد السالم قاال وأبو احلسن عيل بن,ح وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
ِأبو حممد الرص  ,عبةُأنا ش, دْعَ اجل بنُّعيل نا ,)٣(يِوَغَ نا أبو القاسم الب,ابةَبَ أنا أبو القاسم بن ح,ينيِيفَّ

ْ محُ سمعت:اد قالَّدَ جامع بن ش)٤(رةْخَعن أيب ص ة يف مسجد البرصة وأنا َدْرُ أبا بُثِّدُان حيَبَران بن أُ
 :قال  ِّث عن النبيِّدُ حيَ أنه سمع عثامن,هَ معٌقائم

 .))َّ بينهنَامـِ لٌاراتَّفَ كُسْمَ اخلُاتَوَفالصل ,ر اهللا تعاىلَمَ كام أَوءُضُ الوَّمَتَ أْنَم((
 .ئِرْقُ واللفظ للم:قال. )٥()) اخلمسةفالصال(( :وخيُنَّويف حديث الت

 أنا عيل بن ,)٦( أنا أبو بكر اخلطيب,ونْريَ نا وأبو منصور بن خ,أخربنا أبو احلسن بن قبيس
 ;)٧(اينَّزِق اهلْوَالقاسم الشاهد بالبرصة نا أبو ر

                                           
 ).د(ما بينهام ليس يف *) − (*  )١(

). د(وهو يف . بإشارة حلق يف اهلامش) ب(, وأثبته ناسخ )س( سقط من  ))بن سليامن ((:  قوله )٢(
َبيد اهللا بن حممد بن إسحاق بن سليامن بن خملد بن حبابة, انظر ترمجته يف سري أعالم وهو ع َ َ
 .٣/٤٩, وتوضيح املشتبه ١٦/٥٤٨النبالء 

 ?)بن سلامن(فوق الكلمة إشارة حلق إىل اهلامش ويف اهلامش  )ب(يف 

 ٨٤ سند ابن اجلعدواخلرب أخرجه البغوي , يف م). ب(واملثبت من .  ))نا أبو اجلعد ((): س(يف   )٣(
 .عامر أمحد حيدربتحقيق .  عن عيل, به)٤٧٢(رقم 

 .وهو تصحيف ))أنا شعبة بن أيب صخرة ((): د(يف   )٤(

 ).ب, د(, واملثبت من  ))فالصلوات اخلمس ((): س(يف   )٥(

 .٧/١٢٩تاريخ مدينة السالم   )٦(

َّهو أبو روق أمحد بن حممد بن بكر اهلزاين البرصي ) ٧( ِ ْ ْيف كتابه فوائد أيب روق, وهو )  هـ٣٣٢ت (َ َ
 .٢/٩٦٦انظر موارد ابن عساكر . مفقود, وهذا إسناده

 

 

 

 
 

 
 

مـن«روايته حلديث [
 ]أتم الوضوء

 
 



َ محران بن أبان بن خالد َ َ ْ ُ 

 

١١٩

 أنا أبو ,امي بأصبهانـَّمَح وأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن عيل بن احلسني النيسابوري احل
 , بالبرصة)١(ادَّجَّ أنا أبو احلسن عيل بن القاسم بن احلسني الن,عيل احلسن بن عمر بن احلسن بن يونس

 ;اينَّزِق أمحد بن حممد بن بكر اهلْوَأبو ر  نا]ب/٢٤١ب[
َّرسِمي بَلُّوم السُتْكَاق إبراهيم بن مَّنا أبو إسحاق الور  نا , وأربعني ومئتنيٍ ثامنَ سنة,َٰأَ رْنَ مُ
عفان  ِ بنَ عن عثامن,رانُ عن مح, عن احلسن,بِائَّيث بن السَرُ عن ح,عبد الصمد بن عبد الوارث

 :يقول  َّ النبيُ سمعت:قال
 ٌبْوَ وث,هَبْلُيم صِقُ يٌ وطعام,هُّنِكُ يٌ بيت;ٌّقَ حٍ فيام سو ثالثَمَ آدِبنِليس ال((

 .))هُسرتَي
ُ حلُ قلت:قال احلسن  َ زاد−  قال? هبذا احلديثُلَ ما لك ال تعم:انَرْمِ

 .ِ يبُدَاعَقَنيا تُّ الد:− وقاال – َّ إن:−اميـَّاحلم
 ; أنا أبو حممد اجلوهري,السبطا أبو عيل بن أخربن

 نا عبد , أنا أمحد بن جعفر:ب قاالِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,ح وأخربنا أبو القاسم بن احلصني
 حدثني : سمعت احلسن يقول:ث بن السائب قالْيَرُ نا ح, نا عبد الصمد,)٢( حدثني أيب أمحد,اهللا
ْمح  : قال  أن رسول اهللا, عن عثامن بن عفان,رانُ

ام  ف,ِ واملاء,هَرتْوَواري عُ يٍبْوَ وث,)٣(زْبُ اخلِفَلِ وج, بيتِّلِو ظِ سٍء يشُّلُك((
 .))ّقَ حَّ فيهنَمَ آدِالبن  فليس,)٤(ل من هذاَضَف

 . )٥(رانْمُحـِ لُهَولَومل يذكر ق
 نا ,ن إبراهيم أنا إبراهيم بن عيل ب, عن أيب الوليد احلسن بن حممد,أنبأنا أبو املظفر القشريي(*

                                           
 .١٧/٢٤٠, وترمجته يف سري أعالم النبالء )ب, س(تصحيف, واملثبت من  ))النجار ((): د(يف   )١(

 ) ط مؤسسة الرسالة٤٤٠ رقم ١/٤٩٣ (١/٦٢مسند أمحد   )٢(

َجلفو. تصحيف ))وخلف ((): د(يف   )٣( َمجع جلفة: ِ ْ ٰويرو. الكرسة من اخلبز اليابس الغليظ: ِ ُ 
ْجلف اخلبز((  ).جلف(, وتاج العروس ١/١٧٩انظر غريب احلديث للخطايب . بسكون الالم ))ِ

 . ))عن هذا((: يف مسند أمحد  )٤(

 .إشارة حلق إىل اهلامش وفيها اخلرب الذي يتلوه) ب(فوق الكلمة يف   )٥(

 

 
 

 

روايتـــه حلـــديث[
 ]»ليس البن آدم«

 

 

 

 

 

كل«روايته حلديث [
يشء ســـو ظـــل

 ]»بيت
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١٢٠

 نا أمحد , نا أمحد بن حممد بن هانئ,اريَزْبَ نا إبراهيم بن عبد الوهاب األ,أمحد بن عبد اهللا بن القاسم
ا عن ً يروي حديثا منكر, هذا شيخ برصي:يث ابن السائب فقالدوسمعته يسأل عن ح, )١(بن حنبلا

 : عن النبي , عن عثامن,رانُ عن مح,احلسن
 َالَ ف, آدمِ ابنَورةواري عُ يٍ وثوب,ِزْبُ اخلِفَلِ وج,ٍ بيتِّلِ عن ظلَضَ فٍء يشُّكل((

 .)) فيهَمَ آدِ البنَّقَح
 عن ,رانُ عن مح, عن احلسن, سعيد عن قتادة; نعم: قال? قتادة خيالفه:قلت

 )٢(*)ح عن سعيدْوَ رُثناهَّ حد: قال أبو عبد اهللا. الكتابِ من أهلٍرجل
 أنا أبو بكر , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود:ت حممد بن أمحد قالتأخربتنا أم البهاء فاطمة بن

 نا أبو الفضل عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم ,جيِبْنَ أنا أبو الطيب حممد بن جعفر امل,بن املقرئا
 : عن صالح بن كيسان قال,)٣( عن ابن إسحاق, عن أبيه,يِّمَ نا ع,هريُّالز

ْمح  تلك السبايا  ومن. بن الوليدُ خالدُاهَبَ س,رْمَّ التْنيَ عِيْبَ عثامن من سَىلْوَران مُ
 .ح موىل أيب أيوبَلْفَأ

 عن أيب عمر بن , عن أيب متام عيل بن حممد,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن بن البنا
عبد  أنا مصعب بن ,)٤(مةَثْيَ نا ابن أيب خ, أنا أبو الطيب حممد بن القاسم بن جعفر الكوكبيه,ويُّيَح

 :بريي قالُّاهللا الز
 وكان خالد بن الوليد , بن الوليدِ خالدِيْبَ من س,رْمَّ التْنيَحممد بن سريين من ع

َا خمًد هبا أربعني غالمَجَو  ,هم يف الناسَقَّ ففر. مملكةَا أهلَّنُا كَّ إن: فقالوا,نني فأنكرهمَّتـُ
ْ ومنهم مح.ق يف الكتابَتَ فكاتبه أنس فع,ريين منهمِفكان س  ُ كان ابن وإنام,ران بن أبانُ

                                           
 .من الصفحة السابقة) ٢(انظر احلاشية  و. ))ن أمحد بن حنبلع ((): ب(يف   )١(

 .يف هامشها بعد إشارة حلق): ب(, وأثبتته )د(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٢(

انظر موارد ابن . ُّاملفقود, وفيه زيادات أيب الفضل عبيد اهللا بن سعد الزهري ))التاريخ((يف كتابه   )٣(
 .١/١٠٣عساكر 

يف ((:  إىل قوله٣/٢٨٤وأخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم . ٢ية  حاش٢٦انظر ص  )٤(
 .مصعب. ))الكتاب

 

ـــسابق[ احلـــديث ال
برواية أخر[ 

 

 
 

 
 

ن سباه خالـدكان مم[
ن الوليـد يف عـنيـاب

 ]التمر

 
اخلرب السابق برواية[

أخر[ 

 
 



َ محران بن أبان بن خالد َ َ ْ ُ 

 

١٢١

 . فقال بنوه ابن أبان)١(أبا
 ,لكريم بن محزة نا أبو بكر اخلطيبأخربنا أبو حممد عبد ا

 أنا , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,ديْنَقْرَمَّح وأخربنا أبو القاسم بن الس
 : عن ابن إسحاق قال,مةَلَن س ع, بن احلسنرام نا ع,)٢( نا يعقوب,عبد اهللا بن جعفر

ران بن ُ فكان من تلك السبايا مح;ىَبَ وس, حتى نزل عىل عني التمرٌثم سار خالد
 .أبان موىل عثامن بن عفان

ل املرشق َبِينة من ق دخل املدٍيْبَ كان أول س:لوان قالُ عن ع, ونا عامر:قال
ْمح  .ران بن أبانُ

 أنا , أنا يوسف بن رباح بن عيل,هر أمحد بن احلسن أنا أبو طا,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 حييى بن ُ سمعت:)٣( نا معاوية بن صالح قال, نا حممد بن أمحد بن محاد,أمحد بن حممد بن إسامعيل

 :ثيهمِّ املدينة وحمدِ تابعي أهلِ يف تسميةُني يقولِعَم
ْمح  .انَران بن أبُ

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسفْه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر اللفتواين
 : من أهل املدينة)٥(انيةيف الطبقة الث  قال,)٤(مد بن سعد نا حم, نا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد بن عمر
ْمح َ حت,ران بن أبان موىل عثامنُ  .طِ بن قاسِرِمَّه يف النُدَ ولٰعىَّ واد,رصةل فنزل البَّوَ

 أنا أبو ه,ويُّيَ عن أيب عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,ناقرأت عىل أيب غالب بن الب
                                           

 .٧/٣٠٣ وكذا يف هتذيب الكامل  ))َّابن أبا ((): ب(ضبطت يف   )١(

, ويبدو أنه ه  وليس النص في−   وهذا إسناده−  هو يعقوب بن سفيان يف كتاب املعرفة والتاريخ  )٢(
 . يقف حمققه عليه, ومليف القسم املفقود منه

.  وهو مفقود, وهذا إسناده,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني«يف كتابه   )٣(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

, وقد أورد ابن سعد )١( حاشية ٦كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده انظر ما مىض ص  )٤(
 .٧/٢٧٩كتاب الطبقات الكبري  ًاخلرب أيضا يف

 .والطبقات) ب, د( واملثبت من  ))الثالثة ((): س(يف   )٥(

 

 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

طريــق الفــسوي يف
 ]املعرفة والتاريخ

 

 

 

كان من تابعي أهـل[
 ]املدينة

 

ترمجته يف الطبقـات[
 ]الصغري البن سعد
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١٢٢

سامة نا حممد بن ُ نا حارث بن أيب أ,بَّالَأيوب سليامن بن إبراهيم بن إسحاق بن اخلليل اجل
 :)١(سعد قال
 ,هلاَزَ فنِل إىل البرصةَّوَ وحت, عن عثامنٰوَ ر,بان موىل عثامن بن عفانَران بن أُمح

 ومل , احلديثَ وكان كثري.ر بن قاسط بن ربيعةِمَّه أهنم من النُ ولدٰىَعَّ واد]أ/٢٤٢[
 .هِون بحديثُّهم حيتجَأر

 واملبارك بن , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
 أنا :قاال –ن احلسن وحممد ب: زاد أمحد − أنا أبو أمحد : قالوا–  واللفظ له− عبد اجلبار وحممد بن عيل

 :)٢( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,أمحد بن عبدان
 سمع , سمع عثامن.ينَدَوي املَمُيش األَرُىل عثامن بن عفان القْوَبان مَران بن أُمح

عاذ بن عبد ُ وم,ادَّدَ وجامع بن ش,مةَلَ وأبو س, وعطاء بن يزيد,منه عروة بن الزبري
 عنه فلم يذكر َٰوَ رْنَ وم. ونافع,نيَهُد اجلَبْعَ وم,والوليد أبو برش , واحلسن,الرمحن
 ,بَطْنَلب بن حَّ واملط,كريُ وب, وزيد بن أسلم,رِ املنكدُ وابن,ا مسلم بن يسارًسامع

 .بَهْوَ وعثامن بن م,بيدُبد امللك بن ع وع,قِارَخُوابن أيب امل
 أنا عبد , أنا مسعود بن نارص,مد بن طاهر أنا أبو الفضل حم,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :)٣(باذي قالَالَ أنا أمحد بن حممد الك,امللك بن احلسن
ل َزَ ن,)٥(نييِدَ موىل عثامن بن عفان القريش األموي امل,)٤(ريشُران بن أبان القُمح
اح يف َّتي وأبو ال, عنه عطاء بن يزيدَٰوَ ر. ومعاوية, سمع عثامن بن عفان.البرصة
 . واملناقب, والصالة,الوضوء

                                           
 .٧/٢٧٩كتاب الطبقات الكبري   )١(

 .٣/٨٠التاريخ الكبري   )٢(

رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي  )٣(
 .)٢٨٣ (١/٢١٥ ))صحيح البخاري

 .»بخاريرجال صحيح ال« ليست اللفظة يف )٤(
 .اجلمع بني رجال الصحيحني, و)ب, د(, واملثبت من  ))املدين ((): س(يف   )٥(

 

ـــضا يف[ ـــه أي ًترمجت
 البنالطبقات الكبري

 ]سعد

 
 

وترمجتــــه عنــــد[
 التـاريخالبخاري يف

 ]الكبري

 

 

 

وعند الكالباذي يف[
كتاب رجال صحيح

 ]البخاري

 
 



َ محران بن أبان بن خالد َ َ ْ ُ 

 

١٢٣

 أنا : وأبو احلسن عيل بن عبيد اهللا بن نرص قاال, أبو نرص أمحد بن حممد بن عبد القاهر)١(أنبأنا
 حممد بن سعيد بن يعقوب : أو قال,)٢( أنا احلسن بن عيل بن حممد الشاموخي,املبارك بن عبد اجلبار

 نا حممد بن عبد اهللا ,)٣(عبد اهللا بن أيب داود نا , أنا عمر بن حممد بن سيف:بن إسحاق الصيدالين قالا
ْ ومح,ميَّرَخُامل  عن , عن أيوب أيب العالء,يَريْمِ نا أبو سفيان سعيد بن حييى احل:دون بن سامل قاالَ

 ,قتادة
 وأنا ,ح عليهَتَخطأ فَ فإذا أ,انَّ مع عثامن بن عفِّران بن أبان كان يصيلُ محَّنَأ

ْحلديث مح  .نَقْدون أتَ
 وعبد الباقي بن حممد بن ,ورُّ أنا أمحد بن حممد بن النق,ا أبو القاسم بن السمرقنديأخربن
 نا زكريا بن ,ريَّكُّ نا عبد اهللا بن عبد الرمحن الس, أنا حممد بن عبد الرمحن بن العباس: غالب قاال

 : قال−  أبو عاصم:قال السكري − حدثني رجل ,)٤( نا األصمعي, يرَقْنِحييى امل
ْ فرأ مح,أعرايبقدم شيخ  ْ مح: فقالوا? هذاْنَ م:ران فقالُ  ُ لقد رأيت: فقال.رانُ

 .يهِّوَسُام يُّ أهي, بن العاصُ وسعيد, بن احلكمُه مروانَرَ فابتد, رداؤه عن عاتقهَهذا ومال
 من ولد عبد اهللا بن ً به رجالُثتَّ فحد: قال أبو عاصم: ونا األصمعي قال:قال
ْ محَّ أن, حدثني أيب:عامر فقال  اهللا بن عامر ُ وعبدُ معاويةُهَ فابتدر,ُهَ رجلَّدَران بن أبان مُ

ْ محَمَاج أغرَّ وكان احلج.هُزِمْغَام يُّأهي  , مروانَ امللك بنَ فبلغ ذلك عبد, ألفَ مئةَرانُ
ْ محَّ إن:فكتب إليه ا َعَ فد. منهَخذتَ عليه ما أْدُدْ فار,يِقَ من بُّمَ وعَىضَ مْنَران أخو مُ

 َ هي لك مع:امن وقالْلِ فبعث هبا إليه عىل غ. ألفَ مئة: فقال?ناكْمَّرَ كم غ:رانْمُحِب
اج َّه احلجَمَرْغَ وإنام كان أ.امنْلِ الغَقَعتَ وأ,ران بني أصحابهُها محَمَ فقس.امن عرشةْلِالغ

َيلَأنه كان و  .يد سابورِسَ عبد اهللا بن خالد بن أ خلالد بنِ
                                           

 . ))أخربنا ((): د(يف   )١(

وقد . ٣/٣١٥, ومعجم البلدان ٧/٢٦٤نسبة إىل قرية بنواحي البرصة, انظر األنساب   )٢(
 . إىل الساموجي١/٤٥١ّتصحف يف موارد ابن عساكر 

بن أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين يف كتاب رشيعة املقارئ, وهو هو عبد اهللا أبو بكر   )٣(
 .١/٤٥١انظر موارد ابن عساكر . مفقود

 .٥٢ص) ٣( وحاشية رقم ١/٣٨٨مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر  ,أخبار األصمعي  )٤(

 

 
 

فتحه عىل عـثامن يف[
 ]الصالة

 

 
ــد[ ــد عب ــه عن منزلت

 ]امللك بن مروان

 



 مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ 

 

١٢٤

  أنا, وأخربنا أبو احلسني بن الفراء, أنا أبو احلسني بن املهتدي,ِيلْجُملعود بن اُّأخربنا أبو الس
 قرأت عىل عيل بن :قال  أنا حممد بن خملد بن حفص, أنا عبيد اهللا بن أمحد بن عيل: أبو يعىل قاالأيب
 ,هريُّ عن الز, عن يونس)١(ّيِدَثكم اهليثم بن عَّ حد:مرو األنصاريع

 .ران بن أبانُ محُن عليه موالهَذْأَن يأن عثامن بن عفان كا
بن ا أنا أبو القاسم ,ونْريَ خ]ب/٢٤٢ [ أنا أمحد بن احلسن بن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :)٢( نا أبو جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة قال,افَّ أنا أبو عيل حممد بن أمحد بن الصو,برشان
 : أيب يقولُسمعت

ْ كاتب عثامن محَّسمعنا أن  .الهْوَ مُرانُ
 نا أمحد , أنا أبو عبد اهللا أمحد بن إسحاق,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,يِدْرَأخربنا أبو غالب املاو

 :)٣(ل عثامن قالَّامُ عِاط قال يف تسميةَّيفة بن خيِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,بن عمرانا
ْه محُبِوحاج  .رانُ
 َنِكْسَ امللك بمُ أقام عبد:− يعني املدائني − وقال أبو اليقظان وأبو احلسن :قال
ران بن ُب محَلَوغ ; بن عبد اهللا احلارثيَنَطَ الكوفة قَّ ووىل,ب مخسني ليلةَصعُ مِبعد قتل

 خالد َهَّ فوج, امللك إىل الكوفةُ ثم دخل عبد. امللكِ عبدِ بيعةا إىلَعَ ود,أبان عىل البرصة
ِنيَ سنة ثنتِ يف آخرمهاِدَ فق,يد إىل البرصةِسَبن عبد اهللا بن خالد بن أا  . وسبعنيْ

ملبارك بن ر اَّ وأخربين أبو املعم,أخربنا أبو احلسن عيل بن حممد بن العالف يف كتابه
 ,أمحد عنه
 وعيل بن حممد ,مةِسلُ امل بن أنا أبو عيل حممد بن حممد, وأخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح

 حدثني حممد بن إسامعيل , أنا حممد بن جعفر,محد بن إبراهيمأ أنا , أنا عبد امللك بن حممد:قاال
 :يث بن سعدَّ حدثني الل,كريُ نا حييى بن ب,ينِدْشِ نا أمحد بن حممد بن ر,اينَّاحلر

                                           
 .١١٣, ١/١١٢انظر موارد ابن عساكر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود  )١(

يف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود, منه اثنتا عرشة ورقة )  هـ٢٩٧ت ( ابن أيب شيبة هو  )٢(
 .١٣٩, ١/١٣٨انظر موارد ابن عساكر . يف الظاهرية

 .١٧٩تاريخ خليفة   )٣(

 

 
ــد[ ــا عن ــان حاجب ًك

 ]عثامن

 
ــده[ ــا عن ًوكــان كاتب

 ]ًأيضا
 

ًوكان حاجبا أيضا[ ً[ 

دعا لبيعة عبد امللك[
ابن مروان يف البرصة

 ]ب عليهابعد أن تغل

 

 



َ محران بن أبان بن خالد َ َ ْ ُ 

 

١٢٥

 الرمحن بن َ عبدَ واستخلفَىصْوَ فأ, فيهاَ خافًاةَكَأن عثامن بن عفان اشتكى ش
 ,ىل عثامنْوَران مُه محَتَّيِصَ ووُهَ وكان الذي ويل كتاب,ّ وكان عبد الرمحن يف احلج,فْوَع
 ,م عبد الرمحن بن عوفِدَ وق,ضهَرَ من مُويف عثامنُ فع.اًرب بذلك أحدُره أن ال خيَمَفأ
َّ وأرس,ضَملر ا فأخربه بالذي أصابه من, عثامنِ فسأله عن حال,رانُيه محِقَفل  إليه الذي َ

 ْنَ من أٌّدُ مايل ب: قال?َصنعت ماذا :مرانُحـِ فقال عبد الرمحن ل;اهَّ إيِهِكان من استخالف
َخربُأ ك َنَ يأمَّ لئال, ذلكُكْرَني تُسعَ واهللا ما ي:فقال. )١(لكنيُهي ا واهللاًِ إذ:رانُ فقال مح.هِ

 ِبعضِ لَّ إن: فقال عبد الرمحن لعثامن. لكُهَنِستأمَأحتى  ُفعلَ ال أْ ولكن;هاِعىل مثل
َربُ خمُولست ;و عنهْفَ يف العٌا ليس عليك إثمًبْنَك ذِأهل  فقد : فقال عثامن.هَنِّك حتى تؤمِ

َّرسَ فأخربه بالذي أ.فعلت  ْ وإن,ً مئةَكُ جلدتَ شئتْ إن: فقالَرانُا محَعَ فد;رانُ إليه محَ
 . فخرج إىل الكوفة. اخلروجَ فاختار.يِّ عنْجُ فاخرَشئت

زاد  −هر أمحد بن احلسن  أنا أبو طا: وأبو العز ثابت بن منصور قاال,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 أنا حممد بن أمحد بن , أنا حممد بن احلسن بن أمحد بن حممد:−  وأبو الفضل بن خريون قاال:األنامطي
 :)٢( تسمية التابعني من أهل البرصةبن خياط قال يف يفةِلَ نا خ, أنا عمر بن أمحد بن إسحاق,إسحاق

 . وسبعنيٍس مات بعد مخ,طِر بن قاسِمَّبان من النَران بن أُمح

مرانح  
لَ ومبى عبن زِـ يد ا ادي  

 . فأخربه بوفاة يزيد, فقدم عليه من الشام, إىل يزيد بن معاويةُهَهَّجَو
 .له ذكر 

 

                                           
 .)ب, د(, واملثبت من  ))لكنيهت ((): س(يف   )١(

 .٢٠٤طبقات خليفة   )٢(

ــه[ اســتئامن عــثامن ل
ــشاؤه عــىل رسه, وإف

 ]له عند ابن عوف

 
 

 

 

 

 
 

ـــع[ ــنـ ــة ب ّده خليف
خيــاط مــن التــابعني

 ]يف طبقاته

 



١٢٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  ةمرح] من امسه[
حلالة بن عبد كُمر)*(  

َرشْيِ لُوهو ابن  .نيْيَعُّيب الرِرَل بن عَالُح بن عبد كَ
 ,ث عن عمر بن اخلطاب وكان معه حني خرج إىل الشامَّ وحد,ن مرصَكَس

ْع من رسَجَور  .غَ
 . احلميص)١(يِئَرْقَ عنه راشد بن سعد املَوَر

 أنا عيل بن أمحد بن , أنا أمحد بن حممد اخللييل,الفضييلأخربنا أبو الفضل حممد بن إسامعيل 
 ]أ/٢٤٣ [ نا أبو بكر بن, نا برش, نا عيسى بن أمحد,)٢(الشايشليب ُ أنا اهليثم بن ك,اعيَزُاحلسن اخل

ْ عن مح, عن راشد بن سعد,اينَّسَعبد اهللا بن أيب مريم الغ  عمر بن ُ سمعت:لل قاَالُ بن عبد كةَرُ
 : يقول اهللا َ رسولُعت سم:اخلطاب يقول

ْقال هلا محُ ي, بالشامٍ مدينةْنِ اهللا مَّنَبعثَيَل((  َابَسِ ال ح, القيامةَا يومً ألفَص سبعنيِ
ْيتون واحلائط يف الربَّ فيام بني الز,عليهم  .)))٣(األمحر ِثَ

                                           
, اإلكامل ٣٢, واملؤتلف واملختلف لعبد الغني ٢/٥٩٤ترمجته يف املؤتلف واملختلف للدارقطني  )*(

, تعجيل ٢/١٨٠, اإلصابة ٤٥٨ و ١/٤٥٧, تبصري املنتبه ٣/٣٠٩ملشتبه , توضيح ا٢/٥٠٠
 .١٠٣املنفعة 

ُمقرأ بن سبيع((بضم امليم وفتحها, نسبة إىل : ُيقال  )١( َ  وتبصري ,٨/٢٤٥كام يف توضيح املشبته  ))ُْ
  وكذا يف بعض الكتب,بألف, ))املقرائي((:  ووقعت يف النسخ الثالث,١٣٨٧, ٤/١٣٨٦املنتبه 
ُويكتب بألف هي : ٨/٢٤٦ أهنا صورة اهلمزة, قال ابن نارص الدين يف توضيح املشتبه عىل

ِ ليفرق بينه وبني املقرئ من القراءة−بدل اهلمزة :  ويف التبصري− صورة اهلمزة ُ ّ. 

يف مسنده, وهذا إسناده, )  هـ١٩١ت (هو أبو سعد اهليثم بن كليب بن رسيج الشايش الرتكي   )٢(
. كتور حمفوظ الرمحن زين اهللا, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة, وليس بني يدينرش بتحقيق الد

 .٦٢٩, ١/٦٢٧انظر موارد ابن عساكر 

ْالربث  )٣(  .١/٧٥الفائق للزخمرشي . ِّاألرض اللينة: َ

 

 
 

ــــوجز[ ــــسبه وم ن
 ]ترمجته

 

 

 

 
ــــه حلــــديث  روايت

ليبعثن اهللا من مدينة«
 ])محص( بالشام

 
 



ُمحرة بن عبد كالل َ ْ ُ ١٢٧

 نا ,افظعيم احلُ أنا أبو ن, وحدثني أبو مسعود األصبهاين عنه,أخربنا أبو عيل احلداد يف كتابه
  نا أبو بكر بن أيب مريم, نا أبو اليامن,عةْرُ نا أبو ز,)١(سليامن بن أمحد

 ,ة بن الوليدَّيِقَ نا به, نا إسحاق بن راهوي, ونا موسى بن هارون:)٣( ونا سليامن قال:)٢( قالح
 ,لَالُ بن عبد ك)٤( عن محزة, حدثني راشد بن سعد,حدثني أبو بكر بن أيب مريم

 َّنَبعثَيَل((:  يقول اهللا َ رسولُ سمعت: فقال)٥(اخلطاب ذكر محص عمر بن َّأن
 .))ابَذَ عليهم وال عَابَسِا ال حً ألفَ منها سبعنياهللاُ

ْ مح: والصواب,مْهَ وهو و,كذا يف األصل محزة   . وهذا خمترص.ةَرُ
 أنا أبو ,اينَّت نا عبد العزيز الك,ديْنَرقَمَّ عىل الصواب أبو القاسم بن السِوقد أخربناه بطوله
 وأبو , وأبو بكر القطان, وأبو نرص بن اجلندي, وأبو القاسم متام بن حممد,حممد عبد الرمحن بن أيب نرص

 , نا أبو زرعة,)٧(بِقَ أنا أبو القاسم بن أيب الع: قالوا,)٦(بِقَالقاسم عبد الرمحن بن احلسني بن أيب الع
 ومتام بن , أنا أبو حممد بن أيب نرص,ا عبد العزيز ن, وأخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزةحنا 
 نا أبو بكر , حدثني احلكم بن نافع,عةْرُ نا أبو ز,َملْذَ أنا أبو احلسن أمحد بن سليامن بن ح:)٨(حممد قاال

ْ عن مح, عن راشد بن سعد,بن أيب مريما  :ل قالَالُة بن عبد كَرُ
 − هاَفَ حتى إذا شار,ل كان إليهاَّ األوِريهِسَسار عمر بن اخلطاب إىل الشام بعد م

 ; فيهاٍ فاشَ الطاعونَّ أنُهَ معْنَ ومُهَغَلَ ب−  شارفهم)٩( حتىديْنَرقَمَّويف حديث ابن الس

                                           
 ).١٤٥٣ (٢/٣٣٩مسند الشاميني للطرباين   )١(

 ).ب( اللفظة من ) ٢(
 .مسند الشامينييعني سليامن بن أمحد الطرباين يف   )٣(

 .كذا يف األصول, وسينبه املؤلف عىل تصحيفه يف آخر اخلرب  )٤(

 ., وهو تصحيف ))دخل محص ((: يف مسند الشاميني  )٥(

 .٤٠/٢٦٥ِّترجم له املصنف يف املجلدة ) ٦(

 .٥٢/٤٠ّهو أبو القاسم عيل بن يعقوب بن أيب العقب, ترجم له املصنف يف املجلدة ) ٧(

 ).٥( ح ٨٥وانظر ما سبق ص. فوائد متام املنشور يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية مل أجده يف  )٨(

 ).س(وأثبتتها ) ب, د(ليست اللفظة يف   )٩(

 
 

 

احلديث السابق من[
 ]طريق آخر

 

 

 

 
 

 

احلديث السابق من[
رواية أطول ذكر فيها

 ]الطاعون

 



١٢٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 َخوصُّ لك الشَرَها وهو هبا مل نَ فلو نزلت, عليهمْمَّحَقَ وال تْعِجْ ار:هُفقال له أصحاب
َ وانرص.عنها  َثَا انبعـَّ فلم. القوم منهُبَ وأنا أقر; تلكِس من ليلتهَّرَ وع,اًعِ راجَفَ
 َّ ألن, عليهاُ شارفتْوين عن الشام بعد أنُّ رد:ه يقولُ فسمعت,هِرْ معه يف إثُتانبعث

ا َمَ وَالَ أ−  الطاعون فيهَّ ألن)١( عليه:ويف حديث ابن السمرقندي −  فيهاَالطاعون
َرصْنُم ويف حديث ابن السمرقندي  − يلِّجَعُ مِيهِ وال كان قدوم,يلَجَ يف أٍرِّيف عنه بمؤخَ

 ُ يل منها لقد رستَّدُ ال ب)٢( من حاجاتُ املدينة ففرغتُقدمت  فلو− بمعجل عن أجيل
 اهللا منها َّنَثَبعَيَل((:  يقول اهللا َ رسولُ فإين سمعت,نزل محصَ أثم , الشامَّلُحَحتى أ
هم فيام بني الزيتون ُثَعْبَ م,م عليهَ عليهم وال عذابَا ال حسابً سبعني ألفِ القيامةَيوم

ْيف الرب وحائطها  .)) األمحر منهاِثَ
ب بن عبد ِرَي كِدْعَ عن راشد عن أيب راشد عن م:ه يف اإلسناد فقالُه غريَفَخال

ْي محِخَ أ,لَالُك  .لَالُة بن عبد كَرُ
 أنا أبو ,عنه أبو مسعود عبد الرحيم بن عيل ه ثم أخربنا,اد يف كتابهَّ أبو عيل احلد)٣(هأخربنا

 , نا عبد اهللا بن سامل, نا عمرو بن احلارث, نا أيب, نا عمرو بن إسحاق,)٤( نا سليامن,عيمُ أنا أبو ن,عيل
 َّ أن,لَالُب بن عبد كِرَي كِدْعَ إىل م)٦(هِّردبثهم َّ أبا راشد حدَّ أن, عن راشد بن سعد,)٥(يدْيَبُّعن الز

 :عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
َخربُها أَفَ فلام شار; إىل الشامٍا مع عمر بن اخلطاب آخر سفرةنْرَساف  الطاعون َّ أنِ

ْ هتْ ما ينبغي أن, يا أمري املؤمنني: فقيل له,فيها  فيها ما َع وأنتَقَ كام أنه لو و, عليهَمُجَ
 قال ْ فبينا نحن نسري من الليل إذ: قال,ا إىل املدينةًهِّع متوجَجَ فر.كان لك أن خترج عنه

                                           
 ).س(وأثبتتها ) ب, د(ليست اللفظة يف   )١(

 . ))حاجايت ((): د(يف   )٢(

 ).ب( واملثبت من  ))أخربنا ((): س, د(يف   )٣(

 ).١٨٦٠ (٣/٩٣ين مسند الشاميني للطربا  )٤(

ومسند الشاميني, وهو أبو اهلذيل حممد بن الوليد بن ) ب, د(, واملثبت من  ))الزبريي ((): س(يف   )٥(
 .٦٥/١٩٩ُّعامر الزبيدي احلميص, ترجم له املؤلف يف 

 .))يرده ((: كذا يف النسخ الثالث, ويف مسند الشاميني  )٦(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
احلـــديث الطويـــل[

نفســــه مـن روايـة
أخر[ 

 
 



ُمحرة بن عبد كالل َ ْ ُ ١٢٩

 ثم وضع رأسه عىل , فنزل عن راحلته, وأعرضتَضَ فأعر.عرض عن الطريقأ :يل
َذراع مج  عن ]ب/٢٤٣ [)١(وينُّ رد, ما يل وهلم: ثم أنشا يقول, ومل أستطع أنام,ه فنامِلَ
 ما َ قلتَمـِ ل: لهُ قلت, خمالطو الناساَّ حتى ظننا أنٍء عن يشُهْلَ ثم ركب فلم أسأ.الشام
 اهللا من َّنَيعثَبَل((:  يقول اهللا َ رسولُ إين سمعت: قال?نومك من َ حني انتبهتَقلت
ْ والزيتون يف الربَصِ محِ حائطِبني  وال ٌا ليس عليهم حسابً ألفَ األمحر سبعنيِثَ
 َلِ حتى أنز,ايل وأهيل ومايلَيِ عَّري هذا ألحتملنَني اهللا من سفَعَجَولئن ر. ))ابَذَع

 .ع من سفره ذلك فقتلَجَفر. محص
 أنا أبو عبد اهللا جعفر بن حممد , أنا متام بن حممد, نا عبد العزيز بن أمحد,خربنا أبو حممد بن األكفاينأ

 :−  وهي العليايف الطبقة التي تيل أصحاب رسول اهللا  − قال )٢(عةْرُ نا أبو ز,بن جعفر بن هشام الكنديا
ْمح  .رَمُ صحب عْنَّمـِل مَالُة بن عبد كَرُ

 وأبو ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ,ئم الكويفأنبأنا أبو الغنا
 ُ ابنَزاد − أنا أبو أمحد عبد الوهاب بن حممد : قالوا–  واللفظ له−  وأبو الغنائم,يوريُّاحلسني بن الط

 أنا حممد بن إسامعيل , أنا حممد بن سهل, أنا أمحد بن عبدان:قاال – وحممد بن احلسن :خريون
 :)٣( قال يف باب الوحدان,بخاريال

ْمح ن عن أيب َامـَ قاله أبو الي. سمع عمر, بن سعدُ عنه راشدٰوَل رَالُة بن عبد كَرُ
ب ِرَي كِدْعَ سمع م,)٥( سمع أبا راشد,)٤(اً سمع راشد:يِدْيَبُّ وقال الز.بكر بن أيب مريم

 . سمع عمر.سمع عبد اهللا بن عمرو بن العاص, )٦(لَالُبن عبد كا
                                           

 . ))ّيردوين ((: ينيكذا يف النسخ الثالث, ويف مسند الشام  )١(

 , وهو مفقود, الطبقاته يف كتاب) هـ٢٨١ت (هو أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي   )٢(
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر  .وهذا إسناده

 .٣/١٢٨التاريخ الكبري  )٣(
 .»التاريخ الكبري«, واملثبت من  ))راشد((: يف النسخ الثالث, ويف التاريخ الكبري )٤(

 . ليس يف التاريخ الكبري ))سمع أبا راشد ((: قوله  )٥(

وال يف ) ب, س(, وليست هذه الزيادة يف  ))أخو محرة بن عبد كالل((: هنا ما نصه) د(زادت   )٦(
 .التاريخ الكبري

 

 
 

 

 

 

 

صـحبته عمـر مـن[
ــة أيب ز ــة يفرواي رع

 ]طبقاته

 
 

ـــــد[ ـــــه عن ترمجت
البخاري يف التـاريخ

 ]الكبري



١٣٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .ك ذكر اخلالف عن راشدل وألجل ذ,)١(ًاه واحداَرُوأ ;كذا قال البخاري
بو عبد أ  ني بهَهَ ما شافِ يف نسخة;لَالُ كِ عبدِ بنَرةُل أخو محَالُب بن عبد كِرَي كِدْعَوم

 ً أنا أبو عيل األصبهاين إجازةْه,َدْنَأنا أبو القاسم بن م, اهللا احلسني بن عبد امللك
 :)٢( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا أبو احلسن الفأفاء قاال,مةَلَطاهر بن س وأنا أبو :ح قال
ْمح  , عن عمر بن اخلطابٰوَ ر,لَالُب بن عبد كِرَي كِدْعَ م: ويقال,لَالُة بن عبد كَرُ

 . ذلكُ أيب يقولُ سمعت. عنه راشد بن سعدٰوَ ر.وعبد اهللا بن عمرو بن العاص
ْب أخو محِرَي كِدْعَ وم. البخاريَذكرا عىل ما ًكذا قال اعتامد ة ال يروي عنه َرُ

 . عنه,ي عن أيب راشدِروَ إنام ي,راشد
 أنا حممد بن ,)٣(وخيُنَّن التِّ أنا عيل بن املحس,يِبَنْيَّ أبو طالب احلسني بن حممد الزَّكتب إيل

 :)٤( قال, نا أمحد بن حممد بن عيسى, أنا بكر بن أمحد بن حفص,املظفر
ْمح َرشْيِ بن لةَرُ  عن ُثِّ وهو حيد− ,حدث عنه راشد بن سعد ,لَالُح بن عبد كَ

هو  :الل فقالُرة بن عبد كُ عن مح, احلارث بن عبد كالل)٥(بن −  ...عمر بن اخلطاب
 وولده يف , واحلارث بن عبد كالل,لَالُب بن عبد كِرَي كِدْعَالل أخو مُرة بن عبد كُمح

 .عمنا وهم بنو , وأرض مرص,أرض فلسطني

                                           
 وأثبت يف اهلامش بعد إشارة حلق ))ادج ً وامهاُراهُوأ((): ب(, ويف ))ًوأراه أرامها واحدا ((): د(يف   )١(

 ).س(ُّوما أثبته من .  ))ًواحدا ((: قوله

 .٣/٣١٥اجلرح والتعديل  ) ٢(
, يف كتابه الفوائد وهذا إسناده, ومل أجده فيام طبع منه يف مؤسسة الرسالة بتحقيق التدمري  )٣(

 .بسبب نقص يف أجزائه

ه املؤلف يف , وترجم ل١/١٨٠ِّيف كتابه تاريخ احلمصيني, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )٤(
٧/٣٧٣. 

ّ ويبدو أن يف النص سقطا, ووضعت الرشطتني عىل التوهم.النسخ الثالثكذا يف  ) ٥( وتستقيم . ً
 . )) ....سئل احلارث بن عبد كالل عن محرة ((: , أي ))بن ((بـ  ))سئل ((العبارة باستبدال كلمة 

 

 

 
ترمجته عند ابـن أيب[

حــــاتم يف اجلــــرح
 ]والتعديل

 

 
 

 

ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت
 ]احلمصيني

 



ُمحرة بن عبد كالل َ ْ ُ ١٣١

دي ْعَيني عن مَعُّ أبا احلجاج الرُ وسألت:)١(قال أبو بكر أمحد بن حممد بن عيسى
يب بن عبد ِرَ وع,لَالُب بن عبد كِرَدي كْعَ وم,لَالُ هم احلارث بن عبد ك:ب فقالِرَك
  فإنه صار إىليِدْعَ وأما م,ا احلارث فامت باليمنَّ فأم.لَالُة بن عبد كَرُ ومح,لَالُك

الل فامت باليمن ُيب بن عبد كِرَ وأما ع.)٢( اليهودِ ببابُهُ محص مات وقرب ويف,محص
ْ وأخوه مح;اًأيض  .لَالُ كِة بن عبدَرُ

َّالبنا, عىل أيب غالب بن ُقرأت  :)٣(ني قالْطُاقَرَّ أنا أبو احلسن الد, عن أيب الفتح بن املحاميلَ
ْمح  ِلْضَا يف فً حديث ِّ عن النبي, عن عمر بن اخلطابٰوَ ر,لَالُ كِبدَة بن عَرُ

ْمح  . عنه راشد بن سعد)٤(ٰوَ ور. هباُنَدفُ يْنَ ومَصِ
 أنا أمحد بن حممد بن , أنا أبو صادق حممد بن أمحد األصبهاين,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 :)٥( أنا احلسن بن عبد اهللا بن سعيد قاله,ويَجْنَز
ْا محَّوأم  −  والراء غري معجمة, وامليم ساكنة, معجمةومة غريُمْضَاحلاء م −ة َرُ

ْمنهم محف  عنه ٰوَ ر; وعبد اهللا بن عمر, عن عمر بن اخلطابٰوَ ر;لَالُ كِة بن عبدَرُ
 .راشد بن سعد

 أنا ,اينَوُتْفَّ وحدثني أبو بكر الل, وأبو الفضل بن سليم,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس
 اينَقْرِط أنا أبو بكر البا:ليم قاالابن س

 قال لنا أبو :)٦( عن أبيه أيب عبد اهللا قالْه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّح وأخربنا أبو بكر الل
 :)٧(سعيد بن يونس

                                           
 .انظر احلاشية قبل السابقة. يف كتاب تاريخ احلمصيني  )١(

 »باب هود«, وليس يف محص باب هبذا االسم, واملعروف هو ٦٢/٣٧٣ذا يف األصول, وكذا ورد يف ك )٢(
 .ًومازال يعرف هبذا االسم حتى اآلن, وقد هدم حديثا مقام النبي هود الذي سمي الباب باسمه

 .٢/٥٩٤املؤتلف واملختلف   ) ٣(

 . من غري واو ))رو ((يف املؤتلف واملختلف للدارقطني   )٤(

 .٢/٨٩٠ِّ هو أبو أمحد العسكري يف تصحيفات املحدثني )٥(

). ٦٧−٢٤ (٣٥مج  ( قسم منه يف خمطوطات الظاهرية »أمايل أيب عبد اهللا بن منده«يف كتابه   )٦(
 .٢/١٢٢٨انظر موارد ابن عساكر 

 ًونقل هذا النص أيضا من تاريخ. من هذا اجلزء) ٥( حاشية ٧٣انظر ص. يف تاريخ علامء مرص  )٧(
 .٣١٠, ٣/٣٠٩مرص ابن نارص الدين يف توضيح املشتبه 

 

 
 
 

ترمجته وضبط نسبه[
ــدارقطني يف ــد ال عن
 ]املؤتلف واملختلف

 

وعند العـسكري يف[
ـــــــــــصحيفات ت

 ]املحدثني



١٣٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َرشْيِرة بن لُمح ال بنت معرش من َتِم قُه أُّمُ أ,ينيَعُّيب الرِرَل بن عَالُ كِح بن عبدَ
 والرواية عنه .]أ/٢٤٤ [ن اخلطابث عن عمر بِّ حيد, شهد فتح مرص,شانْيَأهل ج

ْمح ْ وابنه يعفر بن مح)٢(يِئَرْقَحدث عنه راشد بن سعد امل; )١(ةَّيِصِ ه ِّمَث عن عِّ حيد,ةَرُ
َرشْيِب بن لِرَي كِدْعَم  .اينَبْتِق حدث عنه عياش بن عباس ال,حَ

 ; عن عبد الرحيم بن أمحد بن نرص,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 أنا أبو زكريا , نا نرص بن إبراهيم املقديس, أبو املعايل حممد بن حييى القايضح وحدثنا خايل

 :)٣( أنا عبد الغني بن سعيد احلافظ قال,عبد الرحيم بن أمحد
ْومح ْ مح;ة باحلاء املهملة والراء غري معجمتنيَرُ  يروي ,ل عن عمرَالُ كِدْبَة بن عَرُ

ْ بن محرُفْعَقال له يُ يٌ وله ولد,عنه راشد بن سعد  ِدْبَب بن عِرَي كِدْعَه مِّمَ عن عٰوَ ر;ةَرُ
 .اينَبْتِقاس الَّاش بن عبَّيَر عُفْعَ عن يٰوَ ور;لَالُك

 :)٤( بن ماكوال قالْرصَلمي عن أيب نُّ عىل أيب حممد السُقرأت
ْا محَّأم ْفة فهو محَّ وسكون امليم املخف,احلاء ِّمَة بضَرُ   عنٰوَ ر,لَالُ كِبدَة بن عَرُ

ْ مح)٥( هو: يونسُ وقال ابن.عمر َيرشِة بن لَرُ هد َ ش;ينيَعُّيب الرِرَالل بن عُ كِبدَح بن عَ
 .يِئَرْقَ راشد بن سعد املث عنهَّ حد,)٦( عمر عنٰوَ ر, مرصَفتح

 

                                           
 ).د(حمله بياض يف  ))والرواية عنه محصية ((: قوله  )١(

ُمقرأ بن سبيع((بضم امليم وفتحها, نسبة إىل : ُيقال  )٢( َ انظر ما  ))املقرائي((: ووقعت يف النسخ الثالث ))ُْ
 ).١( حاشية ١٢٦سبق ص

 .٣٢ني املؤتلف واملختلف لعبد الغ  )٣(

 .٢/٥٠٠اإلكامل   )٤(

 .واإلكامل) ب, س( واملثبت من  ))هذا ((): د(يف   )٥(

 .واإلكامل) ب, د(, واملثبت من  ))رو عنه عمر ((): س(يف   )٦(

 

ـــاريخ[ ــه يف ت ترمجت
 ]مرصعلامء 

 

 

 
ترمجته وضبط نسبه[

عند عبـد الغنــي يف
 ]املؤتلف واملختلف

 

وعنــــد األمـــري يف[
 ]اإلكامل



َمحرة  ْ  اينَدْمَعد اهلبن مالك بن سُ

 

١٣٣

ا�يمدَعد اهلَة بن مالك بن سَمرَح)*(  
َّمم َّ ومم, الشامِ من وجوه أهل ِّد عىل النبيَفَن وِ هه أبو بكر الصديق إىل َّن وجِ
ْ عىل مهٍا يومئذً وكان أمري,ني مع معاويةِّفِ وشهد ص,الشام  َ وكان أحد,ّنُدْرُدان األَ

 .ْنيَا عىل حتكيم احلكم عليَحَحني صاله ِهودُش
ْ يف كتاب أيب خمله ذكر  .)١(هِ بن حييى وغريِوطُف لَنِ

ْ رو عنه عمرو بن حم.بكر عن أيب ٰكىَح  .ديْن األزَصِ
 أنا , حممد بن العباس أناعيل,  أنا احلسن بن,الباقي بن حممد أخربنا أبو بكر حممد بن عبد

د اهللا بن أيب سيف  أنا عيل بن حممد بن عب,)٢( نا حممد بن سعد, نا احلارث بن حممد,أمحد بن معروف
 : من رجاله من أهل العلم قالواٰىَّمَ سْنَ عن م,القريش

ْ مهُم وفدِدَق َربِعات احلَّطَقُ عليهم م اهللا ِان عىل رسولَدَ  ,يباجِّفة بالدَّ مكف,ةَ
ْ مهُّيَ احلَمْعِن(( : فقال رسول اهللا ,)٣(ارَعْشِوفيهم محزة بن مالك من ذي م  ما !ُدانَ

 .)) اإلسالمُوتادَ وفيهم أ,الَدْبَ ومنهم أ;دْهَها عىل اجلَ وأصرب,ْرصَّالنها إىل َعَرسَأ
 وأهل , وشاكر,امَ وي,فِ خارِفَالْخِا بمً كتاب ُّ النبيُ وكتب هلم,فأسلموا

ْ من مه,لْمَّالراف َقِح و,بْضَاهل  . منهمَمَ أسلْنَمـِدان لَ
ْي الصواب محورُّ بخط الصُوقرأت  .ة بن مالكَرُ
 أنا أمحد بن ه,ويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب إسحاق الربمكي,اَّىل أيب غالب بن البن عُقرأت

 :)٤( نا حممد بن سعد قال,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف

                                           
 , ))محزة((:  وفيه٢/٥٧أسد الغابة  ,٢/٢٤٧ نسب معد واليمن الكبري البن الكلبي ترمجته يف )*(

 .٢١٥ و٢/١٢٠ة اإلصاب ,٣/٣١١توضيح املشتبه , ٢٩٥٦ و٦/٢٩٣٩بغية الطلب 
, واملؤلف يذكر أنه ينقل منه, انظر , وهو مفقود ))فتوح الشام((كتاب لوط بن حييى هو كتاب  )١(

 .١/٢٤٣موارد ابن عساكر , و٢٩٧, ٣٧/١٤٥املجلدة 

 .١/٢٩٤كتاب الطبقات الكبري   )٢(

 .صواب بعد أسطر, وسوف ينبه املؤلف إىل البالزاي ))محزة(( الكبريطبقات الكذا يف األصول, و  )٣(

 .٤/٥٣كتاب الطبقات الكبري   )٤(

 

 
 ]موجز ترمجته[

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 

 

ــع وفــد[ ــه م قدوم
مهـــــدان ومـــــدح
الرســول هلــم مــن

 ]رواية ابن سعد

 

تصحيح ابن عساكر[
 ]ضبط اسمه

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٣٤

ْمح ْة بن مالك بن سعد بن محَرُ ه بن سلمة ـِّبَنُرية بن مَعُ وهو أبو ش,ة بن مالكَرُ
م بن َشُد بن جِم بن حاشَشُك بن جع بن مالِر بن سعد بن دافَذُبن مالك بن عا

ْف بن مهْوَ بن ن)١(انَوْيَاخل  .دانَ
ْوكان مح  . مع معاوية بن أيب سفيانْنيَ احلكمة بن مالك هذا يف شهودَرُ

ْ محَّ فأخربين أيب أن:مد بن السائبقال هشام بن حم ة بن مالك هاجر من اليمن َرُ
ْيعا إىل مه فانتسبوا مج, عبد فأعتقهمِمئة إىل الشام يف أربع  ُ فلذلك كره أهل,دان بالشامَ

 .همِى إليهم من غريَ انتمِنَ وم,همِلَغَ الشام لكثرة دَجوا أهلِّوَزُالعراق أن ي
 . وهو الصواب)٢(ان بدل اخليوانْريَخة خ يف نس:وريُّقال الص

 :)٣( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
ب ُرْعَب بن يُجْشَأ بن يَبَن بن سَالْهَ مالك بن زيد بن كدَلَ وو: الكلبيُقال ابن

د َلَ فو,اًة زيدَلَسْوَد أَلَ فو,ةَلَسْوَ أُد ربيعةَلَ فو,ار ربيعةَيِد اخلَلَفو; اًتْبَ ونَطان اخليارْحَبن قا
ْ وهو مه,لةَسْوَزيد أد مالك بن َلَ فو,اً مالكٌزيد ْد مهَلَ فو,انَدَ  ٌفْوَد نَلَ فو,اًفْوَ نُانَدَ
َريَد خَلَ فون,اْريَخ  ُمَشُد جَلَ فو,)٤(َمَشُ جٌ حاشدَدَ فول,اًدِ حاشُمَشُد جَلَ فو,)٤(َمَشُ جُانْ

َصبَا وأً وسعد)٦(ًحاد دافع ناشَلَ وو)٥(اًد دافعِم بن حاشَشُ بن جُد مالكَلَ فو,اًمالك  ,ٰىْ

                                           
 بالراء كام أفاد املحقق, ويوافق ما جاء يف اإلكامل  ))اخلريان ((: يف إحد نسخ الطبقات الكبري  )١(

  عىل خريانّ وعلق صاحب اإلكامل. يف هناية اخلرب عن الصوري, وما سيذكره املؤلف٣/٢٠٩
  .كثر واألشهر أنه خيوان بالواو قاله الدارقطني بالراء, واأل:بقوله

 .وهو خطأ ألنه سبق فيها لفظ اخليوان ))اخلريان ((): د(يف   )٢(

 ٦١ و١/٣٧٤ وهو عند ابن الكلبي يف نسب معد واليمن الكبري,مل أجد النص يف اإلكامل )٣(
 .٢٤٧ و٢٤١ و٢/٢٣٨و

 . نسب معداملثبت من, و»ُجشام«  يف املوضعنييف النسخ الثالث )٤(

 . نسب معداملثبت من, و»دافع«: يف النسخ الثالث )٥(

, وتوضيح ٢/٢٤٧باجليم غري منصوب, واملثبت من نسب معد  ))ناشج ((: يف النسخ الثالث  )٦(
 .٩/١٥املشتبه 

 

ــن[ ــد اب ــه عن ترمجت
ســـعد يف الطبقـــات

 ]الكبري

 

 

 

 

 

نــسبه وترمجتــه يف[ 
ـــــن اإلكــــامل البـ

 ]ماكوال

 
 



َمحرة  ْ  اينَدْمَعد اهلبن مالك بن سُ

 

١٣٥

ْ منهم مح,ٌنْطَ ب,َرَذُع عِ بن دافُدْعَفولد س  بن سعد بن ]ب/٢٤٤ [ وسعد ابنا مالكُةَرُ
ْمح رة من ُ كان مح.رَذُمة بن مالك بن عَلَه بن سـِّبَنُ وهو مالك بن م,ةَريَعُة بن أيب شَرُ

 .)١(ْنيَ احلكمَيوم َمعاوية ِشهود
 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ريايفِّبن عيل الس  أنا حممد,أخربنا أبو غالب املاوردي

 ,)٢( نا خليفة بن خياط, زكريا نا موسى بن,عمران
ْ وكان عىل مه:قال أبو عبيدة ْان األردن محَدَ  .)٤( يعني بصفني ,)٣(ة بن مالكَرُ

*   *   * 
 

                                           
بياض, ): د( يف  ))شهود ما رأيت ((وحمل عبارة  )) احلكمنيشهود ما رأيت يوممن  ((): س(يف   )١(

 .٢/٢٤٧ُّ وأثبت ما جاء يف نسب معد كلامت غري واضحة,) ب(ويف 

 .١٩٦تاريخ خليفة   )٢(

 .بالزاي ))محزة بن مالك((: يف تاريخ خليفة  )٣(

 .آخر اجلزء الثاين والثامنني بعد املئة ) ٤(

 

 

 
ان عــــىل رأسكــــ[

 ]مهدان يوم صفني

 



١٣٦ ريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتا
  

مزةذكر من امسه ح  
حممد بن احلُزة بن أحنيس)*(  
بن حممد بن عيل بن عيل بن حممد بن إسامعيل بن جعفر ابن أمحد بن إسام

 ويَلَن العَيل بن أيب طالب أبو احلساحلسني بن ع
 .له ذكر. )١(سكن دمشق وهو ابن عم حمسن

 .غرب ما قالخشيدي لرسول صاحب املِ يف جملس كافور اإلَوهو الذي قال بمرص
 ِراءة قَ عندًيعةِنَش ًةَأْزُ هَأَزَ وهو الذي ه,اديسَرَ باب الفُ هذا يسكنُوكان محزة

 .نرب دمشقِني عىل مِّب املرصيَسَن
 ٍ لثالث)٣( ويف يوم األربعاء: عبد املنعم بن عيل النحوي قالِّ بخط)٢(ُقرأت
 إىل ُ اخلربَلَ وص.ثمئة وسبعني وثالٍ األوىل سنة تسعٰادُ من مجْتَ خلًوعرشين ليلة

 أبا َ وذلك أن الوزير;سكندريةي مات باإلِوَلَ بن أمحد العَزةَدمشق بأن أبا احلسن مح
 .)٥(كان سريه إليها فامت هبا )٤(سِّلِج بن كَرَالف

                                           
 .٤/١٥٧ترمجته يف النجوم الزاهرة  )*(

 . ))حميس ((): د(يف   )١(

 .)و (٣٧انظر مقدمة املجلدة .  اخلرب مما أحلقه القاسميبدو أنو. ))ملحق ((): ب(فوق اللفظة يف  ) ٢(
 ).د(ليست اللفظة يف   )٣(

ِّيعقوب بن يوسف بن كلس , الوزير الكامل,  وهو .)ب(واملثبت من  ))كليس ((): سد, (يف   )٤(
ًأبو الفرج, وزير صاحب مرص العزيز باهللا, وكان هيوديا بغداديا, عجبا يف الدهاء والفطنة  ً ً

. هبا فأسلم مرص, إىل وهرب فانكرس , ويعمل بالسمرسةَّبالرملة للتجار ّيتوكل وكان. واملكر
 .٤/١٥٨, والنجوم الزاهرة ٨/٤٨٦تاريخ اإلسالم , و٧/٢٧ وفيات األعيان يفانظر ترمجته 

 .يعني إىل هنا انتهى امللحق.  ))إىل ((): ب(فوق اللفظة يف  ) ٥(

 

 

 

 ]نسبه[
 

كــان بدمــشق هيــزأ[
 ]بنسب املرصيني

 
 

 ]تأريخ وفاته[

 
 



ْمحزة بن أمحد بن محزة  َ َ ْ ْ َ 

 

١٣٧
  

ـمزة بن أححممزةد بن ح)*(  
 عي الرجل الصالح ْبُّ السِيسِالنَىل القْعَأبو ي

وأيب , )١(شَامْشِم  وعبد الواحد بن أمحد بن,حدث عن أيب حممد بن أيب نرص
 .)٢(نرص منصور بن رامش

 . العطار)٣(رو عنه أبو حممد عبد اهللا بن احلسن بن محزة بن أيب فجة
 محزة بن أمحد ٰىلْعَ أنا أبو ي, أنا أبو حممد عبد اهللا بن احلسن البعلبكي,أنبأنا أبو حممد بن صابر

 أنا أبو احلسن عيل بن , أنا الشيخ الرئيس أبو نرص منصور بن رامش النيسابوري,ِيسِنَالَبن محزة القا
 موىل )٤(طيَبَاحل ِّيلُب َوخ أبو حممد األُّرَبان بن ف نا شي, نا احلسن بن الطيب البلخي,ينْوَعمر بن حممد اجل

 : عن عبد اهللا بن عمرو قال,كَ عن يوسف بن ماه, عن أيب برش,)٥(انةَوَ نا أبو ع,طاتَبَاحل
 فجاء : قال,نا الصالةْتَقَ فأره اهللا ُ فتخلف رسول,رَ يف سف اهللا ِا مع رسولَّنُك

 .))قاب من النارويل لألع((: )٦(ً ثالثا اهللا ِ منادي رسولَٰأ فنادَّ ونحن نتوضرسول اهللا 
 : أعىل من هذا بدرجتنيُأخربناه

                                           
 .٩/٧٤٥ تاريخ اإلسالم للذهبي ,٧/٢٥٦ خمترص تاريخ دمشق البن منظور ترمجته يف )*(

َهو عبد الواحد بن أمحد بن حممد, يعرف بابن مشامش, ترجم له املصنف يف املجلدة   )١( ْ ِ
 عىل الصواب يف ٥٢/٤١, وهو تصحيف, وورد ذكره يف املجلدة ))مشامس((, وفيها ٤٣/٣٢٢

. ٣٣٣ًترمجة عيل بن يعقوب بن إبراهيم; وترجم له أيضا ابن زبر يف تاريخ مولد العلامء ووفياهتم 
َّ سموا الرجل ):ش م ش م (مجهرة اللغةقال ابن دريد يف .  الذيل عليه كام سيأيتَّوالكتاين يف

َّمشامشا, وهو مشتق من املشمشة, وهي الرسعة واخلفة ًُّ ََ ْ َْ ِ. 

 .) تطبعامل (٦٩ستأيت ترمجته يف املجلدة   )٢(

 .٣٣/١٦٩, وهو تصحيف, وقد ترجم له املصنف يف املجلدة  ))بجة ((): د(يف   )٣(

, ١/١٢١ واألنساب للسمعاين) د (املثبت منو ))احلبطيل ((): س( ويف ,))احلنطبي ((: )ب(يف  ) ٤(
 .٤/٤٩و

 .)٦٨٢ (١/٢١٠مسند أيب عوانة   )٥(

 ).س( اللفظة يف سقطت  )٦(

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 

 

 
 

روايتـــه حلـــديث[
ويل لألعقـاب مـن«

 ]»النار



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٣٨

 أنا ,افَّنا أبو القاسم عمر بن احلسني بن إبراهيم بن حممد اخلفأ ,أبو بكر حممد بن عبد الباقي
يبان بن َ نا ش,اعيَجُّ نا احلسن بن الطيب بن محزة الش,أبو حفص عمر بن حممد بن عيل بن الزيات

 .هَثلِه مِ فذكر بإسناد.طاتَبَىل احلْوَ مطيَبَ احلِّيلُب َوخ األُّرَف
 :)١( نا عبد العزيز بن أمحد قال,أخربنا أبو حممد األكفاين

اد اآلخرة ُ الرابع من مج)٢(ربعاءعي يوم األْبُّيس السِنَالَمحد الق بن أُ محزةِّويفُت
 .مئة من سنة مخسني وأربع

 مل ٍ بجزء]بن أيب نرص [ وعبد الرمحن بن عثامن,شَامْشِحدث عن عبد الواحد بن م
 .)٤(ائر ملقاتلنظ والوجوه وال,)٣(اسَّوكان حيفظ معاين النح; جد له بالغُ وٌءيكن عنده يش

 . رمحه اهللا.اءَطِ وال وٍطاءِ بال غً سنةَ يف اجلامع أربعنيٍ أقام ببيت,اًا صاحلًوكان عبد

مد بن علي بن معصرةـمزة بن أحح)*(  
 .)٥(من ساكني مسجد أيب صالح. دِّاألنصاري املتعبمحزة بن حممد أبو يعىل : ويقال
 .)٦(راَّ وحممد بن أمحد البز,مد بن عطيةث عن أيب حممد عبد اهللا بن حمَّحد

 .ميَلُّوعيل بن اخلرض الس, ائيَّنِ احل عيل رو عنه
                                           

 .وما سيأيت بني معقوفني منه). ٢٧٨( رقم ٢٠٢ ص»ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم«يف كتابه  )١(

ِّ, ورضب عليها وصححت يف هاميش ))األحد((: الثيف النسخ الث) ٢( ُ , ))األربعاء((إىل ) ب, س(ُ
 .واملثبت هو الصواب من هامشيهام, وذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم

 هـ وهو مطبوع ٣٣٨ّ أليب جعفر النحاس أمحد بن حممد بن إسامعيل املتوىف »معاين القرآن«يعني  )٣(
عربية السعودية, بتحقيق الشيخ حممد عيل الصابوين بجامعة أم القر يف اململكة ال

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 .٦٩, وقد ترجم له املصنف يف املجلدة سليامن ملقاتل بن »الوجوه والنظائر«هو كتاب  )٤(

 .٧/٢٥٧ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق البن منظور  )*(

اخري, واسم أيب صالح مسجد أيب صالح يقع خارج الباب الرشقي, بني اجلرس الغيدي والفو  )٥(
, والذهبي يف تاريخ اإلسالم )مل تطبع بعد (٦٩مفلح بن عبد اهللا ترجم له املصنف يف املجلدة 

 .٢/٣٤٣وانظر الدارس . ٥٩٨ و٩/٤٣٦

 ., ومل أقف عىل ترمجته)ب(, واملثبت من )د(, وبإمهال احلروف عدا الباء يف  ))البزاز((): س(يف   )٦(

 

 

 
 ]تأريخ موته[

 

 

 

 

مـــــوجز ترمجتــــه[
ن روـأســامء مــو

 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 



 َ محزة بن أمحد بن عيل بن معرصة

 

١٣٩

 ,)١(*)أنبأنا أبو القاسم عبد املنعم بن عيل بن أمحد بن الغمر, أنا عيل بن اخلرض(*
 أنا حممد بن عيل بن اخلرض بن سليامن بن ,يسْيَسني أمحد بن عبد الباقي القُوحدثني أبو احلح 

 أيب ]أ/٢٤٥ [ِ بمسجد:يسْيَ زاد الق−   محزة بن حممد بن معرصةٰىلْعَ أنا الشيخ أبو ي, أنا أيب,سعيد
 نا حممد بن , نا الفضل بن جعفر− ةَّبن عطيا :يسْيَ زاد الق− نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد − )٢(صالح
 :اين يقولَارَّ أبا سليامن الدُ سمعت:اري قالَوَ نا أمحد بن أيب احل,)٣(سْفَرِّالد

َيضَ إنام هو ر,هُبِغضُرضيه وال تُباد بالتي تِ العُليست أعامل هم َلَتعم فاسٍعن قوم ِ
 .بَضَ الغِ فاستعملهم بأعاملٍ عىل قومطِخَ وس,ضاِّ الرِبأعامل

ـمزة بن أححد بن فارسم)*(  
 ميَلُّس السَّوَرَ بن كَىلْعَأبو ي

 وسهل بن برش اإلسفرايني ومكي بن عبد السالم ,سمع الفقيه نرص بن إبراهيم
 .يسِدْقَيل املْيَمُّبن الرا

 .تْمَّ السَنَا حسً وكان شيخ.اًوحُصَ نً أن تاب توبةَ عنه بعدُكتبت
 نا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد العزيز , نا نرص بن إبراهيم,سَّوَرَأخربنا أبو يعىل بن ك

 نا اهليثم بن ,بيَلَ احلءاَّقَّن جعفر بن حممد بن هشام بن الس نا أبو احلسن حممد ب,اج بدمشقَّالرس
   : عن أنس بن مالك قال, عن أبان بن أيب عياش, نا حممد بن مروان,)٥( نا أبو عثامن الصياد,)٤(خلف

 

                                           
 وهو .ُّ, أثبته من نسخة داماد إبراهيم)ب, د, س(ما بينهام سقط من النسخ الثالث *) −(* )١(

 .٧/٢٧٣, وفيام مىض املجلدة ١٥٥موافق لسند مماثل فيام سيأيت ص

ِّسيئ التصوير غري ) ب(, وحمل الكلمتني يف  ))قاال((: فراغ بمقدار كلمتني وبعدها ) د(يف   )٢(
 .ًوقد مر آنفا التعريف بأيب صالح ومسجده). س(واملثبت من . واضح

ْبن الدرفس, ترجم له املصنف يف املجلدة , اهو حممد بن العباس بن الوليد  )٣( َ ِّ٦٢/٣٦٩. 

, تاريخ ٢٠/٣٩٢, سري أعالم النبالء ٧/٢٥٧ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق البن منظور  )*(
 .٦/٢٩٨, شذرات الذهب ٥/٣٦٢, النجوم الزاهرة ١٢/١٢٣اإلسالم 

 . ))نا أبو اهليثم بن خلف ((): د(يف   )٤(

 بإسناده ) هـ٤٢٧ت ( أمحد بن حممد  الثعلبي أبو إسحاقهو سعيد بن املغرية, أخرج احلديث  )٥(
 .يف تفسري سورة اإلخالصعنه يف الكشف والبيان 

 

 

 
ــول أليب[ ــه لق روايت

 ]سليامن الداراين

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
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١٤٠
 : اهللا ُقال رسول

 بورك عليه وعىل ْنيَتَّها مرَأَ قرْ فإن;ورك عليهُ بًةَّ مردَحَ أ اهللاَُوُ هْلُق َأَمن قر(( 
ة َّ مرَ عرشةْيَتها اثنَأَ قرْ وإن;ك عليه وعىل أهله وعىل جريانهِورُا بًها ثالثَأَ قرْ فإن;هِأهل
 ِصورُ إىل قْرُ انطلقوا بنا ننظ:ظةَفَ احلُوتقول ,ةَّا يف اجلنً قرصَ عرشْيَ اهللا له هبا اثنٰىَنَب

ماء ِّ ما خال الد, وعرشين سنةٍ مخسُر عنه ذنوبِّفُة كَّ مرَها مئةَ قرأْ فإن;أخينا
 ; ما خال الدماء واألموال, مخسني سنةُر عنه ذنوبِّفُة كَّ مرْيَ مئتهاَ قرأْ فإن;واألموال

يق ِرْهُ وأ,هَوادَ جرَقَ قد عٌّ كل, شهيدِ مئةِربع أُرْجَتب له أُة كَّمئة مر  ثالث قرأهاْوإن
 .))ر لهُ أو ي, من اجلنةُهَمكان حتى ير ْة مل يمتَّ مرَها ألفَ قرأْ وإن;هُمَد

 ٰى يف يوم عيد األضحُ ولدت:)١(س يقولَّوَرَأمحد بن ك  محزة بنٰسمعت أبا يعىل
 ٍصفر من سنة سبع ومات يوم السبت ثالث وعرشين ,مئةِ وسبعني وأربعٍسنة ثالث

 .اديسَرَ الفِ بابِفن بمقربةُ ود,مئة ِمخسني ومخسو

حد بن علي بن حممدمزة بن أس)*(  
 يدِمَ العِيسِنَالَمي املعروف بابن الق التميٰىلْعَأبو ي

 ييسِلْفَّوأيب أمحد حامد بن يوسف الترش ِل بن بْهَث عن سَّحد
 ;مْظَ ونٌرْثَ ون,نَ حسٌّطَا له خً وكان أديب, ومل أسمع منه, أصحابناُسمع منه بعض

 .هِ وفاتَ إىل حني,مئة ِ وأربعَ أربعنيِث بعد سنةِا للحوادًف تارخيَّ وصن.صُّوكان فيه ختص
 أبو العالء املسلم بن ِهِ له يف سامعُكتبَ وكان ي,تنيَّ دمشق مرَاسةَيِ رَّىلَوتو

 .)٢(ىَّسمُ وأنه كذلك كان ي, فذكر أنه هو,يسِنَالَالق
                                           

 .وهو خطأ ))سمعت أبا يعىل محزة بن عيل بن أمحد بن كروس ((): د(يف   )١(

, تلخيص جممع ٧/٢٥٩, خمترص تاريخ دمشق البن منظور ٣/١٢١٤ترمجته يف معجم األدباء  )*(
, مرآة ١٢/٩١, تاريخ اإلسالم ٢٠/٣٨٨, سري أعالم النبالء ١/٩١٢اآلداب البن الفوطي 

  ))محزة بن راشد(( وفيه ٦/٢٩٠, شذرات الذهب ٥/٣٣٢, النجوم الزاهرة ٣/٣٠٨اجلنان 
 .١/٦٥٤, معجم املؤلفني ٢/٢٧٦, األعالم ٢٨٢وهو تصحيف, كنوز األجداد 

 .سمي): د(يف   )٢(

 

روايتـــه حلـــديث[
فضل قراءة قل هـو«

 ]»اهللا أحد

 

 

 

 ]تأريخ موته[

 

 

 
 ]موجز ترمجته[

 
 



َ محزة بن أسد بن عيل, أبو يعىل, ابن القالنيس َ 

 

١٤١

 :هِّ بخطِ من شعرهُتوقرأ
 ِ وأشــجانٍني أشــواقـ بــاًبَّذَعــُم داَغـَ فُهُفـْرَ قلبي طَكَّلَمـَ تْنَيا م
 ِانَرْجِ وهٍّدَيف ص ِالبني ِةَوْطَس من ِهِبـُسـتجريَ أِّعـيلَ لٍ بوصـلْنُنْمُا
 ِ أحـزانَ فـؤادي غـريُدـيِزَ يَوال نيُبِّذعـُ يٍ بممنـوعُيـتِنُيل م اـم

ــ ــن ختاهللاَُدَّرَال ب ــي م َ قلب ــُّوَ  )١(ِانَوْلُسِا بً يومُهَي لِّبُ حُتْبُ شْإن ِهِف
 شـجاينَين وأْزُ يف حـَزادٍيف ليلة ٍنَنَ عــىل فــٌّيِرْمــُ قَمَّرنـَإذا تــ
ُّرسُوكم أ ْوليس خي هـُنـِعلُي ثـم أـــامَرَ غِ ِّ بكم رسٰىَفَ  عالينِي وإِ
ًريَغـــَت ْمُكَ لُتْيَوَ نْقي إنْوَ ش اهللاَُدَّرَال ب ٍبمـــاللاُّ َ َ  ِانَوْلُسِ أو بـــِ

 :)٢(اًه أيضِّ له بخطُوقرأت
ْ ال جتُيا نفس ــِقْيَوأ ْمـتُظَ عٍةَّدِعي من شـَزَ ــِن ــن إل ــَه اخلٰي م ــالفِقْل  ِجَرَ ب

 ِجَهـُ واملِهـا يف املـالِ تأثريِعدـ بـْنـِم ْتَضَ ومْتَ ثم انجلْتَضَ عرٍةَّدِش كم
 :)٣(بخطه ً له أيضاُوقرأت
ُام سـوف هتــَّيـ  األُائدَدَفش ٍيدةِدَ شــِّلُ عنــد كــُطَقــنَ تَاكَّإيــ  ُونَ

 ُيكونَ سـٌنِا هـو كـائـا فمًدـأب ٍثِ حـادٍر أمـِّ كـلَ أوائلْرُوانظ
 ٍ مخسِ اجلمعة السابع من ربيع األول من سنةَيس يومِنَالَ بن القٰعىلَمات أبو ي
 الصالة ُ وحرضت,ونُيِ قاسِلَبج يف ٍى هنارَحُضفن يوم السبت ُ ود;مئةِومخسني ومخس

 عليه
*   *   * 

                                           
, ألهنا عىل ما يبدو من )س(من واملثبت  ))وقرأت له بخطه((:ُّبعد هذا البيت ما نصه) ب, د(يف   )١(

 .٣/١٢١٤وكذا وردت يف معجم األدباء . القصيدة نفسها

 .٣/١٢١٥البيتان يف معجم األدباء   )٢(

 .٣/١٢١٤والبيتان يف معجم األدباء . وقرأت بخطه): س(يف   )٣(

 ]من أشعاره[
 

 ]ب/٢٤٥[
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١٤٢

نفييض احلَـــمزة بن بِح)*(  
 .ه قبل اخلالفةَحَ وامتد, وقرأ عىل سليامن بن عبد امللك,م يف الشعراءَّقدُ مٌشاعر
 :)١( بن ماكوال قالْرصَلمي عن أيب نُّ عىل أيب حممد السُقرأت

ر بن عبد ِمَيض بن نِ محزة بن ب− اءربفتح النون وكرس امليم وآخره  −ر ِمَ ن)٢(اَّوأم
ة بن َّرُيم بن مَحُ بن سَّزُ عبد اهللا بن عمرو بن عبد الع)٣( عمرو بنشمر بناهللا بن 

 −  نَمَ ي)٥(اَّوأم: )٤( ل هذا بأقل من صفحةبق وقال. يفة الشاعر املشهورِنَول بن حُّالد
ن بن عبد اهللا بن شمر بن عمرو بن َمَيض بن يِمحزة بن زيد بن ب − بفتح الياء وامليم 

يفة شاعر ِنَول بن حُّة بن الدَّرُحيم بن مُ بن سَّٰزُ بن عبد الع)٦(]بن عمرو [عبد اهللا
 .بَّلَهُ ببني املَّ اختص,مشهور

 . واهللا أعلمْنيَكذا ذكره يف موضع
 :م قالِّ عن عيل بن حييى املنج,ويْحَّ عيل بن سليامن األخفش النِّ بخطُقرأت

                                           
, األغاين ٤١٢, وذكر يف معجم الشعراء للمرزباين ١٠٠ترمجته يف املؤتلف واملختلف لآلمدي  )*(

, ٢٤ , أخبار احلمقى واملغفلني٧/١٧٠, املنتظم ٨/٤٨٩ و٤/٧٦٠, الذخرية البن بسام ١٦/٢٠٢
, هناية ٧/٢٥٨, خمترص تاريخ دمشق البن منظور ٦/٢٩٤١, بغية الطلب ٣/١٢١٥معجم األدباء 

, ١٣/١٨٥, الوايف بالوفيات ٣/٢٢٧, تاريخ اإلسالم ٥/٢٦٧, سري أعالم النبالء ٤/٦٥األرب 
 ,٢/٢٧٧, األعالم ٢٧٠, ٢٦٩ و٢٦٢/ ١٨, تاج العروس ١/٣٩٥فوات الوفيات 

 .٣٦٥ و٧/٣٦٤اإلكامل   )١(

, وذلك أن ٣٦٤حذفه ابن عساكر أو من نقل عنه, وهو موجود يف اإلكامل ) فهو(جواب أما   )٢(
, وكذا يفعل يف مجيع منقوالته عن  من اإلكامل٣٦٥ًاسم محزة بن بيض يأيت متأخرا يف اآلباء ص

 .اإلكامل, فإنه حيذف منها فاء اجلواب

 )., دب(واملثبت من ) س( سقط من  ))عمرو بن((: قوله  )٣(

 .٧/٣٦٦اإلكامل   )٤(

 .ًحذف هنا أيضا جواب أما, للعلة السابقة  )٥(

 .استدراك من اإلكامل  )٦(

 

 

 ]موجز ترمجته[
 

ضبط نسبه وترمجته[
األمـــري ابــنعنــد 

 ]ماكوال يف اإلكامل

 
 



َبيض احلنفي الشاعرَ محزة بن  َ ِ 

 

١٤٣

 :)١(يض يف سليامن بن عبد امللكِ بِ بنَةأنشدين إسحاق حلمز
 ِدَبـ َاأل َ آخـرَشتِ ما عَكَرْمُع هـاَ قائلَفلست))ال(( ماِدرـمل ت
 ِدَكـَفيهــا ويف أختهــا ومل تــ )٢(اًرتيــُ ممَ نفــسيكْرِؤامــــُومل ت

ُّخفَأهاـوهــي عــىل أنــ  ِدُحـُ أْنِ مـَ عليـكًمحـالُلَأثق امُهــَ
 ِهدَّ الـشٰىَنـَمن ج َ يف فيكُّذَلَأ ْمَعـَ ونْمَعـَ من نَدتَّعوَا تـَمـِل

 )٣(ِدِعـَت اَقوهلت ْ أن))َال((ـِل اًضْغُب هُلــِّعجُتٌلــــ عاجْ يكــنَّإال
 ِدَ غـَريَ خـَ للـسائلنيُبِواجـ ْ الــَكُدَ غْنُكَ يٍدَ يف غْدِعَوما ت

 :)٤(ليامنُوقال أيضا لس
ْ حيًأَوكـان امـر ُهُرزوـَ نــَليامن األمــريُينــا ســَتَأ  ْهُرِ زائــُمَكـرُ ويٰىَبـُ

ْخم ُاجلود فال اًدِّرَتفـُ بـه مَٰوْجَّالنـــ بَإذا كنت ُحارض ُلْخُالب وال ِيهِلُ  ْهِ
 )٥(ْهُرِ آمـُ وبـاجلودِيهِ ناهِلْخُ البنع ِهِريِمَ مـن ضـِهِالَّؤُسـْيَعِافَ شَالِك

ن التنوخي ِّسَحُ عن أيب القاسم عيل بن امل,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم العلوي ومجاعة
 , أنا أبو معمر,يدَرُ أنا أبو بكر بن د,ويْحَّاين النَّمُّرئ عىل أيب احلسن عيل بن عيسى بن عيل الرُ ق:قال

 , قدم أيب عىل يزيد بن املهلب:يض قالِ أخربين خملد بن محزة بن ب, عن اهليثم بن عدي,عن العمري
 :)٦( فأدخله إليه فأنشده,بن عبد امللكوهو عند سليامن 

                                           
 .٣/١٢١٦األبيات يف معجم األدباء  ) ١(
 . ))ًبتلك ممرتيا((: يف معجم األدباء  )٢(

ِلنا لئال تقوهلا فعد((: يف معجم األدباء  )٣( ِ
((. 

ة إىل أعشى ربيعة يف رشح ديوان احلامسة للمرزوقي كذا يف األصول, واألبيات منسوب  )٤(
 يف ترمجة أعشى ربيعة, ونقل ياقوت ١٣٧, ١٨/١٣٦, ويف األغاين )٧٩٧( رقم ٤/١٧٧٧

 .ًعن ابن عساكر معزوة إىل محزة بن بيض٣/١٢١٥األبيات يف معجم األدباء 

ْعن اجلهل ناهيه وباحللم آمره((: يف رشح ديوان احلامسة  )٥( ُْ َِ ْ ِ ِ
كفى سائليه ((: ويف معجم األدباء. ))

 .))ُسؤهلم من ضمريه

 .٣/١٢١٥, ومعجم األدباء ٢١١, ١٦/٢١٠األبيات يف األغاين   )٦(

 

شعره يف سليامن بن[
 ]عبد امللك

 

 

 

 

ُوممــا نــسب إليــه يف[
 ]سليامن
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١٤٤

 ِعِ أو طائٍخطَ ساِةَطْخُ سِمن بني مهـا والـداك كالَفـةَالِ اخلَساس
 )١(ِ الرابعِكْلُ مُك نورِينِبَوعىل ج اًلثـ ثـم أخـوك أصـبح ثاَأبواك
 )٢(ِعِ ناقٍ موتِّ بسمَنظروا السبيل ماَب بعدَّلَهُبني امل َخوف َتْبّرش

 ِعِائَّهم بالـضَ وعنـدِهٰاإللـَندـع ُفـيهمَكُّ رب)٣(َالكْوَليس الذي أ
 .اًفأمر له بخمسني ألف

 أنا أبو , أنا حممد بن احلسني,هَ إسنادَّأ عيلَ وقر,ًا ومناولةًأخربنا أبو العز أمحد بن عبيد اهللا إذن
 :)٦( نا عامر الكويف قال)٥( نا عبد اهللا بن بيان, نا حممد بن القاسم األنباري,)٤(الفرج القايض

ِّيضُ للمُبَّ وهو يتأه,معةُ اجلَب يومَّهلُ بن املَيض عىل يزيدِدخل محزة بن ب  إىل ِ
 من : قال? تضحكَّمِ م: فقال له يزيد, فضحك]أ/٢٤٦[ هُمِّمَعُه تُ وجاريت,املسجد
 :)٧( فأنشأ يقول.ْلُ ق: قال.هاُمري قصصت يل األَنِذَ أْ إن,هاُرؤيا رأيت

 نـيْيَ دَتْيَضَا وقـًجَسْفـَنَ بَّعيل ازَ خـَتْنَنَ سـِامـ يف املنـَكُرأيت
 )٨(أهتــا يف املنــام كــذاك عينــير ؤيـاُ رَديت اليـومُ هياْقِّصدَف
  يا: ثم قال.هاِمثلبنا لك هبا وْمرَ قد أ:قال. اً ثالثون ألف: قال?كُنْيَ كم د:قال

                                           
 .وال يصح ))وهي عىل جبينك ((): د(يف   )١(
 :كذا رواية األصول, ورواية األغاين  )٢(

  ِعِ ناقٍوتــ مِّم بسإليكنظروا   ماَب بعدَّلَهُ بني املَ خوفَتْيّرس                   
 

 .وهو أشبه بالصواب
 .آواك): د(يف   )٣(
 .٢/٢٣٤َأبوالفرج هو املعاىف بن زكريا يف كتابه اجلليس الصالح الكايف   )٤(
 .١١/٨١بالنون وهو تصحيف, ترمجته يف تاريخ بغداد  ))عبداهللا بن بنان((: يف اجلليس الصالح  )٥(
 .قاال): د(يف   )٦(
 وفيه أن محزة دخل عىل سليامن ١٦/٢٢٤, ومها يف األغاين ٣/١٢١٦م األدباء البيتان يف معج  )٧(

 .٤/٦٨ابن عبد امللك وكذا يف هناية األرب 
 , ورواية األغاين ))ما هديت((رواية اجلليس الصالح  )٨(

   عينيلـديكرأهتا يف املنام     ؤياُ رُنفس الفدتك يا ْقِّصدَف                      
 

 

 

 

ًوله أيضا يف سليامن[
 ]ابن عبد امللك

 

 

 

 

دخوله عىل يزيد بن[
املهلــب وشــعره يف

 ]رؤيا رآها

 
 



َبيض احلنفي الشاعرَ محزة بن  َ ِ 

 

١٤٥

 ,ًةَّبُ جَثنيوا بثالؤ فجا. جتدوهناٍجَسْفَنَ بِّزَشوا اخلزائن فجيئوه منها بكل جبة خِّتَ ف,غلامن
 ِ فإذا وصلت,ابَبِ اجلِك عىل قبضَّين عمِ عاو, يا جارية: قال, اجلاريةُفنظر إليه يالحظ

 . وانرصفَباب واملالِها واجلَ فأخذ. لهِه فأنتِإىل منزل
 .َّ عيلُهَتْبَبَ وصُهَتْيَ ألقْ أي:ازَ خَتْنَ سن:هُ قول:قال القايضو

 عن −  يناَدْناَنْشُيعني سعيد بن هارون األ −دين أبو عثامن  أنش: قال,يدَرُوذكر أبو بكر بن د
 :زي قالَّوَّالت

ْ أو خم,بَّملهل اِ بنَفي يف يزيدَنَيض احلِ بِ بنَبيدة حلمزةُأنشدين أبو ع  :د بن يزيدَلَ
 )١(ِدُجـ ْلُقـَت لـذي اإلخـاء َودَ جيْأنيف اًيِلْخَستُ مــُهَ نفــسْرِؤامــــُومتــى ي
 ِدـُ عــْلُقــَ تِاءَبــِ واحلِةــــ الكرامَبعــد ٍئـــل ناِةـحـــْفَ بنُهـَ لـــَودـعـــَ يْأو أن

 ِدِ زْ تقــلِفــاةُن العـ مــِستزيدُللمــ ِهـائـ عطِلْزـــَ جَ بعـدِادةـأو يف الزي
 ِدِ فـــْ تقـــلِه عليـــهُبـــِ أقارْتَلـــِخَب ٍقَوثـــُ مٍ عـــىل أســـريِأو يف الوفـــود

ْ حمٍةــــــ رشيعِرودُأو يف و ـــــَوفُفَ َرشَباملـــ ٍةـ  ِدِ رْ تقـــلِاحـــــمِّ والرِةَّيِفْ
 )٢(يِدَّالص يِبف ِبوُشَامل ِلَالعس من ًامْعَط اُ يقوهلـــَ حـــنيُّذـَلـــَ أِ بفيـــهْمَعـــَون

 أنا أبو يعىل أمحد بن عبد الواحد ,)٣( أنا أبو بكر اخلطيب,ث بن عيلْيَأنبأنا أبو الفرج غ
 :اديَدَ قال أبو حممد اهل:بي قالَكْوَالقاسم الك نا احلسني بن ,لّ أنا إسامعيل بن سعيد املعد,الوكيل

                                           
ْتقول جد ((:  األدباءمعجميف   )١( ُ ّ, وال تصح  يف كل األبيات ))تقل(( بدل  ))تقول((, وهكذا كتبت  ))ُ

 .ألهنا جواب الرشط املجزوم ملتى, وهي معطوفة يف األبيات األربعة اآلتية
  تقول يف كل األبيات

ْاملدوف بامء ورد...  ((: يف معجم األدباء  )٢( ْ ِ
((. 

 إىل كتاب تلخيص املتشابه يف هبذا اإلسناد ٣/١٧٩٦ ابن عساكر ردوايشري الدعجاين يف كتابه م )٣(
 إسناد ١/١٥٥ مل أجد اخلرب فيه, ويف تلخيص املتشابه يالرسم للخطيب البغدادي, لكن

 جملة ُ ما كتبته عنه يف انظر,يف حتقيقه نظرإذ  سقط منه, فلعل اخلرب .للخطيب مماثل عن أيب يعىل
 .٥٩٤ ص٦١جممع اللغة العربية بدمشق مج 

 

شعره يف يزيـد بــن[
 ]املهلب

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٤٦

 ,هْتَا فعافًئيِدَا رًنْبِ تِهِحوا لبغلتَ وطر,هَ فأساؤوا ضيافتٍيض بقومِ بن بُل محزةَنز
 :)١( فقالُهْتَ رأَحني ْتَحجَفأرشف عليها فش
ــس ـــيها ليلِبِاح ــْ أدًةـ  يِرَ ذْوَا أـًنـْبِ تِ شـئتْ إنِيلُفك تهاْجـَل
ــَفت ٌسِ يـابٌ خبـزِ مـوالكٰىَتـَقد أ ــَ فتَّٰدَغ ــربْيَّدَغ ِ واص  يِ

 أنا أبو : وأبو الفضل أمحد بن احلسن بن هبة اهللا قاال,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
أنا أبو عبد اهللا احلسني  ,اخلطاب عبد امللك بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن محدان اخلطيب الشوكي

نا أ , أنا سليامن بن أمحد الطرباين,)٢(عِبن احلسني الرافقي املعروف باخلالبن حممد بن جعفر بن حممد ا
 : قال عن األصمعي,ايشَيِّ عن أيب الفضل الر,دِّربُأبو العباس يعني امل

ْ بن محَ بن عبد اهللا بكفالته مجيلُسه خالدَبَفي وحَيض احلنِقال محزة بن ب  ,انَرُ
 :)٣(فأدخل محزة عىل خالد فقال

 )٤(ِنْفـَج يف غـري َّفُد لْعَالو ُقِصاد ٍنَامَيـِرْدَ كصٌلـــِاح نٌبـِشاح
 )٥(ِّنَسِ املــُّدَ حــِهْيَ صــفحتَالَجــَو اًسامُا حـًبْضَ عـَادـا ثـم عـًنَزم

 )٧(يِنْتَعن يساري وال يميني جن )٦(نــيْتَق حلٍةـ عــن خيانــْمل تكــن
ــل ج ـــاهَنَب ــٌخَا أـ ــريمَّيل ع ــىل أهل ٌ ك ــِوع ــا ب ْ جتُشِاقَرَه ــَ  يِن

 )٨(نيْجَوس ٍ شديدٍقِزْأَوهو يف م اينـَعــَا فلــام دًكــان يب واثقــ

                                           
 .٣/١٢١٨ بإسناد خمتلف, ومعجم األدباء ١٦/٢٠٦البيتان يف األغاين   )١(

يف كتاب له مفقود, انظر موارد ابن )  هـ٤٢٢ت (هو أبو عبد اهللا الشاعر املعروف باخلالع ) ٢(
 .٢٠٣٦, ٣/٢٠٣٥عساكر 

 .)١٩٣( ٧٧  يف الرسالة املوضحة لرسقات املتنبي للحامتي األربعة األوىلاألبيات  )٣(

 . ))....صارم الوقع.....شاحب باطن ((: يف الرسالة املوضحة  )٤(

 . ))...شفرتيهوجال ....ومتى تم عاد  ((: يف الرسالة املوضحة  )٥(

 . ))..... مل يكن عن جناية ((: يف الرسالة املوضحة  )٦(

 . )) يمينيهاوال جنت... ((: يف الرسالة املوضحة  )٧(
 . يف النسخ الثالثكذا بإثبات الياء) ٨(

 

 

يافة قـــومسوء ضـ[
نزل هبـم وشـعره يف

 ]ذلك

 

 

 

 

حبس خالد بن عبـد[
]اهللا له وشعره يف ذلك

 



َبيض احلنفي الشاعرَ محزة بن  َ ِ 

 

١٤٧

 يِنـْبِجَ أَ قـالَ حـنيَيـكَّبَ لُقلت ء عظـــيمَالَ مـــن الـــبٍالءـَوبـــ
 يِّنِ سـِةَ مـن الندامـٍرْفـُ بظْعَـر ــــْأق عليــه وملٌنــي نفــسْمُلَمل ت

ٰاىفَعُ أنا امل, أنا حممد بن احلسني, إسنادهَّ عيلَأَ وقر,ًولةاَنُا ومًنْش إذِ كادُ بنِّزِأخربنا أبو الع ا َّ بن زكريَ
 :ل قالْيَمُ بن شْرضَّ حدثني الن,ارَّكَبري بن بُّ نا الز,اعيَزُ نا حممد بن حممود بن أيب األزهر اخل,)١(القايض

 ٍ بيتَبَلْخَين أْدِ أنش,ْرضَ يا ن: فقال)٢(وْرَمِ املأمون بَ املؤمننيِ عىل أمريُدخلت
 ]ب/٢٤٦: [ بن مروانِيض يف احلكمِ بِ قول ابن:ت قل.للعرب

ــَأ ٌ هاجعــةُ يل والعيــونُولـتقــ ــْمِق ــا يوم ــم أً علين ــُا فل  ِمِق
 ِمَكــــَ إىل احلَّ إالٍ وجــــهِّألي  هلـاُقلـتَ انتجعتِجوهُ الوَّأي

 ِمِبتـسَ يِ بالبـابٍيضِ بـُهذا ابن ِهِقــِادُبــا رسِ حاجْلُقــَمتــى ي
 )٣(ميَلَني سِعطَ أَّلَ حْ إذَهيهات ًالِبَتـْقُمُ قبـلُ أسـلمتُ كنتقد

 . لك عن قلبيَّقُام شَّك فكأنُّرَ د هللاِ:فقال املأمون
 يعني − ًيالِبَ وأخذت ق, أسلفتُ معناه;ًالِبَتْقُ مُبلَ قُلمتْسَ قوله أ:قال القايض

 : وقالُهَ ومنهم من أجاز,مَلَّ يف السَيلِبَ والقَنْهَّ الرَهَّرَ كْنَف مَلَّ ومن الس− ًيالِفَك
 .)٤(كِّ من حقْقِاستوث

 ,أنبأنا أبو عيل حممد بن سعيد بن نبهان
 وأبو احلسن حممد بن إسحاق , أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,ثم أخربنا أبو الفضل بن نارص

 ;هانْبَ وأبو عيل بن ن,)٥(زالبزابراهيم بن إا

                                           
 .٤٠٧, ٢/٤٠٦اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف   )١(
− ٣٩/٢٣٩ ألنه ساقه تاما يف ترمجة املأمون , أوله وآخرهيف ًطرفا من اخلرباخترص املؤلف   )٢(

 . ثمةهفانظر ,٢٤٥
 ., وهو تصحيف ))ُهيهات أدخل ((: يف اجلليس الصالح  )٣(
 . ))استوثق من حقه((: لحيف اجلليس الصا  )٤(
  ))البزاز ((مرة بلفظَّ وقد مر يف غري ما موضع من التاريخ  بزايني,))البزاز((كذا يف األصول الثالثة   )٥(

, ))الباقرحي(( يف رسم ٢/٤٨ومرة براء آخر احلروف, وقد ترجم له السمعاين يف األنساب 
 .ره يف رسم البزاز, ومل يذك ))البزاز((, وفيه  يف رسم املراجيل١١/٢٢١و

 

 
ــ[ ــرض ب ــشاد الن نإن

شــــميل لــــشعره
 ]بحرضة املأمون

 

 

 
 

رشح املعـــاىف بــن[
زكريا لبعض ألفـاظ

 ]األبيات السالفة



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٤٨

 ;أنا أبو طاهر الباقالين, )١(وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ح
 أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن مقسم , أنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان:قالوا

 :)٢( نا أبو العباس أمحد بن حييى ثعلب قال,املقرئ

ك َّ إن:و هيزأ بهس فقال له يزيد وهْبَيض يف حِاجتمع يزيد بن احلكم ومحزة بن ب
ُأل ُ ألِّينإ ,)٣(كُرْمَعَي لإ : فقال.يضِ بَبن عر ياِّ بالشٌستاذَ  ,)٤(جْسَّ النُقِصفُ وأ,لْزَ الغُّقِدَ
 . احلاشيةُّقِرُوأ

 أنا أبو : ابنا البنا قالوا)٥( وأبو عبد اهللا وأبو غالب,أخربنا أبو احلسني حممد بن حممد بن الفراء
 أخربين فليح بن ,)٦(ارَّكَبري بن بُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّخلُمل أنا أبو طاهر ا,مةِلْسُجعفر بن امل
 :إسامعيل قال

 فدخل محزة ,يْرسَ خالد بن عبد اهللا القِسة يف صحابةَبْنَكان عبد الرمحن بن ع
َقيضَه أن يُسألَ خالد بن عبد اهللا يىل ع)٧(فيَنَ احلٍيضِبن با  َ ففعل ثم التفت;اًنْيَ عنه دِ

ُ ألِّ إين فواهللاِ,كَنْيَ دَّ إيلْعَ ارف:فقال  الرمحن بن عنبسةإىل عبد  : قال.كُراين قد أغفلتَ
 فقيل لعبد .نْيَ دَّ ومن أن يكون عيل, من ذلكُثَ أحدِ األمريِةَلِدي بصْهَ ع,َّكال

 واهللا ما : فقال! ذلكَك فرتكتِنْيَ عن دَكَ سأل!?َ ماذا صنعت:ما خرجَالرمحن بعد
َيضُنه قَي أِّ عنَثِّتحدِال العجم ل وُ العربِكانت  ٍ يف يومٍيضِ بِ بنَزةَي وعن محِّ عنٌنْيَ دِ
 .اً أبدٍواحد

                                           
 .إلخ... ثم أخربنا أبو الفضل بن نارص, أنا أبو طاهر ): د(يف   )١(

 .٤٨١, ٤٨٠جمالس ثعلب   )٢(

 ).س(; واملثبت من  ))إين لعمرك((): ب, د(ويف .  ))إي لعمري ((: يف جمالس ثعلب  )٣(

ِ  ثوب صفيق)٤( َّ متني بني الصفاقة:َ ّ ْ, جيد النسجَِ َ وقد صفق صق,َّ ََ َ كثف ن:ًاقةُ َ وأصفقه ;هُجْسُ َ ْ َ
 ).ص ف ق(اللسان . احلائك

 ).س( ليس يف  ))وأبو غالب ((: قوله  )٥(

ُّمل أجد اخلرب يف مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار, وإسناد ابن عساكر يدل عليه, وقد تكرر   )٦(
 .ًكثريا يف ترمجة حكيم بن حزام, ولكن يبدو أنه يف القسم املفقود منه

 .فدخل): د(عدها يف ب  )٧(

 

 
 

ـــصنعة يف[ ـــه لل نعت
 ]شعره

 

 

 

أنفة عبدا لرمحن بن[
أن يقـيضعنبسة من 

َخالد القـرسي دينـه ْ َ
 ]ن محزةْيَمع د

 



ْ محزة ب َن احلسن بن العباس بن احلسنَ ََّ ١٤٩
  

حمزة بن احلسن بن العبناس بن احلس)*(  
بن حممد بن بن جعفر  ن عيل بن حممد بن عيل بن إسامعيل احلسني بِّنِابن أيب اجل

 .ولةَّر الدْخَ املعروف بف,حممد القايض بن أيب َٰىلْعَبو ي أعيل بن احلسني بن عيل
َيلَو ل أيب َبِاه من قَّيته إي وكانت وال,امن بن عيل بن النعامنْلَ سَ دمشق بعدَ قضاءِ

َيلَ وو.بن امللقب باحلاكمااحلسن عيل امللقب بالظاهر   . بمرصَقابةِّ النِ
ُريَ التي يف جَةَارَّ الفوَٰجرَ وأ,ايِنُ وقَمنابرو َد بدمشق مساجدَّوجد  .)١(ونْ
نشأ َ وهو الذي أ, سنة سبعة آالف دينارِّقة كلَ صدِهِكر أنه وجد يف تذكرتُوذ

 .ةَّريْخَارية املعروفة بالفَسْيَالق
 .املوكان قد سمع أبا عبد اهللا احلسني بن عبد اهللا بن أيب ك

 .سينيُابة احلَّن احلسن بن حممد النسحكى عنه الرشيف أبو الغنائم عبد اهللا ب
 ُعتَّ فود, إىل دمشقَ املسريُ أردت:ابةَّ يف كتاب الرشيف أيب الغنائم النسُقرأت
 :)٢(ديعي لهْوَ تَ وقتُ وقلت; إذ ذاك بمرصكان و, الدولةَالرشيف فخر

                                           
ْللكندي  ترمجته يف الوالة وكتاب القضاة )*( ,  خمترص تاريخ ٨٣, ذيل تاريخ دمشق للقالنيس ٥٠٠ِ

, البداية ١٣/١٨٤, الوايف بالوفيات ٩/٥٣٨, تاريخ اإلسالم ٧/٢٥٩شق البن منظور دم
, النجوم ٣/٦٦٤, املقفى الكبري )محزة بن احلسني, وهو تصحيف(, وفيه ٩/٣٤٨والنهاية 
 .٥/٣٥الزاهرة 

ْجريون )١( ِّيقع غريب حي القيمرية بني فيه حصن له باب, سمي بباب  يف دمشق ٍاسم موضع: َ ُ ُ
 وقد كشفت هيئة اآلثار اليوم عن هذا الباب, ويقع رشقي الباب − عىل اسم بانيه − جريون

ًالرشقي ملسجد بني أمية بنحو مئة مرت, وبني البابني مسجد ال يزال قائام إىل اليوم ذكره ابن . ُ
ومعجم البلدان  ,٣٢/٤١٥, و٧٢, ٢/٧١انظر . عساكر يف مواضع متفرقة من تارخيه

, طبعه جممع اللغة ))قرة العيون يف أخبار باب جريون((ُ والبن طولون كتيب باسم ,٢/١٩٩
 ., ومل يذكر فيه املواضع التي أرشت إليها من تاريخ دمشق١٩٦٤العربية بدمشق 

 .٣/٦٦٥, واملقفى الكبري للمقريزي ١٧/١٢٩البيتان يف الوايف بالوفيات   )٢(

 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته

 

 

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

ــو[ ــه أب ــال في ــا ق م
ّالغنــائم النــسابة مــن

 ]شعر



١٥٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 )١(يهـاِولُ ويٰقـىْبَ تٍمَعِن نِ مِيهِوْحـَي ومـاَ الرشيفَ اهللا مواليُأستودع
 )٢( الدنيا وما فيهاِ من أجلهُعتَّدَو ِهِديعي حلـرضتْوـَ تـَني عنـدَّإنــف

 ِّسُقِا لً وأنشدين أبيات,َّ عيلمَنعَ وأ,قمتَ فأ,قيمُ أْ أنَّقسم عيلَ أْنيَفلام سمع البيت
 :)٣(بن ساعدة اإلياديا

 )٤(ُاللَال ضـ مـا ينـٍء يشُالبِوط ُ عـىل العقـول وبـالِلنجوم اُمْلِع
 )٥(ُ واألقفـالُوابـمن دونـه األبـ ْتَغلقـُ أٍء يشَ علـمَكُالبِّاط ماذا

 )٧(ُ واآلجـالُري متـى األرزاقْدَي ٍةَنــْطِف)٦(ِضِ بغــامٌافهــم فــام أحــد
 )٨(ُلالجـ واإلُرامـ اإلكـِهـجهَوِفل ُهُ عرشـٍع سـبِ الذي من فـوقَّإال

 : بن عيل)٩( غيث بخط أيب الفرجُقرأت
ذكر يل الرشيف النسيب أن مولد الرشيف فخر الدولة أيب يعىل محزة يف املحرم 

ألول سنة أربع وثالثني سنة تسع وستني وثالثمئة وأن وفاته كانت يف شهر ربيع ا

                                           
 .))ويبليها((: يف الوايف بالوفيات )١(

 .))كأنني وقت توديعي((: يف الوايف بالوفيات )٢(

 ,٢/١١٥ هبجة املجالس البن عبد الرب من غري نسبة ,٣٢٨ املحاسن واملساوئ األبيات يف )٣(
 .٥/٣٥والنجوم الزاهرة 

 ., وهو أشبه بالصواب))ال ينال((:  وهبجة املجالسيف املحاسن واملساوئ  )٤(

 .)) األفالك ليس ينالمن دونه((: يف املحاسن واملساوئ  )٥(

; ويف هبجة ))هيهات ما أحد بغامض قدره((: بياض, ويف املحاسن واملساوئ) د(حمل اللفظة يف  )٦(
 .))هيهات ما أحد مىض ذو فطنة((: املجالس

 .))كم األرزاق((: يف املحاسن واملساوئ )٧(

; ))فوق سبع سامئه((: جالس ويف هبجة امل;))إال الذي فوق السامء مكانه((: يف املحاسن واملساوئ )٨(
 .واملحاسن واملساوئ) ب, د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))اإلكرام واآلجال((): س(ويف 

, وهو من شيوخ املؤلف, انظر معجم الشيوخ ١٤٥, وقد تقدم اسمه يف صوحدها) د(اللفظة من  )٩(
 .٣/٢١٧٦ن عساكر انظر موارد اب. مل يصل إلينا» تاريخ صور« واملؤلف يقرأ من كتابه .٢/٨٠٧

]أ/٢٤٧[

أبيات لقـس بـن[
ــاعدة  أنــشدهاس
ف يف علـمـالرشي
]النجوم

تاريخ والدته ووفاته [
 ]وسامعه احلديث



ْ محزة ب َن احلسن بن العباس بن احلسنَ ََّ ١٥١

 سمع من ابن أيب كامل يف سنة , نعم: قال? فسمع شيئا من احلديث:قلت له. أربعمئةو
 .ما علمت الإ : فقالء? فحدث بيش: قلت.سبع وأربعمئة

 : قال)٢( علقه من تاريخ املمدودي)١( ذكر أنها فيامًوقرأت بخط أيب الفرج أيض
لدولة الرشيف ويف شهر ربيع األول من سنة أربع وثالثني وأربعمئة تويف فخر ا

 .بدمشق قال غريه يوم األربعاء لعرش خلون منه

زة بن احلسن بن املفرجمح)*(  
 شْيَئ املعروف بابن أيب خِقرُدي املْزَ األَٰىلْعَأبو ي

 ,الءَ وأبا القاسم بن أيب الع,يدِدَ سمع أبا عبد اهللا بن أيب احل.بُل الكتَّالَد
 .)٣(يِجْنَشوُالب وأبا إسحاق إبراهيم بن حممد ,وسهل بن برش
 .بعَّ القرآن يف السِا عىل قراءةًبِاظَوُ م,اًا مستورً وكان شيخ, عنهُكتبت

  ه عن سببُ وسألت;اًا رديئ خطٰ وينسخ باليد اليرس,ٰ اليمنىِ اليدَوكان أقطع
 

                                           
 ).د(ليس يف  ))ذكر أنه ((: قوله )١(

تني يف  النسبوكالمها تصحيف, ألنه ال وجود هلاتني ,املعدودي): د(تقرأ يف , و)ب, س(كذا يف  )٢(
مما ((:  يف إسناد مماثل قول املؤلف)كامربدج( نسخة )أنوجور( وجاء يف ترمجة .كتب األنساب

وأظن  هـ, ٣٤٦ًصحيف أيضا ألن املسعودي تويف سنة  وهو ت;))ديسعوعلقه من تاريخ امل
ِّتاريخ املسبحي((: الصواب فيه َ يف   بإسناد مماثلًإذ أورده املؤلف أيضا; ))تاريخ املختار(( أو ,))ُ

 يف ُ قرأت: بن عيل قالِج غيثَ أيب الفرِّقرأت بخط(( بلفظ ٦٣/٤٦٦, و٤٧/٢٠, و٣٢/٣١٨
 وقد ذكر املؤلف يف ترمجة .)) بن أمحد بن إدريس املسبحيتاريخ املختار يعني حممد بن عبيد اهللا

َّ أنه مجع تارخيا لصور إال أنه مل يتمه٥٧/٣٥٣غيث بن عيل  ِ ُ  وانظر موارد ابن عساكر .ً
٣/٢١٧٦. 

, تاريخ اإلسالم ١/٣٠٨, معجم الشيوخ للمؤلف ٢/٣٥٧ترمجته يف حاشية اإلكامل  )*(
 .٣٦٤, ٣/٣٦٣,  توضيح املشتبه ١١/٦١١

واملثبت مما ترجم له املؤلف يف األجزاء التي مل تطبع يف . وهو تصحيف ))البرشجيي((): د(يف  )٣(
 .١٠/٥٥٧, وتاريخ اإلسالم ٤/١٦٠املجمع بعد, وترمجته يف خمترص ابن منظور 

 

 

ـــاريخ[ ـــه يف ت وفات
 ]دودياملم
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١٥٢

 هبا َيءِ جٍالِا من مجًطارِ قَّ وأن,)١(ونْريَ جِةَارَّوَف عند ُاهَبِ فذكر يل أنه كان يف ص;هِ يدِقطع
 ُفْرَ حِفوقع عىل يده ْتَها فسقطِمدُ بني عُ فدخل القطار,ارةَّوَحتى ترشب من الف

 .ْتَ فذهبٍرصاصة
 أنا أبو حممد عبد الرمحن بن ,ء أنا أبو القاسم بن أيب العال,نَ بن احلسُ محزةٰعىلَأخربنا أبو ي

 نا إبراهيم بن ,)٢( عليهًيس قراءةُلُرة األطرابَدْيَليامن بن حُثمة بن سْيَ أنا خ,عثامن بن القاسم بن أيب نرص
 عن , عن أيب صالح, عن األعمش,احَّرَيع بن اجلِكَ أنا و,ار أبو إسحاق بالكوفةَّصَعبد اهللا العبيس الق

 : قال رسول اهللا :ري قالْدُ اخلٍأيب سعيد
ا ما ًهبَ ذٍدُحُ أَلْثِق مَنفَكم أَ أحدَّ لو أن, فوالذي نفيس بيده,وا أصحايبُّبُسَال ت((

 .))هَيفِصَهم وال نِحدَ أَّدُ مَكَدرَأ
فن يوم اخلميس بعد صالة الظهر ُ ود, اخلميسَش ليلةْيَ بن أيب خٰ أبو يعىلِّويفُت

 . يف مقابر باب الفراديس,ئةمِ وثالثني ومخسٍ سنة أربع, صفرَخْلَس

خِمزة بن حاشر)*(  
  اهلاشميٰىلْعَأبو ي
ص عمر بن صالح بن عثامن  عنه أبو حفٰ رو.حدث عن عبد اهللا القشريي

 .اينَيَدَاجل
 أنا أبو عيل احلسني بن أمحد بن املظفر بن أيب , أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن حممد)٣(أنبأنا

                                           
 . من هذا اجلزء)١(حاشية  ١٤٩ص ))جريون ((انظر تعريف  )١(

واحلديث أخرجه . ٣/١٨٤٧, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر يف كتابه فضائل الصحابة )٢(
 عن ,َّ املظفر حممد بن أمحد بن حامد التميميَأيب عن )٣٨٥٩( ١٤/٦٩ البغوي يف رشح السنة

 ١/٣٠٨  وذكره املؤلف يف معجم الشيوخ., بهعبد الرمحن بن عثامن بن القاسم بن أيب نرص
 .َّحديث متفق عىل صحته, وهو  باإلسناد نفسه)٣٦٧(

 ٣/٢٨٩  لسان امليزان,٣/٢٢ اإلكامل البن ماكوال ترمجته يف )*(

 .أخربنا): د(يف  )٣(

 

 

 

 
 
ال«روايتــه حلــديث [

 ]ّتسبوا أصحايب

 ]تاريخ وفاته[
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 ] عنهعنهم ورووا

 

 
 



ْمحزة بن  َخراش, أبو يعىل اهلاشميَ ِ 

 

١٥٣

 أنا أبو نرص عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر بن −  سنة ستني وأربعمئة−  املالكيُة الفقيهَيصِرَح
 نا أبو حفص عمر بن صالح بن عثامن , أنا عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد من كتابه,)١(ّيِّرُأيوب امل

 اهلاشمي )٣(اشَرِخ نا أبو يعىل محزة بن , سنة عرشين وثالثمئة)٢(اَيَدَ جِاين بقريةَيَدَ اجلّيِّرُبن عامر املا
 :قال

ريي َشُ اهللا القُ به عبدَّ فمر: قال,همَ أصغرُ وكنت,اً ولدَ عرشةَكان أليب بضع
 , عىل رأيسُهَ يدَحَ فمس. ابنيِك برأسَ يدْحَ امس: فقال له, عليه السالمَّ فرد,م عليهَّلَفس
 بن مالك ُ أنسثنيَّ حد:رييَشُ فقال الق. ابني هذاِدِ أف: فقال له أيب,كةَا يل بالربَعَود
 : قال.))ةَّ اجلنِنا من طعامْمِعْطَ أَّاللهم((: ه وهو يقولُ فسمعت َّ النبيُ أصحبُ كنت:قال
ٍريَ طِيت بلحمُفأ ِه وحيُّحبـُ تْنَنا بمِتْ ائَّاللهم(( :ضع بني يديه فقالُ فو,ّيِوْشَ مْ  ُّبُ وحي,كُّبُ
ِك وحيَّنبي  ْنِ فاستأذ: بن أيب طالب بالباب قالُّ فإذا عيلُ فخرجت:قال أنس. ))كُّه نبيُّبُ
 فإذا ُ فخرجت: قال أنس. ذلكَ مثل ِّ من النبيُ فسمعتُ فقعدت, لهْنَفلم آذ. )٤(يل

 − اً ثالث: أنه قالُبِ أحس:اينَيَدَ قال أبو حفص اجل−  لهْنَني فلم آذَنَ فاستأذ, بالبابٌّعيل
 ُ يا رسول اهللا جئت: قال?))ّ يا عيلَ بكَأَّطَما الذي ب(( : ُّ فقال النبي,ينْفدخل بغري إذ

 ُهللا ملا سمعت يا رسول ا: قال?))هَتْبَمل حج, سَنَيا أ(( : قال.بني أنسَجَ فحَألدخل
ال ((:  ُّ النبي]ب/٢٤٧ [ فقال.كون لهت من قومي فٌ رجلَيءِجـَ يْ أنُ أحببتَالدعوة
 .)) سواهمْضِبغُ ما مل يِهِ قومُةَّ حمبَ الرجلُّترض

                                           
 .٣/١٨٦٢انظر موارد ابن عساكر . يف كتاب له املعروف بابن أيب نرص اجلبان )١(

َجديا   )٢( ْوهم يسموهنا اآلن جديا: من قر دمشق, قال ياقوت: −فتحتني وياء وألف  ب–ََ ِ ّ َ  معجم البلدان .ُ
ْالصواب جديا بكرس اجليم: ١/٢٦٤ ابن األثري يف اللباب  وقال.٢/١١٥   وموقعها اليوم يف.اهـ. ِ

 .ّ, وعدها من القر الداثرة٢٠٠, ١٩٩ ذكرها األستاذ كرد عيل يف غوطة دمشق أرايض جوبر;

أنه ب يقطع يف الكتاب  الدقيق الرتاجمتسلسلبحاء مهملة, و ))حراش((: يف األصول الثالثة  )٣(
 ٣/٢٢  وكذا هو يف اإلكامل,»محزة بن احلسن« فقبله جاءت ترمجة  باخلاء املعجمة, ))خراش((

 .٣/٢٨٩  ولسان امليزان٢/١١٥ ومعجم البلدان

 .فليستأذن يل): د(يف  ) ٤(

 
 

 

دعــــاء عبــــداهللا[
القشريي لـه بالربكـة
]وإفادته منه بحديث

 



١٥٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

مزة بن سعيد بن عبد امللكح)*(  
 .بن مروان بن احلكم األموي له ذكرا

مزة بن حمزةطالب بن ح)**(  
 جي القايضِبْنَأبو احلسني امل
 سمع بدمشق عبد الوهاب الكاليب

 .رو عنه أبو مسلم حممد بن عيل بن حممد بن طلحة األصبهاين

( بن إمساعيل)١(مزة بن طاهرح***(  
 بن جعفر بن )٢( بن أمحد بن إسامعيل بن حممد بن إسامعيلالنقيب ابن احلسني

سيني ابن ابن عم ُ أبو احلسن احل,حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب
 .له ذكر. )٣(حمسن

 تويف يوم اجلمعة لست عرشة ليلة )٤(بلغني أن الرشيف أبا احلسن محزة بن طاهر
 .مئة خلت من صفر سنة إحد ومخسني وأربع

مزحبن احلسني بن أبي بكر بن عبد ا ة بن عبد ا)****(  
 . الفقيه األديب الشاهد,ِيسُلُرابْطَأبو القاسم ابن الشام األ

                                           
 .٢٨ُ يف معجم بني أمية من هنا الدكتور صالح الدين املنجدنقل ترمجته  )*(

 .٦/٢٩٤٤ترمجته يف بغية الطلب  )**(

 ).ب, د(, واملثبت من  ))محزة بن أيب طاهر((): س (يف ) ١(
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )***(

 ).د(ليس يف ) بن حممد بن إسامعيل: (قوله ) ٢(

 . ))ابن((كذا يف األصول الثالثة, بتكرار   )٣(

 .ظاهر): د(يف  ) ٤(
 .٧/٢٦١مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر سو خمترص هذا التاريخ البن منظور  )****(

 

 

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 
 ]نسبه[

 
 ]تاريخ موته[



 , أبو القاسمَ محزة بن عبد اهللا بن احلسني

 

١٥٥

س عن أيب بكر يوسف بن القاسم ُلُرابْطَث هبا وبأَّقدم دمشق وحد
 بن ِّ وأيب القاسم عبد الوهاب بن عبد اهللا البغدادي وأيب طالب عيل,يِجَانَيَامل

 والقايض أيب نرص حممد بن حممد ,احلسن بن إبراهيم بن سعد التميمي احلميص
ن أمحد بن حممد بن ذكوان  وأيب طاهر حممد بن سليامن ب,يسابوريَّبن عمرو النا

 وأيب حفص عمر ,ويْحَّ النهْيَوَ وأيب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خال,داويْيَّالص
 ,ويسُلُد بن يعقوب القَّ وأيب يوسف يعقوب بن مسد,اسانَرُبن عبيد اهللا بن خا

 وأيب ,اريَبْوذُّ وأمحد بن عطاء الر,وأيب احلسن حممد بن أمحد بن طالب البغدادي
 وأيب بكر عبد اهللا بن احلسني بن حممد بن ,أمحد بن صالح املقرئ البغداديبكر 
  .رةَدْيَح

 ,انَّوأبو نرص بن اجلب, انَّيِئاَّنِوعيل وإبراهيم احل, )١(انَوْرَرو عنه عيل بن أيب ز
 ,ميَلُّ وعيل بن اخلرض الس,ويَرَ وعبد الواحد بن جربيل اهل,ّيَوُوعيل بن أمحد بن ح

َرصَني بن أمحد بن صوعيل بن احلس ْٰ,واملسلم بن عبد ,ادَّ وأبو بكر حممد بن عيل احلد 
 وأبو القاسم عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن أيب ,يسُلُرابْطَالواحد بن عمرو األ

 وأبو القاسم خلف بن , وأبو عيل األهوازي,اعيَضُ والقايض أبو عبد اهللا الق,العيش
 وأبو عبد اهللا حممد بن عيل ,ني بن الرتمجان الصويف وأبو احلس,يفْوَأمحد بن الفضل احل

  .بن حممد بن صالح املطرزا
 أنا محزة ,ميَلُّ أنا عيل بن اخلرض بن سليامن الس, أبو القاسم عبد املنعم بن عيل بن أمحد)٢(أنبأنا

 نا أمحد بن صالح املقرئ −  قدم علينا دمشق− يس الشاهدُلُرابْطَبن عبد اهللا بن احلسني األا
 نا األوزاعي ,بَصعُ نا حممد بن م,بيد بن ناصحُ نا أمحد بن ع,ويْحَّ نا أمحد بن احلسن الن,سُلُرابْطَبأ

                                           
 جـاء يف ٤/١٩٤واإلكـامل ) ب, س(, بالقاف, وهو تصحيف, واملثبـت مـن ))زرواق((): د(يف  )١(

ان الدمشقي احلافظ َوْرَعرف بابن أبى زعىل بن احلسن بن ميمون بن بكر بن قيرص الربعي ي((: حاشيته
, وتـذكرة ٩/٥٥٦; وترمجته يف تـاريخ اإلسـالم ))املقرئ, حدث عن عبد الوهاب بن حسن الكاليب

 ).٩٩٨( رقم ٣/١١٠٨احلفاظ 
 .أخربنا): د(يف  )٢(

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 

 

 

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٥٦

 : قال رسول اهللا : قال)١(ة بن قيسَّيِطَ عن ع,حولْكَ نا م,عبد الرمحن بن عمرو
 َّ وعزَّ من اهللا جلٌ فإهنا نعمة, يف دينهَّ وجلَّ من اهللا عزٌعظةْوَ جاءته مٍام عبدُّأي((

  اهللاَُ ويزداد,ًامْ هبا إثَ ليزداد, من اهللاًةَّجُ حْتَ كانَّ وإال,رْكُها بشَلِبَ قْ فإن, إليه)٢(ْتَسبق
  .))اًطْخُ س)٣(هبا

ن سليمانمزة بن عبد اهلل بح)*(  
 يداويَّيمة الصِرَابن أيب ك

َّحببيد بن ُحدث عن ع   . رو عنه ابنه حممد بن محزة.ييلَبُ اجل)٤(انِ
 أنا ,رْقَّ عن أيب طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الص,ديْنَقْرَ عىل أيب القاسم بن السمُقرأت

 , نا أيب, أنا أبو يعىل عبد اهللا بن حممد بن محزة,يعُأبو حممد احلسن بن حممد بن أمحد بن حممد بن مج
َّحببيد بن ُ نا ع,حدثني أيب محزة بن عبد اهللا  عن ,رَدْنُوغ  عن عبد اهللا بن عمر, نا إسامعيل بن عياش,انِ

  :قالأنه   عن رسول اهللا , عن ابن عمر, عن نافع, وموسى بن عقبة]أ/٢٤٨ [)٥(زياد بن سمعان
                                           

عطية بن ((  بلفظ:٢٠٥, ٤١/٢٠٤ قد ذكره املؤلف يفو, ))عطية بن قيس(( كذا يف األصول الثالثة) ١(
  ومكحول: قلت. بن ناصح, به عن أمحد بن عبيد, عن مشاخيه, وساق اخلرب بأطول مما هنا,))ْرسُب

 عن عطية بن ً أيضا, ويروي٤٨/٥٩  يف ترمجته يذكر املؤلف التابعي كام عطية بن قيسيروي عن
 حيث ٤/٥٠٩اإلصابة , و١٤٣, ٢٠/١٤٢ يف هتذيب الكامل  يف ترمجته املازين الصحايب كامْرسُب

 ٢/٤٠٧ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعامل  ً أيضا احلديث وأخرج;ق احلديث نفسهسا
 وأبو نعيم يف احللية ً أيضا,))عطية بن برس(( وفيه ; عن أمحد بن احلسن النحوي, به)٥٣٠(رقم 
 واهللا .لعله هو الصواب, ف ))رسبعطية بن ((: ً وفيه أيضا; بإسناده عن حممد بن مصعب, به٦/١٣٦
 .مأعل

 .»سيقت«: يف الرتغيب البن شاهني) ٢(
 ).د( اللفظة من سقطت )٣(
 .ة له فيام بني يدي من مصادر, وله ذكر يف اإلسناد يف كتب احلديثد ترمجمل أج )*(

  .٨ و٤٥/٦ وترمجته يف )د, ب( واملثبت من ,))انحيعبيد اهللا بن ((): س(يف  )٤(

 . وسوف يشري املؤلف إىل صوابه بعد أسطر,ضبة) ب(يف  )) غندر((كذا يف األصول, وفوق  )٥(

 

أيـام«روايته حلديث [
 ]»عبد جاءته موعظة

 

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 



 عمر بن اخلطابَ محزة بن عبد اهللا بن 

 

١٥٧

 َقَ أطلْ وإن,هاَكَها أمسُها صاحبَدَ تعاهْ إن,ةلَّقَعُ املِ اإلبلِلَثَكم القرآن ُلَثَإنام م(( 
  ))ْتَعنها ذهب

 .هللا بن زياد بن سمعان وعبد ا: والصواب, كذا قال

بن عمر بن اخلطابمح زة بن عبد ا)*(  
 بن ِّيِدَاح بن عَزَ رط بنْرُاح بن عبد اهللا بن قَيِ بن رَّٰزُيل بن عبد العَفُابن ن

 .ينَدَ املّيِوَدَارة القريش العـَمُ أبو ع,كعب
 . وعائشة,حدث عن أبيه

 واحلارث بن ,انَّيِهرُّالز  اهللا وحممد ابنا مسلم بن شهابُ عنه عبدٰوَر
بيد اهللا بن أيب ُ وع,ليمُفوان بن سَ وص,ئبِ أيب ذِ ابنُ خال,عبد الرمحن

بيدة بن عبد اهللا بن ُ وأبو ع, موالهم)٢(ميْيَّني التوعتبة بن مسلم املدي, )١(جعفر
  .ة األسديَعْمَز

 .اًيحِمَستُة مَّميُلفاء بني أُ خِد عىل بعضَفَوو
 وأبو سعد حممد بن عيل بن , أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 نا يعقوب بن , أنا عبد اهللا بن جعفر,ل أنا أبو احلسني بن الفض: قاال,ّميُتْسُّحممد بن جعفر الر
 , بن أسدَّٰىلَعُ نا امل,)٣(سفيان

                                           
, اجلرح والتعديل ٣/٤٧, التاريخ الكبري ٧/٢٠١ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد  )*(

, اجلمع بني رجال ٧٣, مشاهري علامء األمصار ٤/١٦٨, الثقات البن حبان ٣/٢١٢
, الوايف بالوفيات ٣/٣٩,  تاريخ اإلسالم ٧/٣٣٠ هتذيب الكامل ١/١٠٥الصحيحني 

 ., تعجيل املنفعة٢١٦لتهذيب , تقريب ا١/٤٩٠, هتذيب التهذيب ١٣/١٧٤

 .٤٤/١٨٢وترمجته يف ) ب, س(, واملثبت من  ))عبيد بن جعفر((): د(يف  ) ١(
, ٧/٢٩٦التميمي, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته يف الثقات البن حبان ): د, س(يف  ) ٢(

 .٣/٥٣,  وهتذيب التهذيب  ١٩/٣٢٣وهتذيب الكامل 
 .١/٣٧٠املعرفة والتاريخ   )٣(

 

إنـام«روايته حلديث [
ــل ــرآن كمث ــل الق مث

 ]»ّاإلبل املعقلة

 

 
 ]نسبه[

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٥٨

 أنا أبو احلسن عيل بن احلسن بن ,يلِقَح وأخربنا أبو طالب عيل بن عبد الرمحن بن أيب ع
ْ نا مح,)٢( أنا أبو سعيد بن األعرايب,اسَّ أنا أبو حممد بن النح)١(احلسني واسمه  −اق َّدان بن عيل الورَ

 , بن أسدَّٰىلَعُ نا م− دحمم
عن محزة بن عبد  − أخي الزهري  − عن عبد اهللا بن مسلم ,عامن بن راشدُّ الن)٣( عن,نا وهيب

 :اهللا قال
 ,سألونَ تَ الشامُتيتمَ أ: عمرُمنا املدينة قال لنا ابنِدَ فلام ق,نا إىل الشام نسألْجَخر

 −  بالرجل: وقال يعقوب−  بالعبدُسألة املُما تزال(( : يقول اهللا َ رسولُ سمعتِّا إينَمَأ
 .))مْحـَ لْنِم((: )٤(زاد يعقوب ))ةَعْزُى اهللا وما يف وجهه مَقْلَحتى ي

 وأخربين أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد ,)٥(يِيْوُريِّار بن حممد الشَّكتب إيل أبو بكر عبد الغف
 أنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل , عنه)٧( بن عبد اهللا الزيني)٦(شُغْزُ وأبو منصور ب,بن حبيبا

                                           
 .أنا أبواحلسن عيل بن عيل بن احلسني بن احلسني): د(يف  ) ١(
 ).٥٨٣( رقم ١/٣٠٥معجم ابن األعرايب   )٢(

 .ومعجم ابن األعرايب) ب, د( وهو تصحيف, واملثبت من  ))عن (( بدل  ))بن ((): د(يف  ) ٣(
 .يعني زيادة يعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ  )٤(

, ٧/٤٦٦وكذا يف معجم الشيوخ, و املثبت من األنساب  ))لشريويا((: يف األصول الثالثة  )٥(
َّ, وكلهم نص عىل ضم الراء, وإثبات ياء ٢/٢٢٤, واللباب ٥٦٢, ٣/٥٦١وإكامل اإلكامل  ُّ

٢/٨٢٢ولكن ابن حجر يف التبصري . ُوبضم الراء ال تلفظ إال بياءين أوالمها بالكرس. أخر 
 .وتبعته حمققة معجم الشيوخ ))او بدل الزايوبو ((: وقال ))ِّالشريزي((أورده بعد 

ُ براء بعد الباء املوحدة, وهو تصحيف, وهو أبو منصور بزغش بن  ))برغش((: يف النسخ الثالث  )٦( ْ ُ
عبد اهللا الرومي, عتيق أيب جعفر أمحد بن حممد البغدادي, انظر ترمجته يف املخترص املحتاج إليه 

, وتاريخ )١٦٥٢( رقم ٢/٤٥٧ملة لوفيات النقلة , والتك١/٢٦٤من تاريخ ابن الدبيثي 
 ولسان امليزان ,٩/٢١٢ وتوضيح املشتبه ,١٠/١٢٧, والوايف بالوفيات ١٣/٤٦٦اإلسالم 

٢/٢٧٦. 

, ومل أجد نصا يضبطه, ومل تذكر هذه النسبة يف مصادر ))الزينبي((): د(, ويف )ب, س(كذا يف   )٧(
 .))الرومي((ترمجته, ولعله تصحيف عن 

 

 

 
 

روايتـــه حلـــديث[
مــــاتزال املــــسألة«

 ]بالعبد

 

 

 



 عمر بن اخلطابَ محزة بن عبد اهللا بن 

 

١٥٩

 أنا ,)١( نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم,ّمَ نا أبو العباس حممد بن يعقوب األص,رييفَّبن شاذان الصا
 ُ سمعت: محزة بن عبد اهللا يقولُسمعت:  عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال, عن الليث,عيبُ وش,أيب

 : اهللا ُسول قال ر:عبد اهللا بن عمر يقول
 .))مْحـَ لُةَعْزُ مِ ليس يف وجههِ يوم القيامةَ حتى يأيت,سألَ يُ الرجلُما يزال((

 كذلك ْمُ فبينام ه,ذنُ األَصفِ نُقَ العرَغُبلَنو حتى يْدَ الشمس تَّإن((: وقال
  ثم حممد ; كذلكُ فيقولٰ موسىا ثم يأتو. ذلكَ صاحبُ لست: فيقول;استغاثوا بآدم

ْ حي,اًا حممودًقامَ اهللا مُبعثهَ يٍ فيومئذ,ةَّة اجلنَقْلَ بحَيش حتى يأخذْمَ في,بني اخللق  ُه أهلُدَمَ
 .))همُّلُع كْمَاجل

 نا أبو ,أبو القاسم بن حبابة, أنا )٢( أنا أبو حممد الرصيفيني,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 عن محزة بن عبد , احلارث بن عبد الرمحن عن, أنا ابن أيب ذئب,دْعَ نا عيل بن اجل,)٣(القاسم البغوي

 ; فأبيت,ين بطالقهاَرَ فأم,هاُهَ وكان أيب يكر,هاُّبِحُ أُ كنتٌ كانت حتتي امرأة: عن أبيه قال,اهللا بن عمر
 :  فقال رسول اهللا  اهللا ِ ذلك عمر لرسولَرَفذك

 .))هاْقِّلَ ط, اهللاَيا عبد((
 أنا أبو , أنا أبو جعفر بن املسلمة:ا قاالَّنَيى ابنا الب وأبو عبد اهللا حي,أخربنا أبو غالب أمحد

 : اهللا بن عمرِ عبدِ قال يف تسمية ولد,)٤(ارَّبري بن بكُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّطاهر املخل
                                           

انظر . , أو يف كتاب أدب القضاة٢/٨٣٧ ابن عساكر موارديف جزء له ذكره الدعجاين يف   )١(
واحلديث أخرجه . ً يف ترمجته أيضا١٢/٥٠١ يف ترمجته, وسري أعالم النبالء ٢/٤٦٧التحبري 

 عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم, به) ٢٣٧٧( رقم ٣/٧٤النسائي يف السنن الكرب .
 الطحاوي يف مشكل اآلثار يف باب بيان مشكل جواب − مع احلديث الثاين −وأخرجه بتاممه 

 رقم ٢/٥٩٧, وابن خزيمة عن ابن عبد احلكم, به, يف كتاب التوحيد ١/٤٥٠ رسول اهللا 
 .باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة أول الشفاعات) ٣٤٩(

 ).د(ليس يف ) أبو حممدالرصيفيني: (قوله ) ٢(

وانظر موارد ابن عساكر .  عن عيل بن اجلعد, به٢٧٦٢ مسند ابن اجلعد رقم أخرجه البغوي يف  )٣(
٢/٢٩٠. 

 .يف مجهرة نسب قريش, وهو القسم املفقود منه  )٤(

 

 

ـــسابق[ احلـــديث ال
برواية أخر[ 

 

 

 

 

 

روايته حلـديث ابـن[
عمـــر عـــن طـــالق

 ]زوجته
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١٦٠

ِمح:  ومحزة بن عبد اهللا,بيد اهللا بن عبد اهللاُع  .دَلَ وّمُ سامل أُّمُهام وأُّمُ وأ;مْلِل عنهام العُ
 أنا أبو طاهر : وأبو العز ثابت بن منصور قاال,أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك ناأخرب

 ,احلسني حممد بن احلسن  أنا أبو: قاال−  وأبو الفضل بن خريون:زاد عبد الوهاب −أمحد بن احلسن 
 : )١( نا خليفة بن خياط قال, نا أبو حفص عمر بن أمحد,أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن إسحاق
ُمحزة بن عبد اهللا بن عمر أل  .امرةُ أبا عٰكنىُ ي]ب/٢٤٨[, دَلَ وِّمِ
 نا أمحد بن ه,َويُّ أنا أبو عمر بن حي, عن أيب إسحاق الربمكي,اَّقرأت عىل أيب غالب بن البن

 : اهللا بن عمرِ عبدِيف تسمية ولد  قال)٢( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف
  وأمهم أم ولد)٤( ومحزة)٣(د اهللايبُوسامل وع

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممدْه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع
 :ة من تابعي أهل املدينةني قال يف الطبقة الثا,)٥( نا حممد بن سعد, نا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد

 .ريْهُّ وقد رو عنه الز,امرةُ أبا عٰنىكُ وي,محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
محد نا أأ ْه,َويُّيَنا أبو عمر بن حأ ,هريْوَ عن احلسن بن عيل اجل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت

 ,مْهَ نا احلسني بن الف,بن معروفا

                                           
 .٢٤٦طبقات خليفة   )١(

 .٧/١٣٣يف الطبقات الكبري   )٢(

مما , و٧/١٣٣, وهو تصحيف, واملثبت من الطبقات الكبري ))وعبد اهللا((: يف النسخ الثالث  )٣(
ً نقال عن ابن سعد ٤٤/٢٨٥أورده املؤلف للخرب نفسه يف ترمجة عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر 

ًوقد تقدم قبل أسطر عن الزبري بن بكار, أن سالـام وأخاه عبيد اهللا ومحزة أمهم أم ولد;  . ًأيضا ِ

ُوالذي يقطع بأنه عبيد اهللا ال عبد اهللا, أن أم عبد اهللا صفية بنت أيب ع َُّ . بيد ثقفية, وليست بأم ولدَّ
 .١٠/٤٣٨انظر ترمجتها يف الطبقات الكبري

 ٧/٣٣١ وهتذيب الكامل 

 .وحملها بياض) د(سقطت اللفظة من  ) ٤(
, وقد أورد ابن سعد )١( حاشية ٨كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده انظر ما مىض ص  )٥(

 .٧/٢٠١كتاب الطبقات الكبري  ًاخلرب أيضا يف

 

تسمية أوالد ابن عمر[
ــــسب يف مجهــــرة ن

 ]قريش

 

ـــة يف[ ـــد خليف وعن
 ]طبقاته

 

وعند ابـن سـعد يف[
 ] الكبريطبقاته

 

وعنــده يف طبقاتــه[
 ]]الصغري

 
 



 عمر بن اخلطابَ محزة بن عبد اهللا بن 

 

١٦١

 , نا احلارث بن أيب أسامة,بَّالَوب سليامن بن إسحاق بن اخلليل اجلرئ عىل أيب أيُح قال وق
 :اً قال يف الطبقة الثانية أيض,)١(د بن سعد نا حمم:قاال

 ; سامل بن عبد اهللاُّمُ وهي أ,دَلَم وُه أُّمُ وأ,محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
 . احلديثَ قليلً وكان ثقة,هريُّ عنه الزٰ وقد رو,امرةُ أبا عٰكنىُ يُوكان محزة

 واملبارك , أنا أمحد بن احلسن,ارص ثم حدثنا أبو الفضل بن ن,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
 وحممد بن :زاد أمحد − أنا عبد الوهاب بن حممد : قالوا–  واللفظ له−  وحممد بن عيل,بن عبد اجلبارا

 :)٢( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال– احلسن
 سمع , سمع أباه,ينَ املدويَدَمحزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش الع

 .)٣( وهو والد عمر بن محزة;منه الزهري
ْ أنا محْه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّالَني به أبو عبد اهللا اخلَهَيف نسخة ما شاف  : قالًد بن عبد اهللا إجازةَ

 :)٤( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَوأنا احلسني بن سح 
 عنه ٰوَ ر, عن أبيهٰوَ ر;امرةُ أبا عٰكنىُ ي,ن عبد اهللا بن عمر بن اخلطابمحزة ب

  وعبيد اهللا بن,ليمُ وصفوان بن س, واحلارث بن عبد الرمحن, وأخوه عبد اهللا,هريُّالز
  سمعت أيب يقول ذلك. جعفر)٥(]أيب[

 أنا أبو بكر أمحد بن , أنا أبو بكر الصفار,أخربنا أبو جعفر حممد بن أيب عيل اهلمداين يف كتابه

                                           
 .٧/٢٠١طبقات الكبري كتاب ال )١(

 .٣/٤٧التاريخ الكبري  )٢(

مل أجد : ُقلت. ))وهو والد عباد وعبد الواحد((: ٣/٤٧كذا يف األصول, ويف التاريخ الكبري  )٣(
ًحلمزة املذكور ابنني هبذين االسمني, ولعل يف تاريخ البخاري سقطا يف هذا املوضع, فسقط منه 

 بن العوام, وبقيت منها هذه العبارة; فعباد وعبد الواحد صدر ترمجة محزة بن عبد اهللا بن الزبري
 .مها ابنا محزة بن عبد اهللا بن الزبري كام يف كتب الرتاجم

 .٣/٢١٢اجلرح والتعديل  )٤(

 وترمجة عبيد اهللا بن أيب جعفر يف املجلدة ٣/٢١٢ما بني املعقوفني من اجلرح والتعديل  )٥(
٤٤/١٨٢. 

 

 

يشء من ترمجته عند[
ابن سـعد يف طبقاتـه

 ]الكبري
 

 

وترمجته يف التـاريخ[
 ]الكبري للبخاري

 
ويف اجلرح والتعديل[

 ]البن أيب حاتم
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١٦٢

 : قال)١( أنا أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم,عيل احلافظ
 أخو ;امرة محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القريش العدوي املدينيُأبو ع

 سمع أباه أبا عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ;دَلَم وُا أًهام مجيعُّمُسامل وأ
 عنه أبو بكر حممد بن مسلم ٰوَ ر; ِّ النبيِعائشة زوج عنه وعن ٰوَر; و)٢(العدوي

تبة بن ُ وع,ريشُسلم بن شهاب القُ وأخوه أبو حممد عبد اهللا بن م,هريُّبن شهاب الزا
 وعبد اهللا بن حبيب بن أيب , بن أيب جعفر القريش املرصي)٤(د اهللاي وعب)٣(مسلم التيمي
 .مر بن محزةُو والد ع وه.يثيَّ وأبو عمرو بن محاس الل,ثابت األسدي

 :يث اجلوهري قالَّ حاتم بن اللُ سمعت:أخربنا أبو العباس حممد بن إسحاق الثقفي قال
 : قال– برييُّ يعني الز− ب بن عبد اهللاَصعُ مُسمعت

 . أبا عامرةٰكنىُ وكان محزة ي.اً أيضٍ ساملّمُه أّمُكان محزة بن عبد اهللا أ
 أنا عبد , أنا مسعود بن نارص السجزي,بو الفضل املقديس أنا أ,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :)٥( أنا أمحد بن حممد بن احلسني قال,امللك بن احلسن
 وهو والد ,امرة القريش العدوي املدينيُ أبو ع,محزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

 . والتعبريبيد اهللا بن أيب جعفر يف العلم والزكاةُ وع,هريُّ عنه الزٰوَ ر; سمع أباه;عمر
 أنا : وأبو احلسن مكي بن أيب طالب قاال,أخربنا أبو سعد إسامعيل بن أمحد بن عبد امللك

 نا , أخربين أبو أمحد عيل بن حممد بن عبد اهللا املروزي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ,أمحد بن عيل بن خلف

                                           
ُطبع املوجود منه يف جزء بتحقيق يوسف بن حممد . , وهذا إسنادهيف كتابه األسامي والكنى )١(

 .٣/١٧٧٨وانظر موارد ابن عساكر . وليس بني يديهـ ١٤١١الدخيل, املدينة املنورة, عام 
 .املديني أخو سامل: هنا) د(زادت  )٢(
الكامل وصدر هذه الرتمجة, و هتذيب ) ب(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))التميمي((): د, س(يف  )٣(

 . ومصادر ترمجته١٩/٣٢٣

 .وصدر هذه الرتمجة) ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))د اهللاوعب((): س(يف  )٤(
رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي )٥(

 .)٢٧٢ (٢١٠, ١/٢٠٩ ))صحيح البخاري

 

 

ترمجته يف األسـامي[
 ]والكنى للحاكم

 
 

 

 

 

د مــــصعبوعنــــ[
 ]الزبريي

 

وعند الكالباذي يف[
ــــحيح ــــال ص رج

 ]البخاري

 



 عمر بن اخلطابَ محزة بن عبد اهللا بن 

 

١٦٣

 :)١(سعيد يقوليى بن  سمعت حي:يني يقولِدَ عيل بن املُ سمعت:حممد بن عثامن بن أيب شيبة قال
 , وأبو سلمة بن عبد الرمحن,بِّسيُ سعيد بن امل: عرشافقهاء أهل املدينة اثن

 ]أ/٢٤٩ [ ومحزة بن عبد اهللا بن عمر, وسامل بن عبد اهللا بن عمر,والقاسم بن حممد
, وبالل بن عبد اهللا بن بيد اهللا بن عبد اهللا بن عمرُوع, )٢(وزيد بن عبد اهللا بن عمر

 , وخارجة بن زيد بن ثابت,يصة بن ذؤيبِبَ وق,ان بن عثامن بن عفانَبَوأ, )٣(عمر
 .وإسامعيل بن زيد بن ثابت

 وثابت , أنا أبو احلسني بن الطيوري:خي قاالْلَ وأبو عبد اهللا الب,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 أنا ,ا عيل بن أمحد بن زكريا أن, أنا أبو العباس الوليد بن بكر, أنا احلسني بن جعفر:دار قاالْنُبن با

 :)٤( حدثني أيب أمحد قال,صالح بن أمحد بن صالح
 . ثقةٌّ تابعيٌّينَدَ م, عبد اهللا بن عمرمحزة بن

 : قالوا, وأبو الدر ياقوت بن عبد اهللا, وأبو القاسم بن السمرقندي,أخربنا أبو بكر بن املزريف
ِأنا أبو حممد الرص  نا ,ويسُّ أنا أبو عبد اهللا أمحد بن سليامن بن داود الط,صِّخلُأنا أبو طاهر امل, ينيِيفَّ
 ,د اهللا بن عمر بن اخلطابيبيد اهللا بن خالد بن أيب بكر بن عبُ حدثني ع,)٥(ارَّبري بن بكُّأبو عبد اهللا الز

 : حدثني محزة بن عبد اهللا بن عمر قال,عن أبيه
اء َغُ سامل بن عبد اهللا كرُ وكان صوت,تْوَ صِنْسُحِ من نفيس بُّسِحُ أُكنت

ا حتى أسمع َذُ خ: اهللا بن عمرُ فقال لنا عبد.اًن منك صوتَ أنا أحس: فقلت له,البعري
 .)٦(ِّيِادَبِ العِيَارـَمِ أنتام كح: فقال?اً أينا أحسن صوت: فقلت أليب,ينا غناء الركبانَّفغن

                                           
 .١٣/١٧٤يات أورد اخلرب الصفدي يف الوايف بالوف )١(

 .ومحزة بن عبد اهللا بن  عمر بن يزيد بن عبد اهللا بن عمر): د(يف  )٢(

 ).س( سقط من  ))وبالل بن عبد اهللا بن عمر ((: قوله )٣(
 .١٣٣الثقات ألمحد بن عبد اهللا العجيل  )٤(

 .١٩٩٤, ٣/١٩٩٣أخبار الفكاهة واملزاح للزبري بن بكار, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  )٥(
ٍّكان لعبادي محاران فقيل : ٌقوم من أفناء العرب نزلوا احلرية, قالوا: العباد. هو من أمثال العرب) ٦( َ ِ ِ

ّأي محاريك رش? قال: له َ ْ انظر جممع . يرضب يف خلتني إحدامها رش من األخر. هذا ثم هذا: َ
وقد . ١/٣٢٢, وعيون األخبار ١/٥٤٩, وثامر القلوب للثعالبي ٢/١٤١األمثال للميداين 

 .أورد املؤلف هذا اخلرب بسياق خمتلف يف ترمجة أسلم موىل عمر, وملا تطبع

 

عــدد فقهــاء املدينــة[
 ]ومحزة أحدهم

 

 

 

 

ـــاب[ ـــه يف كت توثيق
 ]الثقات للعجيل
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١٦٤

أبو يعلىح مزة بن عبد ا)*(  
 .ن بن دارس املكي عن عثام)١(ناْطَربْفَكِحكى ب

 .)٢(انَنِ عنه ابن سٰوَر
 أنا عيل بن طاهر بن جعفر السلمي ,أخربنا أبو الوفاء حفاظ بن احلسن بن احلسني الغساين

 أنا إبراهيم بن , أنا متام بن حممد الرازي, أمحد بن عبد الرمحن الطرائفي)٣( أنا أبو احلسن,النحوي
 :ي قالِّكَ نا عثامن بن دارس امل,ناْطَب رْفَكِزة بن عبد اهللا ب نا أبو يعىل مح,)٤(حممد بن صالح القريش
ٰ فإذا قىض,هَدْرِ وِّصيلُ فكان ي,يل بن عياضَضُا للفًكنت جار  َّ اللهم: ذلك قالَ

 .ّ عيلِنْثَ وأَّ عيلْمِ فأنع,كُ وأنا عبد, عليهمَ وأثنيت, عىل الصاحلنيَإنك أنعمت
 . صغريٌّ عبد الرزاق وأنا صبي أمحد بن حنبل إىلَحلَ ر:قال أبو يعىل

بن سعيداق بن حممد  مزة بن عبد الرزَّح)**(  
 ار الشاهدَّأبو احلسن العط

 .ائيَّنِ رو عنه عيل احل.جيَانَيَكر املحدث عن القايض أيب ب
  ارَّطَ أنا أبو احلسن محزة بن عبد الرزاق بن حممد بن سعيد الع,ائيَّنِ أيب احلسن احلِّ بخطُقرأت

 

                                           
 .١٥/٥٣٥مل أجد له ترمجة, ولكن له ذكر يف سري أعالم النبالء  )*(

قرية يف : −َّوفتح الباء املوحدة,  بفتح الكاف وسكون الفاء, وبعضهم يفتحها, ثم راء− كفربطنا  )١(
 .٤/٤٦٨انظر معجم البلدان . عيةغوطة دمشق, من إقليم دا

انظر . ْهو الشيخ الصدوق إبراهيم بن حممد بن صالح بن سنان األركون القريش موالهم  )٢(
 .١٥/٥٣٤ترمجته يف سري أعالم النبالء 

 .أنا أبو احلسني): د(يف  ) ٣(
 نفسه يف موارد انظر اإلسناد. هو املعرف به يف احلاشية قبل السابقة, عن كتاب له مل يصل إلينا  )٤(

 .٢/١٠٣٥ابن عساكر 

 .٧/٢٦٣ مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر, سو خمترص ابن منظور لتاريخ دمشق )**(

 

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 

 

ًكان جارا للفـضيل[
 ]ابن عياض

 

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 



١٦٥ الرزاق بن حممدَمحزة بن عبد 

 نا أبو ,حيَمُاب اجلَبُل بن احلْضَيفة الفِلَ نا أبو خ,)١(جيَانَيَ نا أبو بكر يوسف بن القاسم امل,دِاهَّالش
َبن رش  عن املقدام−  يعني ابن الربيع−  نا قيس,اليسَيَّالوليد هشام بن عبد امللك الط  ,يح بن هانئُ

 : عن جده هانئ قال,عن أبيه
 .))مَالَّ السِشْفَ وأ, الطعامِمِعْطَأ(( : قال.لَين بعمْرُ م, يا رسول اهللا:قلت

بن أبانيزمزة بن عبد العزح )*(  
 . له ذكر.بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية األمويا

غَ عثمان أبو األَمزة بنحربـ العيدي احلمصيــ)**(  
 رو عنه ,حدث بدمشق عن أيب احلسني حممد بن عبيد اهللا بن الفضل احلميص

 .انَّاين املعروف بابن الطيَّمحد الغسبو بكر أمحد بن احلسن بن أأ
 محزة ّرَغَ نا أبو األ,انَّ عن أيب بكر أمحد بن احلسن بن أمحد بن الطي,ائيَّنِأنبأنا أبو طاهر بن احل

 نا أبو احلسني حممد بن عبيد اهللا بن الفضل احلميص , عليه بدمشقًيدي احلميص قراءةَبُبن عثامن العا
ْى بن هبَّفَصُ نا حممد بن م,مصبح  عن أنس أن ,دانْرَ وِمة بنَلَ عن س,يكَدُ نا ابن أيب ف,)٢(لول القريشُ

 : قالرسول اهللا 
ِاء وهو حمَرِ ترك املْنَة ومَّض اجلنَبَ ريفي له ِنُ بٌلِ وهو باطَك الكذبَ ترْنَم(( ني ُ بٌّقُ

  .)) أعالهاني له يفُقه بُلُن خُسَ حْنَ وم,له يف وسطها

                                           
 انظر موارد ابن عساكر ).١٤٠−١٣١ (٦٤, وهو خمطوط يف الظاهرية مج  امليانجيأمايليف   )١(

عن أيب ) ٤٦٨( رقم ٢٢/١٨٠ يف املعجم الكبري اين وقد أخرج احلديث الطرب.٢/١١٠٣
 .خليفة الفضل بن  احلباب, به

 .٨٨  صذكر يف مجهرة أنساب العرب البن حزمه ترمجة فيام بني يدي من مصادر, له مل أجد ل )*(

 .٧/٢٦٣, سو خمترص ابن منظور لتاريخ دمشق مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )**(

) ٥١(وابن ماجه ) ١٩٩٣ (واحلديث أخرجه الرتمذي. ٦٤/٤٩٠ملؤلف يف املجلدة ترجم له ا  )٢(
 ., عن ابن أيب فديك, بهكل منهام بإسناده

 

 

روايتـــه حلـــديث[
أطعم الطعام وأفش«

 ]»السالم

 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 

 

 

مـن«روايته حلديث [
 ]»ترك الكذب



١٦٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

مدـمزة بن عثمان بن أحح)*(  
 الكشمني الصويف املقرئ )١(أبو يعىل الروماين
ْيرة محَوُسكن دمشق يف د  .ي بن عبد السالم املقديسِّكَث هبا عن مَّ وحد,دَ

 .اً رأيته ومل أسمع منه شيئ, وسهل بن برش,وكان قد سمع من نرص بن إبراهيم
 . وابنه أبو املعايل,)٢(أبو حممد بن صابر و− رمحه اهللا −وسمع منه أخي أبو احلسني 

 القاسم مكي بن عبد السالم بن احلسني بن )٣( أخربنا: سمع منه ما قال فيه]ب/٢٤٩ [َّامِفم
 أنا الشيخ أبو سعد ,مئة  وستني وأربعٍّ هبا يف املسجد األقىص سنة ست;بن حممد أبو القاسم املقديسا

 نا أبو احلارث حممد −  بقراءيت عليه ببغداد−   اإلسامعييلإسامعيل بن عبد القاهر بن حممد اجلرجاين
 نا أبو العباس حممد بن ,لديْخَ أنا أبو حممد احلسن بن أمحد امل,بن عبد الرحيم األستوائي احلافظا

َّإسحاق الرس  , عن أبيه, عن سامل, عن ابن شهاب,يلِقَ عن ع,يثَّ نا الل,تيبة بن سعيدُ نا ق,)٤(اجَّ
 كان يف ْنَ م,مه وال يشتمهِظلَ ال ي, أخو املسلمُاملسلم((: قال رسول اهللا َّأن

 من ًةَبْرُج اهللا عنه هبا كَّ فرًبةْرُج عن مسلم كَّ فرْنَ وم,حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته
َ سرتً مسلامَرتَ سْنَ وم,ب يوم القيامةَرُك  .)) القيامةَ اهللا يومُهَ

 . فذكر احلديث.ًبن عبد السالم إجازة أنا مكي ,بن محزة عبد الكريمأخربناه أبو حممد 
  وسعيد بن أمحد بن حممد,ابَّمد اخلش أنا حممد بن عيل بن حم,اويَرُالف أبو عبد اهللا )٥(وأخربنا

                                           
 .٧/٢٦٣ مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر, سو خمترص ابن منظور لتاريخ دمشق )*(

ْ وهي من قر السغد, عىل ْرمانَ,  نسبة إىل ز ))اينمالزر((): د(ويف   ))الروماين ((): ب, س (يف )١( ُّ
 .ُ ولكن مل يذكر فيه محزة٦/٢٧٠سبعة فراسخ من سمرقند, انظر األنساب 

 . واسمه عبد الرمحن بن أمحد بن عيل بن صابر٤٠/١١٤ترجم له املصنف يف  )٢(

 .أخربناه): د(يف  )٣(
. رساج, بهعن أيب العباس ال) ٣٥١٨( رقم ١٣/٩٨أخرج احلديث البغوي يف رشح السنة  )٤(

وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي عن قتيبة بن . ٢/١٩٥وكذا أخرجه أبو نعيم يف احللية 
 .سعيد, به

 .ًوأخربناه تاليا): د(يف  )٥(

 

 

 ]موجز ترمجته[
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 

 
 

روايتـــه حلـــديث[
]»املسلم أخو املسلم«

 
 



َمحزة, أبو يعىل اجلذامي بن عيلَمحزة بن  ُ 

 

١٦٧

 وأمحد بن احلسن بن أمحد , أنا سعيد بن أمحد بن حممد,ح وأخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
 : قالوا,األزهري

 .هريُّ عن الز: فذكره وقال,لديْخَأنا احلسن بن أمحد امل

مزة حمزةبن علي بن ح)*(  
 اميَذُىل اجلْعَأبو ي

 حممد بن حدث بدمشق سنة إحد وأربعني وأربعمئة وبعدها عن أيب الفتح
 .)٢( وأيب احلسن عيل بن اخلرض السلمي,)١(محزة القريش

 . وخلف بن مسلم بن عيل,سمع منه يعقوب بن عيل األطلقي

حنصور اهلَمزة بن علي بن ميوِر)**(  
قدم دمشق وحدث هبا يف سنة أربع وعرشين وأربعمئة عن أيب العباس حممد 

 .)٣(بن حممد بن عبد اهللا اهلرويا
 .)٤( وأبو بكر حممد بن عيل بن حممد بن موسى احلداد, بن نظيفسمع منه رشأ

                                           
 حممد بن محزة بن اخلرض  أيب الفتح بيد أنه ورد يف ترمجة.مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 . محزة بن حممد بن محزة أبو عيل: ممن سمع عنه٦١/٣٧٨

 .انظر احلاشية السابقة )١(

 .٤٩/١٨٤ترجم له املصنف يف املجلدة  )٢(

مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر, ولكن ذكره املؤلف يف ترمجة أيب العباس حممد بن  )**(
 .حممد بن عبد اهللا اهلروي اآليت ذكره

 .٦٤/٢٤٨ترجم له املصنف يف  )٣(

 .٦٣/٤٢٣ترجم له املصنف يف  )٤(

 

 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه

 

 

 

 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه
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١٦٨

بن امزة بن علي بن هبةِح حلسن بن علي ا)*(  
 )٢(ويبُبُاملعروف بابن احل, )١(زاَّبي البزَلْعَّ الثٰعىلَأبو ي

 . وأبا الفرج سهل بن برش, وأبا الفتح نرص بن إبراهيم,سمع أبا القاسم بن أيب العالء
د معايل بن ْجَه أبو املُّه عمَعَّمَ س,ا ال بأس بهً وكان شيخ;اًسريَا يًشيئ عنه ُكتبت

 .هبة اهللا
قرئ عىل أيب احلسن عيل بن :  أنا أبو القاسم بن أيب العالء قال,يبوُبُ بن احلٰعىلَأخربنا أبو ي

 نا عبد ,ن جعفرى ب نا حيي,ادَّ نا أمحد بن سلامن النج,امي ببغدادـَّمَأمحد بن عمر بن حفص املقرئ احل
  ,عن أنس, )٣(يمي أنا الت,الوهاب

 . القربِ من عذابُذَّ أنه كان يتعو ِّيف دعاء ذكره عن النبي
 .مئة مولدي يف آخر سنة اثنتني وسبعني وأربع:  يقولٰعىلَ أبا يُسمعت
 الثالث من ,فن يوم اخلميس بعد صالة الظهرُ ود, أبو يعىل ليلة اخلميسَومات

 .)٤( قاسيونِلَ شعبان بسفح جبِ عند مسجد,مئةِ ومخسني ومخسٍ سنة مخس األوىلَٰادُمج
 . عليهَ الصالةُحرضت

                                           
 بغية الطلب يف تاريخ حلب ,١/٢٥٣ التحبري للسمعاين ,٣/٥٤ و١/٥٣٠ اإلكامل ترمجته يف )*(

 تاريخ اإلسالم ,٢٠/٣٥٧ سري أعالم النبالء ,٧/٢٦٣ خمترص تاريخ دمشق ,٦/٢٩٥٣
 النجوم ,١/٢٠٩ تبصري املنتبه ,٣٦٨ و٣/٩٦ توضيح املشتبه ,١٥٧, ٤/١٥٦ العرب ,١٢/٩١

 .٦/٢٩١ , شذرات الذهب٥/٣٣٣الزاهرة 

 . والنجوم الزاهرة, وشذرات الذهب وسري أعالم النبالء,)س(, واملثبت من  ))زارالب ((: ), دب(يف ) ١(

 وتوضيح املشتبه ,٣/٥٤ و١/٥٣٠وهو تصحيف واملثبت من اإلكامل  ))اجلربيبابن ((): س(يف  )٢(
 .٣٦٨و٣/٩٦

, وهو سليامن ٣/١١٣, واألنساب )ب(وهو تصحيف, واملثبت من  ))التميمي ((): د, س(يف  )٣(
 .رخان التيمي موىل بني مرةبن طا

 .٦/٢٩٥٤نقل ابن العديم هذا اخلرب عن املؤلف يف بغية الطلب  )٤(

 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]ورووا عنهعنهم 
 
 
 
 
 
روايتــه لــدعاء عــن[

 ]النبي 
 

مولده ووفاته وصالة[
 ]املؤلف عليه



ِ بن العني زريب, أبو يعىلعيلَمحزة بن  ْ َ 

 

١٦٩

مزة بن عليح)*(  
  الشاعر)١(يبْرَ زْنيَ بن العٰعىلَأبو ي

 ,يبْرَ زْنيَ محزة بن العٰعىلَ أليب ي)٢(ميَلُّ بخط أيب الفرج غيث بن عيل السُقرأت
 :من مجلة رسالة له
ــَب َالَ الفـَضْرَ عـُا يقطـعًيا راكب ــْغِّل ــَّ أحب ــذي ت  ُسمعَائي ال

 ُعَجْضَ مــْكمَدـعــَاين بَنــَهوال ٌمعْدَ يل مـَّفَا جــ مـُمُهـَ لْلُق
ْ هيْنـَ مــُاهـام يلقــَّوإنــ ُمُ غبـتْذُ مـَيـفَّ الطُيتِقَوال ل  ُعَجــَ
 ِهِّني أبو يعىل محزة بن عيل بدمشق بخطَلَ ناو:اً بخط أيب الفرج أيضُوقرأت

 :)٣( محزةِّ أنا ذلك بخطُ وقرأت;لنفسه من قصيدة
 اجلاري مدمعي عندكم حديثي ٰجرَفأ  ِكارْذـَ بعـد تـَٰ اهلـوَ عهـدُمُتناسيت

  نـاريُمُرضمـتَدي وأْجـَ وُمُجتَّفهي  يتَّ مــودِ بعــد اعــرتافُوأنكــرتم
 ِارَّدـــــ لغٌ وعهـــدٍانَّخوـِ لـــ)٣(ٌّدُوَو  ٍرِ هلـاجٌلْصـَ يف األيـام و)٤(وهل دام

 يِي ثـارِمـَ دِكْفَ يل بعد سـٌذِا آخَأم  يـنـُيلِقُ يل يف هـواكم يٌاكمـا حــَأم
 ِارَّبَ صـُ غـريْكمِجـرانِ عـىل هْولكن  نيُنــوبَا يـىل مـــ عــٌارَّبَ لــصوإين

ث ْيَغِ مما كتبه ل)٥(وُزـْنَ مِيب لنفسه يف ابنْرَ زْنيَ العِ بنَ محزةٰعىلَ أيب يِّ بخطُقرأت

                                           
 .٦/٢٩٥٢ب يف تاريخ حلب  بغية الطل,٣/١٢٢١ معجم األدباء ترمجته يف )*(

ٰنسبة إىل عني زربى )١( ْ َْ َ  .٤/١٧٧انظر معجم البلدان .  الشامبلد من نواحي املصيصة, وتعد من ثغور: َ

األبيات نقلها ياقوت ; و٣/٢١٧٦يف كتابه تاريخ صور, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  )٢(
 . عن املؤلف٦/٢٩٥٢, وابن العديم يف بغية الطلب ٣/١٢٢٢احلموي يف معجم األدباء 

 . عن املؤلف٦/٢٩٥٣, وابن العديم يف بغية الطلب ٣/١٢٢٢نقل األبيات ياقوت يف معجم األدباء  )٣(

 ).د(سقطت اللفظة من  ) ٤(
هي حمذوفة يف ف  لذا, ويبدو أن األلف ال تلفظ مثل ألف واو اجلامعة,»امنزو«: يف األصول )٥(

ُ, وهو حيدرة بن منزو٣٨٨ اآليت ذكرها يف هذا اجلزء ص مصادر ترمجته ْ  . بن النعامنَ

]أ/٢٥٠[  

 
 
 
 
 
 ]رسالة من شعره[
 
 
 
 
 
 

 ]من قصيدة له بخطه[
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١٧٠

 .)١(اهَّله إيَوناو
 ْفـــانْجَ أِوباملـــدامعا ً فـــؤادِّاهلمـبـــ ْ إذا بـانُيطِلـَبقي لـك اخلُ يُهل تأمل
ــع ــُأتطم ــالُ وجــسمٍةَوْلَ يف س  ْنْآلَ مــَكُهم فــؤادِّبُم ومــن حــْقُّبالــس ٍك خ

َهبتبغي ٍ نفـسُاشةَشُ دونـه حـ)٢(ًالـَغـي أمـتب  ْانَجْأشـ ُيف احلشا يضاعف ًوِ
 ْانَ إىل البــِيــقِقَ مــن العٌ محــولَ بـانْإذ ْ أجفـانِةـك القرحيــ ألجفانـ)٣(َّداعت
 ْجانْ أشَفَ ضاعَّ إذا ما استقرُّبُواحل اً نجيعـَ فـاضَّسـتمر إذا مـا اُمعَّفالد

 ْ كأغـصانُ متيسْتَ غدٌا وقدودًحسن ٍور لنــــا كبــــدْتَ بــــدٌهللا وجــــوه
َّلـمـا  ْ فيــه وأحــزانُّلُحـَا تــًومــُ مهِللقلــب وا أعـادِ الفـراقَمةْزَ عزموا ع)٤(َ
ــقي ــانًس ــٍا لزم ــرٰىضَ م ــَّ فف  ْانَوْلـُ يف الوصال بحُلعيش اَالَ حَأيام ًالْمَق ش
 ْ نـريانُمِرضُت ِ فيهِدْجَ الوُقَرُ حْتَضحَأ اًؤادـ فـِا ملكـتَشَ يف احلـًاكنةـيا سـ
َرس الُعْمـَ لُعَهل ينف ٍدــــْعَ بوِ منــكَي الفــؤادِّنَمـُ تــَامَّحتــ  ْ عطـشانَةَّلُغاب َّ
َد أرسـقـ ٍ حبيــبَا وصــالً راجيــَٰرُ أَامــــَّحت  ْانَّوَ خــَنَ وآمــِرهْجــَ يف هَفْ

   بديار مرص كانت)٥(ز بن أوقسأن كرسة أت أبو حممد بن األكفايننا ُذكر شيخ
 

                                           
ْفعلن فعالتن مس((: وتفعيالته هيهذه القصيدة من بحر السلسة  )١( ُ ْ ْ ُْ َ َ َِ ْتفعلن فعالتنُ ُْ ََ َ ِْ وجيوز يف  ))ُِ

السالفة املسلسلة يف تفاعيل (( ولبحر السلسة كتاب.  ))متفعلن(( اخلبن فتصبح  ))نلعمستف((
 )م١٨٤٤−١٧٦٦( احلنفي البريويت  فتح اهللا بن عبد الكريم بنتأليف عبد اللطيف ))السلسلة

 .٣/١٢٢١  والقصيدة يف معجم األدباء.وعندي نسخة منه. ًزال خمطوطاما

 ).ب, س(, واملثبت من ))تبغي أهال((: )د(يف  ) ٢(
 :َّ; واعتد))َّاعتل(( :٣/١٢٢١, ويف معجم األدباء كذا يف األصول الثالثة بالدال املهملة ) ٣(

ِّبمعنى اعدد وهيئ; َْ ً وأعتدت هلن متكأ:  من قوله تعاىلُ َ َّانظر هتذيب . َّ أي أعدت وهيأت
 ).عتد(اللغة 

 كالمهاو ))إذا((:  ويف معجم األدباء,))لك((:  ومعجم الشعراء من تاريخ دمشق), سد(يف   )٤(
 ).ب(, واملثبت من  البيت وال يستقيم به وزن,معنى له تصحيف, وال 

 .مضت ترمجة أتسز يف املجلدة التاسعة, وملا تطبع بعد  )٥(

 له مـن بحـرقصيدة[
 ]السلسلة



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٧١

 وقتل هبا ذلك ,وأنه ملا نزل عاد ومجع وطلع إىل القدس ففتحها, )١( وستنيٍسنة تسع
يب يف شوال من هذه ْرَ زْنيَالعامل العظيم وقتل فيمن قتل محزة أخو إسامعيل بن الع

 .السنة

مزة حبن عمرو بن عمير بن احلارثو)*(  
 بن احلارث بن بن مازنم ْهَ بن سِّيِدَاح بن عَزِابن األعرج بن سعد بن ر

 .ّميَلْسَ أبو حممد األ: ويقال, أبو صالح,َٰىصْفَمان بن أسلم بن أَالَس
 وعمر ,ث عن أيب بكر الصديقَّ وحد,َ أحاديث ِّ عن النبيٰوَ ور,حبةُله ص

 ,الفاروق
 وعروة بن , وسليامن بن يسار, املؤمننيُّ وعائشة أم, عنه ابنه حممد بن محزةٰوَر

 وحنظلة بن ,اريَفِ الغّرَ موىل أيب ذ)٢(حِاوَرُ وأبو م,مة بن عبد الرمحنَلَ وأبو س,بريُّالز

                                           
سنة ن أوق بمرص كانت  أن كرسة أتسز ب٣/١٢٢١ وجاء يف معجم األدباء. يعني وأربع مئة  )١(

 وانظر . هـ كام جاء يف ترمجته٤٦٨ست ومخسني ومخسمئة, وهو خطأ; ألنه ويل دمشق سنة 
 .٦/١٩٥الوايف بالوفيات , و٤٦٩ أحداث سنة ١٣/١٩٨البداية والنهاية 

, ٢٣٥, تاريخ خليفة ١١١, طبقات خليفة ٥/٢٢٠ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد  )*(
, مشاهري علامء ٣/٧٠, الثقات البن حبان ٣/٢١٢, اجلرح والتعديل ٣/٤٦التاريخ الكبري 

, اإلكامل ١/٣٧٥, االستيعاب ٢/٢٣, معرفة الصحابة أليب نعيم )٥١( رقم ١٦األمصار 
, أسد الغابة ١/٢٥٢, هتذيب األسامء واللغات ١/١٠٦, اجلمع بني رجال الصحيحني ٧/٢٠٤
, ٢/٦٣٩, تاريخ اإلسالم ٧/٣٣٣امل , هتذيب الك٧/٢٦٤, خمترص تاريخ دمشق ٢/٥٥

, تقريب ١/٤٩٠, هتذيب التهذيب ٨/٢٩٨, البداية والنهاية ١٣/١٧٢الوايف بالوفيات 
 .٢/٢٧٩, األعالم ٥/٧٦٥, اإلصابة ٢١٧التهذيب 

 ومن مشارق األنوار للقايض ,) وبراء مهملةوفيه ضبط قلم (١٨٦  ملسلمٰالضبط من الكنى  )٢(
بكرس امليم وسكون : ِووقع للعذري يف موضع أبو مرواح:  وفيه)ضبط عبارة (١/٥٠٠عياض 

 .الراء, وتقديم الواو, واألول الصواب, وكذا ذكره مسلم يف كتاب الكنى واحلاكم وغريمها

 
 
تــــأريخ قتلـــه يف[

 ]القدس
 
 
 
 
ــــوج[ ــــسبه وم زن

 ]ترمجته
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٧٢

 .ميَلْعيل األس
 . إىل أيب بكر الصديقَينِادَنْ أجِ بفتح وقعةَ وهو كان البشري,اًوقدم الشام غازي

 بن  نا عبد اهللا, أنا أمحد بن جعفر,بِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد
 حدثني حممد بن ,ادَنِّ عن أيب الز, نا املغرية بن عبد الرمحن, نا سعيد بن منصور,)١( حدثني أيب,أمحد

 ,ميَلْسَمحزة األ
 )٢(ْمُجدتَ وْإن(( : فيها فقالُ فخرجت,يةَ عيل رسُرهَّمَ أ اهللا َ رسولَّأن, عن أبيه

 بالنار ُبِّه ال يعذَّ فإن,لوهُوه فاقتُ أخذمتْإن((:  ناداين فقالُيتَّلَفلام و )) بالنارُقوهِحرأا فًفالن
 . )) النارُّبَ رَّإال

ْأنا أبو عمرو بن مح ,يذروَزـْنَد اجل أنا أبو سع,شرييُر القَّا أبو املظفً عاليُأخربناه  ,دانَ
 ,قرئ أنا أبو بكر بن امل,رئ عىل إبراهيم بن منصورُ ق: بنت نارص قالتُ فاطمةٰبىَجتُم املُنا أْتَح وأخرب

ْ زاد ابن مح−  نا املغرية بن عبد الرمحن, نا سعيد بن عبد اجلبار,)٣(ٰىلْعَ أنا أبو ي:قاال بن ا :−  دانَ
 ثهَّ أن حممد بن محزة حد,ادَنِّ أبو الز)٤( حدثني,ّيِامَزِام احلَزِ ابن خالد بن ح:−  وقاال– عبد اهللا

: ره عليهم وقالَّمَ وأ,ةَّيثه يف رسَعَ ب رسول اهللا َّ أن,ميَلْسَعن أبيه محزة األ
 ْإن((:  فقالُ فجئت,ائيَرَين من وْوَعَ دُيتَّلَفلام و. )) بالنارُقوهِحرَا فأًالنُ فْمُخذتَإن أ((
 .))راَّ النُّبَ رَّار إالَّ بالنُبِّعذُه ال يَّ فإن, بالنارُ وال حترقوه,لوهُا فاقتًالنُ فْمُخذتَأ

 . عن محزة,يِمَلْسَ األّة بن عيلَلَظْنَ حُاهورو
 أنا أبو بكر عبد اهللا ,ائيَّنِ أنا أبو القاسم احل, أبو حممد عبد الكريم بن محزةُأخربناه

 أنا أبو يوسف يعقوب بن عبد ,البغدادي بدمشق ائيَّنِبن حممد بن عبد اهللا بن هالل احلا
  ]ب/٢٥٠[,  نا إسامعيل بن أيب احلارث,)٥(اءَّعَّاص الدَّعقوب اجلصَمحد بن يأالرمحن بن 

                                           
 ).٣/٤٩٤ (٢٥/٤٢١) ط مؤسسة الرسالة(مسند أمحد  )١(

 . ))إن أخذتم((يف املسند  )٢(

 ).١٥٣٦( رقم ٣/١٠٥مسند أيب يعىل  )٣(

 . ))حدثنا((:  مسند أيب يعىليف )٤(

َّحديث اجلصاص وهو خمطوط, منه بضع ورقات يف الظاهرية, انظر موارد ابن عساكر   يف كتابه)٥(
 .بإسناده عن ابن جريج, به) ١٦٠٣٥( رقم ٢٥/٤٢٢وقد أخرجه أمحد يف املسند . ٢/٣٦٢

 
 
 
 
ــديث يف[ ــه حل روايت

اليعذب«مسند أمحد 
ار إال ربـبالنـــــــ

 ]»النار
 
 
 
 

 
 مناحلديث السابق[

ـــىل يف ـــة أيب يع رواي
 ]مسنده

 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٧٣

 ظلة بن عيلْنَ أخربين ح,اد أخربهَنِّ أبا الزَّ أن, أخربين زياد:ريجُ قال ابن ج: قال)١(نا حجاج
 ٍ إىل رجلٍيةَ رسُهَا معًطْهَثه ورَعَ ب رسول اهللا َّنأ ,ميَلْسَ بن عمرو األَ محزةَّأن

 حتى إذا , فانطلقوا: قال))ارَّ بالنُقوهِرْحَ فأٍالنُم عىل فُتْرَد قْإن((: رة فقال هلمْذُمن ع
 لوهُ فاقتِم عليهُتْرَ قدْإن((: هم فقالَّدَ فر,همِرْثإأرسل إليهم يف  وأ ,ْمُ ناداهُا منهْوَتوار
 .)) النارُّبَب بالنار إال رِّعذُه ال يَّ فإن, بالنارُبوهِّعذُوال ت

 نا أمحد ,صِّخلُهر امل أنا أبو طا,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 عن حييى بن عبد اهللا بن ,ي بن إبراهيمِّ نا مك,ك أبو حفص الرازيِدرُ نا عمر بن م,بن حممد بن حممدا

 , عن أبيه, عن هشام بن عروة,سامل
ُ أرسٌ إين رجل, يا رسول اهللا: بن عمرو األسلمي أنه قالَ عن محزة,عن عائشة د ْ

 . ))ْرِفطَ فأَ وإن شئتْمُصَ فَ شئتْإن(( : ُّال النبي فق?رَفَّ يف السُفأصومَ أ,ومَّالص
 ; عن هشام,ريَمُ وعبد اهللا بن عمر الع,كذا رواه حييى بن عبد اهللا بن سامل

 . عن هشام,يِدْرَاوَرَّ وعبد العزيز الد,هام عىل ذلك عبد الرحيم بن سليامنَعَوتاب
 :ا حديث عبد الرحيمَّفأم

 أنا أمحد بن حممد بن عمران ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,قنديفأخربناه أبو القاسم بن السمر
 . عن هشام بذلك, نا عبد الرحيم,شيبة نا أبو بكر بن أيب ,ويَغَ نا عبد اهللا بن حممد الب,ديْنُبن اجلا

 :يِدْرَاوَوأما حديث الدر
 ,ريَمُ أنا حممد بن عبد اهللا بن عمر الع,فأخربناه أبو القاسم زاهر بن طاهر

 ,انَّ وأبو نرص عبيد اهللا بن أيب عاصم الصوفي,وأخربناه أبو الفتح حممد بن عيل املرصيح 
دب ْنُ وأبو حممد عبد القادر ابنا ج, وأبو عبد اهللا سمرة,وأبو حممد عبد السالم بن أمحد املقرئ

 , أنا حممد بن عبد العزيز الفاريس:ون قالواُّويَرَاهل
 يحُ أنا أبو حممد بن أيب رش:قاال
  وأبو القاسم بن السمرقندي,أخربنا أبو نرص أمحد بن حممد الطويسح و
 ني وعبد اهللا بن حممد الرصيفي: زاد ابن السمرقندي− ورُّ أنا أبو احلسني بن النق:قاال

                                           
 .أمحد بن حجاج:  وفيه١١٢ و٤٦/٣٤َّكذا وقد مر يف إسناد مماثل يف ترمجة عثامن بن عفان  )١(

 
 
احلديث السابق من[

 ]رواية اجلصاص
 
 
 
 
 
 
ســؤاله الرســول [

ــــصوم يف ــــن ال ع
 ]السفر

 
 

تعدد الرواة والطرق[
 ]للحديث السابق

 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٧٤

  أنا أبو القاسم بن حبابة:− قاال
د بن  أنا أمحد بن حمم, أنا أبو احلسني بن النقور, أبو القاسم بن السمرقنديهوأخربناح 

 , نا عبد العزيز بن حممد,برييُّب الزَصعُ نا م,ويَغَأنا عبد اهللا بن حممد الب: قالوا(*دي ْنُعمران بن اجل
 :ديْنُويف حديث ابن اجل

 , عن أبيه, عن هشام)١(*)يِدْرَاوَنا الدر
:  قال?رَ يف السفُصومَ أ, يا رسول اهللا: عن محزة بن عمرو أنه قال,عن عائشة

 .))رِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَ شئتْإن((
 ;َ محزةَّ إن: قال, عن محزةْ ومل يقل,ديْرَاوَرَّ عن الد,تيبة بن سعيدُورواه ق

 , ومحاد بن زيد,اجَّعبة بن احلجُ وش, والليث بن سعد,وكذا قال مالك بن أنس
 وأبو أسامة ,ة بن سليامنَبدَ وع,رِهْسُ وعيل بن م, ووكيع,وحييى بن سعيد البرصيون

  الكوفيون, وأبو معاوية,بن أسامةمحاد 
 ,تيبة عن الدراورديُفأما حديث ق

 أنا إبراهيم بن أمحد بن , أنا احلسن بن عيل بن حممد,فأخربناه أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 عن , نا عبد العزيز بن حممد,تيبة بن سعيدُ نا ق,ستفاضُ نا جعفر بن حممد بن احلسن بن امل,جعفر

 ,أبيه عن ,هشام بن عروة
 يف ُفأصومَ أ, أصومٌ إين رجل, يا رسول اهللا: محزة األسلمي قالَّ أن,عن عائشة

 .))ْرِ فأفطَ شئتْ وإنْمُإن شئت فص((:  اهللا ُ فقال رسول?رَالسف
 ,وأما حديث مالك

 أنا , أنا زاهر بن أمحد, أنا سعيد بن حممد بن أمحد, أبو حممد هبة اهللا بن سهل بن عمرُفأخربناه
 , نا مالك, نا أمحد بن أيب بكر الزهري,م بن عبد الصمدإبراهي

 , أنا أمحد بن حممد بن عمران, أنا أبو احلسني بن النقور,وأخربناه أبو القاسم بن السمرقندي
  عن مالك, سعيد حدثني سويد بن,ويَغَنا أبو القاسم الب

 أبو احلسن عيل بن حممد بن  أنا,اًا لفظَّبن البن  أبو عبد اهللا حييى بن احلسن]أ/٢٥١ [ح وحدثني
                                           

 ).د(ما بينهام سقط من *) −(* )١(

 
 
 
 

احلديث السابق من[
 ]رواية الدراوردي

 

تعدد الروايات عـن[
 ]الدراوردي

 
 
 
 
 
 
 
 ]ومن طريق مالك[
 
 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٧٥

 أنا , أنا القايض احلسني بن إسامعيل, وتسعنيٍ ثالثَ سنةًي إمالءِّ نا احلسني بن هارون الضب,يِّة املكَّعطي
 ,عن هشام بن عروة,  حدثهم عن مالك بن أنس,أمحد بن إسامعيل املدين

 يف ُصومَأ:  أن محزة بن عمرو األسلمي قال لرسول اهللا , عن عائشة,عن أبيه
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُ فصَ شئتْإن((:  فقال له رسول اهللا ; الصيامَ وكان كثري?السفر

 ,يثَّوأما حديث الل
ي أبو ِّدَ أنا ج,رييِحَرئ عىل سعيد بن حممد البُ ق: أبو القاسم زاهر بن طاهر قالُناهَفأخرب

 ,رييِحَني أمحد بن حممد بن جعفر الباحلس
 , وأبو احلسن عبيد اهللا بن حممد بن أمحد البيهقي,القاسم زاهر بن طاهرح وأخربناه أبو 

 , نا:قاال,  أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن عيل:قاال
 ارَّ أنا سعيد بن أمحد العي:اء فاطمة بنت حممد بن البغدادي قالتَهَ البُّمُح وأخربتنا أ

 ديَلْخَ أنا أبو حممد امل:قاال
 ,عن هشام بن عروة −وهو ابن سعد  − نا الليث ,تيبة بن سعيدُ نا ق,اجَّلرسنا أبو العباس بن ا: قاال

 عن  اهللا َمي رسولَسلَ بن عمرو األُ سأل محزة: عن عائشة أهنا قالت,عن أبيه
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَإن شئت((:  فقال,رَام يف السفَيِّالص

 ,عبةُوأما حديث ش
 ,ديْنُحممد بن اجل  أنا أمحد بن,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,رقندي أبو القاسم بن السمُناهَفأخرب

 , نا شعبة, نا روح:قاال, حممد  وحدثني عبد امللك بن,براهيمنا يعقوب بن إأ ,ويَنا أبو القاسم البغ
 , عن هشام بن عروة,ومالك بن أنس
  فذكر احلديث َّ محزة سأل النبيَّ أن, عن عائشة,عن أبيه
 ,اد بن زيدحديث مح وأما
 ,ا أنا أبو حممد اجلوهريَّب بن البن أبو غالُناهَفأخرب

 ,)١( أنا احلسن بن غالب بن عيل بن املبارك, أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عبد الوهابُناهَح وأخرب

                                           
 وهو حتريف, وقد مضت ترمجة احلسن بن  ))احلسن بن غالب بن البنا عيل بن املبارك ((): د(يف  )١(

 .غالب بن عيل يف املجلدة السادسة عرشة, وملا تطبع بعد

 
ـــات[ ـــدد الرواي تع

للحديث الـسابق مـن
]طريق الليث بن سعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]ومن طريق شعبة[
 
 
 
 
 
 

 ]ومن طريق محاد[
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 بن بيد اهللاُ نا ع,ايبَيْرِ نا جعفر بن حممد الف,هريُّبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد الزُأنا ع: قاال
 ,اريريَوَعمر الق

 , أنا أبو القاسم إبراهيم بن أمحد, أنا احلسن بن عيل, أبو بكر حممد بن عبد الباقيُناهَح وأخرب
 ,بيد اهللا بن عمرُ نا ع,أنا أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن

 أنا أمحد بن حممد بن ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق, أبو القاسم بن السمرقنديُناهَح وأخرب
 ,عن أبيه,  نا هشام بن عروة, نا محاد بن زيد,اريريَوَ نا الق,ويَغَ نا أبو القاسم الب,ديْنُاجل

 ,ومَّ الصُدُرسَ أ إين: فقال َّ محزة بن عمرو األسلمي سأل النبيَّ أن,عن عائشة
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَ شئتْإن((:  قال?رَفَّ يف السُفأصومَأ

 ,ن سعيدا حديث حييى بَّمَوأ
 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر,بِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,نيَصُ أبو القاسم بن احلُناهَفأخرب

 , أخربين أيب, عن هشام بن عروة, نا حييى, حدثني أيب,أمحد
 ُدُرسَ أُ إين كنت: فقال اهللا َ رسولٰىَتَمي أَلْسَ محزة بن عمرو األَّ أن,عن عائشة

 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإنْمُصَ فَ شئتْإن((:  قال?رَ يف السفُفأصومَأ − ومَّ يعني الص−
 ,يعِكَوأما حديث و

 نا عبد اهللا , أنا أمحد بن جعفر,بِذهُ أنا أبو عيل بن امل,اًصني أيضُ أبو القاسم بن احلُناهَفأخرب
 , عن أبيه, نا هشام, نا وكيع, حدثني أيب,بن أمحدا

 ً وكان رجال− رَوم يف السفَّعن الص  اهللا َ رسولَلَ سأميَلْسَ محزة األَّ أن,عن عائشة
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَ شئتْ إن,ارَيِأنت باخل((:  فقال– ومَّ الصُدُرسَي

 ,رِهْسُ مِوأما حديث ابن
 , نا جعفر بن حممد, أنا إبراهيم بن أمحد, أنا أبو حممد اجلوهري, أبو بكر األنصاريُناهَفأخرب

 , عن أبيه, عن هشام بن عروة,رِسهُ أنا عيل بن م,اب بن احلارثَجْنِنا م
 ُدُرسَ أً رجالُ إين كنت: فقال اهللا َل رسولَأَ سوٍ محزة بن عمرَّ أن,عن عائشة

 .)) شئتْ إنْرِفطَ وأ,َ شئتْ إنْمُص((:  فقال?رَ يف السفُفأصومَ أ,الصوم
 ,دةْبَوأما حديث ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احلديث السابق من[
 ]طريق حييى بن سعيد

 
 
 
 
 ]ومن طريق وكيع[
 
 
 
 

ــن[ ــق اب ــن طري وم
 ]مسهر

 
 
 
 
َومن طريق عبدة[ ْ َ[



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٧٧

اء َّ بن الفرٰعىلَ أنا أبو ي]ب/٢٥١ [:قاال, اَّ وأبو غالب بن البن,اءَّرَ أبو احلسني بن الفُناهَفأخرب
 نا , بن األشعث)١(*) نا عبد اهللا بن سليامن,بن حبابة(*بيد اهللا بن إسحاق بن سليامن ُأنا أبو القاسم ع

 , عن أبيه, عن هشام, نا عبدة,هارون بن إسحاق
 م يف السفرْوَّ عن الصاهللا  َ رسولَ سألَّ أن محزة بن عمرو األسلمي,عن عائشة

 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَ شئتْإن((: فقال رسول اهللا  −وم َّ الصُرسدَ وكان ي−
 ,وأما حديث أيب أسامة

 , أنا أمحد بن حممد بن عمران,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق, أبو القاسم بن السمرقنديُناهَفأخرب
 , عن أبيه, عن هشام بن عروة, نا أبو أسامة,بن عبد اهللا نا هارون ,ويَغَنا أبو القاسم الب

 .وذكر احلديث,  َّ محزة سأل النبيَّ أن,عن عائشة
 ,وأما حديث أيب معاوية

 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر,بِذهُ أنا أبو عيل بن امل,صنيُ أبو القاسم بن احلُناهَفأخرب
 ,حدثني أيب ,أمحد

 أنا أمحد بن حممد بن ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,السمرقنديح وأخربنا أبو القاسم بن 
 , نا حسن بن حممد بن الصباح, نا أبو القاسم البغوي,عمران

 , عن أبيه, نا هشام بن عروة, نا أبو معاوية:قاال
 إين , يا رسول اهللا: فقال ِّ جاء محزة األسلمي إىل النبي:عن عائشة قالت

 ْ وإنْمُصَ فَ شئتْإن((:  فقال رسول اهللا : قال?رَفَّ يف السُأصومفَ أ,ومَّ الصُدُرسَ أٌرجل
 .))ْرِفطَ فأَشئت

 , عن هشام عن أبيه,مةَلَ ومحاد بن س,الةَضَل بن فَّفضُ وم,ختياينّوب السُّورواه أي
 . ومل يقولوا عن محزة, عائشةَوا ذكرسقطأ و; محزةَّأن
 ,وبُّا حديث أيَّفأم

 نا حممد بن , أنا جعفر بن عبد اهللا,ازيَّ أنا أبو الفضل الر, بن إبراهيم أبو سهل حممدُناهَفأخرب

                                           
 ).د(ما بينهام ليس يف *) − (* ) ١(

 
 
 
 
 
احلديث السابق من[

 ]طريق أيب أسامة
 
 
 

 
ـــق أيب[ ـــن طري وم

 ]معاوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]ومن طريق أيوب[
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 , عن أبيه, عن هشام بن عروة, نا أيوب, نا عبد الوهاب, نا حممد بن بشار,)١(هارون
 ْإن((:  قال?رَفَّ يف السُصومَ يعني أ, يا رسول اهللا:م قالَسلَ أْنِ مٌ محزة رجلَّأن

 .))ْرِطفَ فأَ شئتْ وإنْمُصَ فَشئت
 ,وأما حديث محاد

 أنا أمحد بن حممد بن عمران ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,ناه أبو القاسم بن السمرقنديَفأخرب
 , عن أبيه, عن هشام, نا محاد بن سلمة, نا عبد األعىل بن محاد, نا عبد اهللا,ديْنُبن اجلا

فأصوم يف , )٢(موص الُدُ إين أرس, يا رسول اهللا: محزة بن عمرو األسلمي قالَّأن
 .))ْرِفطَ فأَ وإن شئت,ْمُصَ فَ شئتْإن((:  ُّ فقال النبي?رَالسف

 ,لَّفضُوأما حديث م
 ,)٣(ةَمَاق بن عمر بن موسى بن شَّ الرزُ أنا عبد, أبو القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحدُناهَفأخرب

 نا زكريا بن :قاال, ان بمرصَّيِرصِدان املْرَبن و وإسامعيل بن داود ,انَّبَ نا حممد بن ز,أنا أبو بكر بن املقرئ
 , عن أبيه, عن هشام بن عروة−  نا مفضل: داودُ وقال ابن− لَّفضُ حدثني م:انَّبَ قال ابن ز,حييى

 يا : فقال اهللا َ رسولَ فسأل,ُصومَ يًمي كان رجالَلْسَاأل  محزة بن عمروَّأن
 ْ إنْمُص((:  اهللا ُ فقال رسول?رَفَّ الس يفُفأصومَ أ, أصومً رجالُ إين كنت,رسول اهللا

 .)) إن شئتْرِفطَ وأ,شئت
 , عن محزة, عن عروة,يِبِورواه حييى بن عبد الرمحن احلاط

 بكر حممد بن عبيد اهللا )٤(*)حممد اجلوهري أنا أبو(* أنا أبو , أبو بكر حممد بن عبد الباقيُناهَأخرب
 نا حممد بن ,ميلُ بن شْرضَّ نا الن,د بن أسلمَّالَ نا خ,ميْزَارَوُخل نا حممد بن جعفر بن بكر ا,ريِّخِّبن الشا

 , عن عروة بن الزبري, عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب,عمرو

                                           
َالروياين هوأبو بكر حممد بن هارون ) ١( . )١٤٨٦( رقم ٢/٣١٢يف كتابه املسند )  هـ٣٠٧ت (ُّ

 .٦١٢, ١/٦١١انظر موارد ابن عساكر و
 ).د, س(واملثبت من .  ))الصيام ((): ب(يف ) ٢(

 ).١( حاشية ٥انظر يف ضبطه ما سبق ص) ٣(

 ).د(ما بينهام ليس يف *) − (* ) ٤(

 
 
 

سابق مناحلديث ال[
 ]طريق محاد

 
 
 
 
]َّومن طريق مفضل[
 
 
 
 

 

 
ِومن طريق احلاطبي[ ِ[
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 .ومَّ عىل الصَٰقوَ إين أ, اهللاَ يا رسولُ قلت: قالِّعن محزة بن عمرو األسلمي
 .)) وذاكَ فأنتَيتِوَ قْإن((: قال

 فأدخل , عن عروة,ن عبد الرمحن األسدي يتيم عروةورواه أبو األسود حممد ب
 ,)١(حِاوَرُبينه وبني محزة أبا م

  أنا إبراهيمل, أنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القفا, أبو سعد بن البغداديُناهَأخرب
بن  نا يونس ,أنا عبد اهللا بن حممد بن زياد, )٣(ْهَولُيد قِشَّرُبن خ, )٢(بن عبد اهللا بن حممدا ]أ/٢٥٢[

 عن عروة بن , عن حممد بن عبد الرمحن, أخربين عمرو بن احلارث,بْهَ أنا ابن و,عبد األعىل
 ,حِاوَرُ عن أيب م,بريُّالز

وم َّة عىل الصَّوُ يب قُدِجَ إين أ, يا رسول اهللا: أنه قال,ّميَلْسَعن محزة بن عمرو األ
خذ هبا َ أْنَ فم, اهللاُخصةُهي ر((:  فقال رسول اهللا ?احَنُ جَّ فهل عيل,رَيف السف

 .))احَنُ جَ فالَ أن يصومَّ أحبْنَ وم,نَسَفح
 , عن محزة بن عمرو,ورواه سليامن بن يسار

 أنا عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن أنا جعفر , بنت حممد بن أمحدُ البهاء فاطمةُّمُنا به أَأخربت
 عن عمران , عن حممد بن إسحاق,ن سليامنة بَدْبَ نا ع,يبَرُ نا أبو ك, نا حممد بن هارون,بن عبد اهللا
 , عن سليامن بن يسار,بن أيب أنسا

  اهللا ِ عىل عهد رسولَومَّ الصُدُرسَ أُ كنت:عن محزة بن عمرو األسلمي قال

                                           
 .).٣( حاشية ١٧١, انظر صدمت مراجع ضبطهوتق). د, س( واملثبت من  ))املراوح ((): ب(يف  ) ١(
 ).د(سقط من ) بن حممد: (قوله ) ٢(
ِكذا ضبطه الزبيدي يف التاج   )٣( بضم اخلاء وتشديد الراء املفتوحة وكرس : وقال) ول ق (٣٠/٣٠٠َّ

ُالشني, وأصله خورشيد  ِ ْ وضبطه الذهبي يف سري أعالم .  فارسية بمعنى الشمس– بالتخفيف –ُ
ِخرشيذ (( ١٧/٧٠النبالء  َ وإنام عىل أفواه الطلبة بالضم والتثقيل; : بفتح أوله وثانيه, وقال ))ُ

َقوله ((وضبط ابن نقطة . وأثبتها بذال معجمة ضبط قلم ال ضبط عبارة يف تكملة اإلكامل  ))ُ
, وهو مفقود وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر »فوائد«واخلرب يف كتابه .  بضم القاف٤/٦٦٨
٢/١٢٥٦. 

 
 
 

سابق مناحلديث ال[
طريــق أيب األســود

 ]يتيم عروة
 
 
 
 
 
 
 

ومن طريق سـليامن[
 ] عن محزةابن يسار

 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٨٠

 َ شئتْإن((:  فقال?رَ يف السف)١(ُفال أصومَ أ,فطرُ فال أُ إين أصوم, يا رسول اهللا:فقلت
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإنْمُفص

 نا حممد , أنا جعفر بن عبد اهللا, أنا أبو الفضل الرازي, أبو سهل حممد بن إبراهيمُناهَخربوأ
 , عن عمران بن أيب أنس, نا عبد احلميد بن جعفر, نا أبو بكر احلنفي, نا حممد بن بشار,)٢(بن هارونا

 ,عن سليامن بن يسار
 ْإن(( :ر فقالَلسف يف اِ عن الصوم َّ أنه سأل النبي,عن محزة بن عمرو األسلمي

 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإنْمُصَ فَشئت
 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر, أنا أبو عيل بن املذهب,صنيُوأخربناه أبو القاسم بن احل

 َيعني ابن −محزة (*عن ,  عن سليامن بن يسار, عن قتادة, نا سعيد, نا حممد بن جعفر, حدثني أيب,أمحد
 , عن سليامن بن يسار, نا هشام عن قتادة, ونا عبد امللك بن عمرو: قال– ّسلميَو األٍعمر

ر َ يف السفِ عن الصوم اهللا َ أنه سأل رسولّسلميَ محزة بن عمرو األ)٣(*)عن
 .))َفطرتَ أَ شئتْ وإن,َمتُ صَ شئتْإن(((*فقال 

 ,ر بن املقرئ أنا أبو بك, أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,وأخربناه أبو الوفاء عبد الواحد بن محد
 عن سليامن ,ريَكُ عن ب, أخربين عمرو بن احلارث,بْهَ أنا ابن و,)٤(لةَمْرَ نا ح,أنا أبو العباس بن قتيبة

 ,بن يسارا
 .رَ يف السفِ عىل الصيامًةَّ قو يبُدِجَ إين أ, يا رسول اهللا:عن محزة األسلمي أنه قال

 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإن,ْمُصَ فَ شئتْإن(( )٥(*):فقال

                                           
 .أفأصوم): د(يف  ) ١(
َأبو بكر حممد بن هارون الروياين  هو) ٢(  ,)١٤٨٥( رقم ٢/٣١٢ يف كتابه املسند)  هـ٣٠٧ت (ُّ

 ).١( حاشية ١٧٨ما سبق صانظر و

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(
َ هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا أبو حفص التجيبي موىل بني زميلة )٤( ُ ِ ابه يف كت)  هـ٢٥٠ت (ُّ

 .٢/٧٧٢انظر موارد ابن عساكر . أحاديث حرملة بن حييى, وهو مفقود

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٥(

 
 
 
 
 

رواية أخر عن[
 ]سليامن بن يسار

 
 
 
 

]وروايــــة أخــــر
 ]ًأيضا

 
 
 
 ]ورواية أخر عنه[
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 أنا , أنا أبو القاسم إبراهيم بن أمحد, أنا احلسن بن عيل, أبو بكر حممد بن عبد الباقيُناهَوأخرب
 ,يث بن سعدَّ نا الل,تيبة بن سعيدُا ق ن,جعفر بن حممد

 أنا أبو بكر بن ,اق بن عمر بن موسىَّالرز  أنا عبد, القاسم غانم بن خالد أبوُناهَح وأخرب
 , أنا الليث بن سعد, نا عيسى بن محاد,تيبةُسن بن ق نا حممد بن احل,املقرئ

 : أنه قال, عن سليامن بن يسار,كريُعن ب
 .رَ يف السفِ عىل الصيامًةَّ يب قوُدِجَ إين أ, يا رسول اهللا: قالّ محزة األسلميَّإن

 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإنْمُصَ فَ شئتْإن((: فقال له رسول اهللا 
 نا أبو الفضل حممد بن حييى بن حممد بن عبد ,عبد املنعم بن إبراهيمذام ْيَ أيب اهلِّ بخطُقرأت
 :ادي قالَيِّ نا أبو حسان الز, حدثني أيب,ّيِهْلَتَ البّكيَسْكَّاحلميد الس

 ومنهم من ,ّ األسلميَ مع محزة)١(ين إىل أيب بكرِادَنْ أجَيعني فتح −وكتبوا بالفتح 
 .لك ذكر سعيد بن كثري بن عفري وكذ,ّيِبَجَ عبد الرمحن بن حنبل احل:قال

 وأبو الفضل بن ,د بن احلسن أنا أبو طاهر أمح,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 ,خريون

 ,ينَّالِ أنا أبو طاهر الباق,ح وأخربنا أبو العز ثابت بن منصور
نا عمر بن أمحد بن أ , أنا حممد بن أمحد بن إسحاق, أنا حممد بن احلسن بن أمحد:قاال

 :)٢( خليفة بن خياط قال نا,إسحاق
 ٰنىْكُ ي]ب/٢٥٢[, ة بن عمرو بن عامر محزة بن عمروثارح بن َٰىصْفَ أِ بنَمَلْسَ أْنِوم
  سنة إحد وستني)٣(مات.  رو أحاديث منها عىل ذروة كل بعري شيطان,أبا حممد

 , أنا أمحد بن معروف,هَويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل,وأخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 : من املهاجرين قال يف الطبقة الثالثة من أصحاب رسول اهللا )٤( نا حممد بن سعد,مْهَنا احلسني بن الف

                                           
 .يعني فتح أجناد ابن  إىل أيب بكر: إىل) د(صحفت العبارة يف  ) ١(
 .١١١ و١٠٩طبقات خليفة   )٢(

 . ))ومات((: يف طبقات خليفة  )٣(

 .٥/٢٢٠الطبقات الكبري   )٤(

 
 
 
 
 

 
]روايــــة أخــــر

للحديث السابق عن
 ]سليامن بن يسار

 
 
رسالة فتح أجنادين[

محلها محزة األسلمي
 ]إىل أيب بكر

 
 
 
 
 
 

 خليفـةدترمجته عنـ[
 ]ريخ وفاتهأوت

 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٨٢

 عن حممد ,سامة بن زيدُ وأنا حممد بن عمر عن أ: قال;ّميَلْسَمحزة بن عمرو األ
 ٍ وستني وهو يومئذ ومات سنة إحد, أبا حممدٰىَنْكُ محزة بن عمرو كان يَّ أن,بن محزةا

 . وقد رو عن أيب بكر وعمر. إحد وسبعني سنةُابن
 ِ املنافقون بناقةَرَفْنَأ و,ا بتبوكَّ ملا كن: قال محزة بن عمرو:قال حممد بن عمر

 يل يف أصابعي َرِّوُ فن: قال محزة.هِلْحَ رِ متاعُ حتى سقط بعض,بةَقَ يف الع اهللا ِرسول
 . ذلكَ وأشباهَ واحلبلَوطَّ الس, من املتاعَّ ما شذُطُلقَأ ُ حتى جعلتْتَ فأضاء,اخلمس

ل فيه من َ وما نز,هِ بن مالك بتوبتَ كعبَّرشَهو الذي ب بن عمرو  وكان محزة:قال
ِنيَ ثوبٌع كعبَ فنز,القرآن  .مهاُ واهللا ما كان يل غري: فقال كعب, كانا عليه فكسامها إياهْ
 . من أيب قتادةْنيَ ثوبُ فاستعرت:قال

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 : قال يف الطبقة الثالثة من املهاجرين,)١( نا حممد بن سعد, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد بن عمر

 ٍيومئذ مات سنة إحد وستني وهو , أبا حممدٰىَكنُ ي,ميَلْمحزة بن عمرو األس
 عن حممد بن ,سامة بن زيدُحدثني بذلك حممد بن عمر عن أ.  وسبعنيٰ إحدُابن
 . عن أيب بكر وعمرٰوَ وقد ر: بن عمر قال حممد,محزة

 ,مد عبد اهللا بن عيل بن اآلبنويسكتب إيل أبو حم
ا أبو  أن, أنا أبو احلسني بن املظفر, أنا أبو حممد اجلوهري,ح وأخربين أبو الفضل احلافظ عنه

ْ أنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن الرب,عيل أمحد بن عيل املدائني  :)٢(قي قالَ
ويمر بن ُ بن عو بن عامر محزة بن عمرو بن حارثة بن عمرَٰىصْفَ أِ بنَمَسلَومن أ

مان بن أسلم َالَم بن مازن بن احلارث بن سْهَ بن سِّيِدَاح بن عَزِاألعرج بن سعد بن ر
 . له أحاديث.َٰىصْفَبن أا

 وأبو ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,أنبأنا أبو الغنائم الكويف

                                           
, وقد أورد )١( حاشية ٨ًالطبقات الصغري البن سعد ومل يزل خمطوطا انظر ما مىض ص كتاب )١(

 .ً كام مر آنفاالكبريابن سعد اخلرب يف الطبقات 

 ).١( حاشية ٩يف معرفة الصحابة وأنساهبم البن الربقي, وهو مفقود انظر ما تقدم ص  )٢(

 

ــن[ ــد اب ــه عن ترمجت
ســـعد يف الطبقـــات

 ]الكبري
 
 
 
َّهو من بـرش كعـب[

 ]ابن مالك بالتوبة
 
 
 
 
ـــأريخ[  ـــه وت ترمجت
فاتــه يف الطبقــاتو

 ]الصغري البن سعد
 
 
 
ــن[ ــد اب ــه عن ترمجت

ـــة ـــي يف معرف الربق
 ]الصحابة

 
 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٨٣

 :ونْريَزاد ابن خ −  أنا عبد الوهاب بن حممد : قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,وريُيُّاحلسني بن الط
 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل, أنا أمحد بن عبدان:قاال − وحممد بن احلسن

 نا سفيان بن , نا يعقوب بن حممد: قال ابن عبادة,ّميَلْسَمحزة بن عمرو األ
 ,)٢( بن عمرو محزةبن عن حممد , عن كثري بن زيد,محزة

 . أبا صالح يف حديث الطعامُاهَّ كن َّعن أبيه أن النبي
 . أنا سفيان بن محزة:)٣(اجَّوقال أمحد بن حج

 . عنه ً الذي سقناه أوالَديثفذكر احل
ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أبو بكر املقرئ,)٤(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش ي بن عبدان ِّ أنا مك,دونَ

 :)٥(اج يقولَّ مسلم بن احلجُ سمعت:قال
 .بةْحُ له ص,ّميَلْسَلح محزة بن عمرو األأبو صا
 أنا , أنا أبو نرص الوائيل,مييم عن جعفر بن حييى الت, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت

 :)٦( قال, أخربين أيب, أنا عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,يب بن عبد اهللاِصَاخل
 . محزة بن عمرو: قيل,أبو صالح

ْ أنا حممد بن خم, أنا أبو عمر بن مهدي, أنا عاصم بن احلسن,أخربنا أبو حممد بن طاوس د َلَ
 عن , نا كثري بن زيد, نا سفيان بن محزة,عقوب بن حممد الزهري نا ي,يثَّ نا حاتم بن الل,)٧(ارَّالعط

 ,ّميَلْسَحممد بن محزة بن عمرو األ
                                           

 .٣/٤٦التاريخ الكبري   )١(

وهو حتريف مقلوب, واملثبت من التاريخ  )) محزة عمرو بنمد بنعن حم((: يف النسخ الثالث  )٢(
 .الكبري للبخاري

 .يف املصدر نفسه وهو التاريخ الكبري للبخاري  )٣(

 ).٢( حاشية ١٥ُويقال بكرس الشني, انظر يف ضبطه ص  )٤(

 .١٣١يف كتاب الكنى واألسامء ملسلم   )٥(

, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))لكنىا((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب   )٦(
 ).١( حاشية ١٦سبق ص

يف كتابه األمايل, وهذا )  هـ٣٣١ت (هو أبو عبد اهللا حممد بن خملد بن حفص الدوري العطار ) ٧(
 .٩٥٨, ٢/٩٥٧انظر موارد ابن عساكر . ًإسناده, مل يزل خمطوطا يف الظاهرية

 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]ريالكبري للبخا
 
 
 
 
 
 
 

كنيته يف كتاب الكنى[
 ]واألسامء ملسلم

 
 
ــسائي يف[ ــد الن وعن

 ]األسامء والكنى
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١٨٤

 .)١(اه بأيب صالحَّ كن]أ/٢٥٣[  رسول اهللا َّ أن,عن أبيه محزة
 أنا القايض أبو منصور عبد الباقي بن حممد بن غالب ,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 نا عبد اهللا بن سليامن بن ,ديْنُأنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمران بن اجل ,ارَّاملعروف بابن العط
 :)٢( قال,األشعث

 منهم أبو صالح محزة بن عمرو ,ون أبا صالحَكنُ يٌويف رواة احلديث مجاعة
 . حممد بن محزةُ عنه ابنهٰوَ ور ِّ عن النبيٰوَ ر,ّلميْسَاأل

 أمحد بن حممد بن احلسن )٣( وأبو الفضل,يل العلويكتب إيل أبو حممد محزة بن العباس بن ع
 ,بن حممد بن سليما

 ,)٤( أنا أبو الفضل بن سليم,اينَوُتْفَّثم حدثني أبو بكر الل
 :)٥( أنا أبو سعيد بن يونس قاله,َدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م,اينَقْرِأنا أبو بكر أمحد بن الفضل الباط: قاال
 .)٦(محزة

 :)٧( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّمد الس عىل أيب حمُوقرأتح 
 محزة بن عمرو بن عويمر بن احلارث بن ; وفتح الزاي,اح بكرس الراءَزِأما ر

م َلْسَمان بن أَالَهم بن مازن بن احلارث بن سَي بن سِدَاح بن عَزِاألعرج بن سعد بن ر
 سبع وعرشين َيقية سنةفرإ ِ قدم مرص لغزو;)٨( أبا صالحٰكنىُ ي, بن حارثةَٰىصْفَبن أا

 .وتويف سنة إحد وستني
                                           

 . عن حممد بن منصور, عن يعقوب بن حممد, به١/١١٧أخرجه الدواليب يف الكنى   )١(

 ))تسمية من يكنى أبا صالح((  كتابهيف ) هـ٣١٦ت (هو أبو بكر عبد اهللا بن سليامن بن  األشعث  )٢(
 .٣/١٧٧٥انظر موارد ابن عساكر . وهو مفقود

 ).وأبو الفضل(بدل ) وأبو صالح): (د(يف  ) ٣(
 .سليامن): د(يف  ) ٤(
 ).٥( حاشية ١٣١, و)٥( حاشية ٧٣ ص ما سبقانظر. لامء مرصيف تاريخ ع  )٥(

 .كذا يف النسخ الثالث, ويبدو أن ابن عساكر ينقل النص نفسه اآليت عن أيب سعيد بن يونس  )٦(

 ).٢( حاشية ١٤٢ص» أما« وانظر ما سبق يف جواب .٤/٤٦اإلكامل   )٧(

 .»أبو صالح«من اإلكامل, وفيه » يكنى«سقط لفظ ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضبط نسبه وترمجته[

عنــد ابــن مــاكوال يف
 ]]اإلكامل

 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٨٥

 . قاله ابن يونس:)١(قال ابن ماكوال
 .)٣( أبو صالح: وقال,)٢( يف نسبهِجَ األعرُكر ماكوال ذِوليس يف رواية ابن

 أنا ه,جويْنَ أنا أمحد بن حممد بن ز, جعفر أنا حممد بن أمحد بن,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع
 :)٤(بن سعيد قالاحلسن بن عبد اهللا 
ْوأما مح  فمنهم محزة بن عمرو , وبعد امليم زاي, معجمةُفتوحة غريَ احلاء م,ةَزَ

 :ٰوَ ر. أبا صالحُاهَّ كن َّ النبيَّ إن: ويقال, وكنيته أبو صالح, من الصحابة,ّسلميَاأل
 .))ْرِفطَ فأَ شئتْ وإنْمُصَ فَ شئتْإن(( : فقالِر يف السفِومَّ عن الص ُّ النبيُين سألتإ

 :)٥(عيم احلافظ قالُ أنا أبو ن:قاال, ادَّ وأبو عيل احلد,زِّأنبأنا أبو سعد املطر
 بن سعد )٦(]بن األعرج [ويمر بن احلارثُ وهو ابن ع,ّسلميَمحزة بن عمرو األ

 بن َٰىصْفَمان بن أسلم بن أَالَاح بن عدي بن سهم بن مازن بن احلارث بن سَزِبن را
 .)٧( أبا حممد وقيل أبو صالحٰكنىُ ي,حارثة

مة َلَ وأبو س, وسليامن بن يسار,بريُّروة بن الزُ وع,ه حممدُ وابن,روت عنه عائشة
 .حِاوَرُ وأبو م,بن عبد الرمحنا

 . ابن ثامنني سنة: وقيل. وسبعني سنةٰ وهو ابن إحد, وستنيٰويف سنة إحدُت

                                           
 . املصدر السابقيف  )١(

 .ًأثبته حمققه بني حارصتني نقال عن أسد الغابة) ٢(

َّ, وقد نص ابن »أبو صالح«قبل كلمة » يكنى«مل يذكر كلمة  ابن عساكر إىل أن ابن ماكوال يشري )٣(
َمثعب(( آخر وساقها يف رسم ٍ كنية محزة يف موضعماكوال عىل ْ َّوأما : ٧/٢٠٤إذ قال يف اإلكامل  ))ِ

َمثعب ْ  بكرس امليم وبعدها ثاء معجمة بثالث, وآخره باء معجمة بواحدة فهو أبو صالح محزة بن ِ
ًعمرو األسلمي, اسمه مثعب وقيل معقب قاله أمحد أيضا; وقال أيضا ً ِّ قال أبو حاتم الرازي : ُ

 .اهـ. ًمحزة اسمه مثعب أو يلقب مثعبا: حممد بن إدريس احلنظيل

 .٢/٨٨٢ه تصحيفات املحدثني يف كتاب هو أبو أمحد العسكري )٤(

 .٢/٢٣يف معرفة الصحابة   )٥(

 .ما بني معقوفني من معرفة الصحابة  )٦(

 .))أبو حممد: يكنى أبا صالح, وقيل((: كذا يف النسخ الثالث, ويف معرفة الصحابة  )٧(

 
 
 
 
 
ترمجته وضبط نسبه[

ــــــــصحيفات يف ت
]املحدثني للعسكري

 
 

وترمجتـــه عنـــد أيب[
ــــة ــــيم يف معرف نع

 ]الصحابة
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١٨٦

 :)١( قالهَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, عيل أنا شجاع بن,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
اح بن َزِج بن سعد بن رَرْعَويمر بن احلارث بن األُ وهو ابن ع,محزة بن عمرو

ٰيكنى.  بن حارثةَٰىصْفَسلم بن أَمان بن أَالَ بن احلارث بن س)٢(نِي بن سهم بن مازِدَع ُ 
 . أبو حممد: ويقال,أبا صالح

 .نني سنةمات سنة إحد وستني وهو ابن ثام
 .همُ وغري, وسليامن بن يسار, وعروة,هُ ابنٌ وحممد,حِاوَرُ عنه أبو مٰوَر

 . وسبعون سنةٰيادي أنه مات وله إحدِّوذكر الز
 أنا ,ميَلُّ أنا أبو عبد الرمحن الس,)٣( أنا أبو بكر البيهقي,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف

 نا سفيان بن محزة , أبو صالح,ميَسلَزة بن مالك األ نا مح, نا أيب,بَّب بن حممد بن املسيَّاملسي
 :وقال

 , أنا أبو أمحد بن فارس,هاينف أنا أبو إسحاق األص, الفاريس)٤(وأنا أبو بكر حممد بن إبراهيم
 :)٥(نا حممد بن إسامعيل البخاري

 عن حممد بن , عن كثري بن زيد, نا سفيان بن محزة,اجَّحدثني أمحد بن احلج
 ظلامء ٍنا يف ليلةْقَّفرَت ف,رَ يف سف اهللا ِ رسولَا معَّنُ ك: قال, عن أبيه,ّيسلمَمحزة األ
ُدمحسة ْ  أصابعي َّ وإن,منهم َهم وما هلكَرْهَعي حتى مجعوا عليها ظِ أصابْتَ فأضاء,ُ

 .ريِنُتَل
 ,رَنا يف سفُّ دوابْرتَفَ ن: أنه قال, عن محزة بن عمرو, عن أبيهِّميَلُّويف رواية الس

ُدمحسةامء ْلَ ظٍ يف ليلةمع رسول اهللا ونحن  ْ ها ْيَوا علُعَصبعي حتى مجإ ْتَ فأضاء,ُ

                                           
َهو حممد بن إسحاق بن منده  )١( ْ , مفقود وهو كتاب  »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ

 ).٢( ح ١٣صانظر ما سبق 

 ).د(من ) بن مازن(سقط  )٢(
 .٦/٧٩يف كتابه دالئل النبوة )  هـ٤٥٤ت (هو أمحد بن احلسني  )٣(

 ).د(سقطت اللفظة من  )٤(
 .٣/٤٦التاريخ الكبري  )٥(

 
ترمجتـــه يف معرفـــة[

ُالصحابة البن منده َ[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أضاءت أصابعه يف[

سفر فجمعوا عىل
 ]نورها أمتعتهم

 
 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٨٧

 ]ب/٢٥٣[. )١(ريِنُتَظهورهم وإن أصبعي ل
 أنا ,)٣( أنا أبو نرص بن قتادة,)٢( أنا أبو بكر أمحد بن احلسني,أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل

 عن , نا سفيان بن محزة,نا إبراهيم بن املنذر احلزامي , الصقر)٤(]مطر, ثنا عبد اهللا بن [أبو عمرو بن
 , عن حممد بن محزة األسلمي,كثري بن زيد

امء ْلَ ظٍ يف ليلة اهللا ِ مع رسولٍرَنا يف سفْقَّ تفر: أنه قال,عن أبيه محزة بن عمرو
ُدمحسة ْ  .ريِنُتَ أصابعي لَّ وإن,ك منهمَلَ وما ه)٥(همَ أصابعي حتى مجعوا عليها ظهرْ فأضاءت,ُ

 أنا عيل , أنا أبو الفرج سهل بن برش,أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر املقرئو
 , نا إبراهيم بن املنذر, نا موسى بن هارون,)٦(يلْهُّ أنا حممد بن أمحد الذ,لَّبن منري اخلالا

 :وقال. )٧(رهم ظه: وقال.قناَّفرَل تَ بد,نا بَرَفأن :ه قالَّ أنَّ إال,هَفذكر بإسناده مثل
ُدمحسة ْ ُ. 

 أنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ,)٨( أنا أبو بكر البيهقي,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف

                                           
بلغت بقراءيت من أول . آخر األربعني بعد املئة من األصل:  بعد هذه اللفظة ما نصه) ب(يف  ) ١(

محزة بن عيل إىل هذا اجلزء عىل الشيخ األجل أيب الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة ترمجة 
احلراين مجاعة من املصنف والقايض األرشف هباء الدين أبو العباس أمحد بن القايض أيب عيل عبد 

وكتب حممد ين يوسف الربزايل يف الرابع من صفر سنة .... .... .... الرحيم بن عيل اجليشاين 
 .بدمشق... ...  وعرشين وستمئة نياثنت

  .ويف هامش هذه الصفحة سامعان آخران حال سوء التصوير وذهاب أطرافهام عن قراءهتام

 .٦/٧٩ دالئل النبوةيف كتابه )  هـ٤٥٤ت  (أبو بكر البيهقيهو  )٢(

 .هو عمر بن عبد العزيز بن قتادة, كام يف دالئل البيهقي )٣(

 ., واستدركته من دالئل النبوة)د, س(سقط من و) ب (ما بني املعقوفني بياض يف )٤(

 .ودالئل النبوة) ب, د( واملثبت من  ))ظهورهم((): س(يف  )٥(
يف )  هـ٣٦٧ت ( الذهيل البغدادي قايض  الديار املرصية د اهللاهو أبو طاهر حممد بن أمحد بن عب )٦(

 انظر موارد ابن عساكر يدي, وليس الكتاب بني وهذا إسناده,» فوائد أيب طاهر الذهيل«كتابه 
١٠٧٨, ٢/١٠٧٤. 

 .ظهورهم): س(يف  ) ٧(
 .٦/١١٢ دالئل النبوة  )٨(

 
 
 
 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

ــد ــة أخــر عن رواي
 ]البيهقي

 
 
ومن روايـة الـذهيل[

 ]ًأيضا
 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٨٨

 نا ,يدُ نا يعقوب بن مح,)١( نا عيل بن احلسن اهلاليل,انَّ أنا أبو بكر حممد بن احلسني القط,األصبهاين
 ,سلميَ عمرو األ عن حممد بن محزة بن, عن كثري بن زيد,سفيان بن محزة

 وعىل , عىل هذا ليلة, عىل أصحابهُدورَ ي رسول اهللا ُ كان طعام: قال,عن أبيه
 ,)٢(ُيْحِّ النَكَّ فتحر, بهُثم ذهبت,  اهللا ِرسولِا لً طعامُلتِمَ فع,َّ عيلَ فدار,هذا ليلة

: ل اهللا فقال يل رسو.  اهللا ِ رسولُ طعامَيقِرْهُ عىل يدي أ: فقلت, ما فيهَيقِرْهُفأ
. )٣(ْفِ قْفِ ق: يقولُيْحِّ فإذا الن,ُ فرجعت, اهللاَ يا رسولُ ال أستطيع:ُفقلت, ))ْسِاجل((

 َ رسولُه ثم جئتُتْيَكْوَ فأ, إىل يديهَئِلُه فإذا هو قد مُتْبَفاجتذ, )٤(ةَلْضَ فيه فْتَلَ فض:فقلت
 .))ْهِكْوَ فأ, إىل فيهَلئُمـَ لُهَك لو تركتَّنإا َمَأ(( : له ذلك فقالُفذكرت, اهللا 

 أنا عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن , أنا عاصم بن احلسن,أخربنا أبو حممد بن طاوس
 نا حييى بن , نا أمحد بن مالعب أبو الفضل,ازَّي الرزَرتْخَ أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن الب,مهدي
 ,ارَّ عن أيب األشعث العط, نا األشعث, نا أيب,يعىل

 ,رَ يف سف اهللا ِ مع رسولُ كنت: قال,ومَّئل عن الصُمي أنه سَلْ األسعن محزة
 وكان : قال; عليهُبِعتقَ غريي يٍعريَ أو بٍةَّ يف دابٌصْقِ وله شَّ من القوم إالٌوما أحد

 ّ أسامئي إيلِّحبَوكان من أ, )٥(بَعْثِاين مـَّمَ وس: قال.ني عىل راحلتهُبِعقُ يرسول اهللا 
 يا رسول :قولَ فأُبَركأ ف.))ّمُلَ ه,بَعْثِيا م(( : يقول ُّ وكان النبي: قال. بهٰىَعْدُ أ)٦(ْنَأب

ل ِ ثم ينز: قال; والثالثِتنيَّ واملرَةَّ املر)٧( فكان مما يدعوين: قال.ةَّ يب قوُدِجَ أِّ إين,اهللا
                                           

وهو تصحيف, انظر ترمجته يف هتذيب الكامل  ))عيل بن احلسني اهلاليل((: يف دالئل النبوة  )١(
 .٦/٣٧٢, وتاريخ اإلسالم ١٥/٥٢٦, وسري أعالم النبالء ٢٠/٣٧٤

ُّ الزق:يْحِّالن )٢( ّمن خاصَّ هو ما كان للس: وقيلَو وعاء من أدم,, وهِّ ُجرة فخار جيعل فيها : وقيل. ةْ ّ َّ
 ).ي ح ن(التاج . اللبن املمخوض

ّ, وهو حكاية صوت الزق)ب, س(قب قب, وكذا يف دالئل النبوة, واملثبت من ): د(يف  ) ٣( ِّ. 
 .فضيلة): د(يف  ) ٤(
  .يف النسخ الثالث كذا) ٥(

 .أن): د, س(يف  ) ٦(

 .يدعونني): س(يف  ) ٧(

 
 

عام رسولهتيئته لط[
ىلــ وإهراقه عاهللا 
 ]يديه

 
 
 
 

 
 
 
تــسمية الرســول [

له بمثعـب وإخبـاره
عن صيام الـصحافة

 ]يف السفر
 
 



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٨٩

 اهللا ِّ نبيُ وأصحايب أصحاب رسول اهللا َغزو معَ أُ وكنت))!بَعْثِم(( : قال,لنيِحمَفي
,ىل الصائم عُ املفطرُيبِعَ فام ي;نا يف رمضان ويف غريهُصوم بعضَنا ويُ بعضُرِفطُ في, 

 .رِفطُ عىل املُوال الصائم
 أبو بكر أمحد بن عيل بن عبد اهللا )٢( نا,اينَوْلُ أمحد بن حممد احل)١(وأخربنا أبو املعايل عبد اهللا بن

 أنا أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن ,اديَيِّد بن حممد الز أنا األستاذ اإلمام أبو طاهر حمم,بن خلفا
 بن احلارث َىلْعَ نا حييى بن ي, نا حممد بن مسلم بن وارة أبو عبد اهللا بالري,معاوية النيسابوري

 , عن أيب األشعث,ارَّوَ عن أشعث بن س, نا أيب,يبِارَحُامل
 ,رَ يف سف اهللا ِ مع رسولُ كنت: أنه سئل عن الصيام فقال,عن محزة األسلمي

 وكان رسول اهللا ; عليهُبِقَعتَ غريي يٍ وبعريٍةَّ يف داب)٣(ٌصْقِ له شَّ إالِ من القومٌحدَوما أ
حي ْ  َّ أسامئي إيلِّحبَفكان من أ; )٤(بَعْثِ م ُّاين النبيـَّمَ وس: قال.ني عىل راحلتهُلِمَ
 إين , يا رسول اهللا: فأقول.))ْبَكْب فارَعْثِ يا مَّمُلَه(( : يقول ُّ فكان النبي. بهٰىَدعُأن أ
 ]أ/٢٥٤ [ُلِ ثم ينز: قال.تني والثالثةَّة واملرَّ فكان مما يدعوين املر: قال.ةَّ يب قوُدِجَأ
 , اهللا ِ رسولُوأصحايب أصحاب, غزو مع رسول اهللا َ أُ فكنت:قال. )٥(نيُلِمْحَفي
 .رِفطُ عىل املُ وال الصائم,ىل الصائم عُرِفطُ املُيبِعَ فام ي,ناُ بعضُصومَنا ويُر بعضِفطُفي

 أنا عيل بن أمحد :قاال,  وأبو غالب املاوردي, أبو القاسم عبد امللك بن داود)٦(أخربنا
 ,ّيِئُلْؤُّأنا حممد بن أمحد الل,  أنا أبو عمر اهلاشمي,يَرتْسُّالت

 أنا حممد بن , الروذباري أنا أبو عيل,)٧( أنا أبو بكر البيهقي,اميَّح وأخربنا أبو القاسم الشح
 ,بكر

                                           
 ).د( سقط من  ))عبد اهللا بن((: قوله ) ١(
 .أنا): د(يف  ) ٢(
ْالشقص  )٣( ِالسهم والنصيب: ِّ  ).شقص(التاج . َّ

 .٥/٧٦٥, واإلصابة ٧/٢٠٤متعب, وهو تصحيف, واملثبت من اإلكامل ): د, س(يف  ) ٤(
 .بياض) د(حمل اللفظة يف  ) ٥(
 . ))ملحق ((ة كلم) ب(فوق اللفظة يف  ) ٦(
)٧(   ٩/٧٢السنن الكرب. 

 
 
 
 
 
 
 
 

اخلرب السابق برواية[
أخر[ 
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١٩٠

 :اد قالَنِّعن أيب الز, اميَزِغرية بن عبد الرمحن احلُ نا م, نا سعيد بن منصور,)١(نا أبو داود: قاال
 ,ّميَلْسَوحدثني حممد بن محزة األ

 ْإن(( : وقال, فيهاُ فخرجت: قال,ةَّ عىل رسيُرهَّمَ أ رسول اهللا َّ أن,عن أبيه
ا ً فالنْمُجدتَ وْإن(( : إليه فقالُ فرجعت, فناداين,ُيتَّفول. ))قوه بالنارِرْحَا فأً فالنْمُجدتَو
 .)٢( )) النارُّبَ رَّ بالنار إالُبِّعذُ فإنه ال ي,قوهِّرَحـُ وال تُلوهُتُفاق

 نا ,لةَبَ نا أمحد بن حممد بن ج,)٣(عيمُ أنا أبو ن:قاال, اد َّ وأبو عيل احلد,زِّرَطُانبأنا أبو سعد امل
 : قال,رِنذُ نا إبراهيم بن امل, نا أبو يونس,حممد بن إسحاق

 ُ وهو ابن, وستنيٰ إحد سنةَ مات. أبا حممدٰنىْكُ ي,ّميَلْسَمحزة بن عمرو األ
وسبعنيٰإحد . 

بن  أنا أمحد بن عبيد , عن أيب متام عيل بن حممد,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن بن البنا
 :ائني قالَدَ أنا امل,)٤(ثمةْيَ نا ابن أيب خ, احلسني نا حممد بن,يِريِب

 ٰ إحدُ وهو ابن, وستنيٰ مات سنة إحد. أبا حممدٰنىْكُمحزة بن عمرو ي
 . ويقال ابن ثامنني,وسبعني

 أنا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا حممد بن احلسن الس,يِدْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٥( نا خليفة بن خياط قال,كريا نا موسى بن ز,مرانِع

 وفيها يعني سنة إحد وستني مات محزة بن عمرو األسلمي
 أنا حممد ,)٧(ِنينيَد اهللا امل أنا حممد بن عبي, نا عبد العزيز بن أمحد, أبو حممد بن األكفاين)٦(أنبأنا

                                           
 .يف اجلهاد, باب يف كراهية حرق العدو بالنار) ٢٦٧٣(سنن أيب داود رقم   )١(

 .. إشارة إىل هناية امللحق الذي أشار إليه يف بداية اخلرب ))إىل ((): ب(فوق اللفظة يف  ) ٢(
 .٢/٢٣معرفة الصحابة   )٣(

اريخ, وقد وصل إلينا أقسام منه, انظر موارد ابن عساكر هو زهري بن حرب يف كتابه الت  )٤(
 ).٢( حاشية ٢٦, وما مىض ص١/١٣٥

 .٢٣٥تاريخ خليفة   )٥(

 .أخربنا): د(يف  ) ٦(
 .٦٣/١٨٢, وترمجته يف )ب(مهملة احلروف, و املثبت من ) د, س(يف   )٧(

 
 

 لـهأمر الرسـول [
بإحراق رجل بالنـار

 ]ثم هنيه عن ذلك
 
 
 
أريخ وفاتـه عنـدـت[

أيب نعــيم يف معرفــة
 ]الصحابة

 
وعند ابن أيب خيثمة[

 ]يف تارخيه
 
 
 

ـــة يف[ ـــد خليف وعن
 ]تارخيه



ِمرو بن عويمر بن احلارثعَمحزة بن  ْ َ ُ 

 

١٩١

ا عيل بن عبد اهللا  ن, نا سليامن بن عبد الرمحن, أنا أبو عبد امللك القريش,بن إبراهيم بن مروانا
 :)١(التميمي قال

 ٰ وله إحد, وستنيٰ إحد مات سنة. أبا حممدٰكنىُ ي,لميْسَمحزة بن عمرو األ
 .وسبعون سنة

 أنا أبو سليامن بن ,ي بن حممدِّكَ أنا م, عن عبد العزيز بن أمحد,ّميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس
 :)٢( قال,رْبَز

 مات محزة بن −  إحد وستنيَعني سنةَي −لسنة  يف هذه ا:وقال اهليثم واملدائني
 .ميَلْسَعمرو األ

 ٰ مات سنة إحد. أبا حممدٰكنىُ ي,ّميَلْسَ محزة بن عمرو األ:)٣(وقال الواقدي
 .)٤( سنةنيوستني وهو ابن إحد وسبع
 نا ,ًزةص إجاِّ أنا أبو طاهر املخل, أنا عيل بن أمحد بن حممد,ديْنَقْرَمَّأخربنا أبو القاسم بن الس

بيد ُ حدثني أبو ع, أخربين أيب,غريةُ أخربين عبد الرمحن بن حممد بن امل,عبيد اهللا بن عبد الرمحن
 :)٥(م قالَّالقاسم بن سال

 ميَلْسَويف محزة بن عمرو األُ فيها ت,سنة إحد وستني
 أنا عبد ,يفِظَأ بن نَشَ عن ر,مَّلَسُبيع بن املُش سْحَأنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم وأبو الو

رش ِأنا أبو ب, )٦( أنا احلسن بن رشيق:ان قاالَّيْرصِ وعبد اهللا بن عبد الرمحن امل,الرمحن بن حممد املكتب
 : عن احلسن بن عثامن قال,دانْعَأخربين حممد بن س, )٧(يبَالْوَّالد

                                           
 .١٦٥٨, ٣/١٦٥٧يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ا بن عساكر  )١(

 .١/١٧٢تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )٢(

 .١٧٤, ١/١٧٣املصدر السابق  )٣(

 .اخلرب مرتني) د(ذكر ناسخ ) ٤(
 ).٤( حاشية ٦١, وما مىض ص١٦٦٣, ٣/١٦٦٢يف كتابه التاريخ املفقود, انظر موارد ابن عساكر  )٥(

 ).د(من ) بن رشيق(سقط لفظ  ) ٦(
 .٣/١٨١٣قود, انظر موارد ابن عساكر يف كتابه املولد والوفاة, وهو مف )٧(

 
 
اخلــرب الــسابق عنــد[

عـــيل بـــن عبـــد اهللا
 ]التميمي يف تارخيه

 
 
ــر يف[ ــن زب ــد اب وعن

تاريخ مولـد العلـامء
 ]ووفياهتم

 
 
 
 
 
وعند ابن سـالم يف[

 ]تارخيه
 



 البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

 

١٩٢

 أبا ٰكنىُ وي,ّميَلْسَ بن عمرو األُ محزةَ مات−  وستنيٰيعني سنة إحد −وفيها 
 . َّ النبيٰ وقد رأ. وسبعني سنةٰ إحدُ وهو ابن,حممد

 , أنا أبو بكر اخلطيب)١(يِمَلُّ حممد السأخربنا أبو
 ,يَربَّ أنا أبو بكر بن الط,ديْنَقْرَح وأخربنا أبو القاسم بن السم

 :)٢( نا يعقوب بن سفيان قال, أنا عبد اهللا بن جعفر,أنا أبو احلسني بن الفضل: قاال
ُربَ مات ج− يعني سنة إحد وستني −هذه السنة ويقال يف  يك ِتَ بن عْ

 ]ب/٢٥٤[. )٣(ّيِمَلْسَ بن عمرو أبو حممد األُ ومحزة,األنصاري

مزة بن القاسم ح)*(  
 أبو حممد الشامي

 ج األصبهاينَحكى عنه أبو الفر
 أنا أبو القاسم آدم ,يَربْكُ أنا أبو منصور حممد بن حممد بن أمحد الع,يفَرْزَ أبو بكر بن امل)٤(أنبأنا

 :)٥( بن احلسني األصبهاين قالُّج عيلَ أنا أبو الفر,يِجْلَّثبن حممد بن آدم بن اهليثم الا
 : هذه األبيات)٦(ونُرِ باملاطٍ بستانِ عىل حائطُقرأت: قال يل أبو حممد محزة بن القاسم 

                                           
, واسمه ٤٣/٩١وترمجته يف املجلدة ) ب( وهو تصحيف, واملثبت من  ))املسلمي((): د, س(يف  ) ١(

 .عبد الكريم بن محزة بن اخلرض
 .يف املعرفة والتاريخ, ومل أجده فيه, ويبدو أنه يف القسم املفقود منه, ومل يقف عليه حمققه  )٢(

وهو ابن إحد وسبعني سنة, ومل :  عن الواقدي, وقال٣/٤٣٥سعد يف الطبقات رواه ابن   )٣(
 .يذكر محزة بن عمرو

, )٧٢ (١٥١) دير املاطرون( و,)٣٤( رقم ٩٢) ُّدير الرها(الديارات أليب الفرج األصبهاين  )*(
 .٦/٢٩٥٦, بغية الطلب )ُّالرهاء (٣/١٠٦و) دير املاطرون (٢/٥٣٢معجم البلدان 

 .أخربنا): د(يف  ) ٤(
, وهو مفقود, ١٥١ً, والديارات أليب الفرج أيضا ٩٤, ٩٣أدب الغرباء أليب الفرج األصبهاين   )٥(

 .١٩٩١مجعه من كتب األدب جليل العطية وطبعه سنة 

 .٤٣, ٥/٤٢انظر معجم البلدان . موضع بالشام, قرب دمشق: املاطرون  )٦(

 
اخلــرب الــسابق عنــد[

الـــدواليب يف كتابـــه
 ]املولد والوفاة

 
 
 
ــسوي يف[ ــد الف وعن

 ]املعرفة والتاريخ
 
 
 



 القاسم, أبو حممد الشاميَمحزة بن 

 

١٩٣

 ُسِحـار ِ الليلَ آخرِساري النجومِل ينَّنَ كـأِونُرِاطَ املـِرْيَدـــِ بُتـقِأر
ــَعُم اَّأهنـ كُورُبَ العَٰرْعِّ الشِتَوأعرض ــِ قُقَّل ــا الكٍيلِدْن ــَ عليه  ُسِائَن
 ُسِ قـابِيحِّ الرِةَهْجِ و)١(َ جتاهٌهابِش هَّأنـي كـمينـَن يـ عـٌيلَهُ سَوالح

 .)٢(ةَّيَهُ سِ بنَةاَطْرَأل َٰروُوهي قديمة ت
 : قال,ثني أبو حممد محزة بن القاسم الشاميَّ وحد:)٣(قال

ُها ألُ فدخلت,ريي إىل العراقِسَ عند م)٤(ءاَهُّ الرِ بكنيسةُاجتزت  ُ ما كنتَشاهدِ
 :ةَرْمُا بحً من أركاهنا مكتوبٍنْكُعىل ر ُ قرأتْ إذ)٥( فبينا أنا يف طوايف,عنها هُأسمع

 ُة انقطاعَنْحِ املُهْتَبِكَ إذا رِنةْطِ ذي الفِ من إقبال:ن بن فالن وهو يقول فالَرضَح
 : وأنا القائل,ارَبْ اإلدِّلِ األعامر يف ظُلُطاوَ العذاب تُّ وأشد.ضور الوفاةُ وحِاحلياة

ــ َّويل مه ــْدَ أٌةِ ــسَ مٰىَن ــا ال  ٰىَهـُّ والنِمِكـارَيف امل ٰعـاىلَ تٌفسَون اَهُّنازهل
ــَّلَفب ٍةَّيــ قوٍوْرَمــِ بٍا حــال ذُوقــد كنــت ــامِتَغ ــِ يب بُ األي ــُّ الرَةَيع  اَه
 اِ هبـٍةـَبـْرُ ذا غُني أصـبحتَّولكن اًيـَ حْمُقـَا هبا مل أًعروفَ مُولو كنت
 ٰىهَتْشُ مـُصيِغْنَ وتٍ جمموعُريقْفَوت ىًفَطْصُ مـُ إبعـادِ األيامِومن عادة

 .)٦(هامُظتِفَ وحَمْظَّ والنَ النثرُفاستحسنت

                                           
:  ويف ديوان أرطاة بن سهية. ))ُنحاه ((:  ويف أدب الغرباء والدياراتكذا يف النسخ الثالث,  )١(

 .)) عن الريحّينحيه((

 . بن عبد اهللا, مضت ترمجته يف املجلدة التاسعة وملا تطبع بعدهو أرطاة بن زفر  )٢(

 .٩٣, ٩٢ ً له أيضاالديارات, و٣٧, ٣٦أدب الغرباء أليب الفرج األصفهاين   )٣(

ِّوالـمد وال بضم أوله − ُّالرهاء: ٣/١٠٦ معجم البلدان قال ياقوت يف  )٤(  مدينة باجلزيرة :−ْرصَقَ
 .بني املوصل والشام, بينهام ستة فراسخ

 .))تطوايف((: يف أدب الغرباء  )٥(

 .وللخرب يف أدب الغرباء تتمة  )٦(

قراءتــــه ألبيــــات[
أرطاة وجدها يف دير

 ]املاطرون
 
 
 
 

ـــشعر يف[ ـــه ل قراءت
ركـــن مـــن أركـــان

 ]ُّ الرهاكنيسة
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٩٤

مزة بن حممد بن أحْحد بن سالمةم)*(  
 .رْقَّ املعروف بابن أيب الص,ازَّزَ البٰىلْعَ أبو ي,ابن حممد بن احلسني بن يزيد بن أيب مجيل

 . ونرص بن إبراهيم الزاهد ,سمع أبا القاسم بن أيب العالء
 .اًئ منه عن ابن أيب العالء شيْعَأسم ومل ,ا عن نرصًا يسريً عنه شيئُكتبت

ا سنة اثنتني ًلفظ − )١( نا أبو الفتح نرص بن إبراهيم املقديس,أخربنا أبو يعىل بن أيب الصقر
بيد ُ أنا احلسني بن حممد بن ع,ج عبد الوهاب بن احلسني البغداديَرَ أنا أبو الف− وثامنني وأربعمئة

 عن حممد بن عبد ,ملسعودي نا ا, نا عاصم بن عيل,زيَوْرَ أنا حممد بن حييى بن سليامن امل,اقَّالدق
 : عن ابن عباس قال,يبَرُ عن ك,حةْلَ طِ آلٰالرمحن موىل

 فإذا )٢(اًرَكَ هبا بَّ فمر,يةِرْيَوُاها جـَّ فسم اهللا ُ رسولُهَّريَ فغ,ةَّرَ بَةَيِرْيَوُ جُكان اسم
ما َ بعدعَجَ حلاجته ثم ر ُّ فانطلق النبي,ّ وجلَّر اهللا عزُكْذَح وتِّسبُهي يف جملسها ت

 يف ُ ما زلت,ْمَ نع: قالت?)) هذاِكِ يف جملسِ ما زلت,ةَيِرْيَوُيا ج((:  فقال; النهارَارتفع
 َّنُ ه,اتَّ مرَ ثالثَّنُهتْدَ أعٍ كلامتِ بأربعُمتَّلقد تكل(( : فقال رسول اهللا .جمليس هذا

 َةَنِ اهللا زَ سبحان,هِا نفسَضِ سبحان اهللا ر,هِقْلَ خَدَ عد اهللاَِسبحان(( :ا قلتـَّمـِ مُلَأفض
 .))هِ كلامتَادَدِ سبحان اهللا م,هِشْرَع

فن يوم الثالثاء احلادي والعرشين ُ ود, الثالثاءَر ليلةْقَّ بن أيب الصٰويف أبو يعىلُت
 . عليهَ والصالةُهَ دفنُ وشهدت,ريِغَّ الصِ بباب,مئةِ وثالثني ومخسٍ سنة مخس,من صفر

                                           
ر  وانظ.)٥٣٥وفيات  (١١/٦٣٠  تاريخ اإلسالم,٧/٢٦٧ خمترص تاريخ دمشق ترمجته يف )*(

 .١/٣١٣معجم الشيوخ 

. ١٤٩١ و٢/١٤٨٥ًيف جزء من حديثه مازال خمطوطا يف الظاهرية انظر موارد ابن عساكر  )١(
بسنده عن املسعودي ) ٩٩١٧( رقم ٩/٧١ يف السنن الكرب النسائيواحلديث أخرجه بنحوه 

 .وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا, به

. ))تقرأ(( ويف سنن النسائي الكرب, ))بكر((): س( ضمة, ويف) ب(, وفوق الباء يف )ب, د(كذا يف  )٢(
ًسري عىل فرسك بكرة وبكرا): ب ك ر(جاء يف اللسان  ََ َْ ُكام تقول سحرا, والبكر: ًُ ً ََ َ ُالبكرة: َ َ ْ وقال . ُ

 .ًال يستعمل إال ظرفا: سيبويه

 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 ]ـــن رو أســـامء م

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
ــديث[ ــه حل  يفروايت

 ]ًفضل التسبيح بكرة
 
 
 
 
 ]تاريخ وفاته[
 



  بن جعفرحممدَمحزة بن 

 

١٩٥

عفرمزة بن حممد بن جح)*(  
 اس األنصاريَّىل بن الروْعَأبو ي

 ِنْيَءاَّ وعبد العزيز بن حممد الدع,اصَّحدث عن يعقوب بن عبد الرمحن اجلص
 .ْنيَّالبغدادي
 .)١( وأبو نرص بن اجلبان,متام بن حممد عنه ٰوَر

َرصَ أنا أبو احلسن بن ص,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين ْٰ, حدثني أبو العباس ,بن حممد أنا متام 
بن عبد ا نا يعقوب : قاال,اسَّ بن حممد بن جعفر بن الرو]أ/٢٥٥ [ ومحزة,حممد بن موسى احلافظ

 نا أبو ,يَرتْخَ نا عبد اهللا بن حممد بن شاكر أبو الب, وأمحد بن يعقوب ببغداد من أصل كتابه,الرمحن
ْ عن هب,ريْوَّ عن سفيان الث,سامةُأ  ,عن أبيه ,يمِكَز بن حَ

 .مةُس يف هتَبَ ح َّ النبيَّ أن,هِّدَعن ج
 أنا أبو القاسم احلسني بن حممد بن ,اجَّا أبو املعايل ثعلب بن جعفر بن أمحد الرسً عاليُناهَأخرب
نا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرمحن بن أمحد , )٢(ائيَّنِ أنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد احل,ائيَّنِإبراهيم احل

 ,)٣(صاَّصَاجل
 .  رسول اهللا َّ إن:ه وقالَ مثلِهِفذكر بإسناد

 أنا أبو نرص عبد ,درة بن عيل األنطاكيْيَ حٰىَّجَنُ أنا أبو امل,أنبأنا أبو الفرج غيث بن عيل
 نا عبد العزيز بن ,اس األنصاريَّ بن جعفر بن الرو)٤( أنا أبو يعىل محزة بن حممد,الوهاب بن عبد اهللا

                                           
 .٧/٢٦٧ فيام بني يدي من مصادر, سو خمترص تاريخ دمشق البن منظور  لهأجد ترمجةمل  )*(

, وهو عبد الوهاب بن عبد اهللا بن ٤٤/٩٢ وهو تصحيف, ترمجته يف املجلدة  ))اجليان((): د(يف  ) ١(
 .عمر الرشوطي, ويعرف بابن اجلبان, وابن األذرعي

 ).د (من سقط  ))أنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد احلنائي((: قوله ) ٢(
طوط يف , وهو مفقود, وصل إلينا منه املنتقى من حديثه, وهو خم»َّحديث اجلصاص«يف كتابه  )٣(

 .٢/٩٦٢انظر موارد ابن عساكر . )١٦١ – ١٥٧ (١١٧ مج الظاهرية

 ).د (من سقط ))بن حممد ((: قوله ) ٤(

 
 
 
 
ـــن ر[ ـــامء م وأس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
 

روايته عن النبي [

 ]أنه حبس يف هتمة
 
 
 

ــسابق مــن[ اخلــرب ال
 ]طريق آخر



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٩٦

 ُ سمعت: أمحد بن حنبل يقولُ سمعت:)٢( نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال,)١(ذدابغباء َّحممد الدع
 :سفيان بن عيينة يقول

 . يكتب عليك خطيئةٍ غدِرزقِك لُاهتامم

بن حممد بن احلسن بن علي بن �زارمزة ح)*(  
  أبو يعىل البعلبكي: ويقال, القاسمأبو

 نزيل ,كوين احلميص الفقيهَّسث هبا عن أيب احلسن بن عبد اهللا بن سعيد الَّحد
 أمحد بن )٣(ّغر وأيب األ,وكي احلميصُلْمُ وأيب طالب عيل بن عبد اهللا بن العباس األ,ّكَبَلْعَب

 .)٤(يِجَ وأيب عبد اهللا أمحد بن القاسم بن يوسف امليان,طيَلَمي املَلُّجعفر بن عبد احلميد الس
 .)٥(رو عنه أبو سعد السامن

سن بن حممدمزة بن حممد بن احلح)**(  
بري بن ُّبن عيل بن حممد بن إبراهيم ابن إسامعيل بن عامر بن عبد اهللا بن الزا
 .غداديَلببريي اُّ أبو القاسم الز,ويلدُام بن خَّالعو

                                           
 .بإمهال الدال األخرية) د, س(, ويف )ب(كذا أعجمها الربزايل يف نسخته   )١(

 . بتحقيق حممد السيد بسوين زغلولوهذا إسناده, ومل أجده فيه »الورع«  يف كتابه)٢(

وهو خطأ,  ))محزة بن حممد بن العز حسن((): د( أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر ويف  مل)*(
ومن ترمجة أيب عبد اهللا أمحد بن القاسم بن يوسف, اآليت ذكره, حيث ذكر ) ب, س(واملثبت من 

 .٧/١٥٠يف املجلدة 

 .ال, وفوق الراء عالمة إمه)ب(, واملثبت من  ))وأيب األعز ((): د, س(يف   )٣(

 .٧/١٥٠تقدمت ترمجته يف املجلدة   )٤(

 ):ب(يف  وجاء. ٩/٦٦٨ هو إسامعيل بن عيل بن احلسني بن زنجويه, ترمجته يف تاريخ اإلسالم )٥(
 .آخر اجلزء الثالث والثامنني بعد املئة

, تاريخ اإلسالم ٧/٢٦٨, خمترص تاريخ دمشق البن منظور ١٧/٣٣ترمجته يف املنتظم  )**(
 .٤/٢٨٠يح املشتبه , توض١٠/٦٢٧

 
 
روايته لقـول ابـــن[

 ]عيينة يف الرزق
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
 



 احلسن بن حممدَمحزة بن 

 

١٩٧

 .يفْرُ وحدث عن أيب القاسم احل.مئة ِ ومخسني وأربعٍقدم دمشق سنة ثامن
 وسمع منه ,سُبه, وأبو حممد بن طاوَسَوهو ن(* ,حدثنا عنه عبد الكريم بن محزة

 .ببغداد
 ,برييُّأنا أبو القاسم محزة بن حممد بن احلسن الز, )١(*)أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة

أنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا  : واحد قاالٍ حدثنا يف جملس,يل اخلطيبوأبو بكر أمحد بن ع
 نا أمحد ,انَقْهِّ بن حممد بن العباس بن الفضل بن احلارث الد)٣( محزةأمحد نا أبو ,)٢(يفْرُبن عبد اهللا احلا
 ,قمةْلَ عن ع, عن إبراهيم,عن األعمش, )٤( نا أبو معاوية,بن عبد اجلبارا

 َل اخلالئقِمَ اهللا حيَّ إن: الكتابِ أهلْنِ مٌ قال رجل:اهللا بن مسعود قالعن عبد 
 ,هُذِ نواجْدتَ حتى ب اهللا ُك رسولِحَ فض: قال.صبعإ والشجر عىل ,)٥(عَبْصإعىل 
 .]٦٧: الزمر[ِهِرْدَ قَّقَ حروا اهللاََدَا قَمَو :ّ وجلَّ اهللا عزَلَوأنز

 ُلدتُ و:ه فقال عن مولدَّبرييُّ الزَأنه سأل محزةاين َفْنا أبو حممد بن األكُذكر شيخ
 .مئةِ وأربعٍ سنة ثامن,رَفَ من صَ عرشَ الرابعِيف اليوم

 عىل ما .مئة ببغدادِ وثامنني وأربعٍ سنة تسع,وتويف ليلة السبت ثالث شعبان
 .نيَلغَب

                                           
 ).د, س (سقط منما بينهام  ) ١(

 .٤/١١٢الضبط من األنساب   )٢(

, وكالمها تصحيف, ))نا أبو بكر أمحد بن محزة ((): د(, ويف ))نا أبو بكر أمحد محزة(( :)ب, س(يف ) ٣(
, وترمجته يف تاريخ بغداد ٥٠/١٦٠املجلدة , و٣٥/٢٧٩واملثبت من سند مماثل يف املجلدة  

 .٧/٨٥٠, وتاريخ اإلسالم ١٥/٥١٦, وسري أعالم النبالء ٩/٦٠
 ., وهو تصحيف ))نا معاوية بن عبد اجلبار ((): د(يف  ) ٤(
والساموات عىل إصبع, ((:  هنا ما نصه)١/٣٧٨ (٦/٧٠ يف املسند زادت رواية اإلمام أمحد  )٥(

ه ابن حجر يف تغليق ذكر و.)), والشجر عىل إصبع, والثر عىل إصبعواألرضني عىل إصبع
 . مثل رواية املؤلف بإسناده إىل أمحد بن عبد اجلبار, به٥/٣٥٥التعليق 

 
 
 
 
 
 
 
 
روايته حلديث رسول[

 مع رجل مناهللا 
 ]أهل الكتاب

 
]تاريخ والدته ووفاته[
 
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

١٩٨

مزة بن حممد بن احلسن بن حممدح)*(  
 .ويفُّاباذي الصَدَسَه أبو عيل األُّدَ وج,)١( أبيه أبو الفتحُوكنية

ُ بصورلدُو  .ائيَّنِ بن حممد احلني وسمع بدمشق أبا القاسم احلس,وسمع هبا, )٢(ِ
 . بن عيلُثْيَرو عنه غ

مزة بن حممد ح٣(]حممد بن [مزة بنبن ح(أح دم)**(  
 بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ر بن حممدبن جعفا

 ينيِوْزَدي القْيَّ الز)٤(أبو يعىل
 وحممد بن عيل بن ,دِاقَّيش النَبُحدث بدمشق عن أيب احلسن حممد بن عيل بن ح

 وأيب احلسن عيل ,)٥(اينذَمَعباس الفضل بن الفضل الكندي اهل وأيب ال,ّيِزَّوَّإسامعيل الت
وأيب , )٦(اريقالطو(* وأيب عيل عيسى بن حممد بن أمحد , عبد اهللا املقديسبن أمحد بنا

                                           
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 .٦١/٣٣٧ترمجته يف املجلدة   )١(

 ).ب, د(, واملثبت من ))مبصر((): س(يف  ) ٢(
 ., ومن مصادرهان نص الرتمجة اآليت م استدركتهما بني املعقوفني  )٣(

ترص تاريخ خم ,٢/٤٧٧  التدوين يف أخبار قزوين,٩/٦١ مدينة السالم تاريخ ترمجته يف )**(
 .٧/٢٦٨دمشق البن منظور 

 . ))...أبو يعىل العلوي ((): د(يف  ) ٤(
تاريخ  و,٦٠/٤٨٦ و,٣٣/٧ املجلدة  واملثبت منبإمهال الدال, ))اهلمداين((: يف النسخ الثالث  )٥(

َإمام جامع مهذان; ومعجم البلدان : , وفيه٨/١٥٠اإلسالم  , وفيه )َطيفوراباذ (٤/٥٥َ
 .َمذانَطيفوراباذ هب

 .الطوماري): س(يف  ) ٦(

 
 

 
موجز ترمجته وأسامء[

من رو عنهم ورووا
 ]عنه

 
 
 
 ]نسبه[
 
 

ـــ[ ـــامء م ن روأس
 ]عنهم ورووا عنه
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 وأمحد بن ,افَّوأيب عيل بن الصو, بكر حممد بن جعفر بن حممد بن اهليثم األنباري
 وأيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن , املفيد)١(*) وأيب بكر حممد بن أمحد,دَّالَيوسف بن خ
 .ايبَعِ بكر بن اجلوأيب ,)٢(يلُبْيَّإبراهيم الد

 وعيل بن ,باهَسَومها ن(* ,ائيَّنِ واحلسني بن حممد احل,رو عنه أبو احلسني امليداين
احلسني بن عيل   وأبو عبد اهللا, شجاع, وعيل بن حممد بن)٣(*)ائيَّنِ احلحممد بن

 .ريَمْيَّالص
 أنا أبو : قاال,األكفاين وهبة اهللا بن أمحد بن ,أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن السمرقندي

 محزة بن حممد بن محزة ٰىلْعَ نا الرشيف أبو ي,)٤(ائي بدمشقَّنِالقاسم احلسني بن حممد بن إبراهيم احل
 نا أبو بكر حممد بن − قدم علينا دمشق سنة اثنتني وتسعني وثالثمئة − ]ب/٢٥٥ [ينيِوْزَدي القْيَّالز

 نا سفيان ,بةْقُيصة بن عِبَ نا ق, بن شاكر الصايغ)٥(عفر بن حممد نا ج,اريَبْنَجعفر بن حممد بن اهليثم األ
 , عن عبد الرمحن بن أيب ليىل, عن احلكم, عن األعمش,ريْوَّالث

 ِوا عليهُّلَوا صُنَ آمَا الذينُّهيَيا أ هذه اآلية ْتَ ملا نزل:ة قالَرْجُعن كعب بن ع
 عليك ُ هذا السالم, يا رسول اهللا: فقال ِّالنبي إىل ٌ رجلَ جاء]٥٦: األحزاب[ًيامِلْسَوا تُمِّلَوس

 َيتَّلَ كام ص, حممدِ وعىل آلٍ عىل حممدِّلَ صَّ اللهمْلُق(( : قال?ُ فكيف الصالة,ناهْفَقد عر
ِ محَكَّ إن,عىل إبراهيم ِ جمٌيدَ  ِآل عىل َتْكَ كام بارٍ حممدِ وعىل آلٍ عىل حممدْكِارَ وب;يدَ

ِك محَّ إن,إبراهيم ِ جمٌيدَ  .))يدَ

                                           
 ).د(ما بينهام سقط من *) −(*) ١(

, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته  ))الدبييل((): د, س(, ويف )ب(إعجام الكلمة غري واضح يف  )٢(
 .٥/٣٩٣يف األنساب 

 .))ومها نسبتاه (( ): ب(, وقد يقرأ أوهلا يف )د(, وهو يف )س(ما بينهام سقط من *) −(*) ٣(

 عتيق حامد َّ املعروف باحلنائيات, تقع يف عرشة أجزاء, حقق أربعة منها عبد اهللاهفوائد يف )٤(
 عبد الكريم بن حممد الرافعي  واحلديث أخرجه.٢/١٤١١انظر موارد ابن عساكر . املطريف

 . بإسناده إىل قبيصة بن عقبة, به١/١٥٠  يف أخبار قزوينالقزويني يف التدوين

 ).د(اض يف حمل اللفظة بي) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
روايته حلديث النبي[
يف تفسري آية [ 
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 قال لنا أبو بكر : قاال)١( وأبو احلسن بن سعيد,يِيحِّأخربنا أبو النجم بدر بن عبد اهللا الش
 :)٢(اخلطيب

محزة بن حممد بن محزة بن حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد بن زيد بن عيل بن 
عن  ا وحدث هبا حاجَم بغدادِدَ ق.ينيِوْزَ القَىلْعَاحلسني بن عيل بن أيب طالب أبو ي

 .ريَمْيَّ حدثني عنه القايض أبو عبد اهللا الص;يلُبْيَّاهيم بن حممد بن عبد اهللا الدإبر

بن حممدح مزة بن حممد بن عبد ا)*(  
 ويفُّويس الصُّعفري الطَأبو طالب اجل

 وأبا ,يبَالِ وأبا احلسني الك,د بن املختارَسَ بن أَحل وسمع بدمشق طلحةَر
مون بن محزة بن ْيَ وبمرص أبا القاسم امل,يِّقَّتمر الر املع أيباحلسني حممد بن أمحد بن

َبهان ومهْصَ وبأ,يِوَلَحممد الع ذان وما وراء النهر أبا احلسن عيل بن احلسن بن أمحد بن َ
سني  واحل,)٣(اينذار اهلمَّفَ وأبا حممد عبد الرمحن بن حممد بن عبد الغ;وينيْزَإدريس الق

 )٤(بن سليامن البخاري وحممد بن حممد ,هدويْرَ بن م بكرا وأب,بن حممد بن عيل احلامتيا
 . وغريهم,احلافظ

 وأبو ,ويسُّ الط)٥(يِداَزْخُّرَ حممد الف سعيد بن حممدالقايض أبو سعيدرو عنه 
 وأبو ,نِازَوَ وأبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن ه,اجَّبكر أمحد بن سهل الرس

                                           
 ., وأسانيد مماثلة١/٢١٩ّهو عيل بن  احلسن بن عيل بن سعيد العطار, كام يف موارد ابن عساكر  )١(

 .٩/٦١تاريخ مدينة السالم  )٢(

 .٧٠٧ و٩/٦٩٢, تاريخ اإلسالم ٧/٢٦٩ته يف خمترص تاريخ مدينة دمشق البن منظور ترمج )*(

 .٩/٧٦, وترمجته يف تاريخ اإلسالم )د(بدال مهملة, واملثبت من  ))اهلمداين ((): ب, س(يف  )٣(

كذا يف النسخ الثالث, ومل أجد من نسبه إىل بخار يف مصادر ترمجته, وال يف ترمجته عند ابن  )٤(
ًمصحفا وال يف أسانيده, وأظنه ٦٤/٢٣١ عساكر ْالباغندي(( عن َّ َ((. 

َالفرخزاذي((: , وفيه٢/٥١توضيح املشتبه , و١٠/٤١٢ ترمجته يف تاريخ اإلسالم الضبط من)٥( ْ ُّ(( 
 .بالذال املعجمة

 
 
 

ـــاريخ[ ــه يف ت ترمجت
 ]مدينة السالم

 
 
 
 
 
رحلتــــه وأســــامء[

 ]شيوخه
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنه
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 وأبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل ,نصاريإسامعيل عبد اهللا بن حممد بن عيل األ
 .جاينْرُمي اجلْهَّبن ثابت بن يوسف الس وأبو حممد عبد اهللا ,اينَويُّي الرَربَّالط

 نا أبو إسامعيل عبد اهللا بن حممد بن ,مِّل بن أيب سعد املعلْضَطاء بن أيب الفَأخربنا أبو سعد ع
 ُ نا ابن, نا عبد الوهاب بن احلسن بدمشق,انَوقُنِي بفرْعَ أنا محزة بن حممد اجل,)١(عيل األنصاري

 :عن أيب هريرة قال , عن األعرج,ادَنِّ عن أيب الز, عن مالك, نا ابن القاسم)٣(دورث نا ابن م,)٢(اَصْوَج
ِنيَك اهللا من رجلِحَض  .ةَّال اجلنَخَ ثم د,هَمها صاحبُل أحدَتَ قْ

ُأخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن الرب  أنا الشيخ أبو بكر أمحد بن سهل ,)٤(ّيِدْرِوجُ
 أنا أبو القاسم عبد الواحد بن ,ويفُّري الصَفْعَد أبو طالب محزة بن حممد اجلِّ أنا السي,ويفُّاج الصَّالرس

 أبا حممد جعفر ُ سمعت:نا أمحد بن منصور بن يوسف الواعظ الصويف قال, )٥(يفوأمحد اهلاشمي الص
ِ الرسُ سمعت: حممد الصويف يقولَد بنْيَنُ اجلُ سمعت:بن حممد الصويف يقولا طي َقَّس السِّلَغُ بن املَّيَّ

 بن أيب ِّعن عيل ,هِّدَ عن ج, عن أبيه, جعفر بن حممدعن ,)٦(خي الصويفْرَ عن معروف الك,الصويف
 :قال طالب عن رسول اهللا 

 .))ةَبْرُ غِّ احلقُبَلَط(( 

                                           
بتحقيق عيل بن حممد نارص فقي أو ) ٢٧ (٧٦ »األربعني يف دالئل التوحيدكتاب « يف كتابه )١(

 .١٤٥٣, ٢/١٤٥٢وانظر موارد ابن عساكر . هـ١٤٠٤فقيهي 

ٰجوىص  )٢( َ ْ ُ, وهو أمحد بن عمري بن يوسف أبو احلسن احلافظ,  ))جوصا((ً كسكر, ويكتب أيضا َ
 .٧/٩١مضت ترمجته يف 

واإلكامل ) ب(, واملثبت من  ))مربود((): د(ولكن بإمهال احلروف, ويف  ))مربد((): س(يف  ) ٣(
, وهو أبو موسى عيسى بن إبراهيم بن مثرود, ترمجته يف سري ٤/١٢٤٨به , وتبصري املنت٧/٢٠٠

 .٦/٣٨١, وتاريخ اإلسالم ١٢/٣٦٢أعالم النبالء 
 . ))ابن مربود ((): د (
 . بفتح الباء١/٤٠٤, ويف معجم البلدان ٢/١٧٤الضبط من األنساب   )٤(

رواه : بن زيد الصويف, وقال يف ترمجة عالن ٣/١٠٧ذكر احلديث الذهبي يف ميزان االعتدال   )٥(
 .عنه عبد الواحد بن أمحد اهلاشمي

 .سهووهو  ))ُ الرسي بن املغلس سمعت:يقول((: ُّزادت هنا النسخ الثالث هنا ما نصه  )٦(

 
 
 
 
 
روايته حلديث النبي[
عن رجلـني قتـل 

 ]أحدمها صاحبه
 
 
 
 
 

روايتـــه حلـــديث[
 ]طلب احلق غربة
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 أنا أبو سعيد حممد بن سعيد , اخلليل بنحممدأخربنا أبو سعد حممد بن أمحد بن 
نا , )٢( نا إبراهيم بن حممد املؤدب, أنا أبو حممد الشافعي,أنا السيد أبو طالب اجلعفري, )١(يدازْخُّرَالف

 : الربيع بن سليامن يقولُ سمعت:ييس قالِّنِّ الت)٢(بكر بن أمحد
 :)٣( الشافعي يقولُسمعت
 اَجـَ نِمـورُ يف األ اهللاََبَ راقـْنَم  اجـَرَ الفَ مـا أقـربًا مجيالًصرب
 اَجـَ رُ حيـثُ يكـونُجاهَ رْنَوم  ًذَ أُهــــْلَنَ مل ي اهللاََقَدَ صــْنـَمــ
 أنشدنا :ان قالَوقُنِ بِيلِوقاين الفقيه املعروف بالفاضُّص عمر بن عيل بن أمحد النْفَنا أبو حَأنشد

 ,ريي بنيسابورَشُقأبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن ال
 :ويف لبعض الصوفيةُّنا الرشيف أبو طالب محزة بن عيل اجلعفري الصَأنشد
َوما استدعاينفكيف  ِرْكِّ الـذَ فاحتـةَتـ كنـَّك إالِريــلغ  ًسـاعةُ الذكرِ

ٍحـارضَ نحوٌرةْطَ يل خْتَرَخطوال   يِرْجـُ هلـا املَ وأنتَّ إالٌوال غائب  ِ
 ِرْمُ العِي عىل فائتِّ مناَكُ البِبطول  يتَدْحَوِدي باغرتايب بْجَوِري بْقَبف

ِرشَ واحلـِرُ هبا يـوم التفـاخُولُصَأ  ٍي بنظـرةِّ منـَتالف الذي قد فات ْ 
أنا أبو عبد اهللا احلسني بن , )٤(ارَّأَلفضل بن إبراهيم بن الفضل البأنبأنا أبو نرص إبراهيم بن ا

َتبي احلاكم هبُحممد الك  :)٥(اة قالَرِ

ُ اخلرب)٦( ورد:مئة ِ وأربعني وأربعٍ ثامنَسنة  أيب طالب اجلعفـري الـشريازي ِ بوفاةَ
 . يف السنة,وسُان طَوقُنِشيخ الصوفية ب

                                           
 ).٥( حاشية ٢٠١, ومما تقدم ص)د(, وهو سبق قلم, واملثبت من  ))الفرخزداي ((): ب, د(يف   )١(

 ).د(سقطت اللفظة من  ) ٢(
 .)٢٠٠٠ط دار الفجر, دمشق  (٤٥البيتان يف ديوانه   )٣(

, و سري ٢/٢٧وترمجته يف األنساب ) ب, د(, وهو تصحيف, وا ملثبت من  ))الفار((): س(يف ) ٤(
 .١٩/٦٢٩أعالم النبالء 

 .٣/١٨٣٢وهو ذيل عىل كتاب الوفيات للقراب, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  ))التاريخ((يف كتابه   )٥(

 . ))وورد ((): د(يف  ) ٦(

]أ/٢٥٦[

 
 
 

ــــني[ ــــه بيتـ روايت
 ]للشافعي

 
 
 
 
ــــات[ ــــشاده أبي إن

 ]لبعض الصوفية
 
 
 
 
 
 ]تأريخ وفاته[
 
 



 يلحممد بن عَمحزة بن 

 

٢٠٣

مزة بن حممد بن علي بن العباسح)*(  
 اين احلافظ املرصيَنِبو القاسم الكأ

 منهم احلسن بن أمحد بن ;باءَرُ ومن الغِحدث عن مجاعة من أهل بلده
 وحممد , وحممد بن إسامعيل البغدادي, وعمران بن موسى بن محيد الطبيب,سليامن

ان َدْبَ وع,اينَّرَن عثامن احل وسعيد ب,اجَّبن عثامن بن عبد السالم الرس(*بن سعيد ا
 وأبو ,يفَدَّوأبو عبد اهللا حممد بن داود بن عثامن بن سعيد بن أسلم الص, )١(*)ازيَوْهَاأل

 ,ريَّكُّ وعبد السالم بن سهل الس,يلِصْوَ املَىلْعَ وأبو ي,بكر أمحد بن حممد بن نافع
 حممد )٣( وأبو احلسن,يف وحممد بن عون الكو,)٢(ينيَرُوأبو عبد اهللا حممد بن أمحد الع

َ ومج,اضَّيَبيد بن فُ وأبو سعيد حممد بن أمحد بن ع,يديِحَن الوْوَبن عا ر بن أمحد ِاهُ
 وأبو عبد اهللا ,ونُّيع الدمشقيَمُ وأبو الوليد عبد امللك بن حممود بن س,اينَكْلَمَّالز

  .اويَدْيَّ الصٰاىفَعُحممد بن امل
عيب بن ُ وأبو عبد اهللا ش, بن عمر بن نرص وعبد الرمحن,رو عنه متام بن حممد

 وأبو ,يِنْطُقَ وأبو احلسن الدار,هريْوَهال بن معمر بن حبيب اجلْنِعبد اهللا بن أمحد بن امل
َّ وعيل بن عمر بن حممد بن محه,َدْنَعبد اهللا بن م   .ث عنهَّ حدْنَ مُ وهو آخر,اينَّرَة احلَصِ

  .اً مأمونً وكان ثقة,ث هباَّوحد  أخرًةَّها مرَمِدَ ثم ق,وكان سمع بدمشق

                                           
, ٦/٢٩٥٧, بغية الطلب ١٠/٤٧٦, األنساب ٥٥٥ترمجته يف الوالة وكتاب القضاة للكندي  )*(

, تاريخ اإلسالم ١٦/١٧٩, سري أعالم النبالء ٧/٢٦٩خمترص تاريخ دمشق البن منظور 
 ٣/٦٦٩ , املقفى الكبري١٣/١٧٤, الوايف بالوفيات ٣/٩٣٢, تذكرة احلفاظ ٨/١١٤
, هدية ٤/٢٩٩, شذرات الذهب ٣٧٧, طبقات احلفاظ ٤/٢٠, النجوم الزاهرة )١٢٨٢(

 .٤/٨١, معجم املؤلفني ٢/٢٨٠, األعالم ٩٠, الرسالة املستطرفة ١/٣٣٦العارفني 

 ).د(ما بينهام تكرر يف *) − (* ) ١(

 .٦/٢٤٦الضبط من توضيح املشتبه   )٢(

 .٦٤/١٠٤وترمجته يف ) ب, د(صحيف, واملثبت من , وهو ت))وأبو احلسني ((): س(يف  ) ٣(

 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]أسامء من رووا عنه[



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٠٤

 أنا أبو احلسن عيل بن عمر بن ,أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم الرازي يف كتابه أخربنا
  نا زهري بن,ينيَرُ أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الع,)١(ًاين إمالءَنِ نا محزة بن حممد الك,اينَّرَحممد احل

 :اء قالتَّوَته حَّعن جد ,عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ األنصاري ,ةَرسْيَ نا حفص بن م,ادَّعب
 : يقول َّ النبيُسمعت

َ حمٍفْلِ ولو بظَوا السائلُّدُر((   .))قَّرـُ
 أنا أبو , أنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الصقر,يِدْنَقْرَمَّأخربنا أبو القاسم بن الس
 أنا ,ّ اجلوهريّيسْيَ القّويسُدَّ بن معمر الس)٢(د بن املنهال بن حبيبعبد اهللا شعيب بن عبد اهللا بن أمح

 نا الوليد بن ,بةْتُ نا الوليد بن ع,)٣( بدمشقن نا أبو احلسن حممد بن عو, احلافظاينَنِمحزة بن حممد الك
 :  قال أن رسول اهللا , أنه سمع سليم بن عامر حيدث عن أيب أمامة,)٤( نا أبو عائذ,مسلم

  .))نَرْقَ األُشْبَ الضحايا الكُ وخري,ةَّلُن احلَفَ الكُخري((
 حدثني ,)٥( أنا أبو بكر اخلطيب,ونْريَ نا وأبو منصور بن خ,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق

 :ني بن سعيد يقولغ عبد الُ سمعت: قال,وريُّالص
 ِحلافظ يف آخراين اَنِ بن حممد الكَ محزةَ أدركَني مرصْطُقَارَّن الدَم أبو احلسِدَملا ق

 عن أيب العباس ُ محزةَ فلم يزاال كذلك حتى ذكر,ذا يتذاكرانَخَ وأ, فاجتمع معه,مرهُع
 , ثم فتح ديوان أيب العباس ومل يزل?هناا أنت ه: فقال له أبو احلسن,اً حديثَةَدْقُبن عا

َهبَ ما أِر من حديثهُيذك َريَ وحَر محزةْ   . أو كام قال.هَّ

                                           
 .وليس بني يدي وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية, ١١يف جزء البطاقة   )١(

, واملقفى الكبري للمقريزي )ب, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))بن مصيب ((): د(يف  ) ٢(
 .بن عيل صاحب هذه الرتمجة أيب القاسم محزة بن حممد  ترمجة يف٣/٦٦٩

وانظر الصفحة ) ب, د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))حممد بن عوف بدمشق ((): س(يف   )٣(
 ).٣(السابقة حاشية 

بإسناده عن الوليد بن ) ٣١٣٠(واحلديث أخرجه ابن ماجه يف السنن . هو عفري بن معدان  )٤(
 .٤/٣٨٦مسلم, به, واخلطيب يف تاريخ مدينة السالم 

 .٦/١٥٦م تاريخ مدينة السال  )٥(

 
 
 
  
روايته حلديث النبي[
 »ردوا السائل«[ 

 
 
  
  
روياتـــه حلـــديث[
 ]»خري الكفن احللة«
 
 

خربه عند اخلطيـب[
 ]يف تاريخ بغداد

 
 



 يلحممد بن عَمحزة بن 

 

٢٠٥

 وخلف بن أمحد بن ,خاري بن أمحد الب)١(مي عن عبد الرحيمَلُّقرأت عىل أيب حممد الس
 :)٣(عن عبد الغني بن سعيد قال, )٢(يفْوَالفضل احل

  ِّ النبيَ حديث)٤(اليقيَوَان اجلَدْبَ أنا وعُ تذاكرت: محزة بن حممد يقولُسمعت
  .))اًني شيئْغُ هذا يٰما أر((:  فقالَلْخَّ النَونُرِ يأبٍ بقومَّ مرْإذ

َّ رواه مح:ُقلتف  وعن هشام بن , عن أنس, عن ثابت]ب/٢٥٦[ مةَلَاد بن سَ
  . عن أبيه عن عائشة,عروة

  أبيه, )٥( عن, عن موسى بن طلحة,بْرَاك بن حـَمِ سورواه
َ عن جم,يلَضُابن فوعن     . عن جابر, عن الشعبي,الد بن سعيدُ

 نا , أبو العالءحدثنا: ا منيًطَلَ فقلت غ?يجِدَ بن خِ رافعُحديث ف:فقال يل
 وإنام هو .يجِدَ عن رافع بن خ,ايشَجَّ عن أيب الن, نا عكرمة بن عامر,عاصم بن عيل

 يل َظَ ثم أغل. يدهَقطعُت ْث هبذا أنَّ حدْنَمـِ ينبغي ل: فقال يل;ُطتِلَ فغ,عةَارَزُحديث امل
د ثناه عيل بن سعيَّ حد: إىل الصواب فقلتُدتُ للحديث وعُ فانتبهت,طابِيف اخل

 , عن عكرمة بن عامر, بن حممدْرضَّ نا الن, حدثناه العباس بن عبد العظيم:الرازي قال
 .ني بهْثِّ حد: هذا هو احلديث فقلت له: فقال.يجِدَايش عن رافع بن خَجَّعن أيب الن

  .ثني به عن العباسِّ أن حيدٰبىَ فأ.عيد بن سُّ عيلَكفيكَ ي:فقال
 :)٦( أنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال, عن أيب بكر البيهقي,هُاوي وغريَرُأنبأنا أبو عبد اهللا الف

                                           
 .٤٢/١٦٢ترمجته يف . , وهو تصحيف ))عن عبد الرمحن ((): د(يف ) ١(
, واألنساب )ب(, وكالمها تصحيف واملثبت من  ))احلريف((): س(, ويف ))اخلرقي((): ك(يف  )٢(

 .١٠/٥٨, وترمجته يف تاريخ اإلسالم ٤/٢٧٣
وانظر موارد . ة, ومل أجد النص فيهوالكتاب وجدته عىل الشامل, األوهام التي يف املدخل للحاكم  )٣(

 .١٧٥٦, ٣/١٧٥٥ابن عساكر 

 . ))اجلوالقي ((): د(يف ) ٤(
 أمحد هبذا اإلسناد رواهإذ , »عن أبيه«, ويلوح يل قراءهتا عىل هذا النحو طمست كلمتان أو ثالث) ب(يف ) ٥(

 .ه فراغ بمقدار كلمتني وبعد »عن ابن«): م(, ويف بياض بمقدار كلمتني) د, س(ويف . ١/١٦٢يف املسند 

 ).٥( ح ٣٣, انظر ص»اجلامع لذكر أئمة األعصار«يف كتابه )  هـ٤٠٥ت (هو أبو عبداهللا احلاكم  )٦(

  
روايته حلديث تأبري[

 ]النخل
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٢٠٦

 هو عىل ;اين املرصيَنِأبو القاسم محزة بن حممد بن عيل بن حممد بن العباس الك
 سمع أبا عبد . العبادةِع وكثرةَرَ والوِهدُّذكر بالزُ يْنَ مُدَحَه يف معرفة اآلثار أِمُّتقد

م باحلجاز َ وأقراهن,يلِصْوَ املَىلْعَ وأبا ي,القايضوأبا خليفة , )١(النسائيالرمحن 
  . رمحه اهللا.ئة بمرصمِ بعد اخلمسني والثالثِّويفُت .ْنيَوالعراق

 خلف الباجي  سليامن بن أنا أبو القاسم أمحد بن:ه قالواُأنبأنا أبو عبد اهللا بن أيب العالء وغري
 :)٢( أنا أيب أبو الوليد قال,ًإجازة

  .ننيِتقُاظ املَّفُ احلُبن حممد أحدأبو القاسم محزة 
 أبا حممد عبد الغني بن سعيد وقد ُ سمعت,وريُّقرأت بخط أيب عبد اهللا حممد بن عيل الص

 : فقالَ محزةُذكر َجر
 وسمع احلديث أول ما , وسبعنيٍلد سنة مخسُ و: له يف سنة مخسٍء يشُّكل

  .ئة وثالثمٍ ورحل إىل العراق سنة مخس, وتسعنيٍسمع سنة مخس
 .مئةِ ومخسني وثالثٍ سبع)٣( سنةِّويفُ ت; مخسَ سنةْمل يمت نهَ أَّ إال:قال الصوري

  .اًبتَ ثًا ثقةًوكان حافظ
 أبا ُ سمعت: قالًني إجازةيج سهل بن برش اإلسفرايَ أنا أبو الفر,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 :اين بمرص يقولَّاحلسن عيل بن عمر بن حممد احلر

 وجاءه ,اين احلافظَنِ بن حممد بن عيل بن العباس الك)٣(با القاسم محزة أُسمعت
 اللهم : فقال. عسكر أيب متيم املغاربة قد وصلوا اإلسكندريةَّ إن:ريب فقال لهَ غٌرجل
 موته َدخل عسكرهم بعد فامت محزة رمحه اهللا و.رْفُّ الصِني الراياتَيِرُني حتى تِيُال حت

  .)٤(بثالثة أيام

                                           
, وأسانيد مماثلة )د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))النيسابوري((): س(ويف . غري واضح) ب(يف ) ١(

 .١/٣٣٠  وترمجة النسائي يف هتذيب الكامل٦٤/٣٦٧, و٣٨/١٤٩يف التاريخ 
, انظر موارد  مفقوديف كتاب له ) هـ٤٧٤ت ( هو أبو عبد اهللا الباجي سليامن بن خلف بن سعيد )٢(

 .٣/١٧٥٨ابن عساكر 

 ).د(سقطت اللفظة من ) ٣(
 .٣/٦٧٠َّذكره املقريزي يف املقفى  )٤(

ترمجته عند أيب عبـد[
احلـاكم يف كتابـهاهللا 

 ]اجلامع
 
  
 

 
ترمجتــه عنــد أبــو[

 ]الوليد الباجي
 
 

عند  أيب عبدترمجته [
 وتأريخاهللا الصوري

 ]موته
 
 
 
 
 



 يلحممد بن عَمحزة بن 

 

٢٠٧

 أنا أبو ,رْمَ أنا مكي بن حممد بن الغ, عن عبد العزيز بن أمحد,ميَلُّىل أيب حممد الس عُقرأت
 :)١(ر قالْبَسليامن بن ز

 َ ومات. وسبعني ومئتنيٍعني سنة مخسَ ي.ُلدتُفيها و : بن حممدُقال يل محزة
  . سنة اثنتني وثامننيُمئة وهو ابنِ ومخسني وثالثٍدة سنة سبعْعَ بن حممد يف ذي القُمحزة

ن  أمحد ب)٢( أنا أبو احلسن:هِّه من خطُقلتَ ون,ارـَّف بن عيل بن اخلرض التمِرشُوذكر أبو طاهر م
 :)٣(ل بمرص قالّحممد بن مرزوق املعد

 َوق يومُاين احلافظ الصدَنِتويف أبو القاسم محزة بن حممد بن عيل بن العباس الك
 ٍ مخسَه سنةُ وكان مولد− وثالثمئة ومخسني ٍيعني سنة سبع −ة َّجِاألربعاء من ذي احل

  .ئتني يف شعبانوسبعني وم
 :)٤( بن عيل قالُيثَج غَ أنا أبو الفر,أخربنا أبو حممد بن األكفاين(*

 أبو القاسم محزة بن حممد بن ِّويفُ ت:ارـَّنا أيب الطاهر بن التمِ شيخِّ بخطُقرأت
 ومخسني ٍ سنة سبع,ةَّجِ ذي احل األربعاء يفَاين احلافظ الصدوق يومَنِعيل بن العباس الك

  .)٥(*) وسبعني ومئتني يف شعبانٍ مخسِه يف سنةُ وكان مولد,مئة وثالث
 .رْهَ شِّ ومل يذكر يف أي,هَر مولدْبَ كذا ذكر أبو سليامن بن ز: األكفاينُقال ابن

يف ذي القعدة سنة سبع : )٦( محزة بن حممد فقالَا وفاةً أيضٍرْبَوذكر أبو سليامن بن ز
  .وهو أصح. ومخسني وثالثمئة

*   *   *  

                                           
 . يف آخر الكتاب٦٧٢ و٢/٥٩٦تاريخ مولد العلامء ووفياهتم   )١(

 .وأسانيد مماثلة يف التاريخ). ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))حلسنيأبو ا ((): س(يف  ) ٢(
 .١٨١٨, ٣/١٨١٧ِّيف كتاب له ذكر فيه وفيات املرصيني, انظر موارد ابن عساكر   )٣(

 ).٦( حاشية ١٥٠, انظر ما سبق ص, وهو مفقود»تاريخ صور«يف   )٤(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٥(

 )٣(يف الصفحة السابقة موضع احلاشية ّانظر ما تقدم   )٦(

 
ـأريخ وفاتـه عنـدت[

 ]ابن زبر
 
 
 
وعند ابـن مـرزوق[

يف كتابــــه وفيــــات
 ]املرصيني

 
 
ـــه يف[ ـــده ووفات مول

تاريخ صور لغيث بن
 ]عيل

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٠٨

دمزة بن واقِح)*(  
َرضَ محزة بن يزيد احل:ويقال  ّميْ

 ]أ/٢٥٧[ . حييى بن محزة القايضُوالد
 .ه حييى بن محزةُ عنه ابنٰوَر

 , حييى بن محزة)٢( حدثني أبو الفضل أمحد بن عبيد بن حممد بن, الرازي)١(قرأت بخط أيب احلسني
َرضَ أخربين أيب محزة بن يزيد احل,حييى بن محزة , حدثني أيب, نا أيب: قاال, وعمي أمحد,حدثني أيب عبيد  :مي قالْ
 .)٣( فذكر احلديث.ساءِّا من أمجل النَّيَقال هلا رُ يً امرأةُرأيت

 أنا أبو عبد اهللا جعفر , أنا متام بن حممد, نا عبد العزيز الكتاين,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 :هِة وغريَلِ واثِر من أصحابِقة األصاغ قال يف الطب)٤(عةْرُ نا أبو ز,بن حممد بن جعفرا

َرضَمحزة بن واقد احل  .ه حييى بن محزةُث عنه ابنِّدُمي حيْ
 : قال, احلديثِ أصحابِ بعضِّ بخطُدهَجَ وذكر أنه و, أيب حممد بن األكفاينِّ بخطُقرأت

َرضَمحزة بن يزيد احل  . أبو حييى بن محزة القايض,ميْ

بن سالمة بن ح مزة بن هبة اأححممد بن سباعد بن م)**(  
 أبو يعىل القريش العثامين

 ,يِورُزَرْهَّ وأبا بكر حممد بن عقيل بن زيد الش,ميَلُّ السِرضَسمع عيل بن اخل
                                           

 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر) *(

 .٦٢/٣٩٧وترمجته يف املجلدة ) ب, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))أيب احلسن ((): د(يف ) ١(
 ).د(سقط من  ))حممد بن((: قوله) ٢(
 وذكره الذهبي يف . بغري هذا اإلسناد١٠١ث تاما يف تراجم النساء ص ابن عساكر احلديساق )٣(

 . يف ترمجة احلسني الشهيد ريض اهللا عنه٣/٣١٩سري أعالم النبالء 

يف كتابه الطبقات, وهو مفقود, )  هـ٢٨١ت (هو أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي  )٤(
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . وهذا إسناده

 .١١/٢٥ تاريخ اإلسالم للذهبي رمجته يفت )**(

 
 
 
 
 
 
 
 ]روايته خلرب ذكره[
 
 
 
خربه عند أيب زرعـة[

 ]يف الطبقات
 
 
 
ـــن ر[ ـــامء م وأس

 ]]عنهم ورووا عنه
 
 



 يوسف بن إبراهيمَمحزة بن 

 

٢٠٩

 .يدِدَوأبا احلسن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احل
 ,دهِلْوَئل عن مُ س)١(*)أنا أبو يعىل محزة بن هبة اهللا(* وسمع منه أبو حممد بن صابر

 . وثالثني وأربعمئةٍ يف الثالث عرش من ربيع اآلخر سنة ثالث:فقال
 وثامنني ٍمة القريش سنة أربعَالَ أنا أبو يعىل محزة بن هبة اهللا بن س, أبو حممد بن صابر)٢(أنبأنا

 أنا القايض أبو احلسن أمحد , أنا أبو حممد عبد الرمحن التميمي الشاهد,ِرضَ أنا عيل بن اخل,وأربعمئة
 عن ابن ,)٣( نا إبراهيم بن سعد, نا حممد بن عبيد اهللا,لبريويتا نا سعد بن حممد ,َملْذَ سليامن بن حبنا

 : عن أيب هريرة قال,بِّسيُ عن سعيد بن امل,شهاب
 .))مِلَع الكِامَوَجِ بُعثتُب(( :قال رسول اهللا 

ويف يف ُ القريش تمةَالَ أبا يعىل محزة بن هبة اهللا بن سَّذكر أبو حممد بن األكفاين أن
 .يوم األربعاء الثالث من شهر ربيع اآلخر سنة إحد ومخسمئة بدمشق

بن موسى اهيم مزة بن يوسف بن إبرح)*(  
 بن إبراهيم بن حممدا

 ابن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام بن العاص :ويقال
 .جاين احلافظْرُمي اجلْهَّو القاسم السبن وائل أبا

   وأبا,رصِمون بن محزة بمْيَيب ومَالِسمع بدمشق عبد الوهاب بن احلسن الك
 

                                           
 .وحدها) د(ما بينهام من *) − (* ) ١(

 . ))أخربنا ((): د(يف  ) ٢(
 .بإسناده عن إبراهيم بن سعد, به) ٧٢٧٣( رقم أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(

, بغية )جرجان (٢/١٢٢, معجم البلدان )٤٢٦وفيات سنة  (١٥/٢٥١ترمجته يف املنتظم  )*(
, ٩/٤٢٤, تاريخ اإلسالم ١٧/٤٦٩, سري أعالم النبالء ٧/٢٠٢, األنساب ٦/٢٩٦٣الطلب 

, طبقات ٤/٢٨٣, النجوم الزاهرة ٣/١٠٨٩, تذكرة احلفاظ ١٣/١٧٦الوايف بالوفيات 
, جملة جممع اللغة العربية ٢/٢٨٠, األعالم ٥/١٢٨, شذرات الذهب )٩٥٧ (٤٢٢احلفاظ 
 .٢٨/٤٨٦بدمشق 

 
 
 
 
 
 
 
 
روايته حلديث النبي[
 »بعثــت بجوامــع

 ]»الكلم
 ]تأريخ وفاته[
 
 
 
 
 ]نسبه[



٢١٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 وأبا بكر بن ,يسِّنِتِ وأبا بكر بن جابر ب,اينَرسْيَحممد بن عبد الرحيم الق(*أمحد حممد بن 
ان أبا بكر أمحد َجْرُجِ وب,ةَّقَّار بالرـَّمَّ أمحد بن حممد الت)١(*) ويوسف بن,صبهانَاملقرئ بأ

, )٢(باذياَرْكَ وأبا احلسني أمحد بن حييى الب, وأبا أمحد بن عدي,بن إبراهيم اإلسامعييلا
 وأبا حممد ,اتَّيَّ وأبا حفص بن الز,انَ وببغداد أبا بكر بن شاذ,وأباه يوسف بن إبراهيم

 وأبا ,ارَّ وأبا بكر حممد بن إسحاق بن إبراهيم الصف,يِنْطُقَ وأبا احلسن الدار)٣(بن مايسا
ِحكيم حممد بن إبراهيم بن الرس  بن  وأمحد بن احلسني, والقاسم بن احلسن بالكوفة,يَّ

َربْكُعِعبد العزيز ب  . بعسقالن)٤(يِرُدْنُحل وأبا بكر حممد بن أمحد بن يوسف ا,اَ
 ,دةَعْسَوإسامعيل بن م, )٥( وأبو القاسم القشريي,رو عنه أبو بكر البيهقي

 وأبو صالح ,ازيَريِّف الشَلَ وأبو بكر بن خ,انَّيِجانْرُ اجل)٦(يلَّالَوإبراهيم بن عثامن اخل
 وأبو عامر الفضل بن إسامعيل ,نِّامللك بن عيل بن عبد الصمد املؤذأمحد بن عبد 

ان َّبَّ وعيل بن حممد بن نرص الل, وأبو احلسن عيل بن أيب بكر احلافظ,جاين األديبْرُاجل
 وأبو احلسن عيل ,ميْهَّ وابن أخيه أبو حممد عبد اهللا بن ثابت بن يوسف الس,يِرَوَينِّالد
 .ز احلافظُمْرُ بن ه بن أمحد بن يوسفبن يوسفا

 نا الفقيه أبو القاسم ,وْرَمِ ب)٧(ِويلُغْرَاين الفَجْرُأخربنا أبو حفص عمر بن حممد بن احلسن اجل
                                           

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ١(

 .٢/٢٧٠ألنساب وا) ب, د(, واملثبت من البكرباذي, بدون ألف): س(يف  ) ٢(

وترمجته يف تاريخ مدينة السالم ) ب, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))نايس ((): د(يف  ) ٣(
 .وهو عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن مايس, أبو حممد. ١١/٦٠

تكملة , و)ب(, وكالمها تصحيف, واملثبت من  ))اجلندري((): س(, ويف  ))اجلندي ((): د(يف  ) ٤(
َوحندر, من قر عسقالن. ٢/٥١٨, وتبصري املنتبه ٢/٣٩٤ نقطة اإلكامل البن ُ ُ ْ ُ. 

 .))وأبا القاسم القشريي((): ب, د, س ( األصوليف) ٥(
, وهو تصحيف, واملثبت من تكملة اإلكامل  باحلاء املهملة ))احلاليل((): , د, سب ( األصوليف) ٦(

ِّنسبة إىل عمل اخلل أو بيعه. ٢/١٩٢البن نقطة  َ ً. 
وكالمها تصحيف,  ))الفرعوين((: )س(ولكن بإمهال احلروف, ويف  ))الفرعويل((): ب, د (يف ) ٧(

ِوظني أهنا قرية من قر دهستان:  قال السمعاين.٩/٢٧٨واملثبت من األنساب  ِ. 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 
 
 
 

 
 

 
]أسامء من رووا عنه[
 
 



٢١١ ف بن إبراهيميوسَمحزة بن 

مي ْهَّ أنا الشيخ أبو القاسم محزة بن يوسف الس,اين هبا من لفظهَجْرُيل اجلَّالَإبراهيم بن عثامن اخل
 ,)١( احلافظّيِدَ أنا أبو أمحد عبد اهللا بن ع,اينَجْرُاجل

 :ة قالواَّار بالرقـَّمَّ ويوسف بن حممد بن أمحد الت,وأبو بكر أمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد
نا عيل بن  , اهللا بن حممد بن عبد العزيزَهم عبدُاه بعضـَّمَ س– ]ب/٢٥٧ [يِوَغَأنا أبو القاسم الب

 ,الرمحن عن العالء بن عبد ,يِجْنَّ الز أخربين مسلم بن خالد,دْعَاجل
 أنا محزة بن ,دةَعْسَ أنا أبو القاسم إسامعيل بن م,ديْنَقْرَح وأخربنا أبو القاسم بن السم

 ,)١(انَجْرُ أنا أبو أمحد بن عدي بج,يوسف
 بن )٢( نا العالء, خالدُ بنّيِجْنَّ أخربين الز,دْعَ بن اجلُّ نا عيل,نا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز

 ,عبد الرمحن
 : اهللا ُ قال رسول: عن أيب هريرة قال,عن أبيه

 .))هُقُلُه خُبَسَ وح,هُلْقَ عُهُروءتُ وم,هُينِ دِم املرءَرَك((
 ,عن أبيه , عن العالء,ّيِجْنَّعرف بالزُ وهذا ي:)٣( قال ابن عدي,لفظهام سواء

 .)٤(ه عن العالءُغري ُوقد رواه
ِحممد الرص أنا أبو ,ديْنَقْرَا أبو القاسم بن السمًأخربناه عالي  أنا أبو القاسم بن حبابة نا ,نييِيفَّ
 عن ,الء بن عبد الرمحنَ حدثني الع, خالدُ بنُّيِجْنَّ أخربين الز,دْعَنا عيل بن اجل, )٥(أبو القاسم البغوي

 : عن أيب هريرة قال,أبيه
 .ه سواءَلْثِفذكر م: ....   اهللا ُقال رسول

 وأبو سعد سعيد بن أمحد بن حممد بن ,حممد احللواينأخربنا أبو املعايل عبد اهللا بن أمحد بن 

                                           
 .٦/٢٣١٣الكامل يف الضعفاء   )١(

 . عدي وهو تصحيف, واملثبت من الكامل يف الضعفاء البن ))نا املعىل ((): د(يف  ) ٢(
 .٦/٢٣١٣الكامل البن عدي  )٣(

 .))عىل أنه قد رواه غريه((: يف الكامل  )٤(

 .)٢٩٦٢(رقم  ٤٣٥ مسند  عيل بن اجلعد  )٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

روايته حلديث النبي[
 »كرم املرء دينه«[ 

 
 
 
 
 
وحـــديث آخـــر يف[

 ]مسند ابن اجلعد



٢١٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : قالوا,ابورَسْيَنِ ب)٢( املولقاباذي عيل بن)١( وأبو الربكات فضل اهللا بن أمحد,أمحد امليداين األديب
 أنا ,ميْهَّأنا الشيخ أبو القاسم محزة بن يوسف الس, )٣(أنا أبو بكر بن خلف

َريَّان الصَعْمَنا سَ أنشد:اب ببغداد قالَّاحلسني بن عمر الرض  :)٤(يفْ
 ِانَوَ عـىل هـٍّرُ حـُمقام ِمـانَّ الزِةَ من فاقـُّدَشَأ

ــ ُهْنِعَ واست اهللاَِقُفاسرتز ــريُهَّفإن ــُ خ  ِتعانْسُ م
 ِكـانَ إىل مٍكـانَ مْنِفم ٍّرُحـِ بٌلِنـزَا مَبــَ نْوإن

سني ُ أنا احل,هريْوَ أبو حممد اجل أنا,اَّ أبو غالب بن البنٍّلوُعِأخربنا هبذه األبيات ب
 .فذكرها, )٥(ابَّبن عمر الرضا

 أنا أبو عبد اهللا احلسني بن , األصبهاين)٦(ارَّأَل بن إبراهيم البْضَ إبراهيم بن الفْرصَأنبأنا أبو ن
َتبي احلاكم هبُحممد الك  :اة قالَرِ

 ومحزة , التفسريِببي صاحَلْعَّ الثِد اخلرب بوفاةَرَمئة و ِ وعرشين وأربعٍ سبعَسنة
 .)٧(ي بنيسابورِمْهَّالس

 وعرشين أبو ٍ سنة ثامنَ وممن ذكر أنه مات,ونْريَ أيب الفضل بن خِّ بخطُقرأت
 .جاينْرُمي اجلْهَّ بن يوسف بن إبراهيم السُالقاسم محزة

                                           
 . ))فضل بن أمحد ((): د(يف  ) ١(
  واألنساب,٢/٨١٢ ومعجم الشيوخ ,)ب, د(بالفاء, واملثبت من  ))املولفاباذي((): س(يف  ) ٢(

َ نسبة إىل مولق١١/٥٢٧ ْ َويقال هلا مولقاباج. اباذ, وهي حملة كبرية عىل طرف اجلنوب من نيسابورُ ْ ُ. 

 . كام يف معجم الشيوخعبد اهللا بن عمر بن خلف الشريازي,هو أمحد بن عيل بن  ) ٣(
, ٢٩٣, ٧/٢٩٢هو أبو عيل إسامعيل بن إبراهيم بن حممد, كام يف ترمجته يف تاريخ مدينة السالم   )٤(

 .ثمةواألبيات 

 . ))بن الرضاب ((): د(يف   )٥(
 ).٤( حاشية ٢٠٢انظر ص ) ٦(
ً, ويبدو أنه نقلها سهوا من اخلرب الذي  ))بن إبراهيم السهمي اجلرجاين ((: هنا) د(زاد ناسخ  ) ٧(

 ..يليه

 
 

إنشاده ألبيـات مـن[
 ]الشعر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ]تأريخ وفاته[
 
 



َظظ بن رشيقَمح ُ 

 

٢١٣
  

  حمظظ] ذكر من امسه[
حميق بن غامن بن عامررِظظ بن ش)*(  
 ّويَدَ العُّيشَرُ القّيَؤُي بن كعب بن لِدَيج بن عِوَيد بن عِبَابن عبد اهللا بن ع
 .كرِ له ذ.اسَوَمَ ومات عام طاعون ع, وشهد الفتوح, َّأدرك النبي

 أنا ,مةِسلُ أنا أبو جعفر بن امل:قاال وأخوه أبو عبد اهللا حييى ,أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن
 :)١(ار قالَّكَبري بن بُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّخلُأبو طاهر امل

 ُد عبدَلَ فو, اهللاَيج عبدِوَيد بن عِبَد عَلَ فو,اًيدِبَب عْعَيج بن عدي بن كِوَ ع)٢(وولد
افة َذُيفة وحَذُ بن عامر حُد غانمَلَ فو,اـًمِد عامر بن عبد اهللا غانَلَ فو,اًيد عامرِبَاهللا بن ع

ِورش ِد رشَلَ فو,اًيقَ ْ غانم محُيق بنَ ِ بن رشَظَظَ  .واسَمَك يف طاعون عَلَ ه.)٣(يقَ

حعيم الكليبلة بن �ُم)**(  
ه يف ترمجة َفادتِ وذكر و.د عىل هشام بن عبد امللكَفَ و.راسانُد خْنُكان من ج

 .)٤( بن أمحراءَرْغَم

                                           
 .وفيه بإمهال احلروف٢/١٢٤, اإلصابة ٢/٥٧ترمجته يف أسد الغابة  )*(

 موارد ابن عساكر  إسناده يفالقسم املفقود منه, انظرليس يف مجهرة نسب قريش, ويبدو أنه يف   )١(
١/٣٧٣. 

 . ))ولد ((): د(يف  ) ٢(
 . ))حطيط بن رشيق بن غانم((: ١٠/٤٨٣يف أنساب األرشاف   )٣(

َمحل( وحق هذه الرتمجة أن تأيت بعد .١٩٥, ١٩٤ و٧/١٢٢له ذكر يف تاريخ الطربي  )**(  .اآليت) َ

 . وما بعدها٧/١٩٣تاريخ الطربي , و٦٩/١٢٥دة  ترمجة مغراء يف املجلانظر  )٤(

 
 
 
 
 
ـــن[ ـــسبه ويشء م ن

 ]ترمجته
 
 
 
 

نسبه عند الزبري بـن[
بكار يف مجهرة نـسب
 ]قريش وتاريخ موته
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  لمح] ذكر من امسه[
حمل بن سا�ة بن حارثةعد)*(  

 يميَلُبي ثم العْلَيم الكَلُل بن كعب بن عِقْعَبن ما
 .لَدْنَة اجلَومُمن أهل د

 .نيِّفِ وشهد مع معاوية ص, عىل قومهًواءِد له لَقَ وع ِّد عىل النبيَفَو
 أنا أمحد بن ,هويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 ]أ/٢٥٨ [, أنا هشام بن حممد,)١( نا حممد بن سعد,امةَسُ أنا احلارث بن أيب أ,ابَّمعروف اخلش
 : عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال− نانةِ من بني كٌرجل −حدثني ابن أيب صالح 

َن بن كعب بن عليم الكلبي ومحْصِن بن زائر بن حَطَ بن قُد حارثةَفَو ل بن َ
د َقَ فع,امَسلَ فأ,يم إىل رسول اهللا َلُب بن عْعَ بن ك)٢(لِقْعَبن حارثة بن م*(سعدانة 

 . مع معاويةَنيِّفِاء صَوِّ فشهد بذلك الل,ً لواء)٣(*)دانةْعَ سِل بنَمَحـِل

                                           
 اإلكامل ,١/٣٧٦ االستيعاب ,٦/٣٥٥ أنساب األرشاف ,٦/٣١٠ الطبقات الكبري ترمجته يف )*(

 ,٦/٣٢٩ و٢/٤٣١  توضيح املشتبه,١٣/١٩٢ الوايف بالوفيات ,٢/٥٨ أسد الغابة ,٢/١٢٢
 .٢/١٢٤اإلصابة 

 .١/٢٨٩الطبقات الكبري   )١(

ّمغفل((: ت الكبرييف الطبقا  )٢( َ , ونسب واملثبت من األصول ومصادر الرتمجة. , وهو تصحيف ))ُ
 .٢/٣٣٢معد واليمن البن الكلبي 

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(

 
 
 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
 
 
 
 
 

ــىل[ ــوده ع ــرب وف خ
 وعقدهرسول اهللا 
 ]اللواء له

 
 



َمحيدان بن حراش ُ 

 

٢١٥

حثْــل بن عبد اهلل اخلَمميع)*(  
 .مَعْثَا عىل خً أمريٍ وكان يومئذ,ني مع معاويةِّفِشهد ص

 أنا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن
 :)١( نا خليفة بن خياط قال, أنا موسى بن زكريا,رانْمِع

 .)٢(ّميَعْثَل بن عبد اهللا اخلَمـَها حِّم ولفَعْثَ خ وكان عىل:بيدةُوقال أبو ع

حيدان بن حِماش ر)**(  
ْويقال مح  ييلَقُدان العَ

ه ِرَفَمئة بعد ظِ وستني وثالثٍ ثامنِيز يف سنةِزَب بالعَّل امللقَبِن قِويل دمشق م
َهب  فلم ,ا عىل دمشقًبـِّتغلُ ذاك مْام إذَّسَ وكان ق, كان عىل دمشق للطائع هللا;ني الوايلِكَتْفِ

ه َدَ فطر.امّته حتى وقع بينه وبني قسَّدُل مُطَ ومل ت,رْمَ أٍامَّسَميدان مع قُحـِيكن ل
َ وهن,ا من البلدً وخرج هارب,امّارون من أصحاب قسَّالعي ام َّسَ قُي أمرِوَه وقَبوا دارَ

 .يدانُوويل أبو حممود املغريب بعد مح
 :الفقيه قالم َّلَسُحدثني أبو احلسن عيل بن امل

 , الوالة بدمشقُ فيها أسامءًني ورقةِّند املرصيُ من جٌامي شيخَتُ الك)٣(جمري َّدفع إيل

                                           
 .٢٠٧, وله ذكر يف وقعة صفني ٦/٢٩٦٦ترمجته يف بغية الطلب  )*(

 .١٩٦انظر تاريخ خليفة  )١(

 .))وعىل خثعم ولفها فالن بن عبد اهللا اخلثعمي((: يف تاريخ خليفة املطبوع )٢(

 . بالسني املهملة ))حراس((:  وفيه٨/٢٨٩ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )**(

, وقد ذكر )د(النقطتان حتت الياء غري واضحتني, واملثبت من ) ب(, ويف  ))عمر ((): س(يف  )٣(
ًاملؤلف هذا النص يف التاريخ ما يزيد عىل عرشين مرة ويف كل مرة يذكر الورقة ويذكر فيها واليا 

 ٤٤٦ و٤٤٥ و١٠/٢٤٥, انظر  ))جمرب ((: لدمشق باسم وتاريخ خمتلفني; وجاء يف بعضها
والكتامي نسبة إىل . ومل أقف عىل ترمجته. ٦١/١٥١, و٦٠/٥٦, و٤٩/٢٨, و٤٢/١٦٧و

َكتامة اسم قبيلة من الرببر ُ. 

 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 

خـــربه يف تـــاريخ[
 ]خليفة

 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
]أسامء الوالة بدمشق[
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 يف , وأبو حممود, ومحدان,احَشِ وو,طيِمْرِ والق,يلْيَقُهوب العْرَفكان فيها ظامل بن م
 . كذا قال.مئة يعني سنة ستني وثالث −هذه السنة 

ميدان بن �َحــصر بن حنيص)*(  
 أبو جعفر البغدادي

 وعبد الرمحن بن , وأمحد بن أرصم,يعيِطَحدث بدمشق عن أمحد بن حممد الق
 .)١( وإبراهيم بن اجلنيد, وحممد بن يعقوب, ونرص بن بابان,ديْزَصالح األ

َداء الرصْرَّرو عنه أبو إسحاق بن أيب الد وأبو عمران موسى بن , )٢(ّديْنَفَّ
 وأبو إسحاق إبراهيم بن ,ديَلَ وحممد بن إبراهيم بن اهليثم الب,اقَّري الورَوَينِّهشام الد

 . وإبراهيم بن عون املؤدب,عبد السالم
رئ عىل سعيد بن حممد بن أمحد بن ُ ق: قال,ث خراسانِّأخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر حمد

يل ِقَبن حممد بن ع أبو بكر حممد بن أمحد )٣( نا,انَّ بن نوح بن حيريِحَحممد بن جعفر بن حممد بن ب
 نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد السالم يف , أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن يوسف نزيل عامن,انَّطَالق

 , يف طيب الزمان,انَّرَا من حًفِنرصُ م,يز الربيع بن سليامنِلْهِيدان يف دُ نا أبو جعفر مح,باب البستان
 عن , نا نرص بن بابان: قال,النْجَ عن ابن ع,يقرأ علينا حديث الليث, )٤(األذان وَنْ اإلذُونحن ننتظر
ْ عن مح,رانْهِمون بن مْيَ عن م,قانْرُ عن جعفر بن ب, بن عمرانَعاىفُ عن امل,بانَنْيَّالوليد بن الز ران بن ُ
 , عن عثامن بن عفان,أبان بن عثامن

 . البستانُ ويدخل,مَعَ ن: قال?انْحيَّ الرُّمَيف املحرم يش

                                           
 ,٦/٢٩٦٦ترمجته يف بغية الطلب  )*(

 . ))وحممد بن يعقوب بن اجلنيد ((): د(يف  ) ١(
 . ))أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن أيب الدرداء ((): د(يف  ) ٢(
 . ))أنا ((): د(يف  ) ٣(
 .ر األذانونحن ننتظ): س(يف  ) ٤(

 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روايته لقول عـثامن[

 ]بإسناد مسجوع
 
 



َمحيدان بن نرص بن حصني ُ َ ُ 

 

٢١٧

 أنا أبو القاسم بن أمحد بن عيل بن عبد اهللا بن ,وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي ببغداد
 أنا أبو أمحد عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن عيل بن , واسمه عبد الرمحن,اجي الطربيَّمنصور الزج

مران ِعأبو   نا موسى بن هشام, يف شهر رمضان,النْهَ نا أبو صالح سهل بن إسامعيل س,رانْهِم
 عن موسى ,ينبانَّ نا الوليد بن الز,يدانُ نا مح,انْحيَه رِ وبيد,بانْعَ من شِ للنصف,بدمشق يف البستان

ْ عن مح,هرانِميمون بن َ عن م,انَقْرُ عن جعفر بن ب,رانْمِ بن عَعاىفُ عن امل,بن جابانا , ران بن أبانُ
 .)١( عن عثامن بن عفان, بن عثامنعن أبان

 .حيانَّ الرُّم ويشمَعَ ن: قال? البستانُخلم يدَّيف املحر
َ أبو إسحاق الرص وقد رواه,كذا يف هذه الرواية  نا نرص بن ,يدانُ عن مح,ديْنَفَّ

 , من غري ذكر موسى بن جابان, نا املعاىف بن عمران, نا الوليد بن الزينبان,بابان
 ]ب/٢٥٨[

 :)٢( آخرٍوقد وقع يل من وجه
 نا أبو ,انَّتَاع الكَّ نا عبد العزيز بن أمحد بي,م ذو اإلحسانَّلَسُن امل بُّناه أبو احلسن عيلَأخرب

  نا حممد بن,راسانُ خِّقدم علينا يف حاج, )٣(يقيِقَّلواعظ الشاحلسن حممد بن عيل بن إبراهيم البرصي ا
ان َّكُ يف د نا عيل بن إبراهيم بن البلدي,فرانْعَّ نا حممد بن احلسن صاحب الز,انَّكُر يف دْحَعدي بن ز

 عن الوليد ,انَ بن أبْرصَ نا ن,ليامنُبيع بن سَّيز الرِلْهِ يف د)٤(محيدانحممد بن احلسن  نا ,انَّطَيمون القَم
 , عن عثامن بن عفان,انَران بن أبُ عن مح,قانْرُ عن جعفر بن ب,مرانِ عن املعاىف بن ع,قانِرْبِّبن الزا

 .حيانَّ الرُّمم ويشَعَ ن: قال?دخل البستانُيف املحرم ي
 حدثني أبو نرص بن عبد الوهاب بن عبد اهللا بن عمر ,انَّاع الكتَّ بن بي)٥( ونا عبد العزيز:قال

                                           
 )..ب, د(واملثبت من  ))عن محران بن أبان بن عثامن, عن عثامن بن عفان ((): س(يف  ) ١(
 . يف ترمجة عمر بن عيل بن سليامن٥٤/٢٤٥  املجلدةوقد وقع للمؤلف من طريق آخر ذكره يف  )٢(

 .٦٣/٢٦٨وترمجته يف ) ب, د(, واملثبت من  ))الشقيفي ((): س (يف) ٣(
 .الشقيفي) س(وتقرأ يف . الشقيقي): ب, د (
 .نا محيدان, من غري ذكر حممد بن احلسن): س(يف  ) ٤(
 . ))ال وحدثنا عبد غيث العزيزق ((): د(يف  ) ٥(

 
 
 
 
 

 
 بإسنادالسابقاخلرب [

 ]مسجوع آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]ومن طريق آخر[
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 ,انَنِّ نا أبو إسحاق إبراهيم املؤذ,م الصبيانِّعلُ نا أبو هاشم عبد اجلبار بن عبد الصمد م,انَّي اجلبِّرُامل
ْنا أبو جعفر بن نرص واسمه مح  نا , بن عمرانَعاىفُ نا امل,بانَنْيَّ نا الوليد بن الز,ن أبان بْرصَ نا ن,دانَ

 , عن عثامن بن عفان)١( عن أبان بن عثامن بن عفان, عن محران,رانْهِمون بن مْيَ عن م,قانْرُجعفر بن ب
 .انْحيَّ الرُّمَم ويشَعَ ن: قال?يف املحرم يدخل البستان

 أنا , وكان من ذوي اإلتقان, نا أبو بكر اخلطيب,ث وكان نعم اإلنسانْيَوأنبأنا أبو الفرج غ
 حدثني أبو ,انَّ أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القط,احلسن بن أيب بكر بن شاذان

 نا الوليد بن , نا نرص بن بابان,داني نا ابن نرص مح,نَّالَالقاسم بن إبراهيم بن اهليثم البلدي يعني ع
 عن ,انَبَران بن أُ عن مح,رانْهِ عن ميمون بن م,قانْرُ عن جعفر بن ب, بن عمرانَاىفَعُ نا امل,بانَنْيَّالز

 , عن عثامن بن عفان,أبان بن عثامن
 .ستانُ البُ ويدخل,مَعَ ن: قال? الرحيانُّم يشمَّحرُيف امل
اق  نا أبو إسح,)٢( أيب حممد بن عبد اهللا بن عيل بن أيب العجائز األزدي الدمشقيِّ بخطُقرأت

َ نا أبو جعفر مح,ورُإبراهيم بن إسحاق بن أيب الدرداء األنصاري بص ني َصُ بن حيدان بن نرصُ
 , بن بابانْرصَ نا ن, وستني ومئتنيٍّالبغدادي بدمشق سنة ست

  .رهَكَ ذٍبحديث

*   *   *  
 

                                           
 ).د( يف  ))بن عفان ((ليست  ) ١(
)  هـ٤٦٢ت  (القايض أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عيل بن أيب العجائز هو) ٢(

, ٣٥ و٣٤ يف املجمع بني املجلدتني ويل القضاء بدمشق نيابة, سقطت ترمجته من التاريخ املطبوع
 .١٠/١٦٤  وترجم له الذهبي يف تاريخ اإلسالم.١٢/٣٣٦هبا يف املخترص واحتفظ ابن منظور 

 
بإسناداخلرب السابق [

 ]ًآخر مسجوع أيضا
 
 
 
 
 
 ]وبإسناد آخر[
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢١٩
  

ميدذكر من امسه ح)*(  
 يدُيد بن أيب محُمح

 ويقال ,خانْرَ ويقال ط,ويهذ ويقال زا,ريِ ويقال ت)١(ويهَريِواسم أيب محيد ت
 ,حاتْلَّ موىل طلحة الط,اعيَزُبيدة اخلُ ويقال داود أبو ع, ويقال عبد الرمحن,رانْهِم

 .ميد الطويلُ املعروف بح,البرصي
 .اينَنُ وثابت بن أسلم الب,ار البرصيس واحلسن بن ي,سمع أنس بن مالك

 ومالك بن ,ريَمُبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العُرو عنه ع
 ومحاد بن ,قِل بن الحَّرش بن املفضِ وب,انَّ وحييى بن سعيد القط, وشعبة,انَّأنس املدني

 ,شريَ بن بيمَشُ وه, وسفيان بن حسني,وريَّ وسفيان الث,نةْيَيُ وسفيان بن ع,مةَلَس
 وحممد بن ,يعَرُ ويزيد بن ز,ونُّ ويزيد بن هارون الواسطي,انَّوخالد بن عبد اهللا الطح

ر بن ِعتمُ وم,يَربْنَ ومعاذ بن معاذ الع, وعبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي,ّيِدَأيب ع
امة بن َدُوق ,ةَّيَلُ وإسامعيل بن إبراهيم بن ع,ميْهَّ وعبد اهللا بن بكر الس,ميْيَّسليامن الت

 وأبو خالد , وزائدة بن قدامة الثقفي,مريُ واحلارث بن ع,ونُّشهاب املازين البرصي
 ,ازيَّ وأبو جعفر الر, وحييى بن زكريا بن أيب زائدة الكوفيون,ان األمحرَّسليامن بن حي

 .زيَوْرَوعبد اهللا بن املبارك امل
 . بن عبد العزيزَد عىل عمرَفَوو

                                           
, التاريخ ٢/٣٤٨, التاريخ الكبري للبخاري ٩/٢٥١ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد  )*(

, مشاهري علامء األمصار ٤/١٤٨, الثقات البن حبان ٣/٢١٩ , اجلرح والتعديل٢/٧٢الصغري 
, ٨/٢٦٩, األنساب ٩٨, األنساب املتفقة ١/١٨٢, اإلكامل ٢/٦٨٢, الكامل البن عدي ٩٣

, تاريخ ٦/١٦٣, سري أعالم النبالء ٧/٣٥٥, هتذيب الكامل ٢٥٤هتذيب األسامء واللغات 
 .٢/٢٨٣, األعالم ١/٤٩٣هذيب , هتذيب الت١٣/١٩٨, الوايف بالوفيات ٣/٨٤٩اإلسالم 

 ).د( يف  ))واسم أيب محيد ((: ليست عبارة ) ١(

 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 



٢٢٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 نا أبو احلسن , أنا أبو بكر الشافعي, أنا أبو طالب بن غيالن,ن احلصنيأخربنا أبو القاسم ب
 ,ميْهَّ نا عبد اهللا بن بكر الس, وسبعني ومئتنيٍ يف املحرم سنة سبع)١(ازَّعيل بن احلسن بن عبدويه اخلز

 : عن أنس قال,يدُنا مح
 :فقالت ٌ له امرأةْتَضَ فعر, من أصحابهٌناسُ ومعه أ, يف طريق اهللا ُكان رسول

ك حتى َكِّاحي السَوَ نٰىَنْدَيس يف أِ اجل, فالنَّمُيا أ((:  فقال. يل إليك حاجة, اهللاَيا رسول
 .اهَ حاجتْتَضَ فجلس إليها حتى ق,علتَ فف]أ/٢٥٩[. )) إليكَأجلس

أيب (*  وإسامعيل بن, وأبو حممد هبة اهللا بن سهل بن عمر,أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل
أنا أبو حفص بن :  بن أيب سعيد بن أيب العباس قالوا)٢( أيب بكر, وأبو القاسم متيمالقاسم بن

 ,ميَلُّ نجيد بن أمحد الس)٤(*)نا أبو عمرو إسامعيل بن, )٣(وررسم
 أنا عبد اهللا , قرئ عىل إبراهيم بن عمر الربمكي:ح وأخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي قال

 نا حممد بن عبد اهللا ,نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي ,بن إبراهيم بن أيوب بن مايسا
 : قال رسول اهللا : عن أنس قال,يدُ حدثني مح,)٥(األنصاري

ْانرص((  فكيف ,اًلومْظَه مُنرصَ أ, يا رسول اهللا:ُ قلت.))اًلومْظَا أو مـًمـِ ظالَ أخاكُ
ُرصَ ن− َ فذاك:ابن مايسوقال  − فذلك ,لمُّه من الظُعَمتن((:  قال?اـًمـ ظالُهُأنرص  َكْ

 .))اهَّإي
 أنا أبو : قالوا, وأبو غالب بن البنا, وأبو القاسم بن احلصني,أخربنا أبو نرص بن رضوان

                                           
 ).٩٣١ (١/٦٨٦كتاب الفوائد الشهري بالغيالنيات   )١(

 .وحدها) د(عن ) متيم( ) ٢(

يف )  هـ٤٤٨ت  ( هو مسند خراسان عمر بن أمحد بن عمر بن حممد بن مرسور النيسابوري)٣(
 .٢/١٣٨٣ انظر موارد ابن عساكر . وهذا إسناده مفقود,, وهو»فوائد ابن مرسور« كتابه

, وليست  ))أيب القاسم بن((: بعد الكلمة األخرية) د(زادت   و).س(ما بينهام سقط من *) −(* ) ٤(
 ٥٢/١١ و٥١/٦٠ و٤٩/٨٢ و ٢٧٨, ٣١/٢٧٧هذه الزيادة يف األسانيد املامثلة يف التاريخ 

 .٣٠٧, ٦١/١١و

واحلديث . ١٤١٨بع بتحقيق مسعد عبد احلميد السعدين, الرياض  ط).١٧ ( األنصاريحديث )٥(
وذكره املؤلف يف اإلسناد نفسه يف . بإسناده, عن األنصاري, به) ٢٢٥٥(أخرجه الرتمذي رقم 

 ).٢٢٩( رقم ١/٢٠٠معجم الشيوخ 

 
 
روايته حلـديث[

 ]ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 
 
 
 
 

 
 
 
ه حلـديثروايت[

 ]انرص أخاك



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٢١

 ,حممد اجلوهري
 أنا أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن عيسى املقرئ , أبو بكر حممد بن عبد الباقي)١( ح وأخربنا

 نا , نا عون بن عامرة, نا حممد بن يونس القريش,)٢(ً بكر بن مالك إمالء نا أبو,رئ عليهُين فيام قَّالِالباق
 :)٣( قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال,محيد الطويل

 .)) النهارِ ما بينه وبني نصف,ارَيِ باخلُالصائم((
لرمحن ثم أخربنا أبو حممد عبد ا ,)٤(ابَّطَكتب إيل أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم بن احل

  أنا أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل الفاريس بمرص: أنا سهل بن برش قاال,بن أيب احلسن بن إبراهيما
 :ح وأخربنا أبو حممد أيضا أنا سهل بن برش أنا عيل بن منري بن أمحد اخلالل قاال

هري بن  نا ز, نا حممد بن عبدوس بن كامل,)٥(يل القايضْهُّأنا حممد بن أمحد بن عبد اهللا الذ
 :يد قالُ عن مح, نا حييى بن سعيد,حرب

م َّ فسل: وقال ابن منري.ًم تسليمةَّلَ فس, عمر بن عبد العزيزَ خلفُيتَّصل
 .ًواحدة

يثي ِثْيَرُّ وأمحد بن حممد الط,ينييرش اإلسفراِهل بن بَ أنا س, محزة بن احلسنٰىلْعَأخربنا أبو ي
 أنا جعفر بن أمحد بن إبراهيم , أنا منري بن أمحد بن احلسن,ديْعَّ أنا أمحد بن حممد بن عيسى الس:قاال

                                           
 . ))أبو نرص بن رضوان, وأبو القاسم بن احلصني ((: هنا) د(زادت ) ١(
جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي, ترمجته يف سري هو أبو بكر أمحد بن  )٢(

 .١٦/٢١٠أعالم النبالء 
أخرجه أبو احلسني حييى بن احلسني بن إسامعيل بن زيد العلوي الزيدي الشجري يف أماليه  )٣(

 .١٠/٤٥١وترمجة ابن الشجري يف تاريخ اإلسالم ) يراجع( . عن اجلوهري, به١/٢١٨

, وترمجته يف سري أعالم النبالء )ب( اخلطاب باخلاء, وهو تصحيف, واملثبت من ):د, س(يف ) ٤(
 .٣/٢٧٠ وتوضيح املشتبه ١٩/٥٨٣

ْفوائد أيب الطاهر الذهيل«يف  )٥( , وليس الكتاب بني , طبع جزء منه بتحقيق عبد املجيد السلفي »ُّ
 .)٦( ح ١٨٧, وص٢/١٠٧٥ انظر موارد ابن عساكر يدي,

 
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[
 »الصائم باخليار«
 
 
 
 
 
صالته خلف عمـر[

ابــن عبــد العزيـــز
 ]دةوتسليمه بواح

 



٢٢٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :)٢(نيَكُعيم الفضل بن دُ قال أبو ن:از قالَّ البز)١( البلديهيثم أنا أمحد بن ,اءَّاحلذ
 .ويهذيد الطويل بن زاُمح

 ,وإسامعيل بن أمحد بن السمرقندي, )٣(أخربنا أبو القاسم عيل بن عبد السيد بن حممد الصباغ
 : وأبو النجم بدر بن عبد اهللا قالوا,العباس أمحد بن عيل بن احلسن بن نرص بن البامحيشوأبو 

ِأنا أبو حممد الرص  حدثني حممد بن ,)٤( نا أبو القاسم البغوي,ابةَبَ أنا أبو القاسم بن ح,ينيِيفَّ
 :ري يقولَمُ سمعت ابن ن:إسحاق قال
 .هريويِبن تري ويقال ابن ت بيدةُيد الطويل أبو عُمح
 عن الوليد بن , نا سليامن بن أمحد−  بن عبد العزيزَّيعني عيل −  عمي )٦( عيل وحدثني:)٥(قال

 :عبد الوهاب قال
 .ويهذ بن زايدُمح, )٧(يد الطويلُمح

 :ول سمعت يزيد يق: قالهويَجْنَقال وحدثني ابن ز
 ,دةَعْسَعيل بن م أنا إسام,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي, يد الطويل أبو عبيدةُأخربنا مح
 : نا ابن أيب مريم عن حييى قال, نا عيل بن أمحد بن سليامن,)٨( أنا أبو أمحد بن عدي,أنا محزة بن يوسف

                                           
, وكالمها  ))أنا أمحد بن إبراهيم البلداي ((): ب, س(,  ويف ))أنا إبراهيم بن أمحد البلدي ((): د(يف  ) ١(

 ٦٦/١٠١ و٥٣٩, ٣٣/٢٧١ و٢/٢٧٧تصحيف, واملثبت من أسانيد مماثلة يف التاريخ السرية 
 .٣/١٦٦٠, وموارد ابن عساكر ٧٢وتراجم النساء ص

 .٣/١٦٦٠عساكر يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن   )٢(

 . ))حممد بن الصباغ ((): د(يف  ) ٣(
 ).يراجع) (١٤٦٨( رقم ٢٢١يف مسند ابن اجلعد للبغوي ص )٤(

 ).١٤٧٣( رقم ٢٢١يعني أبا القاسم البغوي يف مسند ابن اجلعد ص) ٥(

 .وحدها) د( عن  ))عيل (( ) ٦(

 .وهو خطأ ))قال عبد الوهاب ((: هنا) د(زادت  ) ٧(
ُومحيد الطويل يكنى : حدثنا خالد بن النرض, ثنا عمرو بن عيل, قال((: , وفيه٢/٦٨٣الكامل   )٨(

محيد الطويل, : قال عن حييى((: أما اإلسناد املذكور هنا ففي هناية السند. ))أبا عبيدة, موىل خزاعة
 .))محيد بن تريويه

 
اسمه عند الفضل بن[

 ]دكني يف تارخيه
 
 
 
اســمه وكنيتــه عنــد[

 ]البغوي
 
 
 
 
 
اسمه وكنيتـه عــن[

]ابن عدي يف الكامل



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٢٣

 .اعةَزُ موىل خ,بيدةُ أبا عٰنىْكُيد الطويل يُمح
 أنا أبو , أنا أبو القاسم بن برشان,ونْريَ أبو الفضل بن خ)١( نا,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 : قال, نا اهليثم بن عدي, نا هاشم بن حممد,)٢( نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة, بن الصوافعيل
 .اعيَزُحات اخلْ الطلِىل طلحةْوَ م,يد الطويلُيف الطبقة الثالثة من أهل البرصة مح

 .يد بن سمريُيد الطويل محُ ومح: قال أيب:قال ابن أيب شيبة
 زاد أبو − يِجَرَ أنا أمحد بن احلسن الك:ييل قاالِ الكِّ العز وأبو, أبو الربكات األنامطي)٣(أخربنا

 أنا حممد بن أمحد , أنا حممد بن احلسن األصبهاين:قاال – وأمحد بن احلسن بن خريون :الربكات
 :)٤(يفة بن خياط قالِلَ نا خ, أنا عمر بن أمحد األهوازي,األهوازي

بن ا )٥(ان موىل طلحةَرْهِهو ابن م ,يد الطويلُيف الطبقة السادسة من أهل البرصة مح
 .)٦( وأربعني ومئةٍ مات سنة ثالث,بيدةُى أبا عَنْكُ ي]ب/٢٥٩[ ,اعيَزُف اخلَلَعبد اهللا بن خ

 , أنا أبو احلسن بن السقاء, أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر
 حييى بن ُ سمعت: نا عباس بن حممد قال,يعقوب نا أبو العباس حممد بن : قااله,وأبو حممد بن بالوي

 :)٧(ني يقولِعَم
 َا أبو عبيدةًيد الطويل مجيعُ ومح, وعبد الوارث)٨(عمران بن حدير أبو عبيدة

 .اًأيض
                                           

 . ))أنا ((): د(يف  ) ١(
ريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق يف كتابه التا)  هـ٢٩٧ت (هو ابن أيب شيبة   )٢(

 ).٢( حاشية ١٢٤ص

 . ))ملحق ((فوق اللفظة يف األصل كلمة  ) ٣(
 .٢١٩طبقات خليفة   )٤(

 . ))...موىل لطلحة  ((: يف طبقات خليفة  )٥(

ية  إشارة إىل هنا ))إىل ((كلمة  ) ب(يف  ))وأربعني ((وفوق كلمة ). ب, س(يف ) ومئة(ليست كلمة  ) ٦(
 .امللحق  الذي بدأ يف أول اخلرب

 ).٣٤٥٠( رقم ٢/٤٣٦يف كتابه التاريخ   )٧(

 . ))وأبو عبيدة ((): د(يف  ) ٨(

 
 
 
ترمجته عند ابـن أيب[

 ]شيبة
 
 
 
 
ـــة يف[ ـــد خليف وعن

 ]طبقاته
 
 
 
 

وعند ابـن معـني يف[
 ]تارخيه

 



٢٢٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .ويهَريِ ابن ت:يد الطويل يقال لهُ كان مح: وسمعت حييى يقول:)١(قال
 .بيدة ُه أبو عُتَنيُيد الطويل كُ مح: حييى يقولُ سمعت:)٢(وقال يف موضع آخر

 أنا أمحد ,اح بن عيلَبَ أنا يوسف بن ر, أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 : حييى يقولُ سمعت: قال,)٣( نا معاوية بن صالح,ادـَّمـَ نا حممد بن أمحد بن ح,بن حممد بن إسامعيلا

 .الطويلويه َريِيد بن تُ البرصة محِي أهلِعِ تابِيف تسمية
 عن أيب عمر بن , عيل بن حممد عن أيب متام,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن بن البنا

 :)٥(ني يقولِعَ حييى بن مُسمعت : قال,)٤(مةَثْيَ أنا ابن أيب خ,بيَكْوَ أنا حممد بن القاسم الك,هويّيَح
 .بيدةُى أبا عَنْكُ أنس بن مالك يُيد الطويل صاحبُمح

 أنا عيل بن حممد بن , أنا احلسن بن عيل اجلوهري,بو األعز قراتكني بن األسعد أ)٦(أخربنا
 :)٧( نا أبو حفص عمرو بن عيل بن بحر قال,ارَيَرْهَ نا حممد بن احلسني بن ش,ؤُؤلُأمحد بن ل
 .)٨(اعةَزُ موىل خ,ى أبا عبيدةَنْكُيد الطويل يُمح

 نا أبو مسعود أمحد ,يِدْنَرَ نعمة اهللا بن حممد امل أنا,يسَامَلَّحدثنا أبو بكر حييى بن إبراهيم الس
 حدثني أبو بكر , سفيان بن حممد بن سفيان)٩( نا, نا حممد بن أمحد بن سليامن,بن حممد بن عبد اهللا

 سمعت : عن حممد بن إسحاق قال− احَّرَاد بن اجلَّوَ ابن عم ر−  نا حممد بن عيل,احلسن بن سفيان

                                           
 )٣٥١٨(رقم ٤/١٢٨التاريخ البن معني  )١(

 ).٣٢٢٥( رقم ٤/٨٠التاريخ البن معني  )٢(

. ذا إسناده وهو مفقود, وه,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني«يف كتابه  )٣(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

 ).٢( حاشية ٢٦ّانظر ما تقدم ص ,»التاريخ« يف كتابه )٤(

 ).٣٣٧١( رقم ٤/١٠٣انظر التاريخ ليحيى بن معني  )٥(

 . ))ملحق ((: كلمة ) ب(فوق الكلمة يف  )٦(
َّوهو الفالس  )٧(  .٣/١٦٩٣انظر موارد ابن عساكر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقودَ

 . يعني هناية امللحق الذي بدأ يف أول اخلرب ))إىل ((كلمة ) ب(فوق الكلمة يف  )٨(
 . ))أنا ((): د(يف  )٩(

 
 
 
 
رمجته عند معاويـةت[

]ابن صالح يف تارخيه
 

 
ن أيبـويف تاريخ ابـ[

 ]خيثمة
 
]َّويف تاريخ الفالس[
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٢٥

 :)١(أبا عمر الرضير يقول
ْيد بن خمُيد الطويل محُمح  .اعيَزُحة الطلحات اخلْلَىل طْوَ م,دَلَ

 نا أمحد بن ,أنا أمحد بن إسحاق, )٢( أنا حممد بن عيل بن أمحد,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٣(قال اطَّ نا خليفة بن خي, نا موسى بن زكريا,عمران

يد ُان أبو محَرْهِبل مسنة أربع وأربعني فيها افتتح ابن عامر كابل ومن سبي كا
 .الطويل

 أنا ,اميـَّمَاحل أنا أبو احلسن بن , أنا أبو الفضل بن البقال,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٤(وح بن حبيب يقولُ سمعت ن: قال, أنا إبراهيم بن أيب أمية,إبراهيم بن أمحد بن احلسن

 .بيدةُعيد الطويل أبو ُنية محُ وك,ريِيد بن تُيد الطويل محُمح
 أنا أبو العالء حممد بن عيل , أنا أبو الفضل بن خريون,أخربنا أبو الفضل بن نارص

 ,)٥(يحاَّـرَ أنا عيل بن احلسن اجل,الواسطي
ُي ألِّحدثني جد, )٦(ايلَعِّسني النُ أنا احلسن بن احل,ونْريَ خُ وأنا ابن:ح قال مي إسحاق بن ِ

 :ايل قاالَعِّحممد الن
 :)٧(ر قالَّرَحُب بن املَنْعَ نا ق,ائنيَدَسحاق املأنا عبد اهللا بن إ

                                           
 .٣/١٦٩٠هو حفص بن عمر يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )١(

حممد بن عيل بن أمحد وهو . , وأسانيد مماثلة يف التاريخ)ب, س(, واملثبت من  ))حممد ((): د(يف  ) ٢(
 .بن إبراهيم السريايفا

 .٢٠٦يف كتابه التاريخ   )٣(

ّهو نوح بن حبيب القوميس, أبو حممد البذيش   )٤( ِ َ يف كتاب له مفقود, انظر موارد )  هـ٢٤٢ت (َُ
 .١٦٨٨, ٣/١٦٨٧ابن عساكر 

ت من أسانيد مماثلة يف , وهو تصحيف, واملثب ))أنا عيل بن احلسن اخلزاعي ((: يف األصول الثالثة  )٥(
 .٨/٤٢٨, وترمجته يف تاريخ اإلسالم ٤٩/١٣٩, و٤٨/٣٢٤, و٣٩/١٣٥التاريخ 

 .١٢/١١٣, وترمجته يف األنساب )ب, س(, واملثبت من  ))البقال ((): د(يف  ) ٦(
 .٣/١٧٢٧يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )٧(

 
 

ترمجته يف تـاريخ أيب[
 ]عمر الرضير

 
 
 ]ويف تاريخ خليفة[
 
 
 
 

 ]وعند القوميس[
 



٢٢٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .ويهَريِيد الطويل بن تُمح
 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 :)١(ل البرصةيف الطبقة الرابعة من أه  قال, أنا حممد بن سعد, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد بن عمر
بيدة ُ ويكنى أبا ع,اعيَزُ الطلحات اخل)٢(حةْلَىل طْوَ م,يد الطويلُيد بن أيب محُمح
 .انَخْرَيد طُ أيب محُواسم

 أنا أبو ,ميْهَّ أنا أبو القاسم الس,دةَعْسَ أنا أبو القاسم بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٣(ل نا البخاري قا,ديْيَنُ نا اجل,يِدَأمحد بن ع
 ,ريِيد بن تُ وهو مح,بيدةُ البرصي أبو ع)٤(يد الطويل الدارميُيد بن أيب محُمح
 ,اًيدُ محُ رأيت: وقال األصمعي. ابن تري:دةَعْسَ وقال محاد بن م.ويهَريِيد بن تُ مح:ويقال

 .)٦(اعيَزُ ويقال موىل طلحة الطلحات اخل.)٥(نْيَ اليدَ وكان طويل, بالطويلْومل يكن
 .انَخْرَيد طُ أيب محُ واسم: البخاريُوقال غري

 وأبو , أنا أبو الفضل بن خريون, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص, أبو الغنائم حممد بن عيل)٧(أنبأنا
 وأبو احلسني :ونْريَ زاد ابن خ−  أنا أبو أمحد: قالوا–  واللفظ له−  وأبو الغنائم,وريُيُّاحلسني بن الط

 :)٨( أنا حممد بن إسامعيل البخاري قال, أنا حممد بن سهل,دانْبَبن عأنا أمحد :  قاال– األصبهاين
 نبا ُاهَّ كن;بيدُبو عَ أو أ,بيدةُ البرصي أبو ع]أ/٢٦٠[ يد الطويلُيد بن أيب محُمح

                                           
, وقد أورد )١( حاشية ٨ً, ومل يزل خمطوطا انظر ما مىض ص كتاب الطبقات الصغري البن سعد)١(

 .٩/٢٥١ابن سعد اخلرب يف الطبقات الكبري 

 . ))لطلحة((: يف الطبقات الكبري  )٢(

 .٢/٧٢التاريخ الصغري للبخاري   )٣(

 .يف تاريخ البخاري ))الدارمي((ليست نسبة   )٤(

 .٢/٣٤٨التاريخ الكبري هنا ينتهي ما يف التاريخ الصغري, وما بعده يف   )٥(

 ., وهذه الزيادة ليست يف التاريخ الكبري ))ُويكنى أبا عبيدة ((: هنا) د(زادت نسخة   )٦(

 . ))أخربنا ((): د(يف  ) ٧(
 .٢/٣٤٨التاريخ الكبري   )٨(

 
ـــاريخ[ ــه يف ت ترمجت

 ]قعنب
 
 
ند ابـن سـعد يفوع[

 ]الطبقات الصغري
 
 
ويف تاريخ البخاري[

 ]الصغري
 
 
 
 
 
 
ويف تاريخ البخاري[

 ]الكبري
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٢٧

, )١(رَيد بن داوُ مح: ويقال,يد بن عبد الرمحنُ هو مح: ويقال. أبو عبيدة: وقال غريه,حمبوب
َّ وقال مح, ابن تريويه:ويقال ا ومل ً محيدُ رأيت: وقال األصمعي. ابن تري:دةَعْسَاد بن مَ

 . موىل طلحة الطلحات اخلزاعي:ويقال .نْيَ اليدَ كان طويلْ ولكن,يكن بطويل
ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أبو بكر املغريب,)٢(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش  ,انَدْبَ بن عُّ أنا مكي,دونَ

 :)٣(اج يقولَّجم بن احلِسلُ مُ سمعت:قال
 عنه ٰوَ ر. واحلسن, سمع أنس بن مالك, الطويل)٤(ريويهِيد بن تُبيدة محُأبو ع
 . وابن املبارك,مةَلَمحاد بن س

 أنا , أنا أبو احلسني بن الفضل, الطربي)٥( بن أنا أبو بكر,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٦( نا يعقوب قال,عبد اهللا بن جعفر

 .بيدةُريويه وكنيته أبو عِ ابن تيد الطويل هوُمح
 .بون منهَغضَ وهم ي,ريويهِيد بن تُ مح: يقال: أبا موسى قالُ وسمعت:)٧(قال

يب بن ِصَ أنا اخل, أنا أبو نرص الوائيل, عن جعفر بن حييى, نارصبن أيب الفضل )٨(قرأت عىل
 :)٩( قال, أخربين أيب, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,عبد اهللا

                                           
, وهو يوافق ما يف )ب, س( وكذا يف التاريخ الكبري للبخاري, واملثبت من  ))داود ((): د(يف  ) ١(

 .٢/١٨٣, واملتفق واملفرتق للخطيب البغدادي ٢/٨٤٣ّفات املحدثني تصحي
 ).٢( حاشية ١٥ُ ويقال بكرس الشني, انظر يف ضبطه ص)٢(

 .١٥٥  ملسلمالكنى واألسامء  )٣(

 .ضبطت الراء يف الكنى واألسامء بالضم, ضبط قلم  )٤(

 ).س(ليست اللفظة يف  ) ٥(
 .٢/١١٣اريخ هو يعقوب بن سفيان يف املعرفة والت  )٦(

 .٢/٩٠املعرفة والتاريخ   )٧(

 .خ, وهو سهو من الناس ))أخربنا عىل ((): د(يف  ) ٨(
, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب   )٩(

 ).٩( حاشية ٦٤ و,)١( حاشية ١٦سبق ص

 
 
 
 
 
ترمجتــه يف الكنــى[

 ] ملسلمواألسامء
 
 
 
ويف املعرفة والتاريخ[

 ]للفسوي
 



٢٢٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 وقيل ابن , ابن عبد الرمحن: وقيل,يدُ ابن أيب مح: قيل;يد الطويلُبيدة محُأبو ع
 .ريِ ابن ت: وقيل,ويهَريِت

 أبو ,ريويه الطويلِيد بن تُمح:  قال,نيِعَ عن حييى بن م,أخربنا معاوية بن صالح
 . ثقةٌّ برصي,بيدةُع

ليم بن ُالفتح س  أنا أبو,راهيم أنا أبو الفتح نرص بن إب,أخربنا أبو الفتح نرص اهللا بن حممد
 : نا يزيد بن حممد بن إياس قال, أنا عيل بن إبراهيم بن أمحد, أنا أبو نرص طاهر بن حممد,وبُّأي

 :)١(مي يقولَّدَقُسمعت حممد بن أمحد امل
 .بيدةُ أبا عٰنىْكُ ي,ريِيد بن تُ هو مح,اعةَزُخـِ لًيد الطويل موىلُمح

 أنا أبو بكر بن خلف : وأبو احلسن بن أيب طالب قاال,لح أبو سعد بن أيب صا)٢(أخربنا
 : أنا احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ قال,األديب

 ,حاتْلَّ الطِوىل طلحةَ م,انَخْرَه طُ اسمُ أبوه, أبو محيد,يد الطويلُيد بن أيب محُمح
 .)٣(اعيَزُوطلحة خ

 أنا أبو ,بن حممد بن الغمر أنا مكي , عن أيب حممد التميمي, عىل أيب حممد بن محزة)٤(قرأت
 :)٥( قال,رْبَسليامن بن ز

 .)٦(يد الطويلُلد محُ فيها و, وستنيٍسنة ثامن
 أنا , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا أبو القاسم إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

                                           
التاريخ وأسامء «يف كتابه ) ٣٠١ت (َّ, أبو عبد اهللا املقدمي هو حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر ) ١(

 .١٧٧٠, ٣/١٧٦٩انظر موارد ابن عساكر . , وهذا إسناده)٧٣٣( رقم ١٢١ ص»ِّاملحدثني وكناهم
 . ))ملحق ((): ب(فوق الكلمة يف   )٢(

 . إشارة إىل هناية اخلرب امللحق ))إىل ((بخط صغري كلمة ) ب(يف   )٣(

 ابن  بن عيل, وهو مما أضافه القاسم ))ملحق ((كلمة ): ب(فوق اللفظة يف  و))أخربنا((): د(يف ) ٤(
 .الكتاب عساكر يف

 .١/١٨٥تاريخ مولد العلامء ووفياهتم   )٥(

 . يعني هنا ينتهي امللحق الذي أشار إليه يف أول اخلرب ))إىل ((كلمة ) ب(فوق اللفظة يف  ) ٦(

ــامء[ ــه يف األس ترمجت
 ]والكنى للنسائي

 
 
 
 
 
ــدمي يف[ ــد املق ّوعن

 ]التاريخ
 
 

 ]وعند احلاكم[
 
 
 
والدته عند ابن زبر[

]يف تاريخ مولد العلامء
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٢٩

 : قال, نا األصمعي,بن معبد نا أبو داود املروزي سليامن , نا أمحد بن حممد احلريب,)١(أبو أمحد بن عدي
 .اً كان قصري, ومل يكن بالطويل,ا الطويلًيدُ محُرأيت
 نا ,اينَرْعَّ نا عبد الوهاب الش, أنا عبد اهللا بن حممد اإلمام,)٢( ونا أبو أمحد:قال

 .اً وكان قصري,يد الطويلُمح
َ اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلواذاينأنبأنا أبو ْ  يف آخرين ,)٤(ةَفَلِمد بن سطاهر أمحد بن حمأبو , و)٣(َ

 أنا القايض أبو العالء حممد بن عيل بن , أنا أبو الربكات حممد بن عبد اهللا بن حييى بن الوكيل:قالوا
 نا ,فَّل العالَّن بن احلر اخلالْوَ أنا أبو احلسن أمحد بن جعفر بن حممد بن الفرج بن ع,يعقوب الواسطي

 نا ,مئة ِ وثالثٍا سنة تسع قدم حاج,عبد اهللا أبو مهام الشايشعبد الرزاق بن إسامعيل بن إسحاق بن 
 : يقولَّ سمعت األصمعي: أنا أمحد بن إسامعيل قال,أبو عبد الرمحن حاشد بن إسامعيل

يد ُقال له محُ يٌ كان يف جريانه رجلْ ولكن,يد الطويل بذلك الطويلُمل يكن مح
 .ف من اآلخرَعرُ ي;يد الطويلُ مح: فقيل,القصري

 : قال, نا حاشد, ونا عبد الرزاق:قال
 . ال أدري: قال?كِّ جدُ ما اسم:يد الطويل قلتُ إبراهيم بن محُسألت

 وأبو منصور عبد الباقي بن ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 نا ,ريَقْنِ نا زكريا بن حييى امل,ريَّ نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن السك,صِّلَخُ أنا أبو طاهر امل:حممد قاال
 : قال,مةَلَاد بن سَّ نا مح,)٥(األصمعي

 . وسمعه منه, عنهُاهَعَ وَّ إالًامْلِ عٍ لثابتٌيدُ محْعَمل يد

                                           
 .٢/٦٨٣الكامل البن عدي   )١(

 .٢/٦٨٣الكامل البن عدي   )٢(

يف اهلامش ) ب(, وأثبتها ناسخ )س(سقط من  ))أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلواذاين((: قوله  )٣(
, ١٠/٤٦١, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته يف األنساب  ))الكوذان ((): د(بإشارة حلق, ويف 

 .١٩/٣٤٨وسري أعالم النبالء 

 . ))أنبأنا أبو اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكوذ أن طاهر أمحد بن سلفة ((): د(ويف . سلفة): ب(تقرأ يف  ) ٤(
 ).٣( حاشية ٥٢أخبار األصمعي, مل يصل إلينا, انظر ص )٥(

 
ًكان محيد قصريا ومل[ ٌ

 ]ًيكن طويال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محيــد القــصريكــان [
 بالطويـلنعتوه فجاره
 ]ًمتييزا له

 
 
 
 
ًمل يـدع علــام لثابــت[

 ]إال وعاه



٢٣٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 وأبو ,قنديْرَمَّ وإسامعيل بن أمحد بن الس,الصباغ أخربنا أبو القاسم عيل بن عبد السيد
ِ أنا أبو حممد الرص: قالوا,نجم بدر بن عبد اهللا وأبو ال,العباس أمحد بن عيل بن البامحيش  أنا أبو ,يفينيَّ

اد بن َّ نا مح,لَّؤمُ نا م,نَالْيَ نا حممود بن غ,)١( نا أبو القاسم البغوي]ب/٢٦٠ [,ابةَبَالقاسم بن ح
 :مة قالَلَس

 .يد عن أنس سمعه من ثابتُعامة ما يروي مح
 :يى يقول حيُ سمعت:)٢(وحدثني صالح حدثني عيل قال :قال

 . فيهُّ أنس يشكِ حديثِه عىل بعضُفِوقُيد إذا ذهبت تُكان مح
 وثابت , أنا أبو احلسني بن الطيوري:خي قاالْلَ وأبو عبد اهللا الب,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 وابن عمه أبو نرص حممد بن :زاد ابن الطيوري − أنا احلسني بن جعفر :ار بن إبراهيم قاالَدْنُبن با
ْ أنا الوليد بن بكر بن خم:قاال –ن احلس  , أنا صالح بن أمحد بن صالح, أنا عيل بن أمحد بن زكريا,دَلَ

 :)٣(حدثني أيب أمحد العجيل قال
َّيد الطويل برصي تابعي ثقة وهو خال محُمح  .مةَلَاد بن سَ

 :ال أنا أمحد بن حممد بن إبراهيم ق, أنا أبو بكر اخلطيب,)٤(أخربنا أبو القاسم الواسطي
 :)٦(مي يقولِارَّبن سعيد الد  سمعت عثامن: قال)٥(دوسْبَسمعت أمحد بن حممد بن ع

 . كالمها: فقال?يدُ إليك يف احلسن أو محُّبَحَبيد أُيونس بن ع :نيِعَ ليحيى بن مُقلت
 .)٨(*) كالمها: فقال?يب بن الشهيدِبَأو ح, )٧( إليك فيهُّميد أحبُ فح:ُقلت(*

 .يد بكثريُ يونس أكرب من مح:لدارميوقال أبو سعيد يعني ا

                                           
 .)١٤٦٩( رقم ٢٢١ صمسند عيل بن اجلعد  )١(

 ).١٤٧٠( رقم ٢٢١صيعني عيل بن اجلعد, واخلرب أخرجه البغوي يف مسند ابن اجلعد   )٢(

 ).٣٤٥( رقم ١٣٦جيل الثقات للع  )٣(

 . ))الطوايس ((): د(يف  ) ٤(
 . ))عبدون ((): د(يف  ) ٥(
 ).٢٨٣( رقم ١٠٠تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي عن حييى بن معني ص  )٦(

 .ليست اللفظة يف تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي  )٧(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٨(

 
 
 
 
عامة ما يرويـه عـن[

 ]لبناينثابت ا
 
 
 
 
 
 
َّده العجــيل مــنـعــ[

 ]الثقات
 

 

 ]وثقه الدارمي[
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٣١

 , أنا محد بن عبد اهللا إجازة,هَدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّني به أبو عبد اهللا اخلالَهَ ما شافِيف نسخة
 : قال)١( أنا أبو حممد بن أيب حاتم: قاال, أنا عيل بن حممد,مةَلَ وأنا أبو طاهر بن س:ح قال

 .يد الطويل ثقةُمح : أنه قال,نيِعَحييى بن م عن , عن إسحاق بن منصور,ذكره أيب
 أكرب :ه يقولُ وسمعت. ال بأس بهٌيد الطويل ثقةُ مح: أيب يقولُقال وسمعت

 .)٢(يدُ احلسن قتادة ومحِأصحاب
 أنا أمحد بن ه,ويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري, عىل أيب غالب بن البناُقرأت

 , أخربين أبو خالد الرازي, أنا أبو عبد اهللا التميمي,)٣( نا حممد بن سعد,مْهَسني بن الفُ نا احل,معروف
 : قال,مةَلَاد بن سَّعن مح

 ُا إين قد قلتَ أم,ّصُقَ ال متوت أو ت:أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غالم فقال
 ُ قلت: قال أبو خالد.َّ حتى قصَ فام مات: قال– يد الطويلُ يعني مح− كِهذا خلال

 .مَعَ ن: قال? أنتَ فقصصت:مةَلَاد بن سـَّمَحـِل
 أنا , عن حممد بن عيل بن أمحد بن املبارك,دانْبَ عىل أيب القاسم اخلرض بن احلسني بن عُقرأت

 نا عبد الرمحن بن , أنا حممد بن حممد بن داود,ويسُسَرَّ أنا حممد بن إبراهيم الط,يفِظَأ بن نَشَر
 :)٤(قال, يوسف بن سعيد بن خراش

َّ محُوهو خال − ّويه برصيَريِيد بن تُمح  : ويقال له,دوقَ ص– مةَلَاد بن سَ
 .الطويل

 أنا أبو حممد : وأبو احلسن عيل بن هبة اهللا بن عبد السالم قاال,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
ِالرص َّ نا مح,انَّف نا ع, نا عيل بن سهل,)٥(ويَغَ نا أبو القاسم الب,ابةَبَ أنا أبو القاسم بن ح,يفينيَّ  :مة قالَلَاد بن سَ

                                           
  .٣/٢١٩اجلرح والتعديل ) ١(
 .))أكثر((, وفيه نسخة منه  ))...أكثر أصحاب ((: رح والتعديليف اجل )٢(

 .٩/٢٨٢الطبقات الكبري  )٣(

 .٣/١٧١٨يف  كتابه التاريخ, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر )  هـ٢٨٣(َّاملتوىف ) ٤(
 الشاملة مل أجد اخلرب يف املطبوع بتحقيق عامر أمحد حيدر, ووجدته يف املكتبةمسند عيل بن اجلعد  )٥(

 ).٦(اإللكرتونية رقم 

 
 
توثيقـه يف اجلـــرح[

والتعـــديل البــن أيب
 ]حاتم

 
 
 
 
 
 ]وكان قاصا[
 
 
 
 
 
 
 

 
 حلــامدًوكــان خــاال[

 ]ابن سلمة
 



٢٣٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ُهَ سمعت: فقال له شعبة,ثه بهَّ فحد, ألنسٍ فسأله عن حديث,يدُعبة إىل محُجاء ش
 ثم .يدهِزَال أ: )٢( فأشار بأصابعه, بيده هكذاُ فقال شعبة. أحسب)١(امي ف: قال?من أنس

 ُهَدِفسُ أْ أنُ أحببتيِّ ولكن,ةَّه من أنس كذا وكذا مرُ سمعت:يدُ فلام ذهب قال مح,َّوىل
 .عليه

ه ُ قد سمعت: وقالُهَ نحو,انَّ عن عف, عن أبيه, اهللا بن أمحدُثني به عبدَّ وحد:قال
 . عليهَدِّشدُ أن أُ فأحببت, عيلَدَّه شدَّ ولكن,من أنس

أنا يوسف ,  أنا أبو احلسن العتيقي, أنا أبو بكر حممد بن املظفر,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 نا حممد بن , نا حممد بن زكريا,)٣(نا أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقييل, د بن يوسفبن أمحا

َّ عن مح,يِدَ نا حممد بن أيب ع,ةنيِمَأيب س  :يد قالُ عن مح,مةَلَاد بن سَ
 .)٤(لبسه عليهُه من أنس فأُ قد سمعتءني عن اليشُكان شعبة يسأل

 َ أبا داودُ سمعت: نا عيل قال,د نا صالح بن أمح, ونا حممد بن عيسى:)٥(قال
 ْ انظر: حلميد وهو حيدثنيُيب بن الشهيد يقولِبَ حُ سمعت: يقولَ شعبةُ سمعت:يقول
ّيسَ نٌا رجلًيدُ محَّ إن: يقول هو]أ/٢٦١[  ثم,يه عنكِروَه يَّ شعبة فإنِث بهِّما حيد  ْرُ فانظ,ِ
 .ثك بهِّدُما حي

َّ محُ سمعت: أبا داود يقولُ وسمعت:)٦(قال  ما رواه )٧(ُمْظُ ع:مة يقولَلَاد بن سَ
 . هو عن ثابت,يد عن أنسُمح

 أنا عبد , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

                                           
 .ومسند أيب اجلعد) ب, د(, واملثبت من  ))فام أحسب((): س(يف  ) ١(
 . ))بأصبعه ((): د(يف  ) ٢(
 .١/٢٦٧الضعفاء الكبري   )٣(

 . ))فألبسته((: يف الضعفاء  )٤(

 .١/٢٦٧الضعفاء الكبري   )٥(

 .١/٢٦٧الضعفاء الكبري   )٦(

 . ))معظم((: يف الضعفاء  )٧(

تلبيسه عىل شعبة يف[
 ]حديث سمعه

 
 
 
 
 
 
 
 
قول شـعبة فيـه أنـه[

ّنيس ِ َ[ 
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٣٣

 : نا معاذ بن معاذ قال, نا حييى بن أيوب, نا أمحد بن اخلليل,)١( نا يعقوب بن سفيان,اهللا بن جعفر
 ُّشكَحديث كذا وكذا ت,  يا أبا عبيدة:عبة فقالُ فأتاه ش,يد الطويلُند محا عَّنُك

 : قال? فيهُّشكَ كذا ت− يعني – ُ فحديث: قال.اً أحيانُّ يل الشكُضِعرَيَه لّ إن:فقال ?فيه
 ما :يدُ فقال مح,عبةُف شَنرص فا.اً يل أحيانُضِعرَيَ لَّ الشكَّ إن: من ذلكٍفأجابه بنحو

 .ها عليهَدِفسُ أْ أنُ أحببت,فِلَ صٌالمُ غُهَّ ولكن,منها ٍء يف يشُّأشك
 أنا أبو , أنا أبو بكر الشامي, الكتاب الذي أخربنا بأكثره أبو الربكات األنامطيِيف نسخة
 نا , نا عمرو بن خالد, نا حييى بن عثامن,)٢( أنا أبو جعفر العقييل, أنا يوسف بن أمحد,احلسن العتيقي

 : قال,زهري
 .نيْثِّ حد: فقلت له,اشَّه أبو بكر بن عيَيد الطويل وعندُ محُ فأتيت,برصة الُقدمت

 .اً حديثَني بثالثنيَثَّ فحد,نيْثِّ حد: قلت, عنهُ أسألٌء ما معي يش: فقلت. سل:فقال
ْحدثني: ُوقلت[  قد َّ ما أراك إال: لهُ فقلت,اً حديثَ وأربعنيٍني بتسعةَثَّ فحد: قال.)٣(]ِّ

 : لهُغ قلتَ فلام فر. قال أنس: يقول)٤(حياناألا وً أنسُ سمعت:عل يقول فج: قال.تْبَقار
ك َ فات, هيهات:اشَّ فقال أبو بكر بن عي? منهُهَ سمعتَ أنتٍني به عن أنسَثتَّ ما حدَأرأيت
د يف َجَيدا وُ محَّنَ فكأ.لهَ وتسأٍ حديثِّ كلد عنُهَفِقَ تْ كان ينبغي لك أن: يقول.كَما فات

 .نيِشفَ أو فلم ي. قلبيِشفَ فلم ي.كُثِّحدُ فعنه أٍ عن أحدٍءك بيشُثتَّ حد ما:نفسه فقال
 , أنا أبو احلسني بن الطيوري: قاال,خيْلَ وأبو عبد اهللا الب,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 أنا الوليد : قاال–  وحممد بن احلسن:زاد ابن الطيوري − أنا احلسني بن جعفر :وثابت بن بندار قاال
 ,نيِعَ حدثني حييى بن م,)٥( حدثني أيب أمحد, أنا صالح بن أمحد, أنا عيل بن أمحد بن زكريا,كربن با

                                           
 .٢/٦٥٦املعرفة والتاريخ   )١(

وهو يف النسخة املوجودة . عبد املعطي القلعجي.  الذي حققه دمل أجد اخلرب يف الضعفاء للعقييل  )٢(
 .٢/٢٦٩  اإللكرتوين الشاملة برنامجعىل

, وليس من طبعة  اإللكرتونية برنامج الشاملة كتاب الضعفاء يفما بني املعقوفني استدركته من  )٣(
 .د املعطيعب

 .»ًأحيانا« كذا يف األصول, يعني )٤(

 ).٣٤٥( رقم ١٣٦تاريخ الثقات ألمحد العجيل   ) ٥(

 
تلبيــسه عــىل شــعبة[

ًأيضا عند العقـييل يف
 ]الضعفاء الكبري

 
 
 
 
 
ـــن[ ــري ب ــامع زه س

]معاوية منه أحاديث
 



٢٣٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :اد قالَّبيدة احلدُعن أيب ع
 .اً حديثَ وعرشينً أربعةَّيد من أنس إالُ مل يسمع مح:قال شعبة

أ بن َشَ ور, احلسن أنا أبو احلسن عيل بن,اينَّتَ نا عبد العزيز الك, أبو حممد بن األكفاين)١(أخربنا
 نا عبد الرمحن بن )٢(يِجَرَ أنا حممد بن حممد بن داود الك, أنا حممد بن إبراهيم البرصي: قاال,يفِظَن

 : قال,)٣(اشَرِن خبيوسف 
.  إنام سمعه من ثابت,ه عن أنسِة حديثَّ عامَّ إن:قالُ ي,ٌءيد يف حديثه يشُمح
 .صدوق

 نا أبو طالب ,ةَمْصِ نا ابن أيب ع,)٦(يِدَ أنا أبو أمحد بن ع,)٥( أنا أبو القاسم,)٤(أخربنا أبو القاسم
 :قال حييى بن سعيد :)٧( أمحد بن حنبل يقولُ سمعت: قال,يدُأمحد بن مح

 .هُظَ ال أحف: احلسن فقالِا عن حديثًيدُ محُسألت
  حدثني حييى بن, نا أمحد, نا األثرم,ونا إسحاق بن إبراهيم بن يونس: )٨(قال
 :سعيد قال

 .هُ نسيت: فيقول–  رمحه اهللا− تيا حسنُ من فءا عن اليشًيدُ أسأل محُكنت
                                           

 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوق اللفظة يف  ) ١(
 .١٠/٣٧٩, وترمجته يف األنساب )ب, س(, واملثبت من  ))الكرحي ((): د(يف  ) ٢(
ْتصحيف, إذ مل يرد مثله يف ترمجته يف , وهو ))جن خراش((): ب, د, س(يف األصول الثالثة   )٣(

, وال يف أسانيده, وهو عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو حممد ٤٢/١٤٨التاريخ 
; يروي هذا اخلرب يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن ) هـ٢٨٣ت  (البغدادي احلافظ

 .٣/١٧١٨عساكر 

 .مضت ترمجته يف حرف األلف. السمرقندي بن مرع بن أمحد بن إسامعيل أبو القاسمهو   )٤(

ترمجته يف سري أعالم النبالء . هو أبو القاسم إسامعيل بن مسعدة بن إسامعيل اإلسامعييل  )٥(
١٨/٥٦٤. 

 .٢/٦٨٣الكامل البن عدي   )٦(

 ).١٢٦٠( رقم ١/٥٣٤معرفة الرجال  العلل وانظر  )٧(

 .٢/٦١٣الكامل البن عدي   )٨(

 
نـمل يسمع محيـد مـ[

أنس إال أربعة عـرش
 ]ًحديثا

 

 
ّعامـة أحاديثـه عــن[

 ]أنس
 
 
محيــــد ال حيفـــــظ[

 ]حديث احلسن
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٣٥

 أنا يوسف بن أمحد ,يقيِتَ أنا أبو احلسن الع, أنا أبو بكر الشامي,أخربنا أبو الربكات األنامطي
  حدثني حييى بن, نا عفان, حدثني أيب, نا عبد اهللا بن أمحد,)١(ييلَقُ نا حممد بن عمرو الع,بن يوسفا

 :سعيد قال
 .هُ نسيت:تيا احلسن فيقولُ من فءا عن اليشًيدُ أسأل محُكنت
 : نا سفيان قال,ميديُ نا احل,نا حممد بن إسامعيل, )٢( ونا العقييل:قال

 ;انا قد اختلط عليًيدُ محَّ إن: فقال يل,تْسُرُ برصي يقال له دٌّبيَوُكان عندنا ش
 أخربين : أقول لهُ فكنت,)٣( يسريءيشب َّ إال, وقتادة عن أنس, ومن ثابت,سمع من أنس

 .اً أنسُ سمعت:ا عنها فيقولًيدُ فأسأل مح, أنسِ عن غري)٤(َبام شئت
 ,عن أيب داود ,)٥( عن ابن أيب الطيب, حدثني عيسى بن عامر,ارَّب َقال ونا أمحد بن عيل األ

 :عبة قالُعن ش
اد بن َّ قال مح:قال أبو داود,)٦( أحاديثة سمع محيد عن أنس مخسٍء يشُّكل

 . إنام سمعه من ثابت, منهُهْعَيد عن أنس مل يسمُروي محَ ما يُةَّ عام]ب/٢٦١ [:مةَلَس
 وحممد بن ,)٧( أنا احلسني بن جعفر, أنا أبو احلسني بن الطيوري,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 , وأمحد بن حممد العتيقي,احلسن
                                           

 .١/٢٦٧كبري الضعفاء ال  )١(

 .١/٢٦٦الضعفاء الكبري   )٢(

 . الضعفاء الكبرياملثبت من, و»يشء يسري«: يف األصول الثالثة  )٣(

 . ))بام يثبت((: كذا يف النسخ الثالث, ويف الضعفاء الكبري  )٤(

وقد . ))حدثني عيسى بن عامر بن أيب الطيب ((: كذا يف األصول الثالثة, ويف الضعفاء الكبري  )٥(
حدثنا عيسى بن عامر, ...((:  فقال٣/٣٩٨ العقييل اإلسناد نفسه يف ترمجة عطاء بن السائب ساق
لعل ابن : , ومل أجد ترمجة ألحد منهام فيام لدي من مصادر, قلت))...حدثنا ابن أيب الطيب : قال

 .أيب الطيب, هو أمحد بن أيب الطيب أبو سليامن الذي يروي عنه البخاري

 ., واملثبت من الضعفاء الكبري))مخس أحاديث((): ب, د, س(ثة يف األصول الثال) ٦(
ومل أجد هذه الزيادة يف أسانيد مماثلة, وسيأيت . ))أنا الوليد بن بكر: قالوا((: هنا ما نصه)  د(زادت  ) ٧(

 .ذكر الوليد يف تتمة السند

 

 
 ]نيس فتيا احلسن[
 
 

ــــىل[ ــــه ع اختالط
 ]سفيان

 
 
 
 

ما سمعه مـن أنـس[
 ]مخسة أحاديث

 



٢٣٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا الوليد بن : قالوا, أنا احلسني بن جعفر,ارَدْنُبت بن ب أنا ثا,يِخْلَح وأخربنا أبو عبد اهللا الب
 :)١( حدثني أيب أمحد قال, أنا صالح بن أمحد, أنا عيل بن أمحد بن زكريا,بكر

َّ محُ وهو خال,قةِ ثٌّ تابعيٌّيد الطويل برصيُمح  .مةَلَاد بن سَ
, )٢(أبو احلسن بن السقا أنا , أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر

 :)٣(ني يقولِعَ حييى بن مُ سمعت: عباس بن حممد قالُ سمعت: قال,ّمَصَنا أبو العباس األ
 ً أربعةَّيد من أنس إالُ مل يسمع مح: عن شعبة قال,ادَّبيدة احلدُحدثنا أبو ع

 . فيها ثابت)٤(تهَّبَ أو ث, والباقي سمعها من ثابت,اًوعرشين حديث
 أنا ,ميْهَّ أنا أبو القاسم الس, مسعدة, أنا أبو القاسم بن)٥( السمرقنديقاسم بنأخربنا أبو ال

 َىلْعَ سمعت حييى بن ي: نا يوسف بن موسى قال,انَبُزْرَ أنا حممد بن خلف بن امل,)٦(يِدَأبو أمحد بن ع
 : يقولَّيبِارَحُامل

 . الطويلٍيدُ محَ حديثُح زائدةَرَط
 له َرُ أذكْ أن, لكثرة حديثهٰنىْغَ حديث كثري مستقيم فأيد لهُ ومح:)٧(يِدَ عُقال ابن

 َّ من أنس إالْعَكر عنه أنه مل يسمُا ما ذَّ وأم.ث عنه األئمةَّ وقد حد,ا من حديثهًشيئ
 كان ْنَ م)٨( يميزهاَ تلك األحاديثَّ فإن, عنهٍ وسمع الباقي من ثابت,كرُ ما ذَقدارِم
 َ أحاديث, عن أنس, عن ثابتٰوَ ور,عن أنسه قد رو َّ ألن,ه أنه عن ثابتُهمَّيت

 وقد سمعه من , عن أنسُهُسِّلَدُ مما يُ عن أنس البعضُ الذي رواهَّفأكثر ما يف بابه أن

                                           
 ).٣٤٥( رقم ١٣٦تاريخ الثقات ألمحد العجيل   )١(

 الشفاءبن ): س(قد تقرأ يف  ) ٢(
 ).٤٥٨٢( رقم ٤/٣١٨التاريخ ليحيى بن معني  )٣(

 . ))هَتَأو أثب((: يف تاريخ حييى  )٤(

 ).س (سقط من  ))أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي((: قوله  ) ٥(
 .٢/٦٨٣الكامل يف الضعفاء البن عدي   )٦(

 .٢/٦٨٤الكامل البن عدي   )٧(

 . ))يميزه((: يف الكامل  )٨(

 
 
 
توثيقه عند العجـيل[
 ] تارخيهيف

 
 

وعند ابن معني أنـه[
 ــسمع ســو ٢٤مل ي

 ]ًحديثا
 
 
 

طرح زائدة حـديث[
 ]محيد

بعض حـديث عـن[
 ]أنس فيه تدليس

 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٣٧

 .همْوَ قد رأَ من الرواة عن مشايخٌ مجاعةَسَّلَ وقد د;ثابت
 أنا , العتيقي أنا أبو احلسن, أنا حممد بن املظفر,أخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك

وحييى بن , )٢( حدثني أيب, اهللا بن أمحدُ حدثني عبد,)١(ييلَقُ نا أبو جعفر الع,يوسف بن أمحد بن يوسف
 :مة قالَلَاد بن سَّ نا مح,ريَكُ نا حييى بن أيب ب: قاال,نيِعَم

 .ها عليهَّدَخها ثم رَسَ فن, احلسنَيد كتبُخذ محَأ
 نا إسحاق بن ,)٤(يِدَ أنا أبو أمحد بن ع)٣(أنا أبو القاسم , أنا أبو القاسم,أخربنا أبو القاسم

 :عاذ قالُ نا م,انَّ نا عف, نا أمحد,مَ نا األثر,إبراهيم بن يونس

 من هذا ْذُ خْ ولكن, ال, واحدٍهم عىل أمرْلِ فامحُ إذا أتاك الناس:يِّتَيد للبُقال مح
 .كَرْحِسيق ِطُ ال أ:يِّتَ فقال الب: قال. بينهمْحِ فأصل,ومن هذا

 .انَّه من عفُ سمعت:مَ قال األثر. البرصةِ أهلَصلحُيد مُ مح)٥( كان:قال
 نا بكر , حدثني حممد بن إبراهيم املدين,بةَالِ نا أبو ق,اباذيَدَّمَحُونا حممد بن الفضل امل :)٦(قال

 : قال إياس بن معاوية:بيب بن الشهيد قالَ نا ح,لثومُبن كا

 . فذكره.يد الطويلُ محِلح فليأتُّ الصَ أرادْنَم
 :يد قالِهَّيب بن الشِبَ عن ح)٨( نا قريش,تيبةُار بن قَّكَ نا ب, ونا أمحد بن عيل املدائني:)٧(قال

                                           
 .١/٢٦٧الكبري الضعفاء   )١(

 ).٣٨٣١( رقم ٢/٥٩٧و) ٥٥٣( رقم ٣١٩, )٦٦( رقم ١/١٥٥انظر العلل ومعرفة الرجال   )٢(

 ).س( الثالثة من  ))أنا أبو القاسم ((سقطت  ) ٣(
 .٢/٦٨٣الكامل يف الضعفاء البن عدي   )٤(

 . ))وكان((: يف الكامل  )٥(

 .٢/٦٨٣ يعني ابن عدي يف الكامل  )٦(

 .٢/٦٨٣دي يف الكامل يعني ابن ع  )٧(

 وترمجته يف تاريخ اإلسالم  والكامل البن عدي,,)ب, س(, واملثبت من  ))يونس ((): د(يف  ) ٨(
 ., وهو قريش بن أنس البرصي٥/١٤٥

 
 
 
 
 
ــب[ ــد كت ــسخ محي ن

 ]احلسن
 
 

طلــب محيــد مــن[
ِّالبتي محل الناس عىل

 ]ر واحدأم
 
 
 
كــان مــصلح أهــل[

 ]البرصة
 



٢٣٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  من أهل الشام فقال لهٌ أتاه رجلْإذ, )٢(نيِزْرُ عىل باب خالد بن ب)١(اً جالسُكنت
اترك  : يقول لك?ك تدري ما يقول ل;ميد الطويلُلح فعليك بحُّ الصَ أردتْ إن:إياس
 .ك مثل ذلكِا ولصاحبًشيئ

اد بن إبراهيم َّنَ أنا أبو املظفر ه,النَشْقَأخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن احلسن بن الب
بيدة أسامة بن ُ نا أبو ع,)٣(ارَجْنُغِاملعروف ب  أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد احلافظ البخاري,فيَسَّالن

 :ص األشقر يقولْفَ عمر بن حُ سمعت: نا حممد بن سعيد بن حممود قال,ديْنِيث الكَّحممد بن الل
 :ي بن إبراهيم قالِّكَ مُسمعت

 ?يدُ من محُ تسمعَ أال: فقال يل أخي,ميد الطويل وعليه ثياب سودُ بحُمررت
ْفقلت أسمع من الرش  !.طيُّ

أنا أمحد بن , جازةان إَّبَ أنا أبو نرص بن اجل,اً نا عبد العزيز لفظ,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين
ْ أنا سعيد بن عمرو الرب, نا أمحد بن طاهر بن النجم,جي إجازةَانَيَالقاسم امل   نا,)٥(عةْرُ نا أبو ز,)٤(عيَدَ

 : حييى بن سعيد يقولُ سمعت:ري قالْهُّ عبد الرمحن بن عمر الز]أ/٢٦٢[
 .عىل بطن امرأتهاد بن منصور وهو َّ ومات عب,ِّ يصيلٌيد الطويل وهو قائمُمات مح

                                           
 .))مع إياس بن معاوية((: زاد ابن عدي هنا ) ١(
واملثبت  ; وكله تصحيف))بريز((: , ويف الكامل البن عدي))برزيق ((): د(ويف . ))برز بن((): س(يف  ) ٢(

 املزي يف هتذيب  عىل الصواب, وساق اخلرب٢/٥٦٦ِّ, والضبط من تصحيفات املحدثني)ب(من 
 .٦/١٦٧, والذهبي يف السري ٧/٣٦٣الكامل 

َوغنجار. ٢٠٩, ١/٢٠٧يف تاريخ بخار له, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )٣( ْ َلقب يعني : ُ
انظر . نان; أوهلام عيسى بن موسى التيمي, والثاين املذكور هنامحرة الوجنتني, اشتهر به اث

 .١٧٧, ٩/١٧٦األنساب 

َبردعة((نسبة إىل كذا يف األصول الثالثة,   )٤(  كام يف توضيح املشتبه مدينة بأذربيجان:  بدال مهملة))َْ
َبرذعة((رو ُ; وت١/٤٥١ ْ  بعضهم , لذا نسب١/٣٧٩  بذال معجمة كام يف معجم البلدانً أيضا))َ

 .٣/٩٩ , واألعالم١/٣٨٠ معجم البلدان انظر ))الربذعي((:  فقال,))برذعة((سعيد بن عمرو إىل 
, وهذا إسناده, »الضعفاء« يف كتابه ) هـ٢٦٤ت (ُهو عبيد اهللا بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي  ) ٥(

 .١٧١٠, ٣/١٧٠٩انظر موارد ابن عساكر و.  بتحقيق سعدي اهلاشميومل أجده فيه

اخلرب السابق برواية[
أخر[ 

 
 
 
 
 
ــن[ ــي ب ــفه مك وص

 ]إبراهيم بأنه رشطي
 
 
 
 

تأريخ موته عند أيب[
 ]زرعة الرازي

 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٣٩

 ,)١( أنا حممد بن عبد اهللا احلافظ, عن أيب بكر البيهقي,اوي وغريهَرُأنبأنا أبو عبد اهللا الف
 حدثني بعض ,ويلُغَّ نا أبو العباس حممد بن عبد الرمحن الد,حدثني جعفر بن حممد بن احلارث

 : عن حممد بن عبد اهللا األنصاري أنه قال,أصحابنا
 . فامت يف صالته وهو قائم, وهو قائمِّصيليد الطويل يُكان مح

 أنا أبو احلسن , أنا أبو حممد احلسن بن حممده,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,واينُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 معاذ ُ سمعت: قال حييى بن أيوب:)٢( نا حممد بن سعد قال,بيدُ نا أبو بكر حممد بن ع,أمحد بن حممد

 :بن معاذ قالا
 ْنِ وجعلوا يذكرون م,نْوَ عِ فذكروه البن, فامتِّ يصيلًويل قائاميد الطُكان مح

 .يد إىل ما قدمُ احتاج مح:نْوَ قال ابن ع.فضله
 أنا , أنا أبو القاسم بن برشان, أنا أبو الفضل أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :ّيِدَ قال اهليثم بن ع:ن حممد قال نا هشام ب,)٣( نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة,أبو عيل بن الصواف
 . أيب جعفرِحات يف أول خالفةْلَّحة الطْلَيد الطويل موىل طُومات مح

 أنا أبو : وأمحد بن حممود قاال, أنا منصور بن احلسني, أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء)٤(أخربنا
 سمعت يعقوب :مرة يقول أبا حييى بن أيب نُ سمعت: نافع بن حممد يقولُ قال سمعت,)٥(بكر املقرئ

 :يد يقولُ محِ وهو ابن بنت,بن إسحاقا
 . سنة أربعني ومئة األوىلٰادُيد الطويل يف مجُمات مح

                                           
اجلامع لذكر أئمة ((يف كتابه  )هـ٤٠٥ت (هو أبو عبد اهللا احلافظ حممد بن عبد اهللا احلاكم   )١(

 .٣/١٧٥٤, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر ))األعصار املزكني لرواة األخبار

مل أجد , و)١( حاشية ٨ًكتاب الطبقات الصغري البن سعد, ومل يزل خمطوطا انظر ما مىض ص  )٢(
 . الطبقات الكبري املطبوعاخلرب يف

يف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق )  هـ٢٩٧ت (هو ابن أيب شيبة   )٣(
 ).٢( حاشية ١٢٤ص

 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوق الكلمة يف  ) ٤(
 ١٤٠٥ حققه حممد صالح الفالح, رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية, عام  الذييف معجمه  )٥(

 .٢/١٥٥١ انظر موارد ابن عساكر . وليس بني يدي.هـ

 

 
ــائم[ ــو ق ــات وه م

 ]يصيل
 
 
 

اخلــرب الــسابق عنــد[
 ]ابن سعد

 
 
 

 ]وعند ابن أيب شيبة[
 
 
 
 

رــــد أيب بكـوعنــ[
 ]املقرئ

 



٢٤٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة
 أنا حممد بن عبد , أنا مكي بن حممد, عن أيب حممد التميمي,ميَلُّ عىل أيب حممد الس)١(قرأت

ِ نا ابن أيب الرس, أنا أيب,)٢(راهللا بن أمحد بن زب  : قال, بن أنس)٤(نا قريش,  حممد بن عمر املقرئ نا,)٣(ّيَّ
 .يد الطويل سنة ثنتني وأربعنيُمات مح

 .يد الطويلُ ويف سنة اثنتني وأربعني مات مح: وقال اهليثم:رْبَقال حممد بن ز
 , أنا أبو احلسني بن برشان, أنا عمر بن عبيد اهللا بن عمر,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 : نا حييى بن سعيد قال, حدثني أبو عبد اهللا,)٥( نا حنبل بن إسحاق,دأنا عثامن بن أمح
 . بقليل)٦( التيميَ قبل, يف آخرها, يف أول ثالث,يد يف ثنتني وأربعنيُومح

 أنا , بن الفضلني أنا أبو احلس, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 نا حييى بن سعيد : قال أمحد: قال−  يبِبَهو ابن ش − مة َلَ نا س,)٧( نا يعقوب,عبد اهللا بن جعفر

 :قال
 .يمي بقليلَّ التَ قبل,هاِ يف آخرٍ أو يف ثالث,ئةيد يف اثنتني وأربعني ومُمات مح

 واملبارك , أنا أمحد بن احلسن,أبو الفضل بن نارص  ثم حدثنا,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
 –  وحممد بن احلسن:زاد أمحد − أنا أبو أمحد : قالوا– اللفظ لهو − وحممد بن عيل ,بن عبد اجلبارا

وقال حممد بن يوسف عن  :)٨( أنا حممد بن إسامعيل قال, نا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع:قاال
 يدُإبراهيم بن مح

 . أو نحوهاٍ وأنا ابن عرش, وأربعني ومئةٍمات أيب سنة ثالث

                                           
 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوق الكلمة يف  ) ١(

 .٢/٣٣٢تاريخ مولد العلامء ووفياهتم   )٢(

 .))نا ابن الرسي((: يف تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )٣(

ر ما تقدم  وانظ,مولد العلامء ووفياهتموتاريخ ) ب, س( واملثبت من ,))يونس ((): د(يف  ) ٤(
 ).٨( حاشية ٢٣٧ص

يف كتابه التاريخ, وهو مفقود,  ) هـ٢٧٣ت (هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو عيل الشيباين   )٥(
 .١٧١٢, ٣/١٧١١انظر موارد ابن عساكر 

 ., وهو تصحيف, وهو سليامن بن طرخان التيمي موالهم ))التميمي((): س(يف  ) ٦(

 .١/١٢٥ املعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي  )٧(

 .٢/٣٤٨  للبخاريالتاريخ الكبري  )٨(

 
 
أريخ وفاتـه عنـدـت[

 ]ابن زبر
 
 

ــ[ ــد حنب ــنوعن ل ب
 ]إسحاق

 
ــــد يعقــــوب[ وعن

 ]الفسوي
 
 
 
وعند البخـاري يف[ 

 ]التاريخ الكبري
 
 



َأيب محيد تريويهُمحيد بن  ِ ُ ٢٤١
 وأبو النجم بدر , وأبو العباس أمحد بن عيل,بن السمرقندي وا,أخربنا أبو القاسم بن الصباغ

ِ أنا أبو حممد الرص: قالوا,بن عبد اهللا  حدثني ,)١(ويَغَ نا أبو القاسم الب,ابةَبَ أنا أبو القاسم بن ح,ينيِيفَّ
 :يد الطويل قالُ نا إبراهيم بن مح,أمحد بن منصور

 .وسبعون ٌ وقد أتت عليه مخس, وأربعنيٍمات أيب سنة ثالث
 , طرخانُ وهو ابن,بيدةُى أبا عَنْكُيد الطويل يُ مح: وقال حممد بن سعد:)٢(قال

 . مات سنة اثنتني وأربعني ومئة.اعيَزُحة الطلحات اخلْلَىل طْوَم
 , نا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,أخربنا أبو غالب املاوردي

 :)٣(ليفة بن خياط قال نا خ,نا موسى بن زكريا
 .ران الطويلْهِيد بن مُ مات محا فيه: قال حييى, وأربعني ومئةٍسنة ثالث

 نا أبو بكر بن , أنا أبو احلسن بن لؤلؤ, أنا أبو حممد اجلوهري,)٥( األزجيّ أبو األعز)٤(أخربنا
 :)٦( نا أبو حفص عمرو بن عيل بن بحر قال,يارَرْهَش

 , وسبعنيٍ وأربعني وهو ابن مخسٍ ثالث]ب/٢٦٢ [يد الطويل سنةُمات مح
 . وستنيٍ ثامنَوولد سنة

 أنا عبد امللك بن , أنا مسعود بن نارص,)٧(طاهر أنا حممد بن ,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 :)٨( أنا أمحد بن حممد بن احلسن قال,احلسن

                                           
 .)١٤٧٢( رقم ٢٢١ مسند عيل بن اجلعد )١(

 ).١٤٧٤( رقم ٢٢١مسند عيل بن اجلعد  )٢(

 .٤٢٠تاريخ خليفة  )٣(

 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوق الكلمة يف ) ٤(
 .١١/٤٠٥, ترمجته يف تاريخ اإلسالم هو قراتكني بن األسعد  )٥(

َّهو الفالس  )٦(  , وانظر ما سبق٣/١٦٩٣انظر موارد ابن عساكر .  كتابه التاريخ, وهو مفقوديفَ
 . يف هذه الرتمجة)٧( حاشية ٢٢٤ص

, وهو تصحيف,  ))حممد بن صاعد ((): س(, ويف )د(, وبياض يف )ب(مطموس يف  ))طاهر ((حمل  )٧(
 .واملثبت من أسانيد مماثلة مضت يف هذا اجلزء وغريه

  ))رجال صحيح البخاري(( بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي يف كتابه هو أبو نرص أمحد  )٨(
٢٢٥ (١/١٧٦(. 

 
 
خــرب وفاتــه عنــد[

 ]البغوي
 
 
 
 

ـــة يف[ ـــد خليف وعن
 ]تارخيه

 
 

 ]َّوعند الفالس[
 



٢٤٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

د بن  محي: ويقال,يد بن عبد الرمحنُ هو مح: ويقال,يد الطويلُيد بن أيب محُمح
 .)٢( محيد بن تري: ويقال,]ويقال ابن تريويه [,)١(رَداو

لحات َّحة الطْلَبيد موىل طُ وأبو ع,بيدةُخان أبو عْرَ هو ابن ط:وقال ابن سعد
  .اعي البرصيَزُاخل

 سمع .نْيَ اليدَ كان طويلْ ولكن,ا ومل يكن بالطويلًيدُ محُ رأيت:قال األصمعي
 عنه حييى بن سعيد ٰوَ ر.اينَنُ وثابت الب,ينَزُامل وبكر بن عبد اهللا , بن مالكَأنس

 . موضعِ وغري, والثوري يف اإليامن, وحييى بن سعيد القطان,األنصاري
 ; وأربعني ومئةٍ ومات سنة ثالث, وستنيٍلد سنة ثامنُ و:قال عمرو بن عيل

 .)٣(*)ئة مات سنة ثالث وأربعني وم,عني سنة وسبٍ مخسُوهو ابن(*
 : نا إبراهيم بن محيد الطويل قال,نا حممد بن يوسف أبو أمحد ,قاله البخاري

 اثنتني َيد سنةُ مات مح: نا ابن حنبل نا حييى بن سعيد قال:يبَالَ وقال الغ− مات أيب هبذا
 . بقليلِّيِمْيَّ التَ وأربعني قبلٍ أو يف ثالث,هاِ يف آخر,وأربعني ومئة

ميد بن ثَحابةو)*(  
 ّيِقْشَندليس الوامي األَذُأبو القاسم اجل

 وبمرص أبا ,)٥(اَصْوَ وأبا احلسن بن ج,)٤(بَّالَم بن طْهَسمع بدمشق أبا اجل
 . وببغداد أبا بكر بن أيب داود, وغريه)٦(وياَحَّجعفر الط

                                           
 .بعض املصادر, و٢١٩, وكذا وقع يف صدر الرتمجة ص»داود«يف رجال صحيح البخاري  )١(
وما بني احلارصتني من رجال ) ب( واملثبت من ))ويقال محيد بن تريويه, ويقال بن تري ((): د(يف  ) ٢(

 .يح البخاريصح
 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(
 ,١/١٤٨ ترمجته يف تاريخ العلامء والرواة للعلم باألندلس )*(

 .٣/٤٥هو أمحد بن احلسني ترمجته يف خمترص تاريخ دمشق البن منظور   )٤(

 ).٢( حاشية ٢٠١تقدم تعريفه يف هذا اجلزء ص  )٥(

 .٧/٣١٧ّ, وترمجته التي تقدمت يف )ب, د(ثبت من , وهو تصحيف, وامل ))الطحان((): س(يف  ) ٦(

ًترمجته ملخصة عند[
 ]الكالباذي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 



ْثور بن عُمحيد بن  ٢٤٣ بد اهللاَ

 :)١(يض فقالَرَذكره القايض أبو الوليد بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن الف
 .ى أبا القاسمَنْكُ ي,ةَقْشَ من أهل و,ّيِامَذُابة اجلَوَيد بن ثُمح

 فسمع ببغداد من أيب بكر بن , دخل فيها العراقٌلةْحِ ور, بالعلمٌكانت له عناية
 .مهاِ وغري,ن حممد بن أيب شيبة ومن أيب بكر أمحد ب,تاينْسِجِّأيب داود الس

 وأيب اجلهم أمحد بن ,اَصْوَمري بن جُودخل الشام فسمع بدمشق من أمحد بن ع
 .ينراَغْشَب املَّالَاحلسني بن ط

 ,اينَرْهِ وأيب احلسن امل,اويَحَّأمحد بن سالمة الط وسمع بمرص من أيب جعفر
 . بهاً بصري, باحلديثً وكان عاملا.اًا كثريًونظرائهام سامع

 .مهاُ وأمحد بن حممد بن معروف وغري,سمع منه أمحد بن سعيد

ميد بن ثَحر و بن عامر بن أبي ر يعةبِ بن عبد ا)*(  
ِبن هنا بن  هوازن يك بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بنَ

 . بن نزارَرضُن بن مَالْيَفة بن قيس بن عَصَمنصور بن عكرمة بن خ
أبو . عةَصْعَل بن عامر بن صَالِاف بن هَنَرو بن عبد مْمَ بني عُ إنه أحد:ويقال

 .اليلِى اهلَّنَثُامل
 .اً شعرُهَ وأنشد َّ إنه أدرك النبي: وقيل. مشهور إسالميٌشاعر
د عىل َفَ وو, وقال الشعر يف خالفة عمر بن اخلطاب, إنه أدرك اجلاهلية:وقيل

 .لفاء بني أميةُ خِبعض
                                           

 .١/١٤٨ًيف كتابه املذكور آنفا يف مصادر الرتمجة تاريخ العلامء والرواة   )١(

, ٢/١٦٧, معرفة الصحابة أليب نعيم ٤/٣٥٦, األغاين ١/٣٩٠الشعر والشعراء البن قتيبة : ته يف ترمج)*(
, ١/٣٧٧, االستيعاب )يراجع(, املخزون يف علم احلديث أليب الفتح األزدي ٢٥١الشعور بالعور 
, ١٣/١٩٣, الوايف بالوفيات ٢/٦٣٩, تاريخ اإلسالم ٢/٥٩, أسد الغابة ٣/١٢٢٢معجم األدباء 

 من تاريخ ابن رتمجةونرش هذه ال ,٢/٢٨٣, األعالم للزركيل ٢/١٢٦, اإلصابة ٩/٧٠بداية والنهاية ال
 .٥٨١ و٦٤/١٨٨ يف جملة املجمع الدكتور شاكر الفحام عساكر

ترمجته عنـــد ابــن[
 ]الفريض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ]اسمه ونسبه[
 
 
 
 

 ]موجز ترمجته[
 



٢٤٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا ,)١(هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, بن عيل أنا شجاع,وسف بن عبد الواحدأخربنا أبو الفتح ي
 بن َىلْعَ نا ي,اينَّرَ نا هاشم بن القاسم احل)٢(لم نا أنس بن س,س وغريهُلُابَرْطَ بأّرَ ذعبد اهللا بن أيب

 ,اليلِ اهلرْوَيد بن ثُ حدثني مح− ى أبا اهليثمَنْكُ ي− ييلَقُ بن معاوية الع)٣(األشدق بن جراد
 :)٤(قال ف َّ النبيٰتىَم أَسلَ أَنيِأنه ح

 اَدَصْقُ مٰىَيمَلُ قلبي من سَأصبح
ـــَ خْإن ـــا وإنًأَط ـــَعَ تْ منه  اَدُّم

 . عليهْدِزَ مل ي, بطولهَثم ذكر احلديث
ْ أنا أبو سليامن مح, أنا أبو احلسني الفاريس,اويَرُأخربناه أبو عبد اهللا الف , )٥(ايبَّد بن حممد اخلطَ

 : حني أسلم فقالُر اهلاليل أتاهْوَيد بن ثُ محَّ أن, ِّيف حديث النبي

 اَدَصْقُ مٰىَيمَلُ قلبي من سَأصبح
 اَدـُّمـــَعَ تْ منهـــا وإنًأـَطـــَ خْإن
 )٦(اَدَعـْلَا جً كـالزَّمـِ اهلـلَِمَِّحف

                                           
َهو حممد بن إسحاق بن منده   )١( ْ مفقود, انظر  وهو كتاب »معرفة الصحابة« , يف كتابه) هـ٣٩٥ت (َ

 عن أنس بن سلم, ٤/٤٧أخرج احلديث الطرباين يف املعجم الكبري وقد ). ٢( ح ١٣صما سبق 
ُبه; وأخرجه أيضا أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة   ., عن الطرباين عن أنس, به٢/١٦٧ً

, وخمترص )ملا تطبع(وترمجته يف التاريخ املجلدة التاسعة ) ب(, واملثبت من  ))سامل((): د, س(يف  ) ٢(
وأر أن زيادة :  وقال اليامين يف حاشيته١/٣٧٣, واألنساب ٥/٦٠نظور تاريخ دمشق البن م

 .األلف وهم من بعض الكتبة

 ٢/١٧٤بحاء مهملة, وهو تصحيف, واملثبت من اإلكامل  ))حراد((: وقع يف األصول الثالثة  )٣(
ترمجة عبد  يف ٤/٤٠ُّ, وهو عم يعىل بن األشدق, كام جاء يف اإلصابة  ))عبد اهللا بن جراد ((: وفيه

 .اهللا بن جراد

  .٧٧والبيتان من قصيدة يف ديوانه ص). س(سقطت اللفظة من ) ٤(

 .١/٥٦٨غريب احلديث للخطايب   )٥(

 .ًسيأيت رشح غريبه بعده نقال عن اخلطايب  )٦(

 
 

 

 
مـا قالـه مـن شـعر[

 ]حني أسلم
 
 
 
 
 
اخلــرب الــسابق عنــد[

اخلطــايب يف غريــب
 ]احلديث

 



ْثور بن عُمحيد بن  ٢٤٥ بد اهللاَ

ــ ــْيَلُر العـَت ــه مَّيِف ــْؤُ علي  اَدَك
 اَدِبــْلُا مَدبِ خــِهْيَعـْسِوبــني نــ
َإذا الــرس  اَدَرَّطــاِةَالَالفـ بــُابَّ

 اَدَّورَذي تـــ الــُ املــاءَدـِجــَون
 اَدَصــْرَ أراد املِيدِّ الــسَدُّرَوــــَت

 اًنـــا حممـــدُّانـــا ربَحتـــى أر
 نا هاشم بن ,يِّرَر بن بْحَ نا أبو عبد اهللا بن ب, بن إبراهيم بن مالكُثنيه أمحدَّحد
 .ر اهلاليلْوَيد بن ثُ حدثني مح,قَدْ بن األشَىلْعَ نا ي,اينَّرَالقاسم احل
ْه فلم ختَ إذا طعنت:َ الرجلُدتَقصَ أ:قالُي  : وقال الشاعر;هَلِاتَقَ مِطُ
 يِرْدَوما ي ُصيبُامي يَّوالر ِكْيَهمَبس نـيِتْيَ رمْني إذِدتَ قد أقصِ كنتْوإن

 ُلَ اجلمُّمِ واهل, الفاينُيخ الشُّمِ واهل, بكرس اهلاء, كذا أنشدوه:َّمِل اهلّحمَفوقوله 
َألْكاقال ُ ي,قْلَع اخلِ املجتم:ُزَالِ والك.اًأيض  : قال الشاعر,عَّض وجتمَّ إذا تقب:ُ الرجلَّزَ

 ُمـَّقحـَ يب تُ والناقة)١(ُقولأ
 ُمِصْعـُ مٌّزِئـَلْكُوأنا منهـا م

 :يلَذُقال اهل.  الغليظ الضخم:دَعْلَواجل
 )٢(ُدَعـْلَ جِ املناعـةِ بأطرافٌودـُـبَأ ِهِثانَدَ ح عىلٰبقىَ ال يَهرَّ الدٰرَأ

 بنو : يقال هلم,الَحِّ كانوا يعملون الرٍ إىل قومٌ منسوب,)٣(لْحَّ الر:ّيِفْيَلُوالع

                                           
, واملثبت من غريب احلديث للخطايب ورواية البيت يف أساس  ))تقول ((: يف األصول الثالثة )١(

ُوحيك ما اسم أمها ياعلكم((: وفيها بيت ثالث). ق ح م(ان العرب, والتاج البالغة, ولس ّ َُ َ ِ
(( . 

َّ من قصيدة لساعدة بن جؤية٣/١١٧٠البيت يف رشح أشعار اهلذليني   )٢( َمن األبد, : أبود: وقوله. َُ
ْواجللعد. وهو املتوحش ِالسمني: َ َّ. 

 . تصحيفباجليم, وهو ))الرجل((: يف غريب احلديث للخطايب  )٣(

 ]أ/٢٦٣[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشح بعض الغريب[
 ]يف القصيدة

 



٢٤٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :)١( قال النابغة.فَالِع
ــُناتَحــصُوامل همِروجُ بـني فـِاتَّيِالفِ العُبَعُش ــارْطَ األُازبَوَ ع  ِه

 .اءَسِّ عىل النَوْزَيريد أهنم اختاروا الغ
 ولذلك ,مْرَأبو ج )٢(انَّبَر وهو ,فَالِال عَحِّل الرِمَ من عُ أول: الكلبيُقال ابن

 :ٰروُ وي,ْرسَ املوثق الشديد األ:دَكْؤُ وامل.ةَّفيَالِال عَحِّيل للرِق
ــ ــْيَلُر العـَت ــه مَّيِف ــُ علي  اَدوف

 هو :دَلبُ وامل.)٣(هْيَنبَ جَةَرْفُجه أو َمناَ سِ يريد به, الضخم:ّبَدِ واخل.اًفِرشُومعناه م
 .رَبَ من الوٌةَدْبِالذي عليه ل
َد الرسَرَّ اط:ويقال  .عَمـَق ولَفَ إذا خ:ابَّ
 ُّ قاله األصمعي.اًجدَ نُدَجْنَ يَدِجَ ن:قالُ ي;قَرَ أي سال الع: املاءَدِجَ ون:هُوقول

ر ثم ُ فيقط,)٤( البعري أسودِيَيَرْفِيل من ذِسَ الذي يُقَ العر:دَّورَراد باملاء الذي تَ وأ.هُوغري
 ِّ فجاء من كل, وهو الذئب إذا تلون,يدِّ السنُّه بتلوَنُّلوَته َّبَ ش,هنُّ تلو:دهُّرَ وتو.ّصفرَي
 .من هذا ]٣٧: الرمحن[انَهِّ كالدًةَدْرَ وْتَفكان :ّ وجلَّ وقول اهللا عز.هْجَو

 حممد عبد الوهاب بن عيل بن عبد الوهاب  أنا أبو,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
رئ عىل أيب بكر أمحد بن ُ ق: قال− قراءة عليه − أنا أبو احلسن عيل بن عبد العزيز الطاهري ,ريَّكُّالس

اب بن حممد بن َبُل بن احلْضَ أنا أبو خليفة الف,يل وأنا أسمعَّتُ بن راشد اخل)٥(جعفر بن حممد بن سلم

                                           
 .١٠٣البيت من قصيدة للنابغة يف ديوانه   )١(

 بالزاي, وكذا يف غريب احلديث للخطايب, وهو تصحيف, واملثبت  ))زبان((: يف النسخ الثالث  )٢(
 .٤/١١٣, واإلكامل البن ماكوال ٥٣٦من االشتقاق البن دريد 

هو منحنى : وقيل. بطن واجلنبنيَجوف الصدر, أو ما جيمع الصدر وقيل ما جيمع بني ال: ُاجلفرة  )٣(
 ).ج ف ر(اللسان . الضلوع

ِ الذفر من الناس ومن مجيع الدواب من لدن املقذ إىل نصف القذال وقيل هو العظم الشاخص )٤( َ َ ِّ َ ْ ِِّ َ ِ ُ َ َ
 ).ذ ف ر(اللسان . ُخلف األذن بعضهم يؤنثها

 . ))سامل ((): د(يف  ) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
ـــرح[ ــة شـ متابع

 ]بعض الغريب
 
 



ْثور بن عُمحيد بن  ٢٤٧ بد اهللاَ

 قال يف الطبقة الرابعة ,ّيِحَمُ اجل)١(زيادبيد اهللا بن ُبد اهللا حممد بن سالم بن ع نا أبو ع,حيَمُعيب اجلُش
 :)٢(من الشعراء اإلسالميني

َمح عة بن َصْعَالل بن عامر بن صِاف بن هَنَ مِد بني عمرو بن عبدَحَ أ,رْوَيد بن ثُ
 .معاوية بن بكر بن هوازن

بيد بن ُ أنا أبو بكر أمحد بن ع,ام عيل بن حممد عن أيب مت,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن
ِبري ْ  :)٥( قال, نا أبو بكر بن أيب خيثمة)٤(أنا حممد بن احلسني بن حممد بن سعيد الزعفراين, )٣(يِ

ِيد بن عبد اهللا بن عامر بن أيب ربيعة بن هنُ هو مح,يلَالِر اهلْوَيد بن ثُمح يك بن َ
ة بن َفَصَن بن منصور بن عكرمة بن خِازَوَعة بن بكر بن هَصْعَهالل بن عامر بن ص

                                           
, وكل الذين ترمجوا له ونسبوه إىل  ))ُسالم بن عبيد اهللا بن زيادحممد بن  ((كذا يف األصول الثالثة  )١(

, واألنساب للسمعاين ٣/٢٧٦, انظر يف ذلك تاريخ مدينة السالم ))زياد((بدل  ))سامل((: ّجده قالوا
, ولكنه ورد يف مجيع األسانيد املامثلة يف ٣٥, ١/٣٤, ومقدمة طبقات فحول الشعراء ٣/٢٩٩

, فورد يف تراجم كل من أشناس الرتكي, وخداش بن برش بن خالد, ))زياد((التاريخ باسم 
ويف مجيع نسخ  ))سامل (( بدل  ))زياد((وخويلد بن خالد, وزياد بن معاوية بن ضباب, وكلها تذكر 

ٰتر. التاريخ  .ّ هل كل ذلك سهو من النساخ أم ثمة مصدر آخر اعتمده املؤلف?ُ

محيد ((: الطبقة الرابعة: ر فيه النسب بتاممه, وإنام قال, ومل يذك٢/٥٨٣طبقات فحول الشعراء  )٢(
ًوذكر العالمة حممود حممد شاكر أن خرما أصاب . وذكر تتمة األربعة.  ))بن ثور اهلاليلا

انظر طبقات فحول . املخطوطة املعتمدة يف التحقيق, فاعتمد يف هذا املوضع عىل نسخة أخر
 ).١( حاشية ٥٩٤, و)٤( حاشية ٢/٥٧٩الشعراء 

بإمهال احلروف, ووقع يف الرتمجة التي نرشهتا جملة جممع اللغة ): ب,  س(ويف  ))فهري ((): د(يف ) ٣(
, ١/١٠٧ وكله تصحيف, واملثبت من املشتبه للذهبي  ))رسي((: ٥٨٨, ٦٤/١٩٩العربية بدمشق 

 .٩/١٦١, وترمجته يف تاريخ اإلسالم ١/١١٣, وتبصري املنتبه ١/٦٨٣وتوضيح املشتبه 
 وتاريخ ٣/٣١, وترمجته يف تاريخ مدينة السالم )ب, د(, واملثبت من  )) أبو الزعفراين(( ):س(يف ) ٤(

 .٧/٧٠٩اإلسالم 

هو زهري بن حرب يف كتابه التاريخ, وقد وصل إلينا أقسام منه, انظر موارد ابن عساكر  )٥(
 ).٤( حاشية ١٩٠, و)٢( حاشية ٢٦, وما مىض ص١/١٣٥

 
 
ترمجته عند اجلمحي[

يف طبقـــات فحـــول
 ]الشعراء

 
 
وعند ابن أيب خيثمة[

 ]يف تارخيه
 



٢٤٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 )١(ِّذن اهللا بن أيب كريم املؤُبه عبدَسَ ن. بن عدنانِّدَعَزار بن مِ بن نَرضُالن بن مْيَقيس بن ع
  .)٢(ينايبَّعني الشَ ي.لنا عن أيب عمرو

يسى بن حممد  أنا ع, أنا أبو عيل بن شاذان,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,أنبأنا أبو عبد اهللا البلخي
 ,)٤( أخربين أيب,ريَبُ حدثني ز, أخربين عبد اهللا بن شبيب, نا أبو العباس أمحد بن حييى ثعلب,)٣(وماريُّالط

يد بن ثور اهلاليل دخل عىل بعض خلفاء بني أمية فلام دخل عليه قال ما ُ محَّأن
 :جاء بك فقال

 ُليـلَ عليـك دٌفروـْعـَ ومٌريـَوخ َٰرَ تـْنَق مـْوَ الذي فأتاك يب اهللاُ
 )٦(ُيلِمَهــا فــذُا ليلـَّ وأمــ)٥(ٌتْبـَفــس هـاُا هنارَّمـَ أِرابـْقـَ األُةـَّيـِوْطَوم
 )٧(ُعــولَ فُانَ اجلبــَ إذا هــابٌيــفِلَأ إننـيهْيَنْضِ حَعي إليك الليلْطَوق

أمحد بن  أنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن , أنا سهل بن برش,أخربنا خايل أبو املعايل القايض
 ُسمعت:  نا أبو حاتم قال,)٨(عَّرَزُ نا يموت بن امل, أنا أبو حممد احلسن بن رشيق العسكري,الرسي

 : يقولَّاألصمعي
                                           

 ., ومل أقف عىل ترمجة له ))املؤدب((): س(ويف , )ب, د(كذا يف   )١(

 .٧/٣٤٠هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباين ترمجته يف تاريخ مدينة السالم  ) ٢(
, إذ ذكر فيه أنه اشتهر بصحبة أيب الفضل بن طومار اهلاشمي, ٨/٢٦٧انظر ترمجته يف األنساب   )٣(

ُفقيل له الطوماري, وذكر أن عنده كتب أيب عبيد  .ّ وابن أيب الدنيا, وغري ذلك عن ثعلب واملربدُّ

 عن الزبري عن عمه; واألبيات يف الديوان ٤/٣٥٧أورد اخلرب أبو الفرج األصبهاين يف األغاين  )٤(
 ).٣٨( حاشية ٦٤/١٩٩وانظر فضل خترجيه يف جملة املجمع . ١١٦

 .; وهو تصحيف ))فسيب((: يف األصول الثالثة )٥(

ْ, واحدها قرباخلوارص: األقراب )٦( ُ ُّرضبان من سري اإلبل; والذميل أشد من : والذميل والسبت. ُ
. يريد أنه يرفق هبا يف النهار, ويرفعها بالليل ألهنا تكون يف برد الليل أقو عىل امليش. السبت

 .٤٢انظر هتذيب إصالح املنطق 

ُلذاك إذا هاب الرجال فعول((: رواية الديوان  )٧( ُ  .جانباهُوحضنا الليل .  ))َ

, وال يف ٥٤/٦٧٧َّأخبار يموت بن املزرع, املنشور يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق   يفمل أجده )٨(
 .٣/٢٠٠٠وانظر موارد ابن عساكر . املنشور منه يف نوادر الرسائل بتحقيق إبراهيم صالح

 
 
 
 
 
دخوله عـىل بعـض[

 ]اخللفاء وإنشاده
 
 



ْثور بن عُمحيد بن  ٢٤٩ بد اهللاَ

 ومتيم بن ;رييَمُّل النِ راعي اإلب:الفصحاء من شعراء العرب يف اإلسالم أربعة
 .نَالْيَهم من قيس عُّ وكل.يلَالِر اهلْوَيد بن ثُ ومح;يلِ أمحر الباهُ وابن;ينَالْجَل العِقبُم

ي أبو القاسم ِّ أنا جد,أخربنا أبو املعايل أسعد بن صاعد بن منصور بن إسامعيل بن صاعد
 أنا عبد اهللا بن احلسني بن ,)١(ميَلُّ أنا أبو عبد الرمحن الس, بن إسامعيل بن صاعد]ب/٢٦٣ [منصور

 أمحد بن عمران نا عيل بن , نا عيل,يِفِاحَصنا أمحد بن حييى امل,)٢( نا عبد اهللا بن نرص,حممد الكاتب
 عن ابن عباس , عن الشعبي, عن جمالد,ّيِدَ نا اهليثم بن ع,وجدت يف كتاب أيب:  قال,)٣(اخلنييس

 :)٤(قال
 .))ً قاتالًاه هبام داءَكفَة والسالمة لَّحِّ الصَّ إالَلو مل يكن البن آدم((: قال رسول اهللا 

 :)٥(اليل فقالِر اهلْوَيد بن ثُ مح]ُه[َخذَ فأ:قال اهليثم
 امَلْسَتــ وَّحِصَتــ ْ أنً داءَكُبْسَوحــ ٍةَّحِ صَني بعدَي قد رابَ برصٰرَأ

 امَّمَيَا مــا تــَكِرْدـُ يــْفــا أنَلَإذا اخت ًا وليلـةً يومِانْرصَ العَلبثَولن ي
 حدثني أبو عيل ,)٦(اينَبُزْرَد اهللا املي أنا أبو عب, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو العز بن كادش

 : قرأ علينا أبو عبد اهللا حممد بن العباس اليزيدي قال:ي قالِوْحَّبان النُزْرَاحلسني بن عيل بن امل

                                           
هو مفقود, انظر يف كتابه املئة, و ) هـ٤١٢ت (هو حممد بن احلسني بن حممد , كبري الصوفية  )١(

 .١٣٢٩, ٢/١٣٢٨موارد ابن عساكر 

 ).س(بياض, وليس ذلك يف ) د(, وحملهام يف  ))...بن  ((آثار كلمتني ممحوتني لعلهام ) ب(يف   )٢(

 ).ب(وليست واضحة يف ) د, س(كذا يف   )٣(

 ١/٢٨٤ِّ بلفظ مقارب; وساقه املربد يف الكامل ٣/٢٨١ذكره الزخمرشي يف ربيع األبرار   )٤(
وذكره السيوطي يف اجلامع الصغري . ))ًكفى بالسالمة داء((: ً موطئا لبيتي محيد بلفظ٢/١٠٣٢و

 .ًنقال عن مسند الفردوس, ورمز له بالضعف

وانظر .  عىل خالف يف بعض األلفاظ٧, ٦ بيت يف ديوان محيد ١١٩البيتان من قصيدة بلغت   )٥(
 ).٤٤( حاشية ٦٤/٢٠١خترجيها فيه, ويف جملة جممع اللغة ا لعربية 

وهو أبوعبيد اهللا حممد بن ) ب, د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))أبو عبد اهللا املرزباين((): س(يف   )٦(
, وهذا اخلرب يرويه  ))معجم الشعراء((صاحب )  هـ٣٨٤ت ( ))عمران بن موسى بن عبيد املرزباين

 .٢٠٢٥, ٣/٢٠٢٤انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود))املراثي((يف كتابه 

 
أحـد فـصحاءهـو [

 ]العرب
 
 
 
 
 
 
َّضمن شعره معـاين[

]من حديث النبي 
 



٢٥٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

هال ْنِها عىل أيب املَرأَ وذكر أنه ق,ل بن حممدْضَي الفِّ هذه األبيات عىل عمُقرأت
 :)١(رْوَميد بن ثُحـِ أنشد ل: قال, وهي تأليفه,هالْنِنة بن املْيَيُع

 ُوبُنــَ جَّنُهـَحيــي لــِ رْ وإذَّإيل هاُاين وسـمعَوَ الغـُبـصارَأَليايل
ِاهبـَبـــْلَ أْنِ مـــيلْذإو ٌبَهْذُين مْوَ ولٍافضيِرَعَ شْوإذ  ُيبِصَ نـــَّنِ
 ُنتوبـَ سـًةَوْبَنا صـْوَبَإذا ما صـ نـاَ وقولَ اهللا الـشبابُدـِبعـُال يَف

 :)٢(وأنشد له
 ُرِاذُ ما حيـَٰ اهلوِ ويف بعضٍدْشُرِب ٰىَ للفتـِهِارَكـَ اهللا يف بعض املَٰىضَق

 بن ُ فيام حكاه عمر− ريض اهللا عنه −يل يف قتل عثامن َالِر اهلْوَيد بن ثُوقال مح
 :)٣( لهَةَّبَش

 كواَلَس َٰدُاهل َريـ غْ إذَبِرـْثَي ِهلَأمن ْتـَنـَعَ ظْتَنـِعْظُة ملـا أــ اخلالفَّإن
 كـواَهَ ما انتَ يف عثامن اهللاُٰا رأـَّمـَل هـاِهـا مـنهم ووارثِ إىل أهلْتَصار
ــس ــَي دِكِافَّال ــامُ ظِهِم  كواَفَسهمِّيَ غْنِ م−دواُال ه−ٍمَ دَّأي ًةَيِصْعــَ ومًل
ِرتِي سِكِواهلات ٍســرتَّيَأفــ ٍمةَرْحـَ ومـٍّقَ ذي حـْ ْ  كــواَتَهم هِ عــىل أشــياعِ

ِوالفاحتي بـاب ٍ قفـل ال يـِ ْ ِزال بـهـُ ْقتــل بقتــل إىل دهــ ُ َ ٍ ٌ ْ ُر ومعــرتكـَ َ َُ ْ ٍ 
ُنـضحٌ عابـسةُواخليل ْ  )٤(ُكَكِّالشعىل أبطاهلا  َٰوْرَ أَابن ٰىَعْنَت  هبـاِ الـدماءَ

 ُكُبـُها حِجْسَ هلا من نَانَنَ البٰىَشْغَت ٍ وســابغةٍّيِدْنــِ هَيضـ أبــِّلُ كــْنِمـ

                                           
ّ وأخل الديوان بالبيت الثاين, وهو يف منتهى ٥٢البيتان األول والثالث من قصيدة يف ديوان محيد  )١(

 حاشية ٦٤/٢٠٢ًوانظر مزيدا من التخريج يف جملة جممع اللغة العربية .  ٧/٤٠٠الطلب 
)٤٨.( 

 ., وخترجيه ثمة٨٧البيت من قصيدة يف الديوان   )٢(

 ٦٤/٢٠٣, وخترجيها ثمة, وانظر جملة املجمع ١١٥, ١١٤ة يف الديوان األبيات من قصيد  )٣(
 ).٥١(حاشية 

)٤(  بنت كريز بن ربيعة: ابن أرو ُوالشكك. عثامن ريض اهللا عنه, أمه أرو َ َّمجع شكة بكرس : ِّ ِ

 .السالح: الشني

 
 
أبيــــات لـــــه يف[

 ]النسيب
 
 
 
 

 
يدة لـه نعـىمن قص[

 ]فيها اخلالفة وعثامن



ْثور بن عُمحيد بن  ٢٥١ بد اهللاَ

ٌرصَ حـُمُهـَّلُ جَقد نال ـ مِبْ حُصــو ٍةر ــُ فَالن ــَ فْمُهَاكَّت ــٌكْت ــواَتَام فِ ب  ك
َنيَ واشــتفٌيــونُ عَذاكـ بــْتَّرَقــ  )١(ُكَرَّني الثــائر الــدـ بعــُّرـَقــَيوقــد ِ بــهْ

 )٢(ُكِعـَ املُلِ املاطـَيمِرَ الغيِّوَلُوقد ي ِهـ بــَنيِضُ فاقتــٍونـ ديــَّلَوكـان جــ
ٌرشْعَ مْإن ٌظـةِعْوَ م)٣(ِانْظغي األِوَذِ لْمُيف ذلك  واُكِفَ أٍ أو طاعةًدُ عن هَ
ع بن يَبُ وأبو الوحش س,سم عيل بن إبراهيم وأنبأنيه أبو القا,)٤(يفِظَأ بن نَشَ رِّ بخطُقرأت

 أنشدنا أبو بكر حممد بن احلسن بن , أنا أبو مسلم حممد بن أمحد بن عيل الكاتب بمرص,م عنهَّلَسُامل
 :رْوَميد بن ثُحـِه لِّمَ عن ع,عبد الرمحن أنشدنا ,يدَرُد

 .)٦(يدُ هذه الكلمة يف شعر محْ ليست:)٥(قال أبو حاتم
 )٧(ِلْبـَ عـىل احلَ الواقفنيِّبَرواًيقِفَر ىًنـٍ إىل مِ الراقـصاتِّ بـربُلفتَح
ْومج ِ بـهْتَلِدُ الـدنيا ومـا عـَيـِ لـَّنٱ َلو ْ سـو مجـُ لغريي ما أردتٌلُ  ِلُ

ْ مجـُرــأهتج ْ عـىل مجـُّمـِلـُ تْمَ أًالـُ ْومج ِلُ  )٩(ِلْصَالوُجاذبة قْيَّالر )٨(ُوفُيَعٌلُ
 )١٠(ِّلُ القـِرَرِا عىل مـًمن العيش أزمان ْتَ عاجلـَشمطاء ُدْجَو ٍلْمُجِب يِدْجَفو

 

                                           
َوالدرك : واملثبت من الديوان, وفيه ))تقر((: يف النسخ الثالث )١( َلحاق, وادراك احلاجةال): حمركة(َّ ِّ َ َّ. 

ّاجلل  )٢( ِّويلوي. العظيم: − بالفتح –َ ًيامطل شيئا فشيئا: َُ ً ِ ُواملعك. ُ ِ َّاملامطل بالدين: َ ِ. 

ْ بالضاد والغني, ولعله من هلجة الراوي, إذ ثمة من ))األضغان((كذا يف النسخ الثالث, يعني  )٣( َ
ً, نقال عن املربد ١/٥٦٢ النوع الثامن والثالثني ُيبدل الضاد ظاء, كام جاء يف املزهر للسيوطي يف

ْفاظت نفسه وفاضت, واألرظ واألرض, واحلظظ واحلضض, وهو الكحل: واخلليل, كقوهلم ُ َ ُ ُ َْ َ. 

من كتاب له مفقود, وهذا )  هـ٤٤٤ت (هو أبواحلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ  )٤(
 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨انظر موارد ابن عساكر . إسناده

 .هو سهل بن حممد السجستاين )٥(

 . أبيات من غريهة هتذيب بدران, وضم إليها بضعيفً نقال عن ابن عساكر ١٢٣األبيات يف ديوان محيد) ٦(

ُ, وهو حبل الرمل باحلاء املهملة)ب, س(باجليم, وكذا يف الديوان, واملثبت من  ))اجلبل((): د(يف ) ٧( ْ َ. 
 .والديوان) د( املعجمة, واملثبت من  بالغني ))غيوف ((): ب, س(يف ) ٨(
ْالريق ) ٩(  .ِالباطل: − بفتح الراء املهملة –َّ
 . واملثبت من الديوان وجملة املجمع»القتل«يف األصول الثالثة ) ١٠(

 ]أ/٢٦٤[

ْتغنيه بجمل حمبوبته[ ُ ِ[ 



٢٥٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َترَأـــ بًاةـعافـُ مْتَفعاش  ِلْزُ مـن اهلـَ متـوتَّا أالًنَ حـسَرـَت ٍيـشةِ ع)١(ِحْ
 ِلْعـَ بْنِ مـُلِّؤمـُ تْ وما كانـتًيالِلَح ْتـَجــَّا فتزوـ هلــًالْعــَا بُّهبــَ رٰىضَقــ
 )٢(ِلْغـَ وال وٍءِينَ ال دٍقْرِاءت بخــوج ْتَنقـض اإذا حتـى ِلْمَاحل َهورُش ْتَّدَوع
 ِلْضَ إىل الفـَنيِ الطـاحمِاةَفـُ العُعيون  هلـاْتَواجتمعـ)٣( إليهـا اخلـريَّفَفه

ْ هتــٌبـإذا راكــ  ِلْكَ شـنومـ ٍناسُم من أُسواه)٤(ٌيبِرَغ ٌةَّيِرَّمَه شـــ بــيِوَ
ــ ــال ل ــألفِهم كـفق ــدوا ب ــَقُ مْيَي  ِلْزُ وال عـٍعافِ ال ضـٍوالِ طـٍظامِع ٍعَّن

 ِلْعــِ والفِ اجلامعــةَرْمــَهــا أِ ابنِّبكــف  أسـلموام ثـمُهَ أمر)٥(اًيقِبَوا طُّكَفش
ـــم مح ـــال هل َّوق ـــوينُتْلَ َم ـــرَ أِ  )٦(ِلْذَوال خــ ٍاكِشـرتِترتكــوين الفــال كمَم

 )٧(ِلْبـَ عٍلَبـَ نَراَ القِانَحْيَشِرْهَعىل ظ َٰ واسـتوِبْرَ احلـِةَّزِ يف بـٰىَمـفلام اكت
 )٨(يلْبُ مـــُهُتـــَيبِقَ نٍونـ ميمـــَشـــامئل بــواَّرَ وجَواءِّ اللــُهْوَوســاروا فــأعط

ْقتـالِ صـادقةُ هبا الـصحراءُيقِضَت ٍةَّنــِحَجْرُ مَٰوِم حتــى لـــ هبــَفــسار  )٩(لَ
ــ  ِلْجـُ ن)١٠(ٍةَطـوبْعَ أفـواه مِ بـهٌنْعَوط ٌدُ كــان تطــارِانَّ الــصفٰىَفلــام التق

                                           
 ).ب, د(, واملثبت من  ))بأنزح((): س(يف   )١(

ْاخلرق  )٢( ِالسخي, والفتى احلسن الكريم اخلليقة: ِ َ ّ ْوالوغل. َِّ  .النذل الساقط: َ

َّومعنى هف). ب(, واملثبت من  ))فهف إىل اخليل ((): س(, ويف  ))فهب((): د(يف  ) ٣(  .أرسع: َ
 .واملثبت من الديوان وجملة املجمع.  مهملةبعني ))عريب((: يف األصول  )٤(

ِأتانا بعد طبق من الليل وطبيق: ساعة من الليل, ويقال: الطبيق, كأمري  )٥( َ ٍَ  .َأي بعد حني: َ

ْواخلذل. ُاضطراب الرأي والتباسه: االشرتاك هنا ) ٦( َالقعود عن النرصة: َ ْ ُّ. 

. , واملثبت من الديوان وجملة املجمع ))القزسيحان ((): ب(, ويف ))القرسيحان ((): د, س(يف  ) ٧(
َوالقرا. َالفرس الشديد النفس من العدو: والشيحان ْالظهر: َ َوالنبل هنا. َّ َالنبيل اجلسم, والعبل: َّ َ :
 .الضخم

ْمبيل) ٨( ًأي مبل, من أبىل يف احلرب بالء حسنا: ُ َ ً َُ ْ َ ٍ. 

 .))الفتل((: يف الديوان  )٩(

 .))معطوبة((): س(يف  ) ١٠(



ْثور بن عبد اهللاُمحيد بن  َ ٢٥٣

ــار ــويالًهن ــًا ط ــةِزَ هْتَم دارـ ث  ِلْذَخـوال  ٍفْعَ ضـِبأصحابه من غري ٌيم
ــ ــال هلــم واخلي ــُلـفق ــن مِ هبــٌدبرةـُ م ــُوأعي ــافون كالـهم م ــام خي ْقب  )١(لُ

 ِيلْثِمـى ًتـَ فَّ إالَ األحـسابُعَمنَوهل ي ْمُكَارَمـِمحي ذَكم إين سـأِلْسـِعىل ر
 ِلْجـَّس والرِارَ الفـوِراتْوَ بعٌبصري هــمَفْلَ خُفـِطــْعَيهم ويِمــَ حيُاهَنــْيَفب
ــا)٢(َٰوَهــ ـــَ حٌئر ث ــَ أُمَلـعــَ يُانَّرـ  ِلْبـَّ النُعِطـَنقُ مُ القـومَٰارَوَإذا ما ت هَّن

 ِلْغـَالو ِذةِ نافـِفْوَاجل ِلوعُض يفًوُس ٍةَنـْعَ طَ غـريِهِسْفـَ مـن نْعِستطَفلم ي
ـــ ـــرَّرَفخ ـــْتَّ وك ـــُندَه يُ خيل  ِلْهـَ واألِدِا يف األباعـً خـريَونُنْثُوي ُهَبون
 )٣(ِلْجـِ وهي عـىل رِوانْسِّ النِفلةَعىل غ ٌ أســمع هــاتفِّللحــياْوَا دنـــَّفلمــ
 ِلْكــُّ والثِةَّيــِزَّ الرُكْشــَهــا وَلَعجَوأ هاَ نفـسَ لتـذبحٰىَوسـُ إىل املْتَفقام
ــَ حتــى أْتَحــِرَفــام ب  ِلْزَ جــٍقُلــُلــيم ذي خْكَهــا تَعَوراج اَدَتاهــا كــام ب
 ِيلـْبـَ قْتَحـِرَهـا فِنْابِ كام قد بٍلْمُجِب يتـَحْرَوف َيـكِتُدْجـَ وٍلْمُجبي ِدْجَفو

 أنا أبو حممد بن ,ي أبو بكرِّدَ أنا ج, أنا أبو احلسن بن أيب احلديدس,بيُأخربنا أبو احلسن بن ق
 : نا األصمعي قال,بيد بن ناصحُ أنا أمحد بن ع,)٤(رْبَز

ِّرصُم بن مِاحَزُ وم,رْوَيد بن ثُ منهم مح, من الشعراءٌةَّدِاجتمع ع  ,ييلَقُف العَ
 فلم يكن يف ُهْوَ فأت.م بهَّكَتهَة نَّيِرْثَّ ائتوا بنا منزل يزيد بن الط: فقالوا,ويلُلَّري السَجُوالع

                                           
ْ, والقبل))كالقتل((: يف األصول  )١( َمجع أقبل وقبالء, وهو وصف من القبل: ُ وهو إقبال سواد : َ

 .َالعني عىل األنف, وذلك من شدة الفزع حني دارت الدائرة عليهم

 . ))هو ((): س(يف  ) ٢(
ْهو قائم عىل رجل: يقال  )٣( َإذا حزبه أمر فقام له: ِ ٌ َ ْوالرجل. َ  .ن فوت يشءاخلوف والفزع م: ِّ

يف )  هـ٣٢٩ت (هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي   )٤(
, وهو من انتقاء احلافظ ضياء الدين ))املنتقى((كتابه أخبار األصمعي, وهو مفقود, وقد وصل منه 

 ١٤العربية بدمشق مج جملة جممع اللغة : (واخلرب فيه)  هـ٦٤٣ت(حممد بن عبد الواحد املقديس 
). ٥٦( رقم ١٣٢ثم طبع بتحقيق حممد مطيع احلافظ ص. بتحقيق عز الدين التنوخي) ٤٨٤ص 

 .١/٤٠٤وانظر موارد ابن عساكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هتكمه وبعض الشعراء[

بيزيــد بــن الطثريــة ورد
 ]ابنته عليهم

 



٢٥٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 َريدونُ وما ت: قالت.ِباكَ أ: قالوا?مُ ما أردت:ج فقالتُة له تدرَّيِبَ صْتَ فخرج,منزله
 :يف وجوههم ثم قالت ْتَ فنظر]ب/٢٦٤. [هَمَّكَنا أن نتهْدَ أر: قالوا?منه

 ِدِ واحـَنْرِ قـُمُلـتِ ال زٍعىل واحد ٍبِ وجانـٍقْفـُ أِّ مـن كـلُعتمَّجتم
 . )١(نا واهللاِبتَلَ فغ:قالوا

ميد بن أبي جندلح)*(  
ٌّيسَرَح  . للوليد بن عبد امللكِ
َ عن عبد اهللا بن حمٰىَكَح ِريـُ  .يزْ
َى عنه عمرو بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حمَكَح ِريـُ  .يزْ

 حدثني عيل بن احلسن بن عيل , عن عبد العزيز التميمي,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 نا حممد ,ْرسُ حدثني أمحد بن إبراهيم بن ب,اَصْوَ نا أبو احلسن بن ج, أنا عبد الوهاب الكاليب,عيَبَّالر
س َرَ وكان يكون يف ح− لَدْنَيد بن أيب جُ حدثني مح, نا ضمرة عن عمرو بن عبد الرمحن,اعةـَمِبن سا

 : قال– الوليد بن عبد امللك
ِّجدك إىل ٍ بكتابُثني الوليدَعَب َبن حما َ ِريـُ  ,ليامنُ سِعْلَه عن رأيه يف خُلَ يسأ)٢(يزْ
 ?ني بهَ ماذا جئت,يدُ يا مح:فقال يل

 . حممد ِ من أمةٌ إين رجل:فكتب إىل الوليد

ميد بن أبي اجلَحمه  
 .)٣(ُ يأيت بعدبيدُيد بن عُهو مح

                                           
وانظر القصة بإسناد آخر وسياق خمتلف يف ترمجة عدي بن الرقاع املجلدة . ))فغلبنا واهللا((): د(يف   )١(

 .٥٦٢ص) تراجم النساء( وترمجة بنت عدي بن زيد يف ٤٧/١٣٧

 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

وهو عمرو بن . ))عائد عىل عمرو بن عبد الرمحن ))ّجدك ((ابن حمرييز هو عبد اهللا, والضمري يف   )٢(
 .٣٨/٤٠٠انظر املجلدة . عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حمرييز

 . من هذا اجلزء٢٦٦سيأيت يف ص) ٣(

 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
 

 ]انرصافه عن السياسة[



َحريث بن بُمحيد بن    الكلبيلَدْحَُ

 

٢٥٥

  

مِخْيب اللَّبِميد بن حَحي)*(  
 .يد بن الوليد الناقصِزَمن رؤوس من قام ببيعة ي

 . بن ماجد)١(له ذكر يف ترمجة رزين

حل الكليبحدَيث بن بَرَميد بن ح)**(  
َيلَ وو.طانْحَ قِرسانُ وف, دمشقِ أهلِن وجوهِم  . له ذكر. معاويةِ بنَ رشطة يزيدِ

 , أنا أبو حممد احلسن بن إسامعيل,لّ أنا أبو احلسن املعد,هيمأخربنا أبو القاسم عيل بن إبرا
 :ايش قالَيِّ نا الر,يبةَتُ نا عبد اهللا بن مسلم بن ق,)٢(أنا أمحد بن مروان

 .ً امرأةُجتَّ إين تزو: امللك بن مروان فقالِ من أهل الشام عىل عبدٌدخل رجل
 ما ُني ما قرابةَ أخربتْ إن:قال له عبد امللك ف.كِدْفِى بنا عن رًنِ وال غ,هاَّمُ ابني أُتْجَّوزو

يد بن ُ هذا مح, يا أمري املؤمنني: فقال].وكذا [ بك كذاُلد هلام فعلتُ إذا و)٣(امهِبني أوالد
 ُمانْرِني احلَمِزَ لَ أصابْ فإن,هْلَ فس,كِ بابَه ما وراءَيتَّ وول,كَ سيفُهَدتَّل قد قلَدْحَب

ني عىل ْمِّقدُك مل تَّ إن, املؤمننيَ يا أمري: فقال, فسألهِّيلَدْحَبعا بالَ فد.رْذُع يف العَسَّوات
 ُّمَمها عُدَ أح: بالسيوفِ والرضب,ماحِّ بالرِني عىل الطعنَمتَّ قدْكنٰ ول,م باألنسابْلِالع

 .هُ خالُرَ واآلخ,اآلخر
 : آخرٍ من وجهَ هذه احلكايةُوقد وجدت

                                           
,  والكامل البن األثري ٩/١٧٣, وأنساب األرشاف ٢٤٣, ٧/٢٤٢انظر تاريخ الطربي  )*(

٥/٢٨٥. 
َّولـام تطبع بعد. وسوف تأيت ترمجة رزين بحرف الراء.  وهو تصحيف))زريق ((): د(يف ) ١( َ. 
 .٦/٢٩٧٠ترمجته يف بغية الطلب  )**(

 ).٣٢٣٨( رقم ٦/٢٧ »املجالسة وجواهر العلم« يف كتابه) ٢(
 ., واملثبت من جواهر العلم, وما يأيت بني معقوفني منه ))أوالدها((: يف األصول الثالثة )٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 

 
فطنته يف جواب عبد[

 ]امللك بن مروان



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٥٦
 وأبو الوحش ,يبِسَّ وأنبأنيه أبو القاسم الن,)١(ملقرئيف اِظَن رشأ بن نَ أيب احلسِّا بخطُقرأهت

ِالرض  نا ,عَّرَزُوت بن املُمَ نا ي, نا أبو بكر حممد بن حييى,يضَرَبيد اهللا بن حممد الفُ أنا أبو أمحد ع,ير عنهَّ
 :انة قالَوَ عن ع, عن اهليثم,مةَلَفيع بن سُر

 إين قد , املؤمننيَمري له يا أ: امللك فقالِ من أهل الشام عىل عبدٌدخل رجل
ني َ أخربتْ إن: فقال له.كِدْفِى يب عن رًنِ وال غ,هاَّمُ ابني أُجتَّ وزو,ً امرأةُجتَّتزو

يد بن ُك محُبِ هذا حاج, يا أمري املؤمنني: فقال. ما تريدُام فعلتُيكَدَ ما بني ولِبقرابة
 ْ وإن,ةَّجُماين بحْرِ كان حَ أصابْ فإن, عنهُهْلَ فس,كَجابِك وحَ سيفُهَدتَّ قد قل,لَدْحَب

 . يلُرْذُ العَعَسَّ اتَأَأخط
 ٍمْلِني عىل عْمِّقدُك مل تَّ إن, يا أمري املؤمنني: فسأله عن ذلك فقال,ا بهَعَفد

 :احَمِّني بالرْعَ وط,ني لرضيب بالسيفَمتَّ وإنام قد, يف اآلدابٍفُّترصِ وال ل,األنسابب
 َلِصَ يْ املؤمنني أنَ أمريُسألَ وأنا أ;ِبَ األِ ابنُ خالِ االبنُ وابن, االبنِ ابنُّمَ عِبَ األُابن

 .ل الرجلَصَ وو,هَحَواسرتج  فضحك.هَ عندُهَلَّمَ بام أَهذا الرجل
 أنا أمحد بن إسحاق , أنا حممد بن عيل بن أمحد بن إبراهيم,يِدْرَأخربنا أبو غالب املاو

 :)٢(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ,اَّ بن زكري]أ/٢٦٥ [ نا موسى, نا أمحد بن عمران,يِدْنَهاوَّالن
َ مح)٣(بن َيعني يزيد ,ِهِطتُوعىل رش  اهللا َ عبدَّه ووىلَلَ ثم عز;ريث الكلبيُيد بن حُ

 .ّنُدْرُ األِداين من أهلْمَبن عامر اهلا

                                           
من كتاب له مفقود, وهذا )  هـ٤٤٤ت (شأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ  هو أبواحلسن ر)١(

 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨انظر موارد ابن عساكر . إسناده

 موارد  العمري, وهذا إسناده, انظر ضياءأكرم. مل أجد اخلرب يف تاريخ خليفة املطبوع بتحقيق د ) ٢(
 .١١٨, ١/١١٧ابن عساكر 

 − يزيد يعني−وعىل رشطته ((:  مقحمة, والصواب ))بن((دو أن كلمة كذا يف األصول الثالثة; ويب ) ٣(
 ويعني بيزيد يزيد بن معاوية, إذ جاء النص بتاممه يف أنساب األرشاف  )) ... بن بحدليدُمح

َّوجاء أيضا يف املحرب البن حبيب. ٥/٣٠٥ للبالذري أصحاب رشط (( حتت عنوان ٣٧٣ ً
 ويف ترمجة يزيد يف .))ُزيد عىل رشطه محيد بن حريث بن بحدلفلام مات العنيس جعل ي((:  ))اخللفاء

 .))وكان عىل رشطته محيد بن حريث بن بحدل((: ٤/٣٧٥العقد الفريد 

 
 
 
ابقةالقـــصة الـــس[

برواية أخر[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة[ ــىل رشط ــان ع ك
 ]يزيد بن معاوية

 
 



َحريث بن بُمحيد بن    الكلبيلَدْحَُ

 

٢٥٧
 ,)١( أنا أمحد بن مروان, أنا احلسن بن إسامعيل, أنا رشأ بن نظيف,أخربنا أبو القاسم العلوي

 عن ,انةَوَ عن احلكم بن ع,يلْجِ نا عبد اهللا بن صالح الع, نا هارون بن سفيان,نا أبو بكر بن أيب الدنيا
 :أبيه قال

َطلب الرتُت ومل , بمثل قريشُ املنابرَلْعُ ومل ت,بْلَلك بمثل كُ املِدَّمل يؤي  بمثل )٢(ُتاِّ
َ ومل هت, قيسِ بمثلُ الثغورَّدَسُ ومل ت,يفِقَ بمثل ث)٣(عاياَّ الرَعْرُ ومل ت,متيم ن بمثل َتِ الفِجَّيُ
 .اج بمثل اليمنَرَ اخلَبْجـُ ومل ي,ربيعة

حميد بن احلسن بن عبد ا)*(  
 اقَّرَأبو احلسن الو

 ,ائريَصَيب احلِبَ واحلسن بن ح, عن أيب جعفر حممد بن عبد احلميدٰوَر
 وحممد بن حامد ,يِوَ وحممد بن يوسف اهلر,وريُّيب الصِتَوأمحد بن سعيد بن ع

 ,يمَرُ وحممد بن خ,يلَلُ وأيب هاشم حممد بن عبد األعىل بن ع,اويَيْحَالي
 وأيب العباس حممود بن حممد بن الفضل ,وإبراهيم بن عبد الرمحن بن مروان

 وأيب عبد اهللا أمحد بن هشام بن ,ييسِّنِّوجعفر بن حممد الرافقي الت, )٤(قيِافَّالر
 وجعفر بن حممد ,)٥(يِجِبْنَالح بن األصبغ بن عامر امل وأيب الفضل ص,عامر

 وأمحد بن إبراهيم بن , وأيب اخلليل العباس بن اخلليل بحمص,ينِوْزَاخلطيب بق
 .ادَّرَّاحلسن بن حبيب الز

                                           
 .)٢٢٨٢( رقم ٥/٤٠٩ »املجالسة وجواهر العلم« يف) ١(
 ).ب, س( واملثبت من  ))يطلب الرتاث((:  ويف جواهر العلم ))الرتاب((): د(يف ) ٢(

 . ))الرعاء((: العلميف جواهر  )٣(

 .٦/٢٩٦٩, بغية الطلب ٨/٣٨٨تاريخ اإلسالم  )*(

 .٦٦/٣٠٣, وترمجته يف حرف امليم املجلدة )ب, س(واملثبت من .  ))الوافقي ((): د(يف ) ٤(

, ٧/٣٢٢وترمجته يف اإلكامل ) ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))املنيحي((): س(يف ) ٥(
 .»لفضل صالح بن أمحد بن أيب األصبغأبو ا«:  وفيه١١/٤٨٧واألنساب 

 
 
 
قبيلته كلـب التـي مل[

 ]يؤيد امللك بمثلها
 
 
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 



٢٥٨ البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق 

ي بن حممد بن ِّكَ وم,ارَسْمِّ وأبو احلسن بن الس,انَّبَورو عنه أبو نرص بن اجل
 , ومتام بن حممد,داينْيَ وعبد الوهاب امل,انَّ وعبد اهللا بن حممد بن أيوب القط,)١(رْمَالغ

 .وعبد الغني بن سعيد احلافظ
 ,يد بن احلسنُ أنا مح,ارَسْمِّن بن الس أنا أبو احلس,)٢( أنا أيب أبو احلسني,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 وعبد ,)٣( نا مالك−  مسلمَيعني ابن − نا الوليد ,يمَرُ نا أبو عامر موسى بن عامر بن خ,نا إبراهيم بن مروان
 : قال رسول اهللا : أنه سمع أبا هريرة يقول, عن أيب إدريس,هريُّ عن الز,الرمحن بن نمر

 .))ْرِوتُيْلَ فَرَمْجَ استِنَوم, ْرِثْنَتْسَيْلَ فَأَّضَوَ تْنَم((

حميدميد بن أبي ح)*(  
 . عنه محزة بن عبيد اهللاٰوَ ر.انَدْعَحدث عن خالد بن م
 نا القاسم ,ازَّزـَويس اخلُسَرَّ نا حممد بن عيسى بن عبد الكريم الط,ذكر متام بن حممد الرازي

يد ُيد بن أيب محُ نا مح,بيد اهللاُا محزة بن ع ن,ب بن إسامعيلْرَ أنا ح,)٤(اينَمْرَبن حممد بن خالد الك
 : قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب قال,انَدْعَ عن خالد بن م,مشقيِّالد

 ما َّ أنْمَ واعل,اًئِجْرُ مْ إىل اهللا وال تكنَمورُ األِجْرَأ و,ايِضِ رافْ وال تكنٍ حممدَ آلَّبِحَأ((
 .))اجيِ خارْنُ وال تك,ايِشَبَا حً ولو عبدْعِطَ وأْعَ واسم,ايِرَدَ قْنُكَن اهللا وال تِ فمَأصابك

حميد بن دةر هو ح ــميد بن عريم  
  .)٥(يأيت يف موضعه إن شاء اهللا

                                           
 .٦/٣٥٢الضبط من ترمجته يف توضيح املشتبه  )١(

 وهو ٣/٢٨٨, وترمجته يف خمترص تاريخ دمشق )ب, س(, واملثبت من  ))أبو احلسن ((): د(يف ) ٢(
 .أمحد بن حممد بن هبة اهللا

 ).٣( رقم ١/١٩املوطأ  )٣(

 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 .بكرس الكاف كام يف أنساب السمعاين: وقيل) ٤(
 .آخر اجلزء الرابع والثامنني: ّ ما نصه)س(يف  وهنا. ٢٧١ سيأيت يف ص)٥(

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 
 
 
 
 
مـن«روايته حلديث [

 ]»توضأ فليستنثر
 
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[
 ]»أحب آل حممد«
 
 



َزنجويهُمحيد بن  َ ْ َ 

 

٢٥٩
  

وَجَ�ْ يد بن زَمَح هي)*(  
ْواسمه خم ْخم ُبَه لقْيَوَجْنَيبة بن عبد اهللا وزَتُد بن قَلَ  دَلَ

 ائي احلافظَسَّ النّيِدْأبو أمحد األز
 .هورْشَ مٌثِّحمد .))اآلداب((و ))الرتغيب((و ))األموال((صاحب كتاب 

 .ًامْيَحُود , وسليامن بن عبد الرمحن, وهشام بن عامر,رِهْسُسمع بدمشق أبا م
 وعثامن بن ,ارَّ بن عبد اجلبْرضَّ وأبا األسود الن, اهللا بن صالحَوبمرص عبد

 . وسعيد بن أيب مريم,ريَفُ وسعيد بن ع, وعبد اهللا بن يوسف,صالح
 .بيْهَ وأمحد بن خالد الو,وبحمص حييى بن صالح

 .ايبَيْرِة حممد بن يوسف الفَّاريَسْيَوبق
َحم و,وبالعراق يزيد بن هارون  وعبيد , وحممد ويعىل ابني عبيد,)١(عِّرَوُ بن املِارضُ

 ْرضَّ والن,نْوَ وجعفر بن ع, وهاشم بن القاسم, وبرش بن عمر الزهراين,اهللا بن موسى
 .يلِبَّ وأبا عاصم الن, وأبا نعيم, وعثامن بن عمر بن فارس, وسعيد بن عامر,يلَمُبن شا

 . الرمحن املقرئِوبمكة أبا عبد
  وأبو حاتم,ةَعْرُ وأبو ز, والنسائي, وأبو داود, ومسلم,لبخاريرو عنه ا

                                           
 ,٩/٢٤ , تاريخ مدينة السالم٨/١٩٧, الثقات البن حبان ٣/٢٢٣ترمجته يف اجلرح والتعديل  )*(

, هتذيب ٦/٢٩٦٩الطلب , بغية ٧٧, ١٢/٧٦  األنساب للسمعاين,١/٤٠١طبقات احلنابلة 
 ,٢/٥٥٠ , تذكرة احلفاظ٦/٧٦ , تاريخ اإلسالم١٢/١٩, سري أعالم النبالء ٧/٣٩٢الكام ل 

, هتذيب ٩/٧٠  توضيح املشتبه,١١/٢٢٦ البداية والنهاية ,١٣/٢٠٠الوايف بالوفيات 
 .٣/٢٣٥ شذرات الذهب ,٢٤٥ , طبقات احلفاظ١/٤٩٥ التهذيب

   الطبقات الكبري البن سعد ترمجته يفبإمهال احلروف; واملثبت من) ب(يف , و ))املزرع((): د, س(يف  )١(
 .٥/٢٨٢, واألعالم للزركيل ٦٠٦تقريب التهذيب , و٨/٧٣التاريخ الكبري للبخاري و ,٨/٥٢١

 
 
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[

 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
]أسامء من رو عنه[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٦٠

ْخري وأبو بكر بن ,انَّ الرازي]ب/٢٦٥[ َ , تيْفِّ بن الز بن أمحدوعبد اهللا بن عتاب, )١(مُ
ني حممد بن ِصَ وأبو ح,)٢(زاذان وأبو عمرو حممد بن عبد اهللا بن ,يْرصَّة النَعْرُوأبو ز

 وعبد الصمد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب يزيد ,)٣(حاَدْحَّإسامعيل والد أيب الد
َّ وأبو العباس الرس,بلْنَ وعبد اهللا بن أمحد بن ح,يبْرَوإبراهيم احل, الدمشقيون  .اجَّ

 أنا ,)٤(ديَلْخَ أنا أبو حممد بن أمحد امل, أنا أبو حامد األزهري,أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر
َّأبو العباس الرس  أنا : قالوا, وأبو بكر بن إسحاق,يهَوَجْنَيد بن زُ ومح,مد بن سهل بن عسكر نا حم,اجَّ

 عن سعيد بن , عن أيب إسحاق اهلمداين,بةْقُ حدثني موسى بن ع, نا حممد بن جعفر,ابن أيب مريم
 : عن ابن عمر قال,ريَبُج

 .)) رمضانِّلُهي يف ك((: ر فقالْدَ عن ليلة القئل رسول اهللا ُس
 .)٥(ود يف سننه عن محيدأخرجه أبو دا

 أنا عبد الرمحن بن ,ريَمُ أنا حممد بن عبد اهللا بن عمر الع,أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل
َأمحد بن حممد الرش ِحيُّ يد بن ُ نا أبو أمحد مح,)٦(اينَّيَّار الرَّ أنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد اجلب,يْ

                                           
 , واملثبت من ترمجته يف)ب(بإمهال احلروف, وغري واضحة يف ) س(, ويف  ))حزيم((): د(يف  )١(

ُ, وهو حممد بن خريم بن حممد بن عبد امللك ٧/٣٩٤الكامل , وهتذيب ٦٢/٤املجلدة 
َالعقييل ُ. 

 ., ومل أقف عىل ترمجة له )س (املثبت من, و)ب( يف بياض, ومطموس) د(حمل اللفظة يف  )٢(
وترمجته يف ) د(ن  واملثبت م وهو تصحيف,بالضاد املعجمة, ))أبو حضني ((): ب, س(يف  )٣(

 .٢/٤٨١, واإلكامل ٦١/١٠٦املجلدة 

, وهو مفقود, وصل إلينا »فوائد املخلدي« يف كتابه)  هـ٣٨٩ت ( هو احلسن بن أمحد بن حممد )٤(
 .٢/١١٧٦منه أجزاء منتخبة, انظر موارد ابن عساكر 

 .باب من قال هي يف كل رمضان, عن محيد بن زنجويه, به) ١٣٨٧(سنن أبو داود برقم  )٥(

 ١٠/٣٢٨ و٢/١٥٣  وكذا يف»الرذاين«:  وفيه٤٩سه يف ص َّ, وقد مر اإلسناد نف كذا يف األصول )٦(
هذه النسبة إىل ريان, وهي إحد :  وكالمها صحيح; قال السمعاين,٣/١٨٩٥موارد ابن عساكر و

 ,٢٠٣ و٦/١٠٤انظر األنساب للسمعاين  .»اينَذَّالر« :بوها وقالواَّربام عر: وقال اخلطيب. قر نسا
 .١٠٢, ٤/١٠١ به وتوضيح املشت١/٣٠٠مشتبه النسبة و

 
 
 
 
 
 
 
 
عـنروايته حلديث [

 ]ليلة القدر
 
 



َزنجويهُمحيد بن  َ ْ َ 

 

٢٦١

 عن عيل بن ,ديْكة األزِ نا عثامن بن أيب العات, نا صدقة بن خالد, عامر نا هشام بن,)١(يِوَسَّيه النَوَجْنَز
 : أنه كان يقول ِّ عن النبي, عن أيب أمامة, عن القاسم,يزيد

ِربِين صاحبي جَ ما جاء;ّبَّ للرٌاةَضْرَ م,مَ للفٌةَبَيْطَ مَاكَوِّ السَّ فإن,كواَّوَسَت(( يل ْ
ين َ ولوال أ;تيَّمُ وعىل أَّه عيلَضِرْفَ أن يُيتِشَاك حتى خَوِّاين بالسَصْوَ أَّعليه السالم إال

َ وإين أل;ه عليهمُضتَرَمتي لفُ عىل أَّقُشَ أْ أنُخافَأ  َيِفْحُ أن أُيتِشَ حتى لقد خُستاكَ
 .)) فميَيمِادَقَم

نا  أ, أنا حممد بن عبد اهللا بن محدون, أنا أبو بكر أمحد بن منصور,)٢(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش
 :)٣(اج يقولَّ مسلم بن احلجُ سمعت:دان قالْبَي بن عِّكَم

َرضَّوي سمع النَسَّيه النَوَجْنَيد بن زُأبو أمحد مح  .يلَمُ بن شْ
 :)٤( أنا أبو عبد اهللا احلافظ قال, أنا أبو بكر البيهقي,رييَشُكتب إيل أبو نرص بن الق

ه ِبَ يف طلِلةْحِّ الرُ قديم, احلديثُ كثريٌثِّدُسوي أبو أمحد حمَّويه النَجْنَيد بن زُمح
 وجعفر بن , وأبا صالح,ميلُ بن شْرضَّ سمع الن.ْنيَإىل احلجاز ومرص والشام والعراق

ح ْوَ ور,ل بن إسامعيلَّ واملؤم, وعبيد اهللا بن موسى,يايبْرِ وحممد بن يوسف الف,نْوَع
 .بن هارون  ويزيد,يرِرَ ووهب بن ج,بن أسلما

 بن إسحاق ُمن أئمة احلديث بالعراق إماما احلديث إبراهيم ٌ عنه مجاعةٰوَر
 ومسلم ,اسان حممد بن إسامعيل البخاريَرُخِ وب; وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل,يبْرَاحل
 .ث بنيسابورَّ حد.اجَّبن احلجا

َنا مح, )٥(قرأت بخط أيب عمرو املستميل ين  وعرشٍويه أبو أمحد النسائي بنيسابور سنة سبعَجْنَيد بن زُ

                                           
 .٣/١٨٩٥يف كتابه الرتغيب والرتهيب, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )١(

 ).٢( حاشية ١٥ُ ويقال بكرس الشني, انظر يف ضبطه ص)٢(

 .٨٣  ملسلم واألسامءىَنُالككتاب  ) ٣(
 ١١٠ود, انظر ص, وهو مفق ))تاريخ نيسابور((هو أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا يف كتابه   )٤(

 ).٤(حاشية 

 .بياض) ب(حمل اللفظة يف  ) ٥(

 
 
روايتــه حلــديث مــن[

كتابـــــه الرتغيـــــب
]والرتغيب يف السواك

 
 
 
 
كنيته يف كتاب الكنـى[

 ]واألسامء ملسلم
 

ـــاب[ ـــه يف كت ترمجت
ــــسابور ــــاريخ ني ت

 ]للحاكم



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٦٢

 :)١( قال لنا أبو بكر اخلطيب: وأبو النجم بدر بن عبد اهللا قاال, أخربنا أبو احلسن عيل بن احلسن,ومئتني
ْه خمُ واسم,بَقَويه لَجْنَ وز;ويه أبو أمحد األزديَجْنَيد بن زُمح يبة بن عبد َتُد بن قَلَ

 , واحلجاز, العراقة فيه إىلَلْحِّ قديم الر, كثري احلديث,اَسَاساين من أهل نَرُ خ,اهللا
 . ومرص,والشام

َرضَّسمع الن  وعبيد اهللا بن موسى ,ريَمُن العْوَ وجعفر بن ع, بن شميل املازينْ
 بن فارس , وعثامن بن عمر,ب بن جريرْهَ وو, ويزيد بن هارون الواسطي,يسْبَالع

ن ل بَّ ومؤم,يسَوُ وإسامعيل بن أيب أ, وعيل بن احلسني بن واقد املروزي,البرصيني
 . وغريهم من طبقتهم,ايبَيْرِ وحممد بن يوسف الف,إسامعيل

 وعامة ,يسابوريَّاج النَّ ومسلم بن احلج,رو عنه حممد بن إسامعيل البخاري
 .نيِّاخلراساني

 وعبد ,يبْرَ عنه من أهلها إبراهيم بن إسحاق احلٰوَ فر,ث هباَّوقدم بغداد وحد
 .يلِامَحَ والقايض امل,صاعد وحييى بن حممد بن ,اهللا بن أمحد بن حنبل

 وكان ثقة ثبتا حجة
 ]أ/٢٦٦ [ أنا, أنا عبيد اهللا بن سعيد, عن جعفر بن حييى,قرأت عىل أيب الفضل بن نارص

 ,ين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن أخرب,يب بن عبد اهللاِصَاخل
, )٢( بكر اخلطيب أنا أبو, وأبو النجم بدر بن عبد اهللا نا,ح وأخربنا أبو احلسن عيل بن احلسن

 نا حممد بن عبد الرمحن بن إسامعيل ,سُلُابَرْطَذاين بأَ أنا عبيد اهللا بن القاسم اهلم,وريُّأخربين الص
 : قاال,)٣(ابَّاخلش

                                           
 .٢٥, ٩/٢٤تاريخ مدينة السالم   )١(

 .٩/٢٦تاريخ مدينة السالم   )٢(

 ))نا عبد الرمحن بن إسامعيل اخلشابأخرب ((كذا يف النسخ الثالث, ويف تاريخ مدينة السالم   )٣(
إسحاق (( ترمجة يف) وملا تطبع(املجلدة التاسعة  ّوكذا مر يف إسنادين مماثلني يف ))حممد بن((بدون 

خلطيب يف  عن اكال اإلسنادين ))إسحاق بن إبراهيم بن هبرام((, وترمجة  ))بن إبراهيم بن راهويها
 .٧/٣٦٩ و,٥/٢٧٢ وانظر اإلسنادين يف تاريخ مدينة السالم .تاريخ مدينة السالم

 
ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت

 ]]بغداد
 



َزنجويهُمحيد بن  َ ْ َ 

 

٢٦٣

 :)١( قال,يِوَسَّأنا أبو عبد الرمحن الن
ْيد بن خمُمح  .د نسائي ثقةَلَ
 . أبا أمحد:اه عبد الكريم عن أبيهَّنَوك
 :)٢( أنا أبو بكر اخلطيب قال,يحيِّ نا وأبو النجم الش,سن بن سعيدأخربنا أبو احلو

 :وي قالَسَّح النْيَمُ عن أيب سعيد أمحد بن حممد بن ر,قرأت عىل احلسن بن أيب القاسم
 :ار يقولَّيَ أمحد بن سُ سمعت:ام يقولَطْسِسمعت أمحد بن حممد بن عمر بن ب

 وكان ,بِضَ كان ال خي,يِدْو أمحد األز أب,تيبة بن عبد اهللاُيد بن زنجويه بن قُمح
 َ حسن,مْلِا يف العًوكان رأس,  قد كتب احلديث وقد رحل إىل الشامات, الفقهَنَحس

 ُ صاحب, النحوُنَ حس,يد بن أفلحُ مح:قال لهُ يٌلْهَا كَسَ وكان بن.هِلدَاملوقع عند أهل ب
ويس ُ أيب أَ ابنَّ وذكر أن.بيدُ وكتب عن أيب ع,ويسُ أيب أَ قد جالس ابن, ومجاعةٍةَّنُس

 فيها من َ أن ينظرُّحبُ أُ ملالك كنتَ مسائلُ أخرجت:ويه فقالَجْنَيد بن زُسأله عن مح
 .ويهَجْنَيد بن زُومح, هَويُّبَراسان أمحد بن شُ خِأهل

 نا أبو ,يِّكَزُ نا إبراهيم بن حممد بن حييى امل, وأنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب:)٣(قال
 بن َ القاسمُ سمعت:سوي قالَّ سمعت حممد بن زياد الن:ويل قالُغَّالعباس حممد بن عبد الرمحن الد

 :م قالَّالَس
 يعني أمحد : قال.ويهَجْنَوابن ز, هَويُّبَ شِ ابنُما قدم علينا من فتيان خراسان مثل

 .ويهَجْنَيد بن زُ ومح,ويهُّبَبن شا
 ونا :)٤(أنا أبو بكر اخلطيب قال, يحيِّ وأبو النجم الش نا,أخربنا أبو احلسن بن سعيد

 , نا عبد الواحد بن حممد بن مرسور,ديْزَ نا حممد بن عبد الرمحن األ,وريُّالص

                                           
, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت ( هو أمحد بن شعيب )١(

 ).٢( حاشية ١٦سبق ص

 .٩/٢٦تاريخ مدينة السالم   )٢(

 .٩/٢٦يعني اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم   )٣(

 .٩/٢٦تاريخ مدينة السالم   )٤(

 
ـــاب[ ـــه يف كت ترمجت

 الكنى للنسائي
 
ويف تــاريخ مدينــة[

 ]السالم
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٦٤

 أنا ,اين عنهَوُتْفَّ وحدثني أبو بكر الل,هَدْنَزكريا حييى بن عبد الوهاب بن مح وكتب إيل أبو 
 :)١( يونسقال لنا أبو سعيد بن : عن أبيه قال,عمي

ْيد بن خمُمح ْف خمَعرُ وي,دَلَ ى أبا أمحد َنْكُ ي:هَدْنَ مُ زاد ابن− يه بن قتيبةَوَجْنَد بزَلَ
 عن ,وكتب عنه , وكتب هبا:ْهَدْنَ مُزاد ابن −م إىل مرص ِدَ قّيِوَسَ ن:− وقاال,خراساين

ث َّ وحد:ورقال ابن مرسو; فةَّه املصنَبُتُ عن أيب عبيد القاسم بن سالم ك,عبد الرمحن
 . وخرج عن مرص تويف سنة إحد ومخسني ومئتني:− ثم اتفقا فقاال −هبا 

ياد يد بن زمَح)*(  
 . وعن نافع, عن عمر بن عبد العزيز قولهٰوَر
 .رِنذُ بن املُةاطْرَ وأ, بن صالحُ عنه معاويةٰوَر

 . هو من أهل دمشق: املقديس عنهُ فيام حكاهْهَدْنَ مُقال ابن
 ,ً أنا محد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّالَني به أبو عبد اهللا اخلَهَا شاف مِيف نسخة
 :)٢( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا احلسني بن س:ح قال
 . رو عنه معاوية بن صالح قوله, عن عمر بن عبد العزيزٰوَيد بن زياد رُمح
 .يب يقول ذلك أُسمعت

ميد بن زياد األصبحيح)**(  
 . وحكى عنه,د عىل عمر بن عبد العزيزَفَ وٌّرصيِم
 .ام بن إسامعيلـَمِ عنه ضٰوَر

                                           
, وهو  وهذا إسنادهيف كتابه تاريخ الغرباء ) هـ٣٤٧ت ( هو عبد الرمحن بن أمحد بن يونس )١(

 .١/١٩٠انظر موارد ابن عساكر . ودمفق

, ١/٤٩٥, هتذيب التهذيب ٧/٣٧٢, هتذيب الكامل ٣/٢٢٢ترمجته يف اجلرح والتعديل  )*(
 .٢١٨تقريب التهذيب 

 .٣/٢٢٢اجلرح والتعديل  )٢(

 .٢١٨, تقريب التهذيب ١/٤٩٥, هتذيب التهذيب ٧/٣٧٢ترمجته يف هتذيب الكامل  )**(

 
 
ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت

 ]الغرباء البن يونس
 
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 
ترمجتـــه يف اجلـــرح[

 ]والتعديل
 
 
 

 ]موجز ترمجته[
 



 سعيدُمحيد بن 

 

٢٦٥

  وأبو حممد محزة بن العباس بن عيل,كتب إيل أبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن بن سليم
 : أنا أبو الفضل بن سليم قاال,ح وحدثني أبو بكر حممد بن شجاع

 .هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م,قاينْرِأنا أبو بكر الباط
 قال لنا أبو سعيد بن :د اهللا قال عن أبيه أيب عبه,َدْنَ أنبأين أبو عمرو بن م,ح وحدثني أبو بكر

 :)١(يونس

دين أيوب بن رشحبيل إىل عمر بن عبد َفَ و: قال.حي قديمَبْصَيد بن زياد األُمح
. ام بن إسامعيلـَمِث عنه ضَّ حد. دنانريَائي عرشةَطَين يف عَ فزاد,العزيز ببشارة

 ]ب/٢٦٦[

ميد بن سعيدح)*(  
ْبخيتليب بن ُهيب بن طُد بن صيُائز بن خالد بن محَجَاملعروف بأيب الع  بن )٢(َُ

 .ديْزَ بن الصرب األ)٣(لقمةع
 .يس الدمشقيَهْيَحكى عن أمحد بن سليامن الب
 .حكى عنه ابنه أبو احلسن أمحد
                                           

, وهو مفقود, انظر »تاريخ علامء مرص«يف كتابه  ) هـ٣٤٧ت (هو عبد الرمحن بن أمحد بن يونس  )١(
 ).٥( حاشية ٧٣ص

ِّ, ولكن املصنف أورد ألبيه أيب العجائز سعيد, وجده  فيام بني يدي من مصادرمل أجد له ترمجة )*( ِّ
 . من هذا اجلزء٤٣٢ وستأيت ترمجة خالد ص. يف هذا الكتاب لكل منهامخالد ترمجة

, وهو تصحيف, والصواب من ٦٢/٤٢٩وكذا وقع يف املجلدة  ))نجيب((: يف النسخ الثالث  )٢(
 .٤١/٥٣ عبد الرمحن يف املجلدة , وترمجة حفيد ألخيه١/٢١١ماكوال اإلكامل البن 

, ))عبد بن الصرب(() س(بياض وبياض كلمة أخر, ويف ) د(مطموس, ويف ) ب (حمل اللفظة يف ) ٣(
 ٤٤٧ وصفحة .٦٢/٤٢٩, و٤١/٥٣, والتاريخ املجلدة ١/٢١١ ماكوال اإلكامل البنواملثبت من 
 .من هذا اجلزء

 
 
 
 
 
 
 
ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت

 ]علامء مرص
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٦٦

ــميد بن عبد امللك بن املُحبلَّه)*(  
َّرسظامل بن  ةَرْفُابن أيب ص  ديْاق األزَ

 ُخلف من العراق يطلبُب إىل يزيد بن عبد امللك ملا استَّلَهُه يزيد بن املُّبعثه عم
ا ً هذا بليغٌيدُ وكان مح; العزيزِ بن عبدَه من حبس عمرِبَ ويعتذر إليه من هر,مانَمنه األ
 .رْكِا له ذًخطيب

حــأبي اجلَبيد ميد بن عيفة ذَهم بن ح)**(  
 يجِوَيد بن عِبَبن عامر بن عبد اهللا بن ع بن غانما

 ي املدينِوَدَ بن كعب القريش العِّيِدَبن عا
 .د عىل يزيد بن معاويةَفَو

 أنا أبو ه,ويُّيَ عن أيب عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 أنا ,)١( أنا حممد بن سعد,سامةُ أنا احلارث بن حممد بن أيب أ,أيوب سليامن بن إسحاق بن إبراهيم

 : قال,حممد بن عمر
ل بن ِقْعَ فيهم م, املدينة عىل يزيدِ أهلِفيها قدم الوفود يف فتنة سنة اثنتني وستني

ْر بن خمَوْسِ وامل,انَنِس  قدموا إليه ,فةْيَذُيد بن أيب اجلهم بن حُ ومح, وغريهم,مةَرَ
 .يعتذرون إليه

                                           
, ٧٣, ٥/٧٢  والكامل البن األثري,٥٨٥, ٥٨٤, و٥٨٠, ٦/٥٧٩يخ الطربي له ذكر يف تار )*(

 .٣٦٩, ومجهرة أنساب العرب البن حزم ٣١٤, ٨/٣١٣وأنساب األرشاف 

 ألن ,وهو خطأ  ))بن((بإقحام كلمة  ))محيد بن عبيد بن أيب اجلهم ((:  وقع يف النسخ الثالث)**(
 فيام بني يدي  حلميدمل أجد ترمجةُ, فأبو جهم هو عبيد; و٤٥/٨ِّاملصنف ترجم ألبيه يف املجلدة 

مجهرة و ,٢٩٦َّ واملنمق البن حبيب ,٣٧٠للمصعب   نسب قريش له ذكر يفومن مصادر, 
 .ُ, واسم أبيه فيه عبيد اهللا١٥٦أنساب العرب البن حزم 

 .مل أجد اخلرب يف الطبقات الكبري البن سعد  )١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــود[ ــع وف ــه م قدوم
 ]أهل املدينة إىل يزيد

 
 



ْأيب اجلهمد يبُعُمحيد بن   ُ بن حذيفةَ

 

٢٦٧
 ,صِّخلُ أنا أبو طاهر امل,مةِسلُ أنا أبو جعفر بن امل:ا قاالَّنَأخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا الب

 :)١(ار قالَّبري بن بكُّ نا الز,أنا أمحد بن سليامن
 بن )٢(محايةد بن ْيَنُة ابنة اجلَمْيَمُه أُّمُ وأ,مْهَيد بن أيب جُيفة محَذُهم بن حَد أبو جَلَفو

ِجذيمقيس بن زهري بن  َه جمِّمُوأخوه أل, )٣(ةَ وكان . ع بن يزيد بن جارية األنصاريِّمُ
 .مْهَ آل أيب جِيد من رجالُمح

 عن ,عن زكريا بن عيسى, )٤(يلَّمَؤُ حدثني عمر بن أيب بكر امل,بريُّ ونا الز:قال
َ قال مح:ابن شهاب يف حديث يطول قال  :)٥(مْهَاجليد بن أيب ُ

 ُالقاعد ُ هو القائمٌوسيف ِهــــِ أليامٌ سيفِسيفان
 ُ يــا خالــدَاكَّ إيــَاكـَّوإيــ ًةَومُمْأَ مَكِها برأسْذُفخ
 أنا ,إسحاق  أنا سليامن بنه,ويُّيَ عن أيب عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,أنبأنا أبو بكر األنصاري

 :أنا حممد بن عمر قال ,)٦( أنا حممد بن سعد,احلارث بن حممد
ِرسُل يعني مَتَوق ًربَ صَّنان األشجعيِ بن سَلِقْعَ وستني مٍ ثالثَة سنةَّرـَا يوم احلًفْ  ,اْ

 .ا بالسيفًة صربَعْمَ ويزيد بن عبد اهللا بن ز,مِيفة بن غانَذُم بن حْهَيد بن أيب جُل محَتَوق
                                           

 .لقسم املفقودليس اخلرب يف القسم املطبوع من كتاب مجهرة نسب قريش, ويبدو أنه يف ا )١(

أميمة بنت اجلنيد بن كنانة بن قيس  ((: ٣٧٠ النسخ الثالث, ويف نسب قريش للمصعبيف  كذا) ٢(
ِبن زهري بن جذيمةا ُ يف ترمجة جممع ألنه أخوه ألمه, ٧/٨٦, وكذا يف الطبقات الكبري البن سعد ))َ

ّ ويف املنمق , ))...ن قيس ُأميمة بنت اجلنيد بن محانة ب ((: ٨٢  ويف طبقات خليفةفأمهام واحدة,
  ويف مجهرة أنساب  العرب البن حزم,))وأمه حبيبة بنت اجلنيد بن مجانة((: ٢٩٦البن حبيب 

 . ومل أقف عىل نص يضبطه.))أميمة بنت اجلنيد بن مجانة ((: ١٥٧
ونسب قريش ) ب(, واملثبت من  ))حذيفة ((): س(, ويف  ))خريمة(( أو  ))خديمة((): د(يف  )٣(

 .صعب والطبقات الكبري البن سعد, كام جاء يف احلاشية السابقةللم
, وأسانيد مماثلة يف التاريخ, )د (املثبت منو. ))املرميل((): س(, ويف )ب(يف  اللفظة غري واضحة) ٤(

 .٧/٣٥٥, وأنساب السمعاين ٤٣٥ومجهرة نسب قريش للزبري 

 .٣٢٤−٣٢٢احلديث والبيتني يف املنمق البن حبيب  )٥(

ً وفيه قتل معقل مفصال, ويف ٥/١٧٧ الطبقات الكبري مل أجد النص بتاممه يف) ٦( , خرب قتل ٨/١٧٧ّ
 .معقل وحده

 
 
يشء من ترمجته عند[

 ]الزبري بن بكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــأريخ مقتلــه عنــد[ ت
 ]ابن سعد

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٦٨

ــحمـقيد بن عبومان ة بن ر)*(  
 ويقال القريش, )١(يراَزَان الفَنِأبو س

 . ويقال من أهل محص, من أهل فلسطني: ويقال,من أهل دمشق
 . وإبراهيم األصفر,ذيفةُبن أخي حا وعبد العزيز ,داءْرَّ وأيب الد, عن ابن عمرٰوَر

 ,بن سليامن بن أيب السائب والوليد ,)٢(اينَبْيَّسرو عنه حييى بن أيب عمرو ال
 .وأبو بكر بن أيب مريم

 نا سليامن بن ,عيم احلافظُ أنا أبو ن,ل عنهَّ وحدثني أبو مسعود املعد,ادّأنبأنا أبو عيل احلد
يد بن ُ عن مح, نا أبو بكر بن أيب مريم,نا أبو املغرية −طي ْوَ هو احل−  نا أمحد بن عبد الوهاب,)٣(أمحد
 : قال ِّ عن النبي,أيب الدرداء عن ,ومانُقبة بن رُع

 .))نةَسَب اهللا له به حَتَؤذهيم كُا يً عن طريق املسلمني شيئَماطَ أْنَم ((
 أنا : قاال, وأبو املعايل احلسني بن محزة بن الشعريي,أخربنا أبو احلسن عيل بن املسلم الفقيه

 , نا العباس بن عبد اهللا الرتقفي,)٤(يائطَرَ أنا أبو بكر اخل, أنا جدي أبو بكر,أبو احلسن بن أيب احلديد
 عن ,قبة بن رومانُيد بن عُ حدثني مح, نا أبو بكر بن أيب مريم,اجَّنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلج

 : قال عن النبي ,أيب الدرداء
                                           

 رقم ٢٢٦, ٢/٢٢٥, العلل ومعرفة الرجال ٢/٣٤٩ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  )*(
, ٤/١٥٠, الثقات البن حبان ٣/٢٢٦, اجلرح والتعديل )٢٣٠٠( رقم ٣/٢٩٢و) ٢٠٨٧(

 .١٠٦ تعجيل املنفعة ,٣/٤٠, تاريخ اإلسالم ٤/٤٤٤اإلكامل 
, ٤/٤٤٤, واإلكامل البن ماكوال )ب, د( واملثبت من , وهو تصحيف, ))يالفراو((): س(يف  ) ١(

 .وما سيأيت يف الرتمجة
, وهو تصحيف, واملثبت من اإلكامل البن ماكوال  بالشني املعجمة ))الشيباين ((: النسخ الثالثيف ) ٢(

 .ِّ, وقد ترجم له املصنف يف حرف الياء٥/١١٢
 ).١٤٩١( رقم ٢/٣٥٧مسند الشاميني للطرباين  ) ٣(

 رقم ٣/٩٨٢مكارم األخالق   كتابه, يف) هـ٣٢٥ت  (هو حممد بن جعفر بن حممد بن سهل )٤(
)٤(. 

 
 
 
 

 ]موجز ترمجته[
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 
 
 

مـن«روايته حلديث [
أماط األذ«[ 

 
 



 قبة بن رومانعُمحيد بن 

 

٢٦٩

 , هبا حسنة)٢(ا يؤذهيم كتب اهللا تعاىل لهً عن طريق املسلمني شيئ)١(َحَزْحَ زْنَم ((
 . ))ةَّ له هبا اجلنَبَوجَنة أَ حسُهَهللا له عند كتب اْنَوم

 , أنا أبو بكر بن املقرئ,رئ عىل إبراهيم بن منصورُ ق:ة قالتَّ العلويٰىـَبَتْجُ املُّمُوأخربتنا به أ
 حدثني ]أ/٢٦٧[,  حدثني أبو بكر بن أيب مريم, نا أبو املغريةه,يَوَجْنَ نا أبو بكر بن ز,)٣(أنا أبو يعىل

 : قال ِّ عن النبي,داءْرَّ عن أيب الد,ومانُبة بن رْقُيد بن عُمح
 كتب ْنَ وم, به حسنة)٤( لها يؤذهيم كتب اهللاً عن طريق املسلمني شيئَحَزْحَ زْنَم ((

 .))نة أدخله اجلنةَاهللا له حس
بن الفضل بن طاهر بن   أنا عيل,)٥( أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا

نا ,  نا حممد بن وريز, أنا أمحد بن عمري بن يوسف, أن عبد الوهاب بن احلسن الكاليب,فراتال
 ,يباينَّس عن ال,بَذْوَ عن ابن شة,َرْمَض

 .ةَقبُيد بن عُان محَنِعن أيب س
 أنا جعفر بن , أنا أبو القاسم متام بن حممد,اينَّتَ نا عبد العزيز الك,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :)٦( قال يف الطبقة الرابعة من أهل دمشق واألردن,عةْرُ نا أبو ز,بن جعفرحممد 
 .اً وأبو بكر بن أيب مريم مجيع, أيب السائبُث عنه ابنِّقبة حيدُيد بن عُمح

 أنا أمحد بن ,ابَّ أنا عبد اهللا بن عت, أنا حممد بن أمحد بن اآلبنويس,أخربنا أبو غالب بن البنا
 ,ًمري إجازةُع

 أنا عبد الوهاب بن , أنا عيل بن احلسن, أنا احلسن بن أمحد,أبو القاسم نرص بن أمحدوأخربنا 
 :)٧( حممود بن إبراهيم بن حممد يقولُ سمعت: قالً أنا أمحد بن عمري قراءة,احلسن

                                           
 .زحزح: ويف هامش األصل كتبت دحرج: , وقال حمققه ))دحرج ((: يف مكارم األخالق )١(

 ).د(سقطت اللفظة من ) ٢(
 .١/٦٠٩ابن عساكر  يدل عليه, انظر موارد ه املوصيل, وإسنادمسند أيب يعىل مل أجد احلديث يف) ٣(

 .وحدها) د(عن ) له() ٤(

 منه نسخة ناقصة يف  وهذا إسناده,يف كتابه املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف, وهو خمطوط, )٥(
 .٣/١٧٩١انظر موارد ابن عساكر ). ١٠١٥٧(مكتبة برلني, رقم 

 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود) هـ٢٨١ت (طبقات أيب زرعة الدمشقي )٦(

يف كتابه الطبقات, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  ) هـ٢٥٩ت (ُ هو احلافظ ابن سميع )٧(
٣/١٦٤٤. 

 
احلديث السابق عند[

ارماخلرائطــي يف مكــ
 ]األخالق

 
 
ىلـــــوعنـــد أيب يع[

 ]املوصيل
 
 
 
 
 
 
 

ــات[ ــه يف طبق ترمجت
 ]أيب زرعة الدمشقي

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٧٠

 .اري دمشقيَزـَقبة الفُيد بن عُمح
 )٢(يباينَّسن ال ع,بَذْوَ عن ابن ش,ةَرْمَ نا ض,يرز نا حممد بن و:)١(اَصْوَ جُقال ابن

 .ةَبْقُيد بن عُان محَنِعن أيب س
 ,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
 وأبو , وأبو احلسني بن الطيوري,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ

 وحممد بن احلسن :ونْريَ خُ زاد ابن−  أنا عبد الوهاب بن حممد: قالوا– واللفظ له −الغنائم 
 : قاال– يناألصبها

 :)٣( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,انَدْبَأنا أمحد بن ع
 عنه الوليد بن ٰوَ ر. عمرَ سمع ابن;ينيِطْسَلِ الف: ويقال,قبة القريشُيد بن عُمح

 وعبد − هو األصفر −يباين ويروي عن إبراهيم َّس وحييى ال,سليامن بن أيب السائب
يد بن ُ عن مح, عن أيب بكر بن أيب مريم,رو أبو املغريةو .)٤(يفةَذُالعزيز بن أخي ح

 .))ل اجلنةَخَنة دَسَ له حْتبتُ كْنَم ((:  عن النبي ,داءْرَّ عن أيب الد,ومانُقبة بن رُع
 :غرية قالُ نا أبو امل: قال أمحد,يد بن رومان بن زرارةُ عن مح,ورو ابن إسحاق

 :اء قالَدْرَّن أيب الد ع,ث عنهَّه حيدُرأيت, )٥( أراه كثرياةَبْقُيد بن عُ مح: فقلتٍ أبا بكرُسألت
 . من أيب الدرداءُهَ حدثني به عن أيب الدرداء سمعٍء يشَّ كلَّحدثني أن

 أنا حممد بن )٦(ن التنوخيِّ أنا أبو القاسم بن املحس,كتب إيل أبو طالب احلسني بن حممد
 : بن عيسى قال نا أمحد بن حممد, نا بكر بن أمحد بن حفص,املظفر

                                           
 .)٢( حاشية ٢٠١, انظر التعريف به صيعني أمحد بن عمري )١(

 . بالشني املعجمة, وهو تصحيف, وانظر ما تقدم يف صدر الرتمجة ))الشيباين ((: يف النسخ الثالث) ٢(
 .٢/٣٤٩ للبخاري ريخ الكبريالتا) ٣(
ً وعلق عليه مصوبا ما جاء هنا واإلصابة . ))وعبد العزيز أخي حذيفة((: يف التاريخ الكبريوقع  )٤( ِّ

 .١٠٦, وتعجيل املنفعة ٢/٢٤٩

 . ))ًكبريا ((:  ويف التاريخ الكبري يف النسخ الثالث,كذا )٥(

 يف , ومل أجده فيام طبع منهيف كتابه الفوائد ) هـ٤٤٧ت ( هو أبو القاسم عيل بن املحسن بن عيل )٦(
 . لنقص يف أجزائهتدمريالهـ بتحقيق ١٤٠٦مؤسسة الرسالة 

 
 
 
 
 
 
 

 
ترمجته عند البخاري[

 ]يف التاريخ الكبري
 
 



 ُعمري: عمرو, ويقالُمحيد بن 

 

٢٧١

 . أيب الدرداءِومان من أصحابُقبة بن رُيد بن عُمح
 :)١( قال لنا أبو بكر اخلطيب:أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا الواسطي قال

 ,ث عن عبد اهللا بن عمرَّ حد;ي الدمشقيراَـزَقبة الفُيد بن عُأبو سنان مح
 .يباينَّسأيب عمرو ال وحييى بن , عنه الوليد بن سليامن بن أيب السائبٰوَ ر.وغريه

 :)٢( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس
 عن عبد اهللا ٰوَ ر,اري دمشقيَزـَة الفَبْقُيد بن عُ أبو سنان محْنيَان بنونَنِوأما س

 رو عنه الوليد بن سليامن بن أيب السائب وحييى بن أيب عمرو . وغريه)٣(بن عمرا
 .يباينَّسال

ن عمروميد بح)*(  
 قِاحَسُبن م مريُويقال ابن ع

 ِّيص بن عامر بن لؤيِعَر بن عبد بن مْجُاحة بن حَوَم بن رِرَبن قيس بن ها
 بن غالب القريش العامريا

تبة بن ربيعة بن عبد ُ وهي بنت هاشم بن ع,هُّمُ وهي أ,ةَّرُميد بن دُعرف بحُي
 ُيسةِنَنسب كُيد هذا تُ وإىل مح, معاوية بن أيب سفيانُ وهاشم خال; منافِشمس بن عبد

ة بنت أيب هاشم َّرُ دَّ إن:قالُوي. )٤(ا لهًب الذي هي فيه كان إقطاعْرَّ الدَّ ألن;ةَّرُيد بن دُمح
 .أخي هاشم

                                           
 ).٥( حاشية ٢٦٩يف كتابه املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف, وهو خمطوط, انظر ما سبق ص )١(

 .٤٤٤ و٤/٤٣٩اإلكامل البن ماكوال   ) ٢(
واإلكامل, وعلق املحقق يف حاشيته أنه ) ب, د(واملثبت من . ))عن عبد اهللا بن عمرو((): س(يف  ) ٣(

 .))عبد اهللا بن عمرو((: كذا وقع يف ثالث نسخ منه
 ,٢/١٥٤, اإلصابة ١١/٢٣,  أنساب األرشاف ١/١٦٥ترمجته يف مجهرة النسب البن الكلبي  )*(

 .٤/٧٢٤و

 .٣٧٨ و٢/٣٢٦انظر الدارس   )٤(

 
 
 

ترمجته عند اخلطيب[
 ]يف املؤتنف

 
 
ــد[ ضــبط اســمه عن

 ]األمري يف اإلكامل
 
 
 
 
 
 

نـــسـبه  ومـــوجز[
 ]ترمجته

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٧٢

 أنا أبو طاهر ,مةِسلُ أنا أبو جعفر بن امل:ا قاالَّ وأبو عبد اهللا ابنا البن,أخربنا أبو غالب
 :)١(ار قالَّبري بن بكُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّاملخل

ر بن ْجُ بن حَاحةَوَجر بن عبد رُ حَدَ وول,اًريَجُا وحًرْجُد عبد بن معيص حَلَفو
 ;رْجُاحة بن حَوَم بن ررق بن قيس بن هِاحَسُيد بن عمري بن مُ منهم مح;يصِعَعبد بن م

 .ا بالشامًيف كان رش,عرفُ هبا كان ي,بة بن ربيعةْتُة بنت هاشم بن عَّرُه دُّمُوأ
ق بن ِاحَسُ م]ب/٢٦٧[ يد بن عمرو بنُم محِرَ ولد قيس بن هْنِ وم:بري بعد أسطرُّوقال الز

بة بن ربيعة بن ْتُة بنت هاشم بن عَّرُه دُّمُ وأ;يصِعَر بن عبد بن مْجُاحة بن حَوَم بن رِرَقيس بن ه
 . معاويةَ زمن بالشامٌفَوكان له رش, ه درةِّمُيد بن عمرو بأُعرف محُ ي.عبد شمس

ــضَميد بن فَحبيد األ�صاريالة بن ع)*(  
 عن أيب عمر ً أنا أبو حممد اجلوهري قراءة: وأبو نرص بن البنا قاال,أنبأنا أبو طالب بن يوسف

 :)٢( نا حممد بن سعد قال,مْهَ نا احلسني بن الف, أنا أمحد بن معروفه,ويُّيَبن حا
اش بن عبد اهللا بن أيب قيس َدِوان بنت خْفَ صّمُه أُّمُ وأ,اًيدُبيد محُ بن عُالةَضَد فَلَو

 .ل بن عامر بن لؤيْسِ بن نرص بن مالك بن حّدُو بن عبدا
 , وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس

 : أنا أبو الفضل بن سليم قاال,اينَوُتْفَّوحدثني أبو بكر الل
 ه,َدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م,قاينْرِأنا أبو بكر الباط

 :)٣( قال لنا أبو سعيد بن يونس: عن أبيه قاله,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:ح قال
 .ةَّ عنه شاميُ والرواية; كان بمرص والشام,بيد األنصاريُالة بن عَضَيد بن فُمح

                                           
 .ولعله يف القسم املفقود منه,  قريش وأخبارها للزبري يف مجهرة نسبليس اخلرب ) ١(
 .٤/٣٠٧له ذكر يف ترمجة والده يف الطبقات الكبري البن سعد  )*(

 .٤/٣٠٧ البن سعد الطبقات الكبري ) ٢(
 وهو ))تاريخ علامء مرص((, يف كتابه ) هـ٣٤٧ت ( بن أمحد بن يونسهو أبو سعيد عبد الرمحن ) ٣(

 .١٨٩, ١/١٨٨مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 
 
نسبه وترمجتـه عنـد[
 لزبري بن بكارا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خربه يف طبقات ابن[

 ]سعد
 
 
 
 
 
 ]كان بمرص والشام[
 
 



َقحطُمحيد بن   َبةَْ

 

٢٧٣

ــميد بن قَحبةطَح)*(  
دان بن شمس بن قيس بن كلب بن سعد ْعَيب بن خالد بن مِبَواسمه زياد بن ش

 .ئِّيَث بن طْوَل بن عمرو بن الغَعُهان بن ثْبَ بن مالك بن سعد بن ن)١(مْنَبن عمرو بن غا
هان ْبَم بن مالك بن سعد بن نْنَقال ابن سعد بن عمرو بن الصامت بن غُوي
 .الطائي

 : ويقال;اَومُ عىل باب تً وكان نازال, شهد حصار دمشق,اد بني العباسَّ قوُدأح
َيلَ وو.اديسَرَباب الف ه َّ وأقر, املنصورِراسان يف خالفةُ خِيلَ ثم و, اجلزيرة للمنصورِ

 وويل مرص يف .ةَبَطْحَيد بن قُ اهللا بن محَ عبدُهَ واستخلف ابن;دي عليها حتى ماتْهَامل
ف عنها يف ذي ُ رصْ إىل أن, وأربعني ومئةٍ ثالثَيف شهر رمضان سنة املنصور ِخالفة

 . وأربعني ومئةٍة سنة أربعَدْعَالق
 , نا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,يِدْرَأخربنا أبو غالب املاو

 : اجلزيرة قال يف تسمية عامل أيب جعفر عىل,)٢( نا خليفة بن خياط,نا موسى بن زكريا
َ خمَ أبو جعفر اجلزيرةَّىلَفو  ثم ,بةَطْحَيد بن قُ محَّىلَ ثم و,)٣(يبق بن العقار الضباِارُ

 ثم موسى بن ,اسانَرُ من أهل خ)٤(ليم رجلُ ثم موسى بن س,العباس بن حممد بن عيل
 .)٥(رِمَّمصعب موىل الن

                                           
, ١١٠  وكتاب القضاة للكنديوالةلا ,٨/١١٦ وما بعدها و٧/٤٠٥ تاريخ الطربي ترمجته يف )*(

 ,٣/٦٧٩ املقفى الكبري للمقريزي ,٦/٢٩٧٤, بغية الطلب يف تاريخ حلب ٨/٢٣٠, املنتظم ١١١
 .٢/٢٨٣ األعالم للزركيل ,١/٥٨٨ حسن املحارضة ,٣٥٤−١/٣٥٠النجوم الزاهرة 

 . وهو تصحيف, الرتمجةكلام ورد اسمه يف هذه, وكذا يف  ))غانم ((): د(يف  ) ١(
 .٤٣٣تاريخ خليفة  )٢(

َخمارق بن غفار((: ويف تاريخ الطربي  وتاريخ خليفة;كذا يف النسخ الثالث) ٣( ِ(( . 
 . ))ًرجال((: كذا يف النسخ الثالث, وتاريخ خليفة, والصواب  )٤(

 . ))اليمن((: يف تاريخ خليفة  )٥(

 
 
 

 ]نسبه[
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
 
 

ن عـامل أيبــكان م[
 ]جعفر عىل اجلزيرة
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٢٧٤

 ُ ثم وليها عبد,لْهُ من ذٌيها بعد أيب مسلم أبو داود رجلِلَراسان وُ وخ:)١(قال
 ُ جربيلَيـِلَ وو, منهاًزيمة ناحيةُ خازم بن خَيـِلَ ثم و,ديْاجلبار بن عبد الرمحن األز

 ثم وليها أبو ,اعيَزُبن مالك اخل ثم عبد اهللا , بن عبد اهللاُها أسدَيِلَ ثم و;بن حييى ناحيةا
 َ عبدُهَ واستخلف ابن, حتى ماتفلم يزل هبا(* ,بةَطْحَيد بن قُها محَيِلَ ثم و)٢(ديْزَن األْوَع

 .)٣(*)بةَطْحَيد بن قُاهللا بن مح
 أنا عبد , أنا أبو احلسني بن الفضل,يَربَّ أنا أبو بكر بن الط,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 :)٤( نا يعقوب قال,اهللا بن جعفر
 ,اسانَرُبة عىل خَطْحَيد بن قُويل مح −ئة يعني سنة إحد ومخسني وم −وفيها 

 ٍم هبا حتى مات سنة تسع وأقا;تا من شعبانَلَ خْنيَوقدم إىل عمله يوم السبت لليلت
 .ئةومخسني وم

 أنا عبد الوهاب , عن عبد العزيز بن أمحد,قرأت عىل أيب الوفاء حفاظ بن احلسن بن احلسني
 :)٥( قال أنا حممد بن جرير, أنا عبد اهللا بن أمحد بن جعفر,رْبَ أنا أبو سليامن بن ز,امليداين

 وهو ,بةَطْحَيد بن قُ مح−  ومخسني ومئةٍيعني سنة تسع −وهلك يف هذه السنة 
 .ن عبد امللك بن يزيدْوَه أبا عَ مكانُّ املهديٰىـَّلَ فو,اسانَرُدي عىل خْهَعامل امل

 .وذكر غريمها أنه مات يف شعبان

*   *   *  
 

                                           
 .٤٣٢يعني خليفة يف تارخيه   )١(

 .))حلميصأبو عون ا((: يف تاريخ خليفة  )٢(

 .وحدها, وهو مثبت يف تاريخ خليفة) د(ما بينهام عن *) − (* ) ٣(
 .١/١٣٨عرفة والتاريخ امل هو يعقوب بن سفيان البسوي يف) ٤(
 .٨/١١٦تاريخ الطربي   )٥(

 
 
 
 
 
 
 
تأريخ توليته وموتـه[

 ]عند الفسوي
 
 
 
 

ــد[ ــه عن ــأريخ موت ت
 ]الطربي يف تارخيه
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٢٧٥

ي األعرجكّفوان املَميد بن قيس أبو صَح)*(  
 وهو ,اريَزـَان الفَّبَظور بن زْنَ موىل م: ويقال,َّٰزُموىل بني أسد بن عبد الع

 .لَدْنَب بسَّأخو عمر بن قيس امللق
َحدث عن جم  . وعمر بن عبد العزيز,احَبَ بن أيب ر]أ/٢٦٨[  وعطاء,ْربَاهد بن جُ

 وعبد الوارث بن ,ةَنْيَيُ وسفيان بن ع,ان الثوري وسفي, عنه مالك بن أنسٰوَر
 .ريَزَبيد اهللا اجلُل بن عِقْعَ وم, وهشام بن حسان,سعيد

 .د عىل عمر بن عبد العزيزَفَوو
 , أنا أبو أمحد حممد بن حممد, أنا أبو سعد الفقيه,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر

وأخربنا أبو القاسم  ,أنا زاهر بن أمحد , أنا سعيد بن حممد,اًح وأخربنا أبو القاسم أيض
 : وأبو نرص حممد بن أمحد قاال,إسامعيل بن أمحد

بيد اهللا بن ُأنا ع : قاال–  وعبد اهللا بن حممد اخلطيب:زاد إسامعيل −ور ُّقـَّأنا أبو احلسني بن الن
 ,ابةَبَحممد بن حممد بن ح

 وأبو حممد عبد ,بن أيب عاصمبيد اهللا ُ وأبو نرص ع,ح وأخربنا أبو الفتح حممد بن عيل
أنا أبو عبد اهللا بن : ب قالواَدْنُ وأبو حممد عبد القادر ابنا ج,ةَرُمَ وأبو عبد اهللا س,السالم بن أمحد

 ,عودْسَأيب م
 وأبو العالء ,يبِبَّار بن أيب سعيد الطَّ وعبد اجلب,ق الوكيلَّح وأخربنا أبو الفتح حممد بن املوف

                                           
 ٢٢٧, املعارف البن قتيبة ٢/٣٥٢, التاريخ الكبري ٨/٤٧ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد  )*(

, ٦/١٨٩, الثقات البن حبان ٢/٦٦٧لكنى للدواليب , ا٣/٢٢٧, اجلرح والتعديل ٥٣٠و
, تاريخ )٣٤٢( رقم ١٣٥ الثقات للعجيل تاريخ, )١١٣٨( رقم ١٤٤مشاهري علامء األمصار 

, هتذيب ٢/٦٨٦, الكامل يف الضعفاء البن عدي )٢٥٧( رقم ١٠٦أسامء الثقات البن شاهني 
, ٣/٦٣٥تاريخ اإلسالم , ٧/٣٨٤, هتذيب الكامل للمزي ٢٥٤األسامء واللغات للنووي 

, تقريب ١/٤٩٧, هتذيب التهذيب ١٣/١٩٦, الوايف بالوفيات ١/٦١٥ميزان االعتدال 
 .٢١٩التهذيب 

 
 

 

 ]موجز ترمجته[
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه
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َّبـبىأخربتنا : لوا قا,عد بن أيب الفضلصا  :)٢(وا قال,عبد الرمحن بن أمحدأنا :  قاال, بنت عبد الصمد)١(َ
 ويف حديث ابن −  حدثني,ب بن عبد اهللاَصعُ نا م,ويَغَ أبو القاسم الب− ابة ناَبَ حُوقال ابن − أنا 
  – ابة نا مالكَبَح

 أنا , أمحد)٣( طاهر بن بن أنا زاهر,رييِحَ أنا أبو عثامن الب,ديِّيَّح وأخربنا أبو حممد الس
  عن جماهد:ب املكيَصعُ زاد م− يد بن قيسُ عن مح, نا مالك, نا أبو مصعب,إبراهيم بن عبد الصمد

 ,ةَرْجُ عن كعب بن ع, عن عبد الرمحن بن أيب ليىل−
 :− ومل يقل ابن أيب رشيح وزاهر عن البغوي له − )٤( قال له رسول اهللا َّأن

 :بَصعُ ويف حديث أيب م, ويف حديث أيب أمحد قلت−  فقلت?))كُّامَوَ هَ آذاكَكَّلعل((
ُرسول −  له: زاد مصعب−  فقال–  يا رسول اهللا:بَصعُ زاد م− مَعَ ن:−  فقلت:قال
وقال  − ً شاةْكُسْ أو ان, مساكنيَ ستةْمِطعَأو أ,  أيامَ ثالثةْمُصَ و,كَ رأسْقِلْاح((: اهللا 
 . بشاة:بَصعُأبو م

بن   عن حممد)٦(ائيَسَّ وأخرجه الن,فُوسُ عن عبد اهللا بن ي)٥(أخرجه البخاري
 .)٨(ا عن مالكً مجيع,)٧( عن أشهب,عبد اهللا بن عبد احلكم

                                           
 ).ب, د , س(واملثبت من . مي:  دار الفكر طبعةيف ) ١(
 .قاال): س(يف  ) ٢(

 .وحدها) د(عن  ))طاهر بن ((: قوله ) ٣(

 . ))لك ((): د(يف  ) ٤(

َباب قول اهللاَِّ تعاىل ) ١٨١٤(رقم صحيح البخاري  ) ٥( َ َْ ِ ْفمن كان منكم مريضا أو به أذ من ( َ ْ ِْ ِ ًِ َ ََ َِ ً ِ َ ْ َُ ْ َ
ٍرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ٍ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ْْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ٌ ٍَ ِ(. 

ِ املحرم يؤذيه القمل يفِيفباب ) ٢٨٥١(سنن النسائي رقم  ) ٦( ُ ْْ َ ِ ِ ْ ُ ِْ ِ ِ رأسهُ ِ ْ َ. 
 عن: )٢٨٥١( برقم فيهاحلديث و يف سنن النسائي هذا اإلسناد, ومل أجدالث, كذا يف النسخ الث ) ٧(

ُحممد بن سلمة واحلارث  َِ َ َ َ َّْ َ ُ َْ ُ َ َبن مسكني قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قالاُ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ْ ُ َْ ََ ْ َ َ َْ ََ ً ِ حدثن:ٍ َ َّ ٌ مالكيَ ِ َ. 
 ).٣١١٥( رقم ٢/١١٢  للنسائيلكربواإلسناد الذي ذكره ابن عساكر حلديث آخر يف السنن ا

ُ أثبت الربزايل السامع يف اهلامش, وأنا أثبته هنا ثم. آخر احلادي واألربعني :هنا ما نصه) ب(جاء يف  )٨(
 =  :وقد حذف من أطرافه لسوء التصوير وقطع طرف اهلامش يف التجليد, فأثبته عىل قدر الطاقة وهو

 
 
 
 
 
 

روايتـــه حلـــديث[
 ]أخرجه البخاري
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ّخيسَّ أنا أبو عيل الرس,رييِحَ أنا أبو عثامن الب,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن سهل  أنا أبو ,ِ
 : أنه قال, عن جماهد,يِّيد بن قيس املكُعن مح ,)١( نا مالك,هريُّب الزَصعُ نا أبو م,إسحاق اهلاشمي
 ُصوغَ إين أ, يا أبا عبد الرمحن: فقالٌ صائغُهَ فجاء, مع عبد اهللا بن عمر)٢(ُ أطوفُكنت
َعم َرْدَل يف ذلك قِستفضَ فأ,هِ من وزنَ من ذلك بأكثرَء اليشُبيعَالذهب ثم أ  ُ فنهاه.يِدَ ي)٣(لَ

 حتى ; اهللا بن عمر ينهاهُ وعبد, عليه املسألةُدِّدَرـُ يُائغل الصَ فجع, اهللا بن عمر عن ذلكُعبد
 ,ينارِّ بالدُينارِّ الد: ثم قال عبد اهللا بن عمر.هاَريد أن يركبُ يِتهَّ أو إىل داب, إىل باب املسجدٰانتهى
 .نا إليكمُدْهَ وع, إلينانا ِّ نبيُدْهَ هذا ع; بينهامَلْضَ ال ف,همْرِّهم بالدْرِّوالد

 . عن مالك,تيبة بن سعيدُ عن ق)٤(لنسائيأخرجه ا

                                           
جل أيب الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة بسامعه من اجلزء وامللحق ًبلغت سامعا بقراءيت عىل الشيخ األ= 

باإلجازة امللحقة, وأبو حممد عبد العزيز بن عثامن بن أيب طاهر اإلربيل, وكتب حممد بن يوسف بن حممد الربزايل 
 من جامع ...اإلشبييل وعارض باألصل يوم السبت احلادي عرش من مجاد األوىل سنة ثامن وعرشين وست مئة يف 

إىل آخر اجلزء الشيخ ... ... وسمع من ترمجة . دمشق حرسها اهللا واحلمد هللا وحده وصالته عىل حممد نبيه وسالمه
... ... 

 :وثمة سامع آخر ذهب منه قسم كبري بسوء التصوير ولقطع أطراف اهلامش وقرأت منه ما نصه
 أيب الربكات شيخناالرتكي وأبو سعد عبد اهللا بن وعبد الرحيم بن عيل الشيباين وفتاه أقش ... بلغت عىل ابن 

أبو إسحاق إبراهيم بن حامد بن قبيس وأبو الفح عمر بن حممد بن منصور بن احلسن الشافعي واحلسن بن حممد 
األميني وكتب حممد بن يوسف بن حممد الربزايل يوم األحد الرابع من شهر ربيع األول سنة اثنتني وعرشين وست 

 . بدمشق حرسها اهللا تعاىل...مئة بمنزل 
 :ًويف اهلامش هذه الصفحة أيضا سامع آخر بغري خط الربزايل هذا نص ما ظهر يل منه

.... القرطبي وابنه حممد ... وعبد العزيز بن أيب احلباب وحممد بن ...... الشافعي ... .... سمع مجيع  هذا اجلزء 
.... أيب عمر ... وكاتب السامع عيل بن ...  الصابوين عيل بنبن بن حممود احللبي وحممد ... بن أيب إبراهيم األبيل 

... يوسف بن عبد اهللا احلميص وسمع من ... عبد الرحيم ... احلنفي .... عبد املنعم ..... وسمع مجيع اجلزء من 
  .اهـ. سابع عرشي شهر ربيع األول من سنة ثالث وثالثني وست مئة بدمشق... إىل آخر اجلزء عبد اهللا بن أمحد 

ً باب بيع الذهب بالفضة تربا وعينا)٣١−٢٧٥١( ملالك بن أنس رقم املوطأ  )١( ً. 

 .ليست اللفظة يف املوطأ  )٢(

 ., وهو تصحيف واملثبت من املوطأبالياء ))عيل ((): دب, (ويف . باملهملة. عبل): س(يف  ) ٣(
)٤(  رقم ٦/٤٥يف السنن الكرب )٣٨٤(وجامع األصول رقم .  باب بيع الدرهم بالدرهم)٦١١٦.( 

 
 
روايته حلـديث ابـن[

عمــــر يف اســــتفتاء
 ]صوغ الذهب
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٢٧٨

 أنا , أنا حممد بن إبراهيم, أنا إبراهيم بن منصور, بن عبد امللكني أبو عبد اهللا احلسُوأخربناه
 : عن جماهد قال,يد بن قيسُ عن مح, عن مالك, نا سويد بن سعيد,)١(أبو يعىل أمحد بن عيل

 ُصوغَ إين أ,رمحنيا أبا عبد ال : فقالٌ صائغُهَ فجاء, عمرِ مع ابنُ أطوفُكنت
 , يديِلَمَ عَرْدَ يف ذلك قُلِستفضَ فأ,هِ من وزنَ من ذلك بأكثرَء اليشُبيعَ ثم أَالذهب

 ٰ حتى انتهىُ اهللا ينهاهُ وعبد, عليه املسألةُدِّدَرُ يُ فجعل الصائغ,فنهاه ابن عمر عن ذلك
 ,ينارِّ بالدُينارِّ الد: اهللاُال عبد ثم ق,هاَريد أن يركبُته يَّ أو إىل داب,إىل باب املسجد

 .نا إليكمُ وعهد, إلينانا ِّ نبيُدْهَ هذا ع; بينهامَلْضَ ال ف,همْرِّهم بالدْرِّوالد
َّ بن أمحد بن عبيد اهللا السكري, أنا أمحد أنا عبد اهللا(* ,)٢(دِّلَجُبيد اهللا املُحممد بن عأنبأنا أبو بكر  ُّ

 نا إبراهيم بن )٣(*)ا محزة بن القاسم اهلاشمي, نا حنبل بن إسحاقَبن حممد بن موسى األهوازي, نا
 :يدُ قال مح:ل بن عبيد اهللا قالِعقَ عن م,)٤(يلْيَفُّ نا سعيد بن حفص الن,يِّقَّحممد الر

معة ُ فلام كان يوم اجل, معهُ فخرجت: قال,أرسل عمر بن عبد العزيز إىل جماهد
 َا اإلنسانَنْقَلَلقد خ فقال ,كم من أكبادَقَ اهللا خلَّ إنَ أال:نرب فقالِد املِعَخرج عمر فص

ُ اهللا حيَّنَلموا أْواع : ثم قال− ْعَسما ِأن −ين جماهد َزَ فغم.]٤: البلد[دَبـَيف ك  ِءْرَ بني املُولَ
 ,ين جماهدَزَ فغم:قال. ]١٦: ق[يدِرَ الوِلْبَ إليه من حُأقربه َّ  وأن]٢٤: األنفال[هِبْلَقَ و]ب/٢٦٨[
 .ْعَسما ِأن

 ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ديْرَاملاو(* أبو غالب حممد بن احلسن )٥(أخربنا
 أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن ,ارَدْنُ أنا أبو املعايل ثابت بن ب,)٦(*)وأخربنا أبو الربكات األنامطي

 نا أبو الفضل ,ري أنا العباس بن العباس اجلوه, أنا عبيد اهللا بن أمحد بن يعقوب,أمحد األزهري
                                           

 .١/٦٠٩ ليس اخلرب يف مسند أيب يعىل املوصيل, وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر  )١(

  , وترمجته يف سري أعالم النبالء)د(بإمهال احلروف, واملثبت من ) ب(, ويف  ))املخلد((): س(يف  ) ٢(
 .٢/٦٥٠, وتبصري املنتبه ١٢/٥٤, وتاريخ اإلسالم ٢٠/٢٧٨

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٣(
 .١٢/١٢٦, واألنساب )ب, س(, واملثبت من , وهو تصحيف ))التغلبي ((أو  ))الثعلبي ((): د(يف  ) ٤(

 .حملق): ب(فوق الكلمة يف  ) ٥(
 ).د, س(, فأثبته من من سوء التصوير) ب( غري واضح يف ما بينهام*) − (* ) ٦(

 
 
 

ابقـاالســتفتاء الــس[
 ]من طريق أيب يعىل

 
 
 
 

 
 
 
صــحبته ملجاهــد يف[

سامع خطبة عمر بـن
 ]عبد العزيز

 
 



 قيس املكي األعرجُمحيد بن 

 

٢٧٩

 :)١( أيب يقولُ سمعت:صالح بن أمحد بن حممد بن حنبل قال
 .يد األعرج أبو صفوانُمح

 أنا عيل بن أمحد بن , أنا احلسن بن عيل اجلوهري,اتكني بن األسعدَرَ أبو األعز ق)٢(أخربنا
 :)٣(ر قال نا أبو حفص عمرو بن عيل بن بح,يارَرْهَ أنا حممد بن احلسني بن ش,حممد بن لؤلؤ
 .يد بن قيسُ هو مح)٤(ِّ املكييد األعرجُمح

 أنا أبو بكر , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود الثقفي: أم البهاء فاطمة بنت حممد قالت)٥(ناتأخرب
 , بن النعامن)٧(يحُ نا رش,)٦(هريُّ نا عبيد اهللا بن سعد الز,جيِبْنَاد املَّ أنا حممد بن جعفر الزر,بن املقرئا

 :ل قالَّ بن املؤمنا عبد اهللا
 .يد بن قيسُعني محَراء يْفَيد موىل عُمح

 :بريي قالُّب الزَصعُ عن مُ وحدثت:هريُّقال أبو الفضل الز
 عبد اهللا َعني زوجَ ي− اريَزَظور الفْنَم هشام ابنة سيار بن مٌيد بن قيس موىل أٌمح

 .بريُّ ينسب إىل الز− بريُّبن الزا
 أنا أبو , أنا أبو العالء حممد بن عيل, أنا أبو الفضل أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :نيِعَ قال يل حييى بن م:)٨( أنا أيب قال,انَّ أنا أبو أمية األحوص بن املفضل بن غس,بكر حممد بن أمحد
 عنه مالك بن ٰوَ ر.بتَار ثَّيَان بن سَّبَظور بن زْنَ مِ موىل آل,يِّيد بن قيس املكُمح

                                           
 .)٣٢٤( رقم ١٠٧األسامي والكنى ألمحد بن حنبل  )١(

 .ملحق): ب(فوق الكلمة يف  )٢(
َّهو الفالس )٣(  .٣/١٦٩٣انظر موارد ابن عساكر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود ) هـ٢٤٩ت  (َ

 .)س(, وليست يف )ب(تدركة يف هامش  مس, وهي)د( من اللفظة )٤(

 .ملحق): ب(فوق الكلمة يف  )٥(

ن يسار, وهو مفقود, وفيه زيادات أيب الفضل عبيد اهللا ملحمد بن إسحاق ب ))التاريخ((يف كتاب  )٦(
 .١/١٠٣انظر موارد ابن عساكر .  عن شيوخهُّبن سعد الزهريا

 .رسيج): ب(تقرأ يف  )٧(
 .٣/١٦٩٦, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  ))التاريخ((يف كتابه  ) هـ٢٥٦ (تويف )٨(

 
 ]كنيته أبو أمحد[
 
 
 

]اسمه عند الفالس[
 
 
 
 

وعند الزهـري عـن[
 ]حممد بن إسحاق

 
 
 
 
 
 

ترمجته عند املفـضل[
 ]ابن غسان يف تارخيه



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٨٠

 ,عْسِّ الشَمي حديثَّ عنه املقدٰوَ وقد ر. وليس بثقة,ل عمر بن قيسَدْنَأخوه س و,أنس
 ِل موىل ابنةَدْنَ وإنام هو س;ارةَزـَ عمر موىل ف:ًةَّ وقال مر:اريَزـَفقال أبو حفص الف

 .)١(مومْذَ مُل أخوهَدْنَ وس.ي ثقةِّيد بن قيس املكُ وأخوه مح,ارَّيَان بن سَّبَظور بن زْنَم
 ,اَّ أنا أبو احلسن بن السق, أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,نا أبو بكر وجيه بن طاهرأخرب

 سمعت حييى : عباس بن حممد يقولُ سمعت: نا حممد بن يعقوب قال: قااله,وأبو حممد بن بالوي
 :)٢(يقول

 ِّ املكييد األعرجُ وعبد الوارث هو مح,ةَنْيَيُيد األعرج الذي يروي عنه ابن عُمح
 .لَدْنَقال له سُ الذي ي, وهو أخو عمر بن قيس,قرئامل

 .يد بن قيس ثقةُ مح:)٣(وقال يف موضع آخر
 , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,يس يف كتابهْرَّأخربنا أبو الغنائم بن الن

 :زاد أمحد −مد  أنا عبد الوهاب بن حم: قالوا– واللفظ له − وحممد بن عيل ,ارَّواملبارك بن عبد اجلب
 :)٤(, قال أنا حممد بن إسامعيل, أنا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال– وحممد بن احلسن

 من ,يِّ األعرج املك,َّزُ موىل بني أسد بن عبد الع,يد بن قيس أبو صفوانُمح
 . أخو عمر بن قيس,قريش

 أيب األسود ُاه ابنَّنَ ك, والثوري, عنه مالك بن أنسٰوَ ر.ا وعطاءًسمع جماهد
 :ال أبو عبد اهللا ق.اريَزـَار الفَّيَظور بن سْنَ موىل م:نيِعَوقال ابن م .)٥(ريَقُعن بكار بن س

 .هِّمُل أَبِ من ق)٦(]أنا [اهَرُأ
 أنا , أنا أبو سعيد بن محدون, أنا أبو بكر أمحد بن منصور,أخربنا أبو بكر حممد بن العباس

                                           
 .ارة إىل هناية امللحق الذي بدأ يف أول اخلربإش. إىل): ب(, وفوقها يف )د(سقطت اللفظة من ) ١(
 .٢/١٣٧ و) ٤٢٩( رقم ٣/١٠٤ خ ليحيى بن معنيالتاري  )٢(

 .٢/١٣٨و ) ٨٨٢( رقم ٣/١٩٤التاريخ البن معني   )٣(

 .٢/٣٥٢التاريخ الكبري للبخاري   )٤(

 .٤/٣٠٨امل والتاريخ الكبري, واإلك) ب(, واملثبت من  ))سفيان (( )د(يف سفري, و): س(يف  ) ٥(
 .ما بني احلارصتني من التاريخ الكبري  )٦(

 
 
 
 
 
 
ــن[ ــد اب ــه عن ترمجت

 ]معني يف تارخيه
 
 
 
 
 
وعنــد البخــاري يف[

 ]التاريخ الكبري
 



 قيس املكي األعرجُمحيد بن 

 

٢٨١

 :)١(اج يقولَّ بن احلجَ مسلمُت سمع:دان قالْبَي بن عِّمك
 , عنه الثوريٰوَ ر.طاءَا وعً سمع جماهد.يِّيد بن قيس املكُأبو صفوان مح

 .ةَنْيَيُ وابن ع,ومالك
يب بن ِصَ أنا اخل, الوائيل)٢(نرص أنا أبو , عن جعفر بن حييى,ن نارص عىل أيب الفضل بُقرأت

 :)٣( أخربين أيب قال, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,عبد اهللا
 .يِّكَيد بن قيس األعرج مُوان محْفَأبو ص

 : سمعت حييى يقول:ا يقولًشاَّي سمعت ع:أنا حممد بن عيسى قال
 .يد بن قيس ثقةُومح

 أنا أبو القاسم , عن أيب طاهر حممد بن أمحد بن أيب الصقر,قرأت عىل أيب الفضل بن نارص
 أنا أبو برش حممد بن أمحد بن محاد , بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل أنا أبو,افَّهبة اهللا بن إبراهيم الصو

 :)٤(الدواليب قال
 .يِّاملك )٥( يد بن قيسُوان محْفَأبو ص

 نا حممد بن عثامن بن صفوان ,ادَّعيم بن محٌ نا ن,نا حييى بن عثامن بن صالح
 بن أيب صفوان األعرج أخي عمر يد بن قيسُعن مح, حيَمُبن أمية بن خلف اجلا

 .قيس

                                           
 .٥٦ملسلم الكنى واألسامء  ) ١(

 ١٢/٢١٧ واألنساب )ب ( منوالصواب ))نرص((إىل ) س( يف وصححت,  ))منصور(() د(يف  ) ٢(
 .يد اهللا بن سعيد بن حاتم بن أمحد الوائيل السجزيعبأبو نرص وهو 

, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى(( كتابه يف) هـ٣٠٣ت ( هو أمحد بن شعيب )٣(
 ).٢( حاشية ١٤سبق ص

 .٦٦٩ و٢/٦٦٧  للدواليبالكنى واألسامء ) ٤(
ِّاألعرج مكي أنا حممد بن عيسى قال((: وحدها هنا ما نصه) د(زادت *) − (* ) ٥( ًسمعت عياشا : َ ُ

 من الناسخ, واملثبت  وتكرار أنه ختليط ويبدو.))ُسمعت حييى يقول ومحيد بن قيس ثقة: يقول
 .و الكنى للدواليب) ب, س(من 

 
كنيته عند مـسلم يف[

 ]الكنى واألسامء
 
 
 
كنيته عـن النـسائي[

 ]يف األسامء والكنى
 
 
 
 

 

 
ـــــد[ ـــــه عن ترمجت

 ]الدواليب يف الكنى
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٨٢

 أنا أبو الفتح , نرص بن إبراهيم]أ/٢٦٩ [ أنا أبو الفتح, أبو الفتح نرص اهللا بن حممد)١(أخربنا
 نا يزيد بن حممد ,زيْوَ أنا عيل بن إبراهيم بن أمحد اجل, أنا طاهر بن حممد بن سليامن,وبُّيم بن أيَلُس
 :)٢( يقولميَّ القايض حممد بن أمحد بن حممد املقدُ سمعت:بن إياس قالا

 كان عمر , وأخوه عمر بن قيس,يد بن قيسُ هو مح,ي القارئِّيد األعرج املكُمح
 .)٣(لَدْنَب بسَّيلق

 أنا أبو بكر أمحد بن ,ارَّ أنا أبو بكر الصف,أخربنا أبو جعفر حممد بن أيب عيل اهلمداين يف كتابه
 :)٤( أنا حممد بن حممد احلاكم قال,عيل احلافظ

 : ويقال−  من قريشَّٰزُن قيس موىل بني أسد بن عبد العيد بُأبو صفوان مح
 موىل :برييُّب بن عبد اهللا الزَصعُ وقال م.اءَرْفَ موىل ع: ويقال.ارَّيَظور بن سْنَموىل آل م

 بريُّ الزِسب إىل آلُ فن; اهللا بن الزبريِ عبدِ امرأة,اريَزـَظور الفْنَار بن مَّم هاشم بنت سيُأ
 .أخو عمر بن قيس ,يِّ املكُ األعرج−

 . القريشْربَاج جماهد بن جَّ وأبا احلج,)٥(يِرْهِاح الفَبَطاء بن أيب رَسمع أبا حممد ع
 وأبو عبد اهللا سفيان بن سعيد ,و عنه أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحيَر
 أبا عبد اهللا جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب َّ إن: وقال بعضهم.الثوري

 . عنهٰوَب اهلاشمي رطال
 ُ سمعت:يل قالَظْنَ أنا أبو حاتم حممد بن إدريس احل,أخربنا أبو العباس الثقفي

 .فوانَيد األعرج أبو صُمح : بن أسد قالَّعىلُم

                                           
 .كلمة ملحق): ب(فوق الكلمة يف  ) ١(
يف كتابه التاريخ وأسامء ) ٣٠١ت (َّهو حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر, أبو عبد اهللا املقدمي  )٢(

 ).١( ح ٢٢٨صبق وانظر ما س. , وهذا إسناده)٥٧٥ و٥٧٤( رقم ٩٩ِّاملحدثني وكناهم ص

 .إشارة إىل هناية امللحق الذي بدأه يف أول اخلرب. كلمة إىل): ب(فوق الكلمة يف  ) ٣(
ُطبع املوجود منه يف جزء بتحقيق يوسف بن حممد . يف كتابه األسامي والكنى, وهذا إسناده) ٤(

 )يراجع). (١( حاشية ١٦٢الدخيل, املدينة املنورة, انظر ما سبق ص
 .بياض) د(ظة يف حمل اللف ) ٥(

 
 
 
ّترمجته عند املقـدمي[

 ]يف تارخيه
 

 
ترمجته عنـد احلـاكم[

]يف األسامي والكنى
 
 



 قيس املكي األعرجُمحيد بن 

 

٢٨٣

 أنا عبد امللك بن , أنا مسعود بن نارص, أنا حممد بن طاهر,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 :)١(ذي قال أنا أمحد بن حممد الكالبا,احلسن

بري بن ُّ بن الز]بن أيب بكر [ اهللاِ موىل عبد,يد بن قيس أبو صفوان القريشُمح
 .اً سمع جماهد. وهو أخو عمر;ي األعرجِّ املكَّد بن أسد بن عبد العزِويلُام بن خَّالعو
ويف يف ُ ت: قال حممد بن سعد كاتب الواقدي.)٢(َرصْحُ عنه مالك بن أنس يف املٰوَر

 . العباسخالفة أيب
 أنا حممد بن , أنا حممد بن عيل الواسطي,ندارُ أنا ثابت بن ب, أبو الربكات األنامطي)٣(أخربنا

 : نا سفيان قال, نا أمحد بن حنبل,)٤( نا أيب, أنا األحوص بن املفضل,رييِسَأمحد الباب
 عىل َّ وكانوا ال جيتمعون إال− يعني أهل مكة −هم َ وأحسبَأفرضهميد ُكان مح

  وكان قرأ عىل جماهد.عىل ما يقول )٥(... فإذا قال علموا , وكانوا جيتمعون إليه;تهقراء
 .)٦( وعبد اهللا بن كثري−  منهَ أقرأٌ ومل يكن بمكة أحد−

 أنا أبو حممد ; عىل أيب احلسني بن الطيوريً قراءة,أخربنا أبو الفتح نرص اهللا بن حممد
يد َنُ نا إبراهيم بن اجل,نا أبو حممد بن القاسم بن جعفر أه,ويُّيَ عن أيب عمر بن ح,ًاجلوهري قراءة

 :)٧(قال
 .ي ثقةِّيد بن قيس األعرج املكُمح: يد األعرج فقالُني عن محِعَ حييى بن مُسألت

                                           
رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي ) ١(

 .)٢٢٨ (١/١٧٩ ))صحيح البخاري

 ).روجع (»املخترص«: »رجال صحيح البخاري« يف )٢(
 ).كلمة ملحق): ب(فوق الكلمة يف   )٣(

 ).٢( حاشية ٤٨انظر ما سبق ص,  ))التاريخ ((هو املفضل بن غسان يف كتابه  ) ٤(
 اخلطيب البغدادي اخلرب يف املتفق واملفرتق  وساق. بياض بمقدار كلمةالنسخ الثالثكذا يف  ) ٥(

 .))فإذا قال عىل ما يقول((:  ولفظه٧/٣٨٨املزي يف التهذيب و ,وليس فيه هذا الفراغ) ٤٣٣(
 .لحق الذي بدأه يف أول اخلربإشارة إىل هناية امل. إىل: كلمة) ب(بعد هذه الكلمة يف  ) ٦(
 ).٨٤٦ (٤٨١سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني   )٧(

 
 
ـــه يف رجـــال[ ترمجت

صـــحيح البخـــاري
 ]للكالباذي

 
 
 
خربه عنـد املفـضل[

 ]ابن غسان يف تارخيه
 
 
 
 
 

 ]وعند ابن اجلنيد[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٨٤

 .ء وعمر بن قيس ليس بيش:قال.  نعم: قال? أخو عمر بن قيس)١( وهو:قلت
يد بن ُ محَ ذاك: قال?ليد بن خليفةُو عنه خَميد اآلخر الذي رُ فح: ليحيىُقلت

 .)٢(ءم ليس بيشِّ املعلُّطاء القاصَع
  أنا محد بن عبد اهللا إجازةْه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلال

 نا حممد بن ,)٣( أنا أبو حممد بن أيب حاتم: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا احلسني بن س:ح قال
ُّمح  : أبا طالب يقولُ سمعت: بن احلسن قال)٤(هويَ

 .لَدْنَ هو أخو س; ثقة:يد األعرج فقالُ أمحد عن محُسألت
 وابن ,ي ليس به بأسِّ مك,يد بن قيس األعرجُمح : أيب يقولُ وسمعت:)٥(قال

 . منهَّ إيلُّبَيح أحِجَأيب ن
 .يد األعرج ثقةُمح :يقولعة ْرُ أبا زُ وسمعت:)٦(قال

 : وأبو نرص حممد بن احلسن بن البنا قاال, القادر بن حممد بن يوسفُب عبدكتب إيل أبو طال
 نا ,مْهَ نا احلسني بن الف, أنا أمحد بن معروف,ً إجازةهويُّيَ أنا أبو عمر بن ح,أنا أبو حممد اجلوهري

 :)٧(حممد بن سعد قال يف الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة
 وكان , مكةِ أهلَ وكان قارئ;امَّري بن العوبُّيد بن قيس األعرج موىل آل الزُمح

 :د قالْرَيب بن الوَهُ سمعت و: قال)٨(يسَنُنا حممد بن يزيد بن خ . احلديثَ كثري,ًثقة
 َطاء ليلةَ عُ وأتاه; عليه حتى خيتم القرآنُ وجيتمع الناس, يف املسجدُقرأَكان األعرج ي

                                           
 .»سؤاالت ابن اجلنيد«ليس حرف الواو يف  ) ١(
 .هذه الفقرة ليست يف سؤاالت ابن اجلنيد) ٢(

 ).٣/٢٢٧اجلرح والتعديل   )٣(
 ., واجلرح والتعديل)ب, د(, واملثبت من ))حيويه((): س(يف   )٤(

 .٣/٢٢٨عني ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ي ) ٥(

 .٣/٢٢٨ حاتم يف اجلرح والتعديل يعني ابن أيب ) ٦(
 .٨/٤٧البن سعد الطبقات الكبري  ) ٧(
  وكله تصحيف,,))حنيش ((): د(ويف .  احلروف سو الياءبإمهال) س (, ويف))حنيس((): ب (يف ) ٨(

 .٢/٣٤٠كوال  واإلكامل البن ماواملثبت من الطبقات الكبري,

 
 
 
 
 
ترمجتـــه يف اجلـــرح[

 ]والتعديل
 
 
 
 
 
 
 ابـن سـعد يفوعند[

 ]الطبقات الكبري
 
 



 قيس املكي األعرجُمحيد بن 

 

٢٨٥

 . القرآنِمْتَخ
 يعني − همَبَهم وأحسَضَيد األعرج أفرُكان مح :نةْيَيُ وقال سفيان بن ع:)١(قال

 ومل يكن بمكة ,أ عىل جماهدَرَ وكان ق. عىل قراءتهَّ وكانوا ال جيتمعون إال−  مكةَأهل
 .ريِثَ اهللا بن كِ عبدْنِ وم, منهَأَأقر

يمون و املب أنا أ, أنا أبو حممد بن أيب نرص,اينَّتَ أنا عبد العزيز الك,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 :)٢( نا أبو زرعة قال,بن راشدا

 .د الثقاتَحَيد بن قيس أُومح
 أنا رشأ , عن حممد بن عيل بن أمحد بن املبارك,دانْبَ أيب القاسم بن ع]ب/٢٦٩ [قرأت عىل

 نا عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن , أنا حممد بن داود, أنا حممد بن إبراهيم بن حممد,بن نظيفا
 :)٣(خراش قال
 . صدوق, ثقة,يِّن قيس األعرج مكيد بُمح

 : زاد األنامطي− ينَّالِ أنا أبو طاهر الباق:ييل قاالِ الكِّزِ وأبو الع,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 أنا عمر بن , أنا حممد بن أمحد األهوازي, أنا أبو احلسني األصبهاين:ون قاالْريَوأبو الفضل بن خ

 :)٤(قة الثالثة من أهل مكةيف الطب  قال, نا خليفة بن خياط,أمحد
 . مروان بن حممدِ مات يف خالفة,)٥(بريُّ موايل الزْنِ م,يد بن قيس األعرجُمح

 , أنا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا أبو احلسن الس,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٦(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ,نا موسى بن زكريا

 .)٧(يد بن قيس األعرجُ مات مح−  وهي سنة ثالثني− ويف هذه السنة
   أنا أمحد بن حممد , أنا احلسن بن أمحده,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع

 

                                           
 .٨/٤٨يعني ابن سعد يف الطبقات الكبري   )١(

 .١/٥١٣تاريخ أيب زرعة الدمشقي   )٢(

 ).٣( احلاشية ٢٣٤ مل يصل إلينا انظر موارد ابن عساكر وما سبق ص ))التاريخ ((يف كتابه  ) ٣(

 .٢٨٢طبقات خليفة  ) ٤(
 .آل الزبري): ك(يف  ) ٥(
 .٣٩٥تاريخ خليفة  ) ٦(

 .إىل, إشارة إىل هناية امللحق): ب(كلمة يف فوق ال ) ٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
توثيقـــه عنـــد أيب[

 ]يزرعة الدمشق
 
 
 
 ]وعند ابن خراش[
 
 
 

 
تأريخ موتــه عنــد[

 ]خليفة يف الطبقات
 
 ]وعنده يف التاريخ[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٨٦

 :)١( قال يف الطبقة الرابعة, أنا حممد بن سعد, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,بن عمرا
 وكانت , يف خالفة أيب العباسِّويفُ ت,بريُّ موىل ابن الز,يد بن قيس األعرجُمح
 .)٢( وثالثني ومئةٍّ ومات سنة ست,العباس يف سنة اثنتني وثالثني ومئة أيب ُخالفة

ريــضِميد بن حممد بن النَّح)*(  
 يِّبكَلْعَأبو احلسن التميمي الب(*

 .بكَلْعَ مسجد بُإمام
 وأمحد , وأيب صالح حممد بن عبد الرمحن,)٣(*)ريِضَّحدث عن عمه إبراهيم بن الن

 .ىَّفَصُ وحممد بن م, وهشام بن خالد,وميزْخَبن حممد املا
ِرو عنه أبو الرس بعلبكي  ال)٤(وسُّنَحممد بن داود بن عبد الرمحن بن بي َّ

 وأبو عيل ,داينْمَ اهلْرصَ بن ن)٥(وعي وسعيد بن عمرَبَّالر(* وحممد بن سليامن ,الفاريس
 . بن أمحد بن ذكوان البعلبكي)٦(*) وأبو طاهر حممد بن سليامن,حممد بن هارون

                                           
 يفُذكر  ومحيد .)١( حاشية ٨ كام مر يف صً ومل يزل خمطوطا,البن سعد,  ))ريصغالطبقات ال((يف ) ١(

 . الطبقة الثالثة وليس يف الرابعة يفًاملتقدم آنفا ))الطبقات الكبري((
من أول اجلزء الثاين واألربعني بعد املئة عىل الشيخ أيب الفضل ..... بلغت : ما نصه) ب(جاء يف هامش  ) ٢(

وعبد اهللا بن حسان .... عبد املنعم بن عيل بن صدقة احلراين بسامعه من املؤلف وامللحق وباإلجازة 
بن عثامن بن طاهر اإلربيل وكتب حممد بن يوسف بن حممد الربزايل اليمني وأبو حممد عبد العزيز 

من جامع دمشق ... اإلشبييل يوم السبت الثامن عرش من مجاد األوىل سنة ثامن وعرشين وست مئة 
 .حرسها اهللا واحلمد هللا وحده

, وتوضيح املشتبه البن نارص ٢/٣٤٢ وله ذكر يف اإلكامل .٧/١٨١ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )*(
 .٣/٤٦٦الدين 

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(
بالتشديد : , وضبطه بقوله٦٢/٤٣وترمجته يف املجلدة ) ب, د(, واملثبت من »بيوس«): س(يف ) ٤(

  .َّوالباء والنون, كذلك قيده امليداين

 .عمر): س(يف  ) ٥(
 ).د(هام سقط من ما بين*) − (* ) ٦(

تأريخ موته عند ابن[
اتســـعد يف الطبقـــ

 ]الصغري
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 

] عنهأسامء من رو[
 



ِحممد بن النضريُمحيد بن  َّ 

 

٢٨٧

م  أخربين أبو القاسم متا,اً نا عبد العزيز لفظ−  )١( من خطههُونقلت −أنبأنا أبو حممد بن األكفاين 
 إمام )٣(ريِضَّيد بن النُ حدثني أبو احلسن مح, نا أبو عيل حممد بن هارون األنصاري,)٢(بن حممد الرازيا

 , النرصي)٤(انَيْظَح الربيع بن  نا,ويد بن عبد العزيزُ نا س,ريِضَّي إبراهيم بن النِّ حدثني عم,بعلبك
 ,عن احلسن
 إىل السجدة ٰ فلام انتهىٰصه ِ يف منامُه يكتبَّ كأنٰأَ أبا موسى األشعري رَّأن

 ْنَ مُّ فكل;دَجَ سَّ إالٌء ومل يبق يف البيت يش,ُ الدواةِتَرَدب و,دَجَ من يده فسُ القلم)٥(رَدَب
 قال أبو .اًرْجَ هبا أْمِ وأعظ,اًرْزِ هبا وْطُطْحا و,اًبْنَ هبا ذْرِ اغفَّ اللهم:د معه يقولُسجَي

 ,ّيِبَها نَدَجَ سٌدةْجَ س,يا أبا موسى(( : فقال,هُت فأخرب ِّ إىل النبيُتْوَ فغد:موسى
 .)))٦(ْتَّقَكام تر َتيَّرقَ وت,دَجَ كام سَ فسجدت,ةَبْوَدها تْنِ عْتكان

*   *   * 

                                           
 .)س( سقط من  ))من خطه((: قوله ) ١(
 ., وهذا إسناده, ومل أجده فيه بتحقيق جمدي فتحي السيدِّيف كتابه مسند املقلني  )٢(

 .مصادر ترمجتهمن , وهو تصحيف, واملثبت  ))النرض((): د(يف  ) ٣(
 والثقات البن حبان )س(, ويف  ))حطيان((): ب, د(في ف اضطربت مصادر ترمجته يف ضبطه,) ٤(

, واجلرح والتعديل ٣/٢٧٨, ويف ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  ))حيطان((: ٦/٣٠٠
 واملثبت من  ))وحيظانأحظيان  ((: ٣/٤٤٥, ولسان امليزان ٢/٣٩, وميزان االعتدال ٣/٤٥٩

: إذ قال فيه, ٨/٢٩٤خمترص تاريخ دمشق البن منظور , و) ملا تطبع٢٢( املجلدة  التاريخترمجته يف
ْجظيان((: ٣/١١٦٢  للعسكريِّ تصحيفات املحدثنييفو .))باجليم:  ويقالحظيان((  اجليم : وقال ))ِ

كذا قيل باجليم, ((:  عن ابن عبد الواحد ابن عساكر يف ترمجتهقال .فيه مكسورة, وفوق الظاء نقطة
ِّوال أعلم أحدا تابعه عليه, وهو تصحيف من العسكري مصنف التصحيف  . اهـ ))ً

َعجل:  ومعنى بدر هنا.اآلتية ))بدرت ((النسخ الثالث, وكذا أعجمت الكلمة يف كذا  ) ٥( ِ َ وأرسعَ َ. 

 باخلط )ب(ينقل من نسخة الربزايل ) س(, ولعل ناسخ )ب, د(كذا أعجمت العبارة يف )  ٦(
ويف .  ))فتترفيت كام تر ((:  فجاءت هكذا− إذ تعجم فيه القاف بنقطة واحدة من فوقها −املغريب

 .))ترقبت كام ترقب((: ً نقال عن ابن عساكرجامع األحاديث للسيوطيخمترص ابن منظور و

 
 
 
 
 

روايته حلديث النبي[
يف آية السجدة [ 

 



٢٨٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

حغيث بن �صرـــميد بن مالك بن م)*(  
ذي ِقْنُاين املَنِائم الكَأبو الغن,  بن هاشمْرصَذ بن نِنقُذ بن حممد بن مِنقُابن م

 . الدولةِنيِكَمِب بَّامللق
 ونشأ , اآلخرة سنة إحد وتسعني وأربعمئةٰادُر يف التاسع من مجَزْيَلد بشُو

 , وكان حيفظ القرآن, واكتتب يف العسكر,يلة طوًةَّدُ وانتقل إىل دمشق فسكنها م;هبا
 . وعفافٌ وفيه شجاعة,نَ حسٌ وله شعر, قريبةٍةَّدُظه يف مِفَوذكر أنه ح

 :)١(أنشدنا أبو الغنائم لنفسه
 ُانَّكُس ِا يف األرضِاهنَّكُسَكوال ٌلـةِنزَ مِتـادْرُ للمَقِّلـِ جَما بعد
 ُقرانَ أِرْهَّ الدِهم لرصوفُّوكل ٌهَزَنتـُمِرفَّ الط)٢(ِالَجَمـِها لُّفكل

ــَلَإذا ب همِي بنسبتِّدوا منُعَ بْوهم وإن ــالوُمُهـوت ــوانِّدُ ب  ُ إخ
 :ناَدَوأنش

 ُرَطــَ هبــا وٍادـ ملرتــُفــوتَام يَفــ ٍةَ مبهجـِّ من كلْتَ مجعٍوبلدة
 ُرَمـَهـا قِقْفُ من أٍفَرتْشُ مِّوكل ٌقُفـُهـا أِعْبَ من رٍفَشرتُ مِّبكل

, ينِدْ أخي حييى رمحه اهللا وأنا بامرِربةُ إىل تُ واشتقت:ل لنا أبو الغنائمقا
 ]:أ/٢٧٠ [)٣(ُفعملت

ِبالشام يل جدث وجدت بفقـده ِ ْ َ ٌُ َ ََ ِ ُوجدا يكاد القلـب منـه يـذوب ِ َ ُ ُ َ ْ ًَ 
ٌفيه من البأس املهيـب صـواعق ِ َِ ِ ِ َ ُختشى ومـن مـاء الـسامء قليـب ِ ِْ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ 

َفارقت حتى حسن ُْ ُصربي بعدهُ ََ ِ ُوهجرت حتى النوم وهو حبيب ْ َِ َ ُ 
                                           

 ٢/٥٨٨ , معجم األدباء٦/٢٩٧٦ بغية الطلب ,١٣/٢٠٢ترمجته يف الوايف بالوفيات  )*(
 .٥/٣٨١, النجوم الزاهرة ٣/١٢٢٦و

 .٣/١٢٢٧األبيات يف معجم األدباء  ) ١(
 . »بمجال « ):د(يف )  ٢(
 .٢/٥٨٩األبيات يف معجم األدباء   )٣(

 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 

ـــن[ ـــه بمحاس ِّتغني
 ]ًدمشق شعرا

 
 
 
 
شوقه إىل تربة أخيـه[

 ]بدمشق
 
 



ِأيب املخارقُمحيد بن  َ ُ 

 

٢٨٩

 :)١( أخي حييى رمحه اهللاُرتَّ وتذك,نا إىل احلربْجَا وقد خرً شعرُ وعملت:قال
 ِللوقائع ْتَدِّرُايض جَوَ املَوبيض اً سـوارعَمـاحِّرين حييـى الرِّذكُي
ْ ما رؤياه يف العني هبُمِقسُوأ  ِعِ املـسام يفِهِ أوصافْنِ مَبأحسن ًجـةَ
 :)٢( ذلكَبَوجَ أٍ لسببِ يف اخلمرُ وعملت:قال

ْ يف الكأس بني الرشُكادت  صـافيةِّبَّ الـصِدموعـ كـٍوقهوة  ُبِلتهَتِبَّ
ــ ٌ عليها وهي راسـيةُابَبَفو احلْطَي ــَّكأن ــن حتٌةَّضِه ف ــا ذِتَ م ــَه  ُبَه

 :)٢( فيها أيضاُ وعملت:قال
 ِ واليـاقوتِاتـــنَجَ والوِدْرَبالو هاِعاعُ شـُرارـِ امحـَٰرْزَ أٍفةَالُوس
 ِ يف الناسـوتُوتـــا الالهَّفكأهن هاِ بكأسـُريِنـُاقي تَّ مع السْتَجاء
 :)٣(عاتبة صديقُ يف مُ وعملت:قال

ْغـب الُنيَ عـَكُهذا لعمر ينُدِبعـُ يَي منـكِّظَي وحِّأدنو بود َغـب والِنَ  ِنَ
 ِنَ عـىل الـزمًم إبقاءْوَّل بالُرجعت ٍةـا بالئمـــًني يومـــَيتَّخَوـَ تـــْوإن
 ِنَسَاحلـ يب عن رأيك ِّ بالظنَتَّريَغ  عليك فهلٌ موقوفَيِّنَسن ظُوح

 ِّويفُ ت:ذي قالِقْنُحدثني األمري أبو احلارث عبد الرمحن بن حممد بن مرشد امل
مئة بحلب  ِني ومخس وستٍ أربعَ سنة,صف من شعبانِّ النَيد ليلةُولة محَّني الدِكَ مُاألمري
 .غنيَلَعىل ما ب

ارق األزديخَميد بن أبي املُح)*(  
 . بني جلاجُّدَ ج,موالهم الكاتب

                                           
 .٣/١٢٢٦البيتان يف معجم األدباء   )١(

 .٣/١٢٢٧البيتان يف معجم األدباء   )٢(

 .٣/١٢٢٦األبيات يف معجم األدباء   )٣(

 . أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادرمل )*(

 
تذكره ألخيـه وهـو[

 ذاهب إىل احلرب
 
 
 
ـــأس[ ــــفه لك وص

 ]اخلمرة
 

 
 ]وصف آخر هلا[
 
 
 

قولــــه يف معاتبــــة[
 ]صديق

 
 
 ]تأريخ وفاته[



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٩٠

 وذكر أنه كان عىل , أبو احلسني الرازيُهَ ذكر.اً وكان عارف,ندُكان عىل ديوان اجل
يد بن أيب ُاب دمشق محَّتُ ومن ك: ثم قال, يف أيام هشام بن عبد امللكّنُدْرُ األِاجَرَخ
 , بن الوليد دمشق هباُ يزيدَتَّيَ بَ وكان ليلة,)١( بني جلاجُّدَوهو ج, دْ موىل األز,قِارَخُامل
 . الوليدِخذ من أعوانَ فيمن أُذهَخَفأ

ميد بن مسلمح)*(  
  أبو عبد اهللا: ويقال,بيد اهللا القريشُأبو ع

 .داءْرَّ وبالل بن أيب الد,حولْكَ عن مٰوَ ور,)٢(رأ واثلة بن األسقع
 .وبُّ عنه سعيد بن أيب أيٰوَر

 ثم حدثني , احلسن بن سليم وأبو الفضل أمحد بن حممد بن, أبو حممد محزة بن العباسَّكتب إيل
 ه,َدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م,قاينْرِ أنا أبو بكر الباط: أنا أبو الفضل بن سليم قاال,اينَوُتْفَّأبو بكر الل

 عن عبد الكريم ,)٣( أنا أبو سعيد بن يونس, عن أبيهه,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:ح قال
 ,وبُّ أخربين سعيد بن أيب أي,بْهَ نا ابن و,ملة بن حييىْرَ نا ح− يعني ابن سالمة بن عمر −ادي َرُامل

 :يد بن مسلم قالُعن مح
 ٍ يف طاعونٍ ونساءٍ عىل رجالَّ صىل ِّ النبيَ بن األسقع صاحبَ واثلةُرأيت
 .لةْبِ مما ييل القَ والنساء, مما ييل اإلمامَ فجعل الرجال, بالشامَأصاب الناس

 ,يسْرَّأنبأنا أبو الغنائم بن الن

                                           
 .كذا ومل أقف عليه ) ١(

 الثقات البن حبان ,٣/٢٢٩ اجلرح والتعديل ,٢/٣٥٨ التاريخ الكبري للبخاري ترمجته يف )*(
 .٣/٣٠٢  ميزان االعتدال,٦/١٩٠

 ّ, وهو تصحيف, يرده  اخلرب املسند))ويقال أيب عبد اهللا وأيب واثلة بن األسقع(( :النسخ الثالثيف  ) ٢(
 . ))رأ واثلة(( أو  ))رأيت واثلة((لفني بلفظ , وعن ابن عساكر نقله كثري من املؤ بعد قليلاآليت

 وهو ))تاريخ علامء مرص((, يف كتابه ) هـ٣٤٧ت (هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس  )٣(
 .١٨٩, ١/١٨٨مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 
ًكــان كاتبــا يف عهــد[

 ]هشام ويزيد
 
 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]ورووا عنهعنهم 
 
 
 
 
 
الصحايبرؤيته واثلة [

 ]يف طاعون الشام
 
 



 مسلم القريشُمحيد بن 

 

٢٩١

 − وأبو الغنائم , وأبو احلسني,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ
 أنا ,دانْبَ أنا أمحد بن ع:−  وحممد بن احلسن قاال:ونْريَ خُ زاد ابن−  أنا أبو أمحد: قالوا– واللفظ له

 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال,حممد بن سهل
سمع منه . ً وبالالًحوالْكَأ مَ ر,)٢(بو عبد اهللايد بن مسلم القريش الدمشقي أُمح

 .سعيد بن أيب أيوب
يد ُ عن مح, سمع سعيد بن أيب أيوب,بْهَ وُ نا ابن: حممد بن عبيد اهللا)٣(قال يل

. ّمِصُي ويِمْعُ يَءك اليشُّبُ ح:رداءَّ قال أبو الد,داءْرَّ سمع بالل بن أيب الد,بن مسلما
 ]ب/٢٧٠[

 عن بالل بن , سمع أبا بكر بن أيب مريم, نا الوليد:رِنذُبن امل إبراهيم )٤(وقال يل
 . عن النبي , عن أيب الدرداء,أيب الدرداء

دان ْبَي بن عِّ أنا مك,دونَ أنا أبو سعيد بن محئ,رق أنا أبو بكر امل,)٥(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش
 :)٦( سمعت مسلم بن احلجاج يقول:قال

 عنه سعيد بن ٰوَ ر.ً وبالالًحوالْكَ رأ م,يد بن مسلم القريشُد اهللا محيأبو عب
 .أيب أيوب
 أنا , أنا عبيد اهللا بن سعيد, عن أيب الفضل بن احلكاك, عىل أيب الفضل بن نارص)٧(قرأناح 

 :)٨( أخربين أيب قال, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,اخلصيب بن عبد اهللا

                                           
 .٢/٣٥٨ يعني البخاري يف التاريخ الكبري ) ١(

 . ))أبو عبيد اهللا ((): د(يف  ) ٢(
 . يف ترمجة بالل بن أيب الدرداء٢/١٠٧لضمري عائد للبخاري, وقوله يف التاريخ الكبري ا  )٣(

 .املصدر السابق )٤(

 ).٢( حاشية ١٥ُويقال بكرس الشني, انظر يف ضبطه ص  )٥(

 ..١٦٠ملسلم الكنى واألسامء  ) ٦(
 . ))قرأت (( ):د(يف  ) ٧(
, وهو مفقود, ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت  ( النسائيهو أمحد بن شعيب)  ٨(

 ).١( حاشية ١٦انظر ما سبق ص

 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويف الكنى واألسامء[
 ]ملسلم

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٩٢

 . عنه سعيد بن أيب أيوبٰوَ ر,حولْكَ عن م,يد بن مسلم الدمشقيُد اهللا محيبُأبو ع
 , وأبو الفضل بن سليم,ويَلَكتب إيل أبو حممد الع
 , أنا أبو عبد اهللا,قاينْرِ أنا أبو بكر الباط: أنا أبو الفضل قاال,واينُتْفَّثم حدثني أبو بكر الل

 :)١( قال لنا أبو سعيد بن يونس: قالهَدْنَيب عبد اهللا بن م عن أبيه أ, وأنبأين أبو عمرو:ح قال
 قال . حدث عنه سعيد بن أيب أيوب, واثلة بن األسقعٰأَيد بن مسلم رُمح
 : قال أبو سعيد. موىل قريش,ى أبا عبيد اهللاَكنُ ي, هو من أهل دمشق:البخاري

 .الشام إىل مرص فسكنها من )٢(ًةَلِقراه ناُ وأ,ا يف أهل مرصً أعرف له بيتُولعمري لست

برِ كَْ يعدِميد بن مَح)*(  
 أنا جعفر بن حممد بن , أنا متام بن حممد,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :)٣(عة قال يف الطبقة الرابعة من أهل دمشق واألردنْرُ نا أبو ز,جعفر
 ; عىل الديوان وبعلبك عامل عمر بن عبد العزيز,بِرَك ْيِدْعَإسامعيل بن م

 .يدُوأخوه مح

يوف بن حييى احلَـعميد بن مَحوريـج)**(  
 . يف الصوائفٌ له ذكر. البحر يف أيام بني العباسَ ويل غزو,دمشقي

                                           
 ).٣( حاشية ٢٩٠ انظر ما سبق ص مفقود,وهو ))تاريخ علامء مرص (( كتابه يف)  ١(
َّف القطانَالِ خ: من الناسالناقلة) ٢( ُ ُ والناقلة.ُ ِ:قبيلة تنتقل إىل أخر ُ ِ ِنواقل العربو .ٌ َ من انتقل :َ

ِمن قبيلة إىل قبيلة أخر فانتمى إليها َِ  ).ن ق ل(اللسان . ُ
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 ).٦( حاشية ٢٦٩, انظر ما سبق صدمشقي, وهو مفقودطبقات أيب زرعة ال ) ٣(
, ٦/٢٨٧٤, وبغية الطلب ٩/١٨٢, واملنتظم البن اجلوزي ٨/٣٢٠له ذكر يف تاريخ الطربي  )**(

, ١٠/٤٨٧, والبداية والنهاية ٤/٧٩٣, وتاريخ اإلسالم ٦/١٩٦والكامل البن األثري 
 .٣/٢٥٦ن املطلب , ولسان امليزان يف ترمجة احلكم ب٨/٢٠٩وتوضيح املشتبه 

ــامء[ ــه يف األس ترمجت
 ]والكنى للنسائي

 
 
 

ــامء[ ـــاريخ عل ويف ت
 ]مرص البن يونس

 
 
 
 
 
 
 
 
 ]وجز ترمجتهم[
 
 



ِّمنبه بن عثامنُمحيد بن  َ ُ 

 

٢٩٣

َمحنناض بن َيِ حكى عنه القاسم بن حممد بن املعتمر بن ع. عن أبيهٰحكى ْ  بن )١(َ
 .هريُّعوف الز

 أنا أبو حممد بن أيب , أنا عبد العزيز الكتاين: وغريه قالوا,يمأنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراه
 :)٢( نا ابن عائذ قال, أنا أمحد بن إبراهيم,بِقَ أنا أبو القاسم بن أيب الع,نرص

َيلُ ثم و, عىل البحر عبد اهللا بن سعد فويل,ثم ويل عيل بن صالح األردن يد بن ُ محِّ
 .ترمجة احلكم بن املطلبمت له حكاية يف َّ وقد تقد.يوف البحرْعَم

حــنَــميد بن ميخمِه بن عثمان اللَّب)*(  
 .اَصْوَ عنه أبو احلسن بن جٰوَ ر. عن أبيهٰوَر

َّنا عبد العزيز الكتاين, أنا عيل بن حممد الطرباين, أنا عبد اجلبار (*, أخربنا أبو حممد بن األكفاين َّ َ
ْبن حممد اخلوالينا  نا ,ه بن عثامنِّبـَنُ نا أيب م,ميْخَّه بن عثامن اللِّبـَنُيد بن مُ نا مح,مريُ أنا أمحد بن ع,)٣(*)َ

 عمر بن ُ سمعت:الين قالْوَ حدثني سليامن بن داود اخل,ني بن عطاءِضَ عن الو,صدقة بن عبد اهللا
 ,دَك وبني أبيك فيه أحَ ليس بينٍني بحديثْثِّ حد:عبد العزيز يقول أليب بردة بن أيب موسى األشعري

 : قال رسول اهللا : أيب يقولُ سمعت,مَعَ ن: فقال. فيه أحد اهللا ِ وبني رسولَوال بني أبيك
م ُام عذاهبَّ إن, القيامةَ عليها يومَ ال عذاب,كةَبارُ مٌسةَّ مقدٌحومةْرَة مَّمُتي أَّمُ أَّإن((

 .))نَتِبينهم يف الدنيا بالف
                                           

, واإلكامل )ب(وكله تصحيف واملثبت من  ))محنق((أو  ))محتن((): د(, ويف  ))محيق((): س(يف   )١(
َ, ومحنن هو أخو عبد الرمحن بن عوف٢/٥١٤ و١/٤٦٣ , وتبصري املنتبه٢/٥٣٤ ْ ترمجته انظر . َ

 .١٤/٣٨٩ ; وترمجة القاسم يف تاريخ مدينة السالم٢/١٢٦يف اإلصابة 

, وهو الصوائفه املغازي والفتوح ويف كتاب )٢٣٢ت  (و حممد بن عائذ الدمشقي الكاتبه) ٢(
ابن عساكر  استخرجه من تاريخ ,٢٦٠, ١/٢٥٩, انظر طرقه يف موارد ابن عساكر مفقود
 .»االنرتنت«عىل الشابكة نرشه و,  سليامن بن عبد اهللا السويكتالدكتور

 .وملا تطبع) ٦٩(ادر, وألبيه ترمجة يف املجلدة مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مص )*(

ْواخلرب يف تاريخ داريا لعبد اجلبار اخلوالين ). س, ك(ما بينهام سقط من *) − (*)  ٣( َ , وفيه ٨٣, ٨٢َّ
 . ))أمحد(( إىل  ))محيد((َتصحف 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 

]خربه عند ابن عائذ[
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 
 
 
ـــديث[ ـــه حل روايتـ
 ].»أمتي مرحومة«
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٢٩٤

 نا أبو , أنا عبد الوهاب الكاليب,اتَرُ أنا أبو القاسم بن الف,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 حدثني أبو ,قة بن عبد اهللاَدَ نا ص, نا أيب,خميَّه بن عثامن اللِّبـَنُيد بن مُ نا مح,صاْوَاحلسن بن ج

 :ثني أبو مالك األشعري قال حد, حدثني أبو صالح األشعري,اينَعْنَّب راشد بن داود الصَّهلُامل
ِ يف رس اهللا ُ رسولناَثَعَب ْ فرس: قال.اصَّقَ بن أيب وَر علينا سعدَّمَ وأٍةَّيَ نا ِ
 ُريدُ أ: فقال?ريدُ أين ت: لهُ فقلت,هَتَّ دابَجَ فأرسٌ فقام رجل,ًالِنزَنا مْلَحتى نز

 , موسى األشعري فأتينا أبا.ناَ صاحبَ حتى تسألْلَ ال تفع: لهُ فقلت.)١(فَّعلَتَأ
 ما ْرُ انظ: قال. ال: قال? إىل أهلكَعِرجَريد أن تُك تَّ لعل: فقال,فذكرنا ذلك له

 ,ا ثم جاءً ثالثَ فغاب, فانطلق]أ/٢٧١[:  قال.اً راشدِضْ فام: قال. ال: قال.تقول
 . نعم: قال. ما تقولْ انظر: قال. ال: قال?كَ أهلَك أتيتَّ لعل:فقال له أبو موسى

 . يف النارَ وأقبلت, يف النارَ وقعدت,كِ إىل أهلِ يف النارَك رستَّ فإن:موسىقال أبو 
  .ْلِاستقب

خميميد بن �صر اللَّح)*(  
  .ى يف قتلهَ وسع,له ذكر فيمن خرج عىل الوليد بن يزيد بن عبد امللك, دمشقي

  .)٢(هُم ذكرَّ تقد.هَ بيعتَ ليأخذَ إىل مروانُ الوليد من قبلُهَهَّوكان وج

د بن هشامميح)**(  
 اينَارَّيس الدْنَأبو هشام الع

 عنه حممد بن جعفر بن حممد بن هشام بن ٰوَ ر.اراينَّ عن أيب سليامن الدٰكىَح
                                           

 .أتقلف): ب(تقرأ يف  ) ١(
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 وخرب توجيه الوليد له إىل مروان ليأخذ بيعته يف املجلدة .مجة أصبغ بن ذؤالةذكره يف تر  )٢(
 . يف ترمجة عامرة بن عمرو بن أيب كلثم٥٢/٧٤

 .٦/٥٤٢ترمجته يف تاريخ اإلسالم  )**(

 
 
 
روايته حلديث رسية[

 ]سعد بن أيب وقاص
 
 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 



ْهشام أبو هشام العنيسُمحيد بن  َ 

 

٢٩٥

  .يِارَوَ وعبد اهللا بن أمحد بن أيب احل,واحلسن بن حبيب, )١(سَّالَم
 أنا ,ق الطرباينْوَن ط أنا عيل بن حممد ب,اينَّتَ نا عبد العزيز الك,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

  :يد بن هشام أبو هشام قالُ نا مح,سَّالَ نا حممد بن جعفر بن م,)٢(الينْوَار بن حممد اخلَّعبد اجلب
 وقد ? عليناُدِّشدُ تَمـِ ل,ّمَ يا ع:ةَّيِطَقلت أليب سليامن عبد الرمحن بن أمحد بن ع

 اهللا ِطوا من رمحةَنْقَ ال تْمِهِا عىل أنفسوُفَ الذين أرسَيِيا عباد : يف كتابهَّ وجلَّقال اهللا عز
ِ مجَ الذنوبُرِفْغَ اهللا يَّإن وا إىل ُيبِنَوأ ُ فقرأت. اقرأ:قال. ]٥٣: الزمر[يمِحَّ الرُورُفَ الغَوُ هُهَّا إنًيعَ
 .ْأَ اقر:قال ثم. ]٥٤: الزمر[ونَرصْنُ ال تَّمُث(* ُابَذَ العُمُكَيِتْأَ يْ أنِلْبَ قْنِ مُهَوا لُمِكم وأسلِّبَر

ُواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ُفقرأت َ َ َ ْ ْ ِّ ْ ْ َ ْ ُ ََ ْ َْ َ َُ ْ َ ْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ َ ُ َِ ِ ِ ْ ًبغتة  )٣(*)َِّ َ ْ َ
َوأنتم ال تشعرون ُ ُْ َْ َ ُ َْ َ َن تقول نفس يا حرستَ أ َ ََ ْ َ َ ٌ ْ ُ َ عىل ٰىَْ ِما فرطت يف جنب اهللاَِ ْ َ ِ ُ ْ ََّ ِ وإَ ُن كنت َ ْ ُ ْ

ِمل َن الساخرينَ َِ ِ َّ  *)ََّأو تقول لو أن اهللا َُ َْ َْ َ َ هدَ ُاين لكنت من املَ َ ِ ُ ْ ُ َ ِتقنيـِ َّ (*)٤(   َأو تقول حني تر َ ََ ِ َ ُ ْ َ
َّالعذاب لو أن ََ ْ َ ََ ُ يل كرة فأكون من املْ َ ِ َ َُ ََ ً َّ َحسننيِ ِ ِ ْ]٥٨ −٥٥: الزمر[.  
َبىل قد جاءتك ما يتلو هذا ُا ثم قرأتً أيامُفأقمت ْ َْ َ ََ َيايت فكذبت هبا واستكربت  آَ َْ َ ْ َْ ََ َ ْ َِ َّ َ ِ

ِوكنت من الكافرين ِ َِ ْ َ ََ ْ ُ]قد قال اهللا تعاىل,ّمَ يا ع)٥(: فقلت له]٥٩: الزمر : َبىل قد جاءتك آ ْ َْ َ ََ ِيايت َ َ
ِفكذبت هبا واستكربت وكنت من الكافرين ِ َِ ْ َْ َ َ َ َْ َ َْ ُ ْ َ ْ ََ ِ َّ َ,بآياتْبِّذَكُ فأنا بحمد اهللا ونعمته مل أ  

 – يعني رأيس − َحَسَم ف. وما أنا من الكافرين,هِعن عبادت ُتستكربا وال ,ِّيبَ راهللا
  .ْهُجْ وارُهْفَ اهللا تعاىل وخِقَّ ات,نيُ يا ب:وقال

 ٌأ رجلَ قر:اين قالَارَّيد بن هشام الدُ محُ سمعت:يب قالِبَ ونا احلسن بن ح:قال
َهل أتى عىل اإلنسعىل أيب سليامن سورة  ْ َِ ْ َْ َ َ ًان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكوراَ َُ َْ ً ٌْ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ َّ ِ ِ ِ, 

ًوجزاهم بام صربوا جنة وحريراع ِضْوَغ هذا املَلَفلام ب ُ َ َ ِْ َ َ َ َ َ ًَ َّ ِ ُ َ]فقال أبو سليامن: قال]١٢: اإلنسان : 
  . الشهوات يف دار الدنياِكْرَوا عىل تَربَبام ص

                                           
 .٦١/٢٣٤ترجم له املؤلف يف املجلدة ) ١(

 .١٢٠ − ١١٨تاريخ داريا  ) ٢(

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(

 .وفيها املهتدين بدل املتقني) س(, وهو من )ب, د(ما بينهام سقط من  *)− * () ٤(

 ).د(يف ) له(ليست  ) ٥(

 
 
 
]خربه يف تاريخ داريا[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٢٩٦

  :)١(ام لبعضهميد بن هشُنا محَدَ وأنش:يبِبَقال احلسن بن ح
ــل ــم قتي ــشهوةٍك ــريٍ ل  ِجلميل اَالفِهي خَتْشُ للمّفُأ ٍ وأس

 ِ الطويـلِ يف الـبالءِيهِقْلُوتَل ْلُّالـذهُثِورُ تِهوات اإلنسانَش
 :كود بن أيب نرص قالْطَل بن مِقاتُي مِّدَ أنا ج,أخربنا أبو القاسم نرص بن أمحد بن مقاتل

 : عبد الرمحن بن عمر يقولُ سمعت:)٢(ن إبراهيم املقرئ يقول أبا عيل احلسن بن عيل بُسمعت
 :يب يقولِبَ احلسن بن حُسمعت

َوجزاهم بام  :اينَارَّ عند أيب سليامن الدٌ قرأ رجل:يد بن هشام يقولُسمعت مح ِْ ُ َ َ َ
ًصربوا جنة وحريرا ُ َِ َ َ َ ًَ َّ]نياُّلد يف اِك الشهواتْرَ بام صربوا عىل تي واهللاِإ : فقال]١٢: اإلنسان. 

  :يد ُنا محَدَ وأنش:قال
ــل ــم قتي ــشهوةٍك ــريٍ ل  ِجلميـلالف اِ خٍهَتْشُممنَّفُأ ٍ وأس

 ِ الطويـلِ يف الـبالءِيهِقْلُوتَل ْلُّالـذهُثِورُ تِهوات اإلنسانَش
  

*   *   *  
  

                                           
 .املنتحل للثعالبي من غري عزو لقائل, و١٢٠ تاريخ داريا  يف ضمن اخلربالبيتان ) ١(

يف كتابه املواعظ ) ٤٤٦ت (هو أبو عيل احلسن بن عيل بن إبراهيم بن يزداد األهوازي   )٢(
 .٣/١٩٧٦ موارد ابن عساكر  إسناده يفلرقائق, وهو مفقود, انظروا

 ]إنشاده الشعر[
 
 
 
 
 
 مــناخلرب السـابق[

 ]طريق األهوازي
 
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٢٩٧
  

  حنش] ذكر من امسه[
ــحنبن عمرو بن ح نظلةش بن عبد ا)*(  
ْابن هن  اينَعْنَّ الص)١(يِئَبَّين السِدْشِأبو ر, رِبة بن عبد اهللا بن ثامَلْعَان بن ثَنـَد بن قَ

 . بن أيب طالبَّب عيلِحَ ص, دمشقِمن صنعاء
 وأيب ,ن ثابتيفع بَوُ ور,بيدُالة بن عَضَ وف, عباس]ب/٢٧١[  عن ابنٰوَور

 . وأيب سعيد,هريرة
يب بن ِبَزوق حْرَ وأبو م,اجَّ وقيس بن احلج,شَنَ عنه ابنه احلارث بن حٰوَر
ِوىل جتَالشهيد م  وخالد بن ,ريِافَعَ وعامر بن حييى امل,يِئَبَّبرية السُ وعبد اهللا بن ه,يبُ

ار بن عبد َّ وسي,عامرمان بن َالَ واحلارث بن يزيد بن س,ح أبو كثريَالُ واجل,مرانِأيب ع
 وعبد العزيز بن صالح ,يميَّة التَبْعَّ وعبد العزيز بن أيب الص,ليمُ وربيعة بن س,الرمحن

 .موىل بني أمية
 .ةَيِيقِرْكن إفَ وس,وغزا املغرب

                                           
 عرفة والتاريخ, امل٣/٩٩, التاريخ الكبري للبخاري ٨/٩٦ ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد )*(

, ٢/٢٤١, الروض األنف ٣/٢٩١, اجلرح والتعديل ١٣٦ الثقات للعجيل, معرفة ٢/٥٣٠
 اإلكامل ,١/١٤٨ تاريخ العلامء والرواة باألندلس البن الفريض ,٤/١٨٤الثقات البن حبان 

 , طبقات الفقهاء للشريازي١٨٩, جذوة املقتبس للحميدي ٤/٥٣٣ و١/٥٥١البن ماكوال 
 , املعجب يف تلخيص أخبار املغرب للمراكيش٦/٢٩٨٣  بغية الطلب,٢٦٣لتمس  بغية امل,٧٤
, ٧/٤٢٩, هتذيب الكامل ٨/٩٣  األنساب للسمعاين,٩٠  البن القيرساين األنساب املتفقة,١٤

 , شذرات الذهب٨, ٣/٧ , نفح الطيب٢٢٠ , تقريب التهذيب١/٥٠٣ هتذيب التهذيب
 .٢/٢٨٦, األعالم للزركيل ١/٤٠٤

ِالسبإي ((: مصادر الضبط هكذا األصول وسمت يفُر  )١( َ ً, وأثبت رسمها عىل نربة تبعا لقواعد  ))َّ ُّ
 . يف سائر الرتمجةالنطق واإلمالء

 
 
 
 
 ]نسبه[
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم
 

] عنهأسامء من رو[



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٢٩٨

 أنا أبو , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,أخربنا أبو الوفاء عبد الواحد بن محد بن عبد الواحد
 أخربين عمرو بن ,بْهَ أنا عبد اهللا بن و,)١(لة بن حييىَمْرَ نا ح,تيبةُأنا أبو العباس بن ق ,بكر بن املقرئ

 :ش بن عبد اهللا قالَنَ عن ح, عن عامر بن حييى,احلارث
 ٌقِرَ ووٌبَهَ فيها ذٌدةَالِ يل وألصحايب قْتَ فطار,بيد يف غزوةُالة بن عَضَا مع فَّنُك

الة َضَ فَ حتى أسأل: فقلت: قال. فيهاَكْبِ منا نقارهاِ اشرت: فقال يل أصحايب,هرْوَوج
 وقد ,رَهْوَ وجٌقِرَ ووٌبَفيها ذه ٌدةَالِ يل وألصحايب قْتَ طار:ه فقلتُ فأتيت;بيدُبن عا
 ْلَ واجع,ةَّفِه يف كْلَها فاجعَبَهَ ذْعِ انز: قال?َرَ فكيف ت,بوين فيهاِقارُين أن يودَعَو
 كان ْنَم((:  يقول اهللا َ رسولُ فإين سمعت,لْثِ بمًالْثِ مَّ إالّنَذُ ثم ال تأخ,ةَّفِك يف كَبَذه
  .)) بمثلًالْثِ مَّ إالَّنَذُر فال يأخِ اآلخِ باهللا واليومُنِيؤم

 ,ة بن عبد الرمحنَّرُ عن ق,بْهَ عن ابن و, عن أيب الطاهر)٢(أخرجه مسلم
 .وعمرو بن احلارث

 أنا أبو احلسن بن أيب :بن أمحد بن منصور قاال وعيل , أبو احلسن عيل بن املسلمُوأخربناه
أنا عمرو بن , بن وهبا نا ,بْرَ بن حُّ نا عيل,)٣(ائطيَرَ أنا أبو بكر اخل,ي أبو بكرِّدَ أنا ج,يدِدَاحل

 :ش بن عبد اهللا قالَنَ عن ح, عن عامر بن حييى,يعةِهـَ وعبد اهللا بن ل,ة بن عبد الرمحنَّرُ وق,احلارث
 ٌّزَ وخٌوهرَ فيها جٌدةَالِ يل وألصحايب قْتَ فطار,وْزَيف غ(*بيد ُلة بن عاَضَا مع فَّنُك

ه ُفسألت, )٤(*)بيدُ بن عَضالةَ حتى أسأل ف: فقلت.َكْبِا نقارَّها منِ اشرت: فقالوا,بَوذه
هللا  اَ رسولُ فإين سمعت,لْثِمِ بًالْثِ مَّ إالَّنَ ثم ال تأخذ,ةَّفِ يف كُهْلَها فاجعَبَ ذهْعِ انز:فقال
لْثِمِ بًالْثِ مَّ إالَّنَذُر فال يأخِ كان يؤمن باهللا واليوم اآلخْنَم ((:  يقول((. 

                                           
أحاديث حرملة بن ((, يف كتابه )٢٤٣ت (هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا, أبو حفص التجيبي   )١(

 .٧٧٣, ٢/٧٧٢عساكر  موارد ابن  يف إسناده طباق, وهو مفقود, انظر ))حييى

 . وذهبباب بيع القالدة فيها خرز) ١٥٩١(صحيح مسلم رقم  ) ٢(
قمع احلرص ((يف كتابه ) ٣٢٥ت (هو أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل اخلرائطي   )٣(

 .١٩٥١, ٣/١٩٥٠, وهو مفقود, انظر طباق إسناده يف موارد ابن عساكر  ))بالقناعة

 ).د(من ما بينهام سقط *) − (* ) ٤(

 
 
 
روايته حلـديث بيـع[

الـذهب مـن طريـق
 ]حرملة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابق مـنـاخلرب الـس[

 ]طريق اخلرائطي
 
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٢٩٩

 أنا عبد اهللا , أنا عيسى بن عيل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,وأخربناه أبو القاسم بن السمرقندي
ين سعيد بن يزيد أبو  أخرب, نا عبد اهللا بن املبارك: وداود بن عمرو قاال,يِّدَ حدثني ج,)١(بن حممدا

 :بيد قالُ عِالة بنَضَ عن ف,شَنَ عن ح,مرانِ حدثني خالد بن أيب ع,شجاع
أو  − ِ بسبعةٌا رجلَهَ فابتاع,قةَّعلُ مٌزَرَدة فيها خَالِ بقَربْيَ خَ عام اهللا ُيت رسولُأ
 ُ إنام أردت: فقال الرجل.)) بينه وبينهَزـِّيَمـُ حتى ت,ال((:  ُّ فقال النبي, دنانري− ِتسعة

 . بينهامَزـَّيَه حتى مَّدَ فر.)) بينهامَزـِّيَمـُ حتى ت,ال(( : فقال.احلجارة
 هذا احلديث هو أبو ٰوَ وسعيد بن يزيد الذي ر:)٢(ويَغَقال أبو القاسم الب

 وليس هو سعيد بن يزيد , املباركُ وابن, بن سعدُثْيَ عنه لٰوَ ر;شجاع املرصي ثقة
 عن ٰوَش الذي رَنَ وح.ا ثقةً وسعيد بن يزيد البرصي أيض;يمة البرصَلْسَمو بأ

 . وقد أدرك فضالة,ش بن عبد اهللا الصنعاينَنَبيد هذا احلديث هو حُفضالة بن ع
 ومسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وأيب ,)٣(يعِنَأخرجه أبو داود عن أمحد بن م

 .)٤(كريب عن ابن املبارك
 وأبو ,)٦( حممود بن الفضل بن حممود)٥(وأبو نرص(* ,بارككتب إيل أبو بكر عبد الوهاب بن امل

 أنا : قالوا,)٨( وأبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد,)٧(*)الفضل عبد امللك بن عيل بن عبد امللك
 , بن عبد اجلبار الصرييف)٩(املبارك

                                           
 ورقة يف املكتبة ٢٢٧منه  ))معجم الصحابة(( يف كتابه ) هـ٣١٧ت ( هو أبو القاسم البغوي  )١(

 .١٦١٦, ٣/١٦١٥العامة بالرباط, انظر موارد ابن عساكر 

 .يف كتابه املذكور يف احلاشية السابقة ) ٢(
 .باب يف حلية السيف تباع) ٣٣٥١(سنن أيب داود رقم  ) ٣(

 . وذهبباب بيع القالدة فيها خرز) ١٥٩١(رقم صحيح مسلم  ) ٤(
 . »وابن نرص«): د(يف  ) ٥(
 . ))حممد ((): د (يف) ٦(
 ).س(وهو غري واضح, وهو واضح يف ) ب(ما بينهام مستدرك يف هامش *) −(*) ٧(

 ).د(غري مكررة يف  ))بن أمحد ((قوله  ) ٨(
 . ))أنا أبو املبارك ((): د(يف  ) ٩(

 
 
 
 
 

اخلرب الـسـابق مـن[
 ]طريق البغوي

 



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٣٠٠

أنا احلسن بن , ار عن أيب احلسني املبارك بن عبد اجلب,وقرأت عىل أيب الفتح نرص اهللا بن حممد
بي َكْوَب الكِّ عىل أيب الطيُ قرأت:از قالَّوية اخلزُّيَ عن أيب عمر حممد بن العباس بن ح,ازيَريِّعيل الش

 :−   وأنا أسمع)٢(هو ابن معني − قال حييى : قال)١( وإبراهيم بن اجلنيد]أ/٢٧٢[ وهو حممد بن القاسم
 ,عاينْنَّث الصَ وأبو األشع,بن داود منها راشد , الشامَٰرُعاء هذه قرية من قْنَص

 ألين ال أعرف ,ًا خرج من الشام قديامًشَنَ حَّ أنُحسبَ أ,نَعاء اليمْنَش ليس من صَنَوح
 . واهللا أعلم. وإنام يروي عنه املرصيون,ني عنه روايةِّللشامي

ا أبو  أن, أنا عمر بن عبيد اهللا بن عمر بن عيل بن حممد,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 أنا أبو عيل احلسن بن حممد بن ,الواحد بن حممد بن عثامن بن إبراهيم بن سنبك القاسم عبد

 عيل بن املديني ُ سمعت: أنا إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل قال,موسى بن إسحاق األنصاري
 :)٣(يقول

 ,اينَعْنَّش بن عيل الصَنَ هذا ح− بيدُضالة بن عَ عن فٰوَيعني الذي ر −ش َنَح
 .عاين منهاْنَّ وأبو األشعث الص,عاءْنَ هبا قرية يقال هلا ص,صنعاء الشام
ش بن ربيعة َنَ وال ح,اين صاحب عيلَنِر الكِعتمُش بن املَنَ وليس هذا ح:قال
 .يميَّش صاحب التَنَ وال ح,سوفُ الكَ صالةٍّ عيلَ خلفَّالذي صىل

 أنا طاهر بن ,ليم بن أيوبُ أنا س,)٤(يم أنا نرص بن إبراه,أخربنا أبو الفتح نرص اهللا بن حممد
 :)٥(مي يقولَّقدُ حممد بن أمحد املُ سمعت: نا يزيد بن حممد قال, نا عيل بن إبراهيم,حممد

                                           
 . ))ا إبراهيم بن اجلنيدن ((): د(يف  ) ١(
 .١/١٣٩اخلرب يف معرفة الرجال البن معني بعض و ,))حييى بن معني ((): د(يف   )٢(

ِهو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن جعفر السعدي املعروف بابن املديني  )٣( العلل «يف كتابه )  هـ٢٣٤ت (َ
 .١٦٧٧, ٣/١٦٧٦كر انظر موارد ابن عسا. , وهو مفقود, وهذا إسناده»ومعرفة الرجال

 يف جملس من جمالسه, وهو خمطوط, انظر ) هـ٤٩٠ت  (هو نرص بن إبراهيم بن نرص املقديس )٤(
 .ِّترجم له املصنف يف حرف النون. ٢/١٤٨٦موارد ابن عساكر 

) ١( ح ٢٢٨ وانظر ما سبق ص.)٦٢٣( رقم ١٠٦ ))ّالتاريخ وأسامء املحدثني وكناهم((يف كتابه  )٥(
 ).٢( ح ٢٨٢وص

 
 
 
 
 معنيابنترمجته عند [

 ]الرجاليف معرفة 
 
 
 
 
 
وعنـــد عـــيل بــــن[

 ] العللاملديني يف
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٣٠١

 أبو األشعث )١(ن التي فيهاَ ليس صنعاء اليم,اء الشامَعْنَعاين صْنَّش الصَنَح
 .اينَعْنَّالص

 ,و الفضل أمحد بن حممد بن احلسن وأب,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس بن عيل
 : أنا أبو الفضل قاال,اينَوُتْفَّوحدثني أبو بكر الل

 نا عيل بن احلسن بن ,)٢( أنا أبو سعيد بن يونسه,َدْنَ نا أبو عبد اهللا بن م,قاينْرِأنا أبو بكر الباط
ْ نا أمحد بن عمرو بن رس,يدَدُق َ حدثني عبد الرمحن بن رش, أنا ابن وهب,حَ ن قيس بن  ع,يحُ

 ,شَنَ عن ح,اجَّاحلج
 ,باحْصِقد املْوَ من الليل أَ وأراد الصالة,هِشائه وحوائجَغ من عَرَأنه كان إذا ف

ا يف آية َايَعَ وإذا ت,اس استنرش املاءَعُّد النَجَ فكان إذا و, فيه ماءً وإناء,فَصحُب املَّوقر
 .فَصحُ يف املَنظر

 حدثني ,بْهَ نا ابن و, أنه حدثه,يِّدَ عن ج, حدثني أيب, ونا أبو سعيد:قال
 .ينِدْشِ يا أبا ر: قيل له,شَنَعن ح ,اجَّ عن قيس بن احلج,ليبُعبد اهللا بن ك
 ,ريَفُ نا عبيد اهللا بن سعيد بن ع,ازيَّ نا أسامة بن عيل الر, ونا أبو سعيد:قال

 عن ,نار بن عبد الرمحَّ عن سي,يطِشَ عن إبراهيم بن ن,ينِدْشِرأيب, حدثني حدثني 
 أطعموا , أطعموا السائل:يح بأهلهِصَم مل يزل يِستطعُ مٌ أنه كان إذا جاءه سائل,شَنَح

 .طعمُ حتى ي;السائل
أنا ,  أنا يوسف بن رباح بن عيل, أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 سمعت حييى بن :)٣(صالح قال نا معاوية بن , نا حممد بن أمحد بن محاد,أمحد بن حممد بن إسامعيل
 :معني يقول يف تسمية أهل مرص

                                           
 . ))منها((:  ))التاريخ وأسامء املحدثني وكناهم((يف كتاب  )١(

, ٣ ح٢٩٠انظر ص ))تاريخ علامء مرص(( عبد الرمحن بن أمحد بن يونس, يف كتابه هو أبو سعيد) ٢(
 .١٨٩, ١/١٨٨موارد ابن عساكر و

. اده وهو مفقود, وهذا إسن,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني«يف كتابه  )٣(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

 
ّترمجته عند املقـدمي[

 ]يف تارخيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خـــربه عنــد ابــن[

يونس يف تاريخ علامء
 ]مرص

 



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٣٠٢

 .ش الصنعاينَنَح
ش بن عبد اهللا َنَ أهل اليمن حِ ليس يف السامع يف تسمية:وقال يف موضع آخر

 .عاين نزل مرصْنَّالص
  أنا أمحد بن, أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّ اللبكرأخربنا أبو 

 : قال يف الطبقة الثانية من أهل اليمن,)١( نا حممد بن سعد, نا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد بن عمر
 ٰوَ ور.)٢( ونزل مرص ومات هبا, وكان من األبناء,عاينْنَّش بن عبد اهللا الصَنَح

 .عنه املرصيون
 :)٣( اهللا ِوقال يف الطبقة األوىل من أهل مرص بعد أصحاب رسول

 .ئة مات سنة م: قال الواقدي.عاينْنَّ الصبد اهللاش بن عَنَح
املبارك بن عبد و , أنا أمحد بن احلسن, وحدثنا أبو الفضل البغدادي,أنبأنا أبو الغنائم الكويف

  − وأبو احلسني األصبهاين:زاد أمحد − أنا أبو أمحد : قالوا– واللفظ له − وحممد بن عيل الكويف ,اجلبار
 :)٤( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,انَدْبَ أنا أمحد بن ع:قاال

ش َنَ ح:ابَبُوقال زيد بن ح )٥(اًعِفْيَوُالة ورَضَ سمع ف,ّيِئَبَّش بن عبد اهللا السَنَح
 وخالد ,حَالُ وج, وأبو مرزوق,اجَّ عنه قيس بن احلجٰوَ ر; عن ابن عباس;بن عيلا
 .اينَعْنَّني الصِّ يف املرصيُّعدُ ي.بن أيب عمرانا

 عن أخيه قيس بن ,اجَّ عن عبد األعىل بن احلج,بْهَ نا ابن و:وقال ابن عيسى
ى اهللا َقْلَ أن تَ استطعتِ إن: أن ابن عباس قال له,ش بن عبد اهللاَنَ عن ح,اجَّاحلج
  .ّيَفُ أو ش, عن ابن عباس]ب/٢٧٢[. ْلَه حديد فافعُتَيْلِ حَكُوسيف

                                           
, وقد أورد ابن سعد )١( حاشية ٦ كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده, انظر ما مىض ص)١(

 . وجعله يف الطبقة األوىل بعد الصحابة٨/٩٦ كتاب الطبقات الكبري ًاخلرب أيضا يف

 .))ّثم حتول فنزل مرص((: عبارة الطبقات )٢(

 . كتاب الطبقات الكبري بتحقيق عيل حممد عمر الطبقة املذكورة من يفليس قول ابن سعد هذا) ٣(

 .٣/٩٩التاريخ الكبري للبخاري  )٤(
 .واملثبت من التاريخ الكبري ))ورويفع((:  الثالثيف النسخ )٥(

 
خــربه عنــد معاويــة[

]ابن صالح يف تارخيه
 
 
 
 
طبقـاتالترمجته يف [

 ]بن سعدالصغري ال
 
 
 
 
 
 
وعنــد البخــاري يف[

 ]التاريخ الكبري
 
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٣٠٣

 نا جعفر بن حممد بن , أنا متام بن حممد,اينَّتَبد العزيز الك نا ع,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 : الشامِيا من تابعي أهلْلُ الطبقة العِيلَ ت, قدمٍقةَ قال يف طب,)١(ةَعْرُ نا أبو ز,جعفر

 هل : فسألهِّنُدْرُمي باألَلْيَّ الدُه ابنَيِقَ ل,عاين من أصحاب كعبْنَّش الصَنَح
 ?ْرشِ يا أبا بُزرعَن

 أنا ,اءَّ عن أيب عبد اهللا بن املبارك الفر,دانْبَ بن احلسني بن عِرضَ أيب القاسم اخل عىلُقرأت
 )٢(اشَرِ نا أبو حممد بن خ, أنا حممد بن حممد بن داود, أنا حممد بن إبراهيم بن حممد,يفِظَرشأ بن ن

 :)٣(قال
 ٰوَ ور, حدث عنه مجاعة, من أهل مرص,عاينْنَّش الصَنَالة هو حَضَش بن فَنَح

 .يِرْدُ واخل, وابن عباس,الةَضَعن ف
 .)٤(الةَضَ عن ف: وصوابه,كذا فيه

 ,ليم يف كتابيهامُ وأبو الفضل بن س,أخربنا أبو حممد محزة بن العباس
 أنا أبو ,اينَقْرِ أنا أبو بكر الباط:ليم قاالُ أنا أبو الفضل بن س,وحدثني أبو بكر حممد بن شجاع

 :)٥( سعيد بن يونس قال أنا أبوه,َدْنَعبد اهللا بن م
ْلة بن هنَظْنَش بن عبد اهللا بن عمرو بن حَنَح  بن ثعلبة بن عبد اهللا بن )٦(انَنَد بن قَ
 , بن أيب طالب بالكوفةِّ كان مع عيل;ينِدْشِ أبا رٰىَكنُ ي,عاينْنَّ وهو الص,يِئَبَّثامر الس

وغزا األندلس مع موسى  ,ع بن ثابتِيفَوُب مع رِغرَا املَ وغز,ل عيلْتَوقدم مرص بعد ق

                                           
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . طبقات أيب زرعة الدمشقي, وهو مفقود )١(

 ًبإمهال احلروف مجيعا, واملثبت من ترمجته يف): ب(ملة, ويف , بحاء مه))حراش((): د, س(يف  )٢(
 .٤٢/١٤٨ املجلدة

هو عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو حممد البغدادي احلافظ; يروي هذا اخلرب يف  )٣(
 ).٣( ح ٢٣٤ وانظر ما سبق ص. ٣/١٧١٨كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 . زيادة ال معنى هلاوهي ))وابن عباس واخلدري (( : زيادةوحدها) د(يف ) ٤(
 ).٥( ح ٧٣يف كتابه تاريخ علامء مرص, وهو مفقود, انظر ص) ٥(

 . ))فهد بن قتان ((): د(يف ) ٦(

 
 
ترمجتـــه عنـــد أيب[

ــشقي يف ــة الدم زرع
 ]طبقاته

 
 
 
وعنـد ابــن خــراش[

 ]يف تارخيه
 
 
 
 
 
 

وعند ابن يـونس يف[
 ]تاريخ علامء مرص

 



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٣٠٤

َيتُ فأ,بري عىل عبد امللك بن مروانُّ وكان فيمن ثار مع ابن الز,ريَصُبن نا  امللك ُ به عبدِ
 )١(يجَدُح وكان عبد امللك بن مروان حني غزا املغرب مع معاوية بن .ا عنهَفَ فع,اقَثَيف و

 . فحفظ له ذلك; سنة مخسنيَةَيِفريقإنزل عليه ب
ار بن َّ وسي, وعامر بن حييى,مان بن عامرَالَ وس, بن يزيدث عنه احلارثَّحد
ِ موىل جت)٢(زوقْرَم وأبو ,عبد الرمحن  ,ليمُ وربيعة بن س,اجَّ وقيس بن احلج,يبُ

 .وغريهم
 .ة يف اإلسالمَيِفريقإ َشورُ ويل عْنَ مَوكان أول

 منصور مة بن سعيد بنَلَ ولد س, بمرص اليومٌبِقَ وله ع,ة سنة مئةَيِفريقإتويف ب
 .شَنَبن حا

 :)٣(ني قالْطُقَارَّ أنا أبو احلسن الد,يلِامَحَ عن أيب الفتح بن امل, عىل أيب غالب بن البناُقرأت
ْلة بن هنَظْنَش بن عبد اهللا بن عمرو بن حَنَح  بن ثعلبة بن عبد اهللا بن )٤(انَنَد بن قَ
 وعبد ,بيدُالة بن عَضَوي عن فْرَ ي;ينِدْشِى أبا رَنْكُ ي,اينَعْنَّش الصَنَ هو ح;ّيِئَبَّثامر الس

 .اهللا بن عباس
 .)٥( وخالد بن أيب عمران,حَالُ عنه أبو كثري جٰوَور
 يونس فال ِ ما سقناه عن ابنَه بعضِكرِ من ذ, عن ابن يونس,نيْطُقَارَّ الدٰكىَوح

 .حاجة إىل إعادته

                                           
, وتوضيح املشتبه ٢/٣٩٦واإلكامل ) ب (واملثبت من.  ))جديح((): د( ويف , ))خديج(():س(يف ) ١(

٣/١٤٩. 
, وملا )١٦( املجلدة , وترمجته يف)ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))نمرووأبو ((): س(يف ) ٢(

هتذيب , و٦/١٨٣  خمترص تاريخ دمشق البن منظور, و٧/٦٦٥الثقات البن حبان تطبع, و
 .٣٤/٢٧٤ الكام ل

 .٢/٦٩٩ املؤتلف واملختلف للدارقطني) ٣(
 . ))فهد بن قتان ((): د(يف ) ٤(
 .٢/٧٠٠ لدارقطني ل املؤتلف واملختلفانظر )٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترمجته عند الدارقطني[

]يف املؤتلف واملختلف
 
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٣٠٥

 ,أمحد بن نرص عن عبد الرحيم بن ًأخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة قراءة
 أنا , نا عبد الرحيم بن أمحد,قديس نا نرص بن إبراهيم امل,ح وحدثنا خايل أبو املعايل القايض

 :)١(عبد الغني بن سعيد قال
 مرصي , وغريه, عن ابن عباس,اينَعْنَّش الصَنَ ح−  بالنون واحلاء− شَنَفح
 .مشهور

 , عن أيب زكريا البخاري,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 , أنا إبراهيم بن يونس بن حممد أبو زكريا,ويسُّنرص بن أمحد بن الس ح وأخربنا أبو القاسم

 نا عبد :يف قاالِظَ أنا رشأ بن ن,رشِ أنا سهل بن ب,ح وأخربنا أبو احلسني أمحد بن سالمة
 الغني بن سعيد

 :)٢(وقرأت عىل أيب حممد السلمي عن أيب نرص بن ماكوال قال قال
ب بن ُجْشَ بن يِأَبَه يرجعون إىل سُطْهَ ور,يِئَبَّعاين السْنَّهللا الصش بن عبد اَنَح

 .طانْحَب بن قُرْعَي
 :)٤( قال)٣( بن ماكوال عىل أيب حممد عن أيب نرصُوقرأت
 .ش بن عبد اهللاَنَ فهو ح,وله ثاء معجمة بثالثَ أ,رِا ثامَّوأم

 ثم , يونسُ ابنَذكر عنه كام ٰوَ من رَكرَ وذ, يونسُثم ساق نسبه كام ذكر ابن
 :)٥(قال

ُ فضالة بن عبيد, ]ابن عباس, و [ا عنً وهو يروي أيض,ش بن عيلَنَوقيل فيه ح َ َ
ِورويفع بن ثابت, وفيه اختالف ُ. 

                                           
 .٣٨ املؤتلف واملختلف لعبد الغني) ١(
 .٤/٥٣٣اإلكامل البن ماكوال  )٢(
 .وحدها) د(عن  ))بن ماكوال((: قوله) ٣(

 .١/٥٥١اإلكامل ) ٤(

 .وما يأيت بني حارصتني منه. ١/٥٥٢اإلكامل ) ٥(

 
 
 
تـرمجتـه عنـد عبـد[

الغنـــي يف املؤتلـــف
 ]واملختلف

 
 
 
 
 
 
وعنــد ابــن مــاكوال[

 ]يف اإلكامل
 



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٣٠٦

 قال لنا أبو عبد اهللا حممد بن : قال)١(انب بن حممد بن احلسن بن املحلأخربنا أبو القاسم صدقة
 :)٢( تصنيفه– كتاب تاريخ األندلس −يدي يف َمُأيب نرص احل
ْ هن:وقيل –د ْهَلة بن فَظْنَش بن عبد اهللا بن عمرو بن حَنَح  – انَنَ بن ق− )٣(دَ

ى أبا َنْكُ ي;عاينْنَّ وهو الص,يِئَبَّسبن ثعلبة بن عبد اهللا بن ثامر ال − )٤( قيان:وقيل
 وغزا ,هِ قتلَ وقدم مرص بعد,فة كان مع عيل بن أيب طالب بالكو; من التابعني,ينِدْشِر

 :قالُ وي. وله هبا آثار,ريَصُ وغزا األندلس مع موسى بن ن,ع بن ثابتِيفَوُاملغرب مع ر
َ رسِ جامع مدينةَّإن  .هَّل من اختطّه أوَّ وإن,ة من ثغور األندلس من بنائهَطْسُقَ

, رداءَّ وأيب الد, وعبد اهللا بن عباس, من الصحابة عن عيل بن أيب طالبٰوَر
 .ع بن ثابتِيفوُ ور,بيدُالة بن عَضَ وف]أ/٢٧٣[

 .قناه عنه من كتاب التاريخ لهُ البخاري الذي سَ كالمَكرَثم ذ
 ًهام رجالَلَ وجع, بن عيلَشَنَ ح,ش بن عبد اهللاَنَ فقد جعل ح:)٥(يديَمُثم قال احل

بيد هو ُ عِ بنَةالَضَي عن فِوْرَ الذي يَّ إن: وقيل. يف اسم أبيهَفْلُل اخلَ وجع,اًواحد
 وأبو ;عاءْنَ ص: بدمشق يقال هلاٍ قرية, الشامِعاين من صنعاءْنَّش بن عيل الصَنَح

ش بن عبد َنَ حَّ أنٌ قومَّ ظن)٦( وهبذا,ينيِدَ بن املُّ قاله عيل.اًعاين منها أيضْنَّاألشعث الص
 . وأهنام واحد, أبيهِم يف اسَختالفال اَّنأ و,نَ اليمِ صنعاءْنِ ال م, الشامِاهللا من صنعاء
 .ى عن إعادتهَ فأغن, عن أيب سعيد بن يونسُقناهُ سَا آخرًيدي شيئَمُ احلَثم ذكر
 ِعاين من صنعاءْنَّش بن عبد اهللا الصَنَ حَّاح األندليس أنَّضَ حممد بن وَوذكر

 .الشام

                                           
 .املشتبه وتبصري املنتبه واملثبت من اإلكامل وتوضيح  ))املحلتان ((أو   ))املحلنان ((): د(يف ) ١(
 .١٩٠, ١٨٩ُهو حممد بن فتوح بن عبد اهللا احلميدي يف كتابه جذوة املقتبس  )٢(

 ., واملثبت من جذوة املقتبس ))فهد ((): دب, (ويف . ))هبز((): س(يف ) ٣(
 .قيار): د, س(يف ) ٤(
 .١٩٠جذوة املقتبس  )٥(

 .))وهلذا((: يف جذوة املقتبس )٦(

 
 
 
ترمجته عند احلميدي[

 ]يف جذوة املقتبس
 
 



 حنش بن عبد اهللا بن عمرو

 

٣٠٧

 وحممد بن , أنا احلسني بن جعفر, أنا أبو احلسني بن الطيوري,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 , وأمحد بن حممد العتيقي,احلسن

 : قالوا, أنا احلسني بن جعفر,دار بن إبراهيمْنُ أنا ثابت بن ب,خيْلَح وأخربنا أبو عبد اهللا الب
 :)١( حدثني أيب قال,يلْجِ نا صالح بن أمحد بن صالح الع, أنا عيل بن أمحد بن زكريا,نا الوليد بن بكرأ
 . ثقةٌّ تابعيٌّيش مرصَنَح

  أنا أمحد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,يف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا األديب
 : أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ ونا احلسني بن س:ح قال

 :)٢(أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال
 ئل أيب عن حنشُوس. ثقة: عاين فقالْنَّش بن عبد اهللا الصَنَ عن حَعةْرُسئل أبو ز
 . صالح:الصنعاين فقال

َرسِش بَنَ قرب حَّ أن,لمِ أهل العُذكر بعض  .ةَطْسُقَ

ــحش بن قيسن)*(  
  ابن عيل:قالُوي

عاء ْنَص, اينَدْمَاين اهلَعْنَّالص بيَحَّأبو عيل الر, ه حسنيُ واسم,بَقَش لَنَوح
 .اًن واسطَكَ وس,دمشق

 . وعطاء بن أيب رباح,ث عن عكرمةَّوحد
                                           

 ).٣٤٨( رقم ١٣٦ت للعجيل تاريخ الثقا )١(

 .٣/٢٩١اجلرح والتعديل ) ٢(
 ,٣/٦٣ اجلرح والتعديل ,٢/٥٤ التاريخ الصغري ,٢/٣٩٣ التاريخ الكبري للبخاري ترمجته يف )*(

 األنساب ,٢/٧٦٢  البن عدي يف ضعفاء الرجال الكامل,١/٢٤٧ الضعفاء الكبري للعقييل
, توضيح ١/٥٤٦ , ميزان االعتدال٣/٦٣٢ , تاريخ اإلسالم٦/٤٦٥ هتذيب الكامل ,٦/٨٩

 .٢٠٤ , تقريب التهذيب١/٤٣٤ , هتذيب التهذيب٤/١٦١ املشتبه

 
 
 
 
 
ـــيل يف[ ـــه العج وثق

 ]تارخيه
 
 
 
 

ــاتم [ ــن أيب ح يفواب
 ]اجلرح والتعديل

 
 
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[



 شق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دم

 

٣٠٨

 وخالد بن عبد ,يصْمِاش احلَّ وإسامعيل بن عي,يمي البرصيَّن الترو عنه سليام
 .ونُّ وعيل بن عاصم الواسطي, ومسلم بن سعيد,ريَمُني بن نَصُن حَصْحـِ وأبو م,اهللا

 بن عبد َىلْعَ وأبو الفتح عبد الرشيد بن أيب ي,ضيلُأخربنا أبو الفضل حممد بن إسامعيل بن الف
 أنا أبو احلسني ,يحيِلَ أنا أبو عمر عبد الواحد بن أمحد بن أيب القاسم امل:ان قاالَّويَرـَهـالواحد ال

 ,ش بن قيسَنَ عن ح,اشَّ نا إسامعيل بن عي, نا حييى بن عثامن,ًاج إمالءَّ نا أبو العباس الرس,افَّاخلف
 :)١( قال ِّ عن النبي, عن ابن عباس,عن عكرمة

 .))هِ رسولِةَّمِ وذ اهللاِِةَّمِ من ذَئِرَا فقد ب حقُهُلِ باطَضَحْدَ ليً أعان باطالْنَم((
 أنا , أنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن: وأبو املظفر القشريي قاال,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف

 أبو عمرو الفقيه
 أنا , أنا إبراهيم بن منصور: وأم البهاء فاطمة بنت حممد قاال,ح وأخربنا أبو عبد اهللا اخلالل

ن َصْحـِ نا أبو م, نا حممد بن بكار البرصي,)٢( أنا أبو يعىل أمحد بن عيل:حممد بن إبراهيم قاالأبو بكر 
 : قال عن النبي , عن ابن مسعود, عن ابن عمر, عن عطاء, عن حسني بن قيس,ريَمُني بن نَصُح

 ,تْيَ فيام أفنَكِ عن عمر: عن مخسَسألُ القيامة حتى يَ يومَ آدمِما ابنَدَ قُزولَال ت((
 وفيام − هَبتِسَ محدان كُ وقال ابن− هَ من أين اكتسبتَ وعن مالك,يتَلْبَ فيام أَكِابشبوعن 
 .))متِلَ فيام عَلتِمَ وما ع,هَأنفقت

 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 نا حسني بن ,داينْمَري اهلَمُني بن نَصُن حَصْحـِ نا أبو م,بةْقُمد بن ع نا حم,َىلْعَ أنا أبو ي,)٣(يِدَبن عا

 عن ابن , عن ابن عمر, عن عطاء− قْدِ صُن أنه شيخَصْحـِ وزعم أبو م− بيَحَّقيس أبو عيل الر
 ,مسعود

ْ حبان وهبُ شهدت:بةْقُ قال حممد بن ع, معناهَكرَفذ  . عن هذاِهِا يسأالنًزَ
 أيب احلسني حممد بن عبد ِّ بخطُ وجدت:مي قالَلُّ اهللا بن أمحد بن عيل السِسم عبد أيب القاِّ بخطُقرأت

 :ي يقولِزْجِّ سمعت عثامن بن سعيد الس:وي قالَرـَهـرش الِ نا أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن ب,اهللا احلافظ
                                           

 ).٧٠٥٢(أخرجه عن حنش احلاكم يف املستدرك  )١(

 ).٥٢٧١( رقم ٩/٣٠٥مسند أيب يعىل  )٢(

 .٧٦٤, ٢/٧٦٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  )٣(

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 
 
 
 
مـن«روايته حلديث [

 ]»ًأعان باطال
 
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[
التزول قـدما عبـد«

 ]يوم القيامة
 
 
 
 

احلديث السابق من[
 ]طريق ابن عدي

 
 



َحنش بن قيس ِ أبو عيل الرحبيَ َ َّ 

 

٣٠٩

 , أبو عبد اهللا: قال−  صنعاء دمشق− عاينْنَّبي أبو عيل الصَحَّش بن عيل الرَنَح
 .داينْمَش اهلَنَ ح:ويقال له

 حدثني أبو , نا ابن عياش, نا سليامن بن عبد الرمحن,حدثناه عثامن بن سعيد
 .داينْمَش اهلَنَبي حَحَّعيل الر

 أنا عبد الواحد بن حممد بن ,الَّقَ الب أنا أبو الفضل بن,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
بن  ]ب/٢٧٣[ عيل ُ سمعت: نا إسامعيل بن إسحاق قال, أنا احلسن بن حممد بن موسى,عثامن

 :)١(يني يقولِدَامل
 ُّ كان التيمي;اًش أيضَنَعرف بحُ وي,بيَحَّف بأيب عيل الرَعرُ بن قيس يُحسني

 .اسطي هو و,نا بالقويَ عند)٢(ش وليس حديثهَنَ ح:يقول
 أنا القايض أبو احلسن عيل بن حممد بن عبد اهللا ,انَنُي بن عيل بن بِّ يف كتاب مكُقرأت
 سمعت عثامن :وذي قالُّورْرَ عىل أيب أمحد حممد بن أمحد بن حممد بن قريش املُ قرأت:القزويني قال

 :ا يقولبن سعيد يقول سمعت عليا
 .عاين ال بأس بهْنَّش بن عيل الصَنَوح

 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,رقنديَمَّ أبو القاسم بن السأخربنا
 : عيل بن عاصم يقولُ سمعت:ب قالْرَ نا حممد بن ح,بن العباس  أنا حممد,)٣(يِدَبن عا

 .بي فذهب بهَحَّانة كتاب أيب عيل الرَوَي أبو عِّ منَاستعار
واللفظ  − وأبو الغنائم , وأبو احلسني, أنا أبو الفضل,الفضل ثم حدثنا أبو ,أنبأنا أبو الغنائم

 أنا ,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال–  وأبو احلسني األصبهاين:زاد أبو الفضل − أنا أبو أمحد : قالوا– له
 , أنا حممد بن إسامعيل,حممد بن سهل

                                           
ِلسعدي املعروف بابن املديني هو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن جعفر ا )١( يف كتابه )  هـ٢٣٤ت (َ

 .١٦٧٧, ٣/١٦٧٦انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود, وهذا إسناده»العلل ومعرفة الرجال«

 ).د(بياض يف  ))حنش وليس حديثه (( حمل) ٢(
 .٢/٧٦٣ البن عدي  ضعفاء الرجالالكامل )٣(

ذكره عند الـدارمي[
 ]عثامن بن سعيد

 
 
 
 
 
 
ترمجته عند عيل بـن[

 ]املديني يف العلل
 
 
 
 

]توثيقه عند الدارمي[
 
 
 
خـرب لـه عنـد ابــن[

 ]لعدي يف الكام



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣١٠

 نا ,يديَنُ نا اجل,)١(يِدَبن ع أنا أبو أمحد ,, أنا أبو القاسم أنا أبو القاسم,ح وأخربنا أبو القاسم
 :)٢(قال البخاري
ش َنَح :− وقاال , له: زاد اجلنيدي− بي ويقالَحَّ بن قيس أبو عيل الر)٣(سنيح

 .هَ ترك أمحد حديث,عن عكرمة
 .هَ فذكر مثل, قال البخاري:اد يقولَّ محَ سمعت ابن:يِدَوقال ابن ع

ْ أنا أبو سعيد بن مح,خلف أنا أبو بكر بن ,)٤(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش دان ْبَ بن عُّيِّ أنا مك,دونَ
 :)٥( سمعت مسلم بن احلجاج يقول:قال

 .ر احلديثَكْنُ م, عن عكرمة,شَنَ ح: ويقال,أبو عيل حسني بن قيس
يب بن ِصَ أنا اخل, أنا عبيد اهللا بن سعيد, عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت

 :)٦( قال, أخربين أيب,كريم بن أيب عبد الرمحن أخربين عبد ال,عبد اهللا
 . ليس بثقة,شَنَ وهو ح,بيَحَّأبو عيل احلسني بن قيس الر

 أنا أبو عيل األصبهاين ه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,يف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل
 إجازة

 :)٧(مد بن أيب حاتم قال أنا أبو حم: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا احلسني بن س:ح قال
 عن عطاء ٰوَ ر,يِطِ واس,بيَحَّش أبو عيل الرَنَ ح: ويقال,احلسني بن قيس

                                           
 .٢/٧٦٣الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ) ١(
 ..٢/٣٩٣التاريخ الكبري للبخاري ) ٢(
 واملثبت من التاريخ الكبري للبخاري,  وهو تصحيف ظاهر,, ))حنش((: يف النسخ الثالث) ٣(

 .والكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي

 ).١( حاشية ١٥انظر يف ضبطه ص.  الشنيويقال بكرس )٤(

 .٧٣الكنى واألسامء ملسلم  )٥(

, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب   )٦(
 ).٢( حاشية ١٦سبق ص

 .٣/٦٣اجلرح والتعديل ) ٧(

 
 
ترمجته عند البخاري[

 ]يف التاريخ الكبري
 
 
 
ـــسلم يف[  ـــد م وعن

 ]الكنى واألسامء
 
 

ــسائي يف[ ــد الن وعن
 ]األسامء والكنى

 
 
وعند ابن أيب حـاتم[

 ]يف اجلرح والتعديل
 
 



َحنش بن قيس ِ أبو عيل الرحبيَ َ َّ 

 

٣١١

صني ُ وح,يِطِ وخالد الواس, بن سعيد)١(لمتسُ وم,يميَّ عنه سليامن التٰوَ ر.وعكرمة
 . أيب يقول ذلكُ سمعت.مريُبن نا

 أنا أبو ,افَّ أنا هبة اهللا بن إبراهيم الصو,د عن أيب طاهر حممد بن أمح,قرأت عىل أيب الفضل بن نارص
 :)٢(يب قالَالْوَّاد الدَّ أنا أبو برش حممد بن أمحد بن مح,بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل بن الفرج املهندس

 .شَنَ وهو ح,بيَحَّأبو عيل احلسني بن قيس الر
 أمحد بن حفص ُ سمعت:)٣(ال أنا أبو أمحد ق, أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم,أخربنا أبو القاسم

 : يقولَّديْعَّالس
 ذاك : فقال?شَنَ حُ كيف حديث:− يعني وهو حارض −كر ألمحد بن حنبل ُذ

 َفَّ وضع. يقولون عن حسني بن قيس)٤(ونُّ الواسطي:ر يقول عن حنش وغريهَمْعَم
 .ش بن قيس هذاَنَكر له عن حُا ذً يعني حديث.احلديث

 : عن أبيه قال, حدثني عبد اهللا بن أمحد,بن محاد نا ا,)٥(قال وأنا أبو أمحد
 ;نَ حسٌ واحدٌ وله حديث, مرتوك احلديث,شَنَ ح: ويقال له,حسني بن قيس

 .استحسنه أيب. )٦(ة الشؤمَّ عنه التيمي يف قصٰوَر
 ,ً أنا أبو عيل إجازة, أنا أبو القاسم,لَّني به أبو عبد اهللا اخلالَهَيف نسخة ما شاف

ُّنا حممد بن مح , أنا عبد الرمحن بن أيب حاتم: أنا عيل قاال,حلسني وأنا ا:ح قال  بن احلسن هويَ
 : قال أمحد بن حنبل: سمعت أبا طالب قال:قال

                                           
, وترمجته يف ٣/٦٣, وهو تصحيف, واملثبت من اجلرح والتعديل  ))ومسلم((: يف النسخ الثالث  )١(

بتة عن حسني بن قيس , وفيه روايته ثا٤/٤٢٩ وهتذيب الكام ل ,٨/٤٣٨اجلرح والتعديل 
 .صاحب هذه الرتمجة

 .٢/٧٤٧  للدواليباألسامء والكنى )٢(
 .٢/٧٦٢  البن عدي يف ضعفاء الرجالالكامل) ٣(

 .))الواسطيني((: كذا يف النسخ الثالث, ويف الكامل البن عدي  )٤(

 .٢/٧٦٣  يف ضعاء الرجاليعني ابن عدي يف الكامل )٥(

 . أقف عليه, ومل ))السوم ((): , بد(يف  )٦(

 
 
 
 
 

ـــــد[ ـــــه عن ترمجت
 ]الدواليب يف الكنى

 
 
ــن[ ــضعيفه عــن اب ت

 ]عدي يف الكامل
 
 
 
خرب آخر يف تضعيفه[

 ]عند ابن عدي
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٣١٢

 ٰوَ ر,اًروي عنه شيئَ ال أء, ليس حديثه بيش,)١(بيَحَّقيس أبو عيل الرسني بن ُح
 .عنه عيل بن عاصم وخالد

 نا يوسف بن أمحد ,يقيِتَ أنا أبو احلسن الع,و بكر الشامي أنا أب,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 : قال− هو ابن أمحد − نا عبد اهللا ,)٢(ييلَقُ نا حممد بن عمرو الع,بن يوسفا

 , مرتوك احلديث: فقال,شَنَقال له حُ أيب عن حسني بن قيس الذي يُسألت
 .ضعيف احلديث

 ُ سمعت: نا معاوية بن صالح قال− واليبَّ يعني الد−  نا حممد بن أمحد)٣(قييلُ ونا الع:قال
 :ني يقولِعَحييى بن م

 .ء ليس بيش,شَنَبي هو حَحَّيس أبو عيل الرحسني بن ق
 نا ,اَّ أنا أبو احلسن بن السق, أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر

 :)٤(ني يقولِعَسمعت حييى بن م : عباس بن حممد يقولُ سمعت: قالّمَصَ األ]أ/٢٧٤ [أبو العباس
 .حسني بن قيس ضعيف

 أنا ,وسفي أنا محزة بن ,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
وهو إبراهيم بن يعقوب  −  قال السعدي : ابن محاد يقولُسمعت: )٦( قال)٥(أبو أمحد بن عدي

 :−  اجلوزجاين
 .شَنَ ح: يقولُّ وكان التيمي,كتبُت فال ,ا جدٌةَنكرُه مُبي أحاديثَحَّسني بن قيس الرُح

 ٌ يروي عنه خالد,)٨( غري ما ذكرتُ وللحسني بن قيس أحاديث:)٧(ّيِدَ عُقال ابن

                                           
 . ليس يف اجلرح والتعديل ))أبو عيل((: قوله  )١(

 .١/٢٤٧ الضعفاء الكبري )٢(

 .صدر السابقامل )٣(

 .))اسم أيب عيل الرحبي حسني بن قيس((: , والذي فيه»ضعيف« خيف كتابه التاريمل أجد قول حييى  )٤(

 . ))وللحسني بن قيس أحاديث ((: هنا ما نصه) د(زادت  )٥(
 .٢/٧٦٣  البن عدي الرجالكامل يف ضعفاءال )٦(
 .٢/٧٦٤الكامل   )٧(

 .))غري ما ذكرته((: يف الكامل  )٨(

 
ــضعيفه يف اجلــرح[ ت

 ]والتعديل عن أمحد
 
 
 
ويف الضعفاء الكبري[

 ]للعقييل
 
 
 

 
 
 ]وعند ابن معني[
 
 
ــد [ ــديوعن ــن ع اب

 ]ًأيضا
 
 



َحنش بن قيس ِ أبو عيل الرحبيَ َ َّ 

 

٣١٣

 ِيهِّسمُوي − عنه ُّ التيميُروي سليامنَ وي;رَخُ أَ وعيل بن عاصم أحاديث,يِطِالواس
 وهو إىل ,اًها بعضُه بعضِشبُا يًث حديَ عرشَبضعة[ – مة عن ابن عباسِرْكِ عن ع,اًشَنَح

 .)١(]قْدِّ منه إىل الصُ أقربِالضعف
 بن ُّ أنا عيل,رشِ أنا سهل بن ب: وأبو يعىل محزة بن عيل قاال,مَّلَسُأخربنا أبو احلسن عيل بن امل

 :)٢(قالي النسائ نا أبو عبد الرمحن ,يقِشَ أنا احلسن بن ر,منري
 . مرتوك احلديث,شَنَ ح:ويقال ,بيَحَّسني بن قيس أبو عيل الرُح
 ,ً أنا محد بن عبد اهللا إجازة, أنا عبد الرمحن بن حممد,ني به أبو عبد اهللا األديبَهَ نسخة ما شاف)٣(يفو

 :)٤( أنا عبد الرمحن بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا احلسني بن س:ح قال
 ُ وهو ضعيف,بَقَش لَنَ وح, بن قيس هو حسني:داين فقالْمَ أيب عن حنش اهلُسألت
وحييى بن  هو , اهللا السالمةُسألأ : فقال? كان يكذب: قيل له. منكر احلديث,احلديث

 وسئل أبو زرعة عن . فقال شبيه به? هو مثل ابن ضمرية:ُ قلت.)٥(ناعبيد اهللا متقارب
 . ضعيف]هو: [ فقال]الرحبي [حسني بن قيس

 أنا عبد اهللا ,)٦( أنا عيسى بن عيل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :بن حممد قالا

 , عنه سليامن التيميٰوَ ر, عن ابن عباس, عن عكرمةٰوَش الذي رَنَوح
 . ويف حديثه ضعف,بيَحَّيس أبو عيل الرش بن قَنَ حُ واسمه,يِطِوخالد الواس

                                           
 .استدركته من الكامل إلمتام اخلرب  احلارصتنيما بني )١(
 ).١٤٨( رقم ٣٤يف كتابه الضعفاء وا ملرتوكني  )٢(

  ).س(ليست الواو يف ) ٣(

 .حارصتني منه وما سيأيت بني ٦٤, ٣/٦٣اجلرح والتعديل ) ٤(

 ., واملثبت من اجلرح والتعديل))متقاربني((: يف النسخ الثالث) ٥(
أمايل ابن ((يف كتابه ) ٣٩١ت(َّهو أبو القاسم عيسى بن عيل بن داود بن اجلراح البغدادي  )٦(

انظر موارد ابن . , وهو مفقود, وحتتفظ املكتبة الظاهرية منه بإحد وعرشين ورقة))َّاجلراح
 .١١٩٤, ٢/١١٩٣عساكر 

 
 
 
 
 
تضعيفه عند النسائي[

]يف الضعفاء واملرتوكني
 
 
مـع أمثالــهمقارنته [

 ]يف اجلرح والتعديل
 
 
 
 
 
 ابـنترمجته يف أمايل[

 ]َّاجلراح



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣١٤

لةنظَذكر من امسه ح  

حظَنـــلة بن جيوةـ،قال  ويـــحيوـــ الكِةـا�ين)*(  
 .وشهد الريموك,  ِّ النبيَأدرك عرص

 .لةَظْنَبة بن حَلْكَه مُ عنه ابنٰكىَح
 عن ,)٢(يناَنِلة الكَظْنَبة بن حَلْكَ عن م, حدثني أيب,)١(ف لوط بن حييىَنْخـِذكر أبو م

 من ٍ عىل خيلٌوم رجالُّ بنا يف الرَّ مرْ واهللا إين لفي امليرسة إذ: قال,ةَّيَوُ جظلة بنْنَأبيه ح
 : منهمٍ قائلَى قولَ فام أنس, بالعربٍء وهم أشبه يش,ومُّشبهون الرُ ال ي, العربِخيل
 :)٣( وهو يقول: قال. وبيثربٰرُ احلقوا بوادي الق, يا معرش العربءجاَّ النءاَجَّالن

ْجت ُريِغـُ مُم مـنكٍ حـنيِّلكل  ُيرِدَّ والـسُ له البلقاءٰىَبُ
 ُبــورْحَ املُجَّوَتـُ املُكِوامللـ ُ يأيت ذلك األمريَهيهات

 ثم إين : قال,اًيا شيئِنْغُ فلم ي,ناْيَنا بسيفْبَ فاضطر, عيلَلَ عليه ومحُ فأمحل:قال
ْرصَب ف: قال,ناْزَ ثم حتاجًنا ساعةْكَ فاعرت,اًنا مجيعْرَه فخرُتْقَاعتن  ُ منها مثل)٤(ي بادِهِنقُ بعُتُ

 ُام قطعتَّ لكأن فواهللاِ, بسيفيَ ذلك املوضعُدَّتعمَ فأ, إليهُتْيَ فمش:قال لْعَّ النِرشاك
 ,ّسوه عيلَ وإذا أصحايب قد حب: قال,ارغ فإذا هو قد , إىل فريسُ وأقبلت,هَتَوُقْرَبسيفي ت
 .هَ حتى أركبُفأقبلت

 , وأبو حممد بن األكفاين,مَّلَسُبيع بن املُ وأبو الوحش س,براهيمأنبأنا أبو القاسم عيل بن إ
 أنا أبو احلسني ,اينَّ أنا عبد العزيز الكت:رة بن أمحد بن احلسني قالواَدْيَ وأبو تراب ح,وابن السمرقندي

                                           
 .٢/١٨٢ ترمجته يف اإلصابة  ))حنظلة بن جوبه ويقال جوية الكناين ((): د ( يف )*(
 .١/٢٤٣انظر موارد ابن عساكر . ود, وهو مفق ))فتوح الشام((يف كتابه  )  هـ١٥٧(َّ املتوىف )١(

 .الكاليب): س(يف  )٢(
 . يف ترمجة مكلبة بن حنظلة٦/٣١٠ذكر البيتني ابن حجر يف اإلصابة   )٣(

 . بالنصب عىل احلال»ًباديا«: والوجه  يف النسخ الثالث,كذا ) ٤(

 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 

ـــة[ ـــربه يف معرك خ
الريمـــوك يف فتـــوح

 ]الشام أليب خمنف
 
 



َحنظلة ْ ِالربيع بن صيفي بن َ ْ َ 

 

٣١٥

ر بن  أنا القايض أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد الغفا,اليبْوَّأمحد بن عيل بن حممد البغدادي الد
 نا أبو بكر حممد بن ,ييصِّبن حممد املص )١(شج نا أبو يعقوب إسحاق بن عامر بن ,أمحد بن ذكوان

 عن مكلبة , حدثني هانئ بن عروة,)٢(اميَدُ نا عبد اهللا بن حممد بن ربيعة الق,إبراهيم بن مهدي
 : قال,ةَّيَوُ عن أبيه حنظلة بن ح,الكناين

 العرب ال ِيل من خٍ عىل خيلٌ بنا يف الروم رجالَّ مرْة إذَرسْيَواهللا إين لفي امل
 , العربَ يا معرشَ النجاءَ منهم النجاءٍ قول قائلٰىَ فام أنس; بناٍء أشبه يش,ومُّهون الرِشبُي
 .هُته بسيفي فقتلُ فرضبت: قال.بِرْثَ ويَرُحلقوا بوادي القا

حظَنبِ لة بن الريع بن صيفِي)*(  
َاح بن احلارث بن معاوية بن خمَيِابن ر  نِاشُ

 ّيِدِّيَسُ ثم األّيِيمِمَّ التّيِعْبِأبو ر
 . أحاديثو عن النبي َر.  اهللا ِ رسولُكاتب

                                           
ذه املجلدة  ه, وسند مماثل يف)ب(, واملثبت من  ))حنش ((): د(, ويف  ))حبش ((): س(يف   )١(

:  بلفظ٢٧٠, ٤٨/٢٦١ و٧/٥٥ ً يف سند مماثل أيضا يف املجلدة جاءو, ٦٦/٢٥٣و ٥٠١ص
 .ومل أقف عىل نص يضبطه ,»حبيش«: بلفظ) ٤٧٢٣( ويف كنز العامل رقم , ))حسن((

 ينقل منه يف فتوح الشام, انظر املجلدة أنهواملؤلف يذكر . , وهو مفقود))فتوح الشام((يف كتابه   )٢(
٢٩٧, ٣٧/١٤٥. 

, التاريخ ١٢٩ و٤٣ , طبقات خليفة٨/١٧٧ و٦/١٧٢ ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد )*(
, معرفة ٣/٩٢ الثقات البن حبان, ٣/٢٣٩, اجلرح والتعديل ٣/٣٦الكبري للبخاري 
, اإلنباه عىل قبائل الرواة ٢/٦٢٨ و١/١١٧ , تصحيفات املحدثني٢/١٣٦ الصحابة أليب نعيم

 , أسد الغابة١١٨ و١/٧٣, اإلكامل البن ماكوال ١/٣٧٩ , االستيعاب٥٥ البن عبد الرب
 , البداية والنهاية١٣/٢٠٩ , الوايف بالوفيات للصفدي٧/٤٣٨, هتذيب الكامل للمزي ٢/٦٥
, األعالم ٢٢١ , تقريب التهذيب١/٥٠٤ , هتذيب التهذيب٢/١٣٤, اإلصابة ٥/٤٩١

 .٢/٢٨٦للزركيل 

 
 
 
 
خربه يف فتوح الشام[

 ]للقدامي
 
 
 
 
 

]نسبه وموجز ترمجته[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣١٦

 بن )١(عَّقَرُ وامل,ريِّخِّ ويزيد بن عبد اهللا بن الش,ديْهَّرو عنه أبو عثامن الن
 .ادةَتَ وق, واحلسن البرصي,ّيِفْيَص

 ثم , دمشقِروُل من كَدْنَ اجلَومةُم معه دِدَ ثم ق, بالعراقُهَوشهد مع خالد حروب
 .يق خالد باألمخاس إىل أيب بكر الصدُههَّجَ ووٰ,َوُ معه إىل سٰتىَأ

 أنا أبو حفص عمر بن أمحد بن ,أخربنا أبو حممد إسامعيل بن أيب القاسم بن أيب بكر القاري
 :يمة قاالَزُ وأبو طاهر حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خ, أنا أبو أمحد احلافظ,عمر بن مرسور

 نا سعيد ,عيَبُّ الض أنا جعفر بن سليامن,افَّ نا برش بن هالل الصو,)٢(زيمةُأنا حممد بن إسحاق بن خ
 :لةَظْنَ قال ح: قال−  ِّاب النبيَّتُ وكان من ك− ّيِدِّيَسُظلة األْنَ عن ح,ديْهَّ عن أيب عثامن الن,ريْيَرـُاجل

 يا ُلةَظْنَ حَقَ ناف: قلت: قال?لةَظْنَ كيف أنت يا ح:يق فقالِّدِّيني أبو بكر الصِقَل
سبحان :  قال. يا أبا بكرُ حنظلةَقَ نافُلت ق: قال? ما تقول! سبحان اهللا: قال.أبا بكر

 ِ رسولَ عندُ نكون: قال? ذاكَّمِ وم:قال. ُنافق حنظلة يا أبا بكر: ما تقول? فقلت! اهللا
 )٣(نا منْجَرَ فإذا خ− ا نرامهاَّأو كأن −ْنيَ عَا رأيَّ حتى كأن, والنارِةَّنا باجلنُرِّذكُ فياهللا 
 )٤(اً إذ:ع أبو بكر وقالِزَفف. اًينا كثريِسَيعات نَّ والضَزواجنا األْسَوعاف,  اهللا ِ رسولِعند
 . ذلكَى مثلَقْلَن

  اهللا ُ فلام رآين رسول,نا عىل رسول اهللا ْلَ حتى دخ, أنا وأبو بكرُفانطلقت
 يا رسول ُ حنظلةَقَ ناف: فقلت))?ك يا حنظلةُما شأن(( أو ))?لةَظْنَ يا حَكيف أنت(( :قال
 !سبحان اهللا(( : قال. نافق حنظلة يا رسول اهللا: قلت))? ما تقول!ان اهللاسبح(( : قال.اهللا

ك َ عندُ نكون: قلت))?ومم ذاك(( : قال. نافق حنظلة يا رسول اهللا: قلت))?ما تقول
نا من عندك ْجَ فإذا خر,ا نرامهاَّ أو كأن,ْنيَ عَيا رأَّحتى كأن , والنارِنا باجلنةُرِّكذُفت
والذي نفيس ((:  اهللا ُ فقال رسول.اًينا كثريِسَ نِ والضيعاتَوالد واألَاألزواج ناْسَعاف

                                           
 . يف ترمجة حنظلة٩/٤٩٧الضبط من املقيدات يف جامع األصول البن األثري   )١(

 , فلعله يف)وهو خمترص املخترص من املسند الصحيح (ليس اخلرب يف صحيح ابن خزيمة املطبوع  )٢(
باب ) ٢٥١٤ (برقم  وقد أخرجه الرتمذي.ً أيضالكبري وهو مفقود مسنده اتتمته املفقودة, أو يف

 .عن برش بن هالل, به) ١٩(

 ).س(, واملثبت من  ))مع(( ): , دب(يف  ) ٣(
 .))واهللا إنا لكذلك(( كام يف رواية الرتمذي ))إنا ((, ولعلها كذا)  ٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
قصته مع أيب بكر يف[

 ]نافق حنظلة: قوله
 
 



َحنظلة ْ ّالربيع بن صيفي بن َ َِّ ْ َ ِ 

 

٣١٧

كم ِشُرُ عىل فُ املالئكةُمُكْتَر لصافحْكِّ عندي ويف الذَ عىل ما تكونونَدومونَ لو ت,هِبيد
 .)١(واللفظ أليب الطاهر. )) وساعةً ساعةُ يا حنظلةْنِ ولك,كمِقُرُويف ط

 أنا أمحد ,صِّخلُ أنا أبو طاهر امل,ورُّنا أبو احلسني بن النق أ,خربنا أبو القاسم بن السمرقنديأ
ِ نا الرس,بن عبد اهللا بن سعيدا  : وقالوا:)٢( نا سيف بن عمر قال,عيب بن إبراهيمُ نا ش, بن حييىّيَّ

 )٤(خَّيَصُ مِها وأمخاسِ وبعث بأمخاسٰ,َوُ سَ خالد بن الوليد أهل)٣(فسملا انت
ْهب  عىل أيب ُ واألمخاسُ والكتابُ فلام قدم الوفد,ّيِدَ وعٍ وجريرَلةَظْنَاء بعث هبا مع حَرَ

َربَ غ,رَفَّقاع يف السْعَ القِ وبقول, وأخربوه اخلرب,بكر ا من ًبُّ تعجُهَ قولُلَّ أبو بكر يتمثَ
 :)٥(قاعْعَ وقال الق.هِريِسَم

ــ ــعـًواعجب ــٍا لراف ــدٰىَّ أن  َٰ اهت
 َٰوُ إىل ســـٍرِاقـــَرُ قْنِ مـــَزَّوـــــَف
 )٦(ٰىَ بكـُها اجليشَا إذا ما سارًسِمخ

 َٰرُ أٍ مـن إنـسَكَها قبلـَما سار
                                           

 .آخر اجلزء اخلامس والثامنني بعد املئة: ما نصه) ب(يف  ) ١(
انظر موارد ابن . وهو مفقود ))َّالردة والفتوح((يف كتابه )  هـ١٨٠ت (و سيف بن عمر التميمي ه  )٢(

 .١/٢٤٤عساكر 

َانتسف الطائر اليشء عن وجه األرض :  يقال.٧/٤٤٠كذا يف النسخ الثالث, وهتذيب الكامل   )٣( َ
َبمخلبه ْ ِونسف البعري الكأل ينسفه , ِ ْ َ ُ َ ُ وانتسفت اليشء,َ إذا اقتلعه بأصله:− بالكرس –َ ْ َ اقتلعت:َ َْ َ  هْ
 ).ن س ف(اللسان 

َّبضم امليم, وفتح الصاد املهملة, وياء مشددة, وذكر : , وقال٥/١٤٤الضبط من معجم البلدان ) ٤(
َهو ماء بالشام ورده خالد بن الوليد بعد سو يف مسريه إىل : ً وقال أيضاثالثة شواهد من الشعر, ُ

ِمصيخ((: ٧/٤٤٠ املوضبطه حمقق هتذيب الك. الشام  . قيده املؤلف بخطه:, وقال))ُ
 من غري عزو, وكذا من ١٩٠, ٨/١٨٩أورد بعض أبيات الرجز ابن سعد يف الطبقات الكبري ) ٥(

, واخلطيب البغدادي يف الكفاية, وابن مروان يف املجالسة ٣/٤١٦أتى بعده, كالطربي يف تارخيه 
 .١/٥٢٣ثابت, ومها يف ديوانه ُوعزي البيتان  األوالن حلسان بن . وغريهم

: كذا يف النسخ الثالث, وقد ورد يف ترمجة رافع والطبقات الكبري ومعجم البلدان وغريها بلفظ) ٦(
: ٣/٤٠٤ويف املجالسة وجواهر العلم . ٢٦٢, ٨/٢٦١ أي اجلبان, انظر املخترص »اجلبس«
ْنيِاجل«  ., وهو أ شبه بالصواب»ِّ

 
 
 
 
 

نــــإرســال خالــد ب[
الوليد له بأمخاس أهل

 ]ُسو إىل أيب بكر
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣١٨

ــبابْلكــن ــِبُ مٍ بأس ــِاتَين  َٰدُ اهل
ــــَّبي ــــها اهللا بنـن ــــوَّي  َٰرَات ال

 :ويف نسخة
 َدَّيـــات الـــرنبهـــا اهللا بَّكَن

 وكان : قالوا, وعطية, وزياد, وطلحة,يرةَوُ عن حممد بن ن,يفَ ونا س:قال
 , هلمَنِ فأذ,ٰوُا من سً قد استأذنوا خالدٌفرَ ون,لة بن الربيعَظْنَ وح, بن عبد اهللاجرير

 .فقدموا عىل أيب بكر
 − أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن : وأبو العز ثابت بن منصور قاال,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 أمحد بن د, أنا حممد بن احلسن بن أمح أنا حممد بن:قاال −  وأبو الفضل بن خريون:زاد األنامطي
 :)١( نا خليفة بن خياط قال, عمر بن أمحد بن إسحاق]أ/٢٧٥ [ أنا,إسحاق

لة َظْنَ ح:َرضُخة بن إلياس بن مِ بن طابِّدُ بن أِّرُ بن متيم بن مويد بن عمرَسُومن بني أ
َع بن معاوية بن رشِاح بن احلارث بن معاوية بن جماشَيِ بن رّيِفْيَبن الربيع بن صا يف بن ُ
 .ا من أهل الكوفةً بن الربيع مجيع)٣(احَيِ وأخوه ر;د بن عمرو بن متيمِّيَسُ بن أ)٢(ةَوْرُج

 أنا احلسن بن حممد بن ه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّجاع اللُبن ش أخربنا أبو بكر حممد
 ,)٤(عد نا حممد بن س, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا, أنا أمحد بن حممد بن عمر,يوسف

لة الكاتب من َظْنَح: قال يف تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول اهللا 
 . بذلكَيِّمُ فس,اً كتابًةَّ مر ِّ للنبيَبَ كت: قال حممد بن عمر.دِّيَسُبني متيم من بني أ

 .)٥( ً يف العرب قليالُوكانت الكتابة
 وثابت بن ,ارَّ أنا املبارك بن عبد اجلب:خي قاالْلَ وأبو عبد اهللا الب,أخربنا أبو الربكات األنامطي

                                           
 .٤٣طبقات خليفة   )١(

 . يف ترمجة حنظلة٩/٤٩٨بط من مقيدات جامع األصول البن األثري الض  )٢(

 .٣٢١َّ وقيده ابن ماكوال بالوجهني كام سيأيت يف ص.رباح): د, س(يف  ) ٣(
ه ابن وردسياخلرب , و)١(  حاشية٢٨٦و) ١( حاشية ٨ صّهذا إسناد الطبقات الصغري كام مر  )٤(

 . الذي بعد التايلرب اخلانظر  الطبقات الكبريمن طريقً أيضا عساكر

 .))ًوكانت الكتابة قليال يف العرب ((: )د (يف ) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــات[ ــه يف طبق ترمجت

 ]خليفة
 
 
 
ويف الطبقات الكبري[

 ]البن سعد
 
 



َحنظلة ْ ّالربيع بن صيفي بن َ َِّ ْ َ ِ 

 

٣١٩

 أنا عيل , أنا الوليد بن بكر: وأبو نرص حممد بن احلسن قاال, أنا أبو عبد اهللا احلسني بن جعفر:ار قاالَدْنُب
 :)١( حدثني أيب أمحد قال,يلْجِ أنا صالح بن أمحد الع,بن أمحد بن زكرياا

 . أصحاب النبي  من, من بني متيم,يِدِّيَسُحنظلة الكاتب األ
 أنا ه,ويُّيَ أنا أبو عمر بن ح,هريْوَ عن أيب حممد اجل, عليهُ فيام قرأت,اَّأخربنا أبو غالب بن البن

 :قال يف الطبقة الرابعة, )٢( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,أمحد بن معروف
 :مد بن عمر قال حم,يد بن عمرو بن متيمَسُ أحد بني أ,لة بن الربيع الكاتبَظْنَح

 .ً يف العرب قليالُوكانت الكتابة. ي بذلك الكاتبِّمُا فسً كتاب ِّ للنبيَبَكت
 ,ويسُنَ اهللا بن عيل بن اآلبُكتب إيل أبو حممد عبد

 أنا أبو , أنا أبو احلسني بن املظفر, أنا أبو حممد اجلوهري,ح وأخربنا أبو الفضل بن نارص عنه
ْاهللا بن الرب أنا أمحد بن عبد ,عيل املدائني  :)٣(قي قالَ
 :َرضُة بن إلياس بن مَخِ بن طابِّدُ بن أِّرُد بن عمرو بن متيم بن مِّيَسُ أْنِوم

ع بن َّقَرُظلة بن الربيع بن املْنَ ح:بهُنسَي ْنَ يقول م.ديِّيَسُلة الكاتب األَظْنَح
َاح بن احلارث بن معاوية بن خمَيِ بن رّيِفْيَص َن بن معاوية بن رشِاشُ ف بن يُ
  ِّ للنبيَ ألنه كتبَي الكاتبِّمُ وإنام س.د بن عمرو بن متيمِّيَسُة بن أَوْرُج
 ٍ ببلدُقيمُ ال أ: وقالءيسياِقْرَتم عثامن انتقل إىل قُ فلام ش, وكان بالكوفة,يْحَالو
 جاء عنه . حتى ماتِتنةِ للفً وكان معتزال. وتويف بعد عيل.م فيه عثامنَشتُي

 .حديثان
 واملبارك بن عبد , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص, الغنائم الكويفأنبأنا أبو

  وأبو احلسني األصبهاين: زاد أمحد− جاينُدْنُ أنا أبو أمحد الغ: قالوا– واللفظ له − وحممد بن عيل ,اجلبار
 :)٤( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال–

                                           
 .١٣٧تاريخ الثقات للعجيل  ) ١(
 .٨/١٧٧الطبقات الكبري البن سعد   )٢(

 ).١ ح٩انظر ما سبق ص ( ))معرفة الصحابة ((يف كتابه   )٣(

 .٣/٣٦التاريخ الكبري للبخاري  ) ٤(

 
 
 

ــات[ ــه يف الثق ترمجت
 ]للعجيل

 
 

ويف الطبقات الكبري[
 ]البن سعد

 
 
 
 
 

ــسبه [ ــن  يفهـوترمجت
معرفة الصحابة البن

 ]الربقي
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٢٠

 نا جرير عن : قال عثامن بن حممد,دي التميميِّيَسُيع الكاتب األِبَّلة بن الرَظْنَح
 من  ِّ النبيُلة كاتبَظْنَ وح,ير بن عبد اهللاِرَ وج, بن حاتمُّ خرج عدي:مغرية قال

 .شتم فيه عثامن بن عفانُ يٍقيم ببلدُ ال ن:الكوفة إىل قرقيسياء وقالوا
يب بن ِصَ أنا اخل,بيد اهللا بن سعيدُ أنا ع, عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت

 :)١(ل قا, أخربين أيب, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,عبد اهللا
 ّيِعْبِ أبو ر: أنا العباس بن عبد العظيم قال.يع الكاتبِبَّلة بن الرَظْنَ حّيِعْبِأبو ر

 .حنظلة بن الربيع الكاتب
 :)٢( قالّيِنْطُقَ أنا أبو احلسن الدار,يلِامَحَ عن أيب الفتح بن امل,اَّنَن الب عىل أيب غالب بُقرأت
َا رشَّوأم َف فهو رشْيُ ظلة ْنَ حِهِ ولدْنِ م,د بن عمرو بن متيمِّيَسُة بن أَوْرُيف بن جُ

 وتسعني ًئةم مَكثَ عاش أ]ب/٢٧٥[ .احَيِ بن رّفيْيَم بن صَثْكَ وأ,بيع الكاتبَّبن الرا
 .سنة

 :)٥( قالهَدْنَ بن م)٤(أنا أبو عبد اهللا, )٣(جاع بن عيلُ أنا ش,نا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحدأخرب
 : ويقال– اح بن احلارثَيِ أخو ر,دي التميمي الكاتبِّيَسُيع األِبَّظلة بن الرْنَح
ع بن َّقَرُوامل, ريِّخِّ ويزيد بن الش,ديْهَّ عنه أبو عثامن النٰوَ ر− وليس بالصحيح, الربيع
يري َرُ اجلٰوَر. ه إىل أهل الطائفُ ورسول, ِّ النبيُ كاتب,مَثْكَ وهو ابن أخي أ.يِفْيَص

 .اب النبي َّ وكان من كت,ديِّيَسُ عن حنظلة األ,هديَّعن أيب عثامن الن
 :)٦( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت

                                           
, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى(( كتابه يف) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب  ) ١(

 ).١( حاشية ١٦سبق ص

 .٣/١٤٢٨ املؤتلف واملختلف ) ٢(

 .مكي): س(تقرأ يف  ) ٣(
 . ))أبو عبيد اهللا ((): د(يف  ) ٤(
َوهو حممد بن إسحاق بن منده  ))معرفة الصحابة(( بهيف كتا)  ٥( ْ  مفقود, , وهو كتاب ) هـ٣٩٥ت (َ

  ).٢( ح ١٣انظر ما سبق ص

 .١/٧٣اإلكامل  ) ٦(

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]للبخاريالكبري 

 
 
 
ويف األسامء والكنى[

 ]للنسائي
 
 
 املؤتلف واملختلفويف[

 ]للدارقطني
 
 
 
ويف معرفــــــــــة[

 ]الصحابة البن منده
 
 
 



َحنظلة ْ ّالربيع بن صيفي بن َ َِّ ْ َ ِ 

 

٣٢١

َبن خم(* اح بن احلارثَيِن ر بّيِفْيَيع بن صِبَّظلة بن الرْنَح ن بن معاوية بن ِاشُ
َرش ِّة بن أسيد بن عمرو بن متيم بن مرَوْرُيف بن جُ ُ َِّ ِ بن أد بن طابخة;ُ ِّ ْ وهو حنظلة ُ َ

ٰالكاتب, رو ٰ رو−اح َيِ ر: وقيل–بة ْحُاح هلام صَبَ وأخوه رِّ عن النبي َ َّقع َرُ عنه املَ
ِبن صيفيا ْ َ وعمهام أ;َ ِّ صيفيُم بنَثْكُّ ِ ْ  .بَ العرُيمِكَ ح)٢(*)اح بن احلارثَيِ بن ر)١(َ

 أنا عبد , أنا عيسى بن عيل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 نا ,ديْزَ نا عبد اهللا بن إدريس األ, نا عبد الرمحن بن يونس, نا أمحد بن منصور,)٣(اهللا بن حممد

 : عن قيس بن زهري قال,عَّقَرُ بن م−  أو عمر − عمرو 
 ,ُ الصالةِتَرضَ فح,انَّيَات بن حَرُبيع إىل مسجد فَّظلة بن الرْنَ مع حُانطلقت
 .كُ مسجدُ واملسجد,ًرةْجِ هُمَ مني وأقدُ أكربَ أنت:ظلةْنَ فقال ح.ْمَّ تقد:فقال حلنظلة

 :فقال حنظلة .اً أبدَكُمَّا ال أتقدً شيئَ فيكُ يقول اهللا َ رسولُ سمعت:اتَرُقال ف
 قال . هبمَّ فصىلُ حنظلةَمَّ فتقد. نعم: قال?اًنْيَثني عَعَ فب, بالطائفُهُ أتيتَ يومُهَدتِشهَأ
 رسول اهللا َّن, إه من رسول اهللا ُ سمعتٍء هذا ليشُتْمَّإين إنام قد ,لْجِ يا بني ع:راتُف
ك َّ فإن,لكِنزَ إىل مْعِارج ,َصدقت((:  فقال,َ اخلربُهَ فأتى فأخرب,ا إىل الطائفًه عينَثَ بع

 .)) هذا وأشباههِوا بمثلُّمَئتا(( : قال لناَّىلَ فلام و.)) الليلةَرتِهَقد س
 أنا أبو بكر بن ,رئ عىل إبراهيم بن منصورُ ق: بنت نارص قالتُ فاطمةٰبىَجتُامل مُنا أْتَخربأ
 − ع التميميَّقَرُ نا عمرو بن امل,بن إدريس نا عبد اهللا − يعِكَ وُهو ابن − نا سفيان ,)٤( أنا أبو يعىل,املقرئ

 : عن قيس بن زهري قال− دِّيَسُمن بني أ
َ فحرض,انَّيَات بن حَرُظلة بن ربيع إىل مسجد فْنَ مع حُانطلقت  ,ُ الصالةِتَ

 ُ واملسجد,ًرةْجِ هُ وأقدم,انِي سِّ منُمَ أقدَ أنت:ظلةْنَ فقال ح.ْمَّ تقد:اتَرُفقال ف
 فقال .اً أبدَكُمَّا ال أتقدً شيئ فيكُ يقول اهللا َ رسولُ سمعت:اتَرُ فقال ف.كمُمسجد

                                           
 ).د( سقط من  ))وعمهام أكثم بن صيفي (( :قوله)  ١(
 ).ب(وهو من ) س(ما بينهام سقط من  *) − (* ) ٢(
 ).١( حاشية٢٩٩انظر ما مىض ص ))معجم الصحابة((هو أبو القاسم البغوي يف كتابه   )٣(

 .٨١/٣٢٢ وهو يف معجم الطرباين .ع بدار املأمون للرتاث املطبومسند أيب يعىل مل أجد اخلرب يف) ٤(

ــامل[ ــه يف اإلك ترمجت
 ]البن ماكوال

 
 
 
 
 
 
ه يف اإلمامــــةخــرب[

مع فرات بـن حيـان
م الـصحابةـيف معج
 ]للبغوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اخلــرب الــسابق عنــد[

 ]أيب يعىل
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٣٢٢

 . هبمَّ فصىلُ حنظلةَمَّ فتقد.ْمَ نع: قال?اًثني عينَعَ فب, بالطائفُهُتيتَ أَ يومُهَتدِهَشَ أ:ظلةْنَح
ا عىل ًثه عينَعَ ب,ه من رسول اهللا ُ سمعتٍء هذا ليشُمتَّ إنام قد,لْجِني عَ يا ب:)١(قالو
 َرتِهَ قد سَكَّ فإن,ْمَنَلك فِنزَ إىل مْعِ ارج,َصدقت(( : فقالَ اخلربُهَ فأخربُ فأتاه,طائفال

 .))هِشباهَوا هبذا وأُّمَئتا(( : قالَّلام وىلف. ))الليلة
 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق, أنا حممد بن عيل بن أمحد,أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن

 :)٢( قال اهللا ِ رسولِابَّتُ كِ قال يف تسمية,اطَّيَيفة بن خِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,عمران
 .ّديِّيَسُ األ)٣( بن ربيعةُظلةْنَب له حَتَوك

 أنا حممد )٤(َدهْنَ بن معبد اهللا أنا أبو ,جاع بن عيلُ أنا ش,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
 : عن حممد بن إسحاق قال,ريَكُيونس بن ب نا ,ارَّ نا أمحد بن عبد اجلب,بن يعقوب بن يوسفا

َبن أخي أكثم بن ا ّيِفْيَع بن صَّقَرُيع بن املِبَّظلة بن الرْنَ ح اهللا ُث رسولَوبع
ّصيفي ِ ْ  . إىل أهل الطائفَ

 أنا أبو طاهر ,ورُّ أنا أمحد بن حممد بن النق, القاسم بن السمرقندي]أ/٢٧٦ [أخربنا أبو
ِ نا الرس,ف نا أبو بكر بن سي,صِّخلُامل  عن أيب ,)٥( نا سيف بن عمر,عيب بن إبراهيمُ نا ش, بن حييىِّيَّ

 : قالوا, وحممد وطلحة, وأيب عثامن,حارثة
ك ُعِ تستتب, يا حممد: الكاتب حتى قام عىل حممد بن أيب بكر فقالُظلةْنَوجاء ح

ِب إىل ما ال حيَ العرُؤبانُ ذَ ويدعوك!هاُعَبْتَ املؤمنني فال تُّمُأ  َ ما أنت: فقال?همُعَ فتتبُّلَ

                                           
 .يعني فرات بن حيان ) ١(
 .٩٩ تاريخ خليفة ) ٢(
 يف أصل  وردت وكذا إشارة إىل الشك فيها,,ضبة) ب(فوق اللفظة يف كذا يف النسخ الثالث, و) ٣(

 . ))ربيع((تاريخ خليفة, وصححها املحقق إىل 
َهو حممد بن إسحاق بن منده)٤( ْ وهو كتاب مفقود, انظر  »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت  (َ

 ).٢(  ح١٣ما سبق
 وقد أورده املؤلف .١/٢٤٤انظر موارد ابن عساكر . وهو مفقود ))َّالردة والفتوح((يف كتابه  )٥(

 .٤٤٧−٤٦/٤٣٥ًباإلسناد نفسه مطوال جدا يف ترمجة عثامن املجلدة 

 
 
 
 
 
 

َّعــــده خليفــــة يف[
ــاب ــن كت ــه م تارخي

 ]النبي 
 

بعث رسـول اهللا [

 ]له إىل أهل الطائف
 
 
 
قوله ملحمد بـن أيب[

بكــر يف فتنــة اجلمــل
 ]وقوله الشعر فيها

 
 



َحنظلة ْ ّالربيع بن صيفي بن َ َِّ ْ َ ِ 

 

٣٢٣

 َكْتَب غلبُ صار إىل التغالْ إنَ هذا األمرَّ إن,ةَّميَعْثَ يا بن اخل: فقال?ةَّوذاك يا ابن التميمي
 :)١( عنه وهو يقولَفَ وانرص.افَنَ بنو عبد م− وحيك –عليه 

 زوالـَ تـْ أنَالفـةِ اخلَونـرومَي ِ فيهُ الناسُوضَام خيـِ لُجبتَع
 يالِلـــَ ذالُها ذَا بعـــدْوـَفالقـــ ْمُ عـنهُ اخلـريَزالَ لْولو زالت

 يالِبَّوا الــسُّلَهــم ضــُّ كلًســواء َٰ أو النـصارِوكانوا كاليهود
 . يف مقتل عثامنُهَ ذكرٍ يف حديث.ق بالكوفةِحـَول

 ,د بن الفضلبيُ أنا أمحد بن ع,ّويسُنَ عن أيب احلسني بن اآلب,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن
 : قاال,ةَفَزَ أنا عيل بن حممد بن خ,عيم حممد بن عبد الواحدُ عن أيب ن,ح وقرأنا عىل أيب عبد اهللا
 :رية قالِغُ عن م,ريرَ نا ج,نيِعَ نا حييى بن م,)٢(مةَثْيَ أيب خُ نا ابن,راينَفْعَّنا حممد بن احلسني الز

 فنزلوا , بن حاتم من الكوفةُّيِدَ وع,رير بن عبد اهللاَ وج, الكاتبُظلةْنَخرج ح
 .م فيه عثامنَشتُ يٍ ببلدُيمِقُ ال ن:يسياء وقالواِقْرَق

 .)٤(الَّفَّ أنا حممد بن احلسني بن الط, يف كتابه)٣(ابَّطأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد احل
 :بن منري قاال أنا عيل بن أمحد , أنا سهل بن برش,ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن جعفر

 عن , نا جرير بن عبد احلميد, حمرز بن عوننا , نا موسى بن هارون,)٥(يلْهُّأنا حممد بن أمحد الذ
 :مغرية قال

                                           
 .٣/١٧٤  والكامل البن األثري,٤/٣٨٦لطربي األبيات واخلرب يف تاريخ ا  )١(

.  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة   )٢(
 .١٣٥ و١/١٢٩ انظر موارد ابن عساكر  وصلنا قطع منه,,٢٠٦ذكره ابن خري يف فهرسته 

, وترمجته يف سري أعالم النبالء )ب(بت من  باخلاء, وهو تصحيف, واملث))اخلطاب((): د, س(يف ) ٣(
 ).٢( حاشية ٥٣وانظر ما سبق ص. ٣/٢٧٠ وتوضيح املشتبه ١٩/٥٨٣

َ, وهي نسبة إىل بيع الطفل, وهو ٨/٢٤٣, واألنساب )ب, س(, واملثبت من  ))القطان ((): د(يف  ) ٤( َّ
 .الطني الذي يؤكل

ْفوائد أيب الطاهر الذهيل, طبع جزء منه بتحق ) ٥(  انظر موارد ابن عساكر ,يق عبد املجيد السلفيُّ
 ).٥( حاشية ٢٢١وما سبق ص. ٢/١٠٧٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــتم[ ــن ش ــه م موقف
 ]عثامن
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٣٢٤

 . مثله. خرجوا من الكوفة; بن حاتمُّيِدَ وع,ظلة الكاتبْنَ وح,يرِرَخرج ج
 عن أيب عبيد ,ًجازة أنا حممد بن أمحد بن املسلمة إ,أخربنا أبو احلسني حممد بن كامل بن ديسم

 )٢( نا احلسن: قاال,ميَّرَخُ واحلسن بن حممد امل,يميِكَ نا أبو عبد اهللا احل,)١(اهللا حممد بن عمران بن موسى
 :)٣(قة بن عبد اهللا املازين قالَدَ عن ص, نا أبو احلسن املدائني,بن عيل بن املتوكلا

 عليه ْتَعِ فجز, اهللا ِول لرسَتبَ وكان قد ك,ديِّيَسُ األةلة بن ربيعَظْنَمات ح
 :ظلةْنَ حٰىَثَ رٍ رجلِ بشعرُتْلَّ فتمث.كَ أجرُطِبُ هذا حيَّ إن: هلاَلنُا وقُا جاراهتَهَ فالم,هُامرأت

 ِبِ شاحٍبةْيَبكي عىل ذي شَت ٍ ملحزونـــةُرْهَّ الـــدَبَّجـــَتع
ْخربُأ نيَّ مـا شـفَ تسأليني اليومْإن  )٤(ِبِ بالكاذُ لستِّينَ أِكِ
 )٥(ِبِ الكاتـَلةَظْنَ عىل حٌنْزُح ِهـِ بـَٰدْوَ أِنيـ العـَ سوادَّنإ

ظَنْحفوان بن تُلة بن صشريل بن بِ و)*(  
َمة بن رشَقْلَنظلة بن عَابن ح  ينِرَيل بن عِاحَ

َويقال عزيز بن أيب جابر بن زهري بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن كنانة بن  َِ َ َُ ِ َ
 .بيْلَص الكْفَأبو ح, بْلَر بن كْوَدة بن ثْيَفُت بن رَّ بن زيد الالةَرْذُعبكر بن عوف بن 

                                           
 . املطبوع, وهذا إسناد ابن عساكر إليهمعجم الشعراءمل أجد اخلرب وال األبيات يف  ) ١(

 .احلسني): س, ك(يف  ) ٢(

 واملزي يف . املازين عن صدقة بن عبد اهللا٥٣ِّرو اخلرب واألبيات املربد يف التعازي واملراثي   )٣(
 .٧/٤٤٣هتذيب الكامل 

 . ))أخربك قوال ليس بالكاذب((: يف التعازي واملراثي  )٤(

 .بلغت قراءة): ب(يف هامش  ) ٥(

, ٧١, الوالة والقضاة للكندي ٢٢٤−٢٢١ فتوح مرص وأخبارها البن عبد احلكم ترمجته يف )*(
, ١٣/٢١١ , الوايف بالوفيات٣/٨٥٣ , تاريخ اإلسالم١/٥٠٥ اإلكامل البن ماكوال ,٨٠

 ,١/٥٨٨, حسن املحارضة ٣/٦٩٧ املقفى للمقريزي , وما بعدها١/٢٥٠النجوم الزاهرة 
 .٢/٢٨٦األعالم للزركيل 

اخلرب الـسـابق عـن[
 ]طريق الذهيل

 
 
 
 
ما قيل يف رثائه عند[

 ]موته
 
 
 
 
 
ـــوجز[ ـــســبه وم ن

 ]ترمجته
 
 



َحنظلة ْ َصفوان بن تويل بن َ َُ ْ 

 

٣٢٥

شام بن ـهِ امللك ولِ عبدِ بنَ ليزيدَبِ واملغر,ْنيَتَّرص مرِ مَ ويل إمرة,من أهل دمشق
 . اهللا بن عيلِ دمشق مع عبدَ وشهد حصار, الوليدِ بنَة ليزيدَيِيقِرْفإ وويل ,عبد امللك
اه أبو عمر َّ وكن,عيب بن شابورُ عنه حممد بن شٰىَكَ وح,يلِبَ عنه أبو قٰوَر

 .ديْنِالك
 , وأبو الفضل أمحد بن حممد, أبو حممد محزة بن العباسَّإيلكتب 
 ه,َدْنَ أنا ابن م,قاينْرِ أنا أمحد بن الفضل الباط: أنا أبو الفضل قاال,اينَوُتْفَّثني أبو بكر اللَّثم حد
 حدثني ,)١( نا أبو سعيد بن يونس, عن أبيه أيب عبد اهللاه,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:ح قال

ِة حممد بن محَّرُ نا أبو ق,اديَرُ عمر بن حفص املسالمة بن امم ِار أنا ضَّ بن عبد اجلبْرضَّ نا الن,ينيَعُّيد الرَ
 :يل قالِبَ عن أيب ق,بن إسامعيلا

 ]ب/٢٧٦[  قال أبو سعيد. طويلٍ يف حديث;وان فأتيتهْفَظلة بن صْنَ حَّأرسل إيل
 :بن يونسا

 .يلِبَ عنه أبو قٰوَ ر.شام بن عبد امللك مرص هلُبي أمريْوان الكلْفَظلة بن صْنَح
 وكان أخرجه منها ,ه من املغرب سنة سبع وعرشين ومئةِر ما عندنا من أخبار قدومِآخ
 .رية يف سلطانهِّ السَ حسنُةَ وكان حنظل.ريْهِيب الفِبَ الرمحن بن حُعبد

ي ِّ أنا عم,اين عنهَوُتْفَّ وحدثني أبو بكر الله,َدْنَكتب إيل أبو زكريا حييى بن عبد الوهاب بن م
 :)٢( قال أبو سعيد بن يونس: عن أبيه أيب عبد اهللا قال,أبو القاسم
 وكان , ويل مرص هلشام بن عبد امللك,شقيَمِ دٌّظلة بن صفوان الكلبي شاميْنَح

 .يلِبَ عنه أبو قٰكىَ ح.عِرَ إنه و:يقال
 :)٣( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّعىل أيب حممد الس قرأت

                                           
 مفقود, انظر وهو ))تاريخ علامء مرص(( يونس, يف كتابه هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن) ١(

 ).٥( حاشية ٧٣وانظر ما سبق ص. ١٨٩, ١/١٨٨موارد ابن عساكر 
. ٦٠/١٣٥, ١٠/٩١  يف ذكره املصنف.يف كتابه تاريخ الغرباء, وهذا إسناده, وهو مفقود ) ٢(

 .١/١٩٠انظر موارد ابن عساكر و
 .٥٠٥, ١/٥٠٤اإلكامل البن ماكوال  ) ٣(

 
 
 
]أسامء من رو عنه[
 
 
 
 
 
 
 
بعـــض أخبـــاره يف[

 ]تاريخ علامء مرص
 
 
 
 
 
 

 
 ]ويف تاريخ الغرباء[
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٣٢٦

 ْرشِ ب,ني من حتتهاتمة باثنَعجُها ياء ساكنة مَ وبعد,)٢( مفتوحةٌ ثانيه واو)١(لْيَوُا تَّأم
 .لْيَوُبن صفوان بن تا

 : ثم قال,)٣(رشِ بِم يف ترمجةَّه كام تقدَبَثم ساق نس
 عنه ٰوَ ر. مرص هلشام بن عبد امللكُل أمريْيَوُوان بن تْفَظلة بن صْنَ حُوأخوه

 . يونسُ قاله ابن. السريةَنَ وكان حس;يِرِافَعَمليل اِبَأبو ق
 .يل بفتح التاء وبكرس الواوِوَوري تُّ الصِّ وهو بخط,)٤(كذا قال

 أنا أبو احلسني حممد بن , أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 :)٥( نا يعقوب بن سفيان قال, أنا عبد اهللا بن جعفر,احلسني

 بن صفوان عىل ُر برشّ فأم,تل يزيد بن أيب مسلمُيها يعني سنة اثنتني ومئة قوف
 .ر عليهاِّمُ فأ,ظلة عىل مرصْنَ واستخلف أخاه ح,ةَيِفريقإ

 ,ر حممد بن عبد امللك عىل أهل مرصِّمُ أ, ومئةٍ ويف سنة مخس:)٦(قال يعقوب
 . بن صفوانُع حنظلةِزُون

                                           
 من أوله تاء مفتوحة معجمة باثنتني [:قولهأضاف هنا املعلمي اليامين حمقق اإلكامل عىل النص   )١(

ثانيه ((:  ابن ماكوالنص يعارض هذه اإلضافة :ُ قلت. اهـ))من نص((:  يف احلاشيةوقال] فوقها و
ْتويل (, وما جاء من ضبط))واو مفتوحة َ  ,٣٤٤, ٢/٣١٣  البن الكلبيّ يف نسب معد واليمن)ُ

ضبط  و,٤٥٧ وابن حزم يف مجهرة أنساب العرب ,٤/١٧٥٥الدارقطني يف املؤتلف واملختلف و
َالتوييل( قول , و١/١٨١, ولب اللباب للسيوطي ١/٢٣١بن األثري اجلزري يف اللباب ال) ُّ

بن صفوان ً أيضا يف ترمجة أخيه برش , وسياقه للنص))كذا قال((: املؤلف بعد نقله لنص ابن ماكوال
 .١٠/٩١يف املجلدة 

يف األصل وهـ ((: ويبدو أنه سهو, إذ قال حمقق اإلكامل يف احلاشية ))واو مكسورة((: يف اإلكامل  )٢(
 ًفام الفرق إذا بني املتن واحلاشية? ))مكسورة((

 .١٠/٩١يعني يف املجلدة   )٣(

 .يعني ابن ماكوال  )٤(

 .ود, واقتبسه املحقق من تاريخ ابن عساكر, وهو يف املجلد املفق٣/٣٤٥ املعرفة والتاريخ ) ٥(

 .ً, وهو أيضا من النصوص املقتبسة من تاريخ ابن عساكر٣/٣٤٦املعرفة والتاريخ   )٦(

ضبط اسمه ونـسبه[
ــامل  ــقيف اإلك وتعلي

 ]املؤلف عىل ذلك
 
 
 
 
 
 

خرب توليتـه وعزلـه[
ـــد ـــرص عن ـــىل م ع

 ]الفسوي
 
 



َحنظلة ْ َصفوان بن تويل بن َ َُ ْ 

 

٣٢٧

 :يث بن سعدَّ قال الل:كريُ قال ابن ب:)١( ونا يعقوب قال:قال
 − يِمْهَر الفِسافُ مَيعني ابن −ا ً الرمحن خالدُع عبدَزَويف سنة تسع عرشة ومئة ن

 ويف .مَّحرُ من املَنْوَ خلٍ ليالِخمسـِ دخل مرص يوم اجلمعة ل, بن صفوانَر حنظلةَّمَوأ
ن صفوان عىل أهل  بُر حنظلةِّمُ فأ,ةَيِفريقإ ُلثوم أمريُتل كُ وعرشين ومئة قٍسنة أربع

 . بن الوليد عىل أهل مرصُصْفَر حِّمُ وأ,رِ خرج من مرص يف شهر ربيع اآلخ;ةَيِفريقإ
 . أن واليته كانت ثالث سنني)٢(وذكر أبو عمر

 نا أمحد بن , أمحد بن إسحاق, أنابن أمحدعيل   أنا حممد بن,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٣(ن خياط قال نا خليفة ب, نا موسى بن زكريا,عمران

 ِمها يف النصفِدَ فق− ةَيِفريقإيعني  −وان الكلبي ْفَ بن صَظلةْنَ هشام بن عبد امللك حَّٰىلَو
 .]ومئة [ وعرشينٍ تسعِ فلم يزل هبا إىل سنة, وعرشين ومئةٍ سنة أربع األوىلٰادُمن مج

 :يثَّ قال الل:)٤(وب قال نا يعق, أنا عبد اهللا, أنا أبو احلسني, أنا أبو بكر,أخربنا أبو القاسم
 ;ةَيِفريقإظلة بن صفوان من ْنَ قدم ح− ومئة  وعرشينٍيعني سنة سبع −وفيها 

 ُ أمريُ عليها مروانُه بعدَرَّمَ ثم أ,بيدةُيب بن أيب عِبَ الرمحن بن حُأخرجه منها عبد
 .ه ذلكُ وأصحابٌعه حفصَنَ فم, عىل مرصَظلةْنَر حَّمَ ثم أ,املؤمنني

 أنا :ون قاالْريَ وأبو الفضل بن خ, أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,لربكات األنامطيأخربنا أبو ا
 , نا هشام بن حممد,)٥( نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة,افَّ أنا أبو عيل بن الصو,أبو القاسم بن برشان

 : قال ابن عياش: قالّيِدَعن اهليثم بن ع

                                           
يخ, ومل يقف عليه حمققه, فلم يذكره يف أخبار هذا النص يف القسم املفقود من املعرفة والتار  )١(

 .السنة املذكورة

 .٧٢  الوالة والقضاة يفالكنديحممد بن يوسف يعني  ) ٢(
 .ني منهاحلارصت بني  يأيت, وما٣٥٦ تاريخ خليفة ) ٣(

 . ويبدو أنه يف القسم املفقود منه, ومل يقف عليه حمققه املطبوع,املعرفة والتاريخليس اخلرب يف  ) ٤(
 .٦/٢٨٥٣ه ابن العديم يف بغية الطلب ذكرو

هذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق يف كتابه التاريخ, و)  هـ٢٩٧ت (هو ابن أيب شيبة  ) ٥(
 .٣٠٦, ٣٠٥ وأورد اخلرب ابن حبيب يف املحرب ).٢( حاشية ١٢٤ص

 
اخلرب السابق برواية[

أخر[ 
 
 
 
 
 
 
 

ــد[ ــه عن ــرب توليت خ
 ]خليفة يف تارخيه

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٢٨

ظلة ْنَ حُّمُ أْتَ خرج,وان الكلبيْفَ صظلة بنْنَات حَّانيْرصَّاألرشاف من أبناء الن
 فقال ,بْلَ له من كٌ أعرابَ ومع حنظلة, هلاٍ ومعها جوارَظلةْنَت بحَّ فمر,إىل الكنيسة

 قال له ?كم أحدِا هلذه من فتيانَأم; )١(ٌاكَنِضَ هذه لْمُكَتَجْلِ عْ واهللا إن: منهمٌّأعرايب
ِمجَأ(* :ظلةْنَح  .سائكَلُ جِ بعضُّمُ فإهنا أ−  يرمحك اهللا− ْلْ

َريَ بالقَ بن صفوان مات)٣(*)لةَظْنَ حَّ أن)٢(يِرُذَالَوذكر أبو بكر الب  . عليهاٍوان وهو والْ

فَـلة بن الطُّنظَحميلَــيل الس)*(  
َيلَ فو, إىل محصَه من دمشقَّاح حني توجَّبيدة بن اجلرُ أبو عُعثهَب  . محصَ فتحِ

 , اخلطيبأخربنا أبو حممد السلمي نا أبو بكر
أنا أبو احلسني بن : لكائي قاالَّ أنا أبو بكر بن الال, القاسم بن السمرقندي]أ/٢٧٧ [ح وأخربنا أبو

 : عن ابن إسحاق قال,مةَلَ عن س, نا عامر,)٤( نا يعقوب, أنا عبد اهللا بن جعفر,الفضل
يل َفُّط بن الَظلةْنَاح حَّبيدة بن اجلرُ أبو ع− َ عرشةَيعني سنة مخس − فيها َعثَوب

 .حها اهللا عىل يديهَتَ فف,مي إىل محصَلُّالس

لْري الكَثِلة بن كَنظَـحيب العبدو ي املِ دي ز)**(  
 إىل َر عادَ فلام ظه,اعَقِ وحلق بالب, الوليدِ بنَ يزيدِف عن القيام يف بيعةَّن ختلَّمـِم
  . له ذكر.ه واعتذرِأصحاب

                                           
َ  الضناك)١( ْاملكتنزة الصلبة اللحمو ,َّ املرأة الضخمة:ِّ ُّ َ ْ ِامرأة ضناك: يقال و.ُ .  ثقيلة العجيزة, أيَ

 ).ضنك(اللسان 

 .٢٣٣يف فتوح البلدان   )٢(

 ).د(قط من ما بينهام س*) − (* ) ٣(

 .٢/١٣٦, وترمجته يف اإلصابة ٣/٥٧٩ له ذكر يف تاريخ الطربي  )*(
ويبدو أنه يف القسم املفقود منه, وحمققه مل يقف عىل هذا اخلرب, . املعرفة والتاريخ ليس اخلرب يف) ٤(

 .٣٠١−٣/٢٩٩ُألنه مل يلحقه يف أخبار سنة مخس عرشة 
 . مصادرمل أقف له عىل ترمجة فيام بني يدي من )**(

كــان مــــن أبنــاء[
 ]اتالنرصاني

 
 
مكان موته يف فتوح[

 ]البلدان
 

 

 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 

ــأمر[ فتحــه محــص ب
 ]أيب عبيدة

 



َحنظلة ْ ِكثري الكلبي بن َ َ 

 

٣٢٩

  ينانِح] ذكر من امسه[
  )*(حــنِــيــنا

 . أنه كان بدمشق)١(جاء يف بعض اآلثار.  املسيحِيَيقِدَأحد ص
 أيب احلسني حممد بن عبد اهللا ِّه من خطَلَر أنه نقَكَ فيام ذ, أيب حممد بن صابرِّ بخطُقرأت

عامرة بن وثيمة بن موسى بن  نا ,رصيِالين املْوَ أنا أبو عبد اهللا حممد بن صالح بن حممد اخل,احلافظ
 عن ,هـِّبَنُب بن مْهَ عن أيب إلياس إدريس ابن بنت و, عن عمرو بن األزهر,يمةِثَ نا أيب و,اتَرُالف
 :ه قالِّبـَنُب بن مْهَو

 َ ما جاءِا يف إنكارًهم شأنِمَ وأعظ,اًهم بأسِّشدَ وأ, اليهودِس من رؤساءُكان بول
 وسار إىل املسيح َع العساكرَمَ فج, عنهَع الناسَفَعه ودَفَ ود− عليه السالم − ُبه املسيح

ه ِ بجناحٌكَلَه مَبَ فرض,اَبَكْوَه بكَيِقَ فل, دمشقِه عن دخولَعَه ويمنَلُيقتِ ل− عليه السالم −
 ما ,روههْكَ مْنِ مَها إىل ما أرادَ معْلِصَ التي مل يِ واألحوال,هِ أمرِ ورأ من دالئل,فأعامه
 َ وسأله أن يفتح, عىل ذلكَ فأتى املسيح, بام جاء بهِ والتصديق, بهِيامن إىل اإلُهَّاضطر
 ثم قال ? وتفعل وتصنع, هو معيْنَ مٰ وأذَايَذَ يف أٰىَسعَ كم ت: فقال له املسيح,هْيَعين

  املدينةِطْدود يف وسْمَ الطويل املِوقُّ يف السْذُ وخ, دمشقَ حتى تدخلِ امض:له املسيح
 منه ٰىَا قد اختفَينِنَ وكان ح− اَينِنَ إىل حَ وتصري, يف آخرهَ حتى تصري−  يعني دمشق−
 .كْيَ عينَ حتى يفتح− ّ الرشقيِ نحو البابٍا يف مغارةًعَفز

س قد ُ وكان بول, اليومِ إليهُ املنسوبةُ وهي الكنيسة,بةَّ املصلِ عند الكنيسةُفأتاه
 حتى ُهَمج ور, عليهَٰ فناد,هِ رأسَطْسَق وَلَ فح, باملسيحَنَ وكان قد آم, أخيهَأخذ ابن

 , بهَبِوقُ فيام كان ع, بذلكِّيسَهم للتأِ رؤوسَطْسَ وَقْلَ حَٰ النصارَخذَ أَّمَ ثْنِ فم.مات
 . باملسيح عليه السالمَنَ آمْنَمـِ لِبْيَ ال كالع,عُوأنه كالتواض

                                           
 .))ضينا((  إىلحترف فيهو ٢/٣٠٢  يف البداية والنهايةت قصتهذكر )*(

 . »يف أحد اآلثار«): د(يف  ) ١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]قصته مع بولس[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٣٠

ـنيف] ذكر من امسه[ حـ  
ــحاب بن احلارث بن أمية األ�صاري ئيف بن رِـن)*(  

 .شهد يومئذُ واست, جعفر وزيدَؤتة معُ شهد غزوة م,له صحبة
 أنا احلسني بن حممد ,)١( أنا أمحد بن عيل بن ثابت,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا

اح َّدَ عن ابن القاهللا,ب بن عبد َصعُ نا م, بن سعيد بن شاهني أخربين أمحد, أنا أمحد بن كامل,يِقِالراف
 :)٢(قال

ف بن عمرو بن ْوَة بن زيد بن سامل بن عَّميُاب بن احلارث بن أئِيف بن رَنُح
يف شهد َنُاب بن حئِه رُ وابن.َشهد يوم مؤتةُ واست,هاَ بعدَا واملشاهدًدُحُد أِهَ ش.فْوَع

 وبايع حتت ,ةَيِيبَدُاب شهد احلئِة بن رَمْصِه عُ وابن,نةوُعَ مِ بئرَشهد يومُ واست,اًبدر
 .اممةَ اليَشهد يومُ واست,هاَ بعدَ وشهد املشاهد,الشجرة

 أنا أبو ه,ويَجْنَبن حممد بن ز أنا أمحد , أنا حممد بن أمحد بن جعفر,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 :)٣(أمحد العسكري قال

 .هِنْطَ بِمَظِعِ لَٰىلْبُ احلَيِّمُ وس,َٰىلْبُمن بني سامل احل ,باَئِنيف بن رُويف األنصار ح
 .ؤتةُ مَد يومِهْشُ واست,اًدُحُ أٌيفَنُ حَدِهَش

                                           
 ة, أسد الغاب٢/٦٥٨, تصحيفات املحدثني ٤/٣ و٢/٥٥٩ترمجته يف اإلكامل البن ماكوال  )*(

 .٢/١٣٩, اإلصابة ١٣/٢١٣  بالوفيات, الوايف٢/٦٩

 تاريخ مدينة  مثله يف, انظر ))نسب األنصار((اح يف كتابه َّ اخلطيب البغدادي إىل ابن القدهذا إسناد) ١(
 .٢٥٤, ١١/٢٥٣ فيه  وذكر كتابه, وانظر ترمجة ابن القداح١٠/١٠٩ , و١/٥٢٦ السالم

َّاري, ويعرف بابن القداحهو عبد اهللا بن حممد بن عامرة, أبو حممد األنص  )٢( َ  يف كتابه النصو, ُ
 وانظر ذكر املؤلف للكتاب يف .١/٣٧٨انظر موارد ابن عساكر .  وهو مفقود))نسب األنصار((

 .الصفحة التالية

 .٢/٦٥٨ تصحيفات املحدثني ) ٣(

 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 

ـــاب[ ـــه يف كت ترمجت
نسب األنصار البـن

 ]القداح
 
 
 
ترمجته وضبط اسمه[

ــــــــصحيفات يف ت
]املحدثني للعسكري

 
 



ْحنيف بن رئاب َُ 

 

٣٣١

 ُهُوابن. ونةُعَ مِ بئرَد يومِهْشُ واست,اًد بدرِهَش ,ابَئِيف بن رَنُاب بن حَئِ رُهُوابن
 .رة الشجَ حتتَعَ وباي,ةَيِبْيَدُد احلِهَش(* ابَئِ بن رُةَمْصِع

 :)١(أخربنا أبو القاسم الواسطي, أنا أبو بكر اخلطيب قال
اب َئِه رُوابن ,مية األنصاريُ بن احلارث بن أ)٢( *)ابَئِيف بن رَنُحأما الثاين فهو 

 وشهدوا , اهللا َهم رسولُبوا ثالثتِحَ ص;نيفُاب بن حَئِة بن رَمْصِه عُ وابن,نيفُبن حا
 .))نسب األنصار((  وذكرهم ابن القداح يف كتاب.هِ من مشاهد]ب/٢٧٧[ ًةَّدِ عُهَمع

 :)٣( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس
 له ,اب األنصاريَئِيف بن رَنُ فهو ح−  احلاء وفتح النونّبضم −يف َنُأما ح

 .صحبة
فهو  [– بكرس الراء وبعدها ياء معجمة باثنتني من حتتها −اب َئِا رَّ وأم:)٤(ثم قال

َرئاب بن ْبن زيد بن سامل بن عوف بن عمرو بن  [اب بن احلارث بن أميةَئِيف بن رَنُ ح]ِ َ
 .)٦( واستشهد يوم مؤتة,هاَا وما بعدًحدُد أِهَ ش,)٥( األنصاري]عوف

*   *   * 
  

                                           
). ٥(  ح٢٦٩يف كتابه املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف, وهو خمطوط, انظر ما سبق ص  )١(

 .يف الصفحة السابقة) ٢(و) ١(نظر احلاشية او

 ).س( ما بينهام ليس يف  *)−(*  ) ٢(
 .٢/٥٥٩اإلكامل البن ماكوال  ) ٣(

 ., وما سيأيت بني احلارصتني منه٤/٣اإلكامل  ) ٤(

 .ليست اللفظة يف اإلكامل  )٥(

 رئاب بن حنيف  ترمجة والذي يف وهو يناقض رواية العسكري السالفة,كذا يف النسخ الثالث,  )٦(
  أنه:٢/٥٠٢  واإلصابة,١٣/٢١٣, والوايف بالوفيات ٢/٢٤١, وأسد الغابة ٤/٣  اإلكامليف

 .شهد يوم بئر معونةُاستًشهد بدرا, و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــد[ ضــبط اســمه عن
ــــاكوال يف ـــــن م اب

 ]اإلكامل



٣٣٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  حو اري] ذكر من امسه[
حاري بن زياد بن عمرو األَ وكي البصريتَزدي الع)*(  

د عىل يزيد َفَ وو,ةَّيِشْحَ عنه أبو برش جعفر بن أيب وٰوَ ر.حدث عن ابن عمر
 وحكاه أبو حممد عبد اهللا بن شهيد , بن عبد احلكمُانةَوَه عَبن عبد امللك فيام ذكرا

 .هِّبخط فيها قرأته ِّيلُبُرْطَالق
 وأبو ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,يسْرَّأنبأنا أبو الغنائم بن الن

 وحممد بن :ونْريَزاد ابن خ− أنا أبو أمحد : قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,وريُيُّاحلسني بن الط
 :)١(د بن إسامعيل قال أنا حمم,لْهَدان أنا حممد بن سْبَ أنا أمحد بن ع: قاال– احلسن

 .و عنه جعفر بن إياس َ ر. سمع ابن عمر قوله, بن زيادُّيِارَوَح

  حو ثَر ة] ذكر من امسه[
وثَحر ــة بن سهجالنيل بن الع)**(  

اص َّرَفبن عبد اهللا بن عبد بن  هيل بن كعب بن عامر بن عمري بن رباحُابن س
 . الباهيلٰىَّأبو املثن, ةَلِبن باها

ِرسَّنِ من أهل ق, حممدِ بنَ مرص ملروانُريأم  كان مع .يلَهُن بن سَالْجَ أخو ع,ينْ
 .هِندُلب عىل دمشق يف جُمروان بن حممد يوم غ

 أنا عمي ,اين عنهَوُتْفَّ وحدثني أبو بكر الله,َدْنَكتب إيل أبو زكريا حييى بن عبد الوهاب بن م

                                           
, الثقات البن حبان ٣/٣١٥, اجلرح والتعديل ٣/١٢٩ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  )*(

 .٣/٣٠٦ , لسان امليزان٣/٣٧٧ , توضيح املشتبه١/٦٢٢, ميزان االعتدال ٤/١٩١

 .٣/١٢٩التاريخ الكبري للبخاري  ) ١(
 ,٣/٧٠٤َّ املقفى للمقريزي ,٦/٢٩٨٨ , بغية الطلب٨٨ ترمجته يف الوالة والقضاة للكندي )**(

 .٢/٢٨٨ األعالم ,١/٥٨٩ حسن املحارضة ,١/٣٠٥النجوم الزاهرة 

 
 
 

 

 
] ــامء مـــن رو أس

 ]وا عنهعنهم ورو
 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 
 
 
 
 

]نسبه وموجز ترمجته[



ُحوثرة بن س َ َ ْ ٣٣٣ َهيل بن العجالنَ

 :)١(ا أبو سعيد بن يونس قال لن: عن أبيه أيب عبد اهللا قال,أبو القاسم
ِرسَّنِ قِ من أهل,هيلُالن بن سْجَ أخو الع,ّيلِيل الباهَهُ بن سُةَثرْوَح  مرص ُ أمري,ينْ
 .هِبَطُ يف خٌ عنه حكاياتٰىَكُ حي,ماءِّا للدًاكَّفَ س,ءْوَ سَ كان رجل. حممدِ بنَملروان

 :)٢( قالّيِنْطُقَنا أبو احلسن الدار أ,يلِامَحَ عن أيب الفتح بن امل,اَّقرأت عىل أيب غالب بن البن
 . لبني أميةَ مرصُهيل أمريُة بن سَرَثْوَح

 :)٣( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 : وبعدها ثاء معجمة بثالث, وسكون الواو, بفتح احلاء املهملة,ةَرَثْوَا حَّوأم

 .ةَّيَمُ مرص لبعض بني أُهيل أمريُرة بن سَثْوَح
 أنا ,)٤( أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد

 :يثَّ قال الل:ريَكُقال ابن ب: )٥( بن سفيان قالُ نا يعقوب,عبد اهللا بن جعفر
 ونزع ;مَّهيل عىل مرص يف املحرُ بن سُةَرَثْوَر حِّمُئة أ وعرشين ومٍثامنويف سنة 

 ُ أهلُم معهِدَ وق, وجعل معه عيسى بن أيب عطاء عىل أهل األرض,ليد بن الوَحفص
 الذين )٧( ومن املغمصني, مرصِا من أهلً وقتل ناس, بن الوليدَ حفص)٦( فأخذ,الشام

 .قاتلوا حسان بن عتاهية
 , نا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,أخربنا أبو غالب املاوردي

                                           
وما مىض . ١/١٩٠انظر موارد ابن عساكر . يف كتابه تاريخ الغرباء وهذا إسناده, وهو مفقود ) ١(

 ).٢( حاشية ٣٢٥ص

 .٢/٦٢١ للدارقطني املؤتلف واملختلف ) ٢(

 .٥٧٢, ٢/٥٧١اإلكامل البن ماكوال  ) ٣(
 .أبو احلسن بن الفضل): ب(تقرأ يف  ) ٤(
 ليعقوب البسوي, ويبدو أنه يف القسم املفقود منه, ومل يقف عليه املعرفة والتاريخليس اخلرب يف  ) ٥(

 .شار إليها السنة املحمققه, ومل يذكر يف
 .يعني حوثرة) ٦(

وهم اجلند الذين قطع فروضهم حسان » املغضبني«: كذا يف النسخ الثالث, ولعل الصواب  )٧(
وقد ساق املؤلف اخلرب بتاممه يف ترمجة حفص بن . ١/٣٠٥انظر النجوم الزاهرة . فوثبوا عليه

 .١٨الوليد يف املجلدة 

 
 
ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت

 ]الغرباء البن يونس
 
 

ضـــبط اســـمه يف[
ف واملختلـفـاملؤتل

 ]للدارقطني
 

وعنــد ابــن مــاكوال[
 ]يف اإلكامل

 
 

ىلـتأريخ تـأمريه عـ[
 ]مرص عند الفسوي

 



٣٣٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة
 :س بن حبيب قالَهْيَ عن ب, حدثني حممد بن معاوية,)١( نا خليفة بن خياط,وسى بن زكريانا م

ه َّ فوج;دْنَاوَهَ بن– اًيعني عامر −ارة َبُ ابن ضِربه بقتلُ خيَ هبرية إىل مروانُكتب ابن
 ِ فاجتمعت,ةَّ خاصٍ من قيسٍ آالفِاص يف عرشةَّرَيل من بني فِهيل الباهُرة بن سَثْوَإليه احل

 .هاِّهم عليها كلْدَ بن أِ مالكِرية بعهدَبُ هُ وكتب ابن.اجليوش بنهاوند
 . أشهرِا من أربعةًد نحوْنَاوَ هنَ أهلُةَطبْحَ قَ فحارص:سَهْيَقال ب

نا َ وأصاب,ناَّنا دوابْلَنا هبا حتى أكِرصُ ح: عن قزعة قال,وقال عمرو بن عبيدة
 .د شديدْهَ وجٌجوع

ينة يف شوال سنة  املدِتحتُ وف,بةَطْحَ بن أدهم قُ ثم صالح مالك:سَهْيَقال ب
َّبن سيار [اسان الذين خرجوا مع نرصَرُ خَ أهلُتل قحطبةَ وق;ئة وثالثني ومٰإحد َ[, 
 مالك أنه ٰعىَّ واد. عىل أهل الشامُ إنام صاحلت,اسانَرُ إين مل أصالح عىل أهل خ:وقال
 .اماسان وأهل الشَرُ خِ عىل أهلَحَصال

ة سنة َدْعَ من ذي القْتَ بقيً ليلةَ عرشةَ فلام كان يوم االثنني لثالث:)٢(سَهْيَقال ب
 بن عبد َرشِخذ بَوأ. بريةُيمة فقتل ابن هَزُ أبو جعفر خازم بن خَعثَ ب;اثنتني وثالثني ومئة

 ألبان  وابنني, عبد امللك بن برش بن مروان]أ/٢٧٨[  بنَانَبَ وأ)٣(*)بن برش بن مروان(* امللك
بة يف َطْحَ وقعد احلسن بن ق,اتةَبُ وحممد بن ن,هيلُرة بن سَثْوَ واحل,بن عبد امللك بن برشا

 .هم َب أعناقَ فرض,ملوا إليهُ فح,ائنَدَ مما ييل امل,ةَلْجِّطي عىل الدَبـَّ حسان النِمسجد

  )*(حوثرة بن عبد الرمحن املصري
 ٍ تسعَق سنةَّع أيب أمحد املوفْلَا خد هبِهَ فش,ولون دمشقُ بن طُه أمحدَمَممن أقد
 .وستني ومئتني

 .)٤(دي يف بعض مصنفاتهْنِذكر ذلك أبو عمر حممد بن يوسف الك
                                           

 .ني احلارصتني منه وما وضع ب٣٩٧ تاريخ خليفة ) ١(

 .٤٠٢تاريخ خليفة   )٢(

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 .٢٢٦ كتابه الوالة والقضاة وهو  )٤(

أخبـــاره يف تـــاريخ[
 ]خليفة

 
 
 
 
 
 
 
 ]تأريخ مقتله[
 
 
 
 



َحوشب بن يوسف, أبو هبرية ْ َُ َ 

 

٣٣٥

وذكر من امسه ح بش  
وح يب بن سشــف أبو هريةب)*(  

 .ري احلميصِافَعَ امل: ويقال;كيَسْكَّح السْوَ أبو ر:ويقال
 وعبد الرمحن بن خالد بن , ومعاوية بن أيب سفيان,بيدُالة بن عَضَحدث عن ف

َ ومالك بن خي,الوليد  . وعبد اهللا بن الشاعر,كيَسْكَّر السِامُ
 .ّيِئَرْقَ املاد بن أفلحَّ وشد,عيَالَبن عمرو الكوان ْفَو صو عمربو عنه أَر

 نا سليامن بن ,عيم احلافظُ أنا أبو ن, وحدثني أبو مسعود األصبهاين عنه,أنبأنا أبو عيل احلداد
ب بن َشْوَ عن ح, نا صفوان بن عمرو,)٢(بْرَ نا حممد بن ح, نا هشام بن عامر,َّىلَعُ نا أمحد بن امل,)١(أمحد
َعن مالك بن خي ,سيف  :ل قالَبَ عن معاذ بن ج,رِامُ

 ;همـَم أعاملُ فإذا نزلوا أنكرت,ةَمْكِ احلُهمِرِظون عىل منابِعَمراء يُيل عليكم أَيَس
 .م من أعامهلمُ ودعوا ما أنكرت,معونْسَ ما تَفخذوا أحسن

 نا حممد ,بن الفتح نا إبراهيم بن حممد , أنا أبو احلسني بن اآلبنويس,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 عن ,)٣( ابن املباركُ سمعت: عن سعيد بن رمحة بن نعيم األصبحي قال,ارَّبن سفيان بن موسى الصفا

َ عن مالك بن خي,كيَسْكَّب بن سيف السَشْوَ عن ح,صفوان بن عمرو  :ل قالَ نا معاذ بن جب,رِامُ
 .ملجاهدون إال اُ فال يقوم?عون يف سبيل اهللاَّجَفُ أين امل:ٍنادي منادُي

                                           
, )٣٤٠ (١١٣ , األسامي والكنى ألمحد بن حنبل٣/١٠٠ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  )*(

 معرفة ,٤/١٨٤ الثقات البن حبان ,١٣٧ الثقات للعجيل تاريخ, ٣/٢٨٠اجلرح والتعديل 
 .٢/١٠٨٧  تاريخ اإلسالم,٢/١٥٢الصحابة أليب نعيم 

 ).٩٩٨( رقم ٢/١٠٥مسند الشاميني للطرباين   )١(

 . مسند الشامينييف ))نا حممد بن حرب(( : من السند قولهسقط  )٢(

انظر موارد ابن و .)٤٣( رقم ٤٩ص يف كتابه اجلهاد ) هـ١٨١ت ( بن املبارك هو عبد اهللا )٣(
 .١/٤٩٢عساكر 

 
 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
 

روايته حلديث معاذ[
ســييل« ابــن جبــل
 ]»عليكم أمراء

 
 
 

وحديث آخر ملعـاذ[
 ]يف اجلهاد



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٣٦

عيم ُ أنا أبو ن, ثم حدثني أبو مسعود عبد الرحيم بن عيل بن محد عنه,أنبأنا أبو عيل احلداد
 ,شب بن سيفْوَ عن ح, نا صفوان بن عمرو, نا أبو اليامن,عةْرُ نا أبو ز,)١( نا سليامن بن أمحد,احلافظ

 .يث فذكر احلد. ومعه خالد بن يزيد,ل باب دمشقَبِ قٍأنه خرج عىل جنازة
 أنا أبو حممد بن ,اينَّتَ نا عبد العزيز الك: وعبد اهللا بن أمحد قاال,أنبأنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد

 عن , نا صفوان بن عمرو, نا أبو اليامن,عةْرُ نا أبو ز,َملْذَ أنا أبو احلسن أمحد بن سليامن بن ح,أيب نرص
 ,كيَسْكَّب بن سيف السَشْوَح

 فتنازعوا يف امليت , ومعهم خالد بن يزيد, دمشقِاب من بٍأنه خرج عىل جنازة
 )٢(ةمريُمري بن عُ فقال ع. رجليهِ من عندُلوهِ أدخ: فقال بعضهم,دخلونهُ يُمن حيث

 فسمعه خالد بن .هاُفِعرَا نَّ ما كن, بن بشري يف هذا اجلندِة النعامنَّنُ هذه س:بيُصْحَالي
ا ً بابٍء يشِّ لكلَّ إن, اهللا ِ رسولُةَّها سنَّلكن و,ة النعامن بن بشريَّنُ ليست بس:يزيد فقال

 .ْنيَلْجِّ الرِوْحَ من نِل القربَخْدَ مَّ وإن,ل منهَدخُي
 :قال لهُا يً هلا بابَّ فإن, بحمصَّ دمشق املذكور يف هذا احلديث إالَ بابُّوال أظن

 . واهللا أعلم. دمشقُباب
 ,ونْريَخ أنا أبو الفضل بن ,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو

 :دار قاالْنُ أنا ثابت بن ب,ح وأخربنا أبو الربكات األنامطي
 أنا العباس بن ,بيد اهللا بن أمحد بن يعقوبُ أنا ع,بيد اهللا بن أمحد بن عثامن األزهريُأنا ع

 :)٣(ل قالَبْنَ حدثني أيب أمحد بن ح, أنا صالح بن أمحد,العباس بن حممد
 .حْوَب بن سيف أبو رَشْوَح

 عن صفوان بن , عن الوليد, حدثني عبد الرمحن بن إبراهيم: قال)٤(عة الدمشقيْرُو زوذكر أب
 :عمرو

                                           
 ).٩٩٩( رقم ١٠٦, ٢/١٠٥مسند الشاميني   )١(

 .٧/٢٨٤وخمترص ابن منظور ) ب, د(, واملثبت من  ))عمري بن عمري ((): س(يف  ) ٢(
 .)٣٤٠ (١١٣األسامي والكنى ألمحد بن حنبل   )٣(

 .٣٩٢, ١/٣٩١ هيف تارخي ) ٤(

 
 
خروجه مـع خالـد[

 ]ابن يزيد يف جنازة
 
 
 

ابق مـنـاخلرب الـس[
 ]طريق آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كنيته عنـد أمحـد يف[ 

 ]الكنىاألسامي و
 
 



َحوشب بن يوسف, أبو هبرية ْ َُ َ 

 

٣٣٧

 .ب بن سيفَشْوَ ح; الوليدِ يف زمان)٢(مِاسَقَ املُ صاحب)١(بريةُأبو ه
 .بريةُ أبو ه:اهَّنَكذا ك

 واملبارك بن عبد , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص, أبو الغنائم حممد بن عيل)٣(أنبأنا
 ,انَدْبَ أنا أمحد بن ع: قاال وحممد بن احلسن:زاد أمحد − أنا أبو أمحد : قالوا, وحممد بن عيل,اجلبار

 ]ب/٢٧٨[: )٤( أنا حممد بن إسامعيل البخاري قال,أنا حممد بن سهل
 وعبد الرمحن بن , عن معاوية; الشاميُّكيَسْكَّح السْوَف أبو رْيَب بن سَشْوَح

 . وصفوان بن عمرو,اد بن أفلحَّ عنه شدٰوَ ر. وعبد اهللا بن الشاعر,بن الوليدخالد 
 .يِرِافَعَ امل:ويقال

 :ان قالَدْبَي بن عِّكَ أنا م, أنا حممد بن عبد اهللا, أنا أبو بكر املغريب,)٥(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش
 :)٦(اج يقولَّ مسلم بن احلجُسمعت

 وعبد الرمحن بن خالد بن , عن معاوية,كيَسْكَّسب بن سيف الَشْوَح حْوَأبو ر
 .)٧( وصفوان بن عمرو,حَفلَاد بن أَّ عنه شدٰوَ ر,الوليد

 أنا أمحد بن ,ابَّ أنا عبدا هللا بن عت,نويسَ أنا حممد بن أمحد بن اآلب,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 .)٨(ً إجازةُعمري

 أنا , أنا أبو احلسن بن الربعي,يدِدَ أنا عبد اهللا بن أيب احل,ويسُّح وأخربنا أبو القاسم بن الس
 :)٩(يع يقولَمُ أبا احلسن بن سُ سمعت: قالًمري قراءةُ أنا أمحد بن ع,عبد الوهاب الكاليب

                                           
 . ))أبو هريرة((: تاريخ أيب زرعةيف  ) ١(
َصاحب املقاسم  )٢( َنائب األمري, وهو قسام الغنائم: َ َ َّ َ  ).ق س م(ِّاملغرب للمطرزي . ُ

 .))أخربنا((): د(يف  ) ٣(
 .٣/١٠٠التاريخ الكبري للبخاري  ) ٤(

 ).٢ ( ح١٥انظر يف ضبطه صبكرس الشني, : ويقال ) ٥(

 .١١٢ األسامء ملسلموالكنى ) ٦(
 ., وهو تصحيف ))وصفوان بن عامر((): د(يف  ) ٧(
 ., وما مىض من إسناده)ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من )) إجازةوأنا أمحد بن عمر((): س(يف  )٨(
يف كتابه الطبقات,  ) هـ٢٥٩ت (هو أبو احلسن حممود بن حممد بن عيسى بن سميع الدمشقي ) ٩(

 .٣/١٦٤٤ارد ابن عساكر وهو مفقود, انظر مو

كنيته عند أيب زرعـة[
 ]يف تارخيه

 
 
 
 

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]الكبري للبخاري

 
 
 
 
ويف الكنى واألسامء[

 ]ملسلم
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٣٨

ْ مح,يِكَسْكَّب بن سيف السَشْوَ ح:يف الطبقة الرابعة ّيصَ ِ. 
 أنا ,)١(وخيُنَّن التِّسَحُ عيل بن امل]القاسم[  أنا أبو,بيَنْيَّأنبأنا أبو طالب احلسني بن حممد الز

 : نا أمحد بن حممد بن عيسى قال, نا بكر بن أمحد بن حفص,حممد بن املظفر
 .بيدُالة بن عَضَث عن فَّ حد;ّيِكَسْكَّب بن سيف السَشْوَح حْوَوأبو ر

 أنه ,شب بن سيفْوَ عن ح,وان بن عمروْفَث صَّ وحد:قال أبو بكر بن عيسى
 هل لك : فقال له,ط إىل منزهلامِ راهَ بعد)٢(يِئَرْقَد املَزَنه انرصف هو وجابر بن أ أ,حدثه

 . عليهَالَا حتى دخَقَ فانطل?ايلَكِ عمرو البِيف عيادة
ِالبلخي, قاال(*  وأبو عبد اهللا,أخربنا أبو الربكات األنامطي ْ ُ بن الطيوري,  احلسنيأنا أبو: َ ُّ

َوثابت بن بندار, قاال ْ  أنا الوليد : وأبو نرص حممد بن احلسن قاال, بن جعفر احلسني)٣(*)بو عبد اهللاأنا أ: ُ
 :)٤( حدثني أيب قال, أنا صالح بن أمحد, أنا عيل بن أمحد بن زكريا,بن بكرا

 .قةِ ثٌّشامي ب بن سيفَشْوَح

*   *   * 
 

                                           
 من أسانيد مماثلة مضت, واخلرب يف كتابه  سقط من النسخ الثالث, واستدركتهما بني احلارصتني ) ١(

 ., لنقص يف بعض أجزائهتدمريال بتحقيق  منه طبع, ومل أجده فيامالفوائد
ُمقرأ بن سبيع((بضم امليم وفتحها, نسبة إىل : ُيقال )٢( َ انظر ما  ))املقرائي((: ثالثووقعت يف النسخ ال ))ُْ

 ).١( حاشية ١٢٤سبق ص
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(

 .١٣٧ الثقات للعجيل يف تاريخ ) ٤(

 طبقات ابنترمجته يف
 ]سميع

 
 
]ويف فوائد التنوخي[
 
 
 
 
 
 
 
 

ويف الثقـــــــــات[
 ]للعجيل

 
 



َحوشب  ْ َبن طخمة ذو ظليمَ ُ َ ْ ِ 

 

٣٣٩

ـحب بن طِوش١()*(يملَــة ذو ظُخم(  
َالتباعيب بن َشْوَ ح:ويقال ار َتْسَيم بن ذي أَلُ بن ذي ظ)٣(ِانَسَم بن )٢(ِّ

َيم بن عمرو بن رشَلُب ذو ظَشْوَ ح: ويقال.)٤(انَسَم بن  بيد بن عمروُيل بن عِبْحُ
أ َبَعاء بن سْنَعة بن قيس بن صْرُبن ز دَدَان بن شَهـْلَوم بن أُلْظُب بن األَشْوَح

 ِم بن عبدَشُل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جْهَبن زيد بن س األصغر بن كعب
ْف بن محْوَشمس بن وائل بن ع ْيمن بن محَف بن زهري بن أْوَبن ع نَطَ بن قَريِ  بن َريِ

  .اينَهـْلَأ األَبَس
م ْيَلُد ذو ظِهَش و,ير بن عبد اهللاِرَجِ ب ُّ النبيُهَلَ وراس,هَ ومل ير َّ النبيَأدرك

  .وسُدْرُا عىل كً وكان أمري;الريموك
  . واإلسالمِةَّان يف اجلاهليَهـْلَأ َ وكان رئيس,ًالَرسُ م ِّ عن النبيٰوَر
 ِالةَّ وكان عىل رج,ني مع معاويةِّفِب وشهد صَشْوَ عنه ابنه عثامن بن حٰوَر

  . محصِأهل
                                           

 , مجهرة أنساب٣/١٤٨٨ املؤتلف واملختلف للدارقطني ,٤٣٣ االشتقاق البن دريد ترمجته يف )*(
, توضيح املشتبه ٧٢, ٢/٧١ , أسد الغابة٥/٢٤٢, اإلكامل البن ماكوال ٤٣٢العرب البن حزم 

ط خ م, (, تاج العروس ١٠٩ , تعجيل املنفعة٣/٨٦٤ , تبصري املنتبه٢/١٨٥, اإلصابة ٦/٥١
 .٢/٢٨٨, األعالم للزركيل )ظ ل م

ْيل يف معنى الطخمةق) ١( َطخية((: ًوقيل يف ضبطه أيضا. مجاعة املعز: ِّ ْ , بفتح الطاء وياء معجمة ))َ
 .باثنتني قبل آخر حرف

, وكله تصحيف, واملثبت من  ))البتاغي ((): د(ويف ,  ))التياغي((): س(, ويف  ))اليتاغي((): ب (يف) ٢(
 .)ظ ل م( والتاج ,٤٣٣االشتقاق البن دريد 

 ومجهرة ,٤٣٢ ن دريد, وهو تصحيف, واملثبت من االشتقاق الب ))غسان((: يف النسخ الثالث )٣(
ًسن يمسن مسناَ م: يف اشتقاقه ابن دريد قال.٣٩٢أنساب العرب  ْ َ ُ ْ َُ َ ْواملسن. َ َ استاللك اليشء من :َ َ ُ ِ

 .اليشء

 . وهو تصحيف, واملثبت من مصادر احلاشية السابقة»ممسان«: يف النسخ الثالث )٤(

 
 
 ]نسبه[
 
 
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
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٣٤٠

 أنا احلسن ,)١(هَدْنَ أنا عبد اهللا بن م,ع بن عيلشجا أنا ,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
 نا عاصم بن هاشم بن ,يقِرْبِ أنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن ز,بن منصور اإلمام بحمصا

 :ه قالِّدَ عن ج, عن أبيه,بَشْوَ نا حممد بن عثامن بن ح,يَريْمِمسعود احل
 مع ,اً يف أربعني فارس,ع الناس إليه مُ انتدبتا ً حممدَّ وجلَّ اهللا عزَ أظهرْملا أن

ّ رشِعبد نا َ ما الذي جئت: قال. هذا: قالوا?كم حممدُّيَأ : بكتايب فقالَموا عليه املدينةِدَ فق;َ
ُعطُ وت,يموا الصالةِقُت(( : قال.بعناكَّا اتق حُ يكْ فإن?به  ,ماءِّوا الدُنِ وحتق,وا الزكاةْ

ّ رشُ فقال عبد.))رَنكُا عن املْوَنهَ وت,وتأمروا باملعروف ك َ يدَّدُ م, مجيلٌسنَحـَ هذا لَّ إن:َ
 ُبل أنت عبد(( : قال. عبد رش: قال]أ/٢٧٩[? ))كُما اسم(( : ُّ فقال النبي.كْعِبايُأ
  .نَ فآم,يمَلُب ذي ظَشْوَ وكتب معه اجلواب إىل ح.))ريَخ

د بن عيل بن عبد َّملعمر املسد أنا أبو ا,اينَّتَ أنا عبد العزيز الك,أخربنا أبو احلسن عيل بن املسلم
 نا أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد ,لوكيْمُ أبو طالب عيل بن عبد اهللا األ أيب أنا,اهللا بن العباس

 حدثني عاصم بن هاشم بن مسعود بن عبد اهللا بن عبد ,نَالْيَالة بن غَضَ حدثني حممد بن ف,)٢(القايض
 :يم قالَلُي ظِه ذِّدَ عن ج,أبيه عثامن نا حممد بن عثامن عن ,)٣(يميَلُّظ الْريَخ

:  قال))كُما اسم(( : ُّ فقال له النبي, خري فأرسلهَ عبدَبَ ند ُّر النبيَملا ظه
ّ رشُدْبَع   ْريَ خُدْبَ عَ بل أنت: قال.َ

 أنا أمحد ,صِّلَخُ أنا أبو طاهر امل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
ِ نا الرس,د اهللا بن سعيدبن عبا  نا طلحة بن ,)٤( نا سيف بن عمر,عيب بن إبراهيمُ نا ش,ي بن حييىَّ

 : عن ابن عباس قال, عن عكرمة,مَلْعَاأل

                                           
َهو حممد بن إسحاق بن منده ) ١( ْ وهو مفقود, انظر ما  »ة الصحابةمعرف« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ

 ).٢( ح١٣انظر ما سبق صسبق 
 انظر موارد ابن .يف كتابه تاريخ من نزل محص من الصحابة, وهو مفقود ) هـ٣٤٢(َّاملتوىف  )٢(

 .١٦٢٠, ٣/١٦١٩ عساكر

ُ, ومل أقف عىل ترمجة له; وأظنه منسوبا إىل ذي ظل))الطيمي((): د( ويف  بطاء مهملة,)ب, س(يف  )٣(  .يمً

انظر موارد ابن . وهو مفقود ))َّالردة والفتوح((يف كتابه )  هـ١٨٠ت (هو سيف بن عمر التميمي   )٤(
 .١/٢٤٤عساكر 

 
 
 
ــ[ ــدا إىلـإرس ًاله وف

 وكتابـهرسول اهللا 
 ]له

 
 
  
 

 
 
 
 
 
ابقـ الــــساخلــــرب[ 

ـــة ـــضبا يف رواي ًمقت
أخر[ 

 
 



َحوشب  ْ َبن طخمة ذو ظليمَ ُ َ ْ ِ 

 

٣٤١

 أو إىل ,ورُع بن ناكَفْيَمْسَع أَالَي الكِ بن عبد اهللا إىل ذَيرِرَ جبعث رسول اهللا 
  .ةَمْخِب بن طَشْوَيم حَلُذي ظ

  . يعني بالريموك.وسُدْرُيم عىل كَلُب ذو ظَشْوَ وكان ح:قال سيف
 نا أبو بكر , نا أبو العالء الواسطي,ارَدْنُ أنا ثابت بن ب,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :)١( قال أيب:ل قالَّفضُص بن املَ أنا األحو,رييِسَابَالب
  .ةَبْحُب صَشْوَع وحَالَذي الكِليس ل

ر َّ أنا حممد بن املظف,ّيِوخُنَّ أنا أبو القاسم الت,تابهأخربنا أبو طالب احلسني بن حممد يف ك
 :)٢( نا أمحد بن حممد بن عيسى قال, بكر بن أمحد بن حفص حممد أنا أبو,احلافظ

ب ذو َشْوَ ح: من أهل محص رسول اهللا َليا التي تيل أصحابُيف الطبقة الع
 َتْعَّ النٍف أبو بكرَ فعر,ته لهَعَ ن ُّ وقد كان النبي.م عىل أيب بكرِدَ ق,هاينـْلَيم األَلُظ

  .ني مع معاويةِّفِتل بصُق.  فيه ُّت له النبيَعَالذي ن
 :)٣( قالّيِنْطُقَ أنا أبو احلسن الدار,يلِامَحَ عن أيب الفتح بن امل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت

 بن حةْلَ عن ط,توحُيم ذكر سيف بن عمر يف الفَلُشب ذو ظْوَم فهو حْيَلُوأما ظ
يل إىل َجَ بن عبد اهللا البَيرِرَ ج ُّث النبيَبع:  عن ابن عباس قال,مةِرْكِ عن ع,األعلم
َخمةِشب بن طْوَيم حَلُ وإىل ذي ظ,عَالَذي الك ْ.  

 :)٤( اهللا قالِ عن عيل بن هبة,ميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس
يم َلُ ظ ذوهو ف,)٥(ليم بضم الظاء املعجمة وفتح الالمُ وظ,ة بامليمَمْخِوأما ط

                                           
َهو املفضل بن غسان الغاليب ) ١( َ  يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن ) هـ٢٥٦ت  (َّ

 ..٣/١٦٩٦ عساكر
 , وترجم له املؤلف يف١/١٨٠, انظر موارد ابن عساكر ِّيف كتابه تاريخ احلمصيني, وهو مفقود ) ٢(

 .٧/٣٧٣ املجلدة
 .٣/١٤٨٨املؤتلف واملختلف  ) ٣(

 .٢٨٠, ٢٧٩, ٥/٢٤٢هو األمري ابن ماكوال يف كتابه اإلكامل  ) ٤(
ِظليم((: وقيل  )٥(  .)ط خ م, ظ ل م(, والتاج ٦/٥١انظر توضيح املشتبه . بفتح فكرس ))َ

ـــسابق يف[ ـــرب ال اخل
كتاب الردة والفتوح

 ]لسيف
 
 
 

 ]ليس له صحبة[
 
 
 

ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت
 ]احلمصيني

 
 
 

ويف املؤتلــــــــف[
]لف للدارقطنيواملخت

 
 
 

ضـــبط اســـمه يف[
 ]اإلكامل لألمري
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٣٤٢

 ,د عىل أيب بكرَفَ وو,ير بن عبد اهللاِرَ إليه ج اهللا ُث رسولَعَ ب,ةَمْخِب بن طَشْوَح
  .بةْحُ ومل تكن له ص,نيِّفِتل مع معاوية بصُوق

 أنا أمحد بن , أنا أبو عيل بن شاذان,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,أخربنا أبو عبد اهللا البلخي
 ,فيْعُ نا حييى بن سليامن اجل,ائيَسِ الك)٢(يلِيزِ نا إبراهيم بن احلسني بن د,ي الطيب)١(ابَيخِإسحاق بن ن

 : عن الكلبي قال, لناٌنا شيخ
 ُم معاويةَزَ يعني حني ع− مهاُ وغري,بَشْوَ وح,وينُكَّج السْيَدُحقام معاوية بن 

  . فإذا شئت,ناُادمدَنا أْتَ قد أت: فقالوا, من دمشقَلَ يرحْ أنَ قبل,نيِّفِ إىل صِعىل اخلروج
 , نا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة

 ,لْضَ أنا أبو احلسني بن الف:ي قاالَ أنا أبو بكر بن الطرب,قنديْرَمَّح وأخربنا أبو القاسم بن الس
 :ري قالهُّ عن الز,يِّدَ نا ج−  يعني ابن أيب منيع− اجَّ نا احلج,)٣( نا يعقوب,أنا عبد اهللا بن جعفر

 وكانوا ;س بن سعد الطائيِ وحاب,بَشْوَ وح,عَالَتل ذو الكُ وق,نيِّفِا بصْوَالتق
  .مع معاوية

  . وثالثنيٍني يف شهر ربيع األول سنة سبعِّفِكانت صف :قال يعقوب
 أنا أبو عبد اهللا أمحد بن , أنا أبو احلسن حممد بن عيل بن أمحد,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو

 :)٤( نا خليفة بن خياط قال]ب/٢٧٩[,  نا موسى بن زكريا,محد بن عمران نا أ,إسحاق
                                           

اإلكامل  و,)س( واملثبت من  وكالمها تصحيف,,))ابنخ((): د( ويف ,ابينج): ب(تقرأ يف  ) ١(
 .٤/١٤٢٩, و تبصري املنتبه ٧/٤٣٨

َ ضبط قلمبكرس الدال − بطُكذا ض ) ٢( ْ  اإلكامل البن ماكوال , و٧٨ مشتبه النسبة لعبد الغني  يف−  َ
, ٥/٣٩٩ بيف األنسا − نصا –  السمعاينُطهَبَض; و)س ف ن(, والقاموس والتاج ٤/٢٦٥
, ولب ١/٥٢٤اللباب البن األثري يف  , ومل يذكر إبراهيم بن احلسني, وكذاها بفتح١٢/٣٤٣و

 يف ِ ابن ديزيل يرويه اخلربِّ وترجم له املصنف يف حرف األلف, وهذا.١/٣٣٢اللباب للسيوطي 
ِّصفني((كتابه   .٣٩٩, ١/٣٩٨انظر موارد ابن عساكر .  وهو مفقود−ه وهذا إسناد − ))ِ

 يف كتابه املعرفة والتاريخ واخلرب ليس فيه, وهذا إسناده, ويبدو أنه يف  يعقوب بن سفيانيعني) ٣(
 .القسم املفقود منه, ومل يقف عليه حمققه

 .١٩٥ تاريخ خليفة ) ٤(

 
 
 
 
 
خروجه مع معاويـة[

ــاب  ــفني«يف كت »ص
 ]يزيلِالبن د

 
 
  
  
  
ــــــــــة[ ويف املعرف

 ]والتاريخ للفسوي
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٣٤٣

  .نيِّفِ يعني بص− يمَلُب ذو ظَشْوَ محص حِالة أهلَّجَ وكان عىل ر:قال أبو عبيدة
  .يمَلُب ذو ظَشْوَ ح:)١(نيِّفِتل مع معاوية بصُوقال خليفة يف تسمية من ق

 نا أبو القاسم , أنا أبو بكر بن املقرئ, أمحد بن حممود أنا أبو طاهر,لَّالَأخربنا أبو عبد اهللا اخل
ة بن َّ عن عطي,زوقْرَيل بن مَضُ أنا ف,)٢(د اجلوهريْعَ بن اجلُّ نا عيل,عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز

 :ندب قالُعبد الرمحن بن ج
 , القيامةَ يب وبمعاوية يومٰ يؤتى:)٣( قال, وقتىل معاويةُالهْتَئل عيل عن قُس

  .)٤(هَ أصحابَجَلَ فَجَلَنا فُّ فأي,شْرَ عند ذي العُتمعفنج
 أنا أبو : قاال, وأبو عبد اهللا احلسني بن ظفر بن احلسني بن يزداد,أنبأنا أبو الربكات األنامطي

 أنا عبد الرمحن بن عمر بن , أنا أبو بكر عبد الباقي بن عبد الكريم بن عمر,يوريُّاحلسني بن الط
ب بن ْهَ نا و,حدثني خلف بن سامل, )٥(يِّدَ حدثني ج,بةْيَمحد بن يعقوب بن ش أنا حممد بن أ,أمحد
 : نا أيب قال,يرِرَج

جمٰوعىل إحد َ  من ٌ رجل,بَشْوَ حٰخرُ وعىل األ,عَالَ معاوية ذو الكْيَبتَّنُ
  .نيِّفِ يعني بص. الشامِ أهلِأرشاف

 أنا عبد ,أنا أبو احلسني بن الفضل , أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٦( نا يعقوب قال,اهللا بن جعفر

 كانا يف ,ل يف شهر رمضانَدْنَومة اجلُ ود,ني يف شهر ربيع األولِّفِثم كانت ص
  . وثالثنيٍ سنة سبع, واحدٍعام

                                           
 .١٩٤تاريخ خليفة   )١(

 .)٢٠٠٧ (رقم ٢٩٥ مجع أيب القاسم البغوي )) بن اجلعدمسند عيل((ه يف مسند )٢(
 .))فقال((: ند ابن اجلعديف مس ) ٣(

َفلج أصحابه وعىل أصحابه إذا غلبهم): ف ل ج(يف النهاية البن األثري  ) ٤( َ ََ ََ ِ ِ َ َ َ. 
, يف كتابه املسند)  هـ٢٦٢ت ( بن الصلت السدويس البرصي يعقوب بن شيبة  أبو يوسفهو )٥(

 فيه بتحقيق سامي , وليس اخلرب)مسند عمر بن اخلطاب ( وصلنا منه اجلزء العارشوهذا إسناده,
 .٥٩٢, ١/٥٨٧ انظر موارد ابن عساكر . وال بتحقيق كامل يوسف احلوت.حداد

 يف كتابه املعرفة والتاريخ واخلرب ليس فيه, وهذا إسناده, ويبدو أنه يف  يعقوب بن سفيانيعني ) ٦(
 .القسم املفقود منه, ومل يقف عليه حمققه

مقتله يف صفني عند[
 ]خليفة يف تارخيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خروجه مع معاويـة[
ــسند إىل صــفني يف م

 ]ابن شيبة
 
 
تأريخ وقعة صـفني[

 ]يف املعرفة والتاريخ



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٤٤

محد  أنا أه,َويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 عن ,بَشْوَام بن حَّوَ أنا الع, أنا يزيد بن هارون,)١( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,بن معروفا

 : عن أيب وائل قال,ةَّرُعمرو بن م
عمرو بن رشٰرأ َ  يف −  عبد اهللاِ أصحابِ وكان من أفاضل− ةَرسْيَيل أبو مِبْحُ
 : قالوا? هذهْنَمـِ ل: فقلت,وبةْرضَ مٌابَبِذا قة فإَّ اجلنُلتِدخُ أِّ كأينُ رأيت:املنام قال

 ?هُ فأين عامر وأصحاب: قلت– تل مع معاويةُ قْنَّمـِ وكانا م− بَشْوَ وح,عَالَذي الكِل
 َ فوجدوه واسعوا اهللاَُقَم لَّ إهن: قيل!اًهم بعضُتل بعضَ وقد ق: قلت.كَ أمام:قالوا
  .)٢(اًحْرَوا ب قال لق?هرَّ النُ أهلَلَ فام فع: قلت.رةِاملغف

 , أنا أبو عيل بن شاذان, أيوبعيل بن احلسني بنن  أنا أبو احلس,خيْلَ البأخربناه أبو عبد اهللا
 نا يزيد ,فيْعُ نا حييى بن سليامن اجل,)٣(ائيَسِ نا إبراهيم بن احلسني الك,ابَيخِأنا أمحد بن إسحاق بن ن

 : عن أيب وائل قال,ةَّرُ عن عمرو بن م,شبْوَام بن حَّ أنا العو,بن هارونا
ام َنَ يف املُ رأيت: قال–  ابن مسعودِ أصحابِوكان من أفاضل −ة َرسْيَرأ أبو م

 بَشْوَع وحَالَ لذي الك: قالوا? هذهْنَمـِ ل: فقلت,وبةْرضَ مٌابَبِ فإذا ق,ةَّ اجلنُ دخلتِّكأين
 : قالوا?هُ وأصحابٌر فأين عامُ فقلت: قال− نيِّفِ بصَتل مع معاويةُن قَّمـِ وكانا م: قال−
 : قال.رةِ املغفَ واسعُ فوجدوهوا اهللاَُقَم لَّ إهن: فقيل يل!اًهم بعضُتل بعضَ وقد ق: قلت.كَمامَأ

  .اًحْرَوا بُقَ ل: فقيل– جِوارَيعني اخل − ?هرَّ النُ أهلَلَ فام فعُقلت
  .امَّه عن العوُ غريُهَفَخال

 وأبو سعيد , أنا أبو عبد اهللا احلافظ,)٤(ر البيهقي أنا أبو بك,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
 نا حييى بن أيب , أنا أبو العباس حممد بن يعقوب: قالوا,ارسَوَ وأبو صادق بن أيب الف,بن أيب عمروا

 : عن أيب وائل قال,ةَّرُ عن عمرو بن م,بَشْوَام بن حَّوَ أنا الع, أنا يزيد بن هارون,طالب
                                           

 .٣/٢٤٤ البن سعد الطبقات الكبري ) ١(

ْالربح ) ٢( َّالشدة: َ ِّ. 
ِّصفني((وهذا اخلرب يرويه يف كتابه  ,يلِيزِ د إبراهيم بن احلسني بنهو )٣( احلاشية  انظر. وهو مفقود ))ِ

 .٣٤٢الصفحة يف ) ٢(

 .٨/١٧٤السنن الكرب للبيهقي   )٤(

 
 
 
ــن[ ــرو ب ــا لعم رؤي

ــــــل يف ذي رشحبي
الكــالع وحوشــب

 ]عند ابن سعد
 
 
  
 
  
الرؤيــا نفــسها عنــد[

 ]ابن ديزيل
 
 



َحوشب  ْ َبن طخمة ذو ظليمَ ُ َ ْ ِ 

 

٣٤٥

عمرو بن رشٰرأ َ  ُ رأيت: قال–  عبد اهللاِ أصحابِلِوكان من أفاض −يل ِبْحُ
ع َالَذي كِ ل: فقال? هذاْنَمـِ ل: فقلت,وبةْرضَ مٍ فإذا أنا بقباب,ةَّ اجلنُ دخلتِّكأين
 : قالوا?هُ وأصحابٌ ما فعل عامرُ قلت: قال– تل مع معاويةُن قَّمـِ وكانا م− بَشْوَوح
 ُجدوهَ فووا اهللاَُقَم لَّ إهن: فقال!اًهم بعضُ بعضتلَ وقد ق! اهللاَبحانُ س:ُ قلت: قال.كَمامَأ

  .اًحْرَوا بُقَ ل: قال?هرَّ النُل أهلَ ما فعُ قلت: قال.رةِ املغفَواسع
 يف َّ إن: وكان يقال−  ببغدادِ يف املجلسَ يزيدُ فسمعت: أيب طالبُقال حييى بن

ُّ ال تغرت: قال– اً ألف)١(َعنيب س]أ/٢٨٠[ سِاملجل ا ًبَشْوَع وحَالَ ذا الكَّ فإن,ثوا هبذا احلديَ
  .هام أشياءِنِكر من حماسَ وذ. بيتِ أهلَ ألفَقا اثني عرشَعتَأ

 وأبو القاسم بن , عثامن أيب ابنا, وأبو الغنائم, أنا أبو حممد, أبو القاسم بن السمرقنديُوأخربناه
ِرسُالب  أنا : قالوا,حممد بن اخلطيب وعيل بن حممد بن , وأبو طاهر أمحد بن حممد بن إبراهيم القصاري,يْ

 نا حممد , نا عثامن بن حممد,)٢(ي يعقوبِّدَ نا ج,ةَبْيَ أنا حممد بن أمحد بن يعقوب بن ش,ديْهَأبو عمر بن م
 : عن أيب وائل قال,ريَخُ عن إبراهيم موىل ص,بَشْوَام بن حَّوَ أنا الع,بن يزيد الواسطيا

َة عمرو بن رشَرسْيَ أبو مٰرأ  –  اهللاِ عبدِ أصحابِلِان من أفاض وك− يلِبْحُ
ُرضَ مٍابَبِ فإذا هو بق,ةَّل اجلنِدخُام أنه أَنَ رأ يف امل:قال  : قالوا? هذهْنَمـِ ل: فقال,وبةْ
 : قالوا?هُ فأين عامر وأصحاب: قال– تال مع معاويةُ وكانا ق− بَشْوَع وحَالَذي الكِل
 .رةِ املغفَ واسعُ فوجدوهوا اهللاَُقَم لَّإهن , نعم: قال?اًهم بعضُتل بعضَ وقد ق: قال.كَمامَأ

  .اًحْرَوا بُقَ قال ل?هرَّ النُل أهلَ فام فع:قال
 ذي ُ حديث:امَّوَثنا بحديث العَّا حدـَّمـَ هارون لِ بنَ ليزيدُ قلت:قال عثامن

 :قال يزيد. ريَخُىل صْوَ عن إبراهيم مِ حممد بن يزيد حدثنا بهَّب إنَشْوَع وحَالَالك
 وهو إبراهيم بن عبد الرمحن ,ريَخُ هو إبراهيم موىل ص: قال عثامن.ُوأخطأت َأصاب
  .سامعيلِ أبو إّكيَسْكَّالس

                                           
 .والسنن الكرب) ب, د(واملثبت من  ))سعنيت((): س(يف  ) ١(

يف ) ٥(احلاشية   انظر وليس اخلرب فيام طبع منه, وهذا إسناده,يف مسند يعقوب ابن شيبة,  )٢(
 .٣٤٣ص

الرؤيـــا نفــسها يف[
ــــرب ــــسنن الك ال

 ]للبيهقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وعند يعقـوب بــن[

 ]شيبة يف مسنده
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٤٦

ــحوـب الفَشيارِ ز)*(  
  . دمشقِمن أهل

  . وعن عمرو بن العاص,هَداء قولْرَّ عن أيب الدٰوَر
  .بَشْوَ بن حُّه عيلُ عنه ابنٰوَر

 , وأبو نرص بن اجلندي, أنا متام بن حممد,اينَّ عبد العزيز الكت نا,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 , وأبو بكر القطان,بِقَ وأبو القاسم عبد الرمحن بن احلسني بن أيب الع,ْرصَوأبو حممد بن أيب ن

 أنا أبو القاسم : قالوا بن أيب نرص, أنا أبو حممد, أنا أيب أبو العباس,يسَبُوأخربنا أبو احلسن بن قح 
ب َشْوَ نا عيل بن ح,يِاظَحُ نا حييى بن صالح الو,)١(عةْرُ نا أبو ز,بِقَيعقوب بن أيب الععيل بن 

 : عن أبيه قال,اريَزـَالف
ل ُخْدَي(( : اهللا ُ قال رسول:تل عامر بن يارسُ قَقال عمرو بن العاص يوم

  .)) النارَكُلِ وقاتَكُبِسال
 أنا , أنا أبو حممد بن أيب نرص,بد العزيز بن أمحد نا ع,م الفقيهَّلَسُأخربنا أبو احلسن عيل بن امل

 , عن أبيه,اريَزـَب الفَشْوَ بن حُّ نا عيل, نا حييى بن صالح,)٢(عةْرُ نا أبو ز,أبو امليمون
 َّ عزِّناديني ريبُ يَ يومٌ إين خلائف:ب ويقولُ خيطَربْنِداء عىل املْرَّأنه سمع أبا الد

 ٍ آيةُّ فتأيت كل?متِلَ فيام عَلتِمَ كيف ع: فيقول.يكَّبَل : فأقول,رِيمَوُ يا ع: فيقولَّوجل
 ُدَ وتشه,ْلَ مل أفعِّ أينُرةِ اآلمَّ عيلُدَ فتشه,هاَ فيسألني فريضتًرةِ وآمً اهللا زاجرةِيف كتاب

  .كَترُأَفَ أ;ِ مل أنتهِّ أينُرةِ الزاجَّعيل
 بن  أنا جعفر,و القاسم متام بن حممد أنا أب,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :)٣(− وهي العليا −  اهللا ِ رسولَ أصحابِيلَ التي تِ قال يف الطبقة,عةْرُ نا أبو زحممد بن جعفر,
  .شبْوَ وهو أبو عيل بن ح,اريَزـَب الفَشْوَح

                                           
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

 .٨٤٩, ٢/٨٤٨انظر موارد ابن عساكر .  ورقة١٣يف كتابه الفوائد, وهو مفقود, وصلنا منه  )١(

فيه من طبعة جممع اللغة العربية هذا إسناد املؤلف إىل تاريخ أيب زرعة, بيد أين مل أجد اخلرب  ) ٢(
 .٣/١٧١٥انظر موارد ابن عساكر . بدمشق

 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . طبقات أيب زرعة الدمشقي, وهو مفقود ) ٣(

 
  
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يثروايتـــه حلـــد[
عمرو بن العـاص يف

 ]قتل عامر
 
 

روايتــه خلطبــة أيب[
الدرداء عىل املنـرب يف

 ]التحكيم
 
 
 
ـــه يف[ ـــمه وكنيت اس

 ]طبقات أيب زرعة



َحوشب  ْ َبن طخمة ذو ظليمَ ُ َ ْ ِ 

 

٣٤٧

  طِبحــو ي] ذكر من امسه[ 
ــحيطِ وـب بن عبد العى بن أبي قيس ز)*(  

 أبو :أبو حممد ويقال, ل بن عامر بن لؤيْسِ بن مالك بن حْرصَ بن نّدُد وْبَابن ع
 .ريِيش العامَرُلقاغ َبْصَاأل

 حبة أسلم عام الفتح وصحب النبي ُله ص
 .ديْعَّوحدث عن عبد اهللا بن الس

يح يسار ِجَ وأبو ن, والسائب بن يزيد,بِيطَوُه أبو سفيان بن حُابن عنه ٰوَر
 .ميَلْسَدة األْيَرُعبد اهللا بن بو ,يحِجَ اهللا بن أيب نِوالد عبد

 .هيل بن عمروُ وس, بن هشامِا مع احلارثًج إىل الشام جماهدَوخر
نا عيل بن القاسم بن  أ,)١( أنا أبو بكر أمحد بن عيل,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا

 عن عيسى بن أيب ,ائنيَدَ أنا امل,سامةُ أنا احلارث بن أيب أ, نا عيل بن إسحاق املادراين,احلسن البرصي
 عن , عن أبيه,بِيطَوُ عن عبد الرمحن بن أيب سفيان بن ح,اتة موىل بني عامر بن لؤيَبُ عن ن,عيسى

 :ه قالِّدَج
 هُ فأتيت? باملوتٍ أن أبا بكرَ أعلمت: أهيل]ب/٢٨٠[  فقال يل,يتَرْمُ من عُمتِدَق
 ُناهْيَ وع. وعليك: فقال. السالم عليك: فقلت,ا بهـَمـِه لُ فأجد,ريَفَ سِيف ثياب

                                           
, ٣/١٢٧, التاريخ الكبري للبخاري ٨/١٥ و٦/١٢٦ ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد )*(

, ١٠١, املحرب البن حبيب ٤٢٦, ٤٢٥ , نسب قريش للمصعب٣/٣١٤ح والتعديل اجلر
, العلل ٣٤, ٢/٣٣ , معرفة الصحابة أليب نعيم٣١٢, ٣١١ , املعارف٤٢٣, ٣٨٦, ٢٧٢ ّاملنمق

, هتذيب الكامل ٢/٧٥ , أسد الغابة٣/٩٦, الثقات البن حبان ٣/٤٢٢ألمحد بن حنبل 
 , الوايف بالوفيات١/٤٠٧ اب البن عبد الرب, االستيع٢/٤٨٥ , تاريخ اإلسالم٧/٤٦٥
, هتذيب ٢/١٤٣, اإلصابة ٩٨, ٨/٩٧ , البداية والنهاية٣٣ , مشاهري علامء األمصار١٣/٢٢١

 .٢/٢٨٩, األعالم للزركيل ٢٢٢ , تقريب التهذيب١/٥٠٧ التهذيب

انظر موارد . اده, وهو مفقود, وهذا إسن»رواية اآلباء عن األبناء«  يف كتابه البغداديهو اخلطيب )١(
 .١٤٢٠, ٢/١٤١٩ابن عساكر 

 
 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
 
 
 

روايته حلديث عـن[
]أيب بكر وهو يف النزع



  مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ

 

٣٤٨

 , يف الغارِ اثننيَ وثاين,مَ أسلْنَ مَ أولَ كنت اهللا ِ رسولَ يا خليفة:فقلت ,فانِذرَت
 ,همَتَحبُ صَلمني فأحسنت املسَ ووليت,كُتَرصُ نْتَنُسَ وح,كُجرتِ هْتَقَوصد

شكر َ واهللا أ,ا هللاَّ فإن: قال قال. نعم: قال.ن ما فعلتُسَ وح: قال.همَ خريَواستعملت
 . حتى ماتُ فام خرجت. اهللاَ أستغفرْ أنْنِ وال يمنعني ذلك م,مَلْعَله وأ

ه َعِمَا سًدَسنُا مً له حديثُمَه ألين ال أعلُ وإنام أخرجت,دَسنُ باملٌيهِبَهذا احلديث ش
 . ِّمن النبي

 أنا أبو احلسن عيل بن , أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,رِ بن طاهُيهِجَنا أبو بكر وَوقد أخرب
 : قالّمَصَ نا أبو العباس األ: قااله,بن حممد بن أمحد بن بالوي وأبو حممد عبد الرمحن ,اَّقَّحممد الس
 :)١(قولني يِعَ حييى بن مُ سمعت: عباس بن حممد يقولُسمعت

  .اً شيئ ِّ عن النبيَّٰزُب بن عبد العِيطَوُ عن حُظَال أحف
 .اًا ثابتً شيئ:وري وقالُّ عن الد,)٢( ابن أيب حاتمُورواه
 .ديْعَّا عن عبد اهللا بن السًدَسنُا مًب حديثِيطَوُ حٰوَوقد ر
 نا ,)٣( احلافظعيمُا أبو ن أن, وحدثنا أبو مسعود األصبهاين عنه,اد يف كتابهَّ أبو عيل احلدُناهَأخرب

 , حدثني السائب بن يزيد,هريُّ عن الز,عيبُ أنا ش, نا أبو اليامن,عةْرُ نا أبو ز,)٤(سليامن بن أمحد
م عىل ِدَه قَّ أن,هَ أخربَّيِعدَّ عبد اهللا بن السَّ أنُهَ أخربَّٰزُب بن عبد العِيطَوُ حَّأن

ْخربُ أمل أ: فقال له عمر,عمر بن اخلطاب يف خالفته  ,ً من أعامل الناس أعامالِيلَ أنك تَ
 ,ّيِنَ غِّ إين: قال?ريد إىل ذلكُ وما ت: فقال. نعم: قال?اَهتْدَدَالة رـَمُ العَعطيتُفإذا أ
 َ مثلُ أردتُ قد كنتِّ فإين,ْلَ فال تفع: قال. عىل املسلمنيًيل صدقةَمَ عَ أن يكونُريدُوأ

 : فقال.يِّ إليه منُرَ أفقَ هوْنَ مِهِعطَ أ: فأقولعطينيُ ي اهللا ُ وكان رسول,َردتَالذي أ
ِرشَستُ مُ غريَ وأنتِ هذا املالْنِ مَك وما جاء, بهْقَّصدَ وتُهْذُخ((  ُهْذُ فخ, وال سائلٍفْ

 .كَه نفسْعِبْتُ تَالَ ف,َّوإال
                                           

 ).١٨٩( رقم ٢/١٤١, و)١٨٩( رقم ٣/٤٧تاريخ حييى بن معني   )١(

 .٣/٣١٤يف اجلرح والتعديل   )٢(

 .وحدها) د(الكلمة عن  ) ٣(

 .عىل خالف يف بعض األلفاظ) ٢٩٩٦( رقم ٤/١٥٨مسند الشاميني للطرباين   )٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مل يــــرو حويطـــب[
ًحـــديثا مــسندا عــن ً

 ]النبي 
 
 
 
ّكان يعف عن أخـذ[

 ]ُالعاملة من أحد
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٤٩

 .ريْهُّ عن الز, وحممد بن الوليد, وعمرو بن احلارث,نةْيَيُ وسفيان بن ع, يونس بن يزيدُوهكذا رواه
 : يونسُا حديثَّمَفأ

 أنا : قاال, وأبو سهل حممد بن الفضل بن حممد,اميَّ أبو بكر وجيه بن طاهر الشحُفأخربناه
ْ أنا أبو سعيد حممد بن عبد اهللا بن مح,أبو حامد األزهري ْ أنا أبو حامد بن الرش,ندوَ  نا حممد بن ,قيَّ

 عن , عن ابن شهاب, عن يونس بن يزيد,بْهَ وُ نا ابن,ميْهَّ نا عثامن بن صالح الس,)١(يلْهُّحييى الذ
 ,السائب بن يزيد

م عىل ِدَ أنه ق,هَدي أخربْعَّ عبد اهللا بن السَّ أن,هَ أخربَّٰزُ العِب بن عبدِيطَوُ حَّأن
 ,ًالَ عمِ الناسِ من أعاملِيلَك تَّ أنْثَّحدُمل أَ أ: فقال له عمر,هِ يف خالفت اخلطابِبن َعمر
 يل ُ قلت: قال? إىل ذلكُريدُ فام ت: فقال عمر.َىلَ ب:ُ فقلت?هاَلة كرهتَامُ العَيتِعطُفإذا أ
 فقال . عىل املسلمنيًقةَتي صدَالـَمُ عَريد أن تكونُ وأنا أ, وأنا بخري,دُبْعَ وأٌأفراس
 َيني العطاءِعطُ ي اهللا ُ وكان رسول,َ الذي أردتُ أردتُ قد كنتِّ فإين,ْلَفعَ ال ت:عمر
 ُ فقال رسول.يِّ إليه منَفقرَ أِهِعطَ أ: فقلتًماال ًةَّي فأعطاين مرِّ منِ إليهَ أفقرِهِعطَ أ:فأقول

ِرشُ مُغري َ وأنت, هذا املالْنِ مَ فام جاءك,ْقَّدَصَ أو ت,هِ بَّوَقَ فتُهْذُخ(( :اهللا   وال ٍفْ
 .))كَفسَ نُهْعِبْتُ فال ت,َا الَ وم,ُهْذُخَ ف,سائل

 :فيانُديث سَوأما ح
 أنا أمحد بن إبراهيم , أنا عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن,ل حممد بن إبراهيمْهَأبو س ُناهَفأخرب

ُيبَّالد نا أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا ,اسَرِبن أمحد بن فا  سعيد بن )٣(د اهللاي نا أبو عب,)٢(ِيلـْ
 , عن السائب بن يزيد,هريُّ عن الز, نا سفيان,عبد الرمحن

 ِ بنَم عىل عمرِدَأنه ق, ديْعَّ أخربين عبد اهللا بن الس,َّٰزُب بن عبد العِيطَوُعن ح
                                           

انظر موارد ا بن عساكر . ُّيف كتابه الزهريات, وهو مفقود, وصلنا منه منتقى يف ثامين ورقات  )١(
٢/٨١٨. 

, ٣/٣٥٣ واملثبت من اإلكامل  وكالمها تصحيف,.الذبييل): د(ويف , ))الدبييل(( ):ب, س(يف  ) ٢(
 .٢/٩١٦انظر موارد ابن عساكر .  مفقودو, وه وهذا إسناده, واخلرب يف أمايل الديبيل.٣٥٤

نساب  واأل,٣/٣٥٤ واإلكامل ,)ب, د( واملثبت من ,هو تصحيفو. ))د اهللاأبو عب(( ): س(يف  ) ٣(
 ..٣٥/٨, وسند مماثل يف املجلدة ٥/٣٩٣

 
 
 
 
 
 
 
اخلرب السابق برواية[

أخر[ 
 



٣٥٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ْخربُمل أَ أ: فقال له عمر,اخلطاب من الشام  , املسلمنيِ أعاملْنِل مَ عىل عمُلَك تعمَّنَ أَ
 وأنا ,اًدُبْعَا وأًفراسَ يل أَّ إن,لَجَ أ: فقال?هاُلَقبَ فال ت)١(ةَالـَمُعليه الع ]أ/٢٨١[ ٰىَعطُتف

 ,َ الذي أردتُردتَ أِّ إين: فقال عمر. عىل املسلمنيًقةَدَيل صَ عمَ أن يكونُريدُ فأ,بخري
 ًةَّه أعطاين مرَّنإو ; منيِ إليهُجَحوَ هو أْنَ مِهِعطَ أ: فأقولَعطيني املالُ ي ُّوكان النبي

ن ع ِ هذا املالْنِ تعاىل م اهللاَُما آتاك(( : فقال.يِّ منِ إليهُجَحوَ أَ هوْنَ مِهِعطَ أ: فقلتًماال
 .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال ت,َا الَ وم, بهْقَّصدَ أو تُهْلَّوَمَ فتُهْذُ فخ, وال إرشافٍلةَأْسَ مِغري

 :هُ قد سمعتِّينَ أُّهري وأظنُّثوين عن الزَّ حد:ر عن سفيان قالَطَ بن مُرشِ بُورواه
 , وأبو حممد بن أيب عثامن,يْرسُ أنا أبو القاسم بن الب, أبو القاسم بن السمرقنديُناهَأخرب

ثوين َّ حد: نا سفيان قال,رَطَ بن مُرشِ نا ب,)٣(رييِطَ أنا حممد بن جعفر امل,)٢(يضَرَ أنا أبو أمحد الف:قاال
 , عن السائب بن يزيد−  هْظَه ومل أحفُين قد سمعت أُّ وأظن− هريُّعن الز

 هَيِقَ أو ل− ديْعَّ اهللا بن السِم عمر عىل عبدِدَق:  قالَّٰزُب بن عبد العِيطَوُعن ح
ْخربُمل أَ أ: فقال– ًال تأخذ عليها شيئا? قال(*  املسلمنيِ من أعاملً أعامالِيلَك تَّ أنَ َأجل, : ُ

ُّإين أعف عن ذلك ِ َ ًيل أفراس وأعبد, وأريد أن يكون عميل صدقة : َم? قالِولـ: قال. ِّ ََ َ ُ َُ ٌْ
 ْنَ مِعطَ أ: فأقولَيني العطاءِعطُ كان ي اهللا َ رسولَّ فإن,ْلَ ال تفع: قال)٤(*)عىل املسلمني

 إليه ُجَحوَ هو أْنَ مِهِعطَ أ:ُفقلت, )٥(أو مال ًةَّ مرًه أعطاين عطاءَّ وإن,يِّ إليه منُجَحوَهو أ
 ُه,ْلَّوَمَ فتُهْذُخَ ف,سْفَ نِ وال إرشافٍلةَسأَ مِ عن غريِ هذا املالْنِ مَاكَتَما أ(( :ال يل فق.يِّمن
 .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال ت,َا الَ وم, بهْقَّصدَأو ت

 :و بن احلارثِ عمرُا حديثَّوأم
 أنا −  عليه بقراءيت−  الشافعيُ الفقيهُّيلِامَحَ أبو طاهر حييى بن حممد بن أمحد بن املُناهَفأخرب

                                           
 .فتعطى عىل به بعاملة): د(ويف . الضالة): س(يف   )١(

َ هو أبو أمحد عبيد اهللا بن حممد البغدادي الفريض )٢(  حديث برش بن مطر« يف كتابه ) هـ٤٠٦ت (َ
 .١٣٠١ , ١٣٠٠ ,٢/٩٧٧, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر »عن سفيان

ِهو أبو بكر حممد بن جعفر بن أمحد املطريي ) ٣(  .»حديث املطريي«يف كتابه )  هـ٣٤٢ت (َ
 ).س(ما بينهام سقط من  *)− (*)٤(

 .))ًماال(( :والوجهضبة, ) ب(وفوقها يف ) د, سب, (كذا يف ) ٥(

يةاخلرب السابق بروا[
 ]ثالثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 ]رابعةوبرواية [
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٥١

 , نا أبو بكر النيسابوري,يِنْطُقَارَّ أنا أبو احلسن الد,أبو الغنائم بن املأمون
 أنا حممد بن عيل بن عبد , أنا أبو حممد بن أيب عثامن,ح وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 : قاال,ينيِدَ أنا أمحد بن حممد بن عمرو امل,ديْهَاهللا بن م
ِ وقال ابن املحاميل– بْهَ نا عبد اهللا بن و,)١(ىل األعِس بن عبدُنا يون ِ َ ْأنا ابن وهب: َ  أخربين −)٢(َ

 , عن أبيه, عن سامل بن عبد اهللا, عن ابن شهاب,عمرو بن احلارث
 َرَفقَ أِهِعطَ أ: فيقول له عمر,اءَطَعطي عمر بن اخلطاب العُ كان ي اهللا َ رسولَّأن
 ِك من هذا املالَ وما جاء,هِ بْقَّصدَ فت,ُهْلَّوَمَ فتُهْذُخ((:  اهللا ُ فيقول له رسول.يِّإليه من
ِرشُ مُ غريَوأنت  .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال ت,َّ وإال,ُهْذُ وال سائل فخٍفْ

 .هَيِعطُا أً شيئُّردَ وال ي,اًا شيئً أحدُلأسَ عمر ال يُ ابنَ ذلك كانِ أجلْنِ فم:قال سامل
ب ِيطَوُ عن ح, بن يزيدِ عن السائب ذلكَ شهاب مثلُثني ابنَّ وحد:قال عمرو

.  اهللا ِ عن رسول, بن اخلطابَ عن عمر,عديَّ عن عبد اهللا بن الس,َّٰزُبن عبد العا
 .يلِامَحَ املِ ابنِواللفظ حلديث

 .همَ وهو و.عديَّ عن عبد الرمحن بن الس: السمرقنديِ ابنِويف حديث
 :ديْيَبُّ الزُا حديثَّوأم
 نا سليامن ,عيم احلافظُ أنا أبو ن,ين أبو مسعود األصبهاين عنهَ ثم أخرب,ادَّد أبو عيل احلُهناَفأنبأ

 ,يعَمُ نا حممد بن عيسى بن س,عامر  نا هشام بن, نا أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي,)٣(بن أمحدا
 كالمها عن ,بْرَ نا حممد بن ح, نا عمرو بن عثامن,)٤(ْرقِونا إبراهيم بن حممد بن ع: ح قال

 , عن السائب بن يزيد,هريُّ عن الز,يديبُّالز
َّلـمـا [هَّ أن,هَ أخربَّعديَّ عبد اهللا بن السَّ أن,هَ أخربَّٰزُب بن عبد العِيطَوُ حَّأن َ[)٥( 

                                           
 .٢/٨٢٦, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر يف كتاب له  )١(

 ).س(يف اهلامش, وليست يف ) ب(, وأثبتها ناسخ )د(ة يف اجلملة املعرتضة مثبت  )٢(

 ).١٧٠١( رقم ١١, ٣/١٠مسند الشاميني للطرباين   )٣(

 وتوضيح ,٣/١١, ومسند الشاميني )ب(, واملثبت من  ))عون((): د(, ويف  ))عوف((): س(يف   )٤(
 .٦/٢٣٦ املشتبه

 .ما بني احلارصتني من مسند الشاميني  )٥(

 
 
 
 
 ]وبرواية خامسة[
 



٣٥٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ْخربُمل أَ أ: فقال عمر, اخلطاب يف خالفتهِ بنَم عىل عمرِدَق  ِ الناسِ من أعاملِيلَك تَّ أنَ
 ِّ إين: قال? إىل ذلكُريدُ وما ت: فقال.ْمَ نع: قال?اَهتْدَدَلة رَامُ العَيتِعطُ فإذا أ,ًأعامال

 ُ أردتُ قد كنتِّ فإين,ْلَ فال تفع: قال. عىل املسلمنيًقةَدَيل صَ عمَ أن يكونُريدُ وأ,ّيِنَغ
 .يِّ منِ إليهُرَ هو أفقْنَ مِهِعطَ أ:يني فأقولِعطُ ي اهللا ُ وكان رسول,َ الذي أردتَمثل
ِرشَستُ مُ وأنت غريِ من هذا املالَكَ وما جاء,هِ بْقَّصدَت و)١(ُهْذُخ((: فقال  , وال سائل)٢(ٍفْ
 .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال ت,َّ وإال,ُهْذُفخ

ري َ اجلزَنيْعَ موسى بن أُ فرواه,ف عليه فيهِلُ فاخت,هريُّ عن الز,رَمْعَ مُورواه
 َطَسقأ ف, عن معمر, اهللا بن املباركُ عبدُ ورواه,هريُّ اجلامعة عن الزِ كرواية,عنه

 .اًبِطْيَوُ حُ منه]ب/٢٨١[
َّاق بن مهَّ الرزُ عبدُورواه  َا وعبدًبِيطَوُ منه حَطَسقَ وأ,هَ إسنادْمِقُ فلم ي,)٣(ام عنهَ

 .ّيِدْعَّ السَاهللا بن
 :َنيْعَ موسى بن أُا حديثَّفأم

أنا أبو (*و حامد  أنا أب: قاال, وأبو سهل حممد بن الفضل, أبو بكر وجيه بن طاهرُناهَفأخرب
ْ بن الرش)٤(*) أنا أبو حامد,سعيد حممد بن عبد اهللا  َنيْعَ نا حممد بن موسى بن أ,)٥( نا حممد بن حييى,يِقَّ

 , أخربين السائب بن يزيد,هريُّ عن الز,رَمْعَ عن م, نا أيب,ريَزَاجل
ُخربي أِدْعَّ اهللا بن السَ عبدَّ أن, أخربهَّٰزُ العِ بن عبدَبِيطَوُ حَّأن  ,ه عن عمرَ

 .هَوْحَن
 :كَبارُ املِ ابنُا حديثَّوأم

                                           
 .))فخذه((: لشامينييف مسند ا  )١(

 .))مرشف((: يف مسند الشاميني  )٢(

 ).٢٠٠٤٥( رقم ١١/١٠٤َّيف املصنف   )٣(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٤(

ْهو حممد بن حييى بن عبد اهللا الذهيل   )٥( ِالزهريات((يف كتابه )  هـ٢٥٨ت (ُّ ْ , وهذا إسناده, وهو ))ُّ
 .٨١٨, ٢/٨١٧ انظر موارد ابن عساكر .مفقود, يوجد منه منتقى يف ثامن ورقات

 ]وبراوية سادسة[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]وبرواية سابعة[
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٥٣

 , أنا أبو حممد اجلوهري,طْبِّفأخربناه أبو عيل بن الس
 : قاال,بِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,نيَصُنا أبو القاسم بن احلَح وأخرب

 ,رَمْعَ عن م, اهللا بن املباركُ نا عبد, نا عبد الرمحن,)١( حدثني أيب, نا عبد اهللا,أنا أمحد بن جعفر
 :دي قالْعَّ عن عبد اهللا بن الس, عن السائب بن يزيد,هريُّعن الز

لة مل َامُ العَيتِعطُ فإذا أ,ً أعامالِ الناسِ من أعاملِيلَك تَّنَ أْثَّدَحُمل أَ أ:قال يل عمر
 ُريدُ أ,اسفرَ أِ ويل,دُعبَ ويل أ,ّيِنَ أنا غ: قال?)٢( إىل ذلكُريدُ فام ت: قال. نعم: قال?هاْلَقبَت

 ,لَ الذي تفعَ مثلُلَ أفعُ كنتِّ فإين,ْلَ ال تفع: قال. عىل املسلمنيًدقةَيل صَ عمَأن يكون
 ,ُهْذُخ((:  فقال.يِّ إليه منُرَ أفقَ هوْنَ مِهِ أعط:قولأ فَيني العطاءِعطُ ي اهللا ُكان رسول

 , لهٍفِرشُ مُ غريَ وأنتِ من هذا املال اهللاَُتاكآ وما ,هِق بَدَّصَ تْا أنَّ وإم,ُهَلَّوَمـَ تْا أنَّفإم
 .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال تَ وما ال,ُهْذُه فخِوال سائل
 , أنا أبو حممد اجلوهري,طْبِّ أبو عيل بن السُناهَ فأخرب,اقَّ الرزِ عبدُا حديثَّوأم

ا عبد  ن, أنا أمحد بن جعفر: قاال,بِذهُ أنا أبو عيل بن امل,نيَصُح وأخربنا أبو القاسم بن احل
 ,)٣( حدثني أيب,اهللا

 , نا أبو سعيد, أنا أبو حامد: قاال,لْضَ وأبو سهل حممد بن الف,اميَّناه أبو بكر الشحَوأخربح 
 : نا حممد بن حييى قاال,أنا أبو حامد

 : أنه قال, عن السائب بن يزيد,هريُّ عن الز, أنا معمر,نا عبد الرزاق
 من َلَ العمِيلَك تَّث أنَّحدُ أمل أ:ي قالِدْعَّ اهللا بن السَ بن اخلطاب عبدُ عمرَيِقَل
 , وأفراسٌيقِقَ ويل رٍ بخريِّ إين: فقال?هاُلَبْقَ فال تَكَالتـَمُ عٰىَعطُ ثم ت, املسلمنيِأعامل

 َّ فإن,ْلَ ال تفع: فقال عمر. عىل املسلمنيًيل صدقةَ عمَ أن يكونُّحبُ فأ, عنهاٌّيِنَغ
 ًةَّ حتى أعطاين مر. غرييِهِعطَ أ, اهللاَّ يا نبي: فأقولَلعطاءيني اِعطُكان يقد   اهللا َرسول
 وما , بهَقَدَّصَا أن تَّ وإم,هَلَّوَمـَا أن تَّ فإم,ُهْذُخ((:  فقال. غرييِهِعطَ أ, اهللاَّ يا نبي:فقلت

                                           
 ).ط مؤسسة الرسالة٢٧٩رقم  ١/٣٧٩ (١/٤٠ أمحد بن حنبل يف مسنده  اإلمامهو  )١(

 .))ذاك((: يف مسند أمحد  )٢(

 ). ط مؤسسة الرسالة٢٨٠ رقم ١/٣٨٠ (١/٤٠هو اإلمام أمحد يف مسنده   )٣(

 
 
 
 
 

وبروايـة ثامنـة مـن[
ــــق أمحــــد يف طري

 ]مسنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبرواية تاسعة عنـد[
ـــن ـــضا ع ًأمحـــد أي

 ]عبدالرزاق



٣٥٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .))كَ نفسُهْعِبْتُ فال ت,وما ال, ُهْذُ فخ,ٍ وال سائلٍ غري مرشفَ وأنتِ اهللا من هذا املالَآتاك
 . حممد بن حييىِ حلديثُواللفظ

 ,مةِسلُ أنا أبو جعفر بن امل: قاال,اَّ وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن بن البن,أخربنا أبو غالب أمحد
 :)١( قال,ارَّكَبري بن بُّ نا الز,ويسُّ أنا أمحد بن سليامن الط,صِّخلُأنا أبو طاهر امل
 َبِيطَوُل حْسِ بن مالك بن حْرصَ بن نِّدُو ِ بن أيب قيس بن عبدَّٰزُ العُد عبدَلَوو

 ِرَفَّ النُحدَ وهو أ, الفتحِةَمِسلُ وهو من مُهَه يمينُّمُ أْتَ وهو الذي افتد,َّٰزُ العِ عبدَبنا
 بن َن عثامنَفَ دْنَّمـِ وكان م,مَ احلرِبن اخلطاب بتجديد أنصابهم عمر َُمرَالذين أ
 , لذلكُ الناسَفَ فاسترش. دينارَ ألفَ بأربعنيِا باملدينةً دارَ معاويةْنِ وباع م,عفان
 بن عبد ُبَصعُي مِّمَوقال ع? الَيِ من العٌ له مخسةٍ لرجلٍ دينارَ ألفَ وما أربعون:فقال
 ?الَيِ من العٌ أربعة:اهللا

 َ وعرشينٍ مئةُ وهو ابن, أيب سفيانِ بنَ معاويةِ زمانِب يف آخرِيطَوُ حَومات
ذ بن عمرو بن ِقْنُبوع بن احلارث بن مْرَان بن يَوْزَمة بن غينب بنت علقَه زُّمُ وأ,سنة
 .يصِعَم

 أنا أمحد ه,َويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 : قال يف الطبقة الرابعة,)٢( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,بن معروفا

ل بن ْسِ بن مالك بن حْرصَ بن نّدُو دْبَ بن أيب قيس بن عَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
ذ بن ِنقُوع بن احلارث بن مُبْرَان بن يَوْزَمة بن غَقْلَ عُ بنتُه زينبُّمُ وأ;ّؤيُعامر بن ل
 .ؤيُيص بن عامر بن لِعَعمرو بن م

 ِ ومخسني يف خالفةٍ أربعَ سنة,ب باملدينةِيطَوُ ومات ح:)٣(قال حممد بن عمر
 . وعرشون سنةٌ مات مئةَ وكان له يوم]أ/٢٨٢[. ة بن أيب سفيانمعاوي

                                           
وهذا إسناده, ويبدو أنه يف القسم املفقود ,  ))مجهرة نسب قريش وأخبارها((يف كتابه  ليس اخلرب) ١(

 .منه
 .١٢٧, ٦/١٢٦ البن سعد الطبقات الكبري ) ٢(
 .٦/١٢٩الطبقات الكبري البن سعد   )٣(

 
 
 
 
ترمجته وتأريخ موته[

 ]عند الزبري بن بكار
 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
وعند ابـن سـعد يف[

 ]الطبقات الكبري
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٥٥

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 ِ فتحَ قال يف الطبقة اخلامسة ممن أسلم بعد,)١( نا حممد بن سعد,نياُّ نا أبو بكر بن أيب الد,حممد بن عمر

 :كةم
 أبا ٰىَنْكُ وي,ل بن عامر بن لؤيْسِ أحد بني مالك بن حَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح

 , باملدينةٌ وله دار. سنةَ وعرشينٍ مئةُ وهو ابن, ومخسنيٍ مات باملدينة سنة أربع.حممد
 . عند أصحاب املصاحف,طَالَبالب

 أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن : ثابت بن منصور قاالّزِ وأبو الع,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 أنا حممد بن أمحد بن , أنا حممد بن احلسن بن أمحد: قاال–  وأبو الفضل بن خريون: زاد األنامطي−

 :)٢(اط قالَّ نا خليفة بن خي, أنا أبو حفص األهوازي,إسحاق
ل بن ْسِ بن نرص بن مالك بن حّدُو ِدْبَ بن أيب قيس بن عَّزُب بن عبد العِيطَوُح

 . اثنتني ومخسنيَ مات سنة: قال الواقدي.ؤيُ بن لعامر
بيد ُ أنا أمحد بن ع,ويسُنَ بن اآلبني أنا أبو احلس:ا قاالَّأخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البن

 : عن ابن إسحاق قال, عن إبراهيم, نا أمحد بن حممد,)٣(مةَثْيَ أيب خُ نا ابن, نا حممد بن احلسني,ًإجازة
 :)٤( عبد اهللا قاالصعب بنُوأنا م

 َزاد −ل ْسِ بن مالك بن حِّدُو ِدْبَ بن أيب قيس بن عَّٰزُ العِب بن عبدِيطَوُح
 ِمةِسلُ وهو من مَب اإلسالمِيطَوُ حَكَ أدر−  ابن عامر بن لؤي بن غالب:بَصعُم

 . سنةِئة ومَ عرشينُ وهو ابنَ معاويةِ خالفةِرب يف آخِيطَوُ حَ ومات.الفتح
نا  ,يِريِبيد بن بُ أنا أمحد بن ع, حممد عن أيب متام عيل بن, عبد اهللا حييى بن احلسنقرأناعىل أيب

 : أيب يقولُ سمعت:)٣(مة قالَثْيَ نا ابن أيب خ,حممد بن احلسني

                                           
, ومل ٣/١٦٣٨, وهذا إسناده كام جاء يف موارد ابن عساكر  البن سعد))الطبقات الصغري((يف  ) ١(

 ).١( ح ٨ صًيزل خمطوطا, انظر ما مىض
 .٢٧ خليفةطبقات  ) ٢(
 .)٢( ح٢٦يف كتابه التاريخ, وهو مفقود انظر ص)  هـ٢٧٩ت (هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب  )٣(

 . بنحوه٤٢٦ للمصعب نسب قريش ) ٤(

 
 
 
ــن[ ــد اب ــه عن ترمجت

ًســـــعد أيـــــضا يف
 ]الطبقات الصغري

 
 
 
 

 

ـــة يف[ ـــد خليف وعن
 ]تارخيه

 
 
 
 
وعنـــد املطلـــب يف[
 ]ب قريشنس

 



٣٥٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 . أبو حممدَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
 واملبارك , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل

  األصبهاينني وأبو احلس: أمحدَزاد − أنا أبو أمحد : قالوا–  واللفظ له−   وحممد بن عيل,ارَّبن عبد اجلبا
 :)٢( بن إسامعيل البخاري قال)١(*)بن سهل, أنا حممد(*  أنا حممد,دانْبَ أنا أمحد بن ع: قاال–

 يف قصة ,حلجازييش اَرُ بن لؤي القِ من بني عامرَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
 .يحِجَن عنه أبو ٰوَ ر. بن يزيدُع منه السائبِمَ س.ديْعَّ اهللا بن السَ وسمع عبد,الكعبة

 .ام عرشون ومئة سنةَزِيم بن حِكَ حُّنِ سُهُّنِ س; الفتحِةَمِسلُقال هو من مُوي
 :)٣( قالهَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 ,لْسِ بن نرص بن مالك بن حّدُو دْبَ بن أيب قيس بن عَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
 أبا ٰىَكنُ ي; سنةِ ومئةَ عرشينُ وهو ابن, معاويةِ خالفةِ مات يف آخر; الفتحِمةِسلُمن م
 .)٤( عنه السائب بن يزيدٰوَ ر. أبو األصبغ: ويقال,حممد

 أنا مسعود بن , أنا أبو الفضل حممد بن طاهر, بن املباركأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب
 :)٥(باذي قالَالَ أنا أمحد بن حممد الك, أنا عبد امللك بن احلسن,نارص

                                           
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ١(

 .٣/١٢٧التاريخ الكبري للبخاري  ) ٢(

َهو حممد بن إسحاق بن منده  ) ٣( ْ مفقود,  وهو كتاب »رفة الصحابةمع« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣انظر ما سبق صانظر ما سبق 

ًبلغت سامعا بقراءيت عىل الشيخ أيب : ويف اهلامش. آخر الثاين واألربعني بعد املئة): ب(يف  ) ٤(
وأبو عبد اهللا حممد بن حسان ... ... ... الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة احلراين بسامعه فيه و

ن شمر الغساين وأبو حممد عبد العزيز بن عمر بن أيب طاهر اإلربيل وكتب حممد بن بن  رابع ب
يوسف بن حممد الربزايل اإلشبييل وعارضه باألصل يوم السبت مستهل ذي احلجة سنة ست 

والقراءة من ترمجة محيد بن حممد بن النصري إىل آخر . عرشة وست مئة باملسجد اجلامع بدمشق
 .اجلزء

رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (رص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذيهو أبو ن ) ٥(
 ., وما بني معقوفني منه)٢٨٢ (١/٢١٥ ))صحيح البخاري

 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 
 

 منـده يفوعند ابـن[
 ]معرفة الصحابة

 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٥٧

 بعد فتح َمَ أسل, سكن املدينة,يِّ أبو حممد القريش املك,َّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
 عنه السائب بن يزيد ٰوَ ر.ديْعَّسمع عبد اهللا بن الس] و[ .حبةُله ص] و[ ,مكة

ئة  عرشين ومُ وهو ابن, ومخسنيٍة أربع مات باملدينة سن.))األحكام((صحايب يف كتاب 
 .سنة

 عرشون ومئة هُّنِ س: وقال,ري هبذاَكُ قال حييى بن ب:يلْهُّقال حممد بن حييى الذ
 .هَ وقال الواقدي نحو.سنة

 أنا عبد ه,َويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 نا عبد الرمحن بن عبد ,)٣( بن عمر الواقدي)٢(*)حممدبن شجاع, أنا (*حممد  أنا )١(ةَّيَالوهاب بن أيب ح

 ,مْزَ عن عبد اهللا بن أيب بكر بن ح,العزيز

رب ْيَ إىل خ اهللا ُ رسولَ التي كانت بني قريش حني سارِانَهِّئل عن الرُأنه س
 َّ أنٌنِستيقُة وأنا مَيِيبَدُلح احلُ من صُ انرصفت: يقولَّٰزُب بن عبد العِيطَوُ كان ح:فقال
ِ محٰ وتأبى,قْلَ عىل اخلُ سيظهر اًحممد م علينا عباس بن ِدَ فق;زوم دينيُ لَّ إالِ الشيطانُةَّيَ

َ فخرب,ميَلُّداس السْرِم َّ قد مج)٤(َرِابَيَ خَّ وأن,رِابَيَا سار إىل خً حممدَّنا أنَّ  ;موعُ اجلِعتَ
 أنا : فقلت.ت حممدِفلُه ال يُعتَ شاء بايْنَ م: إىل أن قال عباس.تِفلُفمحمد ال ي

 :فل بن معاويةْوَوقال ن. ك يا عباسَ أنا مع]ب/٢٨٢[:  فقال صفوان بن أمية.أخاطرك

                                           
وهو تصحيف, واملثبت من أسانيد مماثلة يف التاريخ, . ))عبد الوهاب بن أيب خيثمة((): د(يف  ) ١(

 .)٧( ح ٢٣بق ص ما س انظر,١٢/٢٨٧وترمجته يف تاريخ مدينة السالم 
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٢(

 .٢/٧٠١ للواقدي املغازي ) ٣(

َبفتح اخلاء بعدها ياء حتتها نقطتان وبعد األلف باء موحدة, وآخره راء  −خيابر ) ٤( َ ُ َ َ َّْ ْ َ ْ َ َُ ٌ َ ْ َْ َ َ ِ ْ ِ ٌاسم  : −ِ
انظر . بر ولكون هذه احلصون سميت خيا, احلصن:ولفظ خيرب بلسان اليهود .ألرايض خيرب

 .٢/١٩٥معجم البلدان 

وعند الكالباذي يف[
ــــحيح ــــال ص رج

 البخاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراهنة قـريش عـىل[
 يفهزيمة الرسول 

 ]حربه مع هيود خيرب
 



٣٥٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َ بعري مخَئة م)١(ناْرَ فتخاط, من قريشٌفرَ نَّإيل َٰوَ وض.أنا معك يا عباس  مئة )٢( إىلاًاسُ
 َبَ فاضطر.انَفَطَ تظهر غ:هُزْيَعباس وح  ويقول. حممد)٣(رَهْظَ ي:يِزْيَ أقول أنا وح.بعري
 .اسَدْرِ عباس بن م)٤(َزْيَ ح− ِوالالت – ُّبِحُ ن:بْرَوت فقال أبو سفيان بن حَّالص
ُ اخلربُهَ أبو سفيان وجاءَكتْ فأس.)٥(ُةَّيِافَنـَ املَكْتَكَ أدر: وقالُب صفوانِضَفغ  ِ بظهورَ

 .)٦(َنْهَّ الرُهُ وحيزٌبِيطَوُ حَذَ فأخ اهللا ِرسول
َربَ حدثني ابن أيب س,)٧( وأنا الواقدي:قال  :م قالْهَ عن املنذر بن ج,ةَبْقُ عن موسى بن ع,ةْ

 ,فْوَ عِ حتى انتهى إىل حائط,َّٰزُ بن عبد العُبِيطَوُ حَبَ الفتح هرُملا كان يوم
 ُ فناداه,بِويطُ حَبَ هرُ فلام رآه− هَلِ وكان داخ− هِ حلاجتٍّرَو ذ وخرج أب,دخل هناكف

ك ُ أدخلتَ شئتْ فإن,نِ أنت آم: ثم قال, عليهَمَّسلَع إليه فَجَ فر.نِ آمَ أنت,َعالَ ت:ٍّأبو ذر
 ٰىَلقُ أ?زيلْنَ إىل مٌ وهل يل سبيل: قال.لكِنزَ إىل مْبَ فاذهَ شئتْ وإن, اهللا ِعىل رسول

غ َلَ فب.كَغ معُلْبَ فأنا أ: قال.لَقتُ منزيل فأَّل عيلَدخُ أو ي,ل إىل منزيلِصَ أن أَلل قبَقتُفأ
َ فال هي,نِا آمًبِيطَوُ حَّنإ :هِنادي عىل بابُل يَ ثم جع,هَلِنزَه مَمع  إىل ٍّرَ ثم انرصف أبو ذ.)٨(ْجُ

 .?))هِلْتَ بقُمرتَ من أَّهم إالَّلُ كَا الناسَّنَ ليس قد آمَوَأ(( : فقال,هَ فأخرب,رسول اهللا 

                                           
 ٢/٢١٠, ومجهرة اللغة  .١٣/٢٣ّ املخصص  أو غريه, انظرتراهنوا يف الرمي: ختاطر القوم ) ١(

 .)خ رط(
 ).د, س(حمله بياض يف ) ًمخاسا إىل: (قوله ) ٢(
ْواحليز.  ))وخريي فظهر((): د(تقرأ يف  ) ٣( ّختفيف احليز,:  َ ملكان واُ وهو ما يميل إليه من اجلانب َ

 . »وحزيب يظهر«: ٥/١٣٩ ويف سبل اهلد والرشاد). ح و ز(انظر اللسان . والناحية
 .))خشيت والاليت حيز((: يف املغازي ) ٤(
َّاملـنافية) ٥( َ ًخصلة نسب إليها بنو عبد مناف, وقيلت أليب سفيان أيضا عندما اشتكت : َ َ َ ُ إليه فاطمة ٌ

أدركتكم : فلطمته فقال أبو جهل. الطميه قبحه اهللا:  هلاريض اهللا عنها أن أبا جهل لطمها, فقال
 .٥/١٤انظر أنساب األرشاف . املنافية يا أبا سفيان

 .))فأخذ حويطب وحزبه الرهن... حزب ((: ٥/١٣٩ ويف سبل اهلد والرشاد ) ٦(
 .٢/٨٤٨املغازي للواقدي  ) ٧(

 .))ُفال هيجم عليه((: يف املغازي ) ٨(

 
 
 
 
ُهرب حويطب يوم[

الفتح عنـد الواقـدي
 ]يف املغازي

 
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٥٩

 .رَا آخً له إسنادَدَورَ وأ, منهَّمَتَ عن الواقدي أ)١(رواه حممد بن سعد
 أنا أمحد بن ,ازَّ أنا أبو عمر اخلز,ريازيِّ أنا أبو حممد الش,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 حدثني إبراهيم بن ,عمر أنا حممد بن ,)٢( أنا حممد بن سعد, نا احلسني بن حممد,ابَّمعروف اخلش
ة عن َبْقُ عن موسى بن ع,ةَربَ وحدثني أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب س: عن أبيه قال,جعفر بن حممود

 :م قاالْهَاملنذر بن ج
 ُفتِ عام الفتح خَ مكة اهللا ُ رسولَخلَ ملا د:َّٰزُب بن عبد العِطْيَوُقال ح

 إىل ُ ثم انتهيت, فيهاَ يأمنونَيل يف مواضعياِ عُقتَّ وفر, من بيتيُ فخرجت,اًا شديدًوفَخ
ا ًة أبدَّلُ واخل− ةَّلُ وكان بيني وبينه خ!فاريِ الغٍّرَ فإذا أنا بأيب ذ, فيهُ فكنت,فْوَ عِطحائ
 :ُ قلت?كَ ما ل: قال.يكَّبَ ل:ُ فقلت, أبا حممد: فقال, منهُه هربتُ فلام رأيت− نافعة
 , عليهُمتَّ إليه وسلُ فرجعت. اهللاِ بأمانٌنِ آمَت أن,عالَ تَ عليكَ ال خوف: قال.فْوَاخل

 ُلِصَراين أُ ما أ واهللاِ!? إىل منزيلٌ وهل يل سبيلُ فقلت: قال.نزلكَ إىل مْبَ اذه:فقال يل
 َفي مواضعَيايل لِ عَّ فإن,لَقتُ منزيل فأَّ عيلَلَدخُ أو ي,لَقتُى فأَقْلُا حتى أإىل بيتي حي

 وجعل ,غ معيَلَ فب.كَغ معك منزلُبلَنا أَ وأ,ك يف موضعَ معكَ عيالْعَ فامج: قال.ىَّشت
َ هيَ فالٌنِا آمًبِيطَوُ حَّ إن:نادي عىل بايبُي  , فأخربه اهللا ِ إىل رسولٍّف أبو ذرَ ثم انرص.جُ

 ُتْدَدَ ور,ُتْنَ فاطمأن: قال!?))هِ بقتلُمرتَ أْنَ مَّهم إالَّلُ كَا الناسَّنَ ليس قد آمَوَأ((: فقال
 َقتِبُ قد س? حتى متى وإىل متى, يا أبا حممد: فقالٍّ أبو ذرَّ وعاد إيل,همِعِيل إىل مواضياِع

 ,ْمَلْسَ تْمِ فأسل اهللا َ رسولِتْأَ ف, كثريٌ خريَيِقَ وب, كثريٌ خريَكَوفات ,هاِّلُ كِيف املواطن
َ رش,م الناسَ وأحل, الناسُلَصْوَ وأ, الناسُّرَبَ أ اهللا ُورسول َه رشُفَ  .كُّزِه عُّزِ وع,كُفَ

 .)٣(ك فآتيهَج معُ فأنا أخرُ قلت:قال
 ,ه أبو بكر وعمرَ وعند,حاءْطَ بالب اهللا َ رسولُه حتى أتيتَ معُ فخرجت:قال
 ُ السالمْلُ ق: قال?م عليهِّلَسُأ ْقال إذُ كيف ي:ٍّ أبا ذرُ وقد سألت,أسه عىل رُفوقفت

 ُ قلت: قال?))بِيطَوُحَأ, وعليك السالم((: قال ف,هاُ فقلت. اهللاُ ورمحةُّا النبيُّعليك أهي
 هللا الذي ُاحلمد((:  اهللا ُ فقال رسول. اهللاُك رسولَّ وأن, اهللاَّ إالَ ال إلهْ أنُدَ أشه,ْمَنع

                                           
 .اخلرب اآليتيف  ) ١(
 .٦/١٢٨الكبري يف الطبقات  ) ٢(

 .فاته): س(يف  ) ٣(

 
هرب حويطب يوم[

الفتح وإسالمه عنـد
ابن سعد يف الطبقات

 ]الكبري
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َّ ورس: قال.))اكَدَه  َ ألفَ أربعنيُهُ فأقرضتًني ماالَضَ واستقر, بإسالمي اهللا ُ رسولُ
 .ريِعَ بَ مئةٍننيُ حِ وأعطاين من غنائم]أ/٢٨٣[ اًينَنُ حُهَ معُ وشهدت,رهمِد

 ,طَالَ بالبٌ وله هبا دار,اَهلَ فنزَ ذلك املدينةَ بعدَّٰزُ بن عبد العُبِويطُم حِدَ ثم ق
 . املصاحفِعند أصحاب

 أنا ,صِّخلُ أنا أبو طاهر امل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 حدثني عبد اهللا بن ,)١( عن ابن إسحاق,ريَكُ نا يونس بن ب,ارَّ أنا أمحد بن عبد اجلب,رضوان بن أمحد
 : قالوا,هُم وغريْزَأيب بكر بن ح

م من قريش ُ قلوهبِفةَّني من املؤلئِ املِ من أصحاب اهللا ِ رسولِاءَعطإ ْنِمكان 
 .ن اإلبل مً بن أيب قيس مئةَّٰزُ بن عبد العَبِيطَوُ ح:من بني عامر بن لؤي

 أنا ,)٢(هَدْنَم أنا أبو عبد اهللا بن , أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
 نا عبد اهللا بن أيب بكر , عن ابن إسحاق,كريُ نا يونس بن ب, أنا أمحد بن عبد اجلبار,حممد بن يعقوب

 : قال,هُم وغريْزَبن حا
م من قريش ُ قلوهبِفةَّئني من املؤلِ املِحاب أصْنِ م اهللا ُ رسولٰعطىَ أْنَّمـِكان م
 .لِ من اإلبً بن أيب قيس مئةَّٰزُ بن عبد العُبِيطَوُح وسائر العرب

 أنا عبد ه,َويُّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد احلسن بن عيل,دِيض الشاهَرَأخربنا أبو بكر الف
 :)٤(ن عمر الواقدي قال أنا حممد ب, أنا حممد بن شجاع,)٣(ةَّيَالوهاب بن أيب ح
 .لِ من اإلبً مئةَّٰزُب بن عبد العِيطَوُ حٍننيُ حِمِمن غنائ −  َّ يعني النبي− ٰىَوأعط

 , وأمحد بن حممد بن إبراهيم, أنا أبو حممد بن أيب عثامن,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

                                           
 .وليس اخلرب فيه بتحقيق زكار, لنقص يف أصوله, وهذا إسناده, مغازي حممد بن إسحاق  )١(

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٢( ْ مفقود,  وهو كتاب »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢(  ح١٣انظر ما سبق صانظر ما سبق 

ّإسناد مماثل تقدم و) ب, س (, وهو تصحيف, واملثبت من))عبد الوهاب بن أيب خيثمة((): د(يف   )٣(
 ).٨( ح ٦ ص يفانظره

 .٨/١٦ للواقدي املغازي ) ٤(

 
 
إعطــاء الرســول [

 ]له مئة من اإلبل
 
 
 
 

اخلــرب الــسابق عنــد[
ابـن منـده يف معرفـة

 ]الصحابة
 
 
ــدي يف[ ــد الواق وعن

 ]املغازي
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٦١

 أنا إسامعيل بن احلسن : قاال, أنا أيب,ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن القصاري
 ,الرصرصي

 , وأبو الطيب سعيد بن خيلف بن ميمون,ازَّح وأخربنا أبو منصور سعيد بن حممد بن الرز
 وأبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد , وأبو البيضاء سعد بن عبد اهللا,وأبو احلسن سعد اخلري بن حممد

 , أنا نرص بن أمحد بن عبد اهللا:قاال
 أنا عبد اهللا بن عبيد اهللا بن : أنا أبو الغنائم بن أيب عثامن قاال, بن طاوسح وأخربنا أبو حممد

 : حدثني أمحد بن حممد بن عبد العزيز قال,يبِبَ نا عبد اهللا بن ش,)١(يلِامَحَ نا أبو عبد اهللا امل:حييى قاال
 ,س عن عبد اهللا بن عبا, بن عبد اهللا)٢(د اهللايبُ عن ع,هريُّ عن الز, أيبِّ بخطُوجدت

عليه  − ُ جربيلِريهُ ي− مَ احلرَب أنصابَصَ نْنَ مُلَّوَ أ−  عليه السالم− َ إبراهيمَّأن
ّيصُها قَدَّ ثم جد,ها إسامعيلَدَّ ثم جد,هاَعِوضَ م– السالم  . اهللا ُها رسولَدَّ ثم جد,َ

 من ٍرَ نفَ فلام كان عمر بن اخلطاب بعث أربعة:)٣(بيد اهللاُ قال ع:هريُّقال الز
ْ خم;قريش ر بن عبد َزهَ وأ,َّٰزُب بن عبد العِيطَوُ وح,)٤(بوعْرَ وسعيد بن ي,لَفْوَمة بن نَرَ

 .مَ احلرَصبوا أنصابَ فن,فْوَع
اب بن َّ أنا عبد الوه,)٥( عن عبد العزيز بن أمحد, عىل أيب حممد عبد اهللا بن أسد بن عامرُقرأت

 حدثني أبو احلسن حممد بن سليامن ,ميص حدثني أمحد بن عيل بن عبد اهللا احل,داينْيَجعفر امل
 : عن يونس قال, نا أبو عبيدة, نا أبو حاتم,يدَرُ نا أبو بكر بن د,اهلاشمي

 َرَّخَ وتأَتِربَ ك,ا الشيخُّ أهي:َّٰزُب بن عبد العِيطَوُحـِ مروان بن احلكم لقال
َ لقد مه, واهللاستعانُ اهللا امل: فقال.كُإسالم  َني أبوكُعَمنَ ذلك يّكل ,ةَّ مرَ بذلك غريُتْمَ

                                           
 َّيف أماليه املسمى)  هـ٣٣٠ت ( هو احلسني بن إسامعيل بن حممد أبو عبد اهللا املحاميل الضبعي )١(

 ).٣٢٩( رقم ٣١٢, ٣١١أمايل املحاميل 

 وهو عبيد اهللا  وأمايل املحاميل,,)ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))عن عبد اهللا(( ):س(يف  )٢(
 .١٩/٦٨, ترمجته يف هتذيب الكامل  املدينبن عبد اهللا بن أيب ثور القريشا

 ., وهو تصحيف ))قال عبد اهللا((: يف أمايل املحاميل )٣(

 .٣/١١٦, واإلصابة ٢/٦٢٦, وهو تصحيف ترمجته يف االستيعاب ))وسعد بن يربوع((: يف أمايل املحاميل) ٤(

 يف كتابه األمايل, خمطوط ) هـ٤٦٦ت  ( الكتاين بن حممد بن عيلهو أبو حممد عبد العزيز بن أمحد) ٥(
 .١٤٣٠, ٢/١٤٢٨يف الظاهرية, انظر موارد ابن عساكر 

 
 
 
ــة[ ـــن أربع ــان م ك

ــع ــر لرف ــثهم عم بع
 ]أنصاب احلرم

 
 
 
 
 
 
 

ــــروان[ ـــــري م تعي
ا يف تأخره عنًحويطب

اإلســالم وإســكات
 ]حويطب له
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ك َا أخربَمَ أ:بِيطَوُ فقال ح. مروانَ فسكت.بائكآ َ ودينَفكَضيع رشُ ت:ويقول يل
 ?سلمَ حني أَٰك عثامن ما كان من أبيك إليه من األذُّعم

 نا احلسني بن , أنا أمحد بن معروف, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 حدثني إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة , أنا حممد بن عمر,)١(بن سعد نا حممد ,الفهم
 : عن أبيه قال,يلَهْشَاأل

 ستني يف : سنةَئةغ عرشين ومَ العامري قد بلَّٰزُد العب بن عبِيطَوُكان ح
َيلُ فلام و, وستني سنة يف اإلسالم,ةَّاجلاهلي ول  األِهِلَ مروان بن احلكم املدينة يف عمِّ

ْ وخم,امَزِيم بن حِكَ ح:ةَّلِ جٍخةَشيَب مع مِيطَوُخل عليه حَد ثوا َّ فتحد,لَفْوَمة بن نَرَ
 : فقال له مروان,ث عندهَّ فتحد, ذلكَا بعدًب يومِيطَوُ ح عليهلَخَ فد,قواَّعنده ثم تفر

. داث األحَبقكَ حتى س,ا الشيخُّك أهيُ إسالمَرَّ تأخ: فقال له مروان,هَ فأخرب?كُّنِما س
 ذلك ّ كل,ةَّرَ مَ غريِ باإلسالمُتْمَ لقد مه, اهللا املستعان:بِيطَوُ فقال ح]ب/٢٨٣[
ْ حمٍينِدِ لَبائكآ َينِ دُعَ وتد,َفكَ رشُعَضَ ت: وينهاين ويقول,ني أبوك عنهُقِّوَعُي  ,ثَدُ
 :بِيطَوُ ثم قال ح, لهَ قالَ عىل ما كانَمِدَ ون, واهللا مروانَتِسكُ فأ: قال!اً تابعُصريَوت
 ثم قال ,اـمَ غُ مروانَ فازداد? حني أسلمَ من أبيكَيِقَ ما كان لُك عثامنَا كان أخربَمَأ
تحت ُ فْهم إىل أنِ قومِينِوا عىل دُقَربائها الذين بُ من كٌدَحَ ما كان يف قريش أ:بِيطَوُح

 ,كنيِرشُا مع املًرْدَ بُدتِهَ ولقد ش!اديرَقَ ولكن املي,ِّ منِيها هو علـَمِلـ َهَ أكرَمكة كان
ًربِ عُفرأيت ُ وتأرسُلتقَ تَ املالئكةُ رأيت,اَ  ; ممنوعٌ هذا رجل: فقلت, بني السامء واألرضِ
 ,ًالُجَ رًالُجَ رُمِلْسُ تٌ وقريشَنا بمكةْمَ فأق,ني إىل مكةِنا راجعْمَزَ فاهن, ما رأيتْرُذكَومل أ

ْة حرضَيِيبَدُ احلُفلام كان يوم  ذلك ّ وكل,ّمَ فيه حتى تُتْيَ ومش,لحُّ الصُدتِهَ وشُتَ
 ,هِهودُ شَدَحَ أنا أُة كنتَيِيبَدُ احلَلحُنا صْبَ فلام كت,ريدُ ما يَّى اهللا إالَ ويأب, اإلسالمُريدُأ

 .احَّ بالرُهْتَ دافعْ أنْتَيِضَ قد ر,هاُؤسوَ ما يَّ إالٍ من حممدٌ قريشٰرَ ال ت:وقلت
 ْنَ فيمُ كنت, عن مكةٌ قريشْتَ وخرج,ةَّيِضَ القِةَمرُ يف ع اهللا ُم رسولِدَوملا ق

 وهو ُ الوقتَٰىضَ إذا م اهللا ُ رسولَجُ ألن خير,هيل بن عمروُ أنا وس,ف بمكةَّلَخت

                                           
 .٦/١٢٧ الطبقات الكبري البن سعد ) ١(

 
 

اخلــــرب الــــسابق[
ًمفــصال عنــد ابــن ّ

 ]سعد
 
 
 
 

 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٦٣

ْ رشَٰىضَ قد م:هيل بن عمرو فقلناُ أنا وسُ أقبلتُ الثالثِتَ فلام انقض,ثالث ك ُطَ
 ْنَّمـِ مَ من املسلمني بمكةٌدَحَ وأُشمس الُيبِغَ ال ت,يا بالل((:  فصاح.ناِدَلَ من بْجُفاخر

 .))ناَ معَمِدَق
 نا , أنا جعفر بن حممد, أنا متام بن حممد,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 , عن احلسن بن حممد, عن عمرو,ينةَيُ عن ابن ع, وقال حممد بن أيب عمر:)١(ة قالَعْرُأبو ز
جوا إىل َرَهيل بن عمرو خُ وس,َّٰزُب بن عبد العِيطَوُوح , احلارث بن هشامَّأن
 . فامتوا هبا,هادِالشام للج

 أنا عبد اهللا , أنا عيسى بن عيل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 , عن احلسن بن حممد, عن عمرو, نا سفيان:ه قالواُ وغري, حدثني ابن املقرئ,)٢(بن حممدا

 واَرضَ ح,َّٰزُب بن عبد العِيطَوُ وح,هيل بن عمروُ وس, احلارث بن هشامَّأن
 َيِعُ د:هيلُ فقال س.نْوَ ما ترَّ ليس إال:موه فقالَّ فكل,نْهم يف اإلذَرَّخَ فأَمرُ عَعند
 فجاهدوا , فخرجوا إىل الشام.كمَوموا أنفسُلَ ف,مُعيتم فأبطأتُ ود, فأجابواُالقوم

 .حتى ماتوا
 َع إليها بعدَجَه رَّ فلعل, باملدينةَ وإنام مات, بالشامْتُمَا مل يًبِيطَوُ حَّأناملحفوظ 

 . إىل الشامِهِخروج
 بن يز أنا عيل بن عبد العز,ريَهْوَ أنا أبو حممد اجل,اتكني بن األسعدَرَ قّأخربنا أبو األعز

 يف ُ وجدت: قالَّفيام كتب إيل , أخربين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل, أنا أبو حممد بن أيب حاتم,كَدْرَم
 :غني عن الشافعي قالَلَب: )٣( بخط يده,كتاب أيب
ِ وكان مح− َّزُب بن عبد العِيطَوُح ا ًبعَ بمكة رٍ قريشُرَ وهو أكث−  اإلسالمَيدَ
 .اجاهلي

                                           
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . مشقي, وهو مفقودطبقات أيب زرعة الد ) ١(
انظر موارد ابن عساكر  ))معجم الصحابة((يف كتابه )  هـ٣١٧ت ( البغويهو أبو القاسم  ) ٢(

 ).٣( حاشية ٥٣ّوما تقدم ص . ١٦١٦, ٣/١٦١٥
 .)أ ٥٨١٠( رقم ٣/٤٢٢العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل  ) ٣(

 
 
 
ــشام[ خروجــه إىل ال

 ]ًجماهدا
 
 
 

اخلــرب الــسابق عنــد[
 ]البغوي

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــل[ ـــه يف العل ترمجت
 ]ألمحد



٣٦٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا أمحد بن , أنا حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 حدثني عبد الرمحن بن أيب , أنا حممد بن عمر,)١( نا حممد بن سعد,نا احلسني بن الفهم ,معروف

 : عن أبيه قال,ادَنِّالز
 يا أبا : فقيل له, دينارَ ألفَ بأربعنيَه بمكة من معاويةَ دارَّٰزُب بن عبد العِيطَوُباع ح

 !?الَيِ الع منٌ مخسةُهَد عنٍ لرجلٍ دينارَ وما أربعون ألف: فقال!? أربعني ألف دينار,حممد
 . شهرِّ يف كلَوتُ القُ عليهمُرِّوفُ يٍ يومئذ هو واهللاِ:ادَنِّ الرمحن بن أيب الزُقال عبد

 أنا أبو , أنا أبو العالء الواسطي,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, أبو الربكات األنامطي)٢(أخربنا
 :برييُّب الزَصعُ قال م:)٣(ا أيب قال ن,انَّل بن غسَّفضُ أنا األحوص بن امل,رييِسَبكر الباب

 ُّنِه سُّنِ س, الفتحِةَمِسلُ مْنِ م, من بني عامر بن لؤيَّٰزُب بن عبد العِيطَوُح
 .)٤( ومئة سنة]أ/٢٨٤[  عرشين:امَزِيم بن حِكَح

 نا ,)٥(يمَعُ أنا أبو ن: وأبو عيل احلسن بن أمحد قاال,أنبأنا أبو سعد حممد بن حممد بن حممد
 :ري قالَكُ نا حييى بن ب,باعْنِّ نا أبو الز, بن أمحدسليامن

ه ُّنِس(* , ومخسنيٍ أربعَ سنة−  أبا حممدٰىَكنُ وي− َّزُب بن عبد العِيطَوُويف حُت
 .ن ومئة سنةوعرش

 : قال)٧( نا إبراهيم بن املنذر,)٦( أخربين أبو يونس املدين, نا حممد بن إسحاق, ونا حممد بن أمحد:قال
 ٍ مئةُ وهو ابن)٨(*) ومخسنيٍ مات سنة أربع, أبا حممدٰىَكنُ يَّٰزُن عبد العب بِيطَوُح

                                           
 .٦/١٢٩  دالطبقات الكبري البن سع ) ١(
 ).ملحق(كلمة ): ب(فوق اللفظة يف  ) ٢(
 .٣/١٦٩٦انظر موارد ابن عساكر .  وهو مفقود وهذا إسناده,,))التاريخ((يف كتابه  ) ٣(
 .راجع األصول.  ))عرشون ومئة سنة((: كذا والوجه ) ٤(
 ).١٨٨٤ (٢/٣٣معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين  ) ٥(
 ومل أقف عىل .))املديني((: , ويف معرفة الصحابة أليب نعيم)د(خلرب من , وسقط ا)ب, س(كذا يف   )٦(

 .ترمجة له

 .املقداد): ب(تقرأ يف  ) ٧(
 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 

 وفاتـه عنـدتـأريخ[
ــة ـــيم يف معرف أيب نع

 ]الصحابة
 
 
 
 
 
 
 



ٰحويطب بن عبد العز ُ َ َُّ ِ ٣٦٥

 .وعرشين سنة
 , نا موسى بن زكريا, نا أمحد بن عمران,ريايفِّ أنا أبو احلسن الس,أخربنا أبو غالب املاوردي

 :)١(نا خليفة بن خياط قال
 .َّٰزُعب بن عبد الِيطَوُ مات ح−  ومخسنيٍ أربعَعني سنةَي −وفيها 

 نا ,ًص إجازةِّلَخُ أنا أبو طاهر امل, أنا عيل بن أمحد بن حممد,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 , أخربين أيب, أخربين عبد الرمحن بن حممد بن املغرية,ريَّكُّبيد اهللا بن عبد الرمحن السُأبو حممد ع
 :)٢(م قالَّالَبيد القاسم بن سُحدثني أبو ع
 .َّٰزُب بن عبد العِيطَوُ حِّويفُ فيها ت, ومخسنيٍ أربعَسنة
ليامن بن ُ أنا أبو س, نا مكي بن حممد, عن عبد العزيز بن أمحد,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت

 : قال اهليثم:)٣(ر قالْبَز
 .َّٰزُب بن عبد العِيطَوُ حَ مات−  ومخسنيٍ أربعَعني سنةَي −وفيها 
 . فيهاَا ماتًبِيطَوُ حَّ أن− نِمَّعني الزَي − ذكر أبو موسى :)٤(قال
 أباه َّ وأن, عن اهليثم,حِبيد بن ناصُثه عن أمحد بن عَّ حدُباهَ أَّر أنْبَ زُكر ابنَوذ

 .حدثه عن أبيه عن أيب موسى بذلك

*     *     *  

                                           
 .٢٢٣ تاريخ خليفة بن خياط ) ١(

 .١٦٦٣, ٣/١٦٦٢انظر إسناده املطابق يف موارد ابن عساكر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود ) ٢(
 .٦٣ تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ) ٣(

ِوأبو موسى الزمن هو حممد بن . ٦٣, ٦٢يعني ابن زبر يف تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ص  )٤( ِّ
 .املثنى

 
 
ـــة يف[ ـــد خليف وعن

 ]تارخيه
 
 
 

 
وعند ابن سـالم يف[

 ]تارخيه
 
 
ــر يف[ ــن زب ــد اب وعن

تاريخ مولـد العلـامء
 ]ووفياهتم



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٦٦

ـو يت] ذكر من امسه[ حـ  
ـــحو ييمــكِت بن أمحد بن أبي ح)*(  

 أبو سليامن القريش
 , وعبد اهللا بن يزيد بن راشد,ةَّيِطَب بن عْهَ وحممد بن و,رِاهـَمُ عن أيب اجلٰوَر

 .ايسوُّاد الرَّبَ وزهري بن ع,وسليامن بن عبد الرمحن التميمي
  حممد بن وأبو احلارث أمحد بن,تْيَوُ بن ح حممد عبد الرمحن أبوهُرو عنه ابن

َربَّ وسليامن بن أمحد الط, وأبو أمحد بن الناصحُشعيب, وأبو عيل بن ,عامرة  وأمحد ,اينَ
 .همُ وغري,بن نرص بن طالب احلافظا

 نا أبو عبد ,)١(نا متام بن حممدأ , نا عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة
 نا ,يت بن أمحدَوُ أبو سليامن ح أيب حدثني, حكيم القريش)٢(يت بن أمحد بن أيبَوُمد بن حالرمحن حم
 ,بَندُة بن جَرُمَ عن س, عن احلسن, عن مطر, نا سعيد بن بشري,رِاهـَمُأبو اجل

 .)٣( ))هاَها وسكنَها وزينتَا بركتَنِ يف أرضْعَ ضَّاللهم((:  كان يدعو اهللا َ رسولَّأن
 أنا , وحدثنا أبو بكر حييى بن سعدون عنه,)٤( عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيمكتب إيل أبو

 الدمشقي ِّ املفرس بن نا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد,أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل الفاريس بمرص

                                           
, وفيه ويف أسانيد ٢/٢٤٥  البن نقطةتكملة اإلكامل, ٦/٩٤١ ترمجته يف تاريخ اإلسالم )*(

َّ وحق هذه الرتمجة أن تأيت قبل حويطب بن عبد العز.)) حكيمحويت بن أمحد بن((: الطرباين ُ. 
والكتاب ليس بني يدي وجدته يف  ))حوشب(( إىل  ))حويت((ف َّ, وفيه تصح)٧٦(فوائد متام رقم  ) ١(

 .املكتبة الشاملة اإللكرتونية

 ).د(سقطت اللفظة من  ) ٢(
 . ))سكناها((: يف فوائد متام ) ٣(
في يف َلِّحلديث يف ترمجة أيب بن كعب بإسناده عنه, ويف مشيخته به, وأخرجه السِّوذكر املصنف ا )٤(

 يف ترمجة أيب ١/٤٠٦ وذكره الذهبي يف تذكرة احلفاظ. اب عن الفاريس بهَّمشيخة ابن احلط
 .ريث إىل ح ))حويت(( , وفيه حترف اجلامهر

 
 
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 

]أسامء من رووا عنه[
 
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[

 ]رسول اهللا 
 



َحويت ِأمحد بن أيب حكيم بن ُ َ 

 

٣٦٧

د بن عثامن ر حممِاهـَمُ نا أبو اجل,ت بن أمحد بن أيب حكيم القريش بدمشقْيَوُ نا أبو سليامن ح,ًإمالء
 , عن أنس بن مالك, عن قتادة, نا سعيد بن بشري,التنوخي

ُ قال أل َّ النبيَّأن ِّيبِ :  قال? لكُيتِّمُ وس: قال.)) عليكَأَقرَ أْنَ أُتْرِمُ أِّإين((:  بن كعبَ
 .نُكَمل ي فزعموا أنه قرأ عليه : قال.بكيَل يَ فجع: قال.)) هناكَكرتُوذ((:  قال.))ْمَعَن((

   **   * 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
احلديث السابق من[

 ]طريق آخر
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٦٨

ــذكر من امسه حوي  
ــحويبن علي بن ص دــقة بن حوي)*(  

 كي القايضَسْكَّأبو القاسم الس
 وأيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن ,اري القايضَـزَحدث عن أيب عيل بن آدم الف

ان املعروف َّ وأيب موسى هارون بن حممد بن هارون الطح,عبد الرمحن بن مروان
 . وأيب عمر حممد بن العباس بن الوليد بن كودك,وصيلبامل

 .ائيَّنِرو عنه عيل بن حممد بن احل
 بن ]ب/٢٨٤ [قةَدَ بن عيل بن صّيَوُ أنا القايض أبو القاسم ح,قرأت بخط أيب احلسن احلنائي

ن سعيد القايض  نا أمحد بن عيل ب,اريَزـَ نا أبو عيل حممد بن حممد بن عبد احلميد الف,كيَسْكَّ السّيَوُح
 : عن ابن عمر قال, عن نافع, نا عبيد اهللا بن عمر, نا عباد بن عباد, نا حييى بن أيوب املقابري,املروزي
 .)١(اًدِرْفُمِّباحلج   اهللا ِ رسولَنا معْلَلْهَأ

 ,األنامطي وعبد العزيز بن عيل ,ارَدْنُ أنا عيل بن أمحد الب,ا أبو القاسم بن السمرقنديً عاليُناهَأخرب
ت بن مسعود ْلَ نا ص,يِوَغَ نا عبد اهللا بن حممد الب, أنا حممد بن عبد الرمحن بن العباس:قاال
 : عن ابن عمر قال, عن نافع, نا عبيد اهللا, نا عباد بن عباد,ريَدْحَاجل

 .ا ًدِرْفُ مِّ باحلج اهللا ِ رسولَنا معْلَلْهَأ

ــحويــ بن عمرو بن حوي)**(  
اج َّ العزيز بن احلجِ عبدِنة عسكرَمْيَ كان عىل م.كيَسْكَّبن عمرو السأخو نوح 

 .رْكِ له ذ. الوليد بن يزيدِ بن الوليد لقتالُ يزيدُههَّجَ الذي و,بن عبد امللكا
 

                                           
ّخوي((ّ, وفيه تصحف إىل ٩/١٦٦ ترمجته يف تاريخ اإلسالم )*( َ  .باخلاء املعجمة ))ُ

 ).د, س(, وأثبتتها )ب(سقطت كلمة باحلج من  ) ١(
  يف ترمجة٣/٥٥٣  يف ترمجة دعبل, وتاريخ اإلسالم للذهبي٢٠/١٣٧ له ذكر يف األغاين )**(

 .الوليد بن يزيد بن عبد امللك

 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
روايته حلـديث ابـن[

 ]عمر يف احلج
 
 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

رواية أخر[ 
 
 ]موجز ترمجته[



ْحيان بن حجر ُ َّ َ 

 

٣٦٩

ــحوع بن زُ بن ماتِي رةع)*(  
 )٢(اشَدِر بن خْوَيب بن ثِبَ بن ح)١(نَصْحـِبن ما

 .نيِّفِ صَهد مع معاويةَ ش.كِاسَكَّبن الس من بني عامر
 نا , نا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق, أنا حممد بن عيل,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو

 :بيدةُقال أبو ع: )٣(قال اطَّيَيفة بن خِلَ نا خ,موسى بن زكريا
 .)٤(ل عامر بن يارسِ وهو قات,عِ بن ماتَّيَوُ يعني ح.ة دمشقَدْنِوكان عىل ك

*     *     * 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ,١/١٩٤ , أنساب األرشاف٤٣١ب العرب البن حزم ا, مجهرة أنس٢٩٦ َّ يف املحربله ذكر  )*(

ويف  ))زرعة بن ينحض(( : هذه املصادر, ويف بعض١/١٤١  نسب معد واليمن الكبري,٣/٩١و
 .))حيض(( :, وبعضها ))بيحص(( :بعضها

ويف مجهرة . ))بيحص((: ٣/٩١, ويف ))حيض((: ١/١٩٤كذا يف األصول, ويف أنساب األرشاف  )١(
 ., ومل أقف عىل نص يضبطه))ينخض(( :, ويف نسب معد))ينحض((: أنساب العرب

 .))خراش((): د(يف  ) ٢(
 .))وعىل كندة دمشق ابن حوي السكسكي((: , ولفظه١٩٦ تاريخ خليفة ) ٣(
 .آخر اجلزء السادس والثامنني بعد املئة): ب(هنا يف  ) ٤(

 
 
 
 

ــع[ ــفني م ــهد ص ش
 ]معاوية

 
 
 
 
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٧٠

يذكر من امسه حانـ  
ـحيان بن حرج)*(  

 .نَالْيَص بن غْفَد حْيَعُ رو عنه أبو م.ةَيِادَ عن أيب الغٰوَ ر.من أهل دمشق
 أنا حممد ,)١( أنا حممد بن إسحاق, أنا شجاع بن عيل,يوسف بن عبد الواحدأخربنا أبو الفتح 

د ْيَعُ نا أبو م, نا اهليثم بن محيد, نا حممد بن عائذ, نا أمحد بن إبراهيم القريش,بن إبراهيم بن مروانا
 ,ةَيِادَ عن أيب الغ,رْجُان بن حَّيَ عن ح,حفص بن غيالن

 ِهلَمو أِسلُ فيها مِ الناسُ وخري,ادَدِ شٌنَتِ فُتكونَس((:  قال اهللا َ رسولَّأن
 .))اًم شيئِ املسلمني وأمواهلِ من دماءَهونَدْنَ الذين ال ي,اديَوَالب

 , أنا أبو القاسم متام بن حممد,ويفُّ نا عبد العزيز بن أمحد الص, أبو القاسم إسامعيل بن أمحدُناهَوأخرب
 ,بِقَ وعبد الرمحن بن احلسني بن أيب الع,انَّطَوأبو بكر الق , وأبو حممد بن أيب نرص,وأبو نرص بن اجلندي

 , أنا أبو حممد بن أيب نرص, أنا أيب أبو العباس املالكني,ح وأخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد
ص بن ْفَ نا ح,يدُ نا اهليثم بن مح, نا حممد بن عائذ,)٢(عةْرُ أنا أبو ز,بِقَ أنا أبو القاسم بن أيب الع:قالوا
 ,ينَزُ املِةَيِ عن أيب الغاد,رْجُان بن حَّيَ عن ح,نَالْيَغ

 ِهلَمو أِسلُ فيها مِ الناسُدَسعَ أ,ادَدِ شٌظَالِ غٌنَتِ فُتكون((: قالأن النبي 
 .))اًم شيئِ وأمواهلِ الناسِ من دماء)٣(َونُهَدْنَ الذين ال ي,اديَوَالب

 أنا أبو نعيم , أبو مسعود األصبهاين عنه ثم أخربين,اد يف كتابهَّا أبو عيل احلدً عاليُناهَأخرب

                                           
, ١/٦٢٢ , ميزان االعتدال)ضمن ترمجة يسار بن سبع (٩/٣٠٦ترمجته يف اجلرح والتعديل  )*(

 .٣/٣٠٨ , لسان امليزان٦/٤٠٦ توضيح املشتبهوله ذكر يف 
َملحمد بن إسحاق بن منده  »معرفة الصحابة« يف  )١( ْ َونقل منه ابن , وهو مفقود, ) هـ٣٩٥ت (َ َ

 ).٢ ( ح١٣وانظر ما سبق ص. ٤٠٧, ٦/٤٠٦نارص الدين هذا احلديث يف توضيح املشتبه 

 .٨٤٩, ٢/٨٤٨انظر موارد ابن عساكر .  ورقة١٣ منه يف كتابه الفوائد, وهو مفقود, وصلنا  )٢(

 .ولعل الصواب فيام سيأيت يف الرواية التالية. َّالزجر: َّكذا يف األصول, والنده  )٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

روايتـــه حلـــديث[
رســـــــــول اهللا 

 ]»ستكون فتن«
 
 
 
 
 
 
احلديث السابق عنه[

برواية أخر[ 
 
 



ْحيان بن حجر ُ َّ َ 

 

٣٧١

 أنا حممد بن : قاال,ايبَيْرِ وجعفر بن حممد الف,عة الدمشقيْرُ نا أبو ز,)٢( نا سليامن بن أمحد,)١(احلافظ
 ,ينَزُ املِةَيِ عن أيب الغاد,رْجُان بن حَّيَ عن ح,دْيَعُ حدثني أبو م,يدُ نا اهليثم بن مح,عائذ

 ِهلَمو أِسلُ فيها مِ الناسُ خري,ادَدِ شٌنَتِدي فْعَ بُتكونَس((: ل قا رسول اهللا َّنَأ
َيتندون الذين ال ,اديَوَالب ْ ََّ  .اًم شيئِ وال أمواهلَ املسلمنيِماءِ من د)٣(ََ

 أنا أمحد بن , أنا عبد اهللا بن عتاب, أنا أبو احلسني بن اآلبنويس,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,ًري إجازةَمُع

 أنا , أنا عيل بن احلسن, أنا أبو عبد اهللا احلسن بن أمحد,ويسُّا أبو القاسم بن السح وأخربن
 :)٤(ميع يقولُ أبا احلسن بن سُ سمعت: قالًمري قراءةُ أنا أمحد بن ع,عبد الوهاب بن احلسن

 .رْجُان بن حَّيَ ح:يف الطبقة اخلامسة
 أنا محد بن ه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م, اخلالل]أ/٢٨٥ب [يف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا

 عبد اهللا إجازة
 :)٥( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال, وأنا احلسني بن سلمة:ح قال
 . ذلكُ أيب يقولُ سمعت.قيْشَمِّر الدْجُان بن حَّيَح

*   *   * 
 

                                           
نا سليامن بن أمحد نا أبو زرعة وأبو : , وفيه)٦٦٩٣( رقم ٤/٤٢١معرفة الصحابة أليب نعيم  ) ١(

 .عبد امللك ا لقريش وجعفر الفريايب, به

 رقم ٢٢/٣٦٥املعجم الكبري  , ورواه يف)١٥٦٢( رقم ٣٩٤, ٢/٣٩٣مسند الشاميني للطرباين ) ٢(
 .ً, عن أيب عبد امللك القريش أيضا, به)٩١٤(

ْال يندون((: ويف رواية ) ٣( ََ  :ويقال. ً منه خرياُما أصبت:  منهُتْيَدَ وما انتٍ من فالنُيتَّوما تند: ; يقال))ْ
َوما نديني منه يشء ِ َ أي نالني− َ ً وما نديت منه شيئا− َ ِ ِ أي ما أصبت وال علمت:َ ْ َ َ َ وال ينداك مني .َ

ِ أي ما يصيبك:يشء تكرهه َ  ).ن د ي(انظر أساس البالغة ولسان العرب . َ

 .٣/١٦٤٤يف كتابه الطبقات, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  ) ٤(
 . يف ترمجة يسار بن سبع٩/٣٠٦اجلرح والتعديل  ) ٥(

 
 
ــس[ ــديث ال ابقـاحل
ة أخـر مـنـروايـب

 ] عنهطريق الطرباين
 
 
 
 
ذكره يف طبقات ابن[

 ]سميع
 
 

وعند ابن أيب حـاتم[
 ]يف اجلرح والتعديل

 



٣٧٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ـحان بن �افعي)*(  
  بن معاويةْرصَىل بني نْوَم

 .رانْمِ عنه اهليثم بن عٰوَ ر. عبد العزيزِ بنَ عن عمرٰكىَح
 أنا حممد بن ,)١( أنا أبو أمحد احلاكم,ّيِذوُرَزْنَ أنا أبو سعد اجل,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن سهل

 : قالْرصَان بن نافع موىل بني نَّيَنا ح, نا اهليثم بن عمران,  نا هشام بن عامر,حممد بن سليامن

 عىل اليمن  عبد امللكِ بنَ لسليامنً وكان عامال− ديْعَّ بن حممد السُني عروةَثَبع
 فأمر عمر أن , عمرَفَ واستخل, قد ماتَنا سليامنْدَ فوج,اياَدَ وهٍراجَخِ إىل سليامن ب−
َهن  , فيهُ عمر الذي كان جيلسِناها يف جملسْأَّفهي ;هَئها ملن كان قبلِّيُا هنَّئ هدايانا كام كنِّيُ

 ,لْطَ رِمئةِّر ستْدَ قٌةَربْنَ فكان فيام جئنا به ع,نا بهْئِ عليه ما جُضِرْعَ ونحن نُنظرَل يَفجع
 , هذاْعَ ارف, يا غالم: ثم قال, عىل أنفهُهَّمُع كَضَ وُكْسِ املَ فلام فاح,ك كثريْسِوجئنا بم

 .فعُ فر: قال.ه من هذا برحيُستمتعيفإنام 
 ,وعبد اهللا بن عبد الرزاق(* , أنا نرص بن إبراهيم,ناه أبو احلسن عيل بن املسلمَأخرب

 أنا أبو احلسن بن : قاال)٢(*) بن إبراهيمْرصَ أنا ن,ميَلُّد السْيَناه أبو احلسن عيل بن زَح وأخرب
 ,نا هشام بن عامر, )٣(خريم أنا حممد بن , أنا أبو عيل بن منري,عوف

 .لْطَ رِمئةَّتِ سُنِزَ تٌةَربْنَ ع: وقال,ُهَ نحوِهِ بإسنادَكرَفذ
 أنا عبد اهللا بن احلسني بن ,أنا حممد بن عيل بن أمحد, ناه أبو القاسم اخلرض بن احلسنيَوأخرب

 , أنا عبد الوهاب الكاليب نا أبو اجلهم نا هشام بن عامر,انَدْبَع
 .فذكر نحوه

                                           
 . يدي من مصادرمل أجد له ترمجة فيام بني )*(

, وهذا »فوائد أيب أمحد احلاكم«يف كتابه )  هـ٣٧٨ت (هو أبو أمحد حممد بن حممد بن أمحد احلاكم   )١(
 .١١١٧, ٢/١١١٦انظر موارد ابن عساكر . ًإسناده, ومازال خمطوطا, منه جزءان يف الظاهرية

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٢(
 .٣/١٣٣, وترمجته يف اإلكامل )ب, د(واملثبت من . جرير): س(يف  ) ٣(

 
 
 
 
 
 
قدومه عىل عمر بن[

ــراج ــدالعزيز بخ عب
 ]اليمن وهداياها

 
 
 
 
 
 
 
ــسابق مــن[ اخلــرب ال

طريق أخر[ 
 
 



َحيان بن وبرة َ َ َّ َ 

 

٣٧٣

ان يَّح- قالوي:١(انسَّ ح( -بن و  رةب)*(  
 .يقِّ أيب بكر الصدُصاحب. ريَمَّ الن: ويقال,يِّرُأبو عثامن امل

 .ث ببريوت عن أيب هريرةَّحد
َ عنه عمرو بن رشٰوَر  .يفِرَف بن طِّرَطُيس ومْنَيل العِاحَ

 أنا عبد ,ن حممد الطرباين أنا عيل ب,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
ْ نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الرب,مريُ نا أمحد بن ع,)٢(الينْوَى اخلَّنَهُ بن حممد بن ماجلبار  نا ,قيَ

 عن أيب املغرية ,يسْنَ أخربين عبد الرمحن بن سليامن الع,اشَّ نا إسامعيل بن عي,مةَلَعمرو بن أيب س
َعمرو بن رش  :يس قالْنَاحيل العَ

 ,مريُ يا ع:يس فقلتْنَمري بن هانئ العُ وأنا مع ع,ّيِّرُة املَرَبَان بن وَّ حيُسمعت
 أبا هريرة ُ سمعت:ه يقولُ فسمعت. أيب بكرُرة صاحبَبَان بن وَّيَ ح: قال? هذاْنَم

 َّ فإن,وهُعَا فدًشُ رَ فإذا عاد, ما طابَلوا هذا املالُك((:  يقول اهللا َ رسولُ سمعت:يقول
 .)) ليس من بني أمية,لِ عادٍكم اهللا بإمامَيِوا حتى يأتل ولن تفع,هِلْضَ فْنِ مْمُيكِغنُيَ ساهللاَ

 .هْعَو فلم يرفٍ عن عمر)٣(واه الوليد بن مزيدر
 أنا أبو العباس :م الفقيهان قاالَّلَسُ بن املُّ وعيل,ناه أبو احلسن عيل بن أمحد بن منصورَأخرب

 أخربين عمر بن , أخربين أيب: أنا العباس قال,مةَثْيَ أنا خ,ن أيب نرص أنا أبو حممد ب,أمحد بن منصور
َرش  :ث عن أيب هريرة أنه قالِّي حيدِّرُرة املَبَان بن وَّيَ أنه سمع ح,)٤(يسْنَيل العِاحَ

                                           
ِّوحبان بن وبرة املري((): ح ب ب(كذا يف النسخ الثالث, وجاء يف التاج  ) ١( ُ َّ باحلاء املهملة, . ))ِ

 ).٢( ح ٣٧٥ وانظر تصحيح املؤلف له يف املتن ص.والباء املوحدة

:  وفيها− ٢/٧١٩, والكنى للدواليب ١٤٨, والكنى ملسلم ٣/٣٥ترمجته يف التاريخ الكبري  )*(
ّ, تصحيفات املحدثني ٤/١٧٢, الثقات البن حبان ٣/٢٤٥ اجلرح والتعديل −حسان 

 .يه املزين, وف٢/١٨٨, اإلصابة ٢/٤٦٦

  .٩٥تاريخ داريا   )٢(

سويد أو يزيد, وكله تصحيف, واملثبت من اإلكامل ): د(ويف . مريد): س(ويف . سويد): ب(يف  )٣(
 .٤/١٢٧٢ , وتبصري املنتبه٧/٢٣٢

 .ِّكذا, وسيصححه املؤلف عقب الرواية  )٤(

 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
 
 

ــديث يف[ ــه حل روايت
 ]تاريخ داريا
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٣٧٤

يكم ِغنُيَ سَّ وجلَّ اهللا عزَّ فإن,روهَذَا فًشُ رَ فإذا كان, لكمَ ما طاب اهللاَِلوا مالُك
 ليس من ,ٍلْدَ عٍ بإمامَّ وجلَّ اهللا عزُكمَ حتى يأتي− ولن تفعلوا − تفعلوا ْنإ ;هِ فضلْنِم

 . من بني فالن: أو قال.النُبني ف
َ والصواب عمرو بن رش,كذا قال  .)١(يلِحاَ

 أنا أبو حممد بن أيب , أنا عبد العزيز بن أيب طاهر,يِّكَزـُأخربنا أبو حممد بن أيب احلسني امل
 , نا حممد بن شعيب, حدثني عبد الرمحن بن إبراهيم,)٢( أنا أبو زرعة,ن بن راشد نا أبو امليمو,نرص

َغرية عمرو بن رشُحدثني أبو امل  :يس قالْنَيل العِاحَ
 يف ُ عليه الناسٍ برجل]ب/٢٨٥[  فإذا,يسْنَمري بن هانئ العُوع ينا بريوت أناَتَأ
 , صغريةٌةَوُسْنَلَ وقٌاممةِ وع,هْيَ ساقِصفِ إىل ن)٣(َيسِابَرَ كُ وإذا عليه قميص,املسجد
  اهللا ِ رسولِ أصحابْنِمَ أ:مريُعِ لُ فقلت,يِّرُرة املَبَان بن وَّيَقال له حُي ,ةَّثَ رٌوثياب
 .ا أليب بكر الصديقً كان صاحبْ ولكن, ال: قال?هذا

 الطبقة التي يف عة قالْرُ نا أبو ز, أنا جعفر بن حممد, أنا متام بن حممد, العزيزُ وأنا عبد:)٤(قال
 :)٥(− اَيْلُوهي الع −  اهللا ِ رسولَتيل أصحاب
 . أبا بكر َبِحَن صَّمـِة مَرَبَان بن وَّيَحَو

 أنا أمحد بن ,ابَّ أنا عبد اهللا بن عت,ويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,ًمري إجازةُع

 أنا عبد الوهاب ,)٦(عيل بن احلسن أنا ,ن بن أمحد أنا احلس, وأخربنا أبو القاسم نرص بن أمحدح
                                           

ته يف املجلدة , وهو تصحيف, واملثبت من ترمج))عمرو بن رشحبيل((: يف النسخ الثالث  )١(
ِّ, واملؤلف يصحح قول الراوي٥٥/١٣٧  . ))رشاحيل((, ال ))عمر ((: ِّ

 .٦٠٧, ١/٦٠٦تاريخ أيب زرعة الدمشقي   )٢(

 .يعني قميص قطن  )٣(

 .ّيعني شيخه املتقدم أبا حممد هبة اهللا بن أمحد بن أيب احلسني ابن األكفاين املزكي  )٤(

 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر . مفقودطبقات أيب زرعة الدمشقي, وهو   )٥(
 وأخربنا ,ًمري إجازةُ أنا أمحد بن ع,ابَّ أنا عبد اهللا بن عت,ويسُنَ اآلببن((: ّخطأ ما نصه) س(زادت نسخة   )٦(

 . وهذه الزيادة تكرار لبعض السند )) أنا عيل بن احلسن, أنا احلسن بن أمحد,أبو القاسم نرص بن أمحد

ــسابق[ ـــديث ال احل
برواية أخر[ 

 
 
 
 
 
 
 

 
قدومـه إىل بـريوت[

من روايـة أيب زرعـة
 ]يف تارخيه

 
 
 
صحبته أليب بكر يف[

 ]طبقات أيب زرعة
 
 



َحيان بن وبرة َ َ َّ َ 

 

٣٧٥

 :)١(يع يقولَمُ أبا احلسن بن سُ سمعت: قالًمري قراءةُ أنا أمحد بن ع,بن احلسنا
 .رو عن أيب هريرة .ظ له رواية عنهَفُ ال حي,ب أبا بكرِحَ ص,ّيِّرُرة املَبَان بن وَّيَح

 ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ميَالَّ الفضل الس ثم حدثنا أبو,ًأخربنا أبو الغنائم الكويف إجازة
 وحممد :زاد ابن خريون − أنا عبد الوهاب بن حممد : قالوا–  واللفظ له−  وأبو الغنائم,وأبو احلسني

 :)٢( أنا حممد بن إسامعيل قال,لْهَان أنا حممد بن سَدْبَ أنا أمحد بن ع: قاال– بن احلسنا
 وقال حممد بن . عن سهل, إسحاقُهَ قال.ريَمَّرة أبو عثامن النَبَان بن وَّسَح
َ أخربين عمرو بن رش:شعيب  عن أيب ,)٣(َزينُرة املَبَان بن وَّسَ حُ سمعت:يل قالِاحَ

 .))ينِرِ ظاهَ بدمشقٌابةَصِ عُزالَال ت((:  ِّ عن النبي,ريرةُه
 :عِاضَوَ مِ فيه يف ثالثةَ وأخطأ,انَّسَه البخاري يف باب حَجَخرَكذا أ
 ,ّيِّرُ وهو امل.))املزين((  و,))ريَمَّالن(( :ِهِولَ ويف ق.انَّيَ وهو ح,))انَّسَح((: ولهيف ق

ْمجْرَكام ت  .قِّ املوف واهللاُ.ناهَ
ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أمحد بن منصور,أخربنا أبو بكر حممد بن العباس ي بن ِّ أنا مك,دونَ

 :)٤(اج يقولَّاحلج  بنَسلمُ مُ سمعت:ان قالَدْبَع
 عنه عمرو بن ٰوَ ر. عن أيب هريرة,ريَمَّرة النَبَأبو عثامن حسان بن و

َرش  .)٥(يلِحاَ
 .همِ غريْنِ مِ بهُمَ الشام أعلُ وأهل; ما يقولِرَ يف أكثَّ البخاريُعَبْتَ ومسلم ي,كذا قال

                                           
 .٣/١٦٤٤ات, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر يف كتابه الطبق  )١(

 −وذكره البخاري فيمن اسمه حسان  :٢/١٨٨قال ابن حجر يف اإلصابة . ٣/٣٥التاريخ الكبري  )٢(
 وقد تبع مسلم البخاري فيه فأخطأ : قال.انّ إنام هو حي:بن عساكر فقالاوتعقبه  – بالسني املهملة

حسب ترتيبه اهلجائي  يف حرف احلاء, سلكه املؤلفوقد .  اهـ الشام أعلم به من غريهمُ وأهل,اًأيض
 .يشري إىل هذا املوضع.  اهـن شاء اهللاإ ُ يأيت بعد,ه حيان بن وبرةَّنأ والصحيح ,حسان بن وبرة :فقال

 .ّعىل الصواب, ويبدو أن النارش صححها ))املري((: ٣/٣٥يف التاريخ الكبري   )٣(

 .١٤٨الكنى واألسامء ملسلم  ) ٤(
, وهو تصحيف, واملثبت من الكنى واألسامء ملسلم, وترمجته يف  ))رشحبيل((: يف النسخ الثالث  )٥(

٥٥/١٣٧ 

 
اخلـرب الـسابق مـن[

طريق ابـن سـميع يف
 ]طبقاته

 
 
ــاريخترمج[ ــه يف الت ت

ـــاري ـــري للبخ الكب
]وتعليق املؤلف عليه

 
 
 
 
 
 

 

 
ويف الكنى واألسامء[

ملسلم وتعليق املؤلف
 ]ًعليه أيضا

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٧٦

ر األسديضْان أبو النَّيَّـح)*(  
 يِطَالَيش القارئ البَرُويقال اجل

يع بن عامر ِبَ وت, ويزيد بن األسود,ةَّميُة بن أيب أَادَنُ وج,عَقْسَ بن األَسمع واثلة
 . كعبِبن امرأةا

 , وهشام بن الغاز, ويزيد بن عبيدة,رو عنه الوليد بن سليامن بن أيب السائب
 . وعبد الرمحن بن يزيد,اريَزـَك بن أيب سعد الفِدرُوم

 نا حييى بن ه,َويُّيَ بن ح أنا أبو عمر, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن
 , نا احلسني بن احلسن,حممد

 أنا أبو : وأبو القاسم إسامعيل بن أمحد قراءة قاال,اًح وحدثنا أبو عبد اهللا حييى بن احلسن لفظ
 بن ني نا احلس, نا حييى بن حممد بن صاعد, أنا حممد بن عبد اهللا ابن أخي ميمي,ورُّاحلسني بن النق

 :ثه قالَّ أنه حد,ْرضَّان أيب النَّيَ عن ح, أنا هشام بن الغاز,)٢( أنا عبد اهللا بن املبارك,)١(احلسن
 َ عند أنا:َّ وجلَّ اهللا عز)٣(ُليقو((:  ُّ قال النبي: بن األسقع يقولَ واثلةُسمعت

 .)) يب ما شاءَّنُظَيْلَ ف,دي يبْبَ عِّنَظ
 .واللفظ أليب غالب

 أنا أمحد بن , أنا أبو عيل احلسن بن عيل,نا أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبد الواحدأخرب
   أيب َيعني ابن − حدثني الوليد بن سليامن , نا الوليد بن مسلم,)٤( حدثني أيب, نا عبد اهللا,جعفر

 

                                           
, ٣/١٠٨٧ , الكنى للدواليب٢٤٥, ٢/٢٤٤, اجلرح والتعديل ٣/٥٥ترمجته يف التاريخ الكبري  )*(

 ,٧/٣٤٥, اإلكامل البن ماكوال ٢/٤٦٥ , تصحيفات املحدثني٤/١٧١الثقات البن حبان 
 .٣/٢٢٩  تاريخ اإلسالم,٣٤٦

وترمجته يف سري أعالم ) ب(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))احلسن بن احلسن((): د, س(يف   )١(
 .١٢/١٩٠النبالء 

 ).٩٠٩( رقم ٣١٨يف كتابه الزهد   )٢(

 .وكتاب الزهد البن املبارك) د(, واملثبت من ))قال ((: هنا) ب, س(زادت نسختا   )٣(

 ). ط الرسالة١٦٠١٦ رقم ٢٥/٣٩٨ (٣/٤٩١ مسند أمحد  )٤(

 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 

روايته حلـديث مـن[
طريق ابن املبـارك يف

 ]الزهد
 
 



َّحيان  ْأبو النرضَ َّ 

 

٣٧٧

 : قالْرضَّان أبو النَّيَ حدثني ح−  السائب
 , الذي مات فيهِضهَيش يف مرَرُقع عىل أيب األسود اجلْسَ بن األَ مع واثلةُدخلت

 ِهِتَعْيَبِه لَهْجَ ووِهْيَنْيَ هبا عُحَمسَ يَ واثلةَنيِمَ فأخذ أبو األسود ي: قال.م عليه وجلسَّلَفس
 كيف : قال? وما هي: قال. عنهاَكُلَ أسأًواحدة : فقال له واثلة:قال,  اهللا َهبا رسول

 : قال واثلة.نَسَ حْيَ أ:هِ برأسَ أبو األسود وأشار]أ/٢٨٦ [ فقال: قال?كِّ بربَكُّنَظ
ْرشْبَأ  ,ي يبِدْبَ عِّنَ ظَنا عندَ أ:ّ وجلَّقال اهللا عز((:  يقول اهللا َ رسولُ سمعتِّ إين,ِ
 .)) يب ما شاءَّنُظَيْلَف

 وهشام , حدثني سعيد بن عبد العزيز, نا الوليد بن مسلم,)١(يب وحدثني أ:قال
 ,بن الغازا

ِرضَّان أيب النَّيَ من حُاهَعِمَأهنام س  . الوليد بن سليامنِظْفِ عىل حِيانِتْأَ وال ي, بهُثِّدُ حيْ
 , وأبو حممد بن فضيل, أنا أبو الفتح نرص بن إبراهيم,مَّلَسَُأخربنا أبو احلسن عيل بن امل

 : قاال, أنا نرص بن إبراهيم,أخربنا أبو احلسن عيل بن زيد وح
 : قال, نا مدرك بن أيب سعد, نا هشام,يمَرُ أن حممد بن خ, أنا أبو عيل بن منري,فْوَأنا أبو احلسن بن ع

 أبو : يقال له, أكرب منهٌ وكان عنده شيخ, يف بيتهُ لهَ بن حلبس عائدينَينا يونسَتَأ
 فقال أبو .ناَثتَّ الذي حدَ احلديث,ْرضَّ يا أبا الن:سُ فقال يون.ن القارئاَّيَه حُ اسم,ْرضَّالن
 أنه  ِّ عن النبي,تِ الصامِ بنَادةَبُ عن ع,ّيِدْزَة األَّيَمُ بن أيب أُةَادَنُثني جَّ حد:ْرضَّالن
ِرسُ يف يْعِطَ وأْعَ اسم,ادةَبُيا ع((: قال ِرسُ وعَكْ  , عليكٍةَرَثَ وأ,كِهَرْكَ ومَكِطَشْنَ وم,كْ
 .))اًاحَوَ بًةَيِصْعَ مَ يكونْ أنَّ إال,كَرْهَوا ظُبَك ورضَكلوا مالَ أْوإن

 أنا أبو امليمون بن , نا أبو حممد بن أيب نرص, نا عبد العزيز,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 :)٢(عة قالْرُ نا أبو ز,راشد

 عن ,رِهْسُ عن أيب م,ناَّيَ القارئ حْرضَّ أيب النُ اسم: يقولٍرِهْسُ أبا مُسمعت
 .سعيد بن عبد العزيز

                                           
 .) ط الرسالة١٦٠١٧ رقم ٢٥/٣٩٩ (٣/٤٩١مسند أمحد   )١(
 .١/٣٨٧  الدمشقيتاريخ أيب زرعة  )٢(

 
احلديث السابق من[

 ]رواية أمحد يف مسنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحــديث آخــر يف[
ــصرب يف ــة وال الطاع

 ]ًمسند أمحد أيضا
 
 
 
 
 
ذكــره يف تــاريخ أيب[

 ]زرعة الدمشقي
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٣٧٨

 قال يف الطبقة األصاغر ,)٢(عةْرُ نا أبو ز, أنا جعفر بن حممد بن جعفر, وأنا متام بن حممد:)١(قال
 :هِ وغريَاثلة ومن أصحاب
 . القارئْرضَّان أبو النَّيَح

 أنا أمحد بن ,ابَّتَلقاسم بن ع أنا أبو ا,ويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 .ًري إجازةَمُع

 أنا عبد , أنا عيل بن احلسن,يدِدَ أنا أبو عبد اهللا بن أيب احل,ويسُّ وأخربنا أبو القاسم بن السح
 يف ُ يقول)٣(يعَمُ أبا احلسن حممود بن سُ سمعت: قالًري قراءةَمُ أنا أمحد بن ع,الوهاب بن احلسن

 :الطبقة الرابعة
 .ّيِقْشَمِان املقرئ دَّيَ حْرضَّأبو الن

 , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل حممد بن نارص,يسْرَّأنبأنا أبو الغنائم بن الن
 وأبو احلسني : زاد أمحد−   أنا أبو أمحد: قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,ارَّواملبارك بن عبد اجلب

 :)٤( نا حممد بن إسامعيل قال,لْهَ حممد بن س أنا,انَدْبَ أنا أمحد بن ع: قاال– األصبهاين
ك بن ِدرُ عنه مٰوَ ر.ادةَنُ وجَلةث سمع وا. األسدي الشاميْرضَّان أبو النَّيَح

 نا هشام ,يِّدَ حدثني ج,بن عبد اهللا بن عبيد ثني حممدَّ حد. والوليد بن سليامن,سعد
 . من قوميٌان رجلَّيَ حدثني ح,بن الغازا

ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أبو بكر املغريب,)٥(اينَّقَّشأخربنا أبو بكر ال ان َدْبَي بن عِّكَ أنا م,دونَ
 :)٦(اج يقولَّ سمعت مسلم بن احلج:قال

ك بن ِدرُ وم, عنه هشام بن الغازٰوَ ر.ادةَنُ وج,َ سمع واثلة.انَّيَ حْرضَّأبو الن
 . والوليد بن سليامن,سعد

                                           
 .ين يف اإلسناد السابقيعني عبد العزيز الكتا  )١(

 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر .  طبقات أيب زرعة الدمشقي, وهذا إسناده, وهو مفقود يف   )٢(

 .٣/١٦٤٤د, انظر موارد ابن عساكر يف كتابه الطبقات, وهو مفقو ) ٣(

 .٣/٥٥التاريخ الكبري  ) ٤(
 ).٢( ح ١٥ويقال بكرس الشني, انظر ما مىض ص  )٥(
 .١٨٧ األسامء ملسلمالكنى و  )٦(

 
 
ذكره يف طبقات أيب[

 ]ًزرعة أيضا
 
 
 
 
 

ـــنويف طبقـــات[  اب
 ]سميع

 
 
 

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]الكبري للبخاري

 
 
 
ويف الكنى واألسامء[

 ]ملسلم
 
 



َّحيان  ْأبو النرضَ َّ 

 

٣٧٩

 أنا , أنا عبيد اهللا بن سعيد بن حاتم, عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت
 :)١( أخربين أيب قال, الرمحنِ الكريم بن أيب عبدُين عبدَ أخرب,يب بن عبد اهللاِصَاخل

 .انَّيَ حْرضَّأبو الن
 أنا أبو احلسن ,يلِامَحَ عليه عن أيب الفتح بن املُ فيام قرأت,أخربنا أبو غالب أمحد بن احلسن

 :)٢(ني قالْطُقَارَّالد
 عنه هشام ٰوَ ر.ةَّميُادة بن أيب أَنُ وج,قعْسَ بن األَلةِ سمع واث.انَّيَ حْرضَّأبو الن

 . والوليد بن سليامن,ك بن أيب سعدِدرُ وم,بن الغازا
 :)٣( بن ماكوال قالْرصَ عن أيب ن,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
دي َسَان األَّيَ حْرضَّ أبو الن:−  وسكون الضاد املعجمة,بفتح النون − ْرضَوأما ن

 والوليد , عنه هشام بن الغازٰوَ ر. بن أيب أميةَادةَنُقع وجْسَ بن األَلةِ سمع واث.الشامي
 .مهاُ وغري,بن سليامنا

 أنا أمحد بن حممد بن , اخلطيب]ب/٢٨٦[  أنا أبو بكر,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا
 َ أبا سعيد عثامنُ سمعت:ائفي يقولَرَّدوس الطْبَسن أمحد بن حممد بن ع سمعت أبا احل:إبراهيم قال

 :)٤(مي يقولِارَّبن سعيد الدا
 . ثقة: فقال?هُ ما حال,ْرضَّان أبو النَّيَحَ ف:نيِعَ ليحيى بن مُقلت

ْ أنا محه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّني به أبو عبد اهللا اخلالَهَ ما شافِيف نسخة  ,ً إجازةد بن عبد اهللاَ
 :)٥( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال, وأنا أبو طاهر بن سلمة: قالح

 . صالح: فقال– ْرضَّيعني أبا الن − أيب عنه ُسألت
                                           

, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب  )١(
 ).١( ح ١٦سبق ص

  موارد  ابن عساكرانظر. , وهذا إسناده املطبوعاملؤتلف وا ملختلف للدارقطنيمل أجد النص يف   )٢(
٣/١٧٨٥. 

 .٣٤٦, ٣٤٥, و٧/٣٤١اإلكامل البن ماكوال   )٣(
 .٢٤٦ و٩٧ تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي  )٤(
 .٢/٣٤٥اجلرح والتعديل   )٥(

 
 
ــامء[ ــه يف األس ترمجت

 ]والكنى للنسائي
 
 
 ]وعند الدارقطني[
 
 
 

ترمجته وضبط اسمه[
ـــن ــــامل الب يف اإلك

 ]ماكوال
 
 
 
 
توثيقه عند الدارمي[

 ]يف تارخيه
 
 
وعند ابن أيب حـاتم[

 ]ليف اجلرح والتعدي
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٣٨٠

ـحيوىل أُان مرداء م الد)*(  
 .ويتْريَيمة البِرَ عنه سليامن بن أيب كٰوَ ر.رداءَّ الدِّمُث عن أَّحد

 أنا أبو احلسن ,يدِدَ أنا أبو عبد اهللا بن أيب احل,انَدْبَأخربنا أبو القاسم اخلرض بن احلسني بن ع
 نا أبو احلارث العباس بن عبد ,براهيم القريش أنا أمحد بن إ, أنا أبو عبد اهللا بن مروان,ارَسْمِّبن السا

 عن أم , الدرداءّمُىل أْوَان مَّيَ عن ح, عن سليامن بن أيب كريمة, نا بكر بن عبد العزيز,الرمحن بن نجيح
 : قالت,الدرداء

 َنِذَ فأ: قال, يتفاخرونِ من العربً فوجد مجاعة, َّريد النبيُرداء يَّج أبو الدَخر
 يا :ُ قال قلت?)) الذي أسمعُبَجَّ ما هذا الل,رداءَّيا أبا الد((: قال ف اهللا ُيل رسول
 ْرِ ففاخَتْرَإذا فاخ((:  اهللا ُ فقال رسول. فيام بينهاُرَ تتفاخُبَ العرِ هذه, اهللاَرسول

 ,انةَنِا كَهَ وجوهَّال إنَ أ;سْيَ بقْبِ فحارَ وإذا حاربت,يمِمَ بتْرِ فكاثَ وإذا كاثرت,ريشُبق
 هبم ُلِقاتُ ي,هِا يف سامئً يا أبا الدرداء فرسانَّ وجلَّ عز هللاَِّ إن; وفرساهنا قيس,دَسَ أولساهنا
 , يا أبا الدرداء.ه وهم قيسَل هبم أعداءِقاتُه يِا يف أرضً وفرسان, املالئكةُ وهم,هَأعداء
 ٌجلَرَ ل,هُمْسَ رَّ إالِن القرآنِ وم,هُكرِ ذَّ إالٰبقىَل عن اإلسالم حني ال يِقاتُ من يَرِ آخَّإن

 )١(.))يمَلُمن س((:  قال? قيسِّيَن أِ م, يا رسول اهللاُ قلت: قال.))من قيس

*   *   * 

  
                                           

 املغني يف الضعفاء ,١/٦٢٣ ميزان االعتدال ,٧/٢٩٤ املخترص البن منظور ترمجته يف )*(
 .٣/٣٠٩ لسان امليزان ,١/١٩٨

 . بإسناد آخر عن متام بن حممد, عن أمحد بن إبراهيم القريش, به١٠/٢٥٢ِّه املصنف يف أورد  )١(
عن يزيد بن حممد, عن العباس بن  ,ن يف ترمجة العباس بن عبد الرمح٣٢/١٠٣ً أيضا يف ساقهو

 .)٥( ح ٨٥انظر ص) ٤٩٤( برقم  وأخرجه متام يف فوائده.غريب جدا: وقال. عبد الرمحن, به

 
 
 
 
 
 
 
روايته حلديث عـن[

 ]أيب الدرداء
 
 



َّحيا  بن قيس بن األعور شَ

 

٣٨١

  حـياش] ذكر من امسه[
ـحاشي –قال وي:ج بن قيس بن األَ- اشي ر بن قُعوريش)*(  

 ّرييَشُعة القَصْعَابن كعب بن ربيعة بن عامر بن ص
 له .اًنَ حسً بالءِ فيهَىلْبَ وأ, الريموكَد يومِهَه وشَ ومل ير ِّي النبَك أيامَ أدرٌفارس

 .رْكِذ
 فيام − تل بالريموكَ ق,اش بن قيسَّيَ ح:م قالَّالَ بن سُبيد القاسمُ أبو عُرهَكَذ

 .لهِنزَع إىل مَجَ هبا حتى رْرُه فلم يشعُطعت رجلُ وق, رجلَ ألف−  قيسُمُزعَت
 .باجليم. اشَّيَ ج:)١(م فقالْزَوذكره أبو حممد بن ح

ه َّ ولعل; اآلباءِ هبؤالءًالِصَّ متُهَبَ نسُّ وما أظن.شريُه إىل قُبَل نسَصَوهو الذي و
 .همَ من آبائه بعضَسقطَأ

 : قال هشام بن الكلبي: قال)٢( بن جابروذكر أبو بكر أمحد بن حييى
طعت ُ وق,اًقْلَلوج خُتل من العَ فق,شرييُ بن قيس الق)٣(اشَّيَحشهد الريموك 

 :َٰىفْوَار بن أَوِها فقال سُنشدَ ثم جعل ي;رُشعَه وهو ال يُرجل
 بـاِ حاجِّ إىل احلـيَّدَا الذي أَّنِوم ِهِلــْجِ رُدِ وناشــٍابَّتــَ عُا ابــنَّنــِوم
 بن َبِ حاجَرسَ كان أ.يبةَقُّعني ذا الرَ ي:اهَّدَ والذي أ,ةَارَرُ بن زَبِعني حاجَي

 .)٤(لةَبَج ِبْعِ شَة يومَارَرُز
                                           

, الشعور بالعور للصالح ١٤٢, فتوح البلدان للبالذري ٢٩٠ترمجته يف مجهرة أنساب العرب  )*(
 .))ألعورحياض بن قيس بن ا((: وفيه٢/١٨٧, اإلصابة ٢٥١, ٢٥٠الصفدي 

 .٢٩٠يف مجهرة أنساب العرب  ) ١(
 .١٤٢ي يف فتوح البلدان ِرُذَالَهو الب ) ٢(

ِّصحف , و)ب, د(, واملثبت من  )) جياش((): س(يف  ) ٣(   .))سحبا((:  فتوح البلدان إىليفُ
ُّانظر خرب شعب جبلة, وأرس ذي الرقيبة يف األغاين ) ٤( َْ ) ب(يف هامش و.  وما بعدها١١/١٣١َ

                                                 =: ذهب سوء التصوير بسطره األول وهذا رسم ما ظهر يل منهسامع

 
 
 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ[ ــهوده الريم وكـش
وبـــالؤه فيهـــا مـــن
 ]رواية فتوح البلدان
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ذكر من امسه حيدةر  
حيدمد بن احلسنيـة بن أحر)*(  
 وفُرَاملعروف باخل ئِقرُاب األنصاري املَرُ تأبو

 وأبا حممد عبد العزيز ,يدِدَ وأبا احلسن بن أيب احل,سمع أبا بكر اخلطيب
 ,ساطيْيَمُّ القاسم السِيَ وأبو,)١(بَّالَ وأبا نرص بن ط,يِّكَ وأبا احلسني بن م,اينَّالكت
َرصَوأبا احلسن عيل بن احلسني بن ص ,ائيَّنِواحل ْ, وأبا احلسني أمحد بن حممد بن أمحد 

 .الفلسطيني
 .ا من السامعًرِثْكُ وكان م,ا من تاريخ بغدادًا واحدً جزءُ منهُسمعت

 : قالوا,بيسُ وأبو احلسن بن ق, بن إبراهيمُّ وأبو القاسم عيل,رة بن أمحدَدْيَأخربنا أبو تراب ح
 أنا حممد بن , عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي]أ/٢٨٧[  نا أبو عمر,)٢(أبو بكر اخلطيبنا 
ْخم  عن عبيد اهللا بن , نا هشام بن حسان,ينِزَ نا عمرو بن حممد بن أيب ر, نا حممد بن سنان,ارَّد العطَلَ

 : عن ابن عمر قال, عن نافع,عمر
 . املدينةَ بيوتٰرَم وهو يَعَّد النَبْرِقال له مُي ٍ بموضعُمَّمَتيَ ي اهللا َ رسولُرأيت

 . عن عمرو,ميْيَدُ وحممد بن يونس الك, حممد بن سنانِهِد برفعَّفرَت
 ,ياينِتْخِّوب السُّوي عن أيُ كذلك ر. عمرِ ابنِعلِ من فٌواملحفوظ أنه موقوف

                                           
عبد الرحيم بن ... والصاحب هباء الدين أبو العباس حممد بن حممد ... واهلادي األرشف    = 

عيل النسائي وفتاه بلبان رشكس وأبيه الروي وعز الدين أبو العالء عمر بن حممد بن 
زايل اإلشبييل يوم األربعاء سلخ شهر احلاجب األمري وكتب حممد بن يوسف بن حممد الرب

  .سنة اثنتني وعرشين وست مئة بمنزل القايض بدمشق حرسها اهللا...  
 .١١/٧٧ , تاريخ اإلسالم٦/٣٠١٦ ترمجته يف بغية الطلب )*(

 .١٨ّهو احلسني بن حممد بن أمحد أبو نرص, ترجم له املصنف يف حرف احلاء يف املجلدة  ) ١(

 .٣/٣٠٣الم تاريخ مدينة الس  )٢(

 
 
 
 
 
 ]شيوخه[
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ــديث يف[ ــه حل روايت

ــيمم ــقالت ــن طري  م
 ]اخلطيب يف تارخيه

 
 



َحيدرة بن  َ ْ  إبراهيم بن العباسَ
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 ,ازي وحممد بن إسحاق صاحب املغ, وحييى بن سعيد األنصاري,النْجَوحممد بن ع
 . وهو الصحيح,بيد اهللاُ عن ع)١( هشامُ غريُ وكذلك رواه.عن نافع

 :)٢( أيب حممد بن صابرِّ بخطُقرأت
فن ُ ود, السبتَرة بن أمحد بن احلسني األنصاري يومَدْيَنا أبو تراب حُويف شيخُت
فن بباب ُ ود.مئةِ ومخسٍّ ستِد احلادي عرش من شهر ربيع اآلخر من سنةَيوم األح

 . رمحه اهللا.اديسَرَالف

ـحيدة بن إبراهيم بن العباس بن احلسنر)*(  
 سينيُ أبو طاهر احلّنِابن العباس بن أيب اجل

 .ِب باملستنرصَّقَلُ املِ بدمشق يف أيامَنيِّيِوَلَ العَقابةِ ويل ن.دِّيَّاملعروف بالرشيف الس
 .ء بيشَثَّه حدُّظنَ وما أ, أبا بكر اخلطيبوسمع

 :)٣(نا أيب حممد بن األكفاينِ بخط شيخُقرأت
 ,مئةِ وستني وأربعَ إحدَ سنة,بَجَ من رِ يف النصف, اجلمعةِ يف يومُد اخلربَرَو

 .رة بن إبراهيمَدْيَ أبا طاهر حَدِّ السيَتل الرشيفَ اجليوش قَ أمريَّأن
  وستنيَ إحدَ سنة, من شعبانِ االثنني النصفِ دمشق يف يومُ جامعَقَواحرت

 .مئةِوأربع
َّوبلغني أنه قتل بعكا َ َِ ُ  .رمحه اهللا. ُ, وسلخ)٤ (َ

                                           
 .٣٠٤, ٣/٣٠٣ وانظر تاريخ مدينة السالم .)س( واملثبت من , ))غري هاشم((: )ب, د(يف  ) ١(
 .٢١٣٥, ٣/٢١٣٤ ابن عساكر  مواردانظر ) ٢(
 .٥/٨٥ , النجوم الزاهرة١٥٥, ١٠/١٥٤ ترمجته يف تاريخ اإلسالم )*(
انظر موارد ابن عساكر . مفقود كتابه معجم الشيوخ, وهو هو هبة اهللا بن أمحد بن حممد يف  )٣(

٣/٢٢٤٩. 

 ., وهو تصحيف ))بعكاظ ((): س(يف   )٤(

 
 
 
 

 ]تأريخ وفاته[
 
 
 
 
 
 

ــــوجز[ ــــسبه وم ن
 ]ترمجته

 
 
 
 ]تأريخ مقتله[
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ـحيدرـة بن احلسن بن أمحد بن حيدةر)*(  
 ّيسُلُابَرْطَأبو احلسني األ

 .ئِقرُث عن أيب بكر أمحد بن صالح بن عمر البغدادي املَّحد
 .ِيلْمَّ عنه أبو احلسني حممد بن احلسني بن الرتمجان الرٰوَر

حيدحفلِرة بن احلسني بن م)**(  
 دَّيَؤُم املعروف باملَّأبو املكر

 َٰادُ مجّلَهَستُا عليها يف مًها واليَمِدَ ق,ِرصْنَستُب باملَّقَلُ املِلَبِ قْنِشق مَمِ دُأمري
 .مئةِ وأربعَ مخسنيِا عليها إىل سنةً واليْلَ فلم يز,مئةِ إحد وأربعني وأربعَاألوىل سنة
ة ة من سنَدْعَمها يوم االثنني الثامن عرش من ذي القِدَ فق, ثانيةًها دفعةَيِلَثم و

ف عنها يف شهر ُا هبا إىل أن رصً فأقام والي.نيِكِتْكُبُعد س, بمئةِ ومخسني وأربعٍثالث
قال يف ربيع ُ وي. منهْتَ خلَ عرشةَ لثامن,مئةِ ومخسني وأربعٍربيع األول سنة مخس

 . املعروف بأمري اجليوشٌرْدَ بُهَ بعدِيلَ وو.اآلخر
 :)١(نا أيب حممد بن األكفاينِخ شيِّ بخطْنيَتَّه يف املرِ واليتَ تاريخُقرأت

 , رو عنه أبو بكر اخلطيب. عن أيب عبد اهللا بن أيب كامل األطرابليسٰوَر
 .ويَلَوحدثنا عنه الرشيف أبو القاسم الع
رة بن احلسني َدْيَم حَّرَكُ الدولة أبو املمعتز أنا األمري املؤيد ,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم

                                           
 .بني يدي من مصادرمل أجد له ترمجة فيام  )*(

 سري أعالم النبالء ,٨٥ تاريخ أيب يعىل القالنيس ,٧/٣٨٧ ترمجته يف اإلكامل البن ماكوال )**(
, ٥/٤٥  النجوم الزاهرة,٢/٢٩١, األعالم للزركيل ١٠/١٢٨ , تاريخ اإلسالم١٨/١٧٠

ِّوصحف فيه إىل   . ))أيب الكرم((ُ
 .)٣ (اشيةانظر الصفحة السابقة ح  )١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 



َحيدرة بن  َ ْ ِحسني بن مفلحَ ُ ٣٨٥

 أنا خال أيب أبو احلسن ,يسُلُابَرْطَسني بن عبد اهللا بن حممد بن أيب كامل األ أنا احل,حِفلُبن ما
 ,عيمُ وأبو ن, نا عبيد اهللا بن موسى,زةَرَ أنا أبو عمرو بن أيب غ,رة القريشَدْيَ بن سليامن بن حمةَثْيَخ

 :)٢(ا عليه السالم يقولعلي ُسمعت: يل قالَلُ عن عبد اهللا بن م,)١(ءاَّوَّري النِثَ عن ك,يفةِلَر بن خْطِعن ف
 أنا ُيتِعطُ وأ,قاءَفُاء رَبَجُ نَ سبعةَيِعطُ قد أَّ إالٍّيِبَ نْنِما م((: قال رسول اهللا 

,  وأبو بكر, وجعفر, ومحزة, واحلسني, واحلسن,ٌّ عيل: من قريشٌ سبعة;َ عرشَأربعة
 , وعامر,ذيفةُ وح,ّ وأبو ذر,امنْلَ وس, اهللا بن مسعودُ عبد: من املهاجرينٌ وسبعة.وعمر
 . ريض اهللا عنهم أمجعني.)) وبالل,دادْقِوامل

رة بن َدْيَم حَّرَكُ أنا أبو امل, أنا أبو بكر اخلطيب,ِيلْجُعود أمحد بن عيل بن املُّأخربنا أبو الس
 ,يسُلُابَرْطَ أنا احلسني بن عبد اهللا بن حممد بن إسحاق األ, دمشقُح أمريِفلُاحلسني بن م
 .رهَكَ ذٍيثبحد
  اهللا بن ماكوالِةَبِ بن هِّ عن عيل,)٣(ميَلُّ عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزة السُقرأت

 :)٤( قال]ب/٢٨٧[
 بن رةَدْيَم حَّرَكُ فهو أبو امل− بفتح الكاف وتشديد الراء وفتحها −م َّرَكُوأما م

 . بن مفلح أمري دمشقاحلسني

*   *   * 
 

                                           
, وجرت هذه النسبة إىل بيع النواة: −  بفتح النون وتشديد الواو− ءاَّوَّالنكثري بن إسامعيل هو  ) ١(

, موىل تيم اهللا, ءاَّوَّ كثري الناواملشهور هب. عادة أهل املدينة أهنم يبيعون النواة ويعلفون هبا اجلامل
 .٥٣٥ وتقريب التهذيب ١٢/١٤٧ األنساب .وكنيته أبو إسامعيل يروي عن عطية

 .زة بهَرَبإسناده عن أيب غ. ٥٢/١٣٦ذكره املصنف يف ترمجة عامر بن يارس   )٢(

 ).د(سقطت اللفظة من   )٣(
 .٧/٢٨٧اإلكامل البن ماكوال   )٤(

 
 
 

 
روايتـــه حلـــديث[

 ]النجباء عن عيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــه يف[ ــــبط كنيت ض
 ]اإلكامل

 



٣٨٦  عساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن

حيدة بن علي بن حممد بن إبراهيم بن احلسنير)*(  
 اين األنطاكيَطْحَاب القَرُ بن أيب ت)١(ىَّجَنُأبو امل

 .ر األحالمِعاب
 , وأبا حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي,سمع أبا حممد بن أيب نرص

بن عيل  وأبا القاسم عبد العزيز ,ِطايبْرَفَوأبا عيل احلسن بن عيل بن احلسن الك
 بن حممد )٢( وعيل بن حممدان,يفِظَأ بن نَشَ ور,فْوَ وأبا احلسن بن ع,وريُزَرْهَّالش
 .اميَطْسِ وأبا العباس أمحد بن حممد الب,ي القايضِخْلَالب

 ,مَّلَسُ وابن امل,بيسُبن ق(* وأبو احلسن ,ل القايضَّفضُي أبو املِّدَعنه ج حدثنا
 .وأبو حممد بن األكفاين

 .اينَتْسِهِّ عمر الد عنهٰوَور
 ٰىَّجَنُا وأبو املًعبد العزيز بن أمحد لفظ(*  نا أبو حممد,ًم إمالءَّلَسُ عيل بن امل)٣(*)حدثنا أبو احلسن

 )٤(*) أنا أبو حممد: عليه قاالًر قراءةِكي العابِاب عيل بن حممد بن إبراهيم األنطاكي املالَرُرة بن أيب تَدْيَح
بيب َ أنا عمي أبو بكر أمحد بن القاسم بن معروف بن ح,لقاسم بن أيب نرصعبد الرمحن بن عثامن بن ا

 نا حممد بن ,)٥(وين بيافاُاين اليافَنِحممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الك نا أبو العباس ,بن أبان بن إسامعيلا
 عن أيب موسى , عن احلسن, عن قتادة, عن سعيد بن بشري, نا الوليد بن مسلم,خملد املقديس

 ,شعرياأل

                                           
 تاريخ اإلسالم ,٤/٧٦٦ ترتيب املدارك ,٦/٣٠١٥  بغية الطلب,٧/٢٦٨ اإلكامل ترمجته يف )*(

 ).ت ر ب( تاج العروس ,٥/٢٩٧ شذرات الذهب ,٤٥٠ و١٨/٤١٠ سري أعالم النبالء ,١٠/٢٧٧
 . ومصادر الرتمجة)ب(واملثبت من ,  ))نجالأبو ا(( ):س, د(يف  ) ١(

 .٥١/٢٢٥املجلدة ترجم له املصنف يف  ) ٢(
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٤(

 ).٦ ( ح١٠٣انظر ص  )٥(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 



َحيدرة بن  َ ْ ٣٨٧ عيل بن حممدَ

 فيهام ِتانْنِ فث:ضاتْرَ عَ ثالثِ القيامةَ يومُض الناسَعرُي((:  قالأن رسول اهللا 
 .))ّ يف األكفِفُحُّ الصُرُايَطَ تِ الثالثةِ ويف العرضة,يرِاذَعَ ومٌصوماتُ وخٌالَدِج

ر ِهيم العابرة بن عيل بن حممد بن إبراَدْيَ أنا ح,ل حييى بن عيل القايضَّضَفُي أبو املِّدَأخربنا ج
 نا أبو احلسن أمحد بن سليامن ,)١( أنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثامن بن أيب نرص, عليه وأنا أسمعًقراءة

 , حدثني سعيد بن أيب سعيد,يث بن سعدَّ نا الل,انَّبيد بن حبُ نا ع,عةْرُ نا أبو ز,َملْذَبن أيوب بن حا
 :)٢(ن عيل بن أيب طالب قال ع, عن عاصم بن عمرو,قيَرُّليم الزُعن عمرو بن س
 بن أيب ِ لسعدْا التي كانتَيْقُّ حتى إذا كان بالس, اهللا ِنا مع رسولْجَخر

َربَ ثم ك,ةَلْبِ القَلَ قام فاستقبَأَّ فلام توض.))وءُضَوِائتوين ب((:  فقال رسول اهللا ,اصَّقَو َّ, 
 ٌ وأنا حممد,كةَ بالربَةَّ مكِ ألهلَعاكَ د,كَيلِلَك وخَبدَ كان عَ إبراهيمَّاللهم إن((: ثم قال
ْيلْثِ م,مِهِم وصاعِهِّدُ هلم يف مَكِبارُ تْ املدينة أنِ ألهلَدعوكَ أ,كُك ورسولُعبد  ما َ
 .))ْنيَكتَ برِكةَ الربَة معَّ مكِ ألهلَكتَبار

 :)٣( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 املعجمة ]َّاملشددة املكسورة [لة وبالباءَهمُيم وبالعني امل املّبضم − ِّربَعُا املَّمَوأ
 ;ِّربَعُاكي املالكي املَطْرة بن عيل بن حممد بن إبراهيم األنَدْيَ حٰىَّجَنُ أبو امل:− بواحدة
 .ْرصَث عن ابن أيب نَّحد.  عنه بدمشقُ كتبتٌشيخ

 :)٤(قال لنا أبو حممد بن األكفاين
اب عيل بن َرُرة بن أيب تَدْيَ حٰىَّجَنُ أبو املِّويفُ فيها ت,]وأربع مئة [ وستنيٍ تسعَسنة

 .ةَدْعَ التاسع والعرشين من ذي الق)٥( يف يوم اجلمعة− ِّربَعُنطاكي املَسني األُاحل
                                           

 .١/٦٤٢, وانظر موارد ابن عساكر ٤١/٩٧ يف املجلدة ترجم له املؤلف) ١(

, )٤٢٥٦( رقم ٤/٢٥٥, والنسائي يف السنن الكرب )٣٩١٤(أخرجه الرتمذي يف سننه رقم  ) ٢(
 .ُ, كلهم بإسنادهم عن قتيبة, عن الليث, به)٣٧٤٦( رقم ٩/٦١وابن حبان يف صحيحه 

 .ني منه, وما سيأيت بني حارصت٧/٢٦٨ اإلكامل البن ماكوال ) ٣(

 رقم ٥٣, ٥٢هو هبة اهللا بن أمحد بن حممد يف كتابه ذيل ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ص  )٤(
 ., وما بني حارصتني منه)٣٧(

 .))يوم اخلميس((: كذا يف النسخ الثالث, ويف ذيل ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم  )٥(

روايته حلديث عـن[
]أيب موسى األشعري

 
 
 
 
 
 ]وآخر عن عيل[
 
 
 
 
 
 
 

ضــبط لقبــه عنــد[
األمري ابن ماكوال يف

 ]اإلكامل
 
 
 ]تأريخ وفاته[



٣٨٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 والقايض أيب ,ْرصَث عن أيب حممد عبد الرمحن بن عثامن بن القاسم بن أيب نَّحد
 .مهاِكي وغريِ املال]البغدادي [ْرصَحممد عبد الوهاب بن عيل بن ن

 ِ آالفَؤيا عرشةُّلرا ريِبْعَ تِفظ يف علمَكان يذكر أنه حي و,ينِّوكان من أهل الد
 ِستاذي أيب القاسم عبدُ عىل أُ زدت:وكان يقول .قة وسبعني ور)١(اًفِّيَ ونٍمئةَ وثالث,قةَور

 ألنه ;قةَ ورَ وسبعنيٍ ورقة ونيفِمئة ِ ثالثِ املالكي بحفظّيِورُزَرْهَّالعزيز بن عيل الش
 . ورقةِ آالفَؤيا عرشةُّ الرِ من علمُظَفَكان حي

 .)٢(بِقْعُ مل يٌّ دمشقي,ينِّ الدِ من أهلٌتورْسَا أنه مً أبو حممد أيضَوذكر

حيدرة بن منزانعمو بن الن)*(  
ب َّلقُ املِ دمشق يف أيامِدب لواليةُ ن,لةْوَّ الدِنْصِ املعروف بح,ّيِامَتُ الكَّىلَعُأبو امل

 ]أ/٢٨٨[ .لَّ األوُهَبَ اجليوش منها هرِ املعروف بأمريٍرْدَ بِبَ هرَ بعدِستنرصُبامل
 ,مئةِ ومخسني وأربعٍّ ستَنة رمضان سِ السبت العرشين من شهرِها يف يومَيِلَوو
ِّدرها َيِلَف عنها ووُثم رص ة من َدْعَهاب الدولة يف ذي القِي املعروف بشِستنرصُي املُ

 .هذه السنة
 :)٣(نا أيب حممد بن األكفاينِ شيخِّ بخطُقرأت

ا عليها يف ًامن إىل دمشق واليْعُّزو بن النْنَرة بن مَدْيَ حِولةَّ الدُصنِ حُل األمريَصَو
 َل بعدِزُ وع, ومخسني وأربعمئةٍّ ستِ السبت العرشين من شهر رمضان من سنةيوم

 . املذكورة ِة من السنةَدْعَذلك يف العرش األخري من ذي الق

                                           
 .واملثبت من ذيل الذيل ))ونيف((: النسخ الثالثيف  ) ١(

 . يف ذيل الذيل مذكورةأجد هذه العبارةمل   )٢(

, وتاريخ اإلسالم ٢٠/٥٢٠, سري أعالم النبالء ٩٦, ٩٢ترمجته يف تاريخ أيب يعىل القالنيس  )*(
١٠/٧٠. 

 .٣/٢٢٤٩, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر دمشق) أمراء(يف كتابه تسمية والة   )٣(

ّأسـامء مــن حــدث[
 ]عنهم

كــان حيفــظ عــرشة[
آالف ورقة يف تعبـري

 ]الرؤيا
 
 
 
 
 

 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
ًكــان واليــا عـــىل[

 ]دمشق
 
 



َحيويل بن نارشة بن عبد عامر ِ ِ ْ َ ٣٨٩

يل بن �اشِيوِحة بن عبد عامرر)*(  
 ّيِعْنَبن أيم بن احلارث أبو نارشة الكا

 .نيِّفِ صَ معه حرب وشهد,م عىل معاويةِدَ وق,ث عن عمرو بن العاصَّ حد,يْرصِم
 , وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس بن عيل

 أنا أبو عبد ,قاينْرِ أنا أبو بكر الباط:ليم قاالُ أنا أبو الفضل بن س,اينَوُتْفَّثم حدثني أبو بكر الل
 ه,َدْنَاهللا بن م

 :)١( قال لنا أبو سعيد بن يونس:ل عن أبيه قاه,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:ح قال
ِحيويل ْ  , أبا نارشةٰىَنْكُ ي,ّيِعْنَ بن نارشة بن عبد عامر بن أيم بن احلارث الك)٢(َ

 )٣(لةُقْمُه يوم دُ عينْتَ وكان أعور ذهب, شهد فتح مرص.ائيَدُّليب الصُانة بنت كَّشُه عُّمُوأ
ْمع عبد اهللا بن سعد بن أيب رس  .ح سنة إحد وثالثنيَ

 . مع معاويةَنيِّفِدوا صِهَ مرص الذين شِ أرشاف أهليفوكان 
ِحيويل عنه ابنه عبد الرمحن بن َٰوَ ور.ورو عن عمرو بن العاص ْ عن أيب (* ,َ

ِحيويلة بن عبد الرمحن بن َّرُ قِ ابنهِأيوب األنصاري وابن ْ َ(*)٤(. 

                                           
. ١٢ الوالة والقضاة للكندي ,١٨٨يش  فتوح مرص وأخبارها البن أعني القر يفله ذكر )*(

 حسن ,٢/١٨٨ اإلصابة ,٦/٣٠١٦  بغية الطلب,٢/٣٥اإلكامل البن ماكوال وترمجته يف 
 .١/١٩٣املحارضة 

وهو مفقود, انظر  ))تاريخ علامء مرص((هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس, يف كتابه   )١(
 .١٨٩, ١/١٨٨موارد ابن عساكر 

 . وكذا يف باقي الرتمجة ))جربيل ((): د(يف  ) ٢(
 كبرية يف ٌ مدينة:− اً بفتح أوله وثالثه أيضَروُ وي, بضم أوله وسكون ثانيه وضم قافه− لةُقْمُد )٣(

وبة عىل ُّ النِ ملكُةقاعد وهي , يف اجلنوبَ عىل يساركْب كانتْرَ الغَ وإذا استقبلت,وبةُّبالد الن
 .٢٣٦الروض املعطار , و٢/٤٧٠م البلدان  معج.وأهلها سودان. يلِّ النِئشاط

 ).د(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٤(

 
 
ــــوجز[ ـــسـبه وم ن

 ]ترمجته
 
 
 
 
 
ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت

ــرص ــامء م ــنعل  الب
 ]يونس

 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 



 ساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن ع

 

٣٩٠

 ,هِ من ولدٌ مجاعةٰوَ وقد ر. واحدُرو عنه من أهل مرص والشام غري
 . شاء اهللاْهم إنِوسنذكرهم يف مواضع

ِحيويل بمرص ولد ُهُبِقَوع ْ ِحيويلة بن عبد الرمحن بن َّرُق و.َ ْ َ. 
 :)١( بن ماكوال قالْرصَ عن أيب ن,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
ِحيويلوأما  ْ ِحيويل فهو َ ْ َارش بن نَ  ّعيْنَ احلارث الك أيم بن بن)٢(ة بن عبد بن متامِ

 وكان ,رصِ مَد فتحِهَ ش.ائيَدُّليب الصُة بنت كَانَّشُه عُّمُ وأ,ى أبا نارشةَنْكُ ي.يِرِافَعَامل
 ٰوَر.  مع معاوية بن أيب سفيانَنيِّفِدوا صِهَ الذين شَرصِ مِ أهلِ وكان يف أرشاف,أعور

 . يونسُابن قاله .و بن العاصِعن عمر

يوِحيل بن يسار بن حيــبن قُ  يـــرط بن سيله)*(  
َرشَب بن عريق بن سكسك بن أِرَي كِدْعَابن املقلد بن م , ريَفُة بن عَدْنِس بن كْ

 .كِاسَكَّيف السِرَ ع,كيَسْكَّة السَشْبَأبو ك
 .ةَشْبَه يزيد بن أيب كُ عنه ابنٰوَ ر.داءْرَّ عن أيب الدٰوَر

 .)٣(يِرُ فيام ذكره البالذ,ويع لهُة حني بَيِع مروان بن حممد باجلابوكان م
 وأبو املعايل عبد اخلالق بن عيل بن عبد الصمد بن عيل بن ,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

ِ أنا أبو حممد الرص: قاال,)٤(نَدَالب  بن ُّ عيل نا,)٥(يِوَغَ أنا أبو القاسم الب,ابةَبَ أنا أبو القاسم بن ح,ينيِيفَّ

                                           
 .٢/٣٥إلكامل يف ا  )١(

 . ))عامر((: كذا يف النسخ الثالث, ويف اإلكامل ومصادر ترمجته وترمجة أبنائه  )٢(

 وله ,٤٣٢ مجهرة أنساب العرب ,٩/٤٣٠ اجلرح والتعديل ,٩/٦٥ التاريخ الكبري ترمجته يف )*(
ِ للبالذري أنساب األرشاف يفذكر ُ ٦/٢٥٩. 

 .٦/٢٥٩يف أنساب األرشاف   )٣(

 .٢٠/٦٠ يف سري أعالم النبالء له ترمجة  )٤(

وانظر موارد ابن .  عن عيل بن اجلعد, به)١١٠٢(أخرجه البغوي يف مسند ابن اجلعد رقم   )٥(
 .٢/٢٩٠عساكر 

 
 
 
 
 

نسبه وضبط أسـامئه[
عنـــــد األمـــــري يف

 ]اإلكامل
 
 
 
 
 ]]موجز ترمجته[
 
 



ْحي ّيسار بن حييِويل بن َ ََ ُ َ 

 

٣٩١
  عن أبيه,ةَشْبَ عن يزيد بن أيب ك, وإبراهيم بن ميمون−  ةَّرُ قَعني ابنَي − عن معاوية , أنا شعبة,دْعَاجل
 : قال– كِاسَكَّ السَ وكان عريف−

َ قد رسٍداء بجاريةْرَّ أبو الدِيتُأ  : قالت.ويل الُ ق?ِتْقَ رس: فقال هلا,ْتَ واعرتفْقتَ
ي ِرْدَ وهي ال تْتَا اعرتفَّ إهن: قال أبو الدرداء!?ويل الُ هلا قُل تقوَ أنت: فقال له أيب.ال

 . قويل ال?ِرسقتَ أ: قال أبو الدرداء. قويل ال?ِتْقَ أرس:قال هلا] ثم[ . هباُعَصنُما ي
 .هاَ سبيلَّىلَ فخ. ال:قالت

 أنا أمحد بن ,باَّ أنا أبو القاسم بن عت, أنا أبو احلسني بن اآلبنويس,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,ًعمري إجازة

 أنا عبد الوهاب , أنا عيل بن احلسن,أنا احلسن بن أمحد, ح وأخربنا أبو القاسم نرص بن أمحد
 :يف الطبقة األوىل )١(ميع قالُ أنا أبو احلسن بن س,ًمري قراءةُ أنا أمحد بن ع,الكاليب

 .ةَشْبَوأبو كبشة أبو يزيد بن أيب ك
 : قال: وقاال–  ابن حييى بن محزة:يبَالِزاد الك −ي أمحد  حدثن)٢(اَصْوَ جُقال ابن

 وهو أمحد بن حممد بن − كذا قال − )٣(يلجرب أيب كبشة ُاسم: ي قالِّدَثني أيب عن جَّحد
 . بن محزة]ب/٢٨٨[ حييى

ًاحلسني األبرقوهي إذنا, وأبو(*  أبو)٤(أخربنا  أنا , أنا عبد الرمحن بن حممد,لَّالَ عبد اهللا اخل)٥(*)ْ
 ,ًمحد إجازة

 :)٦( أنا عبد الرمحن بن أيب حاتم قال:اء قاالَفْأَ أنا عيل بن حممد الف,مةَلَ وأنا أبو طاهر بن س:ح قال

                                           
يف كتابه الطبقات, وهو  ) هـ٢٥٩ت (هو أبو احلسن حممود بن إبراهيم بن سميع الدمشقي  )١(

 .٣/١٦٤٤مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 .ُمحد بن عمري املذكور يف السنديعني أ  )٢(

, ويف إحد ٤٣٢, وكذا يف مجهرة أنساب العرب البن حزم )ب, د, س(النسخ الثالث كذا يف   )٣(
 . ))حيويل((: نسخه

 ).ملحق(فوق اللفظة كلمة ) ب(يف   )٤(
  ابن عساكريف اهلامش, ويف تاريخ) ب(, واستدركه ناسخ )س, د(ما بينهام سقط من *) −(*  )٥(

 .سانيد مماثلة كثريةأ
 .٩/٤٣٠اجلرح والتعديل   )٦(

 
 
ـــه لقـــول أيب[ روايت

يــةالـدرداء عـن جار
 ]رسقت

 
 
 
 
 
 
 
 

ذكره يف طبقات ابن[
 ]سميع

 



 ساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن ع

 

٣٩٢

 ٰوَ ر.داءْرَّ عن أيب الدٰوَ ر.كِاسَكَّ السَ وكان عريف,ّيِكَسْكَّ السَةَشْبَأبو ك
 .)١( أيب يقول ذلكُ سمعت.ه يزيدُعنه ابن

 أنا أبو , أنا أبو القاسم بن برشان,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ات األنامطيأخربنا أبو الربك
 :)٢( نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة قال,افَّعيل بن الصو

 عنه حممد بن ٰوَ ر.داءْرَّا عند أيب الدً قاعدُ كنت:ة عن أبيه قالَشْبَيزيد بن أيب ك
 .بيِهْرُقيس امل

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .إشارة إىل هناية امللحق) إىل(كلمة ) ب(فوق اللفظة يف   )١(
يف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق )  هـ٢٩٧ت ( هو ابن أيب شيبة )٢(

 ).٢( حاشية ١٢٤ص

ترمجتـــه يف اجلـــرح[
ــن أيب ــديل الب والتع

 ]حاتم
 

 
ــاريخ ابــن أيب[ ويف ت

 ]شيبة
 



َحيوة بن رشيح الكالعي ُ َ ْ َ 

 

٣٩٣

  ةيوــح] ذكر من امسه[ 
ــيحوة بن شالعِيح الكَريالي ا�ِمي  

ر ِنذُاك بن املَّ الضحِه يف ترمجةُكرِ يأيت ذ.كرِ له ذ.د عىل معاوية بن أيب سفيانَفَو
 .مةَالَبن سا

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٩٤

  يــيح] ذكر من امسه[ 
ـــحيي  

 .يلِلَ اجلَ كان يسكن يف جبل, من بني إرسائيلٌرجل
 ,ّيِعَبَّ أنا أبو احلسن عيل بن احلسن الر, أنا أبو القاسم بن أيب العالء,)١(أنبأنا أبو حممد بن صابر

 نا إبراهيم بن يعقوب ,)٢(سَّالَ نا أبو العباس حممد بن جعفر بن م,نيِكَة بن مَتبُأنا أبو العباس أمحد بن ع
 :ويم قالُ رروة بنُ عن ع,ثهَّ سعيد بن عبد العزيز حدَّ أن,رِسهُ األعىل بن مُر عبدِسهُ نا أبو م,وزجاينُاجل

ا ْوَتَ فأّي,َيُيقال له حيل ِلَ بجبل اجلًا رجالْوَتَفأ, حوطُأصاب بني إرسائيل ق
 ,ثْرَ بحُلِه يعتمَ نفسَرَّجَه أَّم أنْهتَ فأخرب,ا عنهلوهَ فسأ,لةِّبذَتُ مُهَ فوجدوا امرأت,هَلِزْنَم
غ َ فلام فر,لهَغ من عمَ حتى فرُهَسوا ينتظرونَ فجل,مهمِّكلُ فلم ي,موهَّ يف عمله فكلُوهَتَفأ
ع َ وخل,بَطَ احلَ معه فوقًارةَفِ وجعل غ, فجعلها عىل ظهره,بَطَ من حًزمةُم حَزَاحت
ه ُ فإذا امرأت,هَه حتى أتى منزلْيَس نعلِبَة لَّ فلام خرج إىل اجلاد,هَا معْوَشَى ومَشَ ثم م,هْيَنعل

 :غ قالَ فلام فر,ض عليهمِعرَل ومل يَكَ فأ,اً طعامهبت إليَّ فقر,هاِتئ هيِ بغريْأتَّيَقد هت
ْا قد رأينا فأخربَّ إن: قالوا?كمَتَحاج  .ناِ

نبغي َ هكذا ي: قال.لةِّتبذُناها مْدَك فوجَتينا امرأتَ أ: قالوا?ْمُ وما الذي رأيت:قال
 ُ إين كنت: قال.ناْمِّناك فلم تكلْمَّك فكلِلَ ثم أتيناك يف عم.هاُ إذا غاب زوجِةَيبِغُللم
 .يلَكم عن عمِ بكالمَشتغلَ أن أُتْهِ نفيس فكرُرتَّجَأ

 وجعلت ,كِدْلِ عىل جَ احلطبَ فجعلت,بَطَ من حًةَزْرُ جَ ثم أخذت:)٣(قال
 َّ إيلُّدي أحبْلِ جُقِّخرُ أُ فكنت,ارةَفِ الغُ استعرتُ إين كنت: قال. فوق احلطبَارةَفِالغ

 .ق أمانتيِّخرُمن أن أ
                                           

انظر موارد ابن عساكر ).  هـ٥١١ت (هو عبد الرمحن بن أمحد بن عيل أبو حممد السلمي ) ١(
٢١٣٥, ٣/٢١٣٤. 

 .٦١/٢٣٤ِّترجم له املصنف يف   )٢(

 .راجع النسخ.  ))قالوا((: كذا ولعل الصواب ) ٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
ـــي[ ـــصته مـــع بن ق

 ]إرسائيل
 
 



ّحيي  َ َّبن هزالُ َ 

 

٣٩٥

 فلام ,ثْرَ إىل حٍثْرَ حَرابُ تَ أن أمحلُ إين كرهت: قال.كْيَ نعلَ ثم نزعت:قال
 .هاُة لبستَّ إىل اجلادُتِأن رص

 هكذا ينبغي : قال.هاِ هيئتِ بغريْتَأَّك قد هتيَنا امرأتْدَك فوجَلِنزَ مَ ثم أتيت:قال
َ إذا حرضِللمرأة  .هاُ زوجَ

 فيه ما ْنُكَ إنه مل ي: قال. عليناْضِرْعَ ومل تَا فأكلتً طعامَ إليكْتَبَّ ثم قر:قال
 . عليكم وليس يف نفيسَضِ أن أعرُ فكرهت,مُاكَّيني وإيِكفَي

ا من ه خطَلْوَ حَّطَ ثم خ,ارَّجإق د فوِعَ فص,حوطُا قَنَ أصاب;ناُبِ صاحَ أنت:قالوا
 ُلِ الواب: قالوا?نْيَرَ بني املطٌرَطَيد أو مِدَّ الشُلِالواب  إليكُّبَحَ ذلك أُّ أي: ثم قال,ادَمَر

 .نْيَرَطَ املَ بنيٌرَطَ م:فقالوا, روا حتى خافوا عىل بيوهتمِطُ فما اهللاََعَ فد: قال.الشديد
 .نْيَرَا بني املطًطروا مطرُ فم:قال

يحــبني ه ز ـــال السعدي)*(  
 .هَ وفاتَرضَ وح, معاويةَحَ مدٌشاعر

 أنا , أنا أبو احلسني بن برشان,)١(ّيِائَكَلَّ أنا أبو بكر بن الال,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 حدثني ,انَظْقَ أخربين أبو الي, وحدثني حممد بن صالح:)٢( نا ابن أيب الدنيا قال,أبو عيل بن صفوان

 :اء قالَنْسَحلأبو ا
 :)٣(ضَمرَ يْ أنَ قبلِي قد قال ملعاوية بيتنيِدْعَّال السَّزَ بن هّيَيُح] َكان[

                                           
ِ املحترضين البن أيب الدنياانظر يف ترمجته )*( , ٥/٢٣٧ , أنساب األرشاف للبالذري)٥٩( رقم ٦٤ َ

 .٣٦٨, ١٢/٣٦٧و

 .١٢/٣٧٢ الضبط من األنساب للسمعاين ) ١(

 .وما سيأيت بني معقوفني منه) ٥٩( رقم ٦٤يف كتاب املحترضين   )٢(

ِ, ونسبا ٩٧) تراجم النساء( يف ترمجة رملة بنت معاوية  ُعزا املؤلف البيتني لألشهب بن رميلة )٣( ُ
, ٥/١٥٩ أنساب األرشاف يف ترمجة معاوية, ويف ٦/٣١ طبقات ابن سعد ًلألشهب أيضا يف

, ومها يف التعازي واملراثي ٢٨١ُ, ونسبا لألخطل انظر ديوانه ٢٣٢ ومها يف ديوان األشهب ٢٣٣
) ٢٥/٨٥واملخترص (, ٦٨/٣٢٩ترمجة معاوية ً, وأوردمها املؤلف أيضا يف ٢٢٤ِّللمربد 

 ). وملا تطبع٧١املجلدة (وخترجيهام فيه, ويف ترمجة نرص بن احلجاج وعزامها إليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]مدحه معاوية[
 



٣٩٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َّرصُ مـٍ قليـلْنِ مـَّ إالِاسـ النـَنـِم َٰدَّ النـَ وانقطعُ اجلودَ ماتَّإذا مت  ِدَ
ٍديَثـنيا بُّ والـدِينِّ الـدَنـِم كواَ وأمـسَ الـسائلنيُّفـُكَ أْتَّدُور َ جمـْ  )١(ِدَّدُ

 . فأنشده وهو ثقيلّيَيُ فدخل عليه ح.ينُدِنشُ يٍّيَيُفلام مرض قال ابعثوا إيل ح

يحــامِذَ بن أبي كثري اجلُيي)*(  
 ّيِاوَتْسَرَالهم احلْوَم

 . البحرِ سليامن بن عبد امللك عىل غازيةُهَّوال
 أنا أبو القاسم بن , أنا أبو حممد بن أيب نرص,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين

 :لوليد قال نا ا, أنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم القريش,بِقَأيب الع

 ِ أهلْنِم −الهم ْوَ مَّاميَذُ بن أيب كثري اجلَّيَيُ حَّٰىلَملا ويل سليامن بن عبد امللك و
 .)٢(مَّ وقد تقد.ّيَظُ ح:هُ وقال غري, كذا قال. البحرَوْزَي غِعنَ ي− اَتْسَرَح

*     *     * 
 
 

                                           
ّتبد ((: ويف كتاب املحترضين ))بند حمدد ((): د(, ويف ))بثر خمرد((): س(ويف  ,)ب(كذا يف  )١(

َّواملجدد. رضع الناقة: واخللف. ))ّبخلف جمدد((: ويف باقي مصادر خترجيه. ))ّجمدد َ  .َذاهب اللبن: ُ
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(

ّحظي بن أيب كثري((تقدمت ترمجته باسم   )٢( َ  .وملا تطبع) ١٨( يف حرف احلاء املجلدة ))ُ

 ]أ/٢٨٩[



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٣٩٧

  حرف اخلاء

  ذكر من امسه خارجة
  )*(خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد

 ُّد األنصاريْيَأبو ز, ارَّف بن مالك بن النجْوَ عِان بن عمرو بن عبدَذْوَابن ل
 . الفقيهُّ املدينُّيِارَّ النجُّجيَرْزَاخل

 .ء األنصاريةَالَ العِّمُ وأ,ه يزيد بن ثابتِّ وعم, عن أبيهٰوَر
 بن عبد ُ ويزيد,هريُّ والز– هِقرانَ وهو من أ−  عنه سامل بن عبد اهللا بن عمرٰوَر
 . وعبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن,ادَنِّ وأبو الز,يمِكَ وعثامن بن ح,طْيَسُاهللا بن ق

 . له هبا دارْ وكانت,م دمشقِدَوق
 ,و بكر بن املقرئ أنا أب, أنا إبراهيم بن منصور,أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم

 : أنا أبو عمرو بن محدان قاال,ّيِذوُرَزْنَ أنا أبو سعد اجل,رييَشُر بن القَّح وأخربنا أبو املظف
 :هري قالُّ عن الز, نا إبراهيم بن سعد, نا عبد العزيز بن أيب سلمة,)١(أنا أبو يعىل

 من ًة آيُ فقدت: أنه سمع زيد بن ثابت يقول, بن زيد بن ثابتُوأخربين خارجة
 ,هاؤ يقر اهللا َ رسولُ أسمعُ قد كنت)٢(حفُّ الصُسختَ األحزاب حني نِسورة

قوا ما َدَ صٌ رجالَ املؤمننيَنِم األنصاري ٍ بن ثابتَزيمةُا عند خُها فوجدهتُفالتمست

                                           
, اجلرح ٣/٢٠٤, التاريخ الكبري ٢٥١, طبقات خليفة ٧/٢٥٨ ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد )*(

, مشاهري ٤/٢١١, الثقات البن حبان )٣٦١( رقم ١٤٠ الثقات للعجيل تاريخ, ٣/٣٧٤والتعديل 
 , هتذيب األسامء للنووي١/١٨٩, حلية األولياء ٦٠ , طبقات الفقهاء للشريازي٦٤علامء األمصار 

 , تاريخ اإلسالم٤/٤٣٧, سري أعالم النبالء ٨/٨, هتذيب الكامل ٢/٢٢٣, وفيات األعيان ٢٥٦
 , هتذيب التهذيب١٣/٢٤١ الوايف بالوفيات ١/١١٩ العرب,١/٩١, تذكرة احلفاظ ٢/١٠٨٧
 .٢/٢٩٣, األعالم ٣٥ قات احلفاظ, طب١/٢٤٢ , النجوم الزاهرة٢٢٤ , تقريب التهذيب١/٥١١

 ).٩٢( رقم ٩٣, ١/٩٢ مسند أيب يعىل  )١(
 .))الصحف((: , ويف نسخة أخر ذكرها املحقق))املصاحف((: يف مسند أيب يعىل  )٢(

 
 
 
 
 
 ]نسبه[
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
 
 
 
 
 
خربه مـع زيـد بـن[

ــس ــدما ن خثابــت عن
 ]املصحف



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٣٩٨

 .ا يف املصحفِها يف سورهتُفأحلقت ]٢٣: األحزاب[دوا اهللا عليهَعاه
 .رقُنا طَوهلذا احلديث عند

 , أنا أبو عمرو, أنا أبو سعد,رييَشُر القَّنا أبو املظفوأخرب
 : أنا أبو بكر بن املقرئ قاال, أنا إبراهيم بن منصور: بنت نارص قالتُ فاطمةٰبىَتْجُ املُّمُنا أْتَح وأخرب
 نا ,يمِكَ نا عثامن بن ح, نا عبد الواحد بن زياد,يسْرَّ نا العباس بن الوليد الن,)١(ٰعىلَأنا أبو ي

 : بن ثابت قال)٢(زيدَ عن عمه ي,جة بن زيدخار
 − ٰ قال فرأ:ويف حديث ابن املقرئ − َٰ فرأ,يعِقَ إىل الب اهللا ِنا مع رسولْجَخر

 , قائلَا وأنتًرْهُ ظْتَ فالن ماتُالةْوَالنة مُ ف: قالوا?))ما هذا القرب((: ا فقالًا حديثًقرب
ه َفْلَا خَنَّفَ فص:−  وقاال, اهللا ُ رسول: محدانزاد ابن − َ فقام: قال.كَظِوقُ نْنا أنْهِرَفك

َوكرب  : قال.))موينُتْنَ آذَّ إالْمُكِرُهْظَ بني أُ ما دمتٌدَحَ أَّنَال يموت((:  ثم قال,اً عليها أربعَّ
َمحَيت له رَالَ صَّفإن((: ه قالُّظنَوأ  .))ةْ

 عبد اهللا )٤(*), أنا أبو)٣(لبيهقيبكر ا(*  أنا أبو,ار بن حممد البيهقيَّأخربنا أبو حممد عبد اجلب
ه َخربَب أْهَ وَ أن ابن,س بن عبد األعىلُ نا يون, أنا حممد بن إسحاق, أنا أبو الوليد, عليهًاحلافظ قراءة

 : بن زيد بن ثابت قالُثني خارجةَّ حد, عن أبيه,ادَنِّ أيب الزُين ابنَ أخرب:قال
ار يف َّاألنصار من بني النج من َ آخرً من األنصار وهو سكران رجالٌتل رجلَق

 ,ةَهْبُ وشٌخْطَ لَّ إالٌ ومل يكن عىل ذلك شهادة,)٥(لهَق حتى قتَوبُّ بالشُهَبَ رض, معاويةِدْهَع
 فقال .لوهُقتَ إليهم فيُمَّلَسُ ثم ي, املقتولُالةُ وَفِلَ عىل أن حيِ الناسُ رأيَ فاجتمع:قال

 إىل سعيد بن ُ فكتب معاوية,ةَّصِ عليه القناْصَصَ فق,بنا إيل معاويةِكَ فر:خارجة بن زيد

                                           
 ).٩٣٧( رقم ٢/٢٣٦مسند أيب يعىل   )١(

 ).د(سقط من  ))عن عمه يزيد ((: قوله  )٢(
 ).١٥٦٩٥, ١٥٦٩٤( رقم ٢١, ١٢/٢٠معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )٣(
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٤(
ُواملسطح)  جوبهبَّمعر(از َّبة اخلبَشَ خ:− بالضم –ق َوبُّالش )٥( َ ْ ُ واملحور, يبسط به اخلبز, وِ َ ٌعمود من ُ

ْأعمدة اخلباء والفسطاط ُ ِ ِ َِ  ).س ط ح, ش ب ق( اللسان .َ

 
 
 
 
 
 
ٍروايته حلديث عـن[

عمه يف صالة رسول
 ] عىل اجلنازةاهللا 

 
 
 
 

 
 
 
 ]حديثه يف القسامة[
 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٣٩٩

َ حيْا أنقَنا له حْرَ كان ما ذكْإن(* :العاص  فجئنا بكتاب ,ه إليناُمِّلَسُ ثم ي,لِنا عىل القاتَفِّلُ
 ِكةَرَدوا عىل بْ فاغ, املؤمننيِ أمريَ كتابٌذِنفُ أنا م: فقال)١(*)معاوية إىل سعيد بن العاص

 .اًنا عليه مخسني يمينْفَلَ حْ أنَ بعدٌ إلينا سعيدُهَمَلْسَ فأ,هنا عليْوَدَ فغ.اهللا تعاىل
 أو ٍرَفَ نِ عىل سبعةًامةَسَ قُتْدَ فرد, عمر بن عبد العزيز)٢(ينَمرَ وأ:نادِّوقال أبو الز

 .رَفَ نِمخسة
 :)٣(ورُّني يف كتاب الدِّ عن شيوخه الدمشقيَكرَفيام ذ ذكر أبو احلسني الرازي

ْلتي يف رش اَارَّ الدَّنَأ  بني ِ اليوم بدار]ب/٢٨٩[ عرفُتداس ْرِ دار العباس بن مِقَ
 ,ّ زيد بن ثابت األنصاريِ بنَ خارجةُتها دارَلْبِ إىل ما ييل قِق الطريقِرْفَف إىل مَشْكَاأل

 .يثِارَوَه يف املُ صحايب الذي يقولُوأبوه
أنا يوسف بن رباح بن عيل بن  , أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,امطيْنَأخربنا أبو الربكات األ

 :)٤( نا معاوية بن صالح قال, نا أبو برش حممد بن أمحد بن محاد, أنا أمحد بن حممد بن إسامعيل,موسى
 :ثيهمِّ وحمدِ املدينةِ أهلِ يف تسميةُقولَني يِعَ حييى بن مُسمعت

 .خارجة بن زيد بن ثابت
 أنا أبو ,ً إجازةهَويُّيَ أنا أبو عمر بن ح,ي عن أيب حممد اجلوهر,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت

 , نا حممد بن سعد, نا احلارث بن أيب أسامة,بَّالَيل اجلِلَوب سليامن بن إسحاق بن إبراهيم بن اخلُّأي
 :)٥(قال يف الطبقة الثانية من أهل املدينة

ان بن عمرو بن عبد بن َذْوَاك بن زيد بن لَّ بن زيد بن ثابت بن الضحُخارجة
يع بن عمرو بن ِبَّ وهي مجيلة بنت سعد بن الر, سعدُّمُه أُّمُ وأ,ارَّف بن مالك بن النجْوَع

                                           
 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )١(

 .»وأمر يل«: معرفة السنن واآلثاريف ) ٢(
  وأبو احلسني الرازي هو حممد بن عبد اهللا.١/٤٠٩ انظر موارد ابن عساكر .وهو كتاب مفقود )٣(

 .٦٢/٣٩٧ِّ هـ, ترجم له املصنف يف ٣٤٧ن جعفر تويف سنة با

.  وهو مفقود, وهذا إسناده,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني«يف كتابه  )٤(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

 .٧/٢٥٨ كتاب الطبقات الكبري  )٥(

 
 
 
 
 
 
 
موضع داره بدمشق[

يف كتــــاب الــــدور
 ]للرازي

 
 
 
 
ذكـــره يف تـــاريخ[

 ]معاوية بن صالح
 
 
 
ترمجته يف الطبقـات[

 ]الكبري البن سعد



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٠٠

 .جَرْزَ من بني احلارث بن اخل, القيس بن مالك بن ثعلبةِهري بن امرئُأيب ز
 . احلديثَ كثريً ثقة وكان, بن زيد عن أبيهُ خارجةٰوَور

هري وبني ُها بني أيب زِبَاد يف نس فز,)١( آخرٍ خارجة يف موضعَّمُ أٍ سعدُذكر ابن
 .اً القيس مالكِامرئ

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسف,ةَدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّنا أبو بكر اللَأخرب
 : الثانية من أهل املدينةِ قال يف الطبقة,)٢( نا حممد بن سعد,نياُّ أيب الدُ نا ابن,حممد بن عمر

ويف ُ ت.ارَّ بن النجِّيِدَ بني مالك بن عُحدَ أ,ّبن ثابت األنصاري بن زيد ُخارجة
 . أبا زيدٰىَنْكُ وي.سنة  سبعنيُ وهو ابن, مئةَباملدينة سنة

 عن إبراهيم بن حييى بن ,بَصعُ عن إسامعيل بن م,أخربين بذلك الواقدي
 .ّيِدَ وكذلك قال اهليثم بن ع.زيد

 أنا أبو ,ثنا أبو الفضل حممد بن نارصَّ ثم حد− لفظ لهوال −أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل 
َريَّ وأبو احلسني الص,ونْريَالفضل بن خ زاد ابن  −اب بن حممد َّ أنا عبد الوه: وأبو الغنائم قالوا,ّيفْ

 :)٣( أنا حممد بن إسامعيل قال,لْهَ أنا حممد بن س,انَدْبَ أنا أمحد بن ع:−  وحممد بن احلسن قاال:ونْريَخ
 َ وأدرك زمان, سمع أباه, أبو زيدُّ املدينُّة بن زيد بن ثابت األنصاريخارج
 . هو أخو إسامعيل بن زيد.ادَنِّهري وأبو الزُّ عنه الزٰوَ ر.عثامن بن عفان

 :)٤( أنا احلاكم أبو أمحد قال,صبهاينَ أنا أبو بكر األ,ارَّ أنا أبو بكر الصف, أبو جعفر اهلمذاينَّكتب إيل(*
ان بن عمرو بن َذْوَاك بن زيد بن لَّ بن زيد بن ثابت بن الضحُخارجة )٥(*)أبو زيد

 بن ثعلبة بن عمرو بن ِتَّم الالْيَار تَّ النجُ واسم.ارَّم بن مالك بن النجْنَف بن غْوَ عِعبد

                                           
 .١٠/٣٣٧كتاب الطبقات الكبري ) ١(
 ).١( ح ٨يف كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده انظر ما مىض ص  )٢(

 .٣/٢٠٤التاريخ الكبري للبخاري   )٣(

جزء بتحقيق يوسف بن حممد ُطبع املوجود منه يف . يف كتابه األسامي والكنى, وهذا إسناده  )٤(
 .وليس الكتاب بني يدي). ١ ( ح١٦٢الدخيل, املدينة املنورة, انظر ما سبق ص

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٥(

 
 
 
 
 

ترمجته يف الطبقـات[
 ]الصغري البن سعد

 
 
 
 

 
 
 

ويف التاريخ الكبـري[
 ]للبخاري

 
ويف األســــــــامي[

 ]والكنى للحاكم
 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٤٠١

ِه مجُّمُ وأ,ّ املدينُّ األنصاري,ج األكربَرْزَاخل يع بن عمرو بن أيب ِبَّيلة بنت سعد بن الرَ
 نا , لنا حممدُاهَّنَك .دْيَخو سعيد وسليامن وحييى بني زَ أ; القيسِ مالك بن امرئهري بنُز

 .)١(حممد
 أنا , أنا أبو القاسم بن برشان, أنا أبو الفضل أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 افَّأبو عيل الصو
قاسم غانم بن حممد بن  وأبو ال, وأبو عيل احلسن بن أمحد,ح وأنبأنا أبو سعد حممد بن حممد

 ,عبيد اهللا
 نا ,)٣( أنا أبو نعيم احلافظ: قالوا,أنا أبو عيل, )٢(زاَّزَ املعايل عبد اهللا بن أمحد البح ثم أخربنا أبو
 ُّيِدْرَاوَرَّ نا الد, نا عبد اهللا بن عمر بن أبان, نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة,حممد بن أمحد بن احلسن

 : بن عمر قال عبيد اهللاُ سمعت:قال
 بن زيد بن ثابت َ باملدينة يف خارجة اهللا ِ رسولِ أصحابَ بعدُكان الفقه

 والقاسم بن ,بريُّ وعروة بن الز,زوميْخَن املْزَب بن حِّ وسعيد بن املسي,ّاألنصاري
 , وعبد امللك بن مروان بن احلكم,اعيَزُيصة بن ذؤيب اخلِبَ وق,حممد بن أيب بكر

 .بنت احلارثىل ميمونة وسليامن بن يسار مو
 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 نا عبد الرمحن بن أيب , أنا حممد بن عمر,)٤( أنا حممد بن سعد, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,حممد بن عمر

                                           
 يف املجلدة ً مماثالاًخربانظر . يعني بمحمد األول حممد بن سليامن, والثاين حممد بن إسامعيل  )١(

٥٥/٣٩٤. 

 ومعجم شيوخ )ب, د(, واملثبت من ٣/٢٩٢ كذا وقع يف توضيح املشتبه, و ))البزار ((): س(يف   )٢(
 ١٠/٤٠املنتظم  و,١/٣٨١, واللباب ٤/١٩٤ األنساب , وترمجته يف)٥٥٥( رقم ١/٤٦١ِّاملصنف 

 .١١/٧٠٧ وتاريخ اإلسالم ,٢٠/١١٤, وسري أعالم النبالء ٥٣٩وفيات سنة 
 وهذا إسناده; مل يصل إلينا وهو كاملستخرج يف كتابه معرفة علوم احلديث عىل كتاب احلاكم,  )٣(

 .١٥٨٣, ٢/١٥٨٢انظر موارد ابن عساكر . عليه

, وقد أورد ابن سعد )١( حاشية ٨كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده انظر ما مىض ص يف )٤(
 .ّ يف آخر ترمجة سعيد بن املسيب٢/٣٣٠كتاب الطبقات الكبري  ًاخلرب أيضا يف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعةـكان أحـد الـس[
 ]الفقهاء يف املدينة

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٠٢

 : عن أبيه قال,ادَنِّالز
 وأبو ,بّ سعيد بن املسي:مِ إىل قوهلٰىَهَنتُ وي,لون باملدينةَسأُن ي الذيُكان السبعة

 ,بةْتُ وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن ع,بريُّ وعروة بن الز,بكر بن عبد الرمحن بن احلارث
 . وسليامن بن يسار, بن زيدُ وخارجة, والقاسم بن حممد]أ/٢٩٠[

 أنا أبو ,رشِ أنا سهل بن ب: قاال,ويبُبُ بن احلَىلْعَ وأبو ي,أخربنا أبو احلسن عيل بن املسلم الفقيه
 يف تسمية فقهاء , قال لنا أبو عبد الرمحن النسائي:يق قالِشَ أنا احلسن بن ر,ريِنُاحلسن عيل بن م

 :)١(التابعني من أهل املدينة
بيد اهللا بن ُ وع,مة بن عبد الرمحنَلَ وأبو س,بريُّ وعروة بن الز,بّسعيد بن املسي

 وأبو بكر بن عبد , وخارجة بن زيد بن ثابت,ارَسَ وسليامن بن ي,ةَبْتُن ععبد اهللا ب
 والقاسم بن حممد بن أيب بكر , وعيل بن احلسني,الرمحن بن احلارث بن هشام

 . وسامل بن عبد اهللا بن عمر,الصديق
  أنا أمحد بن, أنا حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 , نا احلسني بن الفهم,معروف
 أنا أمحد , احلسن بن حممد بن يوسفا أنه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّح وأخربنا أبو بكر الل

 : قاال, أنا أبو بكر بن أيب الدنيا,بن حممد بن عمرا
 :هري قالُّ عن الز, نا هشام بن سعد, أنا حممد بن عمر,)٢(أنا حممد بن سعد

 هو وأبو بكر بن ٰىَتْفَتْسُ وامل, املدينةِ عىل علمَالغالب وكان هو ,اً سعيدُلزمت
 من ٌرْحَبري بُّ وعروة بن الز−  وكان من العلامء− ارَسَليامن بن يُ وس,عبد الرمحن

 ,مة بن عبد الرمحنَلَأبو سو , ذلكُثلِتبة فمُبيد اهللا بن عبد اهللا بن عُ وع,البحور
 . إىل هؤالءَٰوْتَ الفِتَ فصار. وسامل, والقاسم,وخارجة بن زيد بن ثابت

 عن سليامن بن عبد الرمحن ,الَجِّ نا مالك بن أيب الر, ونا حممد بن عمر:)٣(قال
                                           

  تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا « يف كتابه)  هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب  )١(
 .١/٣١٠ وانظر موارد ابن عساكر .١٢٧ و١٢٦ »ومن بعدهم

 .٢/٣٢٩ كتاب الطبقات الكبري ) ٢(
 .٢/٣٢٩ يعني ابن سعد يف كتاب الطبقات الكبري ) ٣(

اخلــرب الــسابق عنــد[
ابن سعد يف الطبقات

 ]الصغري
 
 
 
ــسائي يف[ ــد الن وعن

]تسمية فقهاء األمصار
 
 
 
 

 
 
 
 
كـان أحـد الـسبعة[

ــستفتون يف ــذين ي ُال
 ]املدينة

 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٤٠٣

 :اب قالَّبَبن خا
 ,ون بالبلدُفتُ ي, من األنصار من التابعنيً ورجاال, من املهاجرينً رجاالُأدركت
 .رهمَكَ وذ. خارجة بن زيد:من األنصار

 أنا أبو , عن أيب احلسن حممد بن حممد بن خملد,اَّنَ وأيب عبد اهللا ابني الب, غالبقرأنا عىل أيب
 أيب ُ نا ابن,راينَفْعَّ أنا حممد بن احلسني بن حممد الز,الينَيدَّفة الصَزَاحلسن عيل بن حممد بن خ

 :)٢( أنا مصعب بن عبد اهللا قال,)١(مةَثْيَخ
عبد اهللا بن عوف يف زماهنام ة بن َحْلَ وط, بن زيد بن ثابتُكان خارجة

 ِلْخَّ والنِورُّ من الد,هاِاريث بني أهلَوَ املِامنِقسَ وي, إىل قوهلامُي الناسِنتهَ وي,انَيَستفتُي
 .)٣( للناسَ الوثائقِبانُكتَ وي,واألموال

 أنا احلسني بن جعفر وحممد بن ,يوريُّ أنا أبو احلسني بن الط,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 ,يقيِتَ وأبو احلسن الع)٤(احلسن

 : بن جعفر قالواني أنا احلس,ندارُ أنا ثابت بن ب,خيْلَح وأخربنا أبو عبد اهللا الب
 :)٥(أيبقال  :يل قالْجِ نا صالح بن أمحد الع, نا عيل بن أمحد بن زكريا,أنا الوليد بن بكر

 .ةَقِ ثٌّ تابعيٌّينَدَ بن زيد مُخارجة
 أنا حممد بن ,يفِظَأ بن نَشَ أنا ر, عن حممد بن عيل بن أمحد,انَدْبَ عىل أيب القاسم بن عُقرأت

 :)٦(اش قالَرِ نا عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خ, أنا حممد بن حممد بن داود,إبراهيم بن حممد
 .ه خارجةُ اسمِنَ مُّلَجَ بن زيد بن ثابت أُخارجة
 أنا أمحد بن ه,َويُّيَ أنا أبو عمر بن ح,هريْوَ عن أيب حممد اجل,اَّنَ عىل أيب غالب بن البُقرأت

                                           
ذكره .  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة ) ١(

 .١٣٥ و١/١٢٩ انظر موارد ابن عساكر  وصلنا قطع منه,,٢٠٦ابن خري يف فهرسته 
 .٢٧٣للمصعب  نسب قريش ًواخلرب أيضا يف) ٢(
ْوذلك بغري جعل((: ُّزاد نسب قريش ما نصه )٣( ُ(( . 

 . ))وحممد بن احلسني ((): د(يف ) ٤(
 ).٣٦١(قم  ر١٤٠ تاريخ الثقات للعجيل) ٥(

 .٣/١٧١٨يف  كتابه التاريخ, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر ) ٦(

 
 
 
 

كان  هو وطلحة بن[
ـــستفتيان عبـــد اهللا ي
 ]ويقسامن املواريث

 
 
 
 
 
ذكره عنـد العجـيل[

 ]يف الثقات
 
 
وعنـد ابــن خــراش[

 ]يف تارخيه



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٠٤
 عن ,يحِجَ نا موسى بن ن, أنا حممد بن عمر,)١( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,ًمعروف إجازة
 ,إبراهيم بن حييى

 ;طع عنه من الديوانُ بن زيد ما قُ خارجةٰىَعطُ أن يَبَأن عمر بن عبد العزيز كت
 هذا ْنِم(* املؤمنني َم أمريَزْلَ يْ أنُهَكرَ إين أ:م فقالْزَ ح إىل أيب بكر بنُى خارجةَشَفم
 ُهَ أكرِّني به فإينَّصَ هو خْ وإن,م هبذا فعلتُهَّ عم)٢(*) املؤمننيُ أمريْ فإن,اءَرَظُ ويل ن,الةَقَم

 . لفعلتُهَعِسَ ولو و, ذلكُ املالُعَسَ ال ي: عمرَ فكتب.ذلك له
 , أنا أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد بن يونس,أمحدأخربنا أبو احلسن عيل بن حممد بن 

 :)٣( نا حممد بن إسامعيل قال, أنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن األشقر,نا أمحد بن احلسني
 ُأجاز سليامن : حدثني زيد بن السائب قال,نْعَ نا م,رِنذُوحدثني إبراهيم بن امل

 .سمهَ فقٍ بن زيد باملَبن عبد امللك خارجةا
 أنا عبد , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 ,)٤( نا يعقوب,اهللا بن جعفر
 , أنا أبو بكر بن املقرئ, أنا أبو طاهر بن حممود: بنت حممد قالتُاء فاطمةَهَ البُّمُنا أْتَح وأخرب

 :اد قاالَّنا حممد بن جعفر الزر
 حدثني حييى بن عبد اهللا بن,  إسحاق)٦( ابن عن, نا أيب,يِّمَ نا ع,)٥(اهللا بن سعدبيد ُنا ع

 :ة األنصاري قالَرْمَ عبد الرمحن بن أيب ع]ب/٢٩٠[
 شباب يف ٌلامنِني ونحن غُواهللا لقد رأيت:  خارجة بن زيد بن ثابت يقولُسمعت

 .زمان عثامن

                                           
 .٧/٣٤٢ كتاب الطبقات الكبري) ١(

 ).س(سقط من ما بينهام *) − (*  )٢(

 .١/٢٤١التاريخ الصغري للبخاري  ) ٣(

 .١/٥٦٧هو يعقوب بن سفيان يف كتابه املعرفة والتاريخ ) ٤(

حمد بن إسحاق بن يسار, وهو مفقود, وفيه زيادات أيب الفضل عبيد اهللا مل ))التاريخ((يف كتاب  ) ٥(
 .١/١٠٣انظر موارد ابن عساكر . ُّبن سعد الزهري عن شيوخها

 ).س(ليست اللفظة يف   )٦(

ــصه[ ــه ختصي كراهيت
من عطاء الـديوان يف
زمن عمـر بـن عبـد

 ]العزيز
 
 
 
تقـسـيمه املـال مـن[

عطاء سليامن بن عبد
 ]امللك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كان شـابا يف زمــن[
 ]عثامن

 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٤٠٥

 .يعِقَ البِرَّفن يف مؤخُ فد,قتل عثامن : قال:)١(ادَّزاد الزر
 أنا عبد , نا أمحد بن احلسني, بن حممد)٢(ن أنا حممد بن احلس,أخربنا أبو احلسن عيل بن حممد

 حدثني , عن ابن إسحاق, نا أيب, نا يعقوب,نا عمرو بن حممد, )٣( نا حممد بن إسامعيل,اهللا بن حممد
 : األنصاري قالَحييى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة

 , عثامنَ زمن)٤(لامن شبابِني ونحن غُ رأيت: بن زيد بن ثابت قالَ خارجةُسمعت
 .هَزِاوَجـُ حتى ي,عونْظَ مِ بنَ عثامنَ قربُبِثَ الذي يًنا وثبةَّشدَ أَّوإن

 َتل أيامُ يزيد بن ثابت قَّ أن, موسى بن عقبةُ قولَّحَ صْ فإن:)٥(قال البخاري
 .ك يزيدِدرُ مل يَ خارجةَّ فإن, أيب بكرِالياممة يف عهد
 أنا أمحد بن ه,ويّيَ عن أيب عمر بن ح,هريْوَ عن أيب حممد اجل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت

 , حدثني إسامعيل بن مصعب, أنا حممد بن عمر,)٦( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف
 : عن خارجة بن زيد بن ثابت قال,عن إبراهيم بن حييى بن زيد بن ثابت

 يل ُ وهذه السنة,ْتَرَّ منها هتوُ فلام فرغت, سبعني درجةُتْنيَ يف املنام كأين بُرأيت
 . فامت فيها.هاُ قد أكملتً سنةَسبعون

 أنا أبو احلسن ,يقيِتَ أنا أبو احلسن الع,وريُ أنا أبو احلسني بن الطي,ّيِخْلَأنبانا أبو عبد اهللا الب
 نا احلارث بن حممد بن أيب ,اينَنْشُ أنا أبو احلسني عمر بن احلسن بن مالك األ,ًي إجازةِنْطُقَالدار

 : عن أبيه قال,ينَزُ أنا حممد بن برش بن محيد امل, أنا حممد بن عمر الواقدي,)٧( نا حممد بن سعد,سامةُأ
زيد  بن َ خارجةَّنا أنَ فأخربَ الساعةٌم قادمِدَ يا أمري املؤمنني ق:ةَوْيَقال رجاء بن ح

                                           
 ).ب, س( واملثبت من  ))الوتراد ((): د(يف   )١(
, ٢/٧٤١معجم الشيوخ  و)ب, د (, وهو تصحيف, واملثبت من))نيأنا حممد بن احلس((): س(يف  )٢(

 ., وأسانيد مماثلة يف التاريخ)٩٢٣( رقم ٧٤٢
 . باب اجلريد عىل القرب١/٤٥٧, وهو يف الصحيح ١/٤٢ التاريخ الصغري للبخاري )٣(
 . ))شبان((: يف التاريخ الصغري )٤(

 .١/٤٢ يف التاريخ الصغري )٥(

 .٧/٢٥٨ كتاب الطبقات الكبري )٦(
 ٨/١٢ ابن سعد, وذكره املزي يف هتذيب الكامل مل أجد اخلرب يف طبقات) ٧(

 
 
 

اخلرب السابق برواية[
أخر[ 

 
 
 
 
 
 
رأ رؤيا أنــذرت[

 ]بموته
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٠٦

 . يف اإلسالم واهللاٌِةَمْلُ ث:خر وقالُ عىل األِهْيَ يدٰق بإحدَّ وصف, عمرَعَ فاسرتج.مات
 , أنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا,ّيِدْنَرَ أنا نعمة اهللا بن حممد امل,حدثنا أبو بكر حييى بن إبراهيم

 نا حممد بن ,بن سفيان حدثني احلسن , أنا سفيان بن حممد بن سفيان,نا حممد بن أمحد بن سليامن
ِ أبا عمر الرضُ سمعت: عن حممد بن إسحاق قال,عيل  :)١(ير يقولَّ

 . عبد العزيزِ بنَ عمرِ بن زيد يف خالفةُ خارجةِّويفُت
 أنا , أنا أبو احلسن بن لؤلؤ, أنا أبو حممد احلسن بن عيل,اتكني بن األسعدَرَ قّعزأخربنا أبو األ
 :)٢(س قالَّالَ نا أبو حفص الف,يارَرْهَحممد بن احلسني بن ش

 . وتسعنيٍ تسعَ بن زيد بن ثابت سنةُومات خارجة
 . عن الفالس, حممد بن أمحد بن ماهانٰكىَوكذا ح

 ,همِتبُ بن حممد يف ك غانم وأبو القاسم,ادَّ وأبو عيل احلد,زِّأخربنا أبو سعد املطر
 : قالوا,ادَّد أنا أبو عيل احل, اهللا بن أمحدُثم أخربنا أبو املعايل عبد

 )٤( نا هاشم, نا حممد بن عثامن بن أيب شيبة, نا أبو عيل حممد بن أمحد بن احلسن,)٣(عيمُأنا أبو ن
 : قالّيِدَ نا اهليثم بن ع,بن حممدا

 َ عبد العزيز سنةِ بنَ عمرِ بن زيد بن ثابت األنصاري يف خالفةُ خارجةَومات
 .مئة

 , نا أبو احلسني بن املهتدي,لواعظ اِيلْجُ بن امل)٥( أخربنا أبو السعود

                                           
 .٣/١٦٩٠هو حفص بن عمر يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر  ) ١(
َّالفالس  أبو حفص عمرو بن عيل بن بحرهو  ) ٢( انظر موارد ابن . يف كتابه التاريخ, وهو مفقودَ

 .٣/١٦٩٣عساكر 
ىل كتاب احلاكم, وهو كاملستخرج عليه, وهو مفقود, انظر يف كتابه معرفة علوم احلديث ع ) ٣(

 .١٥٨٣, ٢/١٥٨٢موارد ابن عساكر 

 . ))هشام ((): د(يف   )٤(
املطرز, وأبو عيل احلداد, وأبو القاسم غانم بن حممد يف (( :ُّ هنا ما نصهوحدها) د (زادت نسخة  )٥(

 .ابدوهنهذا الكتاب  يف ة, وقد تكرر اإلسنادمقحموهذه الزيادة  ))كتبهم, ثم أخربنا

 
 

 ]تأريخ وفاته[
 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٤٠٧

 : أنا أيب أبو يعىل قاال,ح وأخربنا أبو احلسني بن الفراء
 قرأت عىل عيل بن عمرو : أنا حممد بن خملد قال,بن أمحد بن عيل أنا أبو القاسم عبيد اهللا

 :)١(ي قالِدَثكم اهليثم بن عَّ حد,األنصاري
يعني مات (*ر بن عبد العزيز خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري يف خالفة عم

 .سنة مئة
 )٤(ينيِنَ نا حممد بن عبيد اهللا امل,اينَّ بن أمحد الكت)٣(*) نا عبد العزيز, أبو حممد بن األكفاين)٢(أنبأنا

 نا عيل بن عبد اهللا , نا سليامن بن عبد الرمحن, نا أبو عبد امللك القريش,أنا حممد بن إبراهيم القريش
 : قال)٥(التميمي

 .عني سنةب سُ مئة وهو ابنَ مات سنة, بن زيد بن ثابتُجةخار
 أنا عبد , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 :ريَكُ قال ابن ب:)٦( نا يعقوب بن سفيان قال,اهللا بن جعفر
 . بن زيد سنة مئةُمات خارجة

 نا أمحد , أنا أمحد بن إسحاق,ّايفَريِّ الس)٧( أنا أبو احلسن]أ/٢٩١[ ّيِدْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٨(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,بن عمرانا

 . بن زيد بن ثابتُ مات خارجة−  مئةَني سنةْعَي −وفيها 
  بن أمحد أنا أمحد بن احلسن: قاال, بن منصورُ ثابتِّزِ وأبو الع,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 أنا حممد بن أمحد بن , أنا حممد بن احلسن بن أمحد:− ون قاالْريَ وأبو الفضل بن خ: زاد األنامطي−

                                           
 .١١٣, ١/١١٢يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر ) ١(

 . ))ملحق ((): ب(فوقها يف   )٢(
 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٣(

ِمن قرية منني, ترجم له املؤلف يف  املجلدة   )٤( َ٦٣/١٨٢. 
 .١٦٥٨, ٣/١٦٥٧انظر موارد ابن عساكر . ايف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, مل يصل إلين  )٥(
 . املطبوع, فلعله يف القسم املفقود منهاملعرفة والتاريخمل أجده يف كتابه  ) ٦(

 . ))أبوا حلسني ((): د(يف   )٧(
 .٣٢١ تاريخ خليفة ) ٨(

 
ـــه يف[ ـــأريخ وفات ت

مصادر أخر[ 
 
 
 
 
 
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٠٨

 :)١(اط قالَّيَ نا خليفة بن خ, أنا عمر بن أمحد األهوازي,إسحاق
ف ْوَ عِان بن عمرو بن عبدَذْوَاك بن زيد بن لَّ بن زيد بن ثابت بن الضحُخارجة

ج َرْزَت بن ثعلبة بن عمرو بن اخلَّ الالُمْيَار تَّ النجُ واسم,ارَّالك بن النج بن م)٢(مْنَبن غا
 ِبن مالك بن امرئ )٣(هريُيع بن عمرو بن أيب زِبَّ سعد بن الرُ بنتُه مجيلةُّمُ أ.األكرب

 . تويف سنة مئة.ى أبا زيدَنْكُ ي.سْوَ بن مالك بن األِالقيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف
قاال أنا (* وعيل بن أمحد بن حممد , أنا حممد بن هبة اهللا,لقاسم بن السمرقنديأخربنا أبو ا

َرشِ بن عبد اهللا بن ب)٤(*)بن حممدعيل  َ أنا حممد بن أمحد بن الرب, أنا عثامن بن أمحد,انْ  : قال عيل:اء قالَ
 . أبا زيدٰىَكنُ وي, مئةَ بن زيد بن ثابت سنةُ خارجةَمات

ص ِّخلُ أنا أبو طاهر امل,)٥( أنا عيل بن أمحد بن حممد,سمرقنديأخربنا أبو القاسم بن ال
بيد ُ نا أبو ع, أخربين أيب,ريةِغُ أخربين عبد الرمحن بن حممد بن امل,اهللا بن عبد الرمحن نا عبيد ,ًإجازة

 :)٦(م قالَّالَالقاسم بن س
عليه أبو بكر  َّ وصىل. أبا زيدٰىَكنُ ي. بن زيد بن ثابتُ خارجةِّويفُ مئة فيها تَسنة

 .مْزَبن حممد بن عمرو بن حا
 أنا أبو بكر ,الء الواسطيَ أنا أبو الع,ارَدْنُ أنا ثابت بن ب, أبو الربكات األنامطي)٧(أخربنا

 :)٨( نا أيب قال,انَّسَل بن غَّص بن املفضَوْحَ أنا األ,رييِسَابَالب
 . بن زيدُ خارجةَ مئة ماتِويف سنة

 أنا أبو ,رْمَ بن حممد بن الغُّيِّكَ أنا م,ّيميِمَّ عن أيب حممد الت,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
                                           

 .٢٥١ طبقات خليفة ) ١(
 ., وهو تصحيف ))غانم ((): د(يف  )٢(
ْهريُبن أيب د ((: يف طبقات خليفة) ٣(  . وهو تصحيف, ))َ

 ).د(ما بينهام ليس يف *) −(* )٤(

  . ))أنا عيل بن حممد بن أمحد بن حممد ((): د(يف  )٥(

 .١٦٦٣, ٣/١٦٦٢انظر إسناده املطابق يف موارد ابن عساكر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود) ٦(
 . ))ملحق ((): ب(فوقها يف  )٧(
 .٣/١٦٩٦انظر موارد ابن عساكر . د, وهو مفقو ))التاريخ ((يف كتابه ) ٨(

نسبه وتأريخ وفاتـه[
]عند خليفة يف تارخيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تــــأريخ موتــــه يف[
مصادر أخر[ 

 
 
 
 



 خارجة بن زيد بن ثابت

 

٤٠٩

 :)١(ر قالْبَسليامن بن ز
 . بن زيد بن ثابتُ مات خارجة− يعني سنة مئة −وفيها 

 أنا , أنا مسعود بن نارص,)٢( طاهرحممد بن أنا ,أخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك
 :)٣(باذي قالَالَأمحد بن حممد بن احلسني الك أنا ,عبد امللك بن احلسن
 . أخو إسامعيل,ّينَ املد)٤(ُّاريَّ النجُّ أبو زيد األنصاري, بن زيد بن ثابتُخارجة

 ,ائزَنَ واجل, يف تفسري األحزابُّهريُّ عنه الزٰوَ ر.الء األنصاريةَ العَّمُ وأ,سمع أباه
 سبعني ُ وهو ابنٍ سنة مئةَ مات:بن سعد مدقال حم.  ذلكَ وغري,َ املدينة ِّم النبيَدْقَوم
ّيلْهُّذال(* وقال .سنة  )٥(*)وقال. عون سنةبسه ُّنِ وس, مئةَمات سنة: حدثنا حييى قال: ِ

 . الواقديَثلِ مّيِدَ بن عُ وقال اهليثم.هَري نحوَكُ حييى بن بَ باملدينة مثلِّويفُ ت:الواقدي
 .)٦( عمروَثلِري مَمُقال ابن ن و. وتسعنيٍ تسعَ مات سنة:وقال عمرو بن عيل

 
*     *    * 

                                           
 .١/٢٣٨ تاريخ مولد العلامء ووفياهتم) ١(
 ., وهو تصحيف )) طاهرأبوأنا  ((): س(يف   )٢(
رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي ) ٣(

 .)٣١١ (١/٢٣٤ ))صحيح البخاري
 .»األنصاري املديني«: , وفيه»البخاريرجال صحيح «ليست اللفظة يف ) ٤(

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٥(

 .»رجال صحيح البخاري«جاء قول عمرو وابن نمري قبل قول الواقدي يف  )٦(

 
 
 

ـــه يف رجـــال[ ترمجت
خـــاريصـــحيح الب
 ]للكالباذي

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤١٠

  )*(ب بن خارجةعَص بن مةُجَخارِ
َ الرسُّاساينَرُ اخلُّيِعَبُّاج الضَّأبو احلج ّيسْخَّ ِ 

 ;انَنِد بن سْرُ وب,ّزاعيْوَ واأل,ة بن عبد اهللاَقَل وسمع بدمشق صدَحَر
 ;ّيصْمِ بن يزيد احلَرْوَ ثَصْمِوبح

ة َّرُيل بن قِوْيَ وح)١(دالخيل بن َقُ وع,انَدْرَ وموسى بن و, بن يزيدَسُوبمرص يون
 ;يلِوْيَبن عبد الرمحن بن حا

 ,ْنيَّيِرَمُ وعبد اهللا الع,بيد اهللاُ وع,مَ وزيد بن أسل,يل بن أيب صالحَهُاز سَجِوباحل
 ,يجَرُ جَ وابن, وحممد بن عمرو,هيلُ وعبد املجيد بن س,الء بن عبد الرمحنَوالع

 ;ارَسَ بن ياءَطَ وعبد اهللا بن ع, وموسى بن عبيدة,ةَبْقُوموسى بن ع
 ,ّ وحممد بن السائب الكلبي,بيدُ بن عَسُ ويون,اجَّ بن احلجَعبةُوبالعراق ش

 واهليثم بن ,بريُّ الزِ آلَمانَرْهَو بن دينار قَ وأبا حييى عمر,امميَ بن عبد اهللا اليَمَضْهَوج
َّمج  ني بن عبدَصُ وح,مريُ امللك بن عَ وعبد,اينَتيْخَّ السَ وأيوب, واألعمش,)٢(زاَ

 ,امَدِ بن كَرَعْسِ وم,يفةِنَ وأبا ح,مَسْقِ مَ بنَريةِغُ وم, وإسامعيل بن أيب خالد,الرمحن
                                           

, التاريخ الكبري للبخاري ٤٦٨, املعارف البن قتيبة ٩/٣٧٥ ري البن سعدكتاب الطبقات الكب )*(
, الثقات البن حبان ٢/٤٤٥ اليبْوَّ, الكنى واألسامء للد٣/٣٧٥, اجلرح والتعديل, ٣/٢٠٥
, الكامل البن )٤٤٦( رقم ٢/٢٥ , الضعفاء للعقييل١٩٩, مشاهري علامء األمصار ٨/٢٣٣

, سري ٨/١٦, هتذيب الكامل للمزي )البالوجي (٢/٥٧ , األنساب للسمعاين٣/٩٢٢ عدي
, غاية النهاية يف ١/٦٢٥, ميزان االعتدال ٦/٣٢٢ , تاريخ اإلسالم٧/٣٢٦أعالم النبالء 
, تقريب ١/٥١٢ , هتذيب التهذيب١٣/٢٤٢ , الوايف بالوفيات١/٢٦٨ طبقات القراء

 .٢٢٤التهذيب 
 .ومصادر الرتمجة) ب, د(صحيف, واملثبت من , وهو تبدون نقطة عىل الباء ))بخالة ((): س(يف   )١(

, وتاريخ اإلسالم ١/٢٥٩ واملثبت من تبصري املنتبه , ))محاز((): دب, ( ويف  ))محاد ((): س(يف   )٢(
٤/٥٣٥. 

 
 
 
 

 ]رحلته وشيوخه[
 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 
 
رؤيته واثلة يـرشب[

 ]ّالفقاع
 
 



َمصعب بن خارجةخارجة بن  ُ 

 

٤١١

 بن َ وخالد]ب/٢٩١[, ّيِدْهَ الرمحن بن مَ وعبد,نْوَ عَ اهللا بنَ وعبد,انَّ بن حسَوهشام
 ;اءَّران احلذْهِم

 . خارجةَ بنِبَصعُ م)١(اسان أباَرُوبخ
 , وعثامن بن عمر,يعِكَ وو,اءَّلواحد بن واصل احلذ اُبيدة عبدُ عنه أبو عٰوَر

ّاليسَيَّوأبو داود الط  ,اينَّرَ وحممد بن سلمة احل,يلَدُ بن بُيثِغُ ومه,دويْبَ وأمحد بن ع,ِ
َيى بن الرضوحي  بن ُجاعُ شٍ وأبو بدر,ارَّوَ بن سُةَابَبَ وش,)٢(ملام بن سْلَ وس,ازيَّيس الرُّ

 وسعيد بن ,ّيِرْوَّ الثُ وسفيان,ّيِخْلَوب البُّف بن أيَ وخل,بيد اهللا بن موسىُ وع,الوليد
 وعيسى بن موسى , اهللا بن املباركُ وعبد,ّيِرُكْشَ وزيد بن صالح الي,اءَّيزيد الفر
ّيلْكُاب العَبُ وزيد بن احل,َنيْعَ وإبراهيم بن أ,عنجار  وبرش بن , وسهل بن خارجة,ِ

 وحفص بن عبد اهللا ,فص بن عبد الرمحن وح, وحييى بن حييى,يزيد بن أيب األزهر
 . سواهمٌ ومجاعة,ّيِدْبَيب العِبَاب بن حَّ الوهُ وعبد,ميَلُّالس

ْ أنا أبو عمرو بن مح,رييِحَ أنا أبو عثامن الب,ّديِّيَّأخربنا أبو حممد الس  أنا احلسن بن ,دانَ
 , عن أيب هريرة, عن أيب صالح,ادَنِّ عن أيب الز, عن عباد بن كثري, نا خارجة, نا يزيد بن صالح,)٣(سفيان

 ُربَّ الصُلِنزَ وي,نةوؤَ من السامء عىل قدر املُعونةَ املُلِنزَت((:  قال رسول اهللا َّأن
 .))يبةِصُ املِرْدَعىل ق

 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 : قال)٥(هدويْبَ نا أمحد بن ع,ّزيَوْرَ نا أمحد بن عبد املؤمن امل,ائنيَدَبن عيل امل نا أمحد ,)٤(ّيِدَبن عا

 : يقولَ خارجةُسمعت

                                           
 . ))أباه ((): د(يف   )١(
 ).ب(, واملثبت من  ))سامل بن سامل(( :)د(ويف  ))سالمسامل بن  ((): س(يف   )٢(
 ٣٠٣ ت( سفيان بن عامر بن عبد العزيز أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي  هو احلسن بن)٣(

 .٦٠٦, ١/٦٠٥انظر موارد ابن عساكر .  , وهو مفقوديف كتابه املسند, وهذا إسناده )هـ

 .٣/٩٢٢ يف الكامل يف الضعفاء البن عدي  )٤(
 . وهو تصحيف ))عبد ربه((: يف الكامل) ٥(

 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روايته للحديث عن[
 ]أيب هريرة

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤١٢

َ رشُ وهو صاحبِّيِرْهُّ عىل الزُمتِدَق ب ِكَ ر)١(هُ فرأيت: قال; بني مروانِ لبعضٍطُ
 اهللا ذا َحَّبَ ق:ُ قلت: قال,)٢(اتَوبُ كْرَ الكافُمِهيِ ويف أيد,ُ الناسِهْيَ وبني يد,ةَبْرَ حِهِويف يد
 ُ فسمعت,سُ عىل يونُمتِدَ فق)٣(ُمتِدَ ثم ن, منهْعَ ومل أسمُ فانرصفت: قال.مـِمن عال

 .يِرْهُّمنه عن الز
 زاد − ينَّالِ أنا أبو طاهر الباق: قاال,ييلِ الكِّزِ وأبو الع, أبو الربكات األنامطي)٤(أخربنا

 أنا , أنا أبو احلسني األهوازي, أنا أبو احلسني األصبهاين:−  الون قاْريَالفضل بن خ  وأبو:األنامطي
 :)٦(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ,)٥(هوازيَأبو حفص األ

 .بَصعُخارجة بن م: اسانَرُمن أهل خ ِ الثالثةِيف الطبقة
  أنا أمحد بن حممد, أنا احلسن بن حممده,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع

 :)٧( نا حممد بن سعد قال,بيدُ أنا أبو بكر حممد بن ع,بن عمرا
َصعب الرسُ خارجة بن م:اسانَرُ خِثني من أهلِّ الفقهاء واملحدِيف تسمية ّيسْخَّ ِ. 

 ,أخربنا أبو الغنائم حممد بن عيل يف كتابه
 −د بن عيل  وحمم,ارَّ واملبارك بن عبد اجلب, أنا أمحد بن احلسن,ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص

 أنا ,انَدْبَ أنا أمحد بن ع:−   وأبو احلسني األصبهاين قاال: زاد أمحد−  أنا أبو أمحد: قالوا– واللفظ له
 ,)٨( أنا حممد بن إسامعيل,حممد بن سهل

                                           
 .راجعه ))حييى ((ة زاد الكامل هنا كلم  )١(

لعلها :  يف معناها)٩٤ص(  سمط الآليلامليمني يف الذيل عىلقال   كلمة فارسية,: الكافر كوبات)٢(
. خذوهم: وحني قتل أبو العباس السفاح بني أمية قال. اهـ.  رؤوس الكفارُّد التي تشقَمَالع

ِكوبات, فأمهدوا فأخذهتم اخلراسانية بالكافر  .)٤/٣٤٦األغاين  (.ُ
 .))نعشت((: يف الكامل) ٣(

 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوقها يف ) ٤(
 ).د( ليس يف  ))أنا أبو حفص األهوازي ((: قوله  )٥(
 .٣٢٣ طبقات خليفة  )٦(

ً, وقد أورده أيضا يف ٣/١٦٣٨ انظر موارد ابن عساكر , وهذا إسناده الطبقات الصغرييف  )٧(
 .٩/٣٧٥الطبقات الكبري 

 ٣/٢٠٥للبخاري التاريخ الكبري ) ٨(

سبب إعراضه عـن[
 ]رواية الزهري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هــــو مـــن فقهـــاء[

خراســان عنــد ابـــن
 ]سعد يف الطبقات

 
 
 
 

 



َمصعب بن خارجةخارجة بن  ُ 

 

٤١٣

 أنا أبو ,ّيِخْلَ وحدثني أبو عبد اهللا الب, أنا أبو بكر اخلطيب,ح وأخربنا أبو القاسم الواسطي
 :قاال, سني بن هريسةمنصور حممد بن احل

 نا حممد بن , أنا أبو يعىل محزة بن حممد بن عيل بن هاشم,أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب
 :)١( نا حممد بن إسامعيل قال,إبراهيم بن شعيب
 ُهَكَرَ ت, عن زيد بن أسلم,اساينَرُاج اخلَّ أبو احلج,ّيِعَبُّب الضَصعُ بن مُخارجة

 وال يعرف صحيح ,]ُوغياث ذهب حديثه [, بن إبراهيمِن غياث عُسِّلَدُ وكان ي,يعِكَو
 .هِه من غريِحديث

 أنا أبو ,ّيِمْهَّ أنا أبو القاسم الس,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :خاريُ قال الب: يقولٍ محادَ ابنُ سمعت:)٢(ي قالِدَأمحد بن ع

 .يعِكَكه وَرَ ت, عن زيد بن أسلم,ّاساينَرُ اخلُّيِعَبُلضا(*اج َّو احلجبب أَصعُ بن مُخارجة
 , بن أسلمَ سمع أباه وزيد)٣(*)اجَّب أبو احلجَصعُ بن مُ خارجة:ه عنهُوقال غري

 .يعِكَ املبارك ووُكه ابنَرَ ت,ّيِعَبُّوهو الض
ْ أنا أبو سعيد بن مح, أنا أبو بكر بن خلف,)٤(اينَّقَّ أبو بكر الش]أ/٢٩٢[ أخربنا  ُّيِّكَ أنا م,دونَ

 :)٥(اج يقولَّ بن احلجَمِسلُ مُ سمعت:ان قالَدْبَبن عا
 أيب ِ عن داود بن أيب هند وابن,ّيِعَبُّالض(*ب َصعُ بن مُخارجة] َّأبو احلجاج[

 . وأبو عاصم,يعِكَ وو, عنه عثامن بن عمرٰوَ ر.وبةُرَع
 أنا أبو أمحد ,)٦(, أنا أبو بكر أنا أبو بكر,اينذَمَكتب إيل أبو جعفر اهل

                                           
 ., وما سيأيت بني احلارصتني منه)١٠٨( رقم ٤١  للبخاري الصغريالضعفاء  )١(
 .٣/٩٢٢ يف ضعفاء الرجال البن عدي الكامل  )٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٣(

 .)٢ ( ح١٥ويقال بكرس الشني, انظر يف ضبطه ص  )٤(

 .منه, وما بني معقوفني ١٠٥الكنى واألسامء ملسلم   )٥(
, والثاين هو ّ حممد بن حم, واألول هو أبو بكر الصفار)س(الثانية من  ))أيب بكر((سقطت كنية   )٦(

ً سندا مماثال يف املجلدة انظر. أمحد بن عيل بن منجويه  .٣/١٧٧٩, وموارد ابن عساكر٥٧/٤٢ً

 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الصغري للبخاري
 
 
 
 
ــن[ ــد اب ــه عن جترحي

 ]عدي يف الكامل
 
 
 
 
ترمجتـه يف الكنـــى[

 ]واألسامء ملسلم



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤١٤

 :)١(قال
َ الرس)٢(*)ّيِعَبُّب الضَصعُ بن مُةَجِاج خارَّأبو احلج ّيسْخَّ  , عن زيد بن أسلم,ِ
 عن ٰوَ ر. وعثامن بن عمرو,يعِكَ عنه وٰوَ ر. احلديثُوكْرتَ م,روبةَوسعيد بن أيب ع

 .اً حمفوظَ كانْ إن, عنه,ّالثوري
 أخربين حممد بن ,)٣( أنا أبو عبد اهللا احلافظ,قيَهْيَر الب أنا أبو بك,رييَشُأنبأنا أبو نرص بن الق
 : حدثني أيب قال, نا حممد بن عبد الوهاب, نا أيب,احلسن بن احلسني بن منصور

 .لُ ال يأكْنَي عىل مِرْزَ وكان ي; احلديثَم أصحابِطعُب يَصعُ بن مُكان خارجة
 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 : قال حييى بن حييى, نا البخاريي, نا اجلنيد,)٤(ّيِدَبن عا
 ,هُب حديثَهَ وغياث ذ,ياث بن إبراهيمِ غ)٥( عنُسِّلَدُب يَصعُ بن مُكان خارجة

 .هِه من غريِوال يعرف صحيح حديث
 أنا أبو نرص حممد ,)٦(افظبو عبد اهللا احل أنا أ, أنا أبو بكر البيهقي,رييَشُ بن القْرصَأنبأنا أبو ن

 :اج يقولَّ بن احلجَسلمُ مُ سمعت:مة قالَلَ نا أمحد بن س,ميَدَبن عمر األا
نا َ عندُ خارجة:ب فقالَصعُم ِ بنَئل عن خارجةُ حييى بن حييى وسُسمعت

نا ْفَا قد عرَّنُا كَّ فإن,ثا عن غيُسِّلَدُ ما يَّ إالِهِر من حديثَنكُ يْنُكَ ومل ي, احلديثُمستقيم
 .ض لهِعرن  فال,تلك األحاديث

                                           
ُطبع املوجود . يف كتابه األسامي والكنى, وهذا إسناده ) هـ٣٧٨ت  (هو حممد بن حممد احلاكم  )١(

. وليس بني يديهـ ١٤١١ بن حممد الدخيل, املدينة املنورة, عام منه يف جزء بتحقيق يوسف
 .١٧٧٩, ٣/١٧٧٨وانظر موارد ابن عساكر 

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٢(

 وهو ,))تاريخ نيسابور((يف كتابه )  هـ٤٠٥ت (هو حممد بن عبد اهللا بن حممد أبو عبد اهللا احلاكم   )٣(
 .٢٠٥−١/٢٠٣مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 .٣/٩٢٢ الكامل يف الضعفاء البن عدي  )٤(

 . ))يدلس عىل((: يف الكامل) ٥(

, ٣/٣٧٥ً ونقل اخلرب عن مسلم أيضا ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل .يف كتابه تاريخ نيسابور) ٦(
٣٧٦. 

 
ترمجته يف األسـامي[

 ] عند احلاكموالكنى
 
 
 
خــربه عنــد احلــاكم[

 ]يف تاريخ نيسابور
 
 
 
 
 
 
 ]رأي مسلم فيه[
 
 



َمصعب بن خارجةخارجة بن  ُ 

 

٤١٥

 بن حممد بن َّ عيلُ سمعت: أبا أمحد احلافظ يقولُ سمعت:)١( وأنا أبو عبد اهللا احلافظ قال:قال
 : احلسني بن حممد بن زياد يقولُ سمعت:سختويه يقول

 ُ حديثركُتدري مل تَ أ:يلَذُر إسامعيل بن إبراهيم بن معمر اهلَمْعَقال يل أبو م
 ِأيَّ الرُ ولكن كان أصحاب, ال: قال. أو كام قلت,هِ رأيِكانَمـِ ل: فقلت?خارجة

 عن , أيب زيادِ بنَ عن يزيدَ فجعلوا هلا أسانيد, أيب حنيفةِ من مسائلَدوا إىل مسائلَمَع
 . هباُثِّ فكان حيد,تبهُ فوضعوها يف ك, عن ابن عباس,جماهد

ص بن َوْحَ أنا األ, أنا أبو بكر,الءَ أنا أبو الع,أنا أبو الفضل , أبو الربكات األنامطي)٢(أخربنا
 : قال أبو زكريا:)٣( أنا أيب قال,لَّاملفض

 .ب ليس بثقةَصعُخارجة بن م
 : قال أبو زكريا:)٥( نا أيب قال,حوصَ أنا أبو األ, أنا أبو بكر, أنا أبو العالء,ارَدْنُ وأنا ثابت بن ب:)٤(قال

 .خارجة بن مصعب ضعيف
 أنا أمحد بن , أنا يوسف بن رباح بن عيل, أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات

ني قال ِعَ عن حييى بن م,)٦( نا معاوية بن صالح, نا أبو برش حممد بن أمحد بن محاد,حممد بن إسامعيل
 :اسانَرُ خِ أهلِيف تسمية

َب الرسَصعُخارجة بن م ّيسْخَّ  . ضعيفِ
 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,م بن السمرقنديأخربنا أبو القاس

 : عن حييى قال, نا معاوية, أنا ابن محاد,)٧(بن عديا

                                           
 .يف املصدر السابق) ١(
 . ))ملحق ((مة كل) ب(فوق اللفظة يف   )٢(
انظر موارد ابن . , وهو مفقود))التاريخ ((يف كتابه )  هـ٢٥٦ت (َّهو املفضل بن غسان الغاليب  )٣(

 .٣/١٦٩٦عساكر 
 ., وابن عساكر يروي تاريخ املفضل بكال اإلسنادين يف اإلسناد السابقلربكاتيعني أبا ا ) ٤(
 .يف كتابه التاريخ كام يف اإلسناد السابق) ٥(
.  وهو مفقود, وهذا إسناده,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني« كتابه يف )٦(

 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 
 .٣/٩٢٢ البن عدي الكامل يف الضعفاء  )٧(

 
 
 
 
 
 
 
 
جترحيه عند الغـاليب[

 ]هيف تارخي
 
 
 
 
 
وعنـد معاويـة بـن[

 ]صالح
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤١٦

َ وهو رس.ء ليس بيش:ًةَّوقال مر .ب ليس بثقةَصعُن مخارجة ب ّيسْخَ ِ. 
 : قال عن حييى, نا عباس, نا ابن أيب بكر,)١( وأنا أبو أمحد:قال

َ وهو رس.ء وليس بيش,ابَّصعب كذُن مخارجة ب ّيسْخَ ِ. 
 أنا أبو احلسن عيل , أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك بن عيل,يه بن طاهرِجَأخربنا أبو بكر و

 أنا أبو العباس : قااله,الرمحن بن حممد بن أمحد بن بالوي وأبو حممد عبد ,بن حممد بن عيل بن احلسنيا
 :)٢( سمعت حييى يقول:د يقول سمعت العباس بن حمم:األصم قال

 .ءب ليس هو بيشَصعُ بن مُخارجة
 حييى ُ سمعت:ا يقولً سمعت عباس: نا أبو العباس قال, أنا أبو احلسن, وأنا أبو صالح:)٣(قال

 :)٤(يقول
 .ب ليس بثقةَصعُ بن م]ب/٢٩٢[ ُخارجة

 :)٥( حييى يقولُ سمعت: آخرٍوقال يف موضع
َ رس وهوء,ب ليس بيشَصعُ بن مُخارجة ّيسْخَ ِ. 

 : أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم قال, أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو القاسم الواسطي
 :)٦( يقولَّيِمِ عثامن بن سعيد الدارُ سمعت:دوس يقولْبَسمعت أبا احلسن أمحد بن حممد بن ع

 .ء ليس بيش:ب فقالَصعُ مِ بنَني عن خارجةِعَ حييى ين مُتألوس
 أنا أبو حممد ,ّوريُيُّ عن أيب احلسني بن الط,أيب الفتح نرص اهللا بن حممد الفقيه عىل ُقرأت

نيد ُ إبراهيم بن اجلُ سمعت: أنا حممد بن القاسم بن جعفر قاله,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,اجلوهري
 :)٧(قال

                                           
 .املصدر السابق) ١(

 .٣/٢٥٣, و)١١٨٨( رقم ٢/١٤٢ هو حييى بن معني يف كتابه التاريخ ) ٢(

  . طاهر يف اإلسناد السابقيعني أبا بكر وجيه بن  )٣(

 .٣/٣٥٦, و)١٧٢٦( رقم ٢/١٤٢ التاريخ ليحيى بن معني  )٤(
 .٣/٤١٩, و)٢٠٤٩( رقم ٢/١٤٢ التاريخ ليحيى بن معني ) ٥(
 ).٣٠٩( رقم ١٠٦ تاريخ عثامن بن سعيد الدارمي  )٦(

 ).٢٥٠ (٣٣٥سؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني   )٧(

ــن[ ــد اب ــه عن جترحي
 ]عدي يف الكامل

 
 
 
 
 ]وعند ابن معني[
 
 

 
 
 
 
 

 
دارمي يفـوعنــد الــ[

 ]تارخيه
 
 



َمصعب بن خارجةخارجة بن  ُ 

 

٤١٧

 .)١ (ء ال ليس بيش: قال?بَصعُ بن مُ فخارجة:يى ليحُقلت
ّن حييى بن احلسن, عن أيب متام عيل بن حممد, عن أيب عمر بن حيويه, قرأنا عىل أيب عبد اهللا ب(* َ

َأنا حممد بن القاسم بن جعفر, نا ابن أيب خيثمة قال ْ  :ُسمعت حييى بن  معني يقول: )٢(َ
 .هذا هو خراساين, )٣(*)ب ليس بيشءَصعُخارجة بن م

 أنا أبو , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا أبو القاسم بن م,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 ,)٥( حدثني, نا ابن محاد,)٤(ّيِدَأمحد بن ع

 أنا يوسف بن ,يقيِتَ أنا أبو احلسن الع, أنا أبو بكر الشامي, أبو الربكات األنامطي)٦(وأخربنا
 : نا عبد اهللا بن أمحد قال,)٧(ييلَقُ نا أبو جعفر الع,أمحد

 ,)٨( زاد ابن محاد من احلديث.اً شيئبَصعُ مِ بنَ عن خارجةَاين أيب أن أكتبَهن
 ,ً أنا محد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا عبد الرمحن بن م,لَّهني به أبو عبد اهللا اخلالَ ما شافِيف نسخة
 أنا عيل ,)٩(أنا عبد الرمحن بن أيب حاتم:  أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا أبو طاهر بن س:ح قال

 :األثرم قال  أناَّ فيام كتب إيل,بن أيب طاهرا
 :ب فقالَصعُ مِ بنَئل عن خارجةُ أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل وسُسمعت

 .هُ حديثُبَكتُيال

                                           
, وهي عبارة مقحمة ليست يف » يقولسمعت حييى بن معني«الثالث   النسخيفقبل هذه الفقرة   )١(

 .»ال«سؤاالت ابن اجلنيد, وليس فيه لفظ 
 انظر.  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة  )٢(

 .)٨ ( ح٦ما سبق ص

 ).س(ما بينهام سقط من   )٣(
 .٣/٩٢٢بن عدي الكامل يف الضعفاء ال )٤(

 .ُيرويه ابن عدي والعقييل عن عبد اهللاُيعني عبد ا هللا بن أمحد اآليت يف سند العقييل, والنص نفسه  )٥(

 . ))ملحق ((): ب(فوقها يف  ) ٦(
 .٢/٢٦ ُالضعفاء الكبري للعقييل  )٧(
 . ))إىل ((كلمة ) ب(فوقها يف   )٨(
 .٣/٣٧٦ اجلرح والتعديل  )٩(

جترحيه يف سـؤاالت[
 ]ابن اجلنيد

 
ــــن أيب[  ــــد اب وعن

 ]خيثمة يف تارخيه
 
 
 
 
وعنـــد العقـــييل يف[

 ]الضعفاء الكبري
 
 
 
وعند ابن أيب حـاتم[

 ]يف اجلرح والتعديل
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٤١٨

 :)١(قال وسمعت أيب يقول
 . بهُّجَتُه وال حيُب حديثَكتُ ي, ليس بقوي,ب احلديثِرَطْضُب مَصعُ بن مُخارجة

 .بِكذ الَّلَه حمُّلَ مل يكن حم,ّيِجْنَّ مسلم بن خالد الزُمثل
 نا أمحد بن ,ًان إجازةَّ أنا أبو نرص بن اجلب,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أنبانا أبو حممد بن األكفاين

 :)٣( قال)٢(ُّييلِبُدْرَ أنا سعيد بن عمرو األ,مْجَّ نا أمحد بن طاهر بن الن,ّجيَانَيَالقاسم امل
 )٤( ...كان حديثه :ح وجهه وقالَلَ فك.بَصعُ خارجة بن م:عةْرُ أليب زُقلت
ْ أنا سعيد الرب, أنا أمحد بن طاهر,ً وأنا أمحد بن القاسم إجازة:)٥(قال ة قال َعْرُ عن أيب ز,)٦(عيَدَ

 :)٧(م فيه من املحدثنيَيف أسامي الضعفاء ومن تكل
 .راساينُاج خَّب أبو احلجَصعُخارجة بن م

 أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,هريْوَ عن أيب حممد اجل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت
 :)٨( نا حممد بن سعد قال,مْهَسني بن الفُ نا احل,معروف

َب الرسَصعُ بن مُخارجة ّيسْخَّ َه فرتَ حديثُ الناسٰىَقَّ ات,ِ  .كوهَ
 أنا أبو هاشم ,اب بن جعفرَّ أنا عبد الوه, نا عبد العزيز بن أمحد,أنبأنا أبو حممد بن األكفاين

 نا أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب , أنا أبو بكر القاسم بن عيسى,دَ بن عبد الصمعبد اجلبار

                                           
 .٣/٣٧٦ ديلاجلرح والتع  )١(
وإنام ذكروا الربدعي . ًكذا يف النسخ الثالث, ومل أجد أحدا ممن ترمجوا له ذكر هذه النسبة) ٢(

 .هاترجم له يف حرف السني, ومل يذكرحتى املؤلف . واألزدي

 .٤٧٠, ٤٦٩ وأجوبته عىل أسئلة الربدعي  أليب زرعة الرازييف كتاب الضعفاء) ٣(

النص  و.حرف هـ يعني انتهى) د( ويف ,)س( بمقدارها يف بياض و,)ب (كلمة غري واضحة يف  )٤(
قال . ))(...)حديثه : خارجة بن مصعب? قال: قلت((:  أليب زرعة الرازي هكذايف الضعفاء

 .هذه الكلمة مل أهتد إىل قراءهتا: حمققه

 .يعني أبا نرص بن اجلبان يف اإلسناد السابق )٥(

 ).٤( ح  ٢٣٨ص ))الربدعي((انظر ما مىض يف ضبط ) ٦(

 .٦١٤أليب زرعة الرازي ِّ أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من املحدثني :أو ,الضعفاء يف كتاب )٧(

 .٩/٣٧٥  البن سعدكتاب الطبقات الكبري  )٨(

 
 
 
 
 

جترحيه عند الـرازي[
 ]يف الضعفاء

 
 
 
 
 
وعند ابـن سـعد يف[

 ]الطبقات الكبري
 
 
 



َمصعب بن خارجةخارجة بن  ُ 

 

٤١٩

 :)١(وزجاين قالُاجل
 . باإلرجاءٰىَرمُ كان ي,ّيِعَبُّب الضَصعُخارجة بن م

 أنا أبو حممد , الفضل هبة اهللا, أنا حممد بن أنا حممد بن,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 ,)٢(ب بن سفيان نا يعقو,عبد اهللا بن جعفر

 .فوهنمِّعَضُنا يَ أصحابُ أسمعُوكنت:  عنهمِب يف الروايةَرغُقال يف باب من ي
َب الرسَصعُ بن مُ منهم خارجةًفذكر مجاعة ّيسْخَّ ِ. 
 أنا , أنا عبد اهللا بن سعيد]أ/٢٩٣[,  عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت

 :)٣( أخربين أيب قال,م بن أيب عبد الرمحن أخربين عبد الكري,يب بن عبد اهللاِصَاخل
َ رسٌّاساينَرُب خَصعُ بن مُاج خارجةَّأبو احلج ٌّيسْخَ  . ضعيفِ

 أنا سهل بن برش أنا عيل بن : قاال, وأبو يعىل محزة بن عيل, أبو احلسن عيل بن املسلم)٤(أخربنا
 :)٥(ائي قالَسَّ أنا عبد الرمحن الن,يقِشَ أنا احلسن بن ر,لَّالَري بن أمحد اخلِنُم

 . احلديثُوكْرتَ م,ٌّب خراساينَصعُخارجة بن م
 ,يفِظَأ بن نَشَنا رأ ,باركُ عن أيب عبد اهللا حممد بن عيل بن امل,انَدْبَقرأت عىل أيب القاسم بن ع

 :)٦( نا عبد الرمحن بن يوسف قال, أنا حممد بن حممد بن داود,ّويسُسَرَّأنا أبو الفتح الط
 . احلديثُوكْرتَو مْرَن أهل مب مَصعُخارجة بن م

َ وهو رس,كذا قال ّيسْخَ ِ. 

                                           
 ).٣٨٧( رقم ٢٠٩ يف كتاب أحوال الرجال) ١(

 .٣٧ و٣/٣٤ املعرفة والتاريخ  )٢(

, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه ) هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب   )٣(
 ).١( حاشية ١٦سبق ص

 ).د(سقطت اللفظة من   )٤(
 ).١٧٤( رقم ٣٧يف كتابه الضعفاء واملرتوكني   )٥(

هو عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش, يف  كتابه التاريخ, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن   )٦(
 .٣/١٧١٨عساكر 

 
جتريــــــحه عنــــد[

اجلوزجاين يف أحوال
 ]الرجال

 

ــسوي يف[ ــد الف وعن
 ]املعرفة والتاريخ

 
 
 

ــسائي يف[ ــد الن وعن
 ]األسامء والكنى

 
 
وعنده يف الـضعفاء[

 ]واملرتوكني
 

 
وعنـد ابــن خــراش[

 ]يف كتابه التاريخ
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٢٠

 أنا عبد ,ويفُّ عن أيب سعيد حممد بن عيل بن حممد الص,هُريي وغريَشُر بن القَّفَظُأنبأنا أبو امل
 :)١( قالّيِمَلُّالرمحن الس

 بن ّ وأخوه عيل, ضعيف: فقال,بَصعُ بن مَ عن خارجةَّيِنْطُقَارَّ الدُسألت
 .يفِعَب ضَصعُم

 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٢(بن عدي قالا

ث َّ وحد,يعِاطَقَد ومَسنُ فيها م)٣( وأصناف, كثريٌب له حديثَصعُ بن مُوخارجة
 يف َفَ خال وعندي أنه إذا.هُب حديثَكتُن يَّمـِ وهو م,اسانَرُ خُ وأهل, العراقُعنه أهل

ن َّمـِ مُ البالءُا فيكونًرَنكُا مً حديثٰوَ وإذا ر,دَّمَتعَط وال يَغلَه يَّن فإنْتَاإلسناد أو يف امل
 .د الكذبَّن يتعمَّمـِا وليس هو مً فيكون ضعيف, عنهٰوَر

اهللا  أنا أبو عبد ,قيَهْيَ أنا أبو بكر الب,نِازَوَأنبأنا أبو نرص عبد الرحيم بن عبد الكريم بن ه
َب الرسَصعُ نا أمحد بن حممد بن م,ّيِارَّيَّ أخربين أبو العباس الس,)٤(احلافظ ّيسْخَّ ب بن َصعُ نا م,ِ
 :جة قالِخار

 وهو , وستني ومئةٍ ثامنَ سنة,ةَدْعَمعة يف ذي القُ اجلَب يومَصعُ بن مُ خارجةِّويفُت
 . وتسعني سنةٍ ثامنُابن

*     *     * 
 

                                           
 )١١٩( رقم ١٠تابه سؤاالت أيب عبد  الرمحن السلمي للدارقطني يف اجلرح والتعديل يف ك) ١(

انظر موارد ابن عساكر و .وليس الكتاب بني يدي, وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية
٣/١٧٤٨. 

 .٣/٩٢٧ الكامل البن عدي  )٢(
 .اً تصحيفأظنه و))أضاف((: يف الكامل) ٣(

, وهو مفقود, انظر ))تاريخ نيسابور(( بن حممد أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه هو حممد بن عبد اهللا  )٤(
 .٢٠٥−١/٢٠٣موارد ابن عساكر 

 
 

جترحيه عند السلمي[
 ]يف  سؤاالته

 
 
ــق[ ــه يف التوثي درجت

ــدي يف ــن ع ــد اب عن
 ]الكامل

 

 
 
 
وفاتـه عنـدأريخ ـت[

اكم يف تـــاريخـاحلـــ
 ]نيسابور

 
 



ِخالد بن أسيد بن أيب العيص ِ َ ٤٢١

  ذكر من امسه خالد
  )*(ةمييص بن أُيد بن أبي العِـــسِخالد بن أَ

ّيصُاف بن قَنَ مِابن عبد شمس بن عبد ّ األموي القريشَ ِ َ ُ 
 . رو عنه ابنه عبد الرمحن.له صحبة

 . خالد بدمشقُةَبْحَسب إليه رُ إنه هو الذي ن:قيل
 أنا ,)١(هَدْنَنا أبو عبد اهللا بن م أ, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 نا حممد بن عمر , نا حممد بن زكريا البرصي: قاال, وحممد بن أيب حممد,احلسن بن حممد بن إسحاق
عبد   عن,ةَدْعَ عن حييى بن ج,)٢( عن عمرو بن دينار,انـَّ نا أشعث بن سعيد أبو الربيع السم,وميُّالر

 ,)٣( عن أبيه,يدِسَبن أخالد الرمحن 
 .ىَنِ إىل مَاحَ رَنيِ حَّلَهَ أ َّ النبيَّنأ

يد ِسَ وخالد بن أ, هبذا اإلسنادَّف إالَعرُ ال ي, غريبٌ وهذا حديث:هَدْنَ مُقال ابن
 .ازَجِه يف أهل احلُادَدِ ع,يدِسَاب بن أَّموي أخو عتُاأل

 )٤(ناعروفام املـَّ واحلمَ الدارَّ أن,همِسانيدَ عن أشياخه بأ,ازيَّسني الرُذكر أبو احل

                                           
, ١٨٧ , نسب قريش للمصعب٨/٨ و٦/٣٥ ترمجته يف كتاب الطبقات الكبري البن سعد )*(

 , مجهرة أنساب العرب البن حزم٣/١٠٠ الثقات البن حبان ,٢٨٣بة , املعارف البن قتي١٨٨
, أسد ٢/٤٣١  االستيعاب البن عبد الرب,٢/٢٠٠ُ معرفة الصحابة أليب نعيم ,١١٤, ١١٣
 .١١٠, تعجيل املنفعة ٢/٢٢٥, اإلصابة ١٣/٢٤٦ , الوايف بالوفيات٢/٨٩ الغابة

َملحمد بن إسحاق بن منده  »ةمعرفة الصحاب« )١( ْ مفقود, انظر ما سبق  , وهو كتاب ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( حاشية ١٣ص

 . ))دنري ((): د(يف  ) ٢(
 .ُّ والصواب ما أثبته,يفحتر, وهو  )) أسيد عن أبيه عبد الرمحن بن خالد بنعن((: )ب, د, س(يف   )٣(

 .هبإسناده عن حممد بن زكريا, ب) ٢٤٧٥( رقم ٢/٢٠٠واحلديث أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة 
 . ))املعروفني ((: الوجه, و)ب, د, س(كذا يف  ) ٤(

 
 
 
 
 

ــــوجز[ ــــسبه وم ن
 ]ترمجته

 
 
 
 
 
 

روايته حلديث النبي[
يف احلج [ 

 



٤٢٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ِ شمس بن عبدِص بن أمية بن عبديِيد بن أيب العِسَ هو خالد بن أ, خالدِةَبْحَبخالد يف ر
 . مكة ُّ النبيُهَّيد الذي والِسَاب بن أَّ أخو عتٌّ وهو صحايب;افَنَم

 ,يدِسَ اهللا بن خالد بن أِ إىل خالد بن عبد)١ (اً ذلك منسوبَ يكونْ أنُهِشبُ وي,هكذا قيل
 . الوفاةُديمَيد قِسَ وخالد بن أ. واهللا أعلم,ه كان بدمشق مع عبد امللك بن مروانَّألن

 ابنا أيب عيل , وأبو عبد اهللا حييى, وأبو غالب أمحد,اءَّرَأخربنا أبو احلسني حممد بن حممد بن الف
 نا ,بن سليامن أنا أمحد , أنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن, أنا أبو جعفر حممد بن أمحد: قالوا,الفقيه
 :)٢(بري بن أيب بكر قالُّالز

 :ب بن عبد اهللا قالَصعُي مِّ حدثني عم,اًابَّا وعتًيص خالدِيد بن أيب العِسَ أَدَلَفو
: ه فقالِتَيْشِ يف مُفَيد يتقاذِسَ بن أِ نظر إىل خالد]ب/٢٩٣[  اهللا َ رسولَّزعموا أن

 .ةَّ بمكٌ خالدَ ومات.))اًرْخَ فُهْدِ زَّهمَّالل((
 أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل, بن عبد الباقي)٣(مدحمأخربنا أبو بكر 

 ,)٤( نا حممد بن سعد,مْهَسني بن الفُ نا احل,معروف
ة بن عبد شمس بن َّميُيص بن أِبن أيب الع(*خالد بن أسيد : قال يف الطبقة الرابعة

 . عبد شمسِ بنَ أيب عمرو بن أميةُت بن)٥(َٰوْرَه أُّمُ وأ;افَنَ مِعبد

                                           
  ., وهو تصحيف ))منسوب ((): ب, د, س ( النسخ الثالثيف )١(

 املطبوع بتحقيق حممود اخلرب يف مجهرة نسب قريشليس , وأبو بكر كنية أبيه, وَّ بكاربري بنُّالزهو  )٢(
 .١٨٨, ١٨٧جه املصعب يف نسب قريش  واخلرب أخر. ويبدو أنه يف القسم املفقود منه,حممد شاكر

 .وأسانيد مماثلة يف الكتاب) د(وهو تصحيف, واملثبت من » أمحد« ):ب, س(يف  )٣(

 .٦/٣٥ كتاب الطبقات الكبري) ٤(
, ٦/٣٥ كتاب الطبقات الكبري كام يف ))وأمه زينب((: , وهو خطأ والصواب)ب, س(كذا يف  )٥(

 ,١٨٧ونسب قريش للمصعب , ١/١٨٦كلبي , ومجهرة النسب البن ال١١طبقات خليفة و
, وأسد الغابة ٦/٣١٤ البن ماكوال اإلكاملحاشية و, )٦٥٢٢( رقم ٣/٧٢١ومستدرك احلاكم 

 حاشية  يف, إذ جاءاها كام جاءت يف الطبقات رواخلطأ الحتامل أن ابن عساكرُّ وأثبت .٢/٨٩
 ولعل هذا اخلطأ ناشئ .))وأمه أرو(( ):٣( حاشية ٨/٨ للطبقات الكبري )ل ( نسخةاملحقق من

 .ُ أم أسيد, وهي أرو بنت أسيد بن عالج, كام سيأيت يف خرب أيب أمحد العسكريّ جدتهعن

 
 
 
 
 
 
 
ـــرة[ ـــه يف مجه ترمجت

نسب قـريش للـزبري
 ]ابن بكار

 
 
ترمجته يف الطبقـات[

 ]بري البن سعدالك
 
 



ِخالد بن أسيد بن أيب العيص ِ َ ٤٢٣

ة َطْيَهم رُّمُ وأ, القاسمَّمُ وأ,ةَّميُ وأ, وأبا عثامن, اهللاَ عبد)١(*)يدِسَ بن أُد خالدَلَفو
ث بن احلارث بن حبيب بن احلارث بن ِيرَوُيد بن احلِسَ بن أِّاعيَزُبنت عبد اهللا بن خ

 .يفِقَم بن ثَشُيط بن جَطُمالك بن ح
 وكان يف . والبرصةَ بمكةٌبِقَ وعٌةَّ وله بقي, مكةِ فتحَيد يومِسَ بن أم خالدَسلَوأ
 ُهْدِ زَّاللهم((:  فقال اهللا ُ مكة نظر إليه رسولِ فتحَم يومَسلَ فلام أ, شديدٌيهِخالد ت

 . إىل اليومِهِ ذلك لفي ولدَّإن ف: قال.))اًيهِت
 .بِّيَبُ الصواب ح:وريُّقال أبو عبد اهللا حممد بن عيل الص

 . هباْلَ ومل يز;وأسلم بمكة:  آخر بعد قولهٍم يف موضعْهَ فُوزاد ابن
 أنا , أنا احلسن بن حممد بن يوسفه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع

 ,)٢( أنا حممد بن سعد, أنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد,أبو احلسن أمحد بن حممد بن عمر
 .ةَّميُيص بن أِيد بن أيب العِسَخالد بن أ: الصحابةقال فيمن نزل مكة من 

 نا ,لةَبَ نا أبو حامد بن ج,)٣(عيم احلافظُ أنا أبو ن: قاال,ادَّز وأبو عيل احلدِّأنبأنا أبو سعد املطر
 أمية بن خالد بن عبد )٤(]حممد بن [ بن بن معاوية بن عبد العزيز نا عبد العزيز,حممد بن إسحاق

 :يد قالِسَبن أاب َّالرمحن بن عت
 ِ يوم فتح قدم النبي ,هِّمُيد ألبيه وأِسَاب بن أَّيد وهو أخو عتِسَخالد بن أ

 .يدِسَ وقد مات خالد بن أ,مكة
 أنا أمحد بن حممد بن ,)٥( أنا أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 :)٦( أنا أبو أمحد العسكري قاله,ْيَوَجْنَز
                                           

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )١(

 , وقد أورد ابن سعد)١( حاشية ٦كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده انظر ما مىض صيف  ) ٢(
 .٨/٨اخلرب يف 

 .٢/٢٠٠الصحابة يف كتابه معرفة ) ٣(

 .٤٣/٢٦ما بني احلارصتني من معرفة الصحابة, ومن ترمجة عبد العزيز يف املجلدة ) ٤(

 . ))أنا أبو صادق بن أمحد بن جعفر ((): س(يف   )٥(
 .٣/٩٢٥  أليب أمحد العسكريِّتصحيفات املحدثني  )٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترمجته يف الطبقـات[
 ]الصغري البن سعد

 
 
 
 الصحابةويف معرفة[

 ]أليب نعيم



٤٢٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

يص بن ِ بن أيب العُيدِسَنهم أِ فم−  والياء ساكنة,السني مكسورة −يد ِسَا أَّفأم
 .يدِسَاب بن أَّ عتُهُ وابن,ج الثقفيَالِ بنت أسيد بن عَٰوْرَ أُهُّمُ أ; شمسِة بن عبدَّميُأ

 .لف يف إسالمهُ اخت,يدِسَوخالد بن أ
 ,رص البخاري عن عبد الرحيم بن أمحد بن ن,ّميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت

 أنا عبد , أنا أبو الفتح نرص بن إبراهيم,ح وحدثنا خايل أبو املعايل حممد بن حييى القايض
 :)١( قال]أنا عبد الغني بن سعيد[, الرحيم البخاري

 .حبةُيد هلام صِسَاب بن أَّتَ وأخوه ع,خالد بن أسيد
 :)٢( اهللا بن ماكوال قالِ عن عيل بن هبة,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 .يص بن أمية بن عبد شمس هلام صحبةِيد بن أيب العِسَاب وخالد ابنا أَّتَع

 .قد يوم الياممةُ أن خالد بن أسيد بن أيب العيص ف,)٣(ّيِادَيِّوذكر أبو حسان الز

خالد بن ببسيرز الع)*(  
ث بن ْيَيص بن رِغَس بن بْبَيعة بن عِطَبوع بن مازن بن احلارث بن قْرَمن بني ي

 .النْيَفان بن سعد بن قيس عَطَغ
 وأبو حممد ,مَّالَ بن سُبيد القاسمُكر أبو عَه الوليد بن عبد امللك دمشق فيام ذَّالَو

 .م األندليسْزَد بن حعيل بن أمح

                                           
 واخلرب ).١(حاشية  ٣٠٥ ص,)٣( حاشية ١٣٢ص :ة منهاد سابقيناسأما بني احلارصتني من   )١(

 .٣يف املؤتلف واملختلف لعبد الغني بن سعيد 

 .١/٥٨اإلكامل البن ماكوال   )٢(
 انظر موارد يف كتابه التاريخ, وهو مفقود)  هـ٢٤٣ت (هو احلسن بن عثامن بن محاد البغدادي ) ٣(

 .١/١٢٢ابن عساكر 

, األعالم ٢٥٠حزم , مجهرة أنساب العرب البن ١٣/١٩٤  يف أنساب األرشافله ذكر )*(
 .))خالد بن برد((: اموفيه .١٧٩, ٨/١٧٨

ضبط اسـم أبيـه يف[
ّتصحيفات املحدثني

 ]للعسكري
 
 
 
ــه يف املؤتلــف[ ترمجت

]واملختلـف لعبد الغني
 

ــنويف[ ــامل الب  اإلك
 ]ماكوال وتاريخ فقده

 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 



ْبرخالد بن   َمك, أبو العباسَ

 

٤٢٥

 :)١( وله يقول مساور بن قيس بن زهري بن جذيمةبيدُقال أبو ع
 ِ الوليـدَ عنـدً نـائاليِّرجت ٍزْرَ يف دار بـٍة أشـهرــثالث
 .هَخياطب ناقت

رمـخالد بن بك أبو العباسـ)*(  
 .لَّص بن سليامن اخلالْفَمة حَلَاح بعد أيب سَّفَّوزير أيب العباس الس

 : عن عبد احلميد بن حييى الكاتب حديث, عنه,د حييى بن خالِهِ عن ابنيوُر
 أنا ,ّاجيَجَّ أنا أبو الغنائم بن الد,يقَرُ وأبو منصور بن ز,جاع بن فارسُأنبأناه أبو غالب ش
 أبا الربيع ُسمعت, )٣(قدم علينا للحج ّيِوذُّ بن حممد بن عيل بن الشاه املر)٢(أبو نرص أمحد بن احلسن

َ يونس الرس]أ/٢٩٤[  عبيد اهللا بن حممد بنُ سمعت:حممد بن الفضل التاجر يقول َّيسْخَّ  : يقولِ
 حييى بن محاد سمعت:  أيب يقولُ سمعت:ي يقولِخْلَ اهللا بن أمحد بن حممود البعبد أبا القاسم ُسمعت

 ُ سمعت: أيب طاهر بن احلسني يقولُ سمعت: عبد اهللا بن طاهر يقولُ سمعت: يقول)٤(َّيِوَغَالب

                                           
املساور بن هند بن قيس بن زهري : وفيه.  مع بيتني آخرين٧/٢٢١ البيت يف أنساب األرشاف  )١(

 .بن جذيمة العبيسا

, الفخري يف اآلداب ٧/٣٠١٩  بغية الطلب,٨٧الوزراء و الكتاب : ترمجتهمن مصادر  )*(
 , تاريخ اإلسالم٧/٢٢٨, سري أعالم النبالء ٢٢٠, ٦/٢١٩ , وفيات األعيان١١٥ السلطانية

 , خزانة األدب للبغدادي٢/٢٩٣ , شذرات الذهب١٣/٢٤٧, الوايف بالوفيات ٤/٣٥٠
 .٢/٢٩٥, األعالم ٣/٣٢٢

, ومن ٥/١٤٧, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته يف تاريخ بغداد ))احلسني((: يف النسخ الثالث )٢(
 .٢/١٣٥, وطبقات احلنابلة ٦١/٢١٨ إسناد يف هذا الكتاب املجلدة

 ))من حديث أيب نرص أمحد بن احلسن بن حممد بن الشاه, وفيه أحاديث مسلسالت((يف جزء له  )٣(
واخلرب . ٢/١٢٦٠وانظر موارد ابن عساكر ). ١٣٠−١٢٠ (٧٣وهو خمطوط يف الظاهرية مج 

اهللا بن أمحد بن حممود  بإسناده من طريق عبد ١٤/٢٩٩أخرجه اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم 
 .وساقه املؤلف يف ترمجة جعفر بن حييى بن خالد, كام أشار عقب اخلرب. البلخي, به

 .١٤/٢٩٩سقط هذا االسم من إسناد اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم ) ٤(

 
 
 
 
 
 
 

 ]موجز ترمجته[
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٤٢٦

ِنيَاستَيِّذا الرالفضل بن سهل  ْ جعفر بن حييى بن خالد الربُ سمعت: يقولْ  أيب ُ سمعت: يقولَّكيَمَ
 َ بني أميةَ عبد احلميد بن حييى كاتبُ سمعت:ك يقولَمْرَ أيب خالد بن بُ سمعت:حييى بن خالد يقول

 َتب كاٍ زيد بن ثابتُ سمعت: عبد امللك بن مروان يقولُ سمعت: سامل بن هشام يقولُ سمعت:يقول
  : يقول اهللا َ رسولُ سمعت: يقولِيْحَالو

 .)) السني يف بسم اهللا الرمحن الرحيمِّنيَبَ فَإذا كتبت((
 .ّيِوَغَ حييى بن خالد الب:ه فقالُرواه غري

ه خالد بن ِص من إسنادَقَ فن,ّيِخْلَ عن عبد اهللا بن أمحد البَ آخرٍوي من طريقُور
 .بن حييى بن خالد يف ترمجة جعفر َمَّ وقد تقد;كَمْرَب

فه عمر بن َّ يف الكتاب الذي ألُ قرأت:ويل يف كتاب الوزراءُّذكر أبو بكر حممد بن حييى الص
 :ماين يف أخبار الربامكة وفضائلهمْرِاألزرق الك
 ثم إىل إبراهيم بن حممد ,ف إىل حممد بن عيل اإلمامِتلَك كان خيَمْرَ بن بَ خالدَّأن

 .وسُجَين املِم بدَهَّتُك يَمْرَ بن بُ وكان خالد,هَبعد
 ,)١( نا أمحد بن مروان, أنا احلسن بن إسامعيل,يفِظَأ بن نَشَ أنا ر,أخربنا أبو القاسم احلسيني

 : حممد بن منصور يقولُ سمعت:عي قالَبَّنا عيل بن احلسن الر
 عىل َفَقْوَ وأ,تهيفاِ كِرْدَا عىل قًى له دارَنَ بَّ إالٌخَك أَمْرَ بن بِمل يكن خلالد

 .بها لهَهَ هو وٍ من جاريةَّ إالهم ولدِكان ألحدما  و,هم من مالهِأوالد
 , أنا أبو الربكات أمحد بن عبد اهللا بن طاوس,أخربنا أبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد

 :)٢( قالًان إجازةَبُزْرَ أنا أبو بكر حممد بن خلف بن امله,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,وخيُنَّأنا أبو القاسم الت
 فلام ويل حييى الوزارة ,اًنِسُ وكان إليه حم, بن برمكَ خالدُّيِطْيَعُ املَةَعَامَا أبو سَجَه

 : قال.هاَ التي قلتَين األبياتْدِ أنش:ئني فقال لهِّهنُ من املَعة فيمن دخلَامَدخل إليه أبو س
 : قال قولك?ما هي

 ينا شـَ بعضاَرَاستصغيني فِدِـه ـَّلـِا لًصِلُا خمً حييى وخالدُرتُز

                                           
 ).٢٣٤٦( رقم ٣٧, ٦/٣٦يف كتابه املجالسة وجواهر العلم   )١(

 .٣٠  لبس الثياب عىل كثري ممنيف كتابه فضل الكالب  )٢(

 
 
 
 

ــــديث[ ـــه حل روايت
 عــنرســول اهللا 

 ]د يف الكتابةزي
 
 
 
 

 ]اهتامه باملجوسية[
 
 
 
]سخاؤه عىل إخوته[
 
 
 
 
هجاء أيب سامعة لـه[

وإنكـــار أيب ســـامعة
 ]ذلك



ْبرخالد بن   َمك, أبو العباسَ

 

٤٢٧

 ِانَدُعبـَا يـَ مـُدتَ عب)١(ِّيناَوـَول اـــً يف اهللا يومُدتَحلـَ أِّيناَوَفل
َوأل ينا بـشُّظـنَيام أـا فـَّما استخف ــبحتَ ــُص ــَنهام بمِ م  ِانـَك

ـــ َّ اللـَدَحَ جْنَ مَلْكَ وشِيلْكَ شَّإن ـــَهـ ـــِلَتْخُمــَ لِهِ وآيات  ِانـف
 ُكِلـمَ ما ت: قال له حييى. قالهْنَ وال مَ هذا الشعرُفِعرَ ما أ:ةَعَامَقال أبو س

 فأقبل ,فَلَ فح.قِ طالَكُ وامرأت: فقال حييى,فَلَ فح. قاهلاْنَ مُ تعرفَ كنتْ إنًصدقة
 −  )٢(ّيِدْيَعُ وحممد بن حممد امل,شعثيَ واأل,صور بن زيادْنَ وم,َّاينَّحييى عىل الغس

 أليب َدِّجدُ نْنا إىل أنْجَ قد احتَّنا إالُبَ ما أحس:فقال − )٣(ا للمجلسًضورُوكانوا ح
ا فيه ً وختت, درهمِ آالفَ إليه عرشةْعَ ادف,المُ يا غ.اً ومتاع)٤(ايِثْرُ وخً وآلةًالِ منزَعةَامَس

 : فقال;هِسألونه عن أمرَ ويُهَئونِّه هينُ أصحابُاهَّ فلام خرج تلق, فدفع إليه. أثوابُعرشة
 ,ه من ساعتهُ حييى كلمتْتَ فبلغ.اًمَرَ كَّ إالىَبَ أ, الزانيةُ ابنُهَّ أنَّ أقول إال أنُيتَما عس

 )٥ (!?ناَمَتَ شْنَ مْفِ مل تعر, هجاناْنَ مْعة مل تعرفَامَ يا أبا س: فقال له,َرضَ فح,هِّ بردَمرَفأ
ّيلَب عِذُ وكُسدتُ أهيا الوزير ح,هُ ما عرفت:عةَامَقال له أبو س ا يِلَليه حييى م فنظر إ.)٦(َ

 : يقولَثم أنشأ
ْ مل خيـُإذا ما املـرء  ُابـ نـَّ عـضْنإ له ْدَومل يوج ٍرْفـُظِ بْشَدـُ

 )٧(ُابَعِّالـص ِبـهِ مراتْنِ مـَلِّلُوذ اهـاَغَ بْنَ مـَيـزةِمَ الغِ فيـهاَجَر
 :ه كام قالَّ ولكن,ا الوزيرُّ أهيَّ كال:عةَامَقال أبو س ]ب/٢٩٤[

ُ رشْ وإنٌ أقـوامَ املجدَغُبلَلن ي َوا ألُّزَ عـْوا وإنُّلِذـــَحتى ي فـواَ  ِقـوامِ

                                           
 .))أو لوأين((: يف فضل الكالب )١(

 ., ومل أقف عىل ترمجته)ب(, واملثبت من  ))املعبدي((): د, س(, ويف  ))العبدي((: يف فضل الكالب )٢(

 .))ًوكان حضورا يف املجلس ((: , ويف فضل الكالب))وكانوا حضور املجلس ((): د(يف   )٣(
ّاخلرثي )٤( ِْ ًوحرما((: ويف فضل الكالب. عهأثاث البيت ومتا: ُ ُ ُ(( . 

َلـم تغرق يف هجائنا, ولـم تغرق يف شتمنا((:  يف فضل الكالب)٥( َِ ِ
((. 

ٌما عرفته أهيا الوزير افرتاء وكذب عيل((: يف فضل الكالب )٦( ِ ٌ((. 

 .))وذلت من قرائنه((: , ويف نشوار املحارضة))وذلل من قرائنه((: يف فضل الكالب  )٧(
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٤٢٨

َحـالَ أَحْفَ صـْ ولكـنٍّلُ ذَحْفَصال ًرةِسفُ مـَ األلـوانَٰموا فـرتَشتُوي  ِمْ
 َ ولؤم,كِمَيِ شَ مساوئَعَ وعلمنا أنك لن تد,ناكْرَا قد عذَّ إن:م حييى وقالَّفتبس

 : ثم متثل.كِ أخالقِمومْذَ عليه من مَلكَبَجمك اهللا ما َعدَ فال أ,كِطبع
 ِ مـن الـبالدُ الفسيحُ هبمْقِضَي ٍ قـومُالقـــ أخْعِسَّتـَمتى مل ت
 ِدَالِ الـوِمَدِ عن قـُّبُّفليس الل اً لبيبـْدَ مل يوجـُمرءـــإذا ما ال

 .هُيظَ غٰىَشفُ ال يُ املؤمن: هو واهللا كام قال عمر بن اخلطاب:ثم قال
 به َمرَ فأ,اًنِسُ وكان إليه حم, ذلك سليامن بن أيب جعفرَ هجا بعدَعةَامَبا س أَّثم إن

 .هَتَحيـِ ولُهَ رأسَقَ فحلُيدِشَّالر
 وهو , وستني ومئةٍ مخسَ األوىل سنةَٰادُ يف مجَك ماتَمْرَ خالد بن بَّني أنَغَوبل

 . ومولده سنة تسعني, سنةَ وسبعنيٍ مخسُابن

  )*(خالد بن تبوك
 .لمِ العِ من أهلٍعن شيخ ٰىَكَح
 .ار بن باللَّكَ عنه حممد بن هارون بن حممد بن بٰىَكَح
 .)١( يف بناء اجلامعٌ له حكايةْتَمَّتقد

  )**(جالنن بن العخالد بن ثابت بن ظاعِ
انة بن عمرو َنِعة بن ثعلبة بن كَصْعَبح بن والبة بن نرص بن صُبن عبد اهللا بن صا

 .ّيِمْهَن الفَالْيَمرو بن سعد بن قيس بن عم بن عْهَ بن فْنيَبن القا
                                           

 .د له ترمجة فيام بني يدي من مصادر سو ما ذكره ابن عساكر مل أج )*(
 .٢/٣٦تقدم ذلك يف املجلدة  ) ١(

, الوالة والقضاة ٢٣١, ١١٢ فتوح مرص وأخبارها البن عبد احلكم القريش ترمجته يف )**(
; وله ذكر يف فتوح البلدان ٢/٢٢٨  اإلصابة,٣/٧٢٢, املقفى الكبري للمقريزي ١٥للكندي 

, ٢/٢٤٧, والروض األنف للسهييل ٧/٩١, اإلكامل ١٤/٥٢٤يخ مدينة السالم , وتار١٤٤
 .٣/٣٢٧ومعجم البلدان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ]تأريخ موته[
 
 
 
 
 
 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
 



ْ ظاعن بن العجالنثابت بنخالد بن  َ ِ 

 

٤٢٩

ه عمر بن اخلطاب من اجلابية إىل بيت َهَّجَ وهو الذي و, من أهل الشامٌّتابعي
 .هاِحْتَفِس لِاملقد

 . وكعب األحبار,ث عن عمرو بن العاصَّحد
 .ّيِرِافَعَ عنه أبو إبراهيم املٰوَر

أنا أبو طاهر  ,طيَامْنَثم أخربنا أبو الربكات األ, انَهْبَأنبأنا أبو عيل حممد بن سعيد بن إبراهيم بن ن
 ,ّيِوَغَ الب أنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم,أنا أبو عيل بن شاذان:  قاال,)١(أمحد بن احلسن بن أمحد

 أنا حامد بن حممد , أنا أبو احلسن أمحد بن عيل بن احلسني,ّيِبَنْيَّاد بن حممد الزَرِ وأنا ط:ح قال
 : قاالء,اَّفَّبن عبد اهللا الرا

ث بن ْيَّ عن الل, نا عبد اهللا بن صالح,)٢(مَّالَبيد القاسم بن سُ نا أبو ع,عزيزأنا عيل بن عبد ال
 ,يبِبَعن يزيد بن أيب ح, دْعَس

 ;س يف جيشِدْقَ املِ إىل بيتَّيِمْهَث خالد بن ثابت الفَعَاب بَّ عمر بن اخلطَّأن
ها عىل ُنْصِ حِبه َحاطَ هلم ما أَيكون ْ أنُهْوَ فأعط,همَلَ فقات,وعمر بن اخلطاب باجلابية

ناكم عىل هذا ْعَ قد باي: فقال خالد.ا منهاً للمسلمني ما كان خارجَ ويكون,هَونُّؤدُ يٍءيش
َيضَ رْإن ُربُ إىل عمر خيَبَ وكت. املؤمننيُ به أمريِ  ْفِ قْ أنِ إليهَبَ فكت,ع اهللا لهَنَه بالذي صِ

 . عليكَمَ حتى أقدَكِعىل حال
س عىل ما ِ املقدَ ففتحوا له بيت,هَم عمر مكانِدَ وق,مِ عىل قتاهلٌف خالدَقَفو

 . عمر بن اخلطابَ فتح)٣(ىَّس تسمِقدَ املُ فبيت: قال. بن ثابتُهم عليه خالدَعَباي
  ,مي نا أبو بكر اخلطيبَلُّأخربنا أبو حممد الس

 : قاال, أنا أبو بكر بن الطربيُّديْنَقْرَمَّح وأخربنا أبو القاسم بن الس
 :ريَكُ بُ قال ابن:)٤( نا يعقوب بن سفيان قال, أنا عبد اهللا بن جعفر, بن الفضلأنا أبو احلسني

                                           
 .))بن احلسن بن أمحد(( :هنا) س(زادت   )١(
 ).٤٢٩( رقم ٢٢٤يف كتابه األموال  ) ٢(

 . ))يسمى((: يف كتاب األموال) ٣(

 .ليعقوب بن سفيان, ويبدو أنه يف املجلد املفقود منه ))املعرفة والتاريخ((مل أجد اخلرب يف  ) ٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــه إىل[ ــر ل بعــث عم

 ]بيت املقدس
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٤٣٠

 :يثَّقال الل
 ويف سنة أربع .)١(ة يومئذ تسحرةاَطْرَ بن أيب أْرسُ وب,د بن ثابت البحرة خالَوْزَغ
 .ةَيِيقِرْفإة خالد بن ثابت َوْزَومخسني غ

 نا أمحد , أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّس أنا أبو احلسن ال,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٢(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,بن عمرانا

َمة بن خمَلْسَ مَٰزْغَ أ−  ومخسنيٍيعني سنة أربع −وفيها  د خالد بن ثابت َّلُ
 , موىل األنصار)٣(اًر دينارِهاجُ وأمره أن يستخلف أبا امل]أ/٢٩٥ [ املغربَمي بالدْهَالف

 .ف أبا املهاجرَّفانرصف وخل
 أنا أبو احلسني عبد الرمحن بن احلسني بن حممد بن ,أخربنا أبو القاسم نرص بن أمحد بن مقاتل

 أنا أبو القاسم عبد الرمحن بن ,ادَّمي احلدَلُّ أنا أبو بكر حممد بن عيل بن حممد الس,ائيَّنِإبراهيم بن احل
 نا أبو احلسن ,يِّت املكْوَ بن أيب امل بن أمحد بكر أمحد بن حممد نا أبو,يباينَّعمر بن نرص بن حممد الش

 :يث قالَّ عن الل, نا عبد اهللا بن صالح,مَّالَبيد القاسم بن سُ نا أبو ع,ّيِوَغَبن عبد العزيز البا
 من الليل إذا ِّميْهَ خالد بن ثابت الفَ قراءةُدي يسمعْ األز)٤(كان ابن أيب الكمود

 .عدُ يف البٌورُهام دْيَ وكان بني منزل: قال الليث.هِ عىل ظهر بيتَّصىل
 : أنا أمحد بن احلسن قاال,نا أبو الربكات األنامطيَثم أخرب ,هان يف كتابهْبَأخربنا أبو عيل بن ن

 , أنا عبد اهللا بن إسحاق,أنا أبو عيل بن شاذان
 : أنا حامد بن حممد قاال, أنا أمحد بن عيل,ادَرِ وأنا ط:ح قال
 عن أيب ,يعةِهـَ لِ عن ابن, طارقُ نا ابن,)٥(مَّالَبيد القاسم بن سُ نا أبو ع, بن عبد العزيزأنا عيل

 ,ريِافَعَ عن أيب إبراهيم امل,يبيِجُّ عن إسحاق بن ربيعة الت,مرحوم

                                           
 .ومل أهتد إىل وجه الصواب فيها. ))بسحرة ((): د(يف , و)ب, س(كذا رسمت الكلمة يف   )١(
 .٢٢٣تاريخ خليفة ) ٢(

 .واملثبت من تاريخ خليفة,  ))دينار((:  واملقفى للمقريزييف النسخ الثالث) ٣(

 ., ومل أقف عىل ترمجة له))الكنود((: ٣/٧٢٣ َّكذا يف النسخ الثالث, ويف املقفى للمقريزي) ٤(

 ).١٦٢٧( رقم ٧٠٤األموال أليب عبيد ) ٥(

 
غزاته يف البحر عند[

 ]الفسوي
 
 
 
تأريخ غزوتـه بـالد[

 ]املغرب عند خليفة
 
 
 
 

 
 
ــىل[ ــل ع ــه اللي قيام

 ]ظهر بيته
 



ِاحلجاج بن عالطخالد بن  َّ 

 

٤٣١

 ِ إليه عند خروجه)١(مَّ وتقد,صاهْوَبار أْحَ كعب األَّ أن, خالد بن ثابت أخربهَّأن
 . عن ذلكُ وهناه,سْكَ املَبَ ال يقرْ أن,رصِمع عمرو بن العاص إىل م

 , وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس
 : قاال,فضل أنا أبو ال,اينَوُتْفَّثم حدثني أبو بكر الل

 ه,َدْنَا أبو عبد اهللا بن م أن,قاينْرِأنا أبو بكر الباط
 :)٢( قال لنا أبو سعيد بن يونس: عن أبيه قاله,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:ح قال

َ ويل بعض الرس,يِمْهَخالد بن ثابت بن ظاعن الف  , اخلطابِ بنَايا بالشام لعمرَّ
 .رصِ مَوشهد فتح
 .يَريْمِع احلِعن كعب بن ماتو ,اصروي عن عمرو بن العَي

 الرمحن ِ عبدُّدَ وهو ج.ب الكبريْهَ وِبنا أَّ يف كتاب الزكاة من موطٌوله حديث
فاعة بن خالد ِ رْيَ عبد امللك والوليد ابنُّدَ وج;بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابتا
فاعة ِ رابناق قُوز ,ته باحلمراءَّطِ وخ,راء مرص هلشام بن عبد امللكَمُ أ,بن ثابتا

  وويل بحر مرص سنة إحد ومخسني. معروف بولده إىل اليوم,باحلمراء

  �صاريوسي األَخالد بن ثابت األَ
 . فاهللا أعلم.تب املغازيُا يف كً له ذكرْدِ ومل أج, مؤتةَتل يومُ أنه ق)٣(ريدُذكر أبو بكر بن د

ـاج بن عِخالد بن احلجميلَالط الس  
 ِ بناحيةْنيَّيِ دار اخلالدَّ وأن,ا عىل دمشقً أنه كان أمري,)٤(ازيَّذكر أبو احلسني الر

 .ب إىل ولدهَنسُني تِّسيِنَالَسوق الق
                                           

 .))أو تقدم إليه((: يف كتاب األموال) ١(

وهو مفقود, انظر  ))تاريخ علامء مرص(( هو أبو سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس, يف كتابه )٢(
 .١٨٩, ١/١٨٨موارد ابن عساكر 

 .٤٤٦يف كتابه االشتقاق ) ٣(

, يف كتابه ) هـ٣٤٧ت (هو أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن عبد  اهللا بن اجلنيد الرازي ) ٤(
 .١/٢٩٤انظر موارد ابن عساكر . تسمية أمراء دمشق, وهو مفقود

ـــــبو[ ــــية كع ص
ـــه أن ال ـــار ل األحب

 ]يقرب املكس
 
 
 
 

ـــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت
 ]علامء مرص

 
 
 
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٣٢

  رب موىل بين عامرخالد بن حَ
 . له ذكر, قدم دمشق عىل يزيد بن الوليد,راساينُخ

 .)١(ه يف ترمجة خالد بن زياد الرتمذييأيت ذكر

خالد بن حيبلَيب بن طُهَــميد بن ص)*(  
 ّيِدْزَرب األَّمة بن الصَقْلَت بن عْيَخُبابن ال

 . عنه سليامن بن عبد الرمحنٰوَر
 أنا جعفر بن حممد بن , أنا متام بن حممد,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :)٢(قال يف تسمية شيوخ أهل دمشق ,عةْرُ نا أبو ز,جعفر
َخالد بن مح  . عنه سليامنٰوَ ر.جَالْجَّ بني اللّدَيد جُ

  )**(مي املصريضرَعني احلَان بن األَيخالد بن حَ
ه صالح بن عيل اهلاشمي َبِحَص, )٣(اَ أو أعامهل قدم دمشق,رصِ مِمن وجوه أهل

 .اًغازي
 أنا أبو , عن أيب القاسم خلف بن أمحد بن الفضل احلويف,أنبأنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة

  ثنيَّ حد,)٤(ديْنِيعقوب الك  أنا أبو عمر حممد بن يوسف بن, بن عمر بن النحاسحممد عبد الرمحن
 

                                           
 . من هذا اجلزء٤٥٧انظر ص )١(

 من هذا ٢٦٥ ترجم املؤلف لوالده محيد صفحةوقد . مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(
 .٤١/٥٣  املجلدةوترجم ألحد حفدته يف. اجلزء

 .ومل يصل إلينا. ١/٦٦ ذكره حمقق تاريخ أيب زرعة الدمشقي أحد مؤلفات أيب زرعة,هو ) ٢(

 وله ذكر يف اإلكامل ,٧/٣٠٢٧ بغية الطلب,١٠٥, ١٠٤ الوالة والقضاة للكندي ترمجته يف )**(
 .٩/١٢٣وضيح املشتبه  وت٧/١٢١ واألنساب ,٤/٢٥٥البن ماكوال 

  . ))إذ أعامهلا((): د(ويف . وأعامهلا: )ك(, ويف )ب, س(كذا يف   )٣(
 .٣٥٧ و١٠٥الوالة والقضاة للكندي ) ٤(



ّخيلخالد بن  ِ َ 

 

٤٣٣

 ,ّيِئَبَّعمرو بن بحري الس حدثني , عن أبيه, نا عبيد اهللا بن سعيد,ديدُعيل بن احلسن بن ق
 ٍرَ ملا خرج من مرص إىل الشام خرج بنف]ب/٢٩٥[ أن صالح بن عيل اهلاشمي

 وخالد بن ,الينْوَ اخل)١(مَزْحَق منهم معاوية بن عبد الرمحن بن ,من وجوه أهل مرص
َرضَ احلَنيْعَان بن األَّيَح َ ورش,ّيِمْ  بن سليامن ثْوَغ و, الكلبي)٢(لفةْيَذُميل بن ِبْحُ

 . وعمرو بن احلارث الفقيه)٣(احلرضمي

لِخالد بن خ(مصيالعي احلِ أبو القاسم الكَ)٤(ي*(  
 .قايض محص

ْ وحممد بن مح,اينَرْهَيح البِلَاح بن مَّ واجلر,بْرَرو عن حممد بن ح ة بن َّيِقَ وب,َريِ
 .)٥(يصْوَمة بن عبد امللك العَلَ وس,الوليد

ّيلَرو عنه ابنه أبو احلسني حممد بن خالد بن خ  وأبو , وأبو عبد اهللا البخاري,ِ
 .ويسُسَرَّ وأبو أمية الط, وحممد بن عوف,مشقيِّعة الدْرُز

                                           
, ١٠٥  واملثبت من الوالة والقضاة.))قحرم((): ب(, ويف ))قحرعم((): د(ويف . ))بحرم((): س(يف   )١(

 .٧/١٠٢اإلكامل البن ماكوال و
 ١٠٢ ووقعت عىل الصواب فيه ص , وهو تصحيف,))لفةبمذ((: ١٠٥ الوالة والقضاةيف   )٢(

 .٢/١٢٥ انظر اإلكامل البن ماكوالو ,٣٥٧و
, ٣٥٦ و١٠٥ , واملثبت من الوالة والقضاة))عوف بن سليامن احلرضمي((: يف النسخ الثالث  )٣(
 .٧/٣٩, واإلكامل البن ماكوال ٣٥٧و
ومصادر ) ب, س(, واملثبت من ))خالد بن خايل((: بلفظ): د(وقع يف أكثر املواضع من ترمجته يف ) ٤(

 .الرتمجة

, الكنى واألسامء للدواليب ٣/٣٢٧, اجلرح والتعديل ٣/١٤٦ترمجته يف التاريخ الكبري  )*(
, ٨/٥٠, هتذيب الكامل للمزي ٥/١٧١, األنساب ٢/١١٣, اإلكامل البن ماكوال ٢/٩١٦

, هتذيب ٢/٣٨٩, توضيح املشتبه ٥/٥٦١, تاريخ اإلسالم ١٠/٦٤٠سري أعالم النبالء 
 .٢٢٥, تقريب التهذيب ١/٥١٧التهذيب

, ٦/٤٠٧واإلكامل البن ماكوال ) ب, د(بالضاد املعجمة, واملثبت من  ))العويض((): س(يف ) ٥(
 .٣/١٠٠٤وتبصري املنتبه 

 
ـــربه يف الـــوالة[ خ

 ]والقضاة للكندي
 
 
 
 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم ورووا عنه
 



٤٣٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 . محصَه قضاءَّ فوال,واستقدمه املأمون إىل دمشق
 , أنا أبو سهل احلميص,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف

 أنا حممد : قاال,ازيَّبَ أنا أبو عبد اهللا حممد بن عيل اخل,ح وأخربنا أبو حممد هبة اهللا بن سهل
 ,نيَيهِمْشُي الكِّبن املكا

  أنا حممد بن عمر بن ,)١(حممد محد بنأ  بنعيد بن حممد أنا س,اويَرُح وأخربنا أبو عبد اهللا الف
 ,هويُّبَش

عيب ُل بن عيسى بن شَّت عبد األوْقَ وأبو الو,ح وأخربنا أبو الفتح املختار بن عبد احلميد
 :قاال

ّ أنا عبد اهللا بن أمحد بن مح,أنا عبد الرمحن بن حممد بن املظفر  ,هويَ
َ عاصم هبح وأخربنا أبو بكر خلف بن عطاء بن أيب  أنا أبو عمر عبد الواحد بن أمحد بن ,اةَرِ

 : قالوا,يميَعُّعيم النُ أنا أبو حامد أمحد بن عبد اهللا بن ن,يحيِلَأيب القاسم امل
ّيلَ نا أبو القاسم خالد بن خ,)٢( نا حممد بن إسامعيل البخاري,ّيِرْبَرِأنا حممد بن يوسف الف  نا ,ِ

عن , تبة بن مسعودُ عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ع,ريْهُّربنا الز أخ: قال األوزاعي,بْرَحممد بن ح
 ,ابن عباس

قال ابن  [ موسىِاري يف صاحبَزَن الفْصِ بن قيس بن حُّ واحلرَٰأنه متار
ِهو خرض: عباس ُّيبُ هبام أَّ فمر,]َ  أنا ُتْيَ إين متار: ابن عباس فقالُ فدعاه, بن كعبَ

 اهللا َ رسولَ هل سمعت,هِّيِقُ إىل لَل السبيلَأَس موسى الذي ِوصاحبي هذا يف صاحب
٣( فقال إين?هَ شأنُذكرَ ي(اهللا َ رسولُ سمعت ه يقولَ شأنُذكرَ ي: ))ٍألَبينام موسى يف م َ 
 ٰىَوحَ فأ. ال: قال موسى? منكَعلمَا أً أحدُعلمَ ت: فقالٌ رجلُهَ جاءْ إذ,ن بني إرسائيلِم

                                           
, وهو تصحيف, واملثبت من ترمجته يف ))مدأنا سعيد بن حممد محد بن حم((: يف النسخ الثالث  )١(

 وهو أبو عثامن ١٨/١٠٣, وسري أعالم النبالء ١/٣٧٠تكملة إكامل اإلكامل البن نقطة 
 .هـ٤٥١َّريي املتوىف سنة ِحَالب

 .)١٩( رقم باب اخلروج يف طلب العلم) ٧٨( رقم  حديثصحيح البخاري  )٢(
 ).فقال أيب(يف صحيح البخاري  ) ٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ــــديث[ ـــه حل روايت

 يفرســــــول اهللا 
قــصة اخلــرض مــن

 ]طريق البخاري
 
 



َخيل أبو القاسم الكالعيخالد بن  َ ّ ِ َ ٤٣٥

َّعز وجل[ اهللاُ  له ل اهللاَُ فجع,هِّيِقُ إىل لَل السبيلَأَ فس.ِرضَ عبدنا خْلَ ب:إىل موسى] َّ
 َرَثَ فكان موسى يتبع أ.قاهْلَك ستَّ فإنْعِ فارجَ احلوتَقدتَ إذا ف: وقيل له, آيةَوتُاحل
 ُيتِسَ نِّ فإينِةَرْخَّا إىل الصَنْيَوَ أْ إذَأرأيت : فقال فتى موسى ملوسى,حر يف البِوتُاحل
ي ِغْبَا نَّنُ ما كَذلك :فقال موسى, ]٦٣: الكهف[هَرُكْذَ أْ أنُ الشيطانَّ إالُيهِانسْنَ وما أَوتُاحل
ًرضَ خ]٦٥ و٦٤: الكهف[جداَوَ ف اًصَصَا قِمهِثارآا عىل َّدَتْفار  اهللا يف َّام ما قصِ شأهنْنِ فكان م,اِ
 .كتابه

د بن سعيد بن يعقوب  أخربين أبو القاسم عبد الصم,)١(ّازيَّ أيب احلسني الرِّ بخطُقرأت
 :راين يقولْهَ سليامن بن عبد احلميد البُ سمعت: قال,قايض محص

 فوقع ; من أهل محص ليخرجوا إليه إىل دمشقٍه املأمون إىل مجاعةَّ وجْملا أن
 وأبو اليامن ,اظيَحُ منهم حييى بن صالح الو: من الشيوخ بحمصٍه عىل أربعةُاختيار

ّيلَ وخالد بن خ,وعيل بن عياش(* ,احلكم بن نافع لوا عىل ِدخُ فأ,صوا إىل دمشقِشخُ فأ;ِ
 فساءله حييى بن )٢(*) دخل عليه أبو اليامن احلكم بن نافعْنَ مُ فأول,ً رجالًالُجَاملأمون ر

 َدَرْوَ أ: لهُ فقلت: قال? يف حييى بن صالحُ ما تقول,م يا حك:ه ثم قال لهَثَم وحادَثْكَأ
 ٌ رجلُ قلت: قال?اشَّ بن عيِّ يف عيلُ قال فام تقول.هُ ال نعرفاًاء شيئَوْهَعلينا من هذه األ

ّيلَ يف خالد بن خُ فام تقول.ح للقضاءُ ال يصل,صالح ر به َمَ فأ.ه القرآنُ أنا أقرأت?ِ
 .جِخرُفأ

 يف احلكم بن ُ ما تقول, حييىيا:  ثم قال لهُهَثَثم أدخل حييى بن صالح وحاد
 ?اشَّ بن عيِّ يف عيلُ قال فام تقول.ناِ أوالدُبِّ مؤد, من شيوخناٌ شيخ: قال?نافع

ّيلَ يف خالد بن خُ قال ما تقول.ح للقضاءُ ال يصل, صالحٌ رجل: فقال]أ/٢٩٦[  : قال?ِ
 .جِخرُر به فأَمَ فأ: قال.هْقِ وكتب الفَمْلِ العَخذَي أِّعن

                                           
ِّ هـ, ترجم له املصنف يف ٣٤٧حلسني الرازي هو حممد بن عبد اهللا بن جعفر تويف سنة أبو ا ) ١(

ّ اقتبس ابن عساكر من كتبه مبارشة, فرصح يف بعض املواضع باسمها, ويف بعضها مل .٦٢/٣٩٧
 .١/٤٠٩انظر موارد ابن عساكر . ّيرصح

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٢(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قصته مع حييـى بـن[

ــاره ــثم حــني اخت أك
ًاملــأمون قاضــيا عــىل

 ]محص
 



٤٣٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ,ّيا عيل : ثم قال لهًه ساعةَثَ فساءله وحاد, فدخل عليه,اشَّ بن عيُّ عيلَيِعُثم د
 يف ُ فام تقول: قال. القرآنُأَ يقرٌ صالحٌ له شيخُ فقلت: قال? يف احلكم بن نافعُما تقول
ّيلَ يف خالد بن خُ قال فام تقول. الفقهاءُ أحد: قال? صالحِحييى بن  من ٌ رجل: قال?ِ
 .جِخرُر به فأَمَ ثم أ, فكثر بكاؤه,بكيَذ يَخَ ثم أ.مْلِأهل الع

ّيلَن خ بُثم دخل عليه خالد  يف احلكم ُ ما تقول: فقال لهًه ساعةَثَ فساءله وحاد,ِ
 ُ فام تقول: قال.نا بهْظِفَ وح,نا عليه القرآنْأَ قرْنَ وم,ناُمـِنا وعالُيخَ ش: فقال?بن نافعا

 فام : قال.قهِ والفَمْلِنا عنه العْذَخَ أْنَ فقهائنا ومُدَحَ أُ فقلت: قال?يف حييى بن صالح
 ا اهللاََعَ فدُناهْلَ سأٌلةِ بنا نازْتَزلَ إذا ن,الَدْبَ من األٌ قال رجل?اشَّعي يف عيل بن ُتقول
 .ثْيَ فأسقانا الغ,ا اهللاََعَ فدُر سألناهَطَا املَّ عنَسَبَ واحت,طْحَنا القَصابَ فإذا أ,هاَفَفكش

 فقال له ,عهَفَ بينه وبني املأمون رٍ رقيقٍرتِم إىل سَثْ أكُ حييى بنَدَ ثم عم:قال
 ُهَّالَ وو, عليهْتَعِلُ فخِعَلِر باخلَمَ فأ: قال.هِّلَوَح للقضاء فُصلَ هذا ي, يا حييى:ملأمونا

 .القضاء
 أنا أمحد بن احلسن بن , ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ,أخربنا أبو الغنائم حممد بن عيل يف كتابه

أنا أبو أمحد :  قالوا–  واللفظ له−  عيل وأبو الغنائم حممد بن,يفَريَّار الصَّ واملبارك بن عبد اجلب,ونْريَخ
 أنا حممد ,انَدْبَ أنا أمحد بن ع: قاال−  وأبو احلسني األصبهاين: زاد ابن خريون− عبد الوهاب بن حممد

 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال,بن سهلا
ّيلَخالد بن خ  .)٢( سمع حممد بن حرب, أبو القاسم قايض محصِ

                                           
 .٣/١٤٦ التاريخ الكبري ) ١(
 :وبعده يف اهلامش سامع وهذا نصه.  ))آخر اجلزء الثالث واألربعني بعد املئة ((: هنا ما نصه) ب(زادت   )٢(

ًبلغت سامعا بقراءيت عىل الشيخ أيب الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة احلراين بسامعه فيه 
ربيل وأبو عبد اهللا وامللحق فباإلجازة املطلقة وأبو حممد عبد العزيز بن عثامن بن أيب طاهر اإل

حممد بن احلسن بن شجاع الرشيف البرصي وعبد الرمحن بن يونس الربعي? وكتب حممد 
  =                . وبقية السامع ذاهب بسوء التصوير )) .... بن حممد الربزايل اإلشبييلبن يوسف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت
 ]الكبري للبخاري

 
 



َخيل أبو القاسم الكالعيخالد بن  َ ّ ِ َ ٤٣٧

 نا أبو , أنا أبو منصور حممد بن احلسن بن حممد,د بن أمحدأخربنا أبو احلسن عيل بن حمم
نا   ,)١( نا حممد بن إسامعيل البخاري, أنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن,العباس أمحد بن احلسني

 :يد بن ربيعة القريش قالُب حدثني محْرَنا حممد بن ح − قايض محص صدوق − ِيلَخالد بن خ
ِنيَالن خارجْجَ بن عَّيَدُ صَامةَمُ وأبا أَّيِدْنِب الكِرَي كِدْعَ بن مَامَدْقِ املُرأيت ْ 

 . بن عبد امللكِ الوليدِمن عند
ْ أنا أبو سعيد بن مح,فَ أنا أبو بكر بن خل,)٢(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش ان َدْبَي بن عِّكَ أنا م,دونَ

 :)٣( مسلم بن احلجاج يقولُ سمعت:قال
 .بْرَ سمع حممد بن ح. قايض محص,ِيلَأبو القاسم خالد بن خ

 أنا أبو , عن عبيد اهللا بن سعيد بن حاتم, عن جعفر بن حييى, عىل أيب الفضل بن نارصُقرأت
 :)٤( أخربين أيب قال, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,احلسن اخلصيب بن عبد اهللا

ّيلَأبو القاسم خالد بن خ  . ليس به بأس, محيص,ِ
 أنا , أنا أبو القاسم متام بن حممد, نا عبد العزيز بن أمحد,حممد بن األكفاينأخربنا أبو بكر 
 :)٥( قال يف تسمية أهل محص,عةْرُ نا أبو ز,جعفر بن حممد بن جعفر
ّيلَخالد بن خ ِ. 

                                           
التصوير وبقي ويف اجلانب اآلخر من اهلامش سامع آخر بخط مغاير ذهب أوله وآخره بسوء =    

أيب عبد اهللا حممد بن يوسف الربزايل ابنه يوسف وأبو احلسن حممد بن أيب « :منه ما نصه
جعفر القرطبي وابنه حممد وأبو عبد اهللا احلسني بنبن إبراهيم بن احلسني اإلربيل وأبو الفتح 

عمر بن عبد بن عبد اهللا بن املسلم األودي وكاتب السامع إبراهيم بن ا وأمحد الشيباين..... 
  ... ...املسمع بدمشق ... ... العزيز املقديس وسمعه بفوات ورقة عيل بن احلسن بن محزة 

 .١/١٨٣ للبخاري التاريخ الصغري ) ١(
 ).٢( ح ١٥ويقال بكرس الشني, انظر ضبطه ص ) ٢(

 .١٦٧  ملسلم واألسامءالكنى )٣(
, وهو مفقود, انظر ما ))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه  )هـ٣٠٣ت  (هو أمحد بن شعيب) ٤(

  ).١( حاشية ١٦سبق ص

 .ومل يصل إلينا. ١/٦٨هو أحد مؤلفات أيب زرعة, ذكره حمقق تاريخ أيب زرعة الدمشقي  ) ٥(

 
 
ــاريخ[ ـــربه يف الت خ

 ]الصغري للبخاري
 
 
 
ــى[ ـــه يف الكن ترمجت

 ]واألسامء ملسلم
 
 

ويف األسامء والكنى[
 ]للنسائي

 
 

ـــل[ ـــسمية أه ويف ت
 ]محص أليب زرعة

 



٤٣٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ً أنا محد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا عبد الرمحن بن م,لَّني به أبو عبد اهللا اخلالَهَيف نسخة ما شاف
 :)١(أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال:  قاال, أنا عيل بن حممد, وأنا احلسني بن سلمة:الح ق

اح بن َّ واجلر,بْرَ عن حممد بن حٰوَ ر. أبو القاسم قايض محص,ِيلَخالد بن خ
ْ وحممد بن مح,اينَرْهَيح البِلَم  ُ أيب يقولُ سمعت. عنه حممد بن عوفٰوَ ر.ةَّيِقَ وب,َريِ

 .ذلك
 أنا ,رْقَّ عن أيب طاهر حممد بن أمحد بن أيب الص, أيب الفضل حممد بن نارص بن عيلقرأنا عىل

 ْرشِ أنا أبو ب, أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسامعيل,افَّأبو القاسم هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر الصو
َّحممد بن أمحد بن مح  :)٢(يب قالَالْوَّاد الدَ

 .حلسني الذي كتبنا نحن عنه والد أيب ا,أبو القاسم خالد بن خيل
 أنا أبو بكر أمحد بن ,ارَّ أنا أبو بكر الصف,ًأخربنا أبو جعفر حممد بن أيب عيل اهلمذاين إجازة

 :)٣( أنا أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم قال,عيل
ّيلَأبو القاسم خالد بن خ  وبقية ,ينَالْوَب اخلْرَ سمع حممد بن ح, قايض محص,ِ

 لنا حممد ُاهَّ كن.ه أبو احلسني حممد بن خالدُ وابن,فْوَنه حممد بن ع عٰوَ ر.بن الوليدا
 .)٤(حدثنا حممد

 أنا عبد امللك بن , أنا مسعود بن نارص, أنا حممد بن طاهر,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 :)٥( أنا أمحد بن حممد بن احلسني قال,احلسن

                                           
 .٣/٣٢٧ اجلرح والتعديل ) ١(
 .٢/٩١٦واألسامء للدواليب الكنى  ) ٢(
ود منه يف جزء بتحقيق يوسف بن حممد ُطبع املوج. يف كتابه األسامي والكنى, وهذا إسناده )٣(

 .وليس الكتاب بني يدي املنورة, الدخيل, املدينة
 يف املجلدة ً مماثالاًانظر سند. يعني بمحمد األول حممد بن سليامن, والثاين حممد بن إسامعيل ) ٤(

٥٥/٣٩٤. 
رجال ((  يف كتابه)هـ٣٩٨ت (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي ) ٥(

 .)٢٩٥ (١/٢٢٤ ))صحيح البخاري

 
 
ــرح[ ـــه يف اجل ترمجت

ــن أيب ــديل الب والتع
 ]حاتم

 
 
 
 

ويف الكنى واألسامء[
 ]للدواليب

 
 
]الكنى للحاكمويف [

 



َدثار بن كرزخالد بن  ِ 

 

٤٣٩

 .ب األبرشْرَ سمع حممد بن ح. أبو القاسم احلميص قاضيها,ِيلَخالد بن خ
 )١(]والتعبري [مْلِ عنه البخاري يف العٰوَر

 :)٢( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت ]ب/٢٩٦[
ّيلَوأما خ ّيلَ خالد بن خ− بفتح اخلاء املعجمة وكرس الالم املخففة − ِ  عيَالَ الكِ

ّيصْوَمة بن عبد امللك العَلَ وس,شَرْبَألب اْرَث عن حممد بن حَّ حد.احلميص ث َّ حد.)٣(ِ
 .عنه البخاري

 :)٤( أنا أبو عبد اهللا احلافظ قال, عن أيب بكر البيهقي,هُ وغريُّاويَرُأنبأنا أبو عبد اهللا الف
ٍّيلَ فخالد بن خ:ّيِنْطُقَارَّ أليب احلسن الدُقلت  ليس له )٥(ا هذ: قال? احلميصِ

 . ليس به بأس: قالُهُ فابنُ قلت.رَنكُ يٌءيش

  )*(ارية بن سطبكرز بن قُار بن ُثَخالد بن دِ
 ضيِغَان بن بَيْبُارة بن ذَزَقيل بن هالل بن سلمى بن فُابن عمرو بن جابر بن ع

 .َّيِارَزَن الفَالْيَفان بن سعد بن قيس بن عَطَث بن غْيَبن را
 بني ِهِ بقومُّل الكلبيَدْحَيد بن بُع محَنَا مما صًيِ شاكَبن مروانقدم عىل عبد امللك 

 .ارةَزـَف
                                           

باب اخلروج  يعني كتاب العلم, »العلم« وقوله »رجال صحيح البخاري« ما بني احلارصتني من )١(
  يعني كتاب التعبري, باب»التعبري« وقوله .٤٣٤ صيف طلب العلم, كام تقدم يف سياق احلديث

 ).٦٥٩٥(من رأ النبي يف املنام, ورقمه يف صحيح البخاري 
 .١١٣, ٢/١١٢اإلكامل البن ماكوال  ) ٢(
 ).٥ ( ح٤٣٣انظر ما سبق يف ضبطه ص.  ))العويض ((): س(يف   )٣(

سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني يف ((يف كتابه  )هـ٤٠٥ت (هو حممد بن عبد اهللا احلاكم ) ٤(
 ).٣١٠ و٣٠٩( رقم ٢٠١, ٢٠٠ ص))اجلرح والتعديل

 . ))وهذا ((): د, س(يف   )٥(
 .٢/١٩٧له ذكر يف كتاب األزمنة واألمكنة للمروزقي  )*(

ـــه يف رجـــال[ ترمجت
 البخـــاريصـــحيح
 ]للكالباذي

 
ــن[ ــامل الب ويف اإلك

 ]ماكوال
 
 
 

ويف كتـــــــــــاب[
 ]السؤاالت للحاكم

 
 
 
ـــوجز[ ـــســبه وم ن

 ]ترمجته
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٤٠

  )*( موالهميشِران القُهقَخالد بن دِ
 .من أهل دمشق

 وزيد بن ,)٢(النَبَ وخالد س,)١(لثومُ وهانئ بن ك, عن عبد اهللا بن أيب زكرياٰوَر
 .يشَرُجل والوليد بن عبد الرمحن ا,اينَّ وحييى بن حييى الغس,اريَزـَ الفَةاَطْرَأ

 ,اج القريشَّبن احلج وحممد ,عيبُ وحممد بن ش,قة بن خالدَدَ عنه صٰوَر
 . والوليد بن مسلم, واألوزاعي,وسعيد بن عبد العزيز

عة ْرُ حدثني أبو ز, أنا متام بن حممد, نا عبد العزيز بن أمحد,مَّلَسُأخربنا أبو احلسن عيل بن امل
عبد الرمحن  نا أبو إسحاق إبراهيم بن :)٣( قاال,يْرصَّانة النَجُ وأبو بكر أمحد ابنا عبد اهللا بن أيب د,حممد

 نا عبد اهللا بن أيب ,قانْهِ نا خالد بن د, نا صدقة بن خالد, نا هشام بن عامر بن نصري,بن إبراهيما
 : يقول اهللا َ رسولُ سمعت:داء يقولْرَّ أبا الدُ سمعت:داء تقولْرَّ الدَّمُ أُ سمعت:زكريا قال
ِرشُ مَ ماتْنَ مَّ إال,هَرِغفَى اهللا أن يَسَ عٍنبَ ذُّلُك(( ا ًل مؤمنَتـَ قٌ أو مؤمن,اًكْ

 .))اًدِّتعمُم
ث عن ِّدُ حي)٤( حممود بن ربيعةُ سمعت:لثومُ بن كُ قال هانئ:انَقْهِقال خالد بن د

                                           
, هتذيب الكامل ٦/٢٥٥, الثقات البن حبان ٣/٣٢٩, اجلرح والتعديل ٣/١٤٧التاريخ الكبري  )*(

 .٢٢٥ , تقريب التهذيب١/٥١٧ يب التهذيب, , هتذ٨/٥٥

 . ))أم كلثوم ((): د(يف   )١(
, ستأيت ترمجته النَبَ ويعرف بخالد س,يس موالهمْنَ خالد بن عبد اهللا بن الفرج أبو هاشم الع هو)٢(

 ).٢٠(يف اجلزء التايل 
َيف فوائد ابني أيب دجانة, وهو) ٣( ُ ْ ; وقد ترجم ٢/١٠٥٤ انظر موارد ابن عساكر  كتاب مفقود,َ

ترمجة , و٣/١٣٥ املخترص البن منظور  ترمجة أمحد يفاملؤلف هلام يف األمحدين واملحمدين انظر
) ٥٩٨٠( رقم ١٣/٣١٨ وأخرج احلديث ابن حبان يف صحيحه .٦٢/٤١٤املجلدة حممد يف 

 . زيادة ختريجته ويف حاشي;بسنده إىل هشام بن عامر, عن صدقة, به

حممود بن ((: , وهو خطأ والصواب٢/٢٦٦, وكذا يف مسند الشاميني  الثالث النسخكذا يف ) ٤(
 =أنه ختن  وذكر وذكر أنه رو عن عبادة بن الصامت, ٦٦/٢٨٦ترجم له املؤلف يف املجلدة  , ))الربيع

 
 
 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم
 

 ]أسامء من رو عنه[
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[

ـــول اهللا  ــنرس  م
طريـــق فوائـــد أيب

 ]دجانة
 
 



َدهقانن خالد ب ْ ِ 

 

٤٤١

 : أنه قال عن رسول اهللا ُثِّه حيدُ سمعت: أنه قال, الصامتِ بنَةَبادُع
ْرص منه  اهللاُِلَقبَه مل يِلْتَط بقَبـَتْ ثم اع,اًؤمنُل مَتَ قْنَم((  .))ًالْدَا وال عًفَ

قتلون يف ُ الذين يُ هم: قال,))هِلْتَ بقَطَبـَتْاع((  حييى بن حييى عنُ فسألت:قال خالد
َهم فريَل أحدُقتَ في,ةَنْتِالف  .)١(اً أبدُ منه اهللاَُرِستغفَ ال ي,َدُ أنه عىل هَ

 أنا احلسن بن ,رييِ عمرو احل أنا أبو,رييِحَ أنا أبو عثامن الب,ديِّيَّأخربناه عاليا أبو حممد الس
 , نا هشام)٢(سفيان

 .هَحوَفذكر ن
 أنا حممد , عن عيل بن حممد األنباري,قرةال عىل أيب الفضل عبد الواحد بن إبراهيم بن ُقرأت

 نا مؤمل بن ,)٣(ارَّ أنا أمحد بن عيل األب,ّيِزْجِّج بن أمحد السَلْعَ أنا د,بن احلسني بن الفضل القطانا
 ,قانْهِ عن خالد بن د, بن خالدُقةَدَ نا ص,رِسهُأبو م أنا ,هابإ

 . املسجدِ كان عىل قناديل: قال?قانْهِ بن دُ خالدْنَم:  قلت له:لّقال مؤم
 أنا أمحد بن ,احَبَ أنا أبو حممد يوسف بن ر,ينَّالِ أنا أمحد بن احلسن الباق,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :ني يقولِعَ حييى بن مُ سمعت:)٤(نا معاوية بن صالح قال, ادَّد بن مح نا حممد بن أمح,حممد بن إسامعيل
                                           

  .٢٩٠عبادة بن الصامت يف الصفحة= 
ِوهذا التفسري يدل عىل أنه من الغ: ٣/١٧٢ قال ابن األثري يف النهاية )١( ُّ ُ ِبطة بالغني املعجمةُ  وهي ,ْ

ْالفرح والرسور وحسن احلال ُ ُّ َُ َ ً ألن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان املقتول مؤمن,َ ُ ُ ْ ََّ ِ ْ َُ ْا وفرح بقتله َ َ َ
ِدخل يف هذا الوعيد  َ َوقال اخلطايب يف معامل السنن ورش. َ َ َ َاعتبط: ح هذا احلديث فقال َّ َ قتلَ ْ أي : ه َ

َقتله ظلام ال عن  ْ َ ِقصاصَ َ َّوذكر نحو ما تقدم يف احلديث قبله ومل يذكر قول خالد وال تفسري حييى . ِ
 .اهـ. ىبن حييا

 ٣٠٣ت (هو احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز أبو العباس الشيباين اخلراساين النسوي   )٢(
 .٦٠٦, ١/٦٠٥انظر موارد ابن عساكر .  يف كتابه املسند, وهذا إسناده, وهو مفقود )هـ

انظر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود)  هـ٢٩٠ت (ّهو أبو العباس أمحد بن عيل بن مسلم األبار ) ٣(
 .٣/١٧٢٠موارد ابن عساكر 

.  وهو مفقود, وهذا إسناده,»تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني«يف كتابه  )٤(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

 
 
 
تفسري معـى اعتـبط[

 ]بقتله
 
 
 
 
 
 
 
 

ذكره يف تاريخ ابـن[
 ]ّاألبار
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٤٤٢

قة َدَ األوزاعي وص; كان ثقة,مَهَّ متَ كان غري:رِسهُ قال أبو م,انَقْهِخالد بن د
 .يا عنهَوَر

 أنا حممد بن ,طيِ أنا أبو العالء الواس,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,اًأخربنا أبو الربكات أيض
 : أبو مسهرقال: )١( نا أيب قال,يبَالَان الغَّل بن غسَّفضُ أنا األحوص بن امل,رييِسَباَأمحد الب

 عنه ٰوَ ر.هاُ أحاديث وأشباهُ أربعةُهَ كانت عند,ًقان ثقةْهِ بن دُكان خالد
 .لداخقة بن َدَ وص,األوزاعي

 أنا متام ,ميمي عن أيب حممد الت,ميَلُّ الس]أ/٢٩٧[  عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزةُقرأت
 : قال نا احلسن بن حممد بن بكار,)٣(سَّالَم أنا حممد بن جعفر بن حممد بن , أخربين أيب,)٢(بن حممدا

 :قال هشام بن عامر
 . لقريشً موىل,ّشقيَمِقان دْهِوخالد بن د

هللا  نا أبو عبد ا, أنا متام بن حممد, أنا عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد
 :)٤(عة قالْرُ نا أبو ز,جعفر بن حممد

 .يشَرُان القَقْهِ بن دَم خالدَهلَّوَ فذكر أ. ثقاتٌرَفَن
 ,ً أنا محد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,يف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا األديب

 : قال)٥( أنا عبد الرمحن بن أيب حاتم: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا أبو طاهر بن س:قالح 
 ,قة بن خالدَدَ عنه صٰوَ ر.نَالَبَ خالد س عنٰوَ ر.ّشقيَمِ د,انَقْهِخالد بن د

 . أيب يقول ذلكُ سمعت.يب بن شابورَعُوحممد بن ش

                                           
 .٣/١٦٩٦انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود ))التاريخ((يف كتابه  )١(
 وهو يف كتابه النوادر,)  هـ٤١٤ت  ( الرازي الدمشقيهو أبو القاسم متام بن حممد بن عبد اهللا) ٢(

 .٣/١٩٧٢انظر موارد ابن عساكر . مفقود

, وقد ترجم له املؤلف يف املجلدة )د, س(, وهو تصحيف, واملثبت من  ))السق((): ب(يف   )٣(
٦١/٢٣٤. 

  وهو مفقود,, الطبقاته يف كتاب) هـ٢٨١ت  ( الدمشقيهو أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو ) ٤(
 .٣/١٦٤٦ انظر موارد ابن عساكر .وهذا إسناده

 .٣/٣٢٩اجلرح والتعديل   )٥(

ـــاريخ[ ـــه يف ت توثيق
معاوية بن صالح عن

 ]ابن معني
 
ويف تـاريخ املفـضل[

 ]ابن غسان الغاليب
 
 
 
 

ذكره يف نـوادر متـام[
 ]الرازي

 
توثيقـــه عنـــد أيب[

ــشقي يف ــة الدم زرع
 ]طبقاته

 
 اجلـــرحترمجتـــه يف[

 ]والتعديل
 
 



َرباحخالد بن  َ ٤٤٣

خالد بن ر احب)*(  
َ بن رباحاللِخو بَ وهو أ,حيةَوُه أبو رُتَنيُ كَّ إن:قيل  له , اهللا ِ رسولُنِّ مؤذ)١(َ

 .اَّ سكن داري, له روايةُعلمَ وال أ,رْكِ وذٌةَحبُص
 أنا ,)٢(هَدْنَ عبد اهللا بن مأبو  أنا, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 نا , أنا عيل بن جماهد,ادَّ نا حممد بن أيب مح,ريِشَ أنا عيل بن سعيد بن ب,ّتبة الرازيُسن بن عأمحد بن احل
 )٤(ة بنت عقبةَيلِقَها عِّمُ عن أ,)٣(ة بنت عريضَّيِجَه حِّمُ عن أ, عن زيد بن عبد الرمحن,موسى بن عبيدة

                                           
 ٣/٣٢٩ , اجلرح والتعديل٣/١٣٩, التاريخ الكبري للبخاري ١٩ ترمجته يف طبقات خليفة )*(

 االستيعاب ,٢/١٩٣ معرفة الصحابة أليب نعيم ,٣/١٠٤, الثقات البن حبان ٣٠تاريخ داريا 
 , بغية الطلب٢/٩٣ , أسد الغابة٤/١١, اإلكامل البن ماكوال ٢/٤٣٦ البن عبد الرب

 .٢/٢٣٣ اإلصابة ,٧/٣٠٢٧
 ).س(يف  ))بن رباح ((ليس   )١(
َبن مندههو حممد بن إسحاق   )٢( ْ انظر ما و وهو مفقود, »معرفة الصحابة«  يف كتابه,) هـ٣٩٥ت ( َ

 عن أمحد ٢/١٩٤ُ واخلرب أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة ). ٢( ح١٣ّتقدم ص
 ., بهُ بن عتبة الرازيبن احلسنا

واضطربت , ))حجية بنت حتريض((: ٢/١٩٤  ويف معرفة الصحابة أليب نعيميف النسخ الثالث,كذا  )٣(
 اإلكامل , ويف))ّحجة بنت قرط((: ١٠/٤٥٩ الطبقات الكبري البن سعد فيف املصادر يف ضبطه

ّحجية بنت قريط((: ٧/٣٠ ّحجية بنت قرطة:  وقيلُ االستدراك البن نقطة يف  و ضبط قلم))ُ
َّحج((: ٢/٢٣٣ َّة, بفتح احلاء املهملة, واجليم املشددة فهي حجة بنت قريط, ويقالَ َ َّحجية: َّ ومل . َِ

 أما ابن حجر يف تبصري املنتبه .١٣٨, ٣/١٣٧, وكذا يف توضيح املشتبه  ))قريط((يتعرض إىل ضبط 
ّحجة ((:  فقال١/٤١٦  .))قريط((ّومل يتعرض لضبط . )) بنت قريط− بضم أوله ثم جيم−ُ

: ٥/٢٨٢, ويف ترمجتها فيه ٢/١٩٤ أليب نعيم الصحابةيف النسخ الثالث, ويف معرفة كذا   )٤(
ُغفيلة بنت احلارث أو بنت : وأخرجها املتأخر يف حرف الغني; فقال((: وقال ))عقيلة بنت عبيد((

ُقيلة بنت عَع((: ٧/٣٠يف اإلكامل و. اهـ. )) عىل الشك والتصحيف–عبيد بن احلارث  ا  وكذ))بيدِ
أوردها البخاري والطرباين بالعني املهملة والقاف, ((:  وقال٧/١٩٨ يف ترمجتها د الغابةيف أس

َوأوردها ابن منده بالغني املعجمة والفاء ْ َ((. 

 
 
 ]موجز ترمجته[
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 : قالت,)١( وبرة بنت احلارثِّمُها أِّمُ عن أ,بن احلارثا
 ٌةَّبُ عليه قْتَبُ وقد رض,حَطْ باألبٌ وهو نازل, يوم فتح مكةول اهللا جئنا رس

 بني ُدَحَو أٍهيل بن عمرُ أقبل سْ إذ, فنحن كذلك: قالت,ناه واشرتط عليناْعَ فباي,محراء
ما َ وذلك بعد,احَبَ أخو بالل بن ر,احَبَ بن رُه خالدَيِقَ فل,قَرْوَ أٌلَ كأنه مج,ّعامر بن لؤي

 والذي ,اقَفِّ النَّ إال اهللا ِ عىل رسولَّدوُ تعجل الغْعك أنَنَ ما م: فقال,س الشمِتَطلع
 َقَ فانطل− مَلْعَ أً وكان رجال− كَتَحْلَ هبذا السيف فُتْبَ لرضٌء لوال يش, باحلقُهَعثَب
 ,ُهْعَد((:  ُّ فقال النبي?بيدُ يل هذا العُ ما يقولَرَ تَالَ أ: فقال إىل رسول اهللا ٌهيلُس
ِ فال حتُهْسِمَفالت, ا منكً خريَ أن يكونسىَعف  . عليه من األوىلَّشدَ أِ هذهْوكانت. )))٢(هَّدُ

 نا إبراهيم بن , نا حممد بن فياض,يش بدمشقَرُعيب القُ أنا بكر بن شه,َدْنَ مُ وأنا ابن:)٣(قال
ِّ بن بالل, عن أم حدثني أبو حممد سليامن, عن أبيه سليامن(* ,داءْرَّحممد بن سليامن بن أيب الد ُ

ْالدرداء  :داء قالْرَّعن أيب الد, )٤(*)َّ
ل َ ففع, بالشامُهَّرِقُ يْ أنٌ سأله بالل, إىل اجلابيةَ فعاد, بن اخلطابُطب عمرَملا خ

َحيَوُخي أبو رَ وأ: قال,ذلك ا يف َّ داريَالَفنز.  اهللا ُ بيني وبينه رسولٰىَة الذي آخْ
ا َّ وقد كن,ْنيَبِيناكم خاطَتَ قد أ:الن فقالْوَ من خٍقوم إىل ُ فأقبل هو وأخوه,النْوَخ

ِنيَ ومملوك,دانا اهللاَ فهِنْيَكافر  ُجونا فاحلمدِّوَزُ تْ فإن,غنانا اهللاَ فأِنْيَ وفقري,نا اهللاَعتقَ فأْ
 .ومهاُجَّوَ فز: قال. باهللاَّ إالَةَّ وال قوَونا فال حولُّدُرَ تْ وإن,هللا

 ,ّ عن الشعبي,غريةُ وامل,مةَلَة عن أيب سَعبُش ٰوَ ور:هَدْنَقال ابن م
 . هذا أخي: فقالٍ بيتِب إىل أهلَطَ خً بالالَّأن

                                           
وقال  ))أم قريرة بنت احلارث((: ٢/١٩٤ ويف معرفة الصحابة أليب نعيم كذا يف النسخ الثالث,) ١(

ه, بنحو  نفسهثم ساق احلديث ))وهي قريرة((: قالو ))قريبة بنت احلارث((: ٥/٢٩٩ ترمجتها يف
كذا وقع يف كتايب قريرة, وأخرجها املتأخر من حديث حممد بن عيل بن زيد ((: وقال يف هنايته

 .اهـ ))قريبة: وقال

َّمن احلدة, وهي الغضب, يقال حد حيد حدا وحدة إذا غضب, وأحده أغضبه) ٢( ً َّ ُّ َّ َِّ َ ِ ِ َِ ََ. 

 .عيل يف اإلسناد السابقيعني شجاع بن   )٣(

 .فقط) د(ما بينهام عن *) − (*  )٤(

 
رميه سهيل بن عمرو[

بالنفاق يوم فـتح مكـة
وشكو سهيل للنبـي

[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ــــالل[ اســــتئذان ب

وأخيه من عمر البقاء
يف الــــشام وقــــصة

 ]تزويج أخيه
 
 



َرباحخالد بن  َ ٤٤٥

 .عبةُ عن ش, نا برش بن عمر,بةَالِ نا أبو ق,مةَثْيَأنا خ: )١(]وقال[
 أنا أمحد ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 أنا ,يرِرَب بن جْهَ أنا و,)٢( نا حممد بن سعد, نا احلسني بن حممد بن عبد الرمحن الفقيه,وفبن معرا
 :مة عن الشعبي قالَلَغرية وأيب سُ عن م,عبةُش

 ِانَدْبَ ع,خيَ وهذا ألالب أنا : من اليمن فقالٍ بيتِ وأخوه إىل أهلٌب باللَطَخ
ِنيَّا ضالَّنُ ك,ةَشَمن احلب  , هللاُحونا فاحلمدِنكُ تْ إن,نا اهللاَعتقَ فأِنْيَبدَا عَّن وك,انا اهللاَدَ فهْ

 . متنعونا فاهللا أكربْوإن
 نا عمرو بن , نا عبد الواحد بن زياد,لْضَ أنا عارم بن الف,دْعَ سُ وأنا ابن:)٣(قال

 , حدثني أيب,مونْيَم
 ًب امرأةَطَ فخ,ه منهمَّنَم أُزعَ وي,بَمي إىل العرَنتَ ي]ب/٢٩٧[ بالل كانِا لًخَ أَّأن
َ فحرض: قال.ناكْجَّوَ زٌ فالنَرضَ حْ إن: فقالوا,من العرب نا بالل َ أ: وقالَدَّ فتشهٌ باللَ

 ْ وإن,جوهِّزوُ تْ أنْمُ شئتْ وإنِّوالدين, ِقُلُ يف اخلٍءْوَ سُؤُ وهو امر,خيَ وهذا أ,احَبَبن را
 .جوهَّ فزو.ُهْجِّوَزُ نُ أخاه)٤(ْنُكَ تْنَ م: فقالوا.عواَ فد,عواَدَ ت أنمُشئت

 أبو  أنا, أنا أبو عبد اهللا احلافظ,)٥( أنا أبو بكر البيهقي,ا أبو القاسم زاهر بن طاهرً عاليُناهَأخرب
 نا ,لْضَ بن الفُمِ نا عار, نا أمحد بن حممد بن عيسى القايض,ارَّ الصفد الزاه اهللاعبد اهللا حممد بن عبد
 ,دثني أيب ح, نا عمرو بن ميمون,عبد الواحد بن زياد

ب َرَ من العًب امرأةَطَ فخ, منهمُهَّنَم أُزعَ وي,بَرَي يف العِمَنتَا لبالل كان يًخَ أَّأن
 وهذا ,احَبَ بن رُنا باللَ أ: فقالٌ باللَرضَ فح: قال.ناكْجَّوَ زٌ باللَرضَ حْ إن:فقالوا

 ْمُ شئتْ وإن,وهُجِّوَوه فزُجِّوزُ تْم أنُ شئتْ فإن,ينِّ والدِقُلُ اخلُئِّيَ س,ٍءْوَ سُؤُ وهو امر,خيَأ

                                           
 .٣٤/١٥أسانيد مماثلة يف املجلدة يعني ابن منده وما بني املعقوفتني من ) ١(

 .٣/٢١٨ الطبقات الكبري البن سعد  )٢(

 .٢١٩, ٣/٢١٨سني بن الفهم يف اإلسناد السابق, واخلرب يف الطبقات يعني احل )٣(
 .))من تكون((: يف الطبقات) ٤(

 .٧/١٣٧السنن الكرب للبيهقي   )٥(

 
 
 
 
 

ــن[ ــد م ــة خال خطب
 ]أهل اليمن

 
 
 
 
رب الـسابق مـنـاخل[

 ]طريق آخر
 
 
 
 
 
 
اخلــرب الــسابق عنــد[

 ]البيهقي يف السنن



٤٤٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ُنزوجه ُاهَخَ أْنُكَ تْنَ م: فقالوا.واُعَوا فدُعَدَ تْأن ْ ِّ َ  .جوهَّوَفز. )١( ُ
 أنا ,اميـَّمَ أنا أبو احلسن احل,الَّ أنا أبو الفضل بن البق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

َّيسِومُيب القِبَ بن حَوحُ نُسمعت:  أنا إبراهيم بن أيب أمية قال,إبراهيم بن أمحد بن احلسن  يف ُ يقولِ
 :)٢(اليهمَوَ خلفاء قريش ومِتسمية

 .احَبَ بن رُ خالدُخوهَ وأ,احَبَ بن رُبالل
 واملبارك , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل

 – واللفظ له − )٣(*)ضل بن نارص, أنا أمحد بن احلسنثم حدثنا أبو الف(*  وحممد بن عيل,ارَّبن عبد اجلبا
 ,لْهَ أنا حممد بن س,انَدْبَ أنا أمحد بن ع: قاال–  وأبو احلسني األصبهاين:زاد أمحد −  أنا أبو أمحد:قالوا

 :)٤(أنا حممد بن إسامعيل البخاري قال
 .ّيشَرُ موىل أيب بكر الق,احَبَخو بالل بن رَ أ,احَبَخالد بن ر

 أنا أبو ه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّأبو عبد اهللا اخلال ني بهَهَ ما شافِسخةُ يف نِيف الصحابةره َكَذ
 ًعيل إجازة

 :)٥(أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال:  بن حممد قاالُّ أنا عيل,مةَلَ وأنا احلسني بن س:قالح 
 .ول ذلك أيب يقُ سمعت.يقِّدِّخو بالل موىل أيب بكر الصَ أ,احَبَخالد بن ر

 أنا أبو ,ميَلُّ أنا أبو عبد الرمحن الس,)٦( أنا أبو بكر البيهقي,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
 ,ث عن شيبانِّدُ حيْرضَّ أبا النُ سمعت:بيد قالُ عن أيب ع, أنا عيل بن عبد العزيز,)٧(ّزيِاحلسن الكار

 :قول ي اهللا ِ رسولَنِّ أخا بالل مؤذُ سمعت:عن آدم بن عيل قال
                                           

 .واملثبت من سنن البيهقي ))نزوجوه((: نسخ الثالثاليف   )١(
 .١٦٨٨, ٣/١٦٨٧يف كتاب له مفقود, انظر موارد ابن عساكر   )٢(
 ).د, س(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٣(
 .٣/١٣٩ التاريخ الكبري للبخاري )٤(

 .٣/٣٢٩   حاتم اجلرح والتعديل البن أيب)٥(
 ).٥٠٧٢( رقم ٤/٢٧٢ شعب اإليامن للبيهقي  )٦(

ِالكارزي   )٧( . مد بن احلسنأبو احلسن حممد بن حم: −  بكرس الراء وقيل بفتحها بعدها زاي−ِ
 .٣/١٢٠٠, وتبصري املنتبه ٧/١٨٢اإلكامل 

 
 
 
 
ـــــد[ ـــــه عن ترمجت

 ]القوميس
 
 

 
ويف التاريخ الكبـري[

 ]للبخاري
 
 
]ويف اجلرح والتعديل[
 
 



َرباحخالد بن  َ ٤٤٧

م الذي ِ والغان; فالسامل الساكت. وشاجب,مِ وغان, فسامل: أثالثُ ثالثةُالناس
 .لمُّني عىل الظِعُ وامل,اَنَ باخلُقِب الناطِ والشاج;رَنكُ عن املٰىَنهَ وي,ر باخلريُيأم

 . وهو يرجع إىل هذا;كِ اهلالُمِ اآلث: والشاجب, هكذا يف احلديث:بيدُقال أبو ع
 أنا عبد اهللا بن , أنا عيسى بن عيل,هتديُ أنا أبو احلسني بن امل,حممد بن احلسنيأخربنا أبو بكر 

 :يكة قالَلُ عن ابن أيب م,دْرَ نا عبد اجلبار بن الو, نا داود بن عمرو,)١(حممد
 َيِقَ فل,ا إىل حاجتهًب يومَ فذه,ادَيْجَ بأُأَّتوضَ فكان ي,م عمر بن اخلطاب مكةِدَق

 : قال.)٢(احَبَل بن ري أنا طح: قال? أنتْنَ م:اح فقالَبَل بن راح أخا بالَبَل بن ريطح
 . خالد بن رباحَ بل أنت,ال

 أنا , بكر أيب أنا أمحد بن, أنا أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر,اينَوُتْفَّأخربنا أبو بكر الل
 :)٣(احلسن بن عبد اهللا العسكري قال

 أخو ,احَبَ خالد بن ر− الباء نقطة واحدة وحتت ,الراء مفتوحة −اح َبَا رَّأم
 .ّنُدْرُ عىل األُه عمرَلَ استعم.اً وهو موىل أيب بكر أيض,بالل

 :)٤( قالّيِنْطُقَارَّ أنا أبو احلسن الد,ّيلِامَحَ عن أيب الفتح بن امل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت
 . لهَ وال رواية,حبةُاح له صَبَخالد بن ر

 :)٥( قالهَدْنَعبد اهللا بن مأبو  أنا , أنا شجاع بن عيل, يوسف بن عبد الواحدأخربنا أبو الفتح
َحيَوُ أبا رٰنىْكُ ي,يقِّ موىل أيب بكر الصد,احَبَالل بن رِاح أخو بَبَخالد بن ر  .ةْ

                                           
ن عساكر انظر موارد اب ))معجم الصحابة((يف كتابه )  هـ٣١٧ت ( البغويهو أبو القاسم  )١(

 ).١( حاشية ٢٩٩ ّوما تقدم ص. ١٦١٦, ٣/١٦١٥
 ., وأحال إىل هنا٣/٥١٦ترجم له ابن حجر يف اإلصابة ) ٢(

 .٦٢٢ و٢/٦١٨ِّتصحيفات املحدثني   )٣(
َرباح رسم, وقال يف ٢/١٠٢٨ املؤتلف واملختلف  )٤( َوأخو خالد بن رباح, له صحبة ورواية ((: َ َ

 . هذا املوضعالصواب إىلحقق  املعزاوهو خطأ, و. ))عن النبي 

َهو حممد بن إسحاق بن منده  )٥( ْ وهو كتاب مفقود,  » الصحابةمعرفة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢(  ح١٣صانظر ما سبق 

روايتـــه حلـــديث[
 ]موقوف عليه

 
 
 
 

كان اسـمه طحيـل[
يف معجــم الــصحابة

 ]للبغوي
 
 
 
ضبط اسـم أبيـه يف[
صحيفات املحدثنيت

 ]للعسكري
 

ويف املؤتلــــــــف[
]واملختلف للدارقطني

 

ويف معرفة الـصحابة[
 ]البن منده

 



٤٤٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :)١(عيمُ قال لنا أبو ن: قاال,ادَّ وأبو عيل احلد,زِّطرُأنبأنا أبو سعد امل
َحيَوُ ر أباٰىَكنُي, )٢(اح أخو باللَبَخالد بن ر وحية ُ أبا رَّ إن:وقيل. ]أ/٢٩٨[. )٣(ةْ

 . يف النسبُ مل يكن أخاه, اهللا ُ بينهام رسولٰىَ آخ, يف اإلسالمُأخوه
 :)٤( عن أيب نرص بن ماكوال قال,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
حبة وال ُ له ص,احَبَ خالد بن ر− بفتح الراء والباء املعجمة بواحدة −اح َبَا رَّأم

 . لهَرواية
 ,قْوَ أنا أبو احلسن عيل بن حممد بن ط,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين

 :)٥(الين قالْوَ أنا عبد اجلبار بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرحيم اخل,الطرباين
 . واهللا أعلم.)٦( باللياح أخَبَ خالد بن رُ الذي بحلب قربَّ إن:وقد قيل

*   *   * 
 

                                           
 .٢/١٩٣معرفة الصحابة  هو أبو نعيم األصبهاين يف كتابه) ١(

 )ب(راجع .  ))أخو بالل ((): د, س(يف   )٢(
َّأنبأنا أبو سعد املطرز, وأبو عيل احلداد, قاال((: ّ ما نصههنا )ب, د(زادت نسختا  ) ٣( قال لنا أبو : ِّ

 )س( ما جاء يف ُّوهو تكرار لشطر اخلرب, فأثبت ))خالد بن رباح أخو بالل يكنى أبا روحية:نعيم
 ..ومعرفة الصحابة أليب نعيم

 .١١ و٤/٧اإلكامل البن ماكوال   )٤(
 .٣٠تاريخ داريا  ) ٥(
 . تاريخ دارياوكذا يف أصل,  ))أخو بالل((: لنسخ الثالثيف ا  )٦(

 
 

ترمجتـــه يف معرفـــة[
 ]الصحابة أليب نعيم

 

 
ــن[ ــامل الب ويف اإلك

 ]ماكوال
 
 
 ] حلبقربه يف[
 
 



 ربيعةخالد بن 

 

٤٤٩

(بن حارثة)١(نزيـخالد بن ربيعة بن م*(  
ان َوْدَر بن عُشكَ  بن ي)٢(م بن رباحْهُابن نارضة بن عمرو بن سعيد  بن عيل بن ر

 .يلَدَيالن اجلَبن عمرو بن قيس بن عا
 .ةَبْحُ له صَّ إن: وقيل.ةَرُمَ وجابر بن س,ث عن أبيهَّحد
 .د بن خالدَبْعَه مُ عنه ابنٰوَر

 . املغازي يفٌ وله ذكر, دمشقِ مدينةَد فتحِهَ وش,راءْذَالعوشهد فتح مدينة 
 أنا ,)٣(هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 عن أيب ,د بن خالدَبْعَ عن م, عن من ذكره, نا إبراهيم بن املنذر, أنا أمحد بن زيد,حممد بن عبد املؤمن
ِرس  :يد قالِسَيفة بن أذُحية حَ

َ أل)٤(َ وأبوكِّإين  .راء بالشامْذَ العِ مدينةِفا عىل بابَقَل املسلمني وَّوَ
 . وفيه نظر, ذكر يف الصحابةُهَيل لَدَد اجلَبْعَخالد أبو م: هَدْنَقال ابن م

 وأبو منصور , وأبو احلسن سعد اخلري بن حممد,ةَفَلِأنبأنا أبو طاهر أمحد بن حممد بن س
 أنا حممد :قالوا )٥(*)وأبو الفضل عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن عيل(*,  يقيِالَوَبن اخلرض اجلهوب وم
 ,ينَّالِبن احلسن بن أمحد الباقا

                                           
: ٧/٣٣٢ ويف املخترص البن منظور ,٢٤٤ النسخ الثالث, ومجهرة أنساب العربيف  كذا) ١(

ْمزين((: ٤/١١٤هتذيب التهذيب يف ترمجة ابنه معبد يف و. ))مزيز(( َ هتذيب الكامل يف و, ))ُ
ْمزين, ويقا((: ٢٨/٢٢٨ َ َمري: لُ . ))مر(( :٢/٣٥٣ ويف اإلصابة. ))يدَرُم(( ١/١٦٨يف اإلكامل  و.,))ُ

 يف ٦٢٦ يف تقريب التهذيب َ نصا وضبطه ابن حجر.))رْيَرُم(( :١٣/٢٧١ ويف أنساب األرشاف
ّمرين براء مصغر((:  فقالترمجة ابنه معبد ْ َ ُ((. 

اإلصابة  ,٧/٣٣٢ ن منظوراملخترص الب ,٢/٢٠٣ معرفة الصحابة أليب نعيم ترمجته يف )*(
٢/٣٥٣. 

 ناج بن يشكر,: ١/١٦٨ واإلكامل ١/٢١٢كذا ويف تبصري املنتبه   )٢(
َبن مندههو حممد بن إسحاق   )٣( ْ انظر ما وهو مفقود,  »معرفة الصحابة«  يف كتابه,) هـ٣٩٥ت ( َ

 ).٢( ح ١٣صسبق 
 .»إين وأباك«كذا يف األصول, والوجه ) ٤(
 ).د(بإشارة حلق يف اهلامش, وهو يف ) ب(وأثبتها ناسخ ) س(سقط من ما بينهام *) − (*  )٥(

 
 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن

 ]ترمجته
 
 
 
 
 
 
 
ذكـــره يف معرفـــة[

 ]الصحابة
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٥٠

 :ون قاالْريَ أنا أبو الفضل بن خ,وأنبأنا أبو الفضل بن نارص
 أنا أمحد بن , نا عبد الكريم بن اهليثم,انَّ أبو سهل بن زياد القط, أناأنا أبو عيل بن شاذان

 :)١( قال:يل قالَدَد بن خالد اجلَبْعَ عن م,ميْيَّ حييى الت أخربين إسحاق بن,بْهَ وُ نا ابن,صالح
 : إليه فقلتُ وجلست,ّ عليه فردُمتَّ فسل,َّىلَفَ يتٌا فإذا فيه شيخً مسجدُدخلت

 : فقال.يلَدَاجلد بن خالد َبْعَ أنا م:ُ فقلت? أخيَ يا بنَ أنتْنَ م: قال?ّ يا عمَ أنتْنَم
َعرفت أباك قد ,اًحبْرَم َ أل)٣(َ وأبوكأنا و,)٢( بدمشقُ ِنيَل فارسَّوَ فا عىل َقَ يف املسلمني وْ

ِ أنا أبو رس: قال? أنتْنَ م:ُ فقلت. بالشامٍ مدينة,راءْذَباب ع  ُي صاحبِارَفِ الغَحيةَ
 : يقول اهللا َ رسولُ سمعت: فقال. اهللا ِني عن رسولْثِّ حد:ُ فقلت. اهللا ِرسول

ُرشُحي(( ْ الناس حمُ مها آخرَينةَزُ من مِ رجالنَ ًرشَ  حتى يأتيا ,)٤(لَالن من جبِقبُ ي,اَ
 ? أين الناس: فإذا جاءا قاال,ا حتى يأتيا املدينةً وحوشَ األرضِدانج في, الناسَعاملَم

 فإذا ,ورُّ الدِنالُ فيدخ: قال.همِ يف دورُ الناس:مها لصاحبهُ أحدُ فيقول,اً أحدِيانَرَفال ي
 ُ فيقول?ين الناسَ أ: فيقوالن,ريِانَنَّ والسُش الثعالبُإذا عىل الفرو ,ليس فيها أحد

 : فيقوالن.اً فيه أحدِ فال جيدانَ املسجدِ فيأتيان. يف املسجدُ الناس:لصاحبه(*مها ُأحد
 حتى ِ فيخرجان. األسواقُهمْتَلَ شغ,وقُّ يف السْمُ أراه:)٥(*)مهاُ أحدُ فيقول?أين الناس
 ,كانَلَ فإذا عليها م,)٦( حتى يأتيا املدينةِنطلقانَ في,اً فيها أحدِ فال جيدان,وقُّيأتيا الس
ًرشً الناس حُرِ فهام آخ,َرشْحَ املِام إىل أرضِسحباهنَ في,هامِلُ بأرجِفيأخذان  .))اْ

 :)٧(عيمُ قال لنا أبو ن: قاال,ادَّ وأبو عيل احلد,زِّأنبأنا أبو سعد املطر
 .رَظَ وفيه ن,حبتهُ يف صٌفَتلُ خم,يلَدَد بن خالد اجلَبْعَخالد أبو م

                                           
 .بإسناده عن ابن وهب, به) ٨٦٩١(أخرج احلديث احلاكم يف املستدرك رقم  )١(

 ). س, د(, واملثبت من  ))قد عرفت أباك قد عرفت أباك بدمشق ((): ب(يف  )٢(
 ).د(, واملثبت من ))وإين وأبوك((): ب, س(يف   )٣(
 .))قد تسوراه((: ادت رواية املستدركز) ٤(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٥(

 . ))حتى يأتيا الثنية((: رواية املستدرك) ٦(

 ٢/٢٠٣ يف كتابه معرفة الصحابة  )٧(

 
 
 
كان مـع أيب رسحيـة[

أول مسلمني وقفا عىل
 ]باب مدينة عذراء

 
 
 
ًر الناس حـرشاـآخ[

 ]رجالن من مزينة
 
 
 
 
 
 
 ]يف صحبته نظر[
 
 



ّوح بن الرسيَرخالد بن  ِْ َّ 

 

٤٥١

 عن ,د بن خالدَبْعَ عن م,ُهَ ذكرْنَ عن م,ّيِامَزِ إبراهيم بن املنذر احلَه عندُحديث
ِأيب رس َ أل)١(َ وأبوكِّ إين:يد قالِسَذيفة بن أُحية حَ  ِ مدينةِفا عىل بابَقَ املسلمني وُلَّوَ

 .)٢(راء بالشامْذَعال

وخالد بن ر رِح بن السيبن أبي ح ريج)*(  
 لثقفي الدمشقيأبو عبد الرمحن ا

 , وسليامن بن عبد الرمحن, إسحاق بن إبراهيمْرضَّ عن أيب الن]ب/٢٩٨[ ٰوَر
ِبن أيب الرس وأيب اجلامهر حممد ,حفص بن شليلةوعمرو بن   وعمران بن ,لِّ املتوكّيَّ

 , وصفوان بن صالح,يلْمَّ ويزيد بن خالد الر,ىَّصفُ وحممد بن م,خالد بن أيب مجيل
 وإسحاق , وإبراهيم بن هشام بن حييى بن حييى,ب بن واضحَّواملسي ,وهشام بن عامر

 .بن منصور األنصاريا
 واحلسني بن ,َملْذَ وأمحد بن سليامن بن ح,اَصْوَمري بن جُ عنه أمحد بن عٰوَر

ْ وأبو بكر حممد بن مح,سَّالَ وحممد بن جعفر بن حممد بن م,نَالْزُحييى بن ج دون بن َ
َداء الرصْرَّإبراهيم بن إسحاق بن أيب الد و,سابوريْيَّخالد الن  وأبو احلسن حممد ,ّيِدْنَفَّ

 وسليامن , وأبو عبد الرمحن النسائي, وأبو امليمون بن راشد,كيَسْكَّار السَّبن بكا
 . وحممد بن إسامعيل الفاريس,الطرباين

 ,ادَّ أخربين أبو حممد احلسن بن عيل اللب)٣(أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم

                                           
 ).٤( ح ٤٤٩ صكام تقدم ))إين وأباك((كذا بالرفع, وكذا يف معرفة الصحابة أليب نعيم, والوجه  )١(

ًبلغت سامعا بقراءت عن أيب الفضل عبد املنعم بن  ((: وهامشها ما نصه) ب(بعد هذه اللفظة يف  )٢(
 .سوء التصويرسامع ذاهب من ة ال وبقي ))....عيل بن صدقة 

, هتذيب الكامل ١١٣ للمؤلف  املعجم املشتمل,)٧٥(رقم  ٨٧ صترمجته يف مشيخة النسائي )*(
 .٢٢٦ , تقريب التهذيب١/٥١٩ , هتذيب التهذيب٦/٥٤٣ , تاريخ اإلسالم٨/٦٣

وال يف ) , دب(, وليست هذه الزيادة يف  ))وسليامن بن عبد الرمحن((: هنا ما نصه) د(زادت   )٣(
 .األسانيد املامثلة يف الكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم

 
 
 
 

 
] عنهأسامء من رووا[
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٥٢

 أنا متام بن حممد بن : قاال, نا عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزةح و
 نا أبو عبد الرمحن خالد , القايضَملْذَ أنا أبو احلسن أمحد بن سليامن بن أيوب بن ح,)١(ازيَّعبد اهللا الر

 ,وزاعيَ عن األ,عيبُ نا حممد بن ش, إسحاق بن إبراهيمْرضَّ نا أبو الن,ري الثقفيَجُح بن أيب حْوَبن را
 ِ عن عائشة زوج,بريُّ عن عروة بن الز,هريُّ حدثني الز,ّيِرِافَعَيل املِوْيَة بن عبد الرمحن بن حَّرُعن ق
 , ِّالنبي

 ,ْنيَنتِ ثِّم من كلِّسلُ ي,كعةَ رَ عرشةَٰ إحدِمةَتَ بعد العِّصيلُ كان ي اهللا َ رسولَّأن
 ِهِّقِع عىل شَجَ ثم اضط,رْجَ الفِيَتَعْكَع رَكَن من األوىل رِّ املؤذَذا سكت فإ, بواحدةُرِوتُوي

 . للصالةُنِّ املؤذُهَ حتى يأتيِاأليمن
 : وصوابه,حْوَ خالد بن رَّث به إالِّ مل حيد, من حديث األوزاعيٌ غريب:قال متام
 . واهللا تعاىل أعلم.ةَّرُ عن ق,حممد بن شعيب

 ,ة األصبهاينَيذِ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن ر: ومجاعة قالوا,سن بن أمحدأنبأنا أبو عيل احل
 ,اينَّ الغس بن حييى نا إبراهيم بن هشام بن حييى, الدمشقي)٣(حْوَ نا خالد بن أيب ر,)٢(نا سليامن بن أمحد

 : عن عائشة قالت, عن عمرة,يِّدَ عن ج,حدثني أيب
 بني ُنعت نساءُ كام م, املساجدَّنُعهَنَمـَ لٰرَا ن من النساء م اهللا ُ رسولٰأَلو ر
 .إرسائيل

 :)٤( أنا أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب قال,أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد اهللا
ث عن أيب َّ حد. الثقفي الدمشقي)٥(رمحنري أبو عبد الَجُح بن أيب حْوَخالد بن ر

َرش وسليامن بن بنت , إسحاق بن إبراهيمْرضَّالن  َملْذَ رو عنه أبو احلسن بن ح.يلِبْحُ
 .القايض

 

                                           
 ., وليس الكتاب بني يدي, وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية)٧٥(رقم يف فوائده  ) ١(

 .١/١٥٩  للطربايناملعجم الصغري  )٢(
 . ))أيب((عىل كلمة ) ب(ّ يف النسخ الثالث, واملعجم  الصغري, وضبب ناسخ كذا  )٣(
 ).٥( حاشية ٢٦٩ف يف تكملة املؤتلف واملختلف, وهو خمطوط, انظر ما سبق صيف كتابه املؤتن )٤(
 ., وهو تصحيف ))أبو عبد اهللا((): س(يف ) ٥(

 
 
 
 
 

حلديث عـنروايته [
 ]عائشة يف قيام الليل

 
 
 
 
 
 
 
وحـديث آخـر مـن[

 ]طريق الطرباين
 
ترمجته عند اخلطيب[

 ]يف كتابه املؤتنف
 
 



َّالريان املحاريبخالد بن  َّ 

 

٤٥٣

 :)١( اهللا قالِ بن هبةِّ عيلْرصَ عن أيب ن, عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزةُقرأت
ري أبو عبد الرمحن الثقفي َجُح بن أيب حْوَ خالد بن ر− ه راءُ آخر− ْريَجُأما ح
َبن بنت رشا وسليامن , إسحاق بن إبراهيمْرضَّث عن أيب النَّ حد.الدمشقي  .يلِبْحُ

 . القايضَملْذَ وأبو احلسن أمحد بن سليامن بن ح,صاْوَج عنه أبو احلسن بن ٰوَر
 أنا أبو ,ي بن حممد بن الغمرِّ أنا مك, عن عبد العزيز بن أمحد,اً عىل أيب حممد أيضُقرأت
 :)٢(ر قالْبَسليامن بن ز

  .بدمشق )٣(ريَجُ مات خالد بن أيب ح− يعني سنة ثامنني ومئتني −فيها  :ّيِوَقال لنا اهلر

  )*(ان احملاربي موالهمي لرخالد بن ا
َيلَو  . وسليامن بن عبد امللك, والوليد بن عبد امللك, امللك بن مروانِس لعبدَ احلرِ
 .ويَدَ اهللا بن سليامن العُ عنه عبدٰىكَ ح. عن عبد امللكٰكىَح

 أنا ,ن احلسني أنا أبو احلسني حممد ب, أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 :ي قالِّدَ عن ج, حدثني أيب, حدثني إبراهيم بن هشام بن حييى بن حييى,)٤( نا يعقوب,عبد اهللا بن جعفر

 حتى َبوسُنهم احلِّمَ ض: ويقولِةَّيِورُرَل احلْتَ عن قَ سليامنٰىَنهَكان عمر بن عبد العزيز ي
ع ْزَ نِيهإ : قال.ِيهإ :ال له سليامن فق,لِستقتُ مٍّيِورُرَ بحُيت سليامنُ فأ.بةْوَثوا تِدُحي
ِعيل بعمر بن عبد العزيز(* ليامنُقال س.  بن الفاسقَ يا فاسقَكْيَيْحـَل ِ َ ُ ِ فلام أتاه عمر . َّ

َّعاود سليامن احلروري فقال له َ َِ ُ َوماذا أقول يا فاسق بن الفاسق? قال : ما تقول? قال: َ َ ُ
 : فقال.]عمر [تَكَ فس:قال ]أ/٢٩٩[ ?ليه عٰرَ ماذا ت, يا أبا حفص: لعمر)٥(*)سليامن

                                           
 .٣٩٣, ٢/٣٩٢اإلكامل البن ماكوال   )١(
 .٢/٦٠٤تاريخ مولد العلامء ووفياهتم البن زبر   )٢(
 ., وهو تصحيف ))خالد بن أيب بحري((: يف تاريخ مولد العلامء ووفياهتم) ٣(

, ١/٦٠٢, املعرفة والتاريخ ٨/٨٦ و٧/٢٢٢نساب األرشاف , أ٢٩٩ترمجته يف تاريخ خليفة  )*(
 .١٣/٢٥٠, الوايف بالوفيات ٣٠/٢٨, بغية الطلب ٦٠٣

 .٦٠٤ −١/٦٠١املعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي   )٤(
 ).س(ما بينهام سقط من   )٥(

 
ترمجته وضبط نسبه[

 ]يف اإلكامل
 
 
 
 
 ]تأريخ وفاته[
 
 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 

موقفه من عمر بـن[
ــشأن ــز ب ــد العزي عب

 ]احلرورية
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٤٥٤

 قال .مه كام شتمكِشتَ تْ عليه أنٰرَ أ: قال? عليهَرَ ماذا تِّينَخربُتَ عليك لُمتَعز
ه خالد َعِبَ فت, وخرج عمر, وقام سليامن;نقهُ عْتَبُ فرضِمر بهَ فأ)١( ... ليس إال:سليامن

 املؤمنني ما أر ِ ألمريُ تقول,حفص يا أبا : سليامن فقالِسَ حرُان صاحبَّيَّبن الرا
ْين برضَرُا أن يأمًعِّ متوقُ واهللا لقد كنت!شتمكمه كام ِشتَ أن تَّعليه إال  لو : قال.كِنقُ عِبَ

 .فعلتَين لَمرَ لو أ,)٢( واهللاْ إي: قال?ك لفعلتَمرَأ
 − سَ احلرِ صاحبَقامَ وقام م,انَّ بن الريُ إىل عمر جاء خالدُ اخلالفةِتَفضَفلام أ
 ْعَ ض, يا خالد: فقالُ فنظر إليه عمر−  امللكِ وعبدِ الوليدِسَ ذلك عىل حرَوكان قبل
 ثم .اً أبدُهْعَفْرَ ال تَّ اللهم,انَّ خالد بن الريَ لكُ إين قد وضعتَّ اللهم. عنكَهذا السيف

م َتعلَ إنك ل واهللاِ: فقالَّ األنصاري)٣(رِهاجُ مَو بنَا عمرَعَ فد, احلرسِنظر عمر يف وجوه
 َ تالوةُرِكثُ تَكُي قد سمعتِّ ولكن, اإلسالمَ قرابةَّ إالٌابةَرَك قَما بيني وبين  أنه,يا عمرو
 ْذُ خ;ن الصالةِسُك حتُ فرأيت, ال يراك أحدْ أنُّ تظنٍ يف موضعِّصيلُ تَكُرأيتو ,القرآن

 .يسَرَ حَكُيتَّلَ قد و,هذا السيف
 ,يثَّ حدثني الل,بْهَ أنا ابن و,لةَمْرَثني حَّ وحد:)٤(قال
ه الذي ِضعْوَه عن مَلَ بن عبد العزيز عزُف عمرِخلُان حني استَّيَّ خالد بن الرَّأن
 ,هَتَبْيَ وهُهَوْأَ بُذكرَ أِّ إين: وقال عمر.قوم عىل رؤوس اخللفاءيا ًافَّ وكان سي,كان عليه

 .اً أبدُهْعَفْرَ تَ فالَه لكُعَضَ أِّ إينَّاللهم
ِ رشُ ما رأيت:ات قالَرُل بن الفَفْوَثني نَّ فحد:قال َا مخًيفَ  َذكرُه حتى ال يُد ذكرَ

 .? أو قد ماتٌّيَحَ أ?ل خالدَ ما فع:يقولونَ كان الناس لْ إن,هُمثل
 أنا أبو حممد عبد اهللا بن , نا نرص بن إبراهيم,أخربنا أبو الفتح نارص بن عبد الرمحن القريش

   ,يِمْخَّ اهللا بن حممد بن عيل اللُي عبدِّ أخربين جدّ فيام كتب إيل, أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد,الوليد
 

                                           
 كلمة  ولعلها., وال يف املعرفة والتاريخ)د(والوجود هلذا البياض يف ). ب, س(كذا بياض يف   )١(

 .كام يفهم من السياق ))الشتم((

 ).د(تكررت واهللا يف   )٢(
 .واملعرفة والتاريخ) ب(, واملثبت من  ))عمر بن مهاجر ((): د, س(يف   )٣(
 .١/٦٠٤يعني يعقوب يف املعرفة والتاريخ   )٤(

 
 
 
 
 
عزل عمر بـن عبـد[

العزيز له بعد تـسلمه
 ]اخلالفة

 
 



 زياد بن جروخالد بن 

 

٤٥٥

ْبن خم ُّيِقَ أنا ب,أنا أبو حممد عبد اهللا بن يونس  , نا منصور بن بشري,)١(قيَرْوَّأنا أمحد بن إبراهيم الد, دَلَ
 :قال − صفوان َ يعني ابن− عيبُنا ش

 ِ عبدِسَ حرَان صاحبَّ خالد بن الريَّ أن− يعني ابن السائب −ات َرُ الفَذكر
 من بعيد ُ فلام رآه,فِخلُ عبد العزيز حني استِن بَم عىل عمرِدَ ق,امللك والوليد وسليامن

 ويل , الوليد وسليامنِكبو يف مُسريَ ألُ كنتْ واهللا إن?لِقبُ هذا املَونَترَ أ:هَقال ملن عند
ريي َغِه لَّ أنُ النفسِفتَ فعر,)٢(دَدَ اجلُبَ ويرك,لْحَتي يف الوَّي دابِلقُ في, ما يلِهِابتَرَ قْنِم
 إنك :قال مَّا فسلَنَ فلام د.هْعَ فال ترف, لك اليومُهَ أضعْ أنُريدُ أِّ إينَّللهم ا.اًقارِ احتُّدَشَأ

 ُ يا غالمْذُ وخ;كِ إىل أهلْفِ وانرصَكِ لنفسْغَّ فتفر,اًرَطَ وِن هذا السيفِ مَيتَقد قض
 .)٣( أو خوفك: قال.ائيَجَ رْكنَ هذا مل يَّ وإن, املؤمننيَ يا أمري اهللاََكُدُنشَ قال أ.هَسيف
ٍّرشِ بْلَه فلم يزَلَفعز  . حتى ماتَ

َارصَنُ فلام سار مع عمر من خ,ا منهًند قريبُ دمشق يف اجلِبةْوَ نُوكان صاحب  إىل َةِ
 وهذا ,يلِنزَهي إىل مْجَ هذا وَّ إن:اه فقالَعَق الطريق دِفرَ إىل مٰ فانتهى,انَعْمِ سِرْيَد

 .لهَزَ فع.عَسمَ هو ما ت: فقال. اهللاَكُدُنشَ أ: فقال. إىل أهلكَكُطريق

  )*(خالد بن زياد بن جرو
ْدي الرتْزَأبو عبد الرمحن األ  ّيِذِمِّ

 .امَدِر بن كَعْسِ وم,انَّيَ بن حَلِقاتُ وم,امةَعِ وقتادة بن د, عمرِا موىل ابنًسمع نافع
                                           

ده, يف كتابه سرية عمر بن عبد العزيز وزه)  هـ٢٤٦ت (هو أمحد بن إبرهيم بن كثري الدورقي ) ١(
 .٢٨٣, ١/٢٨٢انظر موارد ابن عساكر . وهو مفقود

ُاجلدد )٢( َ ِمن سلك اجلدد أمن العثار: ويف املثل. األرض الصلبة: َ ِ َِ ََ َ َ ََ  ).ج د د( الصحاح يف اللغة .َ

 . ))وخوفك ((): د(يف   )٣(
ل , اجلرح والتعدي٢٩٤, ٧/٢٩٣, تاريخ الطربي ٣/١٥١ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  )*(

, الكامل ٣/٤٥, األنساب ١٩٨, مشاهري علامء األمصار ٦/٢٦٣, الثقات البن حبان ٣/٣٣٢
, هتذيب ٤/٣٥١, تاريخ اإلسالم ٨/٦٥, هتذيب الكامل ٥/٣٠٨يف التاريخ البن األثري 

 .٢٢٦, تقريب التهذيب ١/٥١٩التهذيب 

 
 
اخلرب الـسـابق مـن[

طريق أخر[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم
 



٤٥٦ ساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن ع

 ,مةَقْلَ وعبد الرمحن بن ع,انَّيِخْلَ وقتيبة بن سعيد الب, بن خالدُيثَّ عنه اللٰوَر
ْ وصالح بن عبد اهللا الرت,انَّيِزَوْرَحممد بن حاجب امل يلِقَوأبو ع  وإبراهيم بن ,ّذيِمِّ

 .ّكيْسِ وحممد بن أيب يوسف امل, البزازّيِخْلَهارون الب
 . امللكد عىل يزيد بن الوليد بن عبدَفَوو

 عيمُ أنا أبو ن,ادَّأنبأنا أبو عيل احلد
 : قاال)١( أنا أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا اهلمداين,ادَّ وأنبأنا أبو الفتح احلدح

 نا ,ّيِكْسِ نا حممد بن أيب يوسف امل,يَرتْسُّ نا أمحد بن زهري الت,)٢(أنا سليامن بن أمحد الطرباين
 :ي عن نافع عن ابن عمر قالخالد بن زياد الرتمذ

. )) بركعةْرِوتَبح فأُّ الصَيتِشَ فإذا خ,ىَنْثَى مَنْثَ مِيلَّ اللُصالة((: قال رسول اهللا 
 ]ب/٢٩٩[

 .))توبةْكَه مُتَّ ووصيَّ إالْنيَ ليلتُيتِبَ يٍةَّي وصيِ ذٍئِنبغي المرَال ي((: وقال رسول اهللا 
 . بن أيب يوسفُ حممدَّ عن خالد بن زياد إالْنيَ احلديثِنْيَ هذِروَ مل ي:قال الطرباين

 . الثاينَ بن خالد احلديثُيثَّ اللَٰوَ فقد ر,مْهَهذا و
 أنا إبراهيم بن عبد اهللا بن , أنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم,أخربناه أبو سعد بن البغدادي

 − نا خالد , بن خالدُثْيَّ نا الل− زياَّ يعني الر− عةْرُ أنا أبو ز, أنا عبد اهللا بن حممد بن زياد,)٣(حممد
 : قال, عن ابن عمر, عن نافع−  زياد الرتمذيَيعني ابن

 ُيتِبَ يء, له يشٍةَّيِصَ ذي وٍ مسلمٍنبغي المرئَما ي((:  يقول اهللا َ رسولُسمعت
ِنيَليلت  .))هِ رأسَ حتتٌه مكتوبةُتَّيِصَ ووَّ إالْ

 ,اينَّ عن عبد العزيز بن أمحد الكت,اينَّسني الغسقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ بن احلسن بن احل

                                           
 . ))اهلمذاين ((): د(يف   )١(
 ٢/٤١٠ األوسطاملعجم  ً املفقود منه, ورواه أيضا يف١٣, وهو يف اجلزء املعجم الكبري للطرباين  )٢(

 ).٢١٩٧ و٢١٩٦(رقم 

 يف كتابه الفوائد, انظر موارد)  هـ٤٠٠ت ( حممد بن خرشيد قوله هو إبراهيم بن عبد اهللا بن  )٣(
 .من هذا اجلزء) ٣( ح ١٧٩, وصفحة ٢/١٢٥٦ابن عساكر 

 

] رووا عنهأسامء من[
 
 
 
 
 
 
 

ه حلـديثني يفـروايت[
ــد ــل عن ــالة اللي ص

 ]الطرباين
 
 
 
 

 
 
 
ـــ[ ـــه حل ديثـروايت

الوصــية مــن طريــق
 ]ابن خرشيد قوله

 
 



٤٥٧ زيادخالد بن 

 أنا حممد بن ,غاينْرَ أنا عبد اهللا بن أمحد بن جعفر الف,رْبَ أنا أبو سليامن بن ز,نا عبد الوهاب امليداينأ
 :)١(جرير الطربي قال

ّيبَدَّ خالد بن زياد النَّ أن,هِ بن حممد عن شيوخُّ عيلَكرَذ ْمن أهل الرت− )٢(ِ −ذ ِمِّ
 للحارث بن َ األمانِطلبانَ الوليد يِ بنَجا إىل يزيدَرَ خ,وخالد بن حرب موىل بني عامر

َرس َلـمري ْدَتَ أ: فقال خلالد بن زياد,ينةَدُ خَا سعيدَيِقَ فلَما الكوفةِدَ فق;)٣(جيُ ين ْوَّمَ سِ
 َبُ يكتْنيفة أنال أبا حَأَ فس,تْيَبَ اليمن فأِ أهلِلْتَ أرادوين عىل ق: قال. ال: قال?ينةَدُخ

 , فأدخلهام عليه, فكتب هلام إليه, يزيد بن الوليدِةَّ وكان من خاص− حَلْجَهلام إىل األ
 َكُلَّامُ وع, اهللاِ كتابِك إلقامةِّ عمَ ابنَ قتلت, يا أمري املؤمنني:فقال له خالد بن زياد

ُ وإين أل,همَا غريًعوانَ أُدِجَ ال أ: قال.مونِظلَمون ويِشْغَي  يا أمري املؤمنني : قال.همُضِبغَ
 يأخذوهنم بام يف ,هْقِ والفِ اخلريِ من أهلًال رجٍ عاملِّل إىل كَّمُ وض, البيوتاتَ أهلِّول
َرسا للحارث بن ً أمانُ وسأاله.لَفعَ أ: قال.كِدْهَع  .)٣(جيُ

 وأبو ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
 وحممد بن :ونْريَ خُ زاد ابن− )٤(نا عبد الوهاب بن حممدأ : قالوا– واللفظ له − وأبو الغنائم ,احلسني
 :)٥( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,انَدْبَ أنا أمحد بن ع:− قاال, احلسن

ْي الرتِدْزَو األْرَخالد بن زياد بن ج  .تيبةُ سمع منه ق,انَّيَل بن حِقاتُ سمع م.ّيِذِمِّ
يب ِصَ أنا اخل, أنا أبو نرص الوائيل,ً أنا جعفر بن حييى املكي قراءة,أخربنا أبو الفضل بن نارص

 :)٦( أخربين أيب قال, أنا عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن النسائي,بن عبد اهللا
                                           

 .٧/٢٩٣ تاريخ الطربي  )١(

ّالبدي((:  يف النسخ الثالث, ويف تاريخ الطربيكذا )٢( َهذه النسبة إىل الندب بن : ٣/٣٠٥, ويف اللباب  ))َّ َّ
ّوخالد أزدي, كام يف صدر الرتمجة. د من األزٍ, بطنُاهلون ْ  . وغريه, وكام سيأيت عن البخاريَ

 وهو تصحيف, واملثبت من تاريخ  واحلاء املهملة,بالشني املعجمة, ))رشيح((: يف النسخ الثالث )٣(
 .٤/٢٧٤, واإلكامل البن ماكوال ٧/٢٩٣الطربي 

  . ))عبد الوهاب بن أمحد ((): د(يف   )٤(

 .٣/١٥١   للبخاري التاريخ الكبري)٥(
 انظر ., وهو مفقود))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه )  هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب   )٦(

 ).١( حاشية ١٦ص

 
 

دخوله عـىل يزيـد[[
 ]ابن الوليد ونصحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــــد[ ـــــه عن ترمجت

البخاري يف التـاريخ
 ]الكبري

 



٤٥٨ ساكر املجلدة التاسعة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن ع

 .وْرَأبو عبد الرمحن خالد بن زياد بن ج
أنا  , أنا أبو بكر املهندس, أنا هبة اهللا بن إبراهيم,اريأخربنا أبو الفضل عن أيب طاهر األنب

 :)١(يب قالَالْوَّأبو برش الد
 .ديْزَو األْرَأبو عبد الرمحن خالد بن زياد بن ج

 أنا أمحد بن حممد بن , جعفر أنا أبو صادق حممد بن أمحد بن,أخربنا أبو بكر اللفتواين
 :)٢( أنا أبو أمحد العسكري قاله,ويَجْنَز

 − ها راء غري معجمة وواوَ وبعد,ّمُضَ من يومنهم اجليم مفتوحة − وْرَا جَّوأم
ْرو الرتَفمنهم خالد بن زياد بن ج  عنه حممد ٰوَ ر. عمرِ عن نافع موىل ابنٰوَ ر.يِذِمِّ

 .)٣(بن أيب يوسف املسكيا
 ُ سمعت:)٤(ال ق, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا أبو بكر البيهقي,رييَشُكتب إيل أبو نرص بن الق
 ُ سمعت:أبا بكر حممد بن صابر بن كاتب البخاري يقول(* ُ سمعت:سهل بن عثامن البخاري يقول

 :از يقولَّخي البزْلَ الب بن هارون إبراهيم)٥(*)ُ سمعت: يقولّيِخْلَحممد بن شاهوية الب
 : لهُ فقلت, خالد بن زياد يف نصف النهار]أ/٣٠٠[  عمر بن هارون عندُرأيت

 .نيَّفُ عىل اخلِحْسَه يف املَ مثلٍدَ أحَ عندْدِ مل أجٌ ههنا حديث: قال? ههناُنعصَما ت

  )*(خالد بن زياد
 . عنه أبو الربيع سليامن بن داود بن رشيدٰوَ ر.يِّ املك)٦(حدث عن زهري بن حممد

                                           
 .٢/٨٥٠الكنى واألسامء للدواليب   )١(

 .٢/٧٥٢  أليب أمحد العسكريتصحيفات املحدثني  )٢(
 ., وهو تصحيف))املسكني((: ّيف تصحيفات املحدثني) ٣(

, وهو ))تاريخ نيسابور((يف كتابه )  هـ٤٠٥ت (هو حممد بن عبد اهللا بن حممد أبو عبد اهللا احلاكم   )٤(
 .٢٠٥−١/٢٠٣مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (*  )٥(
 .٣/٣٢١  لسان امليزان,٧/٣٣٦ خمترص تاريخ دمشق البن منظور ترمجته يف )*(
 ).د (سقطت اللفظة من  )٦(

ــامء[ ــه يف األس ترمجت
 ]والكنى للنسائي

 
ويف الكنى واألسامء[

 ]للدواليب
 
ــــسبه يف[ ضــــبط ن

تصحيفات املحدثني
 ]للعسكري

 
 
 
 
 
 

ـــده حـــديث يف[ عن
اخلفـني الاملسح عىل 

 ]يوجد لد غريه
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 
 
 



٤٥٩ زيادخالد بن 

حممد بن نا (*  أنا جعفر بن عبد اهللا,ازيَّ أنا أبو الفضل الر,أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم
َ, نا العباس بن حممد, نا أبو الربيع سليامن بن داود بن رشيد, نا خالد بن زياد الدمشقي, عن )١(هارون ُ

 , عن ابن عمر, عن نافع,يِّ املك)٢(*)زهري بن حممد
 .))سادةِ والو,نْهُّ والد,نَبَّ الل:ّنُهَّدُرَ يْ أنٍغي ألحدَنبَثالثة ال ي((:  قالعن النبي 
 .هْجَ هذا الوْنِ مَّ إالاً وال خالد,با الربيع هذا أُفِال أعر

  )*(يبلَــيد بن كُ خالد بن زَ
 اهللا بن ُيمَ وهو ت,ارَّم بن مالك بن النجْنَف بن غْوَابن ثعلبة بن عبد عمرو بن ع

ج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن َرْزَثعلبة بن اخل
َ بن سبأ,النْهَت بن مالك بن زيد بن كْبَث بن نْوَد بن الغْزثعلبة بن مازن بن األ  أبو َ

 .هُ وصاحب اهللا ِ رسول)٣(ُيفِضُم. جيَرْزَوب األنصاري اخلُّأي
ِّيبُ وعن أ, ِّ عن النبيٰوَر  . وأيب هريرة, بن كعبَ
 وعبد اهللا بن يزيد ,بِرَي كِدْعَام بن مَدْقِ وامل,ةَرُمَ عنه جابر بن سٰوَر

  ريَفُبري بن نُ وج,)٤(عيَامَّيد السِسَم أحزاب بن أْهُ وأبو ر, والرباء بن عازب,ّيِمْطَاخل
 

                                           
َأبو بكر حممد بن هارون الروياين  هو) ١( ما انظر و. )١٤٤١ (٢/٢٩٠ يف كتابه املسند)  هـ٣٠٧ت (ُّ

 ).١( حاشية ١٧٨سبق ص

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٢(

, التاريخ الكبري للبخاري ٨٩ , طبقات خليفة٣/٤٤٩ ترمجته يف الطبقات الكبري البن سعد )*(
, الثقات البن حبان ٢/٤٢٤ , االستيعاب البن عبد الرب١/٤٩٣ الم, تاريخ مدينة الس٣/١٣٦
 , بغية الطلب٥/٢٤٩  املنتظم البن اجلوزي,١/١١٨ اجلمع بني رجال الصحيحني ,٣/١٠٢
, هتذيب الكامل للمزي ٢/٩٤ , أسد الغابة٦٦٨ , هتذيب األسامء واللغات للنووي٣٠/٢٩
 , النجوم الزاهرة٢/٢٣٤, اإلصابة ١/٥١٩ , هتذيب التهذيب٢/٥٥٢ , تاريخ اإلسالم٨/٦٦
 .١/٢٤٦, شذرات الذهب ١/١٤٢

 .وهي زيادة مقحمة, وتقدم اسم مازن يف النسب ))مضيف بن مازن بن الغوث ((): د(يف   )٣(
 . ))أحزاب بن أسد: ويقال ((: ١/٦١قال ابن ماكوال يف اإلكامل   )٤(

 
 
 
روايته حلديث عـن[

ــن عمــر يف مــسند اب
 ]الروياين

 
 

 
 ]نسبه[
 
 
 
 

]ـــن رو ـــامء م أس
 ]عنهم ورووا عنه

 



٤٦٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َرضَاحل أبو   والقاسم بن عبد الرمحن,بريُّ وعروة بن الز,يثيَّ وعطاء بن يزيد الل,ّيِمْ
َموسى بن طلحة بن عبيد اهللا, وعبد اهللا بن حنش املدين وعبد الرمحن الدمشقي,(* َ ُ(*)١( ,
 وأبو عبد الرمحن عبد اهللا بن , وعمر بن ثابت األنصاري,عبد الرمحن بن أيب ليىلو

ْ وأبو رص,ح موىل أيب أيوبَلْفَ وأ,فْوَمة بن عبد الرمحن بن عَلَ وأبو س,يلُبُيزيد احل  ,ةَمِ
ِرصِيبي املِجُّران التْمِوأسلم أبو ع  , ورافع بن إسحاق, وأبو سفيان طلحة بن نافع,يْ

اليافعي  − ويقال ابن أيب أوس − سْوَيب بن أِبَ وح,)٢(وعبد اهللا بن عمرو القارئ املدين
 َىلْعَ وعبيد بن ي, وعاصم بن سفيان الثقفي,محن بن معاذالر  وعبد,املرصي

 وحممد بن ,ّيِظَرُ وحممد بن كعب الق,يِّبَّع الضَثْرَ والق, وعطاء بن يسار,ينيِطْسَلِالف
 .همُ وغري,ابَبِل بن ضَامِّ وأبو الش,بن أخي أيب أيوباة َرْوَ وأبو س,)٣(ميْيَّر التِدَكْنُامل

 أنا سعيد بن : وأبو حممد هبة اهللا بن سهل قاال,نعم بن عبد الكريمأخربنا أبو املظفر عبد امل
 ,هريُّ مصعب الز أبو نا, أنا إبراهيم بن عبد الصمد اهلاشمي, أنا زاهر بن أمحد الفقيه,حممد البحريي

 ,وب األنصاريُّيَ عن أيب أ,ّثيْيَّ عن عطاء بن يزيد الل, عن ابن شهاب,)٤(نا مالك
ِال حي((:  قال رسول اهللا َّأن ْ أن هيٍسلمُمـِ لُّلَ  ِلتقيانَ ي,ٍ ليالِ ثالثَ فوقُ أخاهَرُجَ

 . بالسالمُأَبدَمها الذي يُ وخري. هذاُضِعرُ وي, هذاُضِعرُفي
 ,)٦( وأخرجه مسلم عن حييى بن حييى,)٥(أخرجه البخاري عن أيب يوسف

 وعن ,يبةَتُ عن ق, مالكِ وأخرجه النسائي يف حديث,)٧(ّبيَنْعَوأخرجه أبو داود عن الق
 .هم عن مالكُتَ مخس,)٨(نْعَ عن م,هارون

                                           
 ).د, س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ١(
 . ))املديني((): د(يف   )٢(
 .٦٥/٣٧ّ, وهو تصحيف, ترجم له املصنف يف املجلدة  ))التميمي ((): س(نسبة إىل تيم بن مرة, ووقع يف   )٣(
 .باب ما جاء يف املهاجرة) ١٣( رقم ٩٠٧, ٢/٩٠٦ كموطأ مال  )٤(

 . باب اهلجرة)٦٠٧٧(صحيح البخاري رقم   )٥(

 . باب حتريم اهلجر)٢٥٦٠(صحيح مسلم رقم   )٦(

 . باب فيمن هيجر أخاه)٤٩١١(سنن أيب داود رقم   )٧(

 .مل أجده يف كتب النسائي ) ٨(

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
روايتـــه حلـــديث[

ـــــول اهللا    يفرس
 ]هجر املسلم

 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٦١

  ماِهِ حديثِومن غرائب
 أنا أبو بكر حممد بن , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عبد امللك

بن أيب الوليد  أن الوليد ,وةْيَ أخربين ح,بْهَ نا ابن و,)١(لةَمْرَح نا , أنا أبو العباس بن قتيبة,إبراهيم
 ,وبُّيَ أيب أِهِّدَ عن ج,ثه عن أبيهَّ أن أيوب بن خالد بن أيب أيوب األنصاري حد,أخربه

 ما ِّلَ ثم ص,كَضوءُ وِنِسْحَ فأْأَّ ثم توض,ةَبْطِ اخلِمُاكت((:  قال له اهللا َ رسولَّأن
ِّك وجمَّ ربْدَ ثم امح,تب اهللا لكَك  ,مَعلَم وال أَعلَ وت,رِدْقَ وال أُرِدْقَ تَّ اللهم: ثم قل,هْدَ

 َنيايُا يف ديني ودً خري− هاِيها باسمِّسمُت − يل يف فالنة َ رأيتْ فإن,يوبُ الغُمَّ عالَوأنت
ًوإن كان غريها خريا يل منها , ها يلْرُدْ فاق: أو قال−  يلِ فامض,وآخريت يف وديني ُ

ِودنياي وآخريت فامض يل  َ ْفاقدرها يل: − أو قال −ُ ُ((. 
 ]ب/٣٠٠ [ نا أبو القاسم,)٢( أنا أبو حممد بن أيب طاهر,نا أبو حممد بن أيب احلسني املزكيأخرب

 :)٤(ي قالْرصَّنعة الْرُ نا أبو ز,ديْنِ أنا جعفر بن حممد بن جعفر الك,)٣(يلَجَبن أيب احلسني البا
وب األنصاري خالد بن ُّيَ أبو أَ معاويةِوقدم علينا دمشق من األنصار يف إمارة

 .ارَّ من بني النجٌّيِرْدَ ب,دزي
 أنا : قاال,ً وأبو القاسم اخلرض بن احلسني قراءة,اًحدثنا أبو احلسن عيل بن املسلم الفقيه لفظ

 ,بِقَ أنا عيل بن يعقوب بن أيب الع, أنا أبو حممد بن أيب نرص,أبو القاسم عيل بن حممد بن أيب العالء
 عن أيب ,يعةِهـَ عن عبد اهللا بن ل, أخربين الوليد بن مسلم,)٥( نا حممد بن عائذ,أنا أمحد بن إبراهيم

                                           
ِ هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا أبو حفص التج)١( َيبي موىل بني زميلة ُّ يف كتابه )  هـ٢٥٠ت (ُ

واحلديث أخرجه . ٢/٧٧٢انظر موارد ابن عساكر . أحاديث حرملة بن حييى, وهو مفقود
 بإسناده عن ابن وهب, به١٤٨, ٧/١٤٧البيهقي يف السنن الكرب . 

 .كام يف أسانيد مماثلة. هو أبو حممد عبد العزيز بن أمحد أيب طاهر الكتاين )٢(

و متام بن حممد بن عبد اهللا بن جعفر أبو القاسم بن أيب احلسني البجيل الرازي احلافظ, ترجم ه  )٣(
 .١٠/٤٣٩ّله املصنف يف املجلدة 

 , وهو مفقود, الطبقاته يف كتاب) هـ٢٨١ت ( هو أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي )٤(
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر  .وهذا إسناده

يف كتابه املغازي والفتوح والصوائف, )  هـ٢٣٢ت ( اهللا القريش الدمشقي الكاتب هو أبو عبد) ٥(
 ).٢( ح ٢٩٣وما سبق ص. ١/٢٥٩انظر موارد ابن عساكر . وهذا إسناده, وهو مفقود

 
 
 
 
 

روايتـــه حلـــديث[
 يفرســــــول اهللا 

 ]االستخارة
 
 
 
 
 
قدومه إىل دمشق يف[

 ]إمارة معاوية



٤٦٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ,َ عن عروة,األسود
م ْنَج من بني غَرْزَار بن مالك بن اخلَّ بني النجْنِم: اًد بدرِهَ شْنَ مِقال يف تسمية

 خالد بن زيد بن ُ واسمه,وبُّأبو أي, مْنَوف بن غَ عِ ثم من بني ثعلبة بن عبد,بن مالكا
 .بةَلْعَ بن ث)١(يبَلُك

 أنا , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد
 ,)٢( نا يعقوب بن سفيان,عبد اهللا بن جعفر

 : الثانيةِةَّ يف املرِبةَقَ العِ أصحابِيف تسمية قال
 عن ,يعةِهـَعن ابن ل , وعثامن بن صالح,)٤(ان بن عبد اهللاَّ وحس,)٣( بن خالدوحدثنا عمر: قال

 :ة قالَوْرُ عن ع,أيب األسود وهو حممد بن عبد الرمحن
 وهو خالد بن ,وبُّ أبو أي:ارَّم بن مالك بن النجْنَ ثم من بني غ,ارَّن بني النجِوم
 .يبَلُزيد بن ك

 أنا حممد بن احلسني بن ,مد بن عيل بن ثابتحم أنا أبو بكر ,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 نا إسامعيل ,ويسُ نا إسامعيل بن أيب أ, أنا القاسم بن عبد اهللا,ابَّ أنا حممد بن عبد اهللا بن عت,الفضل

 , )٥(ةَبْقُ عن عمه موسى بن ع,بن إبراهيما
 ِ رسولِ أصحابْنِا مًد بدرِهَ شْنَ مِ ويف تسمية,بةَقَد العِهَ شْنَ مِقال يف تسمية

 .يبَلُوب خالد بن زيد بن كُّأبو أي: ارَّ بني مالك بن النجْنِم: اهللا 
 أنا ,)٦(هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

                                           
 . ))كلب ((): د(يف   )١(
 .يف كتابه املعرفة والتاريخ, وهذا إسناده, وهو يف القسم املفقود منه) ٢(

 ., وهو تصحيف ))عمر بن خالد ((): س(يف   )٣(
 . ))وحسان بن عبد اهللا بن ثابت ((): س(يف   )٤(
 ٩٥يف كتابه املغازي, وهذا إسناده, )  هـ١٤١ت (ّهو أبو حممد موسى بن عقبة بن أيب عياش ) ٥(

 .٢٣٥, ١/٢٣٣, وانظر موارد ابن عساكر ١٦٩و

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٦( ْ وهو كتاب مفقود,  »عرفة الصحابةم« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣صانظر ما سبق 

 ]عداده يف البدريني[
 
 
 
 
 
 
 
 

ومــن أصــــحاب[
 ]العقبة الثانية

 
 
 
اخلــرب الــسابق عنــد[

موســى بــن عقبــة يف
 ]ازياملغ

 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٦٣

 , عن ابن إسحاق,ريَكُ نا يونس بن ب,ارَّ أنا أمحد بن عبد اجلب,حممد بن يعقوب
 :ارَّا من بني النجًد بدرِهَ شْنَ مِقال يف تسمية

 .ن زيدأبو أيوب خالد ب
 نا أمحد ,صِّلَخُ أنا أبو طاهر امل,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 :)١(قال  عن ابن إسحاق,ريَكُ نا يونس بن ب,ارَّبن عبد اجلبا
 :يف تسمية من شهد العقبة الثانية وبايع قال

م اهللا بن ْيَ بن ت عامر عمرو بنج بن حارثة بن ثعلبة بنَرْزَها من اخلَدِهَوش
 .فْوَ بن ثعلبة بن عبد ع)٢(بليوب خالد بن زيد بن كُّ أبو أي:ثعلبة

 أنا أبو بكر , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود: البهاء فاطمة بنت حممد بن أمحد قالتُّمُنا أْتَأخرب
 ,)٣( ابن إسحاق عن, عن أبيه,يِّمَ نا ع,ريْهُّ نا عبيد اهللا بن سعد الز, نا حممد بن جعفر,بن املقرئا

 :مْنَف بن غْوَا من بني ثعلبة بن عبد عً من شهد بدرِيف تسمية قال
 .يب بن ثعلبةَلُيد بن كَ خالد بن زُوب واسمهُّأبو أي

 أنا عبد ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 ,)٤( أنا حممد بن عمر الواقدي, أنا حممد بن شجاع,ةَّيَالوهاب بن أيب ح

 ثم ,ار بن عمرو بن اخلزرجَّا من بني مالك بن النجًد بدرِهَ شْنَ مِقال يف تسمية
 :مْنَف بن غْوَ عِ بن عبدَ ثم من بني ثعلبة,من بني غنم بن مالك

 . معاويةَوم زمنُّ الرِ بأرضَ مات,ليب بن ثعلبةُ خالد بن زيد بن كُ واسمه,وبُّأبو أي
 : زاد األنامطي− ينَّالِ أنا أبو طاهر الباق: قاال,ييلِ الكِّزِ وأبو الع, أبو الربكات األنامطيأخربنا

 نا , أنا عمر بن أمحد, أنا حممد بن أمحد, أنا حممد بن احلسن بن أمحد:− وأبو الفضل بن خريون قاال
 :)٥(خليفة قال

                                           
 .وليس اخلرب فيام طبع منه بتحقيق زكارمغازي حممد بن إسحاق, وهذا إسناده,   )١(
 ., وهو تصحيف))كعب((: يف النسخ الثالث  )٢(
 ).٦( حاشية ٢٧٩, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق ص))التاريخ(( يف كتابه )٣(

 .١/١٦١غازي للواقدي امل) ٤(

 .٨٩طبقات خليفة   )٥(

 
عداده من البـدريني[

ــده يف ــن من ــد اب عن
 ]بةمعرفة  الصحا

 
 
وممــن شــهد العقبــة[

الثانيـــة عنـــد ابــــن
 ]إسحاق يف مغازيه

 
 
 
ًوممن شـهد بـدرا يف[

 ]تاريخ ابن إسحاق
 
 
 
ويف مغـــــــــازي[

 ]الواقدي



٤٦٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

م بن مالك بن ْنَ بن غفْوَ عِيب بن ثعلبة بن عبدَلُوب خالد بن زيد بن كُّأبو أي
 بن ثعلبة بن بن مالكد بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس ْنِه هُّمُ أ;ارَّالنج

 ومات ,هاَّ كلَد املشاهدِهَ شٌّيِبَقَ ع;ج بن احلارث بن اخلزرج األكربَرْزَكعب بن اخل
 .وم سنة مخسنيُّ الرِبأرض

 نا , أنا عثامن بن أمحد, بن عبيد اهللا أنا عمر]أ/٣٠١[, أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :اد قالَّ الواحد بن واصل احلد عبدبيدةُ ونا أبو ع: حدثني أبو عبد اهللا قال,)١(حنبل بن إسحاق
 .وب األنصاري خالد بن زيدُّ أيب أيُاسم

 أنا أبو احلسن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن ,أخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن منصور
 أنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد ,ي أبو بكر حممد بن أمحد بن عثامنِّدَ أنا ج,ميَلُّأيب احلديد السأمحد بن 

 : نا األصمعي قال, نا حممد بن يونس بن موسى,)٢(ْبرَبن ربيعة بن زا
 .وب األنصاري خالد بن زيدُّاسم أيب أي

 , أنا أبو احلسن بن السقا, أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,يه بن طاهرِجَأخربنا أبو بكر و
 :وري يقولُّ عباس بن حممد الدُ سمعت: قالُّ نا أبو العباس األصم:قااله, وأبو حممد بن بالوي

 :)٣(ني يقولِعَ حييى بن مُسمعت
 . زيدن اسمه خالد ب,وب األنصاريُّأبو أي

 أنا ,انْرشِبن ب أنا أبو القاسم ,احلسن أنا أبو الفضل أمحد بن ,أخربنا أبو الربكات األنامطي

                                           
يف كتابه التاريخ, وهو مفقود,  ) هـ٢٧٣ت (هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو عيل الشيباين  )١(

 .١٧١٢, ٣/١٧١١انظر موارد ابن عساكر 

يف )  هـ٣٢٩ت (َّهو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي  )٢(
, وهو من انتقاء احلافظ ضياء ))املنتقى((به أخبار األصمعي, وهو مفقود, وقد وصلنا منه كتا

طبع يف جملة جممع اللغة (وليس اخلرب فيه )  هـ٦٤٣ت(الدين حممد بن عبد الواحد املقديس 
ثم طبع بتحقيق حممد مطيع احلافظ . بتحقيق عز الدين التنوخي) ١٤ و ١٣العربية بدمشق مج 

 ).١٩٨٧بدمشق دار طالس (
 . الرقم نفسه٢/١٤٤, و)٧١٢( رقم ٣/١٤٥يف كتابه التاريخ   )٣(

ــاريخ[ ـــه يف ت ترمجت
 ]خليفة

 
 
 
 
ذكـــره يف تـــاريخ[

 ]حنبل بن إسحاق
 
 
 

ويف أخبـــــــــــار[
 ]األصمعي

 
 
ويف تاريخ حييى بـن[

 ]معني
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٦٥

 : يقولٍي أبا بكرِّ عمُ سمعت:)١(ة قالَبْيَ أنا حممد بن عثامن بن أيب ش,افَّأبو عيل بن الصو
 .وب األنصاري خالد بن زيدُّ أيب أيُاسم
ْ أنا أبو بكر الرب,)٢(يبِطَ عن أيب بكر اخل,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت أنا حممد بن عبد  ,قاينَ
 :يل قالِصْوَ أنا حممد بن عبد اهللا بن عامر امل,ا احلسني بن إدريس نه,اهللا بن مخريوي
 . خالد بن زيد ُوب األنصاري اسمهُّأبو أي

 أنا حممد بن أمحد ,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الفتح نرص بن أمحد بن نرص
 ,اجلواليقي

 وأبو طاهر أمحد بن عيل بن ,يوريُّ أنا أبو احلسني بن الط,وأخربنا أبو الربكات األنامطيح 
 أنا حممد بن حممد , أنا حممد بن زيد بن عيل بن مروان: أنا احلسني بن عيل بن عبد اهللا قاال: قاال,سوار

 :)٣( نا هارون بن حاتم قال,بن عقبةا
 . خالد بن زيدُوب األنصاري اسمهُّأبو أي

 وأبو نرص ,نييرج اإلسفراي أنا أبو الف,شْيَىل محزة بن احلسن بن أيب خْعَأخربنا أبو ي
 نا جعفر بن أمحد بن إبراهيم ,نري بن أمحد بن احلسنُ أنا م, أنا حممد بن أمحد بن عيسى: قاال,يِيثِثْيَرُّالط
 :)٤( قال أبو نعيم: نا أمحد بن اهليثم قال,اءَّاحلذ

 .وب األنصاريُّ وهو أبو أي,خالد بن زيد
 أنا أبو مسعود أمحد بن حممد , أنا نعمة اهللا بن حممد,يسَامَلَّحدثنا أبو بكر حييى بن إبراهيم الس

ي أبو بكر احلسن ِّ حدثني عم, أنا سفيان بن حممد بن سفيان, نا حممد بن أمحد بن سليامن,بن عبد اهللا

                                           
يف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر ما سبق )  هـ٢٩٧ت (هو ابن أيب شيبة   )١(

 ).٢( ح ١٢٤ص

ن انظر موارد اب. ق, وهو خمطوط فيه نقص, ومل أجده يف املطبوع منه يف كتابه املتفق واملفرت)٢(
 .١٧٩٤, ٣/١٧٩٣عساكر 

يف كتابه التاريخ, املنشور يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق )  هـ٢٤٩ت (هو أبو برش التميمي   )٣(
 .١٤٢ ص٥٣مج 

َهو الفضل بن دكني   )٤( يف كتابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر )  هـ٢١٩ت (ُ
٣/١٦٦٠. 

 
ذكره يف تاريخ ابـن[

 ]أيب شيبة
 
 
ويف املتفق واملفـرتق[

 ]للخطيب
 
 
 
 
 

ويف تاريخ أيب بـرش[
 ]التميمي

 
 
 
ويف تــاريخ الفــضل[

 ]ابن دكني
 



٤٦٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أبا عمر ُ سمعت: عن حممد بن إسحاق قال,احَّاد بن اجلرَّوَ رِّمَ عُ نا حممد بن عيل ابن,بن سفيانا
 :)١(الرضير يقول

 ُا يزيدَزَ غَ عام)٢(ةَينِطْنَطْسُويف أبو أيوب بالقُ ت.ليبُأبو أيوب خالد بن زيد بن ك
 .بن معاويةا

 أنا ,اميـَّمَ أنا أبو احلسن احل, أنا أبو الفضل بن البقال,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٣( بن حبيب يقولَوحُ نُ سمعت: قال, أنا إبراهيم بن أيب أمية,إبراهيم بن أمحد بن احلسن

 .ليب بن ثعلبة األنصاريُ خالد بن زيد بن كُأبو أيوب األنصاري اسمه
 ,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو

 أنا أبو القاسم : قاال,دارْنُ أنا أبو املعايل ثابت بن ب,وأخربنا أبو الربكات األنامطيح 
 أنا , أنا العباس بن العباس بن حممد بن عبد اهللا بن املغرية,يعقوب أنا عبيد اهللا بن أمحد بن ,األزهري

 :)٤( قال أيب:صالح بن أمحد بن حممد بن حنبل قال
 .)٥(أبو أيوب خالد بن زيد

 أنا عثامن بن ,انْرشِ أنا أبو احلسني بن ب, أنا أبو بكر البيهقي, القشريي بن أبو املظفر)٦(أخربناه
 : حدثني أبو عبد اهللا قال,)٧( نا حنبل بن إسحاق,أمحد

                                           
ابه التاريخ, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر يف كت)  هـ٢٢٠ت (هو حفص بن عمر   )١(

٣/١٦٩٠. 

 .٤/٣٤٧انظر معجم البلدان . َّهي القسطنطينية: − بدون ياء النسبة −القسطنطينة   )٢(

ّهو نوح بن حبيب القوميس, أبو حممد البذيش   )٣( ِ َ يف كتاب له مفقود, انظر موارد )  هـ٢٤٢ت (َُ
 .١٦٨٨, ٣/١٦٨٧ابن عساكر 

 .)١٦( رقم ٢٧امي والكنى ألمحد بن حنبل األس  )٤(

 . ))أيب ((كلمة ) د(وليس يف ). د,س( ليس يف  ))أبو أيوب خالد بن زيد ((: قوله  )٥(
 . من غري هاء ))أخربنا ((): د(ويف .  ))ملحق ((كلمة ) ب(فوقها يف   )٦(
اريخ, انظر موارد ابن يف كتابه الت ) هـ٢٧٣ت (هو حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو عيل الشيباين  )٧(

 ).٥( ح ٢٤٠ وما سبق ص.١٧١٣−٣/١٧١٢عساكر 

 
 
ترمجته يف تــــاريخ[

 ]حفص بن عمر
 
 
 

ويف كتاب نوح بـن[
 ]حبيب

 
 
 
ويف األســــــــامي[

 ]والكنى ألمحد
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٦٧

 .)١(يدزأبو أيوب خالد بن 
 نا حممد بن احلسني ,ُ أنا أمحد بن عبيد بن حممدِّ عن أيب متام عيل,اَّنَقرأنا عىل أيب عبد اهللا بن الب

 :)٢(مة قالَثْيَ أيب خُ نا ابن,راينَفْعَّالز
 .يديَمُ لنا أيب واحلُ أسامه,وخالد بن زيد أبو أيوب األنصاري

 أنا ,)٣(هَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,نا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحدأخرب
 : بن املنذر قال]ب/٣٠١[  نا إبراهيم, نا عبد اهللا بن عيسى,تبةُأمحد بن احلسن بن ع

 نزل ,مْنَف بن عبد غْوَ عِليب بن ثعلبة بن عبدُوأبو أيوب هو خالد بن زيد بن ك
 −  بن معاويةُا يزيدَزَ غَ عام− ةَينِطْنَطْسُ ومات بالقِ إىل املدينةَحني هاجر  ُّعليه النبي

عمق ُ ت: فقال?كُ ما حاجت: فسألهُا نزل به املوت جاءه يزيدـَّمـ ل, سور املدينةِبأصل
 .مات سنة اثنتني ومخسني. ي ما استطعتْربَي قِّ وتعب,يتَفرُح

 أنا احلسن بن حممد بن ,هاب بن حممد بن إسحاق أنا عبد الو,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع
 :)٥( نا حممد بن سعد قال, أنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد,)٤(اينبْنُّ أنا أبو احلسن الل,يوسف

 ُ أحد,يبَلُ خالد بن زيد بن كُ واسمه,وبُّأبو أي: اًيف الطبقة األوىل ممن شهد بدر
ِنيَنتِ ثَ سنةِةَينِطْنَطْسُمات بالق ارَّم بن مالك بن النجْنَبني غ  بن ُا يزيدَزَ غَ عام, ومخسنيْ
 .ّيِدَ بن عُ واهليثم,حدثني حممد بن عمر بذلك. ور املدينةُ سِ بأصلُهَربَقف ,معاوية

                                           
وهو  ))أبو أيوب خالد بن الوليد ((): س(ويف . إشارة إىل هناية اخلرب ))إىل((كلمة ) ب(فوقها يف   )١(

  .سبق قلم

.  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة   )٢(
 ).٨( ح ٦ وما سبق ص.١٣٥ و١/١٢٩نظر موارد ابن عساكر ا

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٣( ْ وهو كتاب مفقود,   »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣انظر ما سبق ص

َاللنباين   )٤( ْ .  العبدي بن عمرأبو احلسن أمحد بن حممد: − بالضم ثم نون ساكنة ثم موحدة − ُّ
 .٣/١٢٣٣تبصري املنتبه , و ٧/٣٦٢ملشتبه توضيح ا

 ).١( ح ٨يف كتاب الطبقات الصغري, وهذا إسناده, انظر ص  )٥(

ـــه يف[ ـــاريخترمجت  ت
 ]حنبل بن إسحاق

 
 

ويف تـاريخ ابـن أيب[
 ]خيثمة

 
 

ويف معرفــــــــــة[
 ]الصحابة البن منده

 
 
 
 
 
 

ويف الطبقــــــــات[
 ]الصغري البن سعد

 



٤٦٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا , أنا أبو عمر حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 :)١(نا حممد بن سعد قال أ,مْهَ نا احلسني بن الف,أمحد بن معروف

 . اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرجُمْيَ وهو ت− ارَّا من بني النجًوشهد بدر
ريين ِ حممد بن سُ سمعت: أخربين أيب قال,)٢(]بن حازم[ير ِرَ بن جُبْهَأخربنا و

  . اهللا بن ثعلبةُمْيَ تُهُ وكان اسم,ومُدَاختتن بق(*ه َّ ألنُارَّي النجِّمُ إنام س:يقول
َّإنام سمي النجار ألنه: وأنا هشام بن حممد, عن أبيه قال: قال ِّ  َهْجَ وَرَجَن )٣(*)ُ

 .ومُدَقِ بٍرجل
م بن ْنَ ثم من بني غ,ارَّ ثم من بني مالك بن النج,ارَّا من بني النجًفشهد بدر
ف ْوَليب بن ثعلبة بن عبد بن عُ خالد بن زيد بن كُ واسمه,وبُّار أبو أيَّمالك بن النج

ن م , القيس بن مالكِراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئْهَه زُّ وأم,مْنَبن غا
ُوكان أليب أيوب من الولد عبد الرمحن, وأمه أم حسن بنت زيد  [.ث بن اخلزرجِحارْلَب ُُّ
َّبن ثابت بن الضحاك من بني مالك بن النجارا  .اًبِقَ له عُمَ فال نعل,هُوقد انقرض ولد ].ّ

 ,بةْقُ عِ موسى بنِ يف رواية−  من األنصارَبة مع السبعنيَقَب العوشهد أبو أيو
 . وحممد بن عمر,َرشْعَ وأيب م,وحممد بن إسحاق

 حممد بن ِ يف رواية− مريُب بن عَصعُوب ومُّ بني أيب أي اهللا ُوآخى رسول
  . وحممد بن عمر,إسحاق

 . املدينةاء إىلَبُل من قَحَوب حني رُّ عىل أيب أي اهللا ُل رسولَونز
 . اهللا ِها مع رسولَّ واملشاهد كل, واخلندق,اًدُحُ وأ,اًوب بدرُّوشهد أبو أي

 أنا أبو , وأخربين أبو الفضل بن نارص عنه,ويسُنَ أبو حممد عبد اهللا بن عيل بن اآلبكتب إيل
 )٤( الرحيمن عبد اهللا ب أنا أمحد بن عبد, أنا أبو عيل املدائني, أنا أبو احلسني بن املظفر,حممد اجلوهري

                                           
 .٣٤٩, ٣/٣٤٨ يف كتاب الطبقات الكبري  )١(

 .٤٤٩, ٣/٤٤٨ما بني املعقوفتني وما سيأيت يف هذا اخلرب من الطبقات الكبري   )٢(
 ).س(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٣(
معرفة (( هيف كتاب )٢٧٠ت ( بن عبد اهللا بن عبد الرحيم أبو بكر بن الربقي هو أمحد  )٤(

 ).١( ح ٩وهو مفقود, انظر ما سبق ص, ))وأنساهبمالصحابة

 
 
ترمجته يف الطبقـات[

 ]الكبري البن سعد
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٦٩

 :ا من اخلزرج قالًد بدرِهَ شْنَ مِ يف تسمية:قال
م بن مالك بن ْنَف بن غْوَ عِليب بن ثعلبة بن عبدُأبو أيوب خالد بن زيد بن ك

 .بةَقَا والعً شهد بدر;ارَّالنج
ْ عن ابن الرب, عن ابن إسحاق, عن زياد, هشامُفيام أخربنا ابن  ِّويفُ وت− ّيِقَ

 . مع يزيد بن معاوية سنة إحد ومخسنيِةَينِطْنَطْسُبالق
وب هند بنت سعد بن كعب بن عمرو بن امرئ القيس بن ثعلبة بن ُّ أيب أيُّمُوأ

 .كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج
 .اً من مخسني حديثٌوْحَظ عنه نِفُح

 وأبو ,لْضَبو الف أنا أ, ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص,يس يف كتابهْرَّأخربنا أبو الغنائم بن الن
 وأبو احلسني األصبهاين :لْضَ أبو الفَزاد − أنا أبو أمحد :− واللفظ له قالوا − وأبو الغنائم ,احلسني
 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال,لْهَ أنا حممد بن س,دانْبَ أنا أمحد بن ع:− قاال

د ِهَ ش,ارَّ من بني مالك بن النجّيِجَرْزَ اخلُّوب األنصاريُّخالد بن زيد أبو أي
 . يزيد بن معاويةِمنَ مات يف ز, ِّ النبيَا معًرْدَب

ِهكذا قال البخاري, ووهم يف ذلك, إنام مات يف زمن معاوية نفسه, يف غزوة (* ِ َ ِ َ ََ َ ِ َ َ
ُيزيد بن معاوية َّ إىل القسطنطينية)٢(*)َ ِ ِ ْ َ ُْ. 

ان َدْبَ بن عُّ أنا مكي, محدونأنا أبو سعيد بن,  أنا أبو بكر بن خلف)٣(اينَّقَّأخربنا أبو بكر الش
 :)٤(اج يقولَّ مسلم بن احلجُ سمعت:قال

 .اًد بدرِهَ ش,ليب بن ثعلبة األنصاريُد بن كْيَوب خالد بن زُّأبو أي
 أنا أبو احلسني بن ,يَربَّ أنا أبو بكر بن الط]أ/٣٠٢[, أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 :)٥(ن سفيان قال نا يعقوب ب, أنا عبد اهللا بن جعفر,الفضل

                                           
 .٣/١٣٦التاريخ الكبري للبخاري   )١(
 ).س(ما بينهام ليس يف *) − (*  )٢(

 ).٢( ح١٥بكرس الشني, انظر يف ضبطه صُوضبط   )٣(

 .٨١امء ملسلم يف ا لكنى واألس  )٤(
 .١/٣١٢املعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي   )٥(

 
ــهد[ ــن ش ــسمية م ت

ًبدرا عند ابن الربقـي
 ]يف معرفة الصحابة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ترمجتـــه يف التــاريخ[

 ]الكبري للبخاري
 
 
 
 
 
ويف الكنى واألسامء[

 ]ملسلم



٤٧٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ار بن َّوهو أحد بني النج(*يب بن ثعلبة َلُوب األنصاري بن كُّ أيود أبْيَن زخالد ب
 ِ بن عبد)١(*) ثم من بني ثعلبة,م بن مالكْنَ ثم من بني غ,جَرْزَمالك بن عمرو بن اخل

 .مْنَف بن غْوَع
يب بن عبد ِصَ أنا اخل, أنا أبو نرص الوائيل, عن جعفر بن حييى,قرأت عىل أيب الفضل بن نارص

 :)٢( أخربين أيب قال, أخربين عبد الكريم بن أيب عبد الرمحن,اهللا
 . ِّد األنصاري صاحب النبيْيَوب خالد بن زُّأبو أي

 وأبو , أنا أبو عامر حممود بن القاسم,وخيُرَأخربنا أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم الك
ْنرص عبد العزيز بن حممد الرت  أنا أبو حممد عبد اجلبار بن : وأبو بكر أمحد بن عبد الصمد قالوا,ياقيِّ

ْ نا أبو عيسى الرت, أنا أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب,حممد بن عبد اهللا  :)٣(ي قالِذِمِّ
 .وب خالد بن زيدُّأبو أي

ر بن  أنا طاه, أنا سليم بن أيوب, أنا نرص بن إبراهيم,أخربنا أبو الفتح نرص اهللا بن حممد
 حممد بن أمحد ُ سمعت: نا أبو زكريا يزيد بن حممد بن إياس قال, نا عيل بن إبراهيم,حممد بن سليامن

 :)٤(مي يقولَّدَقُامل
 . بن زيدوب األنصاري خالدُّأبو أي

 أنا أبو ,أمحد بن حممد اخللييل(* أنا أبو القاسم ,أخربنا أبو الفضل حممد بن إسامعيل الفضييل
 : قال)٦(الشايشيب َلُ أنا أبو سعيد اهليثم بن ك, بن أمحد اخلزاعيّ عيل)٥(*)القاسم

                                           
 ).د(سقط ما بينهام من  *)−(* )١(

 انظر ., وهو مفقود))األسامء والكنى((أو  ,))الكنى((يف كتابه )  هـ٣٠٣ت (هو أمحد بن شعيب  )٢(
 ).١( ح ١٦ص

 ).٨(سنن الرتمذي, وهو جامع الرتمذي, وهذا إسناده, احلديث رقم   )٣(

 .٢٢٨وانظر ما سبق ص). ٢٤( رقم ٢٧ ))ّالتاريخ وأسامء املحدثني وكناهم((يف كتابه   )٤(
 ).د(ما بينهام ليس يف  *)−(* )٥(

يف مسنده, وهذا إسناده, )  هـ١٩١ت (هو أبو سعد اهليثم بن كليب بن رسيج الشايش الرتكي   )٦(
وليس الكتاب بني واحلكم, املدينة  بتحقيق الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهللا, مكتبة العلوم وطبع
 .٦٢٩, ١/٦٢٧انظر موارد ابن عساكر . يدي

ترمجتــه يف املعرفـــة[
 ]والتاريخ للفسوي

 
 
 
سامءويف الكنى واأل[

 ]للنسائي
 
 
 
 

 ]ويف سنن الرتمذي[
 
 
 
 

]ويف تاريخ املقدمي[
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٧١

 ِيب بن ثعلبة بن عبدَلُ وهو ابن زيد بن ك,وب األنصاري خالد بن زيدُّأبو أي
 .ارَّم بن مالك بن النجْنَف بن غْوَع

 , وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن,كتب إيل أبو حممد محزة بن العباس
 أنا أبو ,قاينْرِ أنا أبو بكر الباط: قاال, أنا أبو الفضل بن سليم,اينَوُتْفَّ اللوحدثني أبو بكرح 
 ,)١(هَدْنَعبد اهللا بن م

 :)٢( قال لنا أبو سعيد بن يونس: أيب عبد اهللا قالِ عن أبيهه,َدْنَ وأنبأين أبو عمرو بن م:قالح 
 ,ارَّك بن النجم بن مالْنَف بن غْوَ عِيب بن ثعلبة بن عبدَلُخالد بن زيد بن ك

 . وأربعنيٍّ ستَ البحر سنةِ قدم مرص لغزو,وبُّى أبا أيَنْكُ ي; اهللا ِ رسولُصاحب
 ومرثد بن ,يل بن هاعان النارشيِوْيَ وح,م السامعيْهُرص أبو رِ مِث عنه من أهلَّحد

 ,باينْعَّم الشُعْنَ وزياد بن أ,يِعْنَيل بن نارشة الكِوْيَ وعبد الرمحن بن ح,ينَزَعبد اهللا الي
ِىل جتْوَوأسلم م  .ة سنة اثنتني ومخسنيَّيِينِطْنَطْسُ تويف بالق.)٣(يب وغريهُ

 قال : أنا أبو احلسني حممد بن عبد الرمحن بن أيب نرص قال,أنبأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 :)٤(رْبَلنا أبو سليامن بن ز

ف بن مالك ْوَ بن عمْنَليب بن ثعلبة بن عمرو بن غُأبو أيوب خالد بن زيد بن ك
رب يف ُ وق, ومخسنيٍ ثالثَة سنةَّيِينِطْنَطْسُ ومات بالق, ُّل عليه النبيَ نز.ارَّبن النجا

 .ْرصِ مَد فتحِهَ وش, وسكن دمشق.ور املدينةُ سِأصل
 :)٥( قالهَدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

                                           
 ).٦(و) ٥( ح ١٣١انظر ما سبق . هو أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده يف كتابه األمايل ) ١(

 .من هذا اجلزء) ٥( ح ٧٣انظر ص. يف تاريخ علامء مرص  )٢(
 .))وغريهم((: وجهالكذا يف النسخ الثالث, و  )٣(

يف كتابه معرفة )  هـ٣٧٩ت (هو أبو سليامن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن زبر الربعي   )٤(
 .٣/١٦٢٢الصحابة, وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر 

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٥( ْ مفقود,  وهو كتاب  »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣ص انظر ما سبق

ـــسندتر[ ـــه يف م مجت
 ]الشايش

 
 
 
 
 
 ]ويف أمايل ابن منده[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويف معرفــــــــــة[
 ]الصحابة البن زبر

 



٤٧٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أبو ,ارَّم بن مالك بن النجْنَف بن غْوَ عِليب بن ثعلبة بن عبدُيد بن كخالد بن ز
ا ًد بدرِهَ ش.م املدينةِدَا قـَّمـ ل ُّ عليه النبيَلَ الذي نز,جيَرْزَوب األنصاري اخلُّأي
ِنيَ اثنتَ سنةِةَّيِينِطْنَطْسُ مات بالق.بةَقَ والع,اًدُحُوأ  . معاويةِ بنَ يزيدَنَمَ ز, ومخسنيْ

 أنا عبد امللك بن , أنا مسعود بن نارص, أنا حممد بن طاهر,نا أبو الربكات األنامطيأخرب
 :)١(باذي قالَالَ أنا أمحد بن حممد الك,احلسن

 ُّ اخلزرجيُّاريَّ النجُّوب األنصاريُّ أبو أي,ليب بن ثعلبةُخالد بن زيد بن ك
 عنه ٰوَ ر. بن كعبِّيبُ أو عنَ ور, َّ سمع النبي,اًد بدرِهَ ش.ّ ثم الشامي,ّاملدين

 , وعطاء بن يزيد يف الوضوء, وموسى بن طلحة,بريُّ وعروة بن الز,الرباء بن عازب
 .ضعْوَ مِوغري

 قال لنا أبو بكر : قاال,ريقُ وأبو منصور بن ز,بيسُ بن ق]ب/٣٠٢[ أخربنا أبو احلسن
 ,)٢(اخلطيب

يب بن ثعلبة بن َلُه خالد بن زيد بن كُ واسم,أبو أيوب األنصاري اخلزرجي
 اهللا بن ثعلبة بن اخلزرج بن ُمْيَ وهو ت,ارَّم بن مالك بن النجْنَف بن غْوَ عمرو بن عِعبد

حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
 .]بن سبأ [النْهَت بن مالك بن زيد بن كْبَث بن نْوَد بن الغْاألز

ت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن د بنْنِه هُّمُوأ
 .رج األكربْزَرج بن احلارث بن اخلْزَكعب بن اخل
َحرض  ,م املدينة يف اهلجرةِدَ حني ق اهللا ُ ونزل عليه رسول,بةَقَوب العُّ أبو أيَ

َوحرض ,ه باملدينةُكنْسَ وكان م.هاَّ كلَ واملشاهد,اًدُحُا وأً بدر ِّوشهد مع النبي  مع عيل َ
 وعاش بعد ذلك .حبتهُد املدائن يف صَرَ وو,وانَرْهَّب اخلوارج بالنْرَبن أيب طالب حا

                                           
رجال (( يف كتابه ) هـ٣٩٨ت  (هو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الكالباذي  )١(

 .)٢٩٣ (١/٢٢٢ ))صحيح البخاري
 . وما سيأيت بني معقوفتني منه١/٤٩٣تاريخ مدينة السالم   )٢(

ترمجته يف معرفــــة[
 ]الصحابة البن منده

 
 
 
 

ويف رجال صـحيح[
]البخاري للكالباذي

 
 
 
 

 
ويف تــاريخ بغــداد[

 ]للخطيب
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٧٣

ه يف ُ وقرب, معاوية بن أيب سفيانِا يف خالفةًوم غازيُّ الرِ حتى مات ببالدًا طويالًزمان
 .)١(ةَينِطْنَطْسُور القُ سِأصل

 أنا أبو , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَأبو القاسم بن م أنا ,نديَقْرَمَّ أبو القاسم بن الس)٢(أخربنا
 أنا جعفر بن , نا حممد بن زياد بن معروف, نا عبد الرمحن بن حممد بن عيل القريش,)٣(ّيِدَأمحد بن ع
 عن عبد اهللا بن ,بِّسيُ عن سعيد بن امل,لةَمْرَ حدثني عبد الرمحن بن ح, حدثني أيب,دَقْرَجرس بن ف
 :عمر قال

 ُ فدخل رسول: قال.ايِدْهَا مً راشدَ املدينةِلُ ادخ: اهللا ِاملدينة لرسول ُقال أهل
 : قالواٍ عىل قومَّرَام مَّ كلنظرون إىل رسول اهللا َ فجعلوا ي, فخرج الناس املدينة,اهللا 

 حتى − هَعني ناقتَ ي− ))مورةْأَا مَّعوها فإهنَد((:  اهللا ُ فقال رسول. اهللا ههناَيا رسول
 .وب األنصاريُّيَ أيب أِ عىل بابْتَبرك

 أنا عبد الرزاق : قاال,م بن خالد بن عبد الواحدِ وأبو القاسم غان,لَّالَأخربنا أبو عبد اهللا اخل
 , أنا أبو بكر بن املقرئ,بن عمر بن موسىا

 بن )٤(ني أنا أبو احلس: قاال, وطاهر بن سهل بن برش,وأخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزةح 
 نا عيسى ,الَّسَ أنا أمحد بن عبد الوارث بن جرير الع: قاال, امليمون بن محزة)٥(]القاسم [ أنا أبو,يِّمك
أن , هم السامعيُ عن أيب ر, عن أيب اخلري,بيبَ عن يزيد بن أيب ح,)٦(يث بن سعدَّ أنا الل,ةَبْغُاد زَّبن محا
 ,ثهَّوب حدُّ أياأب

                                           
 .مها صحيح كام تقدم, وكال))َّالقسطنطينية((: كذا يف النسخ الثالث, ويف تاريخ مدينة السالم  )١(
 . ))ملحق ((كلمة ) ب(فوقها يف   )٢(
 .٥٩٢, ٢/٥٩١ الكامل يف الضعفاء البن عدي  )٣(

, وهو ٦٥/٢١, وترمجته يف املجلدة )ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من ))أبو احلسن((): س(يف ) ٤(
 .حممد بن مكي بن عثامن أبو احلسني األزدي املرصي

 .١٧٥, ٤٧/١٧٤, و٣٣/١٠٢ أسانيد مماثلة يف التاريخ, انظر املجلدة ما بني املعقوفتني من) ٥(

حديث الليث بن سعد ((يف )  هـ١٧٥ت (هو الليث بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الفهمي  )٦(
انظر موارد ابن عساكر ). ١٨− ١ (١٩, وهو خمطوط يف الظاهرية مج ))عن يزيد بن أيب حبيب

 . بإسناده عن الليث, به٢/٥١٠بيهقي يف دالئل النبوة واحلديث أخرجه ال. ٧٠٣, ٢/٧٠٢

 
 
 
 
 
 
 

ضيافته لرسـول اهللا[
يف داره باملدينة [ 

 
 
 
 
 



٤٧٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 , يف الغرفةٌ ماءَيقِهرُ فأ,فةْرُ يف الغُ وكنت,لَنا األسفِل يف بيتَ نز رسول اهللا َّأن
ْ خيْ أن)١(اًقَفَع املاء شَّتبَتَ ن, لناٍيفةِطَقِوب لُّأيم ُ أنا وأُفقمت  ُ فنزلت, اهللا ِ إىل رسولَصُلَ

 إىل ْلِقَ انت,كَوقَ فَ أكونْنبغي أنَ ال ي, اهللاَ يا رسول: فقلتٌقِشفُ وأنا م اهللا ِإىل رسول
 َ كنت, اهللاَ يا رسول:ُ فقلت– يلِلَه قُ ومتاع− قلُ فنِهِ بمتاع اهللا ُر رسولَمَ فأ.فةْرُالغ
 ُك وضعتِ أصابعَ أثرُ فإذا رأيت,رُنظَ فأِ بالطعام:−  وقاالَّ إيل:ئِقرُزاد ابن امل − ُلِرسُت
 :امليمون )٢(]أبو[ زاد − ُ فنظرت,ّ به إيلَرسلتَ الذي أُ حتى كان هذا الطعام,ي فيهِدَي
 ,ًالَ فيه بصَّ إنْلَأج((:  اهللا ُ فقال رسول!كِ أصابعَثرَ فيه أَ فلم أر:− وقاال,هفي

 .))لوهُا أنتم فكَّ وأم, الذي يأتينيِكَلَ املِ من أجلُهَلُ آكْ أنُوكرهت
 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر,بِذهُ أنا أبو عيل بن امل, اهللا بن حممدُبةِأخربنا أبو القاسم ه

بري بن ُ عن ج,دانْعَ عن خالد بن م,ري بن سعدِحَ عن ب,ةَّيِقَ أنا ب,ّيِدَ نا زكريا بن ع,)٣(دثني أيب ح,أمحد
 :وب قالُّ عن أيب أي,فريُن

 , اهللا َي رسولِوؤُم يُّهيَ أ, األنصارِتَعَ اقرت]أ/٣٠٣[,  املدينة ُّم النبيِدَملا ق
 َيِهدُ أٌ طعام اهللا ِ لرسولَيِهدُ أ فكان إذا, اهللا َ رسولَٰوآ ف,عهم أبو أيوبَرَفق

 ? ما هذا: فقال,لَصَ فيها بٌعةْصَ فإذا ق: قال,اً يومَوبُّ فدخل أبو أي: قال.أليب أيوب
 يا رسول : فقال اهللا ِ إىل رسولَوبُّع أبو أيَلَّ فاط: قال. اهللا ُل به رسولَرسَ أ:فقالوا
ِ وال حي: قال.))ًالَيها بص فُرأيت((:  قال? من هذه القصعةَعكَنَ ما م,اهللا  ?لَ لنا البصُّلَ
شاين ما ال ْغَإنه ي((: ةَوْيَ وقال ح.))مُشاكْغَشاين ما ال يْغَ يْ ولكن,لوهُ فك,َٰىلَب((: قال
 .))مُاكَشْغَي

َان هبَّيِلْيَضُيل ابنا إسامعيل الفَضُ وأبو عاصم الف,أخربنا أبو الفضل حممود  أنا أمحد : قاال,اةَرِ
 نا حممد بن إسحاق ,)٤(يبَلُ نا اهليثم بن ك, أنا عيل بن أمحد بن حممد بن احلسن,ن حممدبن حممد با

                                           
 . ))شفقة ((): ك(ويف ) ب, د, س(كذا يف   )١(

 ).د, س(ليس ما بني معقوفني يف  ) ٢(
 ). ط مؤسسة الرسالة٣٢٥٠٧ رقم ٤٩٣, ٣٨/٤٩٢ (٥/٤١٤ مسند أمحد  )٣(

 وليس الكتاب  مسنده,يف)  هـ١٩١ت (هو أبو سعد اهليثم بن كليب بن رسيج الشايش الرتكي   )٤(
 ).٦( ح ٤٧٠وانظر ما تقدم ص. بني يدي

تتبعــه أثـر أصـابع[
 يفالرســــول اهللا 

قصعة طعام أهـديت
 ]إليه

 
 
 
 
 
 
 

 
ناخلـرب الـسابق مـ[

ــــق أمحــــد يف طري
 ]مسنده

 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٧٥

َرشَ نا ح, نا حممد بن سابق,اينَغَّالص  : يقولَبةَالِ أنه سمع أبا ق, عن إسحاق بن إبراهيم,اتةَبُج بن نْ
 :ثه قالَّت حدِبادة بن الصامُ أن ع,يِحِابَنُّحدثني أبو عبد اهللا الص

ِ حتْنَ مَّبِحُ حتى أَ إليكُّ أحبَكِ أصحابُّ أي: فقلت اهللا ِ برسولُتوَلَخ  ُّبُ
ِكام حت َّيلَ عْمُاكت((:  قال?ّبُ  ثم , ثم عمر,ٍأبو بكر((:  فقال.ْمَ نع: فقلت.)) حيايتَبادةُ يا عَ
 َّال هؤالء إَ بعدَ يكونْ أنٰىَسَ عْنَم((:  قال? اهللاَّ يا نبيْنَ ثم م: فقلت,ثم سكت. ))ّعيل
ّيبُبادة وأُ يا عَوب وأنتُّعاذ وأبو طلحة وأبو أيُبيدة ومُد وأبو عْعَحة وسْلَبري وطُّالز  بن َ

ايل َوَط من املْهَّ ثم هؤالء الر;انَّ عفُف وابنْوَ عُ مسعود وابنأبوداء وْرَّكعب وأبو الد
 َّحايب عيل أصُّ وكل,تيَّ خاصِ هؤالء;يفةَذُىل أيب حْوَهيب وبالل وسامل مُامن وصْلَس
 قال ? وال جعفرَ محزةْرُ مل يذك: قلت:قال. ))ايِشَبَا حً كان عبدْ وإن,ّ إيلٌيبِبَ حٌيمِرَك

 . أو كام قال.ةَرَخَ إنام كان هذا بأ. عن هذاُ سألتَيبا يومِصُ إهنام كانا أ:عبادة
 أنا أمحد بن , أنا حممد بن العباس, أنا أبو حممد الشاهد,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 نا , أنا بكر بن عبد الرمحن قايض أهل الكوفة,)١( نا حممد بن سعد, نا حارث بن أيب أسامة,معروف
 : عن ابن عباس قال,مَسْقِ عن م, عن احلكم, عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل,عيسى بن املختار

ِّرسَأ ُعلمَ نَ اآلن: أن خيرج من خيرب قال القومملا أراد رسول اهللا   ِمَ أُةَّيِفَ صٌةَّيُ
ِّ فهي رسَّ وإال,هاُبُيحجَ فإنه سً كانت امرأةْ فإن,امرأة ٍرتِر بسَمَج أَ فلام خر.ةَّيُ َرتُ فسْ ِ 
 , عليهاَرتكبِ منها لُهَذِخَى فَنْدَ أَ تركبْ أنْتَرادَ فلام أ.ا امرأةَّ أهنُ الناسَفَ فعر;اَدوهن
 ,طاطْسُ الفَ فدخلَلَيل نزَّ فلام كان الل, ثم محلها,هِذِخَها عىل فَتَبْكُ رْتَ ووضعْتَفأب

 .هَ معْتَلَودخ
 ,طاطْسُه عىل الفَ رأسٌ واضع, معه السيف,اطَطْسُ الفَ عندَوجاء أبو أيوب فبات

:  فقال, أنا أبو أيوب: فقال?)) هذاْنَم((:  سمع احلركة فقال اهللا ُ رسولَفلام أصبح
 َ وقد صنعت,سْرُعِ بٍ عهدُةَيثِدَ ح,ةَّ شابٌ جارية, اهللاَ يا رسول: قال?))كُما شأن((

:  اهللا ُ فقال رسول.ا منكً قريبُ كنتْتَكَّ حترْ إن:ُقلت ,هاْنَ فلم آم,ها ما صنعتِبزوج
 .ْنيَتَّ مر))وبُّ اهللا يا أبا أيَكِمحَر((

                                           
 .١١٠, ٢/١٠٩الطبقات الكبري البن سعد ) ١(

 
 
كــــان مــن مجلــــة[

الــــصحابة الــــذين
ــن ــادة ب ــبهم عب أح

 ]الصامت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حراسته للرسول [

عنـــدما بنــى بــصفية
 ]زوجته

 



٤٧٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 . عن جابر:م فقالَسْقِه عن مُرواه غري
 , وأمحد بن حممد بن إبراهيم,د بن أيب عثامن أنا أمح,أخربناه أبو القاسم بن السمرقندي

 : قاال, أبو طاهر)١( أيب أنا,وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممدح 
ْأنا أبو القاسم إسامعيل بن احلسن بن عبد اهللا الرص ِرصَّ  نا ,)٢(ً إمالءُّيلِامَحَ أنا أبو عبد اهللا امل,ّيَ

 حدثني عبد اهللا بن ,يلَّمَؤُ حدثني عمر بن أيب بكر امل,)٣(ةَبْيَ ش حدثني أبو بكر بن ,يبِبَعبد اهللا بن ش
 , عن جابر]ب/٣٠٣[ ,م أيب القاسمَسْقِ عن م, عن أبيه,أيب عبيدة

َيتُ أ اهللا َ رسولَّأن َيتُ وأ,َربْيَ خَ يومَةَّيِفَبص ِ  ُرَ واآلخ,هاُمها زوجُ أحد,ْنيَ برجلِ
 . فذكر احلديث.أخوها

 , اهللا ِ رسولِاءَبِ خَدور حولَ ي عرس رسول اهللا َوب ليلةُّيَ أبو أَ وبات:قال
ْمن هذا((:  قالَءْطَ الو اهللا ُفلام سمع رسول ع إليه َ فرج. أنا خالد بن زيد: قال?))َ

 ُهَمرَ فأ. عليكِ هذه اجلاريةَ خمافةَ هذه الليلةُ ما نمت: قال?))كَمال((:  اهللا ُرسول
 .عَجَ فر اهللا ُرسول

 أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,اَّىل أيب غالب بن البن عُقرأت
 عن الوليد , حدثني كثري بن زيد, نا حممد بن عمر,)٤( نا حممد بن سعد,مْهَ أنا احلسني بن الف,معروف

 : قالَ عن أيب هريرة,احَبَبن را
 فلام أصبح , ِّاب النبيوب عىل بُّة بات أبو أيَّيِفَ بصملا دخل رسول اهللا 

اهللا َ رسولٰفرأ جاريةْ كانت, اهللاَ يا رسول: فقالُوب السيفُّ ومع أيب أي,َّربَ ك ً 
ك ِحَ فض.ا عليكَهْنَ فلم آم,هاَ أباها وأخاها وزوجَ قتلتَ وكنت,سْرُ بعٍدْهَ عَحديثة
 .اً وقال له خري اهللا ُرسول

                                           
 .وحدها) د(أيب عن   )١(

 .مل أجد اخلرب يف أمايل املحاميل املطبوع برواية ابن حييى البيع) ٢(

, ١٧/٢٦٠الكامل هو عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة أبو بكر املدين, ترمجته يف هتذيب   )٣(
 .١١/١٢٨, وسري أعالم النبالء ٢٦١

 .١٠/١٢٢كتاب الطبقات الكبري البن سعد ) ٤(

 
 
 
 
 
 
اخلرب السابق برواية[

 ]املحاميل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ــن[ ــق اب ــن طري وم

 ]سعد يف طبقاته
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٧٧

 أنا أبو جعفر , أنا أبو عبد اهللا احلافظ,)١( بكر البيهقي أنا أبو,اويَرُأخربنا أبو عبد اهللا الف
 :بري قالُّ عن عروة بن الز, نا أبو األسود,يعةِهـَ نا ابن ل, نا أيب,ةَثَالُ نا أبو ع,البغدادي

 ً قائام− ّيَيُة بنت حَّيِفَيعني ص − وب ليلة دخل هبا رسول اهللا ُّلقد بات أبو أي
َ كربًةَرْكُ ب رسول اهللا َ فلام خرج.يف حتى أصبحَّ السِئما بقاً آخذ,هِتَّبُا من قًقريب  أبو َّ

 ?))وبُّ يا أبا أيَكُما بال(( : اهللا ُ فسأله رسول, قد خرج اهللا َأيوب حني أبرص رسول
 :قال? )) يا أبا أيوبَمـِل((:  فقال رسول اهللا . اهللاَ ليلتي هذه يا رسولْدُ مل أرق:قال
 ,اِ عشريهتَةَّها وعامَ أباها وأخاها وزوجَك قتلتَّ أنُرأة ذكرت هبذه املَا دخلتـَّمـل

 .اً وقال له معروف اهللا ُك رسولِحَ فض.كَالَتْغَ تْ أن−  لعمرو اهللا− ُتْفِفخ
 أنا عبد الوهاب , أنا حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 :)٢( أنا حممد بن عمر الواقدي قال,اع أنا حممد بن شج,ةَّيَبن أيب حا
 حتى ِا بقائم السيفً آخذ,تهَّبُا من قًوبات أبو أيوب األنصاري قريب :قالوا

َ فكرب,ًةَكرُ ب  فلام أصبح خرج رسول اهللا,أصبح  يا أبا َكَما ل((:  فقال, أبو أيوبَّ
ا َأباها وإخوهت َ قد قتلتَ وكنتِ اجلاريةِ هبذهَ دخلت, يا رسول اهللا:فقال? ))وبُّأي
 وقال  اهللا ُفضحك رسول. كَتالْغَ تْ أنُفتِ فخ,اِ عشريهتَةَّها وعامَها وزوجَتَمومُوع

 .)٣(اًله معروف
 نا إسحاق بن , بن سليامنُمةَثْيَ أنا خ, أنا أبو حممد بن أيب نرص, أنا أيب,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق

 ,بِّسيُ عن حييى بن سعيد بن امل,يلَجَحييى بن العالء الب نا , نا مسلم بن إبراهيم,يِيبِصَّار النَّيَس
 .))وبُّوء يا أبا أيُّك السُيبِصُال ي((:  فقال,اً شيئ ِّ النبيِ عن حليةَذَوب أخُّأن أبا أي
 .بِّ عن سعيد بن املسي, وإنام يرويه حييى بن سعيد:كذا قال
 ,)٥(ي أنا أبو بكر البيهق, أبو القاسم زاهر بن طاهر)٤(هأخربنا

                                           
 .٤/٢٣٣دالئل النبوة يف كتابه )  هـ٤٥٤ت ( هو أمحد بن احلسني )١(

  .٢/٧٠٨ املغازي للواقدي )٢(

 . والثامنني بعد املئةالثامنآخر اجلزء : ما نصه) ب(بعده يف   )٣(
 . ))أخربنا (( ):د, س(يف   )٤(
 ).٦٤٥٣( رقم ٥/٢٢٤شعب اإليامن للبيهقي ) ٥(

 
 
 الـسابق مـناخلـرب[

ــي يف ـــق البيهق طري
 ]دالئل  النبوة

 
 
 
 
 
 
 

ومن طريق مغـازي[
 ]الواقدي

 
 
 
 
 
 
ُأخـــذه مـــن حليـــة[

 ]ً شيئارسول اهللا 



٤٧٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 : قاال, أنا أبو الفضل عمر بن عبيد اهللا, أبو القاسم بن السمرقنديُوأخربناهح 
 نا مسلم بن ,ل بن إسحاقَبْنَ نا ح,اكـَّمَّ أنا أبو عمرو بن الس,انْرشِأنا أبو احلسني بن ب

 ,بِّ عن سعيد بن املسي, نا حييى بن سعيد, نا حييى بن العالء,إبراهيم
ال ((:  ُّ فقال له النبي]أ/٣٠٤[ , اهللا ِ رسولِحيةـِمن ل َذَوب أخُّأن أبا أي

 .))وبُّ أبا أيُوءُّ السَكُيبِصُي
 .))وبُّيا أبا أي((: ٰخرُ أًةَّ قال مر:)١(زاد البيهقي

 أنا أبو , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا أبو القاسم بن م,وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 نا حييى بن ,)٣(ّيِمَرَ نا ح,سابوريْيَّة بن الفضل النَمْصِ نا ع,د بن جعفر اإلمام نا حمم,)٢(ّيِدَأمحد بن ع

 :ب قالِّسيُ عن سعيد بن امل, عن حييى بن سعيد,العالء
:  فقال,اً شيئ– ِهِأو رأس −  اهللا ِ رسولِحيةـِوب األنصاري من لُّ أبو أيَذَأخ

 .))وبُّ يا أبا أيُوءُّ السَكُيبِصُال ي((
 ,اينَبْنُّ أنا أبو احلسن الل)٤(هَوَ أنا أبو حممد بن يه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,اينَوُتْفَّأبو بكر اللأخربنا 

 حدثني حييى بن , عن حييى بن العالء,ّيِمَرَ نا ح,لْضَ بن الفُةَمْصِ حدثني ع,)٥(نا أبو بكر القريش
 :ب قالَّ عن سعيد بن املسي,سعيد

ال ((:  ُّ فقال النبي− هِ رأسْنِأو م −  اهللا ِ رسولِةحيـِ من لَذَ أبا أيوب أخَّإن
 .))وبُّ يا أبا أيُوءُّ السَكُصيبُي

                                           
 .ليست هذه الزيادة يف شعب اإليامن املطبوع) ١(

 .٧/٢٦٥٦الكامل البن عدي ) ٢(

َحرقي((: يف الكامل البن عدي) ٣( , وتوضيح املشتبه ٣/١٠٠, وهو تصحيف, انظر اإلكامل  ))َ
َوهو حرمي بن . ١/٣٢٧, وتبصري املنتبه ٢/٣٣٨ ُعامرة بن أيب حفصة, ترمجته يف هتذيب الكامل َ
 ., وفيه رواية عصمة بن الفضل عنه ثابتة٥٥٧, ٥/٥٥٦

 ٤/١٥٠١, وتبصري املنتبه )ب, د(وهو تصحيف, واملثبت من  ))أنا أبو حممد بن برة((): س(يف   )٤(
 .وهو احلسن بن حممد بن أمحد املديني

يف كتابه )  هـ٢٨١ت (لقريش املعروف بابن أيب الدنيا هو أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد ا) ٥(
 ).٦( رقم ٢٢, ٢١اإلرشاف عىل مناقب األرشاف, 

 
 
 
 

ـــسابق يف[ ـــرب ال اخل
شــــعب اإليــــامن

 ]للبيهقي
 
 
 
ويف الكامــل البـن[

 ]عدي
 
 
 
 
ويف اإلرشاف البــن[

 ]أيب الدنيا
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٧٩

 أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر , أبو عيل حممد بن حممد بن عبد العزيز بن املهدي)١(وأنبأناه
ْ أنا أبو بحر حممد بن احلسن بن كوثر بن عيل الرب: قاال,بن أمحد بن شاهنيا  نا أمحد بن عيل ,اريَهبَ

ْالرب  ,بِّيَسُ عن حييى بن سعيد بن املَّىلَعُ عن امل, نا إسامعيل بن عيسى العطار,اريَهبَ
:  ُّ فقال النبي,اهَّ إيُ فأراهُهَزعَ فن,ً أذ ِّ النبيِحيةـِ يف لَوب أبرصُّأن أبا أي

 .))هَرْكَ ما يَ عن أيب أيوبزع اهللاَُن((
 .سعيد عن , غري حييىُوقد رواه

 أنا أبو احلسن , أنا أبو سعد أمحد بن إبراهيم بن موسى, أبو القاسم زاهر بن طاهرُهأخربنا
ْحممد بن عيل بن سهل املارس  أنا عبد اهللا بن ,عيِّوَّطُ بن سهل امله أنا أبو نرص حممد بن محدوي,)٢(ِيسِجَ

َّمح  ِ لعبدًمي موىلْهَّا إسامعيل بن حممد الس أن, أنا عثامن بن فائد, أنا سليامن بن عبد الرمحن,يلُاد اآلمَ
 :و بن العاص قالِاهللا بن عمر

 ِحيةـِ من لَه تناولَّأن, وب األنصاريُّث عن أيب أيِّب حيدِّ سعيد بن املسيُسمعت
 . ))هَ ما تكر− وبُّيا أبا أي − اهللا بك َسحَم((:  اهللا ُ قال رسول,َٰ األذ اهللا ِرسول

 أنا أبو : قاال, وأبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكريم,د بن الفضلأخربنا أبو عبد اهللا حمم
 أنا أبو العباس حممد بن عبد ,قيَزْوَ أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجل,ابَّسعيد حممد بن عيل اخلش

ْ نا يوسف بن هب,بَّ نا حممد بن املهل,)٣(ِويلُغَّالرمحن الد  ,اق عن ابن إسح, نا ابن إدريس,ول التميميُلُ
 : األنصارَنِ مٍعن أشياخ ,حدثني أيب

ْلو : فيه هذه اآليةْتَالذي نزل ُال إذ سمعتموه ظن املؤمنون واملَ َُ َّ ُ َْ َ ُْ ِ ِْ ُ َُ ِ ُؤمنات َ َ ِ ْ
ٌبأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبني ِ ُِ ْ ٌْ ْ َ َ ُِ َ ُ َ ً َ ِ ِ ْ َ]ُعَسمَ أما ت,وبُّ يا أبا أي:وب قالتُّم أيُ أَّ أن]١٢: النور 

 ال : قالت? أيوبَّمُ يا أَ ذلكً فاعلةِ أنتِنتُكَ أ: فقال: قال? يف عائشةُناس الُما يقول
 .لِ وباطٌكْ وإفٌورُام هو زَّ وإن,ِمنك ٌ خري واهللاُِ فعائشة: قال.واهللا

                                           
 . ))أخربنا ((): د(يف   )١(
, وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر موارد ابن  ))جزء املارسجيس((, يف كتابه ) هـ٣٨٤(َّاملتوىف ) ٢(

 .١١٤٧, ٢/١١٤٦عساكر 

 وهذا إسناده, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر ))اآلداب((ابه , يف كت) هـ٣٢٥(تويف ) ٣(
٣/١٩٥٢. 

 
 
 
ـــه األذ مــن[ نزع

 ]حلية رسول اهللا 
 
 
 
 
 
 
اخلــرب الــسابق عنــد[

 ]املارسجيس يف جزء
 
 
 
 
 
دفاعــه عــن عائــشة[

ــك ـــة اإلف يف حادثـ
ونـزول القـرآن فيـه

 ]وجتهويف ز



٤٨٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا عبد الوهاب , أنا أبو عمر حممد بن العباس, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر األنصاري
 عن داود بن ,)٣(ة فحدثني ابن أيب حبيب:)٢( أنا حممد بن عمر قال,مد بن شجاعأنا حم, )١(ةَّيَبن أيب حا

 ,وبُّح موىل أيب أيَ عن أفل, عن أيب سفيان,نيَصُاحل
 ,َىلَ ب: قال? الناس يف عائشةُ ما يقولُعَ تسمَ أال:وبُّوب قالت أليب أيُّم أيُ أَّأن
 ٌ خري واهللاُِ فعائشة: قال. ال واهللا: قالت? ذلكًوب فاعلةُّ أيَّمُ يا أِنتُكَ أف,بِذَوذلك الك

ْلو :ّ وجلَّك قال اهللا عزْ اإلفَ أهلَ وذكر, فلام نزل القرآن.منك َّال إذ سمعتموه ظن َ ُ َْ ُْ َُ ِ ِ َ
ُاملؤمنون وامل َُ َ ُ ِ ٌؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا إفك مبنيْ ِْ ُِ ْ ٌْ ْ َ َ ُِ َ ُ َ ً َ ِ ِ ِْ َ ُ َ]وب حني ُّ يعني أبا أي]١٢: النور

ُألقال  ُّيبُقال إنام قاهلا أُوي . أيوبِّمِ  . بن كعبَ
 أنا أبو , أنا أبو بكر بن املقرئ,رئ عىل إبراهيم بن منصورُ ق:ة قالتَّ العلويٰبىَتْجُ املُّمُنا أْتَأخرب

 − كِدرُ بن مِّ عن عيل−  هو ابن رافع− بَّ عن املسي, نا األعمش,بيدُ حممد بن ع نا,ريَمُن ابن  نا,)٤(َىلْعَي
 :− كذا قال حممده

 ْ ولكن,مسحَ ي َّ النبيُ رأيت: فقال, فقيل له,يهَّفُع خِنزَ ي,وبُّ أبا أيُ رأيت:قال
 . الوضوءَّ إيلَبِّبُح

 أنا ,)٥( أنا حممد بن حممد احلاكم, أنا حممد بن عبد الرمحن,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر

                                           
 ).٧( ح ٢٣انظر ما سبق ص.  وهو تصحيف ))خيثمة ((): د(يف  ) ١(
 .٢/٤٣٤املغازي للواقدي ) ٢(

, وهو تصحيف, واملثبت من املغازي للواقدي, وأسانيد  ))ابن أيب حبيب((: يف النسخ الثالث) ٣(
, وهو إبراهيم بن ٤/٢٩٩, وترمجته يف تاريخ اإلسالم ٥٢/٣٧, منها يف املجلدة ِّمماثلة للمصنف

 ). هـ١٦٥ت (إسامعيل بن أيب حبيبة األنصاري األشهيل موالهم املدين 

يف كتابه املسند, وهذا إسناده, ومل أجد )  هـ٣٠٧ت (هو أبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل ) ٤(
 .١/٦٠٦ر موارد ابن عساكر اخلرب يف املطبوع منه, انظ

, وهذا إسناده, وهو خمطوط ))فوائد أيب أمحد احلاكم((يف كتابه )  هـ٣٧٨ت (هو أبو أمحد احلاكم ) ٥(
انظر موارد ابن عساكر ). ٧٣ – ٥٨ (٥٥يف الظاهرية مج ) ١١ و١٠اجلزء (يوجد منه قطعة 

١١١٧, ٢/١١١٦. 

 
 
 
اخلـرب الـسابق مـن[

ــدي يف ــق الواق طري
 ]مغازيه

 
 
 
 
 
]ُحبب إليه الوضوء[
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٨١

 ائيَّنِ زياد احلَيعني ابن − نا هارون ,ةَيصِّصاق باملَّ الدق)١(أبو عمرو حممد بن القاسم بن بيان
 ,ينِريِ عن ابن س, عن أيوب− مريُيعني ابن ع − نا احلارث ]ب/٣٠٤[

 اهللا ال َّ إن: بن ثابت فقالُ فنهاه زيد,ْنيَ ركعتِ العرصَ بعدِّصيلُوب كان يُّ أبا أيَّأن
ك َّ أنُمَ هبذا وأنا أعلَكُرُ آمِّ إين: فقال.ِّيلَصُ ال أْني أنُبِّعذُ ولكن ي,ِّيلَصُ أْني عىل أنُبِّعذُي

ِنيَ ركعتِّصيلُ تْ أنٌ بأسَ ما عليك,يِّ منٌخري  ال ْنَ مَاكَرَ يْ أنُ أخافْ ولكن, بعد العرصْ
 . اهللا فيها الصالةَمَّرَ يف الساعة التي حِّيلَصُم فيَعلَي

 أنا حييى بن حممد بن ه,ويّيَ بن ح أنا أبو حممد اجلوهري أنا أبو عمر,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 : عن عاصم قال,امةَدُ بن قُ أنا زائدة,)٢( أنا عبد اهللا بن املبارك, أنا احلسني بن احلسن,صاعد

 ًةَّ مر−  أو أبو أيوب:هُ وقال غري: ابن صاعدقال − اًاح قومَّ بن اجلرَبيدةُ أبو عَّمَأ
 ال ,يِفْلَ خْنَ عىل مً يل فضالَّ أن)٣(ُريتُا حتى أً يب آنفُ ما زال الشيطان:فلام انرصف قال

 .اً أبدُّؤمَأ
 .هَ أصحابُّا وكان يؤمً كان أمريَبيدةُ أبا عَّ ألن,هَوب أشبُّ بأيب أيُهذه احلكاية

 أنا أبو , أنا أبو سعيد بن محدون, أنا أبو حامد أمحد بن احلسن,أخربنا أبو بكر وجيه بن طاهر
ْحامد بن الرش  ةَّيَلُ عَيعني ابن − نا إسامعيل ,ييلَفُّ نا عبد اهللا بن حممد الن,)٤(يلْهُّحييى الذ نا حممد بن ,قيَّ

 : عن سامل بن عبد اهللا قال,هريُّ عن الز, نا عبد الرمحن بن إسحاق−
وا َرتَ وقد س,وبُّ أيو وكان فيمن دعا أب,ا أيب الناسَعَفد , أيبِ يف عهدُأعرست

                                           
, ))بيان ((بدل  ))سنان((: ١١/٣٥٤اب للسمعاين كذا أعجم االسم يف النسخ الثالث, ويف األنس) ١(

 ., ومل أجد نصا يضبطه))سيار((بلفظ : وذكر املحقق يف احلاشية أنه يف نسختني

وهذا النص من زيادات ابن  ).٨٣٤( رقم ٢٨٧)  هـ١٨١ت (كتاب الزهد لعبد اهللا بن املبارك ) ٢(
انظر موارد ابن عساكر . عن شيوخه عىل كتاب الزهد البن املبارك)  هـ٣١٨ت (صاعد 

٣/١٨٨٤. 

 . ))رأيت((: يف كتاب الزهد )٣(

َّالزهريات((يف كتابه )  هـ٢٧١ت (ُّهو حممد بن حييى بن عبد اهللا بن خالد أبو عبد اهللا الذهيل ) ٤( ُّ(( ,
. ٢/٨١٨انظر موارد ابن عساكر ). ١٤٧−١٤٠ (٨٣وهو خمطوط, منه قطعة يف الظاهرية مج 

َّكر بن أيب شيبة يف املصنف, باب يف سرت احليطان يف الثياب عن ابن علية, بهواخلرب أخرجه أبو ب ُ ّ. 

 
 
هني زيد بن ثابت له[

عــن الــصالة بعــد
 ]العرص ورده عليه

 
 
 
 
 

عزمــــه أال يكـــون[
 ]ًإماما

 



٤٨٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 يا : فقال,َّرتَسُ مُ فإذا البيت, فنظر,هَ رأسَأَطْأَوب فطُّو أي فجاء أب,)١( أخرضٍّيِادَنُبيتي بج
 .نا النساءَلبَ غ,وبُّ يا أبا أيُنا النساءَبَلَ غ: فقال أيب واستحيا?رُدُ تسرتون اجل, اهللاَعبد
 وال ,اً لكم بيتُ ال أدخل,)٢(كَبنِغلَ أن يَ فلم أخش,ه النساءَبِغلَ أن يُيتِشَ خْنَ م:فقال

 .اً طعام لكمُمَطعَأ
 نا حممد بن , أنا جعفر بن عبد اهللا, أنا أبو الفضل الرازي,أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم

 أنه سمع حممد , عن عبد العزيز بن عباس, نا ابن أيب ذئب, نا أبو عاصم, نا عمرو بن عيل,)٣(هارون
 : يقولَّيِظَرُبن كعب القا

 إين : قال?لك عىل هذاِمَ ما حي: فقال له مروان, مروانُفِالُكان أبو أيوب خي
 .ناكْفَ خالُهَ خالفتْ وإن,كناْقَ وافُهَ وافقتْ فإن, الصلواتِّصيلُ ي اهللا َ رسولُرأيت

 : قااله,َدْنَ وأبو عمرو بن م,راينْهَّ أنا أمحد بن حممد بن أمحد الط,أخربنا أبو سعد بن البغدادي
 نا داود بن ,)٤( نا ابن أيب الدنيا,ن حممد بن عمر أنا أمحد ب,أنا احلسن بن حممد بن أمحد بن يوسف

 عن أيب أيوب ,بيد بن سعدُ عن ع,ةَرسْيَ عن إبراهيم بن م, نا حممد بن مسلم,ّيِّبَّعمرو الض
 :األنصاري قال
ل ِمَ عْنَ م: يقولٌّ فإذا قاص,ةَّيِينِطْنَطْسُ مدينة ق,نا إىل املدينةْيَنا حتى إذا انتهْوَغز

 ًل عمالِمَ عْنَمو ; اآلخرةِى من أهلَ إذا أمسِهِرض عىل معارفُالنهار ع ِلّ من أوًعمال
 ْرُ انظ: فقال له أبو أيوب. اآلخرةِ إذا أصبح من أهلِهِارفَعَرض عىل مُ النهار عِمن آخر
 بن َبادةُني عند عْحَفضَ ال تَّ اللهم: فقال, ذلك لكذلكَّ واهللا إن: قال.ما تقول
 .مهاَ بعدُلتِمَبادة فيام عُ ع بنِ سعدَ وال عند,الصامت

                                           
ّاجلنادي) ١( َ ُجنس من األنامط أو الثياب يسرت هبا اجلدران: ُ ُِّ ُ ُ ٌَ َ ْ  ).ج ن د(تاج العروس . ِ

ًلئن خشيت أن يغلب النساء أحدا مل أخش أن يغلبنك: يعني) ٢( ُ. 

َروياين أبو بكر حممد بن هارون ال هو) ٣(  وهذا إسناده ومل أجده فيه يف كتابه املسند,)  هـ٣٠٧ت (ُّ
ما سبق انظر و). ١٩٩٧دار الكتب العلمية, بريوت  (بتحقيق صالح بن حممد بن عويضة

 .٢/٤٠٩واخلرب ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء ). ١( حاشية ١٧٨ص

يف كتابه األولياء )  هـ٢٨١ت (يب الدنيا  ابن أ بن سفيان, أبو بكرهو عبد اهللا بن حممد بن عبيد) ٤(
 ). ٤٠( رقم ٥٥

تأنيبه لعبـد اهللا بــن[
 ]ُعمر يف سرت اجلدر

 
 
 
 

 
 
 

ــن[ ــروان ع ــه مل هني
ــــة الـــسنة يف خمالف

 ]الصالة
 
 
 
ٍّروايتـه عـن قـاص[

للجـــيش يف غـــزو
 ]القسطنطينية

 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٨٣

 عليه ٰ وأثنى,هَرتْوَ عليه عَرتَ سَّ إالٍ لعبدُهَ اهللا واليتَ ما كتب)١( واهللا:قال القاص
 .هِ عملِبأحسن

 أنا أبو طاهر , أنا أبو جعفر بن املسلمة: قاال,اَّأخربنا أبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البن
 : قال,ّحيَمُم اجلَّالَ حدثني حممد بن س,)٢(ارَّكَبري بن بُّز نا ال, أنا أمحد بن سليامن,صِّخلُامل

وب ُّ وأبو أي اهللا ِ رسولَ أصحابٰ فأعطى,)٣( من اليمنٌللُ حَمرُ عْتَجاء
 , عليهَ عمرُةَّلُم أبو أيوب وحِدَ فق,ةَّلُ وأخذ لنفسه حًةَّلُ فرفع له ح, غائبُّاألنصاري

 :قال! )٤(نتقطهاا جاد ما : قال. من اليمنْتَأت ٌلَلُ ح: قالوا?ةَّلُ ما هذه احل:فقال
 , فدخل عمر. نعم: قال. فهي هباَ شئتْ فإن,ًةَّلُنا لك حْعَفَ قد ر: فقالُوسمعها عمر

 فإذا , إليهاُ فجعل أبو أيوب ينظر,هِتَّلُ بحَوبُّ وأرسل إىل أيب أي,وبُّة أيب أيَّلُفلبس ح
 يا : وقال له زيد بن ثابت.ْمَ نع: قال. اإلقالة يفَ هي لك: فقال, عمرِةَّلُ من حُدَهي أجو

 , حممد بن حاطب: قال? همْنَ وم: قال?ينِدَّ هل لك يف املحم]أ/٣٠٥[ , املؤمننيَأمري
ويرية ُم حممد بن حاطب جُ وعند زيد أ, نعم: قال. وحممد بن أيب بكر,وحممد بن جعفر

 فأعطاها حممد بن ,ًةَّلُها حَ أجودٌ فأخذ زيد.همِ أعط: فقال. بني عامر بن لؤيَٰإحد
َهيَ أ: فقال عمر.حاطب  :امرة بن الوليدُل بشعر عَّ أهيات ومتث,اتْ
َّرسَأ ِّ ملا رصِكَ  ِمِارغـَ غريً منهم ساملاَجُرْ اخَأن اْوَ وانتـشُ القـومَعُ

 ِمُايف التنادَصَ من تُوليس اخلداع  فـيهمُ كنـتْنُا كـأين مل أكـًبريئ
 .ْمِهِطْ ال تراها فأعَك وأنتَ يدْلِدخأ : وقالٍ بثوباهاَّ فغط.هاَّدُر

                                           
 . ))وإنه واهللا((: يف كتاب األولياء) ١(

يف كتابه مجهرة نسب قريش, وليس اخلرب يف القسم الذي طبع منه بتحقيق حممود شاكر, فلعله يف ) ٢(
 البيتني مع. ١٢٦, ١٨/١٢٥وقد ساقه أبو الفرج األصبهاين يف األغاين . القسم املفقود منه

 .بنحوه

 .أن الذي بعث هبا عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي: يف األغاين )٣(

أي جاد ما اختاره لنفسه; ومل أجد يف املعجامت : جاد ما انتقشه لنفسه: , ويقال)ب(كذا يف   )٤(
 ).ن ق ش(انتقطه هبذا املعنى انظر اللسان والتاج 

 
 
 
 

اعرتاضه عـىل عمـر[
ّيف ختـــريه حلـة مـن ُ
حلـــل وزعهــا عمــر

 ]عىل الصحابة
 



٤٨٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 أنا خايل أبو الفضل حممد بن ,)١(انَوقُنِأخربنا أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد بن اخلليل ب
 ,)٢( أنا ابن أيب الدنيا,ارَّ أنا حممد بن عبد اهللا الصف,رييفَّ أنا أبو سعيد الص, احلسن العارفأيب أمحد بن
 :د يقولْيَبُسمع أبا ز, )٣(ريُ عن يزيد بن مخ,عبةُ عن ش, نا أيب,بن معاذ ٰىَّنا املثن

 ,ٰ وقد اشتكى,وب األنصاريُّ آخر عىل أيب أيٌايل ورجلَكِف البْوَ أنا ونُدخلت
 ًه عاجالُلَ كان أجْ إنَّ اللهم: وقولوا, ال تقولوا هذا: قال.هِ واشفِهِ عافَّ اللهم:فْوَفقال ن
ْمحْ وارُ لهْرِفاغف  .ُهْرُجْأَ وِهِ واشفِهِ فعافًالِ كان آجْ وإن,هَ

 أنا أبو حممد بن أيب ,يل بن حييىَضُ أنا الف,ضاِّأخربنا أبو حممد احلسن بن أيب بكر بن أيب الر
ث بن سعد ْيَ نا ل,ئِ نا املقر,يِخْلَ أنا عيسى بن أمحد الب,)٤( أنا حممد بن عقيل بن األزهر,رشيح
 :وب األنصاريُّقال أبو أي :سعيد األنصاري قال عن حييى بن ,ّيِمْهَالف

 .هِ عشريتَ غريْسِجالُيْلَ ف,هُمْلِ حَمُعظَ يْ وأن,هُمْلِ عَرُكثَ يْ أنَ أرادْنَم
 وأبو إسحاق إبراهيم بن طاهر بن بركات ,أنبأنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن طاوس

 ,)٥(اكـَّمَّ شاذان, أنا عثامن بن أمحد بن الس عيل بن أنا أبو, بن أيب العالء أنا أبو القاسم: قاال,شوعيُاخل
 ,اريَزـَ نا مروان بن معاوية الف, نا رشيح بن يونس,اقَّ حييى بن حممد بن أيب برش الدقنا أبو القاسم

 : عن أبيه قال,مُعْنَعن عبد الرمحن بن زياد بن أ
 ,احَّزَ مٌنا رجلَان مع وك, يف البحرِّ األنصاريَ أيب أيوبِنا إىل مركبُبَكْرَ مَّانضم
 : فقلنا أليب أيوب: قال,بَغضَ في,اا وبرً اهللا خريَ جزاك:ناِ لصاحب طعامُفكان يقول

ا َّا كنَّ فإن,بوه لهِ اقل: فقال.بَغضَا يا وبرً إذا قلنا له جزاك اهللا خريًنا رجالَ معَّإن
                                           

 .٥/٣١١معجم البلدان . إحد قصبتي طوس يف بالد خراسان: نوقان) ١(

 رقم ٩٦يف كتابه املرض والكفارات )  هـ٢٨١ت ( هو عبد اهللا بن حممد بن عبيد ابن أيب الدنيا )٢(
  ).١٤١٣/١٩٩٢ دار ابن كثري .ط(. )١٩٢(

  .»املرض والكفارات«وكتاب ) ب(, واملثبت من  ))مخيز (() : د(ويف .  ))محيز ((): س(يف   )٣(

َّأحاديث العباد والزهاد((يف كتابه )  هـ٣١٦ت (أبو عبد اهللا البلخي هو حممد بن عقيل ) ٤( ُّ َّ , وهو  ))ُ
 .٨/٦٩وذكر اخلرب املزي يف هتذيب الكامل . ١/٣٣٨مفقود, انظر موارد ابن عساكر 

يف كتابه )  هـ٣٤٤ت (َّهو أبو عمرو عثامن بن أمحد بن عبد اهللا البغدادي الدقاق ابن السمـاك ) ٥(
 .١٠٠٧, ٢/٩٩٩وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر  )) السامكفوائد ابن((

 
 
 

َّتعليمــــه عـــواده[
]الدعاء وهو يف املرض

 
 
 
 

 
ِمن حكمه[ َِ[ 
 
 
 
 
 
ركوبـــه البحــر مــع[

هم رجل كثـريقوم في
 ]املزاح

 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٨٥

ا  اهللا رشَ جزاك:احَّقال له املز ف: قال.ّ الرشُهَحَ اخلري أصلُهْحِصلُ مل يْنَ مَّ أن,ثَّنتحد
 َ اهللا أبا أيوبَٰ جز: فقال الرجل: قال.كَ مزاحُعَما تد : قال, فضحك: قال.)١(ارُوع
 .اًخري

 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا حممد بن عيل الس,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
 :)٢( قال,طاَّيفة بن خيِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,عمران

 : عىل املدينةٍّال عيلـَّمُ عِيف تسمية
 متام بن َّ بن حنيف ثم عزله ووىلُوعىل املدينة حني سار إىل البرصة سهل

 من ًص أبو أيوب واستخلف رجالَخَ فش,وب األنصاريُّ أبا أيَّ ثم عزله ووىل,العباس
  .تل عيلُاألنصار حتى ق

 أنا أبو بكر ,)٣( أنا أبو بكر اخلطيب,يقَرُر بن ز نا وأبو منصو,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق
ْالرب ِ أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخ,قاينَ  نا ابن , أنا احلسني بن إدريس األنصاري,ويَ اهلرهريويَ
 : عن شعبة قال, نا إسامعيل,يلِصْوَوهو حممد بن عبد اهللا بن عامر امل −ار ـَّعم

د ِهَ شْ ولكن, ال: قال?)٤(نيِّفِ بصٍّوب مع عيلُّبو أيد أِهَة شَبْيَتُقلت للحكم بن ع
 .رْهَّ النِ أهلَتالِمعه ق

ْ وأنا الرب:قال  أن , أنا أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ,ّيِّبَّ أنا احلسني بن هارون الض,قاينَ
ِرتْخَمر بن البُدان بن عْيَ نا ز,ثني أيبَّ حد,ًهم قراءةَاب أخربَّجعفر بن حممد بن عمرو اخلش  حدثني ,ّيَ

 :دي قالْنِح بن عبد اهللا الكَلْ عن األج,اث بن إبراهيمَيِغ
 وحممد بن عبد اهللا , وجعفر بن حممد)٥( وعبد اهللا بن احلسن, زيد بن عيلُسمعت

                                           
ُالعر والعر والعرة )١( َّ ُّ ُُّ ُ ُ اجلرب, أو بالفتح اجلرب, وبالضم قروح يف أعناق الفصالن, وداء يتمعط :َ ُ َُّ َ ْ ٌ ُ َُ ٌ ُ َ َ َ ََ ِ ْ

ِمنه وبر اإلبل ِ ُ  ).ع رر(القاموس . َ

 .٢٠١تاريخ خليفة ) ٢(

 .٤٩٤, ١/٤٩٣ة السالم للخطيب تاريخ مدين) ٣(

 .))صفني((: يف تاريخ مدينة السالم) ٤(

 ., وهو تصحيف ))وعبد اهللا بن احلسني ((): س(يف   )٥(

 
 
 
 
 
 
  لـهتولية عــيل [

 ]عىل املدينة
 
 
 
 
 

ـــفني[ ـــشهد ص مل ي
ــل ــال أه ــهد قت وش

 ]النهر مع عيل 
 



٤٨٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 , اهللا ِ رسولِ بن أيب طالب من أصحابِّد مع عيلِهَ شْنَ مَ تسميةَكرونْذَبن احلسن يا
 َ أسامءَ فذكر,همِا من غريًه أيضُ وسمعت, أدرك من أهلهْنَ وعن م,ه عن آبائهَكرَهم ذُّكل

 ُ وهو صاحب,ٌّ بدري,وب األنصاريُّوخالد بن زيد أبو أي : من الصحابة ثم قالٍمجاعة
 ِمةّوكان عىل مقد ;هَا مسجدْوَ حتى بن,م املدينةِدَ عليه حني قَزلَ ن, اهللا ِل رسولِنزَم

 .ئذَ يومِلةاَّجَّ وعىل الر,رْهَّ النَ يومٍّعيل
 أنا , أنا أبو عيل بن شاذان,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ,ّخيْلَ الب]ب/٣٠٥[ أخربنا أبو عبد اهللا

 نا ,ّيِفْعُ نا حييى بن سليامن اجل,)١(يئاَسِ الكّ بن عيلني نا إبراهيم بن احلس,ابَيخِأمحد بن إسحاق بن ن
 : عن أيب صادق قال,ّيِرَجَ نا إبراهيم اهل,يلَضُابن ف

 ,ثوا هبا معيَعَ فب,اًرُزُ جُدْ له األزْتَ فأهد,وب األنصاري العراقُّم أبو أيِدَق
ه ِزولُ ون,ه ِّبة نبيْحُك اهللا بصَمَّ قد كر,وبُّ يا أبا أي: عليه وقلت لهُمتَّ فسلُفدخلت
 َّ إن:فقال !?ةَّ وهؤالء مرًةَّ مرِ هؤالءُلِستقبَ ت,همُلِقاتُ تَ الناسُلِ تستقبَ فام يل أراك,عليك
ل ِقاتُد إلينا أن نِهَ وع;ْمُناهْلَ فقد قات,نيِثِ الناكٍّ مع عيلَ نقاتلْ إلينا أنَدِهَ ع اهللا َرسول

 مع َلِقاتُد إلينا أن نِهَ وع− هَ وأصحابَعني معاويةَ ي− نا إليهمُهْجَ فهذا و,نيِطِه القاسَمع
 .م بعدُهَ فلم أر;نيِقِ املارٍّعيل

 أنا ,)٣(يم احلافظَعُ أنا أبو ن,ل عنهَّ وحدثني أبو مسعود املعد,حلسن بن أمحد أبو عيل ا)٢(أنبأنا
 نا إسحاق بن إسامعيل , نا عبد اهللا بن عبد امللك الطويل أبو حممد,عبد اهللا بن حممد بن جعفر

ِالفلفالين  , عن حبيب بن أيب ثابت, عن أيب سنان,ازيَّ نا إسحاق بن سليامن الر,)٤(ِْ
                                           

ِهو أبو إسحاق إبراهيم بن احلسني بن عيل اهلمذاين الكسائي, ويعرف بابن ديزيل ) ١( )  هـ٢٨١ت (ِ
ِّصفني((يف كتابه   ).٢( ح ٣٤٢انظر ما سبق ص. , وهو مفقود ))ِ

 . ))ملحق((كلمة ) ب(فوقها يف   )٢(
, ٢/٦٥ ))ذكر أخبار أصبهان((يف كتابه )  هـ٤٣٠ت (هو أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ) ٣(

 .وهذا إسناده

, ٢/٦٥ ))ذكر أخبار أصبهان((, وهو تصحيف, واملثبت من  ))ينَالْافَالق((:  يف النسخ الثالث)٤(
َوهو إسحاق بن إسامعيل بن السكني الفلفالين, نسبة إىل فلفالن. ٩/٣٢٧واألنساب للسمعاين  ً َِ ِ ِ ِْ ْ   ,=  

ــسابق مــن[ اخلــرب ال
طريق أخر[ 

 
 
 
 
 
ــــاكثني[ ـــه النـ قتال

 ]والقاسطني مع عيل
 
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٨٧

 ما َ بكَّنَ ألصنع:ه وقالَغ له بيتَّفرَ ف,م عىل ابن عباس بالبرصةِدَوب قُّ أبا أيَّأن
 ,اً ألفَ أربعنيُ فأعطاه.اً عرشون ألف: قال?نْيَّ من الدَ كم عليك; اهللا ِ برسولَتْعَصن

 .هّ كلِ ما يف البيتَ لك: وقال,اًوعرشين مملوك
 نا حممد , أنا جعفر بن عبد اهللا,سن أنا عبد الرمحن بن احل,أخربنا أبو سهل حممد بن إبراهيم

 ,)١( نا احلسن بن حممد,بن هارونا
 ,هقيْيَ أنا أبو بكر الب, وأخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهرح

 وأبو منصور سعيد بن حممد ,يِدْرِكُجْنَوأخربنا أبو حامد أمحد بن عمر بن أمحد بن عيل الفح 
 وأبو نرص ,اعيَجُّ إسامعيل بن أيب القاسم الش وأبو نرص احلسن بن,بن منصور الفاريس الواعظانا

ار َّاري العطَّيَّ وأبو القاسم حممود بن أيب منصور بن أيب القاسم الس,اويَرُحممد بن أسعد بن عيل الف
 :اوبنيسابور قال

 :أنا عبد الرمحن بن أمحد بن حممد الواحدي قاال
 نا احلسن بن ,نا أبو سعيد بن األعرايب أ,)٢(هويُد اهللا بن يوسف بن أمحد بن بامأنا أبو حممد عب

 ,نان يذكر عن حبيب بن أيب ثابتِ أبا سُ سمعت:ازي قالَّ نا إسحاق بن سليامن الر,حممد الزعفراين
ِ منه ما حيَ فلم ير,اًنْيَ عليه دَّ أنِكا إليهَ فشَ معاويةٰوب أتىُّأن أبا أي  ورأ ,ّبُ

كم َّإن« : يقول اهللا َ فقال سمعت رسول− هَهِرَا كً أمر:اينَويُّويف حديث الر − ًكراهية
 .واِ فاصرب:قال ))واِاصرب((: قال : قال? لكمَ قالٍء يشُّ فأي:قال. »ةَرَثَ بعدي أَنْوَسرت
 له َغَّ ففر,بن عباسا عىل َزلَ فن,وقدم البرصة. اًا أبدًك شيئُ واهللا ال أسأل: فقال:قال

                                           
, ٢/٢٩٨ّ, وطبقات املحدثني بأصبهان ٩/٣٢٧ٍقرية من قر أصبهان, انظر ترمجته يف األنساب =   

 يف ترمجة إسحاق بن سليامن الرازي ٢/٤٣٠ُ, وذكر يف هتذيب الكامل ٦/٢٩٤وتاريخ اإلسالم 
ل, واملصعدة من ِصْوَ يشرتي السفن الكبار املنحدرة من املْنَهذه النسبة إىل حرفة م. أنه رو عنه

  .١٠/٣٠األنساب للسمعاين . البرصة, ويكرسها ويبيع خشبها وقريها وقفلها
 ).د(ليس احلسن بن حممد يف   )١(

ْهو أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن بامويه األردستاين ) ٢( ْ ,  ))األمايل(( يف كتابه ) هـ٤٨٨ت (َُ
 .١٣١٧, ٢/١٣١٦وهو مفقود, وهذا إسناده, انظر موارد ابن عساكر 

 ابن عباس لـهإكرام[
هـبالبــرصة إلكرامــ

] يف هجرتهالرسول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قدومه عىل معاويـة[

ًيشكو دينا فلم ير منه
ما حيب فأكرمـه ابـن

 ]عباس يف البرصة
 



٤٨٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

َ أل: فقال,هَبيت  : قال?نْيَّ كم عليك من الد: قال. اهللا ِ برسولَ بك كام صنعتَّنَعَصنَ
 .هّ كلِ ما يف البيتَ لك: وقال,اً مملوكَا وعرشينً أربعني ألفُ فأعطاه: قال.اًعرشون ألف

 . البن األعرايبُ واللفظ.هِّك كلِ ما يف بيت:اينَويُّوقال الر
 نا حممد بن ,)١(ا سليامن بن أمحد ن, أنا أبو نعيم: قاال, وأبو عيل احلداد,زِّأنبأنا أبو سعد املطر

َرضَعبد اهللا احل يب بن أيب ِبَ نا ح, نا مسعود بن سليامن, نا فردوس بن األشعري,ريبُ نا أبو ك,ميْ
 ,عن ابن عباس , عن حممد بن عيل بن عبد اهللا,ثابت

 عليه حني هاجر َزلَ ن اهللا ُوب بن زيد األنصاري الذي كان رسولُّ أبا أيَّأن
 َّ فمر,هِتَوْزَ ثم رجع من غَ فانطلق,اهَفَ فجَعاويةُ عىل مَّ فمر,ومُّ الرَا أرضَزَة غإىل املدين

ُ أنبأين أنا سنر بعده إن رسول اهللا : فقال [,اًاه ومل يرفع به رأسَفَ فج,عليه َٰ ةََّ ر ث ًأ َ َ َ ,
َفبم أمركم? قال: فقال معاوية َ ِأمرنا أن نصرب: ِ َ َ ْفاصربوا إذن: قال. َ َ  اهللا بن َعبد ٰ فأتى.]ِ

 عن َجُخرَ أْريد أنُ أِّ إين,وبُّ يا أبا أي: فقال, عليهاٌّ عيلُهَرَّ وقد أم,عباس بالبرصة
 أغلق عليه ٍء يشَّ كلُ وأعطاه, فخرجواُهَ أهلَرَ فأم. اهللا ِ لرسولَرجتَني كام خَكْسَم

 يف َعملونَ يٍدُعبَ حاجتي عطائي وثامنية أ: قال?كُتَ حاج:ه قالُ فلام كان انطالق;ارَّالد
ا ً عرشين ألفُ فأعطاه,اتَّ مرَها له مخسَفَ فأضع, آالفَ أربعةُ وكان عطاؤه.أريض

 .اًوأربعني عبد
 ,مي نا أبو بكر أمحد بن عيلَلُّأخربنا أبو حممد الس

 أنا أبو احلسني بن : قاال, أنا أبو بكر بن الطربي, وأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحدح
 نا عمر بن كثري ,نْوَ نا ابن ع, نا أيب,بيد اهللا بن معاذُ نا ع,)٢( نا يعقوب,د اهللا بن جعفر أنا عب,الفضل

 :بن أفلح قالا
ث َّ يتحدُ فجعل معاوية,ه عىل الرسيرَ فأجلسه مع,وب عىل معاويةُّقدم أبو أي

يا أبا  :قالفوب ُّ أيب أي إىلَ فالتفت,هَلْوَ الشام حُ وأهل]أ/٣٠٦[ .ناْعلَنا وفْلَ فع:ويقول
 قال أبو ? كذا وكذاَ يومُ جتولْتَاء التي جعلَقْلَ البِ الفرسَ صاحبَتلَ قْنَم ,وبُّأي

                                           
 .َ, وما سيأيت بني املعقوفتني منه)٣٨٧٦( رقم ١٢٦, ٤/١٢٥املعجم الكبري للطرباين ) ١(

 .للبسوي, وهذا إسناده, ويبدو أنه يف القسم املفقود منه ))املعرفة والتاريخ((مل أجد اخلرب يف ) ٢(

 
 
 
 
 

اخلرب الـسابق مــن[
 ]رواية الطرباين

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

إفحامـه معاويـة يف[
 ]جملسه

 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٨٩

 َ فنكس: قال. الكفرُكام لواءَ مع,ل األمحرَ عىل اجلمَ وأبوكَ أنتْه إذُ أنا قتلت:وبُّأي
 ْهَ م: وقالهَ رأسُ فرفع معاوية,رواَّ وقالوا وتنم,وبُّ الشام أليب أيُر أهلَّمَنَ وت,معاوية

 .كْنا منْدَ وال هذا أر,ري ما عن هذا سألناكْمَعَ فلَّ وإال,ْهَم
 . هذا احلديثَين مثلِريِ حدثني حممد بن س:نْوَ عُ ونا ابن:قال

 نا أبو , أنا احلسن بن حممد بن أمحده,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م,أخربنا أبو بكر حممد بن شجاع
 , عن ابن عون, نا معاذ بن معاذ, حدثني حممد بن عباد بن موسى,)١(لدنيا نا ابن أيب ا,ينَابْنُّاحلسن الل

 : موىل أيب أيوب قال,عن عمر بن كثري بن أفلح
 ُهَث وعندَّ فجلس معاوية يتحد, فأجلسه عىل الرسير,قدم أبو أيوب عىل معاوية

 َتل صاحبَ قْنَ م:وب فقالُّ إىل أيب أيَ ثم التفت.ناْعلَنا وفْعلَ ف: فجعل يقول, الشامُأهل
 َ أنتْه إذُتلتَ أنا ق: قال أبو أيوب? كذا وكذاَ يومُ جتولْعلتَ التي جِقاءْلَ البِالفرس
 ِ الشامُر أهلَّ وتنم,عاويةُ فنكس م: قال. الكفرُكام لواءَ مع,ل األمحرَ عىل اجلمَوأبوك

 وال هذا ,لناكمري ما عن هذا سأَعَ ول,ْهَ م:ه وقالَ رأسُ فرفع معاوية, وقالواَأليب أيوب
 .كْنِنا مْدَأر

 , نا أبو بكر اخلطيب,ميَلُّأخربنا أبو حممد الس
 : قاال, أنا أبو بكر بن الطربي,ح وأخربنا أبو القاسم

 نا أبو ,حِب بن واضَّ حدثني املسي,)٢( نا يعقوب, أنا عبد اهللا,أنا أبو احلسني بن الفضل
 : يقولَةَّيِزَامرة بن غُ عُ سمعت: عن إبراهيم بن كثري قال,اريَزـَإسحاق الف

  اهللا َ رسولُ سمعت, اهللا ُق رسولَدَ ص: فقالَدخل أبو أيوب عىل معاوية
 ْتَفبلغ. »ْربَّيكم بالصَلَ فع,ةَرَثَأدي ْعَن بْوَرتَكم سَّ إن, األنصارَيا معرش« :يقول

                                           
يف كتابه )  هـ٢٨١ت ( هو أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد القريش املعروف بابن أيب الدنيا )١(

اإلرشاف عىل مناقب األرشاف, وهذا إسناده, ومل أجده يف املطبوع منه بتحقيق مصطفى عبد 
 .القادر عطا

د النص فيه , ويبدو أنه  ومل أج– وهذا إسناده − هو يعقوب بن سفيان يف كتابه املعرفة والتاريخ )٢(
 .يف القسم املفقود منه, ومل يقف حمققه عليه

 
 
 
 
 
 
اخلرب الـسابق مــن[

 ]طريق ابن أيب الدنيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روايتـــه حلـــديث[
»سرتون أثرة بعدي«

 ]يف جملس معاوية
 



٤٩٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  عىل اهللاًِةأْرُ أج:وبُّ فقال أبو أي.هَقَّدَل من صّ أو أنا, اهللا ُ رسولَدقَ ص: فقالَمعاوية
 ذلك ِهِرْوَ ثم خرج من ف. بيتُ سقفُاهَّ وال يأويني وإي,اًه أبدُمِّلَكُ ال أ!?وعىل رسوله

 ْنِ مَ هل لك: فقال,اجليشه وهو عىل ُ بن معاوية يعودُ فأتاه يزيد,ضِرَ فم,ةَفِيف الصائ
 أن َ شئتْ إن,ًاءَنَ غَّ إالُأبيك بعد وعن َ عنكُتْدَ ما ازد: فقال?ء بيشِويصُأت ?حاجة

بض أبو أيوب ُ فلام ق. من املسلمنيٍدَ عىل أحُّ ما يشقِ يف غري,ّوُدَ العِيلَ قربي مما يَعلَجت
 .هِنْفَه ودِلْسَ من غَغَحتى فر, )١(ٍلْجِه عىل رَّ كأنُزيدَكان ي

 حممد بن إبراهيم بن  أنا,هرويْحَ بِطْبِرئ عىل إبراهيم سُ ق: قالتةَّويَلَ العٰبىَتْجُم املُنا أْتَأخرب
ْاك بن خمَّ نا عمرو بن الضح,)٢(ٰىَّثنُ أنا أمحد بن عيل بن امل,عيل َيوَ نا ح, نا أيب,دَلَ َ بن رشُةْ  :يح قالُ

 :ة قالَدْنِران موىل لكْمِ حدثني أسلم أبو ع:يب يقولِبَ بن أيب حَ يزيدُسمعت
 أو ُهُ وخرج إليهم مثل,ومُّر من الًا عظيامً فأخرجوا إلينا مجع,ومُّ الرِا بمدينةَّنُك

 من املسلمني ٌ فحمل رجل, اهللا ِ رسولُبة بن عامر صاحبْقُ مرص عِ وعىل أهل,أكثر
إىل ه ِِي بيدِقْلُ ي! اهللاَبحانُ س: وقالواُ الناسِ فصاح به;وم حتى دخل فيهمُّ الرِّفَعىل ص

كم َّ إن, أهيا الناس: فقال اهللا ِ رسولُوب األنصاري صاحبُّ فقام أبو أي.ةَكُلْهَّالت
ا ـَّمـا لَّ إن, األنصارَ فينا معارشُ هذه اآليةْتَزلَ وإنام ن, هذه اآلية عىل هذا التأويلَلونَّوَأَت
نا َ أموالَّ إن: اهللا ِ رسولْنِا مِ رسٍنا لبعضُ قلنا بعض,ر نارصيهَّثَ وك, اهللا اإلسالمَّعزَأ

نا ما ْحَنا فأصلِنا يف أموالْمَ فلو أق,ر نارصيهَّثَك وَ اإلسالمَّ اهللا قد أعزَّإنو ,ْتَقد ضاع
ُوأنفقوا يف سبيل اهللاَِّ وال تلقوا نا ْلُ علينا ما قُّدُرَ يه ِّ فأنزل اهللا عىل نبي. منهاَضاع ُْ َُ َْ َِ ِ َ ِ ِ َ

َبأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن اهللاََّ حيب املحسنني ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ْ َ ْ ُْْ َّ ِ ُِ َ َ ُُ َّ َ ْ َ ِ]اإلقامةُةَكُلْهَّ التِفكانت. ]١٩٥: البقرة َ 
 اهللا ِا يف سبيلًوب شاخصُّ وما زال أبو أي:قال .وْزَا الغَنَكْرَ وت,هاِنا وإصالحِيف أموال
 .ومُّ الرِ بأرضَنِفُحتى د

 أنا , أنا أبو الفضل عبد الرمحن بن احلسن,هدويْعَل حممد بن إبراهيم بن سْهَأخربنا أبو س

                                           
 .بهَزَ حٍ يف أمرَّدَ إذا ج:لْجِ عىل رٌ قائمٌفالن): رجل (أساس البالغةيف   )١(
انظر . صاحب املسند, ومل أجده يف املطبوع منه, وهذا إسناده)  هـ٣٠٧ت (هو أبو يعىل املوصيل ) ٢(

 .٦٠٩ ،١/٦٠٦موارد ابن عساكر 

 
 
 
 
 
 
 

تصحيحه فهـم آيـة[
حينام محـل ))التهلكة«

رجل مـن املـسلمني
 ]عىل جيش الروم

 
 
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٩١

 يعني حممد − بن إسحاق ا نا ,)١(وياينُّ نا حممد بن هارون الر,بجعفر بن عبد اهللا بن يعقو
 : عن أيب ظبيان قال, نا األعمش,بيدُ بن عَىلْعَ نا ي]ب/٣٠٦[ − )٢(اينَغَّالص

ِ فامحُّتِ إذا م: قالِرضُ فلام ح,ضِرَ فمَومُّ الرَوبُّغزا أبو أي  ُمُتْفَ فإذا صاف,لوينْ
  اهللا ِه من رسولُ سمعتٍكم بحديثُثِّا إين سأحدَمَ أ,ْمُكِ أقدامَموين حتتْ فارَّوُدَالع

 .))ةَّل اجلنَخَ باهللا دُكِرشُ ال يَ ماتْنَم((: يقول
 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر, أنا احلسن بن عيل, اهللا بن حممدُةَبِناه أبو القاسم هَأخرب

 , حدثنا األعمش: قالَٰىلْعَوي .انَيْبَا ظ أبُ سمعت: عن األعمش قال,ريَمُ نُ ابننا ,)٣( حدثني أيب,أمحد
 :ان قالَيْبَعن أيب ظ
َرضُا حـَّ فلم,ضِرَوم فمُّوب الرُّا أبو أيَزَغ ِ فامحُّتِ إذا أنا م:قال ِ  فإذا ين,لوْ

 اهللا ِه من رسولُا سمعتًكم حديثُثِّحدُ وسأ,مُكِ أقدامَنوين حتتِفْ فادَّوُدَ الع)٤(مُتْفَصاف
,اهللا َ رسولُ سمعت,كموهُثتَّا حد مه هذيلاَ لوال ح ِرشُ ال يَ ماتْنَم(( : يقول  ُكْ
 .))ةَّ اجلنَلَخَا دً شيئباهللاِ

 , وأمحد بن حممد بن إبراهيم, أنا أبو حممد بن أيب عثامن,ديْنَقْرَمَّأخربنا أبو القاسم بن الس
 : قاال, أبو طاهر)٥( أيب أنا,ح وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد

ْامعيل بن احلسن الرصأنا إس ِرصَّ  ,ّيَ
 : قاال, أنا أبو عمر بن مهدي, أنا عاصم بن احلسن,ح وأخربنا أبو حممد بن طاوس

 : قال, عن أبيه,انَيْبَ نا جرير بن قابوس بن أيب ظ, نا يوسف بن موسى,)٦(يلِامَحَأنا أبو عبد اهللا امل

                                           
َأبو بكر حممد بن هارون الروياين  هو )١(  فيه بتحقيق همل أجد(يف كتابه املسند, )  هـ٣٠٧ت (ُّ

 ).١( حاشية ١٧٨ما سبق ص انظر .)١٩٩٧عويضة, دار الكتب العلمية, بريوت ,

  ))...نا حممد بن إسحاق يعني حممد  ((: وفيها.  ))الصنعاين ((): د(يف   )٢(

 ). ط مؤسسة الرسالة٣٨/٥٣٩ (٥/٤١٩مسند أمحد ) ٣(

 ., واملثبت من مسند أمحد))صافتم((: يف النسخ الثالث) ٤(

 ).س(سقطت اللفظة من   )٥(
يف كتابه األمايل, )  هـ٣٣٠ت (ِّهو أبو عبد اهللا احلسني بن إسامعيل بن حممد الضبي املحاميل ) ٦(

إبراهيم . , املطبوع بتحقيق دِّوهذا إسناده برواية ابن مهدي عنه, ومل أجده فيه برواية البيع
 .٢/٩٥٠وانظر موارد ابن عساكر . ٢/٤١٢القييس, وذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء 

 
ابهوصـــيته أصـــح[

ــىل ــرض ع ــو حيت وه
 ]مصاف الروم

 
 
 
 
 

اخلـرب الـسابق مـن[
ــــق أمحــــد يف طري

 ]مسنده
 



٤٩٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 فيهم من , العاصِو بنِ عمرهم معِوْزَ غْنِلوا مَفَ قد قَ الناسُفرأيت , مرصُتْيَأت
 ُراهمَ يُ حيث− اهمَزْغَ مُا كان انقضاءـَّمـ فأخربوين أنه ل, وغريهم ِّ النبيِأصحاب
 , والناس ِّ النبيَعا أصحابَ فد,ُ املوتَوبُّ أبا أيَرضَ ح− اًمَّ فلم جيدوا متقد,ّالعدو
ْرتْلَ فُبضتُ إذا أنا ق:و بن العاص فقالُهم عمرَمع  ثم , بالسالح والرجالُ اخليلِبَكُ

روا يل ِ فاحف,م ذلكُ فإذا فعلت,اًمَّدوا متقدجتوكم حتى ال ُّ فريد,ّا العدوُوَقْلَسريوا حتى ت
 ,هُف مكانَعرُي فال يِستوَ عليه حتى يُجالِّ والرُ اخليلِأَطَتْلَ ف,وهُّوَ ثم س,نوينِ ثم ادف,اًقرب

 ال إله ُ يقولٌدَ أحَل النارُدخَه ال يَّأن«  أخربين  اهللاَِّ نبيَّ أنَوا الناسِم فأخربُتْعَفإذا رج
 .»إال اهللا

 أنا , أن حممد بن العباس, عيلن ب أنا احلسن,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد
 أخربين إسامعيل ,)١( نا حممد بن سعد,مْهَ أنا احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن الف,أمحد بن معروف

 : عن حممد قال,وبُّ عن أي,ألسديبن إبراهيم اا
 ٰخرُ يف أَ هوَّ إال)٢(سلمنيُ املِاةَزَ عن غْفَّ ثم مل يتخل,اًوب بدرُّد أبو أيِهَش

ل َ فجع,د ذلك العامَعَ فق,ّ شابٌعمل عىل اجليش رجلُه استّ فإن,اًا واحدً عامَّإال
 ,ّل عيلِعمُ استِنَ مَّ وما عيل,ّل عيلِعمُ استِنَ مَّ ما عيل: ويقولُفَّهَتلَ ذلك يَبعد

 ُ فأتاه, بن معاويةُ يزيدِض وعىل اجليشِرَ فم: قال.ّل عيلِعمُ استِنَ مَّوما عيل
 يب يف ْغُ يب ثم سْبَكْ فارُّتِا مَ حاجتي إذا أن,ْمَعَ ن: قال? حاجتك:ه فقالُيعود
ِ فإذا مل جت,اًاغَسَ مَتْجدَ ما وِّ العدوِأرض  َ فلام مات.ْعِي ثم ارجِّنِفْا فادًاغَسَ مْدَ

 وكان أبو .عَنه ثم رجَفَ ثم د,اًاغَسَد مَجَ وما وِّ العدوِ به يف أرضَب ثم سارِكَر
ًانفروا خفافا وثقاال :ّ وجلَّ قال اهللا عز:وب يقولُّأي َ ً َِ ِ َِ ُ ْ]َّين إالُدِجَ ال أ.]٤١: التوبة 

 .ًيالِقَا أو ثًخفيف

                                           
 .٤٥٠, ٣/٤٤٩الطبقات الكبري البن سعد ) ١(

 .وهو أشبه بالصواب ))للمسلمني((: ويف الطبقات الكبري: كذا يف النسخ الثالث) ٢(

اخلرب السابق برواية[
 ]املحاميل

 
 
 
 
 
 
 
 
وبروايـة ابـن سـعد[

 ]يف طبقاته
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٩٣

 َ الرجلٰىَّمَ وس,هَوْحَ ن,مد عن حم, عن هشام,)١(اريَزـَرواه أبو إسحاق الف
 . عبد امللك بن مروانَّالشاب

ْ عن عاصم بن هب,امَّ نا مه,أنا عمرو بن عاصم, )٣( ونا حممد بن سعد:)٢(قال  ,لةَدَ
 ,ةَّ مكِ من أهلٍعن رجل
 ,ي السالمِّ منَ الناسِئِقرأ : دخل عليهَ حنيَ معاويةِ بنَ أبا أيوب قال ليزيدَّأن

 ,وبُّ بام قال أبو أيَ الناسُث يزيدَّ فحد: قال.دوا ما استطاعواِبعُيْلَ فقوا يبِلَطْنَيْلَو
 . ما استطاعواِهِ فانطلقوا بجنازت, الناسَمَفاستسل

 أنا ,ويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب: قاال, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن,أخربنا أبو غالب أمحد
 :ائني قالَ أنا املد,)٤(ثمةْيَ أيب خُبنانا  , أنا حممد بن احلسني,ًأمحد بن عبيد إجازة

 بن ُ ودخل عليه يزيد, املدينةِفن يف أصلُ ود,ةَّيِينِطْنَسطُوب بالقُّمات أبو أي
 .عهِوسُق قربي وتِعمُ ت: قال]أ/٣٠٧[ ? حاجتك:معاوية وقال

 أنا أبو امليمون بن ,ْرصَ أنا أبو حممد بن أيب ن,اينَّ نا عبد العزيز الكت,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 : عن سعيد بن عبد العزيز قال, عن الوليد بن مسلم, نا عبد الرمحن بن إبراهيم,)٥( نا أبو زرعة,راشد

 اهللا ِ رسولِ من أصحابٍ يف مجاعة, ومخسنيٍ يزيد يف سنة مخسُهَ ابنُ معاويةَٰزْغَفأ
يف الرب ِّ  .لَفَ ثم ق,ة عىل باهباَّيِينِطْنَطْسُ القَ وقاتلوا أهل,َ اخلليجُ هبمَ حتى أجاز, والبحرَ

وب األنصاري ُّ أبا أيَّ بن عبد العزيز هذا أنِ سعيدُنا خربُّ يدل:)٦(قال أبو زرعة

                                           
َالسري((يف كتابه )  هـ١٨٦ت (ن احلارث الفزاري الشامي هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد ب) ١( ِّ(( , 

 .يف مؤسسة الرسالة بتحقيق فاروق محادة  منه طبعومل أجده فيام

 .يعني احلسني بن الفهم, يف اإلسناد السابق) ٢(

 .٣/٤٥٠الطبقات الكبري ) ٣(

ذكره ابن .  هو التاريخ, وكتابه) هـ٢٧٩ ت(ابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب  )٤(
َ وصلنا قطع منه,,٢٠٦خري يف فهرسته   .١٣٥ و١/١٢٩ انظر موارد ابن عساكر ِ

 ).١٠١( رقم ١/١٨٨تاريخ أيب زرعة ) ٥(

 .١/١٨٨ُتاريخ أيب زرعة ) ٦(

 
 
ما فعل بجنازته بعد[

 ]موته
 
 
 
 
ــــدفن[ ـــلـ ه يف أص

 ]القسطنطينية
 
 
 

أريخ غـــــزاةـتـــــ[
القـــسطنطينية التـــي

 ]قىض فيها
 



٤٩٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 .ةَّيِينِطْنَطْسُ ومخسني بالقٍ سنة مخسَمات
 عن ,اريَزـَ نا الف, نا الوليد بن مسلم, وحدثني عبد الرمحن بن إبراهيم:)١(قال
 :ان قالَيْبَ عن أيب ظ,األعمش
 ِن إىل جانبَدفُ يْة أنَّطينيْنَطْسُصار القِوب األنصاري وهو عىل حُّ أبو أيَٰىصْوَأ
 .ناِ حتت أقدامُاهَّ ثم دفن, منهاُناهْبَّ فقر:قال, )٢(هاِحائط

 , نا ابن جابر, نا الوليد بن مسلم,وحدثني عبد الرمحن بن إبراهيم: )٣(قال
 يف خالفة ,ةَّيِينِطْنَطْسُ معاوية القِ بنَ يزيدِاةَزَ غ يفِّويفُوب األنصاري تُّ أبا أيَّأن
 .معاوية

 أنا أبو , أنا أبو بكر حممد بن إبراهيم, أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,لَّأخربنا أبو عبد اهللا اخلال
 أخربين :يب يقولِبَ بن أيب حَ يزيدُ سمعت:ة قالَوْيَ أنا ح,بْهَ وُ نا ابن,)٤(لةَمْرَح نا ,تيبةُالعباس بن ق

 :ران قالْمِأبو ع
 .ةَّينيِطْنَطْسُفن بالقُد يف سبيل اهللا حتى دِاهُوب جيُّ أبو أيْلَمل يز
 نا , أنا حممد بن إبراهيم, أنا أبو طاهر بن حممود: بنت حممد قالتُهاء فاطمةَنا أم البْتَأخرب
 :حممود بن الربيع قال أخربين ,)٥( عن ابن شهاب, نا أيب,يِّ نا عم, نا عبيد اهللا,حممد بن جعفر

 ,ومُّ الرِ عليهم يف أرضَ بن معاويةُ ويزيد,وريةُّمَ عِوب يف غزوةُّ أبو أيِّويفُت
 .ةَّينيِطْنَطْسُ ومخسني بالقْنيَ ثنتِ أبو أيوب يف سنةَومات

 أنا أمحد بن , أنا حممد بن العباس, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

                                           
 ).٥٧٧( رقم ٣٠٩, و)١٠٢( رقم ١٨٩, ١/١٨٨يعني أبا زرعة يف تارخيه ) ١(

 . ))حائطهم((: يف تاريخ أيب زرعة) ٢(

 ).٢٢٠( رقم ١/٢٢٦يعني أبا زرعة يف تارخيه ) ٣(

َ هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا أبو حفص التجيبي موىل بني زميلة )٤( ُ ِ يف كتابه )  هـ٢٥٠ت (ُّ
 .٧٧٣, ٢/٧٧٢انظر موارد ابن عساكر . أحاديث حرملة بن حييى, وهو مفقود

د, وفيه زيادات أيب الفضل عبيد اهللا ملحمد بن إسحاق بن يسار, وهو مفقو ))التاريخ(( يف كتاب )٥(
 .١/١٠٣انظر موارد ابن عساكر . ُّبن سعد الزهري عن شيوخها

]تنفيذ وصيته ودفنه[
 
 
 ]تأريخ وفاته[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تــــــأريخ غـــــزاة[
طنطينية وموتـهـالقس

 ]عند ابن إسحاق
 
 
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٩٥

 : أنا حممد بن عمر قال,)١( نا حممد بن سعد,أنا احلسني بن حممد ,معروف
 ِ بنَ معاويةِ أبيهِ يف خالفة,ةَّينيِطْنَطْسُ القَ بن معاويةُزا يزيدَ غَ عامَوبُّويف أبو أيُوت
 ِصنِ حِ بأصلُهُ وقرب, بن معاويةُ عليه يزيدَّ وصىل, اثنتني ومخسنيَ سنة,أيب سفيان

, )٢(هَونُّمُرَ وي,هَ قربَوم يتعاهدونُّ الرَّغني أنَلَ فلقد ب;ومُّ الرِ بأرضِةَّسطنطينيُالق
 .طواِحُ إذا قِ بهَستسقونَوي

 أنا , أنا احلسن بن إسامعيل,يفِظَأ بن نَشَ أنا أبو احلسن ر,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 ,هِّدَ عن ج, عن أبيه,ّ نا األصمعي, نا أمحد بن عيل املقرئ,)٣(أمحد بن مروان
 فامت , الرومَا بالدَزَد غْيَ بن زُ وهو خالد,وب األنصاريُّ أبا أيَّأن

 ُومُّ الرُ عليهمَفَ فلام أصبحوا أرش, عليهَنيُ وب, املدينةِ سورَ معِربُ فق,ةَّطنطينيْسُبالق
 ِ من أكابرٌ رجلَ مات: فقالوا.نْأَ شَ الليلةُ قد كان لكم,بَ العرَ يا معرش:فقالوا

ِرض  الَشِبُ لئن ناهللاِو و,نا ِّي نبِأصحاب  إذا ُومُّ فكان الر. العربِ يف بالدٍبناقوس َبُ
َحمَأ  .رواِمطُفوا عن قربه فأَشَلوا كْ

 , أنا أبو حممد بن أيب نرص, نا عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد بن األكفاين بقراءيت عليه
بن ا  نا, نا الوليد,)٤(ذئ نا حممد بن عا,م القريش أنا أمحد بن إبراهي,بِقَأنا أبو القاسم بن أيب الع

 : قالِّيبيِجُّ عن أيب عمران الت,يبِبَعن يزيد يعني ابن أيب ح, )٥(يعةِهـَل
فن ُ فد, هباِّويفُ وت,ةَّطنطينيْسُزا القَ اهللا حتى غِاهد يف سبيلُوب جيُّ أبو أيْلَفلم يز

 .هبا
                                           

 .٣/٤٥٠الطبقات الكبري البن سعد ) ١(

 .))ويرمحونه ((): د( يف )٢(
 ).١٢٥٧( رقم ٩٠, ٤/٨٩يف كتابه املجالسة وجواهر العلم ) ٣(

يف كتابه املغازي والفتوح )  هـ٢٣٢ت (الكاتب  هو أبو عبد اهللا حممد بن عائذ القريش الدمشقي )٤(
 ٢٩٣صوما سبق . ١/٢٥٩انظر موارد ابن عساكر . والصوائف, وهذا إسناده, وهو مفقود

 ).٢(حاشية 

وروايته ثابتة عن . وهو تصحيف, والوليد هو ابن مزيد البريويت ))نا الوليد بن هليعة ((): س(يف  )٥(
 .٣١/٨٢ ويف ترمجة الوليد بن مزيد ١٥/٤٩٠ب الكامل ابن هليعة يف ترمجة األخري يف هتذي

 
اخلرب السابق برواية[

 ]ابن سعد يف الطبقات
 
 
 
 
 
 
إجــالل الـروم لـه[

 ]ربكتهوإمطارهم ب
 
 
 
 
 
 
 
 

خـرب دفنـه جانــب[
ـــن ـــسطنطينية م الق

 ]طريق ابن عائذ
 



٤٩٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :ان قالَيْبَ عن أيب ظ, عن األعمش,بن حممد نا إبراهيم , نا الوليدذ, عائُونا ابن: قال
نا ْوَنَ حتى دَنا املدينةْضَ فناه,ةَّطينيْنَطْسُ إىل جانب القَنَدفُ يْوب أنُّ أبو أيَٰىصْوَأ

 .ناِ أقدامَتحت ُاهَّفنَ ثم د,منها
 ,)٢(ّيِطْيَعُ منهم أبو سعيد امل, واحدُ نا غري, ونا الوليد:)١(قال
ذا ه : قال يزيد.اً غدُهُشُبـْنَ ن? ما هذا: معهْنَ ومَ قالوا ليزيدِةَّيطينْنَطْسُ القَ أهلَّأن
 اهللا ِسبيل  يفَ ماتْنَ وم, من املجاهدينٌ أحدَ يكونَّ لئال, هبذاَىصْوَ أ,نا ِّ نبيُصاحب
ُ ألْمُن فعلت لئ; إليكم منهَأقرب َوأل, )٣(ومُّر الٍ بأرضٍ جيشَّ كلَّنَلِزْنَ  . كنيسةَّ كلَّنَمِهدَ

ا ْوَنَ فب]ب/٣٠٧[ : قال.هِكانَ ومِهِحبتُصِه لَّنَمِرْكُنَ ل, منكمُهَ مكانَنا أن نعرفْدَام أرَّ إن:الواق
َرسَ وأ, بيضاءًةَّبُعليه ق  .ًيالِدْنِ قِجوا عليهْ

 مل ُهَّنا أنْفَ فعر,هاَيلِدْنِ قُ ورأيت, مئةِ يف سنةَةَّبُ عليه القُ وأنا دخلت:قال أبو سعيد
 .نا هبمْلَ حتى نزُجَرسُ يْلَيز

 ,يقَرُ نا وأبو منصور بن ز: قاال, وأبو حممد عبد الكريم بن محزة,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق
 ,)٤(أنا أبو بكر اخلطيب

 : قاال, أنا أبو بكر بن الطربي,ح وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 , نا صفوان بن صالح,يان نا يعقوب بن سف, أنا عبد اهللا بن جعفر,لْضَأنا أبو احلسني بن الف

 , جابرُ نا ابن,نا الوليد
َويفُ وأنه ت, ومعاويةَ وعثامنَ عمرِ يف زمانِوْزَ عن الغْدُوب مل يقعُّ أبا أيَّأن  ِاةَزَ يف غِّ

 .ةَّسطنطينيُ معاوية القِ بنَيزيد
 ِ حائطَ دونَ بيضاءًةَّيِنَ بٰه رأَّ أن,نيِطْسَلِ فِ من أهلٌ فحدثني شيخ:قال الوليد

                                           
 .يعني ابن عائذ) ١(

 .ِّترجم له املصنف يف آخر الكتاب يف الكنى) ٢(

 ., وهو أشبه بالصواب ))بأرض العرب ((): س(يف   )٣(
 .١/٤٩٥تاريخ مدينة السالم للخطيب ) ٤(

تربك أهل القسطنطينية[
ــة عــىل ــاؤهم قب ــه وبن ب

 ]قربه
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
مل يقعد عـن الغـزو[
 عهد اخللفـاء مـدةيف

 ]حياته
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٩٧

 ُ فأتيت, ِّ النبيِ صاحبّ األنصاريَ أيب أيوبُ هذا قرب:)١(قال الوليد .ةَّسطنطينيُالق
 .لةِسْلِ بسٌقَّعلُ مٌنديلِ وعليه ق,ةَّيِنَ يف تلك البُهَ قربُ فرأيت,ةَّيِنَتلك الب

أمحد بن  أنا , أنا أبو القاسم بن عتاب,ويسُنَ أبو احلسني بن اآلب, أنااَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,ًمري إجازةُع

 أنا عيل بن احلسن أبو ,يدِدَأنا أبو عبد اهللا بن أيب احل(*, ويسُّح وأخربنا أبو القاسم بن الس
 ,عيَبَّاحلسن الر

أنا أبو القاسم  ,)٢( أنا أبو بكر اخلطيب,يقَرُ نا وأبو منصور بن ز,بيسُوأخربنا أبو احلسن بن ق
 : قاال, اجلامع بدمشقعيل بن الفضل بن طاهر بن الفرات إمام

 أبا احلسن ُ سمعت:مري بن يوسف قالُ نا أمحد بن ع,أنا عبد الوهاب بن احلسن الكاليب
 :يع يقولَمُ عيسى بن س حممد بنحممود بن إبراهيم بن

 :)٣(*)ويسُّ السُا وابنَّ البنُزاد ابن −بة َلْعَليب بن ثُد بن كْيَوب خالد بن زُّوأبو أي
ُربَ ق,ارَّ بني النجْنِ مٌّيِرْدَب :)٤(− م وقالواْنَف بن غْوَ عِبن عمرو بن عبدا ه ْ

 .ةَّطينيْنَطْسُبالق
 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا أبو احلسن الس,ّيِدْرَأخربنا أبو غالب بن املاو

 :)٥(يفة بن خياط قالِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,رانْمِع
 .ومُّ الرِوب األنصاري بأرضُّأبو أي َ مات− يعني سنة مخسني −وفيها 
 . إحد ومخسنيَ مات سنة:)٦(قال
ي بن ِّكَ أنا م, عن أيب حممد عبد العزيز بن أيب طاهرُ عىل أيب حممد عبد الكريم بن محزةُقرأت

                                           
 ., وهو أشبه بالصواب))فقالوا((: كذا يف النسخ الثالث, ويف تاريخ مدينة السالم) ١(

 .١/٤٩٥تاريخ مدينة السالم ) ٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *)  − (*  )٣(

 .ليس ما بني املعرتضتني يف تاريخ مدينة السالم) ٤(

 .٢١١تاريخ خليفة ) ٥(

 .كذا يف النسخ الثالث, وليس هذا القول يف تاريخ خليفة) ٦(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نــسبه واســمه عنــد[

اخلطيــب يف تــاريخ
 ]بغداد

 
 
 

ــد[ ــه عن ــأريخ موت ت
 ]خليفة يف تارخيه

 
 
 
 



٤٩٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 :ائنيَدَ وامل,ّيِدَ قال اهليثم بن ع:)١(ر قالْبَ أنا أبو سليامن بن ز,حممد بن الغمر
 َوبُّو أبو أيْزَ يف الغُهَ وكان مع,ومُّ الرَ أرضُ بن معاويةُيزيدزا َويف سنة مخسني غ

 .ومُّ الرِ بأرضَ فامت,دْيَ بن زُاألنصاري خالد
 َوبُّ أبو أيَ مات−  ومخسنيْنيَ يعني سنة اثنت−  فيهاَّ أن, وذكر الواقدي:)٢(قال
 .ةَّينيِطْنَطْسُليب بالقُد بن كْيَ خالد بن زُهُ واسم,األنصاري

 . عنهام,بيدُ عن أمحد بن ع, به أبوهُهَائني أخربَدَ قول اهليثم واملَّ أن,)٣(رْبَ زُابنوذكر 
 أنا أبو , أنا أبو احلسن بن لؤلؤ, أنا أبو حممد اجلوهري,أخربنا أبو األعز قراتكني بن األسعد

 :)٤(س قالَّالَ نا أبو حفص الف,بكر حممد بن احلسني بن شهريار
 َ سنة,ةَّينيِطْنَطْسُيب بقَلُه خالد بن زيد بن كُ واسم,يوب األنصارُّومات أبو أي

 . ومخسنيْنيَثنت
 حازم  أنا أبو,)٥( نا أبو بكر اخلطيب,يقَرُنا وأبو منصور بن ز ,أخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد

 حييى بن عبد ُعت سم: قالّيِجْنَوشُ أنا حممد بن إبراهيم الب,ّبيَّلَهُ املمِن أنا القاسم بن غا,)٦(ّيِيْوُدْبَالع
 :ري يقولَكُاهللا بن ب

 .مات أبو أيوب سنة اثنتني ومخسني
 , نا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة
                                           

 .١/١٤٨تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ) ١(

ْي ابن زبر يف املصدر السابق نيع) ٢( ََ١/١٥٤. 

 .١/١٤٧تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ) ٣(

َّ الفالسأبو حفص عمرو بن عيل بن بحرهو  )٤( انظر . يف كتابه التاريخ, وهو مفقود ) هـ٢٤٩ت  (َ
 .٣/١٦٩٣موارد ابن عساكر 

 .١/٤٩٤تاريخ مدينة السالم للخطيب البغدادي ) ٥(

َعبدويه«نسبة إىل : −َّ مكررة ها واو ساكنة وياءَبعد الدال ِّبضم −ي ِيْوُدْبَالع )٦( ْ ُْ ّ جد أيب حازم عمر »َ َ
ِّبن أمحد بن إبراهيم بن عبدويه, كام يلفظه املحدثون;ا َُ ْ ْ كرس , بفتح الدال وّيِوَدْبَالع:  فيه ويقالَ

ْعبدويه«ً نسبة إىل الواو تليها ياء النسبة, َ َْ , ٦/٣٥٠إلكامل البن ماكوال انظر ا.  عند أهل العربية»َ
 .٢٤٩, ٤/٢٤٦, وتكملة اإلكامل البن نقطة ٣٥٤, ٨/٣٥٣واألنساب للسمعاين 

 
تأريخ موته عند ابن[

 ]زبر
 
 
 
 
 

 
ــد[ ــه عن ــأريخ موت ت

 ]ّالفالس
 
 
 
 

ــب يف[ ــد اخلطي وعن
 ]تاريخ بغداد

 
 
 
 
 



َبن زيد بن كليب, أبو أيوب األنصاريخالد  ُ ٤٩٩

 أنا أبو احلسني بن : قاال, أنا أبو بكر بن الطربي, وأخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح
 : ابن بكري قال:)١( نا يعقوب قال, أنا عبد اهللا بن جعفر,الفضل

وب األنصاري خالد بن زيد ُّ مات أبو أي− يعني سنة اثنتني ومخسني −وفيها 
 .عاويةُ مِ بنَ يزيدِ يف غزوة,ة يف البحرَّطينيْنَطْسُبالق

 أنا عبد امللك بن ,أنا مسعود بن نارص, )٢( أنا حممد بن طاهر,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 :)٣( قالّيِباذَالَ الك أنا أمحد بن حممد بن احلسني,احلسن

ن َمَويقال يف ز(* ن يزيد بن معاويةَمَ أبو أيوب خالد بن زيد يف ز]أ/٣٠٨[ مات
 وذلك يف زمن ,وم سنة مخسنيُّ بأرض الرَ مات:قال خليفةو. عبد امللك بن مروان

سني يف ة سنة اثنتني ومخَّيينِطْنَسطُ مات بالق:ْريَكُ قال حييى بن ب:يلْهُّوقال الذ. )٤(*)معاوية
وقال  .ةَّطينيْنَطْسُوب بالقُّ أيب أيَنْفَ دَرضَد أنه حِاهُم جمَعَ وز. معاويةِ بنَ يزيدِغزوة

 ُوقال ابن . يزيد بن معاوية:ِ إىل قولهْريَكُ بِ ابنِ قولَوْحَ نّيِدَ بن عُالواقدي واهليثم
 مات : عيسى وأبو, وقال عمرو بن عيل.ن معاويةَمَوم يف زُّ الرِ بأرض]مات [:ريَمُن

 . وقيل إنه مات سنة مخس ومخسني. ومخسنيْنيَسنة ثنت
 أنا ,)٥( أنا أبو بكر اخلطيب, نا وأبو منصور عبد الرمحن بن حممد,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق

 وهو ,عةْرُ نا أبو ز−  احلافظْرصَيعني أمحد بن ن − نا أبو طالب , حدثني أيب,بيد اهللا بن عمر الواعظُع
 :قال ُّالدمشقي

 .ةَّطينيْنَطْسُ ومخسني بالقٍ مخسَوب األنصاري سنةُّ أبو أيَمات
*     *     * 

                                           
 .ليس اخلرب يف املعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي, ولعله يف القسم املفقود منه) ١(

 . ))ظاهر ((): د(يف   )٢(
رجال (( يف كتابه )هـ٣٩٨ت (باذيَالَهو أبو نرص أمحد بن حممد بن احلسني بن احلسن الك )٣(

 . وما يأيت بني حارصتني منه)٢٩٣ (١/٢٢٢ ))صحيح البخاري
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٤(

 .٤٩٥, ١/٤٩٤تاريخ مدينة السالم للخطيب البغدادي ) ٥(

 
 
وعنــد الفــسـوي يف[

 ]املعرفة والتاريخ
 
 
 

خمتـــرص ترمجتـــه يف[
ــــحيح ــــال ص رج
 ]البخاري للكالباذي

 
 
 
 
 
 
 
 

ــأريخ [ ــدت ــه عن موت
اخلطيب مـن طريـق

أخر[ 
 



٥٠٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  )*(خالد بن سامل
 .له ذكر.  فارسِر يف أمرُنظَثه إىل البرصة يَعَ وب, عمر بن عبد العزيزِحابةَكان يف ص

 أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت
 عن حييى بن إسامعيل بن ,د أنا عيل بن حمم,)١( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,ًمعروف إجازة

 : عن أبيه قال,رِهاجُأيب امل
ْلك بفارس خيَّامُ عَّغني أنَلَ ب:ةاَطْ بن أرِّيِدَ بن عبد العزيز إىل عُمركتب ع  َصونُرَ

 فيأخذونه ;بايعون بهَتَ الذي يِ الناسِ سعرَونُ دٍموهنا بسعرِّوَقُ ثم ي,)٢( عىل أهلهاَرَامِّالث
َرشُ من األكراد يأخذون العَ طوائفَّ وإن;)٣(مواَّوَتي ق الُهمِا عىل قيمتًقِرَو  , من الطريقْ

  شاء اهللاُْك إنُ ما ناظرت,ك بهِ بعد علمُهَيتِضَ من ذلك أو رٍء بيشَك أمرتَّ أنُولو علمت
َرشِ بُثتَعَ وقد ب.هَرْكَبام ت نظرون َ ي, بن ساملَ وخالد,النْجَ اهللا بن عَ وعبد,وانْفَ بن صْ

 َ ما باعِخذوا بسعرَ وأ, منهمَذِخُ الذي أَ الثمنِوا إىل الناسُّدَا رقَ حُ وجدوهْ فإن,يف ذلك
 . هلمْضِرْعَ فال ت. نظروا فيهَّغني إالَلَا مما بًعون شيئَ وال يد)٤(همتَّلَغ ِ األرضُأهل

  )**(خالد بن سامل
 .اينَّ عنه إبراهيم بن هشام بن حييى الغسٰكىَ ح. عن مالك بن أنسٰكىَح
 نا أبو بكر , وحدثني أبو الربكات بن أيب طاهر الفقيه عنه,بأنا أبو القاسم عيل بن إبراهيمأن

                                           
 ., يف اخلرب الذي سيأيتمل أجد من ترجم له فيام بني يدي من مصادر, وله ذكر يف الطبقات الكبري )*(

 .٣٨١, ٧/٣٨٠سعد  البن كتاب الطبقات الكبري  )١(

ْهو من اخلرص, وهو أن: خيرصون )٢( َ يطيفَ ِ َ ما ظهر من الثامرَ هبا فريُ َ يبعث وكان النبي , َ
ِاخلراص عىل نخيل خيرب عند إدراك ثمرها َ َ ِّ ْ َ َُ ِ فيحزرونه رطبا كذا ومترا كذا ثم يأخذهم بمكيلة,ِ َ ْ ُ ُْ ً ً َ ِ َ 

 ).خ ر ص(اللسان . ذلك الذي جيب له وللمساكني

 .))ّقوموها((: يف الطبقات الكبري) ٣(

 .تصحيفوهو  ))هميلع((: الطبقات الكبري املطبوعيف وقع  ) ٤(
 .مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )**(

 
 
 
 
 
 

بعث عمر بـن عبـد[
العزيز لـه مـع اثنـني
ـــرص ـــر يف خ للنظ

 ]الثامر بفارس
 



٥٠١ عيدسخالد بن 

 نا أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن عبد , نا عيل بن عمر احلافظ, حدثني عبد اهللا بن أيب الفتح,)١(اخلطيب
 ,اينَّبن حييى الغس نا إبراهيم بن هشام ,بن شاكر الدمشقي  نا أمحد بن نرص,بن املهتدي باهللا الصمد

 : قاال, وزيد بن حييى,عن خالد بن سامل
 ,ٌّيِرَدَ قَّب إيلَطَ خ, يا أبا عبد اهللا: فقالٌ فأتاه رجل,ا عند مالك بن أنسَّكن

ٌريَ خٌنِؤمُ مٌدْبَعَلَو : فقال مالك?هُجِّوَزُفأَأ ِرشُ مْنِ مْ  .]٢٢١: البقرة[ْمُكَبَجْعَ أْوَلَ وٍكْ

  )*(يد خالد بن سعيد بن زَ
َوقتل يوم مرج الصفر, فيام ذكر(* د الفتوحِهَكان ممن ش ْ َ ََّ ُّ القدامي يف كتاب ُهُُّ ِ َ ُ

 .)٢(*)الفتوح
 , نا عبد العزيز بن أمحد: قالوا,مهاُ وغري,مَّلَسُع بن املْيَبُ وأبو الوحش س,أنبأنا أبو القاسم عيل
نا أبو  ,يِّكَبَلْعَار البَّ اهللا بن حممد بن عبد الغف أنا عبد,لَّالَاليب اخلْوَّأنا أمحد بن عيل بن حممد الد
 نا عبد اهللا بن ربيعة , نا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن مهدي,)٣(شيعقوب إسحاق بن عامر بن ج

 : حدثني حممد بن يوسف عن سهل بن سعد األنصاري قال,)٤(ّاميَدُالق
 َ عرشةَ ثالثِت يف سنة وكان, كانت بالشامً عظيمةًين وقعةِادَنْ أجُقعةَ وْكانت

َيف مج  ,هاِ دمشق حني حصارِوم ألهلُّ الرَ ثم ذكر إغاثة,هاِ أمرَ فذكر بعض, األوىلَٰادُ
ة من أهل َّ القوُ وخرج إليهم أهل,همَدْمَد املسلمون صَمَ فص,رَّفُّ الصَجْرَوا مَنزل ف:قال

                                           
 .٢/١٤١٩, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر » الرواة عن مالك بن أنس«يف كتابه ) ١(

خالد بن سعيد بن «هبذا االسم, ويشري املؤلف إىل أنه  مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر )*(
 .اآلتية ترمجته يف الصفحة التالية» العاص

واملؤلف . , وهو مفقود))فتوح الشام((هو كتاب كتاب وال). س(ما بينهام سقط من *) −(*  )٢(
 .٢٩٧, ٣٧/١٤٥يذكر أنه ينقل منه يف فتوح الشام, انظر املجلدة 

ً يف سند مماثل أيضا يف املجلدة جاء, و٦٦/٢٥٣, وسند مماثل يف املجلدة النسخ الثالثيف كذا  )٣(
 ومل أقف عىل ,»حبيش«: بلفظ) ٤٧٢٣(ويف كنز العامل رقم  ,))حسن((:  بلفظ٢٧٠, ٤٨/٢٦١

 .نص يضبطه

 ).٢ ( السابقةيف كتابه فتوح الشام امللمح إليه يف احلاشية) ٤(

 
 
 

ــن[ ــرب ع ــه خل روايت
 ]مالك بن أنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــة[ ــــربه يف وقع خ

 ]أجنادين



٥٠٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

ْ محِ كثري من أهلٌبهم ناسِحَ وص,دمشق ر َظَ فلام ن,اً ألفَ عرشَ من مخسةٌ نحوُ فالقوم,صِ
 وعىل ,لَبَ بن جَ فجعل عىل ميمنته معاذ]ب/٣٠٨[, ينِ يوم أجنادِ هلم كتعبئةَأَّبَإليهم خالد ع

 , يف الرجالَبيدةُ وترك أبا ع,يلَفُ وعىل اخليل سعيد بن زيد بن ن,تبةُ هاشم بن عِميرسته
 ثم نظر إىل , الناسَضِّرَحـُ يْريد أنُ ي,ّ الصفِلَّف يف أوَقَ فوٌ فذهب خالد,ف إليهمَحَوز

ا يف ً وكان واقف, عىل خالد بن سعيد بن زيدٌ هلم خيلْتَ فحمل, إىل آخرهِلهَّ من أوِّالصف
ض ِقبَ ثم ي,ّ وجلَّ عز ويدعو اهللاَ, الناسُضِّرُ حي, الناسِ من املسلمني يف ميمنةٍمجاعة
 .تلُا حتى قً شديدًهم قتاالَلَ فقات,هلمَ منهم عليهم فنازٌ فحملت طائفة,عليهم

 . وإنام هو خالد بن سعيد بن العاص واهللا أعلم, ابن سعيد بن زيد:كذا يف الكتاب

  )*(ة بن عبد مشسميخالد بن سعيد بن العاص بن أُ
 ّيِوَمُأبو سعيد األ

 ُهَهَّجَ وو,نَ اليمِعاءْنَ عىل ص ُّ النبيُهَلَ استعم, اإلسالمُ وهو قديم,حبةُله ص
 إنه : فقيل,رَّفُّ الصِجْرَوم بمُّ الرَعَ فواق, الشامِ يف فتحٍا عىل جيشًديق أمريأبو بكر الص

 .د الريموكِهَ حتى شَيِقَ وب,قتل بهُ مل ي: وقيل. بهَلِتُق
 .ًالَسْرُ عنه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص مٰوَر

 أنا أبو عبد اهللا بن ,اع بن عيل أنا شج,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن حممد
َ حييى بن منده, عن حممد بن حممد بن يونس قاال أنا عبد الرمحن بن,)١(هَدْنَم ْ   أنا إبراهيم بن فهد, نا : َ

 

                                           
, املعارف البن ٢٩٨, ١١ , طبقات خليفة٤/٨٨ عدترمجته يف كتاب الطبقات الكبري البن س )*(

, ٢٩٢ يف أخبار قريشَّ, املنمق١٢٦, ٨٩ َّ, املحرب٣/١٣٩, التاريخ الكبري للبخاري ٢٩٦ قتيبة
 حبان البن, الثقات ٣/٣٣٣, اجلرح والتعديل ٢/١٩١ , معرفة الصحابة أليب نعيم٢٩٤
, أسد ٢/٤٢٠ البن عبد الرب, االستيعاب )١٧٢( رقم ٣٣ , مشاهري علامء األمصار٣/١٠٣

, ١٣/٢٥٢ , الوايف بالوفيات٢/٥٥  تاريخ اإلسالم,١/٢٥٩ سري أعالم النبالء ,٢/٩٧ الغابة
 .٢/٢٩٦ , األعالم للزركيل٢/٢٣٦, اإلصابة ٧/١٢٣ البداية والنهاية

َ بن إسحاق بن منده حممدهو  )١( ْ  وهو مفقود, انظر ما »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٧( ح ١١صسبق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وجزـــــبه ومـنـــس[

 ]ترمجته
 
 ]أسامء من رو عنه[
 
 



 عيدخالد بن س

 

٥٠٣

 الكويف, نا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص,(* صالح عبد الرمحن بن
 هو وأخوه ,شةَ احلبِةَرِهاجُوكان من م − )١(*)عن خالد بن سعيد بن العاص

 , بعامٍ وذلك بعد بدر منه,اْوَنَاهم حني دَّلقَ ت اهللا ِموا عىل رسولِدَ فلام ق− عمرو
ْوما حت(( : فقال رسول اهللا : قال,اًدردوا بِهَنوا أن ال يكونوا شِزَفح  ِ للناسَّنأزنون َ

 ثم جئتم ,شةَبَ احلِ إىل صاحبْمُم حني خرجتُتْرَ هاج:تانَرْجِ ولكم ه,ً واحدةًهجرة
 .))ّ إيلَينِ صاحب احلبشة مهاجرِمن عند

 نا القايض ,ّيِنْطُقَارَّ أنا أبو احلسن الد, أنا أبو الغنائم بن املأمون,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,)٣(إبراهيم بن محاد, و)٢( إسامعيلاحلسني بن
 وأمحد بن حممد بن أيب  أنا أبو القاسم بن البرسي, وأخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح

 , وأمحد بن حممد بن إبراهيم,)٤(عثامن
يل بن أنا إسامع:  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد, أنا أيب أبو طاهر قالوا وأخربناح(*

 .)٥(*)احلسن بن عبد اهللا الرصرصي
نا أبو :  قاال, أنا أبو عمر بن مهدي, أنا عاصم بن احلسن, أبو حممد بن طاوسح وأخربنا

 : قاال,)٦(يلِامَحَعبد اهللا امل
َسلمة نا حممد بن أيب , حدثني يعقوب بن حممد,يبِبَنا عبد اهللا بن ش  حدثني إسامعيل بن ,)٧(َ

                                           
 ).س(سقط من  هامما بين*) − (*  )١(
 . ))احلسن بن إسامعيل ((): د( يف  )٢(
 . )) احلسني بن إبراهيم بن إسامعيل وإبراهيم بن محادالقايضنا  ((): س(يف   )٣(
 . ))وأمحد بن حممد بن أيب عثامن ((): س(سقط من   )٤(
 ).س( ما بينهام من سقط*) − (*  )٥(
يف كتابه )  هـ٣٣٠ت (ِحاميل ِّهو أبو عبد اهللا احلسني بن إسامعيل بن حممد الضبي البغدادي امل) ٦(

, وليس اخلرب يف املطبوع من أماليه خمطوطة يف الظاهريةقطعة  وهذا إسناده, منه ,»أمايل املحاميل«
 .٩٥٠, ٢/٩٤٥انظر موارد ابن عساكر . برواية ابن حييى البيع

وهو حممد , )س( واملثبت من  وهو تصحيف,, ))حممد بن شملة ((): د(ويف .  ))ةشمل((): ب(يف   )٧(
, ٦٤/٢ املجلدة  انظر ترمجته يف اخلرب,يف هناية, كام سيذكر املؤلف بن عمر بن واقد الواقديا

 ورواية يعقوب بن حممد عنه ثابتة يف ترمجة يعقوب الزهري يف .٢٦/١٨٠وهتذيب الكامل 
 .٣٢/٣٦٨هتذيب الكامل 

 
قدومه مـن احلبـشة[

مع أخيه وأسـفهام أن
 ]ًمل حيرضا بدرا

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥٠٤

 :ة قالَبْقُ موسى بن عِهِّن عم ع,إبراهيم بن عقبة
ث َعْبَبيل مُ ملا كان ق: خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقولَّمُ أُسمعت

وقال ابن  −شيت مكة ُ كأنه غُ رأيت: نائم قالٍ ليلةَ بينا خالد بن سعيد ذات, ِّالنبي
َألَطاوس م َبرصُ حتى ال ي,لمةُ ظ– َ مكةَ  َالَ ثم عٌ نورَجَر خْ فبينا هو كذلك إذ,هَّ كفٌ امرؤِ
 ,هاَ فأضاءَبِرْثَ ثم إىل ي, ثم إىل نجد,هاُّ كلُ مكةْتَ ثم أضاء, يف البيتَ فأضاء,يف السامء

َحتى إين أل ِرسُر إىل البُنظَ و بن ِرْمَها عىل أخي عُتْصَ فقصُ فاستيقظت: قال.لْخَّ يف النْ
 َ أال,لبَّطُ املِ يف بني عبدُكون يَ هذا األمرَّ إن, يا أخي: فقال,يْأَّ الرَلْزَ وكان ج,سعيد
قالت. لإلسالمِ بهاين اهللاَُدَا هـَّمِمـَه لَّ فإن : قال خالد? أبيهمِفريةُ أنه خرج من حٰتر ْ 

 أنا ,يا خالد((:  فقال, اهللا ِ لرسولُر رؤياهَكَ وذلك أنه ذ, أيبَمَ أسلْنَ مُلَّ فأو:م خالدُأ
 وأسلم , خالدَمَ فأسل, بهثه اهللاَُعَ ما بِ عليهَّصَ فق.)) اهللاُ وأنا رسول,ورُّ ذلك الن− واهللاِ –
 .هَو بعدٌرْمَع

 يقول َّ إبراهيم األصبهاينُ سمعت: بن محادُ قال لنا إبراهيم:اَّويف حديث ابن البن
َسلمة حممد بن أيب : فقال− يبِبَ لنا هذا احلديث عىل ابن شٰنتقىاوهو الذي  −  هذا )١(َ

 .يهو حممد بن عمر الواقد
عن (*, بةْقُ عِ من حديث موسى بنٌيبِرَ غٌ هذا حديث:ّيِنْطُقَارَّ الد]أ/٣٠٩[ قال

َأم خالد بنت خالد, تفرد به إسامعيل وإبراهيم بن عقبة ْ ُ ُ َُّ بن ا حممد ُ عنه غريِهِ ومل يرو)٢(*)ُ
 . عنهُّهريُّد به يعقوب بن حممد الزَّ تفر; وهو الواقدي,)٣(سلمةأيب 

 أنا أمحد , أنا أبو عمر بن حيوية, أنا أبو حممد اجلوهري,مد بن عبد الباقيأخربنا أبو بكر حم
 أنا عيل بن حممد ,)٤( أنا أبو عبد اهللا حممد بن سعد,حارث بن أيب أسامةأبو حممد  نا ,بن معروفا

 ,سانْيَ عن صالح بن ك,هِ عن سعيد بن خالد وغري,القريش

                                           
 .ابقة, وانظر احلاشية الس)د, س(, واملثبت من  ))شملة ((): ب(يف   )١(
 .))تفرد به إسامعيل بن إبراهيم بن عقبة ((): د(ويف ). س( بينهام سقط من ما*) − (*  )٢(

 .ّ, واملثبت مما تقدم ))شملة((: هنا يف النسخ الثالث) ٣(

 .١٤٠, ١/١٣٩ الطبقات الكبري البن سعد  )٤(

 
رؤيــــاه وقــــصة[

ــة ــن رواي إســالمه م
 ]املحاميل

 



 عيدخالد بن س

 

٥٠٥

 , مكةْتَيِشَ غًلمةُ ظ ِّث النبيَعْبَ مَبل يف املنام قُ رأيت: خالد بن سعيد قالَّأن
ام َّ كل,باحْصِ املِءْوَ ضَم مثلَزْمَ من زَجَا خرً نورُ ثم رأيت,ً وال سهالً جبالٰرَحتى ما أ
 حتى ما ُم الضوءُظَ ثم ع, البيتَ ما أضاءَلَّ يل أوَ حتى ارتفع فأضاء,عَطَ وسَمُظَارتفع ع

 َلْخَ يل نَ حتى أضاءَ ثم انحدر,ع يف السامءَطَ ثم س,أراه وأنا َّ إالٍ وال جبلٍي من سهلِقَب
 , الكلمةِتَّمـَ ت,هَحانْبُ سُهَبحانُ س:وءَّ يف الضُ يقولً قائالُ وسمعت;ْرسُ فيها البَبِثرَي

َ هبٍ ماردُك ابنَلَوه  ُّ جاء نبي,ةَّمُت هذه األَدِعَ س,مةَكَح واألُرْذَ بني أَٰىصَ احلِةَبْضَ
 : ثالث, يف الثالثةُوبُتَ تْنيَتَّ مرُبَّعذُ ت, هذه القريةُهْتَبَّ كذ,هَلَجَ أُغ الكتابَلَب و,نيِّيِّمُاأل
 . باملغربٌ باملرشق وواحدةِانَتْنِ ثْتَيِقَب

 ِّ وإين,اًبَجَ عَ لقد رأيت:ها خالد بن سعيد عىل أخيه عمرو بن سعيد فقالَّفقص
َأل َمَزْمَ من زَجَ خرَورُّ النَ رأيتْإذ ,بِ يف بني عبد املطلُا يكونًرْمَ هذا أٰر. 

 أنا حممد بن أمحد , أنا عبد امللك بن حممد, أنا أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 , أنا أبو هشام حممد بن زائدة,اب بن احلارثَجْنِ نا امل,)١(ةَبْيَ نا حممد بن عثامن بن أيب ش,افَّبن الصوا

 ,حدثني أبو إسحاق املدين
 واهللا ,كَ قبلُ إنام أسلمت:ّعيلِ لُكان يقول الد بن سعيد بن العاصأن خ

ُأل  ال َ كنتَ وأنت;م إسالميُتْكَ أُ فكنت, من أيبُقَرْفَ أُ كنتْ ولكن,ِّيبَ عند رَكَّنَمِخاصَ
 . من أبيكُقَرْفَت

ْ عن أيب إسحاق الرب,اَّقرأت عىل أيب غالب بن البن ا أمحد بن  أنه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,ّكيَمَ
 حدثني جعفر بن حممد بن خالد , أنا حممد بن عمر,)٢( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف

 : عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن قال,بن الزبريا
ه َّنَ أِهِ إسالمُّوُدُن با وك,مَسلَه أِ إخوتَلَّ وكان أو,ً بن سعيد قديامِ خالدُكان إسالم

 يف النوم ٰرَ وي,ها ما اهللا به أعلمِتَعَر من سَكَ فذ,ري النارِفَ عىل شَفِوقُأنوم أنه  يف الٰأَر

                                           
, انظر ما سبق يف كتابه التاريخ, وهذا إسناده, وهو مفقود)  هـ٢٩٧ت (هو ابن أيب شيبة  )١(

 ).٢( ح ١٢٥ص
 .٤/٨٨  الكبري البن سعدالطبقات  )٢(

اخلرب السابق برواية[
ابـــــن ســـــعد يف

 ]الطبقات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ســــبقه لعــــيل [

ـــه ــالم وكتامن باإلس
 ]ًذلك خوفا من أبيه
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٥٠٦

 :ه فقالِمْوَع من نِزَ فف; ال يقعِهْيَوْقَا بحً آخذ اهللا َ رسولٰرَ وي,ه فيهاُدفعَ يُ أباهَّنأك
 .ّقَؤيا حُرَ هذه لَّ باهللا إنُفِحلَأ

 هذا , خريَ بكَيدِرُ أ: فقال أبو بكر, ذلك له فذكر,افةَحُ أبا بكر بن أيب قَيِقَفل
ْ الذي حيِل معه يف اإلسالمُدخَ وت,هُعَبْتَك ستَّ فإن,ُهْعِبَّ فات اهللا ُرسول  َ تقعْنَزك من أُجَ
 . فيهاٌ واقعَ وأبوك,فيها

أدعو إىل ((:  قال? تدعو)١( إىل ما, يا حممد:اد فقالَيْ وهو بأج اهللا َ رسولَيِقَفل
 ٍرَجَ حِ عليه من عبادةَع ما أنتْلَ وخ,هُه ورسولُا عبدً حممدَّ وأن, ال رشيك لهُهَدْحَاهللا و
ِيبرص وال وال ,عَسمَال ي ْ ُّرضَي ُ  : قال خالد.))دهُبْعَ ممن مل يُهَدَبَ عْنَ وال يدري م, وال ينفعُ

 . اهللاُك رسولَّنَ أُدَ وأشه, ال إله إال اهللاْ أنُدَشهَفإين أ
ُفرس رسول اهللا َّ ُ َ   ,فأرسل يف ,م أبوه بإسالمهِلَ وع,ب خالدَّوتغيبإسالمه 

 ,ةَحْيَحُا به إىل أبيه أيب أْوَ فوجدوه فأت,الهْوَا مًعِم ورافِسلُ ممن مل يِهِ من ولدَيِقَ بْنَه مِبَلَط
ا ً حممدَبعتَّ ات: ثم قال,ها عىل رأسهَ حتى كرسِ يف يدهٍعةَرْقِبه بمَ ورض,هَتَّكَ وبُهَـبَّنَفأ
 ?! من آبائهمٰىضَ مْنَ مِيبَ وع,همِ آهلتِيبَ وما جاء به من ع,هَ قومُهَ خالفٰرَ تَأنتو

 : ثم قال,مهَتَ وشِ ونال من ابنه,ةَحْيَحُب أبو أِضَ فغ.هُبعتَّ واتق واهللاَِدَ قد ص:فقال خالد
َ أل فواهللاِ]ب/٣٠٩[,  شئتُع حيثَكُ يا لْبَاذه ني َنعتَ مْ إن: فقال خالد.وتُك القَّنَمنعَ
 به ما ُ صنعتَّ منكم إالٌ أحدُهُمِّكلُ ال ي: فأخرجه وقال لبنيه. بهُعيشَقني ما أُرزَ اهللا يَّفإن

 .هَ معُه ويكونُمَلزَ فكان ي, إىل رسول اهللا ٌف خالدَ فانرص. بهُصنعت
 بن  عبد اهللاُ سمعت:ة قالَوْرَ نا عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب ف, وأنا حممد بن عمر:)٢(قال

 :عيب قالُو بن شَرْمَ عُثِّعمرو بن سعيد بن العاص حيد
 يدعو  اهللا ُ وكان ذلك ورسول,اًا أو رابعً بن العاص ثالثِ خالدُكان إسالم

 ,ةَحْيَحُغ ذلك أبا أَلَ فب,اً خاليَ يف نواحي مكةِّصيلُ وي, اهللا َ وكان يلزم رسول,اِرس

                                           
, )حرف امليم (انظر مغني اللبيب. ّ ألف ما االستفهامية قليل شاذوإثبات,  يف النسخ الثالثكذا  )١(

 . بتحقيق هارون٦/٩٩ وخزانة األدب للبغدادي ٣/٥٠ ورشح الريض عىل الكافية

 .٤/٨٩ الكبري بن سعد يف الطبقات حممديعني )  ٢(

 
 
ــــالمه[ ــــصة إس ق

ومقاطعــة أبيــه لــه
رواية ابن من وتعذيبه

 ]سعد يف الطبقات



 عيدخالد بن س

 

٥٠٧

 . عليهَ حتى أموتٍ حممدَ دينُعَدَ ال أ:فقال خالد ,ع ما هو عليهَدَ يْ أنُمهَّ فكلُفدعاه
ق َّيَ وض, ثم أمر به إىل احلبس;ها عىل رأسهَ يف يده حتى كرسٍةَاعَّرَحة بقْيَحُفرضبه أبو أ

 ٌ خالدٰ فرأ, ماءُذوقَ ما ي,اً مكة ثالثِّرَ حتى لقد مكث يف ح,هَشَعطَ وأُهَجاعَعليه وأ
 اهللا ِ رسولِ خروج أصحابَ حتى حرض,احي مكةب عن أبيه يف نوَّ فخرج فتغيًجةْرُف
إليها َجَ خرْنَ مَلَّ أوٌ فكان خالد, الثانيةِشة يف اهلجرةَبَ إىل احل . 

 عن إبراهيم بن ,امَّبري بن العوُّ نا جعفر بن حممد بن خالد بن الز, وأنا حممد بن عمر:)١(قال
 :لعاص تقول بن سعيد بن اِ خالدَ بنتٍ خالدَّمُ أُ سمعت:بة قالْقُع

 ُ وابن, أيب طالبُ ابن:)٢(ْتَ قال?هَمَّ تقدْنَ فم: قلت.ا يف اإلسالمًسكان أيب خام
 األوىل إىل ِ وأسلم أيب قبل اهلجرة,اصَّقَ وسعد بن أيب و, وزيد بن حارثة,افةَحُأيب ق
م ِدَ وق;ا أنا هبُلدتُ وو,ً سنةَ عرشةَعْضِ فأقام هبا ب, الثانيةِةَّ وهاجر يف املر,شةَ احلبِأرض

نا مع ْعَ ثم رج; املسلمني فأسهموا لنا اهللا ُم رسولَّ فكل; سبعَ بخيرب سنة ِّعىل النبي
 وغزا ,ةَّيِضَ القِةَرْمُ يف ع اهللا ِ وخرج أيب مع رسول, إىل املدينة وأقمنارسول اهللا 

  اهللا ُول وبعث رس,بوكَا معه إىل تَ وخرج− اًرْمَ ع)٣(عنيت − يِّمعه إىل الفتح هو وعم
 .نَمَ وأيب بالي اهللا ُ رسولِّ فتويف, اليمنِقاتَدَ عىل صًأيب عامال
 ,هِّ عن عم,هِّدَ عن ج, نا عمرو بن حييى, وأنا أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي:)٤(قال

 من قريش إىل ٍطْهَثه يف رَعَ ب اهللا َ رسولَّأن, عن خالد بن سعيد بن العاص
 ْتَكَّ وحتر,ً له جاريةْدتَلَ فو: قال. لهٌ امرأةٍ ومع خالد, عليهمواِدَشة فقَك احلبِلَم

 ِ من وقعة اهللا ُ رسولَغَ وقد فر,هُ هو وأصحابَا أقبلً خالدَّ ثم إن, هناكْتَمَّوتكل
ما َوَأ((:  فقال.اًرْدَ معك ب)٥(ْدَهْشَ مل ن, اهللاَ يا رسول:ه فقالُ ابنتُهَيش ومعْمَ فأقبل ي,رْدَب
 . اهللاَ يا رسولٰىلَ ب: قال?))انَتْنِ ثِانَتَ ولكم هجرٌ هجرةِ للناسَ يكونْ أن,الد يا خٰرىضَت

                                           
 .٤/٩٠يعني حممد بن سعد يف الطبقات الكبري ) ١(

 .ثبت من الطبقات الكبريوامل. »قال«: النسخ الثالثيف   )٢(

 ., واملثبت من الطبقات الكبري»يعني«: يف النسخ الثالث  )٣(
  .٤/٩٣  بن سعد يف الطبقات الكبريحممديعني   )٤(

 . ))مل أشهد ((): د(يف   )٥(

خــــرب هجرتـــه إىل[
 ]احلبشة

 
 
 
 
 
 
إسالمه قبل اهلجـرة[

األوىل إىل احلبشــــة
 ]وهجرته الثانية

 
 
 
 
 
 
 
عودته مـن احلبـشة[

ــرش ــدر وب ــد ب بع
ــ ــهول ـالرس  أن ل

 ]هجرتني
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٥٠٨

  اهللا ِ اذهبي إىل رسول,كِّمَ اذهبي إىل ع:هِا قال البنتً خالدَّم إنث. ))فذاك لكم((: قال
 ٌ وعليها قميص, عليهْتَّ فأكب,هِ من خلفُهْتَتَ حتى أُةَيِيرَوُ اجلِبتَ فذه.مي عليهِّلَفس
ني ْعَ ي− ))ْهَنَ سْهَنَس((:  اهللا ُ فقال رسول,ريهُ ت فأشارت به إىل رسول اهللا ,رَأصف
 .)١(قيِلْخَيل وأْبَ ثم أ,يِقِلْخَيل وأْبَ أ:ةَّيِشَبَباحل

بيد ُ أنا أمحد بن ع,ويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب: قاال,اَّ وأبو عبد اهللا ابنا البن,أخربنا أبو غالب
 ,)٢( أنا مصعب,مةَثْيَ أنا أبو بكر بن أيب خ,حممد بن احلسني نا ,ًإجازة

 ُ وأسلم أخوه,اً كان خامس: يقولون;اًمِّتقدُه مُ خالد بن سعيد كان إسالمَّأن
 .)٣( وهاجر إىل أرض احلبشة,عمرو

 , نا أبو بكر اخلطيب,ميَلُّ الس]أ/٣١٠[ حممد أخربنا أبو
 بن )٤(أنا أبو احلسني:  الطربي قاال بنأبو بكر أنا ,وأخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح 

 عن , حدثني يونس,يثَّ حدثني الل, نا أبو صالح,)٥( نا يعقوب بن سفيان, أنا عبد اهللا بن جعفر,الفضل
 ,بريُّ وعروة بن الز,بِّ وسعيد بن املسي, عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام,ابن شهاب
 وأنه هاجر يف تلك اهلجرة , احلبشةِ املسلمني إىل أرضُوىل هجرةُ األَ اهلجرةَّأن

 ِ بنتَةَّيَقُرِ وعثامن بن عفان ب,ةَّيِمَعْثَس اخلْيَمُ عِ بنتَ أسامءِهِ بن أيب طالب بامرأتُجعفر
 وخالد بن , أيب أميةِ بنتَةَمَلَم سُ أِ األسد بامرأتهِ عبدُ بنَمةَلَ وأبو س,رسول اهللا 

 ليس ٍدَ عدوُوَ ذٍ من قريشٌ فيها رجالَرَ وهاج, خالدِ ابنةِسعيد بن العاص بامرأته
 .هم نساؤهمَمع

                                           
; ت وقد حتذفْكَّاه بزيادة ألف واهلاء فيهام للسَنَ س:قيل بفتح النون وسكون اهلاء و:ْهَنَ سْهَنَس  )١(

 . مل تعش امرأة مثل ما عاشت:وقيل. ًا طويالً أمدُوذكر أن أم خالد بقيت .بتشديد النون: وقيل
 .٦/١٨٤ فتح الباري . هاِمرُ عىل طول عٌّدراك موسى بن عقبة هلا دالإ و: ابن حجرلاق

 .١٧٤ قريشنسب   )٢(
وكذا عند ابن .  ))ًوهاجرا مجيعا إىل أرض احلبشة((: قريشيف نسب كذا يف النسخ الثالث, و  )٣(

 .إسحاق بن منده كام سيأيت
 ., واملثبت من أسانيد مماثلة يف الكتاب»احلسن«): ب(تقرأ يف  )٤(
 .لعله يف القسم املفقود منه ليعقوب الفسوي, ف املطبوع»والتاريخاملعرفة « مل أجد اخلرب يف) ٥(

 
 
 
 
 
 
ـــالم[ ـــرب إس ه يفخ

نــــسب قـــــريش
 ]للمصعب

 
 
 
 

هجرته مع مجلة من[
الــــصحابة معهــــم

 ]نساؤهم
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٥٠٩

ِّ املخلص, أنا أبو طاهر,ورُّقَّ أنا أبو احلسني بن الن,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي  أنا ُ
ُبن أمحد, نا أمحد بن عبد اجلبار, نا يونس بن بكري, عن ابن إسحاق قال(* رضوان َّ)١(: 

ٌثم أسلم ناس:  املهاجرين قاليف ذكر إسالم  من قبائل العرب, منهم خالد بن )٢(َ
َسعيد بن العاص, وامرأته أميمة ابنت ُ َ خالد بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة)٣(ُ ُ. 

املخلص, أنا [ور, أنا أبو طاهر بن ُّأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي, أنا أبو احلسني بن النق
 )٥(*) رضوان)٤(]أبو احلسني
 أنا حممد بن ,)٦(هَدْنَ أنا ابن م, أنا شجاع بن عيل,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحدح و
 :يعقوب قاال

 : عن ابن إسحاق قال,ريَكُ نا يونس بن ب,أنا أمحد بن عبد اجلبار
 : من بني أمية بن عبد شمسِ احلبشةِ إىل أرضَ من هاجرِيف تسمية

 .يمةَمُه أُت معه امرأ,خالد بن سعيد بن العاص
 :هَدْنَ مِويف حديث ابن

                                           
 ١٤٤, ١٤٣, وهذا إسناده, »املغازي«يف كتابه )  هـ١٥١ت ( بن يسار بن إسحاق هو حممد   )١(

  ).حتقيق زكار(

 . ))أناس ((): د(يف   )٢(
: )حتقيق زكار (; وجاء يف سرية ابن إسحاق)س( والنص غري موجود يف )بد, (كذا يف   )٣(

 وأوردها أبو نعيم يف معرفة . أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعةُوامرأته أمينة بنت خلف بن
أميمة , وإنام : ذكره املتأخر عن الزهري , وقال : ثم قال يف هناية الرتمجة) أميمة(الصحابة بلفظ 

 .ما سيأيت يف هذه الرتمجةوانظر . اهـ. هي أمينة , أو مهينة

 ,٥٨/٤٦٢ و,٥٢/٦٠ و,٣١/٤٣٧خ منها املجلدة مماثلة يف التاري من أسانيد املعقوفنيما بني   )٤(
 .واخلرب السابق

 ).س(سقط ما بينهام من *) − (*  )٥(

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٦( ْ وهو مفقود, انظر ما  »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣صسبق 

 
 

 
اخلـرب الـسابق مـن[

طريـــق حممــد بــن
 ]إسحاق

 
 
 
 
 
 
ــن[ ــق اب ــن طري وم

ــــده يف م ــــةمن عرف
 ]الصحابة
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٥١٠

بيع بن ُ من بني س,اضةَيَ خلف بن أسعد بن عامر بن ب)١(ةة ابنَنْيَمُأ
ِجعث ْ  , خالد)٣(ةه ابنُّمُ وأ, بن خالدَ سعيدِشةَ احلبِرض له بأْدتَلَ و,اعةَزُ من خ)٢(ةَمِ
تل خالد ُ ق.بريُّ وخالد بن الز,بريُّو بن الزَ له عمرْدتَلَ فو,امَّوَبري بن العُّه الزَّمُج أَّوتزو
 .)٤( بأرض الشام,رَّفُّ الصِجْرَ مَيوم

 ,اَّ وأبو عبد اهللا ابنا البن, وأبو غالب,اءَّ بن الفر)٥(أخربنا أبو احلسني حممد بن حممد بن حممد
 :)٦(ار قالَّن بكبري بُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّخلُ أنا أبو طاهر امل,مةِسلُ أنا أبو جعفر بن امل:قالوا

 ,اًر شهيدَّفُّ الصِجْرَ مَتل يومُ ق, بن سعيدَ بن العاص خالدُ سعيدَةَحْيَحُد أبو أَلَفو
 .ث بن بكرْيَب بن عمرة بن سعد بن لِ بن ناشِيلِ يالِدْبَاب بن عَّبَم خالد بنت خُمه أُوأ
ب ِرَي كِدْعَب له عمرو بن مَهَ وو,ه عىل اليمنُ وهو عامل اهللا ُ رسولِّويفُت

 : لهُهَبَ وقال حني وه.ةَامَصْمَّالص
ــَخ ــَهَييل مل أِل ــُهْب ــن ق ــن  ٍةَالَ ع ــَّولك ــَبُ التواه  ِامَرِ للك

 )٧(اميبذيل أو َكذلك ما خال  يِّنُخـَ ومل يـُهـْنـُخَخلييل مل أ
َّرسَف  ٍريشُ مـن قـً به كريامُتْوَبَح  ِامـئـِّ عـن اللَنيِ وصِ بهُ

 ُ أخوهَمَ وأسل,اً كان خامس: يقولون;اًمِّ سعيد متقد خالد بنُوكان إسالم
                                           

 ).س (املثبت من, و»ابنت«: )ب(يف   )١(

, ونسب ٣٤/٢٣١ واملجلدة وهو تصحيف, واملثبت مما سيأيت يف النص,» خثعمة«: يف النسخ الثالث )٢(
 ,كام سيأيت ٢/٣١١ سبل اهلد والرشاد والضبط من. ٧/٢٩١, واإلكامل البن ماكوال  ١٨قريش 

َجعثمة«): ج ع ث م ( والقاموسلسان العربويف  ُ ْ  .»حي من هذيل −  بالضم – ُ

 ).س(, واملثبت من »ابنت«: )ب(يف   )٣(
ذهب بعضه سوء أويف اهلامش سامع .  ))آخر الرابع واألربعني بعد املئة ((: ما نصه) ب(بعده يف   )٤(

ًبلغت سامعا بقراءيت عىل أيب الفضل عبد املنعم بن عيل بن صدقة بسامعه فيه  ((: التصوير ظهر منه
 ...س بن حممد وعمر بن حممد بن احلاجب األميني وعبد اهللا بن أن ... وأنسالشيباين وفتيانه ... 

 ).د( األخرية ليست يف  ))بن  حممد ((  )٥(
 .ليس اخلرب يف مجهرة نسب قريش املطبوع, وهذا إسناده, وهو يف القسم املفقود منه) ٦(
 .»ِندامي«: ١٤٨ ويف الديوان ص,»ندامي«): س(, ويف »بدامي«): د(, ويف )ب( يف إعجامها واضح) ٧(

نسب امرأته وأسامء[
 ]من ولدته

 
 
 
 
ــه[ ــه وأم ــسب أبي ن

ًوكـــان عــامال حــني
 ]تويف

 
 



 عيدخالد بن س

 

٥١١

 يف م عىل رسول اهللا ِدَ وكانا ممن ق,ا إىل أرض احلبشةًا مجيعَرَهاج]و[, عمرو
 .ْنيَالسفينت

 أنا أبو طاهر : قاال, ثابت بن منصورّزِ وأبو الع,أخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك
 أنا حممد , أنا حممد بن احلسن بن أمحد:−  قاال,ونْريَ وأبو الفضل بن خ:ب زاد عبد الوها− ينَّالِالباق
 :)١(اط قالَّيفة بن خيِلَ نا خ, أنا عمر بن أمحد بن إسحاق,بن أمحد بن إسحاقا

 − )٢(ابَنَنا جِ سامعِ ويف أصل− ابَّبَة بنت خَنْيَبُه لُّمُ أ,خالد بن سعيد بن العاص
َريِب بن غِيل بن ناشِبن عبد يالا انة َنِاة بن عيل بن كَنَ مِة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبدَ
 ,ًةَرْجِ هِ للناسَّإن((:  قال َّ النبيَّ أنيوُ ر.رَّفُّج الصْرَ استشهد يوم م;يمةَزُبن خا

 .))ولكم هجرتان
 . فاهللا أعلم.ابَّبَ بنت خ)٤(ةَنْيَبُمه لُأ: )٣(وذكره يف موضع آخر فقال

 أنا احلسن بن حممد ه,َدْنَ بن م]ب/٣١٠[  أنا عبد الوهاب,ن شجاعأخربنا أبو بكر حممد ب
 :)٥( نا حممد بن سعد قال,نياُّ نا ابن أيب الد, أنا أمحد بن حممد بن عمر,بن يوسفا

 يف أول َمَ أسل,افَنَ مِخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد
 ,ا لذلكًرْدَ بْدَشهَ فلم ي,جر إىل احلبشة وها, ِّ النبيِ من أصحابٍ أربعةَ بعد,اإلسالم

 .اًر شهيدَّفُّ الصِجْرَ مَتل يومُ وق,م مع جعفر بن أيب طالبِدَوق
ْ عن أيب إسحاق الرب,اَّقرأت عىل أيب غالب بن البن  أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,ّكيَمَ

 ,)٦( نا حممد بن سعد,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف
مس بن عبد َ شِخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد: قة الثانيةقال يف الطب

                                           
 .١١ خليفةطبقات  )١(

 .ملعرتضة من قول ابن عساكر, ليست يف الطبقاتااجلملة ) ٢(

 .٢٩٨  بن خياط يف الطبقاتخليفةيعني  )٣(
 .»لبيبة«: وقع يف املطبوع من الطبقات) ٤(

, ومل يزل ٣/١٦٣٨, كام جاء يف موارد ابن عساكر  البن سعد))الطبقات الصغري(( إسنادهذا  )٥(
 ).١( حاشية ٦ انظر ما سبق صًخمطوطا,

 .٤/٨٨ البن سعد لكبري االطبقات) ٦(

 
 
 
ــات[ ــه يف طبق ترمجت

 ]خليفة
 
 
 
 
 
 
 

ترمجته يف الطبقـات[
 ]الصغري البن سعد

 
 
 
 
ويف الطبقات الكبري[
 ]له

 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥١٢

ّيصُاف بن قَنَم َريِب بن غِيل بن ناشِ يالِدْبَاب بن عَّبَم خالد بنت خُه أُّمُ وأ;َ ة بن سعد بن َ
 .انةَنِاة بن كَنَ مِث بن بكر بن عبدْيَل

لد بأرض ُ و,يدسع: دَلَوكان خلالد بن سعيد من الو. بِقَ عَ اليومٍوليس خلالد
ام َّبري بن العوُّجها الزَّ تزو,شةَلدت بأرض احلبُ بنت خالد وُةَمَوأ. )١(جَرَشة دَاحلب
 بنت )٣(ينةُ مه)٢(وأمهام.  بن العاصُف عليها سعيدَلَ ثم خ.اًا وخالدًمرَدت له عَلَفو

 عمرو ليح بنُم بن سعيد بن )٤(ةَمِثْعِبيع بن جُاضة بن سَيَخلف بن أسعد بن عامر بن ب
 .اعةَزُمن خ

 ,أنبأنا أبو الغنائم حممد بن عيل
  وحممد بن عيل, واملبارك بن عبد اجلبار, أنا أمحد بن احلسن,ثم حدثنا أبو الفضل بن نارصح 

 أنا :−  وحممد بن احلسن األصبهاين قاال:زاد أمحد − أنا عبد الوهاب بن حممد : قالوا–  واللفظ له−
 :)٥( أنا حممد بن إسامعيل قال,ن سهل أنا حممد ب,دانْبَأمحد بن ع

 أو عمر ٍ أيب بكرِيب يف خالفةِصُ أ,خالد بن سعيد بن العاص األموي القريش
ْ قاله يوسف بن هب.رَّفُّ الصِجْرَبم وقال حممد .  عن ابن إسحاق, عن ابن إدريس,لولُ
 .هُ حديثَّ له صحبة ومل يصح;قتل يوم أجنادين: بن فليح عن موسى بن عقبةا

 أنا أبو أمحد , أنا أبو بكر األصبهاين,ارَّ أنا أبو بكر الصف,نا أبو جعفر احلافظ يف كتابهأخرب

                                           
ٌدرج فالن: يقال) ١( َ ًإذا مات وما ترك نسال: ََ ْ ََ َ  ).درج(اللسان . َ

 .يعني أم سعيد وأمة ابني خالد بن سعيد  )٢(
اإلصابة يف معرفة الصحابة  و١/٢٩٦ ويف السرية النبوية .»أمينة« ,١/١١٦ يف عيون األثر ) ٣(

 .» هباء بدل اهلمزةينةُأمينة بنون بدل امليم ويقال مه« :٧/٥٠٩
سبل اهلد « ويف ٧/٢٩١, وكذا يف اإلكامل ضبط قلم» مةُثْعُج« الكبري الطبقاتيف  )٤(

 قال أبو −  بخاء معجمة مفتوحة فمثلثة − مة َعْثَخ :٢/٣١١ »والرشاد يف سرية خري العباد
 − سورة  بجيم مكسورة فعني مهملة ساكنة فثاء مثلثة مك− ة َمِثْعِكذا وقع هنا وصوابه ج: ذر

 .قاله ابن الدباغ
 .٣/١٣٩التاريخ الكبري للبخاري  ) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 



 عيدخالد بن س

 

٥١٣

 :)١(احلاكم قال
اف َنَأبو سعيد خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد م

َريِب بن غِيل بن ناشِ يالِاب بن عبدَّبَينة بنت خَبُه لُّمُ وأ,ّ القريشُّيِوَمُاأل عد بن ة بن سَ
 استشهد . ِّحبة من النبيُ له ص;يمةَزُانة بن خَنِاة بن عيل بن كَنَ مِث بن بكر بن عبدْيَل

 ,انَبَ وهو أخو أ,ينِنادْجَتل يوم أُ ق:قالُ وي. أيب بكر أو عمرِر يف خالفةَّفُّج الصْرَيوم م
 . وسعيد,مَكَ واحل,وعمرو

 :)٢( قاله,َدْنَ أنا أبو عبد اهللا بن م,ن عيل أنا شجاع ب,أخربنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد
 وكان , عمرِر يف خالفةَّفُّ الصِجْرَ بمَصيبُ أ,ّيِوَمُخالد بن سعيد بن العاص األ

ا إىل أرض ًا مجيعَرَ وهاج, أخوه عمروَمَسلَ وأ,ا فيام قيلً كان خامس;اًمِّ متقدُهُإسالم
 .ةَحْيَحُ أبا أٰىَنْكُم سعيد بن العاص يُأبوه و,هُ إسالمَرَّ وأبان بن سعيد أخومها تأخ,شةَاحلب

 , نا إبراهيم بن املنذر, نا جعفر بن سليامن, أنا عيل بن أمحد بن إسحاقه,َدْنَ وأنا ابن م:)٣(قال
 : عن ابن شهاب قال,)٤(قبةُ عن موسى بن ع,يحَلُنا حممد بن ف

ه ُ وامرأت,د بن سعيُ خالد: ثم هاجر إىل املدينة,شةَ إىل أرض احلبَوممن هاجر
 .)٥( بن سعيدَ خالدَّمَدت له ثَلَ وو,ةَّاعيَزُيمة بنت خلف اخلَمُأ

 ُ وهو ابنَ عرشةَ ثالثَ سنة,ينِادَنْجَ أَ يوم: وقيل,رَّفُّ الصِجْرَ مَ يومٌتل خالدُوق
 .مخسني سنة

 . سعيد بن خالد: والصواب,كذا قال
 أنا , أنا حممد بن احلسني بن الفضل,ت نا أمحد بن عيل بن ثاب,كفاينَأخربنا أبو حممد بن األ

                                           
ُطبع املوجود منه يف جزء بتحقيق يوسف بن حممد . يف كتابه األسامي والكنى, وهذا إسناده  )١(

 ).١( ح ١٦٢انظر ما سبق صو  وليس الكتاب بني يدي,الدخيل, املدينة املنورة,

َهو حممد بن إسحاق بن منده   )٢( ْ وهو كتاب مفقود,  »معرفة الصحابة« بهيف كتا, ) هـ٣٩٥ت (َ
 ).٢( ح ١٣صانظر ما سبق 

 . بن عيل يف اإلسناد السابقشجاعيعني   )٣(
 .انظر طريق ابن عساكر إىل مغازي ابن عقبة يف اخلرب التايل) ٤(

ِ املؤلف عقيب اخلرب, ووقع يف سيصححه  )٥(  .ًخطأ ))سعيد بن خالد((): د(َ

ترمجته يف األسـامي[
 ]والكنى للحاكم

 
 
 
 
 
ويف معرفــــــــــة[

 ]الصحابة البن منده



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥١٤

 ُ نا إسامعيل,يسَوُ بن أيب أُ نا إسامعيل, أنا القاسم بن عبد اهللا بن املغرية,ابَّتَحممد بن عبد اهللا بن ع
 ,)١(بةْقُه موسى بن عِّ عن عم,بن إبراهيما

 :ة بن عبد شمسَّميُ من بني أِشةَ احلبِ أرض]أ/٣١١[  خرج إىلْنَ مِيف تسمية قال
 .)٣(رَّفُّج الصْرَتل بمُ ق;ةَّاعيَزُ خلف اخل)٢(ةة ابنَنْيَمُ وامرأته أ,سعيد بن العاصخالد بن 

 , أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة
 : قاال, أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا, وأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحدح

 نا أبو غسان مالك بن ,)٤( نا يعقوب بن سفيان, بن جعفر أنا عبد اهللا,أنا حممد بن احلسني
 :ثه قالَّ إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدَّأن ,إسامعيل

 وكان أبوها , خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصِّمُ عن أ,أخربين أيب وأخواي
 .َّمَ ثْلدتُ وو,شةَ احلبِهاجرةُمن م

 وأبو احلسن أمحد بن عبد اهللا بن عيل بن ,بن يوسف )٥(أخربنا أبو الفضل حممد بن عمر
 ,)٦(ينوُطَالْقَّ وأبو عمرو عثامن بن حممد بن احلسني بن نصري الس,ويس الفقيهانُنَاآلب

 )٧( وأبو القاسم عبد اهللا, وأبو الفضل عبد امللك بن عيل بن عبد امللك بن حممد بن يوسف ح
أبو املظفر حممد بن أمحد بن عيل بن عبد العزيز بن  و, بن الشداد)٨(بن أمحد بن عيل بن احلسنيا

                                           
 ., وهذا إسناده٧٦ى بن عقبة املغازي ملوس )١(
  ).س(, واملثبت من »ابنت«): ب, د(يف   )٢(
َوامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر «: عبارة موسى بن عقبة يف املغازي املطبوع هكذا) ٣( ُ

 .»وولدت بأرض احلبشة سعيد بن خالد بن سعيد بن العاص

 . منهفقود فلعله يف القسم املا إسناده, وهذاملطبوع,» املعرفة والتاريخ«ليس اخلرب يف   )٤(

 . ))عمرو ((): س(يف   )٥(
 وإسناد مماثل يف ,٢/٦٨١املثبت من معجم الشيوخ و بالباء, »السقالطويب«: النسخ الثالثيف  )٦(

. ١١/٥٠٦, وترمجته يف تاريخ اإلسالم )ملا تطبع( )د, س( نسختي  منترمجة الضحاك املعافري
ُسقالطون أمهله و َ َ َْ َ ّاجلوهري وهو ْ ِْ َ َد بالروم تنسب إليه بل: َ ُّْ ُ ُ السقالطونية ِّالثيابِ َّْ ِ َوقد تس. َّ ُ ْ َ َّمى َ

ْالثياب نفسها سقالطونا َِّ  ).س ق ل ط( التاج .ُ

 . ))سعد اهللا ((): د(يف   )٧(
 . ))احلسن ((): د(يف   )٨(

ـــازي[ ــربه يف مغ خ
 ]موسى بن عقبة

 
 
 
 
 
ــــــــــة[ ويف املعرف

 ]والتاريخ للفسوي
 



 عيدخالد بن س

 

٥١٥

َالرت  : قالوا, وأبو العباس أمحد بن أيب القاسم عيل بن حممد الزينبي اهلاشميان,)١(يِكْيُّ
 نا ,)٢( نا عبد اهللا بن أيب داود,اقَّف الورَ أنا حممد بن عمر بن عيل بن خل,يِبَنْيَّأنا أبو نرص الز

 ,ةَبْقُ عن إبراهيم بن ع,نادِّ عن ابن أيب الز,ا األصمعي ن,)٣(دَبْعَسليامن بن م
 .ل من كتب بسم اهللا الرمحن الرحيمّوَيب أَأ : خالد بنت خالد قالتِّمُعن أ
ْ عن أيب إسحاق الرب,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت  أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح,كيَمَ

 وأمحد بن حممد ,ّيّر املكغ أنا الوليد بن عطاء بن األ,)٤(ن سعد نا حممد ب,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف
 ,هِّدَ عن ج,ّويَمُ نا عمرو بن حييى بن سعيد األ:قي قاالَرْزَبن الوليد األا

لئن (* :ض فقالِرَة مَّيَمُ سعيد بن العاص بن أَّ أن,ه خالد بن سعيدِّعن عم
 خالد بن سعيد )٥(*) فقال. ببطن مكةَةَشْبَأيب ك ِ ابنُهٰ إلُدَعبُيض هذا ال يَرَعني اهللا من مَفَر

 .ُهْعَفْرَ ال تَّ اللهم:عند ذلك
 أنا عبد ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا احلسن بن عيل,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 اهللا بن  حدثني عبد,)٧(ّ أنا حممد بن عمر الواقدي,)٦(ّيِجْلَّ أنا حممد بن شجاع الث,ةَّيَالوهاب بن أيب ح
 :يل قالَذُ عن سعيد بن عمرو اهل,يزيد

 َعني عامَ ي−  من رمضانَنيِقَ بٍ ليالِعرشِ اجلمعة لَ مكة يومم رسول اهللا ِدَق
َ الرسَّثَ فب− الفتح  . عىل اإلسالمْ مل يكنْنَريوا عىل مِغُ يْهم أنَمرَ وأ,هْجَ وِّايا يف كلَّ

                                           
 .٣/٥١ساب , واألن٢/٨٥٥واملثبت من معجم ابن عساكر  ))التويكي ((): د(يف   )١(
, وهذا إسناده, »البعث« يف كتابه ) هـ٣١٦ت  ( بن األشعث أيب داود عبد اهللا بن سليامنهو أبو بكر) ٢(

, ١٣٧٤, واملراغي ١٤٠٧, وبسيوين زغلول ١٤٠٨ احلويني بريوت  طبع بتحقيق)١٠(واخلرب فيه رقم 
 .وليس الكتاب بني يدي, وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية

 . ))سعيد ((): د( يف ) ٣(
 .٤/٨٩ الطبقات الكبري البن سعد  )٤(

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٥(

 .٥٦٣  وتقريب التهذيب١/١٦٨, والتبصري ١/٤٥٣ من اإلكامل الضبط )٦(

 .٣/٨٧٣ للواقدي املغازي  )٧(

 
 
هو أول مــن كتـب[

بــســم اهللا الــرمحن
 ]الرحيم

 
 
دعاؤه عـىل والــده[

 ]ته النبي ملعادا
 
 
 
 
 

 

ان عـىل ثالثمئـةـك[
 ]يوم فتح مكة
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٥١٦

 بن العاص يف ِ بن سعيدُج خالدَ وخر,)١(مَلْمَلَ يَلَبِ قِج هشام بن العاص يف مئتنيَفخر
 .)٢(ةَنَرُ عَلَبِ قٍمئةِثالث

 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق, أنا حممد بن عيل بن أمحد,أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن
 :)٣(اط قالَّيَيفة بن خِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,عمران

 َ خالد:َعاءْنَ فاستعمل عىل ص,ليمنق اَّوفر:  قال ِّال النبيـَّمُ عِيف تسمية
 وعىل , بن أيب أميةَرِهاجُ امل:)٤(فِدَّ والصَةَدْنِ وعىل ك,بن سعيد بن العاص

َرضَح د َنَ ومعاذ بن جبل عىل اجل,ةَاضَيَ بني بَيد األنصاري أحدِبَبن لا زياد :تْوَمْ
أبا موسى  َّىلَ وو. القرآنَه وقراءةَ ورشائعَ الناس اإلسالمِ وتعليم,والقضاء

 من العامل الذين ِقةَ الصدَضْبَ وجعل ق,ن والساحلَدَ وع)٥(عَمِريد وِبَاألشعري ز
 .لَبَهبا إىل معاذ بن ج

 أنا أبو احلسن عيل بن , أنا أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب,أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 )٦(ِّيِّكُّلالِاملعروف ب ان املرصيَّيَّالر أنا أبو احلسن أمحد بن القاسم بن ,حييى بن جعفر بن عبد كوية

ِط بن رشْيَبُ نا أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن ن,بالبرصة  , حدثني أيب,يط أبو جعفر األشجعي بمرصَ

                                           
َيلملم) ١( َْ  د بالطائفهو جبل أو وا:  وقيل.موضع عىل ليلتني من مكة, وهو ميقات أهل اليمن: َ

 .٥/٤٤١ معجم البلدان .عىل ليلتني أو ثالث من مكة

َ, وهو تصحيف, وعرنة  ))عونة ((): د(يف   )٢( َ َ زنة مهزة –ُ َ هو مسجد : وقيل. ٍواد بحذاء عرفات: −ُ
 .٤/١١١معجم البلدان . عرفة واملسيل كله

 .٩٧ تاريخ خليفة بن خياط ) ٣(
ِالصدف) ٤( ٌخمالف باليمن, منسوب إ: َّ ْ  .٣/٣٩٧معجم البلدان . ىل القبيلةِ

َرمع, و)س(بالزاي, واملثبت من  »معزو« ):ب, د(يف  ) ٥( موضع باليمن, أو : − بكرس ففتح − ِ
 .٣/٦٨ معجم البلدان .جبل, وقرية أيب موسى األشعري ببالد األشعريني

, ٤/١١٢ واإلكامل البن ماكوال )س(, وهو تصحيف, واملثبت من »بالنسكي«): ب, د(يف )  ٦(
ّهذه النسبة إىل اللك, وهي بلدة من بالد برقة, والية بني : , وفيه١١/٣٠واألنساب للسمعاين  ُّ

 .اإلسكندرية وأطرابلس املغرب

 
 
 
 

 
كان عامل النبـي [

 ]عىل صنعاء
 
 



 عيدخالد بن س

 

٥١٧

 :)١(ه قالِّدَ عن ج,عن أبيه
 فقال . الفاسقَةَحْيَحُيب أَ أُ هذا قرب: فقال أبو بكر,ةَحْيَحُيب أَ أِ بقرب ُّ النبيَّمر

ُّرسَ ما ي واهللاِ: بن سعيدُخالد :  ُّ فقال النبي.افةَحُ أيب قُ وأنه مثل,نيِّيِّلِ عَين أنه يف أعىلُ
 .))بوا األحياءِضْغُفت ٰتىْوَوا املُّبُسَال ت((

 أنا ,مةِسلُ أنا أبو عيل حممد بن حممد بن امل, بن السمرقندي]ب/٣١١ [أخربنا أبو القاسم
 نا إسامعيل بن عيسى , نا احلسن بن عيل القطان, أمحد بن احلسن أنا حممد بن,عيل بن أمحد بن عمر

 اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو عبد عن : قال ابن إسحاق:)٢( قالْرشِثني إسحاق بن بَّ حد,العطار
 ,مْزَبن حا

 ِهِ ببيعتَصَّبَ تر اهللا ِ رسولِ وفاةَم من اليمن بعدِدَأن خالد بن سعيد حني ق
 بن أيب َّ عيلٰ وأتى,ه اهللاَضَني حتى قبْلِزْعَ ثم مل ي, اهللا ُين رسولَرَّمَد أ ق: يقولِنْيَشهر
 ِيهِلَكم يِا عن أمرًسْفَم نُبتِ لقد ط,افَنَ مِني عبدَ يا ب: عفان فقالَ بنَ وعثامن,طالب

ْ فلم حيٍا أبو بكرَّ فأم, وعمرٍغ ذلك أبا بكرَلَ فب!كمُعليكم غري ا هَرَمْ وأما عمر فأض,هاْلِفَ
 , بن سعيدُ من استعمل خالدَلّوَ أَ فكان, إىل الشامَ فلام بعث أبو بكر اجلنود.عليه
 عامر َ بنَعا ربيعةَ ود,د لهَقَ بن أيب سفيان فعَا يزيدَعَ ثم د,لهَزَ حتى عٍ أبا بكرُم عمرَّفكل

وال ه ِعصَ ال ت, أيب سفيانِ بنَ مع يزيدَ أنت: ثم قال له,د لهَقَمن بني عامر بن لؤي فع
 ,بَ العرِرسانُه من فَّ فإن,ْلَ فافعَكَه ميمنتَيِّلَوُ تْ أنَ رأيتْ إن: وقال ليزيد.هْفِالُخت

 .هِ قومِحاءَلُوص
 أنا أبو بكر بن ,صِّخلُ املطاهر أنا أبو ,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,اًأخربنا أبو القاسم أيض

                                           
نسخة نبيط بن « يروي عن أيب جده نسخته, املعروفة باسم ) هـ٢٨٧ت (أمحد بن إسحاق ) ١(

  . هـ١٤١٠للرتاث طنطا عام , وهذا إسنادها, نرشها جمدي فتحي السيد دار الصحابة »رشيط
ال «: احلديث بلفظرويت القصة بغري هذا السياق, و و.انظر موارد ابن عساكر, وليست بني يدي

 القصة واحلديث» كافر بسب مسلميؤذ يف كتابه ) هـ٢٩٦ت (َّحممد بن داود بن اجلراح  رو 
لة اإللكرتونية يف ترمجة وليس بني يدي, وجدته يف املكتبة الشام. » من الشعراءمن اسمه عمرو«

 .عمرو بن أيب أحيحة

يف كتابه )  هـ٢٠٦ت (ُهو أبو حذيفة إسحاق بن برش بن حممد اهلاشمي موالهم البخاري ) ٢(
 .١/٢٥٢انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود, وهذا إسناده»الفتوح«

ما جر بينـه وبـني[
ــــول ــــر وق أيب بك

 ] يف ذلكالرسول 
 
 
 
 
 

تولية أيب بكر لـه يف[
جند الشام ثـم عزلـه
 ]ملوقفه من بيعة أيب بكر
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ِ نا الرس,سيف  عن , عن مبرش بن الفضل)١(*)نا سيف بن عمر(*, عيب بن إبراهيمُ نا ش, بن حييىُّيَّ
ِرصاَخبري بن صخر ُج  : عن أبيه قال, ِّ النبي)٢(ِ

 وهو  اهللا ُ رسولِّويفُ وت, ِّ النبيَنَمَكان خالد بن سعيد بن العاص باليمن ز
 أيب َ بنَّ وعيل,ابَّ فلقي عمر بن اخلط,يباجِ دُةَّبُ وعليه ج, وفاته بشهرَم بعدِدَ وق,هبا
 )٣(ناِالج وهو يف رُ احلريرُسَبْلُي َ أ,هَتَّبُقوا عليه جِّزَ م:يه فقالِلَ يْنَمِ بُ عمرَ فصاح,لبطا

 ,افَنَ مِ يا بني عبد, يا أبا حسن: فقال خالد,هَتـَّبُقوا عليه جّ فمز!?جورْهَم مْلّيف الس
ىل منكم ْوَ أِ هذا األمرغالب عىلُ ي ال?فةَالِ خْمَ أَرَ تًغالبةُمَ أ: فقال عيل?م عليهاُلبتُغَأ

 فيام ُوضَ خيٌبِ كاذُزالَ واهللا ال ي, اهللا فاكَّضَ ف: فقال عمر خلالد.افَنَ مِيا بني عبد
ُّرضَ ثم ال ي,َقلت  .هَ نفسَّ إالُ

د له َقَة عَّدِّ الرِ أهلِقتالل َ األلويةٍد أبو بكرَقَ فلام ع;هَ مقالتٍ أبا بكرُ عمرَغَبلَفأ
 َبَ لقد كذ, الرتويةُضعيفَ وإنه ل,ذولْخَمـَ إنه ل: عنه عمر وقالُهاهَ فن,دَقَ عْنَفيم
ْرصْنَتْسَ فال ت; فيهاٌ أو خائض, هباٌّلِدُ مَفارق األرضُ ال يًكذبة  ٍ أبو بكرْلِ فلم حيتم. بهِ
 . يف بعضُصاهَ وع,هِ أمرِ يف بعضَ عمرَ أطاع.)٤ (امءْيَتِلا ًءْدِه رَلَ وجع,عليه

                                           
رب سيف بن عمر  ورو اخل.أسانيد مماثلة مضتاملثبت من  و)س(سقط ما بينهام من *) −(*  )١(

 .١/٢٤٤انظر موارد ابن عساكر . وهو مفقود ))َّالردة والفتوح((يف كتابه )  هـ١٨٠ت (التميمي 
 .٣/٣٨٨ عن سيف أبو جعفر الطربي يف تارخيه اهورو

, »حارسجبري بن صخر « :٣/٣٨٨ ويف تاريخ الطربي ))حارص ((): د(, ويف )ب, س(كذا يف   )٢(
ورو الطرباين من :  لصخر بن جرب األنصاري وقال٣/٤١٢وترجم ابن حجر يف اإلصابة 

 ,ً فذكر حديثا; فيحتمل أن يكون هو هذاطريق جرب بن صخر عن أبيه أنه كان حارس النبي 
 يف تسمية السبعني الذين ١/٢٨٦ذكر البالذري يف أنساب األرشاف  و.وافق اسم أبيه كنيته اهـ

 يكنى  ببدر كان حارس النبي :, وقال»بن خنساءجبار بن صخر بن أمية «: بايعوا عند العقبة
 .ومل أجد نصا يضبطه. أبا عبد اهللا

باحلاء املهملة كام جاء يف كنز » رحالنا«: , ولعل الصوابالنسخ الثالث, وتاريخ الطربييف كذا  ) ٣(
 .عن ابن عساكر) ٤١٨٨٩(العامل 

 .شبه بالصواب, وهو أ»بتيامء« :تاريخ الطربي, ويف )ب, د, س(كذا يف ) ٤(

 
 

ًاخلرب السابق مفـصال[
عند سيف ابن عمـر يف

 ]كتابه الردة والفتوح
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٥١٩

 : وخالد قاال− اينَّ وهو يزيد بن أسيد الغس−  عثامن عن أيب, ونا سيف:قال
َّتثْوار  . بالريموكًةاحَرِثبت جُأعني َ ي. أين مات بعدَٰرْدُ فال ي, خالدُ

ْ عن أيب إسحاق الرب,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت  أنا أمحد بن , أنا حممد بن العباس,كيَمَ
 أخربنا ,بيدةُ أنا موسى بن ع,بيد اهللا بن موسىُ أنا ع,)٢( أنا حممد بن سعد)١(مْهَ نا احلسني بن ف,معروف
 ,ناُأشياخ

 , من املرشكنيًتل رجالَ ق− وهو من املهاجرين − خالد بن سعيد بن العاص َّأن
 ما : فقال عمر, إليه وهو مع عمرُ فنظر الناس,اًا أو حريرًيباجِه دَبَلَ سَسِبَثم ل
 . خالدَ لباسُسَلبَ ثم ي, خالدِلَ عمَ مثلْلَعمَيْلَ فَ شاءْنَ م?رونُتنظ

 عن إبراهيم ,امَّبري بن العوُّ بن الزخالد حدثني جعفر بن حممد بن , وأنا حممد بن عمر:)٣(قال
 :ة قالَبْقُبن عا

ن إىل َ اليمَنِم أيب مِدَق:  خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقولَّمُ أُسمعت
َيلـَ يْاف أنَنَ مِم بني عبدُيتِضَرَ أ: وعثامنٍّ فقال لعيل, أليب بكرَعِويُ أن بَاملدينة بعد  هذا ِ

ها َلَ ومح,ها أبو بكر عىل خالدْلِ فلم حيم, إىل أيب بكرُلها عمرَقَ فن?كمُ عليكم غريَاألمر
 . أبا بكرْعِ مل يبايٍرُ أشهَ ثالثةٌ وأقام خالد, عليهُعمر

ِحتَأ : فقال له خالد,مَّ فسل,هِ وهو يف دار)٤(اًرِظهُ ذلك مَ عليه أبو بكر بعدَّرَثم م  ُّبُ
 . املسلمونِ ما دخل فيهِ يف صالحَلُ تدخْ أنُّبِحُ أ:فقال أبو بكر ]أ/٣١٢[ ?كَبايعُ أْنَأ

 ٍ أيب بكرُ وكان رأي,هَعَ فباي,نربِ عىل املٍفجاء وأبو بكر. ة أبايعكَّك العشيُعدْوَ م:فقال
 . لهًامِّعظُ وكان م,اًنَفيه حس

اء إىل َوِّ وجاء بالل,د له عىل املسلمنيَقَ ع, عىل الشامَكر اجلنودث أبو بَعَفلام ب
 َلَ حتى أرسِ بهْلَ فلم يز!? ما قالُا وهو القائلً خالدِّيلَوُ ت: وقالٍ أبا بكرُم عمرَّ فكل,هِبيت
 هَجَ فأخر.ناَ إلينا لواءْدُدْرا : لكُ يقول رسول اهللا َ خليفةَّ إن: فقالَّيسْوَّ الدَوْرَأبا أ

                                           
 . ))الفهم ((): د(يف   )١(
 .٤/٩٣ الطبقات الكبري البن سعد  )٢(

 .٤/٩١ يعني ابن سعد يف الطبقات الكبري  )٣(
َأتاين مظهرا ومظهرا, أي يف الظهرية:  يقال)٤( ِ َِّ ً ْ ً َُ ُِّ. 

 
 
خرب لبـسه الـديباج[

ــعد يف ــن س ــد اب عن
 ]الطبقات

 
 
 

 
رب بيعتــه وعقــدـخــ[

اللواء لـه ثـم غزلــه
 ]يه ابنتهترو
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َّ واهللا ما رس: فقال,عه إليهَفَفد  فام .كُغريَ لَيمِلُ املَّ وإن,كمُلْزَنا عَ وال ساء,كمُتَيالِنا وْتَ
ُيتعذر عىل أيب ٌ داخلٍ بأيب بكرَّ إالُشعرت  , بحرفَ عمرَ ال يذكرْ عليه أنُمِعزَ وي)١( إليهَّ

 . حتى ماتَ عىل عمرُمَّفواهللا ما زال أيب يرتح
مة بن عبد الرمحن َلَمة بن أيب سَلَ عن س, حدثني عبد اهللا بن يزيد, بن عمروأنا حممد: )٢(قال

 :قال بن عوفا
 . إىل يزيدُهَ ودفع لواء,هَندُ بن أيب سفيان جَ يزيدَّىلَا وًل أبو بكر خالدَزَا عـَّمـل

 : عن أبيه قال, أخربين موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث, وأنا حممد بن عمر:)٣(قال
َ رشِ بهَٰىصْوَ سعيد أَ بنَل أبو بكر خالدَزَا عـَّمـل  َحدَ وكان أ− نةَسَ بن حَيلِبْحُ

 ْ أنُّبُ ما حتَ مثل, عليكِّ له من احلقْفِ فاعر, خالد بن سعيدْرُ انظ: فقال– مراءُاأل
 َّنأ و, من اإلسالمُهَ مكانَرفتَ وقد ع,ا عليكً لو خرج واليِ عليهِّ لك من احلقُهَفِعرَي

َويفُ تاهللا  َرسول  أن يكون ٰ وعسى,هَلْزَ عُ ثم رأيت,هُيتَّلَ وُ وقد كنت,ٍ وهو له والِّ
ك َ فاختارِ األجنادِه يف أمراءُتَّريَ وقد خ,ا باإلمارةً أحدُطِغبَ ما أ,هِا له يف دينًذلك خري
 َلّوَ أْنُكَيْلَح فِ الناصِّ التقيِ إىل رأيِ فيهُ حتتاجٌل بك أمرَزَ فإذا ن,هِّ عمِك عىل ابنِعىل غري

ك َّ فإن,اً ثالثٍ بن سعيدُ خالدُكَيْلَ و,لَبَعاذ بن جُ وم,احَّ اجلرُ بنَبيدةُ به أبو عُبدأَ تْنَم
 َي عنهم بعضِوْطَ أو ت, عنهمِيْأَّ الرَاك واستبدادَّ وإي,اًا وخريًحْصُهم نَ عندٌدِواج
 .)٤(اخلرب

 َكَختارا قد : أيب بكرَ قول)٥(َ أرأيت: ملوسى بن حممدُ فقلت:قال حممد بن عمر
 ِ األمراءُّ أي: خالد بن سعيد ملا عزله أبو بكر كتب إليهَّين أيب أنَأخرب : قال?كِعىل غري

 هذا َّ فإن, يف دينيَّ إيلُّ وهذا أحب,هِابتَرَ يف قَّ إيلُّبَحَي أِّ عمُ ابن: فقال? إليكُّحبَأ
 مع َ أن يكونَّ فاستحب.يِّي عىل ابن عمِ ونارص, اهللا ِ رسولِدْهَيني عىل عِأخي يف د

                                           
 .»يعتذر« :الطبقات الكبري البن سعد, ويف الثالثكذا يف  )١(

 .٤/٩٢ قات الكبريالطبيعني ابن سعد يف   )٢(

 .املصدر السابق  )٣(
 .»اخلري«: يف الطبقات الكبري) ٤(

 . ))رأيت ((): د(يف   )٥(

 
 
 
 
 
ــه[ ـــر في رأي أيب بك

وتوصـيته رشحبيـل
 ]ابن حسنة به
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َرش  .نةَسَ حِ بنَيلِبْحُ
 أنا عيل بن أمحد بن , أنا أبو عيل حممد بن حممد بن أمحد, أبو القاسم بن السمرقندي)١(أخربنا

 ,ارَّ نا إسامعيل بن عيسى العط,انَّ نا احلسن بن عيل القط, أنا أبو عيل حممد بن أمحد بن احلسن,عمر
 , عن حممد بن إسحاق,)٢(ْرشِق بن بحدثني إسحا
 ثم , هيئةِ بأحسنَأَّ وهتي,هَس ثيابِبَه لُعْزَ أيب بكر ونُه قولَغَ خالد بن سعيد ملا بلَّأن
 ُ الناسَأَّ وقد هتي,هَ ما كانوا عندَعَ أمجُه املهاجرون واألنصارَ وعند, أيب بكرَأقبل نحو

 فقال أليب , ثم جلس, ثم عىل املسلمني,رم عىل أيب بكَّ فسل, بالعسكرِروا بالنزولِمُوأ
 حتى ,نَسَ حَّ يفَكُ ورأي, يلٍمِهَّتُ مُ غريَ وأنت, املسلمنيَني أمرَيتَّقد ولفا أنت َّمَ أ:بكر
َ أل واهللاِ;اًمرَ أَتْفِّوُخ ْ وخت,قِ حالِ رأسْنِ مَّرِخَ أْنَ  , واألرضِ بني السامءُني الطريَفَطَ
 يف الدنيا ِقاءَ وال أنا عىل الب,بِ براغِ ما أنا يف اإلمارة واهللاِ,يِّنِم َ يكونْ أنْنِ مَّ إيلُّحبَأ
ُ ألِّ وإين,يصِرَحِب  يف ٍةَّ أو قو,نْوَ من عِنا بهِهْجَنا يف وْجَ خرْنَ وإخويت ومِّينَأكم ُدِشهَ

ْ حتى هي,اًكني أبدِرشُ به املُلِقاتُ ن, اهللاِسبيل وال  ,اًلطانُريد به سُ ال ن,كوا أو نموتِلَ
 .وا لهَعَ ود,اً خريُ فقال له الناس:قال. ا من الدنياًضَرَع

َ ألِّ إين واهللاِ,كِ لك وألخوتُّبِحُ أعطاين اهللا يف نفيس الذي أ:وقال أبو بكر رجو َ
 . اهللا ِ رسولِباع سنةِّ وات, وإقامة كتابه,هِ اهللا يف عبادِصحاءن من َأن تكون

 وملا : قال.رَكْسَ عْنَ مَلّ وكان أو,هَبعَّ اتِنَه ومُه وغلامنُ هو وإخوتَ فخرج:قال
 ,ْتَّحبَ أْنَ إىل م)٣(ُعةِّتطوُ امل]ب/٣١٢[ ِتَّ وانضم, وترافق الناس, للخروجُ الناسَأَّهتي
 خلالد بن ِ الناسُ فقال بعض: قال,هَ معُريِسَ ي,بيدةُ أيب عِ لواءَيد حتتع بن سُ خالدَلَنز

 أيب ِ بنَك يزيدِّ عمِ مع ابنَ خرجتَ لو كنت:بيدةُع مع أيب ِ للخروجَأَّسعيد حني هتي
 ِهِي يف دينِّ عمِابن من َّ إيلُّ وهذا أحب,هِ من هذا لقرابتَّيلإ ُّحبَي أِّ عمُ ابن: فقال.سفيان

                                           
 . ))بلغت قراءة ((): ب(إىل جانب هذا السطر يف هامش   )١(
يف كتابه )  هـ٢٠٦ت (هو أبو حذيفة إسحاق بن برش بن حممد اهلاشمي موالهم البخاري )٢(

وأورد اخلرب الكالعي . ١/٢٥٢سناده, انظر موارد ابن عساكر , وهو مفقود, وهذا إ»الفتوح«
 .٣/١١٠ »االكتفاء يف مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء«سليامن بن موسى يف 

 .املطوعة): د, س(يف   )٣(

 
 
قوله أليب بكر قبيـل[

رحيل اجليوش أمـام
 ]املهاجرين واألنصار
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ِي ونارصِّيِلَ وو, رسول اهللا ِدْهَ هذا كان أخي عىل ع,وقرابته  عىل ابن ِ اليومَي قبلِ
 .ًنينةْأَمُ طُّ وإليه أشد,اًاس استئنُّدَ فأنا به أش,يِّعم

 ,همَسوا أسلحتِبَه فلَ أخوتَ وأمر,هَس سالحِبَا إىل الشام لً سائرَوُغدَ أن يَفلام أراد
ا ْوَّلَ فص, ثم أقبلوا من العسكر إىل أيب بكر الصديق, ومواليهُهُتَمْلِ وغ,مَكَ واحل,وٌعمر

د ِمَ فجلسوا إليه فح,هُأخوتو إليه َام فلام انرصفوا ق, اهللا ِ رسولِ يف مسجدَاةَدَمعه الغ
ا هبذا رُ واملسلمني طَاكَّنا وإيَمَ اهللا قد أكرَّ إن, يا أبا بكر: وأثنى عليه ثم قالٌاهللا خالد

 ُّلُ ك,ةَّيِعَّ الوايل عىل الر,ل يف السريةَدَ وع,عةْدِ البَ وأمات,ةَّنُّ السَ أقامْنَ مُّقَحَ فأ,ينِّالد
ْين حمِّ هذا الدْنِ مٍامرئ  اهللا ِقَّ فات,اً نفعُّمَعَ الوايل أُةَلِدْعَ وم,هِ إىل إخوانِ باإلحسان)١(ٌقوقَ

 , واملظلومَ الضعيفِنِعَ وأ, واليتيمَ األرملةِ وارحم,هِ اهللا من أمرَكَّالَيا أبا بكر فيام و
 , عليهَطتِخَك منه إذا سَ عندِّ يف احلقَ عنه آثرَيتِضَ من املسلمني إذا رٌ رجلْكنَوال ي

ُب جيَ الغضَّ فإن, عليهَ ما قدرتْبَوال تغض  َّ فإن, وأنت تستطيعْدِقَ وال حت,رْوَ اجلُّرَ
 ِ فإذا عادت; عاداكَع عىل ذلك منكَلَّطا ِ فإن,ا عدوَه لكُلَ عىل املسلم جيعَكَقدِح

 عىل َّ واشتد,نِحسُ للمْنِ ول.اًهم داعيِ إىل هالكُكونَاعي كان ذلك مما يَّ الرُةَّالرعي
 . الئمُمةْوَ يف اهللا لَكْذُ وال تأخ,يبِرُامل

 يف الدنيا أم ً أبداقاينْلَ فإين ال أدري هل ت,عكِّودُ أٍك يا أبا بكرَ يدَّمُلَ ه:ثم قال
 التي ُقةْرُ هي الفْ كانتْ وإن,هَفرانُ وغُهَوْفَ فنسأل اهللا لنا ع, اهللا لنا االلتقاءَىضَ قْ فإن?ال

 .يمِعَّات النَّ يف جن ِّ النبيَهْجَ وَنا اهللا وإياكَفَّر فع,ها لقاءَليس بعد
 َ فطال, الشهادةُوا أنه يريدُّ وظن, املسلمونٰكىَ وب,ٰكىَبف ِهِثم أخذ أبو بكر بيد

َميشَين حتى أْرِ انتظ: قال لهٍ أبا بكرَّ ثم إن: قال.بكاؤهم  . أن تفعلُريدُ ما أ: قال.كَ معِ
 َ فام زال.اًعَّيَشُه مَ معُ وقام الناس. من املسلمنيُهَ أرادْنَوم , ذلكُريدُي أنا أِّ لكن:قال
ا من املسلمني معه من ًعَّشيُ مُ الناسٰ فام رأ: قال.اً خالدُعِّيَشُ يْنَ مَرُثَ حتى كُهَيش معْمَي

 .ذِئَه يومُع خالد بن سعيد وأخوتِّيُ مما شَالناس من الصاحلني أكثر
 وقد ,ني برشديَتْيَصْوَ أْ لك إذُّ قد أنصت:و بكرفلام خرج من املدينة قال له أب

                                           
 . ))حمفوف((: يف االكتفا  )١(

نصيحته أليب بكــر[
 ]وتوديعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وصية أيب بكــر لـه[

 ]وتوديعه
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ا ًفَ رشَل اهللا لكَ قد جعٌك امرؤَّ إن:تيَّيِصَ وْعَيك فاسموصُ فأنا م,كَتَّيِصَ وُتْيَعَو
 , إليكَ ناظرونُ والناس, يف اإلسالمًيمةِظَ عًيلةِضَ وف,ينِّ يف هذا الدًوسابقة

 ٍةَّيِنِك بُ خروجَا أرجو أن يكون وأن,هْجَ يف هذا الوَ وقد خرجت,ومستمعون منك
 ِةَّعامِ لْحَ وانص,فَرتُ املَيهِفَّ السِبِ وعات, اجلاهلِمِّلَ وع,مـِ العالِتِّبَ فث,صادقة

 بام حيق هللا ,كِتَورُشَ ومَكِيحتِصَند بنُ عىل اجلَ الوايلِصُخص وا,املسلمني
 ٍ قليلَّا عامَّ أنْمَعلا و,ٰك يف املوتىَ نفسْدُعدا و,ك تراهَّ هللا كأنْلَعما و,وللمسلمني

ه من ِمُعْنَ ألَلنا اهللا لكَ جع, ثم مسؤولون, ثم مبعوثون,بورونْقَ ثم م,تونِّيَم
 . من اخلائفنيِ ولعقابه,الشاكرين

 ,اًا واحدًهم واحدَعَّ ذلك فودَ بعدِهِ بأيدي أخوتَذَ ثم أخ,عهَّ فودِهِ بيدَذَثم أخ
 ْتَدِّيُ ثم ق, وكانوا يمشون مع أيب بكر,بوهاِكَهم فرِبلا بإْوَعَ ثم د, املسلمونُهمَعَّوود
 ْنِ ومْمِ أيدهيِهم من بنيْظَ احفَّ اللهم:روا قال أبو بكرَبْ فلام أد,نةَ حسٍهم معهم هبيئةُخيل
 .همَجورُم أِعظَهم وأَ أوزار]أ/٣١٣[ ْطُطْ واح,همِم وعن شامئلِ وعن أيامهن,همِلفَخ

 . األعظمِا إىل العسكرْوَومض
 : قال ابن إسحاق: وأنا إسحاق قال:)١(قال
 ُلهَتَ فق,ستمطر فيهُري يِطَ مٍ يف يومِرَّفُّ الصِجْرَج وهو بمَ خالد بن سعيد خرَّإن

 .ومُّ من الرٌعالجَأ
 , عمرو بن العاصِ احلميد بن سامل موىل آلُثني عبدَّ حد: قال غياث:اق قالسح ونا إ:قال
 : هلم قالواٍعن أشياخ

 ُ الرجلِنَ م: وقال,نَ واستأمَه وأسلمَسْرُ تَبَ بن سعيد قلَ خالدُّلروميل اَتَملا ق
 ُلِقاتُ بن سعيد وهو يُ وقد قال خالد,ا يف السامءًا ساطعً له نورُ فإين رأيت,ناْلَتَالذي ق

 :ومُّ من الرَتلك األعالج
 ِرَّفُّ الـصِجْرَمـِلـوا بَزَا إذا نًحـْمُر ينُريِعـُال يَزِّ النـَهِرَ كـٌهل فـارس

 نا أمحد بن , أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا حممد بن عيل الس,أخربنا أبو غالب املاوردي

                                           
 . يف اإلسناد السابقارَّإسامعيل بن عيسى العط القائل) ١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]ًتأريخ مقتله شهيدا[
 
 
 
 

ـــالم الرومـــي[ إس
الذي قتلــه ورؤيتـه
]النور الذي خرج منه
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  :ه قالِّدَ عن ج, عن أبيه, حدثني الوليد بن هشام,)١( نا خليفة بن خياط, نا موسى بن زكريا,عمران

 . بن سعيد بن العاصُر خالدَّفُّج الصْرَ مَاستشهد يوم
 نا أبو العباس أمحد , أنا أبو منصور حممد بن احلسن,عيل بن حممد بن أمحدأخربنا أبو احلسن 

ْ نا يوسف بن هب,)٢( نا حممد بن إسامعيل, أنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن,بن احلسنيا  نا ابن ,لولُ
  :بن إسحاق قالا عن ,إدريس

 .رَّفُّج الصْرَ بن سعيد بن العاص بمُصيب خالدُأ
 :)٣( عن موسى بن عقبة,حليُوقال حممد بن ف

 . وأبان بن سعيد بن العاص, وخالد بن سعيد,ين عمرو بن سعيدِنادْجَتل يوم أُوق
 أنا أبو ,ميَّامَ أنا أبو احلسن بن احل, أنا أبو عيل بن املسلمة,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

  :)٤(رش قالِبن ب حدثني إسحاق , نا إسامعيل بن عيسى, نا احلسن بن عيل,افَّعيل بن الصو

ا ًدَ قد أقبل مدٌ هذا جيش:يل خلالدِ قْعوا يف فتح املدينة إذِمَمون قد طِسلُنا املْيَفب
فوا عن هذه املدينة ِ انرصِ أن: يف الناسٌ خالدٰ فناد,وم بأنطاكيةُّك الرِلَدمشق من مِل

 َثقالَوا األَّسري ف, الناسٌأ خالدَّبَ وع.ومُّ الرِ صاحبِندِقد جاء من ع  الذيِدَإىل املد
 وأبو ٌ وصار خالد,ّ بينهم وبني العدو,همَ بن أيب سفيان أمامَ يزيدَلَ ثم جع,والنساء

ا نظر ـَّ فلم,اً ألفَ وذلك اجليش مخسون, اجليشَعوا نحوَ ثم رج, الناسِ وراءْنِبيدة مُع
حف َ ثم ز,ينِدناْ أجِ القتال عىل تعبئةَه تعبئةَ أصحابَأَّل فعبَ بن الوليد نزُإليهم خالد

م يف ُبهِّرغُتال ويِ عىل القَ الناسُضِّرُ الناس حيِمةّ بن سعيد يف مقدُ فوقف خالد,إليهم
 . رمحه اهللا. واستشهد,)٥(لهمَتاَ فقّ من العدوٌ عليه طائفةْتَ فحمل,الشهادة

 ِجْرَتل بمُه قَّ ولكن,عِضْوَ بن سعيد يف هذا املُستشهد خالدَ مل ي:ومنهم من قال
                                           

 .١٢٠ اريخ خليفةت)  ١(

 .١/٣٤  الصغري للبخاريالتاريخ)  ٢(
 .٣٥, ١/٣٤التاريخ الصغري للبخاري )  ٣(
 .من هذا اجلزء )١( ح ٥١٧ ص انظر,»الفتوح«كتابه يف هو أبو حذيفة إسحاق بن برش  )٤(

 ).ب, د(, واملثبت من  ))فقتلهم«): س(يف ) ٥(

 
 
 
 
 
لـــه يفأريخ قتـتـــ[

التـــاريخ الـــصغري
 ]للبخاري

 
رب استـشهاده يفـخ[

 ]فتوح ابن برش
 
 



 عيدخالد بن س

 

٥٢٥

وم ُّ من الرٌ عليه أعالج)١(ْتَاوغ فت,رِستمطَ يٍريِطَ مٍج يف يومَ وذلك أنه خر,رَّفُّالص
  .تلوهَفق

  , أنا أبو بكر اخلطيب,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة

 أنا أبو احلسني بن : قاال, أنا أبو بكر بن الطربي, وأخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح
  ,)٢( نا يعقوب,ر أنا عبد اهللا بن جعف,الفضل

 أنا , أنا أبو احلسني بن برشان, أنا عمر بن عبيد اهللا بن عمر,اًنا أبو القاسم أيضَ وأخربح
 : قاال, نا حنبل بن إسحاق,عثامن بن أمحد

 زاد −  عن ابن شهاب,)٣( عن موسى بن عقبة,ليحُ حدثني حممد بن ف,نا إبراهيم بن املنذر
  : قال−  عن عروة,ألسودعن أيب ا, يعةِهـَ وعن ابن ل:يعقوب

 بن سعيد بن ُ خالد, ثم من بني عبد شمس,ين من املسلمنيِنادْجَ أَتل يومُق
 .العاص

 أنا أبو : قاال,)٤(هاي أبو احلسن عيل بن احلسني بن أشل وابنه,أخربنا أبو عيل احلسني بن عيل
 نا , أنا أمحد بن إبراهيم,بِقَ أنا أبو القاسم بن أيب الع, أنا أبو حممد بن أيب نرص,اتَرُالفضل بن الف
  : عن عروة قال, عن أيب األسود,يعةِهـَ عن عبد اهللا بن ل, نا الوليد بن مسلم,)٥(حممد بن عائذ

 بن سعيد ُ شمس خالدِ من بني عبد,ين من قريشِنادْجَتل من املسلمني يوم أُقو
 .بن العاصا

ِالوليد بن مسلم عن ابن لـهي: ُونا ابن عائذ قال: قال(*   عة, عن أيب األسود,َ

                                           
 ).د, س (, واملثبت من»فتقاوت«): ب (يفقد تقرأ )  ١(
 . فلعله يف القسم املفقود منه ليعقوب بن سفيان,» والتاريخاملعرفة«خلرب يف ليس ا)  ٢(
 .٣٤٢ملوسى بن عقبة املغازي )  ٣(

وترمجته يف تكملة اإلكامل البن نقطة ) د, س(وهو تصحيف, واملثبت من  »اهبأشل« ):ب (يف)  ٤(
 .١٢/٥١, وتاريخ اإلسالم ٨/١٨٦توضيح املشتبه , و٥/٥٧٧

, وهو الصوائفه املغازي والفتوح ويف كتاب )٢٣٢ت ( عائذ الدمشقي الكاتب و حممد بنه)  ٥(
, استخرجه من تاريخ ابن عساكر ٢٦٠, ١/٢٥٩مفقود, انظر طرقه يف موارد ابن عساكر 

 .»اإلنرتنت«, ونرشه عىل الشابكة  سليامن بن عبد اهللا السويكتالدكتور

 
 
 
 
 
 
 

 
خـــــرب مقتلــــه يف[

 ]مغازي ابن عقبة
 
 

 
 
ي ابــنـازغــويف م[

 ]عائذ
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٥٢٦

 .ينِادَنْجَتال يوم أُ وعكرمة بن أيب جهل ق)١(*)َّأن خالد بن سعيد بن العاص
 . نا الواقدي بمثل ذلك, عائذُ ونا ابن:قال

تل ُا قً خالدَّ يعني أن.هِ غريِنا من روايةَ عندُّحَ بن عبد العزيز أصِورواية سعيد
 .رَّفُّ الصِجْرَ مَيوم

 أنا حممد بن ,انَّ القط)٢( أنا حممد بن احلسن, نا أبو بكر اخلطيب, األكفاينأخربنا أبو حممد بنو
 نا إسامعيل ,ويسُ نا إسامعيل بن أيب أ, عبد اهللا اجلوهري]ب/٣١٣[  أنا القاسم بن,ديْبَعبد اهللا الع

  :)٣(قبة قالُ عن عمه موسى بن ع,بن إبراهيما

 بن ُ شمس خالدِن بني عبد ثم م,ين من املسلمني من قريشِنادْجَتل يوم أُوق
 .سعيد بن العاص

ِرسُمد بن البحممحد بن أ أنا عيل بن ,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي  أنا أبو طاهر ,يْ
 أخربين ,ن بن حممد بن املغرية أخربين عبد الرمح, نا أبو حممد عبيد اهللا بن عبد الرمحن,ًص إجازةِّخلُامل
  :)٥(م قالَّالَم بن سبيد القاسُ حدثني أبو ع, حممد)٤(أيب

ين ِنادْجَشهد من املسلمني بأُ استِنَصيب مُ أ− َ عرشةَ ثالثَعني سنةَي −وفيها 
 . بن سعيد بن العاص بن أميةُ منهم خالد,رَّفُّج الصْرَوم

 أنا جعفر , أنا متام بن حممد, أنا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد
  :)٦(نا أبو زرعة قال ,بن حممدا

 . بن سعيد بن العاصُ خالد: أو ماتَتلُهاد فقِ للج)٧( قدم الشامْنَّمـِوم

                                           
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ١(

 . ))احلسني ((): د (يف)  ٢(
 .٣٤٢ املغازي ملوسى بن عقبة) ٣(

 . ))أبو ((): س(, ويف )ب, د( يف كذا)  ٤(
 .١٦٦٣, ٣/١٦٦٢انظر إسناده املطابق يف موارد ابن عساكر .  كتابه التاريخ, وهو مفقوديف)  ٥(

 , وهو مفقود, الطبقاته يف كتاب) هـ٢٨١ت ( أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي هو)  ٦(
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر  .هذا إسنادهو

, ومجعت »شهد« بدل  ))قدم« وأشار إىل رواية يف اهلامش ,»وممن شهد الشام«): ب (يف)  ٧(
 ).س(, واملثبت من )د(الروايتان يف 

 
 

استـشهادهرجيح ـت[
 ]ّيف مرج الصفر

 
 
 
 

ده يــــوماستــــشها[
ــن ــن اب ــادين ع أجن

 ]عقبة يف مغازيه
 
 
تــأريخ استـشهاده[

عنـد ابــن سـالم يف
 ]تارخيه

 
 
وعند ابـن زرعـة يف[

 ]طبقاته



 عيدخالد بن س

 

٥٢٧
  ،عن أمحد بن حنبل

 .ينِنادْجَتل بأُا قًأن خالد
  :عة قالْرُ نا أبو ز, نا أبو امليمون بن راشد, أنا أبو حممد بن أيب نرص, ونا عبد العزيز:قال

 ِتل هبا من بني عبدُ ق, الشامِ أرضْنِ وهي م, بكر أيبِين يف خالفةِنادْجَ أْتَوكان
 . بن سعيد بن العاصُشمس خالد

 .عني أنه قالهَ ي.عن أمحد بن حنبل
 : عن أبيه قال,ّويَمُ حدثني األ, حدثني الوليد بن مسلم, الرمحن بن إبراهيمُ فحدثني عبد:قال
 .َة عرشَ ثالثِاد األوىل من سنةُين يف مجِنادْجَ أُ وقعةْتَوكان

 أنا عبد الوهاب بن , أنا عيل بن احلسن, أنا احلسن بن أمحد,أخربنا أبو القاسم نرص بن أمحد
  : قال)١(ميعُ أبا احلسن بن سُ سمعت: قالً أنا أمحد بن عمري قراءة,احلسن

 .ينِنادْجَتل بأُ بن سعيد بن العاص بن أمية قُوخالد
 .)٢(رْبَوكذا قال أبو سليامن بن ز

  ,)٣(توحُعمر يف الف بن ُوذكر سيف

ْد الريِهَ بن سعيد شَ خالدَّأن  .رَّفُّج الصْرَل بمَقتُه مل يَّ وأن,موكَ
 ,)٤(اديَيِّان الزَّوذكر أبو حس

 وكان ; مخسني أو أكثرُتل وهو ابنُ وأنه ق, أبا سعيدٰىَنْكُ بن سعيد يَ خالدَّأن
ِ مجًيامِسَو  .ًيالَ

                                           
يف كتابه الطبقات, وهذا )  هـ٢٥٩ت (ّهو أبو احلسن حممود بن إبراهيم بن املحدث الدمشقي )  ١(

 .١٦٤٤, ٣/١٦٤٣انظر موارد ابن عساكر .  مفقودإسناده, وهو
 .٩٥, ١/٩٤يف تاريخ مولد العلامء ووفياهتم ) ٢(

 ).٢( حاشية ٣١٧ وقد أرشت إىل ذلك يف ص.وهو مفقود) ٣(

يف كتابه التاريخ, وهو )  هـ٢٤٣ت (َّهو أبو حسان احلسن بن عثامن بن محاد البغدادي الزيادي ) ٤(
 .١٢٢, ١/١٢١ر انظر موارد ابن عساك. مفقود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تـأريخ مقتلـه عنـد[

]ابن سميع يف طبقاته
 

 

 
ــن[ ــيف ب ــد س وعن

ـــــردة ّعمـــــر يف ال
 ]والفتوح

 
ــادي يف[ ــد الزي وعن

 ]تارخيه
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خالد بن سعيد بن أبي حممد بن عبد ا)*(  
 بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان األمويا

 َ كان بدمشقْنَ مِ يف تسمية)١(ائزَجَيد بن أيب العُ أباه أمحد بن محَ وذكرُكرهَذ
 .نَالْوَقليم خإ ْنِ م, قيسَرْيَ دِانَنُسكَام كانا يَّ أهنَ وذكر,ها من بني أميةِوبغوطت

  *)*(يبلْأبو سعيد الكَخالد بن سعيد 
 .)٢(ْنيَتَيْرَمن أهل الق

 .ّيِيثِدَسة احلَبْنَ عنه حممد بن عٰوَ ر.ث عن عبد اهللا بن الوليد العذريَّحد
 أنا أبو القاسم , عن عبد العزيز بن أمحد الصويف,م الفقيهَّلَسُ عىل أيب احلسن عيل بن املُقرأت
 نا ,يثيِدَسة احلَبْنَ نا حممد بن ع, نا أيب,رْبَد اهللا بن أمحد بن ز أنا أبو سليامن حممد بن عب,)٣(متام بن حممد

 , عن األوزاعي,)٤( نا عبد اهللا بن الوليد العذري,ْنيَتَيْرَ القِبي من أهلْلَخالد بن سعيد أبو سعيد الك
  : أيب بكر قالتِ عن أسامء ابنة, عن فاطمة بنت املنذر,حدثني هشام بن عروة

                                           
خالد بن سعيد بن حممد بن أيب عبد :  وفيه,٢/٥٢٩ )دير قيس(ذكره ياقوت يف معجم البلدان  )*(

 .ذا املوضعًنقال من ه) ٧٥ (٣٠جم بني أمية صالح الدين املنجد يف مع. ; وذكره داهللا

كان حيا يف ( املعروف بابن أيب العجائز  األزدي,ُأمحد بن محيد بن سعيد بن خالدأبو احلسن هو ) ١(
 ما هتارخييف  اقتبس منه ابن عساكر , وهو مفقود,»تاريخ دمشق«  له كتاب,)القرن الرابع اهلجري

 .١٩٧, ١/١٩٦ر  انظر موارد ابن عساك.خيص بني أمية

 ).٤/٣٣٦ ناالقريت(ترمجته يف معجم البلدان  )**(
, بينها وبني  قرية كبرية من أعامل محص وهو:ى قريةَّ مثنِّ بجر,يعرف اليوم بالقريتني: القريتان) ٢(

 .٤/٣٣٦ انظر معجم البلدان. تدمر مرحلتان

 .ام طبع منه بتحقيق بسام اجلايبومل أجده في , وهذا إسنادهيف كتابه حديث أيب العرشاء الدارمي) ٣(

انظر . فلعله هو» عبد اهللا بن دينار, أيب الوليد العذري«كذا يف النسخ الثالثة, وكذا يف ترمجة ) ٤(
 .٢٦٣, ٣٣/٢٦٢املجلدة 



٥٢٩ لمةخالد بن س

 اهللا إذا َ إحدانا يا رسولَ أرأيت: فقلتِب احلائضْوَ عن ث اهللا َ رسولُسألت
ة َضْيَ احلُمَ دَّنُ إحداكَ ثوبَإذا أصاب((:  فقال? بهُفعلَ كيف ت,ةَضْيَ احلُمَا دَأصاب ثوهب

 .)) فيهِّيلَصُتِه ثم لَتَّ بقيْحَضْنَتِ ثم ل,ُهْصِرْقَتِ ثم ل,هَّتُحَتْلَف

  خالد بن سعيد العثما�ي القرشي
 .)١(خيراوا من التً بن الوليد بن سعيد الدمشقي شيئُبةْيَ أخيه شُ عنه ابنٰكىَح

غريةـمة بن العاص بن هشام بن املُلَخالد بن س)*(  
ْابن عبد اهللا بن عمر بن خم  أبو : ويقال,مةَلَأبو س ة بن كعبَّرُة بن مَظَقَزوم بن يَ

 .اءَفْأَ الفُّ الكويفُّيِومُزْخَ املُّيشَرُاهليثم الق
 ,ة بن أيب موسىَدْرُ وأيب ب, والشعبي,بِّ سعيد بن املسي]أ/٣١٤[ ث عنَّدح

 وعبد اهللا بن ,ةَطُفْرُ ومسلم موىل خالد بن ع,بريُّ الزِموىل آل ُّيِهَ والب,حةْلَوموسى بن ط
 . وعروة بن الزبري,مةَلَم سُىل أْوَرافع م

 ,ريْوَّ والث, وحييى بن سعيد األنصاري,ه عبد الرمحن بن خالدُرو عنه ابن
هال بن ْنِ وامل, وزكريا بن أيب زائدة,اجَّعبة بن احلجُ وش, وسهل بن أسلم,ينةَيُوابن ع

 وزائدة بن , وعثامن بن حكيم,برييُّ وأبو أمحد الز,ديِمْحُبيع اليَّ وزياد بن الر,يفةِلَخ
 .يمَشُ وه,امةَدُق

 , امللكِ بن عبدِد عىل هشامَفَ وو−  وهو أكرب منه−  عنه عمرو بن دينارٰكىَوح
ها التي ِبب العرب ومثالِناقَ مِ يف ذكر, هشامَ عندّيَريْمِيل احلَمُ بن شْرضَّ مع النٌةَّوله قص

 .ال شبه هلا
                                           

 ِّ املصنف يف حرفَترجم لشيبة وقد ).ب, د(, وهو تصحيف, واملثبت من »الرتوايح«): س(يف ) ١(
 .َّالشني, ولـام يطبع

 هتذيب ,٣/٨٩٢ الكامل البن عدي ,٨/٤٦٦ البن سعد ترمجته يف كتاب الطبقات الكبري )*(
 , هتذيب التهذيب١/٦٣١  االعتدال, ميزان٥/٣٧٣, سري أعالم النبالء ٨/٨٣الكامل 

 .٢٢٦ , تقريب التهذيب١/٥٢١

روايتـــه حلـــديث[
 عــنرســول اهللا 

 ]أسامء يف احليض
 
 
 
 
 
 
 

 ] ونسبهسمها[
 

 
]ـــن رو ـــامء م أس

 ]عنهم
 
 
 ]أسامء من رو عنه[
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٥٣٠

 , وأبو القاسم متيم بن أيب سعيد بن أيب العباس,أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن سهل بن عمر
 أنا أبو حممد حييى بن حممد بن صاعد ,)١(مد احلاكمحممحد أ أنا أبو ,يذروَزْنَ أنا أبو سعد اجل:قاال

مة َلَ عن خالد بن س,سفيان نا ,ل بن إسامعيلَّ نا مؤم,اطَّمون اخليْيَ نا حممد بن م,اهلاشمي ببغداد
 :ب عن سعد قالِّ عن سعيد بن املسي,املخزومي

 .))هاِتَ وال عىل خال,هاِتَّمَ عىل عُ املرأةُحَنكُال ت(( : اهللا ُقال رسول
 . وهو الصواب, مكان سعيد,حةْلَ عن عيسى بن ط:ًةَّ وقال مر:دِقال ابن صاع

 أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن ,ويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,يِّدَ نا ج, أيب زائدةُ نا ابن,نْيَوُ نا ل, نا عبد اهللا,اينَّأمحد بن كثري الكت

 أنا األستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن , وأخربنا أبو سعد إسامعيل بن أمحد بن عبد امللكح
 ُ نا ابن,يبَرُ أنا أبو ك,مد بن إسحاق الثقفي نا حم,ديَلْخَ أنا أبو حممد احلسن بن أمحد امل,عيل املقرئ
  , عن خالد, عن أبيه,أيب زائدة

ب عبد الرزاق بن ِّ أنا أبو الطي,بييِطَ وأخربنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا اخلح
ويد بن ُ نا س,يِوَغَ نا عبد اهللا بن حممد الب, أنا أبو بكر بن املقرئ,)٢(ة التاجرَمَن موسى بن شعمر ب
 , عن عروة,ّيِهَ عن الب,مةَلَ عن خالد بن س, نا حييى بن زكريا بن أيب زائدة,سعيد

 ُذكرَ ي−  ُّبي النبييِطَويف حديث اخل −   اهللا ُكان رسول :عن عائشة قالت
 .ئ أحايينهِويف حديث املقر. هِ أحيانِّ عىل كلَّلَ وجَّاهللا عز

 .)٣( عن سويدْهَورواه ابن ماج, ريبُيب ك عن أ, والرتمذي, وأبو داود,رواه مسلم

                                           
 املجلدة  يف واملثبت من ترمجته, وهو تصحيف,»أبو حممد محد احلاكم«: وقع يف النسخ الثالث) ١(

, »فوائد أيب أمحد احلاكم« واخلرب يف كتابه. )١( ح ٣٧٢ ص سبق يفً مماثالاًسندانظر , و٦٤/٣١٩
 .ًوهذا إسناده, ومازال خمطوطا

َشمة)  ٢(  .٢/٧٨٩تبصري املنتبه . بفتح الشني وقيل بكرسها, وفتح امليم وختفيفها: َ

 وابن ,)٥٣٤(, والرتمذي يف السنن )١٨(, وأبو داود يف السنن )٣٧٣(رواه مسلم يف صحيحه ) ٣(
 ).٣٠٢(ماجه يف السنن 

 
 
 
 
روايته حلديث عـن[

]سعد يف فوائد احلاكم
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ــشــة يف[ ــن عائ وع

 ]صحيح مسلم
 
 



 سلمة بن العاص بن هشامخالد بن 

 

٥٣١

 نا ,بيد بن الفضلُ أنا أمحد بن ع,ويسُنَ بن اآلبنياحلس عن أيب ,اَّبن البن نا عىل أيب عبد اهللاْأَقر
 :)١(مة قالَثْيَ نا ابن أيب خ,حممد بن احلسني

 .مةَلَنى أبا سْكُ ي,زوميْخَمة املَلَخالد بن س
ِريْمِ عن أيب سفيان احل,حدثنا بذاك سليامن بن أيب شيخ  أبو سفيان سعيد بن ,يَ

 .)٢(ي واسطيِدْعَحييى بن م
 أمحد بن أنا ,احَبَ أنا يوسف بن ر, أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن,أخربنا أبو الربكات األنامطي

 :)٣( نا معاوية بن صالح قال,اليبْوَّ نا حممد بن أمحد الد,حممد
مة بن َلَخالد بن س:  الكوفةِثي أهلِّدُ حمِ يف تسميةُني يقولِعَ حييى بن مُسمعت

 .العاص
 أنا أبو حممد , أنا أبو عمرو عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق,واينُتْفَّأخربنا أبو بكر الل

 :)٤( قال, نا حممد بن سعد, نا أبو بكر بن أيب الدنيا, أنا أمحد بن حممد بن عمر,احلسن بن حممد
 :يف الطبقة اخلامسة من أهل الكوفة

 .زوميْخَمة بن العاص بن هشام املَلَخالد بن س
 أنا أمحد بن ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت(*
 :)٥( نا حممد بن سعد قال,مْهَ نا احلسني بن الف,معروف

 :يف الطبقة الرابعة من أهل الكوفة

                                           
انظر . , وكتابه هو التاريخ) هـ٢٧٩ت (ابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب  ) ١(

 ).٢( حاشية ٢٥وص) ١( حاشية ٥وما سبق ص. ١٣٥ و١/١٢٩موارد ابن عساكر 
ترمجته )  هـ٢٠٢ت ( سفيان احلمريي هو سعيد بن حييى بن معدي الواسطي ا أبّ أن:يعني) ٢(

 .١٦/٤٣٢عالم النبالء ومصادرها يف سري أ

 . وهذا إسناده وهو مفقود,,» عن حييى بن معنيتاريخ معاوية بن صالح األشعري«يف كتابه ) ٣(
 .٣/١٦٦٧انظر موارد ابن عساكر 

 ).١( حاشية ٦, وهذا إسناده انظر ما مىض ص البن سعدكتاب الطبقات الصغري يف)  ٤(
 .٨/٤٦٦يف كتاب الطبقات الكبري البن سعد ) ٥(

 
ذكره يف تاريخ ابـن[

 ]أيب خيثمة
 
 
 
 

 
ويف تاريخ معاوية بن[

 ]صالح
 
 
 
 
ترمجته يف الطبقـات[

 ]الصغري البن سعد
 
 
ويف الطبقات الكبري[
 ]له



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥٣٢

ب من الكوفة ملا ظهرت َ هر)١(*)خزوميمة بن العاص بن هشام املَلَخالد بن س
 ثم ُهَع لسانَطَ أبا جعفر قَّ إن: يقولون.ريةَبُتل مع ابن هُ فق, بني العباس إىل واسطُدعوة
 . بالكوفةٌبِقَ وله ع.قتله

 أنا أمحد بن , ثم حدثنا أبو الفضل بن نارص, بن عيل]ب/٣١٤[ أنبأنا أبو الغنائم حممد
 وأبو احلسني :زاد أمحد − أنا أبو أمحد : قالوا, وحممد بن عيل واللفظ له,راحلسن واملبارك بن عبد اجلبا

 :)٢( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل,انَدْبَ أنا أمحد بن ع:− األصبهاين قاال
 عنه الثوري ٰوَ ر,دةْرُ وأيب ب, عن الشعبي,اءَفْأَزومي الفْخَمة املَلَخالد بن س

 .ا بن أيب زائدة وزكري,نةْيَيُ عُوابن
 أنا أبو , أنا أبو العالء الواسطي,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, أبو الربكات األنامطي)٣(أخربنا

 :)٤( نا أيب قال,لَّفضُ أنا األحوص بن امل,رييِسَبكر حممد بن أمحد الباب
 ُّ سمع منه الثوري,زوميْخَمة املَلَمل يسمع من خالد بن س يمَشُ ه:قال أبو زكريا

 .نةْيَيُ عُنواب
 أنا عبد , أنا أبو احلسني بن الفضل, أنا أبو بكر بن الطربي,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 ,)٥( نا يعقوب بن سفيان,اهللا بن جعفر
 أنا ,رشانِ أنا أبو احلسني بن ب, أنا أبو الفضل عمر بن عبيد اهللا,اً وأخربنا أبو القاسم أيضح

 : قاال,بل بن إسحاقْنَ نا ح,اكـَّمَّأبو عمرو بن الس
 : قال)٦( نا عمرو, نا سفيان,يديَمُنا أبو بكر احل

                                           
 ).د(ما بينهام سقط من )  ١(

 .٣/١٥٤ التاريخ الكبري للبخاري) ٢(
 .»ملحق«): ب(فوقها يف )  ٣(
َهو املفضل بن غسان الغاليب يف كتابه )  ٤(  ).٢(  ح٤٨, انظر ما سبق ص »التاريخ«َ
 .٣/٨١٢ املعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي)  ٥(

وع, وهو عمرو بن دينار كام يف أسانيد مشاهبة  املطب املعرفة والتاريخسقط من »نا عمرو«: قوله)  ٦(
 .يف املعرفة والتاريخ

 
 
 
 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 
 

َويف تاريخ الغاليب[ َ[ 
 
 
 



 سلمة بن العاص بن هشامخالد بن 

 

٥٣٣

 .دودْعَ لنا من ذلك املِ هات, يا غالم: فقالَّزوميْخَمة املَلَأتينا خالد بن س
نا َمَ فأطع,ىًنِه بمِّ ربَنا عبدْيَ أت: قال لنا عمرو: فقال.دودْعَقال له املُ ي, كبارٍرْمَفجاءنا بت

 .اًفالوذ
 . ومل يقل بمنى,هابِه أبا شِّ ربَنا عبدْيَ أت:بلْنَ حديث حويف

أبو  أنا ,مةِسلُ أبو جعفر بن املَّ كتب إيل:ا قالًأخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة شفاه
َّأمحد بن مح احلسني عبد الرمحن بن عمر بن  أنا أبو عمر محزة بن القاسم بن عبد ,ًل إجازةَّ اخلال)١(ةَ

 :)٢( سمعت أبا عبد اهللا يقول:بل بن إسحاق بن حنبل قالْنَ نا أبو عيل ح,ميالعزيز اهلاش
ْمة خمَلَخالد بن س  . ثقةٌّزوميَ

 أنا محد بن عبد اهللا ه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,يف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل
 ,ًإجازة

 : أنا عيل بن حممد قاال, وأنا أبو طاهر بن سلمة: قالح
 :قال أيب: − فيام كتب إيل قال − أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ,)٣(بو حممد بن أيب حاتمأنا أ

 . ثقة,ّمة املخزوميَلَخالد بن س
خالد بن : ه قالَّ أن,نيِعَ عن حييى بن م, أيب عن إسحاق بن منصورُهَ وذكر:قال

 .مة ثقةَلَس
 ُبَكتُ يٌاء شيخَفْأَ الف)٤(]املخزومي [مةَلَ خالد بن س: أيب يقولُ وسمعت:قال

 .هُحديث

                                           
, ٢/٥٤٦  واإلكامل البن ماكوال,)ب(, وهو تصحيف, واملثبت من »محد«): د, س(يف ) ١(

 .٤/٢٣٧واألنساب للسمعاين 

) ٣١٧٦( رقم ٢/٤٨٣» العلل ومعرفة الرجال«هو اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل يف كتابه ) ٢(
 .ذا إسنادهوه

 .٣٣٥, ٣/٣٣٤اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )  ٣(

 .٣/٣٣٥ما بني احلارصتني من اجلرح والتعديل ) ٤(

خـــربه يف املعرفــــة[
 ]ريخ للفسويوالتا

 
 
 
 
 
 

 ]ويف العلل ألمحد[
 
 
 
 
 
ترمجتـــه يف اجلـــرح[

 ]والتعديل
 
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥٣٤

 أنا أبو أمحد , أنا محزة بن يوسف,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :ني يقولِعَ سمعت حييى بن م: نا ابن أيب مريم قال,نَّالَ نا ع,)١(يِدَبن عا

 .مة ثقةَلَخالد بن س
 أنا عبد الواحد ,ا أبو الغنائم بن أيب عثامن أن,عبد اهللا احلسني بن حممد بن خرسوأخربنا أبو 

 ,)٢(يِّدَ نا ج,تْلَّبة بن الصْيَي أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شِدْهَبن حممد بن عبد اهللا بن ما
 :نيِعَ حييى بن مَّ قرأ عيل:عيب قالُحدثني عبد اهللا بن ش
 .مة ثقةَلَخالد بن س

 أنا حممد بن , أنا حممد بن عيل الواسطي,دارْنُبت بن ب أنا ثا,أخربنا أبو الربكات األنامطي
 :نيِعَ قال حييى بن م:)٣( نا أيب قال,يبَالَل بن غسان الغَّ أنا األحوص بن املفض,رييِسَابَأمحد الب

 خالد بن سلمة ثقة
ْ نا أبو بكر الرب,)٤( عن أيب بكر اخلطيب,ميَلُّقرأت عىل أيب حممد الس هللا  أنا حممد بن عبد ا,قاينَ

 :)٥(نا حممد بن عبد اهللا بن عامر قالأ , نا احلسني بن إدريس,بن مخريويةا
 .شيم وسفيان وزائدةُ عنه هٰوَ الذي ر,اء ثقةَفْأَمة الفَلَخالد بن س

 أنا أبو أمحد ,بن يوسف أنا محزة ,دةَعْسَ أنا إسامعيل بن م,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 :)٦( قالّيِدَبن عا

                                           
 .٣/٨٩٣الكامل البن عدي ) ١(

يف كتابه )  هـ٢٦٢ت  ( السدويسيعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفورأبو يوسف هو ) ٢(
اجلزء العارش من مسند هو و فيام طبع منه,وليس اخلرب  وهذا إسناده,ً, يف ثالثني جملدا,»املسند«

 .٥٩٠, ١/٥٨٧موارد ابن عساكر , و)٥( ح ٣٤٣ ما سبق صعمر, انظر

 .٣/١٦٩٦انظر موارد ابن عساكر . , وهذا إسناده, وهو مفقود »التاريخ«يف كتابه )  ٣(

 .١٧٩٤, ٣/١٧٩٣انظر موارد ابن عساكر . يف كتابه املتفق واملفرتق, وهو خمطوط, ملا يطبع)  ٤(
 وهذا إسناده, وهو يف كتاب له يف معرفة العلل والرجال,)  هـ٢٤٢ت (هو أبو جعفر املوصيل ) ٥(

 .١٦٨٩, ٣/١٦٨٨انظر موارد ابن عساكر. ُاختلف يف تسميتهمفقود, و

 .٨٩٤, ٣/٨٩٢ الكامل يف الضعفاء البن عدي)  ٦(

 
ــل[ ــه يف الكام توثيق

 ]البن عدي
 

 
ـــن[ ـــسـند اب ويف م

 ]شيبة
 
 ]ويف تاريخ الغاليب[
 
 
ــل[ ــة العل ويف معرف

 ]للموصيل
 



 سلمة بن العاص بن هشامخالد بن 

 

٥٣٥

 ٰوَر. ةَدْرُعن الشعبي وأيب ب. ّ كويفٌّ قريش,ّزوميْخَفاء املْأَمة الفَلَ سخالد بن
 .هكذا ذكره البخاري .ّريْوَّعنه الث

 .اً برواياته بأسَٰ وال أر,ه قليلُ وحديث,مع حديثهُ جيْنَ مِادَدِوهو يف ع
 ,يدُ محابن أنا − يازَّيعني الر − ]أ/٣١٥[ وبُّ أيابن َّ كتب إيل:)٢( وأنا أبو أمحد قال:)١(قال
 أنا ,يقيِتَ أنا أمحد بن حممد الع,اميش أنا أبو بكر ال, أبو الربكات األنامطي)٣(وأخربناح 

نا  ,يدُ نا حممد بن مح,ارَّ أنا أمحد بن عيل األب,ّييلَقُ نا حممد بن عمرو الع,الينَيدَّيوسف بن أمحد الص
 :جرير قال

 .ا عليُضِبغُ وي,ئةِجْرُاملا يف ًفاء رأسْأَمة الفَلَكان خالد بن س
 .ضِبغُ وكان ي:ارَّوقال األب

 أنا أبو احلسن عيل بن حممد , أنا أبو صالح أمحد بن عبد امللك,يه بن طاهرِجَأخربنا أبو بكر و
ْيه بن عبد الرمحن بن حممد بن بالو وأبو حممد,اَّبن السقا  ُّ نا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم: قالَ

 :)٤(نا حييى بن معنيَدَأنش : يقولُّوريُّ بن حممد الدَلعباس اُ سمعت:قال

ــ ِاحَطِلباُ قريشُ قريشْتَوجاء ــِ الداخُ األولُ األولُمُه  ْهَل
ْوذو الرض ُيلِبَدـْنـَّ والزُيـلِ الفُمُهُقودَي  ْـهَلِ املائِةَفَّ والشِسِّ

 ِتال مع ابنُ ق;وانْرَ بن مْرشِ ابنا بُ امللك وأبانُيل عبدِبَدْنَّ والزُ الفيل:قال حييى
ْ وذو الرض, األصغرَريةَبُه  .ّزوميْخَمة املَلَ بن سُ خالدِس والشفةِّ

 نا أمحد بن ,نا أمحد بن إسحاقأ ,ريايفِّ أنا حممد بن عيل الس,أخربنا أبو غالب حممد بن احلسن
يب ِبَس بن حَهْيَ عن ب, حدثني حممد بن معاوية,)٥(اطَّيَيفة بن خِلَ نا خ, نا موسى بن زكريا,رانْمِع

 :قال

                                           
 .يعني محزة بن يوسف يف اإلسناد السابق) ١(

 .٣/٨٩٢ لضعفاء البن عديالكامل يف ا)  ٢(
 .»ملحق«): ب(فوقها يف )  ٣(
 .١٣٨, ٣/١٣٧التاريخ ليحيى بن معني ) ٤(

 .٤٠٢ تاريخ خليفة)  ٥(

ــل[ ــه يف الكام ترمجت
 ]البن عدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصفه يف بيتني مـن[
الشعر يف تاريخ ابـن

 ]معني
 



 تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 

٥٣٦

 وثالثني ْنيَ اثنتَ سنة,ةَدْعَ من ذي القْتَ بقيً ليلةَ عرشةَملا كان يوم االثنني لثالث
 .ةْريَبُ هَتل ابنَ فق,زيمةُ بن خَمِ أبو جعفر خازَعثَومئة ب

 خالد بن َّهيم أنِد مناٰ فناد, عليهْرِقدَ فلم يَّزوميْخَمة املَلَ بن سَوطلب خالد
 .)١( الثالثاءَعني يومَي .اً أيضُتلوهَ فق,اًتل القوم يومُما قَج بعدَ فخر.نِمة آمَلَس

 أنا حممد بن ,ّيِدْهَ أنا أبو عمر بن م, أنا أبو الغنائم بن أيب عثامن,ّيِخْلَأخربنا أبو عبد اهللا الب
 :)٢(ي قالِّدَ نا ج,بةْيَأمحد بن ش

ب من َرَغني أنه هَلَ ب,زوميْخَمة بن العاص املَلَ بن سُالدمة هو خَلَوخالد بن س
 َ بعضَّ إن: يقال,بريةُ هِتل مع ابنُ فق, بني العباس إىل واسطُ دعوةْتَالكوفة ملا ظهر

 بن َيني خالدِدَ بن املُّ عيلَكرَ ذ.ةَّ يف الكوفة وبقيٌ وهلم عدد.تلهَه ثم قَطع لسانَفاء قَلُاخل
 .ناهاْكرَ التي ذِةَّ هذه القصَله بعضْتَ يف قٰكىَ وح.اًتل مظلومُ ق:ا فقالًمة هذا يومَلَس

أ بن َشَ عن أيب احلسن ر,اًم إذنَّلَسُبيع بن املُش سْحَ وأبو الو, بن إبراهيمُّأخربنا أبو القاسم عيل
 أنا ,يقِشَبن ر أنا أبو احلسن : قاال,انَّ بن عبد الرمحن املرصي)٣( وعبد اهللا, أنا عبد الرمحن بن حممد,يفِظَن

 : بن هارون يقولَ يزيدُ سمعت: نا احلسن بن عيل قال,ثَعْشَ نا سليامن بن أ,)٤(اليبْوَّ الدْرشِأبو ب
 ُ الناس:نادهيم بواسطُ مَٰ فناد,اثنتني وثالثني ومئة ط سنةِ بواسُةَدِّوَسُ املِتَخلَد

ا خالد ّ فأم.ّزوميْخَ املَمةَلَ وخالد بن س,ّرَ وعمر بن ذ,بَشْوَام بن حَّوَ العَّ إالَنونِآم
 , هبمُّقصَ يٍّرَ وكان عمر بن ذ,)٦(همـِ عىل قتالُضِّرُ وكان حي,)٥(بَ فهرُامَّوَا العّ وأم,تلُفق
 .طِنا بواسَض عىل قتاهلم عندِّرُوحي

                                           
 .ابن عساكرمن قول هذه العبارة األخرية ) ١(

يف كتابه )  هـ٢٦٢ت (هو أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدويس  ) ٢(
 .)٢( ح ٥٣٤ما سبق ص, معظمه مفقود انظر »املسند«

 . ويبدو أنه خطأ »حممد بن عبد اهللا«): د(يف )  ٣(
 .٣/١٨١٣يف كتابه املولد والوفاة, وهو مفقود, انظر موارد ابن عساكر )  ٤(
 .إشارة حلق, ويف اهلامش كلمتان غري واضحتني) ب(فوقها يف )  ٥(
 .»وكان يقول هبم أهل ردة وحيرض عىل قتاهلم«): د(يف )  ٦(

خرب مقتله يف تاريخ[
 ]خليفة
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د والوفـاةـويف املول[

 ]للدواليب
 
 



 سلمة بن العاص بن هشامخالد بن 

 

٥٣٧

 , عن أيب متام عيل بن حممد الواسطي,يهِقَ أيب عيل الفْيَ وأيب عبد اهللا ابن,أنا عىل أيب غالبَقر
 بن ُين سليامنَ أخرب,)١(مةَثْيَ نا أبو بكر بن أيب خ,ب حممد بن القاسمِّ أنا أبو الطيه,ويّيَن أيب عمر بن حع

 : حدثني حييى بن سعيد قال,خْيَأيب ش
 ٌ له رجلٰ ولقد أهد! منهَ أورعُ فام رأيت,اش إىل مكةَّ أبا بكر بن عيُزاملت

 ٰ فأتى,ّزوميْخَ املَمةَلَبض عن خالد بن سُي قه أنه من البستان الذَغَ فبل,اًبَطُبالكوفة ر
 .هِق بقيمتَّم وتصدُهَّ خالد فاستحل)٢(]بني [إىل

بــخالد بن صيحــ  
 ]ب/٣١٥[. ُي يأيت بعدِّرُيح املَبُهو خالد بن يزيد بن صالح بن ص

فْخالد بن صوان بن عبد ا)*(  
ر بن أسد َقْنِن بن خالد بن ماَنِ بن سِّيَمُنان بن سِ وهو س,مَتْهَبن عمرو بن األا
اة بن متيم بن َنَ مِدْيَد بن ز بن عمرو بن كعب بن سع− ه احلارثُسم وا− )٣(سِاعَقُابن م

َرضُاس بن مَيْة بن إلَخِ بن طابِّدُ بن أِّرُم  ُّ التميميوانْفَ أبو ص, بن عدنانِّدَعَ بن نزار بن مَ
 .ّ البرصيُّميَتْهَ األُّيِرَقْنِامل

 . وهشام بن عبد امللك, عبد العزيزِ بنَد عىل عمرَفَو. بَ العرِاءصحُ فُدَأح
 .هُ أسنانْتَتمُ فه,يهِ عىل فٍسْوَب بقُه رضَّم ألنَتْ األهَيِّمُوس

                                           
.  هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة  ) ١(

 .)٢( ح ٢٦ ما سبق صانظر

 .ما بني احلارصتني مل أجده يف النسخ التي بني يدي, وال تستقيم العبارة بدونه) ٢(

 ١٢/٢٧٤ رشاف, أنساب األ٤٠٣ , املعارف البن قتيبة٣/١٥٦ترمجته يف التاريخ الكبري  )*(
 , بغية الطلب٣/١٢٣١ , معجم األدباء لياقوت٣/٣٣٦, اجلرح والتعديل )٥٢٤٨(
, ١٣/٢٥٤ , الوايف بالوفيات٣/٤٠٠ , تاريخ اإلسالم٦/٢٢٦, سري أعالم النبالء ٧/٣٠٤٤

 .٢/٢٩٧األعالم للزركيل 

 .)ق ر, ق ع سن ( وتاج العروس ٢٤٦, وهو تصحيف, واملثبت من االشتقاق »مناعس«): د, س(يف ) ٣(

 
 
 
 
ــستان يف[ ــه ب ــان ل ك

 ]مكة
 
 
 
 
 
 
 

 
ــــوجز[ ــــسبه وم ن
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٥٣٨ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 .بةْيَيب بن شِبَ عنه شٰوَر
 أنا أبو احلسني بن : قاال,اَّ وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن بن البن,أخربنا أبو غالب أمحد

 ,ّيِنْطُقَارَّ عن أيب احلسن الد,ويسُنَاآلب
 أنا أبو احلسن , عن أيب الفتح عبد الكريم بن حممد بن أمحد,اَّ عىل أيب غالب بن البنُ وقرأتح

 :ني قالْطُقَارَّالد
 كان جيالس هشام بن عبد , األخبارِ بروايةٌم مشهورَتْهَاألخالد بن صفوان بن 

ِرسَ وخالد بن يزيد الق,امللك  .ّيْ
 :)١( قال لنا أبو احلسن الدارقطني:وقرأت عىل أيب غالب عن أيب الفتح قال

 ِهِدَلَ من و.نان التميميِ بن سِّيَمُان بن سَنِم سَتْ األهُ واسم,مَتْعمرو بن األه
 .مْتَ بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهُخالد

 :)٢( بن ماكوال قالْرصَ عن أيب ن,ميَلُّ عىل أيب حممد السُقرأت
 ِهِ ومن ولد; بن سنان التميميِّيَمُنان بن سِم سَتْسم األهوا(*م َتْهَعمرو بن األ

 .حاءَصُ الفُدَح وهو أ,)٣(*)خالد بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم
 أنا عبد الواحد بن حممد بن , أنا عمر بن عبيد اهللا بن عمر,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 بن َّ عيلُ سمعت: نا إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل قال, أنا احلسن بن حممد بن إسحاق,عثامن
 : سفيان يقولُ سمعت:)٤( يقولِّينيِدَامل

 .هاُ ما تفسريِ فلم يدر?)٥(ةَريِتَة والعَعَرَ الفٍء يشُّ أي:م فقلتَتْ األهَ ابنُسألت
                                           

 .٣/١٢١١املؤتلف واملختلف للدارقطني ) ١(

 .٤/٤٤٧اإلكامل البن ماكوال  ) ٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(
ِهو أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن جعفر السعدي املعروف بابن املديني  ) ٤( يف كتابه )  هـ٢٣٤ت (َ

 .١٦٧٧, ٣/١٦٧٦انظر موارد ابن عساكر . , وهو مفقود, وهذا إسناده»العلل ومعرفة الرجال«
َ الفرعة) ٥( َ َ َهو أول نتاج البهيمة , كانوا: ْ ِ َ ََّ ِ َ يذبحونه و يف اجلاهليةَ ُ َ َال يملكونه رجاءْ َ َْ ِ ّ الربكة يف األم َ َ َُ ِ

ِوكثرة نسلها , يذبحونه آلهلتهم , وهي طواغيتهم ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َ َ َ والعترية.َ ِ َ ْذبيحة كانوا يذبحوهنا يف العرش : َْ َ َ َْ َِ
َاألول من رجب ويسموهنا  َ ُّ َ َُ َ َ ْ َِ ًالرجبية أيضا: ُ َ َّ َِ  .٦/٤٧١ مسلم   صحيح رشح النووي عىل.َّ
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 ]الرجال البن املديني
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٣٩

 : قال. وكذا وكذا,همَرُزُأروا َّهم وشمـَعالِروا نَّوَهنا قد زايان هْبِ ص: فأقبل فقال:قال
ُ يسجعلَعَفج َ   .هُ منه وتركتُبتَ فهر: قال. لهٍ بكالمَْ

 أنا جعفر بن ,نا أبو عبد اهللا احلافظ أ,)١( أنا أبو بكر البيهقي,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
 : إبراهيم بن أدهم يقولُ سمعت: قال)٢(ارَّبش حدثني إبراهيم بن , نا إبراهيم بن نرص,حممد

 فقال : قال.ْزِوجَي وأِنْظِ ع:انَوْفَ بن صِ عمر بن عبد العزيز قال خلالدَّغني أنَلَب
ُرتَهم سَّرَا غً أقوامَّ إن, املؤمننيَ يا أمري:خالد  فال , الثناءُسنُهم حَتنَ وف,ّلَ وجَّ عز اهللاِْ

ِرتَّ بالسَ نكونْ أنَاكَّنا اهللا وإيَ أعاذ,كِ بنفسَكَمْلِك بك عِ غريُلْهَ جَّنَبِغلَي  ,رورينْغَ مْ
َ وعن ما افرت,ورينْرسَ مِ الناسِوبثناء  ِ وإىل األهواء,ينِّرصَقُ ومَفنيِّلَخَتُ اهللا مَضَ
 .ٰ اهلوِاعَبِّاك من اتَّنا اهللا وإيَ أعاذ:ل ثم قاٰ فبكى: قال.مائلني

 ,صوريْنَ نا إبراهيم بن نرص امل,)٤( أنا جعفر بن حممد بن نصري, وأنا أبو عبد اهللا احلافظ:)٣(قال
 :يل يقولَضُ الفُ سمعت:ار قالَّنا إبراهيم بن بش

ي ِنْظِ ع: فقال له عمر بن عبد العزيز,وان دخل عىل عمرْفَ خالد بن صَّني أنَغَبل
 َ يكونْ أنَضْرَ فال ت,)٥(كَقْوَ فَ يكونْا أنً أحدَضْرَ مل يَّ وجلَّ اهللا عزَّ إن: فقال.يا خالد

َيشُ فبكى عمر حتى غ: قال.كر منكُّىل بالشْوَ أٌدَأح  , يا خالدِيهِ ه: فقالَ ثم أفاق, عليهِ
َ فواهللا أل,يِقْوَ فٌدَ أحَ أن يكون)٦(َضْرَمل ي ه َّنَوُرجَ وأل,اًرَذَ حُهَّنَرَوألحذ ,اًفْوَ خُهَّنَخافَ

ُ وأل,ًرجاء َ وأل,اًكرُه شَّنَشكرَ وأل,ًةَّ حمبُهَّنَّبِحَ ْه محَّنَمحدَ ْ جمَّ ذلك أشدُ يكون,اًدَ  ,هوديَ
َ وأل,تيَ طاقَوغاية  يف ِةَبْغَّ والر,زواهلاِنيا لُّين الدا يف فِهدُّ والزِةَفَصَّ والنِلْدَ يف العَّنَدِجتهَ
 مع ُ وأفوز, أنجو مع الناجنيِّعيلَ فل,ّ وجلَّ اهللا عزٰىَقْلَ حتى أ,هاِدوامِ لِخرة اآلِبقاء

                                           
 ).٤٤٩( رقم ١٨٧الزهد الكبري للبيهقي   )١(

 .١١٢, وهو تصحيف, واملثبت من الزهد للبيهقي, وتقريب التهذيب »يسار«: النسخ الثالثيف ) ٢(

 ).٧٤٣٢( رقم ٦/٣٩» شعب اإليامن«يعني البيهقي يف كتابه  ) ٣(

ألنساب , وهو تصحيف, واملثبت من ا»جعفر بن حممد بن نرص«: يف شعب اإليامن للبيهقي) ٤(
 .٢/٤٧ البن األثري »املختار من مناقب األخيار«, وترمجته يف ٥/١٦١للسمعاين 

 .»ٌمل يرض أن يكون أحد فوقك«: يف شعب اإليامن) ٥(

 . »ترض«): د(يف  ) ٦(
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َيشُ حتى غٰ وبكى.الفائزين  .تْفَ وانرص,ا عليهيِشْغَ مُهُ وتركت: قال. عليهِ
 أنا الرشيف أبو الفضل ,نا أبو احلسني بن املهتدي(* ,عود أمحد بن عيل بن حممدُّأخربنا أبو الس

 ,)١(*) نا أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري,حلسن بن حممد بن الفضل اهلاشميحممد بن ا
ْ نا إسحاق بن هب, أيب أبو العباس أمحد بن بشار بن احلسن بن بيانُّمَثني عَّ وحد:قال لول بن ُ

 ]أ/٣١٦[,  نا إسحاق بن زياد)٢(انَّلول بن حسْهُ حدثني أيب الب,وخي األنباريُنَّحسان بن سنان الت
 ,بةْيَيب بن شِبَ عن ش,ؤيُ لِ بنَةَامَمن بني س

دين يوسف بن عمر إىل هشام بن عبد َفْوَأ: م قالَتْهَوان بن األْفَعن خالد بن ص
ه ِتَيِ وغاش,ِهِمَشَ وحِ وأهلهِا بقرابتهًيِّدَبَتُ عليه وقد خرج مُمتِدَ فق,د العراقْفَامللك يف و

 ,هُّيِمْسَ وَ قد بكرٍ يف عام,)٣(حَيْفَ أٍائفَنَتُ م,حَصْحَص ٍ قاعٍ يف أرضَلَ فنز,سائهَلُمن ج
 ,قَّنَوُ مٍ ربيعِرْوَ من ن,هاِتْبَ نِ ألوانِ من اختالف,هاَ زينت فيهُ األرضِذتَ وأخ,هُّيِلَ وَعَوتتاب

ْ خمِنَ وأحس,رَظْنَ مِنَفهو يف أحس  ُعَطِ قُهَرابُ تَّ كأنٍ بصعيد,رَستمطُ مِنَ وأحس,َتربُ
َّرتُ فيه مل تْتَيِقْلُ أً قطعةَّ حتى لو أن,الكافور َب له رسُ وقد رض,بَ َربِ من حٌقِادُ  َ كان,)٤(ةَ

 وعليه ,هاُقِافَرَها مُلْثِ م, أمحرٍّزَ من خٍةَشِ أفرُ فيه أربعة, بن عمر باليمنُ له يوسفُهَعَنَص
 .مُهَلس جماُ الناسَذَخَ وقد أ;هاُتَمَامِها عُثلِ م, أمحرٍّزَ خْنِ مٌةَاعَّرُد

                                           
يف )  هـ٣٢٨ت (وهو احلافظ اللغوي أبو بكر بن األنباري ). د(ما بينهام سقط من *) −(* ) ١(

انظر . اده, وهو مفقود, منه جملس واحد يف الظاهرية يف مخس ورقاتكتابه األمايل, وهذا إسن
 ٧/٤٧واخلرب أخرجه أمحد بن مروان يف املجالسة وجواهر العلم . ٣/٢٠١٦موارد ابن عساكر 

 ., بسندهيام عن هبلول بن حسان, به٢/١٣٦, وأبو الفرج يف األغاين )٢٩٠٣(رقم 

ُالتنوخي األنباري قالِبن سنان [: ّما نصه  هنا)د (زادت نسخة ) ٢( ُوحدثني أيب البهلول بن : َّ
 .]َّحسان

ُالصحصح والصحصحة والصحصحان  ) ٣( َ َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ ُاألرض املستوية الواسعة : َّ ُ ُوالتنوفة . ُ ُ ُالربية: َّ ّ ِّ  متباعدة َ
وانظر ما ). ص ح ص ح, ت ن ف, ف ي ح(ولسان العرب  النهاية .وكذا األفيح. األطراف

 .يف املتن يف هناية اخلربجاء من الرشح 

َربة وزان عنبةِواحل )دب, (املثبت  من  و »حري«): س(يف  ) ٤( َ ِ َ ِ ُ َ َّ ثوب يامين من قطن أو كتان خمطط:َ ََّ ْ َ ٌ َْ ٌّ ِ َ .
 ).ح ب ر(املصباح املنري 

 
 
 
 
 
 

موعظته لعبد امللك[
يف أمايل أيب بكـر بـن

 ]األنباري
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٤١

 اهللا َّمَ أت:ق يل فقلتِستنطُ املَثلِ مَّ فنظر إيل,اطـَمِّ السِ رأيس من ناحيةُتْجَفأخر
ا ً رشدِدك من هذا األمرَّلَ ما قَ وجعل,هِرْكُها بشَكَغَّوَ وسه,َمَعِ املؤمنني نَعليك يا أمري

ْ إليه محُؤولَ ما ت,وعافية  عليك منه َرَّدَ ال ك,اءـَمَّبالن لك ُهَرَّثَ وك,ٰىَقُّ لك بالتُهَصَا أخلًدَ
 َليك إ;اًسرتاحُ ومً للمسلمني ثقةَ فقد أصبحت,َٰدَّ الرُهَ مرسورَطَ وال خال,اَفَما ص

ني َلَ جع−  املؤمننيَ يا أمريُدِجَ وما أ,همِمورُون يف أؤَجْلَ وإليك ي,املهمَظَعون يف مَزْفَي
ْ جمِقريْوَ وت,كِّقَ حِ قضاءيف َغَلْبَا هو أً شيئ− َاكَدِاهللا ف  ْنِ مَّ اهللا عيلَّنَا مـَمـِ ل,كِسِلَ
 ,هاِرْكُك عىل شَهِّنبُ فأ,كَ اهللا عندَمةْعِك نَرِّكَذُ أْ أنْنِم ;كِهْجَ إىل وِ والنظر,كِتَسَالُجم

ْمن َغَلْبَ أَا هوً يف ذلك شيئُدِجَوما أ  ُ يل أمريَنِذَ أْ فإن,لوكُ من املَكَلْبَق َمَّ تقدْنَ مِ حديثِ
ْخربَاملؤمنني أ  .هُتَ

 , املؤمننيَيا أمري : فقلت.مَتْ األهَبن يا ِ هات:ا فقالً قاعدٰ فاستو,اًئِكَّتُوكان م
 قد ٍ يف عام,)١(يرِدَّق والسَنْرَوَنا إىل اخلِ عامِ مثلٍج يف عامَك خرَلْبَ قِلوكُا من املًكِلَ مَّإن
 ْنِ م,هاِتْبَ نِ ألوانِن اختالفِ م,هاَ فيه زينتُ األرضِذتَ وأخ,هُّيِلَ وَعَ وتتاب,هُّيِمْسَ وَكرَب
 َّ كأنٍيدِعَصِ ب,رَطْمَستُ مِنَ وأحس,َربَتُ خمِنَ وأحس,رَظْنَ مِنَ فهو يف أحس,قَّنَوُ مٍ ربيعِرْوَن
َّرتَ فيه مل تْتَلقيُ أًةَعْضَ بَّ حتى لو أن, الكافورُعَطِ قُهَرابُت  ,ِّنِّ السَاءَتَ فَيِعطُ وكان قد أ,)٢(بَ

 ما أنا َثلِ مْمُ هل رأيت: فقال ملن حوله,رَظَّ النَر فأبعدَظَ فن,اءـَمَّ والنِبةَلَ والغِ الكثرةَمع
 ?يتِعطُ ما أَ مثلٌدَ أحَيِعطُ هل أ?فيه

َ بقايا محْنِ مٌ رجلُهَوعند ِّيضُ واملِةَّجُ احلِلةَ ا ُّ أهي: فقال له,هِهاجْنِ ومِّ احلقِبَ عىل أدِ
 هذا الذي َكَ أرأيت: قال.ْمَ نع: قال? يف اجلوابُنَتأذَ أف, عن أمرَلتك قد سأَّ إن,امللك
 وهو ,كِا عن غريًرياثِ مَ إليكَ صارٌء يشَ أم هو, فيهْلَزَ مل تٌء يشَو أه? بهَبتِعجُقد أ
 إنام َال أراكَ أف: قال. هوَ فكذلك: قال? إليكَ كام صار,كِ إىل غريٌ وصائرَ عنكٌزائل

َهتْرُ مِهِا حلسابً غدُكونت و,ً عنه طويالُبيِغَ وت,ً فيه قليالُ تكون,ريِسَ يٍء بيشَتْبِعجُأ  .اًنَ
                                           

ّ اخلورنق اسم قرص بالعراق بناه النعامن األكرب وهو فاريس معرب) ١( َ َ ْ ُ ْْ َ ْ َ َ َُّ َ ٍ ُ ِسدالو .َ َقرص يف احلرية من  : يرَ ٌِ ْ َ
ِمنازل آل املنذر وأبنيتهم ِ َِ َ ْ َُ ِ ِ َهنر باحلرية: وقيل. َ  ).س د ر, خ رن ق (تاج العروسو خمتار الصحاح. ِ

َالبضعة) ٢(  ).ت رب(الصحاح . ّمل تعفر بالرتاب: َّومل ترتب .القطعة من اللحم: َْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤٢ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

َحيَ و:قال  فيه َلَ فتعم,كِلكُ يف مَيمِقُ تْا أنَّمإ : قال?بَلْطَ وأين امل?بَرْهَ املَ فأين,كْ
َّ ورسَكَ عىل ما ساء,كِّ ربِبطاعة ع َضَ وت,كَع تاجَضَا أن تَّ وإم,كَضَمْ وأرَكَّضَ وم,كَ
 فإذا : قال.كُلَ أجَكَ حتى يأتي,ك يف هذا اجلبلَّ ربَدُك وتعبَاحَس أمسَ وتلب,كَأطامر

 ْ وإن,)١(َٰىصْعُا ال تً وزيرَ ما أنا فيه كنتُ اخرتتِ فإن, بايب عىلْعَ فاقر,رَحَّكان الس
 َعَقرر َحَّ فلام كان الس.فَالُا ال ختًيقِفَ رَ البالد كنتَرْفَ وق, األرض)٢(ِ خلواتُاخرتت
 ,ِ للسياحةَأَّ وهتي,هَس أمساحِبَ ول,هَع أطامرَضَ وو,هَع تاجَضَ فإذا هو قد و,هَعليه باب

 بن ُّيِدَ ع, أخو بني متيمُ يقولُ وذلك حيث.امُهام آجاهلْتَ حتى أتَلَ اجلب− واهللاِ – )٣(َمِزَفل
 :)٤(ّيِئَرَادي املَبِ العٍدْيَز

َّربـُ املــَ أأنــتِرـــ ـْهـَّ بالدِّريَعـُ املُتِامـا الـشُّأهي  ُفـــورْوَ املُأَ
 ُورُرْغـَ مٌ جاهلَ أنتْلــَام بَـي ـْاألي منُيقِثَ الوُدْهَ العَكْيَ لدْمَأ
ِخفـ َضامُ يْ أنْنِ مِهــذا علي ْنَ مْ أمَنْدَّلَخَونُنَ املَ رأيتْنَم  ُريَ

َرسَ كْٰرسِ كَأين ْٰسـابورُهـَ قبلـَنـــ أيْ أمَانَس اَسوـ أبِ امللوك ُ 
 ُكورْذـَ مــُنهمــــِ مَبــقَ مل يِومُر ْالـرلوكُ مُرامِ الكِرَوبنو األصف
ِرضَوأخو احل  ]ب/٣١٦[ُ واخلابور إليهٰىَبُ جتُةَلـ ـْجِ وإذ دُإذ بناه)٥(ْ

ــ ْلـــِ كُهَلــَّلَا وجًرـَمــْرــَ مُهَشــاد ــًسـ ــُ وُاهَرُ يف ذِريَّا فللط  ُورُك
 ُورـُجـْهَ مُهـُ فبابـُ عنـهُكْلُمـ ـــْ الَ فبادِ املنونُبـْيَ رُهـْبَمل هي
 ُريـ تفكـَٰدُا وللهـً يومـَفَرـ ـْ أشـْ إذِقَنْرَوَ اخلَّبَ رْلـَّوتأم

                                           
 .»ال يعىص«): د(يف  ) ١(
 .»فلوات«: يف املجالسة وجواهر العلم و»خلواب«): د(ويف  »حلواب«): س(يف , و)ب(كذا يف  ) ٢(

 ).د( وكذا هو يف »فلزما«: , ولعل الصواب»فلزمنا«): س(يف  ) ٣(
 .٩٢−٨٤ًاألبيات من قصيدة له يف مخسني بيتا, وهي يف ديوانه ص) ٤(
 صاحبه كان والفرات دجلة بني نْصِح :− املهملة وبالراء ثانيه وإسكان أوله بفتح −  ْرضَاحل ) ٥(

 .ك اجلزيرةِلَ م,عيَخَّ النُنَزْيَّ أخو احلرض الض:وقال الكلبي. الساطرون له يقال العجم من ملكا
 .٢/٢٦٩, ومعجم البلدان )ح ض ر(, ومعجم مقاييس اللغة )ك ل س(انظر لسان العرب 

 
 
 
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٤٣

َّرس  ُيرِدَّالـسو اًضِعرُ مُ والبحرُكِلـ ـْمـَا يـ مـُه وكثـرةــُ حالُهَ
 ُريِصَ يــِ املــامت إىلٍّيـَ حــُةَطـــ ـْبـِا غـ فقال ومـُهُ قلبَٰعوْفار

ــ ـَّمِ واإلِ وامللكِثم بعد الفالح ــَ وار)١(ِةـ ُهت ــاك القْمْ ــورُ هن  ُب
 ُورـــُبَّدلا واَبَّ الـصِ بـهْتَوْفأل َّفَ جٌقَرَ وْمَّا كأهنْوَم أضحـث
 ِالنَقَ وبن,هِ أبنيتِعْزَ وأمر بن,هَتَاممِ عَّلَ وب,هَ حليتَلَضْ حتى أخٌ هشامٰكىَ فب:قال

ِرصَ قِزومُ ول,سائهَلُه من جِ وغاشيت,ِهِمَشَه وحِه وأهلَينِابَرَق  املوايل ِتَ فاجتمع: قال.هْ
 ,هَتَّذَ عليه لَتْصَّغَ ن? إىل أمري املؤمننيَ ما أردت:وان فقالواْفَم عىل خالد بن صَشَواحل

 َوُلْ أخَّا أالًدْهَ عَّلَ وجَّ عز اهللاَُ فإين عاهدت,يِّ إليكم عن: فقال هلم.هَتَيِ عليه بادَوأفسدت
 .ّ وجلَّه اهللا عزُتْرَّكَ ذَّ إالٍكِلَبم

َفي أٌائفَنَتُم(( ناِ عن شيوخُظناهِفَالذي ح :قال أبو بكر وقال أبو العباس أمحد  ))حْ
َفي أُائفَسَ الصواب م:بن حييىا  .افةَسَ مُائف مجعَسَ وامل,حْ

ا أبو الفتح عبد الكريم بن حممد بن أمحد بن  أن,ًأخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم قراءة
 , إلينا من بغدادِيل يف كتابهِامَحَالقاسم امل

 أنا أبو احلسن ,يلِامَحَ عن عبد الكريم بن حممد امل,اَّ عىل أيب غالب بن البنُوقرأتح 
 ,يِّدَدثني ج ح,لولْهُ أنا أبو بكر األزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن الب,)٢( احلافظُّيِنْطُقَارَّالد

 ,ةَبْيَيب بن شِبَ عن ش−  لؤيِ بنَةَمن بني سام − عن إسحاق بن زياد ,حدثني أيب
 بن عمر إىل هشام بن ُ يوسف)٣(ينَدَأوف: م قالَتْعن خالد بن صفوان بن األه

 ,هِ وأهل)٤(ِهِينابَرَا بقًيِّدَبَتُ عليه وقد خرج مُمتِدَفق : قال,راقِد العْفَ امللك يف وِعبد
 ٍ يف عام,حَيْ أف)٥(ائفن مت,حَصْحَ صٍ قاعٍ يف أرضَ فنزل,لسائهُ ج منِهِه وغاشيتِمَشَوح
 ْنِ م,هاِتْبَ نِ أنوارِ من اختالف,هاَ فيه زينتُ األرضِتَ وأخذ,هُّيِلَ وَعَ وتتاب,هُّيِمْسَ وَكرَب

                                           
 ).أم م(النعمة وغضارة العيش اللسان : َّاإلمة بالكرس) ١(

 .٢/٨٤٢يف كتابه املؤتلف واملختلف )  هـ٣٨٥ت (هو عيل بن عمر  ) ٢(

 .»أوفدين« بدل  »الواقدي«): د(يف  ) ٣(
 .»بقرابته«: يف املؤتلف واملختلف) ٤(

 .بإمهال التاء والنون» يفتناضحضح م«): د(يف  ) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نـاخلرب الـسابق مـ[

طريق الـدارقطني يف
 ]املؤتلف واملختلف

 



٥٤٤ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

ًربَتُ خمُنَ وأحس,اًرَظْنَتْسُ مُنَ وأحس,اًظرْنَ مُنَ فهو أحس,قَّنَوُ مٍ ربيعِرْوَن  َّ كأنٍيدِعَصِ ب,اَ
َّرتَ فيه مل تْتَلقيُ أً قطعةَّ حتى لو أن, الكافورُعَطِ قُهَرابُت َب له رسُ وقد رض: قال.بَ  ٌقِادُ
َربِ حْنِم  ٍّزَ خْنِ مٍةَشِ أفرُ فيه أربعة,اطَطْسُ فيه ف, له يوسف بن عمر باليمنُهَعَنَ كان ص,ةَ

 ُ وقد أخذ الناس: قال.هاُتَمَامِها عُثلِ م, أمحرٍّزَ من خٌاعةَّرُ وعليه د,هاُقِافَرَها مُثلِ م,أمحر
 َمَّمـَ ت: فقلت, يلِقِستنطُ املَهْبِ شَّ فنظر إيل,طَامِّ السِ رأيس من ناحيةُجتَ فأخر,همَسِجمال
 ,هِرْكُها بشَكَغَّوَ وس,هَمَعِ املؤمنني نَ يا أمريَ عليك اهللاُ− َّمَويف حديث ابن البنا أت −
 ,ٰقىُّصه لك بالتَّلَا خً إليه محدُة ما يؤولقب وعا,اً رشدِك من هذا األمرَدَّا قل مَعلَوج
 َ فقد أصبحت,َٰدَّ الرُهَورْرسَ مَطَ وال خال,اَفَمنه ما ص  عليكَرَّدَ ال ك,ءَامَّه لك بالنَرَّثَوك

 وما ,همعون يف مظاملَزْفَ وإليك ي,همِ يف أمرَدونِقصَ إليك ي,اًسرتاحُ ومً ثقةَللمسلمني
ُجدأ  ِقريْوَ وت,كِّقَ يف قضاء حَغَا هو أبلً شيئ− َني اهللا فداكَلَ جع−  يا أمري املؤمننيِ
 اهللا َمَعِ نَكَرِّذكُ أْ أنْنِ م, إىل وجهكِ والنظر,كِتَسَالُ من جمَّ اهللا به عيلَّنَا مـَّمـِك مِسِلَجم

 ْنَ مِ من حديثَغَا هو أبلً شيئ−  املؤمننيَيا أمري − ُدِ وما أج,ك لتشكرهاَهِّنبُ وأ,عليك
ْ املؤمنني أخربُ يل أمريَنِ أذْ فإن;لوكُ من املَكَ قبل)١(فَلَس  .ه عنهُتَ

 َيا أمري : فقلت.مَتْ يا بن األهِ هات: قال,اًئِكَّتُ وكان م,اً جالسَٰوَ فاست:قال
 ِقَنْرَوَذا إىل اخلنا هِ عامِثلِ مٍج يف عامَ خر,كَلْبَ قِا من امللوكًكِلَ مَّإن, املؤمنني
 ِرْوَ نْنِ م,هاَ فيه زينتُ األرض)٣(ِتَ وأخذ,هُّيِلَ وتتابع و,هُّيِمْسَ وَكرَ قد بٍ يف عام,)٢(يرِدَّوالس
 ُعَطِ قُهَرابُ تَّ كأنٍيدِعَصِ ب,َربَتُ خمِنَ وأحس,رَظْنَستُ مِنَ وأحسٍرَظْنَ مِنَ يف أحس,قَّنَوُ مٍربيع

 مع ,ّنِّ السَاءَتَ فَيِعطُ وكان قد أ: قال.ْبَّرتَ فيه مل تْتَيِلقُأ ً قطعةَّ حتى لو أن,الكافور
 هل ? هذاْنَمـِل  ها: فقال جللسائه, النظرَ فنظر فأبعد: قال.رْهَ والقِبةَلَ والغِةَرْثَالك

 ?عطيتُ ما أَ مثلٌي أحدِعطُأ] أ/٣١٧[  أم هل? ما أنا فيهَ مثل)٤(َرأيت
َ بقايا محْنِ مٌه رجلَ وعند:قال ِّيضُ وامل,ةَّجُ احلِلةَ  : قال.هِهاجْنِ ومِّ احلقِبَ عىل أدِ

                                           
 .»ّتقدم«: , ويف الرواية السابقة)س, د(واملثبت من » سلفت«): ب(يف ) ١(
 .لسابقمىض تعريفهام يف اخلرب ا) ٢(

 .»وقد أخذت«): س(يف  ) ٣(
 .»رأيتم«): د, س(يف  ) ٤(

 
 
 
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٤٥

ْومل خت  , عن أمرَ قد سألتك إن,ا امللكُّ أهي: فقال, يف عبادهٍةَّجُحِ ب هللاٍِ قائمْنِ مُ األرضُلَ
 .عمَ ن: قال? عنهِ باجلوابُنَتأذَفأ

 ,كِا من غريًاث مريَ إليكَ صارٌء أم يش, مل تزل فيهٌء أيش? فيهَ ما أنتَ أرأيت:قال
 َاك فكذ: قال?كِ غريْنُدَ لْنِا مًرياثِ مَ إليكَ كام صار,َ إىل غريكٌ وصائرَ عنكٌوهو زائل

 ,ً عنه طويالُيبِغَ وت,ً فيه قليالُكونت ,ريِسَ يٍء بيشَتْبِعجُام أَّإن َ أفال أراك: قال.هو
 َيمِقُ تْا أنَّ إم: قال?بَاملطلب وأين َ فأين املهر,كْحيَ و: قال.اًنَرهتُ مِهِا بحسابً غدُكونتو

 ْا أنَّ وإم;كَضَمْ وأرَكَّضَ وم,كَّك ورسَ عىل ما ساء,كِّ ربِ فيه بطاعةُلَ تعم,لككُيف م
 َكَ حتى يأتيِلَك يف هذا اجلبَّ ربَ وتعبد,كَ أمساحَسَ وتلب,كَ أطامرَ وتضع,كَ تاجَتضع
 ُ اخرتتِ فإن,ْنيَيْأَّ الرَ أحد)١(ٌ خمتارِّفإين , بايبَّ عيلْعَقرا ف,رَحَّ فإذا كان بالس: قال.كُلَأج

ٰعىصُا ال يً وزيرَما أنا فيه كنت ا ًيقِفَ رَ البالد كنتَرْفَ وق, األرضِواتَلَ خُ اخرتتِ وإن,َ
 ,هَ أطامرَضعَ وو,هَع تاجَضَ فإذا هو قد و,رَحَّ عند السُهَ عليه بابَعَ فقر: قال.فَالُال خت
 ُ وهو حيث,امُام آجاهلُهْتَ حتى أتَ اجلبلما واهللاِِزَ فل: قال.لسياحة لَأَّ وهتي,هَس أمساحِبَول

 :)٢(ّيوَدَ العُّيِئَ بن سامل املرُّيِدَ أخو بني متيم عُيقول
ــ ــشامُّأهي ــُ املُتِا ال ــَّ بالدِّريَع ـــ ـْه ـــتِرـ ـــَ أأن َّربُ امل ـــورْوَ املُأَ  ُف
 ُورُرْغـَ مٌ جاهـلَ أنـتْلــَام بَيـ ـْ من األيُيقِثَ الوُدْهَ العَكْيَ لدْمَأ
ِخفـ َضامُ يـْ أنْنِ مـِهلـديــذا ْنَ مـْ أمَنْدَّلـَخَونُنَ املَ رأيتْنَم  ُريَ

َرسَ كْٰرسِ كَأين ْٰــ اَ سـ أبوِ امللوك ـــ أيْ أمَانَس ــَنـ ــابورُهَ قبل  ُ س
 ُكورْذـَ مـــُنهمـِ مـــَبـــقَ مل يِومُر ْ الـرلـوكُ مُرامِ الكِرَوبنو األصف

ِرضَحلوأخو ا ــ ـْجـِ وإذ دُ إذ بناه)٣(ْ ــُ جتُةَلـ ــٰىَب ــهـ إلي  ُورـ واخلاب
 ُورُكـــُ وُاهَرُ يف ذِريَّلطـــِا فلًســــ ْلــــِ كُهَلـَّلـــَا وجًرَمـــْرَ مُهَشـــاد

                                           
 .»أختار«): س(يف  ) ١(
 .مىض ختريج األبيات يف اخلرب السابق) ٢(

َوأما حرض, بضم احلاء, حرض الفرس, : ٢/٨٤٦قال أبو احلسن الدارقطني بعد رواية اخلرب ) ٣( ْ ُْ ُ
 . بام خيالفه يف اخلرب السابق معناهقدم رشحتو. اهـ. وقد جاء يف حديث الزبري بن العوام ويف غريه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤٦ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

ــ ـــْ الَ فبـادِ املنـونُبـْيـَ رُهْبَمل هي ــهُكْلُمـ ــُ عن ــْهَ مُهـُ فباب  ُورُج
ــ ـْ أشـْ إذِقَنْرَوـــَ اخلَّبَ رَّوتذكر ــَفَرـ ــً يوم ــريَٰدُا ولله  ُ تفك
َّرس ـــُالمـُهَ ــرةـ ــا يُه وكث ــَ م  ُيرِدَّ والس)١(اًضِعرُ مُ والبحرُكِلـ ـْم
ــ ـْبـِا غـ فقـال ومـُهُ قلبـَٰعوْفار  ُريِصَ يــِ إىل املــامتٍّيَ حــُةَطـ
 ُورُبَّا والـدَبَّ الـصِ بهْتَوْفألَـف ـْفـَ جٌقَرَ وْمَّا كـأهنْوَم أضـحـث

ُهتــَ وار)٢(ِةـــ ـَّمـِإل واِ وامللـكِ الفالحثم بعد  ُبــورُ هنــاك القْمْ
 ,هِع أبنيتْزَ بنَرَ وأم,هَاممتِ عَّلَ وب,هَ حليتَلَ حتى أخضٌ هشام− واهللا – ٰ فبكى:قال

َرصَ قَمِزَ ول;لسائهُ من جِهِتَيِ وغاش,هِمَشَ وحِهِ وأهلِهِينابَرَ قِنَالَقَنِوب  ِ فأقبلت: قال.هْ
 ? املؤمننيِ إىل أمريَ ما أردت:م فقالواَتْ األهِ بنَوانْفَ بن صِاملوايل عىل خالد وُمَشَاحل
ْغص ون,هَتَّ عليه لذَدتَأفس  تعاىل  اهللاَُي فإين عاهدتِّ إليكم عن: قال.هَ عليه باديتَتَّ
 .ّ وجلَّ عزه اهللاَُرتَّ ذكَّ إالٍ بملكَوُلْ ال أخْ أن,اًدْهَع

 أنا أبو عيل حممد بن ,هَ إسنادَّأ عيلَ وقر−  ًاولةَنُا ومًنْإذ −بيد اهللا  أمحد بن عِّأخربنا أبو العز
 , نا أبو حفص النسائي,يلَّتُ نا أبو أمحد اخل, نا أيب,)٣(اَّ بن زكريَاىفَعُج املَرَ أنا القايض أبو الف,احلسني

 : قالِّيِدَ عن اهليثم بن ع,حدثني حممد بن عمرو
 , لهْئتِّيُ قد هَعِ إىل مصان−  أخوهُمةَلْسَ مُهَومع − امللك ِ بن عبدُخرج هشام

 , والبرصةِ الكوفةِ وأهل, واملدينةَ مكةِ أهلُ هبا وفودِ إليهَاىفَوَ وت,تْبَّ النِينت بألوانُوز
 , له من األهنارَّقُ عىل ما ش)٤(عةِلَّطُ م,فةِرشُ مَسط له يف جمالسُلوا عليه وقد بَخَ فد:قال
 : فقالوا?عِانَصَ أفيكم مثل هذه امل, يا أهل مكة: فقال,ر األشجارة بالزيتون وسائَّحفُامل
 أفيكم مثل هذه : املدينة فقالِ إىل أهلَ ثم التفت.)٥(لَستقبُ اهللا املَ بيتفينا َّ أنَ غري,ال

َربَ فينا قَّ أنَ غري, ال: فقالوا?عِاملصان  : فقالِ الكوفةِ إىل أهلَ ثم التفت.ل َرسُنا املِّ نبيْ

                                           
 ., واملثبت من املؤتلف واملختلف واخلرب السابق»معرض«: يف النسخ الثالث) ١(

 .مىض رشح معناها يف اخلرب السابق) ٢(

 .٢/٤٣ اجلليس الصالح الكايف للمعاىف بن زكريا يف املجلس الثامن والعرشون ) ٣(

 .»مطلة«: يف اجلليس) ٤(

 .وابتدأ بأهل املدينة» اجلليس«سقط من كتاب » إلخ... يا أهل مكة « قوله) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نـخار هـشام بـافت[

عبد امللـك بمملكتـه
ىل سـائر األقطـارـع

ورد خالد بـن صـفوان
]عليه وإعجابه بفصاحته

 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٤٧

 ثم .لَزْنُ اهللا تعاىل املِ كتابَ فينا تالوةَّ أنَ غري, ال: فقالوا: قال?عِ مثل هذه املصانأفيكم
 َوانْفَ بن صُ فقام إليه خالد: قال? أفيكم مثل هذه املصانع: فقالِ البرصةِ إىل أهلَالتفت
 ٌ له لسانْنَ ولو كان م,همِوا عىل أنفسُّ قد أقرِ هؤالءَّنإ , املؤمننيَ اهللا أمريَحَ أصل:فقال
 ُفِصَ أ,ْعمَ ن: قال? ما قالواُ غريَكِك يف بلدَ أفعند: فقال له هشام. عنهمَ ألجابٌوبيان

 ,اناَصِقانغدو َ ي: فقال.ِ هات: فقال]ب/٣١٧[. ك فتقيسهاَ بالدُبالدي وقد رأيت
ا ً ساجِاس النُرَ أكثُ ونحن.يمِلَّ والظِ هذا بالظبيُيءوجي ,)١(مْيِّوط والشُّبَّ هذا بالشُيءفيج

ْا مهًنْوَذْرِ وب,اجاَنْغِ مًيدةِرَ وخ,يباجاِا ودزَ وخ,وعاجا ا ًدْنَ قِ الناسُرَ أكثُ ونحن,جاَالِ
 ;ًةَّهم رسيُدَ وأبع,ًةَّيِّرُ وأكثرهم ذ,ًةَّيِرْحَ وأريفهم ب,ًةَّيِّرَ بِ الناسُعَ أوسُ ونحن,)٢(داْقَون
 .بَصَ قُهُطَ وأوس,بَنِه عُوآخر ,بَطُله رَّ أو,بَجَنا عُ وهنر,بَهَنا ذُبيوت

 َلُ حتى يدخ,ناِشُرُ عىل فٌ ونحن نيام,ابَبُ وله عُلِقبُ يَ املاءَّب فإنَنا العجُا هنرَّفأم
 ُسَافَنُ ال ن,ناِشُرُ عىل فٌ نيامُ ونحن,ناَغ منه حاجتُ فنبل,هاَعلو متنَ وي,هاَ نبتُلِ فيغس,ناَأرض

 .انا عنهَنِنا وغِّيِ رَا عندَّ ويذهب عن,نا إليهِ حاجتَ يأتينا عند,ةَّلِذِع منه لَمنُ وال ن,ةَّلِفيه من ق
 كهذا يف ,هِ فذاك يف أوان,)٣(هِكَرْأَكم يف مَ عندِ كالزيتون,هِنا يف منابتَ عندُلْخَّالن

نفلق عن َ ثم ي,اًا وأوساطًظامِ ع,اً خيرج أسفاط;هِ كهذا يف أغصان,هِ ذاك يف أفنان,هِانَّبإ
 يف ً عسالُ ثم يصري, وأمحرَصري أصفرَ ثم ي, األخرضِدَجْرَبَّظومة بالزْنَ م,ةَّضِ الفِبانْضُق
ا ُهبَرْقَ ال ي,ابَرِ ودوهنا احل,ابَذُ حوهلا امل,اءَ وال إنٍةَبْرِ ليست بق,ءاَّحَمن س )٤(ٍةَّنَش
امت ِ املطع,لْحَحات بالفَّ امللق,لْحَ يف الوِ من الراسخات, مرفوعة عن الرتاب,ابَبُّالذ

 نأخذه يف , والشهورَا يف السننيًجْرَ لنا عليهم خَّنا الذهب فإنُا بيوتَّوأم. لْحَيف امل
                                           

ُالشبوط) ١( ُّ ّ لني امللمس,ْ صغري الرأس,طَ الوسُ عريض,بَيق الذنِقَ د, من السمكٌ رضب:َّ َ َّ ُ َ .
 ).ش ب ط, ش ي م(انظر لسان العرب .  لعله األسود منه:قلت.  السمك نوع من:ِّوالشيم

َالقند والقند )٢( ُْ َْ ُة والقنديدَ ُْ ٌ عسل قصب السكر إذا مجد, معرب:ِ َ ََّ ُ ُّ ََ ِّ ُ َِ َّ ِ َ ليس اجل«ويف ). ق ن د( القاموس .ُ
 .»فيدا«: »الصالح

َ واملأرك.»منازله«: يف اجلليس الصالح ) ٣( ْ َأرك باملكان يأرك أروكا وأرك : اسم مكان من قوهلم: َ ًَ ُ َ ِ
َاألوارك ِاإلبلو. ُيأرك, إذا أقام به ْاحلمض يف املقيامت :َ  ).أ رك(انظر اللسان . َ

ُالشن والشنة )٤( َّ َّ ْ اخللق من كل آنية صنعت من جلد:َُّّ َ ُ َِ ُ ٌ ومجعها شنان,َ َ  ).ش ن ن(اللسان . ِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٤٨ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 .هِضاتْرَه يف مُقِنفُ ون,هِدفع اهللا عنه آفاتَ وي,هِأوقات
نافسوا ُ ومل ت,سبقوا إليهُ ومل ت?وانْفَ صَ لكم هذا يا بنٰىَّ وأن: فقال هشام:قال

 فمثلنا فيه , السامءُّبَ ره عن لنافعد في,ره لألبناءُعمَ ون,اآلباء عن ُناهْثِرَ و: فقال.)١(عليه
 :َاءَرْغَكام قال أوس بن م

 ينـــاِلَّ أوَ أوائـــلُثنـــاهِرَو اَّ فإنـٍ خـريْنِفمهام كان م
 اـينـِنَنـا بْتِ مْ إنِعن اآلباء نـاْثِرَ كام وُثوهِّرَوُ مُونحن

 .اً وبيانًامْلِا وعً لسانَوتيتُ لقد أ!وانْفَ صَك يابنُّرَ د هللاِ: فقال له هشام:قال
 . عىل أصحابهُهَمَّ وقد,هَ جائزتَنَ وأحسُهَمَفأكر

 بن ُأَشَ أنا ر: قاال,ًيع املقرئ قراءةَبُش سْحَ وأبو الو,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 ,اينَاغَّ نا أبو منصور الص, حدثني أيب,اريَبْنَ أنا أبو بكر بن األ, أنا أبو مسلم حممد بن أمحد,)٢(يفِظَن

 , عن احلسن, عن سفيان بن حسني, نا يزيد,بيدُنا أبو ع
ُّقد جعل ربك حتتك رسيا  :َّ وجلَّيف قوله عز َ َِ َ َِ َِ ْْ َ َ َ]كان واهللا رس: فقال]٢٤: مريم ِ  .ايَ

 َلَوْدَي اجلِّسمُب تَ إن العر, يا أبا سعيد:وانْفَ فقال له خالد بن ص.يعني عيسى 
ِلرسا  .تْقَ صد: فقال.ّيَّ

ش ْحَ وأبو الو, بن إبراهيمُّ وأنبأنيه أبو القاسم عيل,)٣(يفِظَ نِ بنِأَشَ أيب احلسن رِّ بخطُقرأت
 نا أبو بكر حممد ,ت البغداديْخُيبِ أنا أبو الفتح إبراهيم بن عيل بن إبراهيم بن س,م عنهَّلَسُبيع بن املُس
 : قالّ نا األصمعي,ءناْيَ نا أبو الع,ويلُّبن حييى الصا

عو ْدَ كيف ن: فقال الناس,يكَدُا من أيب فًمِزَنهُيد مِسَ بن عبد اهللا بن أُميةُم أِدَق
 هللا ُ واحلمد,كِدومُ يف قُا األمريُّك اهللا لك أهيَ بار:وان فقالْفَ فقام خالد بن ص?مِزَنهُمـِل

م اهللا ِلَ فع,كَدْهَ جِةَدا للشهَتْضَّ فقد تعر, لك عليناْرُ ومل ينظ, لنا عليكَالذي نظر
                                           

 .»ومل تغلبوا عليه«: يف اجلليس ) ١(
يف كتاب له مفقود, هذا )  هـ٤٤٤ت (هو أبواحلسن رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئ ) ٢(

 .٢٠٣٩, ٣/٢٠٣٨ظر موارد ابن عساكر ان. إسناده

 .ًيف كتابه املذكور آنفا يف احلاشية السابقة) ٣(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ــن[ ــة م ــسريه آلي تف
 ]القرآن

 
 
 
 
كان ال يتعـذر عليـه[

 ]القول يف أي يشء
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٤٩

ِ اهللا ما حتَ عندَ ولك,نا بك عليكَرَثآ ف,نا إليكَحاجت ر عليه َّعذَتَ أنه ال يُم الناسِلَ فع.ّبُ
 .ءم يف يشَّأن يتكل

 أنا أبو القاسم منصور بن , عن أيب عبد اهللا حممد بن فتوح,)١(يسَامَلَّحدثني أبو بكر الس
 عن أيب العباس عبد اهللا بن عبيد اهللا ,بد اهللا حممد بن عبيد اهللا أنا الرشيف أبو ع,النعامن بمرص

ِّربُ قال حممد بن يزيد امل: أنا عيل بن سليامن األخفش قال,بريْوَنَّ عن أيب بكر الص,الصفري  حدثني ,دَ
 :قال خالد بن صفوان:  عن أبيه قال,ابن عائشة

  ولكن,جَدْخُ املِّيِوَرَ بالقوال, )٢( املغرفِّيِوَدَ بالبْ الكالم ما مل يكنُنَأحس
ُ ما رش]أ/٣١٨[  ِ يف آذانَنُسَ وح, القائلنيِ عىل أفواهَّذَ ول,انيهَ معْتَفُرَ وظ,انيهَبَ مْتَفَ

َ الرسِتنيهْقَ وت,اةَوُّه الرُنِجَ حتت, السننيِّا عىل ممرًنْسُ حَ وازداد,السامعني  .اةَّ
 :ل عليهَخَ دٍوالِوان لْفَوقال خالد بن ص: دِّوقال املرب

 حتى ,كِلْدَ وعكِتَالِك وصِ وجملسَكِظرَ من نِهِطْسِ بقالُ كَ فأعطيتَمتِدَق
 .دَ أحْنِ مَ لستَكَّ وكأن,دَحَ أِّك من كلَّكأن

 أنا أبو , بن احلسني أنا أبو عيل حممد, اإلسنادَّ عيلَأَا وقرًنْ وإذًاولةَنُ مُّميَلُّ السِّزِأخربنا أبو الع
ٰاىفَعُج املَرَالف  حدثني أبو , نا عبد اهللا بن أيب سعد, أنا أمحد بن العباس العسكري,)٣(ا القايضَّ بن زكريَ

 : قالّيِدَ بن عُ نا اهليثم,جعفر حممد بن إبراهيم بن يعقوب بن داود
َ فحرض, ومنازعة الرجال,رَمَّبه السِعجُكان أبو العباس ي ره َمَ يف سٍ ليلةَ ذاتُهَ

ْإبراهيم بن خم  وخالد بن , وهم أخواله, من بني احلارث بن كعبٌ وناس,ّيِدْنِمة الكَرَ
َرضُ وتذاكروا م, فخاضوا يف احلديث,صفوان بن إبراهيم التميمي  فقال , واليمنَ

 ُ هلمْتَ وكان, الدنياُ هلمْتَ الذين دانُبَ العرُ اليمن همَّنإ , يا أمري املؤمنني:إبراهيم

                                           
َهو أبو بكر حييى بن إبراهيم السلاميس, من شيوخ ابن عساكر الذين أسند روايات عنهم, منها ) ١( ََّ

. ٢٢٥٨, ٣/٢٢٥٧انظر موارد ابن عساكر . ما أسنده السلاميس عن حممد بن فتوح احلميدي
 .١٢/٢٩٧ يف أنساب األرشاف للبالذري واخلرب

 .»املغرب«: بالقاف, لكنها بنقطة واحدة, ولعل الصواب) د(وتقرأ يف ) ب, س(كذا يف ) ٢(

 .٣/٤٢ اجلليس الصالح الكايف ) ٣(

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــسن[ ـــفه ألح وص
 ]الكالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
منــاظرة بينــه وبــني[

 ]إبراهيم بن خمرمة



٥٥٠ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 منهم ;رِ عن آخًالَّأو]و[ ,رِا عن كابًرِلك كابذثوا ِرَ و,اًا أربابًلوكُ ومل يزالوا م,َٰرُالق
 ومنهم ,رْبَّ الدُهَ حلمْتَ ومنهم من مح,عةِابَبَّ والت,اتَّيِ والقابوس,اتَّريِذْنُ وامل,اتَّامنيْعُّالن
 ومنهم الذي كان , الذئبُمِّكلُ ومنهم م,شْرَ ملوته العَّ اهتزِنَ ومنهم م,يل املالئكةِسَغ

 أو ,عئ راٍسَ فرْنِ م;بَنسُ وإليهم يَّ إالٌرَطَه خ لٌء وليس يش,اًبْصَ غٍفينةَ سَّ كلُيأخذ
 ْ وإن,اْوَعطَئلوا أُ سْ إن,نونةْكَ مٍةَّرُ أو د,ونةُصَ مٍةَّلُ أو ح,ينةِصَ حٍعْرِ أو د, قاطعٍسيف

 ُبَ العرُ هم,رِفاخُم مُ وال يناهل,رِكاثُغهم مُلْبَ ال ي,اْوَرَ قٌ هبم ضيفَلَ نزْ وإن,اْوَيموا أبِس
 .بةِّاملتعر همُبة وغريِالعار

 ? يا خالدُ ما تقول: ثم قال. بقولكٰرىضَ يَّ التميميُّ ما أظن:قال أبو العباس
 ْمَّ فتكلَ لكُذنتَ قد أ: قال.ُمتَّة تكلَدِجْوَني من املَنتَّمَ يل يف الكالم وأَنتِذَ أْ إن:قال
 ,ق بغري صوابَ ونط, علمِ بغريُمِّ املتقحَ املؤمننيَ أخطأ يا أمري: فقال.اً أحدْبَ هتَوال

 ٌةَّجُ وال ح, صحيحةٌ وال لغة,يحةِصَ فٌنُ هلم ألسْتَ ليسُ والقومَ ما قالُفكيف يكون
 ,لواِكُنا أِ جاروا عن قصدْ إن:ْنيَا عىل منزلتَّ وهم من,ةَّنُ وال جاءت هبا س,نزل هبا كتاب

 ذلك مما سنأيت ِ وغري,اتَّريِذْنُ واملِاتَّعامنيُّ علينا بالنَفخرونَ ي,تلواُنا قَكمُ جازوا حْوإن
ة َّنِ علينا امل وهللاِ, حممد عليه السالم, الكرامِ وأكرم, األنامِ ونفخر عليهم بخري,عليه

 ُا اخلليفةَّ ومن,ٰ املصطفىُّا النبيَّ فمن,مواِكرُ وله أ,واُّزَ فبه ع,هَ لقد كانوا أتباع,وعليهم
يم ِطَ واحلُكنُّ والر,َربْنِ واملُ واملقامُمَمزَ وز,رَعْشَ واملُ املعمورُنا البيت ول,ٰىضَرتُامل

 وليس ,ك من املفاخرَدرُ وال ي,رِ من املآثٰ ما ال خيفىَ معُ والبطحاءُابةَجِ واحل,رِواملشاع
 ُدَأس و,)١(َٰىضِّ والر, والفاروقُيقِّ ومنا الصد, قائلُنا قولَ فضلُ وال يبلغ,ل بنا عادلِعدَي

رفوا الدين وأتاهم اليقني فمن َ وبنا ع, اهللاُ وسيف,ْنيَ وذو اجلناح, الشهداءُاهللا سيد
ْنا زامحَزامح  .ناهْمَلَطْ ومن عادانا اص,ناهَ

 : قال?ْنيَ العُ فام اسم: قال. نعم: قال?كِ قومِ بلغةَ أنتٌمـِ أعال: فقالَثم التفت

                                           
 . ))الويص((: يف اجلليس الصالح) ١(

 
 
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٥١

 .ةَارَّنِّ الص: قال?نُذُ األُ فام اسم: قال.)١(َـزمْبِمـل ا: قال?ّنِّ السُ فام اسم: قال.ةَمْجَاحل
 ُ فام اسم: قال.ّبُّ الز: قال?يةْحِّ اللُ فام اسم: قال.رِاتَ الشن: قال? األصابعُ فام اسم:قال

 َّ فإن: قال. نعم: قال? اهللاِ بكتابَ أنتٌ أفمؤمن: فقال له: قال.)٢(عَتُ الك: قال?الذئب
َّإنا :اهللا تعاىل يقول ْ أنزلناه قرآِ ُ ُ َ ْ َ ْ َنا عربيا لعلكم تعقلونَ ُ َّ َِ ْ ََ ًْ َُ ِ َ]وقال.]٢/يوسف :  ٍّبلسان عريب ِ َ ََ ٍ ِ ِ

ٍمبني ِ ُ]وقال .]١٩٥/الشعراء ِوما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ِ ِْ ْ ََ ِ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َّ ِْ ٍ َ َ]بَ العرُ فنحن.]٤/إبراهيم, 
ِوالعني بالعني : قالَّ وجلَّ عز اهللاََّ أنَ أمل تر;لَنا نزِ بلسانُوالقرآن ْ َْ َ َْ ِْ َ]ومل يقل .]٤٥/املائدة 

ِّوالسن بالسن : وقال.ةَمْجَة باحلَمْجَاحل ِِّ َّ َ]ُبزمِامل :ومل يقل .]٤٥/املائدة َ َبزمِ باملْ َّجل  [ وقال.)٣(ْ
ُاألَو :)٤(]ُاسمه ُاألِ ب]ب/٣١٨ب[ ُنُذْ  : وقال.ارةَّنِّ بالصُارةَّنِّ الص: ومل يقل.]٤٥/املائدة[ِنُذْ
ْجي ِاهنَ آذِ يفْمُهَعِابَصَ أَونُلَعَ ْال تأخذ  : وقال.اراهتمَّنِ يف صْمُهَرِاتَنَ ش: ومل يقل.]١٩/البقرة[ْمِ ُ ْ َ َ

ِبلحيتي وال برأيس ِْ َ ِ َِ َ َ ْ ِ]وقال.ِّيبُزِ بْذُ ال تأخ: ومل يقل.]٩٤/طه : ُفأكله الذئب ُْ َِّ ََ َ]ومل .]١٧/يوسف 
 ْ وإن,َهرتُ قَّ هبنَ أقررتَ أنتْ إن, أسألك عن أربع: ثم قال .)٥(عَتُ الكُلهَكَ أ:يقل
 : قال. منكم: قال?ا أو منكمَّ الرسول من: قال?ّ وما هن: قال.فرتَ كَّنَهتْحدَج

 . لكم: قال? لنا أو لكمُ احلرامُ فالبيت: قال. عليكم: قال?ل علينا أو عليكمَ نزُفالقرآن
 . فام كان بعد هذه األربع فلكم: قال خالد. فيكم:ل قا? فينا أو فيكمُ فاخلالفة:قال

 أنا أبو عيل احلسن بن عمر بن ,اميـَّمَأخربنا أبو القاسم إسامعيل بن عيل بن احلسني احل

                                           
يف, واملثبت من , وكله تصح»امليزم«: , ويف اجلليس»املبدن«): س(, ويف »امليدن«): ب, د(يف ) ١(

َ كمنربمَزْبِامل منه , وّضَ العُةَّدِش: ُمْزَبال, ) زمب( وتاج العروس لسان العرب ْ ِ  ِ أهلِ بلغةّنِالس: َ
ً وهو شدة العض أيضا,ْزمَّنمن ال» َزمْنِاملَزم وَّنال«: ويقال فيه. نَاليم ِّ قال صاحب القاموس . ّ

 ). زمن(ر التاج َّوالصواب يف الكل بالباء املوحدة, انظ: وشارحه

: وفيه) ك ت ع(بالنون, واملثبت من اجلليس الصالح, واللسان » الكنع«: يف النسخ الثالث) ٢(
َالكتع  .الذئب بلغة أهل اليمن: ُ

َّوهو تصحيف كام تقدم يف احلاشية . »املبدن باملبد«): س(, ويف »امليدن بامليدن«): ب, د(يف ) ٣(
 .السابقة

 .كتاب اجلليس الصالحما بني احلارصتني من ) ٤(

 ).٢ (ح, انظر »الكنع«: يف النسخ الثالث) ٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٥٢ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

ق أمحد بن حممد بن ْوَ نا أبو ر,ادَّ أنا أبو احلسن عيل بن القاسم بن احلسن النج,احلسن بن يونس
 : قالّيِّملكيب اِبَ اهللا بن شُ نا عبد,)١(بكر

 ُقبلَ وي,يلَلَر زِغفَ الذي ي: قال? إليكُّك أحبِ إخوانُّ أي:قيل خلالد بن صفوان
 .يلَلَ خُّدُسَ وي,يلَلِع

 حدثني , أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق,)٣( أنا أبو بكر البيهقي)٢(أخربنا أبو القاسم املستميل
 : قالّيِصمعَ نا األ,ايشَقَّربة الَالِ نا أبو ق,ويلُّ نا الص,حممد بن حممد األديب

َ سد خْنَم:  إليك? قالُّ أحبِ اإلخوانُّأي(*: قيل خلالد بن صفوان  َفرَيل, وغَلَّ
 .يـِلَلِل عِبَيل, وقَلَز

ّيد, أنا جدي, أنا أبو ِدَأخربنا أبو احلسن عيل بن أمحد بن منصور, أنا أبو احلسن بن أيب احل
 :تاين, نا األصمعي قالْسِجِّيل, نا أبو حاتم السْيَ األديم بن مه, نا إبراهي)٤(رْبَحممد بن ز

 ُّسدَ قال الذي يا? عليك حقُبوجَأ كِ إخوانُّأي: )٥(*)قيل خلالد بن صفوان
 .يلَلِ عُلَبْقَ وي,يلَلَ زُرِغفَ وي,يلَلَخ

 : قال نا األصمعي, أنا أمحد بن معاوية, نا عبد اهللا بن عمرو بن أيب سعد,)٦(رْبَ وأنا ابن ز:قال
 ْنَ مُّ وليس كل, ثوابهَّ من املعروف إالَ أحسنٌء ليس يش:قال خالد بن صفوان

                                           
َّهو أبو روق أمحد بن حممد بن بكر اهلزاين البرصي ) ١( ِ ْ ْيف كتابه فوائد أيب روق, وهو )  هـ٣٣٢ت (َ َ

 .٢/٩٦٦انظر موارد ابن عساكر . مفقود, وهذا إسناده

 .بن املستميل): س(يف  ) ٢(
 ).٨٣٨٠( رقم ٦/٣٣٠يف شعب اإليامن ) ٣(

يف )  هـ٣٢٩ت (هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي   )٤(
, وهو من انتقاء ))املنتقى((كتابه أخبار األصمعي, وهو مفقود, وهذا إسناده, وقد وصل إلينا منه 

انظر . اخلرب فيام طبع منهومل أجد )  هـ٦٤٣ت(احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس 
 .من هذا اجلزء) ٣( ح ٥٤ما سبق ص

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٥(

 ).٧٤( رقم ١٤٧, ١٤٦  للمقديس واخلرب يف املنتقى منه,ً آنفايف أخبار األصمعي, كام أملحت) ٦(

 
 
من أقواله يف فوائـد[

 ]عند أيب روق
 
 
وعنــد البيهقــي يف[

 ]شعب اإليامن
 
 
 
 ابــن زبـــر يفوعنـد[

 ]أخبار األصمعي
 

 
من أقواله يف ثـواب[

 ]املعروف
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٥٣

 فإذا ,ن له فيهَؤذُ يٌةَّيِ له فيه نُ يكونْنَ مُّ وليس كل,ةَّيِ له فيه نُه يكونَ أن يصنعُهَمكنَأ
 . السعادةِتَّمـَن فقد تْ واإلذُكانْ واإلمُةَّ النيِتَاجتمع

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن إسامعيل,يفِظَ بن نُأَشَ أنا ر, بن إبراهيمأخربنا أبو القاسم عيل
 : عن األصمعي قال, نا أبو نرص,يبْرَ نا إبراهيم احل,)١(مروان

 ُرِغفَ وي,يلَلَ خُّدُسَ الذي ي: قال? إليكُّحبَ أِ اإلخوانُّ أي:قيل خلالد بن صفوان
 .يلَلِ عُلَقبَ وي,يلَلَز

 : نا األصمعي قال,اديَيِّ نا الز,ن إسحاق ونا إبراهيم ب:)٢(قال
 يف ًيلةِلَ ذ,هاِ يف قومًها عزيزةْجَّيتزوْلَ فًج امرأةَّ تزوْنَ م:قال خالد بن صفوان

 .هاِ عىل زوجٌةَنِّتحنُ م,هاِ جارْنِ مٌانَصَ ح,ها الفقرـَّذلَ وأ,ٰىَنِا الغَهبَّدَ أ,هاِنفس
ثم أخربين أبو القاسم حممود بن أمحد بن  ,)٣(طرزمد املحم أبو سعد حممد بن حممد بن َّكتب إيل

ِربَتِاحلسن ب  , أنا أبو احلسن عيل بن عبد اهللا بن حممد, أنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن حممد الفقيه, عنهَيزْ
 : قالّيِّيب املكِبَ نا عبد اهللا بن ش,جَرَ أنا العباس بن الف,نا أمحد بن حممد بن بكر

 ُلَقبَ وي,يلَلَر زِغفَ الذي ي: قال? إليكُّ أحبَكِ إخوانُّ أي:قيل خلالد بن صفوان
 .يلَلَ خُّدُسَيل ويَلِع

 ْ وإن,كَ زانُهَ إذا صاحبتْنَ مِ عليك بصحبة: فقالُهَ ولدٌ حكيمَٰىصْوَ وأ:قال
 .كَ صانُهَ خدمتْ وإن,كَ أعانِ بهَ استعنتِ وإن,كَ إليه مانَاحتجت

 ُ والصديق,بَ عند الغضُليمَ احل: مواضعِثة يف ثالَّفون إالَعرُ ال يٌ وثالثة:قال
 . والشجاع عند اللقاء, النائبةَعند

 واحلسن بن عيل بن ,ةَمِسلُ أنا أبو عيل حممد بن حممد بن امل,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 : قالوا,فَّد العالْهَ وعبد الواحد بن حممد بن ف,اَّنَالب

                                           
 ).٣٢٩٤( رقم ٧/٣٥٣يف كتابه املجالسة وجواهر العلم ) ١(

 ).٣٢٧٩( رقم ٧/٣٤٦اإلسناد السابق يف كتابه املجالسة يعني أمحد بن مروان يف ) ٢(

اقتبس منه املؤلف )  هـ٥٠٣ت (ِّهو أبو سعد بن أيب عبد اهللا الفقيه املعروف بابن سنده املطرز ) ٣(
 .٣/٢٢٢١انظر موارد ابن عساكر .  بعض النصوص عن أيب القاسم احلداديًإجازة وسامعا

 
 
 
 
 
ومــــن أقوالــــه يف[

اإلخــوان عنــد ابـــن
 ]ةمروان يف املجالس

 

ـــة[ ـــه يف الزوج قول
 ]الصاحلة

 
 
 
 

قولــه يف اإلخــوان[
 ]من طريق آخر

 



٥٥٤ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 ,)١(أنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أيب هاشم املقرئ ,أنا أبو احلسن عيل بن أمحد املقرئ
 : قالّميَذْحَ نا الوليد بن هشام الق,دَّالَ حدثني حممد بن خ,يع بن خلفِكَنا و

 ُهَا ما عندً خالدَفِّعرُ يْ أنَ فأراد, مع أبيهٌم وفيه رجلَّوان احلامْفَدخل خالد بن ص
 ,وانْفَ يا أبا ص: فقالٍ إىل خالدَ ثم التفت.رجالك بيداك وْأَ ابد,ّنيُ يا ب: فقالِمن البيان
 .ّ قطً له أهال اهللاَُقَ ما خلٌ هذا كالم: قال.هُ أهلَ قد ذهبٌهذا كالم

 وأبو الوحش , وأنبأنيه أبو القاسم عيل بن إبراهيم,)٢(يفِظَ نِ بنِأَشَ أيب احلسن رِّ بخطُقرأت
 نا أبو حاتم ,ويلُّ نا حممد بن حييى الص]أ/٣١٩[ غدادي أنا إبراهيم بن عيل بن إبراهيم الب,ئ عنهِقرُامل

 :ي قالِّدَ نا ج, حدثني أيب,سليامن بن أمحد املادرائي
م عليه َّ سلْ إذ,اًنْبُا وجًبزُ خُكان خالد بن صفوان بن األهتم التميمي يأكل

ْ فإنه مح,بنُبز واجلُ إىل هذا اخلَّمُلَ ه: له فقالٌّأعرايب ْ من محٌضَ سيغ ُوهو ي , العربضَ
 , منهاماًيئ شِبقُ فلم ي, األعرايبَّ فانحط.الرشبةيب عليه ِطَت و,ةَوْهَّ الشُقِتْفَ وي,ةَمْقُّالل

 : قال خالد.ءنا منهام يشَ ما بقي عند: فقالت.اًبنُا وجًبزُ زيدينا خ, يا جارية:فقال خالد
 ,ّنِّ يف السُحَيقدَه لُه ما علمت إن واهللاِ,هَنتوؤَفانا مَ وك,هَتَّعرَا مَّ هللا الذي رصف عنُاحلمد
 ُّطَ قُ ما رأيت واهللاِ: فقال األعرايب.جَ يف املخرُ ويعرس,بو يف املعدةْرَ وي,قْلَن احلِّشُوخي
 . من هذاَ أقربٍّمَ ذْنِ مٍحْدَ مَبْرُق

 أنا أمحد بن , أنا احلسن بن إسامعيل,يفِظَأ بن نَشَ أنا ر,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 :م قالَّالَ نا حممد بن س, نا حممد بن داود,)٣(مروان

 ?ذاٰ هَ كيف تقولني: فقال خالد!ميلَجـَك لَّ إن:قالت امرأة خلالد بن صفوان
 ُا رداؤهَّ وأم,ولُّ اجلامل فالطُا عمودَّ فأم;هُسُنْرُ وال بُداؤهِ وال ر, اجلاملُمودَ عَّ ما يففواهللاِ

 .ٌوْلُحـَك لَّ قويل إنْ ولكن,ريِصَ قُمَ آدُ وأنا أصلع;رَعَّ الشُه فسوادُنسْرُ وأما ب,فالبياض

                                           
, وهذا »أخبار النحويني« واخلرب يف كتابه ) هـ٢٤٩ت  (١٦/٢١ترمجته يف سري أعالم النبالء ) ١(

 وليس الكتاب بني ) هـ١٤١٠دار الصحابة, طنطا (إسناده, طبع بتحقيق جمدي فتحي السيد 
 .٣١٨ /١ ابن عساكر  موارد انظر.يدي

 .٣/١٢٣٥ واخلرب ساقه ياقوت يف معجم األدباء ).٣(و) ٢( ح ٥٤٨انظر ص) ٢(

 ).٣١٢٦( رقم ٧/٢١٦وجواهر العلم يف كتابه املجالسة ) ٣(

 
 
رده عــــىل رجــــل[

ـــه يف ـــح أمام تفاص
 ]محام

 
 
 
 

مدحه للجبن وذمـه[
 ]يف جملس واحد

 
 
 
 
 
 
ــن[ ــامل ع ــه اجل نفي

 ]شكله
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٥٥

 أنا أبو حممد بن ,ي أبو بكرِّدَ أنا ج,يدِدَ نا أبو احلسن بن أيب احل,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق
 :)٢(انة قالَوَن ع ع,ّ نا األصمعي,ينِ املازَ نا أبو عثامن,ّريَقْنِ نا حممد بن سليامن بن داود امل,)١(رْبَز

با من ُرَ فلام ق,ةَدْرُ خالد بن صفوان إىل البرصة مع بالل بن أيب بَانحدر
  واهللاَِدتِ ك, أوه: فقال خالد.ّرييَمُّكابة النُ عْلِ استقب: خلالدٌ قال بالل)٣(يحةِطَالب

 ً رجاليل َ ذكرت,اء البحرَثُغ و,ر البرصةَكَ وعِيحةِطَ البِجامآنا من ْوَنَتصدع قلبي حني د
 .امةَجِ احلَة وساعةَمَخُّب التُعقَ ي, البحرِ بامء)٤(جَارَيب اإلُ عىل قلبي من رشُلَهو أثق

 : قالَانةَوَ عن عُّ ونا األصمعي:قال
َ جمٍرْوَ فنظر إىل ث,ةَدْرُ عىل بالل بن أيب بُّرييَمُّكابة النُدخل ع  الدار ِل يف جانبَّلُ

 .ةَقَّشقُ مُهَ حوافرَّال أن لو!لْغَ هذا البَهَرْفَ ما أ:فقال
 نا , أنا عبد الوهاب بن جعفر, العزيز بن أمحدُ نا عبد,ًأخربنا أبو حممد بن األكفاين قراءة

 نا أبو ,عيبُ نا أبو ش,ّقيِافَّ أيب شيخ حممد بن أمحد الرُ نا ابن,القايض أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا
 :اك قالَّ نا الضح,زيد

 ُ فاحتجب األعمش,وا بالكوفةُّرَبرية مُلبرصة إىل ابن ه أهل اُملا خرج وفد
 . يا أعمش, يا أعمش:هِا عىل بابْوَ فناد.خرجهُ أنا أ: فقال خالد بن صفوان,منهم

َإن الذين  :َّ وجلَّ عز أنا من الذين قال اهللاُ. خالد: فقال? هذاْنَ م:ا فقالًبَضْغُفخرج م ِ َّ َّ ِ
ُينادونك من وراء احلج َ ْ ُ ُُ َْ ِ ِ َ َ َرات أكثرهم ال يعقلونَ َُ َِ ِْ َ ْ ُ َُ ْ َ]س َلَ جُ األعمشُفهَ فلام عر.]٤/احلجرات

 . فأطالمهَمع
 ,انَهْبَ حممد بن سعيد بن إبراهيم بن نأنبأنا أبو عيل

                                           
يف )  هـ٣٢٩ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي )١(

 وأورد اخلرب احلرصي يف كتابه مجع .من هذا اجلزء) ٣( ح ٥٤ صكتابه أخبار األصمعي, انظر
 .٣٠, ٢٩ اجلواهر

 .ي هلاوال داع) د, س, ب(تكررت اللفظة يف  ) ٢(
 .١/٤٥٠ معجم البلدانانظر . وهي أرض واسعة بني واسط والبرصة )٣(

ُإيارج )٤( َ ُ إيارجةمجع: ِ َ َ ِ بالكرس وفتح الراء−  ِ ٌ معجون مسهل:− َّ ِ ْ ُ ٌَ  ).ي رج (القاموس. ْ

 
 
ــــه[ وصــــف حالت

ــر ــد ذك ــسية عن النف
 ]رجل ثقيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

احتجاب األعمـش[
عن قوم فـيهم خالـد
 ]فأخرجه هلم بدهائه

 



٥٥٦ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 , أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن, ثم أخربنا أبو القاسم بن السمرقنديح
و احلسن حممد بن إسحاق بن  وأب, أنا أبو طاهر, وحدثنا أبو الفضل حممد بن نارصح
 أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن مقسم ,أنا أبو عيل بن شاذان :هان قالواْبَ وأبو عيل بن ن,إبراهيم
 : نا أبو العباس أمحد بن حييى قال,املقرئ

 , وهو عىل محارُ السامءُمْهتَذَ فأخ, لهٌه أصحابَا ومعً يومَوانْفَركب خالد بن ص
ا ًنْوَذْرِ ركب بُ فلام كان الغد,هَ فساروا مع?مْوَ القُ أمريَةَّ الدابَوفُطَ قَّ أنْمُ أما علمت:فقال
ْمه ك ُ ما كان هذا كالم, يا أبا صفوان: فقالوا,)٢(هَنْوَذْرِع بَّفَ فر, السامءُمْهتَفأخذ, )١(اًجَالِ

 . غالينا باهلامليجَمِ فل:ال ق.باألمس
 وحممد بن أمحد بن عيل أبو بكر ,هبن شكروي أنا أبو منصور ,البغداديأخربنا أبو سعد بن 

 أنا , نا عبد اهللا بن أيب سعد,يل أبو عبد اهللاِامَحَ نا امل,)٣( أنا إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد: قاال,السمسار
 :اء قالَرْغَ أنا عبد الرمحن بن م, نا حممد بن محيد, نا حممد بن سعيد الرازي,احلسن بن عيل بن منصور

 :بة يقولْيَ بن شيبِبَ شُسمعت
 عن َ أين أنت, يا أبا صفوان: لهُ فقلت, لهٍ عىل محارَ بن صفوانُني خالدَيِقَل

 فأين أنت عن : قلت.بِ وال هارٍ بطالبُ ولست,بَ واهلرِ تلك للطلب: قال?امليجَاهل
َالرب  : قلت.عِرسُ وال مٍّذِغُ بمُ ولست]ب/٣١٩[ ,عنيِرسُ املَينِّذِغُ تلك للم: قال?ينِاذَ

 .لُزُل وال نَقَ بصاحب ثُ ولست, واألثقال)٤(ِ تلك لألنزال: قال?غالِ عن البَفأين أنت
 عليه إذا ُ وأزور,اً وأقرب تقريب,اًيبِبَ عليه دُّبِدَ أ: قال?ك هذاِ فام تصنع بحامر:قلت
 .اًيبِبَ حُشئت

 : قاال, العطار وأبو منصور بن,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
                                           

َاهلمالج من الرب )١( َ ُْ ِ اهلامليجُ واحد:اذينِ َ ومشيها اهلملجة,َ َ ْ ْ حسن سري الدابة يف رسعوهو ,َ ُ ُْ ة ُ
ٍوبخرتة َ َ ْ  ).هـ م ل ج(لسان العرب . َ

ِّيرفع: يقال )٢( َ ً يف عدوه ترفيعا احلامرُ ِ ْ َ ْ ْ عدا عدإذا: َ َ ُ بعضه أرفعاًوَ ْ َ  ).رف ع(اللسان .  من بعضُ

ُهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن خرشيذ قوله ) ٣( ِ َّ , »فوائد« يف كتابه)  هـ٤٠٠ت (ُ
 .٢/١٢٥٦انظر موارد ابن عساكر وهو مفقود وهذا إسناده, 

ٌنزالَاأل )٤( َ َ القوم النازلون وهم:ُزلُنمجع : ْ ِ ُ. 

 
 
 
 
 

رأيـــــه يف احلــــامر[
 ]والربذون

 
 
 
 
 
 
 ]ّرأيه يف الدواب[
 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٥٧

, نا )١(نا األصمعي(* ,ريَقْنِ نا زكريا بن حييى امل,بيد اهللا بن عبد الرمحنُ نا ع,صِّخلُأنا أبو طاهر امل
 : قال)٢(*)ريَقْنِالفضل بن عبد امللك امل

ا  عدوَيحة كان أكثرِصَّ والنِةَّ صحب السلطان بالصحْنَ م:قال خالد بن صفوان
 ِه بالعداوةُ الوايل وصديقُّ عدوِ عىل الناصحُ ألنه جيتمع,يانةِاخل وِّشِن صحبه بالغَّمـِم

 .هِنصيحتِ لِعاديهُ الوايل يُّ وعدو,هِلتِزْنَنافسه يف مُ فصديق الوايل ي,دَواحلس
 : نا عبد الصمد بن شبيب قال, ونا األصمعي:قال

ْ وال حي,اًه سيدْلَا فاجعًخَجعلك الوايل أ(* ْ إن:قال خالد بن صفوان  لك ْنَثِدُ
 .اًنُ وال هتاوً به غفلةُاالستئناس
 : ونا عبد الصمد بن شبيب قال:قال

 قد ٍةَّودَ مِعبةُ عىل شَّ من الوالة إالَ صحبتْنَن مَ ال تصحب)٣(*)قال خالد بن صفوان
 .ْلَ فافعِهِ واليتَك قبلِتَّودَ مِك بصالحَفَ ملن قد عرَحبتكُ صَ أن جتعلَ استطعتِ فإن,كانت

 أنا أبو عمرو , أنا أبو أمحد عبد الرمحن بن إسحاق العامري,اميَّبو القاسم الشحأخربنا أ
 أبا احلسن حممد بن ُ سمعت: أبا موسى عمران بن موسى يقولُ سمعت: قال,أمحد بن أيب الفرايت

 : يقولراَّوَ جعفر بن سُ سمعت: قال)٤(يريامن احلحممد بن أيب اجلالب حني أتى عث
 ثم ملا .ْجَّ فتزو: قال. ال: قال?َجتَّ تزو: صفوان فقال لهجاء رجل إىل خالد بن

 ْ إنُرَ فتطه, بواحدةَجتَّ تزوْ ألنك إن: قال?َ مل: قال.ْجَّ ال تتزو: ساعة قالَكان بعد
 َ تزوجتْ وإن;ْتَ رضيْ إنٰ وترىض,بتِضَ غْغضب إنَ وت,ْتَ حاضْيض إنَ وحت,ْتَرُهَط
ّ تقع بني أثايفٍ بثالثَتْجَّتزو ْ وإن;ْنيَ بني مجرتُعَ فتقْنيَاثنت  ٍ بأربعَجتَّ تزوْ وإن;ِ

                                           
 .١/٣٨٨ يف كتابه أخبار األصمعي, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر )١(

 ).س(سقط ما بينهام من *) − (* ) ٢(

 ).د(ما بينهام سقط من *) − (* ) ٣(

, ومل أقف عىل ترمجة له, ويبدو أن يف النص »موياحل«): ن عاطف(ويف ) ب, د, س(كذا يف  ) ٤(
 وساق الزخمرشي اخلرب معزوا ألعرايب .»عن أيب عثامن احلريي« ولعل الصواب فيه .ًاضطرابا

 .٣/٣٩٥كذا الراغب يف حمارضات األدباء و ٥/٢٨٢ن األصمعي يف ربيع األبرار ع

 
 
رأيـــه يف مـــصاحبة[

 ]السلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]رأيه يف النساء[
 



٥٥٨ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

ران ْمِ كوزان وطْ ولكن, ال: قال? اهللاَّ ما أحلُمِّحرُفتَ أ: قال.كَنْبَهْنَ ويَكَنْسِلْفُفي
 .نٰ وعبادة الرمح,رصانُقو

 ُ أنا عبيد,صِّل أنا أبو طاهر املخ: قاال, وأبو منصور,ورُّبن النقا أنا ,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي
 : عن العالء بن جرير قال,)١( ونا األصمعي:ري قالَقْنِ أنا زكريا بن حييى امل,ريَّن السكٰاهللا بن عبد الرمح

 َّ فإن,جيبُ املَ أنتْك فال تكنَ غريً الوايل رجالَ سألْ إن:قال خالد بن صفوان
 . بالسائل واملسؤولٌةَّفِذلك خ

 األيادي عند ذوي ُ لألبناء اصطناعُ اآلباءُرِخَّدَ ما يُ خري:وقال خالد بن صفوان
 .األحساب

ا ًرب خربُ أو خي,هَا قد سمعتًث حديثِّا حيدًثِّ حمدَ إذا رأيت:وقال خالد بن صفوان
 ذلك َّ فإن;هَ قد علمتَك أنكَرضَ حْنَ مَمِعلُا عىل أن تًصْرِ فيه حُهْكِشارُه فال تَقد علمت

 .بَدَ أُ وسوءٌةَّفِخ
َرشِ بَكِ وملعرفت,كَك مالِ لصديقْلُبذا :وقال  َسنُ وحَكَدْفِ رِةَّ وللعام,تكَّ وحتيَكْ

ْحم ِرضَ  .دَحَ أِّ عن كلَكِضْرِ وعَكِ بدينْنَنْ واض,كَلْدَ عَكِّ ولعدو,كَ
 : قالُّ ونا األصمعي:قال

يف  َ الصغريِمِ واستعظ, املنفعةِبَ يف طلَ الكبريِرِ استصغ:وانْفَقال خالد بن ص
َّرضَركوب امل  .ةَ
 : قالُّريَقْنِل املْضَ امللك بن الفُ نا عبد,ّ ونا األصمعي:قال

 .ها الفقرَلَّلَ وذٰىَنِا الغَهبَّدَ قد أً امرأةَّ إالِ من النساءُجَّ ال أتزو:وانْفَقال خالد بن ص
 ,)٢( أنا أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب,أخربنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد

                                           
 .١/٣٨٨أخبار األصمعي, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر   )١(

ًسانيد مماثلة للخطيب انظر مثال أ, وهذا إسناده, وفيه  للخطيبمل أجد اخلرب يف تاريخ مدينة السالم) ٢(
 واخلرب يف عيون األخبار .»عيل بن عبد العزيز الطاهري« وفهرس شيوخ اخلطيب .٣٩٥ و١٠/٣٩٤

 .٢/٢/٥٩٥, والبصائر والذخائر ١٢/٢٧٩  وأنساب األرشاف,٤/٥البن قتيبة 

 
 
 
 
 

من أقواله يف احلكمـة[
 ]ألصمعيعند ا

 
 
 
 

 
 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٥٩
 نا أمحد , أنا أبو حممد عيل بن عبد اهللا بن املغرية اجلوهري,اهريَّا أبو احلسن عيل بن عبد العزيز الطأن
 ,ّيِدَ عن اهليثم بن ع,ب بن عبد اهللاَصعُي مِّ حدثني عم,ارَّكَبري بن بُّ حدثني الز,بن سعيد الدمشقيا

 :ث قالَالِأخربين حفص بن غ
 ُ وإين أستقبح? من التزويج)٢(كُعَمنَ ما ي,ان يا أبا صفو:)١(قلت خلالد بن صفوان

ُ أيرسَ وأنتٌ عربيةٌك امرأةَ عندَ ال يكونْلك أن  : قال.ًني امرأةِ فابغ: قال. البرصةِ أهلَ
َ ال رض,رْكِا كبًبِّيَ أو ث,بِّثيَا كًكرِها بُ أريد: قال?ريدُ تٍ امرأةَّأي ا ً وال عجوز,)٣( صغريةاًعَ

ها حاجة ْتَ وأدركٍ قد كانت يف نعمة,نُجْمَ فت]أ/٣٢٠[ ْتُفَ ومل ت)٤(ْنُنْحَ مل تقرأ فت,كبرية
 ,يدِعَ من بًمةْخَ فَ تكونْبي من مجاهلا أنْسَ ح; فيهاِ احلاجةُةَّلِ وذ,هاَ معِعمةِّق النُلُخَف
 ,هاُ أكرمتُ عشتْ إن,هاِ يف قومً واسطةَها أن تكونِنْسُبي من حْسَ وح, من قريبًيحةِلَم

 :فقلت .اًعْضَه يف األرض وُعَ وال تض,اًها إىل السامء رفعَ ال ترفع رأس,هاُثتَّ ورُّ متْوإن
 .تل عثامنُ قُمنذ هذه ِبَ يف طلَ الناسَّ إن,يا أبا صفوان

ث َالِغص بن ْفَعني حَ ي− هُتْ املغرية كام أوردِ ابنِه يف أصلُ قرأت:قال اخلطيب
 . والثاء املعجمة بثالث)٥(نيغبال

 أنا أبو بكر حممد ه,ويّيَ أنا أبو عمر بن ح, أنا أبو حممد اجلوهري, بن رضوانأخربنا أبو نرص
 : قال, نا أبو احلسن املدائني,)٧(ميَامُّ نا أبو جعفر الث,)٦(انَبُزْرَبن خلف بن املا

 ُها ما ترك اللئامُل محلُثقَ وي,هاُنتوؤَ مُّروءة تشتدُ املَّ لوال أن:قال خالد بن صفوان
 . واحتملها الكرام,ها حاد عنها اللئامُنتو مؤْتَّها واشتدُل محلُقَ فلام ث; ليلةَيتِبَم منها ِللكرام

                                           
 . بنحوه٤/٥اخلرب يف عيون األخبار البن قتيبة  )١(

 .»ما منعك«): د(يف  ) ٢(
ُالرضع) ٣(   والنهاية العنيانظر. , وكذا الضارع, وهو النحيف الضاوي اجلسمالنحيف الدقيق: َ

 ).ض رع(
 ).ح ن ن(اللسان .  عنيّأي فتصد: ومعنى فتحنن. »فتحتن«): د(يف  ) ٤(
 . كام أثبت٧/٣١ , وضبطه ابن ماكوال يف اإلكامل)د (ثبت منوامل »بالعني«): ب, س(يف  ) ٥(
 .)١١٢( رقم ٨١ص , وهذا إسناده, يف كتابه املروءة) ٦(

, ٣٧/٩١, وإعجامه واضح يف النسخ الثالث,  واملجلدة »الياممي«وقع يف كتاب املروءة بلفظ ) ٧(
 .ومل أقف عىل ترمجة له

 
 
 
أوصاف املرأة التـي[

 ]يقرتن هباتصلح أن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]رأيه يف املروءة[
 



٥٦٠ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 , أنا أبو حممد احلسن بن إسامعيل, أنا أبو احلسن املقرئ,أخربنا أبو القاسم عيل بن إبراهيم
 : قال, عن األصمعي, نا املازين, نا أمحد بن داود,)١(أنا أمحد بن مروان

 البحر األخرض )٢(ُتيس حتى ك,هاَّى ليلتي كلَّ أمتنً ليلةُّتِ ب:انقال خالد بن صفو
 .رانْمِ وطِ وكوزانِ وإذا يكفيني من ذلك رغيفانُ ثم نظرت,بالذهب األمحر

 : قالّحيَمُم اجلَّالَ نا حممد بن س, ونا حممد بن موسى البرصي)٣(قال
 ُضَ أعرُ الدهر: فقال.ضيِرَك عَ مالَّ فإن?قِنفُ ال تَ ما لك:وانْفَل خلالد بن صيق

 .هِلَّ يف أوَ أموتْ أنُ وال أخاف: فقال?هَّ كلَ الدهرَ أن تعيشُ كأنك تأمل: فقيل.منه
 : قالّيِحَمُم اجلَّالَ نا حممد بن س, ونا أمحد بن حييى:)٤(قال

 ,)٥(صْرُ والق,ضْرَ الق: عنديٌدَ أحَّ فيهنُطمعَ ال يٌ أربع:قال خالد بن صفوان
 , باردٌ ماء: قال? هذاَ بك بعدُصنعن ما : فقيل له. يف حاجةٍ ألحدٰسعىَ أْ وأن,سْرَواهل

 . وليدهَٰنادُ ما يٌوحديث
 أنا أبو القاسم عبد اخلالق بن ,)٦( أنا أبو بكر البيهقي,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر

 نا ,بن نرص الدمشقي أنا أمحد بن عبد اهللا ,َٰارَخُبِ أنا حممد بن عيل بن احلسني ب,نِّعيل املؤذ

                                           
 ).١٨٢٩( رقم ٣٧ ,٥/٣٦يف كتابه املجالسة وجواهر العلم ) ١(

ك س ( جاء يف لسان العرب . كام يف كتاب املجالسة»كسوت«: كذا يف النسخ الثالث, والوجه) ٢(
َّ أم:قال ابن جني ):و ٌا كيس زيدَ َ ِ ً ثوبا وكسوته ثوباَ ًْ َ ْ فإنه وإن,َ ِ ُنقل باهلمزة فإنه نُ مل يِ من قل باملثال ِ

َفعل إىل فعل ََ َ َِ ًفعل وأفعل كثريا و ,ِ ْ ََ ََ َّما يعتقبان عىل املعنى الواحد نحو جد يف األمر وأجدََ ََّ ََ  وورد .َ
ط املكتبة الشاملة  (»كبستف«:  وفيه)٣٢٨(رقم اخلرب يف كتاب الزهد البن أيب الدنيا 

 .)اإللكرتونية

 ).٢٠٣١( رقم ٥/٢٠٠يعني أمحد بن مروان يف املجالسة وجواهر العلم ) ٣(

 ).٢٠٤٨( رقم ٢٢٢, ٥/٢٢١املجالسة وجواهر العلم ) ٤(

ْفرض والقرضال«: ١٢/٢٩٢يف أنساب األرشاف ) ٥( َ«. 

 ).٨٣٢٢( رقم ٦/٣١٨يف شعب اإليامن ) ٦(

 
 
بعض حكمـه عنـد[

ابـــــن مـــــروان يف
 ]املجالسة

 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٦١

 : قال اهليثم: نا معمر بن شبيب قال, بن حممد)١(ةَزيِرَو
 ِ الناسُ وأنقص,قوبةُهم عىل العُرَقدَو أْفَ بالعِ الناسٰوىلَ أ:قال خالد بن صفوان

 .هَونُ هو دْنَم مَلَ ظْنَ مًالْقَع
بد الباقي بن حممد بن  وع,ورُّ أنا أمحد بن حممد بن النق,أخربنا أبو القاسم إسامعيل بن أمحد

 نا ,)٢(ّ نا األصمعي, نا زكريا بن حييى,بيد اهللا بن عبد الرمحنُ نا ع,صِّلَخُ أنا أبو طاهر امل: قاال,غالب
 : قالّيِوْحَّيونس الن

ينا إليه هتان ف, لهَعونِّتفجُ ونحن مّيِعْبِ رِهِعىل ابن ِيهِّعزُأتينا خالد بن صفوان ن
 :وهو يقول
 اَدَ أو غـَ اليـومِ يف دارهُرهِاوـجُأ  د أننـيْجـَ من الوٰى ما ألقُنِّوُهي
 : نا الفضل بن عبد امللك قال,ّ ونا األصمعي:قال

ُيمألَ لَ كانْنإ ,م اهللا أباكِحَ ر:ى بني يديهًفتِقال خالد بن صفوان ل  ,ً مجاالَ العنيَ
 .اً بيانَذنُواأل

قي يف اليَوَ أخربين أبو احلسن بن اجل,)٣(طيب أنا أبو بكر اخل, بن عيلُثْيَج غَرَأنبأنا أبو الف
 نا حممد بن ,مد بن عبد احلكمحم نا عمر بن , نا عبد اهللا بن بحر,ازَّرـَ أنا أمحد بن عيل اخل,كتابه
 :ني قالئ عن عيل بن حممد القريش املدا,اقَّ الور)٤(وعمر

ُ ألا واهللاَِمَ أ: قال للدراهمُهَكان خالد بن صفوان إذا أخذ جائزت  َّنَطيلَ
ُ وأل,كَتَعْجَض ْ رصَّنَيمِدَ  .كَتَعَ

                                           
توضيح املشتبه و  شعب اإليامن,واملثبت من. بمهمالت) ب, د(, ويف »وزيرة«): س(يف  ) ١(

ِوريزة:  وقال يف ضبطه٩/١٨٤ ناة حتت , براء ثم زاي, أوله مفتوح مع كرس الراء, تليها مثَ
بالضم وفتح الزاي : ٤/١٤٧١وضبطه ابن حجر يف التبصري . ساكنة, ثم زاي مفتوحة, ثم هاء

 .اهـ. قيده احلافظ عبد الغني املقديس بالتصغري: مؤخرة, وقال
 .١/٣٨٨, انظر موارد ابن عساكر وهو مفقود, وهذا إسنادهأخبار األصمعي,   )٢(

إىل كتاب تلخيص املتشابه يف هبذا اإلسناد ٣/١٧٩٦ساكر  يشري الدعجاين يف كتابه موارد ابن ع)٣(
 فلعله سقط منه, ففي حتقيقه نظر انظر جملة .الرسم للخطيب البغدادي, لكني مل أجد اخلرب فيه

 .٥٩٤ ص٦١جممع اللغة العربية بدمشق مج 

 .»عمر«): س(يف  ) ٤(

 
ض حكمـه يفـوبع[

شـــــعب اإليـــامن
 ]للبيهقي

 
 
 
 ]وعند األصمعي[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]كان يتهم بالبخل[
 



٥٦٢ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

 ! اهللاَ سبحان: فقال له,اً درمهُ فأعطاه, فسألهٌ بن صفوان رجلَ وأتى خالد:قال
 َ الدرهمَّ أنُ أما تعلم, يا أمحق: فقال له خالد!اًعطيني درمهُك فتُ أسأل,يا أبا صفوان

ال َ أ? آالفِرش العرشةُ عُ واأللف,لفرش األُ عُ واملئة,رش املئةُ عُةَ والعرش,ةَرش العرشُع
ا ً درمهَّه إالُقِنفُ أٍيب نفيس بدرهمِطَ ما ت واهللاِ?سلمُ املِةَيِ إىل دُتر كيف ارتفع الدرهم

 .ا فآكلهًشرتي به موزَا أً أو درمه, اجلنةَ به بابُتْعَقر
 :قاال , وأبو الفضل أمحد بن احلسن بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 أنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن جعفر , أنا أبو اخلطاب عبد امللك بن أمحد بن عبد اهللا]ب/٣٢٠[
 نا أبو مقاتل حممد بن ,اليقيَوَ أنا عمي أبو عمرو عثامن بن جعفر بن حممد بن احلسني اجل,)١(اخلالع

 :يلَظْنَ قال احل, نا احلارث بن أيب أسامة,العباس بن أمحد بن جماشع
ك كانت َّمُ أَّ وإن,ً وكان عاقال,ًيامِمَ كان دَ أباكَّ إنٍقال خالد بن صفوان لرجل

 .هْيَ رشف أبوَ فيا جامع,كِّمُ أِ إىل محاقةَ أبيكَمامةَ دَ فجمعت,َناءْعَ رْ وكانتًمجيلة
د  أنا أمح, أنا أبو حممد احلسن بن إسامعيل, أنا أبو احلسن املقرئ,أخربنا أبو القاسم العلوي

 : قال,بيدةُ عن أيب ع, نا أبو زيد,نياُّ نا أبو بكر بن أيب الد,)٢(بن مروانا
 ِ وال تطلبوها إىل غري,هاِ حينِ يف غريَ ال تطلبوا احلوائج:وانْفَقال خالد بن ص

 .ً أهالِعْنَلمَ فتكونوا ل,لْهَم له بأُ وال تطلبوا ما لست,هاِأهل
 :م قالَّالَس نا حممد بن , ونا إبراهيم بن نرص:)٣(قال

 ّ طلب ما ال يستحقْنَ مَّ فإن,ونُّلبوا ما ال تستحقْطَ ال ت:قال خالد بن صفوان
 .مانْرِب احلَجْوَاست

 : يقولِيتِّكِّ السَ ابنُ سمعت: ونا أمحد بن حييى قال:)٤(قال

                                           
له مفقود, انظر موارد ابن يف كتاب )  هـ٤٢٢ت (هو أبو عبد اهللا الشاعر املعروف باخلالع ) ١(

 .٢٠٣٦, ٣/٢٠٣٥عساكر 

 ).١٠٦١( رقم ٤٥٣, ٣/٤٥٢يف كتابه املجالسة وجواهر العلم ) ٢(

 ).١٧٩٤( رقم ٥٣٠, ٤/٥٢٩يعني أمحد بن مروان يف كتابه املجالسة ) ٣(

 ).١٣٨٥( رقم ٢٣١, ٤/٢٣٠املجالسة ) ٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]قدرته عىل التهكم[
 
 
 
 
بعـــض حكمـــه يف[

ــواهر ــسة وج املجال
 ]العلم

 



ْصفوانخالد بن  َ ٥٦٣

 َنِ مُّدَشَ وأ,هاِ أهلِها إىل غريِبَلَ من طٌ خريِ احلاجةُتْوَ ف:قال خالد بن صفوان
 :هِ يف مثلٍ ثابتِ بنَانَّ حسِ من ولدٍ المرأةَدَ وأنش. اخللف منهاُ سوءِيبةِصُامل

 ِيـبِرَ قُنذُ مِ العيشَمْعَ طَى ذاقًفت ْلَسَ تا والًمْدِ قِ اخلريَ أهلَ اخلريِلَس
َّ ونا إسامعيل بن إسحاق الرس:)١(قال  : قال,جِّرَؤُ عن م,ّاديَيِّ نا الز,اجَّ

 تتذاكرون األحساب وتتذاكرون ْكمُ إين إذا رأيت:وان خلالد بن صفٌقال رجل
 . إنسانِك محار يف مثالَّ ألن: قال.اسَعُّ النَّوتتناشدون األشعار وقع عيل, )٢(اآلثار

 أنا أبو حممد بن ,ي أبو بكرِّدَ أنا ج,يدِدَ أنا أبو احلسن بن أيب احل,بيسُأخربنا أبو احلسن بن ق
 : قالّ نا األصمعي,نا مسعود بن برش ,يلَلُ نا احلسن بن ع,)٣(رْبَز

 من ُّدَ وأش,هاِ أهلِها من غريُبَلَ طِ احلاجةِتْوَ فْنِ مُّ أشد:وانْفَقال خالد بن ص
 .)٤( سوء اخللفِيبةِصُامل

 أنا ه,ويّيَ عن أيب عمر بن ح, عن أيب متام عيل بن حممد,قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى بن احلسن
 : نا إبراهيم بن سعد قال, بن مسعودُتْلَّ نا الص,)٥(مةَثْيَ أيب خُ نا ابن,يبَكْوَحممد بن القاسم الك
َربِ خُ أنا أهل: قال?)٦(نَسَ باحلٌ علمَلكَ أ: خالد بن صفوان وسألوهُسمعت  ٍةْ

                                           
 ).١٧٣٨( رقم ٤/٤٩٩املجالسة ) ١(

وهو أشبه »  وتتدارسون اآلثاراألخبارتتذاكرون «: ث وغريها, ويف املجالسةكذا يف النسخ الثال) ٢(
 .بالصواب

يف )  هـ٣٢٩ت ( هو أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن زبر الربعي البغدادي )٣(
 ).٣( ح ٥٤ انظر ما سبق ص, للمقديسوليس اخلرب يف املنتقى منهكتابه أخبار األصمعي, 

 . باحلاء املهلة»احللف«): س(يف  ) ٤(
 انظر . هـ, وكتابه هو التاريخ٢٧٩ّابن أيب خيثمة هو أبو بكر أمحد بن زهري بن حرب املتوىف سنة  )٥(

 ).٨( ح ٦ما سبق ص

, واخلرب يف ترمجته يف هتذيب الكامل ) هـ١١٠ت (هو احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي ) ٦(
 .٦/١١١ للمزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــه يف[ وبعــض حكم

 ]أخبار األصمعي
 
 
 
ــسن[ ــن احل ــه م قرب

 ]البرصي



٥٦٤ عة عرشةتاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاس

  كان: قال?ك فيهَ فام عند: قالوا.اًه جمليس كبريُ وجملس,اًبي صغريَعْلَ مُهُ دارْكانت, )١(به
 .ّنيا قطُّ من الدٍء عىل يشَمَ زاحُهُا رأيت وم,)٢( الناسَآخر

 : أنا صالح بن سليامن قال,خْيَ أنا سليامن بن أيب ش,مةَثْيَ وأنا ابن أيب خ:قال
 كان ْا إنًينَ ال تأخذ مني فتقيض دَمـِل: قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد

ِي فال جتِمحَ رُةَلِا صَّ وأم,ّ فليس عيلٌنْيَا دَّ أم: فقال له عمرو?كِمحَل رِصَ وتَعليك  ُبَ
 ْنِ مٌ أحدْني أنه مل يأخذُعَمنَ ي: قال?يِّ منَ تأخذْك أنُعَمنَ فام ي: قال. وليس عندي,ّعيل
 . لكَّلِذَ أْ أنُهَ أكرا واهللاَِ وأن, لهَّلَ ذَّا إالً شيئٍأحد

 أنا أمحد ,ينيِدَامل أنا احلسن بن حممد ه,َدْنَ أنا أبو عمرو بن م, أبو بكر حممد بن شجاع)٣(أخربنا
 حدثني احلسني بن عبد الرمحن قال قال شبيب بن )٥( نا عبد اهللا بن حممد القريش)٤(اينَبْنُّلبن حممد الا

 :شيبة
 : فقال.اْوَلَموا وعَّ فتكلً قد أصابوا ماالً رجاالَّ إن:قال خالد بن صفوان

 اَوتكُ طال مـا كـانوا سـاًأناس ٍّيِ عَعدَ بُ الدراهم)٦(ِنطقتٱقد
ــَفَوال ر ٍ بخـريٍوا عـىل جـارُا عـادـَفم ــوا ل ــُ بٍمةُرْكَمـِع  اَيوت

ْ جيـُ املـالَكذاك ُربَ ُرتَوي ٍبْيـَ عَّلُ كـُ  اَوتُمَصـ ٍبَسَ ذي حَّلُك ُكْ

*   *   *  

                                           
 .)س(ليست اللفظة يف  ) ١(
 .»أحد الناس«يف هتذيب الكامل للمزي ) ٢(

 .»ملحق«كلمة ) ب(فوق الكلمة يف ) ٣(

ترمجته يف و )ب( واملثبت من  تصحيف,كالمها و»اللبناين«): د( ويف ,»البناين«): س( يف ) ٤(
, موضع ٤٦٧ وقد سبق هذا اإلسناد يف ص.٣/١٢٣٣ , وتبصري املنتبه١١/٣٢ األنساب
 ).٤(احلاشية 

يف كتابه )  هـ٢٨١ت ( أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد القريش املعروف بابن أيب الدنيا هويف  ) ٥(
 .)٣٤٥( رقم ١٧٢ص األرشاف, عىل مناقباإلرشاف 

 .»وأنطقت«: ولعل الصواب. »انطلقت«): س(ويف ) ب, د(كذا يف ) ٦(

 
 
 
حماورته لعمـرو بـن[

 ]عبيد
 
 
 
 
 
 
شـــــــعره يف ذوي[

 ]اليسار
 
 



ْأيب الصلتخالد بن  َّ ٥٦٥

لت البصريـخالد بن أبي الص)*(  
 . عبد العزيزِ بنَ عمرُعامل
 وعبد , وعمر بن عبد العزيز,اك بن مالكَرِ وع,اشَرِح بن ِّيِعْبِث عن رَّحد
 .بْرَك بن حَامِ وس,مريُامللك بن ع
 .ةَنْيَيُ وواصل موىل أيب ع,الةَضَ ومبارك بن ف,اءَّذَ عنه خالد احلٰوَر

 أنا أمحد , أنا أبو عيل بن املذهب, بن احلصني]أ/٣٢١[ ة اهللا بن حممدأخربنا أبو القاسم هب
 عن خالد ,اءَّ عن خالد احلذ,مةَلَاد بن سَّ أنا مح,يعِكَ نا و,)١( حدثني أيب, نا عبد اهللا بن أمحد,بن جعفرا
 :ْتَ عن عائشة قال,اكَرِ عن ع,تْلَّبن أيب الصا

 .»ةَلْبِ الق)٢(يِدَعْقَلوا بمِبْقَ است,لوهاَعَ فْدَق« : اهللا ُقال رسول
ت ْلَّأخربين عن خالد بن أيب الص اءَّ خالد احلذ: نا عيل بن عاصم قال,)٣( وحدثني أيب:قال

 :قال
 فقال − اك بن مالكَرِه عَ وعند: قال− هِ عند عمر بن عبد العزيز يف خالفتُكنت

 :اكَرِ فقال ع. كذا وكذاُ منذٍ وال غائطٍا ببولُهتْرَبْدَ وال استَبلةِ القُ ما استقبلت:عمر
 َلَ فاستقبِهِتَدَ بمقعَ أمر, يف ذلكِ الناسُه قولَغَ بلَّامـَ ل اهللا َ رسولَّأن ُحدثتني عائشة

 .هبا القبلة
 نا أبو , أنا أبو عبد اهللا احلافظ,)٤( أنا أبو بكر البيهقي,أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر
                                           

 رقم ١٣١مشاهري علامء األمصار  ,٣/٣٣٦ اجلرح والتعديل ,٣/١٥٥ التاريخ الكبري ترمجته يف )*(
 هتذيب ,١/٦٣٢ميزان االعتدال  ,٣/٢٣٠ تاريخ اإلسالم ,٨/٩٢ هتذيب الكامل ,)١٠٣٢(

 .٢٢٦ تقريب التهذيب ,١/٥٢٢ التهذيب

 ). ط الرسالة٤١/٥١٠ (٦/١٣٧هو أمحد بن حنبل يف كتابه املسند ) ١(

كراهة ملن اعتقد هذا  له وقو. » القبلةبمقعديت«:  مسند أمحدرواية و:يف النسخ الثالثكذا  ) ٢(
 . البيوتال لصحراءل مرصوفةالكراهة و ,يف البيوت القبلة حالة اخلالء استقبال

 ). ط الرسالة٤٢/٣٢٩ (٦/١٨٤مسند أمحد ) ٣(

 .٩٣, ١/٩٢ السنن الكرب للبيهقي) ٤(

 
 
 ]موجز ترمجته[
 
 
 
 
 
 
 
 

روايته حلديث النبي[
يف استقبال البيت 

 ]حال اخلالء
 

احلديث الـســـابق[
برواية أخر[ 



٥٦٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

عن خالد بن أيب  ,اءَّ نا خالد احلذ, نا عيل بن عاصم, أيب طالب نا حييى بن,العباس حممد بن يعقوب
 :ت قالْلَّالص

 ما : فقال عمر,اك بن مالكَرِ عُهَه وعندِ عند عمر بن عبد العزيز يف خالفتُكنت
ثتني َّ حد:اكَرِ فقال ع. كذا وكذاُ وال غائط منذٍا ببولُ وال استدبرهتَةَبلِ القُاستقبلت
 َلَ فاستقبِهِتَدَعْقَر بمَمَ الناس يف ذلك أُغه قولَلَ بَّامـَ ل اهللا َ رسولَّأن , املؤمننيُّمُ أُعائشة
 .ةَلْبِهبا الق

 ُ ورواه,هِ إسنادِاء يف إقامةَّ عن خالد احلذ,مةَلَاد بن سَّ تابعه مح:)١(قال البيهقي
 أبو ُرواه و. عن عائشة,اكَرِ عن ع,ٍعن رجل(* ,اءَّ عن خالد احلذ,يِفَاب الثقَّ الوهُعبد

َّعوانة وغريه عن خالد احلذاء[  . عن عائشة,اكَرِ عن ع)٢(*)]ُ
 ,أنبأنا أبو الغنائم بن ميمون

وأبو (* , وأبو احلسني بن الطيوري,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظح
 أنا أمحد :− قاال, )٣(*)األصبهاين ني وأبو احلس:ونْريَ خُ ابنَ زاد−  أنا أبو أمحد:قالوا,  لهُالغنائم واللفظ

 ,اءَّاد عن خالد احلذَّ نا مح: قال موسى,)٤( أنا حممد بن إسامعيل, أنا حممد بن سهل,دانْبَبن عا
 بن مالك ُاكَرِ عبد العزيز فقال عِ بنَ عمرَا عندَّكن: ت قالْلَّعن خالد بن أيب الص

وقال . »ةَجْرَة بفَلْبِي إىل القِدَعْقَ م)٦(يلِّوَح« : ُّ قال النبي,َ عائشةُ سمعت:)٥(قال
 عن , عن عائشة,ةَرْمَث عن عَّا حدًاكَرِ عَّ أن, عن رجل, عن خالد,بْيَهُ نا و:موسى
 َّأن, روةُ عن ع,اكَرِ عن ع,كر عن جعفر بن ربيعةَثني بَّ حد:ريَكُ بُ وقال ابن. ِّالنبي
 .ّ وهذ أصح.ةلْبِ القُلَستقبُ ال ت:همـَ قولُرِنكُ تْتَ كانَعائشة

                                           
)١ ( ١/٩٣يف السنن الكرب. 

ما بني املعقوفتني غري واضح فيها, استدركته من , و)ب(درك يف هامش ما بينهام مست*) − (* ) ٢(
 .١/٩٣السنن الكرب للبيهقي 

 ).د (سقط منو). ب(ما بينهام مستدرك هبامش *) − (* ) ٣(

 .٣/١٥٦التاريخ الكبري للبخاري ) ٤(

 .يف التاريخ الكبري, وهو أشبه بالصواب» قال«ليس لفظ ) ٥(

 .»ولواح«: يف التاريخ الكبري) ٦(

 
 
اخلرب الـسابق مــن[

 ]طريق سنن البيهقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ومــــــن طريـــــق[

اري يف تارخيــهـالبخـ
 ]الكبري

 
 



ْأيب الصلتخالد بن  َّ ٥٦٧

 نا عبد اهللا بن , أنا أمحد بن جعفر,بِهْذُ أنا أبو عيل بن امل,أخربنا أبو القاسم بن احلصني
 , عن رجل, نا خالد,يِفَ نا عبد الوهاب الثق,)١( حدثني أيب,أمحد

 . كذا وكذا)٢(ْذُجي مْرَ بفَبلةِ القُما استقبلت :عن عمر بن عبد العزيز أنه قال
 َّامـَ لَبلةِ القِل بهَستقبُ أن يِهِئَالَخِ بَرَمَ أ َّ النبيَّنَأ,  عن عائشة,اك بن مالكَرِث عَّفحد

 . ذلكَهونَكرَ يَ الناسَّ أنُغهَلَب
 , وأبو احلسني,ونْريَ أنا أبو الفضل بن خ, ثم حدثنا أبو الفضل,أخربنا أبو الغنائم يف كتابه

 بن ُ أنا أمحد:−  وأبو احلسني قاال:ونْريَ ابن خَزاد −د  أنا أبو أمح: قالوا, لهُوأبو الغنائم واللفظ
 :)٣( أنا حممد بن إسامعيل قال,لْهَ أنا حممد بن س,دانْبَع

, )٤( عن عمر بن عبد العزيز, عبد العزيزِ بنَ عمرُلِت عامْلَّخالد بن أيب الص
 .ةَنْيَيُأيب عل موىل ِ وواص,الةَضَك بن فَبارُ وم,اءَّ عنه خالد احلذٰوَ ر. مرسل,وعراك

 أنا أبو عيل األصبهاين ه,َدْنَ أنا عبد الرمحن بن م,يبِني به أبو عبد اهللا األدَهَ ما شافِيف نسخة
 ,ًإجازة

 :)٥( أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال: أنا عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا أبو طاهر بن س: قالح
 , عبد العزيزِ بنَ عن عمر رو, عبد العزيزِ بنَ عمرُلِت عامْلَّخالد بن أيب الص

 ;الةَضَك بن فَبارُ وامل,اءَّ احلذٌ عنه خالدٰوَ ر.بْرَامك بن حِ وس,مريُوعبد امللك بن ع
 . ذلكُ أيب يقولُسمعت

  يانـخالد بن أبي ظب
 .)٦(دينَّ يأيت يف باب املحم. حممد بن خالد بن أيب ظبيان األزدي:ويقال

                                           
 ). ط الرسالة٤٢/٣١٩ (٦/١٨٣مسند أمحد ) ١(

 .»منذ«: يف مسند أمحد) ٢(

 .١٥٦, ٣/١٥٥التاريخ الكبري للبخاري ) ٣(

 ).د( سقط من  »عن عمر بن عبد العزيز«: قوله ) ٤(
 .٣٣٧, ٣/٣٣٦  البن أيب حاتماجلرح والتعديل) ٥(

 .٣٩٣, ٦١/٣٩٢يف املجلدة ) ٦(

 
 
اخلــرب الــسابق مــن[

 ]طريق أمحد يف مسنده
 
 
 
 
 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]خاريالكبري للب
 
 
 
 
ويف اجلــرح والتعــديل[

 ]البن أيب حاتم



٥٦٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

  )*(خالد بن عباد بن زياد
 يف مشاريق ٌنْصِ هبا حٍج قريةَهْنَتِ كان يسكن بٌ شاعر,املعروف بابن أيب سفيان

ِّا ييل الربـَّمـِ م,قاءْلَالب  .ةَّيَ
ِ فقال جي]ب/٣٢١[  فهجاه,ُهْفِضُ فذكر أنه مل ي, بهَلَا نزًقال جييب شاعر  :هُيبُ

 ُاءَوُعه الُتَ عادُلكلباوَٰعو ٍ كلبِوعُجِ بُم الكرامِلَوما ع
 ُها النـساءُلُفضَ تِتَّ الالُمْيَوت ٍ خلـريٰىَرجـُ ال يِتَّ الالُمْيَوت

  )*(*يوِم خالد بن عبد ا بن احلسني األُ
  . دمشقِن أهلِ م,ىل عثامن بن عفانْوَم
  وحممد بن,دِ وزيد بن واق,بيد اهللاُ عنه إسامعيل بن عٰوَ ر. عن أيب هريرةٰوَر

 .ّثيْيَعُّعبد اهللا الش
 أنا ,)١( أنا متام بن حممد, نا أبو حممد عبد العزيز بن أمحد,أخربنا أبو حممد عبد الكريم بن محزة

ي اهليثم بن ِّدَ نا ج,يسْبَ نا إبراهيم بن عبد الواحد العه,تويْسَرَ حممد بن احلسن بن د)٢(أبو احلسن
 عن خالد بن عبد اهللا , عن إسامعيل بن عبيد اهللا,عزيز نا سعيد بن عبد ال, نا مروان بن حممد,مروان

 :سمعت أبا هريرة يقول :بن حسني قالا
                                           

 .ني يدي من مصادرمل أجد له ترمجة فيام ب )*(

 ,٤/٢٠٤الثقات البن حبان  ,٣/٣٣٩ اجلرح والتعديل ,٣/١٥٧التاريخ الكبري  ترمجته يف*)*(
 .٢٢٧, تقريب التهذيب ١/٥٢٣ هتذيب التهذيب ,٨/٩٧هتذيب الكامل 

يف كتابه الفوائد, ومل أجده فيه, وهذا إسناده, وهو مطبوع )  هـ٤١٤ت (هو متام بن حممد ) ١(
والكتاب ليس بني يدي,  ١٤١٢عبد املجيد السلفي, مكتبة الرشد, الرياض بتحقيق محدي 

 واحلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه .)٤(وجدته يف املكتبة الشاملة اإللكرتونية برقم 
 .بسنده عن سعيد بن عبد العزيز, به) ٩٢٨ (٣/٢٠٧

 .٦١/٣٢٤ملجلدة وترمجته يف ا) ب, د(, وهو تصحيف واملثبت من »نيأبو احلس«): س(يف  ) ٢(

 
 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٦٩

 ْنِ م» إليهُ وأتوب اهللاَُستغفرأ« : يقولْ أنَ أكثر  اهللاِِ رسولَا بعدً أحدُما رأيت
 . اهللا ِرسول

 . لعثامنًوكان خالد هذا موىل
 أنا أبو بكر بن , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,امللكسني بن عبد ُا أبو عبد اهللا احلً عاليُأخربناه

 ,ارـَّمـَّ التٍ أنا أبو نرص: قالوا)١(يعِنَ مُ وابن,ويفُّ والص,َىلْعَ أنا أبو ي,املقرئ
 أنا عبيد اهللا بن , أنا أبو الغنائم عبد الصمد بن عيل, أبو بكر حممد بن احلسني)٢( وأخربناح

بيد ُ عن إسامعيل بن ع, نا سعيد بن عبد العزيز,)٣(ْرصَ نا أبو ن,غوي نا أبو القاسم الب,حممد بن إسحاق
 : عن أيب هريرة قال, عن خالد,اهللا

 وقال ابن −  يقولْ أنَ أكثر−  اهللا ِ رسولَ بعد:ئِ املقرُقال ابن −ا ً أحدُما رأيت
 . اهللا ِ رسولْنِ م» إليهُ وأتوب اهللاَُستغفرأ« :−  أن يقولْنِ مَا أكثرً أحدُ ما رأيت:ةَابَبَح

 . وصوابه عن خالد,مْهَ وهو و, عن أيب خالد: املقرئِ ابنِويف حديث
 أنا أبو , أنا أبو عمرو بن محدان,ّيِذ أنا أبو سعد اجلنزرو, بن طاهرُرِ أبو القاسم زاهُأخربناه

 ِ ابنِ حديثَ مثلِهِ فذكر بإسناد. حدثني سعيد بن عبد العزيز,رَّامَّ التْرصَ نا أبو ن,)٤(ّصيلْوَيعىل امل
 .ئِاملقر

 :يبي أنه قالِصَّار النَّبلغني عن إسحاق بن سي
 .اً شيئَ من أيب هريرةْعَسني مل يسمُ اهللا بن حِ بن عبدَ خالدُّأظن
 أنا أمحد بن ه,ويَّيَ أنا أبو عمر بن ح, عن أيب حممد اجلوهري,اَّ عىل أيب غالب بن البنُقرأت

 ,)٥(م نا حممد بن سعدْهَلف نا احلسني بن ا,روف بن برشْعَم
 .سنيُخالد بن عبد اهللا بن ح: قال يف الطبقة الرابعة من أهل الشام

                                           
 .»والصويف بن منيع«): د(يف  ) ١(

 . ))بن حممود نا أنا أبو بكر بن املقرئ نا أبو يعىل ((: هنا) د(زادت   )٢(
حديث أيب «  كتابهيف)  هـ٢٢٨ت (َّهو أبو نرص عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد امللك التامر ) ٣(

 .٧٣٥, ٢/٧٣٤د ابن عساكر انظر موار. , وهو مفقود, وهذا إسناده»نرص التامر

 ).٢٤٧( رقم ٢٨٠, ٢٧٩يف معجمه ) ٤(

 .٩/٤٦٦يف الطبقات الكبري ) ٥(

روايتـــه حلـــديث[
االستغفار من طريق

 ]متام
 
 
 
 

 
 
 
احلديث السابق من[

]طريق أيب نرص التامر
 
 
 
 
 
 

عىلومن طريق أيب ي[
 ]يف معجمه

 
 
ذكره يف طبقات ابن[

 ]سعد



٥٧٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 َ بنَ خالدُرأيت:  عن ابن جابر قال, عن صدقة بن خالد,قال هشام بن عامر
ُريَغُسني ال يُ اهللا بن حِعبد  .هَبْيَ شِّ

 أنا أبو , أنا جعفر بن حممد,مد أنا متام بن حم, نا عبد العزيز,أخربنا أبو حممد بن األكفاين
 :)١(ة قالَعْرُز

 ًىلْوَ م−  أيب هريرةِ من أصحاب− ه دمشقُلِنزَ م,سنيُخالد بن عبد اهللا بن ح
 .انَّ عفِ بنَلعثامن

 أنا أمحد بن , أنا أبو القاسم بن عتاب,ّويسُنَ أنا أبو احلسني بن اآلب,اَّأخربنا أبو غالب بن البن
 ,ًمري إجازةُع

 أنا ,عيَبَّ أنا أبو احلسن الر,يدِدَ أنا أبو عبد اهللا بن أيب احل,ويسُّنا أبو القاسم بن الس وأخربح
 :)٢(ُميع يقولُ أبا احلسن بن سُسمعت : قالًمري قراءةُ أنا أمحد بن ع,يبَالِعبد الوهاب الك

 .ىل عثامنْوَ م,ّخالد بن عبد اهللا دمشقي: يف الطبقة الثالثة
ّيسْرَّ النأنبأنا أبو الغنائم بن  واملبارك بن , أنا أمحد بن احلسن, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ,ِ

 : أمحد)٣(ونْريَ خُابن َ زاد−  أنا عبد الوهاب بن حممد: قالوا–  لهُ واللفظ− ّيسْرَّ وابن الن,ارَّعبد اجلب
 إسامعيل  أنا حممد بن]أ/٣٢٢ [, أنا حممد بن سهل,دانْبَ أنا أمحد بن ع:قاال − وحممد بن احلسن

 :)٤(قال
 سمع أبا ,ّ الشاميُّان القريشَّ عفِ بنَوىل عثامنَ م,سنيُخالد بن عبد اهللا بن ح

 .هريرة
 ,ً أنا محد بن عبد اهللا إجازةه,َدْنَ أنا أبو القاسم بن م,لَّالَيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخل

 :)٥(نا أبو حممد بن أيب حاتم قالأ : بن حممد قاالُّ أنا عيل,مةَلَ وأنا احلسني بن س: قالح
                                           

 , وهو مفقود, الطبقاته يف كتاب) هـ٢٨١ت ( هو أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي )١(
 .٣/١٦٤٦انظر موارد ابن عساكر  .وهذا إسناده

 .٣/١٦٤٤بن عساكر  يف كتابه الطبقات, وهو مفقود, انظر موارد ا)٢(

 .وأسانيد مماثلة) د( واملثبت من ).ب, س(سقط من » زاد ابن خريون«: قوله  )٣(

 .٣/١٥٧يف التاريخ الكبري للبخاري ) ٤(

 .٣/٣٣٩يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٥(

 
 
 
 
ذكره يف طبقات أيب[

 ]زرعة الدمشقي
 
 
 
 
 

 
ــن[ ـــات اب ويف طبق

 ]سميع
 
 
 
ويف التاريخ الكبـري[

 ]للبخاري
 
 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٧١

 عن أيب ٰوَ رٌّ شامي,ّيشَرُان القَّىل عثامن بن عفْوَ م,خالد بن عبد اهللا بن احلسني
 .ّيِثْيَعُّ وحممد بن عبد اهللا الش, وزيد بن واقد, عنه إسامعيل بن عبيد اهللاٰوَ ر.هريرة
 . ذلكُ أيب يقولُسمعت

  )*(يدـــسِبن أَ خالد بن عبد ا بن خالد
 ُّ األموي)١(ُّيشَرُة القَّميُأبو أ, افَنَ مِبدَبن ع سْمَ شِبدَة بن عَّميُيص بن أِابن أيب الع

 .ّيِّاملك
 .هريُّ عنه الزٰوَ ر.ؤيبُيصة بن ذِبَ عن قٰوَر

 َ وشهد معه قتل,ق بعبد امللكِحـَ ثم ل,بري بالعراقُّب بن الزَصعُوكان مع م
 وكان خالد ,وانْرَرش بن مِ إىل أخيه بَ البرصةَّمَ وض,لهَزَ ع البرصة ثمُهَّالَ وو.بَصعُم

 . واستوثق منه بالبيعة للوليد, بدمشقِهِ وفاتَعند وأحرضه ,معه
ْ الواحد بن محُأخربنا أبو الوفاء عبد  أنا أبو , أنا أبو طاهر أمحد بن حممود,د بن عبد الواحدَ

 , عن ابن شهاب, أخربين يونس,بْهَ وُ أنا ابن,)٢(لةَمْرَ نا ح,تيبةُ أنا أبو العباس بن ق,بكر بن املقرئ
 :ْتَ قالَ عائشةَّأن,  وعمرة,َعن عروة

 , باملدينةٌا وهو مقيمًدَّلَقُ مَيْدَ اهلُثَبعَ في, اهللا ِ رسولِيْدَ هَل قالئدِفتَ أُكنت
كوا َ وتر,ياهاْتُخذوا بفَ أَ عائشةُ قولَ الناسَلغَ فلام ب,هَيْدَ هَنحرَا حتى يًثم ال جيتنب شيئ

 . عباسِتيا ابنُف
 موىل ,اذانز اهللا بن ِيد إىل عبدِسَ ثم كتب خالد بن عبد اهللا بن أ:قال ابن شهاب

 َ زاذانُ فأتى ابن; عن ذلكُهَ سألَّ باملدينة إالًامـِ عالَ ال يرتكْه أنُ يأمر,عثامن بن عفان

                                           
 ,٣/٣٣٩, اجلرح والتعديل ٣/١٥٨ترمجته يف التاريخ الكبري  )*(

 ).د(قتها يف اختلطت هذه الرتمجة بساب ) ١(
َ هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا أبو حفص التجيبي موىل بني زميلة )٢( ُ ِ يف كتابه )  هـ٢٥٠ت (ُّ

 .٢/٧٧٢انظر موارد ابن عساكر . أحاديث حرملة بن حييى, وهذا إسناده, وهو مفقود

ترمجتـــه يف اجلـــرح[
ــن أيب ــديل الب والتع

 ]حاتم
 
 
 

ــــوجز[ ــــسبه وم ن
 ]ترمجته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
روايتـــه حلـــديث[

]عائشة يف قالئد اهلدي
 



٥٧٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 َةَمرَ وع,بريُّ عروة بن الز فانطلق حتى سأل,هَّ كلَثه هذا احلديثَّ فحد, خالدِبكتاب
 فكتب بذلك إىل خالد ,ه عنهاْتَ الذي أخربَ مثلَ عن عائشةُ فأخرباه,بنت عبد الرمحن

 .بن عبد اهللا
 ُ فدخلت, بعامُ الوليدَّ حيجْ أنَ اهللا قبلِ بن عبدَيت خالدِقَ ثم ل:قال ابن شهاب

 يف َ زاذانِ ابنُني كتابَغَ بل قد: فقال يل خالد,اشَرِ من أيب خَ التي ابتاعُهَعليه دار
 ,نا يف ذلكْسَا التبَّ وقد كن,ها عائشةْتَثَّ التي حدِ وعن األحاديث,هَثتَّاحلديث الذي حد

 .ء يف يشُّشكَ فال ن, ذلكُفقد تبني لنا اليوم أمر
 . عن يونسُسةَبْنَتابعه ع

 وأبو ,ونْريَفضل بن خ أنا أبو ال, ثم حدثنا أبو الفضل البغدادي,أنبأنا أبو الغنائم الكويف
َريَّاحلسن الص  وحممد :ونْريَ خُ زاد ابن−  أنا عبد الوهاب بن حممد: قالوا, لهُ وأبو الغنائم واللفظ,يفْ

 :)١( أنا حممد بن إسامعيل قال, أنا حممد بن سهل, أنا أمحد بن عبدان: قاال– بن احلسنا
 : زيد بن ثابت عن, بن ذؤيبَيصةِبَمع قَ س;يدِسَخالد بن عبد اهللا بن أ

 عن , سمع إبراهيم,قاله أمحد عن أبيه. )٢(ْتَّلَ الثالث حِضْيَ من احلْتَرُهَإذا ط
أخربين خالد بن :  عن الزهري,وقال برش عن أبيه. ّهريُّعن الز, ةَرسْيَم )٣(] بنحممد[

 . هو أخو أمية وموسى,هَيد مثلِسَن أبعبد اهللا بن خالد 
 ,ً أنا أبو عيل إجازةه,َدْنَ أنا عبد الرمحن بن م,بد اهللا األديبني به أبو عَهَ ما شافِيف نسخة

 :)٤(أنا أبو حممد بن أيب حاتم قال:  أن عيل بن حممد قاال,مةَلَ وأنا احلسني بن س:قالح 
 ٰوَ ر;يدِسَ خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أ: ويقال,يدِسَخالد بن عبد اهللا بن أ

 . ذلكُ أيب يقولُ سمعت.هريُّ الز عنهٰوَ ر;ؤيبُ ذِ بنَيصةِبَعن ق
 أنا أبو جعفر بن : قالوا,اَّ وأبو عبد اهللا ابنا البن, وأبو غالب,اءَّأخربنا أبو احلسني بن الفر

                                           
 .٣/١٥٨التاريخ الكبري للبخاري ) ١(

 .»إذا طهرت من احليضة الثالثة حلت«: بخاريكذا يف النسخ الثالث, ويف التاريخ الكبري لل) ٢(

 .ما بني احلارصتني من التاريخ الكبري) ٣(

 .٣/٣٣٩اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ــاريخ[ ــه يف الت ترمجت

 ]الكبري للبخاري
 
 
 
 
ويف اجلرح والتعديل[

 ] حاتمالبن أيب
 
 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٧٣

 :)١(ار قالَّبري بن بكُّ نا الز, أنا أمحد بن سليامن,صِّخلُ أنا أبو طاهر امل,املسلمة
 ٌ كان خالد,)٢(ةَرْفُصاحب يوم اجل وهو ,اًيد خالدِسَ اهللا بن خالد بن أُد عبدَلَفو

 َ فلام أرادوا املسري,بري بالبرصةُّب بن الزَصعُيد مع مِسَ اهللا بن خالد بن أِ ابنا عبدُميةُوأ
َ فسري,امُهَمَّختار اهتُإىل امل  :)٣( امللك وقالِ بعبدٌ فلحق خالد,مهاَّ

 ُبَصعُيا م ٍ مالكَ عالوةْبِوارض اً وخالـدِ باحلجـازَميـةُ أْقِحـْلأ
 ُبَرشَ املِ بالعراقَكَ لْنَوُفْصَيَول  بقتلــهَّنَمُزـْحــَتَ لَ فعلــتْئنـَلــَف

ني إىل ْهِّ وج: امللك بن مروان فقالَوانطلق خالد بن عبد اهللا حتى أتى عبد
ا قد ًصعبُ مَّ فإن,بَصعُ م]ب/٣٢٢ [ها لك منَ حتى آخذٍين برجالْدِدْمَالبرصة وأ

 وبني َ من ربيعةٍع يف ناسَسمِ فقام معه مالك بن م, البرصة إىلٌ فرجع خالد. فيهاخرج
 ,)٥( مصعبُة وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن معمر خليفةَرْفُ فاجتمعوا باجل,دْ واألز)٤(متيم
 ْتَصيبُع وأَسمِ بن مُ فهرب مالك, فسار إليهم,هِطتُ رشطي عىلَبَصني احلُاد بن حَّوعب
 . ودخل الناس يف األمان; امللكُه عبدْدِمدُ ومل يٌ وفر خالد,هُعين

 :)٦(قَدْزَرَ الفُ ويف ذلك يقول:قال عمي مصعب بن عبد اهللا

                                           
. ليس اخلرب يف مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار, وهذا إسناده, ولعله يف القسم املفقود منه) ١(

 .١٩٠, ١٨٩ريش واخلرب واألبيات أوردها املصعب الزبريي يف نسب ق

ُفرةُاجل )٢(  ْتَيِّمُ ثم س,ة نافعَرْفُ ج:كان يقال هلاٌ; وهي سعة يف األرض مستديرة,  موضع بالبرصة:َ
ومعجم . ٦/٧٩انظر خربه يف أنساب األرشاف .  ويوم اجلفرة كان سنة تسع وستني.ة خالدَرْفُج

 .٢/١٤٧البلدان 

ساق البيت األول, والبيتان يف أنساب , ثم »شاعرلوقال ا«: ١٨٩يف نسب قريش للمصعب ) ٣(
 . من غري عزو٦/٨٧األرشاف 

 .»بني غنم«: يف نسب قريش للمصعب) ٤(

 .»وعمر بن عبيد اهللا بن معمر«: يف نسب قريش للمصعب) ٥(

البيت :  وفيه بيت خامس, وترتيبها فيه٤١٤, ٤١٣األبيات يف نسب قريش للمصعب, وديوانه ) ٦(
 ., مع خالف يف بعض األلفاظالرابع مكان البيت الثالث

 
ْخرب يـوم اجلفـرة يف[ ُ

 ]مجهرة نسب قريش
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٧٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 ِكِ املبـارُ عظامٍدْعَ يف سُ بعدْمُوه ُمُوهـ أبـٌ متـيمٍوامـ ألقـُتـعجب
 ِلـكاوما حلاهـا رَصفُد مـْ األزمع همِريِسَ مَ قبلِ الناسَّوكانوا أعز

 ِ ضـاحكَ غريِهِ عن أنيابَّإذا افرت ٍبَصعُ مِّيِراَوَ احلِ بابنمكُّفام ظن
ــن فق ِهِا عـن بـالدًينـا مالكـَفَ نُونحن ــْأَونح ــا عين ــَّ بالنُهَن  ِكِازَي
 ِ يف مسجدُ جلست:ب بن عثامن عن أبيه قالَصعُي مِّثني عمَّ وحد:بريُّقال الز

ك ِّ إىل عمُنظرَ أ كأين: ثم قالٰ فبكى, لهُها فانتسبتِ من أهلٌبني شيخَ فنس,البرصة
ِوالفرزدق قائم بني يديه (*  الفتيانِ هذا املسجد وهو كأمجلِنربِبري عىل مُّمصعب بن الز ْ َ ٌ

ُترعد فرائصه وهو يقول ُ َ َ ُ ََ(*)١(: 
 ِ ضـاحكَ غريِهِ عن أنيابَّإذا افرت ٍبَصعُ مِّيِارَوَ احلِ بابنمكُّفام ظن

 يقول ٍ وخلالد,اهللا عىل البرصة بن عبد َ امللك استعمل خالدُفلام ظهر عبد
 :)٢(الشاعر

 اَعــَنَ مْ وإنٰىَعطــَ أْ إنَميــةُو أـأبــ ُهُلضـ فواٰىَرجُت اجلواد الذيَّإن
َا رسً أفواجُ األراكيبىيغش  اَعـَمُ اجلِ املـسجدُ أهـلِوايفُكام ي ُهَقِادُ

ُّ أمهميدِسَوأم خالد وأمية وعبد الرمحن بني عبد اهللا بن خالد بن أ ري َجُ حُّمُأ ُ
ّيصُ بن عثامن بن عبد الدار بن قَّٰزُ طلحة بن عبد الع أيببة بن عثامن بنْيَبنت ش َ. 

,  نا أمحد بن عمران, أنا أمحد بن إسحاق,ايفَريِّ أنا أبو احلسن الس,ديْرَأخربنا أبو غالب املاو
ِرتْسُّنا موسى بن زكريا الت  :)٣( قالّيِرُفْصُيفة العِلَ نا خ,ّيَ

يد ِسَ بن عبد اهللا بن خالد بن أَ امللك بن مروان خالدُه عبدَّجَ فيها و:بعنيسنة س
مر بن عبيد اهللا ُ وع.ب بالكوفةَصعُ وم.ها لهَ ليأخذِة إىل البرصةَّميُيص بن أِبن أيب العا
ع من َسمِ مالك بن م)٤( غسانأبو فأجاره ,ن تيم قريش خليفته عىل البرصةمبن معمر ا

                                           
 ).س(ما بينهام سقط من *) − (* ) ١(

 .١٩٠البيتان يف نسب قريش للمصعب ) ٢(

 . األخري من اخلرب يف الصفحة التالية, والذي فيه القسم, وهذا إسناده يف سنة سبعنيمل أجد اخلرب يف تاريخ خليفة) ٣(

 .)د, س(, واملثبت من »ابن«): ب(يف   )٤(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُخرب يوم اجلفرة عند[

 ]خليفة يف تارخيه
 
 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٧٥

 وكان عىل − ّيِطَبَني احلَصُ بن حَ بن عبيد اهللا عبادُه عمرَّفوج ;بني قيس بن ثعلبة
َرش  مما ييل بني قيس بن ,دَبْرِظهر املب ٍة خالدَرْفُة التي يقال هلا جَرْفُا يف اجلْوَ فالتق,هِطُ

هنم اقتتلوا أربعني إ :مهاُ وأبو احلسن وغري,وقال أبو اليقظان. ا كثريةً فاقتتلوا أيام,ثعلبة
 فأعطاه نجدة مئة ,نْيَع بالبحرَمْسِ وحلق مالك بن م,هَ معْنَ ومٌ اهنزم خالد ثم.اًيوم

 .ألف درهم
ْ محَ ويف سنة اثنتني وسبعني غلب:)١(قال خليفة عا َ ود,ان عىل البرصةَبَران بن أُ

 بن عبد اهللا بن خالد بن َه خالدَّجَ فوَ امللك الكوفةُ ثم دخل عبد, عبد امللكِيعةَإىل ب
 .كْيَتَرْفُ جْمِكرَأ : وقالِ البرصةيد إىلِسَأ

رش بن مروان بن ِها إىل بَّه وضمَلَ ثم عز, وسبعنيِنيَتْنِ سنة ثِفقدمها يف آخر
 ;ا ثم ماتً هبا أشهرَ فأقام, وسبعنيٍة سنة أربعَّجِ يف ذي احلٌرشِ فقدمها ب,احلكم

 فقدم ,اجَّ احلجَّ فعزله عبد امللك ووىل)٢(فاستخلف خالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد
 .العراق يف رجب سنة مخس وسبعني
 أنا عبد , أنا حممد بن احلسني, أنا أبو بكر حممد بن هبة اهللا,أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي

 : قال)٤(يديز عن سعيد بن ,َرضُ حدثني غسان بن م, نا سليامن بن حرب,)٣( نا يعقوب,اهللا بن جعفر
 . عىل البرصةٍسيدَ بن أَ فاستعمل خالد, امللكَب بايعوا عبدَصعُتل املُملا ق

 أنا أبو : قاال,ارَّطَ وأبو منصور بن الع,ورُّ أنا أبو احلسني بن النق,اًالقاسم أيضأبو أخربنا 
 نا ,ّريَقْنِ نا زكريا بن حييى امل,ريَّكُّ نا عبيد اهللا بن عبد الرمحن الس,طاهر حممد بن عبد الرمحن

 :)٥( قالُّيِاألصمع
 َ خالد− يعني البرصة −ب َصعُل مْتَ امللك بن مروان بعد قُ عبد]أ/٣٢٣[ َّٰىلَوثم 

                                           
 .٢٩٣, ٢٦٨يفة تاريخ خل) ١(

  .٢٩٣وتاريخ خليفة ) ب, س(, واملثبت من  ))فاستخلف عبد اهللا بن خالد بن أسيد ((): د(يف   )٢(

 .مل أجد اخلرب يف املعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي, وهذا إسناده, فلعله يف القسم املفقود منه) ٣(

 . ))عن سعيد بن سعيد ((): س(يف  ) ٤(
 .١/٣٨٨عي, مل يصل إلينا, انظر موارد ابن عساكر  يف كتابه أخبار األصم)٥(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــة[ ـــره يف املعرف ذك

 ]والتاريخ للفسوي
 
 
 

]ويف أخبار األصمعي[



٥٧٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 . بن مروانَرشِ بَّٰىلَله ووَزَ ثم ع,ّيِوَمُيد األِسَبن عبد اهللا بن خالد بن أا
 أنا أبو , أنا حممد بن احلسني,هَ إسنادَّ عيلَأَ وقرًلةَناوُا ومًنْأخربنا أبو العز أمحد بن عبيد اهللا إذ

 : عن األصمعي قال, أنا أبو حاتم,يدَرُ نا حممد بن احلسن بن د,)١(اَّ بن زكريَاىفَعُج املَرَالف
 فلام , باملدينةُهُ فامت ابن, لهٌ ابنُهَيد ومعِسَقدم الراعي عىل خالد بن عبد اهللا بن أ

 ِهِ ابنِةَيِ بدُهَ عنه فأمر لُتْقَ وأصدُهُجتَّ مات بعدما زو: عنه فقالُ سألهٍدخل عىل خالد
 :)٢(اعيَّ فقال الر,هِاقَدَوص

 ُدِحــَ الِكِا بأرضــً قــربُهـَ لــَّقـَوشــ ُهُيومَ حانْ إذِلْ راعي اإلبَ ابنَتْيَدَو
ْرشَ حتـى نـُودُ اجلَوقد كان مات  ُدِ خامـُودُ واجلـِودُ اجلَ نارَيتَكْذَوأ ُهَتَ

 ُدـ خالـَإذا مـاتنثـى ُ أْتَلدَوال و ٌبـ آيـَنثـى وال آبُ أْلـتَال محــف
 ,هَتَيِ دَتْيَّدَ أراد أ»لْي اإلبِ راعَ ابنَتْيَدَو« : الراعيُ قول:)٣(قال أبو الفرج

 عنه َتْلَّمَ إذا حت:ِ عن الرجلُتْيَدَوَو(* .هِ إىل أهلُهَتَيِ دَيتَّدَ إذا أَيلِتَت القْيَدَ و:قالُي
ائي َسِ هذا مما عايا به الكَّ إن: وقيل.هِتَايَنِ جَةَيِك دِ من مالُ عنه)٤(*)َيتَّدَ وأ,هْتَمِزَ لًةَيِد

 »ُدِحَ الَكِا بأرضً له قربَّقَوش« :هُا قولَّ وأم. بينهامَقْرَالف ِ فلم يعرف,حممد بن احلسن
َ وحلٌّ شاقَّقَ ش:قالُ يْنَ يف هذا أِ الكالمَهْجَ وَّفإن َحلَ أ:قالُ وي.دِحَ الَدَ  َّ وذلك أن,دِحْلُ مَدْ
ُنيَبُي ,د ما كان يف جانبهْحَّ والل,ْربَ القِطَسَ يف وِرْفَكان من احل ما َّقِّالش  ِّ النبيُ هذا قولِّ
: »ط إىل َسَ عن الوِ بهَيلِا قد مقَ شُدْحَّه ملا كان اللَّ ولكن.»ناِغريِ لُّقَّ والش,اَنَ لُدْحَّالل

 يف َدَحـْلَ وأَدَحـَ ل:يه يقال ف,لْيَ من املٌد مأخوذْحَّ اللُ وأصل. لهَّقَ وش: قال,اجلانب
ِنيَ باللغتَئِرُ وقد ق,لْيَن املِ م,هِين وغريِّالد َوذروا الذين مهور ُ فقرأ اجل, يف القرآنْ َِ َّ ُ َ

ِيلحدون يف أسامئه ِ َِ ْ َ ِ َ ُ ْ ُ]و.]١٨٠/األعراف ِلسان الذي يلحدون إليه أعجمي ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ ْ َِّ َ ُُ َ]و.]١٠٣/النحل َّن ِإ
َالذين يلحدون ُ ِ ِْ َُّ َياتنا ال خيفون عليناِ يف آَ ْ َْ ْ ََ ََ ََ َ ِ]الثالثةَ وقرأ آخرون األحرف.]٤٠/فصلت َ 

                                           
 .٤/٨٤يف كتابه اجلليس الصالح الكايف ) ١(

 ).٢٩ (٥٣, وديوان الراعي ٤/٨٤األبيات يف اجلليس الصالح ) ٢(

 .يعني املعاىف بن زكريا) ٣(

 .ما بينهام سقط من اجلليس الصالح الكايف*) −(*) ٤(

 
 
 
 
 
 
ــــي[ ــــدح الراع م

النمريي له يف كتـاب
 ]اجلليس للمعاىف

 
تفسري شعر الراعـي[

ـــاىف ـــهللمع  يف كتاب
 ]اجلليس الصالح

 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٧٧

حم « و»األعراف« الذي يف ُأَ يقرُّائيَسِ وكان الك, وممن قرأ كذلك محزة,)١(بالفتح
 .إليه :ل بقولهْيَل لوضوح داللته عىل املْحَّ ويفتح الذي يف الن, بالضم»)٢(السجدة

 ُّائيَسِ الكُهَ ما اختارُ وقد يكون.»يف« ْنِل مْيَ املٰ إىل معنىِبالداللة َّ أخص»إىل«فكان 
ِنيَ بني اللفظِهِا يف تفريقًعيدَب ِفمهل  :ّ وجلَّ عز كام قال اهللاُ,ْنيَع بني اللغتْمَ إىل اجلْ ِّ َ َ

ًالكافرين أمهلهم رويدا ْ َ ُ َُ ْ ْْ ِْ َ ِ ِ َ]١٧/الطارق[. 
 ِ يف قراءةِهِوي عنه من اختيارُ ما ر: ذلكْنِ م,اًل هذا كثريَفعَائي يَسِوقد كان الك

َّمل يطمثهن ُ َْ ِْ ْ َ]والذي .)٣(ها يف اآلخرِ وكرسْنيَضعْوَ املِدَل يف أحْعِ عني الفّ ضم.]٥٦/الرمحن 
 يف »أحلد« : يقولْنَ وعىل لغة م, يف موضع»حلد« : يقولْنَاختاره من القراءة عىل لغة م

 :اعيَّ الرُ وقول, عنديٌ مجيلٌنَغريه حس
ْرشَ حتى نُ اجلودَوقد كان مات  ُهَتَ

َرشْنَ الصحيحة أُاللغة َرشُ فنَ امليت اهللاَُ َرشَ ون, هوِ  وقد .رئ هباُ قد قٌ لغة;ورُشْنَ فهو مُهَ
 .)٤(هِ ونستغني عن إعادت,نا هذه ما نكتفي بهِم من جمالسَّح هذا فيام تقدَ رشْنَ مَٰىضَم

أ َرَ إذا ب:َّ واستبلَّلَبَه وأِضَ من مرُ الرجلَّلَ ب:القُ ي» من سقمَّلَوال ب« :هُوقول
 : قال الشاعر,َّحَوص

 ْهُلـِ الـذي هـو قاتُ الـداءِهِا وبـَجَن  ُهَّنــَ أَّنَ ظــِ بــهٍ داءْنِ مــَّلَإذا بــ
 :)٥(وقال األعشى

ـــ[ ـــَّوكأهن ـــ]ُهَّا وكأن ْحم  اَّوكأهن َربْيَ خُمومَ  اِوصـاهبَ أْنِ مَّلَ بَ
 , أنا أبو طاهر أمحد بن احلسن, ثم أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي,هانْبَ بن نأنبأنا أبو عيل

                                           
 .»يلحدون«يعني حريف الياء واحلاء من كلمة ) ١(

 .يعني سورة فصلت) ٢(

َّمل يطمثهن : يعني باملوضع اآلخر قوله تعاىل يف السورة نفسها) ٣( ُ َْ ِْ ْ َ]٧٤/الرمحن[. 

 .٣١٩, ١/٣١٨يعني يف املجلس العارش يف كتابه اجلليس الصالح ) ٤(

 املكتب اإلسالمي, بريوت( من بحر جمزوء الكامل٤١ صالبيت من قصيدة يف ديوان األعشى) ٥(
 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٥

 :بزيادة تفعيلتني عىل املجزوء فأصبح تاما, ورواية الديوان). ب, د, س(كذا يف النسخ الثالث ) ٦(
ِوكأهنا حمموم خيـــــــــــرب بل من أوصاهبا َّ َ َ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٧٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

 وأبو احلسن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن , أنا أبو طاهر,وحدثنا أبو الفضل بن نارصح 
ْخم نا  , أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن مقسم,أنا أبو عيل بن شاذان:  وأبو عيل بن نبهان قالوا,د البزازَلَ

 حدثني أبان بن ,مَّالَ نا حممد بن س− يعني عبد اهللا − نا ابن شبيب ,)١(أبو العباس أمحد بن حييى ثعلب
 :عثامن قال

 وخالد بن عبد , معاوية يزيد بنل عبد امللك بن مروان أرسل إىل خالد بنُقَملا ث
رينا ما ُ ت,مَعَ ن:قاال ? إليكام]ب/٣٢٣[ ُ بعثتَمـِ لِيانِرْدَتَ أ: قال,يدِسَاهللا بن خالد بن أ

 ْ فإن,امُ الوليد وسليامن ما قد علمتِه كان يف بيعةَّ ولكن, ال: قال. فيه من العافيةَتحأصب
 هذه ِنا يف مثلِ هلام يف رقابَ وقد جعلت?ناُيلِقُ وكيف ت: قاال.كامُتْلَام أقُكَيلِقُ أْا أنُأردمت

 .ماميَكام أُمتَّ هذا لقدَغريام ُلتُ أما واهللا لو ق,)٢(اًريِخَ أ: فقال.السواري
 أنا أبو عيل حممد , عنيِهِوْ ار:اه وقالَّني إيَلَه وناوَ عيل إسنادَرأَش فيام قِ بن كادِّأخربنا أبو العز

ٰأنا أبو الفرج املعاىف(* بن احلسنيا َ َ  عن , أنا أبو حاتم,دْيَرُ بن د)٤(*), نا حممد بن احلسن)٣(َّ بن زكرياُ
 :ة ذكرها قال يف حكاي,ّيِبْتُالع

 اهللا بن خالد بن يزيد بن ِ إىل عبدِهِ احتضارَ امللك بن مروان عندُثم أرسل عبد
 َا أثرَنَيُرتِنعم ل:  إليكام? قاال ُ بعثتَمـِ لِ هل تدريان:يد فقالِسَ وخالد بن أ,عاويةُم

 ِ بيعةْنِكام مِ فهل يف أنفس,يانَرَ ما تِمر من األَرضَ ولكن قد ح,ال:  قال ?اكَّ اهللا إيِعافية
 : قال.ك يا أمري املؤمننيَ هبا منه بعدَّا أحقً أحدٰ ما نر واهللاِ, ال: فقاالء?الوليد يش

 فإذا ,هَ فرفع فراش.كامُ الذي فيه أعينُام لرضبتُ ذلك قلتَ لو غريا واهللاَِمَ أ, لكامٰأوىل
 .هورْشَالسيف م

 . أبيهِّدَجبه إىل َسَيد نِسَ اهللا بن خالد بن أِ بن عبدُهو خالد

                                           
 .٥١٢, ٥١١ يف جمالس ثعلب اخلرب )١(

, وهو أ شبه »أجيزا«: , ويف جمالس ثعلب)ب, د, س(ُكذا أعجمت يف النسخ الثالث ) ٢(
َبالصواب, بمعنى امضيا ِ ْ ِ. 

 .٣/٨٣اجلليس الصالح الكايف ) ٣(

 ).س(ما بينهام سقط من *) − (*  )٤(

 
 
 
توطيــد عبــد امللــك[

البيعة البنـه الوليــد
بعده, وأخذ الوفاء له

 ]من خالد
 
 
 
 
 
اخلـرب الـسابق مـن[

روايــــة املعــــاىف يف
 ]اجلليس

 
 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٧٩

بن أبي سفيان بن عبد ا خالد بن عبد ا)*(  
 .ب األمويْرَابن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن ح

 .ةَّميُها من بني أِ كان بدمشق وغوطتْنَ مِكر يف تسميةِ له ذٌّ شابٌرجل
 .)١(ذكره أبو احلسن أمحد بن محيد بن أيب العجائز األزدي

                                           
 الذي صنعه الدكتور ٣٠مل أجد له ترمجة فيام بني يدي من مصادر, وله ذكر يف معجم بني أمية  )*(

 .املوضعصالح الدين املنجد, ومصدره هذا 

مجة يف هذا التاريخ, ولكنها يف القسم املفقود منه, احتفظ هبا ابن منظور البن أيب العجائز هذا تر) ١(
 .٣/٦٠يف خمترصه 
آخر اجلزء التسعني بعد املئة, وبكامله كمل املجلد التاسع : ما نصه) ب(يف هذا املوضع من و
 من األصل, وهو آخر اجلزء اخلامس واألربعني من األصل األول, يتلوه إن شاء اهللا خالد عرش

 .ن عبد اهللا, ويقال ابن عبيد اهللا بن رباحبا
ّكتبه العبد اخلاطئ الراجي عفو ربه حممد بن يوسف بن حممد بن أيب يداس الربزايل اإلشبييل 

دار السنة النورية منها يف  يف شعبان سنة ] بمحلة: وقد تقرأ[بمدينة دمشق حرسها اهللا بعلو 
 .ثالث عرشة وست مئة

 .سطرين ذهب هبام سوء التصويروإىل جانبه يف اهلامش أثر 
 :وهيًوبعد ذلك سامعات هذه املجلدة بخط الربزايل أيضا 

 السامع األول
سمع اجلزء التاسع والثالثني بعد املئة من األصل عىل مصنفه احلافظ أيب القاسم عيل بقراءة السديد أيب منصور 

 حممد هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل أبو نرص حممد بن القايض أيب
بن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا األنصاري يف يوم اجلمعة اخلامس من مجاد اآلخرة سنة ا

 .إحد وستني ومخس مئة باملسجد اجلامع بدمشق عمره اهللا
 السامع الثاين

نرص حممد بن القايض تاج الدين أيب حممد هبة اهللا بن وسمع اجلزء األربعني بعد املئة من األصل عىل مصنفه أبو 
حممد الشريازي بقراءة السديد أيب منصور بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل وعبد املنعم بن األمني ثقة الدين أيب 
احلسن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا ومن خطه نقلت وذلك يف جملسني آخرمها يوم اخلميس 

 .من مجاد اآلخرة سنة إحد وستني ومخس مئةاحلادي عرش 



٥٨٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة التاسعة عرشة

                                                                                                   
 السامع الثالث

وسمع مجيع اجلزء احلادي واألربعني بعد املئة من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة السديد أيب منصور حممد 
بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل أبو نرص حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن عيل بن صدقة ا

رون يف يوم اجلمعة الثاين عرش من مجاد اآلخرة سنة إحد وستني ومخس مئة وحممد بن سيدهم بن هبة وآخ
 .اهللا األنصاري ومن خطه نقل

 السامع الرابع
وسمع اجلزء الثاين واألربعني بعد املئة من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر 

أبو نرص حممد بن هبة بن حممد الشريازي وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا األنصاري بن حممد بن أيب عقيل ا
وسمع عبد املنعم بن عيل بن صدقة مجيعه سو الورقة األولة وذلك يف مرتني أبرها اخلميس الثامن عرش من 

 .مجاد اآلخرة سنة إحد وستني ومخس مئة باملسجد اجلامع بدمشق نقل من خط ابن سيدهم
 خلامسالسامع ا

القاسم عيل بقراءة ] كذا[وسمع الثالث واألربعني بعد املئة من األصل عىل مصنفه احلافظ أيب ] أ/٣٢٤[
السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن أيب 

. يا بن أيب الفرج بن مظفر األنصاري ومن خطه نقلاحلسن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة اهللا بن رسا
 .من سنة إحد وستني ومخس مئة باملسجد اجلامع بدمشق] كذا[يوم اجلمعة التاسع عرش من مجاد اآلخر 

 السامع السادس
وسمع اجلزء الرابع واألربعني بعد املئة من األصىل عىل مصنفه بقراءة السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن 

 بن أيب عقيل حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وعبد املنعم بن عيل بن صدقة وحممد بن سيدهم بن هبة حممد
سنة ] كذا[اهللا ومن خطه نقلت وذلك يف مرتني آخرمها يوم اخلمييس اخلامس والعرشين من مجاد اآلخر 

 .إحد وستني ومخس مئة
 السامع السابع

ملئة من األصل عىل مصنفه احلافظ بقراءة السديد أيب منصور حممد بن وسمع اجلزء اخلامس واألربعني بعد ا
املنذر بن حممد بن عقيل عبد املنعم بن عيل بن صدقة وأبو نرص حممد بن هبة اهللا بن حممد الشريازي وآخرون 

سنة إحد وستني ] كذا[وابن سيدهم ومن خطه نقلت يوم اجلمعة السادس والعرشين من مجاد اآلخر 
 .ةومخس مئ

 :وبعد تلك السامعات سامع ثامن بخط إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القريش وهو
 السامع الثامن

سمع مجيع هذا اجلزء عىل القايض األجل األسد الفقيه اإلمام العامل شمس الدين أيب نرص حممد بن عبد اهللا 
ربزايل ابناه يوسف وأمحد وأبو الشريازي بسامعه من املصنف بقراءة احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يوسف ال

احلسن حممد بن أيب جعفر القرطبي وابنه حممد وأبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اإلربيل وأبو الفضل عبد 
) ...(يوسف بن عبد السلم وأبو الفتح نرص اهللا بن ) ...(املحسن بن محدان وابنه عبد املنعم يف الرابعة وسمعه 



ّعبد اهللا بن احلسني األمويخالد بن  ِ َ ُ ٥٨١

 

                                                                                                   
بن الصابوين وأمحد عبد اهللا ازيز بن عبد القوي بن احلباب وأبو حامد حممد بن عيل الصفار وأبو املعايل عبد الع

 بن بن املسلم  األزدي وأمحد بن موسى الشوكاين وخدجية بنت يوسف بن عصمة الدين وكاتب السامع إبراهيم
بن السيد ) ...  (حممد) ...(عيل بن احلسن الغساين وعبد ) ...( القريش وسمع من أوله إىل عمر بن عبد العزيز

 .وست مئة يف حملة زيدان الشامع بدمشق) ...(احلالوي وذلك يف سابع عرش شهر ربيع اآلخر سنة  ثالث و
 :ًسامع آخر بخط الربزايل أيضا وهو] أ/٣٢٥[ويف وجه الورقة 

 السامع التاسع
ل عبد املنعم بن عيل بن سمع اجلزء السادس واألربعني والسابع واألربعني عىل الشيخ العدل العفيف أيب الفض

صدقة بسامعه من املصنف القايض األرشف هباء الدين أبو العباس أمحد بن القايض أيب عيل عبد الرحيم بن 
عيل الشيباين وفتياه سنقر وأقش الرتكيان وأبو سعد عبد اهللا بن شيخنا أيب الربكات احلسن بن حممد بن احلسن 

 فارس العسقالين وفخر الدين أبو عيل عبد الرمحن بن عبد الواحد الشافعي وأبو إسحاق إبراهيم بن حامد بن
بن عبد الرمحن وعبد الواحد بن هالل وحممد بن يوسف بن حممد الربزايل اإلشبييل بقراءته وهذا خطه ا

وعارض األصل وسمع وسمع من ترمجة خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن الوليد إىل آخر املجلس الشيخ 
ن أبو املكارم عبد الواحد بن عبد الرمحن بن عبد الواحد بن هالل وعز الدين أبو حفص األجل خملص الدي

عمر بن حممد بن احلاجب منصور األميني وسمع مجيع اجلزء سو ترمجة خالد بن املهاجر أيبك بن عبد اهللا 
ي قعدة الرتكي غالم القايض األرشف وصح ذلك يف جملسني آخرمها يوم اجلمعة الثالث والعرشون من ذ

 .سنة إحد وعرشين وست مئة] كذا[



٥٨٢ 

  
  الرتاجمفهرس 

 ٥  حكيم بن حزام بن خويلد بن عبد العز, أبو خالد القريش األسدي
 ٦٢  حكيم بن دينار, أبو طلحة القريش, موالهم

 ٦٥  ُحكيم بن عبد اهللا بن املبارك اجلمحي
 ٦٥  حكيم بن عياش األعور الكلبي

ِحكيم بن قبيصة بن رضار الضبي ِ َ  ٦٩ 
 ٧٠  كيحكيم بن حممد, أبو الفضل الفقيه املال

ُحكيم بن رزيق بن حكيم الفزاري موالهم األييل ُُ  ٧١ 
ُحلبس بن زبار بن غطيف, ويقال غطيف بن حارثة بن سعد الطائي ُ َّ َ ََ ْ  ٧٤ 

ُحلحلة بن قيس بن األشيم بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل الفزاري  َ َْ  ٧٥ 
 ذكر من اسمه محاد

 ٧٨  محاد بن عبد اهللا, أبو اخلري
َيونس بن كليب, أبو عمر موىل بني سواءة املعروف بعجردمحاد بن عمر بن  ُ  ٧٨ 

 ٨٤  محاد بن حممد بن هبة اهللا, أبو حممد الغساين القطائفي
َمحاد بن مالك بن بسطام بن درهم, أبو مالك األشجعي احلرستاين ْ ِْ ِ  ٨٤ 

 ٨٨  محاد بن املبارك, أبو جعفر األزدي, من أهل صنعاء دمشق
 ٩٠  أبو القاسم الكويف املعروف بالراويةمحاد بن أيب ليىل ميرسة, 

 ١٠٠   بن حييى–حامد :  ويقال–محاد 
 ١٠١  محاد بن يزيد بن أيب مريم األنصاري, موىل سهل بن احلنظلية

 ١٠١  محاد أبو اخلطاب



٥٨٣ فهرس تراجم هذا اجلزء

 ١٠٤  محاد موىل بني أمية
 ١٠٤  محاد كاتب الوليد بن مسلم

 نادذكر من اسمه مح
 ١٠٥  محدان بن عبد الرحيم األثاريب الطبيب

َّمحدان بن غارم بن ينار,  َأبو حامد البخاري الزندينَ ْ َّ  ١٠٦ 
 ١٠٨  محدان بن حممد اجلبييل

 ١٠٩  محدان أبو صالح
 دونذكر من اسمه مح

 ١١٠  محدون بن إسامعيل بن داود النديم
 ديةذكر من اسمه مح

 ١١١  َّمحدية اخلشاب املرصي
 دذكر من اسمه مح

 ١١٤  بو املحاسن الشريازيمحد بن احلسني بن أمحد بن دارست, أ
 ١١٥  محد بن عبد اهللا بن عيل, أبو الفرج املقرئ

ْذكر من اسمه محران ُ 
َمحران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة النمري َ ْ ُ  ١١٧ 

 ١٢٥  ُمحران موىل عبيد اهللا بن زياد
ْذكر من اسمه محرة ُ 

َمحرة بن عبد كالل, وهو ابن ليرشح بن  ُ َ ْ  ١٢٦  عبد كالل بن عريب الرعينيُ
 ١٣٣  ُمحرة بن مالك بن سعد اهلمداين

 زةذكر من اسمه مح
محزة بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن إسامعيل بن جعفر بن حممد بن عيل 



٥٨٤  املجلدة التاسعة عرشة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر

 ١٣٦  ابن احلسني بن عيل بن أيب طالب, أبو احلسن العلوي
 ١٣٧  حمحزة بن أمحد بن محزة, أبو يعىل القالنيس  السبعي الرجل الصال

 ١٣٨   األنصاري املتعبد, أبو يعىلمحزة بن أمحد بن عيل بن معرصة
َّمحزة بن أمحد بن فارس, أبو يعىل بن كروس السلمي َ َ  ١٣٩ 

 ١٤٠  محزة بن أسد بن عيل بن حممد, أبو يعىل التميمي املعروف بابن القالنيس
  ١٤٢  ِمحزة بن بيض احلنفي الشاعر

ن أيب اجلـن , أبـو يعـىل بـن أيب محزة بن احلسن بن العباس بن احلسن بـ
 ١٤٩  حممد القايض املعروف بفخر الدولة

محزة بن احلسن بن املفرج, أبو يعـىل األزدي املقـرئ املعـروف بـابن أيب 
 ١٥١  خيش

 ١٥٢  محزة بن خراش, أبو يعىل اهلاشمي
 ١٥٤  محزة بن سعيد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي

 ١٥٤  سني املنبجي القايضمحزة بن طالب بن محزة, أبو احل
 ١٥٤  محزة بن طاهر بن إسامعيل النقيب, أبو احلسن احلسيني

 ١٥٤  محزة بن عبد اهللا بن احلسني بن أيب بكر , أبو القاسم األطرابليس
 ١٥٦  محزة بن عبد اهللا بن سليامن  بن أيب كريمة الصيداوي

 ١٥٧  يمحزة بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب , أبو عامرة القريش العدو
 ١٦٤  محزة بن عبد اهللا, أبو يعىل

 ١٦٤  محزة بن عبد الرزاق بن حممد بن سعيد, أبو احلسن العطار الشاهد
 ١٦٥  محزة بن عبد العزيز بن أبان بن مروان بن احلكم األموي

ُمحزة بن عثامن, أبو األغر العبيدي احلميص ّ  ١٦٥ 
 ١٦٦  ويف املقرئمحزة بن عثامن بن أمحد, أبو يعىل  الروماين الكشمني الص

َمحزة بن عيل بن محزة, أبو يعىل اجلذامي ُ  ١٦٧ 



٥٨٥ فهرس تراجم هذا اجلزء

 ١٦٧  محزة بن عيل بن منصور اهلروي
محزة بن عيل بن هبة اهللا بن احلسن بـن عـيل, أبـو يعـىل الثعلبـي البـزاز 

 ١٦٨  املعروف بابن احلبويب
ِمحزة بن عيل, أبو يعىل بن العني زريب الشاعر ْ َْ َ  ١٦٩ 

َبن احلارث بن األعرج بن سعد بـن رزاح بـن ُمحزة بن عمرو بن عويمر  ِ
 ١٧١  عدي , أبو صالح, ويقال أبو حممد األسلمي

 ١٩٢  محزة بن القاسم, أبو حممد الشامي
محزة بن حممد بن أمحد بن سالمة بن حممد بن احلسني بن يزيد, أبو يعـىل 

 ١٩٤  البزار املعروف بابن أيب الصقر
 ١٩٥  َّواس األنصارمحزة بن حممد بن جعفر, أبو يعىل بن الر

أبـو يعـىل :  ويقـالمحزة بن حممد بن احلسن بن عيل بن نزار, أبو القاسم
 ١٩٦  البعلبكي

 ١٩٦  محزة بن حممد بن احلسن بن حممد بن عيل, أبو القاسم الزبريي البغدادي
 ١٩٨  محزة بن حممد بن احلسن بن حممد, أبو الفتح األسداباذي

 ١٩٨  د, أبو يعىل الزيدي القزوينيمحزة بن حممد بن محزة بن حممد بن أمح
 ٢٠٠  ُّمحزة بن حممد بن عبد اهللا بن حممد, أبو طالب اجلعفري الطويس الصويف
 ٢٠٣  محزة بن حممد بن عيل بن العباس, أبو القاسم الكناين احلافظ املرصي

 ٢٠٨  محزة بن يزيد احلرضمي, والد حييى القايض: محزة بن واقد, ويقال
 ٢٠٨  سالمة بن أمحد بن حممد بن سباع, أبو يعىل القريشمحزة بن هبة اهللا بن 

 ٢٠٩  محزة بن يوسف بن إبراهيم, أبو القاسم السهمي اجلرجاين احلافظ
 ذكر من اسمه محظظ

ِمحظظ بن رشيق بن غانم بن عامر بن عبد اهللا, القريش العدوي َ  ٢١٣ 
ُمحلة بن نعيم الكلبي َ َ  ٢١٣ 
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َذكر من اسمه محل َ 
َمحل بن سعدانة بن  ٢١٤  ُ حارثة بن معقل بن كعب بن عليم الكلبي العليميَ

َمحل بن عبد اهللا اخلثعمي َ  ٢١٥ 
َذكر من اسمه محيدان ُ 

ُمحيدان بن حراش, ويقال محيدان العقييل َ ِ ُ  ٢١٥ 
ُمحيدان بن نرص بن حصني, أبو جعفر البغدادي ُ  ٢١٦ 

َذكر من اسمه محيد ُ 
َمحيد بن أيب محيد تريويه, ويقال تري, ويقا ِ ُ , أبـو ل زاذويه, ويقال طرخانُ

 ٢١٩  ُعبيدة اخلزاعي البرصي املعروف بحميد الطويل
ِمحيد بن ثوابة, أبو القاسم اجلذامي األندليس الوشقي ْ َ ُ ُ  ٢٤٢ 

ُمحيد بن ثور بن عبد اهللا بن عامر بن أيب ربيعة بن هنيك بـن هـالل, أبـو 
 ٢٤٣  َّاملثنى اهلاليل الشاعر اإلسالمي

 ٢٥٤  حريس للوليد بن عبد امللكُمحيد بن أيب جندل, 
ُمحيد بن أيب اجلهم عبيد ُْ َ  ٢٥٤ 
ْمحيد بن حبيب اللخمي َّ ِ َ ُ  ٢٥٥ 

َمحيد بن حريث بن بحدل الكلبي, من وجوه أهل دمشق ْ َ ُ ُ  ٢٥٥ 
 ٢٥٧  ُمحيد بن احلسن بن عبد اهللا, أبو احلسن الوراق

ُمحيد بن أيب محيد ُ  ٢٥٨ 
ُمحيد بن درة هو محيد بن عمري َُّ ُ  ٢٥٨ 

ْيد بن زنجويه, وزنجويه لقب واسمه خملد بن قتيبة بن عبـد اهللا, أبـو ُمح ََ َ َ ْ
 ٢٥٩  أمحد األزدي النسائي
 ٢٦٤  ُمحيد بن زياد, من أهل دمشق
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 ٢٦٤  ُمحيد بن زياد األصبحي, مرصي وفد عىل عمر بن عبد العزيز
 ٢٦٥   األزديُمحيد بن سعيد, املعروف بابن أيب العجائز

ُاملهلب بن أيب صفرة ظامل بن رساق األزديُمحيد بن عبد امللك بن  َّ  ٢٦٦ 
ُمحيد بن عبيد أيب اجلهم بن حذيفة بن غانم بن عامر, العدوي املدين ْ َ ُ ُ  ٢٦٦ 

ُمحيد بن عقبة بن رومان, أبو سنان الفزاري, ويقال القريش ُ ُ  ٢٦٨ 
  بـن هـرم,بـن مـساحق بـن قـيس −  ويقال ابن عمري−بن عمرو ُمحيد 

َّ بحميد درة, يعرفالقريش العامري ُ ُ  ٢٧١ 
ُمحيد بن فضالة بن عبيد األنصاري ُ  ٢٧٢ 

ُمحيد بن قحطبة, واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن معدان, الطائي أحد 
 ٢٧٣  قواد بني العباس
  محيد بن قحطبة= محيد بن زياد بن شبيب 

 ٢٧٥  ُمحيد بن قيس أبو صفوان املكي األعرج, موىل بني أسد
ِمحيد بن حممد بن النض َّ  ٢٨٦  ري, أبو احلسن التميمي البعلبكيُ

ُمحيد بن مالك بن مغيث بن نرص بن منقذ, أبو الغنائم الكنـاين املنقـذي  ُ
 ٢٨٨  امللقب بمكني الدولة

ّمحيد بن أيب املخارق األزدي, موالهم الكاتب, جد بني جلاج َ ُ ُ  ٢٨٩ 
ُمحيد بن مسلم, أبو عبيد القريش, ويقال أبو عبد اهللا ُ  ٢٩٠ 

َمحيد بن م ِعدي كربُ َ ْ ِْ  ٢٩٢ 
ُمحيد بن معيوف بن حييى احلجوري َْ َ ُ  ٢٩٢ 

ْمحيد بن منبه بن عثامن اللخمي َّ ِّ ُ ُ  ٢٩٣ 
ْمحيد بن نرص اللخمي َّ ُ  ٢٩٤ 

ْمحيد بن هشام, أبو هشام العنيس الداراين َ ُ  ٢٩٤ 
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 ذكر من اسمه حنش
َحنش بن عبد اهللا بن عمرو بن حنظلة بن هند بـن قنـان بـن ثعلبـة, أبـو  ََ ْ َ َ

 ٢٩٧  شدين السبئي الصنعاينر
 ٣٠٧  ابن عيل, وحنش لقب واسمه حسني: حنش بن قيس, ويقال

َذكر من اسمه حنظلة ْ َ 
َّحنظلة بن جوية, ويقال حوية الكناين َ ُ َّ َ ُ َْ  ٣١٤ 

ِّحنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح, أبو ربعي التميمي األسيدي ََ ُ ْ  ٣١٥ 
َحنظلة بن صفوان بن تويل بن برش بن حنظلة َُ  ٣٢٤  , أبو حفص الكلبيْ

ُّحنظلة بن الطفيل السلمي ُّ ْ َ  ٣٢٨ 
ِّحنظلة بن كثري الكلبي العبدودي املزي ِ ِّ ُ َْ  ٣٢٨ 

َذكر من اسمه حنينا ِ َ 
َحنينا أحد صديقي املسيح  ِ  ٣٢٩  ]. عليه السالم[َ

 ُذكر من اسمه حنيف
َّحنيف بن رئاب بن احلارث بن أمية األنصاري , له صحبة ُُ َ ِ  ٣٣٠ 

ِه حواريذكر من اسم َ َ 
َحواري بن زياد بن عمرو األزدي العتكي البرصي َ َ َِ  ٣٣٢ 

َذكر من اسمه حوثرة َ ْ َ 
ُحوثرة بن سهيل بن العجالن بن سهيل بن كعب, أبو املثنى الباهيل ُ َْ َ ْ ََ  ٣٣٢ 

َحوثرة بن عبد الرمحن املرصي َ ْ َ  ٣٣٤ 
َذكر من اسمه حوشب ْ َ 

ُحوشب بن سيف, أبو هبرية, ويقال َ ْ  ٣٣٥  لسكسكي احلميصأبو روح ا: َ
ُحوشب بن طخمة ذو ظليم بن ذي أستار مسانا ألهلاين َ ْ ِ َ ْ َ  ٣٣٩ 

َحوشب الفزاري َ َ ْ َ  ٣٤٦ 
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ِذكر من اسمه حويطب ْ َ ُ 
ّحويطب بن عبد العز بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالـك, أبـو  ْ َ َُّ ِ

 ٣٤٧  األصبغ القريش العامري
ْذكر من اسمه حويت َ ُ 

ْحويت بن أمحد بن أيب  َ  ٣٦٦  حكيم, أبو سليامن القريشُ
ْذكر من اسمه حوي َ ُ 

ّحوي بن عيل بن صدقة بن حوي, أبو القاسم السكسكي القايض َ ُ َ ُّ َ َُ  ٣٦٨ 
ّحوي بن عمرو بن حوي, أخو نوح بن عمر السكسكي ّ ُ ُّ َ ُ  ٣٦٨ 

ِحوي بن ماتع بن زرعة بن حمصن بن حبيب بن ثـور بـن خـداش, مـن  َ َ ُّ َ ُْ َ ُِ ِْ
  ٣٦٩  بني عامر بن السكاسك

َّذكر من اسمه حيان َ 
ْحيان بن حجر ُ َّ َ  ٣٧٠ 

َّحيان بن نافع, موىل بني نرص بن معاوية َ  ٣٧٢ 
َّحيان  َوب بن – ويقال حسان –َ ِّرة, أبو عثامن املريَ َ  ٣٧٣ 

َّحيان أبو النرض األسدي, ويقال َّ َاجلريش القارئ البالطي:َ َ َ ُ  ٣٧٦ 
َّحيان موىل أم الدرداء َ  ٣٨٠ 

َّذكر من اسمه حياش َ 
َّحياش  َّجياش :  ويقال–َ  ٣٨١   بن قيس بن األعور بن قشري القشريي–َ

َذكر من اسمه حيدرة َْ َ 
ُحيدرة بن أمحد بن احلسني, أبو تراب ََ ْ  ٣٨٢   باخلروف األنصاري املقرئ املعروفَ

َحيدرة بن إبراهيم بن العباس بن احلسن بن العباس بـن أيب اجلـن, أبـو  َ ْ َ
 ٣٨٣  طاهر احلسيني
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َحيدرة  َ ْ ُبن احلسن بن أمحد بن حيدرة, أبو احلسني األطرابليسَ ْ ََ  ٣٨٤ 
َّحيدرة بن احلسني بن مفلح, أبو املكرم املعروف باملؤيد, أمري دمشق ْ َُ َّ َ  ٣٨٤ 

َّحيدرة بن عيل بن حممد بن إبراهيم بن احلسني, أبو املنجى بن أيب تـراب  ْ ََ َ
 ٣٨٦  القحطاين األنطاكي عابر األحالم

ْحيدرة بن منز َ َ ْ َو بن النعامن, أبو املعىل الكتامي, املعروف بحصن الدولةَ ُ َّ  ٣٨٨ 
ِذكر من اسمه حيويل[ ْ َ[ 

ِحيويل بن نارشة بن عبد عامر بن أيم بن احلارث, أبو نارشة الكنعي ْ َ  ٣٨٩ 
ِحيويل بن يسار بن حيي بن قرط بن سهيل بن املقلد بن معـدي كـرب,  ْ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ ِّ َُ ِ

 ٣٩٠  سكأبو كبشة السكسكي, عريف السكا
َذكر من اسمه حيوة َْ 

ُحيوة بن رشيح الكالعي اليامين َ ْ َ  ٣٩٣ 
ّذكر من اسمه حيي َ ُ 

ّحيي, رجل من بني إرسائيل, كان يسكن اجلليل َ ُ  ٣٩٤ 
َّحيي بن هزال السعدي الشاعر َ ّ َ ُ  ٣٩٥ 

 حرف اخلاء
 ذكر من اسمه خارجة

 ٣٩٧  هخارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد, أبو زيد األنصاري الفقي
 ٤١٠   خارجة بن مصعب بن خارجة, أبو احلجاج الضبعي  اخلراساين

 ذكر من اسمه خالد
ِخالد بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف  ِ َ

 ٤٢١  القريش األموي
ْخالد بن برز العبيس, من بني يربوع بن مازن َ  ٤٢٤ 
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ْخالد بن برمك, أبو العباس, وزير أيب العباس السفاح َ  ٤٢٥ 
 ٤٢٨  خالد بن تبوك

ْخالد بن ثابت بن ظاعن بن العجالن بن عبد اهللا بن صبح , الفهمي َ ِ  ٤٢٨ 
 ٤٣١  خالد بن ثابت األويس األنصاري

ُّخالد بن احلجاج بن عالط السلمي, أمري دمشق َ ِ  ٤٣١ 
 ٤٣٢  خالد بن حرب موىل بني عامر, خراساين

َخالد بن محيد بن صهيب بن طليب بن البخيت بن ُ ُُ  ٤٣٢   علقمة األزديُ
َّخالد بن حيان بن األعني احلرضمي املرصي َ  ٤٣٢ 
ِخالد بن خيل, أبو القاسم الكالعي احلميص َ  ٤٣٣ 

َّخالد بن دثار بن كرز بن قطبة بن سيار بن عمرو بن جابر, الفزاري ُ  ٤٣٩ 
 ٤٤٠  خالد بن دهقان القريش موالهم

 ٤٤٣  ملسو هيلع هللا ىلص ؤذن الرسول ُخالد بن رباح, أبو روحية, وهو أخو بالل بن رباح م
َخالد بن ربيعة بن مزين بن حارثة, بن نارضة اجلديل َ ُ  ٤٤٩ 

َخالد بن روح بن الرسي بن أيب جحري, أبو عبدالرمحن الثقفي الدمشقي ُ ِْ َّ َ  ٤٥١ 
 ٤٥٣  َّخالد بن الريان املحاريب موالهم

 ٤٥٥  ِّخالد بن زياد بن جرو, أبو عبد الرمحن األزدي الرتمذي
 ٤٥٨  خالد بن زياد

ُخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بـن عـوف بـن غـنم بـن 
 ٤٥٩   اخلزرجيَّمالك بن النجار, أبو أيوب األنصاري

 ٥٠٠  خالد بن سامل, كان يف صحابة عمر بن عبد العزيز
 ٥٠٠  خالد بن سامل, حكى عن مالك بن أنس

 ٥٠١  خالد بن سعيد بن زيد
 ٥٠٢  مس, أبو سعيد األمويخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد ش
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 ٥٢٨  خالد بن سعيد بن أيب حممد بن عبد اهللا بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان
 ٥٢٨  خالد بن سعيد, أبو سعيد الكلبي, من أهل القريتني

 ٥٢٩  خالد بن سعيد العثامين القريش
َخالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا , أبـو سـلمة,  َ

 ٥٢٩   اهليثم القريش املخزومي الكويف الفأفاءويقال أبو
 خالد بن يزيد بن صالح بن صبح املري= ُخالد بن صبيح 

ِّخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح املري ُ ُ  ٥٣٧ 
َخالد بن صفوان بن عبد اهللا بن عمرو بن األهتم سنان بـن سـمي, أبـو  ُ

 ٥٣٧  صفوان التميمي املنقري األهتمي البرصي
 ٥٦٥  ت البرصي, عامل عمر بن عبد العزيزخالد بن أيب الصل

 ٥٦٧  حممد بن خالد بن أيب ظبيان: خالد بن أيب ظبيان, ويقال
 ٥٦٨   بن عباد بن زياد املعروف بابن أيب سفيان الشاعرخالد

 ٥٦٨  خالد بن عبد اهللا بن احلسني األموي, موىل عثامن بن عفان
ِخالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد بـن أيب العـيص,  ِ أبـو أميـة القـريش َ

 ٥٧١  األموي املكي
خالد بن عبد اهللا بن أيب سفيان بن عبد اهللا بن يزيـد بـن معاويـة بـن أيب 

 ٥٧٩  سفيان بن حرب األموي
 
 

*   *   *  



٥٩٣ 

  
   املخطوطة أو املفقودةموارد ابن عساكرفهرس 

א א
 )وضع أول م يف ألول مرةتدل عىل ذكرهأرقام الصفحات (

 احلاشية  الصفحة  اسم الكتاب  
 ٣  ٤٧٩  َّاآلداب, تأليف حممد بن عبد الرمحن, أيب العباس الدغويل

 ٦  ٢٩  أحاديث حرملة بن حييى موىل بني زميلة
 حممـد بـن إبـراهيم بـن عـيل  تـأليف,أحاديث الليث بـن سـعد

 ٢  ٥  املعروف بابن املقرئ
 عبـد اهللا بـن أمحـد بـن ربيعـة بـن زبـر , تأليفأخبار األصمعي

 ٣  ٥٤  الربعي أيب حممد البغدادي
 ٣  ٥٢  ألصمعي ا عبد امللك بن قريب, تأليفأخبار األصمعي

 ٥  ١٦٣  أخبار الفكاهة واملزاح, تأليف الزبري بن بكار
بد العزيز بن أمحد بن حممد بـن عـيل, أيب حممـد األمايل, تأليف ع
 ٥  ٣٦١  الكتاين

ُاألمايل, تأليف عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن بامويـه, أيب حممـد 
 ٢  ٤٨٧    األردستاين

أمايل أيب بكر بن األنباري, تـأليف حممـد بـن القاسـم بـن بـشار 
 ١  ٥٤٠    األنباري

 اجلـراح, أيب َّأمايل ابن اجلراح, تأليف عيسى بن عيل بن داود بـن
 ٦  ٣١٣  القاسم البغدادي
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 ٧  ١٨٣  أمايل الدوري العطار أيب عبد اهللا حممد بن خملد بن حفص
 ٧  ٨٥  أمايل أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم اجلرجاين

 ٥  ١٣١  أمايل أيب عبد اهللا بن منده, حممد بن إسحاق بن منده
اهللا أمايل املحاميل, تأليف احلسني بن إسامعيل بن حممد, أيب عبـد 

 ٦  ٥٠٣  .الضبي املحاميل البغدادي برواية ابن مهدي
ِأمايل امليانجي أيب بكر يوسف بن القاسم َ  ١  ١٦٥ 

 ٣  ٤٤١  َّالتاريخ, تأليف أمحد بن عيل بن مسلم, أيب العباس األبار
 ٢  ١٢٤  التاريخ, تأليف أيب جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة

َّ القواس الوراق أيب احلسن حممد بن أمحد بن, تأليفتاريخال َّ  ١  ١١١ 
التاريخ, تأليف احلسني بن حممـد, أبـو عبـد اهللا الكتبـي احلـاكم 

 ٥  ٢٠٢  هبراة
 ١  ٢٢٥  التاريخ, تأليف حفص بن عمر, أيب عمر الرضير

 ٥  ٢٤٠  التاريخ, تأليف حنبل بن إسحاق بن حنبل, أيب عيل الشيباين
 ٨   ٦   حرب ابن أيب خيثمة أيب بكر أمحد بن زهري بن, تأليفتاريخال

التاريخ, تأليف عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش, أبـو 
 ٤  ٢٣١  حممد

 ٤  ٦١  التاريخ, تأليف أيب عبيد القاسم بن سالم
 ١  ١٩١  التاريخ, تأليف عيل بن عبد اهللا التميمي

 ٧  ٢٢٤  َّالتاريخ, تأليف عمرو بن عيل بن بحر, أيب حفص الفالس
 ٢  ٢٢٢   نعيمُالتاريخ, تأليف الفضل بن دكني أيب
 ٧  ٢٢٥  َّالتاريخ, تأليف قعنب بن املحرر

 ٦  ٢٧٩  التاريخ, تأليف حممد بن إسحاق بن يسار
َملفضل بن غسان الغاليبا , تأليفالتاريخ َ  ٢  ٤٨ 



٥٩٥  فهرس موارد ابن عساكر املخطوطة واملفقودة

 ١  ١٢٤  التاريخ, تأليف هيثم بن عدي
تاريخ بخـار, تـأليف حممـد بـن أمحـد احلـافظ, أبـو عبـد اهللا 

ْالبخاري املعروف بغنجار ُ  ٣  ٢٣٨ 
 ٤  ١٣٠  اريخ احلمصيني, تأليف أمحد بن حممد بن عيسىت

ُتاريخ دمشق, تأليف أمحد بن محيد بن سعيد بـن خالـد األزدي, 
 ١  ٥٢٨    املعروف بابن أيب العجائز

 ٩  ١٥٠  تاريخ صور, تأليف أيب الفرج غيث بن عيل
 أيب سـعيد عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن , تأليفتاريخ علامء مرص

 ٥  ٧٣  يونس
 ١  ٢٦٤  ء, تأليف عبد الرمحن بن أمحد بن يونس, أيب سعيدتاريخ الغربا

 ٣  ١٢١  تاريخ معاوية بن صالح األشعري عن حييى بن معني
 ٢  ١٥١  )املسبحي حممد بن عبيد اهللا بن أمحد(تاريخ املمدودي 
 أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري حممـد بـن , تأليفتاريخ نيسابور

 ٤  ١١٠  عبد اهللا بن حممد
 ٣  ٤٩   محيد بن خملد بن قتيبة بن زنجويه, تأليفهيبالرتغيب والرت

تسمية أمراء دمشق, تأليف حممد بن عبد اهللا بن جعفـر بـن عبـد 
 ٤  ٤٣١  اهللا بن اجلنيد , أيب احلسني الرازي

تسمية أهل محص, تـأليف عبـد الـرمحن بـن عمـرو, أيب زرعـة 
 ٥  ٤٣٧    الدمشقي

 أيب تسمية شيوخ أهل دمشق, تـأليف عبـد الـرمحن بـن عمـرو,
 ٢  ٤٣٢    زرعة الدمشقي

تسمية من يكنى أبا صالح, تأليف أيب بكر عبد اهللا بن سليامن بن 
 ٢  ١٨٤  األشعث



٥٩٦ البن عساكر اجلزء التاسع عرشتاريخ مدينة دمشق 

دمشق, تاليف هبة اهللا بن أمحد بن حممد, أيب ) أمراء(تسمية والة 
  ٣  ٣٨٨  حممد ابن األكفاين

 حممد , تأليفاجلامع لذكر األئمة األعصار املزكني لرواة األخبار
 ٥  ٣٣  , أيب عبد اهللا احلافظ احلاكمبن عبد اهللا

جزء املارسجيس, تأليف حممـد بـن عـيل بـن سـهل, أيب احلـسن 
 ٢  ٤٧٩    املارسجيس

 ١  ١٥٩  جزء حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
 ١  ١٩٤  جزء من حديث نرص بن إبراهيم أيب الفتح املقديس

حديث برش بن مطر عن سفيان, تـأليف عبيـد اهللا بـن حممـد أيب 
 ٢  ٣٥٠  َدادي الفريضأمحد البغ

َّحديث اجلصاص أيب يوسف يعقوب بن عبد الرمحن بن أمحد بن 
َّيعقوب اجلصاص الدعاء َّ  ٥  ١٧٢ 

 ٦  ٤٧٣  حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب
ِحـديث املطــريي, تـأليف حممــد بـن جعفــر بـن أمحــد املطــريي  َ

 ٣  ٣٥٠  البغدادي
بد العزيز بـن عبـد َّحديث أيب نرص التامر, تأليف عبد امللك بن ع

 ٣  ٥٦٩    امللك, أيب نرص التامر
 ٥  ١٩٢  الديارات, تأليف أيب الفرج األصبهاين عيل بن احلسني

َّالردة والفتوح, تأليف سيف بن عمر التميمي ِّ  ٢  ٣١٧ 
رواية اآلباء عن األبناء, تأليف أمحد بن عـيل, أيب بكـر اخلطيـب 

 ١  ٣٤٧  البغدادي
َّالزهريات, تأليف  ِ ْ  ٥  ٣٥٢  ُّحممد بن حييى بن عبد اهللا, أيب عبد اهللا الذهيلُّ

 ٣  ١٠٩   يعقوب الفسوي, تأليفالسنة وجمانبة أهل البدع



٥٩٧  فهرس موارد ابن عساكر املخطوطة واملفقودة

رشيعة املقارئ, تأليف أيب بكر عبد اهللا بـن أيب داود سـليامن بـن 
 ٣  ١٢٣  األشعث

 كتاب صفني= صفني 
 ٢  ١٢٩  الطبقات, تأليف أيب زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي

, أيب  ابن سميع حممـود بـن إبـراهيم بـن حممـد, تأليفاتالطبق
 ١٠  ٦٣  احلسن

 ١  ٨   حممد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي, تأليفالطبقات الصغري
العلل ومعرفة الرجال, تأليف عيل بن عبـد اهللا بـن جعفـر, أبـو 

ِاحلسن السعدي, املعروف بابن املديني َ  ٣  ٣٠٠ 
يب حذيفـة اهلاشـمي الفتوح, تأليف إسحاق بن برش بن حممـد, أ

 ١  ٥١٧    موالهم البخاري
 ٢  ٣١٥  اميَدُعبد اهللا بن حممد بن ربيعة القفتوح الشام, تأليف 

 ١  ١٣٣  فتوح الشام, تأليف لوط بن حييى أيب خمنف
ــدرة  ــن حي ــليامن ب ــن س ــة ب ــأليف خيثم ــصحابة, ت ــضائل ال ف

 ٢  ١٥٢  األطرابليس
 ١  ٣٤٦  يالفوائد, تأليف عبد الرمحن بن عمرو أيب زرعة الدمشق
 ١  ٣٧٢  فوائد احلاكم حممد بن حممد بن أمحد, أيب أمحد احلاكم 

فوائد احلسني بن حممد بن إبراهيم, أيب القاسم احلنائي املعـروف 
 ٤  ١٩٩  َّباحلنائيات

 ٣  ١٧٩  فوائد ابن خرشيد قوله أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد
َفوائد ابني أيب دجانة حممد أيب زرعة, وأمحد  ُ ْ  ٣  ٤٤٠  أيب بكرَ

َّفوائد أيب روق أمحد بن حممد بن بكر اهلزاين البرصي ِ ْ َ  ٧  ١١٨ 
فوائد ابن السامك, تأليف عثامن بن أمحد بـن عبـد اهللا, أيب عمـرو 



٥٩٨ البن عساكر اجلزء التاسع عرشتاريخ مدينة دمشق 

 ٥  ٤٨٤    َّالدقاق البغدادي, ابن السامك
 ٤  ٢٦٠  فوائد املخلدي احلسن بن أمحد بن حممد أيب حممد املخلدي

د بن عمـر بـن حممـد بـن مـرسور فوائد ابن مرسور عمر بن أمح
 ٣  ٢٢٠  النيسابوري

ْقمع احلرص بالقناعة, تأليف حممد بن جعفر بن حممد بن سهل,  َ
 ٣  ٢٩٨  أيب بكر اخلرائطي

 ٤  ١٦٤  ْكتاب إبراهيم بن حممد بن صالح بن سنان األركون القريش
 ١  ١٥٩  كتاب أدب القضاة, تأليف حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

 ٥  ٧٩  رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا املقرئكتاب أيب احلسن 
ب الدور, تأليف حممد بـن عبـد اهللا بـن جعفـر, أيب احلـسني كتا

 ٣  ٣٩٩  الرازي
ِكتاب صفني, تأليف إبراهيم بن احلسني بن ديزيل الكسائي ِ  ٢  ٣٤٢ 

كتاب أيب عبداهللا احلسني بن حممد بن جعفـر بـن حممـد الرافقـي 
 ٢  ١٤٦  الشاعر املعروف باخلالع

 يف وفيات املرصيني, تـأليف أمحـد بـن حممـد بـن مـرزوق كتاب
 ٣  ٢٠٧  املعدل

 ١  ٤٣٥    كتاب حممد بن عبد اهللا بن جعفر
َكتاب نوح بن حبيب أيب حممد القوميس البذيش َُ  ٤  ٢٢٥ 

 ١  ١٦   أمحد بن شعيب النسائي, تأليفالكنى, أو األسامء والكنى
 ٢  ٦٨   أيب عيل احلسني بن القاسم الكوكبي, تأليفالكوكبيات

 ٥  ٢٦٩  املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف للخطيب البغدادي
َاملئة, تأليف حممد بن احلسني بن حممد, أيب عبد الرمحن السلمي ُّ  ١  ٢٤٩ 

 ٤  ٣٠٠  جملس نرص بن إبراهيم بن نرص, أيب الفتح املقديس



٥٩٩  فهرس موارد ابن عساكر املخطوطة واملفقودة

 ٦  ٢٤٩  أيب عبيد اهللا املرزبايناملراثي, تأليف حممد بن عمران بن موسى, 
 تأليف احلسن بن سفيان بن عامر, أيب العبـاس الـشيباين املسند,

 ٣  ٤١١    اخلراساين النسوي
 ٣  ٣٨٣  بن األكفاينا, أيب حممد  معجم الشيوخ, تأليف هبة اهللا بن أمحد

 عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز أيب , تأليفمعجم الصحابة
 ٣  ٥٣  القاسم البغوي

ْ حممد بن إسحاق بن من, تأليفمعرفة الصحابة  ٢  ١٣  َدهَ
معرفة الصحابة, تأليف حممد بن عبد اهللا بن أمحد بـن ربيعـة بـن 

 ٤  ٤٧١    زبر, أيب سليامن الربعي
 ١  ٩  ابن الربقي,  أمحد بن عبد اهللا, تأليفمعرفة الصحابة وأنساهبم

معرفة العلل والرجال, تأليف حممـد بـن عبـد اهللا بـن عـامر, أيب 
 ٥  ٥٣٤    جعفر املوصيل
أمحد بن عبـد اهللا عىل كتاب احلاكم, تأليف معرفة علوم احلديث 

 ٣  ٤٠١  صبهاين احلافظاأل  نعيم أيب,د بن إسحاقبن أمحا
املغازي والفتوح والصوائف, تأليف حممد بـن عائـذ الدمـشقي 

 ٢  ٢٩٣  الكاتب
املواعظ والرقائق, تأليف احلسن بن عيل بن إبـراهيم بـن يـزداد, 

 ٢  ٢٩٦  أيب عيل األهوازي
 ٧  ١٩١  أيب برش حممد بن أمحد الدواليبليف املولد والوفاة, تأ

نسب األنصار, تأليف عبـد اهللا بـن حممـد بـن عـامرة, أيب حممـد 
 ٢  ٣٣٠  َّاألنصاري املعروف بابن القداح
 ٣  ٣٢  نسخة أيب معاوية حممد بن حازم الرضير

 كتاب يف وفيات املرصيني= وفيات املرصيني 



٦٠٠ 

  
  املطبوعة فهرس موارد ابن عساكر 

א א
 )وضع أول م يف ألول مرةتدل عىل ذكرهأرقام الصفحات (

 احلاشية  الصفحة  اسم الكتاب  
 ١  ٤١٩  أحوال الرجال إلبراهيم بن يعقوب, أيب إسحاق اجلوزجاين

 ٧  ٩٧  أخبار املصحفني أليب أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري
ــا ــرصرأخب ــد اهللا  النحــويني الب ــن عب يني أليب ســعيد احلــسن ب

 ١١  ٩٨  السريايف 
 ٨  ٢٤٨  َّأخبار يموت بن املزرع

 ٥  ١٩٢  أدب الغرباء أليب الفرج األصبهاين عيل بن احلسني
 ١  ١٦٢  األسامي والكنى أليب أمحد حممد بن حممد احلاكم

 ١  ١٥  األسامي والكنى ألمحد بن حممد بن حنبل
 بن حممـد بـن عبيـد, أيب اإلرشاف عىل مناقب األرشاف لعبد اهللا

 ١  ٤٨٩  بكر ابن أيب الدنيا القريش
 ٦  ١٤  البن ماكوال عيل بن هبة اهللا األمري اإلكامل

أمــايل املحــاميل للحــسني بــن إســامعيل بــن حممــد, أيب عبــد اهللا 
 ١  ٣٦١  املحاميل الضبي 

ُاألموال للقاسم بن سالم أيب عبيد َّ  ٢  ٤٢٩ 
 ٣  ٤٨٢  , أيب بكر ابن أيب الدنيااألولياء لعبد اهللا بن حممد بن عبيد

ــن األشــعث  ــن ســليامن أيب داود ب ــد اهللا أيب بكــر ب البعــث لعب
 ٢  ٥١٥  السجستاين



٦٠١  فهرس موارد ابن عساكر املطبوعة

 ٣  ٤٦٥  التاريخ, تأليف هارون بن حاتم, أيب برش التميمي
 ٧  ٢٢٣  التاريخ, تأليف حييى بن معني

 تاريخ الطربي= تاريخ األمم وامللوك 
 تاريخ مدينة السالم= تاريخ بغداد 

 ٥  ٩  ريخ الثقات للعجيلتا
 ٣  ٦١  تاريخ خليفة بن خياط

ْتاريخ داريا لعبد اجلبار بن عبد اهللا بن حممد بن اخلوالين َ  ٢  ٢٩٥ 
 ٢  ٢٨٥  تاريخ أيب زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي
 ٣  ٢٢٦  التاريخ الصغري ملحمد بن إسامعيل البخاري

 ١  ٤٥٧  تاريخ الطربي, حممد بن جرير أيب جعفر الطربي
 ٣  ٧٤  ريخ عثامن بن سعيد الدارميتا

 ٢  ١٢  التاريخ الكبري ملحمد بن إسامعيل البخاري
 ١  ٧٨  تاريخ مدينة السالم للخطيب البغدادي أيب بكر

تاريخ مولـد العلـامء ووفيـاهتم أليب سـليامن حممـد بـن عبـد اهللا 
 ٧  ٦٠  الربعي ابن زبر

يب التاريخ وأسامء املحدثني وكناهم ملحمد بن أمحـد بـن حممـد, أ
 ١  ٢٢٨  َّعبد اهللا املقدمي

 ومن بعـدهم ملسو هيلع هللا ىلصتسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اهللا 
 ١  ٤٠٢  ألمحد بن شعيب, أيب عبد الرمحن النسائي

 ٩  ١٢  تصحيفات املحدثني أليب أمحد احلسن بن عبد اهللا العسكري
 ٣  ١٤٥  تلخيص املتشابه يف الرسم للخطيب البغدادي

 ٤  ١٦٣    يلالثقات ألمحد بن عبد اهللا العج
 سنن الرتمذي= اجلامع الصحيح 



٦٠٢   اجلزء التاسع عرش–تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

جذوة املقتبس يف تاريخ اإلندلس ملحمد بن فتـوح بـن عبـد اهللا, 
 ٢  ٣٠٦  ُأيب عبد اهللا بن أيب نرص احلميدي

 ٦  ٨٩  اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن حممد أيب حاتم الرازي
 ٦  ٢٢٠  جزء األنصاري حممد بن عبد اهللا
 ١  ٢٠٤  اينجزء البطاقة حلمزة بن حممد الكن

اىف بـن عـاجلليس الصالح الكايف واألنـيس الناصـح الـشايف للم
 ١  ٨٠  زكريا القايض

 ٤  ٧  مجهرة نسب قريش وأخبارها للزبري بن بكار
 ٣  ٣٣٥  اجلهاد لعبد اهللا بن املبارك

 جزء األنصاري حممد بن عبد اهللا= حديث األنصاري 
 ٣  ١٨٦  دالئل النبوة أليب بكر البيهقي أمحد بن احلسني

 ١  ١٣٨  ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم لعبد العزيز بن أمحد
ذيل ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتم هلبة اهللا بن أمحد بن حممـد, 

 ٤  ٣٨٧  أيب حممد بن األكفاين
 ١  ١٤  رجال صحيح البخاري ألمحد بن حممد بن احلسني الكالباذي

 ١  ٥٣٩  الزهد الكبري, أليب بكر البيهقي أمحد بن احلسني
 ٧  ٢٨٣  ُسؤاالت ابن اجلنيد ليحيى بن معني, إلبراهيم بن اجلنيد

 ٤  ٤٣٩  سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني يف اجلرح والتعديل
 ١  ٤٢٠  سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي للدارقطني يف اجلرح والتعديل

ْحمد بن عيسى بن سورةسنن الرتمذي مل  ٣  ٤٧٠  , الرتمذي, أبو عيسىَ
 ١  ١٩٠  سليامن بن األشعث السجستاينسنن أيب داود 

 ٧  ١٨٩  السنن الكرب للبيهقي أيب بكر أمحد بن احلسني
 ١  ٤٦  شعب اإليامن ألمحد بن احلسني, أيب بكر البيهقي



٦٠٣  فهرس موارد ابن عساكر املطبوعة

 ٢  ٤٣٤  صحيح البخاري حممد بن إسامعيل
 ٢  ٣١٦  ُصحيح ابن خزيمة ملحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي

 ٥  ٢٣٨  عبيد اهللا بن عبد الكريم, أيب زرعة الرازيالضعفاء, تأليف 
 ١  ٤١٣  الضعفاء الصغري ملحمد بن إسامعيل البخاري 

 ٣  ٢٣٢  الضعفاء الكبري للعقييل أيب جعفر حممد بن عمرو بن موسى
 ٢  ٧  طبقات خليفة بن خياط

َطبقات فحول الشعراء ملحمد بن سالم بن عبيد اهللا اجلمحي ُ  ٢  ٢٤٧ 
 ٣  ٨  مد بن سعد بن منيعالطبقات الكبري ملح

 ٧  ٢٣٤  العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حممد بن حنبل
ْغريب احلديث لـحمد بن حممد, أيب سليامن اخلطايب َ ِ  ٥  ٢٤٤ 

 كتاب الفوائد= الغيالنيات 
 ٢  ٣٢٨  فتوح البلدان ألمحد بن حييى بن جابر, أيب بكر البالذري
ف بـن فضل الكالب عىل كثري ممن لبس الثياب ملحمـد بـن خلـ

 ٢  ٤٢٦  املرزبان, أيب بكر
 ٣  ١٣٠  الفوائد, تأليف عيل بن املحسن التنوخي

 ٥  ٨٥  فوائد متام بن حممد الرازي
 ٤  ١٩٩  فوائد احلسني بن حممد بن إبراهيم, أيب القاسم احلنائي

 ٦  ١٨٧  فوائد أيب طاهر الذهيل حممد بن أمحد بن عبد اهللا
زاز الـشهري فوائد عيل بن احلـسن بـن عبدويـه, أيب احلـسن اخلـ

 ١  ٢٢٠  بالغيالنيات
 ١  ٢١١  الكامل يف الضعفاء لعبد اهللا بن عدي أيب أمحد احلافظ

كتاب األربعني يف دالئل التوحيد, تأليف عبد اهللا بـن حممـد بـن 
 ١  ٢٠١  عيل, أيب إسامعيل األنصاري



٦٠٤   اجلزء التاسع عرش–تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 حممد بن عبد اهللا بـن , تأليفكتاب الفوائد الشهري بـ الغيالنيات
 ١  ٢٨  إبراهيم الشافعي

ابـن أيب  كتاب املحترضين, تأليف عبد اهللا بـن حممـد, أبـو بكـر
 ٢  ٣٩٥  الدنيا

 ٣  ٦٢   أيب برش حممد بن أمحد الدواليب, تاليفالكنى واألسامء
 ٤  ١٥   مسلم بن  احلجاج, تأليفالكنى واألسامء

 ٢  ٦٨   أيب عيل احلسني بن القاسم الكوكبي, تأليفالكوكبيات
 ٩  ٦٦   اآلمديأيب القاسم  بن برش احلسن, تأليفاملؤتلف واملختلف
 ١  ٣٠٥   عبد الغني بن سعيد, تأليفاملؤتلف واملختلف
 ٢  ٧٢   الدارقطنيعيل بن عمر, تأليف املؤتلف واملختلف

 ٦  ٨٧  املتفق واملفرتق أليب بكر اخلطيب البغدادي
 ٢  ١٤٨   جمالس ثعلب أيب العباس أمحد بن حييى

 ٣  ٥١  الكياملجالسة وجواهر العلم ألمحد بن مروان امل
 ٢  ٤٨٤  املرض والكفارات لعبد اهللا بن حممد, أيب بكر بن أيب الدنيا

 ٦  ٥٥٩  املروءة, تأليف أيب بكر حممد بن خلف بن املرزبان
 ٥  ١٠٨  احلاكماملستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهللا 

 ١٣  ١٠٤  املسند, تأليف أمحد بن عيل بن املثنى ين حييى , أيب يعىل املوصيل
 ٥  ٦   أمحد بن حممد بن حنبلليف, تأاملسند

املــسند,  تــأليف يعقــوب بــن شــيبة بــن الــصلت, أيب يوســف 
 ٥  ٣٤٣  السدويس
 ٥  ١٣٧  الوضاح بن خالد اليشكري مسند أيب عوانة

 ١  ١٧٨   مسند الروياين أبو بكر حممد بن هارون
 ٢  ١٢٦  مسند الشايش أيب سعد اهليثم بن كليب بن رسيج الرتكي



٦٠٥  فهرس موارد ابن عساكر املطبوعة

 ١  ١٢٧   سليامن بن أمحدمسند الشاميني للطرباين
 ٣  ١١٨  بن اجلعدعيل مسند 

 ٢  ٢٨٧  مسند املقلني لتامم بن حممد , أيب القاسم الرازي
 ٢  ١٥٨  معجم ابن األعرايب أيب سعيد أمحد بن حممد بن زياد

 ٣  ٧٩  معجم الشعراء أليب عبيد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين
 ٢  ٤٥٢  املعجم الصغري لسليامن بن أمحد الطرباين
 ٣  ١٨  املعجم الكبري لسليامن بن أمحد الطرباين

معجم حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصـم بـن زاذان, املعـروف 
 ٥  ٢٣٩  بأيب بكر بن املقرئ

 ٣  ٧  معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين
 ٣  ١١  املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي

 ٨  ٢٣   الواقدي حممد بن عمر, تأليفاملغازي
 ١  ٥١٤  عقبة موسى بن , تأليفغازيامل

 ٤  ٢٦٨  مكارم األخالق ملحمد بن جعفر بن حممد , أيب بكر اخلرائطي
 ٣  ٢٥٨  املوطأ ملالك بن أنس اإلمام

 ٢  ٥٠٨  نسب قريش للمصعب بن عبد اهللا, أيب عبد اهللا الزبريي
نسخة نبيط بن رشيط, يروهيا أمحد بن إسـحاق بـن إبـراهيم بـن 

 ٧  ٥١٦  ِّ أبيه عن جدهنبيط عن أبيه إسحاق عن
 ٢  ١٩٦  الورع ألمحد بن حممد بن حنبل أيب عبد اهللا

 ٢  ٣٢٧  الوالة والقضاة ملحمد بن يوسف, أيب عمر الكندي 
  

*   *   *  



٦٠٦ 

  

  التجزئةفهرس 
א א

 احلاشية  الصفحة  اجلزءاسم   
 ٦  ٧٤  آخر اجلزء احلادي والثامنني بعد املئة

دة الرابعـة لـجيعني آخر امل[زء التاسع والثالثني بعد املئة آخر اجل
 ٩  ٩٨  ]عرشة من جتزئة األصل غري الثامنينية

 ٤  ١٣٥  آخر اجلزء الثاين والثامنني بعد املئة
 ٥  ١٩٦   والثامنني بعد املئةلثآخر اجلزء الثا

 ٥  ٢٥٨  ].بعد املئة[آخر اجلزء الرابع والثامنني 
ة من املجلدة اخلامسبعد املئة يعني [آخر اجلزء احلادي واألربعني 

 ٨  ٢٧٦  ]ة من جتزئة األصل غري الثامنينيةعرش
يعني من املجلـدة اخلامـسة  [آخر اجلزء الثاين واألربعني بعد املئة

 ٤  ٣٥٦  ]ألصل غري الثامنينيةعرشة من جتزئة ا
 ٤  ٣٦٩  آخر اجلزء السادس والثامنني بعد املئة

يعني من املجلدة اخلامسة [آخر اجلزء الثالث واألربعني بعد املئة 
 ٢  ٤٣٦  عرشة من جتزئة األصل غري الثامنينية

 ٣  ٤٧٧   والثامنني بعد املئةالثامنآخر اجلزء 
يعني من املجلدة اخلامـسة [اجلزء الرابع واألربعني بعد املئة آخر 

 ٤  ٥١٠  عرشة من جتزئة األصل غري الثامنينية
 وبكامله كمل املجلد التاسع عرش من آخر اجلزء التسعني بعد املئة

] بعـد املئـة[, وهو آخر اجلزء اخلامس واألربعـني األصل
 ١  ٥٧٩  من األصل األول



٦٠٧ 

  
  احملتوى

 أ  مقدمة التحقيق
 ٥٨١ – ٥من   )   خالد بن عبد اهللا بن أيب سفيان–حكيم بن حزام  (الرتاجم 

 ٥٨٢  فهرس الرتاجم
 ٥٩٣  فهرس موارد ابن عساكر املخطوطة واملفقودة

 ٦٠٠  فهرس موارد ابن عساكر املطبوعة
 ٦٠٦  فهرس التجزئة
٦٠٧  فهرس املحتو 

 
  

*   *   *  
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