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مي اعمُحؼِّق  أ ُمؼدِّ

 

 
 

 لتحقيقا   ةم%دمـقَ
 

ـو ًمك احلؿُد يمام يـبغي جلالل هاحلؿُد هلل محًدا ُيواذم كعؿه وُيؽوومئ مزيد ، يو رسمَّ

د وقمغم آًمه وأصحوسمه اًمُغرِّ  وضمفك وقمظقم ؾمؾطوكك، وصغمَّ اهلل قمغم ؾمقِّدكو حمؿَّ

 اعمقوملم، وسمعد:

يملم ذم سمـوء آة اًمعصور اًمغوسمرة، وَمْرىموة األضمقول احلورضة، واًمرْ اًمتَّوريخ مِ  يمن اًمرَّ رُّ

يموئى  اهلقئي آضمتامقمقَّي، ومال قمجَى أن شمتداوًمه األمم واألضمقول، وأن شُمشدَّ إًمقه اًمرَّ

وىمي واألهمػول، وشمتـوومس ومقه اعمؾوك واألىمقول،  طمول، وأن شمسؿو إمم معرومته اًمسُّ واًمرِّ

خ اعمُحدِّ ومـ -وهم يمثٌر  -وأن يـفض إمم شمدويـه اًمػحول األومذاذ  مي ث اًمعالَّ فم اعمُمرِّ

مشؼّي  ق احلوومظ اسمن قمسويمر اًمدِّ ػر اًمعظقم اعموؾموم  (ه175ت: )اعمُحؼِّ صوطمى اًمسِّ

، وهو من أقمظم يمتى اًمتَّوريخ ؿملًكو، يؼع ذم صمامكلم جمؾَّدًة، تاريخ مدينة دمشق: سمـ

ًقو من طمؾَّفو  اؾمتورم ومقفو اسمن قمسويمر شموريخ هذه اعمديـي اًمعريؼي، ذايمًرا ومضؾفو، ومسؿِّ

موصمل، أو اضمتوز سمـواطمقفو من وارداهو وأهؾفو، وىمد ىمه ؿمطر قمؿره ذم ذًمك، من األ

قل ٓ (1)ُمػقًدا من ؿمقوظمه، وأيمثْر هبم و ًمؽثرهتو اًمسَّ ! ومن مصودر اًمبحٌ، ويملَّنَّ

َّٓ يـؼطُع، ويملِّنِّ سموسمن قمسويمر مل يؽمك مصدًرا ذم زموكه أو ىمبُل ُيؿؽن اإلومودة مـه   إ

 ذيمره ذم يمتوسمه.

                                           

ين، ط (5) قوخ، ٓسمن قمسويمر، حتؼقق دة: ووموء شمؼّي اًمدِّ دمشق  –: دار اًمبشوئر 5اكظر: معجم اًمشُّ

 م.4222/ ه5245



اعمجؾدة اًمثوكقي واًمعنمون شموريخ مديـي دمشق ٓسمن قمسويمر  ب

ًسو طمؾَّي ىمشقبي، ىمواُمفو بَ ِعْؾق اخلطػم خلؾقٌق سملن خيرج إمم اًمـُّور، ُمؾْ إنَّ هذا اًم

ىمقق اًمذي يتـوؾمى وضمالًمَي اًمتَّحؼقُق  صلُم اًمؼوئُم قمغم اعمـفٍ اًمعؾؿّي اًمدَّ ذا هاًمرَّ

د ظمطوه قمغم مرِّ -ومـفض اعمجؿع جمؿع اًمؾُّغي اًمعرسمقَّي سمدمشق  اًمِعْؾق. أيَّده اهلل، وؾمدَّ

مون  هذه اعمسموًمقَّي اجلسقؿي، وملظمرج إمم اًمـُّور همػم ضمزء من أضمزاء هذا سمحؿل  -اًمزَّ

ػر  ًِ اعمسػمة مستؿرَّ ، اًمؽبػماًمسِّ وهو كحن اًمقوم ُكخرج إمم اًمـُّور ضمزًءا . (1)ةومو زاًم

اي ضمديًدا، هو اجلزء  اء واًمزَّ تقه شمراضمم من طمرذم اًمرَّ اًمثَّوِّن واًمعنمون، ويضمُّ سملم دومَّ

ذم أكَّه طموى شمراضمم  وشمؽؿن أمهقَّي هذا اجلزء. (بن ُحبيشا ِزرّ  -ربيعة بن أمحد )

سمػم سمن  ألقمالم، هي من هي ذم شمورخيـو اًمعريّب اإلؾمالمّي، وكذيمر قمغم رأس همٓء: اًمزَّ

حويبَّ اجلؾقل طمواريَّ رؾمول اهلل  ام اًمصَّ ، وىمد كوًمً شمرمجته اًمـَّصقى األورم ذم اًمعوَّ

ق أن يستخرضمفو يمتوسًمو ُمستؼاًل هذا اجلزء، طمتَّى إكَّه يؿؽن ًمؾبوطمٌ ا سمرأؾمه. واسمن  عمُحؼِّ

اهد اًمعوسمد أسمو  ر ِزّر سمن طُمبقش، واًمزَّ وقمر اعمعروف، واًمتَّوسمعّي اجلؾقل اعمُعؿَّ مقَّودة اًمشَّ

سمػم سمن ضمعػر اعمُعتّز سموهلل، وهمػمهم يمثػم. ، واخلؾقػي اًمعبَّودَّ اًمزُّ يوطميَّ  اًمعوًمقي اًمرِّ

م ظموًمص ؿمؽركو ًمؾؿجؿع اعمُوىمَّر اًمذي مـحـو صمؼته أن ُكؼدِّ  َّٓ وٓ يسعـو سمعُد إ

اًمغوًمقي ذم إظمراج هذا اجلزء إظمراضًمو قمؾؿقًّو يؾقق سمه، ؾموئؾلم اهللَ اًمتَّوومقَق وطمسن 

داد؛ إكَّه قمغم يملِّ رء ىمدير، وسموإلضموسمي ضمدير.  اًمسَّ

 قالمحق 
 عدنان عمر اخلطيب
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ًدا سمتحؼقق قمكم  02ذم  ـو إمم أنَّ دار اًمػؽر سمبػموت ـمبعً هذا اًمؽتوب يموماًل حتسُن اإلؿمورة ه (5) جمؾَّ

ؼط سمام ٓ خيػى 5991ؿمػمي قموم  م. وهي ـمبعٌي ؾمؼقؿٌي، متتؾئ سملوهوم اًمتَّصحقف واًمتَّحريف واًمسَّ

 قمغم اًمـَّوفمر ومقفو أدكى كظر، ومؾم شمثِن اعمجؿع قمن قمزيؿته ذم ُمتوسمعي مسػمشمه.



مي اعمُحؼِّق  ت ُمؼدِّ

 

دة   ا لنسخا  يقق لتح ا فيلمعتم
 

م إزمَّ ا قَّي، ىمدَّ عمجؿع مشؽوًرا اقمتؿدت ذم إظمراج هذا اجلزء أرسمع كسخ ظمطِّ

 صوًرا قمـفو، وهي:

 .(د)وىمد رمزت إًمقفو سمـ(ب221-أ850)كسخي أمحد اًمثَّوًمٌ سمؽميمقَّو  (5)

 .(م د)وىمد رمزت إًمقفو سمـ (أ229-أ843)كسخي دامود إسمراهقم سمؽميمقَّو  (4)

 .(م)ـوىمد رمزت إًمقفو سم (أ118-أ271)كسخي مصطػى قموـمف سمؽميمقَّو  (8)

ي سمدمشق  (2) -ب528)كسخي ؾمؾقامن سموؿمو اًمتي حتتػظ هبو اعمؽتبي اًمظَّوهريَّ

 .(س)ـوىمد رمزت إًمقفو سم (ب455

لم:   وهـو حتسن اإلؿمورة إمم أمرين مفؿَّ

ق ؾمبؼـو إمم  -أ مل أؿمل وصف اًمـُّسخ اعمُشور إًمقفو ىمبُل؛ ألنَّ همػم سموطمٌ حمؼِّ

سمـو إمم اج همػم ضمزء من أضمزاء هذا اًمؽتوب، ومال طموضمي ذًمك ذم أصمـوء إظمر

 اًمتَّؽرار دومًعو ًمإلـموًمي.

 صمالصمي يمتى- قمن اًمـُّسخ اخلطقَّي اعمُؾؿع إًمقفو ىمبُل  ومضاًل  -اقمتؿدُت  -ب

وري اًمـَّظر ومقفو واإلومودة مـفو، وهي:  مطبوقمي، رأيً من اًمَّضَّ

ذم دار  اعمطبوع (ه755ت: )خمترص شموريخ مديـي دمشق، ٓسمن مـظور  (5)

 ضمزًءا. 83اًمػؽر سمدمشق مع شمؽؿؾته ذم 

اعمطبوع  (ه5823ت: )هتذيى شموريخ دمشق اًمؽبػم، ًمعبد اًمؼودر سمدران  (4)

جمؾَّدات، طموت ىمساًم من هذا اًمتَّفذيى، ٓ اًمتَّفذيى  7ذم  سمػموت -ذم دار اعمسػمة 

  .قمقـه يموماًل 



اعمجؾدة اًمثوكقي واًمعنمون شموريخ مديـي دمشق ٓسمن قمسويمر  ث

اإلهبوم مو ٓ خيػى، ومؾؼد وىمع إًمقـو ذم األصول همػم يمؾؿي ويمذا قمبورة، ومقفو من 

ذا هسمـو كػزع إمم اعمُخترص أو اًمتَّفذيى، ومـجد ومقفام مو يؽشف اًمـِّؼوب قمن ومنذا 

ـو اؾمتدريمـو  همػم ؾمؼط -وٓؾمقَّام من اعمُخترص -اعمُستغؾق أو ذاك. أضف إمم ذًمك أكَّ

وىمع ذم هذه األصول، ومؽون هذان اًمؽتوسمون ظمػم ُمعلم ًمـو ذم حتؼقق هذا اجلزء، 

ان   من أزره، ويرومعون من مؽوكته اًمعؾؿقَّي.يشدَّ

سمبػموت سمتحؼقق  شموريخ مديـي دمشق، ٓسمن قمسويمر، اعمطبوع ذم دار اًمػؽر (8)

قمغم مو ومقفو من أوهوم اًمتَّصحقف  -ضمزًءا  02قمكم ؿمػمي. ومفذه اًمطَّبعي اًمواىمعي ذم 

ؼط اًمظَّوهر اًمتي وىمع ذم مواـمن ىمؾقؾي، وهي اعمواـمن اؾمتلكسـو هبو  - واًمتَّحريف واًمسَّ

ؼي ذم اعمجؿع، وىمد  ـو أمره من شموريخ اسمن قمسويمر، ومل يرد ذم األضمزاء اعمُحؼَّ ومقفو مو اهؿُّ

م ومنكَّـو طملم كذيمر ذم (ط: دار اًمػؽر)ـأذكو إمم هذه اًمطَّبعي سم . وذم ضوء مو شمؼدَّ

َّٓ دون ذيمر ـمبعته احلوار شموريخ اسمن قمسويمر ، وهي ، وموعمُراد ـمبعي اعمجؿع ًمقس إ

ي اًمتي أومدكو مـفو ذم مواـمن يمثػمة أيًضو ذم أصمـوء حتؼقؼـو هلذا اجلزء، وأظمصُّ اًمطَّبع

يمر هـو اجلزءين:  ودرين  88و  85سموًمذِّ يمتور اًمعالَّ اًمصَّ مي ؿمؽري سمتحؼقق األؾمتوذ اًمدُّ

ح طمؼقؼي هذه اإلومودة سمعُد ذم أصمـوء طمديثـو قمن مـفٍ اًمتَّحؼقق.  ومقصل، وؾمـوضِّ



مي اعمُحؼِّق  ج ُمؼدِّ

 

 يقلتحق ا $منهج
 

 إمجوًمه ذم اًمـِّؼوط اًمتَّوًمقي:و ويؿؽن ًمـ

ذُت كسخي أمحد اًمثَّو (5 قمغم مو ومقفو من  ،أصاًل  (د)ـًمٌ اعمرموز إًمقفو سماَّتَّ

هتو، شمصحقف وحتريف وؾمؼط أطمقوًكو؛ ذ و أصؾح اعموضمود قمغم قمالَّ ًمك أَّنَّ

ًُ مـفو اًمـَّصَّ يموماًل  و وكسخ ـد  -، مضبوـًمو ضبًطو شمومًّ وٓؾمقَّام رضموِل اًمسَّ

يمر هـو معجم اًمشُّ ُمػقًدا ذم ذًم - ، وأظمصُّ سموًمذِّ قوخ ٓسمن ك من اعمظونِّ

 اعمختؾف، ويمتى اًمُؽـى، وهمػم ذًمك.قمسويمر، ويمتى اعممشمؾف و

ؼط،وم يمام أذت من أوه (د)مل َّتُل  (4  اًمتَّصحقف واًمتَّحريف واًمسَّ

ًُ اًمـَّصَّ من هذه األوهوم، ُمػقًدا من اًمـُّ  سخ األظمرى اعمُعتؿدة، وملظمؾق

 وهوم مو ٓ ـموئل ذم ذيمره؛ دومًعو ًمإلصمؼول ذم احلوار.ذه األهن متجووًزا م

ـد  (8 ًُ ذم اًمسَّ ـد واحلوار سمخطٍّ أصغر طمجاًم من اعمتن، وراقمق ًُ اًمسَّ ضمعؾ

ًي مو اظمتطَّه اعمجؿع ًمـػسه من شمرشمقى وضبط؛ ومنذا يمون ًمؾخؼم همػم  ظموصَّ

ؾمـد، ضُمعل ًمؽلِّ ؾمـد ؾمطر ُمستؼلٌّ سمه، يبدأ سملظمؼمكو، أو أكبلكو أو مو إًمقفام. 

اويون ذم اخلؼم، ضمعؾـو  اعمعفودة قمـد اسمن قمسويمر ذم  (ىموٓ)وإذا اشمَّػق اًمرَّ

ـد  ىمقم ذم اًمسَّ أؾموكقده ذم ؾمطر ضمديد ُمستؼلٍّ أيًضو. يمام راقمقـو قمالموت اًمؽمَّ

ورة اًمتي ـموعمو ظمرج قمؾقفو همػم ضمزء من أضمزاء هذا اًمؽتوب.  َووْمَق اًمصُّ

ْؼط وكحوه،  (2 مل َّتُل األؾموكقد ذم سمعض األطمقون من آضطراب كتقجي اًمسَّ

ًُ أقمورض هذه األؾموكق د سملؾموكقد ُُموصمؾي، وىمعً ذم األضمزاء اعمطبوقمي ومؽـ

يمتور ؿمؽري سمتحؼقق اًمعالَّ  88و 85ام اجلزءين وٓؾمقَّ  -ذم اعمجؿع  مي اًمدُّ

ُح، وأضبط، ُمعؾًِّؼو قمغم ذًمك ذم احلوؿمقي وملؾمتدرك،  -ومقصل  وُأصحِّ



اعمجؾدة اًمثوكقي واًمعنمون شموريخ مديـي دمشق ٓسمن قمسويمر  ح

واب سمو : شموريخ اسمن حلؿل قمغم ؾمـد ُُموصمل، وموكظر مثاًل سمؼوزم: يمذا اًمصَّ

وهبذه اًمطَّريؼي طمدث اًمتَّواومق وطمسن اعمُتوسمعي سملم مو  ...88أو  85قمسويمر 

 ظمرج من أضمزاء ؾموسمؼي من هذا اًمؽتوب وسملم مو ؾمقخرج سمعُد.

و ذم اظمتؾػً ـُمُرق اًمتَّحؿقل سملم اًمـُّسخ ذم سمعض األطمقون، وموقمتؿدُت م (1

َّٓ  (د) ًُ قمامَّ ذم  ًمقس إ ًمَّضورة مو،  (د)؛ ًمؽوَّنو األصَل، ومنذا مو ظمرضم

( وهمػمهو من اًمـُّسخ من ج ذم احلوار، ُمبقِّـًو مو ذم )دا اخلروأذُت إمم هذ

 آظمتالف.

ًُّ أرىموم صػحوت )د (3 أرىموم اًمـُّسخ األظمرى؛  ِؿاًل ( ذم اعمطبوع، ُمفْ أصمب

َّٓ ًمؽ  .وَّنو ُمَّو ُيستلكُس سمه ًمقس إ

ي فموهرة، يموىموع اعمروموع مـصوسًمو ومو  (7 وىمع أطمقوًكو ذم األصول أهمالط كحويَّ

ًُ ذم اًمعدد؛ ومؾم شُمراَع ومقه ىمواقمد اًمتَّذيمػم  إًمقه، وأهمالط ح واًمتَّلكقٌ، ومصحَّ

و من أوهوم  ذًمك يمؾَّهُ  دون اإلؿمورة إمم هذه األهمالط ذم احلوار؛ ذًمك أَّنَّ

وخ؛ وموسمن قمسويمر   أيمؼم من ذًمك يمؾِّه.اًمـُّسَّ

ومً سمنجيوز مو اىمته اًمتَّعريف سمه من األقمالم وأؾمامء اًمبؾدان، وٓؾمقَّام  (0 قمرَّ

وًمو، ومؽون ٓمو وىمع  ًػو أو حُمرَّ سُمدَّ من اًمتَّصحقح مع  مـفو ذم األصول ُمصحَّ

 اًمتَّوصمقق واًمتَّعريف من اعمظوّن.

ًُ قمغم  (9 ًُ اًمغريى من األًمػوظ ذم األظمبور واألؿمعور، وأطمقوًكو أشمق ذطم

عر سمتاممه، إذا يمون ومقه من اًمغؿوض مو يدقموكو إمم  ذح اًمبقً من اًمشِّ

، إن رضورة إيضوطمه سمصورة ٓ يرىم ى إًمقفو إهبوم، يملُّ ذًمك سمنجيوز همػم خُملٍّ

 ؿموء اهلل.

ًُ األظمبور واألؿمعور  (52 ضم  امقَّ ؾماًمواردة ذم هذا اجلزء من اعمظوّن، وٓ ظمرَّ

اًمتي ظمرضمً إمم  نّ اعمظواًمتي اقمتؿدهو اسمن قمسويمر ذم يمتوسمه، ويمذا  نّ اعمظو

 اًل وا شموريخ اسمن قمسويمر مصدًرا أصقاًمـُّور سمعده، وًمؽنَّ أصحوهبو اقمتؿد



مي اعمُحؼِّق  خ ُمؼدِّ

قمغم ؾمبقل اعمثول  نّ اعمظوهلم ذم أصمـوء ذيمر هذا اخلؼم أو ذاك، وكذيمر من هذه 

ن ومؽثػًما مو يمو ؛(ه971ت: )ل ًمؾُؿتَّؼي اهلـدّي ٓ احلرص يمـز اًمُعامَّ 

 ًٓ قمن اسمن قمسويمر، ُمشػًما إمم ذًمك  صوطمى اًمؽـز يذيمر اخلؼم، مـؼو

، نّ اعمظوب من ٓ يرىمى إًمقه ؿمّك. ومنذا مل أوومَّق إمم هذا اًمَّضَّ  ،سموضوح

أظمرى، أشمً قمغم ذيمر اخلؼم دون اإلؿمورة إمم اسمن قمسويمر  نّ مظووىمػً قمغم 

من ىمريى أو سمعقد. وسموجلؿؾي ُمعظم األظمبور اًمتي ذيمرهو اسمن قمسويمر ذم 

ضمً سموؾمتثـوء اًمؼؾقل مـفو، وهذه مقزة شموصمقؼقَّي  هذا اجلزء من شمورخيه ىمد ظُمرِّ

 .شمعومم اهلل هذا اجلزء سمتوومقق من قمؾؿقَّي متقَّز هبو

ضمتفو من  (55 وهـو حتسن اإلؿمورة إمم أنَّ األؿمعور اًمواردة ذم هذا اجلزء ىمد ظمرَّ

يو ًٓ اًمدِّ ، األظمرى اًمؼؾقؾي اًمعدد صموكًقوومن سمعض اعمظونّ  -إن ُوضمد  - ان أوَّ

ومل ُأصمؼل ذم اًمتَّخرجيوت؛ ذًمك أنَّ اًمغويي من اًمتَّخريٍ شموصمقق اًمـَّّص ٓ 

مَّ إِّنِّ وىمػً ذم أصمـوء اًمتَّخريٍ قمغم اظمتالف قمرض اعمفورات ذم َّترجيه. صم

ل اًمؼول ذم ذًمك ذم احلوار،  وايي واضح ًمبعض األسمقوت، ومؾم ُأومصِّ ذم اًمرِّ

وايي، وموكظره،  َي اظمتالٌف ذم اًمرِّ أي: ذم اعمظوّن وإكَّام اضمتزأُت سموًمؼول: وصَمؿَّ

 اعمبسوـمي سملم يديك.

ي من مظو (54 و، ومل ُأسملمِّ ذم احلوار مو مل أقمؿد إمم َّتريٍ األطموديٌ اًمـَّبويَّ َّنِّ

ة قمغم أمهقَّي ذًمك؛ ُمتوسمعًي عمـفٍ اظمتطَّه اعمجؿع ًمـػسه  ومقفو من ضعف أو ىموَّ

ْػر اًمعظقم، ُمستث ـًقو من ذًمك ذم أصمـوء حتؼقؼه ًمغػم ضمزء من أضمزاء هذا اًمسِّ

ٌَ اًمذي يرد ذم  شمضوقمقف اخلؼم، ٓ أن يؽوَن هو اخلؼم قمقـه، ومحقـئٍذ احلدي

من َّتريٍ اخلؼم من اعمظوّن، وذم ضوء هذا اًمتَّخريٍ يؼع اًمتَّخريٍ ٓ سمدَّ 

ػو أو  ًمؾحديٌ سمطريؼي همػم مبوذة. ويمذا ُيستثـى احلديٌ يؼع ُمصحَّ

ؼط واًمتَّشويه مو ٓ خيػى، أو يذيمر اسمن قمسويمر  وًمو، أو يـزل سمه من اًمسَّ حُمرَّ

ًمـَّؼل ا إمم امظوكَُّه، أو يؼع ذم مظونَّ أشمً سمعد اسمن قمسويمر، وأؿمورت ضمفورً 



اعمجؾدة اًمثوكقي واًمعنمون شموريخ مديـي دمشق ٓسمن قمسويمر  د

إصالح احلديٌ، وَّترجيه من اعمظونِّ اًمتي كصَّ قمـه، ومحقـئٍذ ٓ سُمدَّ من 

م كؼؾوا من  قمؾقفو اسمن قمسويمر، أو من اعمظوّن اًمتي كصَّ أصحوهبو قمغم أَّنَّ

 اسمن قمسويمر.

ذم أصمـوء وىموذم قمغم اخلؼم ذم شموريخ اسمن قمسويمر وهمػمه من اعمظوّن اًمتي كؼل  (58

اسمن قمسويمر من هذه اعمظوّن يمون طمروًمو سمحرف ذم  قمـفو، يمـً أضمد أنَّ كؼل

األقمّم األهمؾى، سموؾمتثـوء اًمؼؾقل من األظمبور اًمتي وىمع ومقفو رء من 

وخ أكػسفم ٓ  اسمن قمسويمر؛ ومنن يمون إمم آظمتالف، وًمعؾَّه يرضمع إمم اًمـُّسَّ

هذا آظمتالف سمعُد ذا أصمر همػم حمؿود قمغم اًمـَّّص شمصحقًػو أو حتريًػو أو 

اضطراسًمو أومه إمم آظمتالف ذم اعمعـى، أذت إمم ذًمك ذم ؾمؼًطو أو 

اًمذي كؼل دمووزُت هذا آظمتالف، جُمتزًئو سمذيمر اعمصدر  َّٓ احلوار، وإ

 َّٓ  .قمـه اسمن قمسويمر ًمقس إ

وومقي اًمتي شمؽشف اًمـِّؼوب قمن  (52 راؾمي اًمضَّ ق سموًمدِّ م ًمؾـَّّص اعمُحؼَّ مل أؿمل أن ُأىمدِّ

ؼلم األموصمل اعممًمِّف طمقوًة وآصموًرا، وشُمعرِّ  ف سمِسْػره اًمعظقم؛ ذًمك أنَّ اعمُحؼِّ

وِّن َمموكي ذًمك، ومال طموضمي إمم ػَ ىمبكم اًمذين ؾمبؼوِّن ذم هذا اعمضامر ىمد يمَ 

 شمؽرار مو ومعؾوه ىمبُل، ضمزاهم اهلل يملَّ ظمػم.

ًُ اًمـَّصَّ ذيَّ  (51 َّٓ ؾ ق سمثالصمي ومفورس ًمقس إ اضمم، ، هياعمُحؼَّ : ومفرس اًمؽمَّ

ومل أزْد قمغم ذًمك، قمغم فرس اًمتَّجزئي، ووموومفرس اعمصودر واعمراضمع، 

ومؾي ؾمتليت  ، إذا مو وىمع اًمػراغ من إظمراج دُ سمعشمؼدير أنَّ اًمػفورس اًمشَّ

 ، إن ؿموء اهلل. اًمؽتوب يموماًل 

 

*     *     *     *     * 

 



 ذ صور من خمطوطات هذا اجلزء

 

 
 

 )د(َّ من نسخة أمحد الثالث ٢٢بداية اجلزء 
 



 ر مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونتاريخ 

 

 
 

 )د(َّ من نسخة أمحد الثالث ٢٢جلزء هناية ا



 ز صور من خمطوطات هذا اجلزء

 

 
 

 )د م( من نسخة داماد إبراهيم ٢٢بداية اجلزء 
 
 



 س مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونتاريخ 

 

 
 

 )د م( من نسخة داماد إبراهيم  ٢٢هناية اجلزء 



 ش صور من خمطوطات هذا اجلزء

 

 
 

 )م( من نسخة مصطفى عاطف ٢٢بداية اجلزء 



 ص مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونتاريخ 

 

 
 

 )م( من نسخة مصطفى عاطف ٢٢اية اجلزء هن



 ض صور من خمطوطات هذا اجلزء

 

 
 

 )س( من نسخة سليامن باشا ٢٢ اجلزء بداية



 ط مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونتاريخ 

 

 
 

 )س( من نسخة سليامن باشا ٢٢هناية اجلزء 



٥ َّابن أمية/ابن إبراهيم/أمحد بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

 ذكر من امسه ربيعة

  طولونبن  أمحدبن ربيعة
َكان أبوه أمري مرص ودمشق, وكان بدمشق ِمع أخيه مخارويه َ ْ َ َ َ َّ أمحد, ثم بن ُ

ْعليه ابن أخيه جيش )١(قبض ْ مخارويه هبا, ومحله إىل مرصبن َ َ َ ُ. 
َّ إبراهيم املعروف بابن الداية حكاية بن  يوسفبن حكى عنه أبو جعفر أمحد

 .)٣(يف ترمجة جيش )٢(َّالعقبي, تقدم ذكرهايف جيش 

ّ إبراهيم الدمشقيبن ربيعة ِّ 
ٌحكي عنه يشء مرسل, حكاه عنه رجل من ٌ ُ ٌ َ ُي كنَانة, يقال له ابن أيب صالح, بن ُ ُُ َ ِ

ْتقدمت روايته يف ترمجة حارثة َ قطنبن َّ َ)٤(. 

َ خلفبن َّ أميةبن ربيعة ْ وهببن َ  ُ حذافةبن َ
ّابن مجح اجلمحي َ ُ َ ّ القريشُ ُ(*) 

ً, وأسلم, ثم رشب اخلمر يف خالفة عمر, فهرب خوفا من إقامة َّأدرك النَّبي  َّ
َّاحلد إىل الشام, ثم حلق بالروم, فتنرص ُّ َّ َّ ِّ. 

                                           
 .حتريف. َّنص: )م س,(ويف . )د, دم(يف  )١(
 .حتريف. يف ذكرها: ) د(ويف. )س , م, دم(يف  )٢(
 .١٣٢−٦/١٣١خمترصه البن منظور : , وكذا١١/٣٥٨تاريخ ابن عساكر : فانظر )٣(
 .٣٣٥−١/٣٣٤َّالطبقات الكرب : وانظر كذلك. ١٢/٢٨اريخ ابن عساكر ت )٤(

ْ, وأسد الغابة ٥/٦٧املعجم الكبري  (*) , وهتذيب بدران ٤٣٣−٢/٤٣٢, واإلصابة ٢/١١٩ُ
٣٠٣−٥/٣٠١. 

 أبوه أمري مرص[
 ]ودمشق

 ]ذكر من حكى عنه[

 حكاية ابن أيب[
 ]صالح عنه

 
 
 
 
 

 ]خربه[

 ]ب/٣١٨[



٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ املسلم الفقيه, وأبو املعايل احلسنيبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ّ محزة الشعرييبن ُ أبو  أنا: , قاال)١(َّ
َّ أيب احلديد, أنا جدي أبو بكر, أنا أبو بكر حممدبن )٢(واحد عبد البن احلسن أمحد ّ جعفر اخلرائطي, نا بن ِّ

ّأبو بكر الرمادي, نا عبد الرزاق, أنا معمر, عن الزهري, ْ ُّّ ََّ َ َّ َّ 
ّوأنا أبو بكر اخلرائطي, نا العباس الدوري, نا يعقوب: قال )٣(ح َُّّ  سعد, نا أيب, عن بن  إبراهيمبن ّ
ْ كيبن صالح ُسان, عن الزهري, عن زرارةَ َ عوف, عن املسوربن َّ عبد الرمحنبن ُ مصعببن ُّّ ْ َ خمرمة, بن ِ َ ْ َ 

ً ليلة املدينة, فبينا نحن ُحرست مع عمر :  عوف, قالبن َّعن عبد الرمحن
ٌنميش, شب لنا رساج, فانطلقنا نؤمه, فلام دنونا, إذا باب جماف عىل قوم, هلم فيه  ُ ٌ ُ ٌ ََّّ ُّ

ٌلغط, فأخذ عمر بيدي, وقال يلٌأصوات و ْ : ال, قال: ُ قلت?َأ تدري بيت من هذا: َ
ٌ خلف, وهم اآلن رشببن َّ أميةبن ُهذا بيت ربيعة ْ َ َ أرى قد أتينا : ُ قلت?, فام ترى)٤(َ

  ]١٢: احلجرات[ M  N z } :ما هنانا اهللا تبارك وتعاىل عنه; قال اهللا تبارك وتعاىل
ُّزاد الرمادي −  .فرجع عمر, وتركهم −سنا َّوقد جتس: َّ

ْ محدون, أنا أبو بن ّ األزهري, أنا أبو سعيدبن  طاهر, أنا أبو حامدبن أخربنا أبو بكر وجيه َ
َّ الرشقي, نا حممدبن حامد ّ ْ َّ حييى, نا عبد الرزاقبن َّ َ, أنا معمر, عن الزهري, عن زرارة)٥(َّ َ َُ ُّّ  بن ُ مصعببن ْ

َ عوف, عن املسوبن َّعبد الرمحن ْ َ خمرمة, بن رِ ْ َ 
ً عوف أنه حرس ليلة مع عمربن َّعن عبد الرمحن َّ اخلطاب باملدينة, فبينام بن َّ

ٌهم يمشون, شب هلم رساج يف بيت, فانطلقوا يؤمونه, حتى إذا دنوا منه, إذا باب  ٌ ََّ َّ ُّ
ٌجماف عىل قوم, هلم فيه أصوات مرتفعة ولغط, فقال عمر  ٌْ َ ٌ ٌ  :−َّوأخذ بيد عبد الرمحن  −ُ

َ خلف, وهم اآلن بن َّ أميةبن هذا بيت ربيعة: ال, قال:  قال?َأتدري بيت من هذا َ
ٌرشب,  ْ   M }: ْأرى أن قد أتينا ما هنانا اهللا عنه, فقال: َّ فقال عبد الرمحن)٦(]?رىفام ت[َ

                                           
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ . ّاملسعيدي: )س(ويف . ّاملسعريي: )د, د م(ويف . ١/٢٧٩َّ

ّلسعديا: )م(ويف   .تصحيف وحتريف. ّ
 .حتريف. عبد العزيز الواحد: )د م(يف  )٢(
 .ح: بـ) د(َّأخلت  )٣(
 .تصحيف. رسب: )س, م(ويف . َّجيتمعون عىل الرشاب, ويرشبون: أي )٤(
َّاملصنف  )٥(  .٢٣٣−٣/٢٣٢تفسري القرآن له : , وكذا٢٣٢−١٠/٢٣١ُ
 .حتريف. كام نر: )س, م(ويف . )د, د م( ِّزيادة من مصادر اخلرب, ومل ترد هذه الزيادة يف )٦(

  وقوف عمر[
 ]ًشارباة ربيع عىل

]ب/٣١٨[



َأمية بن خلف بن ربيعة َ َّ ٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

N z ]وتركهم)١(عنهم عمرَّ فقد جتسسنا, فانرصف ,]١٢: احلجرات ,. 
َّين, أنا أبو حممد احلسن األكفابن َّأنبأنا أبو حممد ً عبد الصمد اللباد الكالعي قراءة بن ّ عيلبن ّ ّ َ َّ ََّّ

ّ حممد, أنا أيب أبو احلسني الرازي, أخربين أبو القاسم عبد اهللابن َّعليه, أبنا متام َّ  جعفر, بن َّ حممدبن َّ
ّحدثني عيل ُّ الوليد, نا املزين, نا الشافعيبن َّ َّ ّ َ  عبد بن  عمرو, عن حييىبن َّعن حممدَّ, نا عبد الوهاب, )٢(ُ

 ,)٣( حاطببن َّالرمحن
ُّأن أبا بكر الصديق كان من أعرب النَّاس للرؤيا, فأتاه ربيعة ِّ ِّ َ خلف, بن َّ أميةبن َّ َ

ُإين رأيت يف املنام كأين يف أرض معشبة خمصبة, إذ خرجت منها إىل أرض : فقال ْ َ َ ِْ ْ ِّ ُِّ ِ ُ
َجمدبة كاحلة, ورأيتك يف جا َ ِ ْ ْمعة من حديد عند رسير إىل احلرشُ َ َّأما : فقال أبو بكر. )٤(ٍ

َّما رأيت لنفسك, فإن صدقت رؤياك, فستخرج من اإليامن إىل الكفر, وأما ما رأيت  ُ
ِيل, فإن ذلك دينه, مجعه اهللا يل يف أشد األشياء الرسير, وذلك إىل يوم احلرش َّ ِّ َّ. 

َّطاب, فهرب منها إىل الشام,  اخلبن ُفرشب ربيعة اخلمر يف زمان عمر: قال َّ
 .َّوهرب منها إىل قيرص, فتنرص, ومات عنده نرصانيا

ُوقد روي نحو هذا املنام عن صهيب ُ ُ. 
ْ احلصني, أنا أبو طالببن ُأخربناه أبو القاسم ْ غيالن, أنا أبو بكر الشافعي, نا برشبن َُ ِ ّ َّ ْ  بن َ

ّ صالح األسدي, نا احلميدي, قالبن موسى ْ َّ َوثنا حصني: ال سفيانق: ُ  :)٥(َّ عبد الرمحن, قالبن ُ
َّوأيت صهيب يف النَّوم كأن أبا بكر يف جامعة, وهو موثق إىل دار أيب احلرش, فلام  َ ُْ ٌ َ َّ ٌ َ ُ َ ُ

                                           
 .بعمر) د(َّأخلت  )١(
ّ بعد الشافعي)م(يف  )٢( ُريض اهللا تعاىل عنه, وكذا بعد الصديق واخلطاب اآليت ذكرمها بعد: َّ َِّّ وسرتد . ِّ

َّمثل هذه العبارة بعد كثري من األعالم يف م خاصة, فيكون القول فيها كام هنا; دفعا للتكرار ً ًَّ. 
 .٢/٤٣٢اإلصابة  )٣(
َّكذا الراجح بالنقل عن اإلصابة )٤(  منظور ُ ويف خمترص ابن .حتريف. ابن أيب احلسن: ويف األصول. َّ

ْعند رسير ابن أيب احلرش: ٨/٢٧١ ًوهو من الصحابة, أسلم يوم الفتح, وقتل يوم الياممة شهيدا. َ ُ َّ .
ْوال بأس عندي بام يف املخترص; إذ). ٢/١٠٣اإلكامل ( ُ ْ يؤيده من قريب رؤيا صهيب اآليت ذكرها َ َ ُ ُ ِّ ُُ

 .ُبعد
ٌّ; وفيها أن أبا احلرش اآليت ذكره يف اخلرب صحايب من األنصار٧/٧٧اإلصابة : ُّاخلرب بترصف يف )٥( ْ َ َّ. 

 أبو بكر [
ِّيعرب رؤيا لربيعة ُ[ 

 ]ربيعة نرصت[

َرؤيا صهيب[ ُ[ 



٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ٌأصبح, لقي أبا بكر, فسلم عليه أبو بكر, فلم يرد عليه صهيب, فقال َ ُ َّ ُيا صهيب, : َّ ْ َ ُ
َّأسلم عليك, فال ترد عيل ّ ُ ِّ ِّلتخربين, فأخربه, فقال أبو بكر: دعني, قال: فقال! ?ُ َ ِ ْ اهللا : ُ

ْأكرب, مجع يل أمري إىل يوم احلرش َُ. 
ُّقال احلميدي ْ َ ُّالغل يكره, واجلامعة تستحب: ُ ُ ُُ ُ ُّ ُ)١(. 

َحدثني أبو بكر وجيه َّاألزهري, أنا حممد] بن[ طاهر, أنا أبو حامد بن َّ  بن  عبد اهللا, أنا أمحدبن ّ
ّرشقي البن َّحممد ْ َّ حييى, نا عبد الرزاقبن َّ, نا حممد)٢(َّ ِّ, أنا معمر, عن الزهري, عن ابن املسيب,)٣(َّ ّ َْ َ َُ ُّ 

َّأن عمر غرب ربيعة َ خلف يف اخلمر إىل خيرببن َّ أميةبن َّ ْ َ, فلحق هبرقل, )٤(َ ْ َ ِ
ًال أغرب بعده أحدا أبدا: َّوتنرص, فقال عمر ً ُ ِّ. 

ِّ املسلمة, أبنا أبو طاهر املخلص, نا بن أنا أبو جعفر: َّ ابنا البنا, قاالأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا َ ُ َُ ِْ
َّكار, قال يف تسمية ولد أمية ببن ُّ سليامن, نا الزبريبن أمحد َّ: 

َ أمية, حلق بالروم, وتنرصبن ربيعة َّ ُّ َّ. 

ْولقبه مسكني  –ربيعة  ْ أنيفبن –ِ َ ْ رشيحبن ُ َ ُ(*) 
ُ عدسبن ابن عمرو  بن  مالكبن  دارمبن  عبد اهللابن يد زبن ُ

َ زيد مناةبن  مالكبن حنظلة َ َ ِْ  . متيمبن َ

ْ أنيفبن  عامربن ربيعة: ُويقال َ ْ رشيحبن ُ َ  .....................بن  عمروبن ُ
                                           

ْنسخت: )م(ويف . )د, د م( )١( ُتستحسن: ٥/٣٠٣ويف هتذيب بدران . تصحيف. ُ َوال ضري. ُ ْ وانظر . َ
ّاهة الغل يفُبعد القول يف كر ُتعبري الرؤيا البن قتيبة: ُ  .١٦٤و ٤٦/ُّ

َّأنا احلميدي حممد: )د, د م(ويف . )س, م( )٢( َ ُّ ّ الرشقيبن ْ ّوليس بصحيح; فابن الرشقي. َّ هو : َّ
ّ الرشقيبن  احلسنبن َّ حممدبن أمحد  .٣١:  مج–تاريخ ابن عساكر : فهرس األسانيد يف: فانظر. َّ

َّاملصنف  )٣( ُ٢٣١−٩/٢٣٠. 
 .حتريف ظاهر. خلف: )د م(ويف . محري: )س, م(ويف . , ومصادر اخلرب)د( )٤(

ُّالشعر والشعراء  (*) , ٢٣٢/, ومجهرة أنساب العرب٢١٤− ٢٠/٢٠٥, واألغاين ٥٤٥−١/٥٤٤ِّ
ّ, ورشح احلامسة للتربيزي ١٨٧− ١/١٨٦والآليل  , ٣٣٢−٣/٣٢٨,ومعجم األدباء ٢/١٠٠١ِّ

 .٧٣ – ٣/٦٨, واخلزانة ١٤/٩٧, والوايف بالوفيات ٢٧٦ – ٨/٢٧٢وخمترص ابن منظور 

 ]نسبه[

 تغريب عمر [
 ]لربيعة



٩ أنيف بن رشيح امللقب بمسكني بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ زيدبن عمرو١( ُ عدسبن  عبد اهللابن َ  بن  مالكبن  حنظلةبن  مالكبن  دارمبن ُ
َزيد منَاة  . متيمبن َ

ْ أنيفبن ن عامراب: وقيل َ ْ رشيحبن ُ َ  بن  عمروبن  عمرو)١بن َ حبيببن  عمروبن ُ
ُّعدس الدارمي َّ ُ ُ. 

َشاعر شجاع من أهل العراق, وفد عىل معاوية وعىل ابنه يزيد, وحرض لبيد  َ ٌ ٌ
ً الزبري, وقال يف ذلك شعرا, يأيت يف ترمجة بن ُابن عطارد حني لطمه غالم عمرو ُّ

ِّولقب بمسكني. )٢(َلبيد  ]َّمن الرمل[ :)٣( لقولهُ
ـــــــرين ـــــــن أنك ـــــــسكني مل ـــــــا م ـــــــق  ٌأن ـــــــي جـــــــد نط ـــــــن يعرفن ْومل ِ َ ُّ ِ ُ 
ـــــي ـــــريض إنن ـــــاس ع ـــــع النَّ َّال أبي ْ ــــق  ِ ــــريض لنَف ــــاس ع ــــع النَّ ــــو أبي ْل َ َ ْ ِ َ ُ 

ّقرأت يف كتاب أيب الفرج عيل َ َ  بن َّ حممد, نا عبد اهللابن أخربين هاشم: )٤(ّ احلسني األمويبن ُ
َّ مالك اخلزاعي, حدثني عبد اهللابن  عبد اهللابن َّثني حممدَّ أيب سعد, حدبن عمرو ّ , أخربين )٥( ياسنيبن ُ
ّ أيب أيوب السعدي, قالبن ُّأيوب َُّّ : 

َقدم مسكني الدارمي عىل معاوية, فسأله أن يفرض ٌُّ  له, فأبى عليه, وكان ال َّ
ُ لليمن, فخرج مسكني, وهو يقولَّيفرض إال ٌ)٦(: 

َّأخــــاك أخــــاك إن مــــن َ ِكـــــساع إىل اهليجـــــا بغـــــري ســـــالح   ال أخــــا لــــهَ ِ ْ َ ٍ 
                                           

 ).د(ما بينهام سقط من ) ١−١(
 .٩−٦٠/٨تاريخ ابن عساكر : انظرها يف )٢(
, ٣/٣٢٩, ومعجم األدباء ٣/١٧٧, واإلمتاع واملؤانسة ٢٠/٢٠٥, واألغاين ٧٩/ديوانه )٣(

 .٣/٦٩, واخلزانة ٨/٢٧٢وخمترص ابن منظور 
 .٦٨−٣/٦٧اخلزانة : وانظر كذلك. ٢٠٩−٢٠/٢٠٨األغاين  )٤(
َّ مالك اخلزاعي, حدثني عبد اهللابن عبد اهللا: ويف األغاين. كذا )٥(  . بشريبن ّ
 بن ولقيس. ٢/٣٩٢ُ, واملستقىص ٢٠/٢٠٨, واألغاين ٣٤ – ٣٣/ديوانه: األبيات ملسكني يف )٦(

ّعاصم املنقري َ ْ َّحلامسة البرصية ا: ولقيس ومسكني يف). ٢ – ١ (٢/٢٣٨ّمحاسة البحرتي :  يفِ
َ, واملنتخل ٢/٢٩٠, والعقد ٣/٦عيون األخبار : ودون نسبة يف). ٢ – ١ (٢/٩١٥ ُ٢/٧٨٨ ,

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره). ٢ – ١ (١/٧٨٦: ق/٢:  مج–وهبجة املجالس  ٌَّ َ. 

 ]لقبه[

قدوم مسكني عىل [
ُ إياه ًمعاوية, سائال َّ
 ]أن يفرض له

 ]ومن أخباره[



١٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِوإن ابن عـم املـرء  ِّ َ ُ جناحـه−ْ فـاعلم–َّ ـــاح )١(ُضهل يـــنهـــو  ُ ِالبـــازي بغريجنَ َ 
َّومــــا طالــــب احلاجــــات إال ِ ٌمغــــرر ُ َّ ـــاح  َُ ـــب كنج ـــيئا طال ـــال ش ـــا ن ِوم ٌ ً َ)٢( 

ُّقال السعدي ِفلم يزل معاوية كذلك حتى عزت: َّ َّ َّ ُ ُ ُكثرت, وضعفت اليمن, و )٣(ْ َ ُ َ
ًعدنان, فبلغ معاوية أن رجال َّ ْهلممت أال أحل حبويت : ًقال يوما )٤(ل اليمنه من أَ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ

َّحتى أخرج كل نزاري بالشام, فبلغت معاوية, ففرض من وقته ألربعة آالف رجل  ّ ََّ ُ َّ
ِمن قيس سوى خنْدف, وقدم عىل تفيئة ذلك  حاجب عىل معاوية, بن ُعطارد )٥(ِ

ِّما فعل الفتى الدارمي, الصبيح الوجه, الفصيح اللسان? يعني مسكينًا, :  لهفقال َّ ُّ َّ
َصالح يا أمري املؤمنني, قال: فقال ُأعلمه أين قد فرضت له, فله رشف العطاء, وهو : ٌ ِّ ُ ْ

ِّيف بالده, فإن شاء أن يقيم هبا أو عندنا, فليفعل, فإن عطاءه سيأيته, وبرشه بأن قد  ُ َُ ََّ ْ
 .)٦(ربعة آالف من قومهُفرضت أل
ْوكان معاوية بعد ذلك يغزي اليمن يف البحر, ويغزي هبام: قال ُ ّيف الرب, فقال  )٧(ُ َ

 ]َّمن الطويل[ :)٨(ُشاعر اليمن
َأال ـــــواُّأهيـــــ َ ـــــذين جتمع ـــــوم ال َّا الق ــــــاعر  َُ ــــــتم أم أب ــــــاس أن ــــــا أن ُبعك ُِ ُ ٌ ُ َّ 

َأيــــــرتك قيــــــسا آمنــــــني بــــــدار ً ــر البحــر و  ْمهُُ ِونركــب ظه َ ُالبحــر زاخــرُ ُِ 
ـــــــسائل ٌفـــــــواهللا مـــــــا أدري وإين ل ُأمهـــدان حتمـــي ضـــيمنا أم حيـــابر  ِّ َ ِْ َ ُ ُ َ)٩( 

                                           
 .حتريف. ينهق: )س, م(يف  )١(
 .تصحيف. كجناح: ويف األصول. األغاين )٢(
َغزت:  األصول, واألغاينويف. اخلزانة )٣(  .تصحيف. َ
َوكثرت«: قوله )٤( ُ  .)د م(سقط من » اليمن... َ
 .عىل أثر ذلك: أي )٥(
ِألربعة آالف من قومه من خندف: ويف األصول, واألغاين. اخلزانة )٦( ِمن خندف هنا : ـوال معنى ل. ِْ ِْ

َّ عىل ما ذكر يف أول اخلربًمحال َ ُ. 
 .ًقيسا: ويف األغاين. ًمتيام: )د م(ويف . )د, س, م(كذا هبام يف  )٧(
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٣/٦٨, واخلزانة ٨/٢٧٣, وخمترص ابن منظور ٢٠/٢٠٩األغاين  )٨( ٌَّ َ َ. 
ِحيابر  )٩( َ ُ كيقاتل مضارع قاتل –ُ ِ أدد أبو مراد القبيلة املشهورة, ثم سميت القبيلة حيابربن  مالكبن –ُ َ ِّ ُ َّ ُُ ُ َ ُ= 

 

]أ/٣١٩[



١١ أنيف بن رشيح امللقب بمسكني بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ٍأم الـــرشف األعـــىل مـــن اوالد محـــري َ ْ َِّ ِ َِ ُ ْبنــــو مالـــــك أن  ِ ُتـــــستمر املرائـــــر ٍ ََّ)١( 
ُأأوىص أبـــوهم بيــــنهم أن تواصــــلوا ْ ْ َوأوىص أبــــوكم بيــــنكم أن تــــدابروا  ُ ْ ْ 

 .َّنَّجايش قال هذه األبياتَّإن ال: ُويقال: قال
َوقرأت هذه القصة يف كتاب آخر عن األصبهاين, عن أيب أمحد حبيب َّّ ّ نرص املهلبي, عن بن ُ َّْ ُ َ

ّ مالك اخلزاعي بإسنادها نحوه, وزاد بعد شعر شاعر اليمنبن  عبد اهللابن َّحممد ُ:  
َّفسكن ًمجيعا عن وجههم, وبلغ معاوية ما كان, فدعا هبم,  )٢(َفرجع إليهم

ُأنا أغزيكم يف البحر; ألنه أرفق من اخليل وأقل مؤونة, وأنا أعاقب : منهم, وقال ُ ًُ َ ُّ َّ ْ
ّبينكم يف الرب والبحر, ففعل ذلك َ. 

َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ ّ احلسن الغساين, عن عبد العزيزبن ُ َّ ّ أمحد, أنا عبد الوهاب امليداين, بن َ ْ َ َّ
ْ زبر, أبن أنا أبو سليامن َّ أمحد الفرغاين, أنا حممدبن بنا عبد اهللاَ ّْ َّقال هشام ابن حممد, : , قال)٣(َ جريربن َ

َخنفـِعن أيب م ّ العالء السعديبن َثني منيعَّ, حد)٤(ْ َّ, 
ْ أنيفبن  عامربن َّأن مسكني َ ْ رشيحبن ُ َ  بن  عمروبن َ حبيببن  عمروبن ُ

ُ عدسبن عمرو َّكان فيمن قاتل املختار, فلام  )٥(ُ َهزم النَّاس, حلق بأذربيجان ُ َْ َ ِ ُ
َ عمريبن َّبمحمد  ]من اخلفيف[ :)٦(ُ عطارد, وقالبن ُ

ــــوس ــــت دختن ُعجب َ ََ ْ ْ ِ ـــــام )٧(َ ــــيَّل ُقــــد عــــالين مــــن املــــشيب مخــــار   رأتن َ ِ ِ َ 

                                           
ُأن حيابر هو مراد عينه: ٤٠٦/ويف مجهرة أنساب العرب). حرب: َّلتاجا( = ٌُ ُ َ َِ ُ َّ. 
َالعزائم, مفردها مريرة: املرائر )١( ُ. 
 .القوم: يف خمترص ابن منظور, واخلزانة )٢(
ّتاريخ الطربي  )٣(  .٨/٢٧٣خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٤/٥٣٩َّ
ُنف لوطْخـِوهو أبو م. تصحيف. حمنف: )س, م(يف  )٤( ٌّ حييى األزدي الغامدي, مؤرخ أموي, بن َ ّ ٌّ ِّ

ُعني بتأليف الكتب املفردة يف بعض األحداث التي وقعت يف تاريخ اإلسالم, ومنها كتابه  مقتل :ُ
ِّتويف سنة )... ط (ُاحلسني   ).٣/٣٦تاريخ بروكلامن . (ه١٥٧ُ

ْ عديسبن  عمروبن َ حبيببن عمرو: )س, م(يف  )٥( َ  .حتريف. ُ
ّ, وتاريخ الطربي ٥٥−٥٤/ديوان مسكني )٦( ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٤/٥٣٩َّ ٌَّ َ. 
َدختنوس )٧( ْ ْت لقيطبن هي: َ ِ َ ُ زرارة التميمي, سميت القبيلة باسمهابن ُ ِ ِّ ُ ّ َّ  ).دختنوس: القاموس. (ُ

مسكني يقاتل [
ويقول يف  املختار,

 ]ًذلك شعرا



١٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِفأهلـــــــــت بـــــــــصوهت ْ َّ َ ْا وأرنـــــــــتَ َّ َ ـــي العـــذارال هتـــ  َ ُايل قـــد شـــاب منِّ ِ َ)١( 
ُإن ترينـــي قـــد بـــان غـــرب شـــبايب ْْ ََ َ ــــــــامر  )٢(َْ ــــــــدي أع ــــــــى دون مول ُوأت َْ 

ًابــــن عــــامني وابــــن مخــــسني عامــــا َ ُ ـــــــــُّأي د  ُِ ـــــــــه أده ُر إال ول َّ ـــــــــٍ  ُاره
َا وجوبتهـــــا يلَليـــــت ســـــيفي هلـــــ َ ْ ــــــت  َ ــــــوم قال ْي َأال:َ ــــــرم تغــــــار َ ُت ُّ ِ ُ)٣( 

ـــــا ـــــوم متن ـــــك الي ـــــل ذل ـــــا قب ُأو فعلنــــــا مــــــا يفعــــــل األحــــــرار  ليتن ُ 
ــــانى ــــوم تغ ٍفعــــل ق ُ احلــــني عــــنهمَ ْ َُ ــــــــزارُمل أق  ُ ــــــــل العي ــــــــل وقات ُات ْ َ َ ْ)٤( 

ُفتوليـــــــــت عـــــــــنهم وأصـــــــــيبوا ُ ُْ ُ ُ ـــــنَار  َّ ـــــنهم ش ـــــاين ع ٌونف ـــــار )٥(َ  ُوع
ـــريش ـــهاب ق ـــىل ش ـــيس ع ـــف نف ٍهل ُ َ ْ ــــــار  َ ــــــؤتى برأســــــه املخت ُحــــــني ي ُ ُ َ 

 .َّ أيب وقاصبن  سعدبن يعني عمر
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو القابن َّ ّ البرسي, وأبو بن سمَّ ُْ

َّ الصلت, نا أبو بكر حممدبن  موسىبن َّ حممدبن أنا أبو احلسن أمحد:  أيب عثامن, قالوابن َّحممد ْ  بن َّ
ّ عبيد, عن ابن الكلبي قالبن َّ, حدثني أيب, أنا أمحد)٦(َّ بشاربن القاسم ُ)٧(: 

ُ شداد املوت, دعا ابنًا له, فأوصاهبن  نزل بعبد اهللاَّلـام ُ ُ, فكان فيام أوصاه أن َّ
َي, عليك بصحبة األخيار, وصدق احلديث, وإياك وصحبة األرشار; بن يا: قال َ ْ ُ َّ َُ ِ ْ ِ َ َّ

ُّفإهنا شنَار وعار, وكن كام قال مسكني الدارمي ٌ ٌ ََّّ ٌ ْ ُ  ]َّمن الرمل[ :)٨(َ
                                           

 .ِّجانب اللحية: ِالعذار )١(
َّغرب الشباب )٢( ُ ْ ُأوله ونضارته: َ ُ َُّ ََ َ ُ. 
َاجلوبة )٣( ُأال ترم تغار, : وقوله. مالت: َّوأرمت نفسه. ليت املوت يل: ُاحلفرة, واملراد هنا القرب, أي: َ ُّ ِ ُ َ َ

ًأال متيل نفسك إىل القتال غرية: أي ّويقوي ما ذهبنا إليه رواية الطربي. ُ ِّ ُأال كريم يغار: َُّ ٌَ َ. 
ْوالعيزار. استغنى: تغانى )٤( َّالصلب الشديد: َ ْ ُّ. 
 .أقبح العيب: َّشنارال )٥(
 .حتريف. شباب: ويف األصول. ٢١٤−١/٢١٢ُبغية الوعاة : َّكذا الصواب, وانظر ترمجته يف )٦(
 .٨/٢٧٤, وخمترص ابن منظور ٢٠٤−٢/٢٠٢األمايل للقايل  )٧(
ُ, وأمايل املرتىض ٢٠/٢١١األغاين : يف ) ٣( وكذا . ٣/٧٠, واخلزانة ٢٠−١٩/ديوان مسكني )٨(

َّسبة يف الصداقة والصديقودون ن. ١/٦٣٣ ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره ). ١ ( ٣٥٢/َّ ٌَّ َ َ. 

َّوصية ابن شداد [ َّ
 ]البنه



١٣ أنيف بن رشيح امللقب بمسكني بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُاصـــحب األخيـــار وارغـــب فـــيهم َُ ْ َ ْرب مــــن صــــحبته مثــــل اجلــــرب  ِ ُ َ ُ ْ ََّ َ َ ُُ ُ 
ِواصــــــدق ال ــــــدثتهمُ ــــــاس إذا ح َنَّ َّْ ــــذب  َ ــــاء ك ــــن ش ــــذب فم ْودع الك َ ََ َْ َِ ِ 

َرب م ـــــــَُّ ُزول ســـــــمني عرضـــــــهه ُ ٌْ ِ ْوســـمني اجلـــسم مهـــزول احلـــسب  ٍ َْ َ َُ ِ ِ 
ّ عبيد اهللا إذنا ومناولة, وقرأ عيل إسناده, أبنا أبو عيل اجلازريبن ّأخربنا أبو العز أمحد ِ ّ َّ ً ُ ً أنا  ,)١(ُ

َّ زكريا, نا حممبن ُاملعاىف َّ القاسم األنباري, حدثني أيب, نا أمحدبن دَّ ّ عدي, بن قال اهليثم: ُ عبيد, قالبن ّ َ
ْقال وهب ِّ منبهبن َ َ ُ : 

ُفضحه محقه − َّإذا تكلم − األمحق ُ ْ ّوأنشد ملسكني الدارمي : ًفذكر حكاية, قال. ُ َّ
 ]َّمن الرمل[ :)٢(يف ذلك

ـــــــــصحبه ـــــــــق األمحـــــــــق أن ت ُات َ ْ َ ِ َّإنــــــام األمحــــــق كــــــالث  َّ ُ ْوب اخللــــــقَّ َ َ ِ 
ًكلــــــــام رقعــــــــت منــــــــه جانبــــــــا َْ َّ ـــــانخرق  َّ ـــــا ف ـــــريح وهنً ـــــه ال ْحركت َ ِّ ََّ ْ َ ُ ُ ْ َ 
ــــــاحش ــــــاج ف ــــــصدع يف زج ٍأو ك ٍ ٍ ْ ــــ  َ ــــقه ــــرى صــــدع زجــــاج يتف ْل ت ِ َّ ٍْ َ َ 
ٍوإذا جالــــــــــــــسته يف جملــــــــــــــس ُ ْأفــــــسد املجلــــــس منــــــه بــــــاخلرق  َ ُ ُ َ َ 
َوإذا هننَهتـــــــــه كـــــــــي يرعـــــــــوي ْ ََ ُ َْ ــــــال  ْ ًزاد جه ــــــادى يف احلَ ُ ومت ْمــــــقَ ُ 

َأخربنا أبو القاسم العلوي, أنا رشأ َ  مروان بن  إسامعيل, أنا أمحدبن  نظيف, أبنا احلسنبن ّ
 : ّاملالكي, قال

ّوملسكني الدارمي  ]َّمن الرمل[ :)٣(َّ
ًوإذا الفـــــــاحش القـــــــى فاحـــــــشا ْفهنـــــاكم وافـــــق الـــــشن الطبـــــقُ ََ ُّ َُّ َّ ُْ)٤( 
ُإنـــــام الفحـــــش ومـــــن يعنـــــى بـــــه ُْ ُ ِكغـــــراب اَّ ْلـــــرش مـــــا شـــــاء نعـــــقُ َ َ َ ِّ َّ 

                                           
 .تصحيف. ّاحلادري: )س, د م(ويف . ّاجلاردي: )م(ويف . ّاجلارودي: )د(ويف . ١/٢٥١ُّاللباب  )١(
 ,٢٦/٣٩٩و ٨/٢٧٤, وخمترص ابن منظور ٣٣١−٣/٣٣٠ , ومعجم األدباء٧٧/ديوان مسكني )٢(

ِّوثمة اختالف يف الرواية, ). ٢−١ (٩٠/ودون نسبة يف عقالء املجانني. ٦٩−٣/٦٨واخلزانة  ٌَّ َ
 .فانظره

ُّ, والشعر والشعراء ٧٨/ِّالديوان )٣( , وخمترص ابن منظور ٣/٣٣١, ومعجم األدباء ٥٤٥−١/٥٤٤ِّ
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٣/٦٩, واخلزانة ٢٧٥−٨/٢٧٤ ٌَّ َ. 

ْالطبقَّاليشء : )س, م(يف  )٤( َ َالرش الطبق: )د(ويف . َّ َّ ّ  .حتريف. َّ

ومن شعره يف [
 ]األمحق

 ]ويف الفاحش[



١٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُأو محـــــــــار الـــــــــرش إن أشـــــــــبعته َ ْ ِّ ِّ َرمـــــح النَّـــــاس وإن جـــــاع هنــــــِ َ َ ََ َ  ْقَْ
ـــــــه ـــــــسوء إن جوعت ـــــــالم ال ُأو غ ََّ ْ ْ ِ َّ ِ ـــــسقُ ـــــشبع ف ـــــار وإن ي ْرسق اجل َ َ ََ ْ َْ َ َ)١( 
ـــــا ـــــن ذيله ـــــت م ـــــريى رفع ِأو كغ ْ َ ْ َ ْ ْثــــــــم أرختــــــــه رضارا فــــــــانمزقَ ً َِّ ُ ْ َ 

ـــــد ـــــام ق ـــــسائل ع ـــــا ال َّأهي َّ ـــــىضُُّ َ م ْل جديــــد مثــــل ملبــــوس خلــــقهــــَ َ ْ َُ ٍ ُ َ ٌ 
َّ حممد, أنا أبو حممد احلسن بن َّ أيب نرص, أنا أبو عمرو عبد الوهاببن َّأخربنا أبو بكر حممد بن ٢(َّ

َّ حممد القريش, حدثني عبد الرمحن بن صالح بن َّ حممد, أنا أبو بكر عبد اهللابن  أمحد)٤, أنا أبو احلسنَّحممد ََّّ ّ ُ
َّي أناألزد َ من األنصار حدثه, قالً رجالّ َّ: 

ُّقال مسكني الدارمي َّ  ]َّمن الطويل[ :)٣(ٌ
ــد ــا رسين ال َّولــست إذا م َّ ًر ضــاحكاهُ ِوال خاشعا ما عشت من حادث الدهر  ُ َّ ِ ُِ ْ ً 

ــــاعال ــــةًوال ج ــــايل وقاي ــــريض مل ً ع ِ ْ ْولكن أقـي عـريض فيحـرزه وفـري  ِ َ ُ ْ ُ ُْ ِ ْ ِ)٤( 
ــف لــدى عــرسي وأبــ ُأع ْ ُ ُّ ًدي جتمــالِ ِوال خــري فــيمن ال يعــف لــدى العــرس  ُّ ْ ُ ُّ ِ َ 

ــــرسا ــــت مع ــــتحيي إذا كن ًوإين ألس ِ ْ ُْ ُْ َ  صديقي وإخـواين بـأن يعلمـوا فقـري  ِّ
ــدهم ــال عه ــا ح ــواين وم ــع إخ ْوأقط ُ ُ َ ـــرب  ُ ـــن ك ـــا يب م ـــاء وإعراضـــا وم ِحي ْ ًِ ً 
َّفــــإن يــــك عــــارا مــــا أتيــــت فــــربام ُ ًُ ُ ِأتى املرء يوم السوء من ح  ْ َّ ُ  يث ال يدريَ
ـــم مكـــان صـــديقه ـــر يعل ـــن يفتق َوم ْ ْ ِومــن حيــي ال يعــدم بــالء مــن الــدهر  ِ ْ َّ ً ْ َ ْ َ 
ُفــــإن يــــك أجلــــاين الزمــــان إلــــيكم ُ ُ َّْ ــذخر  ُ ِفبــئس املــوايل يف الــصنيعة وال ْ ُّ ِ َّ َُ)٥( 

َ ديسمبن  كاملبن َّأخربنا أبو احلسني حممد ْ َّ جماهد, أبنا حممدبن )٦(َ ِ املسلبن  أمحدبن ُ ْ َمة يف كتابه, َُ
ْ عمرانبن َّأنا حممد ّ حممد املكي, ثنا أبو العيناء, نا العتبي, قالبن ً موسى إجازة, نا أمحدبن ِ ّ َّْ ُ ِّ : 

                                           
ْشبع فسق: )د, د م(يف  )١( َ َ َ ِ ُّحتريف خيل بوزن البيت. َ ُ. 
 ).د(ما بينهام سقط من  )٢−٢(
ُ, وأمايل الرشيف املرتىض ٦٤/ِّالديوان )٣(  .٣/٣٣٠  األدباء, ومعجم)٧ – ١ (١/٤٧٢َّ
ّالوفر من كل يشء )٤( ُ ْ ْالكثري, ووفر عرضه: َ َِ َ ْوقري: )س, م( ويف. ُصانه, ومحاه: َ  .تصحيف. َ
ًفإن يك أجلأين الزمان إىل قوم أذالء, سائال: أراد. َّالنارص: ُاملوايل )٥( ُ َْ َّ َّ َّ نرصهتم, فبئس هؤالء النارصين ُ ُ

ْيل يف اإلحسان والذخر  .حتريف. ُحبيس املؤايت أو العوايل: )س, م(ويف . ُّ
 .حتريف. قاسم: ), مد(ويف . دقسم: )س, م(ويف . ٢/١٠٢٠ُّمعجم الشيوخ  )٦(

]ب/٣١٩[

 ]ويف احلكمة[



١٥ أنيف بن رشيح امللقب بمسكني بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّقال مسكني الدارمي َّ  ]من الوافر[ :)١(ٌ
ـــــت ـــــالم ول ـــــادة اإلس ـــــت زي ْرأي َُّ َ ِ َجهــــــارا حــــــني ودعنــــــا  َ ََّ ًَ  )٢(ُزيــــــاد ِ

 ]َّمن الطويل[ :)٣(فقال الفرزدق
َّمـــــسكني أبكـــــى اهللاُ عينَـــــك إنـــــامأ َ ـــدرا  ُ ـــا إذ حت ـــرى يف ضـــالل دمعه َّج ْ ُ ٍ 

ــافرا ــسان ك ــرأ مــن أهــل مي ًبكيــت ام ََ ْ ً ِككـــرسى عـــىل عدانـــه أو كقيـــرصا  َ ِ َِّ)٤( 
ُ أتــــــاين نعيــــــهَّلـــــــامم ُأقــــــول هلــــــ ُّ ِ ــــرا  َ ــــرصيمة أعف ــــي بال ــــه ال بظب َب َْ َ ِ َّ ٍ ْ ِ)٥( 

 ]َّمن الطويل[ :)٦(ٌفقال له مسكني
َأال ًأهيــــا املــــرء الــــذي لــــست قــــائام َ ُ ـــا  ُُّ ـــربى لي ـــوم إال ان ـــدا يف الق َّوال قاع ِ ً 

ــــي أو أب ــــل عم ــــم مث ــــي بع ٍفجئن َ ِّ ـــا  ٍِّ ـــل أيب أو خـــال صـــدق كخالي ٍكمث ْ ِ ِ ِ 
ّ عرفة النحوي, نا إسامعيلبن َّ حممدبن وأنا إبراهيم: قال ْ َّ َ َ  بن ّ إسحاق األزدي, نا سليامنبن َ

َّحرب, نا محاد ْ ِ نا املجالد زيد,بن َ َ ّ, عن الشعبي, قال)٧(ُ َّ: 
ُّمات زياد بالكوفة سنة ثالث ومخسني, فرثاه مسكني الدارمي, فقال َّ ٌ ُ ٌ َ)٨(: 

]من البسيط[  
                                           

 .٢٠/٢٠٦, واألغاين ٢/٣٠٩ُّ, وطبقات فحول الشعراء ٣٦/ِّالديوان )١(
ِ أبيه, واسم أبيه عبيد, وادعاه معاوية أنه أخوه, والتحق به, فعرف بزيادبن هو زياد )٢( ُ ُ ُ ََّ َّ ُ ُ ِ  أيب سفيان, بن َ

ُكان أحد القادة الدهاة الفاحتني, ومن اخلطباء الفصح فوات . (ه٥٣ِّتويف سنة ... اء املشهورينُّ
 ).٣٣ –٢/٣١الوفيات 

ِّوثمة اختالف يسري يف الرواية, فانظره. ٢٢٣– ١/٢٢٢ديوان الفرزدق  )٣( ٌَّ. 
ْميسان )٤( َّاسم كورة واسعة كثرية القر والنخل بني البرصة وواسط: َ ُ ميسان : معجم البلدان. ( ُ

َّوالعدان). ٥/٢٤٢ َّ عداته, بالتاء:ويف م. َّالزمان: ِ َّ  .تصحيف. ِ
ِبه ال بظبي بالرصيمة أعفرا«: قوله )٥( َّ َّمثل رضبه الفرزدق يف حق زياد; أراد الشامتة به; يقول» ٍ ِّ  نزل به: ٌ

 .ُّالذي لونه لون الرتاب: واألعفر. َّالقطعة من الرمل: َّوالرصيمة. املكروه ال بظبي
 .٢٠/٢٠٦, واألغاين ٢/٣١٠ُّ, وطبقات فحول الشعراء ٩٣/ِّالديوان )٦(
 .تصحيف. املخالد: )د(ويف . ٢٨٢/طبقات خليفة: , وانظر ترمجته يف)س, م, د م( )٧(
والبيتان حلارثة بن . ٥/٣٠٦, وهتذيب بدران ٨/٢٧٥, وخمترص ابن منظور ٥٧/ديوان مسكني )٨(

ّبدر الغداين يف َّالثوية : معجم البلدان: ُ ِّوثمة اختالف يف الر. ٨٨−٢/٨٧َّ ٌَّ  .واية, فانظرهَ

ني مسكني ما ب[
 ]والفرزدق



١٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ــــاكنه ــــرب وس ــــىل ق ــــه ع ِصــــىل اإلل ِ ٍ ُ ــــور  َّ ــــة جيــــري فوقــــه امل ُدون الثوي ْ ُ َُّ َ َّ َِ ِ)١( 
ٌأبـــــــا املغـــــــرية والـــــــدنيا مغـــــــرية َُّ ِّ َُ ِ ـــــرت   ُ ـــــرأ غ ِإن ام َّ َ ً ـــــرورَّ ـــــدنيا ملغ ُال ُّ 

 ]َّمن الطويل[ :ُفقال الفرزدق ملسكني
َّأمـــــسكني أبكـــــى اهللاُ عينَـــــك إنـــــام َ ـــدرا  ُ ـــا إذ حت ـــرى يف ضـــالل دمعه َّج ْ ُ ٍ 

 .وذكر األبيات
ّ حييى القريش, أنا عبد اهللابن َّأنبأنا خايل القايض أبو املعايل حممد َّ عبد الرزاقبن ُ  بن  عبد اهللابن َّ

ْالفضيل, أنا حم َ َّ أيب الصقر, أنا حممدبن  أمحدبن َّمدُ ْ ِّ املغلس, أنا احلسنبن َّ َ ُ رشيق, نا يموتبن ُ َّ املزرع, بن َ َ ُ
ِّ محيد, عن عمه, قالبن َّنا حممد ْ َ ُ : 

ُّقال مسكني الدارمي َّ  ]من الكامل[ :)٢(ٌ
ٌنــــــاري ونــــــار اجلــــــار واحــــــدة ِ ـــــــ  ُ ـــــــزل الق ـــــــبيل تنْ ـــــــه ق ِوإلي ُ َ ُدرُ ْ 

َصدقت: قالت امرأته َ واهللا; ألن القدر له, وأنت ال قدر لكْ َْ ِْ َِ َّ. 
ّوقد روي هذا البيت حلاتم الطائي َُّ)٣(. 

َّ املسلم الفقيه, وأبو حممد عبد الكريمبن ّأخربنا أبو احلسن عيل ََّ بن   محزة, وأبو املعايل احلسنيبن ُ
ُّمحزة السلميون, قالوا ِ َ أنشدين أبو : قال ,)٤(ّا أبو بكر اخلرائطيِّ أيب احلديد, أنا جدي, ثنبن أنا أبو احلسن: ُّ

ِّجعفر العدوي حلاتم طيئ ّ  ]من الكامل[ :ََ
ِنــــــاري ونــــــار اجلــــــار وا ـــــــب  ٌدةحــــــُ ـــــــه ق ـــــــدريلوإلي ـــــــزل الق ُ تنْ ْ ُِ ُ َ 

ُمـــــــــا رض يل جـــــــــارا أجـــــــــاوره ُ ًِ ُ ُأن ال يكــــــــــون لبابــــــــــه ســــــــــْرت  َّ ِ َ ْ 
ـــــاريت بـــــرزت ـــــا ج ـــــيض إذا م ْأغ َ َ َ ْ ُيــــــواري جــــــاريت اخلــــــدر َّحتــــــى  ُ ْ ِ ُ 

                                           
َّالثوية )١( ٌموضع قريب من الكوفة, وقيل: َّ َّالثوية : معجم البلدان. (بالكوفة: ٌ ُالغبار : ُواملور). ٢/٨٧َّ

ِّاملرتدد, والرتاب تثريه الريح ُ ُّ ِّ ُ. 
ُّ, والشعر والشعراء ٥٩/ِّالديوان )٢(  .١/١٨٦, والآليل ٢٠/٢١٤, واألغاين ١/٥٤٥ِّ
 ).ُباب ما نسب حلاتم, وليس له (٢٩٥/ّكلبي ديوان شعر حاتم برواية ابن ال )٣(
ُكذا بالنقل عن لباب اآلداب البن منقذ . (٤٢/ّمكارم األخالق للخرائطي  )٤( ُ َّ/٢٦٥( 

]ومن فخره[



ّاحلارث اجلبالين بن ربيعة ْ ُ ١٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عبيد بن  احلارثبن ربيعة َ  –ابن عبد اهللا : ُ ويقال–ُ

ّابن احلارث أبو زياد اجلبالين احلميص القايض ّ ْ ُ(*) 
َ عبد اهللا الساملي, وعتبةبن َّقدم دمشق, وحدث هبا وبحمص عن جعفر ْ ُ ّ  بن َّ

َالسكن, وأيب القاسم عبد اهللا َّ عبد اجلبار اخلبائري, وحممدبن َّ ّ َ َ  ٍ زياد صاحببن َّ
ْهلشيم, وأمحد َ َ الفرج, وسليامنبن ُ َ سلمة, وأمحدبن َ َ حنْبل, وغريهمبن ََ َ. 

َّ أيب حذيفة, وحممدبن َّ حممدبن َّ راشد, وحممدبن روى عنه أبو امليمون َ  بن ُ
َّ مالس, واحلسنبن َّ حممدبن جعفر َ غطفان, وعبد الصمدبن  أمحدبن َ َّ َ َ  سعيد بن َ

ّ بجري الذهيل, بن  نرصبن  عبد اهللابن َّلعباس أمحدّاحلميص القايض, والقايض أبو ا ْ ُّ ْ َ ُ
ّوأبو عبد الرمحن التاين, وأبو عوانة األسفراييني, ويعقوب ْ ََّ ََ َ َ ّ َ ثوابة بن  أمحدبن َّ

َّاحلميص احلرضمي, وحممد ّ ََ ّ برش اهلرويبن  يوسفبن ّْ َ َ ْ ِ. 
 بن امليمون َّ حممد, أبنا أبوبن َّد, أبنا متام أمحبن  محزة, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم

ّ احلارث اجلبالين احلميص بدمشق, نا جعفربن راشد, نا أبو زياد ربيعة ّ ْ ّ عبد اهللا الساملي, نا بن ُ َّ
ْ دينار, عن الزهري, عن عبيد اهللابن َّ عياش, عن عبد اهللابن إسامعيل َ ُّ َ عتبة,بن  عبد اهللابن ُّْ ْ ُ  

َسدل رسول اهللا  :)١(لَّعن ابن عباس, قا َ َ ناصيته ما شاء اهللا, ثم فرق فرق َ َ َ َْ َ َّ َ ُ َ
 .أهل الكتاب
 .ّ دينار احلميصبن هو عبد اهللا: َّقال متام

                                           
 .٥/٣٠٧, وهتذيب بدران ٨/٢٧٧خمترص ابن منظور   (*)

 .»ُّبترصف« . ٣/٢٦٩املعجم األوسط  )١(

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,

 سدل رسول اهللا[
[ 

 ]أ/٣٢٠[



١٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ العنبسبن َّ دراجبن ربيعة ْ وهبانبن )١(َْ َ 
ْبن وهبا َ حذبن َ َ مجحبن ةَافُ   عمروبن ُ

ّابن هصيص القريش اجلمحي َ ُْ ّ ُ َ ُ(*) 
َّديق, وحدث عن عمرِّرأى أبا بكر الص  .َّ اخلطاببن ِّ
ّ حمرييز, والزهريبن روى عنه عبد اهللا ْ ُّ َ ُِ ْ. 
َّ املظفر, أنا أبو حممد احلسنبن ّأخربنا أبو عيل احلسن َّ َ  ,ّ عيلبن ُ
ّ احلصني, أبنا أبو عيلبن ح وأخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب,بن َُ ْ ُ 

َ, نا سكن)٢(ثني أيبَّ جعفر, نا عبد اهللا بن أمحد, حدبن أنا أمحد: قاال ّ نافع الباهيل, نا صالح, بن َ
َّعن الزهري, حدثني ربيعة ّ  َّ دراج,بن ُّ

َّأن عيل ُيف طريق مكة, فرآه عمر,  بعد العرص ركعتني )٣(َّ أيب طالب سبحبن َّ َّ
َّفتغيظ عليه, ثم قال َّأما واهللا لقد علمت أن رسول اهللا : َّ ُ َ َهنى عنهام . 

ّ حييى, أنا ابن املبارك, نا معمر, عن الزهري, عن ربيعةبن , نا احلسنَّوحدثني أيب: قال ُّْ َ َ  ,)٤(َّ دراجبن ُ
َّأن عليا صىل بعد العرص ركعتني, فتغيظ عليه عمر, وقال َّ َّأما علمت أن : َّ َ َ َ

 ?كان ينهى عنهام رسول اهللا 
ّرواه ابن وهب, عن يونس, عن الزهري,  َ ُْ َّحدثني دراج:  فقال٥(ُّْ  .ٌوهو وهم. َّ

ْ محدبن ُأخربناه أبو الوفاء عبد الواحد  حممود, أنا أبو بكر بن بن , أنا أبو طاهر)٥ عبد الواحدبن َ

                                           
 .تصحيف. العبيس): س, م(ويف . ُكرها بعد وكذا مصادر ترمجته اآليت ذ,)د, د م( )١(

َّ, والثقات البن حبان ٣/١١٥َّالتاريخ الكبري  (*) ِ , وخمترص ٢/٤١٣, واإلكامل البن ماكوال ٤/٢٢٩ِّ
ّ, واإلكامل للحسيني ٨/٢٧٧ابن منظور  َ , واإلصابة ١٢٨−١٢٧/, وتعجيل املنفعة ١٤٠/ُ

 .٣٠٧−٥/٣٠٦, وهتذيب بدران ٢/٣٨٦
 .١/١٧محد مسند اإلمام أ )٢(
 .َّصىل: أي )٣(
َّكنز العامل  )٤( ُ٨/٤٦. 
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٥−٥(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

خرب تسبيح : روايته[
 ]ّعيل



١٩  العنبس اجلمحيبن دراج بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َّاملقرئ, نا أبو العباس َ قتيبة, نا حرملةبن ُ َ ْ َ ْ َ ْ عبد اهللا التجيبي, أنا ابن وهب, نا يونسبن  حييىبن ُ َ ّْ ِ  يزيد, بن ُّ
َّحدثني دراج: عن ابن شهاب, قال َّ, 

َّأن عيل ُ أيب طالب سبح بعد العرص ركعتني يف طريق مكة, فدعاه عمر, بن َّ ََّّ
َّفتغيظ عليه, ثم قال َّأما واهللا لقد علمت أن رسول اهللا: َّ ُ  كان ينهى عنهام. 

ْورواه الليث, عن يونس, فقال  .َّابن دراج: َّ
ّأخربناه أبو حممد السلمي ُّ ََّ ّ, ثنا عبد العزيز التميمي, أبُ َّ حممد, وأبو حممد عبد الرمحنبن َّنا متامَّ َّ بن  َّ

ْ حذمل, نا أبو زرعة, نا أبو صالح, حدثني الليث, قالبن أنا أبو احلسن: عثامن, قاال ََّ َّ َ ُْ َ َّحدثني يونس, عن : ْ
َّحدثني ابن دراج عن عمر,: ابن شهاب, قال َّ 

 .مثل ذلك
ْكذا قال, ومل يذكر ابن حمرييز ِ ْ َ ُ. 

ْ أيب حبيب, عن ابن شهاب, فأدخل بينه وبني ربيعة ابن حمرييزبن ورواه يزيد َ ُ َ. 
ْ محدون, أنا أبو بن  احلسن, أنا أبو سعيدبن  طاهر, أبنا أبو حامد أمحدبن َأبو بكر وجيه )١(ُأخربناه َ

َّ الرشقي, نا حممدبن حامد ّ ْ َّ حييى الذهيل, نا أبو صالح, حدثني الليث, حدثني يزيدبن َّ َّْ َّ ّ ْ َّأيب حبيب أن بن  ُّ َ
ْابن شهاب كتب يذكر أن ابن حمرييز أخربه عن ربيعة َ ُ  َّ دراج أخربه,بن َّ

َ اخلطاب سافر, فصىل العرص ركعتني بطريق مكة, ثم التفت, فرأى بن َّأن عمر َّ َّ َ َّ َّ
َّ أيب طالب يسبح بعدمها, فتغيظ عليه, ثم قالبن َّعيل َّ ِّ َّواهللا لقد علمت أن رسول  :ُ ُ
 . ينهى عنهامكان اهللا

َّأخربناه أبو حممد عبد الكريم ّ أمحد, أبنا أبو القاسم البجيل, وأبو بن  محزة, ثنا عبد العزيزبن ُ َ َ
ّ أيب نرص التميمي, قاالبن َّحممد ْ حذمل, نا أبو زرعةبن أنا أبو احلسن: َّ ُ َ ْ ْ, حدثني أبو صالح, حدثني الليث, َ َّ َّ َّ

َّ أيب حبيب أن ابنبن َّحدثني يزيد َّ شهاب كتب يذكر أن ابن حمرييز أخربه, عن ربيعة ابن دراج أخربه,َ ْ َ ُ َّ 
َ اخلطاب سافر, فصىل العرص ركعتني بطريق مكة, ثم التفت, فرأى بن َّأن عمر َّ َّ َ َّ َّ

َّ أيب طالب يسبح بعدمها, فتغيظ عليه, ثم قالبن َّعيل َّ ِّ َّواهللا لقد علمت أن رسول  :ُ ُ
 .كان ينهى عنهام اهللا 

ُواه عبادةور ْ نيس, عن ابن حمرييزبن ُ ََ ُ ّ ُ. 

                                           
 .أخربه): د(ويف . أخربنا): س, م(ويف ). د م( )١(



٢٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّأنبأناه أبو القاسم عيل  ُ الفرات,بن  إبراهيم, عن أيب القاسمبن ُ
ّح وقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن عبد العزيز ُّ ََّ ّ أمحد, حدثني عيلبن ُ ّ عيل الربعي,بن  احلسنبن َّ ََّ ّ 

ّأنا عبد الوهاب الكاليب, أنا أبو احلسن: قاال  الوليد, بن َّ عثامن, نا بقيةبن ْوصا, ثنا عمروَ جبن َّ
ّ ويف حديث الربعي –عن  ْ برش–نا : ََّ َ يساربن  عبد اهللابن ِ ُ, حدثني عبادة)١(َ ّ نيس, عن عبد اهللابن َّ َ  بن ُ

ٍّحمرييز, عن عم له, قال ْ َ ُ)٢(: 
ُصليت خلف عمر ُ اخلطاب صالة العرص, فلام سلم, قامت النَّاحية اليبن َّ ِ َّ َّ منى َّ
ُّيصلون, فأتبعهم عمر ّ اخلطاب بالدرة جيلسهم, حتى انتهى إىل عيلبن ُ َّ ُِّ َِّ ْ ُ  أيب طالب, بن َّ
ِّوهو قائم يصيل, فقال ُ َّأما واهللا لقد علمت أن رسول اهللا : ٌ ُ َّهنى عن هذه الصالة. 

َقال ابن جوص: ُزاد ابن الفرات ْ ْا, قال أبوزرعةَ ُ: 
ْاسم عم ابن حمرييز ربيع ِّ َُ  .َّ دراجبن ةُ

ُّوزاد الربعي ْقال ابن جوصا: ََّ ًسمعت حممودا يقول: َ ُ: 
ُعم ابن حمرييز هذا اسمه ربيعة ُ ْ َُّ  .َّ دراجبن ُ

َّ األزهري, أنا حممد]بن[ أبنا أبو حامد  طاهر,بن َأخربنا أبو بكر وجيه ْ محدون, أنا بن  عبد اهللابن ّ َ
َّ الرشقي, ثنا حممدبن أبو حامد ّ ْ ّالذهيل, قال حييى بن َّ ْ ُّ : 

ُالصواب ابن ربيعة َّ دراج, كام قال الليث, ومن قالبن َّ ٌعن ربيعة فهو وهم; : َّ
ِألن ربيعة قتل عىل عهد رسول اهللا  ُ َ َّحييى, بن َّكذا قال حممد.  يف بعض مغازيه 

ُوأهل الشام أعلم برجاهلم َّ ُ. 
َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, ثم حدثنا أبو الفضل البغ َّ  عبد بن ُ احلسن, واملباركبن ّدادي, أبنا أمحدّ

َّاجلبار, وحممد ّ عيل الكويف بن َّ ُ واللفظ له –ّ وأبو احلسني :  زاد أمحد–َّ حممد بن َّأنا عبد الوهاب:  قالوا–َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: −ّاألصبهاين, قاال ْ  بن قال أمحد: , قال)٣( إسامعيلبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

َّالح, عن ابن وهب, وعنبسة, عن يونس, عن الزهري, أخربين دراج,ص َّ َ َُّ َْ ْ 
َّأن عليا سبح بعد العرص ركعتني يف طريق مكة, فتغيظ عليه عمر, وقال ََّّ لقد : َّ

                                           
. َّ بشاربن  عبد اهللابن برس): د, س, م(ويف . ١/٢٢٩َّهتذيب التهذيب : , وانظر ترمجته يف)د م( )١(

 .تصحيف
 .٢/٣٨٦اإلصابة  )٢(
 .٣/١١٦ الكبري َّالتاريخ )٣(

مقتل ربيعة يف [
بعض مغازي رسول 

 ] اهللا
 
 
 
 
 

 ]ب/٣٢٠[
َّخربه يف التاريخ [

 ]الكبري



٢١  العنبس اجلمحيبن دراج بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َّعلمت أن النَّبي َّ ُ  كان ينهانا عنها. 
ْأخربين ابن أخي عقيل, عن عقيل, عن ابن شهاب,:  صالحبن وقال أمحد َْ َُ  ,َّبن دراج )١(ِن حزامع ُ
 .نحوه... َّأن عليا 

ّوقال الزبريي, عن الزهري ّ َْ ُّ ْسمع ابن حمرييز: ُّْ َ ُ : 
 .نحوه... ُا عمر بن َّصىل

ّأخربنا أبو بكر األنصاري, أبنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمر َّ حيويه, أنا عبد الوهاببن َّّ ُّ بن أيب  َ
َّجي, أبنا حممدَّ شجاع الثلبن َّأنا حممد, َّحية  :املرشكنيُ, قال يف ذكر من أرس من )٢(ّ عمر الواقديبن ّ

َ العنْبسبن َّ دراجبن ربيعة ْ وهبانبن َ ْ وهببن َ َ مجح, وكان ال بن ُ حذافةبن َ ُ
ُمال له, فأخذ منه يشء, وأرسل ُ. 

َ املسلمبن أنا أبو جعفر: َّ, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قاال)٣(أخربنا أبو غالب ِْ ِّاملخلص,  ة, أنا أبو طاهرُ َ ُ
ُّ سليامن, حدثنا الزبريبن َّحدثنا أمحد  :َّ بكار, قالبن َّ

َوولد َ ْ وهبانَ ْ وهببن َ َ مجح العنْبس , وولد العنْبسبن ُ حذافةبن َ َ َ َ ََ َ َ   وهبانبن ُ

ْكلدة ودراجا وطارقا, وأمهم دعد َ ًُّ َُّ ً َ َ َ َ جهمةبن ت بدربن َ ْ ُ خزاعة, ومن بن  كعببن ُ
ُ العنْبس عبد اهللابن َّ دراجولد َ َ العنْبس, قتل يوم اجلملبن َّ دراجبن  ربيعةبن َ َ َ ُ َ َ.  

َّالكتاين, أبنا أبو حممد ّ األكفاين, ثنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد ّ َّ بن   أيب نرص, أبنا أبو امليمونبن َ
ْراشد, حدثنا أبو زرعة, قال ُ َّ)٤(: 

َّ إبراهيم أن بن َّأخربين عبد الرمحن. َّل دراجَّ دراج, وزياد موىل آبن وربيعة
ْي خمزومبن َّ دراج يفبن نسب ربيعة ْ عقبةبن وقال موسى. َ َي مجحبن يف: ُ ُ. 

َّوحدثنا عبد العزيز , أبنا متام: قال ُ, حدثنا أبو زرعة, قال)٥ جعفربن َّبن حممد٥(َّ حممد, أنا جعفر بن َّ َّ)٦(: 

                                           
َّكذا الصواب بالنقل عن املصدر السابق )١( َّ  .حرام, باحلاء: ويف األصول. َّ
 .١/١٤٢املغازي  )٢(
 .حتريف ظاهر. ّأخربنا أبو بكر األنصاري غالب): د م(ويف ). د, س, م( )٣(
ْتاريخ أيب زرعة  )٤(  .٦٤٢و١/٦٤٠ُ
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٥−٥(
 .جح يف طبقاته, وهو مفقودَّليس اخلرب يف تارخيه, والرا )٦(

ويف املغازي [
 ]ّللواقدي

 
 
 

 بن ُّلزبرينسبه عند ا[
 ]َّبكار
 
 
 
 

ويف تاريخ أيب [
 ]ُزرعة



٢٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ دراج, بن ُ ربيعة– وهي العليا − ول اهللا َّيف الطبقة التي تيل أصحاب رس
ُي مجح, من أهل دمشق, داره هبابن من ُ َ َّحدثني بذلك دحيم, ممن رأى أبا بكر. ُ ْ َ ُ َّ. 

ّ اآلبنويس, أخربنا عبد اهللابن َّ البنا, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب ُ  بن َّ عتاب, أبنا أمحدبن َ
ًعمري إجازة, ْ َ ُ 

ّ السويس, أنا أبو عبد اهللابن سمح وأخربنا أبو القا ّ احلسن الربعي, أبنا بن ّ أيب احلديد, أبنا عيلبن ُّ ََّ
ً عمري قراءة, قالبن  احلسن, أبنا أمحد]بن[َّعبد الوهاب  ْ َ ْ سميع يقولبن ُمعت أبا احلسنس: ُ َ ُ: 

ٌّيف الطبقة األوىل عم لعبد اهللا ُ حمرييز اجلمحي, اسمه ربيعةبن َّ ُ ّ َ ُ ْ َ ج, َّ درابن ُ
 .ٌّفلسطيني

ّ املحاميل, أخربنا أبو احلسن الدارقطنيبن َّ البنا, عن أيب الفتحبن ُقرأت عىل أيب غالب َْ ُ َّ ّ  :)١(, قالَ
َ دراج وحرامبن ربيعة ّ دراج شيخ روى عنه الزهريبن ََّ ُّ ٌ  بن ّيروي عن عيل. َّ

 .َّ يف الصالة بعد العرصَّ اخلطاببن أيب طالب, وعمر
َّقرأت عىل أيب حمم ّ نرص البخاري,بن  أمحدبن َّ محزة, عن عبد الرحيمبن د عبد الكريمُ ُ 

َّح وحدثنا خايل أبو املعايل حممد بن  َّ إبراهيم, أخربنا عبد الرحيمبن  حييى القايض, نا نرصبن َّ
ّأمحد, حدثنا عبد الغني  :)٢( سعيد, قالبن َّ

ِحزام, بالزاي حزام َِّ ّنه الزهريروى ع. ّعن عمر, وعيل. َّ دراجبن ٌَ : عنه وقيل. ُّ
 .َّ دراجبن ربيعة

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٣( ماكوال, قالبن ُ
َحرام, بحاء مهملة وراء حرام َُ : ِحزام, وقيل: وقيل. ّعن عمر, وعيل. َّ دراجبن َ

ّروى عنه الزهري. ربيعة َّذكره البخاري يف باب حزام, بالزاي, وكذلك قال ع. ُّ ِ ّ بد ُ
 .ّالغني

 :)٤(َّثم قال ابن ماكوال
                                           

ّاملؤتلف واملختلف للدارقطني  )١( َْ ُ َّ ُ ُ٢/٩٩١. 
ُاملؤتلف واملختلف البن سعيد  )٢( ُ٢٦٣−١/٢٦٢. 
 .٢/٤١٣اإلكامل  )٣(
 .٣/٣١٨اإلكامل  )٤(

طبقته عند أيب [
ْزر  ]ةَعُ

 
 
 

 
ْوعند ابن سميع[ َ ُ[ 

 
 

 
 ُخربه يف املؤتلف[

ُواملختلف 
ّللدارقطني َْ ُ َّ[ 

 
 

ُويف املؤتلف [
البن  واملختلف
 ]سعيد

 
ويف اإلكامل البن [

 ]ماكوال



٢٣ ربيعة بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

ٌأما دراج  َّ ٌ أوله دال مهملة, وبعدها راء مشددة−َّ َّ ُ ٌ َ ٌُ ْ ُـحرام]ـف[ − ٌَّ يروي . َّ دراجبن َ
ّروى عنه الزهري. ّعن عمر, وعيل  .َّ دراجبن ُوربيعة. ُّ

 (*) ربيعةبن ربيعة
ُموىل لقريش, من أهل دمشق ً. 

ْ كيسانبن روى عن نافع َ. 
ِ مسلمبن ه الوليدروى عن ْ ُ. 

ّ حممد, وأبو عيل احلسنبن َّ حممدبن َّأنبأنا أبو سعد حممد بن  ُأخربنا أبو نعيم أمحد:  أمحد, قاالبن َّ
َّ صالح السبيعي, حدثنا حسنيبن  أمحدبن َّعبد اهللا, حدثنا احلسن ّ َّ عبد اهللا الرقي, حدثنا هشامبن َّ ّ بن  َِّّ

َّ مسلم, حدبن خالد, نا الوليد ِ ْ ْ كيسان, عن أبيه, قالبن , عن نافع)١( ربيعةبن ثني ربيعةُ ُسمعت رسول : َ
 : يقولاهللا 

 .ّ مريم عند املنارة البيضاء رشقي دمشقبن ينزل عيسى
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ, أبنا أبو الفضلبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ ْ خريون, وأبو بن ّ َ

ّ الطيوري, وأبوبن احلسني ْ زاد ابن خريون–أنا أبو أمحد :  قالوا–َّ واللفظ له – الغنائم ُّ بن احلسن  َّوحممد: َ
َّ عبدان, أخربنا حممدبن أخربنا أمحد: −ّاألصبهاين, قاال ْ  :)٢( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أخربنا حممدبن َ

ّربيعة الدمشقي موىل قريش  .روى عنه الوليد.  كيسانبن سمع نافع. ِّ
 بن َّ حممدبن َّ عبد امللك, أخربنا عبد الرمحنبن افهني به أبو عبد اهللا احلسنيُيف نسخة ما ش

 ً عبد اهللا إجازة,بن إسحاق, أبنا أمحد
 َّ حممد,بن ّوأنا أبو طاهر, أخربنا عيل: ح قال
 :)٣( أيب حاتم, قالبن َّأخربنا أبو حممد: قاال

ُ ربيعة الدمشقي موىل قريشبن ربيعة ّ ْكيسان بن روى عن نافع. ِّ روى عنه . َ
ِمسلم بن الوليد ْ  .ُسمعت أيب يقول ذلك. ُ

                                           
َّ, والثقات البن حبان ٣/٤٧٨َّ, واجلرح والتعديل ٣/٢٩٠َّالتاريخ الكبري  (*) ِ ن , وخمترص اب٨/٢٤٠ِّ

 .٢/٤٤٩, ولسان امليزان ٢/٤١, وميزان االعتدال ٨/٢٧٨منظور 
 .)س, م(سقط ابن ربيعة من  )١(
 .٣/٢٩٠َّالتاريخ الكبري  )٢(
 .٣/٤٧٨َّاجلرح والتعديل  )٣(

] ذكر من رو
 عنهم,
 ]ورووا عنه

 
 
 

روايته حديث [
ينزل : رسول اهللا 
 ]...عيسى 
 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 ]أ/٣٢١[

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل



٢٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ عاصم العقييلبن ربيعة ْ َ ُ(*) 
 .ٌوفد عىل معاوية, له ذكر

ُ برش قراءة, عن أيب نرص عبيد اهللابن  صابر, أبنا سهلبن َّأنبأنا أبو حممد ً ْ  حاتم بن  سعيدبن ِ
وأخربين : َّ حممد, قالبن دار, نا حممودْنُب بن حلسني ابن ّ القاسم, أنا عيلبن َّ حممدبن ّالوائيل, أنا أمحد

َحبش َّ عدي, عن ابن عياشبن  موسى, عن اهليثمبن َ ّ َ)١(, 
َّأن قيسا أقبلت حني قتل عثامن من الكوفة والبرصة, يريدون الشام ُ ُ َّْ ً. 

َ زفر)٢أخربين: يب, قالأ٢(أخربين : َّقال ابن عياش  : ُّ احلارث الكاليب, قالبن ُ
َأتبعن ًا عيل خيالَ ٍ, حتى وردنا عاناتٌّ ٌخصيبة  ٌفمررنا باجلزيرة, فإذا بالد: , قال)٣(َّ َ

ْريفية ومزدرع وسعة وقلة أهل, وإنام كان الفرض واجلنْد بحمص واجلزيرة,  ُ ْ َ َ ُِ َ ُ ٌ ٌَّ َّ َ ٌ َ َّْ
ٍوقنَّرسين يومئذ من محص, فقالوا ُِ ُمن لنا باملقام هبذه البالد: ْ ْ َ ولكن مهاجرنا إىل ?َ َِ َّ
ِغريها, فلام قدموا عىل معاوية, قال َ َّيف الرحب والسعة, إنام هاجرتم إيل بدينكم, : َّ َّ ََّّ َ ْ

ِّوقد سبقكم إخوانكم من أهل الشام إىل الريف واحلدائق, ولكن عليكم باجلزيرة,  َّ
ِ, فوافق قوله هواهم, فرجعوا, فنزلوا عىل أثناء الفرات واملديرب واملازحني)٤(فانزلوها ْ َ ُ َ)٥(, 

َ عاصم العقييل, وزفربن وفيهم ربيعة َُ ُّ ْ ّ احلارث, وشبابة السلميبن ُ َُّ َ َ. 

                                           
َّبغية الطلب  (*)  .١٢٤ −٢/١٢٣, وتكملة املخترص ٥/٣٠٧, وهتذيب بدران ٣٦١٣−٨/٣٦١٢ُ

 .٣٦١٣ /٨َّبغية الطلب  )١(
 ).د(من ما بينهام سقط ) ٢−٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن معجم البلدان )٣( َّقر مشهورة بني الرقة : عانات: ; وفيه٤/٧٢عانات : َّ َُّ ًٌ

ُّوهيت, تعد من أعامل اجلزيرة ُ ْ  .تصحيف. غايات: ويف األصول. ِ
ُكذا الصواب بالنقل عن البغية, وفيها اخلرب )٤(  .حتريف. فام نزلوها: ويف األصول. ََّّ
ْاملدي )٥( َ ْموضع قرب الرقة, وكذا املازحني: ِربُ َِّ َّ َ : ويف األصول). ٧٧ و٥/٤٠معجم البلدان . (ٌ

 .املارخني, باخلاء تصحيف

قدومه عىل  [
 ]معاوية

 
 

 
 ]َّقيس تريد الشام[

 
 

 بن نزول ربيعة[
عاصم اجلزيرة مع 

 ]آخرين



٢٥ عامر القريش العامري بن ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

ّ عامر القريش العامريبن ربيعة ّ ُ(*) 
ٌ لؤي, شهد الفتوح, له ذكر بن ي عامربن من َ ّ ُ 

ّ حسان الكلبي الفلسطينيبن رو عنه حييى ّ َّ. 
َّ منده, أنا أيب, أنا حممدبن َّرمحنَّ غانم احلداد, , أنا عبد البن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد ََ بن   احلسنبن ْ
ّاحلسني النيسابوري, نا أمحد ْ َ املروزي, نا سلمة)١(َّ سياربن  منصوربن َّ َ َْ ّ َ ُ املبارك, بن  سليامن, نا عبد اهللابن َ

 : عامر, قالبن َّ حسان, عن ربيعةبن عن حييى

َّسمعت النَّبي  ُ ُّألظوا :يقول ِ  . واإلكرامبيا ذا اجلالل )٢(َ
َقال ابن منْده  عامر بن ُوربيعة.  من هذا الوجهَّالهذا حديث غريب, مل نكتبه إ: َ

ُعداده يف أهل فلسطني, رو عنه حييى ُ  .َّ حسانبن ِ
ْ احلصنيبن أخربنا أبو القاسم ِ املذهب, أنا أمحدبن ّ, أنا أبو عيل)٣(َُ ْ َّ جعفر, نا عبد اهللا, حدثني بن ُ

ْ حسان من أهل بيت املقدسبن ُ املبارك, عن حييىبن  إسحاق, نا عبد اهللابن , نا إبراهيم)٤(أيب َ  وكان −َّ
ْشيخا كبريا حسن الفهم  ََ ً  :  عامر, قالبن  عن ربيعة–ً

ُّألظوا :يقول ُسمعت رسول اهللا  ِ  .بيا ذا اجلالل واإلكرام َ
ّ سعدويه, أنا أبو الفضل الرازي, أنا جعفربن أخربنا أبو سهل َ َّْ  هارون, نا بن َّعبد اهللا, نا حممد بن َُ

ُ سنان اهلروي, نا ابن املبارك, عن حييىبن ّ عيل, نا عبد اهللابن عمرو ّ َ َ َ بن   عامربن َّ حسان, عن ربيعةبن ِ
َبجاد, قال ِ: 

                                           
َّ, والثقات البن حبان ٣/٤٧٢َّ, واجلرح والتعديل ٣/٢٨٠َّالتاريخ الكبري  (*) ِ , واملعجم ٣/١٢٩ِّ

ْ, وأسد الغابة ٢/٤٩٢واالستيعاب , ٥/٦٤الكبري  , ٨/٢٧٨, وخمترص ابن منظور ١٢٤−١٢٣/ُ
ّ, والكاشف للذهبي ١٢٠−٩/١١٩وهتذيب الكامل  , ١/٥٩٨َّ, وهتذيب التهذيب ١/٣٩٣َّ

 .٣٠٨ −٥/٣٠٧, وهتذيب بدران ٣٩٠−٢/٣٨٩, واإلصابة ١٤٧/َّوتقريب التهذيب 
 .حتريف. يسار): م(ويف ). د, س, د م( )١(
ُّوألظوا, بال. تصحيف. ألطوا: يف األصول )٢( ِ  .الزموا, واثبتوا: َّظاء, أيَ
 .حتريف. احلسني): س, م(ويف . ٥٠ و٣٢و١/١٦ُّمعجم الشيوخ : , وانظر)د, د م( )٣(
ْأسد الغابة : وانظر كذلك. ٣/٤٢٧العلل البن حنبل  )٤( ُ٢/١٢٣. 

 ]ربيعة يشهد الفتوح[
 ]ذكر من رو عنه[

روايته حديث [
: رسول اهللا 
ُّألظوا َ...[ 



٢٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّألظوا :يقول ُسمعت رسول اهللا  ِ  .بيا ذا اجلالل واإلكرام َ
ّ السمرقندي, أنا أبو عبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ احلاممي, أنا بن  أيب جعفر, أنا أبو احلسنبن ّيلَّ َّ َ

َّ الصواف, نا احلسنبن  أمحدبن َّحممد ْ برش, قالبن َّ عيسى, حدثني إسحاقبن ّ عيل, نا إسامعيلبن َّ قال : ِ
ْ حزم, قالبن  عمروبن َّ حممدبن  أيب بكربن ابن إسحاق, عن عبد اهللا َ: 

 يعني عىل اجليش الذي – سفيان, فعقد له  أيببن  يزيد–يعني أبا بكر  –َّثم دعا 
َّوجهه إىل الشام  َّ لؤي, فعقد له, ثم قال لهبن ي عامربن  عامر منبن  ودعا ربيعة–َّ ّ َ ُ :

ُ أيب سفيان, ال تعصه وال ختالفه, وقال ليزيدبن يزيد )١(أنت مع ْ ُ ِ ُإن رأيت أن توليه : ِ َ ِّ ُ َ ْ
ُميمنَتك, فافعل; فإنه من فرسان العر َّ َْ َ َ َب وصلحاء قومه, وأرجو أن يكون من عباد َْ ُ

ُلقد زاد إيل حبا بحسن ظنِّك به ورجائك فيه: قال يزيد. َّاهللا الصاحلني  . َّثم خرج. َّ
َّأنبأنا أبو الغنائم, ثم حدثنا أبو الفضل, أنا أبو الفضل ْ خريون, وأبو احلسني, وأبو الغنائم بن َّ َ– 

ْ زاد ابن خريون–أنا أبو أمحد :  قالوا–َّواللفظ له  ْ عبدان, أنا بن أنا أمحد: − احلسن, قاال بن َّوحممد: َ َ
 :)٢( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َّحممد

َّ حسان, فذكر بن ُقال ابن عثامن, عن ابن املبارك, أبنا حييى.  عامربن ربيعة
 .َّاحلديث األول

 سليامن, نا بن َّ حممدبن أبو الفتح الفقيه, أنا طاهرأخربنا أبو الفتح الفقيه, أنا أبو الفتح الفقيه, ثنا 
َّسمعت حممد:  إياس, قالبن َّ حممدبن  إبراهيم, نا يزيدبن ّعيل ّ أمحد املقدمي يقولبن ُ َّ َ ُ)٣(: 

ً حديثا واحداّ, سمع من النَّبي  عامربن ربيعة  .»ُّألظوا بيا ذا اجلالل واإلكرام«: ً
ّ عامر العنْزي, من بن هو ربيعة ْرهط عامرَ ّ ربيعة العنْزيبن َ َ. 

*   *   * 

                                           
 .بمع) د(َّأخلت  )١(
 .٣/٢٨٠َّالتاريخ الكبري  )٢(
ّتاريخ املقدمي  )٣( َّ َ ُ/٤٢−٤١. 

 ]قد لربيعةأبو بكر يع[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 

ّويف تاريخ املقدمي[ َّ َ ُ[ 



َفضالة بن ربيعة َ ٢٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َ فضالةبن ربيعة َ(*) 

َّرو عن مكحول, واجلراح َّ عبد اهللا احلكمي الدمشقيني, وعمربن َْ ِّ ّ  عبد بن ََ
 .العزيز

ِ مسلمبن ورو عنه الوليد ْ ُ. 
  احلديد,)١( أيببن ّ األكفاين, أنبأنا أبو احلسنبن َّأنبأ أبو حممد

ّ إبراهيم, نا عبد العزيز الكتاين,بن ّقاسم عيلح وأنبأنا أبو ال َّ َ 
 . أيب نرصبن َّأنا أبو حممد: قاال

ّ السويس, أنا أبو احلسن عيلبن وأخربنا أبو القاسم ّ َّ أيب احلزور, أنا بن َّ عبد السالمبن  احلسنبن ُّ َ َ
َ طغانبن  احلسني, أنا أبو القاسمبن  موسىبن ّأبو احلسن عيل َ حبيب, نا أبو بن احلسنأنا : قاال, )٢(ُ

َّ أيب الرجاء, نا حممدبن احلسن َّ املصفى, نا الوليد, قالبن َّ َ َ فضالة يقولبن ُسمعت ربيعة: ُ َ: 
َّسمعت اجلراح َ ّ عبد اهللا احلكمي يقولبن ُ ِّمثل الذي يطلب الرواية والعلم : ََ َُ َ

                                           
ّ عامر القريش العامري ترمجة اآليت بن  بعد ترمجة ربيعة٢٩١−٨/٢٧٩ ابن منظور ورد يف خمترص *)( ّ

َ عباد بن ربيعة: ذكرهم ّ الدييل احلجازي, وربيعة–َّعباد : ُ ويقال–ِ ّْ َ عطاءبن ِّ  يعقوب, بن َ
ّ عمرو أبو الغاز اجلريش, وربيعةبن وربيعة َ ُّ فروخ املعروف برببن  ربيعة, وربيعةبن  الغازبن ُ يعة َ
ْوكل هذه الرتاجم مل ترد يف األصول طرا, مما يدل عىل خرم ظاهر وقع فيها, ال يرقى إىل . َّالرأي َ ُّ َُّّ ُ َّ

ِّذلك شك, ويقوي ما ذهبنا إليه بياض يف  ُ وهنا . ]أ١١٠ –أ ١٠٨[بمقدار صفحتني وربع ) س(ٌّ
َّحتسن اإلشارة إىل أن هذه الرتاجم ليست املفقود كله يف هذا اجل َّ َّزء من التاريخ, بل هناك تراجم َّ

َّأخر, مل نستطع الوقوف عليها; ذلك أن ابن منظور حني عمد إىل اختصار تاريخ ابن عساكر  ْ
َّأسقط منه غري ترمجة, وأثبت ما أثبت; وهذا يعني أن هذه الرتاجم التي مل ترد يف األصول هي مما  َّ َّ

ًختريه ابن منظور يف خمترصه, مزيدا عليها ما أ  .سقطه منهاَّ
َ فضالة فوردت يف خمترص ابن منظور بن َّوأما ترمجة ربيعة ُ بعد ترمجة ربيعة الرأي, وهي مثبتة يف ٨/٢٩١َ َّ

 .٣/٤٧٨َّاجلرح والتعديل : ُوانظرها بعد يف). س, م(, وال أثر هلا يف )د, د م(
 .بأيب) د(َّأخلت  )١(
ّهو أبو القاسم املحتسب عيل )٢( ِ َ ْ َّ طغان, حدث عن أيب احلسن حممدبن ء رجابن  احلسنبن ُ َّ َ  بن ُ

ِّ عامرة, تويف سنة بن أمحد َ  :١٧/٢١٦ويف خمترص ابن منظور ). ٦/٣١ُتوضيح املشتبه . (ه٣٧٦ُ
َظعان َّطعان  ابن)... َّحممد ( رو عنه «: ٦٠/١٩٩ويف تاريخ ابن عساكر . ِ ِاملحتسب َ َ ْ ُ...«. 

 ]ب/٣٢١[

 ذكر من رو عنهم,[
 ]ورووا عنه

مثل : َّروايته عن اجلراح[
 ]...الذي 



٢٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّقبل أن يتعلم القرآن مثل التاجر الذي ال يصح له ربح حت ٌَّ ُّ ُ ََّ َى حيرز رأس املالَ ُِ ْ. 
َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا أبو القاسم ً منده, أنا أبو عيل إجازة,بن َ َّ ْ َ 

ّ سلمة, أنا عيلبن )١(وأنا أبو طاهر:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ََ
 :)٢( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

َ فضالةبن ربيعة ِ مسلمبن ه الوليدرو عن. ًسمع مكحوال. َ ْ ُ. 

 (*) كعب القصريبن ربيعة
 . عبد العزيز, وغزا معهامبن )٣( عمر, وعمربن  عبد اهللابن حكى عن سامل

ّ يزيد الدمشقي القريشبن رو عنه أبو خالد حييى ُ ّ ِّ. 
ْله حكاية يف ترمجة اهلذيل َ َ زفربن ٌُ  .)٤(ّ احلارث الكاليب, ستأيت يف موضعهابن ُ

ُواملشهور ربيعة ِّ يزيد القصري, فأما ابن كعب فال أعرفه إال من هذه الروايةبن ُ ََّّ. 

*   *   * 

                                           
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل,  )١( ًإجازة, ): د, د م(ويف . ٣٣/١١تاريخ ابن عساكر : فانظرَّ

 .حتريف. وأنا أمحد: قاال
 .٣/٤٧٨َّاجلرح والتعديل  )٢(

َّبغية الطلب  (*)  .٢/١٢٤, وتكملة املخترص ٨/٢٦١٨ُ
 .بعمر) د(َّأخلت  )٣(
 .٧٥−٢٧/٧٤خمترص ابن منظور : انظر )٤(

 ذكر من رو عنهم,[
 ]ورووا عنه

 خربه يف اجلرح[
 ]َّوالتعديل



ْبن لقيط التجيبي ال ربيعة ِ ّفردمي املرصيُّ َّ ْ َ ٢٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

ْ لقيطبن ربيعة ِ ْ عمريةبن  حارثةبن َ ِ َ 
ّالتجيبي الفردمي ْ ّ َْ َ ِ  (*)ّ املرصي)١(ُّ

ُحدث عن معاوية, وعمرو َ حوالة, ومالكبن  العاص, وعبد اهللابن َّ ْ هدم بن َ ِ
ِالتجيبي, ومطعم ْ ُ ّ ْ ِ ّدة البلوي, وعبد اهللاُ عبيبن ُّ َ سنْدربن ََ َ)٢(. 

 .َ أيب حبيببن  ربيعة, ويزيدبن رو عنه ابنه إسحاق
َوشهد صفني مع معاوية, وخرج معه إىل العراق عام اجلامعة ُ ِّ ِ. 

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ  أمحد, بن  جعفر, نا عبد اهللابن ُ
 َ أيب حبيب,بن َّوب, حدثني يزيدُّ أيبن  إسحاق, نا حييىبن نا حييى, )٣(َّحدثني أيب

ُّ حممد املهرواين اهلمذاين, أنا أبو عمربن َّ البنا, أنا أبو القاسم يوسفبن َّح وحدثنا أبو عبد اهللا َُّ َ ََّ ْ بن  ِ
ّمهدي, ْ َ شيبةبن  يعقوب)٤( أمحد, نابن َّ أنا أبو بكر حممدَ ْ َّ الصلت, حدبن َ ِّثني جدي أبو يوسف َّ
ْ شيبةبن يعقوب ّ إسحاق البجيل, أنا حييىبن , نا حييى)٥(َ َ َ أيب حبيب, عن ربيعة بن ُّ أيوب, عن يزيدبن َ

ْابن لقيط,  ِ َ حوالةبن عن عبد اهللاَ َ, 
َأن رسول اهللا  َّ اهللا  قال رسول: قال: ويف حديث يعقوب − قال −: من  

                                           
ّالقردمي, بالقاف, وكذا يف خم): د, د م(يف  )١( َْ ُّوالصواب ما أثبت; فبنو . ٨/٢٩١ترص ابن منظور َ َّ

ْالفردم بطن من جتيب ٌ َِ ُ ْ ٌو القردم فهم مجاعة من العرب, نزلوا إفريقبن َّوأما). ٢/٤٢٠ُّاللباب . (َ ََ ْ−
َوال عالقة هلم باملرتجم). ٣/٢٤ُّاللباب . (َية ْ َ ُ. 

ّ, ومعرفة الثقات للعجيل ٣/٢٨٣َّالتاريخ الكبري  (*) , واجلرح ١/١٧٥تاريخ ابن يونس , و١/٣٥٩ِّ
َّ, والثقات البن حبان ٣/٤٧٥َّوالتعديل  ِ ْ, وأسد الغابة ١٨/٧٠, واملعجم الكبري ٤/٢٣٠ِّ ُ

َّ, وبغية الطلب ٢/١٢٧ ُّ, وسري أعالم النبالء ٨/٢٩١, وخمترص ابن منظور ٣٦١٩−٨/٣٦١٨ُ
ّ, واإلكامل للحسيني٥١٠−٤/٥٠٩ َْ  .٤٣٤−٢/٤٣٣, واإلصابة ١٤١/ُ

 .حتريف. مسند): د, د م(و. ٥/٩٢اآلحاد واملثاين : َّا الصواب, وانظره يفكذ )٢(
ْأسد الغابة : وانظر كذلك. ٥/٣٣و٤/١٠٩ُمسند اإلمام أمحد  )٣( ُ٢/١٢٧. 
 .نا: بـ) د(َّأخلت  )٤(
َابن أيب شيبة): د(ويف ). د م( )٥( ْ  .حتريف. َ

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,

 
ِّشهد صفني[ ِ[ 

من : روايته حديث[
 ]...نجا



٣٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّثالث مر − نجا من ثالث, فقد نجا ٍمويت, والدجال, وقتل خليفة مصطرب : −ات َ َ ْ َُّ َِ ِ َّ
ْباحلق معطيه ِْ ُ ِّ)١(. 

ًأخربناه عاليا أبو غالب ُ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا عبيد اهللابن ُ ّ َّ ّ حممد الزهري, بن َّ عبد الرمحنبن َّ ُّ َّ
ً سليامن الواسطي إمالء, نا عيسىبن َّ حممدبن َّنا حممد َ محاد زغببن ّ ْ ُ ْ, أنا الليث)٢(ةَّ  أيب بن  سعد, عن يزيدبن َّ

ّ لقيط التجيبي, عن عبد اهللابن َحبيب, عن ربيعة ُّ ْ ِ  :َّ أنه قالّ األزدي, عن رسول اهللا )٣(َ حوالةبن َ
يا رسول اهللا, : قالوا. من نجا من ثالث فقد نجا, من نجا من ثالث فقد نجا

َّ, ومن الدجالّمويت, ومن قتل خليفة قال باحلق: قال! وما ذاك? َّ. 
ّ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن أخربنا أبو غالب َّ َ حيويه, وأبو بكربن َّ ُّ  إسامعيل, بن َ

َّ املبارك, حدثني يزيدبن  احلسن, أنا عبد اهللابن , نا احلسني)٤أيب صا عد٤( بن نا حييى: قاال َبن أيب حبيب  ُ
ْ لقيط أخربهبن َّأن ربيعة ِ َ)٥( , 

ِ العاص عام اجلامعة, وهم راجعون من مسكنبن َّأنه كان مع عمرو ْ َ َ)٦( ,
ًومطروا دما عبيطا َ ً َُ ًفلقد رأيتني أنصب اإلناء, فيمتلئ دما عبيطا, : قال ربيعة. )٧(ِ َ ً ُ

َّفظن النَّاس أهنا هي ُ ُ, وماج النَّاس بعضهم يف بعض, فقام عمرو)٨(َّ  العاص, بن ُ
ُيا أهيا النَّاس, أصلحوا ما بينكم وبني اهللا, وال : َّ ثم قالٌفأثنى عليه بام هو له أهل, ُّ

 .ُّيرضكم لو اصطدم هذان اجلبالن
ُ احلارث, عن يزيد نحوهبن ُرواه عمرو َ. 

                                           
  ).٢٤٥/ُبغية الباحث. ( َّ عفان بن أراد عثامن )١(
 .تصحيف. رغبة: ويف د, د م. ٣٧٤/َّتقريب التهذيب: َّكذا الصواب, وانظر ترمجته يف )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن )٣( َاملصنف البن أيب شيبة : َّ ْ َ َّ وكتاب , ٤/١٠٥, ومسند اإلمام أمحد ٨/٦٤٩ُ

َّالسنة . هللاعبد ا بن ابن حوالة): د, د م(ويف . ; وفيها احلديث٣/١٠١ُ, ومستدرك احلاكم ٥٤٧/ُّ
 .حتريف

 ).د(َّما بينهام أخلت به ) ٤−٤(
َّ, وكنز العامل ٥/٥١٠ُّسري أعالم النبالء  )٥( ُ٨/٤٣٩. 
ِمسكن )٦( ْ ْموضع قريب من أوانا عىل هنر دجيل عند دير اجلاثليق: َ َ ُ ٌ  ).٥/١٢٧مسكن : معجم البلدان. (ٌ
 .طريا: أي )٧(
 .َّالساعة: أي )٨(

 ]خرب عام اجلامعة[



ْبن لقيط التجيبي ال ربيعة ِ ّفردمي املرصيُّ َّ ْ َ ٣١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل حممدبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد ََّّ  احلسن, بن  نارص, أنا أمحدبن ّ
َّ عبد اجلبار, وحممبن ُواملبارك ُ واللفظ له –ّ عيل بن دَّ وأبو احلسني, قاال :  زاد أمحد–أنا أبو أمحد :  قالوا–َّ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − ْ  :)١( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ّ لقيط التجيبي, عن عبد اهللابن ربيعة ُّ ْ ِ ِّ حوالة, يعد يف املرصينيبن َ ُ َ قال ابن . َُّ

ْنا وهب,: ُاملثنَّى َ أيب حبيب, عن بن ُّ أيوب, عن يزيدبن ُ سمع أباه, سمع حييىَ
ْ لقيط, عن مالكبن ربيعة ِ ْ هدم, عن عوفبن َ بن  غزونا مع عمرو:  مالك, قالبن ِ

 .)٢(ُالعاص, ومعنا عمر وأبو عبيدة
َ منده, أنا أمحدبن َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا أبو القاسم ْ ْ عبدان بن َ  ًإجازة,َ

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا أبو طاهر: ح قال َ  َّ حممد,بن ََ
 :)٣( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

ّ لقيط التجيبيبن ربيعة ُّ َ حوالة, ومالكبن رو عن عبد اهللا. َ ْ هدمبن َ ِ .رو 
 .ُسمعت أيب يقول ذلك. َ أيب حبيببن عنه يزيد

َّكتب إيل أبو حممد محزة َّ احلسن, ثم حدثني أبو بكر بن َّ حممدبن اس, وأبو الفضل أمحدَّ العببن َّ َّ
ّأنا أبو بكر الباطرقاين, أنا أبو عبد اهللا:  شجاع, عن أيب الفضل, قاالبن َّحممد ْ َ منده,بن ِ ْ َ 

َ منده, عن أبيه, قالبن ح وأنبأين أبو عمرو ْ  : يونسبن قال لنا أبو سعيد: َ
ِ عمبن  حارثةبن َ لقيطبن ربيعة ّرية التجيبي َ ُّْ َي الفردمبن  من−َ ْ َّ بدابن َ َ أذاةبن َ بن  َ

ّعدي  بن  أيب سفيان, وعمروبن  يروي عن معاوية. هو أبو إسحاق ربيعة−ُ جتيب بن َ
ِالعاص, وابن حوالة, ومطعم ْ ُ َ ّ عبيدة البلويبن َ ََ َ أيب حبيب, وابنه بن رو عنه يزيد. ُ

ِّوكان شهد صفني . )٤( ربيعةبن إسحاق  .َّمع معاوية, ثم دخل معه الكوفةِ
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٥( ماكوالبن ُ

                                           
 .٣/٢٨٣َّالتاريخ الكبري  )١(
ٌوللخرب تتمة, فانظرها يف. كذا )٢( ْأسد الغابة : َّ  .٥/٥٦٢, واإلصابة ٤/١٧٩ُ
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٣/٤٧٥َّاجلرح والتعديل  )٣( ُ٨/٣٦١٩. 
 .١/١٧٥, وتاريخ ابن يونس )د(ُواملثبت من .  أيب ربيعةبن إسحاق): دم(يف  )٤(
 .٦/٢٨٠اإلكامل  )٥(

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 
 
 
 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 ]أ/٣٢٢[

ويف تاريخ ابن [
 ]يونس



٣٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َأما عمرية ْ َِّ ْ لقيطبن ربيعةـ]ـف[ − بفتح العني وكرس امليم − )١(َ ِ  بن  حارثةبن َ
ّعمرية التجيبي, من ُّْ َ ِ َي الفردمبن َ ْ َّ بدابن َ َ أذاةبن َ   أيب سفيان,بن رو عن معاوية. َ

ِ حوالة, ومطعمبن  العاص, وعبد اهللابن وعمرو ْ ُ َ ّ عبيدة البلويبن َ َ ْ ََ رو عنه . ُ
ِّوشهد صفني مع معاوية, ودخل معه .  ربيعةبن َ أيب حبيب, وابنه إسحاقبن يزيد ِ

 .قاله ابن يونس. الكوفة
ّ الطيوري, أنا احلسنيبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسني بن  َّوحممد جعفر, بن ُّ

ّ أمحد العتيقي,بن َّ حممدبن احلسن, وأمحد َ 
ّح وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت ْ  بكر, بن أنا الوليد:  جعفر, قالوابن دار, أنا احلسنيبن بن َ

 : )٢(َّ صالح, حدثني أيب, قالبن  أمحدبن َّ زكريا, أنا صالحبن  أمحدبن ّأنا عيل
ُّ لقيط التجيببن ربيعة ْ ِ ٌي, مرصي, تابعي, ثقةَ ٌّ ٌّّ. 

ْ نجوانبن − ُّالنعامن: ُويقال −ربيعة    معاويةبن َ
 (*)بِلْغَي تبن املعروف بأعشى

َ جشمبن ي معاويةبن أحد ْ حبيببن  بكربن ُ َ ْ تغلببن َ غنْمبن  عمروبن ُ  بن َ
َ أفىصبن ِ هنْببن  قاسطبن وائل ْ ّ دعميبن َ ْ َ أسدبن َ جديلةبن ُ ر,  نزابن  ربيعةبن َ

ّنرصاين, شاعر, وفد عىل غري واحد من خلفاء. من أهل اجلزيرة ْ : َّي أمية, منهمبن َ
 . عبد العزيزبن  عبد امللك, وعمربن الوليد

ّقرأت يف كتاب أيب الفرج عيل َ َ  سليامن األخفش, نا أبو بن ّأخربين عيل: )٣( احلسني الكاتببن ُ

                                           
 .حتريف. مريَع): د(ويف . , واإلكامل)د م( )١(
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٢( ْ ِ ِّ١/٣٥٩. 

ّ, واملؤتلف واملختلف لآلمدي ٢٨٤−١١/٢٨١, واألغاين ٢/٣١٧ُّألقاب الشعراء  (*) ُ ُ/٣٠−٢٩, 
ّ, واألنساب للسمعاين ٣٠٧/ومجهرة أنساب العرب  , ٣٦٢٠−٨/٣٦١٩َّ, وبغية الطلب ٢/٦٢َّ
ًوثمة اختالف يف اسمه فضال. ٨/٢٩٢ , وخمترص ابن منظور١/٤٣٩َّوخمترص مجهرة النسب  ٌَ َّ عام َّ
 .ذكره ابن عساكر, فانظره

َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ١١/٢٨٣األغاين  )٣( ُ٣٦٢٠−٨/٣٦١٩. 

ّويف ثقات العجيل[ ْ ِ[ 

عىل  نسبه ووفادته[
 ]اخللفاء



٣٣ أعشى تغلب: نجوانبن  ربيعة

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َّ احلسني السكري, نا حممدبن  احلسن)١(سعيد ُّّ ّ حبيب, عن أيب عمرو الشيباين, قالبن َّ َّ ْ َِ : 
َ عبد امللك حمسنًا إىل أعشى تغلب, فلام ويل عمربن كان الوليد َِّ َ ِ ْ  عبد العزيز بن ُ

ًاخلالفة, وفد إليه, ومدحه, فلم يعطه شيئا, وقال ِ ِ ُّما أر للشعراء يف بيت املال : ُ
َّحق, ملا كان لك; ألن )٢(حقا, ولو كان هلم فيه ٌّك امرؤ نرصاين, فانرصف األعشى, ٌّ ْ َ ٌ

 ]َّمن الطويل[ :وهو يقول
ــه ــد حيات ــاش الولي ــد ع ــري لق ُلعم َ ُ ـــزر  َ ُإمـــام هـــد ال مـــستزاد وال ن ْ ُ َْ َ َ ًٌ ُ 

ـــأن ـــ َّك ـــهبن ـــد وفات ـــروان بع َي م د وإن  َ ْجالميد ما تنـْ َ ُ ُبلهـا القطـر َ ْ َ َّ)٣( 

َوكان األعشى مع مسلمة يف غزوة الطوانة ُّ َ َ ْ  بن َّفحكى أبو حممد عبد اهللا, )٤(ََ
ّسعد القطربيل, عن الواقدي, قال ُّّ َ ْ ُ)٥(: 

َقيل ملسلمة َ َْ َإن القعقاع:  عبد امللكبن َ َ َّ خليد العبيس هو الذي يمنع العباس بن َّْ ُ ْ َ َّْ َ ُ
: − وكان معه –ي تغلب بن  عبد امللك من تعظيمه, فقال ألعشىبن ابن الوليد

ُاهج ْي عبس ببيتني, ال بن ْ ْتزد عليهام, فقالَ ِ  ]َّمن الطويل[ :َ
ــــية ــــشية قرش ــــبس م ــــم ع ًتعل ُ ًَّ َ ٌ ْ ََ ُْ ِ َ َّ ُتلـــوي هبـــا أســـتاهها مـــا جتيـــدها  َ ُُ َ ْ َ ِّ َ 

ــبس ــآخر ع ٍف ْ َ ُ ــساؤها ِ ــديث ن ـــدها  يف احل ـــديم عبي ـــبس يف الق ُوأول ع َ َِ ٍ ْ َُّ 

*   *   * 

                                           
 .حتريف. أبو يوسف سعيد): د م(يف  )١(
 .حتريف. عليه: ويف األصول. ُاألغاين, والبغية )٢(
 .ي مروان بعد الوليدبن  ما تند كناية عن بخلُجالميد: وقوله. ُّالصخور القاسية: اجلالميد )٣(
َالطوانة )٤( َبلد بثغور املصيصة: ُّ ِّ َ َواملصيصة. ٌ ْ ِّ َّمدينة عىل شاطئ جيحان من ثغور الشام بني : َ َ ْ َّأنطاكية َ

َوبالد الروم, تقارب طرسوس َُّ ُ َ واملصيصة ٤/٤٥ُطوانة : معجم البلدان. (ُ ْ ِّ َ٥/١٤٥.( 
َّاملغازي, وانظره يف بغية الطلب ِمل أجد اخلرب يف  )٥( ُ٨/٣٦٢٠. 

 ]ي عبسبن هجاؤه[

بن عبد  َمدح عمر[
ِالعزيز, فلم يعطه  ِ ْ ُ

 ]ًيئاش



٣٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ أبو شعيب اإليادي القصري يزيدبن ربيعة َْ ُ(*) 
َرو عن واثلة َّ األسقع, وعطيةبن ِ َ َ ْ ّ عروة السعدي, وأيب إدريس اخلوالين, بن َ ْ َ ّ ْ َّ ْ ُ

ْوحبري َ َّ نفري, وعبد الرمحنبن ُ ْ َ ْ عبيد اهللابن  عائش, وإسامعيلبن ُ َ ِ أيب املهاجر, بن ُ ُ
َبن أيب عمرية  َّ العاص, وعبد الرمحنبن  عمروبن  أيب سفيان, وعبد اهللابن ومعاوية ْ ِ َ

ّاملزين, وعبد اهللا َ ّ الديلميبن ُ َ ْ ّبن الديلمي  عن أيب إدريس, عن عبد اهللا: وقيل − َّ َ ْ َّ− 
ّ أيب زكريا اخلزاعي, وعبد اهللابن  عبد العزيز, وعبد اهللابن وعمر ُ ْبن قيس, وأيب  َّ َ

َكبشة السلويل, وقزعة َ َ ّ َُّ َ ِ ومسلم, عامر القارئبن  حييى, وعبد اهللابن َْ ْ َ قرظة بن ُ ََ
ّسامء الرحبيّاألنصاري, وأيب أ ََّ. 

 عبد العزيز, بن ّ احلارث, وأبو عمرو األوزاعي, وسعيدبن رو عنه العالء
ّ مجيل اللخمي, وعبد اهللابن  ساملبن َّوالعباس ْ َّ َّ زبر, وعبد الرمحنبن  العالءبن َ ْ  بن َ

ّ يزيد الدمشقي, والوليدبن  جابر, وعبد اهللابن يزيد  َّ أيب السائب,بن  سليامنبن ِّ
َ عامر اليحصبي, وسلمةبن َّلرمحنوعبد ا َ ّ ُ ْ  بن  العاص, وعبد اخلالقبن  عمروبن َ
َّ ربيعة الصنْعاين, ومهامبن , وأبو كامل يزيد)١(ِ واقدبن زيد ّ َ إسامعيل, وحيوةبن َّ ْ بن  َ

ّرشيح املرصي, ومعاوية ْ َ  ربيعة, بن َ أيب حبيب, وجعفربن ّ صالح احلميص, ويزيدبن ُ
َبن عطاء الب وحازم َ ّجيل, وموسىَ ّ عيسى القريشبن َ َ ُ. 

َّوكانت داره بدمشق, داخل باب الفراديس, داخل احلصن, عن يسار الداخل ْ ِ َ. 

                                           
(*)  والكنى واألسامء ٣/٢٨٨َّ, والتاريخ الكبري ٥٧٣/, وطبقات خليفة٧/٤٦٥َّالطبقات الكرب ,َ ُ

ّللدواليب  , ومشاهري ٢/٨١ , وتاريخ ابن يونس٤٧٥−٣/٤٧٤َّ, واجلرح والتعديل ١/٤٦٢َّ
َّ, والثقات البن حبان١٨٤/علامء األمصار ِ , ٢/٧٩ و١/١٣٦ َّ وذكر أسامء التابعني,٤/٢٣٢ ِّ

ّوالتعديل والتجريح للباجي  َّ ّ, واألنساب للسمعاين ٢/٥٩٨َّ , وخمترص ابن منظور ٤/٥١٤َّ
ّ, والكاشف للذهبي ١٥٠−٩/١٤٨, وهتذيب الكامل ٢٩٣−٨/٢٩٢ وسري أعالم , ١/٣٩٤َّ

 .٢/٩٧َّ الذهب رات, وشذ١٤٨/َّ, وتقريب التهذيب١/٦٠١َّ, وهتذيب التهذيب ٥/٢٣٩ُّالنبالء 
 .وافد, بالفاء تصحيف): د(ويف . ٢/٤٨١ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف). د م( )١(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٣٥ بن يزيد اإليادي القصريربيعة 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

َ املسلم الفقيه, أنا حيدرةبن ّأخربنا أبو احلسن عيل ََ ْ َ َّ  َّ حممد العابر,بن ّ عيلبن ُ
َح وأخربنا أبو الفرج أمحد ّ زرعة, أنا أبو احلسن عيلبن ّ عيلبن  احلسنبن َ َ ُ عبيد اهللا بن َّ حممدبن ُْ

ُاهلاشمي قايض صور هبا ّ)١(, 
َ أيب نرص, أنا خيثمةبن َّأنا أبو حممد: قاال َ ْ ّ, أخربين أيب, نا األوزاعي, )٢(َّ سليامن, أنا العباسبن َ

 : األسقع, قالبن , عن واثلة يزيدبن َّحدثني ربيعة
ًتزعمون أين من آخركم وفاة: , فقالخرج علينا رسول اهللا  ِّ, أال إين من ِّ
ًأولكم وفاة, وتتبعوين أفنادا ََّّ ً, وهيلك بعضكم بعضا)٣(ً ُ ُ. 

َّ املسلم, أنا أبو احلسنبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ْ أيب احلديد, أنا جدي أبو بكر, أنا أبو الدحداح بن ُ َّ ِّ
ّالتميمي, أنا أمحد ّ كثري, عن األوزاعي, عن رببن َّ عبد الواحد, نا حممدبن َّ ْ ِ  :يعة القصري, قالَ

ِّأتزعمون أين من : , فقالخرج علينا رسول اهللا  : األسقع يقولبن ُسمعت واثلة
َآخركم وفاة, أال إين من أولكم وفاة, وستتبعوين أفنادا, يرضب بعضكم رقاب بعض ُ ً َِّ َّ ً ًِّ. 

َ محد, وأم املجتبى فاطمةبن أخربنا أبو الوفاء عبد الواحد َْ ُ ّ ْ بن  نا أبو طاهرأ: ت نارص, قاالبن َ
َ املقرئ, أنا أبو العباس قتيبة, نا حرملةبن حممود, أنا أبو بكر َ ْ َ َ ْ ََّ ُ ْ ّ حييى التجيبي املرصي,بن ُ ّْ ِ ُّ 

ِ املقرئ, بن  حممود, أنا أبو بكربن  عبد امللك, أنا أبو طاهر أمحدبن ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني ْ ُ
َ خلفبن ّأنا أبو القاسم عيل ْ قديد بن َ َ َ وكان من ثقات املسلمني –ّ املرصي بمرص )٤(َّالبزازُ َّ نا أبو الطاهر −ِ

َّ الرساج,بن  عمروبن أمحد َّ 
ُنا ابن وهب, أخربين معاوية: قاال ْ  , األسقعبن عن واثلة يزيد, بن  صالح, عن ربيعةبن َ

ًتزعمون أين آخركم موتا, ولعمري إين أولكم موتا, :  قالَّأن رسول اهللا  ًُ َّ ِّ ِّ
                                           

 .بدمشق: أي )١(
ُ مزيد, وسيأيت بعدبن  الوليدبن َّأراد العباس )٢( َ ْ  .١/٢٦ُّمعجم الشيوخ : وانظر. َ
َتتبعوين ذوي فند, أي: أي )٣( َ ِّذوي عجز وكفر للنعمة: َّ ْ : أي: ٣/٤٧٥ِّويف النهاية ). فند: القاموس. (َ

ٌمجاعات متفرقني قوما بعد قوم, واحدهم فند َْ َ ًَ ِّ ُ. 
َّالبزار, بالراء, ومل أقف عىل هذين احلرفني يف مصادر ترمجته التي ): د(ويف ). د م(كذا يف  )٤( وقعت َّ

َّ, وشذرات الذهب ١٤/٤٣٥ُّ, وسري أعالم النبالء ٨١−٧/٨اإلكامل البن ماكوال : ّإيل, وهي
ُّاألزدي, ومع ذلك أثبت ما يف : َّوإنام فيها. ٤/٦٢ من  َّسبة أهل العلم إىل البزاز أكثرَّ; ألن ن)د م(ّ

ُأن حتىص, وأما النسبة إىل البزار فقد حرصها ابن ماكوال يف غري علم, وزاد عليه ابن نقطة يف  َ َ َّ ْ َِّّ ُ
 .ّتكملته ما زاد, ومل أجد فيام ذكراه اسم عيل صاحبنا

روايته عن واثلة [
تزعمون : حديث
 ]...ِّأين

 ]ب/٣٢٢[



٣٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ًتأتون بعدي أفنادا, يقتل بعضكم بعضا, أو هيلك بعضكم بعضا ًُ ِ ْ ُ ُ ً. 
َّ خلف, نسبة إىل جده, واللفظ أليب الطاهربن  احلسنبن ّهو عيل ًَّ َِّ َ. 

ًومما وقع إيل عاليا من حديثه ما أخربنا أبو غالب َّ ّ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو سعيد بن َّ َّ َّ
ْ الوضاح, أنا أبو شعيب عبد اهللابن دَّ حممبن  جعفربن احلسن َ ُ ّ أمحد احلراين, نا حييىبن  احلسنبن َّ َّ  بن َ

ّعبد اهللا البابلتي ِّ ُ ْ َّ, نا األوزاعي, حدثني ربيعة)١(َ ّ الديلمي, بن  يزيد, عن عبد اهللابن ّ َ ْ  بن عن عبد اهللاَّ
  :قال رسول اهللا :  العاص, قالبن عمرو

ًمن رشب من اخلمر رشبة,  َ َْ َمل تقبل له توبة أربعني صباحا, فإن تاب, تاب اهللا َ َ ً َْ ٌ ْْ ُ
ًثالثا أو أربعا. عليه ً. 

َّما أدري, يف الثالثة أو يف الرابعة: ُّقال األوزاعي  فإن عاد, كان حقا عىل اهللا أن: َّ
َيسقيه من ردغة ْ َاخلبال يوم القيامة ٢(َ َ َ. 

َردغة اخلبال: ّقال األوزاعي َ َْ  .ارصديد أهل النَّ: َ
ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن  أمحد, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ  بن  الفضل, أنا عبد اهللابن َّ

َّ, حدثني العباس)٣(جعفر, نا يعقوب ّ مزيد العذري, أخربين أيب, نا األوزاعي, بن  الوليدبن َّ َّ ُ َ  :)٤(]قال[ْ
َّ يزيد فيام بني املقسالطبن َّحدثني ربيعة  .َّوباب الصغري )٥(ِْ

ّ املبارك, وأبو العز الكييل, قاالبن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب ْ ِ  بن  احلسنبن أنا أمحد: ِّ
 :)٦(َّ خياط, قالبن ّ أمحد األهوازي, نا خليفةبن  إسحاق, أنا عمربن أمحد

َّيف الطبقة الثالثة من أهل الشامات ربيعة َّ  .ّ يزيد, دمشقيبن َّ
 بن  أمحد, أنا األحوصبن َّأنا حممدّ عيل, بن َّدار, أنا حممدبن بن لربكات, أنا ثابتأخربنا أبو ا

ٌحممد, نا أيب, حدثني رجل من أهل العلم, قال َّ َّ: 
                                           

ُّحتريف, والصواب ما أثبت بالنقل عن اللباب . ّالبابيل): د, د م(يف  )١( َّ َ ُ َّ١/١٠١. 
َّكذا الصواب بالنقل عن )٢( , وخمترص ابن منظور ٢/٢١٥ِّ, والنهاية ٢/١٧٦ُمسند اإلمام أمحد : َّ

 .تصحيف وحتريف. درعة): د م(ويف . ردعة): د(ويف . ٨/٢٩٣
 .٢٩٤−٢/٢٩٣َّاملعرفة والتاريخ  )٣(
ّيادة يقتضيها النصز )٤( َّوانظر بعد ما حدث به ربيعة األوزاعي يف. َّ ُ َّ  .٣١−١/٣٠ُاملستدرك : ُ
ِاملقس )٥( َّموضع النحاسني بدمشق: طَّالْ ّغوطة دمشق ملحمد كرد عيل. (َّ َّ/١١.( 
 .٥٧٣/َّالطبقات خلليفة )٦(

من رشب : حديث[
 ]...من اخلمر

َّحدث ربيعة [
 ]َّاألوزاعي

 ]طبقته عند خليفة[



٣٧ بن يزيد اإليادي القصريربيعة 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

 .ّ يزيد إياديبن ربيعة
َ منده, أنا احلسنبن  شجاع, أنا أبو عمروبن َّأخربنا أبو بكر حممد ْ  يوسف, أنا بن َّ حممدبن َ

َّ أيب الدنيا, نا حممدبن  عمر, نا أبو بكربن َّ حممدبن أمحد  :)١( سعد, قالبن ُّ
َّيف الطبقة الثالثة من أهل الشام َّ َّ. 

ّ البنا, عن أيب حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن ُح وقرأت عىل أيب غالب َّ َ حيويه, أنا أمحدبن َّ ُّ  بن َ
َّ الفهم, نا حممدبن معروف, نا احلسني ْ  : سعد, قالبن َ

ْزاد ابن الفهم.  يزيدبن ربيعة: منهم: ابعةَّيف الر  .)٢(ًوكان ثقة: َ
ّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل البغدادي, أنا أبو الفضلبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ َّ  معروف, وأبو بن ّ

ُالطيوري, واملبارك ]بن[احلسني  ّ ُ  بن ابَّأنا عبد الوه:  قالوا–َّ واللفظ له –َّ عبد اجلبار, وأبو الغنائم بن ُّ
ْ زاد ابن خريون–د َّحمم َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − احلسن, قاال بن َّوحممد: َ ْ  بن َّ سهل, أنا حممدبن َ

 :)٣(إسامعيل, قال
ّ يزيد القصري الدمشقيبن ربيعة بن  ّسمع منه األوزاعي, وسعيد. َسمع واثلة. ِّ

َعبد العزيز, ومعاوية, وحيوة, وابن جابر, والوليد ْ ِ مسلم, وسمع أبا كبشة نب َ ْ ُ
ّالسلويل, وعبد اهللا ِ عامر, وقزعة, وابن الديلمي, وعن مسلمبن َّ ْ ُ ّ َ ْ َّ َ َ َ قرظةبن َ ََ. 
ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللابن َّ البنا, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب ُ َّ عتاب, أنا أمحدبن َ ً عمري إجازة,بن َ ْ َ ُ 

ّ السويس,بن ح وأخربنا أبو القاسم ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا عبد بن  أنا أبو عبد اهللاُّ ََّ
ْ عمري, قالبن  احلسن, أنا أمحدبن َّالوهاب َ ْ سميع, يقولبن ُسمعت أبا احلسن: ُ َ ُ: 

ٌّيف الطبقة الرابعة ربيعة القصري, دمشقي َُّ َّ. 
بن  َّ حممد, أنا أبو عبد اهللا جعفربن امَّ أمحد, أنا متبن ّ األكفاين, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد
َحممد, نا أبو زرعة, قال ُْ َّ)٤(: 

ْأبو شعيب هو ربيعة َ   . يزيدبن ُ
ً منده, أنا أبو عيل إجازة,بن ُيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا األديب, أنا أبو القاسم َّ ْ َ 

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا أبو طاهر: ح قال َ  َّ حممد,بن ََ
                                           

 .مل أجد قوله يف طبقاته )١(
)٢(  ٧/٤٦٥َّالطبقات الكرب. 
 .٣/٢٨٨ الكبري َّالتاريخ )٣(
َتاريخ أيب زرعة  )٤( ُْ١/٢٥١. 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 ]أ/٣٢٣[

طبقته عند ابن [
ْسميع َ ُ[ 

 

خربه يف تاريخ أيب [
َزرعة ُْ[ 

 ]وعند ابن سعد[



٣٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :)١( أيب حاتم, قالبن َّعبد الرمحنأنا : قاال
ّ يزيد الدمشقي القصريبن ربيعة   األسقع, وأيب إدريسبن رو عن واثلة ِّ

ّاخلوالين, وعبد اهللا ْ ّ الديلمي, وعبد اهللابن َ َ ْ ّ عامر اليحصبيبن َّ ُ ْ  ّ رو عنه األوزاعي,.َ
 .ُسمعت أيب يقول ذلك.  صالحبن  عبد العزيز, ومعاويةبن وسعيد

َّ األكفاين شفاها, أنا عبد العزيز إجازة, أنا متامبن َّ أبو حممدأخربنا ً ً ِ َّ حممد إجازة, حدثني أيب, بن ّ ً َّ
ّ ربيعة الربعي, نا جعفربن  أمحدبن َّأخربين أبو حممد عبد اهللا ّ أيب عثامن الطياليس, قالبن َّ حممدبن ََّ َ َّ :

ْ معني, يقولبن ُسمعت حييى َِ : 
َربيعة القصري أبو شع  .ْيبُ

ْ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن  نارص, عن جعفربن ُقرأت عىل أيب الفضل َِ ,  عبد اهللابن ّ
 :َّ عبد الرمحن, أخربين أيب, قال أيببن ىأخربين أبو موس

ُأبو شعيب ربيعة, مل ينسبه, وروي له عن يزيد ُُ ْ ْ َ َ عبد الصمد, عن أيب بن َّ حممدبن ُ َّ
ْمسهر, عن اهلقل ِ ِ ْ ْ, عن األوزاعي, عن ربيعة أيب شعيب, عن واثلة)٢(ُ َ ُ :  األسقع, قالبن ّ

 سليامن بن وبلغني عن إبراهيم. َّ, فذكر احلديث األولخرج علينا رسول اهللا 
َّالربليس, نا أبو مسهر, حدثني إسامعيل ِ ْ ُ ُ ُّ ِ َّ سامعة, نا األوزاعي, حدثني ربيعةبن ُّ ّ َ قال أبو . ََ

ِمسهر ْ ْ يزيد, وإنام هو القصري أبو شعيببن ةوليس هو ربيع: ُ َ ُ َّ. 
 يزيد, عن واثلة الذي بن ّاألوزاعي, عن ربيعة )٣(َّوقد تقدم حديث الوليد, عن

ْرواه اهلقل, فلم ينسب ربيعة, فدل عىل أن ربيعة أبا شعيب هو ربيعة َ ُ َّ َّْ ُ  يزيد, بن ِ
ُوتفرقة أيب مسهر بينهام ال أعلم وجهها ْ ُِ ُ. 

َّات األنامطي, أنا حممدأخربنا أبو الربك , احلسن بن  نارص, أنا عبد امللكبن  طاهر, أنا مسعودبن ّ
 : احلسني, قالبن َّ حممدبن أنا أمحد

                                           
 .٤٧٥−٣/٤٧٤َّاجلرح والتعديل  )١(
ْهو اهلقل )٢( ّ السكسكي أبو عبد اهللا الدمشقي كاتب األوزاعي,–ُابن عبيد : ُ ويقال−ُ عبيد اهللا بن  زيادبن ِ ّ ّ َ َِّّ ْ 

َّسكن بريوت, وهقل لقب, واسمه حممد, وقيل ٌ ْ ُعبد اهللا, ثقة صدوق م: ِ ٌ ٌقدم, مات سنة ٌَ َّ . ه١٨١َ
 .حتريف. املقل: ويف د م). ٢٨٣−٤/٢٨٢َّهتذيب التهذيب (

َّ مزيد العذري, وقد مر قبل, وكذا ابنه العباسبن هو الوليد: والوليد. حتريف. بن ):د, م(يف  )٣( ّ ُ َُ َّ َْ. 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 
 
 

ِوعند ابن معني[ َ[ 
 
 

ّوعند النسائي[ َ َّ[ 



٣٩ بن يزيد اإليادي القصريربيعة 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

ّ يزيد الدمشقي القصريبن ربيعة ّحدث عن أيب إدريس اخلوالين. ِّ ْ َ  رو عنه .َّ
َّحيوة املرصي يف الذبائح يف مواضع منها ّ َ ْ َ. 

ْ أيب نرص, أنا أبو امليمونبن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن ّفاين, نا عبد العزيز األكبن َّأخربنا أبو حممد بن  َ
َراشد, نا أبو زرعة ِ, نا أبو مسهر, نا سعيد)١(ُْ ْ  : عبد العزيز, قالبن ُ

ْمل يكن عندنا أحد أحسن سمتا يف العبادة من مكحول وربيعة َ ْ ًَ ٌُ  . يزيدبن ْ
َّوحدثنا أبو مسهر, نا عبد الر: قال ْ ُِ  :)٢( يزيد يقولبن ُسمعت ربيعة:  عامر, قالبن محنَّ

َّما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال وأنا يف املسجد, إال أن أكون  َّ ُّ ِّ َُّ
ًمريضا أو مسافرا ُ ً. 

 : عبد العزيز, قالبن  عبد الواحد, عن سعيدبن  خالد, نا عمربن ونا حممود: قال
ْ يزيد ونمريبن كان ربيعة َ َ أوس ربام أما النَّاس يف شهور رمضانبن ُ ََّّ. 

ْ عمران, قالبن َّوحدثني هشام, نا اهليثم: قال ِ: 
ّ يزيد حيدث عن النَّبي بن ُ عبيد اهللا, وسمع ربيعةبن ُسمعت إسامعيل ِّ ُ ,

ُانظر يا ربيعة, كيف حتدث: ُ عبيد اهللابن فقال له إسامعيل ُ ُِّ ُْ ْ. 
بن   أيب نرص, أنا احلسنبن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن م, نا عبد العزيز إبراهيبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل

ُّ السلم, نا أيوببن َحبيب, نا أنس ْ َّ سليامن الرصايف, نا أبو العوام, بن َّ َ ّ  :قال[ُّ
ُالفرج )٣(]َّحدثنا َ َ فضالة عن ربيعةبن َ ْوكان يفضل عىل مكحول − يزيد بن َ َ ُ ُ − 
 .ًفذكر حكاية

ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن مأخربنا أبو القاس ْ َ ْ َ ُّ النقور, وأبو القاسمبن َّ ّ البرسي, قاالبن َّ نا أبو : ُْ
ِّطاهر املخلص, نا أمحد َ ّ بجري, نا عيلبن  نرصبن ُ ْ َ ِ نفيل, نا أبو مسهر, نا سعيد, قالبن  عثامنبن ُ ْ ُ ْ َ ُ: 

ًما أدركنا أحسن سمتا يف العبادة من مكحول, وربيعة ْ َ  . يزيدبن َ
ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, وأبو عبد اهللا البلخي, قاال ّْ ّ الطيوري, وثابت بن أنا أبو احلسني: َ ُ ُّ

َّ زكريا, أنا بن  أمحدبن ّ بكر, أنا عيلبن نا الوليد: أنا أبو عبد اهللا, وأبو نرص, قاال: دار, قاالْنُب ابن
                                           

ْتاريخ أيب زرعة  )١(  .٢/٣٧٤َّاملعرفة والتاريخ : وانظر كذلك. ١/٣٢٦ُ
 .٩/١٥٠, وهتذيب الكامل ٢/٣٧٤َّلتاريخ املعرفة وا )٢(
ّزيادة يقتضيها النص من هتذيب الكامل  )٣(  .; وفيه اخلرب٩/١٥٠َّ

َرو عنه حيو[ ْ يف  ةَ
 ]َّالذبائح

ُّالظهر  التزامه صالة[
 املسجد منذ يف

 ]ًأربعني سنة
 

َّربام أم الناس يف [ َّ َّ
 ]رمضان

ِّربيعة حيدث عن [ ُ
 ]رسول اهللا 

 
 

كان يفضل عىل [
 ]مكحول

 ]حسن عبادته[

ٌعود عىل حسن [
 ]عبادته



٤٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ صالح العجيل, حدثني أيب, قالبن  أمحدبن صالح ّ ْ ِ)١(: 
ٌ يزيد الدمشقي, تابعي, ثقةبن ربيعة ٌّ ّ ِّ. 

َّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب بكر اخلطيب, أنا أبو بكر الربقاين, أنا حممد ْ َ ّ ُّ َُّّ َ بن   عبد اهللابن ُ
ّمخريويه اهلروي, نا احلسني ْ ََ َْ ِ َِ  :َّ عامر, قالبن  عبد اهللابن َّ إدريس, نا حممدبن َ

َ يزيد من ثقات البن ربيعة  .نَّاسِ
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ َ  الفضل, أنا عبد بن َّ

 :)٢( سفيان, قالبن  جعفر, نا يعقوببن اهللا
ٌ يزيد, شامي ثقةبن ورو حييى عن ربيعة ٌّ. 

ّأنبأنا أبو الربكات عبد الوهاب األنامطي, أنا أبو احلسني ّ عيل بن ّوري, أنا عبد العزيزُّ الطيبن َّ
َّاألزجي, أنا أبو احلسني عبد الرمحن ّ َ َّ محةبن  أمحدبن  عمربن َ  يعقوب بن  أمحدبن َّ حممد, أنا أبو بكر)٣(َ
ِّابن شيبة, حدثني جدي يعقوب, قال َّ َ ْ َ: 

ٌ يزيد معروف ثقةبن ربيعة ٌ. 
َّأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا أبو منصور حممد ّ ْ  بن  عبد اهللا, أنا أبو بكر أمحدبن سني احلبن َ

ُّ غالب الربقاين, قالبن َّحممد ْ  :)٤(ُسمعت أبا احلسن يقول: َ
ُ يزيد الدمشقي, يعرف بالقصري, يعترب بهبن ربيعة َ َّ ِّْ ُ ُ. 

 احلسني, أنا عبد بن َّ عبد اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا أبو بكر حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
َ, حدثني سعيد; يعني ابن أسد, نا ضمرة, عن رجاء)٥( جعفر, نا يعقوبنب اهللا ْ ََ َ  :, قالَّ

ٌكان مكحول يقول ْ ُربام أردت أن أدعو عىل ربيعة: َ شهد   وكان فيمن– يزيد بن َّ
ُّ فأذكر هتجريه إىل املسجد, فأكف عنه–عليه  ُ.  

َّ البنا, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب ّ اآلبنويس,بن َ ُ َّ عتاب, أنا بن  أنا أبو القاسم عبد اهللاَ َ
                                           

ّمعرفة الثقات للعجيل  )١( ْ ِ ِّ١/٣٦٠. 
ومل نقف عىل حييى من تالمذة ربيعة يف املصادر التي وقعت إلينا, . ٢/٤٧٣َّاملعرفة والتاريخ  )٢(

َوالراجح أنه حتريف حيوة,  ْ َ َّ َحيوة: ُواملرادَّ ْ ّ رشيح املرصيبن َ ْ َ ُ. 
 .٣١/٧٦٤فهرس األسانيد يف تاريخ ابن عساكر : انظر. حتريف. رمحة): د م(ويف ). د( )٣(
ّأراد أبا احلسن الدارقطني, وانظر اخلرب يف سؤاالت الربقاين له )٤( ْ َ ّ َْ ُ  .١٥٤:  رقم−٧٦/َّ
 .يدُبعد بسع) د(َّو أخلت . ٢/٣٧٣َّاملعرفة والتاريخ  )٥(

 ]ثقته[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُيعترب به[ َ ُ[ 
 
 
 

 ]ُّمكحول يكف عنه[

 ]ب/٣٢٣[



٤١ بن يزيد اإليادي القصريربيعة 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

ً عمري إجازة,بن أمحد ْ َ ُ 
َّ احلسن, أنا عبد الوهاب بن ّ أمحد, أنا عيلبن  أمحد, أنا احلسنبن ح وأخربنا أبو القاسم نرص

ْ عمري, قالبن ّالكاليب, أنا أمحد َ ْ سميع, يقولبن ُسمعت أبا احلسن: ُ َ ُ : 
َّيف الطبقة الرابعة ربيعة ّ يزيد, قتل بإفريقية يف خالفة هشام, دمشقيبن )١(َّ َ ِ ُ. 

ّ رباح البرصي, بن َّ أمحد, أنا أبو حممد يوسفبن  احلسنبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أمحد َ َ
َّ محبن  أمحدبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّ حممدبن أنا أمحد  :)٢(, قال صالحبن اد, نا معاويةَ

ِأبو مسهر يقول ذلك. َمارة هشام بإفريقية يزيد, مات يف إبن ربيعة ْ ُ. 
َّ أمحد التميمي, أنا عبد الرمحنبن ّ أمحد األنصاري, أنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا ّ بن  َّ
ّعثامن الدمشقي, أنا أبو امليمون َ راشد, نا أبو زرعة, قالبن ِّ ُْ)٣(: 

َّ طباخ معاويةبن  يزيدبن وربيعة ُسمعت أبا م. َ ْسهر يذكر عن اهلقل, عن ُ ِ ِ ْ
ْربيعة أبو شعيب: ّاألوزاعي َ ُ. 

َقال أبو زرعة ُْ)٤(: 
ْخرج غازيا نحو املغرب يف بعث بعثه هشام َ ًِ ْ  عبد امللك, واستعمل عليهم بن َ

َكلثوم ُ ْ َّ عياض القشريي, فقتله الرببربن ُ َْ َ ُ َّ خالد أنه سمع بن أخربين ذلك حممود. ِ
ُوكان خرج كلثوم. َّبن حممد يذكر ذلك مروان ْ َ عياض يف آخر إمرة هشامبن ُ  عبد بن ِ

َّامللك, فخربين بذلك هشام أنه سمع اهليثم ٌ ْ عمران يذكر ذلكبن َّ ِ. 
 .َجر ذلك سنة ثالث وعرشين ومئة: ُقلت
 :يقول )٥(َّ حممدبن َّ خالد أنه سمع مروانبن َّوحدثني حممود: قال

ُ يزيد قتل مع كلثومبن ربيعة ُْ ُ ِياض يف خمرجه إىل املغرب, قتله الرببر يف ِ عبن ِ ْ َ َ ْ َ َ
 .  عبد امللكبن خالفة هشام

َّكتب إيل أبو زكريا حييى ِّ منده, وحدثني أبو بكر اللفتواين عنه, أنا عمي أبو بن َّ عبد الوهاببن َّ َّ ُ َّ َْ َّ ْ
                                           

 .حتريف. وربيعة): د, د م(يف  )١(
 .١/٦٠١َّهتذيب التهذيب  )٢(
 .١/٢٥١ُتاريخ أيب زرعة  )٣(
 .١/٢٥١ُتاريخ أيب زرعة  )٤(
ّالطاطري )٥(  .٥/٢٤٠ُّسري أعالم النبالء : فانظر اخلرب يف. َّ

ُطبقته, ومقتله [ ُ َ ْ َ
 ]َبإفريقية

 
 
 
 
 
 
 

خربه يف تاريخ أيب [
َزرعة ُْ[ 



٤٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :)٢( يونسبن قال لنا أبو سعيد: )١(]قال[القاسم, عن أبيه أيب عبد اهللا, 
َّ أمية, يكنى أبا شعيب, من سكان بن  حرببن  يزيد موىل أيب سفيانبن ربيعة ْ َ ُ َُّ

ِدمشق, قدم مرص, ورو عنه يزيد َ ربيعة, وحيوةبن َ أيب حبيب, وجعفربن َ ْ  بن َ
ْرشيح َ َقتله الرببر باملغرب سنة ثالث وعرشين ومئة, وكان يف البعث الذي طلع . ُ ْ ََ َ ُ

ُاملغرب مع كلثوم ْ ُ ّياض القشرييِ عبن َ َْ َ ُ. 

ّربيعة الشعوذي َ ْ َّ(*) 
 . عبد العزيز, وحكى عنهبن وفد عىل عمر

ْورو عنه سهل ّ شعيب النَّخعي الكويفبن َ ّ َ ْ َ ُ . 
َّ البنا, عن احلسنبن ُقرأت عىل أيب غالب َّ عيل, أنا حممدبن َ  بن  إسحاقبن َّ العباس, أنا سليامنبن ّ

ّ إسامعيل النهديبن , أنا مالك)٣( سعدبن َّ نا حممدُ أيب أسامة,بن إبراهيم, نا احلارث  بن َّ, حدثني سهلَّ
َّشعيب أن ربيعة الشعوذي حدثهم, قال َّ َ ْ ْ ََّ َُّ: 

ُ عبد العزيز, فانقطع يف بعض أرض الشام, فركبت بن ُركبت الربيد إىل عمر َّ
َالسخرة حتى أتيته, وهو بخنارصة َّ ََ ِ َ ُ َْ وما : ُقلت:  قال?منيُما فعل جناح املسل: , فقال)٤(ُّ

َجناح املسلمني يا أمري املؤمنني ُقلت: الربيد, قال:  قال?ُ ْ  انقطع يف أرض أو مكان كذا: ُ
َعىل السخرة, تسخرت دواب النبط, قال: ُقلت: ? قالّفعىل أي يشء أتيتنا: وكذا, قال ََّّ ُ ْ َ َ َُّّ َْ :
َتسخرون ِّ َ َفأمر يب, فرضبت أربعني: قال! ?ُ يف سلطاين)٥(ُ ُُ ً سوطاْ ْ  .رمحه اهللا. َ

َّوروي عن مسدد َ ُ ّ قطن النيسابوري, عن أمحدبن ُ َْ َ َ ّ إبراهيم الدورقي, عن مالكبن َ َ ْ  إسامعيل, بن َّ
ْ شعيب, عنبن عن سهل َ ّربيعة الشعوذي, )٦(ُ َ ْ َّ 

                                           
ّزيادة يقتضيها النص )١( َّ. 
 .٢/٨١تاريخ ابن يونس  )٢(

َّ, وبغية الطلب ٥/٣٧٤ َّالطبقات الكرب (*)  .٨/٢٩٣, وخمترص ابن منظور ٨/٣٦٢٠ُ
)٣(  ٥/٣٧٤َّالطبقات الكرب. 
ُخنارصة )٤( َ ِ َ َبليدة من أعامل حلب, حتاذي قنرسين نحو البادية: ُ َ ْ ُْ َّ ِ ُ ٌ َ َخنارصة : معجم البلدان. (َ ِ َ ُ٢/٣٩٠.( 
َّسخره )٥( ًكلفه عمال: َ َ ُ بال أجرة, كتسخرهَّ َْ ََّ ٍ ُ. 
 .حتريف. ابن): , د مد(يف  )٦(

ويف تاريخ ابن [
]يونس

 بن وفادته عىل عمر[
 ]عبد العزيز

ركوبه الربيد إىل [
]عمر



٤٣ ربيعة الشعوذي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 

٢٠ 
 
 
 
 

٢٥ 

 .َفذكر نحوه
ُورواية ابن سعد أثبت بالصواب, وستأيت رواية مسدد يف ذكر من اسمه سهل,  ْ َُّ َ َ ٍُ َّ ُ

ّد رواها بقيوق ِ ّبن خملد, عن الدورقي, عن مالك َ َّ َ ْ  .َ إسامعيل مثل رواية ابن سعدبن َ
 

*   *   *  



٤٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

 ذكر من امسه ربيع

 (*) ثعلببن َّالربيع
ْأبو الفضل َ 

ُّمروزي األصل, سكن بغداد, وقرأ القرآن بدمشق بحرف ابن عامر عىل  َ ْ َ
ْ مسلم, وسويدبن الوليد َ ُ ْ ْ شعيببن َّ عبد العزيز, وحممدبن ُِ َ َ شابور, وعراكبن ُ بن  ِ

ّمدرك احلنَفي بن ُّ محزة, وأيوببن خالد, وحييى َ ُِ ْ.  
َ عقبةبن ث عن حييىَّوحد ْ ْ أيب العيزاربن ُ َ والفرج,َ َ فضالة, وأيب إسامعيل بن َ َ

ِّاملؤدب, وجارية َ هرم, ومسعدةبن ُ َ ْ َ ِ َّ اليسع, وأيب معاوية الرضيربن َ َ َ. 
ِّقرأ عليه القرآن أبو الطيب سامل َّ ُّ حييى املقرئ, وأبو أيوب بن ُ عبيد اهللابن َ ِ ْ ُ

ِ أبان الضبي املقرئبن ليد الوبن  حييىبن  حييىبن سليامن ْ ُ ّ ِّ َّ. 
َ أيب عثامن الدهقان, وأمحدبن  موسىبن ورو عنه عبد اهللا ْ  بن َّ حممدبن ِّ

َ زاطيابن  إسحاقبن ّ شاهني, وعيلبن يوسف ِ ّ أيوب السقطي, وعبد بن , وعمر)١(َ ََّ ُّ
ّ ناجية, وأبو القاسم البغوي, وأبو زرعة, وعيلبن َّ حممدبن اهللا َ ُْ ّ  بن سني احلبن ََ

َّاجلنَيد الرازيان, وموسى َّْ ّ حممد البلخي, بن  موسى القايض, وحامدبن  إسحاقبن ُ َّْ َ
َّ إسحاق الصويف الصغريبن  احلسنيبن وأمحد ُّّ. 

َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي,بن ُ ْ َ ّالبحرييأنا أبو عثامن : اال أيب سعيد, قبن  وأبو القاسم متيمُ أنا  ,َ
َّخلدي, نا حممدَ أمحد املبن احلسن ّ َ ّ إسحاق الثقفي, بن ْ َ  )٢(ِّ ثعلب الرضابن َّ إبراهيم, والربيعبن نا يعقوبَّ

                                           
َّالتاريخ الصغري  (*) َّ, والثقات البن حبان ٣/٤٥٦َّ, واجلرح والتعديل ٢/٣٣٩َّ ِ , واملؤتلف ٨/٢٤٠ِّ

, ١/٥١٠, واإلكامل البن ماكوال ٨/٤١٧, وتاريخ بغداد ١/١٤٧واملختلف البن سعيد 
 .١٤/٨١, والوايف بالوفيات ٢٩٤−٨/٢٩٣وخمترص ابن منظور 

 .تصحيف. زاظيا: ويف د, د م. ٣/١٢٦ميزان االعتدال : َّكذا الصواب, وانظر ترمجته يف )١(
ّولعله لقب للربيع, شأنه يف هذا شأن أيب احلسن عيل). د, د م(كذا يف  )٢( ُ َّ ٌ  =بن  جعفربن  موسىبن َّ

 

 ]أ/٣٢٤[
 
 

] ذكر من رو
 عنهم,
 ]ورووا عنه



٤٥ ثعلب بن َّالربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ٌثقة, قاال َ َّنا ابن علية, عن سعيد: ِ َ َ يزيد, عن أيب نرصة, بن ُ ََ  :العن أيب سعيد, قْ
َّأما أهل النَّار الذين هم أهلها, فإهنم ال يموتون فيها وال  :اهللا  قال رسول َُّ ُ

ْحي ٌيون, ولكن أناس َ ْ َُ ُ تصيبهم النَّار بذنوهبم − أو كام قال −َ  –بخطاياهم :  أو قال–ُ
َمتيتهم النَّار, حتى إذا صاروا فحام, أذن يف الشفاعة, فجيء هبم ضبائر ضبائر َ ًَ َ َّ َ ُِ ُ َّ)١( ,

ُفبثوا عىل أهنار اجلنَّة, فيقال ُيا أهل اجلنَّة, أفيضوا عليهم, فينبتون كام ت: ُُّ ُ َّنبت احلبة يف َ ُِ ُ
ْمحيل السيل َّْ ِ ٍفقال رجل من القوم حينئذ. )٢(َ  . قد كان بالباديةَّكأن رسول اهللا : ٌ

َّ إبراهيم اخلفاف, أنا أبو بن  احلسنيبن  عبد الباقي, أنا أبو القاسم عمربن َّأخربنا أبو بكر حممد َ
ْحفص عمر َّ الزيات,بن ّ عيلبن َّ حممدبن َ   ناجية,بن َّحممد بن  نا عبد اهللاَّ

َّح وأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, وأبو القاسم الشحاميبن ُ َّْ َّّ َ َأنا أبو سعد اجلنزروذ: , قاالُ ْ ّي, أنا أبو َ
َّ محدان, أنا أبو العباس حامدبن عمرو ْ ّ شعيب البلخي ببغداد,بن َّ حممدبن َ ْ َ ْ َ ُ 

ْ عقبةبن  ثعلب, نا حييىبن َّنا الربيع: قاال َّالعيزار, عن حممد أيب بن ُ ْ  )٣(بن ُ جحادة, عن أنسبن َ
 :قال رسول اهللا : قالمالك, 

َال تطرحوا الدر يف أفواه الكالب; يعني الفقه ُْ ِ َّ ُّ)٤(. 
َ جحادةبن َّ حممدنا: ويف حديث ابن ناجية ُ. 
 )٥( أمحدبن دَّ حممبن ّات, أنا أبو عيل أمحدُ الفربن  إبراهيم, عن أيب القاسمبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل

ْ عبد الوهاب املقرئ بأصبهانبن َّحممد قال لنا أبو بكر: ّاألصبهاين, قال ُ ِّقال يل أبو الطيب سامل: َّ ُ عبيد بن َّ
ً حييى املقرئ, وابن شنبوذ مجيعابن اهللا ُ َ َ ْ ُ: 

 بن الوليد: َّإنه قد ختم القرآن عىل مجاعة, منهم : ثعلب قال لنابن َّكان الربيع
                                           

ِّ أيب طالب امللقب بالرضابن ّ عيلبن احلسني بن ّ عيلبن َّحممد = َّ َ  ).٢/٣٠ُّاللباب. (ُ
ُمجاعات يف تفرقة, واحدهتا ضبارة, مثل: أي )١( َ ِ ِ ْ َعامرة وعامئر: َ ََ  ).٣/٧١ِّالنهاية. (ِ
َّاحلبة, بالكرس )٢( َّبزور البقول وحب الرياحني, وقيل: ِ ُهو نبت صغري, ينبت يف احلشيش: ّ ْ ْومحيل . َ ِ َ

ْالسيل ِّما جييء به السيل من طني أو غثاء أو غريه, فإذا اتفقت فيه حبة, أو استقرت عىل شط : َّ ٌ ََّ ََّّ َّ ُ
ُجمر السيل, فإهنا تنبت يف يوم وليلة َّ ْفشبه هبا رسعة عو. َّ َِّ ُ د أبداهنم وأجسادهم إليهم بعد إحراق ُ

 ).٤٤٢ و١/٣٢٦ِّالنهاية . (َّالنار هلا
 .بابن) د(َّأخلت  )٣(
ّأمثال احلديث للرامهرمزي: ا عىل املثل, فانظركذ )٤( ُُ ْ َ َّ/١٢٢. 
 .بابن أمحد) د(َّأخلت  )٥(

َّأما أهل : حديث[
 ]...َّالنار 

ُال تطرحوا : حديث[
َّالدر  ُّ...[ 

 ]َختمه القرآن[



٤٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ِمسلم, و ْ ْسويدُ َ ْ شعيببن َّ, وحممد عبد العزيزبن ُ َ ِ مدركبن ُّوأيوب شابور, بن ُ ْ ُ)١( 
َاحلنَفي, وعراك ّ ّ خالد املري, وحييىبن َِ ِّ َّ محزة, وبقيةبن ُ ُّ الوليد, كل واحد من بن َِ

ٌهؤالء ختمة كاملة  احلارث, وقرأ حييى عىل عبد بن وقرأ مجيع هؤالء عىل حييى. ٌ
 . عامربن اهللا

ّ اآلبنويسبن أنا أبو احلسني: أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن, قاالأخربنا  ُ , عن أيب َ
ّاحلسن الدارقطني, َْ ُ َّ 

ّ املحاميل, أنا أبو احلسن الدارقطني, قالبن َّ البنا, عن أيب الفتحبن ُح وقرأت عىل أيب غالب َْ ُ َّ ّ َ َ)٢(: 
ٌ ثعلب بغدادي ثقة , يروي عنبن َّالربيع ْ عقبةبن  حييىٌّ ُ أيب العيزار, يكنى بن ُ ْ َ

 .أبا الفضل, كان ببغداد
ّ اهلمذاينّ أيب عيلبن َّربنا أبو جعفر حممدأخ َ  )٤بن ّعيل٤( بن َّيف كتابه, أنا أبو بكر العطار, أنا أمحد )٣(َ

َمنجويه, أنا أبو أمحد ُ ْ  :َّ حممد, قالبن دَّ حممبن َ
َسمع أبا فضالة الفرج. ّ ثعلب البغداديبن َّأبو الفضل الربيع َ َ َ فضالة بن ََ َ

ّالشامي, وأبا إسامعيل إبراهيم ّ سليامن املؤدب البغداديبن َّ ِّ َ َّكنَّاه لنا أبو العباس . ُ ُ
ّ إسحاق الثقفيبن َّحممد َ َّ. 

َّ أيب نرص شجاع , أنا حممدبن َّأخربنا أبو بكر حممد   جعفر الفقيه, أنا أبو احلسنبن د أمحبن ُ
 :ّ عبد اهللا العسكري, قالبن حلسنيب بكر, أنا أبو أمحد ا أبن أمحد

َّويف حمدثي بغداد الربيع ِّ َرو عن فرج.  ثعلببن ُ َ فضالة, وأيب إسامعيل بن َ َ
ِّاملؤدب َ َرو عنه أبو زرعة, وموسى. ُ  . إسحاقبن ُْ

ّ عليه, عن أيب زكريا البخاري, محزة بقراءيتبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم ُ َّ 
َّح وحدثنا خايل أبو املعايل حممد  بن َّ إبراهيم, نا عبد الرحيمبن  حييى القايض, نا أبو الفتح نرصبن َّ

                                           
 .حتريف. مدركة): د م(يف  )١(
ّاملؤتلف واملختلف للدارقطني  )٢( َْ ُ َّ١/٣٠٩. 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ  .تصحيف. ّاهلمداين): د, د م(ويف . ٢/٩٠٩َّ
 ).د( من ما بينهام س قط) ٤−٤(

خربه يف املؤتلف [
واملختلف 

ُللدارق َ ّطنيَّ ْ[

وعند أيب أمحد [
 ]احلاكم

ِّالربيع من حمدثي[ َ ُ َّ 
 ]بغداد

ويف املؤتلف [
واملختلف البن 

 ]سعيد



٤٧ ثعلب بن َّالربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّأمحد, أنا أبو حممد عبد الغني  :)١( سعيد, قالبن َّ
ًيف باب ثعلب, بالثاء معجمة بثال ُث الربيعَُّ ْب أبو الفضل ثعلبن َّ َ. 

ْ سعيد, وأبو النجم بن أخربنا أبو احلسن ّالشيحيَّ ْ  :)٣(قال لنا أبو بكر اخلطيب: , قاال)٢(ِّ
َّ ثعلب أبو الفضل املروزي, سكن بغداد, وحدث هبا عن حييىبن َّالربيع َ ّ ْ  بن َ

َعقبة ْ َ أيب العيزار, والفرجبن ُ َ ْ ِّ فضالة, وأيب إسامعيل املؤدب, وجاريةبن َ ُ َ ِ هرم, بن َ َ
َومسعدة َ ْ َ اليسعبن َ َ أيب عثامن الدهقان, وأمحدبن ى موسبن رو عنه عبد اهللا. َ ْ  بن ِّ
َ زاطيا, وعمر]بن[ إسحاق بن ّ شاهني, وعيلبن  يوسفبن َّحممد ِ ُّ أيوب بن َ

ّالسقطي, وعبد اهللا ّ ناجية, وأبو القاسم البغوي, وغريهمبن َّ حممدبن ََّ ََ. 
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٤( ماكوال, قالبن ُ

ٌ أوله ثاء معجمة بثالث, وبعدها عني مهملةيف باب ثعلب, ٌُ ُ ٌٌ ُ أبو الفضل  :َُّ
ٌ ثعلب, بغدادي ثقة, رو عن حييىبن َّالربيع َ ِ َ عقبةبن ٌّ ْ ْ أيب العيزاربن ُ َ. 

 بن , أنا احلسن)٥( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّ سعيد, نا وأبو النجم بدربن أخربنا أبو احلسن
ْ مقسم املقرئ, قالبن حلسن ابن َّأيب بكر, أنا حممد ُْ َ ُ عبد الكريم, سألت بن قال أبو احلسن إدريس: ِ

َّ معني عن الربيعبن حييى ْ  :  ثعلب, فقالبن َِ
ٌرجل صالح ٌ)٦(. 

ً منده, أنا أبو عيل إجازة,بن ل, أنا أبو القاسمَّ شافهني به أبو عبد اهللا اخلالمايف نسخة  َّ ْ َ 
َ سلمة,بن وأنا أبو طاهر: ح قال  َّ حممد,بن ّ أنا عيلََ
 :)٧( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

ّسمعت عيل ْ اجلنَيد, يقولبن  احلسنيبن ُ َّحدثنا الربيع: ُ ِّ ثعلب الشيخ الثقةبن َّ ُ َّ 
                                           

 .١/١٤٧املؤتلف واملختلف البن سعيد  )١(
ّالشيخي: ويف د م. ١/١٨٥ُّ, ومعجم الشيوخ )د(َّكذا الصواب كام يف  )٢( ْ  .تصحيف. َّ
 .٨/٤١٧تاريخ بغداد  )٣(
 .١/٥١٠اإلكامل  )٤(
 .٨/٤١٧تاريخ بغداد  )٥(
 ).د م(سقط صالح من  )٦(
 .٣/٤٥٦َّاجلرح والتعديل  )٧(

 ]ويف تاريخ بغداد[

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

 خربه يف اجلرح[
 ]َّوالتعديل

 ]ب/٣٢٤[



٤٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّحدثنا الربيع: ّ إسحاق األنصاري يقولبن ُوسمعت موسى. َّالصالح  ثعلب بن َّ
  .ُأحد العابدين ببغداد

ّ السمرقندي, أنا أبو القاسمبن اسمأخربنا أبو الق ْ َ ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ  بن  يوسف, أنا أبو أمحدبن َ
ّعدي ِ ّ إسحاق الصويف, بن  احلسنيبن , نا أمحد)١(َ ُّ 

َربدان الفضل العابد يف املقابر بباب ال ثعلب أبوبن َّنا الربيع  .)٣(ًفذكر عنه حديثا, )٢(َ
, أخربين )٤( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّأبو النجم بدر سعيد, نا وبن أخربنا أبو احلسن

ّ نعيم الضبي,بن َّنا حممد يعقوب, أبن  أمحدبن َّحممد ِّ ْ ََّ ُ 
ً طاهر, أنا أبو بكر البيهقي إجازة, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, بن ُح وقرأت عىل أيب القاسم زاهر ّ َ ْ َ

ّأخربين عيل ّ حممد املروزي, قالبن ّ َ ْ َ حممد املعروف بجزرةبن  يعني صالح−ألته وس: ََّ ََّ  بن َّعن الربيع − َ
 :فقالثعلب, 

َّصدوق, ثقة, من عباد اهللا الصاحلني َ َِ ٌِ َ ٌ ُ)٥(. 
ّأخربنا أبو احلسن, نا وأبو النجم, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا أبو بكر الربقاين, قال ْ َ َّ : 

ِّزكيُ حييى املبن َّ حممدبن ُقرئ عىل أيب إسحاق إبراهيم : له قيل − وأنا أسمع − َ
َّسئل الرساج َّ َّوهو أبو العباس حممد − ُِ ّ إسحاق الثقفي بن َّ َ ٍ أيش:−ُوأنت تسمع  −َّ ْ َ)٦( 
َّكنية الربيع ْب أبو الفضل, وكان من خري املسلمني ثعلبن َّالربيع:  ثعلب ? نابن ُ َ. 

ُ حممد خرسوا, نا أبو منصبن أخربنا أبو عبد اهللا احلسني ْ  بن , أنا أمحد)٧( احلسنيبن َّور حممدَُّ

                                           
 .١/٢٥٠ّن عدي الكامل الب )١(
َالربدان )٢( ْقرية من قر بغداد عىل سبعة فراسخ منها, وهي من نواحي دجيل: َ َ ُ ُ : معجم البلدان. (ٌ

 ).١/٣٧٥بردان 
َّذكر أمحد الصويف عن الربيع احلديث الذي رواه ابن عباس : أراد )٣( َُّ َّ ّ عن النبي ِّ ََّيا معرش «: , وهو قوله

ْالتجار, ال يعجز أحدكم, َّ  .»ِّ له بكل آية حسنةَ إذا دخل من سوقه أن يقرأ عرش آيات, يكتب اهللا ُّ
 .٨/٤١٧تاريخ بغداد  )٤(
َّالصاحلني; نتيجة انتقال النظر... َّ حممد بن ّأخربين عيل: ٌتكرار من قوله) د(يف  )٥( َّ. 
ّأي يشء, فحذفت إحد يائي أي: أراد )٦( ُ ّْ ُ مع احلركة, وحذفت اهلمزة من يشء, وكِ ِّرست الشني, ُ َ ِ

ٍأيش: ًوكانت مفتوحة, فقيل ْ  ).١/٢َّمعاين القرآن للفراء . (َ
 .حتريف. َّ حممد احلسنيبن ونا أبو منصور): د(ويف ). د م( )٧(

ن ويف الكامل الب[
 ]ّعدي

 ]دويف تاريخ بغدا[



٤٩ ثعلب بن َّالربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ الدارقطني, قلت ُسألت أبا احلسن:  غالب, قالبن َّحممد ّ َْ ُ  :)١(]له[َّ
: قال. َّ عياشبن َّ عياش, وعن إسامعيلبن  ثعلب عنده, عن أيب بكربن َّالربيع
ِّما كان عن الشاميني, فهو إسامعيل: ? قالفكيف يفرتقان: ُقلت. نعم: برأسه, أي  نب َّ

ْ ضمرة, وأيب إسحاق السبيعي, وليثبن َّعياش, وإذا كان عن عاصم َ ّ َّ َ ْ ْ سليم بن َ َ ُ
 .َّ عياشبن أبو بكر )٢(فهو

 بن ّ, أنا عيلّ, أنا األزهري)٣( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّأخربنا أبو احلسن, نا وأبو النجم بدر
 :عمر احلافظ, قال
 .ّ ثعلب بغدادي ثقةبن َّالربيع
َّ إيل أبو سعد حممدكتب ّ حممد, وأبو عيل احلسنبن َّ ُ عبيد بن َّ حممدبن  أمحد, وأبو القاسم غانمبن َّ
ّاهللا الربجي ْ َّ حممد البزاز, أنبن  أمحدبن َّ, ثم أخربنا أبو املعايل عبد اهللا)٤(ُ َ َّا أبو عيل احلداد, قالواَّ أبو  أنا: ّ

ْعيم, نا أمحدُن   سامل,بن  جعفربن َ
َالفضل,أنا دعلج )٥(َّا أبو احلسن, نا وأبو النجم, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا ابنح وأخربن ْ  أمحد, بن َ

َّ عيل األبار, قالبن نا أمحد: قاال ّ: 
 .ٍ ثعلب سنة ثامن وثالثنيبن َّومات الربيع

ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى َ حيويبن َّ حممد, عن أيب عمربن َّ ُّ ه, أنا َ
َ جعفر, نا ابن أيب خيثمة, قالبن  القاسمبن َّحممد ْ َ : 

ٍ ثعلب سنة ثامن وثالثني ومئتنيبن َّومات الربيع َ. 
, أنبأنا )٦( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّ احلسن, نا وأبو النجم بدربن ّأخربنا أبو احلسن عيل

                                           
ّزيادة من سؤاالت الربقاين )١( ْ  .; وفيها اخلرب٥٢/َ
ّسؤاالت الربقاين )٢( ْ  .َّواب مجلة اسميةحتريف; فالفاء هنا واجبة; لوقوع اجل. هو): د, د م(ويف . َ
 .٨/٤١٧تاريخ بغداد  )٣(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ ): د م(ويف . كلمة غري واضحة): د(ويف . ٨/٨٠٣َّ

ّالرحبي  .حتريف. ّ
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد  )٥( ًوانظر سندا مماثال. ; وفيه اخلرب٨/٤١٧َّ ُ  تاريخ ابن:  يفً

 .كلمة غري واضحة): د م(ويف . حتريف. أبو): د( ويف. ٣١/٢٤٣عساكر 
 .٨/٤١٧تاريخ بغداد  )٦(

 ]وفاته[



٥٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ عالن الوراق, أنا خملدبن  جعفربن َّحممد ْ ََ َّ َ ّ جرير الطربيبن َّجعفر, أنا حممد بن َّ  :, قال)١(َّ

ْ ثعلب, يكنى أبا الفضل, من أهل الصغدبن َّالربيع ُّ ْ, ولد بمرو, وسكن )٢(ُْ َ َ ِ ُ
ٍبغداد, ومل يزل هبا حتى تويف فيها سنة ثامن وثالثني ومئتني بعد الفطر بيوم, وكان  ِّ َّ ْ– 

َفيام ذكر يل  ِ ً صاحلا صدوقا ورعاً رجال–ُ ِ َ ًَ ُ ً. 
ّرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب حممد التميمي, أنا مكيق ّ َّ ّ ُّ َِّّ َّ َ ْبن زبر,  َّ حممد, أنا أبو سليامنبن ُ َ

 :)٣(قال

 . ثعلببن َّفيها مات الربيع: ٍسنة ثامن وثالثني ومئتني

ْ اجلهمبن َّالربيع َ 
 .َّحدث بدمشق

َّقرأت بخط أيب حممد ِّ ِّ األكفاين, وذكر أنه وجده بخطبن ُ َّ  بعض أصحاب احلديث يف تسمية من ّ
َسمع منه بدمشق ِ ُ : 

ْ اجلهم يف طبقة , فيها ذكر ابن جوصا وأيب الدحداح, وأسند منهام, بن ربيع ْ َ َّْ ِ ُ َ
ِوذكر أنه سمع منه  ُ َثالث عرشة وثالثمئة )٤(]َسنة[َّ َ ْ َ َ)٥(. 

*   *   *

                                           
ّومل أجد اخلرب يف تاريخ الطربي. كذا )١( َّ ِ. 
ْالصغد )٢( ْكورة عجيبة, قصبتها سمرقند, وقيل غري ذلك: ُّ َ ٌْ َ َ ُ ٌ  ).٣/٤٠٩صغد : معجم البلدان. (ُ
ْتاريخ ابن زبر )٣( َ/٢٢٢. 
ّزيادة يقتضيها النص )٤( َّ. 
َكذا الصواب بالنقل عن د م, ويقويه أن وفاة ابن جوصا كانت سنة  )٥( ْ َ ِّ ُ ََّّ َّ, وأن وفاة أيب ه٣٢٠َّ

ْالدحداح كانت سنة  َابن جوصا (٧/٩٩تاريخ ابن عساكر : , فانظره٣٢٨َّ ْ أبو  (١٩٠و) َ
ْالدحداح َّومها ممن أسند منهام الربيع). َّ ْ اجلهمبن َّ  .حتريف. ومئة): د(ويف . َ

]أ/٣٢٥[

]خربه[



٥١ حظيان بن َّالربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ حظيانبن َّالربيع ْ َ(*) 
َجظيان, باجليم: ُويقال ْ ِ 

ْصل, سكن دمشق, وواله املنصور دار الرضب بدمشقّبرصي األ َّ َّ. 
َرو عن مكحول, وعطاء َ ْ َّ أيب رباح, وحسانبن َ ْ عطية, وثوربن ََ  يزيد, بن ََّ

َّ حسان, والزهري, واحلسن البرصي, وأيب الزبري حممدبن وهشام ْ ََّ ّ ُّّ ِ مسلم, بن ُّْ ْ ُ
َّوعكرمة موىل ابن عباس, وعاصم َ ِ ْ َ هبدلة, وأيببن ِ َ ْ َ هارون العبدي, وبيانَ َ ْ برش, بن ّ ِ

َوقتادة, وعمر َ ْ عبيدبن َ َ ُ. 
ِّ عبد الواحد, وعبد ربهبن رو عنه عمر ُ ميمون, وزيادبن َ َّ الربيع بن )١(َْ

ّاليحمدي, وعبد امللك ْ ْ حممد الصنْعاين, وسويدبن ُِ َ َُّ  سعيد بن  عبد العزيز, وحييىبن َّّ
ْ الفضل املخبن َّالعطار, وإبراهيم َّزومي, وأبو عتبة حممدَ َّ ْ َ أبانبن ُ ّ جويبن َ َ ُ)٢(. 
َّ طالب بقراءيت عليه, أنا القايض أبو نرص حممدبن ّ األكفاين, أنا أبو نرصبن َّأخربنا أبو حممد َّ  بن َ

ّ موسى الغساين اإلمام يف اجلامع بمدينة دمشق, نا أبو عبد اهللابن  هارونبن أمحد َّ  مروان, نا أبو عبد بن َ
ّ إبراهيم القريش, نا سليامنبن  أمحدامللك َ ِّ عبد الرمحن, نا عبد ربهبن ُ َّ ميمون النحاس, نا الربيعبن َّ َّ  بن َّ

َحظيان, عن عطاء َْ َ َ أيب رباح, بن َ  , عبد اهللا, عن رسول اهللا بن عن جابرَ
َإنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرتم الصالة: َّأنه خرج إلينا, فقال ََّّ. 

َّ حممد الفقيه, وأبو حممد هبة اهللابن و الفتح نرص اهللاأخربنا أب ْ أمحد املقرئ, وأبو القاسمبن َّ بن  ُ
ْعبدان, قالوا َّ أيب نرص, أنا أبو عيل حممدبن َّ أيب العالء, أنا أبو حممدبن أنا أبو القاسم: َ بن   هارونبن ّ

َّشعيب األنصاري, حدثني إسامعيل ّ ْ َ ّ حممد العذري, نا أبو بن ُ ُ ت بن بن َّ عبد الرمحنبن ُّأيوب سليامنَّ
ِّرشحبيل, نا عبد ربه ْ َ َّ ميمون النحاس األشعري, نا الربيعبن ُ ّ َّ ْ حظيان, عن أيب الزبري,بن َّ َ َ َُّ  بن عن جابر ْ

 ,عبد اهللا
                                           

َحيظان, وجيظان, فانظر: ُويقال (*) َْ َ ْ , وخمترص ٣/٤٥٩َّ, واجلرح والتعديل ٣/٢٧٨َّالتاريخ الكبري : َ
 .٢/٤٤٤, ولسان امليزان ٢/٣٧, وميزان االعتدال٨/٢٩٤ابن منظور

َّكذا الصواب بالنقل عن  )١(  .حتريف. زيادة): د(ويف . ٤٥٩/َّ, وانظر ترمجته يف تقريب التهذيب)د م(َّ
َّصواب بالنقل عن ترمجته يف تاريخ ابن عساكر كذا ال )٢(  .حتريف. ّجزي): د, د م(ويف . ٦٠/٢٩٤َّ

َّإنكم لن : حديث[
 ]...تزالوا 

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه



٥٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّأن النَّبي  َّمسح عىل اخلفني والعاممة َ ِ ِ َّ ُ. 
 عبد اهللا, بن َّ حممدبن ّ احلسن, أنا عيلبن ة اهللا هببن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل

ّ املدينيبن ّقال عيل: َ الرباء, قالبن  أمحدبن َّ عبد اهللا, أنا حممدبن  أمحدبن أنا عثامن ْ ِ َ: 
ٌ حظيان شيخ, رو عنه زيادبن َّالربيع َ ٌ الربيع اليحمدي, وهو جمهولبن َْ ّ ْ ُِ َّ. 

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أ ُّ ََّ ّيب بكر اخلطيب, أنا أبو بكر الربقاينُ ْ بن   عبد اهللابن َّ, أنا حممد)١(َ
ِمخريويه ِْ َ َ ْ ّ عامر املوصيل, قالبن  عبد اهللابن َّ إدريس, أنا حممدبن , نا احلسني)٢(َ ْ َ َّ َ: 

ٌّ حظيان معروف برصيبن َّالربيع َ ٌَ ُهو ثقة ? قال: )٣(ُقلت. ْ َ  . ال أدري: ِ
ّ الكويف, ثم حدثنا أبو الفضل السالمي, أنا أبو الفضل الباقالين, وأبو ّ عيلبن أنبأنا أبو الغنائم َّ ِ ّ َّ َّ َّّ

ّاحلسني الصرييف, وأبو الغنائم  ْ ّ زاد الباقالين–َّ حممد بن َّأنا عبد الوهاب:  قالوا–َّ واللفظ له −َّ بن  َّوحممد: َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: −ّاحلسن األصبهاين, قاال  ْ  :)٤( إسامعيل, قالبن َّهل, أنا حممد سبن َ

ّ حظيان الدمشقيبن ربيع ِّ َ ِمنْقطع. َّ الربيعبن رو عنه زياد. عن مكحول. َْ َ ُ. 
َّقرأت بخط أيب احلسن الرازي, أخربين أبو عبد الرمحن معاوية َّّ ِّ ّ حممد الدمشقي, قالبن ُ ُسئل أبو : َِّّ

َّزرعة عبد الرمحن ْ َحظيان, فقال بن َّ عمرو عن الربيعبن ُ َْ)٥(: 
ُكيف هو له أحاديث غرائب: قيل. ٌّهو دمشقي ْفسكت أبو زرعة, ومل يقل ! ?ُ ُ َ ُْ َ

 .ًفيه شيئا
ّأخربنا أبو بكر اللفتواين, أنا أبو صادق الفقيه, أنا أبو احلسن أمحد ُ ْ  عبد بن  أيب بكر, أنا احلسنبن َّ

 :)٦(ّ سعيد العسكري, قالبن اهللا
َ جظيان بن َّالربيع ْ ُ اجليم مكسورة, وفوق الظاء نقطة, وحتت الياء نقطتان −ِ ٌٌ َّ− 

َّ الربيع, بن رو عنه زياد. َّ عطيةبن َّرو عن مكحول, وحسان. )٧(]ٌّدمشقي[
                                           

َّكذا الصواب بالنقل عن  )١(  .تصحيف. ّالريقاين): د(ويف . َّ, وقد مر)د م(َّ
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٢( َّ  .تصحيف. محريويه): د, د م(ويف . َّ
ّالربقاين: أي )٣( ْ َ. 
 .٣/٢٧٨ َّالتاريخ الكبري )٤(
 .وكالمها مفقود. تسمية شيوخ دمشق, أو كتاب تاريخ دمشق: َّليس اخلرب يف تارخيه, ولعله يف كتابه )٥(
ِّتصحيفات املحدثني  )٦( َ ُ٣/١١٦٢. 
ِّزيادة من تصحيفات املحدثني )٧( َ ُ. 

 َمسح: حديث[
ُّالنبي  َّ... [ 

 ]َّقول ابن عامر فيه[

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

ْقول أيب زرعة فيه[ ُ[ 
 
 

 ويف تصحيفات[
ِّاملحدثني  َ ُ
 ]ّللعسكري

ّقول ابن املديني [ ْ ِ َ
 ]فيه



ّحطي بن َّالربيع َ ُ ٥٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .بن عبد الواحد وعمر
ّكذا قيل باجليم, وال أعلم أحدا تابعه عليه, وهو تصحيف من العسكري  ٌ ً

َّمصنِّف التصحيف ِ َ ُ. 
ً األكفاين شفاها, نا عبد العزيزنب َّأخربنا أبو حممد ً اجلبان إجازة, نا بن  أمحد, أنا أبو نرصبن ّ َّ َ

ّ يوسف امليانجي, نا أمحدبن  القاسمبن أمحد ِ َ َ َّ النجم, حدثني سعيدبن  طاهربن َ  :  عمرو, قالبن َّ
ّأليب زرعة الرازي )١(يعني قال: ُ قلت− َّ ُ −: 

َ حظيانبن َّالربيع ُمنْكر احل: ? قالَْ َديث; حدث عن الزهري بحديث منْكرَُ ُ ّ ُّ َّ .
 . ميمونبن ِّرو عنه عبد ربه

ّ حطيبن َّالربيع َ ُ(*) 
ْقايض حوران َ. 

َ أيب عصمةبن َّ عبد الرمحنبن َّحكى عنه حممد ْ ِ. 
َقرأت بخط أيب احلسن رشأ َ ِّ ْوأبو الوحش سبيع إبراهيم,بن ّ نظيف, وأنبأنيه أبو القاسم عيلبن ُ َ  بن ُ

َّاملسل َ ّ معاذ املرصي, أنشدنا أمحدبن  أمحدبن َّم عنه, نا أبو احلسن عبد الرمحنُ , أنشدنا )٢(َّبن حممد الكاتب ُ
َ أيب عصمة, قالبن َّ عبد الرمحنبن َّحممد ْ ِ: 

ْ حطي قايض حورانبن َّأنشدنا الربيع َ ُّ  ]َّمن الطويل[ :)٣(َ
ًإذا كـان نجــم املـرء يف الــيشء مقــبال ِْ ُ ُّ ِ ْ ْتأتت لـه   َ ِاألسـباب مـن كـل جانـبَّ ِّ ُ 

                                           
ً وانظر اخلرب بعد خمترصا يف.بقال) د(َّأخلت  )١( ُ  .٢/٣٧ميزان االعتدال : ُ

ّولعل ضبط اسم أبيه هو حطي عىل . َّىل ذكر له يف املصادر التي وقعت إيل عىل كثرهتامل أقف ع (*) َ ُ َّ
َّالتصغري كحظي, وهو اسم رجل كام يف التاج َّّ َ   .حظي: ُ

ُكذا الراجح باحلمل عىل غري سند مماثل, فانظر )٢(  ١٦/١٥٦ و١٤/١٠٠تاريخ ابن عساكر : َّ
ومل أقف يف املصادر التي . ّبن أيب التمتام أمحد): د م(ويف . مّبن أيب التام أمحد): د(ويف .... ١٧/٢٥٧و

ُّبن حممد عىل أيب التامم أو أيب التمتام كنية ملحمد; فالراجح أن ما يف النسختني حتريف ذكرت أمحد َّ ًَّ َّ َُّ ّ ّ. 
ّاألبيات ما خال الثالث دون نسبة يف املحاسن واملساوئ للبيهقي )٣( َ ٌ وثمة اختالف.٢٨٠/َّ َ ِّ يف الرواية, ََّ

 .فانظره

ْقايض حوران[ َ[ 
 ]ذكر من حكى عنه[

 ]ب/٣٢٥[

 ]َّومما أنشده[



٥٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون
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ْوإن أدبـــرت َ ْدنيـــاه عنـــه تعـــورتْ َ َّ َ ُ ـــبَُ ـــوه املطال ـــه وج ـــه وأعيت ِعلي ُ ُ ْ 
ــى ــا وال املن ــدرك األرزاق فيه ُوال ت ُ ُ َ ْ ــبُ ــرص كاس ــال وال ح ــة حمت ِبحيل ِ ْ ِ ِ ٍِ ُ َ ْ 
ُإذا قـــل مـــال املـــرء أقـــصاه أهلـــه ُُ ُ ــف وصــاحبَِّ ــل إل ــه ك ِوأقــرص عن ٍ ْ ُِّ َ 

 (*) مازنبن  مسعودبن عة ربيبن َّالربيع
ّ عديبن ِابن ذئب ِ ُ وأمه − مسعود بن َّالربيع: ُ األزد, ويقالبن  مازنبن َ ُّ ُ

َرويمة ُْ ّ احلارث اجلحوري بن ت سعدبن َ ُ  بن  مسعودبن  ربيعةبن ربيع: ُويقال –َ
ّعدي ِ ّ عديبن  حارثةبن ِّ الذئببن َ ِ ْ األزد, املعروف بسطيح بن  مازنبن  عمروبن َ ِ َ
ّاهن الغساين املذكورالك َّ َ. 

 َكان يسكن اجلابية,

َّعىل ما حكاه أبو العباس حممود ّ الفضل الرافقي, عن عبد اهللابن َّ حممدبن ُ  عثامن بن  اهليثمبن َِّ
ّالعبدي, عن القاسم ْ ّ عبد اهللا املخزومي املكي, عن إبراهيمبن  عمرو, عن أمحدبن َ ِّّ َ ّ يونس الرباميبن َْ َ َ)١( ,

ِ مزاحم, عن معروفبن عن سعيد ُ خربوذ, عن بشريبن ُ َّ ّ تيم املكيبن َ ِّ َ ْ َ. 
ِذكر ذلك يف حديث نحو احلديث الذي يأيت يف ذكر عبد املسيح ٍ بن   عمروبن ُ

ّبقيلة الغساين َّ َ َ ْ َُ. 
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٢( ماكوال, قالبن ُ
ِوأما حجن, بالنُّون فهو ذئب ْ َ ْ حجبن َّ ُّن, القبيل الذي منه سطيح الذئبي َ َِّ ٌَ ْ ِْ ُ ِ

 .الكاهن
                                           

َّالسرية النبوية البن هشام  (*) َّ , ٢٥٠−١/٢٤٩ّ, وتاريخ اليعقويب ٧٠ و٦٨ و٤١ و١٨−١/١٥ِّ
ّ, واألنساب للصحاري ٣٧٥−٣٧٤/, ومجهرة أنساب العرب٤٨٧و٨٦/واالشتقاق َ ُّ٢/٥٢٠ ,

ترص سطح, وخم: ِّ, واللسان١/٥٣٧ُّ, واللباب ٤٠٢ و٣/٣٩٣ و٢/٢٩٣واإلكامل البن ماكوال 
, ٣٣١−٢/٣٢٩ِّ, والبداية والنهاية ٨٦−١٤/٨٥, والوايف بالوفيات ٣٠٢−٨/٢٩٥ابن منظور 

 . ٣/١٤سطح, واألعالم : َّوالتاج
َّكذا الراجح بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )١(  .َالربام): د, د م(ويف . ١/٥٣٨َّ
 .٢/٣٩٢اإلكامل  )٢(

]مسكنه[

]َقبيله[



ْسطيح الكاهن: ربيعة بن مسعود بن َّالربيع ِ َ ٥٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :)١(وقال يف موضع آخر يف باب ذئب
ْذئب ّ عديبن  حارثةبن  عمروبن ِ ِ ّ مازن رهط سطيح الذئبي, بن  عمروبن َ َ َِّ ُْ ِ ْ

َقاله ابن احلباب ُ. 
ْأنبأنا أبو الفرج غيث َّ عيل, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا أبو منصور حممدبن َ  إسحاق الكاتب, بن ّ عيلبن ّ

ْ برشبن أنا أبو بكر أمحد ْ سعيد اخلرقي, نا أبو روق أمحدبن ِ ََ ّ ّ بكر اهلزاين, نا أبو حاتم سهلبن َّ حممدبن َ َّ  بن ِ
ً عثامن السجستاين إمالء, قالبن َّحممد ْ ِّّ َأبو عبيدة, وغريه, وأبو اليقظان, وهو :  منهم–ُسمعت مشاخينا : ِ ْ َ ُ
ْ حفص, ولقبن عامر َّبه سحيم, وهو موىل بلعجيف, وحممدَ ُْ َ ُ َ ْ ّ سالم اجلمحي بن َْ َ ُ  :)٢( قالوا–َّ

ْ يعنون لقامن−وكان من بعده  ِ سطيح, ولد يف زمن سيل العرم, – عاد بن ُ َ ُ ٌ َْ ِ ِ َ
ُوعاش إىل ملك ذي نواس, وذلك نحو من ثالثني قرنا, وكان مسكنُه البحرين ٌَ ْ َ ً ُ .

َّوزعمت عبد القيس أنه منهم, وتز ِّعم األزد أنه منهم, وأكثر املحدثني يقولونْ ََّ ُ هو :ُ
َّمن األزد, وال يدر ممن هو, غري أن ولده يقولون َ َّ َ ْ  .َّإهنم من األزد: ُ

ْ قبيسبن أخربنا أبو احلسن َ ِّ أيب احلديد, أنا جدي أبو بكر, أخربنا أبو احلسن بن , أنا أبو احلسن)٣(ُ
 :ّاخلرائطي, قال

ْازي لسطيح الكاهنَّأنشدين أبو سهل الر ِّ  ]َّمن الطويل[ :)٤(َ
ِعلــيكم بتقــو اهللا يف الــرس واجلهــر ْ َ ــدر ِِّّ ــة بالغ ــسوا صــدق األمان ِوال تلب ْ ْ َُ ِ َ ِ ُ ِ ْ 

ب ِوكونوا جلـار اجلنـْ ُ ة)٥(ِ ًحـصنًا وجنـَّ ُ ْ ــدهر ِ ــن ال ــات م ــه النَّائب ــا عرت ِإذا م ْ َّ ُْ ُ َ َ 
ّأخربنا أبو العز ً كادش إذنا ومناولة, وبن ِ ُ ً َّقرأ عيل إسناده, أنا حممدِ ُ َ احلسني, أنا املعاىفبن َّ  بن ُ

ّ دريد, أخربين عمي عن أبيه, عن ابن الكلبي, قالبن  احلسنبن َّ, نا حممد)٦(َّزكريا ِّ َْ ُ: 

                                           
 .٣/٣٩٣اإلكامل  )١(
 .٢/٣٢٩ِّ, والبداية والنهاية ٨/٢٩٥خمترص ابن منظور  )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ  .تصحيف. قيس: ويف د م. ٢/٦٩٩َّ
 .٢/٣٢٩ِّ, والبداية والنهاية ٨/٢٩٥خمترص ابن منظور  )٤(
ُوجار اجلنب. حتريف. جلانب اجلنب): د(ويف ). د م( )٥( ُ َجارك من غري قومك: ُ ُّوسكنت النون هنا . ُ ِ ِّ ُ

 .ًةرضور
 .٢٩٧−٨/٢٩٥خمترص ابن منظور :  وانظر كذلك.٩−٤/٧َّاجلليس الصالح  )٦(

 ]ومن شعره[

 ]ه ووفاتهمولد[



٥٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
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َكان أول من قال ُبرح اخلفاء: َّ َ َ َ ًأن رجال, )١(َِ ُ من كنْدة, يقال لهَّ ُ َ َّصداد: ِ  أسامء بن َ
ُّ وأسامء أمه, و– ٌ وكانت حتت صداد امرأة من – كعب بن ي احلارثبن ٌهي امرأة منُُ َّ َ َ

ٌقومه كنْدية, وامرأة من ٌ َّ ُي احلارث, وكان له من ابنة عمه أربعة رجال, ومل يكن له بن ِ ِّ
ُمن احلارثية ولد, فوقع عىل جارية سوداء, فأحبلها, فلام تبني محلها, خاف امرأته,  َْ َ َّ َّ َ ٌَّ

ًية, وأقر به يف الرس, وسامه ثعلبة, وأشهد امرأته احلارثية وأخا فأنكر ذلك يف العالن َّ َُ َّ ِّ َِّّ
ُله أن ثعلبة ابنه, فلام مات صداد, أخربت السوداء ابنها أنه من صداد, فخرج الغالم  ُ َّ ََّّ َّ ََّ ٌ َِ َ َّ
ِحتى أتى ملكا من ملوك اليمن, فذكر له أمره, وأتاه بعمه وامرأة أبيه, فشهدا,  َ ِ ِ ِّ َ ُ ً َّ

ًإنام شهدوا للعداوة, فبعث امللك إىل سطيح الكاهن, وخبأ له دينارا : َّقالت الكنديةف ََّ ْ َ َِ ُ َ َ ُ َِّ َ
ًإين قد خبأت لك شيئا, فأخربين به, فقال : َّبني قدمه ونعله, فلام دخل إليه, قال له ُِّ َّ َ

ٌسطيح ْ ِ َّأحلف بالبلد املحرم, واحلجر األصم, والليل إذا أظلم, وال: َ ِّ َ ََّ َ ُ َّنَّهار إذا تبسم, ُ
َوبكل فصيح وأعجم, لقد خبأت دينارا بني نعل وقدم َ ً َ َّ  ?ْفأخربين مع من هو: قال. ِّ

ُلف بالشهر احلرام, وباهللا حمأح: قال َّ َ العظام, وبام خلق من النِّسامييُ َ, إنه حتت قدم )٢(َ َّ
َامللك اهلامم َفأخربين مل أرسلت إليك: قال. ُ ُ َ ِ َّأرسلت إيل :  قال?ْ تسألني عن ابن َ

ُالسوداء, ومن أبوه من اآلباء, وقد برح اخلفاء  ََّ ُ وهو أول من قاله –َِ  وأبوه –َّ
َّصداد ِ أسامء, ال شك فيه وال مراءبن َ َّ ُفأحلقه امللك بأبيه, وورثه. َ َُ ََّ ُ. 

ُيا سطيح, أال ختربين عن علمك هذا: ُقال امللك ُ ْ ِ َّإن علمي ليس منِّي, :  قال?َ
ْوال بجزم  ِوال بظنِّي, ولكن أخذته من أخ يل جنِّي, قد سمع الوحي بطور سنِّيَ ُ َْ َ َ ِ قال . ٍ

                                           
ُمثل, معناه )١( ٌ َ ُّزال السرت, وانكشف الرس: َ ِّ ُ , ١/٢٦٤, وجممع األمثال ١/٢٠٥مجهرة األمثال : فانظر. ِّْ

ْأن أول من تكلم هبذا املثل شق الكاهن ال سطيح: ; وفيه٢/٧ُواملستقىص  َِّ َِ ٌّ َّ َّ. 
َّالتكملة للصغاين, واللسان, والقاموس, والتاج. (َّومل يرد هذا اجلمع يف األمهات. اكذ )٢( َِّّ ّ ). نسم: َّ

َومع ذلك يصح قياسا; فكل اسم أو صفة عىل وزن فعلة, وليست عينهام ياء جتمع عىل فعال,  ُ ْ ُِّ ُ ً ًَ َُّ
َكقصعة وقصاع, وصعبة وصعاب, ونسمة من النسيم ونسام ِْ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ ِّا القول يف كل اسم صحيح وكذ. َ

َالالم غري مضاعف عىل وزن فعلة, كرقبة ورقاب, ونسمة بمعنى اإلنسان  َ َ َُ َ َ َِ َ ََ َ  –ُ وهو املراد هنا –ِ
َونسام َّجامع الدروس العربية . (ِ ُّ٢/٣٧.( 

َبرح : َّأول من قال[ َِ
ُاخلفاء َ َ[ 

]ومن أخباره[

]أ/٣٢٦[
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ِأرأيت أخاك هذا اجلنِّي: امللك َ ُ أهو معك, ال يفارقك?َ ِ ُإنه ليزول حيث :  قال?ُ ُ ََ َّ
ُأزول, فال أنطق  :  قال?ُفهل من خرب بام يكون, ختربنا به: ُقال له امللك.  بام يقولَّإالِ
ٌطريف ٌنعم, عندي خرب ًشهركم هذا خريف, والقمر فيه كسيف, ويأيت غدا : )١(َ ٌ ٌْ ِ َ ُ ُ

ِّسحاب كثيف, فيمأل الرب والريف َّ َ ٌ  .فكان كام قال. ٌ
ٌأخبار سطيح كثرية, وقد مجعها غري واحد من أهل العلم, وكذلك : ُقال املعاىف َ ُ

َّأخبار غريه من الكهان َّواملشهور من أمر سطيح أنه كان كاهنًا, . ُ َ ّوقد أخرب عن النَّبي ُ
وعن نعته ومبعثه بأخبار كثرية . 

َّوروي أنه عاش سبعمئة سنة, وأدرك اإلسالم, فلم يسلم, وروي أنه هلك  َُّ ْ ُِ ُ َ
ّعندما ولد النَّبي  َ ِ ُحيانبن َ, وأخرب بذلك ابن أخته عبد املسيح َّ َ بقيلة, وقد بن َ ْ َُ

ْأوفده إليه كرس أنو رشوان; الرتياعه من أمو , وأمره ّر ظهرت عند مولد النَّبي ِ
ًأن يسأل خاله سطيحا عنها َّ ويستعلم منه تأويلها, وذكر عبد املسيح أنه أنبأه بذلك, ,َ َ َ

 .َّنفسه, ثم قىض مكانه ونعى إليه
ُوروي لنا من بعض الطرق بإسناد  َ سئل عن سطيح,ّالنَّبي َّ أن –ُ اهللاُ به أعلم –ُُّ َُ 

ُنبي ضيعه : فقال َّ َوهو مشهور عند العرب, يذكرون سجعه وكهانته, ويرضبون. قومهٌّ ْ َ 
ُاملثل بعلمه وصدقه فيام خيرب عنه َ. 

َوقد قال األعشى, يذكر زرقاء الياممة, َ  أهل الياممة برؤيتها ما رأت ْأخربتَّ لـام َُ
ُمن مكان بعيد, مل يعلم آدمي أدرك مرئيا من مثل مداه, فلم يصدقوها, فأتاهم َ ٌّ ُْ ِّ ُ ُ ُ 

 ]من البسيط[ :)٢(مُّالعدو الذي أنذرهتم به, فاستباحهم, وأخرب دياره
ٍمـــا نظـــرت ذات أشـــفار كنظرهتـــا ُ ْ ــذئبي إذ ســجعا  َ ــا كــام صــدق ال َحق َ ََ ُّْ ِّ َْ َ 

ــت ــال: قال ــفًأر رج ــه كت ٌ يف كف ِ َِ ــة صــنَعا  َِّ َأو خيــصف النَّعــل هلفــي أي َ َّ ًْ ْ َ َ ُ ِ 
                                           

 .ظريف): د(ويف . ٨/٢٩٦, وخمترص ابن منظور )د م( )١(
, وخمترص ابن منظور ١/١٩ُ, واملستقىص ١٠٦/ِّ, وعيار الشعر٢٢٣و٢٢١/ديوان األعشى )٢(

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٨/٢٩٧ ٌَّ َ. 

َّنبي ضيعه قومه[ ّ[ 

ٌشعر لألعشى يذكر [
ًفيه سطيحا َ[ 
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ـــت وصـــبحهم ـــام قال ْفكـــذبوها ب ُ َ َّ ْ َذو آل حسان  َّ َّ َ َيزجي املـوت والـرشعا ِ ِّ َْ ُ 
ــازهلم ــن من ــو م ــل ج ــتنزلوا أه ٍّفاس َ َ َشاخص واستخفضوا  ُ ِالبنيان ِ َفاتضعا ُ َّ)١( 

ُقوله: ُقال املعاىف َّالذئبي; يعني سطيحا; ألنه: ُ ً َ ُّ ْ حجن, بن من ولد ذئب ِّ َ
ُوبسطيح الذئبي كان يعرف, وقد قال له عبد املسيح ابن أ ُ ُُ ّ خته حني وفد عليه من َِّ

َّمن مشطور الرجز[  :)٢(عند كرس[ 
ْيــا فاصــل اخلطــة أعيــت مــن ومــن ْ َ َُ َ ْ ِ َّ َ ِ 
ــن أهــل ســنَن ــاك شــيخ احلــي م ْأت َ ِِّ ُ َ 

ِوأمـــه مـــن آل ذئـــب ِ ُ ُّ ْ حجـــنبـــن ُ َ َ 
َّولكل فصل مما ذكرنا أخبار وأنباء وقصص, تأيت يف أماكنها, إن شاء اهللاُ, عز  َ ٌ ٌٌ َ ِْ َّ َ ِّ

 .َّوجل
َّ املسلمبن ّنا أبو احلسن عيلأخرب َ  أيب العالء, أنا أبو احلسن عبد بن  الفقيه, أنا أبو القاسم)٣(ُ

ّ حييى اجلوبري, أنا أبو القاسم عيلبن َّ حممدبن َّالرمحن ّ َ ْ ْ أيب العقب, نا أبو زرعة عبد بن  يعقوببن َ ُ ِ َ
قال : ِّخطه يف سنة مخس عرشة ومئتني, قالَّ عبد الرمحن ببن َّوكتب إيل سليامن: )٤( عمرو, قالبن َّالرمحن
ّعمرو السيباين, عن عبد اهللاأيب  بن َّ عياش, عن حييىبن إسامعيل ْ ّ الديلمي, بن َّ َ ْ َّ 

ًأن رجال :َّعن ابن عباس َّبلغنا أنك تذكر سطيحا, تزعم أن اهللا مل : ُ أتاه, فقالَّ ً َ ُ َّ
ِخيلق من ولد آدم شيئا يشبهه, قال ْ ُ ً َ ْ ً خلق سطيحا – تبارك, وتعاىل – َّنعم, إن اهللا: ُ َ

َالغساين حلام عىل وضم  َ ً ََّّ ُ والوضم–َ َ ُ وكان حيمل عىل –ُرشائح من جرائد النَّخل : َ ُ

                                           
ْيزجي  )١( َوالرشع. ُيسوق: ُ َمجع رشعة, وهي حبالة للقطا: ِّ َ ٌ َ ُِ َِ َيسوق إليكم املوت : واملعنى. ْ ُ واحلبائل ُ

ّ الرشَّالتي ال يكون منها إال ّواجلو. َّ َاسم لناحية الياممة: َ  ).٢/١٩٠ّجو :  البلدانمعجم. (ٌَ
 .٢/١٨٠, واألزمنة واألمكنة ٤/٩َّاجلليس الصالح   )٢(
َّمسلم): د(ويف ). د م(  )٣( َ ُ. 
َّليس اخلرب يف تارخيه, والراجح أنه يف كتابه  )٤( َّسرية الرسول وتاريخ اخللفاء الراشدين : َّ باب دالئل (َّ

َّالنبوة ِّ, والبداية والنهاية ٣٠٠−٨/٢٩٧بن منظور خمترص ا: ُ وانظر اخلرب بعد يف., وهو مفقود)ُّ
ًوكذا خمترصا يف. ٤٣٥ – ٢/٤٣٤  .١٢٨− ١/١٢٧اخلرائج واجلرائح : ُ

 َّوصف ابن عباس[
 ]َلسطيح

ومن شعر عبد [
 ]َاملسيح
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ٌوضمه, فيؤتى به حيث يشاء, ومل يكن فيه عظم وال عصب  َ ََ ٌَ َ اجلمجمة والعنُق َّإالُ ُ َُ َ ْ ُ
ُوالكفني, وكان يطو من رجليه إىل ترقوته, كام ي َ ُِ ِ ُ َّْ َ ٌطو الثوب, ومل يكن فيه يشء َ ْ ُ َّ

ُيتحرك  َّ لسانه, فلام أراد اخلروج إىل مكة, محل عىل وضمه, فأيت به مكة, فخرج َّإالَّ ََّ َ ُُ َ َُ َّ َ
َإليه أربعة نفر من قريش ّعبد شمس, وعبد منَاف ابنا قيص, واألحوص: َُ َ ْ فهر, بن َُ ِ

ْوعقيل ِ َبن أيب وقاص, فانتموا إىل غري نسبهم, ف َ َّ َنحن أناس من مجح, أتيناك : قالواَ َ ُ ٌ ُُ
َلنزورك, ٌبلغنا قدومك, ورأينا أن إتياننا إياك حق واجب لك علينا, وأهد له َّ لـام َ ٌَّّ َّ ُُ ُ

ًعقيل صفيحة هندية وصعدة َ ْ َ ًَّ ً ٌ ِردينية, فوضعتا عىل باب البيت احلرام; لينظروا هل  )١(َ ً َّ ْ َ ُ
ٌيراها سطيح أم ال? فقال ْ ِ ُياعقيل, : َ ِ ُناولني يدك, فناوله يده, فقالَ َ َوالعامل اخلفية, : ْ َّ َ ِ

َّوالغافر اخلطية, والذمة الوفية, والكعبة املبنية, إنك للجائي باهلدية َّ َّ َّ ََّ َّ ِّ ِالصفيحة : َ َّ
َاهلندية, والصعدة ْ َّ َّالردينية َّ ْ َ ُصدقت يا سطيح, فقال: قالوا. ُّ ْ ِ َ ِواآليت بالفرح, وقوس : َ

َّقزح, والساب َ َّق القرح, واللطيمُ َّ ُ ُاملنْبطح, والنَّخل والرطب والبلح, إن الغراب  )٢(ِ َّ ََ َ َُّ ِ ُ
َحيث ما طار سنَح َ َّ, وأخرب أن القوم ليسوا من مجح, وأن نسبهم يف قريش ذي )٣(ُ ََّ ُ

ُالبطح َصدقت يا سطيح, نحن أهل البلد, أتيناك لنزورك ملا بلغنا من : قالوا. )٤(ُ ََ َُ َ
ْعام يكون يف زماننا, وما يكون من بعده, إن يكن عندك يف ذلك ْعلمك, فأخربنا  ْ ُ ُ َّ

َاآلن صدقتم, خذوا منِّي ومن إهلام اهللا إياي: فقال: قال. ٌعلم َّ ُ ُ ُ: 
َ يف زمان اهلرم, سواء بصائركم وبصرية العجم, –َ يا معرش العرب –ُأنتم اآلن  َ ُ ُ ٌ َ َ

َال علم عندكم وال فهم, وينشأ من عقبكم د َِ ِ َ َ ٌهمَ , يطلبون أنواع العلوم, ويكرسون )٥(ْ
                                           

َالصعدة )١( ْ ُالقناة املستوية: َّ ُ. 
ِّاملجيل يف السباق: َّالسابق من اخليول )٢( ِّ َ َّوالقرح. ُ َّما استتم : ُمجع قارح, والقارح من ذي احلافر: ُ

َالفرس األبيض امللطم, وتاسع خيل احللبة: َّواللطيم. اخلامسة ْ ََ َّ ُ. 
ُسنح الطري )٣( َّ َ َ َّمر من امليارس إىل امليامن, والعرب يتيمنون به, فهو سانح, واجلمع سوانح وسنح: َ ُ َّ َُّ ُ ٌ. 
َقريش البطاح )٤( َالذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها, وقيل: ِ َهم الذين ينزلون الشعب بني أخشبي : َّ ْ ِّ

ُجبليها, وهم خيار قريش, واجلمع البطح عىل القياس, ككتاب وكتب: أيَّمكة,  َُ ِ ُِ ُ ُ َ. 
ْالدهم )٥( ُذوو فهم, وهذا مناسب لقوله بعد: ِّويف البداية والنهاية. اجلامعة الكثرية: َّ ٌ ْ  .َيطلبون أنواع العلوم: َ

 ]ب/٣٢٦[

أربعة نفر من [
َّقريش يسألونه عام 
يكون يف زماهنم, 
 ]وما يكون من بعده
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ْالصنَم, يبلغون الردم ََّّ ُ, يقتلون العجم, يطلبون الغنْم)١(َ َ َْ ُيا سطيح: قالوا. ُ ُممن يكون : َ َّ
ِوالبيت ذي األركان, واألمن والسلطان, لينْشأن من عقبكم :  قال هلم?أولئك َِ َّ َ َ َ ُّ ِ

َّولدان, يكرسون األوثان, ويرتكون عبادة الش َ ْ َّيطان, ويوحدون الرمحن, ويسنُّون ِ ِّ َ ُ
ِدين األديان, يرشفون البنيان, ويقتنون القيان ُ ُِ ُيا سطيح, فمن نسل من : قالوا. )٢(ْ ِ َ

ِوأرشف األرشاف, واملحيص األرشاف, واملزعزع األحقاف: يكون أولئك? قال ْ َ ُ ُ ِ)٣( ,
َواملضعف األضعاف, لينْشأن آالف, من عبد شمس ومنَاف, َّ َ َ َ ِ ْ . اختالف  يكون فيهمُ

ُيا سوءتاه يا سطيح مما خترب به من العلم بأمرهم: قالوا َ َ َُ َّ ُ ُ ُومن أي بلد خيرج! ْ :  قال?ِّ
ْ األبد, والبالغ األمد, ليخوالباقي َ ََ َرجن نبي مهتد, هيدي إىل الرشد, يرفض يغوث َ ُ َ َّ َُ َ َّ ُ ٌّ ٍُ
َُ, يربأ من عبادة الضدد, يعبد ربا ان)٤(َوالفنَد َ َّ ُ ًفرد, ثم يتوفاه اهللا حممودا, ومن األرض ْ ُ َّ َّ

ِّمفقودا, ويف السامء مشهودا, ثم ييل أمره الصديق, إذا قىض صدق, ويف رد احلقوق  ِّ ً ًُ ِّ َّ َّ
ْال خرق وال نزق, ثم ييل أمره احلنيف, جمرب غطريف ِ ٌ ُِّ َ ََّ ُ ِ َِ َّ, ويرتك قول الرجل )٥(َ َ ُ

ْ قد أضاف املضي–ُ يعني عمر –َّالضعيف  ِ ٌف, وأحكم التحنيف, ثم ييل أمره دارع َ َّ َّ
ُجمرب, فيجتمع له مجوع وعصب, فيقتلونه نقمة عليه وغضبا, فيؤخذ  )٦(ألمره ًَ ُ ً َ ٌ ُ ٌِ ُ َ ُِّ

َالشيخ, فيذبح إربا, فيقوم له رجال خطبا, ثم ييل أمره النَّارص معاوية, خيلط الرأي  َ ً ُ َُّ ُ َّ ُ ُْ َُ ُ ٌُ ِ َّ
ُبرأي ماكر, يظهر يف األرض العساك ُّر, ثم ييل أمره من بعده ابنُه, يأخذ مجعه, ويقل ُ ِ ُ ُُ َّ

َّمحده, ويأخذ املال, فيأكل وحده, ويكثر املال لعقبه من بعده, ثم ييل من بعده  ُِ َ ُ َُ َُ ُ ْ َ
                                           

ْالردم )١(  .ُّالروم: ةِّويف البداية والنهاي). ٣/٤٠معجم البلدان . (قرية بالبحرين: َّ
ْكذا الراجح بالنقل عن دالئل النبوة أليب نعيم كام يف خمترص ابن منظور  )٢( َ َُّ ُّ َّ ويف د, د . ٦:  ح– ٨/٢٩٨َّ

 .حتريف أفىض إىل اختالل يف املعنى. ُويسبقون العميان: م
َّمجع حقف, وهو أصل الرمل, وأصل اجلبل, وأصل احلائط: األحقاف )٣( ْ ِ. 
َّاخلطل يف الرأي والقول: والفند). مد (يغوث سقط من  )٤( ُ َ َ. 
ْالغطريف )٥( َّالسيد الرشيف: ِ ِّ َّ. 
ٌرجل دارع )٦( ٌعليه درع: ٌ ْ َّحمتاط, آخذ باألسباب الداعمة له: ٌدارع ألمره, أي: وقوله. ِ ٌ ٌ ويف البداية . ُ

 .ٍداع ألمره: ِّوالنهاية



ْسطيح الكاهن: ربيعة بن مسعود بن َّالربيع ِ َ ٦١
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ٌملوك, ال شك أن الدم فيهم مسفوك ٌَ َّ َّ َّ. 
ْثم ييل أمره من بعده الصعلوك, يطؤهم كوطأة الدرنوك َُّّ ٌ, ثم ييل عضوض)١(ُّ ُ َ َّ)٢( 

ُأبو جعفر, يقيص اخللق, ويدين مرض, يفتتح األرض افتتاحا منكرا, ثم ييل قصري  َّ ً ُ ًُ ُ ُ َ َُ ْ ْ
ٌالقامة, بظهره عالمة, يموت موت السالمة, املهدي, ثم ييل بلبل ُْ ُ ّ َّْ ََّ َ ُ ُماكر, يرتك  )٣(ٌ
ُّامللك خمىل بائر, ثم ييل أخوه, بسنَّته سائر, خيتص باألموال واملنابر ُ َّ َّ ُ َ ْ َّ, ثم ييل أمره من ُ

َّ, صاحب دنيا ونعيم خملج)٤(بعده أهوج َ ُ, تثاوره معارشه وذووه, ينهضون إليه, )٥(ُ ُ َ َ
َوخيلعونه, يأخذون امللك ويقتلونه, ثم ييل أمره من بعده السابع, فيرتك امللك ُ ُُ َّ َّخمىل  )٦(َّ ُ

َضائع, تثوره يف ملكه مسورة َ ُ ُِّ ْك كل عريان, فييل أمر ُجائع, عند ذلك يطمع يف املل )٧(َّ َ ُّ
ْالنَّاس اللهفان, يواطئ نزارا مجع قحطان, إذا التقى بدمشق مجعان, بني بيسان َ َ ًُ ُ َّ)٨( 

ٍولبنان, يصنِّف اليمن يومئذ صنفني ُ : ٍصنف مشورة, وصنف خمذول, ال تر َ َُ  َّإالَ
ًخبا خملوال َ, ولواءا حملوال, وأسريا مغلوال, بني الفرات واجل)٩(ِ ًُ ً , عند ذلك )١٠(ُّبولًً
ُخترب املنابر َّ َ َ وتسلب األموال, وتسقط احلوامل, وتظهر الزالزل, وتطلب اخلالفة ,ُ ُُ َُّ ُ ِ ُ َُ

                                           
ْالدرنوك )١( َرضب من البسط ذو مخل قصري كخمل امل: ُّ َُ َ َ ُ  .ناديلٌ
ُالعضوض )٢( ٌمن فيه عسف وظلم: َ ٌْ َ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )٣( ُوالبلبل من . حتريف. قليل): د, د م(ويف . ٨/٢٩٩َّ ُْ

 .اخلفيف: ِّالرجال
ُثم ييل أمره من بعده الصعلوك, يطؤهم كوطأة الدرنوك, ثم ييل عضوض أبو جعفر, ): د(ويف ). د م( )٤( َ َّ َُّّ ُّ

ًيقيص اخللق, ويدين مرض, يفتتح األرض افتتاحا أهوج ُ ُ َُ َّتكرار ناشئ عن انتقال يف النظر. ُ ٌ. 
َّاملخلج )٥( َ ِالذي قد سمن, فلحمه يضطرب: ُ َّنعيم خملج, أي: وقوله. َ َ  .ُزائد مبالغ فيه, عىل املجاز: ُ
َّثم ييل أمره من بعده أهوج صاحب دنيا السابع): د(يف  )٦(  .فيرتك امللك: سقط) د م( ويف. حتريف. َّ
 .تصحيف. مشورة): د(ويف . , وخمترص ابن منظور)د م( )٧(
ْبيسان )٨( َمدينة باألردن بالغور الشامي, وهي بني حوران وفلسطني: َ ُّ َّْ َ ِّ  ).١/٥٢٧بيسان : معجم البلدان. (ٌُ
ُّاخلب املخلول )٩(  .َّاخلداع املهزول: ِ
ُّاجلبول )١٠( ٌقرية كبرية إىل جن: َ َّب مالحة حلب, ينصب فيها هنر بطنان, وهو هنر الذهبٌ َُّ ُّ معجم . ( َ

ُّجبول : البلدان َ٢/١٠٧.( 



٦٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون
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َّوائل, فعند ذلك تغضب نزار, وتدين العبيد واألرشار, وتقيص النُّساك واألخيار,  ُ ُ ُ
َّجيوع النَّاس وتغلو األسعار, ويف صفر من األصفار, يقتل كل جبار, مم َّ ُ ُُّ ِن يرشف إىل ُ ْ ُ

ُخنادق وأهنار, ذات أشغال وأشجار, يعمد هلم األغيار, هيزمهم أول النَّهار, يظهر  ُ ََّ ُ
ًألمره األخيار, فال ينفعهم نوم وال قرار, حتى يدخل مرصا من األمصار, فيدركه  َ َّ ٌ

ُالقضاء واألقدار, ثم جييء الرماة, تزحف مشاة; لقتل الكامة, وأرس احلامة,  ُ ُّ ُ َُّ ْومهل ُ َ
ُالغواة, هنالك تدرك أعىل املياه, ثم يبور الدين, وتقلب األمور, ويكفر الزبور,  ُ َُّ ُ ُ َُّ ِّ ُُ ُ

ُوتقطع اجلسور ُوال يفلت ُ  ُوتظهر َاجلنُوب, ُيثور َّثم , من كان من جزائر البحورَّ إال)١(ُ
ْمعيب, فيهم ليس األعاريب, ِ ُالفسوق أهل عىل َ ْوالريب ُ  كان لو ,َعصيب زمان يف ,)٢(َّ

ًحيا, للقوم ُسطيح يا ماذا َّثم :قالوا .ُاملنى ُيغني وما َ ِ  اليمن, من ٌرجل ُيظهر َّثم :قال ?َ
َكالشطن ُأبيض َوعدن, صنعاء بني من ُخيرج ,)٣(َّ َّيسمى َ ُيذهب حسن, أو ُحسني ُ  اهللا ُ
َالفتن رأسه عىل ِ. 

ْزرعة أبو قال َاليامن, أليب فذكرته :ُ ُقدمت, َّثم به, ْيقل فلم َ ْ ِ  َّعامر, بن هشام فلقيني َ
َاليامن, أيب من سمعته قد أين ُّيظن وهو َّعياش, بن إسامعيل عن َ ُفأعلمته َ  .أسمعه مل ِّأين ُ

ّالرازي, أمحد بن َّالرمحن عبد الفضل أبو أنا إبراهيم, بن َّحممد سهل أبو أخربنا  عبد بن جعفر أنا َّ
ّروياين,ال هارون بن َّحممد أنا يعقوب, بن اهللا ْ ّاخلزاعي, طلحة أبو نا ُّ  عن إسحاق, ابن نا سليامن, بن بكر نا ُ

 :)٤(ِّالرواية أهل بعض
َّاللخمي نرص بن ربيعة َّأن ْ َّ َوفظع هالته, رؤيا رأ ِ  ُاحلزاة إىل بعث رآها, َّفلام هبا, َ

ًمنَجام وال )٥(ًعائفا وال ًساحرا وال كاهنًا ْيدع فلم مملكته, أهل من  َّثم إليه, مجعهم َّإال ُِّ
                                           

 .حتريف. وال يلفت): د, د م(ويف . ٨/٣٠٠خمترص ابن منظور  )١(
 .حتريف ظاهر. واألعاريب: , وخمترص ابن منظور)د, د م(ويف . ٢/٤٣٥ِّالبداية والنهاية  )٢(
َالشطن )٣( َّكالشطن عىل التشبيه: وقوله. ويلَّاحلبل الط: َّ َ َّ. 
َّالسرية النبوية البن هشام  )٤( َّ ّ, وتاريخ الطربي ١٩−١/١٥ِّ : وانظر بعض اخلرب يف. ٥٣٧−١/٥٣٥َّ

َّ, وسبل اهلد والرشاد ١١٩−١١٨/َّأخبار الزمان ُ١١٨−١/١١٧. 
َفظع هبا: وقوله. حتريف. هايلته): د(ويف ). د م(كذا هالته يف  )٥( ِ ُلته, وغلبته, ومل يثق بأن يطيقهاها: َ ْ .

 .العامل باألمور: والعائف. َالكهنة: ُواحلزاة. وقطع هبا: )د م(ويف 

تعبريه لرؤيا ربيعة [
ّاللخمي ْ َّ[ 

]أ/٣٢٧[



ْسطيح الكاهن: ربيعة بن مسعود بن َّالربيع ِ َ ٦٣
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ُوفظعت هالتني, رؤيا ُرأيت قد ِّإين :قال ْ ِ ْاقصصها :فقالوا بتأويلها, فأخربوين هبا, َ ُ ْ ُ 
ْنخربك علينا, ْ  ُيعرف ال َّإنه تأويلها; إىل َّأطمئن مل هبا, أخربتكم ْإن ِّإين :فقال بتأويلها, ُ
 مجع الذين القوم من ٌرجل قال ذلك, قال َّفلام .هبا أخربه أن قبل ُيعرفها من َّإال تأويلها
ْسطيح إىل ْفليبعث هذا, ُيريد امللك كان ْفإن :لذلك ِ ٍّوشق; َ  منهام, َأعلم ٌأحد ليس َّفإنه ِ
 .عنه تسأل بام ُخيربانك فهام

ْسطيح ُواسم ِ ّعدي بن ذئب بن مازن بن مسعود بن ربيعة بن ربيع َ ِ  بن مازن بن َ
ْلسطيح قالُي وكان َّغسان, ومازن األزد, بن ثعلبة ِ ُّالذئبي; َ ّعدي بن ذئب إىل لنسبه ِّ ِ َ. 

ُّوشق ْصعب بن ِ َيشكر بن َ ُ ْ ْرهم بن َ َأفرك بن )١(ُ ْ ْقرس بن نذير بن َ َعبقر بن َ ْ  بن َ
ْبجيلة أنامر َِ)٢(. 

ٌسطيح إليه فقدم إليهام, بعث له, ذلك قال َّفلام ْ ِ ّشق, َقبل َ  مثلهام زماهنام يف ُيك ومل ِ
َّالكهان, من ٌسطيح, عليه قدم َّفلام ُ ْ ِ ُسطيح, يا :له فقال ُدعاه, َ ْ ِ  هالتني, رؤيا ُرأيت قد ِّإين َ

ُوفظعت ْ ِ َمحمة َرأيت .ُأفعل :قال تأويلها, َأصبت أصبتها, ْإن ِّفإنك هبا, ْفأخربين هبا, َ َ ُ)٣(, 
َظلمة, من ْخرجت ُ َهتمة أرض يف ْفوقعت ُ َ َمججمة ذات ُّكل منها ْفأكلت ,)٤(َ ُ ْ  له فقال .ُ
ُسطيح, يا ًشيئا منها َأخطأت ما :امللك ْ ِ  بني بام ُأحلف :فقال تأويلها? يف عندك فام َ

َّاحلرتني َلي َحنَش, من َ َّهبطنَ َْ َاحلبش, أرضكم ِ َفلي َ َ َّملكنَ ُ ِ َأبني بني ما ْ َجرش إىل َ ُ)٥(. 
ُسطيح, يا وأبيك :امللك له فقال ْ ِ ٌموجع, ٌلغائظ لنا ذلك َّإن َ ِ  أيف ?كائن هو فمتى ُ

ْبحني, بعده بل :قال ?بعده أو زماين  .ِّالسنني من يمضني سبعني, أو ِّستني من ُأكثر ِ
 من يمضني وسبعني لبضع ُينقطع :قال ?ُينقطع أم ُملكهم من ذلك يدوم فهل :قال

                                           
 .ّالرهم): د م(ويف . حتريف. اهلدم): د(ويف . ِّالسرية )١(
ْ قرسبن أفرك:... ِّويف السرية). د, د م(كذا يف  )٢( َ عبقربن َ ْ ْ نزار, وأنامر أبو بجيلةبن  أنامربن َ َ وخثعمَِ ْ َ. 
ِّكذا الصواب بالنقل عن السرية )٣( َّ َمججمة): د, د م(ويف . َّ ُ ْ َواحلممة. حتريف. ُ َ  .ُالفحمة فيها نار: ُ
َظلمة, أي: قوله )٤( ُ ٌوأرض هتمة. من ظالم; أراد من جهة البحر: ُ َ َ َ  .منصوبة إىل البحر: ٌ
ٌخمالف : أبني )٥( ْ َباليمن, منه عدن, وقيل) ٌكورة ( ِ َ يف جبل عدنٌموضع: َ َوجرش. َ من خماليف اليمن : ُ

 ).٢/١٢٦ و ١/٨٦معجم البلدان . (هي مدينة عظيمة باليمن: َّمن جهة مكة, وقيل
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 ييل الذي ومن :امللك قال .هاربني منها وخيرجون أمجعني, هبا ُيقتلون َّثم ِّالسنني,
َإرم يليه :قال اجهم?وإخر قتلهم من منهم ذلك َيزن, ذي )١(]بن[ ِ  من عليهم ُخيرج َ

َعدن, َباليمن منهم ًأحدا ُيرتك فال َ  بل :قال ينقطع? أو ُسلطانه من ذلك ُفيدوم :قال .َ
 من الوحي يأتيه ٌّزكي, ٌّنبي :قال يقطعه? ومن :قال .ِّالسنني من وسبعني لبضع ُينقطع
َقبل ِّالعيل ِ ِ ْفهر بن غالب ولد من :قال ّبي?النَّ هذا َّوممن :قال .َ  ْالنَّرض, بن مالك بن ِ

ُسطيح يا َّللدهر وهل :قال .َّالدهر آخر إىل قومه يف ُامللك يكون ْ ِ  نعم, :قال آخر? من َ
ُجيمع ٌيوم  :قال .ُاملسيئون فيه ويشقى ُاملحسنون, فيه َليسعد واآلخرون, َّاألولون فيه ُ
ْسطيح? يا به ُختربين ما ٌّأحق ِ ِوالشفق نعم, :قال َ َ َوالغسق َّ َوالفلق, َ ٌّحلق به َّنبأتك ما َّإن َ َ َ. 

ٌسطيح فرغ َّفلام :قال ْ ِ َقدم قوله, من َ ِ ٌّشق, عليه َ ُّشق, يا :له فقال به, فدعا ِ  ُرأيت ِّإين ِ
ُوفظعت هالتني, رؤيا ْ ِ  قال كام تأويلها, َأصبت َأصبت, إن َّفإنك عنها, ْفأخربين هبا, َ

ْلسطيح, ِ َتمهَك وقد َ ٌسطيح قال ما َ ْ ِ َمحمة َرأيت نعم, :قال خيتلفان? أم َّأيتفقان َلينظر له; َ َ ُ)٢(, 
َظلمة, من ْخرجت ُ َوأكمة, روضة )٣(بني ْفوقعت ُ َنسمة ذات ُّكل منها ْفأكلت َ َ  له قال َّفلام .َ

ًسطيحا َّأن َّإال ٌواحد, ٌقول قوهلام َّوأن َّاتفقا, ِقد َّأهنام عرف ذلك, ْ ِ  بأرض ْقعتو :قال َ
َهتمة, َ ُمججمة ذات ُّكل منها ْفأكلت َ ْ ٌّشق وقال .ُ َوأكمة, روضة بني ْوقعت :ِ َ  منها ْفأكلت َ
َنسمة ذات ُّكل َ ُّشق, يا َأخطأت ما :قال ٌواحد, ٌيشء قوهلام َّأن ذلك; امللك رأ َّفلام .َ  فام ِ

َّاحلرتني بني بام ُأحلف :قال تأويلها? يف عندك ِلري إنسان, من َ َ َّدنَ  ُّالسودان, أرضكم َ
َّفليغلبن ُ َِ ْ َ َطفلة ذي ُّكل عىل َ ْ َّوليملكن َالبنان, )٤(َ َُ ِ ْ ْنجران إىل َأبني بني ما َ  :امللك له قال .)٥(َ

                                           
ّزيادة يقتضيها النص )١( ًبن ذي يزن, ولكنه جعله إرما املعروف سيف«: ٢:  ح–١/١٧ِّويف السرية . َّ َ ِ َّ َ َّإما : َ

َألن اإلرم هو العلم, فمدحه بذلك, وإ َ َ َّما أن يكون أراد تشبيهه بعاد إرم يف عظم اخللق والقوةَّ َُ َْ ِ َ َِّ«. 
َمججمة): د, د م(ويف . ِّالسرية )٢( ُ ْ  .حتريف. ُ
 .حتريف. يف): د, د م(ويف . ِّالسرية )٣(
َالطفلة )٤( ْ َالناعمة الرخصة: َّ ْ َّ َّ. 
ْنجران )٥(  ).٥/٢٦٦نجران : معجم البلدان. (َّيف خماليف اليمن من ناحية مكة: َ
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّشق, يا َوأبيك ٌموجع, ٌلغائظ لنا هذا َّإن ِ ِ  بعده :قال بعده? أم زماين أيف كائن? هو فمتى ُ
 ُعظيم هذا ومن :قال .اهلوان َّأشد ُيذيقهم شان, ذو ٌعظيم منهم يستنقذكم َّثم بزمان,

ٍّبدين ليس ٌغالم :قال َّالشأن? ِ ٍّمدن وال َ َ َيزن ذي بيت من ُخيرج ,)١(ُ  سلطانه ُيدوم فهل :قال .َ
َمرسل, برسول ُينقطع بل :قال ُينقطع? أو ْ  والفضل, ِّالدين أهل من والعدل, ِّباحلق يأيت ُ

ْالفص يوم إىل قومه يف ُامللك ُيكون  الوالة, فيه ُجيز ٌيوم :قال الفصل? ُيوم وما :قال .لَ
َدعوات, َّالسامء من ُيدعى ُجيمع واألموات, األحياء منها ُيسمع َ  ُيكون للميقات, فيه ُالنَّاس ُ
ُّشق? يا ُتقول ما ٌّأحق :قال .واخلريات ُالفوز اهللاَ َّاتقى ملن فيه  َّالسامء ِّورب إي, :قال ِ

ْوخفض, رفع من بينهام وما واألرض, ٌّحلق, به ُأنبأتك ما َّإن َ ْأمض فيه ما َ َ)٢(. 
َمساءلتهام, من َفرغ َّفلام  احلبشة, أمر من ٌكائن له قاال الذي َّأن نفسه يف وقع ُ

ِيصلحهم, بام العراق إىل بيته َوأهل يهبن َّفجهز  فارس, ملوك من ملك إىل هلم وكتب ُ

َّخرزاذ, بن سابور له ُيقال َريةِاحل فأسكنهم ُ ْ. 
َاحلرية ملك النُّعامن كان ربيعة َّبقية فمن ْ ِاملنذر بن النُّعامن وهو :غريه زاد .ِ  بن ُ

ّعدي بن عمرو بن ُاملنذر بن النُّعامن ِ ِامللك وذلك نرص, بن ربيعة بن َ  أهل نسب يف َ

 .وعلمهم اليمن
َّاملسلم بن ّعيل احلسن أبو أخربنا َ َالفرج وأبو الفقيه, ُ  عبد َّحممد وأبو خلطيب,ا ّعيل بن غيث َ

ِاخلرض بن محزة بن الكريم  بن أمحد بن َّحممد بن الواحد عبد بن أمحد احلسن أبو أنا :قالوا َّالعباس, بن َ

ْحرب, بن ّعيل نا ّاخلرائطي, سهل بن َّحممد بن جعفر بن َّحممد بكر أبو ِّجدي أنا عثامن,  ُّأيوب أبو نا َ

ْعمران بن يعىل ّالبجيل, اهللا عبد بن جرير آل من ِ َ  له وأتت – أبيه عن ّاملخزومي, هانئ بن خمزوم َّحدثني َ

 :)٣(قال − سنة ُومئة مخسون

                                           
ُوال مقرص يف األمور, أو الذي ال يتبع خسيسها: أي )١( ِّ َُ. 
ُسبل يف اخلرب ينتهي هنا إىل )٢( ُ ِّللصاحلي اهلد ُّالشك :ْواألمض .َّ َمحري, بلغة َّ ْ  ).١/١٨ ِّالسرية( .الباطل :وقيل ِ
ّالطربي تاريخ :يف ِّالشعر مع اخلرب )٣( −١٩١ ِّالدين املوك ,٢٦ −٢/٢٤ الفريد والعقد ,٥٨١−١/٥٧٩ َّ

ّودالئل النبوة للتيمي األصبهاين ,١٨١−٢/١٨٠ واألمكنة واألزمنة ,١٩٦ ّ ْ ََّّ ُّ/١٣٦−١٣٤ ,= 
 

 ]ب/٣٢٧[



٦٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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َولد ُليلة كان َّلـام ِ َعرشة َأربع منه ْوسقطت كرس, إيوان َارجتس , اهللا رسول ُ َ ْ َ 
ًرشفة, َ ْ ْومخدت ُ َ َ ْختمد ومل فارس, ُنار َ ْساوه ُبحرية ْوغاضت عام, بألف ذلك قبل ُ َ)١(, 
ُاملوبذان ورأ َ ًصعابا, ًإبال ُ َ ًعرابا, ًخيال ُتقود ِ َ َقد قطعت دجلة, وانترشت يف بالدها,  ِ ْ
ْأصبح كرس, أفزعه ذلك, فصرب عليه تشجعا, ثم رأ أن  َّفلام َّ ًَ ُّ ََ  –َّأنه :  وقال الفقيه–َ

َال يدخر ذلك عن مرازبته, فجم َِ َ َ ِ  عثَّ ثم ب,هم, ولبس تاجه, وجلس عىل رسيرهعَّ
ُ أن خيربنا َّال, إال: الواق ?)٢(مُتدرون فيام بعثت إليك: َّإليهم, فلام اجتمعوا عنده, قال

َّامللك, فبينام هم كذلك, إذ ورد عليهم كتاب بخمود النِّريان, فازداد غام إىل غمه, ثم  ِّ َْ َ َ ٌ ْ ُ
ُأخربهم ما رأ وما هاله, فقال املوبذان َ َ ْ َ أصلح اهللا امللك –وأنا : ُُ ُ قد رأيت يف هذه –َ

ُالليلة رؤيا, ثم قص عليه رؤياه يف اإلبل, فقال َّ َْ َّ ُأي يشء يكون هذا يا موبذان: َّ َُ : قال! ?َُّ
ُحدث يكون يف ناحية العرب  ٌ َ  :فكتب عند ذلك − وكان أعلمهم يف أنفسهم −َ

ُ املنذر, أما بعدبن من كرس ملك امللوك إىل النُّعامن َّ ُ: 
ٍفوجه إيل برجل  َّ ْ ُعامل بام أريد أن أسأله عنهِّ ُ. 

َّ بقيلة الغساين, فلام ورد عليه, بن َّ حيانبن  عمروبن َّفوجه إليه بعبد املسيح َّّ َ َ ْ َُ
ُألك علم بام أريد أن أسألك عنه: قال له ُ َّليخربين امللك, أو ليسألني عام :  قال?ٌ ْ ْْ َ َ ُِ ُِ ِ ْ

َّأحب, فإن كان عندي منه علم, وإال ٌ ْ ُلمه أخربته بمن يعَّ َّفأخربه بالذي وجه إليه . ُ
ُعلم ذلك عند خال يل, يسكن مشارف الشام, يقال: فيه, قال ُ َُّ َ ٌله سطيح )٣(ُ : قال. َ

َّفأته, فاسأله عام سألتك عنه, ثم أنبئني بتفسريه َّ َْ ُ ْ ِ َّفخرج عبد املسيح, حتى انتهى إىل . ِ
                                           

, واخلرائج واجلرائح ٣٦٣−٣٧/٣٦١, وتاريخ ابن عساكر ٣٩−٢/٣٨رجس : والفائق =
, ٤٢−٤١/, وعيون األثر٣٠٢−٨/٣٠٠سطح, وخمترص ابن منظور : ِّ, واللسان٥١٣−٢/٥١٠

ُوسبل اهل  .١٥/٢٦٣, وبحار األنوار ٥−١/٤َّد والرشاد ُ
ِّمدينة حسنة بني الري ومهذان يف وسط, بينها وبني كل : وساوه. ومئة عام: سطح: ِّيف اللسان )١( َ ََّ ّ ٌ ٌ

ًواحد من مهذان والري ثالثون فرسخا ّ َّ َ  ).٣/١٧٩ساوه : معجم البلدان. (َ
 .حتريف. إليك: )د(ويف . )د م( )٢(
 .حتريف. قال): د(ويف ). د م( )٣(

تفسريه ألحداث [
َجرت ليلة ولد  ِ ُ ََ ْ َ

 ]ُسول اهللا ر
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َّسطيح, وقد أشفى عىل الرض ُيح, فسلم عليه, وكلمه, فلَ َ َّ ًم يرد عليه سطيح جوابا, َّ ٌ ََّ
 ]َّمن مشطور الرجز[ :فأنشأ يقول

ْأصــم أم يـــسمع غطريـــف الـــيمن َ ُ ََ ُُّ ْ ِ َ 
ـــازمل ـــاز ف َّأم ف ْ َ ـــأو ْ ـــه ش ُب ْ ـــنَن َ ْالع َ 

ْاخلطــة أعيــت مــن َيــا فاصــل َ َُ ْ ِ  ْومــن َّ
ّأتـــاك شـــيخ احلـــي مـــن ُ ْآل ســـنَن َ َ ِ 

ُوأمـــه مـــن ُّ ِآل ذئـــب ُ ْحجـــن بـــن ِ َ َ 
ُأزرق مهـــــم النَّـــــ َْ ُاب رصارُ ََّ ْاألذن ِ ُ ُ 

ِفــضفاض الــرداء ُأبــيض ِّ ُ َْ ْوالبــدن َ َ َ 
ِول قيـل العجـم يـرسيسر ْ ُ ِْ َ ْللوسـن ُ ََ 

ــزمن ــب ال ــد وال ري ْال يرهــب الرع َ ْ ُ ََ َ َّ َّْ َْ َ 
ــداة ٌجتــوب بــه األرض علنْ َ َ َ ْشــجن )١(ُ َ َ 

ْ وجنًـــا وهتـــويبُترفــع  ْ وجـــنيب يَ َ َ 
ْحتــى أتــى عــاري اجلــآجي والقطــن َ َ َّ 

ـــ ـــريحُّتلف ِه يف ال ِّ ـــاء ُ ُبوغ ْ ـــدمن َ ْال َ ِّ 
ــأنام ــن َّك ــث م َحثح ِْ ــن ُ ــضنَي ثك ْح َ َ ْ ْ ِ 

ٌفلام سمع سطيح شعره, رفع رأسه يقول: قال ََ ْمشي َعبد املسيح عىل مجل: َّ ِ , )٢(حُ
َّإىل سطيح, وقد أوىف عىل الرضي ِبعثك ملك ساسان, الرجتاس : حَ ومخود  اإليوانَ

َالنِّريان, ورؤيا املوبذان ْ ً صعابا, تقود خيالً; رأ إبالُ ُ ً َ ً عرابا, قد قطعت دجلة, ِ َ ِ
َيا عبد املسيح, إذا كثرت التالوة, وظهر صاحب اهلراوة, . وانترشت يف بالدها ُِ َِ ِّ َ

                                           
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر األبيات, وقد مرت )١( َّ ْعلندات): د, د م(ويف . َّ َ َ. 
ًكذا الصواب محال )٢( َّ عىل املعنى الذي أتى عىل ذكره ابن عساكر بعد, وكذا بالنقل عن مصادر َّ ُ

ْمسيح: )د, د م(ويف . األبيات ِ  .تصحيف. ُ

 ]أ/٣٢٨[
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َوادي السامو َوفاض ُ, وغاضت بحرية ساوه, ومخدت نار فارس, فليس الشام )١(ةَّ َُّ َْ َْ َ ْ َ ُ
ٌشاما, يملك منهم ملوك وملكات َلسطيح ٍ, عىل عدد الرشفات, وكل ما هو آت ُ ُّ ُ ُّ

َثم قىض سطيح مكانه, وهنض عبد املسيح إىل راحلته, وهو يقول. آت ٌ َ َّ: 
 ]من البسيط[

ُشــمر فإنــك مــايض اهلــم شــمري ْ ِّ ِّ ْ ِِّ َ َ َّ ـــــري  َ ـــــق وتغي ـــــك تفري ٌال يفزعنَّ َ َ ِ ْ ُ 
ُإن يمس ملك ِ ْ ُ ْساسـان أفـرطهم يبن ْ ُ َ ـــوار د  َ ـــدهر أط ـــإن ذا ال ٌف َ ْ َّ ـــاريرَّ  ُه

ــــة ــــام أضــــحوا بمنزل ــــربام رب ٍف َ َّ ــوهتم  َّ ــاب ص ُهي ُ َ ــد ُ ُاألس ْ ــري ُ ُاملهاص َ َ? 
ُالــرصح هبــرام وإخوتــه أخــو مــنهم ُ ٌ ْ َ َِّ ــــزان  ْ ُواهلرم ُ ْ ــــابور ُ ــــابور وس ُوس ٌ 

َّأوالد عــال ُوالنَّــاس َ ْت فمــنُ ُعلمــوا ٍ ِ ُأن قـــد أقـــل فمحقـــور ومهجـــور  َ ٌ َّ ْ 
ــم ْوه ــ ُ ِّو األمبن ــ ُ َأن ر )٢(َّامـل ــشباْ ًأوا ن َ َ ُفــذاك بالغيــب حمفــوظ ومنــصور  َ ٌ ِ ْ َ َ 

ُّواخلــري والــرش ِ مقرونــان يفَُّ ْ ٍقــرن َ َ ٌمتبــــع ُفــــاخلري  َ َ َّ ُّوالــــرش ُ  ُحمــــذور َّ
أخربه بام قال له سطيح, فقال كرس ,َفلام قدم عبد املسيح عىل كرس َ إىل أن : َُّ

ٌيملك منَّا أربعة عرش ملكا, كانت أمور وأمور ٌ ً َ َ َ َ ٌملك منهم عرشة يف أربع سنني, ف. َ َ َ َ َ
َوملك الباقون يف خالفة عثامن َ. 

ْ حرب, وهو غريب, ال بن ّ يزيد, عن عيلبن  عبد اهللابن َّتابعه عبد الرمحن َ
ّ هانئ, عن أبيه, تفرد به أبو أيوب البجيلبن من حديث خمزوم َّنعرفه إال َ َ ُّ َّ. 

ُواملوبذان. تزلزل: َارجتس: وقوله َ ْ َعامل امل: ُ ُواملرازبة. ُجوسُ َ ُمجع مرزبان, وهم : َ ْ َ ُ
َّالرؤساء املقدمون َ ُ ُ َّومشارف الشام. ُّ َُ ِ العرب, َّالقر التي بني بالد الشام وجزيرة : َ

َّسميت بذلك; إلرشافها عىل السواد ِّ ُْ ُوالرضيح. أرشف: وأشفى. َ ُوالغطريف. ُالقرب: َّ ْ ِ ْ ِ: 
ُالسيد ِّ َّفازمل. مات:  وفاد,وفاز. َّ َ ٌوشأو. قبض: ْ ْ ٌسبق: َ ْ ُوالعنَن. َ ُّاملوت الذي يعتن, : َ َ ُ

                                           
َالتي بني الكوفة والشام, قفر: َّوبادية الساموة. ٌماءة بالبادية: َّالساموة )١( ْ َ َّالساموة : معجم البلدان. (َّ

٣/٢٤٥.( 
 .حتريف. َّأما: )د(ويف . )د م( )٢(



ْسطيح الكاهن: ربيعة بن مسعود بن َّالربيع ِ َ ٦٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُأراه أورق: أزرق: وقوله. ُيعرتض: أي ُ, والورقة)١(ُ َ ْ ٌرمدة يف لون اإلبل: ُ َ ْ ُومهم . ُ َْ
ُحديد النَّاب, ويقال: النَّاب, أي ُمهو, بالواو, وهو يف معناه, يقال: ُ ُ ُ ٌ ْ ٌسيف مهو, : َ ْ َ ٌ

ُوالفضفاض .ٌحديد: أي َْ ٌسع, وبدن فضضاض, أيالوا: َ َ ْ َ ٌ َ َ ُكثري اللحم, ويكنى : ُ َّ ُ
ُبالرداء عن البسه, واملراد به هو ُ ُوالقيل. ِّ ْ َامللك بلغة محري: َ ْ ِ ُوالوسن. ُ : ُالنَّوم, أي: ََ

ُوالعلنْداة. ُتقطع: ُوجتوب. ألجل املنام َ ّالبعري القوي: َ ُوالشجن. ُ َ ُويقال − َّ َالشزن : ُ َّ−: 
َالعي من احلف َ ُوالوجن والوجن .)٢(اّ َ َ ُ ْ ُّاألرض الغليظة الصلبة: َ ُمجع : واجلآجي. ُ
ُجؤجؤ, وه ُعظام الصدر, والعطن مثله )٣(يُْ ُ َ َُّ َ ُ)٤( .َالقطن, بالقاف, وهي : ُويرو َ

ْاللحمة التي بني الوركني َ ِ َ ُ ُوالبوغاء. َّ ْ اب: َ ُوالدمن. الرتُّ َ ُما يدمن من أبوال اإلبل : ِّ َُ ْ
ْوأبعارها, ومنه اش ُتق اسم الدمنة, وهي املنزلُ ْ ُِّ َوحثحث. َُّ ِْ َّهي البعري للسري, : ُ ُ

َّواستحث ِ َوحضنا ثكن. ُ َ ْ ٌجنباه, وهو جبل معروف: ِ ٌ ُواملشيح. ُ ْ ِ ْاملرسع احلدو: ُ َ ُْ ِ ُ .
َواهلراوة َ ُوالشمري. ذهب: ُوغاض املاء, أي. العصا: ِ ْ ِّ ُاملشمر يف األمور: ِّ ِّ َ : وأفرطهم. ُ

ُاحلاالت املتغايرة: ُ واألطوار.جاوزهم, وفاهتم َ ُ ُوالدهارير. ُ َّمجع الدهر; يعني أنه : َّ َّ ُ
ُيتقلب بني حالني َنعمى وبؤسى: َّ َْ ُ ْ ُواملهاصري. ُ ُمجع مهصار, وهو األسد املفرتس: َ َ ْ ُُ ِ .

                                           
ِّويقويه ما يف كامل الدين )١( ِّ ُ. 
ُوالشجن«: شجن: َّويف التاج. )د, د م(كذا يف  )٢( َ ُاملتداخلة اخللق من النوق, واملشتبك: َّ ِ َ َْ ُ ُُّ ِ ْ ََ ُ بعضها ِ

َبك الشجرة, ومنه حديث سطيح الكاهنببعض, كام تشت ُ َّ  ]َّمن مشطور الرجز[ :ُ
ْجتـــوب يب األرض علنـــداة شـــجن َ َُ ٌ َ ْ َ َ َ 

 

ٌناقة متداخلة اخللق, كأهنا شجرة متشجنة, أي: أي ٌَ ِّ ََ َ ٌ َُ َّ ِمتصلة األغصان بعضها : ُْ ُ َّ ُ
َشزن: ويرو. ببعض ًوالشزن, حمركة«: ويف شزن. »َ َُّ ُ َ ُ الناقة متيش من نشاطها عىل جانب :َّ َّ

َواحد, وبه فرس حديث سطيح َِّ َّشجن, باجليم, وقد تقدم: ُويرو. الخ... جتوب: ُ ْ َ َ«. 
 .حتريف. وهو: )د, د م(ويف . كذا )٣(
ُوال معنى للعطن الذي هو مربك اإلبل هنا, والراجح القص أو القصص . )د, د م(كذا يف  )٤( َ ُّ ُ ََ َ َِ َّ َ ْ بمعنى َ

 )عطن وقصص: القاموس. (َّم الصدرعظا



٧٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َوأوالد الع َّالذين يكونون من أب واحد وأمهات شتى: تَّالُ َّ ُوالنَّشب. ُ  .)١(ُاملال: َ
َسطيحا ولد يف أيام سيل العرم, وتويف يف العام الذي ولد فيه رسول َّبلغني أن  ُ َِ ُ َ َّ ًَ َِّ ِ

َ, وأنه عاش مخسمئة سنة, وقيلاهللا   .َثالثمئة سنة: َّ

  سابوربن  زيادبن َّالربيع
ْابن سليم: ُيقالو َ سابور احلربن َُ ّيشَ ِ(*) 

ِه وحرسه عبد امللك, وكان عىل خامتبن ًموالهم الكاتب, كان حاجبا هلشام ِ َ َ. 
 .وحكى عن هشام
ُ حممد املدائني, وأظنُّه مل يلقهبن ّحكى عنه عيل َ َُ ْ ّ َّ. 

ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ْ ِّ ْ عمران, نا بن  إسحاق, نا أمحدبن ّ ِ
 :)٢(َّ خياط, قالبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى

ْي احلريشبن  سابور, موىلبن  زيادبن َّالربيع: اخلاتم: َّيف تسمية عامل هشام ِ َ .
ْنصري: احلرس ِ َّ مواله, ثم عزله, ووىل الربيع)٣(َ ََّّ َّ زياد مع اخلاتم الصغري واخلاصةبن ُ َّ)٤(. 

َّوذكر أبو احلسني الرازي أن الربيع ََّّ  عبد امللك عىل بن ً زياد كان كاتبا هلشامبن ّ
 .َّالرسائل واخلاتم

 

                                           
ُسقط الدهارير, واملفرتس, واملال من  )١( ُ  ).د م(َّ

 . ٢/٣٢٨ّوتاريخ اليعقويب . ِّشابور, بالشني: ; وفيه٢٣٥/تاريخ خليفة (*)
 .٢٣٥/تاريخ خليفة )٢(
 .نضري): د(ويف . , وتاريخ خليفة)د م( )٣(
َاحلرس«: ويف تاريخ خليفة). د, د م(كذا يف  )٤( َّنصري مواله, ثم عزله, ووىل الربيع: َ ََّّ ُ  سابور مع بن َ

َّاخلاتم الصغري واخلاصة. اخلاتم ُأبو الزبري مواله:... َّ  .َّوهو الصواب. »ُّ

ٌعود [ عىل مولده َ
 ]ووفاته

 ]خربه[
] ذكر من رو

 ]عنهم, ورووا عنه
 
 
 

خربه يف تاريخ [
 ]خليفة



ْسرب بن َّالربيع ّة اجلهنيَ َُ ٧١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ سربةبن َّالربيع ْ َ معبدبن َ ْ َ(*) 
َابن عوسجة : ُ ويقال− ْ َ حرملةبن –ََ َ ْ َ 

َبن سربةا ْ ْ خديجبن َ ِ   عمروبن  مالكبن )١(َ

ْابن ذهل َ ومعبد أصح من عوسجة − سعد بن  نرصبن ِ رفاعةبن  ثعلبةبن ُ ْ ُّ َ َْ ََ− 
ّاجلهني َُ. 

 .ُوألبيه صحبة
بن  العزيز, وعمرو عبد بن  العاص, وعمربن  سعيدبن رو عن أبيه, وحييى

ّاجلهني َُ. 
َ أيب حبيب, وعامرةبن عبد امللك, وعبد العزيز, ويزيد: ُرو عنه ابناه َ ُ  بن َ

َغزية, وعمرو َّ ِ ّ أيب فروة الشامي, وعبد العزيزبن  أيب عمرو, ويونسبن َ َّْ َ بن   عمربن َ
ْعبد العزيز, والليث َهيعةـَ احلارث, وابن لبن  سعد, وعمروبن َّ ْ ِ. 

َوقدم  ِ ّ وعنده سمع منه الزهري, – وهو خليفة – عبد العزيز بن عىل عمرَ ْ ُّ
 . عمربن وعبد العزيز

ْ بطريق, قاالبن  سهل, وأبو القاسم حييىبن َّأخربنا أبو حممد طاهر ِ ْ ّ مكي, أنا بن أنا أبو احلسني: ِ َِّ
ْامليمون َّ محاد, أنا الليث,بن  عبد الوارث, نا عيسىبن  محزة, نا أمحدبن َ ّ سربة اجلهني, بن َّ عن الربيعَّ ُ َ ْ عن ََ

َّأبيه سربة أنه قال َ ْ َ: 
ُأذن رسول اهللا  َ ِ َ باملتعة, فانطلقت أنا ورجل من أصحاب رسول اهللا ٌ ُ ْ ُ   

                                           
(*)   ومعرفة الثقات للعجيل ٣/٢٧٣َّ, والتاريخ الكبري ٥/٢٥٢َّالطبقات الكرب ,ّ ْ ِ , واجلرح ١/٣٥٤ِّ

ِ, والثقات البن ح٣/٤٦٢َّوالتعديل  , ٣٠٤ – ٨/٣٠٣, وخمترص ابن منظور  ٤/٢٢٧َّبان ِّ
, وهتذيب ١٤٦/َّ, وتقريب التهذيب١/٥٩٢َّ, وهتذيب التهذيب ٨٦ – ٩/٨٢وهتذيب الكامل 

 .٥/٣٠٨بدران 
َّكذا الراجح يف ضبطه; إذ مل يرد يف كتب املؤتلف واملختلف غري باب خديج, وإن مل يذكر فيها الربيع  )١( َُّ ْ ِ  بن َ

َسربة ْ  .٢/٣٩٩, واإلكامل البن ماكوال ١/٣٠٤املؤتلف واملختلف البن سعيد : رفانظ. َ

 ]نسبه[
 
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 ]ب/٣٢٨[
: روايته عن أبيه[
 ن رسول اهللا أذ

ْباملتعة ُ[ 



٧٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُي عامر, كأهنا بكرة عيطاءبن إىل املرأة من − ُ هو أكرب منِّي سنا− َ ََّ ْ ََ ٌ , فعرضنا عليها )١(ْ
ُردائي, وكان رداء : ِردائي, وقال صاحبي: ُ فقلت?ُما تعطياين: أنفسنا, فقالت ِ

ْأجود من ردائي, وكنت أشب منه, فإذا نظرت إىل رداء صاحبي أعجبها,  )٢(صاحبي َُّ َ
َّوإذا نظرت إيل أعجبتها, ثم قالت َُّ َّأنت ورداؤك تكفيني, فمكثت معها ثالثة أيام: ْ َ ُ َ .

َّثم إن رسول اهللا  ََّّنِّساء الاليت يستمتع هبن, ٌمن كان عنده يشء من هذه ال:  قال ُ ُ
ِّفليخل سبيلها َ ُ. 

َّأنا عبد الرزاق:  خالد, قاالبن  عبد امللك, وأبو القاسم غانمبن ُأخربناه أبو عبد اهللا احلسني بن  َّ
َ شمةبن عمر َ َّ محاد, أنا الليثبن  عبد الوارث, نا عيسىبن ُ املقرئ, أنا أمحدبن , أنا أبو بكر)٣(َ  سعد, بن َّ

ّ سربة اجلهني, بن بيعَّعن الر ُ َ ْ َّعن أبيه سربة أنه قالََ َ ْ َ)٤(: 
ُأذن رسول اهللا  َ ِ َ باملتعة, فانطلقت أنا ورجل من أصحاب رسول اهللا ٌ ُ ْ ُ − هو 

ُي عامر, كأهنا بكرة عيطاء, فعرضنا عليها أنفسنا, بن  إىل امرأة من–ُأكرب منِّي سنا  َ ََّ ْ ََ ٌ ْ
ُما تعطياين? فقلت: فقالت َردائي, وكان رداء صاحبي أجود : ائي, وقال صاحبيِرد: ُ ُ ِ

َّ, وكنت أشب منه, فإذا نظرت إىل رداء صاحبي أعجبها, وإذا نظرت إيل )٥(من ردائي ْ ْ َُّ
َّأعجبتها, ثم قالت َّأنت ورداؤك تكفيني, فمكثت معها ثالثة أيام: ُ َ ُ َّثم إن رسول اهللا . َ َّ 

ِّ الاليت يتمتع هبن, فليخل سبيلهاٌمن كان عنده يشء من هذه النِّساء: قال َ ُ َّ ُ َُّ ََ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن ُأخربناه أبو القاسم ْ َ ْ َ ُّ النقور, أنا عيسىبن َّ بن  ّ عيل, أنا عبد اهللابن َّ

َّحممد, أنا عباس ْ حممد, نا رسيجبن َّ َ ُ ّ أيب فروة الشامي,بن  معاوية, نا يونسبن  يونس, نا مروانبن )٦(َّ َّْ َ َ 
                                           

ُالبكرة )١( َ ْ َّالفتية من اإلبل, واستعريت هنا للمرأة عىل التشبيه: َ ُْ ْوالعيطاء. َّ  .َّالطويلة العنق: َ
 ).د م( سقط من »ردائي, وكان رداء صاحبي«: قوله )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن شذرات الذه )٣( َّ َّعبد الرزاق): د(ويف . ; وفيها ترمجته٥/٢٥٠ب َّ بن عمرو  َّ

َّابن شبة َّعبد الرزاق): د م(ويف . َ َّبن شبة بن عمر َّ  .حتريف. َ
ّ, وسنن النسائي)٣٤١٩ (٥٨٩ – ٥٨٨/ُباب نكاح املتعة: صحيح مسلم )٤( َ باب حتريم : َُّ

ّ, والسنن الكرب للبيهقي )٣٣٧٠ (٤٦٦/ُاملتعة  .٩/٨٤الكامل , وهتذيب ٧/٢٠٢ُّ
 ).س, م(َّإىل هنا ينتهي الساقط يف  )٥(
, واإلكامل البن ماكوال ٢/٤٥٥املؤتلف واملختلف البن سعيد : وانظر ترمجته يف). د, د م(كذا يف  )٦(

 .تصحيف. ُرشيح): س, م(ويف . ١٦٩/َّ, وتقريب التهذيب٤/٢٧٢



ْسرب بن َّالربيع ّة اجلهنيَ َُ ٧٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َ سربة, بن َّعن الربيع ْ َعن أبيه سربةَ ْ َ عوسجة, قالبن َ ْ َ: 
َ عن متعة النِّساء عام خيربهنى رسول اهللا  ُْ َ ِ)١(. 

 ّأخربنا أبو القاسم الواسطي, أنا أبو بكر اخلطيب,
َّح وأخربناه أبو الفتح حممد ّ أيب بكر الكشميهنيبن َّ عبد الرمحنبن ُ َ َ ِ ْ  بن أمحد حممود, وأبو )٢(ُ

ّ أيب أمحد السوسقاين, وأبو القاسم حييىبن َّحممد َ َ ْ حممد األرسابندي املراوزة بمرو, قالوابن َّ حممدبن َّْ َ َ ْ ََّ ِ َ ّ َْ أبنا : َ
  أيب احلسني العارف,بن  أمحدبن َّأبو الفضل حممد

ّ عبد اهللا السنجي, أنا أبو عيل نرص اهللابن َّ حممدبن َّح وأخربنا أبو طاهر حممد ّ  عثامن بن محد أبن ِّْ
ّاخلشنامي َ ْ ّأنا أبو بكر احلريي, أنا أبو العباس األصم, نا بحر: ْيسابور, قالوابن ُ َّْ ّ  سابق, نا ابن بن  نرصبن ِ

َوهب, أخربين ابن ل ْ َّهيعة أن الربيعـَ َّ َ ْ َّ سربة اجلهني حدثه, قالبن ِ ّ ُ َ ْ ََ)٣(: 
َّ وأراد اخلروج إىل الشام –ُغزا عمر َّلـام  َه, فلام أردنا أن ندلج, ُ خرجت مع–َ ِ ْ ُ َّ

َتطريت أن أدلج بالدبران َ َّْ ِ ُ ُ ْ َنظرت, فإذا القمر يف الدبران: ويف حديث اخلطيب − )٤(َّ َّ ُ ُ − 
ُفأردت أن أذكر ذلك لعمر, فعرفت أنه يكره ذكر النُّجوم, فقلت له ُ ُُ َّ ْيا أبا حفص, : َ َ

َانظر إىل القمر, ما أحسن استواءه الليلة  ْ ُ ََّ َ فإذا هو يف الدبران, قالفنظر,! َ ُقد عرفت : َّ
ُما تريد يا ُ سربة; تقولبن ُ َ َ ْ ٍإن القمر بالدبران, واهللا ما نخرج لشمس وال لقمر, : َ ُ َ َّ َ َّ

َّولكن نخرج باهللا الواحد القهار ُ َْ. 
ُكذا كان هذا احلديث يف أصل احلريي, وليس يستقيم عندي : َزاد اخلطيب ّْ ِ َ

َّسامع الربيع َ سرببن ُ ْ َ اخلطاب, ولعل الربيع رواه عن أبيه, عن عمربن ة من عمرَ َّ َّ َّ .
 .فاهللا أعلم

ّ إبراهيم, نا عبد العزيز الكتاين,بن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َّ َ 

                                           
َّالطيوريات. (َّيف حجة الوداع: وقيل  )١( باب نكاح : صحيح مسلم. ( الفتحعام: وقيل). ٣٧١/ُّ

 ).]٣٤٢٨[ ٥٩٠/ُاملتعة
ُّكذا الصواب اسام وضبطا بالنقل عن معجم الشيوخ   )٢( َّ ً ً بن  َّأبو الفتح حممد): س, م(ويف . ٢/٩٥٦َّ

ّبن عبد الرمحن الكشميهتي بن أيب بكر َّعبد الرمحن  .حتريف. َّ
َّ, وكنز العامل ٨/٣٠٣خمترص ابن منظور   )٣(  .٥/٣٠٨, وهتذيب بدران ٢٧٦ – ١٠/٢٧٥ُ
َأن نذبح, تطريت أن أذبح بالدبران): س, م(ويف ). د, د م(  )٤( َّ ُ ْ َوالدبران. تصحيف. َّ  .منزل للقمر: َّ

 نكاح عن هنيه [
 ]ُاملتعة

خروجه مع عمر [
ًإىل الشام غازيا َّ[ 



٧٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َح وقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ َّ احلسن الغساين, عن عبد العزيز الكتاين, أنا أبو حممدبن ُ َّّ َّّ َ بن أيب  َ
ْنرص, أنا أبو امليمون َ أمحد, نا أبو النرض, نا سربةبن راشد, نا يزيد )١(]بن[ َ ْ َ ْ َّ عبد العزيز, حدثني أيب, بن َّ

 :)٢(عن أبيه, قال
َّ عبد العزيز, حني وقع الطاعون يف عسكره بن ُقلت لعمر  –ٌ وهو خليفة –َ
ٍ عبد العزيز, ثم هلك مزاحم مواله, ثم عبد امللك ابنه يف ليالبن ُفهلك أخوه سهل َّ ٌ ُ َُّ ِ 

ٌقالئل, وعنده ناس من صحابته َ يا أمري املؤمنني –ُما رأيت : َ َ مثل مصيبتك–َ ُ ما ! َ
ُأصيب هبا رجل قط يف أيام متتابعة َّ َُّ َ ٌ ًما رأيت مثل أخيك أخا. ُ َ َ ًوال مثل موالك موىل! ُ َ َ !

َوال مثل ابنك ابنًا ٌفسكت ساعة, حتى قال يل رجل جالس معي عىل الوسادة! َ ٌ َّ ً َبئس : َ
َ قلتما ْ ُكيف قلت يا ربيع: َّثم قال. ُ َ ال والذي قىض : ُ فأعدت ذلك عليه, فقال?َ

َّعليهم باملوت, ما أحب أن ما كان من ذلك مل يكن ُّ ُ. 
ً حيويه إجازة, بن ّ عيل, أنا أبو عمربن  احلسنَّ, عن أيب حممد احلسنبن ُقرأت عىل أيب غالب أمحد َ ْ ُّ َ

َّ أيب أسامة, نا حممدبن نا حارث إبراهيم, بن  إسحاقبن أنا سليامن  :)٣( سعد, قالبن ُ
َّيف الطبقة الثانية من أهل املدينة الربيع َّ ّ سربة اجلهنيبن َّ ُ َ ْ أبيه, [رو عن . ََ

َّورو الزهري عن الربيع. ّالنَّبي  )٤(]عن ّ َ سربةبن ُّ ْ َ. 
َّأنبأنا أبو الغنائم احلافظ, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ, أنا أبو  ْ خريون, وأبو احلسني بن الفضلَّ َ

ّالصرييف, وأبو الغنائم  َْ ُ واللفظ له –َّ ْ زاد ابن خريون–أنا أبو أمحد :  قالوا–َّ أنا : − احلسن, قاال بن َّوحممد: َ
َّ عبدان, أنا حممدبن أمحد ْ  :)٥( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

َ سربةبن ربيع ْ ّ معبد اجلهنيبن َ ُ ََ َ ُرو عنه الزهري, والليث, وابناه. ُسمع أباه. ْ ْ َّّ ْ ُّ :
 . أيب عمروبن  عمر, وعمروبن عبد العزيز وعبد امللك, وعبد العزيز

ّ عبد اهللا الكروخي, أنا حممودبن أخربنا أبو الفتح عبد امللك ُ َّ حممد, وأبو نرص عبد بن  القاسمبن َ
                                           

ّزيادة يقتضيها النص )١(  .حتريف. أبو الوليد راشد): س, م(ويف . َّ
 . »ُّبترصف « ١/٦١٠َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
)٣(  ٥/٢٥٢َّالطبقات الكرب. 
 .َّزيادة من الطبقات )٤(
 .٣/٢٧٣َّالتاريخ الكبري  )٥(

بن  تعزيته لعمر[
 ]عبد العزيز

َّخربه يف الطبقات [
الكرب[ 

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

]أ/٣٢٩[



ّة اجلهنيْربَس بن َّالربيع َُ ٧٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 بن َّ عبد اهللا, أنا حممدبن َّ حممدبن َّا عبد اجلبارأن: َّ عبد الصمد, قالوابن َّ حممد, وأبو بكر أمحدبن العزيز
ّ سورة الرتمذيبن  عيسىبن َّ, أنا أبو عيسى حممد)١( حمبوببن أمحد ِْ ِ ْ َ  :, قالَِّ

َسربة ْ ُوهو ابن معبد اجلهني, ويقال: َ َ َ ّْ ُ َهو ابن عوسجة: َ َْ َ. 
َّ البنا, عن أيب احلسن حممدبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا ّ خملد, أنا أبو احلسن عيلبن دَّ حممبن َّ َ ْ  بن َ

َّ خزفة, أنا حممدبن َّحممد َ َ َّ خزفة, أنا حممدبن َ َ َ َ احلسني الزعفراين, نا ابن أيب خيثمة, قالبن َ َْ َ ّ ْ َّ)٢(: 
َسئل حييى ْ معني عن أحاديث عبد امللكبن ُ َ سربة, عن أبيه, عن بن َّ الربيعبن َِ ْ َ

ٌضعاف: ِّجده, فقال َ ِ. 
بن  )٣( إسحاق, أنا أمحدبن َّ حممدبن َّشافهني به أبو عبد اهللا األديب, أنا عبد الرمحنُيف نسخة ما 

 ًعبد اهللا إجازة,
ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا احلسني: ح قال َ  َّ حممد,بن ََ
 :)٤( أيب حاتم, قالبن َّأنا عبد الرمحن: قاال

َ سربةبن َّالربيع ْ ّ معبد اجلهنيبن َ ُ ََ َ َرو عن أبيه سربة. ْ ْ َ معبدبن َ ْ رو عنه . َ
َالزهري, وعامرة ُ َّ غزيةبن ُّّ ِ َ أيب حبيب, وعبد امللك, وعبد العزيز ابنا بن , ويزيد)٥(َ

َبن سربة, وعبد العزيز َّالربيع ْ  .ُسمعت أيب يقول ذلك.  عبد العزيزبن  عمربن َ
ّ الطيوري, أنا احلسنيبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسني بن  َّعفر, وحممد جبن ُّ

 َّ حممد,بن احلسن, وأمحد
ّح وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت, أنا احلسني, قالوا ْ  أمحد, أنا بن ّ بكر, أنا عيلبن أنا الوليد: َ

 :)٦(َّ أمحد, حدثني أيب, قالبن صالح
ٌ سربة اجلهني, حجازي, تابعي, ثقةبن َّالربيع ٌّ ّ ُ َ ْ ٌَّ َ. 

                                           
 .حتريف. حبوب): د(ويف ). س, م, د م( )١(
َّكتاب املجروحني البن حبان  )٢(  .٩/٨٣, وهتذيب الكامل ٢/١٣٣ِ
 .حتريف. محد): د(ويف ). س, م, د م( )٣(
 .٣/٤٦٢َّاجلرح والتعديل  )٤(
 .تصحيف. َّعزية: ويف األصول. ٣٤٨/َّالتهذيبَّكذا الصواب, وانظر ترمجته يف تقريب  )٥(
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٦( ْ ِ  .٩/٨٣هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١/٣٥٤ِّ

ِّويف الثقات [
ّللعجيل ْ ِ[ 

عني َتضعيف ابن م[
ألحاديث عبد امللك 

َبن سربة َّابن الربيع ْ َ[ 
 
 
 

خربه يف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 ]نسب أبيه[



٧٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ سعدونبن َّ حممدبن ُ سليامنبن َّالربيع َ 
ّأبو الزهر العليمي ْ َ ُ ْ َّ(*) 

ّحدث بدمشق عن عبد العزيز الكتاين َّ ََّ. 
ّكتب عنه عمر الدهستاين, وطاهر اخلشوعي ُْ ُ ّ ِ ِّ. 

ّفيام حدث به عن عبد العزيز ما أخربناه أبو احلسن عيل ُ ّ املسلم الفريض, وأبو القاسم بن َّ َ ََ َّ ُ
 سليامن, نا بن  أيب نرص, نا أبو بكر أمحدبن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن  العزيزنا عبد:  أمحد, قاالبن إسامعيل
َ عامر, نا صدقةبن هشام َ َ ِّ خالد, نا ابن جابر, نا أبو عبد ربه, قالبن َّ َ: 

َإنه مل يبق من :  يقولُسمعت رسول اهللا : ُ أيب سفيان يقولبن ُسمعت معاوية َّ
ٌالدنيا إال بالء وفتنة ٌ َّ ُّ)١(. 

 َّ عبد السالمبن بيعَّالر
ْأبو اجلهم   (**)ّدياألزَ

ٌمن أنفسهم, كان عىل حسبة دمشق, وكانت له هبا دار َْ َواحي باب كيسان, له بن ِ ْ َ
 .ٌذكر

َ عروة بن َّالربيع َابن عرعرة : ُ ويقال–ُْ َْ ّريشَ احل−َ ِ َ(***) 
َّذكره أبو احلسني الرازي يف تسمية كتاب أمراء دمشق يف والية يزيد ُ ّ  الوليد بن َّ

 .النَّاقص
                                           

ّالعدييس): م(ويف . ّالعديمي): س(ويف . بن سلامن َّالربيع: ; وفيه٨/٣٠٤خمترص ابن منظور  (*) ْ َُ. 
ًفأعدوا للبالء صربا )١(  ).٥/١٧٠ميزان االعتدال . (ُّ

 .٢/١٢٤تكملة املخترص  )(**
 .٢/١٢٤ تكملة املخترص (***)

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 

َإنه مل يبق: حديث[ َّ[ 
 
 
 
 
 
 

 ]خربه[
 
 
 

َّمن كتاب أمراء [ ُ
 ]دمشق



ّعمرو الكلبيبن  الربيع ْ َ ٧٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َّ الربيعبن  عمروبن َّالربيع
ّأبو القاسم الكلبي احلميص ثم الدمشقي َّ ْ ِّّ ّ ِ ْ َ(*) 

ّحدث عن أيب عيل ّ شعيب األنصاريبن َّ ْ َ ُ. 
ِ احلرمي املقرئبن  احلسنيبن َّرو عنه أبو بكر حممد ْ ُ ّ َ َ. 

 أيب نرص بن ّ عيلبن نا أبو سعيد عبد الكريم إبراهيم, أبن َّ حممد, نا نرصبن أخربنا أبو الفتح نرص اهللا
ّالقزويني  ْ ّ احلرميبن  احلسنيبن َّ أنا أبو بكر حممد–ُ قرأت عليه –َ َ َّ احلميص, نا أبو القاسم الربيع)١(َ  عمرو بن ّ

َّاحلميص قراءة عليه, نا أبو عيل حممد ّ َّ شعيب األنصاري, حدثني أمحدبن  هارونبن ًّ ّ ْ َ َّبن حممد التميم ُ ّي, نا عبد َّ
ّ القريش البيساين, نا آدم)٢( عمروبن  احلسنبن الوارث ّْ َ َ   أيب إياس, نا ابن أيب ذئب, عن نافع, بن ُ

َأقبل قوم من اليهود, فأتوا عليا : )٣( عمر, قالبن عن عبد اهللا ٌيا أبا : , فقالوا
َ, صف لنا ابن عمك احلسن ِّ ٌ حبيبي حممد ْمل يكن: ٌّ فقال عيل−  يعنون رسول اهللا –َ َّ
 بالطويل الذاهب, وال القصري َّ دد,َّ ِّاملرتَ َ َّكان فوق الربعة, أبيض اللون,  ُ َ َ ْ َمرشب َّ َ ْ ُ

َاحلمرة, جعدا ليس بالقطط َ ً ْ َ ْ ُ, يفرق شعرته إىل أذنيه)٤(ُ ُُ ُ َ ٌوكان حبيبي حممد . ُ َّ صلت َ ْ َ
َ, واضح اخلدين, أدعج العينني, مقرون احلاجبني, )٥(اجلبني َ َسبط األشفار, أقنى ََّ ْ َ

َاألنف, دقيق املرسبة ُ ْ َ َّ, براق الثنايا, كث اللحية, كأن عنُقه إبريق فضة, كأن )٦(َ َ َّ َّ َّ ََّ ُُ ُ ِّ َّ
ٍكان حلبيبي حممد . َّالذهب جيري يف تراقيه َّشعرات من لبته ِ َّ ٌَ َّ إىل رسته, كأهنن )٧(َ َّ َُّ

                                           
 .٥/٣٠, وهتذيب بدران ٣٠٥ – ٨/٣٠٤خمترص ابن منظور  (*)

َّكذا الصواب, وقد مر )١( ّبن احلرمي َّأبو بكر حممد: ويف األصول. َّ َ  .حتريف. ّبن احلسني احلميص َ
 .عمر حتريف): س, م(ويف ). د, د م( )٢(
 .٣٠٥ – ٨/٣٠٤, وخمترص ابن منظور ٢١٨ – ٦٣/٢١٦تاريخ ابن عساكر  )٣(
ُليس بالكثري اجلعودة: أي )٤( ُ. 
ُصلت اجلبيبن )٥( ْ  .واضحه: َ
ُسبط األشفار )٦( ْ ُمرتفع أعاله, وحمدودب وسطه, ومسبوغ طرفه:  وأقنى األنف.طويلها: َ ُ ٌ ْ ٌُ ٌ ُ ِ َ ْ ُ َواملرسبة. ُ ُ ْ َ :

َّالشعر وسط الصدر إىل البطن ََ َّ. 
َّاللبة )٧( َوضع القالدة من الصدر, واملنحرم: َّ َّْ َ. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 
 
 

 يف ّحديث عيل [
 ]صفته 

 ]ب/٣٢٩[



٧٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْقضيب مسك أسود ُ, مل يكن يف جسده وال  َ ٍُ َّصدره شعرات غريهن,ِْ َُ ُ ٌ ِبني كتفيه كدارة  َ ِْ َ َ
ُالسطر األعىل: القمر, مكتوب بالنُّور سطران ٌحممد : َّ اهللاُ, والسطر األسفلَّإالَال إله : َّ َّ

َ شثن الكف والقدمَّوكان حبيبي حممد . رسول اهللا َ ِّْ َ ُ, إذا مشى كأنه يتقلع من )١(َ َّ َّ
ْصخر َّ, وإذا انحدر كأنام ينح)٢(َ َدر من صَ َب, وإذا التفت التفت بجامع بدنه, وإذا َبُ َ ٍ

َقام غمر َ َعىل النَّاس, وإذا تكلم نصت َ النَّاس, وإذا قعد عال)٣(ََ َ َ َ  له النَّاس, وإذا )٤(َّ
َّ أرحم النَّاس; كان لليتيم كاألب الرحيم, وكان َّوكان حممد . خطب بكى النَّاس َ

ُ أشجع النَّاس قلبا, وأبذله كفاد َّوكان حمم. َّلألرملة كالزوج الكريم ً ُ, وأصبحه )٥(ََ َ
َّوجها, وأطيبه رحيا, وأكرمه حسبا, مل يكن مثله يف األولني واآلخرين ً َ ًَ ُكان لباسه . ً ُ

ْالعباء, وطعامه خبز الشعري, ووساده األدم, حشوه ليف النَّخل, رسيره أم غيالن  ُ َ َ ََ ُّ ُ َُ َ ِ َّ َ
َّمرمل بالرشيط ٌ َ ْ َّإحدامها تدعى السحاب, واألخر : ِ عاممتانَّحمد كان مل. )٦(ُ ُ

َ العقاب, وكان سيفه ذو الفقار, ودابته الغرباء, وناقته العضباء)٧(ُتدعى َ َّ ُ ُْ ْ َ َ َ َ , وبغلته )٨(َ
ُدلدل, ومحارته يعفور, وفرسه بحر, شاته بركة, قضيبه املمشوق, لواؤه احلمد,  ٌ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُُ ُ ْ

ُّإدامه اللبن, قدره الد ْ ِ َ ُ يعقل البعري, َّوكان حبيبي حممد . َ يا أهل الكتاب)٩(َّباءَّ ِ
ُويعلف ْ, وحيلب الشاة, ويرقع الثوب, وخيصف النَّعل)١٠(النَّاضح ِ َ ُ ُُ ِ َّ َ َّ ُ. 

                                           
ِّشثن الكف والقدم  )١( ُ ْ َ; يعني أهنام يميالن إىل الغلظ والقرصَ َِّ ِّوحيمد ذلك يف الرجال. َِ ُ ُ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب  )٢(  .حتريف. منحر: ويف األصول. َّ
 .تصحيف. عمد): س, م(ويف ). د, د م(  )٣(
َّنصب له الناس, أي: وقوله. نصب): س, م(ويف . )د, د م(  )٤( ُّجدوا يف االستامع إليه: َ َ. 
َّواهلاء هنا عائدة عىل جنس الناس. وأبذله كفا: كذا  )٥( ٌ. 
ْأم غيالن  )٦( َ ُشجر السمر: ّ َّمرمل بالرشيط, أي: وقوله. َّ ٌ َ ْ ًجعل الرشيط ظهرا له: ُ ُ َّ َ ِ ُ. 
 .بتدعى) د(َّأخلت   )٧(
ِّ األذن, ومل تكن كذلك, وإنام سميت كذلكمشقوقة: أي  )٨( ُ َّ ُ ُ. 
َّالدباء  )٩( ٌالقرع, واحدته دباءة, وكان من آنيتهم: ُّ َّ ُ ْ َ. 
ُالبعري أو احلامر أو الثور الذي يستقى عليه املاء: َّالناضح  )١٠( َّ. 



ْعون بن خارجةبن  الربيع َ ٧٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عونبن َّالربيع  (*) خارجةبن )١(َ
ْ عبيدبن  عبد اهللابن  عامربن  غانمبن ُابن حذافة َ ْ عويج بن ُ ِ بن عبد  غانم: ُ ويقال−َ

ْ عوفبن )٢(اهللا ْ عويج بن ُ عبيدبن َ ِ ّ عديبن −َ ِ ّ لؤي العدوي املرصيبن  كعببن َ ّ َ َّ ُ)٣(. 
َحدث عن سعيد ُ املسيب قولهبن َّ َِّ َ ُ)٤(. 
 . ربيعةبن رو عنه جعفر
 . يزيدبن ووفد عىل الوليد

َّكتب إيل أبو حممد محزة َّ َّثم حدثني أبو  احلسن, بن َّ حممدبن ّ عيل, وأبو الفضل أمحدبن َّ العباسبن َ َّ
ّأنا أبو بكر الباطرقاين, أنا أبو عبد اهللا: , قاال)٥( شجاع, أنا أبو الفضلبن َّبكر حممد ْ ِ َ منده,بن َ ْ َ 

َ منده, عن أبيه أيب عبد اهللا, نا أبو سعيدبن وأنبأين أبو عمرو: ح قال ْ ُ يونس, حدثني أبو عالثة بن َ َّ
َ عن جدي, حدثني ابن لَّ, حدثني أيب,)٦( خالدبن  عمروبن َّحممد َّ َهيعة, عن جعفرـِّ ْ  بن َّ عن الربيع ربيعة,بن ِ

 :عون, قال
ُ املسيب عن الرجل يكره عىل اليمني, فقالبن ُسألت سعيد ُ َِّّ َ َال حنْث عليه: ُ ِ. 

ْمل يتابع عمرو:  يونسبن قال لنا أبو سعيد َ  . خالد عىل هذا احلديثبن ُ
ّ حذافة العدوي,بن  خارجةبن )٨(ون عبن َّالربيع: )٧(وقال لنا أبو سعيد  وكان ُ

                                           
 .عوف): م(ويف ). د, د م, س(  )١(

 .٥/٣٠٩, وهتذيب بدران ٨/٣٠٦خمترص ابن منظور   (*)
 .ُعبيد اهللا): س, م(ويف ).  د مد,(  )٢(
ّالصواب بالنقل عن املخترص, ويقويه ذكر ابن يونس املرصي له يف تارخيه كام نقل ابن عساكر كذا   )٣( ِّ ُ ََّّ

ّاملرضي: ويف األصول. ُبعد َ  .تصحيف. ُ
ُيف الرجل يكره عىل اليمني كام سيأيت بعد  )٤( ُ َّ. 
 .»أبو الفضلابن شجاع, أنا  «: سقط قوله): س, م(يف   )٥(
بن  أبو بكر عالثة: ويف األصول. ١/٤٥٩َّكذا الصواب, وانظر ترمجته يف تاريخ ابن يونس   )٦(

 .حتريف. بن خلف بن عمرو حممد
 .ِمل أجد اخلرب يف تارخيه  )٧(
 .حتريف. عوف): د(ويف ). س, م, د م(  )٨(

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه

ِّسؤاله ابن املسيب [ َ ُ
ُعن الرجل يكره عىل  َّ

 ]اليمني
ابن  ه يف تاريخخرب[

 ]يونس



٨٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون
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 .بن ربيعة رو عنه جعفر.  يزيدبن َيف النَّفر الذين خرجوا ببيعة أهل مرص إىل الوليد

  عيسىبن َّ حممدبن َّالربيع
ّأبو الفضل الكندي الالذقي ّ(*) 

ّ شبيب الطرسويس, وإسامعيلبن َّحدث بدمشق وغريها عن أيب عثامن سعيد ُ َ َّ  بن َ
ْويس, وأيب سعيد برشُأيب أ ِ ْ ّ إبراهيم القريش, ويوسفبن َ َّ شعيب, وأيب الطاهر بن ُ ْ َ ُ

َّ عطاء املوقري املعروف باملقديس, وحممدبن َّ حممدبن موسى ّ ْ ََّ ُّ ّ يزيد السكوينبن َ ُ َّ. 
َّرو عنه أبو عبد الرمحن النَّسائي, وحممد ّ َ َّ املسيبن َّ َ ّب األرغياينُ َ ِ ْ , وأبو )١(َ

ّ أيب الدرداء الرصفنْديبن  إسحاقبن راهيمإسحاق إب َ َ َّ َ, وخيثمة)٢(َّ ْ  سليامن, وأبو بن َ
ِّالطيب عمر َّ املهلب, وأبو بكر أمحدبن َّ َ ّ عيسى البغدادي صاحب تاريخ بن َّ حممدبن ُ

َّاحلمصيني, وأبو العباس عبد اهللا ْ وهيببن  أمحدبن ِّ ّ عديس الدمشقي, وعبد بن َُ ِّ ْ ِ َ
 . ّ القايض احلميص سعيدبن َّالصمد

ّ الفرات أن النَّسائي قالبن  الفضلبن وذكر أبو الفضل جعفر َّ  .َال بأس به: )٣(ُ
ّ ميمون, أنا أبو احلسن الدارقطني, نا بن َّ البنا, أنا أبو الغنائمبن  احلسنبن أخربنا أبو غالب أمحد َ َْ ُ َّ ْ

ّ وهيب الدمشقي, نا ابن  أمحدبن َّأبو العباس عبد اهللا ِّ ْ ّ حممد الالذقي, نا موسىبن َّلربيعَُ بن  َّ حممدبن ََّّ
ِعطاء, نا املنكدر َ ْ  :قال رسول اهللا :  مالك, قالبن عن أنسَّ حممد, عن أبيه, بن ُ

َإذا أراد اهللا بأهل بيت خريا, فقههم يف الدين, ووقر صغريهم كبريهم,  ُ ًَ َّ َِّّ
                                           

, وتقريب ١/٥٩٥ َّ, وهتذيب التهذيب٧/٥٢٢, ولسان امليزان ٨/٣٠٦خمترص ابن منظور   (*)
 .٣٠٩ – ٥/٣٠٨, وهتذيب بدران ١٤٧/َّالتهذيب

ٌوهذه النسبة إىل أرغيان, وهي اسم لناحية من نواحي . حتريف. ّاألرغيناين): س, م(ويف ). د, د م(  )١( َْ ِ َ ِّ
ٌنيسابور, هبا عدة من القر َّ  ).١/٤٣ُّاللباب . (َْ

ّابن أيب الدرد الرصرصي): س, م(ويف . ٢/٢٣٩ُّ, وانظر ترمجته يف اللباب )د, د م(  )٢( َ َّْ  .حتريف. ّ
 .١/٥٩٥َّهتذيب التهذيب   )٣(

إذا أراد : حديث[
]اهللا

ذكر من رو عنهم, [
 ]ورووا عنه



ّمسعود بن جواس العبديبن  الربيع ْ َ َّ َ ٨١
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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َورزقهم الرفق ْ َيف معيشتهم, والقصد يف نفقاهتم, و )١(ِّ ْ َ َبرصهم عيوهبم, فيتوبوا منهاَ َّ .
ًوإذا أراد اهللا هبم غري ذلك, تركهم مهال َ َ َ. 

ّقال الدارقطني َْ ُ ِغريب من حديث ابن املنْكدر: َّ َ ُ ِعن أنس; تفرد به ابنه املنْكدر  )٢(ٌ َ ُ َّ
 . عطاءبن َّ حممدبن ُعنه, ومل يروه عنه غري موسى
َّ حممد, أنا أبو احلسن بن َّ أمحد, أنا متامبن د العزيز محزة, نا عببن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم

َخيثمة َ ْ َّ سليامن من لفظه, حدثني الربيعبن َ َّ حممد الالذقي بالالذقية, نا إسامعيلبن َّ َّ َّّ ْ أيب أويس, نا عبد بن َّ َ ُ
َّ حممد الدراوردي, عن حممدبن العزيز ْ َّّ َ ْ أيب محيد, عن موسىبن َّ َ ْ وردان, قالبن ُ ُعت أبا هريرة يقولسم: َ ُ :

 : يقولُسمعت رسول اهللا 
ٌإن يف اجلنَّة لعمدا من ياقوت, عليها غرف من زبرجد, هلا أبواب مفتحة,  َ ََّّ ًُ ْ َ ٌُ َ َ ٍُ ٍَ ٌ ُ َ

ُّتيضء كام ييضء الكوكب الدري ُ ُِّ ُ ُُّ ُّاملتحابون : َيا رسول اهللا, من ساكنُها ? قال: قلنا. ُ َ ُ
َّيف اهللا, عز وجل َّ)٣(. 

َّخط أيب حممد عبد اهللاُقرأت ب ّ أيب عجائز األزدي, نا أبو إسحاق إبراهيمبن ّ عيلبن ِّ َ بن أيب   إسحاقبن َ
َّالدرداء بصور, نا أبو الفضل الربيع ُْ ّ حممد الالذقي بدمشق, نا سعيدبن َّ ّ شبيب أبو عثامن الطرسويسبن ََّّ ُ َ َّ َ 

 .ٍبحديث ذكره

ّ جواس العبديبن  مسعودبن َّالربيع َّ َ(*) 
َمن وجوه أهل خراسان, أوفده قتيبة ْ َ ُ ُ مسلم الباهيل أمري خراسان عىل بن ُ ّ ِ ْ ُ

َ عبد امللك ومصعببن سليامن َ ْ ُ املثنَّى العبدي; ليسأاله إقراره عىل خراسان, بن ُ ُ ُ ََّ ُ
َفكتب سليامن بإقراره عىل عمله, ثم ويل بعد ذلك يزيد َِّ َّ املهلببن َ َ ُ. 

                                           
ْالرزق): س, م(ويف ). د, د م( )١( ِّويقوي ما يف . حتريف. ِّ , ٨/٣٠٦خمترص ابن منظور ): د, د م(ُ

 .١/٣٣٥َّ, وفيض القدير رشح اجلامع الصغري ١/٦٢َّواجلامع الصغري 
َحممدا; فهو املنك: أراد )٢( ْ ُ ً ِبن املنكدر َّبن حممد ِدرَّ َ ْ  ).٤٧٩/َّتقريب التهذيب. (ُ
َواملتباذلون يف اهللا, واملتالقون يف اهللا: ومتامه )٣( َُ  ).١٠/٢٧٨َّجممع الزوائد . (ُِ

َّحواس, باحلاء: ; وفيه كام يف األصول ما خال د م٢/١٢٥تكملة املخترص  (*) َّوالراجح عندي . َ
َّجواس, باجليم كام أثبت بالن ُّ َّ َّقل عن د م; فإن العرب سمت به, ومل تسم بحواسَ ِّ َ َُّ كتب : فانظر. َّ

 .جوس وحوس: َّالتاج: األنساب, وكذا

َّإن يف : حديث[
 ]َّاجلنة

 ]أ/٣٣٠[

 ]خربه[
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َّذكر ذلك كله عبد اهللا َ سعد القطر ُبيل فيام قرأته بخطه, وحكاه عن عوانةبن ُ َُّ ِّ ْ ُّ بن  َ
َاحلكم َ. 

َ مطربن َّالربيع ّ ثلج التميميبن َ َّ)*( 
ّشاعر, أدرك حياة النَّبي  ٌ وشهد فتح دمشق وبيسان وطربية والقادسية ,َّ َّ ْ ََ َ َ
 .ًبالعراق, وقال يف ذلك أشعارا
ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أبو بن و احلسني أمحد, أنا أببن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ ُ ُّ َّ

ّ سيف, نا الرسيبن بكر ْ حييى, حدثنا شعيببن َّ َ ُ  : عمر, قالبن  إبراهيم, نا سيفبن َّ

ُوقال يف ذلك الربيع ْ ثلج التميمي يف بيسانبن َّ َ ُّ  ]َّمن الطويل[ :)١(َّ
ُقلــت لبيــسان األوىل َ ْ َ ِيف حــصوهنم)٢(ُ ُ ْباطلـه ِبـالقول َاملكـذوب ُنفـعيْوهل ُ ُ ِ 

ُأبيــسان ْ ْختطــرْإن َ ِ ْ ْقبائلـــه ِحتتويـــك ٌيـــوم ِلـــكْيكـــن ُرماحنــاِعليــكَ ُ 
ُفبيسان ْ ًمهـال َ ْ َتلجـي واسـمحيالَ ْ ِّ َ ـــصلح )٣(َ ِب ْ ـــاج ُ ٍدم ُهتـــاب ال ِ ـــه ُ ْغوائل ُ 

ِفـــدونك ِمنَّتـــكمـــا َ ْ ِنفـــسكَ ــادك َّإنـــامُ ِأف ــنهمَ ــاقص ْم ــرأي ُن ــه َّال ْمائل ُ 
َأبـــوا َّفلـــام ْعىل القوم يف احلرب الذي ال نحاولـه ْتـــواترتَالقتـــالَّإالَ ُ ِ ُ ِ ِ 
ْعظيم الباليا كاسف الشمس فاصـله ُشـــقاؤهًطـــويالًيومـــاْهلـــم أقمنـــا ُ ِ َّ َ ِ َ 
ـــا ـــشهد وم ـــاٌم ـــرةُشـــهدناهكنَّ ًم ِالدهرمن َّ ْفواضـله َّخـص قـومي َّإال َّ ُ 
َأقاســـتقالونا َّفلـــام ْرساهتـــمْلنـــاَ ُ ُّرساة الضحى ََ َ ْإذ َ ْبـاخلط باسـله َسـال ِ ُ ِ ِّ 

                                           
, وتكملة ٣١٠ – ٥/٣٠٩بن بلخ, وهتذيب بدران  بن مطرف َّالربيع: ; وفيها٢/٤٢٥اإلصابة  (*)

 .١٢٧ – ٢/١٢٥املخترص 
األخر اآلتية وكذا املقطوعات . ٢/١٢٥, وتكملة املخترص ٥/٣٠٩هتذيب بدران : األبيات يف )١(

َّوقد وقع الكثري من التصحيف والتحريف يف هذه املقطوعات يف س, م, فآثرنا . ُبعد ً دفعا –َّ
ُ أن نرضب صفحا عن ذكرها, جمتزئني بام يف –لإلطالة   ).د, د م(ً

ٌويف البيت بعد ثرم يف قوله. باألوىل) د(َّأخلت  )٢( ْ َ ُفعل: ُقلت: ُ ْ ّالعروض للربعي: فانظر. َ ََّ َ/١٠. 
ًتلفظ ألف الوصل هنا رضورة )٣( ُُ ْ. 

ّشاعرصحايب, [
 ]شهد الفتوح

ومن شعره يف [
ْبيسان َ[ 



٨٣ جْلَبن ث مطربن  الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َوقال الربيع يف يوم طربية ََّ َُ  ]َّمن الطويل[ :َّ
ـــوي ـــالثغر نحت ـــون ب ـــا حلالل ِوإن ْ َّ َ َّ َ َ َّهر كمن ولسناَّ ِالرعب من )١(َاحلروب َ ْ ُّ 

ــا َرأوا ــامًعارض ًفخ ْ ــرةَ ِبعق ْ ــمُ ْداره ِ ُنغــامس ِ ِ َ ِوالــرضبِةباألســنَّ فــيهمُ ْ َّ)٢( 
ــا َتراوحه َ ــان َ ــنُالفتي ــلم ِّك ــةُ ٍتلع َ ْ ِبجــرد َ ْ ــادُ ِاجلي َ ــة ِ ِوالعزيزي ِالــشهب َّ ْ ُّ)٣( 
ـــاهم ُمنعن ـــاءُ ـــريةَم ـــدماِالبح َسام بع ْمجعهمَ ُ ِالرهـب مـنفاسـتوهلوه ُ ْ َّ 

 ])٥ – ٣(ومن الكامل ) ٢ – ١(َّمن الطويل [ : ثلجبن َّوقال الربيع
ــوال ــشمس ُق ــوعواجل ٍل ــي ِم ــا الت ْأناخت  هب ِبمـرج َ ْ ِالـروم َ ْنكـريي َكيـف ُّ ِ َ 
َاألوىل ُفــنحن ْجبنــا ُ ُإلــيهم َالــبالد ُ ــن  ُ ــرشق م ِال ْ ــاهلم ال َّ ْنغت ُ ــأمريي ُ  )٤(ب

 

ــى ــا َّحت ْغمرن َ ــرج َ َامل ْ ــن َ ــتالهم م ُق ـــروم  ُ ُوال ـــن ُّ ـــتالهم ع ُق ـــري يف ُ ِالع ْ ِ 
ــا ــت م ــل ِزال ــراب ُاخلي ُالع َ ــشلهم ِ ْت ُ ُّ ُ ْلعمـــري َشـــال  َ َ ـــيس َ ـــذير َل ِبالتع َّ)٥( 

ْهبــم بلغنــا َّحتــى ٌ ومحــص− ِ ْ ـــصا  −ٌغايــة  ِ ًمح ْ ـــاتوا ِ ـــدها فب ـــدور يف عن ِال ْ ُّ 
َ مطربن َّوقال الربيع َّ ثلج يف اقتفاء الكتائب بعد اهلزيمة يوم القادسيةبن َ َ: 

]َّمن الطويل[  
ْومثل ابن عمرو عاصم حني أطبقـت َ َْ َ َ ٍ ِ  )٦(َوأصـلداأمـسى َنـريان هلاَأتاح ُ

                                           
َهر احلروب )١( َّ ِكرهها: َ َ. 
ّاجليش العظيم اجلرار, يعرض للعدو: العارض الفخم )٢( ُ ِ َّ َّوعقرة الدار. َ َ ْ ُوسطه: ُ ُونغامس فيهم, أي. ُ ُ :

ُندخل فيهم مقاتلني ببسالة ُ. 
َتراوحها الفتيان )٣( ْوالتل. تعاقبها: َ ُوجواد أجرد. َما ارتفع من األرض, وما اهنبط منها: َعةَّ ُقصري : ٌ

ٌالشعر رقيقه, وكذا السباق, واجلمع جرد ُ ُ َّ ُْ َّ ُ ْوالعزيزية الشهب. َّ ْوالشهب: كذا عىل القلب, واألصل: َُّّ ُّ 
ُالعزيزية, والشهب  ْ َّ ً وسكنت اهلاء هنا رضورة –َُّ ُ ُِ ُمفرده شهباء, والشهباء من الكت: −ِّ العظيمة : ائبَّ

 .َّالقوية: َّوالعزيزية. ِّالكثرية السالح
ًال نقتل أمراءهم غيلة من حيث ال يدرون, وإنام نقتلهم مواجهة: ال نغتاهلم بأمريي, أي: قوله )٤( َ ُ ًُ ََّ َ ُْ ِ ُ 

ًوعيانا  .واإلشارة هنا إىل شجاعة العرب يف املعارك. ِ
َّشال ليس بالتعذير, أي: قوله )٥(  .اًشال شديد: َ
َّولعل الكالم هنا مبني عىل حمذوف, والتقدير. كذا أتاح هلا نريان أمسى وأصلدا )٦( ٌّ َ أتاح هلا نريان الذي : َّ

ُأمسى يرضمها ويصلدها, أي ِ ْ ُ ُُ ِ َّيقوهيا بعد اإلرضام, فحذف ما حذف, وغري ما غري: ْ َّ ِّ  .واهللا أعلم. ُ

ويف اقتفاء الكتائب [
 ]َّيف القادسية

َّويف طربية[ َ َ[ 

 ]ُّويف هزيمة الروم[



٨٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 

ُّوالظــل ِاألضــياف أيب ُومثــل ٌســامد ِّ ــشية  ِ َع ــد َّ َّش ــزان َ ُاهلرم ُ ْ ــردا ُ َّفع َ)١( 
َوشــاهدنا ُحنْظلــة ُامليمــون َ ََ َأراح  الــذي َ َأهـودا ِالفـوارس ِهنـر عىل َ ْ َ)٢( 

ِّاملـر ُمنـادي وناد َاحلـــامد َّبـــأن  ٍمالـك بـن ُسـعد ُ َ َّوغـــردا ٍمتـــيم يف ُ َ 
ْوفزنـــ ًقـــصارة ُوكنَّـــا ٍبـــأفراس اُ َ َ  )٣(وأســعدا ِســوانا َّممــن هبــا َّأحــق  ُ

 (*)ّأبو توبة احللبي  نافعبن َّالربيع
ُسكن طرسوس َ َ َ. 

ْمحيد, بن اهليثم بدمشق سمع قد وكان َ  بن وحييى ُاملهاجر, بن َّوحممد َّسالم, بن ُومعاوية ُ

َومسلمة حييى, بن حييى بن وهشام محزة, ْ ّالرحبي, ربيعة بن زيدوي ّعيل, بن ََ  سليامن بن ّوعيل ََّ

ّالكيساين, َ ْ ِمسلم بن َوعطاء َ ْ َّاخلفاف ّاحللبي ُ َّعياش, بن وإسامعيل ,)٤(َ  عمرو بن اهللا ُوعبيد َ

                                           
ٌيافة, وهو كنية خاصة إلبراهيم اخلليل ِّهو صاحب املنزل الذي تكون فيه الض: أبو األضياف )١( ٌَّ ُ 

َّاملرصع. (َّالشتهاره بكثرة الضيف َ َّواستعري هنا ملخصوص, أراده الربيع, إال أننا مل نستطع ). ٤٨/ُ َُّ َّ َ
ٌوالظل سامد, أي. الوقوف عليه ُّ ٌعال مرتفع: ِّ ُ َّوعرد. ٍ ًهرب مرسعا: َ ِ ْ ُ. 

ٍجبال رمل : َالفوارس: َّه يف كتب البلدان, وإنام الذي فيهاومل أقف عىل ذكر ل. كذا هنر الفوارس )٢(
ْبالدهناء ُكذا, والراجح أنه فرس حنظلة: وأهودا). ٤/٢٧٩الفوارس : معجم البلدان. (َّ َُّ َّ. 

ِّمنادي املر, أي: قوله )٣( ّبن مر بني متيم ُمنادي: ُُ ِّبن أد ُ . بن مالك املذكور بن طابخة, وهو سعد ُ
َواحلامد َّاية, وأراد هنا النرص يف القادسيةالغ: ُ َّرفع صوته طربا بالنرص: َّوغرد. َّ َّكنا : وقوله. ً ُ

ًقصارة, أي َ ٌقلييل العدد, مأخوذ من قصارة األرض, وهي طائفة قصرية منها: ُ ٌ َُ. 
, ٤٧١ – ٣/٤٧٠َّ, واجلرح والتعديل ١/٢٧٢ُ, والكنى واألسامء ٣/٢٧٩َّالتاريخ الكبري  (*)

َّن حبان ِّوالثقات الب َّ, والتعديل والتجريح ٢/٨٠ و١/١٣٥َّ, وذكر أسامء التابعني ٨/٢٣٩ِ َّ
َّ, وبغية الطلب ٢/٥٩٤ّللباجي  , وهتذيب ٨/٣٠٧, وخمترص ابن منظور ٣٦٠٥ – ٨/٣٦٠٣ُ

ّ, والكاشف للذهبي ٤٧٣ – ٢/٤٧٢َّ, وتذكرة احلفاظ ١٠٦ – ٩/١٠٣الكامل  , وسري ١/٣٩٢َّ
 ١/٥٩٥َّ, وهتذيب التهذيب ٨٤ – ١٤/٨٣, والوايف بالوفيات ٦٥٥ – ١٠/٦٥٣ُّأعالم النبالء 

 . ٣١١ – ٥/٣١٠, وهتذيب بدران ١٤٧/َّ, وتقريب التهذيب٥٩٦ –
 .تصحيف. َّاحلفاف, باحلاء): س, م(ويف . ٣٣١/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب). د, د م( )٤(

 ]مسكنه[
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٨٥ ّ احللبي أبو توبةبن نافع الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّالرقي, ْورشيك َِّّ ِ ْظهري, بن َواحلكم ُالفرات, بن َّوحممد اهللا, عبد بن َ َ  األحوص, وأبا وسفيان, ُ

َعليلة بدر بن َّوالربيع َراش,ِخ بن وشهاب يونس, بن وعيسى َْ ُ. 
ّرو عنه أبو حاتم الرازي, وعبد اهللا ّ عبد الرمحن الدارمي, وإبراهيمبن َّ  بن ََّّ

ّ أيب مسلم الطرسويس, وأمحدبن ّسعيد اجلوهري, وعبد اهللا ُ َ ْ َُّ ّ خليد احللبي, وأبو بن ِ ََ َْ ُ
ْالليث يزيد َّ جهور الطرسويس, وأبو بكر حممدبن َّ ُ َّ َّ َ ْ  األشعث, بن َّ عبد الرمحنبن َ

ْبن زيد ّوعيل َّ الفرائيض, وأبو األحوص حممد)١(َ َّ َ اهليثم قايض عكربابن َ ْ  بن , وزهري)٢(ُ
ْبن قمري َّحممد َ ُ. 

ْأنبأنا أبو عيل احلداد املقرئ, ثم حدثني أبو مسعود األصبهاين عنه, أنا نعيم احلافظ, نا سليامن َ ُ َّ َّّ َّّ ْ  بن ُ
ْ خليدبن محد, أنا أ)٣(أمحد َ َّ احللبي, نا أبو توبة الربيع)٤(ُ ْ محيد, عن زيدبن  نافع, نا اهليثمبن ّ َ  واقد, عن بن ُ

َّ مرة, بن َ موسى, عن كثريبن سليامن  ,َّ الصامتبن ُنا عبادةُ
ُّما يف األرض من نفس متوت, وهلا عند اهللا خري, حتب أن  : قالَّأن رسول اهللا  ٌ ُ

ً الشهيد, فإنه حيب أن يرجع, فيقتل مرة أخرَّإال −ُّلدنيا  وهلا ا− )٥(ترجع إليهم َ َّ ََّ َ ْ ُ َ ُّ ُ َّ)٦(. 
ً األكفاين قراءة, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد  بن  احلسنبن  أمحد, أنا أبو القاسم عمربن ّ

ً درستويه قراءة عليه يف سنة تسعبن  احلسنبن َّحممد َِ ْ َ ُْ َيثمةَ وأربعمئة, أنا أبو احلسن خ)٧(ُ  سليامن بن ْ
ّالقريش األطرابليس ُّ ُ ْ َّ فيل, نا أبو توبة, نا حممدبن , أنا أبو احلسن)٨(َُ ْ ّ الفرات اجلرميبن ِ ْ َ ُسمعت : , قال)٩(ُ

 :قال رسول اهللا : قالّعن عيل, ُأبا إسحاق يذكر عن احلارث, 
                                           

 .حتريف. يزيد): , مس(ويف . ١١/٤٢٥تاريخ بغداد : وانظر ترمجته يف). د, د م( )١(
َعكربا )٢( ْ ْبليدة اسم :ُ ْدجيل, نواحي من َُ َ ُعرشة بغداد وبني بينها ُ َ َ  ).٤/١٤٢ عكربا :البلدان معجم( .فراسخ َ
ِّمسند الشاميني  )٣( َّ  .١/١٢٥, واملعجم األوسط ٢/٢١٤ُ
 .حتريف. خليل): س, م(يف  )٤(
ُّ, وأن هلا الدنياإليكم: ويف املعجم األوسط. ُّإىل أهل الدنيا: أي )٥( َّ. 
َّملا ير من فضل الشهادة: ومتامه يف املعجم األوسط )٦( َِ. 
 .سبع): س, م(ويف ). د, د م( )٧(
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٢٠٣/من حديث خيثمة )٨( َّ. 
انظر ترمجة ابن فيل يف تقريب . حتريف. ّاحلرمي... بن قبل  ): ...س, م(ويف ). د, د م( )٩(

ً, وكذا ترمجة اجلرمي يف التقريب أيضا١٧/َّتهذيبال َّ ّ ْ َ/٤٣٦. 

ما يف : حديث[
 ]...األرض 



٨٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُيا معرش املسلمني, احذروا البغي; فإنه ليس من عقوبة هي أحرض من ََّ َ ْ  عقوبة َ
َّبغي, وصلوا أرحامكم; فإنه ليس من ثواب هو أعجل من صلة رحم, وإياكم  ٍَ ِ َ ُ َُّ ِ ْ

َواليمني الفاجرة; فإهنا تدع الديار بالقع من أهلها ُ َِّ ََّ َّ, وإياكم وعقوق الوالدين; فإن )١(َ َ َّ
ِريح اجلنَّة توجد من مسرية ألف عام, وال جيد رحيها عاق, وال قاطع رحم, وال َ ُ ٌّ َ ُ ُ 

َّشيخ زان, وال جار إزاره خيالء, إنام الكربياء هللا  َ َ ٌَّ ُُ َّ عز وجل −ٌٍ . ِّ رب العاملني−َّ
ٌوالكذب كله إثم,  ُ َنفعت به مسلام, أو دفعت به عن دين اهللا  ماَّإالُُّ ًَ َّوإن يف اجلنَّة . ُِ

 إال الصور من الرجال والنِّساء, ي ,ًلسوقا ِّال يباع فيه وال يشرتَ ُ ُّ ُ ُ َ َُّ َتوافون عىل مقدار ْ َْ
ٍكل يوم من أيام الدنيا, يمر هبم أهل اجلنَّة, فمن اشتهى صورة, دخلت فيه من رجل  ْ ً ُِّ ُّ َّ ِّ

ُّأو امرأة, فكان هو تلك الصورة َ. 
َّ النريس, ثم حدثنا أبو الفضلبن أنبأنا أبو الغنائم َّ ّْ بن عبد  ُ احلسن, واملباركبن  نارص, أنا أمحدبن َّ

ّ النريس بن ّ عيلبن َّمدَّاجلبار, وحم ْ ُ واللفظ له –َّ ّوأبو احلسني األصبهاين, قاال :  زاد أمحد−أنا أمحد :  قالوا–َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − ْ  :)٢( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

ُّ نافع أبو توبة, سكن طرسوس, حلبي األصلبن ربيع ُ َ  بن سمع معاوية. َ
َّسالم, وعطاء ِ مسلمبن َ ْ ُ. 

ّأخربنا أبو بكر الشقاين َّ ْ محدون, قالبن  عبد اهللابن َّ منصور, أنا حممدبن , أنا أبو بكر أمحد)٣(َّ َ :
َّسمعت أبا حاتم مكي َِّ ْ عبدان, يقولبن ُ ِسمعت مسلم: َ ْ ُ  :)٤(َّ احلجاج يقولبن ُ

ُ مهاجر, ومعاويةبن َّسمع حممد. ّ نافع احللبيبن َّأبو توبة الربيع  .َّ سالمبن َُ
ّقرأت عىل أيب الفضل السالمي, عن جعفر َّ ْ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن ُ َِ  عبد اهللا, بن ّ

 :َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, قالبن أخربين أبو موسى
 . نافعبن َّأبو توبة الربيع
ّ السمرقندي, أنا أبو طاهربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ أيب الصقر,بن َّ  عمر, أنا بن  إبراهيمبن  أنا هبة اهللاَّ

                                           
 .خالية منهم: وبالقع من أهلها, أي). س, م(سقط من  »أهلها... َّوإياكم واليمني «: قوله )١(
 .٣/٢٧٩َّالتاريخ الكبري  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣(  .حتريف. ّقياينَّالش): س, م(ويف . ٢/٩٧٧ُّمعجم الشيوخ : وانظر). د, د م(َّ
ِالكنى واأللقاب ملسلم )٤( ْ ُ َ ُ/٩٣. 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

َيا معرش : حديث[
 ]املسلمني, احذروا

ُويف الكنى [
ِواأللقاب ملسلم ْ ُ[ 

 
ّوعند النسائي[ َّ[ 



٨٧  أبو توبة احللبيبن نافع الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ إسامعيل, أنا أبو برش الدواليب, قالبن  أمحدبن َّحممد َّ ْ ِ)١(: 
 . نافعبن َّأبو توبة الربيع

َّ البنا, قاالبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن ّ اآلبنويس, بن أنا أبو احلسني: َ ُ َ
ّعن أيب احلسن الدارقطني َْ ُ َّ. 

 أمحد, أنا أبو احلسن )٢(بن َّ حممدبن َّ البنا, عن أيب الفتح عبد الكريمبن ُوقرأت عىل أيب غالب
ّالدارقطني, قال َْ ُ َّ)٣(: 

َّ سالمبن يروي عن معاوية. ٌّ نافع, حلبيبن َّأبو توبة الربيع  بن رو عنه أمحد. َ
ّحنبل, وأبو داود السجستاين ْ ِِّ. 

ّأخربنا أبو جعفر اهلمذاين َ َّ يف كتابه, أنا أبو بكر الصفار, أنا أمحدَ ّ عيل األصبهاين, أنا احلاكم أبو بن َّ ّ
 :أمحد احلافظ, قال

ِ مهاجربن َّم, وحممدَّال سبن سمع معاوية. ّ نافع احللبيبن َّأبو توبة الربيع ُ .
ّ عبد الرمحن الدارمي, وأبو إسحاق إبراهيمبن رو عنه عبد اهللا  سعيد بن ََّّ

ِ املنْذربن  إدريسبن َّ, وأبو حاتم حممدّاجلوهري ُ. 
ّ املبارك, أنا أبو الفضل املقديسبن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب   نارصبن , أنا مسعود)٤(ُ

ْالسج َ سياوشبن  احلسنبن ّزي, أنا عبد امللكِّ ُ َ ّ حممد الكالباذي, قالبن , أنا أمحد)٥(ِ َ َّ: 
ُ سكن طرسوسّ نافع أبو توبة احللبي,بن َّالربيع َ َّ سالمبن سمع معاوية. َ َ .

َّ الصباح يف الطالقبن َّ حممدبن رو عنه احلسن َّ َّ. 
َّقرأت عىل أيب الفضل حممد ُ نارص, عن أيب الفضل التميمي, أنا عبيد اهللابن ُ ّ  سعيد, أنا أبو بن َّ

ْاحلسن اخلصيب ْ شعيبن  أمحدبن  عبد اهللا, أخربين أبو موسى عبد الكريمبن َِ َ ب, أخربين أيب, أنا ُ
 :)٦(ُسمعت أمحد يقول:  أشعث, قالبن سليامن

                                           
ّالكنى واألسامء للدواليب  )١( َّ ُ١/٢٧٢. 
 .بابن) د(َّأخلت  )٢(
ّاملؤتلف واملختلف للدارقطني  )٣( َْ ُ َّ٢٧٤ – ١/٢٧٣. 
 .حتريف ظاهر. ّالعويس أو العويس): س, م(ويف ). د, د م( )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن سري أعالم ا )٥( : ويف األصول. ٣/١٠٢٨َّ, وتذكرة احلفاظ ١٧/٩٥ُّلنبالء َّ

 .تصحيف. سياوس
 .١/٥٩٦َّ, وهتذيب التهذيب ٩/١٠٥هتذيب الكامل  )٦(

ُويف الكنى [
ّواألسامء للدواليب َّ[ 

 
 

ويف املؤتلف [
واملختلف 
ّللدارقطني َْ ُ َّ[ 

وعند احلاكم أيب [
 ]أمحد

 ]أ/٣٣١[

ّوعند الكالباذي[ َ[ 



٨٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ٌأبو توبة مل يكن به بأس, وكان جييئني
ّأنبأنا أبو الفضل البغدادي, وأبو القاسم األصبهاين, قاال ّ احلاممي, أنا أبو بنأنا أبو احلسن : ّ َّ َ

َّ عمر احلنبيل, أنا أبو بكر حممدبن إسحاق إبراهيم َّ َ َّ خلف, أنا أبو حفص حممدبن اهللا عبد بن ْ َ ّ عيل بن َ
 : هانئ, قالبن َّ حممدبن ّاجلوهري, أنا أمحد

ًسمعت أبا عبد اهللا يوما  َ ونعي إليه أبو توبة –ُ ِ َّ, ثم )١(َّ فرتحم عليه, وأثنى عليه–ُ
ُشهد به بعد, وقيل له َ ِ َإن الذي ذكر موت أيب توبة غلط, فقال: َ َِّ  يف َّإن: َّنعم, ثم قال: َ
ًبقاء أيب توبة مرسة َّ َ َ)٢(. 

 :)٣(وقال يف موضع آخر بغري هذا اإلسناد
ُ حنبل يسأل عن أيب توبة, قالبن ُسمعت أبا عبد اهللا أمحد ًما أعلم إال خريا: ُ َّ. 

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا أبو القاسم َ ً منده, أنا أبو عيل األصبهاين إجازة,بن ُ َّ ّ ْ َ 
ْ سلمة اهلمذاين, أنا أبو احلسن الفأفاء,بن وأنا احلسني:  قال]ح[ َ ّ َ َ ََ َ 

 :َّ طاهر فيام كتب إيل, نا األثرم, قال]أيب[ بن ّ, أنا عيل)٤( أيب حاتمبن َّأنا عبد الرمحن: قاال
ًال أعلم إال خريا: , وقال)٥( فأثنى عليه– وذكر أبا توبة –ُسمعت أبا عبد اهللا  َّ. 

َسئل أيب عنه, فقال: مقال ابن أيب حات ٌثقة, صدوق, حجة: ُ ٌ ٌَّ ُ َُ. 
ّ الطيوري, أنا عبد العزيزبن ّأنبأنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسني ُ ّ عيل األزجي, أنا عبد بن ُّ َ َ ّ

َّ محة, أنا أبو بكر حممدبن  أمحدبن  عمربن َّالرمحن َّ ِّ شيبة, حدثني جدي, قالبن  يعقوببن  أمحدبن َ َّ َ ْ َ)٦(: 
ِ مسلمبن الوليد ْ ُ نافع ثقتان صدوقانبن َّ, وأبو توبة الربيعُ ََ َ ِ. 

َّ السمرقندي, أنا أبو بكر حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّّ ْ  الفضل, بن َّ هبة اهللا, أنا أبو احلسني حممدبن َ
 :)٨(, قال)٧( جعفر, نا يعقوببن أنا عبد اهللا

                                           
 )س, م(سقط من  »وأثنى عليه«: قوله  )١(
 .َّبمرسة) د(َّأخلت   )٢(
 .١٠٦ – ٩/١٠٥هتذيب الكامل   )٣(
 .١٠٦ – ٩/١٠٥لكامل هتذيب ا: وانظر كذلك. ٤٧١ −٣/٤٧٠َّاجلرح والتعديل   )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن اجلرح والتعديل  )٥( َّ ْما حدثنا عقبة: ويف األصول. َّ ُ  .حتريف. َّ
 .٩/١٠٦هتذيب الكامل   )٦(
 .١/٢١٢ َّاملعرفة والتاريخ  )٧(
 .نا: ويف األصول. َّكذا الراجح  )٨(

]ليس به بأس[

 ]ثناء ابن حنبل عليه[

 ]َّويف اجلرح والتعديل[

]ثقته[



٨٩ حييىبن  الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .هَ نافع, وكان ال بأس ببن َّأبو توبة الربيع
 : سفيان, قالبن ونا يعقوب: قال

 .َسنة إحد وأربعني ومئتني مات أبو توبة

 (*) حييىبن َّالربيع
 .من أهل دمشق

َّحدث عن أيب عبد رب الوضوء عبد الرمحن َِّ  . نافعبن َّ
ِحدث عنه أبو مسهر ْ ُ َّ. 

ْ أيب الصقربن  أمحدبن َّ نارص, عن أيب طاهر حممدبن قرأنا عىل أيب الفضل ّ األنباري, أنا أبو )١(َّ
َّ الصواف, نا أبو بكر أمحدبن  عمربن  إبراهيمبن القاسم هبة اهللا َ الفرج, نا ]بن[ إسامعيل بن َّ حممدبن َّ َ
َّأبو برش حممد ْ ِ عبد الصمد, نا أبو مسهر عبد األعىلبن َّ حممدبن , نا يزيد)٢(َّ محادبن  أمحدبن ِ ْ ُ ِبن مسهر  َّ ْ ُ

َّالغساين, نا الربي ِّرب[َّ حييى, حدثني أبو عبد بن عَّّ  بن يونس َّ نافع أنه سمع بن َّ الوضوء عبد الرمحن]َ
َميرسة َ حلبسبن َْ  : يقول)٣(َْ

ُّثالثة حيبهم اهللا ُ ُّمن كان عفوه قريبا ممن أساء إليه, فذلك الذي تقوم به الدنيا, : ٌ َّ ً
َومن كره سوءا يأتيه إىل أحد أو صاحبه, فذلك قمن أن يستحي ًٌ ِ   اهللا منه, ومن كانَ

ْبمنزلة رفيعة يف الدنيا, فتواضع يل, فذلك يعرف عظمتي, وخياف مقتي َ ُ ُ ُّ. 
َ منده,بن عن أيب عبد اهللاّ طاهر املقديس, بن َّذكر أبو الفضل حممد ْ َ 

 . حييى من أهل دمشقبن ربيع َّأن

                                           
 .٥/٣١١, وهتذيب بدران ٨/٣٠٨خمترص ابن منظور  (*)

): د, د م(ويف . ٥/٣٣٠َّوانظر ترمجته يف شذرات الذهب ). س, م(َّبالنقل عن َّكذا الصواب  )١(
ِّالسقر, بالسني  .تصحيف. َّْ

ّالكنى واألسامء للدواليب  )٢( َّ  .٨/٣٠٨خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٢/١٢٩ُ
َّكذا الصواب بالنقل عن د, د م )٣( ب , وتقري٢٩١/وانظر ترمجته يف مشاهري علامء األمصار. َّ

 .تصحيف. حليس): س, م(ويف . ٥٤٣/َّالتهذيب

 ]من أهل دمشق[
َّذكر من حدث [

 ]َّعنهم, وحدثوا عنه

ويف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ

 ]وفاته[

ثالثة : حديث[
 ]...ُّبهم اهللا ُحي



٩٠ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 (*)ُ معاويةبن  يزيدبن َّالربيع
ْ حرببن ابن أيب سفيان صخر َّ أميةبن َ ُ 

ّ عبد مناف األمويبن بن عبد شمسا َ َ 

ّذكره أبو جعفر الطربي يف تارخيه. ِّألم ولد  .ُ معاويةبن يف تسمية ولد يزيد )١(َّ

َ كيسانبن َّ حممدبن  يونسبن َّالربيع ْ َ 
 (**)أبو الفضل صاحب املنصور

َّ حممد الصادقبن َّحدث عن املنصور, وجعفر َّ. 
ّ عامر التميميبن َّ الربيع, وعبد اهللابن  سهل, وابنه الفضلبن رو عنه موسى َّ. 

 .َّخرج إىل الشام لزيارة بيت املقدسَّ لـام وكان مع املنصور,
َّ, أنا أبو املرجى تغلب)٢(ّ عيل اخلطيببن عبد امللك, أنا أمحد بن َّأخربنا أبو منصور حممد َ  بن ُ

َّ اليامن الصويف, نا حممدبن دَّحمم ّ َُّ َّاس الوراق, أنا احلسنَّ العببن  إسامعيلبن َ  بن  عيسىبن  أمحدبن َ
 عبد بن َّ أيب شيخ, حدثني أيب, نا حجربن ّ منصور املنصوري, نا سليامنبن  هارونبن َّاحلكم, نا حممد

َّ الربيع, عن أبيه الربيع, عن أبن َّالرمحن, عن الفضل  ِّن أبيه, عن جده,عيب جعفر املنصور أمري املؤمنني, َّ
 : قال رسول اهللا: , قالَّعن ابن عباس

ِاليمني الفاجرة تعق ْ َ ُ ِالرح ُمُ  .)٣(مَّ
                                           

 .٢/١٢٧تكملة املخترص  (*)
ّتاريخ الطربي  )١( َّ٤/٣٨٤. 

َّالوزراء والكتاب  (**) َّ, وبغية الطلب ٤١٣ – ٨/٤١٢, وتاريخ بغداد )الفهارس(ُ ُ٨/٣٦٠٦ – 
, والوايف ٣١١ – ٨/٣٠٨, وخمترص ابن منظور ٢٩٩ – ٢/٢٩٢, ووفيات األعيان ٣٦١١
 .٣١٣ – ٥/٣١١, وهتذيب بدران ٢/٣٢٠َّ, وشذرات الذهب ٨٥ – ١٤/٨٤فيات بالو

 .٢٨٣ ٧/٢٨٢تاريخ بغداد  )٢(
َتقطع املعروف والصلة بني الناس, وجيوز أن حيمل املعنى عىل ظاهره: أي )٣( ُ ُ َّ ِّ  ).٣/٢٨٢ِّالنهاية . (ُ

ٌله ذكر يف تاريخ [
ّالطربي َ َّ[ 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 ]ب/٣٣١[

حديث اليمني [
 ]الفاجرة



٩١ بن كيسان  حممدبن بن يونس الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 بن  عبد اهللا, أنا أبو بكر أمحدبن َّ, نا وأبو النجم بدر)١( سعيدبن  احلسنبن ّأبو احلسن عيل أخربنا
ّ حممد احلنائيبن ُ عبيد اهللابن َّ, أنا أبو احلسن حممد)٢(ّعيل احلافظ ََّّ  بن  جعفربن دَّ حممبن , نا عبد اهللا)٣(ِ

َّشاذان البزاز, نا حممد َّ َّ عامر التميمي, نا الربيع احلاجب, نا أبو جعفر بن  احلسن, نا عبد اهللابن  سهلبن َ ّ َّ
ِّاملنصور, عن أبيه, عن جده, عن أبيه, عن جده  :, قال)٤(ِّ

َإذا جاء الشتاء, دخل البيت ليلة كان رسول اهللا  َّ اجلمعة, وإذا جاء الصيف, ِّ
َّ ليلة اجلمعة, وإذا لبس ثوبا جديدا, محد اهللا, وصىل ركعتني, وكسا خرج َ ًِ َ َاخللقً ِ َ. 

ّ املسلم الفريض, نا عبد العزيزبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ََ َّ َّ أمحد الصويف, حدبن ُ ّ َثني أبو عصمة ُّ ْ ِ

َّرغاين من لفظه ببغداد, نا أبو بكر حممدَف نرص البن نوح ِّ جعفر املفرسبن َّ حممدبن  الفضلبن ّْ َ ّالبلخي  ُ ْ َ
ْببلخ, نا ّ احلسن القطان البلخي, حدثني عيلبن ّأبو احلسن عيل َ َّ ّ ْ َ َّ َّ عبد اهللا املحتسب, حدثني بن َّ حممدبن َ َِ ْ ُ

َّ هارون الرشيد, حدثني حممدبن َّأمري املؤمنني حممد َّ أمحد القييس, حدثني موسىبن ََّّ ّ ْ  سهل, عن بن َ
 :)٥(نصور, قالَّالربيع حاجب امل

ُربيع, قلت يا: ِاستوت اخلالفة أليب جعفر املنصور, قال يلَّلـام  َلبيك يا أمري : ُ َ ْ َّ
ْ حممد من يأتيني به, قالبن  إىل جعفرْابعث: املؤمنني, قال َ ُتنحيت من بني يديه,: َّ ْ َّ 

َأي بلية يريد أن يفعل :ُوقلت َّ أمل : ل يلَّ وأومهته أن أفعل, ثم أتيته بعد ساعة, فقا?َّ
َ واهللا ألقتل?َّ حممد من يأتيني بهبن َ لك أن تبعث إىل جعفرْأقل ُ ْ ُْ, فلم أجد بدا من ُنَّهَ

ُذلك, فدخلت إليه, فقلت ًيا أبا عبد اهللا, أجب أمري املؤمنني, فقام معي مرسعا, : ُ ِ ْ ُ َ ْ
َّفلام دنونا إىل الباب, قام حيرك شفتيه, ثم دخل, فسلم, فلم يرد َّ َّ ِّ َُّ  عليه, ُ

                                           
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( ٍّبن أيب عيل  ن سعيد أبو احلسنب ّبن عيل بن احلسن ّوهو عيل). د, د م(َّ

َّالعطار املتوىف سنة  ُ  .حتريف. ابن سعد): س, م(ويف ). ٢/٧٠٨ُّمعجم الشيوخ . (ه٥٢٢َّ
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٨/٤١٣تاريخ بغداد  )٢( ُ٨/٣٦٠٦. 
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب, وكذا اإلكامل البن ماكوال  )٣(  أبو: ويف األصول. ٣/٥٩َّ

ً خاصة)س, م(ويف . احلسني ّاجلياين: َّ  .تصحيف. َّ
 .ِّعن أيب جده: ويف تاريخ بغداد. ِّعن أيب, عن جده: )س, م, د(ويف . َّ, وهو الراجح)د م(كذا يف  )٤(
َّ, والعدد القوية٣١٠ − ٨/٣٠٩خمترص ابن منظور  )٥(  − ٩١/٣١٥, وبحار األنوار ١٥٧ − ١٥٦/َُ

 .٣١٢ − ٥/٣١١دران , وهتذيب ب١٩٨ − ٩٢/١٩٦ و٣١٦

 إذا كان : خرب[
 ]... ِّالشتاء  جاء

َّالصادق خرب جعفر [
 ]مع املنصور



٩٢ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ فلم جيلسه, ثم رفع رأسه إليه, فقالووقف, ُْ ِ ْ َ, أنت ألبت علينا, وكثرت, )١(ُيا جعفر: ُ َ َْ َّ ْ َّ
َوغدرت ّوحدثني أيب, عن أبيه, عن جده, عن النَّبي. ْ ِّ َّ ٍينْصب لكل غادر : َّ أنه قال ِّ ُ َ ُ

َلواء, يعرف به يوم القيامة ٌُ ِّ أبيه, عن جده, َّحدثني أيب, عن: َّ حممدبن فقال جعفر. ُ
ْينادي مناد يوم القيامة من بطنَان العرش: َّأنه قال ِّعن النَّبي  ُ َُ ْأال فليقم من كان : )٢(ٍُ ُ َ ْ

َّأجره عىل اهللا, فال يقوم إال َّفام زال يقول, حتى سكن ما به, والن .  من عفا عن أخيهُ ُ
ْاجلس أبا عبد اهللا, ارتفع أبا عبد اهللا: له, فقال ٌ بمدهن, فيه غاليةَّثم دعا. ْ ٍ ُ ْ َّ, فعلقه )٣(ُ

َّبيده, والغالية تقطر من بني أنامل أمري املؤمنني املنصور, ثم قال ْانرصف أبا عبد اهللا : ُ
ُيا ربيع, أتبع أبا عبد اهللا جائزته: يف حفظ اهللا, وقال يل ْ َُ. 

ُفقال الربيع ُفخرجت إليه, فقلت: َّ َّأبا عبد اهللا, أنت تعلم حمبتي ل: ُ ُ نعم : قال, كَ
َربيع, أنت منَّا يا ّحدثني أيب, عن أبيه, عن جده, عن النَّبي. ُ ِّ َّ موىل القوم : , قال

ُيا أبا عبد اهللا, شهدت ما: ُقلت. َوأنت منَّا. منهم ْمل تشهد, وسمعت ما مل تسمع,  ْ ُ ْ
ٌدخلت, فرأيتك حترك شفتيك عند الدخول عليه بدعاء, فهو يشء وقد ُِّّ َُ َُ ُ تقوله, أو  َ

ِّتؤثره عن آبائك الطيبني? َُّ َ ُ ِ ْ َّال, بل حدثني أيب, عن أبيه, عن جده أن النَّبي: قال ُ َّ ِّ َّ  
َكان إذا حزنه َ ُأمر, دعا هبذا الدعاء, وكان يقال )٤(َ ُّ َإنه دعاء الفرج: ٌ َُ ُ َّ: 

ُاللهم, احرسني بعينك التي ال تنام, واكنُفني بركنك الذي ال يرام, وارمحن ُ ُ ْ َُّ َ َِ ْ ْْ ي َّ
َّبقدرتك عيل, ال أهلك, وأنت رجائي, فكم من نعمة أنعمت هبا عيل, قل ل َّ ََّ َْ َُ َِ ِ ْ  كُ

ْعندها شكري َّوكم من بلية ابتليتني, قل لك! ُ َّفيا من قل له عند نعمه ! هبا صربي َّ
ْشكري, فلم حترمني, ويا من قل عند بليته صربي, فلم ختذلني, ويا من رآين عىل  َُّ َّ ْ

َّني, أسألك أن تصيل عىل حممد ْيفضحاخلطايا, فلم  ِّ َعىل آل حممد, كام صليت وُ َّ َّ
                                           

َّوأبا مقحمة; فهو جعفر الصادق. يا أبا جعفر): س, م(ويف ). د, د م( )١( ُ. 
ُوسطه: ُبطنان العرش )٢( ُ. 
ُواملدهن. عطر معروف: الغالية )٣( ْ  .قارورته: ُ
 .حزبه: ويف خمترص ابن منظور. كذا )٤(



٩٣ بن كيسان بن حممد بن يونس الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّوباركت ورمحت عىل إبراهيم, إنك محيد جميد َ َ. 
ُاللهم, أعنِّي عىل ديني بدنيا, وعىل آخريت بتقو, واحفظني فيام غبت عنه,  ْ ِ َّ َّ

ُوال تكلني إىل نفيس فيام حرضت ُمن ال ترضه الذنوب, وال ينقص يا. ْ ُ ُُّ ُه املعروف, ُّ ُ
ْهب يل َما ال يرضك, واغفر يل ما ال ينقصك )١(َ ُ َ ُّ. 

ًاللهم, إين أسألك فرجا قريبا وصربا مجيال ً ًَّ ً ِّ َّ, وأسألك العافية من كل بلية, َّ ِّ َ
ِّوأسألك دوام عافيتك, وأسألك الغنى عن النَّاس, وأسألك السالمة من كل يشء,  َّ ََ

َوال حول وال قوة  َّ  .لعظيم باهللا اَّإالَ
ٍ حممد برقعةبن كتبته من جعفر: َّقال الربيع َ ْ ُ قال . , وها هو ذا يف جيبي)٢(َّ

ْوها هو ذا يف رقعة يف جيبي َّوكتبته من الربيع حاجب املنصور,:  سهلبن موسى ُ. 
ْ سهل, وها هو ذا يف رقعة يف جيبيبن كتبته عن موسى: ّ أمحد القييسبن َّحممدقال  ُ .

ْ أمحد, وها هو ذا يف رقعة يف جيبيبن َّ وكتبته عن حممد: هارونبن َّقال حممد قال . ُ
ِبن عبد اهللا املحتسب٣( َّ حممدبن ّعيل َ ْ  هارون, وها هو ذا يف بن )٣َّوكتبته عن حممد: ُ

ْرقعة يف جيبي ِ حممد املحتسب, وها هو ذا بن ّوكتبته عن عيل:  احلسنبن ّقال عيل. ُ َ ْ ُ َّ
ْيف رقعة يف جيبي ِّفرسُ الفضل املبن دَّقال حمم. ُ  بن ّوكتبته عن أيب احلسن عيل: َ

ّاحلسن البلخي, وها هو ْ ْذا يف رقعة يف جيبي َ وكتبته عن :  نرصبن قال نوحو. ُ
ْ الفضل املفرس البلخي, وها هو ذا يف رقعة يف جيبيبن َّحممد َُ ّ ِّْ َ : قال عبد العزيز. ُ

ْهو ذا يف رقعة يف جي نرص, وها بن وكتبته عن نوح وكتبته : قال الفقيه أبو احلسن. بيُ
وكتبته عن : ُقال املصنِّف. جيبيُرقعة يف  أمحد, وها هو ذا يف بن عن عبد العزيز

 .الفقيه أيب احلسن, وهاهو ذا يف جيبي

                                           
 .)يل(بـ): د(َّأخلت  )١(
 .برقعة: بـ) د(َّأخلت  )٢(
 ).د(ينهام سقط من  ما ب)٣−٣(

 ]أ/٣٣٢[



٩٤ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َوقد روي من وجه آخر بإسناد أمثل َ ُمن هذا عن الربيع, ومل يرفعه )١(ُ ْ َّ. 
َّ حممد احلافظ, نا أبو عبد اهللا حممدبن براهيم إبن  طاوس, نا سليامنبن َّأخربنا أبو حممد  بن َّ

ّ جعفر اجلرجاين إمالء, نا أبو عيل احلسنيبن إبراهيم ًّ َّ عيل, نا حممدبن ُ بن  ُ دينار, نا عبيد اهللابن َّ زكريابن ّ
َّ عائشة القريش, حدثني أيب, عن الربيع احلاجب, قالبن َّحممد َّ ّ ُ)٢(: 

َجئني به, فواهللا ألقتلنَّ: َّ حممد, فقالبن ر إىل جعفرُبعثني أمري املؤمنني املنصو ُ ْ , ُهَ
ُ حممد, فقلتبن ُفأتيت جعفر َأجب أمري املؤمنني, وأخربته بام تكلم به, فقال: َّ َّ َ ْقم, : ْ ُ

َّفليس عيل بأس, فجاء, فرأيته حيرك شفتيه, فلام دخل سلم, فقال له املنصور َّ ُِّ ُ ٌ ًمرحبا : َّ
َّمرحبا, إيل إيل,  َّ ٍحتى أجلسه إىل جنبه, ثم أقبل يسأله عن حاله وأمره, ثم دعا بطيب, ً ْ ُِ َّ َُّ َ َّ

ًفطيبه, وقىض له غري حاجة, وأخرج له من احلبس قوما من أهله, وأمر له بامل َ ُ َ ُفقلت . َّ
َيا أمري املؤمنني, حلفت لتقتلنَّه, ثم فعلت به ما فعلت: له َ ََّ َ َُ َْ ْ َّوحيك يا ربيع, إنه: قال! َ ُ َ َّ لـام َ

َدخل إيل, فرأيت وجهه, أخذتني له رقة, مل أقدر عىل غري ما رأيت, وقد رأيته ُْ ٌَّ ُحيرك  َّ ِّ ُ
َّشفتيه, فاسأله عام كان يقوله ُ ًفأتيت جعفرا, فسألته, فقال . ْ ُعىل أن ال تعلمه, فقلت: ُ ُ َْ ِ ُ ْ :

ُيا ربيع, إين إذا أصبحت, وإذا أمسيت, قلت: , فقال يلكذلك ل ُ ُ ِّ ُ: 
ْم, احرسني بعينك التي ال تنام, واكنُفني بركنك الذي ال يرام, واغفر يلَّالله ُ ُ ُ ْ َُّ َ َِ ْ ْْ 

َّبقدرتك عيل, وال أهلك, وأنت رجائي, رب, كم من نعمة أنعمت هبا عيل, قل لك  َّ ََّ َْ َ َِّ ُ َِ ِ ْ ُ
ْعندها شكري, فلم حترمني َّوكم من بلية ابتليتني هبا, قل ل! ُ  عندها صربي, فلم كَّ

ْختذلن ِّيا ذا النِّعم التي ال حتىص أبدا, ويا ذا املعروف الذي ال ينقيض أبدا, صل ! يُ ً ً ُ
ٍعىل حممد وعىل آل حممد, وبك أدفع يف نحر كل باغ وحاسد وطاعن ٍ ِّ ْ َُ َّ  ,وظامل )٣(َّ

ِّوأعوذ بك من رشهم َ ُ. 
ُاللهم, أعنِّي عىل ديني بالدنيا, وعىل آخريت بالتقو, واحفظني فيام غبت َّ ُّ َّ  عنه, َّ

ُوال تكلني إىل نفيس فيام حرضت, يا من ال ترضه الذنوب, وال تنقصه املغفرة,  ُ ُِ ُ ُّ ُّ ُ ْ
                                           

 .حتريف. مثىل): س, م(ويف ). د, د م( )١(
 .٢٦٧ – ٦/٢٦٦ُّ, وسري أعالم النبالء ٩٦ – ٥/٩٥هتذيب الكامل : ُّاخلرب بترصف يف )٢(
 .تصحيف. ظاغن): م(ويف . ظاعن): س(ويف ). د, د م( )٣(



٩٥ بن كيسان بن حممد بن يونس الربيع
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّأعطني ما ال ينْقصك, واغفر يل ما ال يرضك ْ َ ُ َّ, إنك أنت الوهابُِ َ َّ. 
ًاللهم, إين أسألك فرجا عاجال ً َ ِّ َّ َ, ورزقا واسعا, واملعافاة من مجيع الباليا يف َّ ُ ً ً

ِّخرة, إنك عىل كل يشء قديرُّالدنيا واآل َّ. 
ّقرأت بخط أيب احلسني الرازي, أخربين أبو احلسن أمحد َّ ِّ ْ محدونبن ُ ّ عيسى اخلتيلبن َ َّ , نا )١(ُ

ِمساور َ َّ شهاب العتايب, حدثني سليامنبن  أمحدبن ُ َّّ ْ برش, قالبن َ َّسمعت الربيع يقول: ِ ُ: 
َإنه استأذن لرجل من مجلة العرب عىل املنصور ٍّ بالشام يف سنة ست ومخسني َّ َّ

ٍومئة, وعليه جبة ملونة, فدعا بجبة, فلبسها, وقلنْسوة حرب, وقال ْ ُ َُ َ َّ ُ َّ َّ ٍُ َ ََ ٌ ِيا ربيع, كانت : ٌ ُ
ِّاملوت الفادح أيرس من اللباس الفاضح: ُالعرب تقول ُ. 

ِسلُ املبن  أمحدبن دَّعفر حممأنا أبو ج: ّأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل الفقيه, قاال ة, أنا َمْ
َّ بكار, حدثني أمحدبن ُّ سليامن, نا الزبريبن َّ العباس, نا أمحدبن َّ عبد الرمحنبن َّحممد  أيب خالد بن َّ

 :الكاتب, قال
ُكان أمري املؤمنني املهدي يقول ُّ ُّثالثة أضن هبم عىل الوالية, وأراهم أكرب: ُ َ َ : منها ٌ

ُّ مصعب الزبن عبد اهللا َ ْ ْ غريربن ّبريي, وإسحاقُ َ َّالزهري, والربيع )٢(ُ ّ ْ  بن إسحاق وكان. ُّ
ًغرير من جلساء أمري املؤمنني املهدي, وكان حلوا, وكان لعبد اهللا ُ ّ ُ ْْ َ َ ً مصعب صديقابن ُ ُ 

ِمثافنًا َ ُ)٣(. 

                                           
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( ُويقويه غري سند مماثل, . )س, م, د م(َّ ِّ تاريخ ابن عساكر : وقع إلينا يفُ

ّرازي, أخربين أبو احلسن  أيب احلسني البن أخربين أبو احلسن أمحد: ويف د. ٦٠/٣٤٤ و٧/٤٤ َّ
ُويف هذا السند زيادة مقحمة. ّ عيسى اخلتيلبن  محدونبن أمحد ّوأما اخلتيل, فكذ. َّ  دون )د( يف اَّ

ُضبط, فيمكن أن  ّاخلتيل واخلتيل: قرأُيُ ّْ ََّ ُاحلبيل دون ضبط, ويمكن أن : )د م( ويف. ُ ُ ّاحلبيل : قرأُيّ ْ ُ
ّواحلبيل ْ , فاخرتنا ًومل تقفنا املصادر التي وقعت إلينا عىل كثرهتا عىل ترمجة له أو ذكر السمه كامال. َ

ُ اجتهادا, وآثرنا ضبط اخلتيل; لكثرة األعالم املندرجة حتته يف كتب األنساب, كاإلكامل, )د(ما يف  ّ َّ ُ ً
 .واهللا أعلم. وغريه

س, (ويف . ٢/٣٧٨ُّ, واللباب ٧/٤اإلكامل البن ماكوال : وانظر. )د, د م(: َّكذا الصواب كام يف )٢(
 .تصحيف. عزيز: )م

َاملثافن )٣( ُاملجالس واملالزم: ُ ُ. 

استئذانه لرجل من [
 ]مجلة العرب

ّرأي املهدي يف [
 ]َّوالية الربيع



٩٦ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ سعيد, نا وأبو النجم الشيحي, أنا أبو بكر اخلطيببن أخربنا أبو احلسن ْ ِّ بن  ن, أخربين احلس)١(َّ
 , كامل القايضبن ذكر أمحد: أيب بكر, قال

َّأن الربيع حاجب املنصور هو الربيع َّ َ أيب فروةبن َّ حممدبن  يونسبن َّ ْ : قال. َ
َّواسم أيب فروة كيسان, موىل احلارث احلفار, موىل عثامن ُ ََ َ ْ ُْ وكان ابن : قال. َّ عفانبن ََ

ُعياش املنْتوف َ َّا قبيحا, ويقول للربيعَّيطعن يف نسب الربيع طعنً )٢(َّ ٌفيك شبه من : ً َ َ َ
َّاملسيح, خيدعه بذلك, فكان يكرمه لذلك, حتى أخرب املنصور بام قاله له, فقال ُ ُ ُُ َّإنه : ُ

ُويف الربيع يقول احلارث. َّفتنكر له بعد ذلك. َال أب لك: ُيقول ّ الديلميبن َّ َ ْ َّ: 
 ]َّمن الطويل[

ُشــــهدت ْ ِ ًحممـــــدا َّأن اهللا ِبــــإذن َ ــول  َّ ــن ٌرس ــرمحن م ِال ــري َّ ــذب ُغ ِمك َّ َ ُ 
َوال َّوأن ـــسان َ َكي ْ ـــذي ِللحـــارث َ ْويل  ال ِ ـــا َ ـــر زمنً َحف ْ ـــور َ ِالقب ُ ـــرب ُ  ِبيث

ّ عيل الصيمري, نا أمحدبن وأنا احلسني: )٣(قال اخلطيب ْ ََّ َّ عيل الصرييف, نا حممدبن َّ حممدبن ّ ّ ْ َّ  بن ّ
 : سامل احلافظ, قالبن عمر

َ ير يف احلجابة أعرقَّذكروا أنه مل َ ُِ َ من ربيع وولده, وكان الربيع حاجب أيب جعفر َ ُ َّ
ّومواله, ثم صار وزيره, ثم حجب للمهدي َُّ َ ّ, وهو الذي بايع للمهدي, وخلع )٤(َّ

َّومن ولده الفضل, حجب هلارون وحممد املخلوع, وابنُه عباس.  موسىبن عيسى ُ ََّ  بن ُ
ٌالفضل حجب ملحمد األمني, فعباس َّ  . حاجببن  حاجببن  حاجبَّ

َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ  أمحد, أنا عبد بن َّ احلسني, عن أيب حممد عبد العزيزبن  احلسنبن ُ
ّالوهاب امليداين, أنا أبو سليامن ْ زبر, أنا عبد اهللابن َّ وذكر : )٥( جرير, قالبن َّ جعفر, أنا حممدبن  أمحدبن َ

َّد الكاتب, حدثني ابن القداح, قال داوبن  إسامعيلبن  إبراهيمبن أمحد ََّ: 
َّكانت للربيع جارية, يقال هلا أمة العزيز, فائقة اجلامل, ناهدة الثديني, حسنة  ُ ٌُ َّ

                                           
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. تاريخ بغداد: ِّاخلرب مع الشعر يف )١( ُ٣٦٠٨−٨/٣٦٠٧. 
 تصحيف وحتريف. َّاجلبار واملنتف: )س, م(ويف . , وتاريخ بغداد)د, د م(نتوف يف َّكذا احلفار وامل )٢(
 .حتريف. احلسن): س, م(ويف ). د, د م(وكذا يف . ّ عيلبن احلسني: ; وفيه٨/٤١٣تاريخ بغداد  )٣(
َّكذا الصواب; فحجب يتعد بالالم )٤( َ َّحجب املهدي: ويف األصول). حجب, وغريه: القاموس. (َّ  .طغل. َ
ّتاريخ الطربي  )٥( َّ٦/٤٤٠. 

نسبه يف تاريخ [
 ]بغداد

َّعراقة الربيع يف [
 ]احلجابة

]ب/٣٣٢[

خربه مع موسى [
 ]اهلادي



٩٧ بن كيسان بن حممد بن يونس الربيع

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّالقوام, فأهداها إىل املهدي, فلام رأ مجاهلا وهيئتها, قال ّ َ ُهذه ملوسى أصلح, : َ
َّثم إن بعض . كابراأل )١(يهبن َّملوسى, فكانت أحب اخللق إليه, وولدت له فوهبها َّ

َّإنه سمع الربيع يقول: َّأعداء الربيع قال ملوسى َما وضعت بيني وبني األرض مثل : َّ ُ
َأمة العزيز, فغار موسى من ذلك غرية شديدة, وحلف ليقتل ُ ً ًْ َ َ َ َّن الربيعَ َفلام استخلف,. َّ ِ ْ ُ ُ َّ 
َّدعا الربيع يف بعض األيام, فتغد معه, وأكرمه, وناوله كأ َّ ٍسا, فيها رشاب عسلَّ ُ ً .

ُفقال الربيع: قال َ فعلمت أن نفيس فيها, وأين إن رددت يده, رضب عنقي, مع ما :َّ ُ ُْ ُْ َِّّ
َّقد علمت أن يف قلبه ُعيل من دخويل عىل أمه, وما بلغه عنِّي, ومل يسمع ع ُ ْ ِّ . ًذراَّ

ُالربيع إىل فرشهبا, وانرصف  ِّإين مي: َمنزله, فجمع ولده, وقال هلمَّ ٌت يف يومي هذا أو ِّ
ُومل تقول هذا :ٍمن غد, فقال له ابنه الفضل َ َ جعلت فداك?ِ ُ َّإن موسى سقاين : قال! ُ

َّرشبة سم, فأنا أجد عملها يف بدين, ثم أوىص بام أراد, ومات يف يومه أو من غده ٍّ ُ َ َ ْ َ .
َّثم تزوج الرشيد أمة العزيز بعد موت اهلادي, فأولدها عيل َ َ َّ ََّ َ  .شيدَّ الربن َّ

ّقال الطربي َّ الربيع أن أباه حدثه أن بن  عبد اخلالق خال الفضلبن  احلسنبن وذكر حييى: )٢(َّ ََّّ ُ َّ
 :َّموسى حدثه, قال

ُأريد قتل الربيع, فال أدري كيف أفعل به َّ ُ ْ سلمبن  فقال له سعيد?ُ ُتأمر : )٣(َ
ُ باختاذ سكني مسموم, وتأمره بقتله, ثم تقتل ذلك الًرجال َّ ِّ ُهذا الرأي: قال. َّرجلِّ َّ .

َّ, فجلس له يف الطريق, وأمره بذلكًفأمر رجال َّفخرج بعض حلفاء الربيع, فقال . َ ُ ُ
َإنه قد أمر فيك بكذا وكذا, فخذ يف غري ذلك الطريق, فدخل منزله, فتامرض, : له َّ ْ ُ َ ُ َّ

َفمرض بعد ذلك ثامنية أيام, فامت موت نفسه ني ِّوكانت وفاته يف سنة تسع وست. َّ
 .بن يونس َّ وهو الربيع.ومئة

                                           
ٌكذا الصواب; فلموسى أوالد كثر )١( ٌ كذا عىل . ابنيه: ُويف األصول طرا. )٢/٤٠٦ّتاريخ اليعقويب (. َّ

 .حتريف. َّالتثنية
ّتاريخ الطربي  )٢( تاريخ ابن عساكر :  عبد اخلالق, وكذا يفبن  احلسنبن ; وفيه حييى٦/٤٤١َّ

 .حتريف.  احلسني ال احلسنبن حييى: ويف األصول. هامنَّنقل عُّوهو ما أثبت بال. ٦٨/٣٥٩
ّ, وتاريخ الطربي)د م(كذا يف  )٣(  .حتريف. سامل: )د, س,م(ويف . َّ



٩٨ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّوذكر غريه أنه تويف يف أول سنة سبعني ومئة ِّ َّ. 
 :)١( عبد اهللا, قال لنا أبو بكر اخلطيببن َّ سعيد, وأبو النجم بدربن قال لنا أبو احلسن

ُ يونس أبو الفضل, حاجب أيب جعفر املنصور وموالهبن َّالربيع  )٢(َّإن: وقيل. ُ
ْ وزر للمنصور وللهادي, ومل يزر يونسبن َّالربيع ِ َّللمهدي, وأنه مات يف أول سنة  )٣(َ َّّ

 .سبعني ومئة
 

*   *   * 

                                           
 .٨/٤١٣تاريخ بغداد  )١(
 .)س, م(سقط من  »َّإن... َّالربيع «: قوله )٢(
 .حتريف. مل يرو: )س, م(ويف . َّوهو الصواب. )د, د م(كذا يف  )٣(

]وفاته[



ّرجاء بن أشيم املرصي َ ْ َ ٩٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه رجاء
ُ ُ

 

َ أشيمبن رجاء ْ ْ كميشبن َ ِ َ 
ّأبو األشيم احلمريي املرصي ّ َ ْ َِ ْ َ(*) 

 . عمربن  عبد اهللابن سمع سامل
ُ أراه −رو عنه سعيد   . أيب هاللبن −ُ
 . الوليد ببيعة أهل مرص يف نفر من وجوههمبن ووفد عىل يزيد

َّكتب إيل أبو حممد محزة َ عيل العبن َّ العباسبن َّ ّلوي, وأبو الفضل أمحدّ بن   احلسنبن َّ حممدبن َ
َّسليم, ثم حدثني أبو بكر حممد َّ َُّ ْ ْ سليم, قاالبن  شجاع, أنا أبو الفضلبن َ َ  بن  الفضلبن أنا أمحد: ُ

َّ منده, أنا أبو سعيد عبد الرمحنبن َّحممد, أنا أبو عبد اهللا ََ , أنا أيب )١( عبد األعىلبن  يونسبن  أمحدبن ْ
ْ إبراهيم الغافقي, نا ابن وهب, عن حييىبن , نا عيسى يونسبن أمحد َ  ,ُّ أيوب, عن سعيدبن ّ

ُ عبد اهللا احلرم يف ساج, أزراره بن ُ األشيم يسأل ساملبن َّأنه سمع رجاء ُ َ ْ ٍُ
ٌديباج ْ َّابن أخ, أنت تلبس اخلز, وهذا أسوأ: قال. )٢(ِ َ ُ ََ  !من ذلك )٣(ٍ

 .اللٌ سعيد هذا, وأحسبه ابن أيب هأدري منوما :  يونسبن قال أبو سعيد
 .واهللا أعلم

ّوذكر أبو عبد الرمحن النسائي فيام قرأته عىل أيب الفضل ّ نارص, عن أيب الفضل التميمي, أنا بن ََّّ َّ
ْ نرص الوائيل, أنا اخلصيبأبو َِ  وذكر −َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب بن  عبد اهللا, أخربين أبو موسىبن ّ

                                                 
, ٧/١٣٨, واإلكامل البن ماكوال ١٧٧ – ١/١٧٥, وتاريخ ابن يونس ١١٢/والة مرص (*)

: َّ; وفيهم ما خال التهذيب٣١٥ – ٥/٣١٤, وهتذيب بدران ٨/٣١١وخمترص ابن منظور 
ْكميش ِ ْكبيش, بالباء: َّويف التهذيب, وكذا األصول. َ ِ  .حتريف. َ

 .١/١٧٦تاريخ ابن يونس  )١(
ْاحلرم )٢( َالطيلسان األخرض أو األسود: َّوالساج. راماإلح: ُ ْ َّفيها النقش : وأزراره ديباج, أي. َّ

 .َّوالتزيني
 .حتريف. أيرس: ويف األصول. تاريخ ابن يونس )٣(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 َسؤاله اإلحرام[
 ]ٍيف ساج



١٠٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّهو ابن حييى اخلوالين  − داود, نا إدريس بن أخربنا سليامن: َّ ثم قال− أيب عطاء بن أبا األشيم رجاء ْ َ
 , العاصبن  عمروبن  عبد اهللا, عن عبد اهللابن  أيب عطاء, عن واهببن  عن أيب األشيم رجاء−

ُمن أطعم أخاه من اخلبز حتى يشبعه, وسقاه من املاء  : قالَّأن رسول اهللا  ُ َ ُ ْ ُ ُِ َّ َ
َيرويه, بعده اهللا من النَّار سبع حدَّحتى  َّ ُائق, كل حديق مسرية سبعمَ ٍ ْ َِ ُّ  .ئة عامَ

ُ أيب عطاء هذا, وأرامها واحدا, ويكون أبو بن ومل يذكر ابن يونس رجاء ً ُ
َعطاء كنية األشيم أيب رجاء ُ. 

 .)١(َسبع خنادق: واملحفوظ
ّكتب إيل أبو حممد العلوي, وأبو الفضل َّ َ سليمبن َّ ُ)٢(, 

ّأنا أبو بكر الباطرقاين, أنا أبو عبد اهللا: بو الفضل, قاالَّ وحدثني أبو بكر, أنا أح ْ َ منده, قالبن ِ ْ َ :
 :)٣( يونسبن قال لنا أبو سعيد
ُ كميش احلمريي, يكنى أبا األشيم, سأل ساملبن  األشيمبن رجاء ّ َْ ْ ِ ِ  عبد بن َ

َّبن عمر, وكان رجاء هذا رشيفا بمرص يف أيامه,  اهللا ً ٌوله واليات, وكان شاعر ُ ٌ
ُمن أهل املدينة, يقال له ُبشكست: ُ ْ َ ْ  :َ, قدم مرص, فانقطع إىل رجاء, فكتب إليه)٤(َ

]من اخلفيف[  
ــاء ِلرج ــن َ ــ ب ِيمْاألش ــن َ ــيش ب ْكم ْ ِ ــن  َ ــى م ــن ًفت ــه م ِنوال يش ِ ــسرتَ ْم ْ ِ ْ ُ)٥( 

                                                 
َّكنز العامل : َّوهو الصواب, فانظر  )١( ُ٦/٤٢٤. 
َّكذا الصواب بالنقل عن   )٢(  ).د, س, م(ت اللفظة يف ف وصح.)د م(َّ
 .٤٣/٤٢تاريخ ابن عساكر : وانظر اخلرب كذلك يف. ١/١٧٦ابن يونس تاريخ   )٣(
َّ امللقب ببشكست, املدين النحوي الشاعر, وفد عىل هشام بن عبد هو عبد العزيز القارئ  )٤( ُّْ ََّ ّ َ ْ َ َّ ُ

ُّامللك, وكان يذهب مذهب الرشاة  َّ, ويكتم ذلك, فلام ظهر أبو محزة الشاري )اخلوارج(ُ َّ ُ ُ
َمعه, فقتل فيمن قتل سنة باملدينة, خرج  ُ ُِ , وإنباه ٤٣−٤٣/٤٢تاريخ ابن عساكر . (ه١٣٠َِ

. شكسب): س, م(ويف ). ١٦١ −  ١٥/١٦١, وخمترص ابن منظور ١٨٤ – ٢/١٨٣ُّالرواة 
 .تصحيف. شكست): د, د م(ويف 

َكذا من نواله مسرتيش  )٥( ْ َّومل نجد اسرتاش يف املعجامت, وإنام فيها. ُ ٌارتاش فالن, ورا: ِ َش, َ
َوتريش بمعنى ْحسنت حاله, واستغنى: َّ َ ُ ُومع ذلك أراد أنه سأل رجاء النوال الذي يغنيه, . َ َّ ً َّ
ُوحيسن حاله به ِّ ُ. 

من أطعم : حديث[
 ]...ُأخاه

خربه يف تاريخ ابن [
 ]يونس

]أ/٣٣٣[



ّرجاء بن أشيم املرصي َ ْ َ ١٠١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َقتله حوثرة َ ْ َ سهيل الباهيل بمرص يوم الثالثاء الثنتي عرشبن َ َ ُّْ َ ُّ َ ًة ليلة بقيت َُ َ
ٍ املحرم سنة ثامن وعرشين وممن َّ َ ّئة, فقال فيه هذا الشاعر املدين بعد قتلهُ ُ َّ: 

]لمن الكام[  
ــــاء أود ــــل ال ُرج ــــا ِكمث ـــــاملني يف  َرجان ـــــد إذا َالع ُّيع َ ـــــاء ُ ُرج َ 

َداره دار السلسلة التي عند بئر النَّخل بحمري, : )١( يونسبن قال أبو سعيد ْ ِّ ُ ُِ َِ ْ ُ
 . هناكٌمعروفة

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٢( ماكوال, قالبن ُ
ُأما كميش, بالكاف والشني املعجمة فهو رجاء َُّ ِّ َْ ْ كميش بن  األشيمبن ِ ِ َ

َاحلمريي, يكنى أبا األشيم, أمه محضة ْ َ ُ ُ ُّّ َ ْ ْ خيوانبن ت عبد اهللابن )٣(ِ  بن  احلارثبن َ
َبن محري, سأل سامل مالك ْ َّ عمر, وكان رشيفا بمرص يف أيامه, وله بن  عبد اهللابن ِ ً

َواليات, قتله حوثرة َ ْ َ ُّ سهيل الباهيل بمرص يفبن ٌ ْ َ ٍ املحرم سنة ثامن وعرشين ومُ َّ َ . ئةُ
ُولست أدري كيف نسب أمه, . قال ذلك أمجع ابن يونس يف غري نسخة َّ ُ  أن َّإالُ

ً محري رجالبن يكون مالك َ ْ ً متأخراِ ُِّ. 
ّ يوسف الكنْديبن َّأبو عمر حممدوذكر  َأن احلوثرة: )٤(ِ َ ََ َّ سهيل الباهيل بن َّْ ْ َ ُ

َ األشيم يوم الثالثاء لثنْتي عرشة بن َّ حممد قتل رجاءبن َأمري مرص من قبل مروان ََ ْ َ ْ ِ ُّ
ٍليلة بقيت من املحرم سنة ثامن وعرشين  َ ًَّ َ  .]ومئة[ُ

 

                                                 
 .١/١٧٧تاريخ ابن يونس  )١(
 .٧/١٣٨اإلكامل  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣(  .حتريف. محنة): س,م(ويف . , واإلكامل)د, د م(َّ
. حتريف. َّأبو عمر حممد بن يونس): س, م(ويف . ٤٤٨/َّتقريب التهذيب: وانظر). د, د م( )٤(

 .١١٢/والة مرص: ُوانظر اخلرب بعد يف

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

 ]مقتله[



١٠٢ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ أيوب احلضاريبن رجاء َ َ ُّ(*) 
ُواله الو َاثق قتال أيب حرب املربقعَّ ْ َ ُْ َ ٍّالذي خرج بفلسطني سنة ست  )١(َ َ

َّوعرشين ومئتني, وقدم بعد ذلك دمشق حلرب قوم من دعار أهل الغوطة ُ)٢( 
ِّواملرج, فظفر هبم, ثم قدم مع املتوكل حني دخل دمشق, وكان عىل حرسه َ َ ُ ََّ َ ِْ. 

َ أمحد, وأبو تراب حيدرةبن اهللاَّ إبراهيم, وأبو حممد هبة بن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َ ْ  أمحد, بن )٣(َ
ِ أيب العقب, أنا بن  أيب نرص, أنا أبو القاسمبن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن َّأنا أبو حممد عبد العزيز: قالوا َ
 :, قال)٤(ّ إبراهيم القريش, نا ابن عائذبن أمحد

ُوقدم علينا رجاء يف يوم اخلميس مستهل مجاد األوىل  ِّ َ ْ ُ َعني سنة سبع  ي−ٌ
َ وواقع أهل املرج وكفربطنا وجرسين وسقبا وقر جرش−وعرشين ومئتني  َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ِْ ِ َ َ)٥( 

َومن ضو إليهم يوم األحد ألربع خلون من مجاد األوىل, فأصيب من النَّاس  ْ َُ َ ُ ََ َ َ ٍ َ
ٌمجاعة كثرية ٌ. 

ّقرأت بخط أيب احلسني الرازي, أخربين بكر َّ ِّ ْ حرب,بن ّبيب, نا عيل حبن  عبد اهللابن ُ  :)٦(قال َ
                                                 

ّ, وتاريخ الطربي ٢/٤٨٠ّتاريخ اليعقويب  (*) َ, وبغية الطلب ٧/٣١٣َّ َّ , وهتذيب بدران ٨/٣٦٢١ُ
ّاحلضاري: ُ; وفيهم طرا١٢٩ – ٢/١٢٧, وتكملة املخترص ٣١٥ – ٥/٣١٤ َ : ويف األصول. َ

َّاحلصاري, بالصاد ّ. 
ّ, وتاريخ اليعقويب, وتاريخ الطربي)د, د م( )١( َّ  .حتريف. ابن أيب حرب املرتقع): س, م(ويف . َّ
َّوالدعار. العطوفة): س, م(ويف ). د, د م( )٢( َّالفساق: ُّ ُ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣(  .حتريف. حيدة): س, د, د م(ويف . ١/٣١٦ُّ, ومعجم الشيوخ )م(َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف تاريخ ابن عساكر  )٤( . عايد: ويف األصول. ٦٢/٣٥٠َّ

 .تصحيف
َجرسين وسقبا )٥( ْْ َ ِْ ). ٣/٢٢٦ وسقبا ٢/١٤٠جرسين : معجم البلدان. (من قر غوطة دمشق: ِ

َوقر جرش. تصحيف. سقيا: ويف األصول ّقر تقع يف رشقي جبل: َ ً َّ السواد من أرض ُ
ْالبلقاء وحوران من عمل دمشق : ُوقول ابن عساكر بعد). ٢/١٢٧جرش : معجم البلدان. (َ

َومن ضو إليهم, أي  .َّانضم, وجلأ: انضو بمعنى: َ
 .٣/١٢١َّشذرات الذهب : ًانظر اخلرب خمترصا يف )٦(

]خربه[

ْمواقعته ألهل املرج [ َ
ْوكفربطنا َْ َ َ...[ 



ّوب احلضاريُّأيرجاء بن  َ َ ١٠٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُويل الواثق اخلالفة, وأبو املغيث َ َأمري دمشق من قبل املعتصم, وقد افتتن  )١(ُ َِ ُِ ُ ُ ُ
َّالبلد, وحورص أبو املغيث, وكان رجاء احلضاري بالرقة  َّ ٌُّ ُُ َ  وقد بلغه وفاة −ُ

َ فكتب إليه هارون الواثق يأمره أن ينفذ إىل دمشق, فصار −ُاملعتصم  إىل دمشق, ُ
َّفلم هيج أحدا, ونزل بدير املران ُُ ً ْ ْالقيسية معسكرين بمكاهنم بمرج  )٣(]كان[, و )٢(ِ َ ُ ُ ََّ ْ

ُّراهط, فأقام ثالثا, ثم وجه إليهم, يسأهلم الرجوع إىل طاعة السلطان, فامتنعوا  ُّ ََّ َّ ً
َمن ذلك إال بعزل أيب املغيث عنهم, فواعدهم رجاء احلرب بدومة يوم االث ٌَ ُ نني, َّ

َوأظهر ذلك يف العسكر, فلام كان صبيحة األحد, خرج إليهم يف جممع عسكرهم  َّ َْ َ ُ َ
ٌبكفر بطنا, وهي لقيس, وكان مجهور عسكرهم خرج إىل دومة, فوافاهم رجاء,  ُ َْ ََ ْ ْ َ

َ خلوف, قد تفرقوا, فوضع فيهم السيف, وناوشوه القتال, فقتل منهم )٤(]وهم[ ُِ ُ ُ ََ ٌَّ َّ ُ
ْ وقتلوا األطفال, وجرحوا النِّساء, واشتغلوا بالنَّهب, ٌألف ومخسمئة رجل,

ُفثاب النَّاس من النَّواحي ُ, فقتل ابن عم رجاء يف ثالثمئة رجل من اجلنْد, قتله )٥(َ ِّ ُ َ ِ ُ
َّمزيد, فانحاز إىل معسكره, وخرج مزيد وابن بيهس حتى دخال الربية; فأما  ِّ َ َ ََّ َ ْ َ ُ َ َ ََّ ٌ ٌْ ْ

ٌمزيد فأخذه قوم من الي ٌَ َ َمن, فأتوا به رجاء, فرضب رجاء عنُقه بابن عمه, وحلق ْ ِّ ٌ ًُ ََ ُ
ْابن بيهس بقومه بحوران َ َ ْ َوفرض رجاء من أهل دمشق مكان من أصيب من. َ ُ َ ٌ 

ِّعسكره ثالثمئة رجل, وصار إىل األردن ُ ْ َإىل املربقع, فهزمه, وقتل أصحابه,  )٦(ُ ْ َ ُ
                                                 

ّكذا الصواب, وهو أبو املغيث موسى بن إبراهيم الرافقي, ويل )١( َِّ ُ ُ دمشق من قبل املعتصم يف خالفته, َّ
َّوويل محص للمتوكل, حكى عنه أبو العيناء حممد بن القاسم, تويف يف النصف األول من القرن  ِّ ِّ َّ ُِّ

ّالثالث اهلجري  ).١١٢ – ٦/١٠٩, وتكملة املخترص ٢٨٦ – ١/٢٨٤ُحتفة ذوي األلباب . (َّ
َّدير مران )٢( ِقرب دمشق, عىل تل مرشف عىل م: ُ ُ ٍّ ٌّزارع زعفران ورياض حسنة, وهو مبني َ

َّباجلص, وأكثر فرشه بالبالط امللون َِّ ُ ُ َاخلزل والدأل . (َ َّ َ َ٢/١٩٦.( 
ّزيادة يقتضيها النص )٣( َّ. 
ّزيادة يقتضيها النص من هتذيب بدران  )٤( َّ٥/٣١٤. 
ِاجتمعوا بعد أن كانوا متفرقني, وجاؤوا متواترين: أي )٥( َ َُ ِّ  .حتريف. َّالناسصار : ويف س, م. َُ
َّوالراجح فلسطني, حيث أبو حرب املربقع, وقد مر. ُكذا يف األصول طرا )٦( ْ َ ََّ ُُ. 

َّقتاله القيسية يف [ ْ َ
 ]دومة



١٠٤ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 .ًوأخذه أسريا
ُّقال الرازي ّ إبراهيم املزي الدمشقي, عن شيوخه من أهل بن ارث إسامعيلَّوحدثني أبو احل: َّ ِّ ّ ِّ ِ

 :دمشق, قال
َّ بويع الواثق سنة سبع وعرشين ومئتني, وجه رجاء احلضاري إىل َّلـام َ َّ َ َُ َ ً َ ُ

ِالشام, فدخل دمشق, فواىف البلد  مفتتنًا من خارجي, خرج بدمشق من ولد ابن  ٍّ َُ َ ْ َّ
ُبيهس, فأوقع به يف قرية, ي َ ْ ُكفربطنا, فقتل مجيع من كان معه, وهرب ابن : ُقال هلاَ ََ ِ ُ ْ َْ َ

ُّبيهس, واستو أمر دمشق للسلطان ُ َ ْ َوكان رجاء يتوىل اخلراج واإلمارة من قبل . َ ِ َّ ٌ
ْأشنَاس َ)١(. 

َّ القواسبن  أمحدبن َّوذكر أبو احلسن حممد َّ أيوب احلضاري بن َّأن رجاء: َ َُّ َ
ًة أربع وأربعني ومئتني, منرصفا من دمشقُمات يف آخر مجاد األوىل سن َِ ُ. 

َ حيوةبن رجاء َ جنزلبن َْ ْ َ(*) 
ُجرول, ويقال: ُ ويقال− َ َجنْدل : َْ ْ السمطبن  األحنفبن −َ  امرئ بن ِّ

                                                 
ِّهو أشناس الرتكي, أحد األمراء الشجعان, ويل إمرة دمشق يف خالفة الواثق العبايس, تويف  )١( ّ َّ ُّ ُّْ ُّ َ

 ).١/٨٠, وتكملة املخترص ١/٢٨٩حتفة ذوي األلباب . (ه٢٥٢سنة 
(*)  والتاريخ الكبري٢٢٢/, وتارخيه٥٦٦/, وطبقات خليفة٤٥٥ – ٧/٤٥٤َّالطبقات الكرب ,َّ 

ّ, ومعرفة الثقات للعجيل٣١٣ – ٣/٣١٢ ْ ِ , واملعرفة ٤٧٣ – ٤٧٢/, واملعارف٣٦٠/ِّ
, ومشاهري ٣/٥٠١َّ, واجلرح والتعديل ٥٦٢ و٣٦٨/, واالشتقاق٣٧٦ – ٢/٣٦٨َّوالتاريخ 

َّت البن حبان ِّ, والثقا١٨٩/علامء األمصار ِّ, ومسند الشاميني ٢٣٨ – ٤/٢٣٧ِ َّ ُ٣/٢٠٥ – 
َّ, والطيوريات١٧٧ – ٥/١٧٠, وحلية األولياء ٢٢٠ َّ, وبغية الطلب ٣٨٠ – ٣٧٩/ُّ ُ
 ١/٤٣٠, ووفيات األعيان ٤٦٠ – ١/٤٥٩ُّ, وهتذيب األسامء واللغات ٣٦٢٥ – ٨/٣٦٢١
, وتذكرة ١٥٧ – ٩/١٥١, وهتذيب الكامل ٣١٦ – ٨/٣١٢, وخمترص ابن منظور ٤٣١ –

, ١٤/١٠٣, والوايف بالوفيات ٥٦١ – ٤/٥٥٧ُّ, وسري أعالم النبالء ١/١١١َّاحلفاظ 
َّ, وشذرات الذهب ١٤٩ – ١٤٨/َّ, وتقريب التهذيب٦٠٢ – ١/٦٠١ َّوهتذيب التهذيب

 .٣/١٧, واألعالم ٣١٨ – ٥/٣١٥, وهتذيب بدران ٢/٦٤

 ]ب/٣٣٣[

من ّقتاله خلارجي [
َولد ابن بيهس ْ َ[ 

]وفاته[



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١٠٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِ مرتعبن  ثوربن  معاويةبن  احلارث األكرببن ُبن معاوية  عمروبن القيس ْ  بن ُ
َ كنْدة, وهو ثوربن معاوية ْبن عفري ِ َ ّديَ عبن ُ َّ مرةبن  احلارثبن ِ َ أدد أبو بن ُ ُ
ْاملقدام  ّ الكنْدي األردين −أبو نرص : ُ ويقال−ِ ُ ّْ ُ  . الفقيه−ّالفلسطيني : ُ ويقال−ِ

َوجلده جرول َْ ُ األحنف صحبة عىل ما يقالبن ِّ ُ ٌ. 
َ جبل, بن ُ العاص, ومعاذبن  عمروبن رو عن أبيه, ومعاوية, وعبد اهللا َ

َّأيب الدرداء, وأيب أمامة الباهيل, وعبد الرمحنَّ الربيع, وبن وحممود ّْ ُ َ غنْم, بن َّ
َّ الصامت, وأيب سعيد بن ُبن سمعان من وجه ضعيف, وعبادة َّوالنَّواس

ّاخلدري, وجابر َ أيب أمية, واملسوربن ُ عبد اهللا, وجنَادةبن ُْ َّْ ِ َ خمرمة, ويعىلبن ُ ْ َ َ ْ  بن َ
َّعقبة, ووراد َ َ ْ  مروان, بن  عبد العزيز, وعبد امللكبن مرُكاتب املغرية, وع )١(ُ

ْ معاوية, ونعيمبن  يزيدبن وخالد َ ْ سالمة, وأيب صالح السامن, وقبيصةبن ُ ِ َ َّ  بن َّ
ْذؤيب َ ْ حرمل, وأم الدرداءبن , واحلارث)٢(ُ ّ َ َّْ ُ َ. 

َرو عنه مكحول, والزهري, وقتادة َ ّ ْ ُّ ْ َ دعامة, وعبد امللكبن َ ْ عمري, بن ِ َ ُ
َّومحيد الط ْ َ َ عون, وجرادبن ويل, وعبد اهللاُ َ ْ َّ جمالد, وحممدبن َ ِ َ  أيب بن  عبد اهللابن ُ

ّ سعد الفدكي, وأشعثبن  احلارث, وعمروبن يعقوب, وعبد الكريم َ  أيب بن َ
َّالشعثاء, وأبو عبد الرمحن إسحاق ْ ّ أيب داود, وعديبن , وسليامن)٣(َّ ِ ّ عدي, بن َ ِ َ

َوعروة ْ ْ رويم, وإبراهيمبن ُ َ َّ عبلة العقييل, وعبد الرمحنبن أيب ُ ّ ْ ُ َْ َ َّ حسان بن َ
َّالكنَاين, وحممد ّ ْ عجالن, وثوربن ِ َْ َّ يزيد الكالعي, وحممدبن َ ّ َ ُّ الزبري, وأبو بن َ

َّعبيد حاجب سليامن, وحممد َ جحادة, ورجاءبن ُ َ أيب سلمة, والوليدبن ُ  بن ََ
ِ سنَان, بن ِوأبو سنَان عيسىَّزكريا,  )٤( أيببن َّ أيب السائب, وعبد اهللابن سليامن

                                                 
 .حتريف. وردان): د م (ويف. ١/٦٠١َّ, وهتذيب التهذيب )د, س, م( )١(
 .حتريف. حويب): س, م, د(ويف . ١/٦٠١َّ, وهتذيب التهذيب ٩/١٥٢, وهتذيب الكامل )د م( )٢(
 .ومل تقفنا املصادر التي ترمجت لرجاء عىل ذكر هلام. َّعبد الرمحن بن إسحاق): س, م(ويف ). د, د م( )٣(
 .٢٤٦/بَّتقريب التهذي: وانظر ترمجته يف. بأيب) د(َّأخلت  )٤(

 ]نسبه[

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه
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َ حيوةبن  رجاءبن وابنه عاصم ْ َ. 
ُ عبد امللك حني حتاكم إليه الصفار واملرأة يف بن وكان بدمشق مع عبد اهللا ُ َّ َّ

ًطست, اشرتاه عىل أنه صفر, فوجده ذهبا ُ ٌُ ْْ ََّ ٍ. 
حد, أنا أبو  عبد الوابن َّ عمر, أنا أبو احلسن حممدبن  أمحدبن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا

َّ اجلالءبن  حييىبن  صاعد, نا أمحدبن َّ حممدبن  إسامعيل, نا حييىبن بكر  بن دَّ, نا حممأبو عبد اهللا )١(َ
َّاحلسن اهلمداين, نا سفيان الثو ّ ْ  ّري,َ

َّ املظفر, نا بن ّ عيل, أنا أبو احلسنيبن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّ أبو بكر حممدح وأخربنا َ ُ
َّ عمري العدين, نا حممدبن َّ عبد اجلبار, نا أبو يعقوب إسحاقبن سن احلبن أمحد ْ َّ َ َ  أيب بن  احلسنبن ُ

ّيزيد اهلمداين, عن سفيان الثوري, عن عبد امللك َّ ّ ْ ْ عمري, عن رجاءبن َ َ َ حيوة, بن ُ ْ َّعن أيب الدرداء, َ
ّالنبي  عن َّقال ,: 

َّإنام العلم بالتعلم, وإنام احللم بالت َّ َّ َُّ ْ َّحلم, ومن يتحرُِّ ِاخلري يعطه, ومن يتق  )٢(ُّ َّ ُ ْ َُ َ
ُالرش يوقه َُ َّ ُثالث من كن فيه, مل يسكن الدرجات العىل, وال أقول لكم اجلنَّة. َّ َ ُ ََّّ ِ ُ ٌ :

ٌمن تكهن, أو استقسم, أو رده من سفر تطري ُّ ََ َ ٍ ُ َّ َ َّ. 
ْ مهدي املصيبن َّ حممد, نا إبراهيمبن ونا احلسن: قال ابن صاعد ِّ َّيص, أنا أبو املحياة َّ َ ُ وهو  −ّ

ْ عمري, عن رجاءبن  عن عبد امللك− يعىل بن حييى َ َ حيوة, بن ُ ْ ّعن أيب الدرداء, عن النبي َ َّ َّقال ,: 
َّمن تكهن, أو استقسم, أو تطري طرية ترده عن سفر, مل ينظر إىل الدرجات  ًْ َ َّ َُ ُّ َ ََّ َِ

َالعىل من اجلنَّة يوم القيامة ُ. 
ْ هارون أبو نشيطبن َّمدونا حم: قال ِ ِارق, نا عكرمة طبن َّ الربيعبن عمرو , نا)٣(َ ْ  إبراهيم بن ِ

ْ عمري, عن رجاءبن , عن عبد امللكّدياألز َ َ حيوة, بن ُ َ ْ  :قال رسول اهللا : َّعن أيب الدرداء, قالَ
َثالث من كن فيه, مل ينل الدرجات العىل ُ ََّّ ِ ُ ُمن تكهن, أو استقسم, أو رده: ٌ َّ َ ََّ 

ٌمن سفر طرية َ َ ِ ٍ. 
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن شذرات الذهب  )١( َّ َّأمحد بن حييى اجلالب): د, د م(ويف . ٤/٣١َّ ويف . َ
َّحممد بن حييى احلالب): س, م( َ َّوأما أمحد بن حييى, وكذا حممد فكالمها صحيح كام يف . َّ َّ

َّوأما اجلالب وكذا احلالب فكالمها حتريف ظاهر. ٢:  ح–َّالشذرات  ََّ َ َّ. 
 .َّيتخذ): د, س, م(ويف ). د م( )٢(
 .حتريف. نا مشيط): س, م(ويف . ٤٤٤/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب). د, د م( )٣(

َّإنام العلم : حديث[
ُّبالتعلم َّ[ 
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َّ أيب العباس, أنا أبو سعد حممدبن  أيب سعيدبن أخربنا أبو القاسم متيم َّ عبد الرمحن, أنا أبو بن َّ
ْ برشبن َّسعيد حممد َّ حممد التميمي الكرابييس, أنا أبو لبيد حممدبن َّ العباسبن ِ ّ ََّ ّ َ ّ إدريس السامي بن َّ َّ

ْالرسخيس, نا سويد َ ُ َّّ َّنا أبو املحياة حييى سعيد, بن َْ َ َ يعىل, نا عبد امللكبن ُ ْ ْ عمري, عن رجاءبن َ َ  بن ُ
َحيوة َ ْ ّ, عن أيب الدرداء, عن النبي َ َّ َّقال ,: 

َّمن تكهن, أو استقسم, أو تطري طرية ترده من سفر, مل ينظر إىل الدرجات  ًُ ُّ َ ََّ ََ َّ َِ
َالعىل يوم القيامة ُ. 

ًكذا رواه أبو املحياة مرفوعا,  َّ ُورواه أبو وهب عبيد اهللاُ ْ ّ عمرو األسدي الرقي, عن عبد بن َ َِّّ ّ
 .َّامللك, فوقفه عىل أيب الدرداء
َّأخربناه أبو بكر حممد ّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو احلسنيبن ُ َّ املظفر, نا بن َّ َ ُ

ُ سليامن الباغندي, نا أبو نعيم, نا عبيبن َّ حممدبن َّحممد ْ َ ّ َُ ْ ْ عمري, عن بن  عمرو, عن عبد امللكبن د اهللاَ َ ُ
َ حيوةبن رجاء ْ  :َّ, عن أيب الدرداء, قالَ

َّإنام العلم بالتعلم, واحللم بالتحلم, ومن يتحر اخلري يعطه, ومن يتوق الرش  ََّ َّ َُ ْ ُ َّ ُُّ ْ َُّّ َّ َِّ
ُيوقه َثالث ال ينالون الدرجات العىل. َُ ُ َّ َمن تكهن, أو استقسم, أو رجع : ٌ َ ٍمن سفر َّ
ًتطريا ُّ َ َ. 

ِ جمالدبن ُورواه أبو عمر إسامعيل َ َّ, فرفعه, إال )١( سعيد, عن عبد امللكبن ُ
ًعن أيب هريرة بدال: َّأنه قال  .َّ من أيب الدرداءُ

َّأخربناه أبو الفتح حممد ّ عبد اهللا املرضيبن ّ عيلبن ُ َ َبجويبار )٢(ُ ْ َ َقرية من قر هراة, أنا )٣(ُ ُ أبو  ٍ
ّ عيل الرسخيس هبا, أنا أبو سعيد أمحدبن  عبد امللكبن دَّمنصور حمم ْ َّ ّ الفضل الكرابييس بن َّ حممدبن َّ َ َ

                                                 
أبو ): د(ويف . ُأبو عمر إسامعيل بن جمالد, عن سعيد, عن سعيد, عن عبد امللك): س, م(يف  )١(

ابن جمالد, عن سعيد, عن . ):..د م(ويف . عمر إسامعيل بن خمالد, عن سعيد, عن عبد امللك
ُّوكل هذا تصحيف وحتريف, والصواب ما أثبت. عبد امللك َّ تقريب : فانظر ترمجة أيب عمر يف. ُّ
ّعلل الدارقطني : َّوانظر احلديث هبذا السند يف. ٤٨/َّالتهذيب َْ ُ وعبد . ٣٢٧ – ١٠/٣٢٦َّ

ْامللك هو ابن عمري َ ُ. 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشي )٢( َّ ): س, م(ويف . ّاملرصي): د, د م(ويف . ٢/٩٨٥وخ َّ

ّالصيمري ْ  .حتريف. ََّ
َّكذا الصواب بالنقل عن معجم البلدان  )٣(  .تصحيف. بحويان: ويف األصول. ٢/١٩١َّ

 ]أ/٣٣٤[
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َّالفقيه بمرو, نا أبو احلسن حممد ْ َّ إبراهيم اجلواليقي, نا حممدبن َ ّ ّ إبراهيم البوشنجي, نا سعيدبن ََ ْ َ ْ  بن ُ
َّاملعىل, نا إسامعيل َ ِ جمالد, عن عبد امللكبن ُ َ ْ عمريبن ُ َ ّ حيوة الكندي, بن , عن رجاءُ َ ْ َعن أيب هريرةَ َ َْ ُ, 

َأن رسول اهللا  ََّالعلم بالتعلم, واحللم بالتحلم, ومن يتحر اخلري :  قال َّ ُُّ ْ َُّّ َِّ
ُيعطه, ومن يتوق الرش يتوقه َ ُ ُ ْ َُّ َّ ََ َّ َّ)١(. 

َّ الفضل الفراوي, نا أبو بكر حممدبن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد ّ ّ عمر العمري, أنا بن  عبد اهللابن ُ َُ َ ُ
َّ أيب رشيح, أنا أبو جعفر حممدبن  أمحدبن َّعبد الرمحن ْ َ ّ عبد اجلبار الرذاينبن  أمحدبن ُ َّ , أنا أبو أمحد )٢(َّ

ْمحيد َ ّ زنجويه النسويبن ُ َ ْ َُ َّ ْ ْ يعني النرض−, نا أبو األسود )٣(َ ّ عباد القريش, بن  نا نوح−َّ عبد اجلبار بن َّ َ ُ َّ َ
ّ أيب عياش الشنيبن نعن أبا ِّ َّ َّ ِ حيوة صاحب عمربن , عن رجاء)٤(َ َ َ ْ  :)٥( عبد العزيز, قالبن َ

ًكنَّا ذات يوم أنا وأيب مجيعا َ َ جبلبن ُ فقال معاذ,ُ ُمن هذا ياحيوة: َ َ ْ هذا :  قال?َ
ٌابني رجاء, قال معاذ ُفهل علمته القرآن: ُ َ ْ ِّفعلمه القرآن; فإين : ال, قال:  قال?َّ ُ ْ ِّ

َما من رجل علم ولده القرآن, : )٦( يقول رسول اهللا ُسمعت َّ َ توج أبواه يوم َّإالٍ ُ َ ِّ ُ
ُالقيامة بتاج امللك, وكسيا حلتني, مل ير النَّاس مثلهام َ ُ ََ َّ ِْ ُ ِثم رضب بيده عىل كتفي, . ُ َ َّ

ْي, إن استطعت أن تكيس أبويك يوم القيامة حلتني, فافعلبن يا: وقال َّ ُ َ ََّ َ َ فام : قال. ِ
ُحال عيل السنة حتى تعلمت القرآن ْ ََّّ َّ ُ َّ. 

ُهذا حديث منْكر, وال حيتمل سن رجاء لقى معاذ ٌ َُ ٌُ ُُّ ِ  . جبل, وأبان ضعيفبن َ

                                                 
ُيوقه): د م(ويف . َّيتخذ اخلري): م(يف  )١( ْ َُ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( ): د(ويف . تصحيف. ّداينَّالر): س, م(ويف . ٢/٢٢ُّ, واللباب )د م(َّ

ّالرقاين َّ  .حتريف. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣( َّوانظر ترمجته يف الثقات البن حبان ). د, د م(َّ ِ , وتاريخ ٨/١٩٧ِّ

 .تصحيف. ّالبرسي): س, م(ويف . ٨/١٥٦بغداد 
ُالطبقات الكرب : وانظر). د, د م(كذا يف  )٤( َّأبان بن أيب عي«: ; وفيها٧/٢٥٤َّ ّاش الشني من َ ِّ َّ

ْعبد القيس, وهو مرتوك احلديث َْ ّالسني): س, م( ويف .»َ  .تصحيف. ُِّّ
ّتفسري الطربيس  )٥( ْ َ َّ; وفيها اخلرب خمترصا بالنقل عن ابن عساكر٢/١٦٠, واإلصابة ١/٣٣َّ ً ٌ. 
َّاحلديث يف كنز العامل  )٦(  . من طريق ابن عساكر١/٥٤٠ُ

ُخربه مع معاذ بن [
 ]جبل
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 عثامن, أنا أبو بن َّ أمحد, نا عبد الرمحنبن  أمحد, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا
ْامليمون البجيل, نا أبو زرعة ُ ّ َ ِسهر, نا سعيدُ, نا أبو م)١(َ َ حيوة أو بن قال رجاء:  عبد العزيز, قالبن ْ ْ َ

ّعدي ِ ّ عديبن َ ِ َ: 
َأنا من الذين أنعم اهللا عليهم باإلسالم, وعدادي يف كنْدة ِ ِ. 

َوقال أبو زرعة َحدثني أيب, نا ضمرة, قال: ُْ ْ َ َّ: 
ْ حيوة, يكنى أبا املقدامبن رجاء ِ ُ َ ْ َ. 

ْ خريون,بن  الفضلّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو َ 
ْبندار بن ُّح وأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت ُ, 

ُأنا أبو القاسم األزهري, أنا عبيد اهللا: قاال  بن َّ العباسبن َّ يعقوب, أنا العباسبن  أمحدبن ّ
ّحممد اجلوهري, أنا صالح  :)٢(ُسمعت أيب يقول:  حنبل, قالبن َّ حممدبن  أمحدبن َّ

َ حيوةبن رجاء ْ ْ أبو املقدامَ ِ. 
َّ شجاع, أنا عبد الوهاببن َّأخربنا أبو بكر حممد بن  َّ حممدبن  إسحاق, أنا احلسنبن َّ حممدبن ُ

 .ُّ أيب الدنيابن  عمر, نا أبو بكربن َّ حممدبن يوسف, أنا أمحد
ّ البنا, عن أيب حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن ُوقرأت عىل أيب غالب َّ َ حيويه, أنا أبن َّ ُّ  بن محدَ

 , الفهمبن معروف, نا احلسني
 :)٣( سعد, قالبن َّنا حممد: قاال

ُيف الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام رجاء َّ َّ َّ حيوة, كان ينزل األردنبن َّ ُ َ ْ َْ ُ .
ًوكان ثقة, عاملا, فاضال: زاد ابن الفهم  .َ, كثري العلمًً

ُأخربنا سليامن أبو داود الطياليس, أنا شعبة, عن حم ّ  أيب يعقوب يف حديث بن  عبد اهللابن َّمدَّ
َّرواه أن   :] قالًرجال[ُ

ُ حيوة, يكنى أبا نرصبن رجاء َ ْ َ. 
َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, ثم حدثنا أبو الفضل أمحد َّ بن  ُ احلسن, واملباركبن  نارص, أنا أمحدبن ّ

َّعبد اجلبار, وحممد أنا : −ّ األصبهاين, قاال نيأبو احلسو:  زاد أمحد−أنا أبو أمحد : ّ عيل, قالوابن َّ
                                                 

ْتاريخ أيب زرعة  )١(  .٢/٧١١ و١/٣٣٧ُ
 .١/٢٥٢العلل البن حنبل  )٢(
)٣(  وما بني قوسني بعد .٤/٥٥٨ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٧/٤٥٤َّالطبقات الكرب ُ

 .زيادة منها

 
 
 

يب خربه يف تاريخ أ[
ْزرعة ُ[ 

 
 
 
 
 

ويف العلل البن [
 ]حنبل

َّويف الطبقات [
 ]الكرب البن سعد



١١٠ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ عبدان, أنا حممدبن أمحد ْ  :)١( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ّ حيوة أبو املقدام الكندي الشامي الفلسطينيبن رجاء ّ َّ ّ َ ْ َْ ُقال ابن املثنَّى, عن . ِ

ْمعاذ, عن ابن عون, قال َ ُرجاء حيدث كام يسمع: ُ ُ ِّ , َّ الربيعبن سمع حممود. ُ
ّنا ابن مهدي: وقال ابن أيب األسود. ومعاوية ْ َ, عن شعبة, عن احلكم)٢(َ َ كان : ُ
َ حيوة قاصابن رجاء ْ  ., وقدم الكوفة)٣(ََ

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا عبد الرمحن َّ َ َ منده, أنا بن ُ ْ ْمحدَأَ  ً عبد اهللا إجازة,بن َ
ّوأنا أبو طاهر اهلمذاين,: ح قال َ  , أنا أبو احلسن الفأفاءَ
 :)٤( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

ْ حيوة الشامي الكندي أبو املقدامبن رجاء ِ ّ َ ْ َّ  , عمروبن رو عن عبد اهللا. َّ
َرو عنه ابن عون, وجراد. َّ الربيعبن ومعاوية, وحممود َ ْ ِ جمالدبن َ َ ُسمعت أيب . ُ

 .يقول ذلك
َّفاين, نا عبد العزيز الصويف, أنا متام األكبن َّأخربنا أبو حممد ّ ُّ بن  َّ حممدبن َّ حممد, أنا جعفربن ّ
ْجعفر, نا أبو زرعة, قال ُ)٥(: 

َّيف الطبقة الثالثة رجاء ّ حيوة أبو املقدام الكنْديبن َّ َ ْ َِ ِْ. 
ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللابن َّ حممدبن  احلسن, أنا أمحدبن أخربنا أبو غالب أمحد ُ َّبن عت َ اب, أنا َ

ً عمري إجازة,بن أمحد )٦(أبو احلسن ْ َ ُ 
ّ السويس, أنا عبد اهللابن ح وأخربنا أبو القاسم ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا عبد بن ُّ ََّ

ّالوهاب الكاليب, أنا أمحد ْ عمري, قالبن َّ َ  :)٧(ُ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن: ُ
                                                 

 .٩/١٥٣هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣١٣ – ٣/٣١٢َّالتاريخ الكبري  )١(
ابن ): س, م(, ويف ٢٩٣/ذيبَّتقريب الته: وانظر ترمجته يف. َّ, والتاريخ الكبري)د, د م( )٢(

حتريف. املهتد. 
 .تصحيف. ًقاضيا): س,م(ويف . َّ, والتاريخ الكبري, وهتذيب الكامل)د, د م( )٣(
 .٣/٥٠١َّاجلرح والتعديل  )٤(
 .َّليس اخلرب يف تارخيه, والراجح يف طبقاته, وهو مفقود )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٦( ): س, م(ويف . ١/١٤٧ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف). د, د م(َّ

 .حتريف. أبو احلسني
 .٩/١٥٣هتذيب الكامل  )٧(

 ]َّويف التاريخ الكبري[

ح ويف اجلر[
 ]َّوالتعديل

طبقته عند أيب [
ْزرعة ُ[ 

 ]ب/٣٣٤[



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١١١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُيف الطبقة الرابعة رجاء َّ ّيوة الكندي, فلسطينيَ حبن َّ ّ َ َْ. 
ْ سعيد, أنا اخلصيببن ُ حييى, أنا عبيد اهللابن  نارص, عن جعفربن ُقرأت عىل أيب الفضل بن  َِ
 :)١(ُسمعت أيب يقول: َّ أيب عبد الرمحن, قالبن عبد اهللا, أخربين أبو موسى
ْأبو املقدام رجاء ٌ حيوة شامي ثقةبن ِ ٌّ َ َ ْ َ. 

ْ إبراهيم, أنا سليمبن َّ حممد, أنا نرصبن أخربنا أبو الفتح نرص اهللا َ  بن ُّ أيوب, أنا طاهربن ُ
َّسمعت حممد:  إياس, قالبن َّ حممدبن  أمحد, نا يزيدبن  إبراهيمبن ّ سليامن, أنا عيلبن َّحممد  بن ُ

ّأمحد املقدمي يقول َّ َ ُ)٢(: 
ْ حيوة أبو املقدامبن رجاء ِ َ َ ْ َ. 

َ عيل اهلمذبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َ َّ, أنا أبو بكر الصفار, أنا أمحد)٣(ّاينّ َ منجويهبن ّ عيلبن َّ ُ ْ أنا  ,َ
 :أبو أمحد احلاكم, قال

ْأبو املقدام رجاء ّ حيوة الكندي الشامي الفلسطينيبن ِ ّ َّ ّ َ ْ َّسمع أبا عبد الرمحن . ََ
ْ أيب سفيان, وأبا نعيم حممودبن معاوية َ ُ ّرو عنه الزهري. ّاألنصاري )٤(َ لبيدبن ُ ْ ُّ ,

َ عمري أبو عمر القريش, وأبو حممد احلكمبن وعبد امللك َ َّ َ ْ َّ ُ ّ عتيبة الكنديبن ُ َ ْ َ ُ. 
ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن ُقرأت عىل أيب عبد اهللا حييى َ حيويه, أنا بن َّ حممد, عن أيب عمربن َّ ُّ َ

ٌ جعفر, نا ابن أيب خيثمة, أخربين أبو حممد صاحب يلبن  القاسمبن َّحممد َّْ َ َ ٌي متيم ثقة, قالبن  منَ َ قال : ِ
ِأبو مسهر ْ ُ)٥(: 

َّ حيوة من أهلها; يعني األردن, من مدينة يقال هلا بيسان, ثم بن وكان رجاء َ ْ َ ُ ُ َ ْ ََّ ُ َ
 .انتقل إىل فلسطني

َّأخربنا أبو حممد املزكي, نا عبد العزيز التميمي, أنا أبو حممد ّ ََّّ ِّ َ  أيب نرص, أنا أبو امليمون, نا أبو بن ُ
                                                 

 .١/٦٠٢َّهتذيب التهذيب  )١(
ّتاريخ املقدمي )٢( َّ َ ُ/٤٢. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣( َّأبو جعفر حممد ): د, س, م(ويف . ٢/٩٩٨ُّ, ومعجم الشيوخ )د م(َّ

ّبن أيب عيل اهلمداين ّْ  .تصحيف. َ
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٤( ): س, م(ويف . ٤٥٥/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م(َّ

 .حتريف. أسد
 .١/٦٠٢َّ, وهتذيب التهذيب ٩/١٥٣هتذيب الكامل  )٥(

 
 

ّخربه عند النسائي[ َ َّ[ 
 
 

َّويف تاريخ املقدمي[ َ ُ[ 

وعند أيب أمحد [
 ]احلاكم

 ]ُوعند ابن سميع[

ِوعند أيب مسهر[ ْ ُ[ 



١١٢ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُ, نا أبو مسهر, نا مغرية)١(ْرعةُز ْ َقال مسلمة: ُ مغرية, قالبن ُِ ْ  : عبد امللكبن ََ
ًإن يف كندة لثالثة ََّ. 

ْبندار بن ّح وأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت ّ, أنا أبو العالء الواسطي, أنا أبو بكر ُ
ّالبابسريي, أنا األحوص َْ َّ املفضلبن ِ َ ِ مسلم, عن رجل, عن بن َّني حممدَّوحدث: , نا أيب, قال)٢(ُ ْ ُ

َمسلمة ْ  :)٣(َّبن عبد امللك أنه قال ََ
ُإن يف كندة لثالثة نفر, إن اهللا لينْزل هبم الغيث, وينرص هبم عىل األعداء َ َّ َ َ َُّ َِ ُ َ َ :

ُ حيوة, وعبادةبن رجاء َ ْ ّ نيس, وعديبن َ ِ َ ّ َ ّ عديبن ُ ِ َ. 
َّأنبأنا أبو عيل احلداد, ثم حدثني أبو م ََّّ ُسعود املعدل عنه, أنا أبو نعيم احلافظ, نا سليامنّ َّ َ  بن ُ

َّ املعىل, نا أمحدبن , أنا أمحد)٤(أمحد َ ّ حممد الطاطري, نا حييىبن َ أيب احلواري, نا مروانبن ُ َ َّ  محزة, بن َّ
َ يسار قالبن عن موسى َ: 

ّ حيوة وعديبن كان رجاء َ ْ َِ ٌ عدي ومكحول يف املسجد, فسأل رجل بن َ ّ ِ َ
َسلوا شيخنا وسيدنا رجاء: ٌ عن مسألة, فقال مكحولًالمكحو َِّ َ حيوةبن ُ ْ َ. 

َّ األكفاين, نا عبد العزيز, أنا عبد الرمحن]بن[َّأخربنا أبو حممد   عبد بن َّ عثامن, نا عبد الرمحنبن ّ
ْاهللا البجيل, نا أبو زرعة ُ ّ َ محزة, عن  بن َّ حممد, نا حييىبن َ أيب احلواري, نا مروانبن , نا أمحد)٥(َ

َ يسار, قالبن موسى َ: 
َ حيوة يف مسألة ملكحولبن قال رجاء َ ْ ٌتكلم يا أبا عبد اهللا, فقال مكحول: َ َّْ :

ًسلوا شيخنا وسيدنا; يعني رجاء َِّ ُ. 
ْأنبأنا أبو عيل, ثم حدثني أبو مسعود عنه, أنا أبو نعيم, نا سليامن َ ُ َّ َّ  آدم, بن ُ عبيدبن َّ, نا حممد)٦(ّ

                                                 
 .٢/٧١١ و١/٣٣٧ُتاريخ أيب زرعة  )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( . ١٧٩ – ١/١٧٨ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف). س, م, د م(َّ

 .حتريف. أبو األحوص): د(ويف 
 .١٤/١٩٧ و٩/١٥٤هتذيب الكامل  )٣(
ِّمسند الشامي )٤(  .٩/١٥٤هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/٢٠٦ني َّ
ْتاريخ أيب زرعة  )٥( ُ١/٣٣٢. 
ِّمسند الشاميني : َّأراد سليامن بن أمحد الطرباين, فانظر اخلرب يف كتابه )٦( َّ هتذيب : وكذا. ٣/٢٠٥ُ

 .٤/٥٥٨ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٥٤الكامل 

]تقواه[

 ]إكبار مكحول له[



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١١٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْنا أبو عمري َ َ النحاس, نا ضمرة, عن رجاءبن ُ ْ َ َّ َ أيب سلمة, قالبن َّ ََ: 
َّما زلت مضطلعا عىل من ناوأين, حتى عاوهنم عيل رجاء :ٌقال مكحول َّ َ ً ِ َ ْ ُ  بن ُ

َّحيوة, وذلك أنه سيد أهل الشام يف أنفسهم ُ َِّّ َ ْ َ)١(. 
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ الطربي, أنابن َّ  الفضل, أنا عبد بن  أبو احلسنيَّ

َ أسد, نا ضمرة, عن رجاء, قالبن , نا سعيد)٢( جعفر, نا يعقوببن اهللا ْ َ: 
َّما زلت مستقال بمن بغاين, حتى أعاهنم عيل رجاء :ٌقال مكحول َّ ُ َ حيوة, بن ُ ْ َ

َّوذلك أنه رجل أهل الشام يف أنفسهم ُ  بن ٌوكان رجاء قدم الكوفة مع برش. َّ
َمع منه أبو إسحاق اهلمداين, وقتادة يف هذه القدمةمروان, فس ْْ ََ َ ّ َ. 

ّأخربنا أبو حممد األنصاري, نا عبد العزيز التميمي, أنا أبو حممد التميمي, أنا أبو امليمون, نا  َّ ّ ََّّ َّ ّ
َأبو زرعة َّ, حدثني حممد)٣(ُْ   أيب أسامة,بن َّ

ُ املقرئ, بن  حممود, أنا أبو بكربن و طاهرأنا أب: َّت حممد, قالتبن ّح وأخربتنا أم البهاء فاطمة
ّ سعد الزهري, نا هارونبن ُ جعفر, نا عبيد اهللابن َّنا حممد  , معروفبن ُّ

َنا ضمرة, عن رجاء: قاال ْ َ أيب سلمة, قالبن َ ََ: 
َّما زلت مستقال بمن بغاين, حتى أعاهنم عيل رجاء : −ً يعني مكحوال −قال  َّ ُ ُ

َّابن حيوة, وذلك أن َ َ ْ َّه رجل أهل الشام يف أنفسهمَ ُ. 
َّأنبأنا أبو عيل املقرئ, وحدثني أبو مسعود عبد الرحيم َّ ْ ُ ُ عيل عنه, أنا أبو نعيم احلافظبن ّ , نا )٤(ّ

ّ آدم العسقالين,بن ُ عبيدبن َّ أمحد, نا حممدبن سليامن َ ْ َ 
ُح وأنبأنا أبو عيل, نا أبو نعيم, قال  , أيب عاصمبن  إسحاق, نا أبو بكربن ونا أمحد: ّ

                                                 
ِّوعلق الذهبي يف السري عىل اخلرب بقوله. كذا )١( ّ َّ ًكان ما بينهام فاسدا, وما زال األقران : ُقلت«: َّ

ُينال بعضهم من بعض, ومكحول ورجاء إمامان, فال يلتفت إىل قول أحد منهام يف اآلخر ُ ٌ ٌ«. 
َّالراجح أن هذا الفاسد أ: ُقلت ُّتى بعد حال من الوفاق; يدلنا عىل ذلك إكبار مكحول َّ

 .ُلرجاء يف اخلرب قبل
ِّمسند الشاميني : وانظر كذلك. ٣٦٩ – ٢/٣٦٨َّاملعرفة والتاريخ  )٢( َّ  :ُبعد) د(ويف . ٣/٢٠٧ُ

َّحتريف, صوابه ما أثبت بالنقل عن مصادر اخلرب. ُعبيد اهللا بن جعفر بن يعقوب ُ. 
 .١/٣٣٠تاريخ أيب زرعة  )٣(
ِّ, ومسند الشاميني ٥/١٧٠حلية األولياء  )٤( َّ ُ٣/٢٠٥. 

ما بينه وبني [
 ]مكحول

 ]أ/٣٣٥[



١١٤ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّنا أبو عمري الرميل, نا ضمرة, عن ابن شوذب, عن مطر الوراق, قال: قاال َ َ ْ َّ ْ ََ ْ َ َ ُّ: 
َما رأيت شاميا أفضل من رجاء َ حيوةبن ُ ْ َ. 

 بن اهللا, أنا عبد )١( احلسنبن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
َ أسد, نا ضمرة, عن ابن شوذب, عن مطر, قالبن , نا سعيد)٢(بجعفر, نا يعقو ْ َ َ ْ َ: 

َما لقيت شاميا أفقه من رجاء ُ حيوة, إال أنه إذا حركته وجدته شاميا, بن ُ ُ َ ْ ََ َ َّ ََّ َّ
 .ُ مروان, رمحة اهللا عليهبن فعل عبد امللك: َّجر اليشء, فيقول َّوربام

ُما نعلم أحدا جازت شهادته: قال مطر ُ ًْ َ وحده إال رجاءُ َّ ُ َّ حيوة; يعني أنه بن َ َ ْ َ
ُصدق عىل عهد عمر َ ِّ ُ عبد العزيز وحدهبن ُ َ. 
َّ األكفاين, نا أبو حممد الكتاين, أنا أبو حممدبن َّأخربنا أبو حممد َّّ َّّ بن   أيب نرص, أنا أبو امليمونبن َ

ْراشد, نا أبو زرعة َ يزيد اجلزري, نا ضمرة, نبن , نا خالد)٣(ُ ْ ََ َ أيب سلمة, قالبن ا رجاءَّ بن  ُقال نعيم: ََ
 :سالمة

َما بالشام أحد أحب إيل أن أقتدي به من رجاء َُّّ ٌ َ حيوةبن َّ ْ َ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ  الفضل, نا عبد بن َّ

َ, نا سعيد, نا ضمرة, عن )٤( جعفر, نا يعقوببن اهللا ْ َ أيب سلمة, قالبن رجاءَ ََ: 
َما من رجل من أهل الشام أحب إيل أن أقتدي به من رجاء َُّّ َ حيوةبن َّ ْ َ. 

َّ اآلبنويس, ثم أخربنا أبو حممدبن ّ عيلبن َّأنبأنا أبو حممد عبد اهللا َّ ّ ُ  طاوس, أنا أيب أبو بن َ
َّأنا أبو القاسم التنوخي, نا أبو املفضل الش: الربكات, قاال َّ َ ُ ّ ّيباينَّ َ َ حيوة بن قال رجاء: , قال)٥(ْ ْ  وكان −َ

ِّمن عقالء الرجال ُ)٦(−: 
َمن مل يؤاخ من اإلخوان إال من ال عيب فيه, قل صديقه, ومن مل يرض من  َُ َ ْ ُُ َّ َّ ِ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( ُوسيأيت ذكره بعد باسم . حتريف. احلسني): د, س, م(ويف ). د م(َّ

ُاحلسن يف النسخ طرا ُّ. 
 .٩/١٥٤هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٣٧١َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
ْتاريخ أيب زرعة  )٣(  .٩/١٥٤هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١/٣٣٦ُ
 .٤/٥٨٨ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٣٧٢َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
 .حتريف. أبو الفضل): س, م(ويف . ٦٣/١٣تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٥(
 .٤/٥٨٨ُّسري أعالم النبالء  )٦(

]فضله[

 ]قوله يف اإلخوان[



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١١٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُصديقه إال بإخالصه له, دام سخطه, ومن عاتب إخوانه عىل كل ذنب, كثر عدوه ُّ ُِّ ُ َ َّ. 
َّأنبأنا أبو عيل املقرئ, ثم ُ ُ حدثني أبو مسعود عنه, أنا أبو نعيم, نا سليامنّ ْ أمحد, نا أبو زرعة بن َّ ُ

ّالدمشقي  :َّ أيب السائب, نا أيب, قالبن ُ, نا عبيد)١(ِّ
ًما رأيت أحدا أحسن اعتداال َ ً َ حيوةبن  يف صالة من رجاءُ ْ َ. 

ّكذا فيه, وقد أسقط الطرباين منه الوليد َ عتبةبن َّ ْ ُ)٢(. 
َّصواب أبو حممدُأخربناه عىل ال َّ األكفاين, نا عبد العزيز الكتاين, أنا أبو حممد عبد بن َّ ّ َّّ َ

ُ عثامن, نا أبو امليمون البجيل, نا أبو زرعة, نا الوليدبن َّالرمحن ّ َ َّ عتبة, نا ابن أيب السائب بن َ َ ْ وهو  −ُ
 : عن أبيه, قال−ُ عبيد بن  الوليدبن عبد العزيز

ًما رأيت أحسن اعتداال َ َ حيوةبن َّ الصالة من رجاء يفُ َ ْ َ. 
ْونا أبو زرعة: قال  : يزيد, قالبن  صالح, عن ربيعةبن َّ صالح, حدثني معاويةبن , نا عبد اهللا)٣(ُ

َ حيوةبن  مروان يف قراءته, فقال لرجاءبن َوقف عبد امللك ْ َّأال فتحت عيل: َ َ َ َ. 
َأخربنا أبو الفرج سعيد  بن  احلسني, أنا أبو بكربن  منصورَّ أيب الرجاء, أنا أبو الفتحبن َ

َاملقرئ, نا أبو عروبة, نا أيوب, نا ضمرة, عن رجاء, عن إبراهيم ْ َُ َُّ َ  :)٤( يزيد, قالبن ُ
ُقدمت بحلل من عند عروة ٍ َ ُ ّ عطية السعدي إىل عمربن َّ حممدبن ُ ََّّ  عبد بن َ

ًالعزيز, فعزل منها حلة, قال َّ َ حيوةبن هذه خللييل رجاء: ُ ْ َ. 
ْنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيمأنبأ َ ُ َّ َ حنبل, نا أبو بن  أمحدبن  مالك, نا عبد اهللابن , نا أبو بكر)٥(ّ َْ

ّسعيد األشج, نا أبو أسامة, قال َ َ: 
ُكان ابن عون إذا ذكر من يعجبه, ذكر رجاء ُ ُ ْ ُِ َ حيوةبن َ ْ َ. 

ُأنبأنا أبو عيل, ثم حدثني مسعود عنه, أنا أبو نعيم, نا سلي ٌَّ َّ  أمحد بن , نا عبد اهللا)٦( أمحدبن امنّ
 :َّابن حنبل, حدثني أيب, نا أبو أسامة, قال

                                                 
ِّد الشاميني ُ, ومسن١/٣٣٦ُتاريخ أيب زرعة  )١(  .٥/٣٧٠, واحللية ٣/٢٠٥َّ
 .حتريف. عقبة): س, م(يف  )٢(
 .٤/٥٥٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١/٣٣٧ُتاريخ أيب زرعة  )٣(
 .٩/١٥٥, وهتذيب الكامل ٢/٣٧٠َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
 .٩/١٥٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٥/١٧٠احللية  )٥(
ِّمسند الشاميني  )٦( َّ ُ٣/٢٠٥. 

 حسن اعتداله[
 ] صالتهيف

خربه مع عبد امللك [
 ]ابن مروان

 
َكان خليل عمر بن [

 ]عبد العزيز
 
 

َكان يعجب ابن [ ُ ُ
ْعون َ[ 



١١٦ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُكان ابن عون إذا ذكر من يعجبه, ذكر رجاء ُ ُ ْ ُِ َ حيوةبن َ ْ َ. 
ْ إسامعيل الصفار الرميل قراءة عىل أيب عمريبن ونا سليامن, نا أمحد: )١(قال َ َُّ ً ّ َّ َّ النحاس, نا بن َّ َّ
ْ الزرقاء, نا أيب, نا سهيل أيببن  زيدبن هارون َ ُ ّ حزم القطعيبن َّ َ ُ ْ  :َ, عن ابن عون, قال)٢(َ

ًما أدركت من النَّاس أحدا أعظم رجاء ألهل اإلسالم من القاسم َ ً  بن ُ
َّحممد, وحممد ِ سريين, ورجاءبن َّ ْ َ حيوةبن ِ ْ َ. 

َّ السمرقندي, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ بن   احلسن, أنا عبد اهللابن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّّ
َ أسد, نا ضمرة, عن رجاءبن َّ, حدثني سعيد)٣(جعفر, نا يعقوب ْ َ أيب سلمة, عن ابن عون, قالبن َ ََ: 

َّ حيوة بالشام, والقاسمبن رجاء: من ثالثة )٤(ُما رأيت أكفأ َ ْ َّ حممد بن َ
 .باحلجاز, وابن سريين بالعراق

َّمل جياوزوا ما علموا, ومل يتكل: يقول  .)٥(فوا أن يقولوا برأهيمُ
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن َّ ْ برشان, نا بن َ ِ

َ إسحاق, حدثني أبو عبد اهللا, نا معتمر, عن ابن عون, قالبن  أمحد, نا حنبلبن عثامن ِ َ َّْ ُ: 
ًكان رجاء وحممد والقاسم شيئا واحدا, ال يك ًٌ ُ َّ َّادون يفتون يف اليشء كذلكٌ َ. 

ُّ النقور, وأبو منصور عبد الباقيبن ًوأخربنا أبو القاسم أيضا, أنا أبو احلسني : َّ العطار, قاالبن َّ
ُأنا أبو طاهر املخلص, نا عبيد اهللا ِّ َ َّ عبد الرمحن السكري, نا زكريابن ُ ّ َّ ُّ ّ حييى املنقري, نا األصمعي, بن َّ ّ َ ْ ِ

 :)٦(َنا ابن عون, قال
ُرأيت ثالثة, ما رأيت مثلهم َّبن حممد   سريين بالعراق, والقاسمبن َّحممد: ًُ

َّ حيوة بالشامبن باحلجاز, ورجاء َ ْ َ. 
ّأخربنا أبو حممد املزكي, نا أبو حممد الصويف, نا أبو حممد التميمي, نا أبو ميمون البجيل, نا أبو  َ َ ُّّ َّ ّ َّ ََّّ ِّ َ ُ

                                                 
 .حتريف. ونا سليامن بن أمحد بن إسامعيل: ُبعد) د م(ويف . ٥/١٧٢ُأبو نعيم يف احللية : أي )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( وانظر ترمجته يف تقريب . , وكذا مصادر اخلرب)د, م, د م(َّ

 .حتريف. ّاملقطعي): س(ويف. ١٩٩/َّالتهذيب
 .١/٥٤٨َّاملعرفة والتاريخ  )٣(
َّلصواب بالنقل عن املعرفة والتاريخكذا ا )٤( َّ  .حتريف. َّأكف: ويف األصول. َّ
 ).م(سقط من  »برأهيم... أخربنا أبو القاسم«: قوله )٥(
 .٤/٥٥٩ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٥٥هتذيب الكامل  )٦(

 ]لته يف اإلسالممنز[
 
 
 
 

َّال يتكلف أن يقول [
 ]برأيه

 
 
 

َاتفاقه وابن سريين [ ِّ
 ]وابن القاسم يف اإلفتاء

 
 

 ]ب/٣٣٥[
 ]ويف الفضل والعلم[



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١١٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّزرعة النرصي َّ َ شبويهبن دَّ, حدثني أمح)١(ُ ْ ُّ ْ, نا النرض)٢(َ ْ شميل, عن ابن عون, قالبن َّ َْ َ ُ: 
َلقيت ثالثة, كأهنم اجتمعوا, فتواصوا َ َّ ً ابن سريين بالبرصة, ورجاء : ُ

 .َّ حممد باملدينةبن َّبالشام, والقاسم
ّسهل الكروخي أيب بن  أيب القاسمبن أخربنا أبو الفتح عبد امللك ُ عامر , أنا القايض أبو َ

ّ عبد الصمد الغورجيبن ّ القاسم األزدي, وأبو بكر أمحدبن ودحمم َ ْ َّأنا أبو حممد : َّالتاجر, قاال )٣(َُّ
َّ حممد اجلراحي املروزي, أنا أبو العباس حممدبن َّعبد اجلبار ْ ّ َّ َ ََّّ ّ َ ّ حمبوب املحبويب, أنا أبو بن  أمحدبن َ
ّ سورة الرتمذي, نا أمحبن  عيسىبن َّعيسى حممد ِْ ِ ْ َ َّ منيع, نا حممدبن دَِّ َْ ّ عبد اهللا األنصاري, عن ابن بن ِ
 :)٤(عون, قال

ّكان إبراهيم النَّخعي, واحلسن, والشعبي يأتون احلديث عىل املعاين, وكان  َّّ َ
َ حيوة يعيدون احلديث عىل بن  سريين, ورجاءبن َّ حممد, وحممدبن القاسم ُ َ ْ َ
 .حروفه

ْ قبيس, أنا أبن أخربنا أبو احلسن َ َّ أيب احلديد, أنا جدي, أنا أبو حممدبن بو احلسنُ ْ زبر, نا بن ِّ َ
ّ عبد اهللا أبو مسلم, نا األصمعي, قالبن إبراهيم ْ  :ُسمعت ابن عون يقول: ُِ

ِأدركت ثالثة يتشددون يف احلروف, وثالثة يرخصون يف املعاين ْ ُ ً ًَّ َّفأما : ُ
ُّأصحاب املعاين فاحلسن, والنَّخعي, والشعبي َُّّ َ  بن َّوأما أصحاب احلروف فالقاسم. ُ

َّحممد, وحممد َ حيوةبن  سريين, ورجاءبن َّ ْ َ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو منصوربن َّ : َّ العطار, قاالبن َّ

َّ عبد الرمحن, نا زكريابن ُ, نا عبيد اهللا)٥(َّ عبد الرمحنبن َّ حممد]طاهر[أنا أبو  ّ حييى, نا األصمعي, بن َّ
                                                 

 .٩/١٥٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٦٧٧ُتاريخ أيب زرعة  )١(
َّكذا الصواب بالنقل ع )٢( س, (ويف . ٦١٣ و٢٣/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب). د, د م(ن َّ

 .حتريف ظاهر. سنوين ):م
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣(  .تصحيف. ّالعورجي): س, م, د(ويف . ٢/٣٩٣ُّاللباب : وانظر). د م(َّ
)٤(  ٤/٥٥٩ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٥٥, وهتذيب الكامل ٧/٤٥٤َّالطبقات الكرب. 
َّأبو حممد بن عبد الرمحن): د, د م(يف  )٥( َّأبو حممد عبد الرمحن): س, م(ويف . َّ ُّوالصواب ما أثبت . َّ َّ

َّباحلمل عىل سند مماثل, مر قبل قليل; وفيه ُأنا أبو طاهر املخلص, نا عبيد اهللا بن عبد : قاال:... ُ ِّ َ ُ
 .٣/١٨١ُّاللباب : فانظر ترمجته يف. َّوأبو طاهر هو عبد الرمحن عينه. َّالرمحن

ُكان ممن يعيد [ َّ
احلديث عىل 

 ]حروفه



١١٨ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َسمعت ابن عون يقول: قال ُ: 
َّأدركت ثالثة يتشددون يف احلروف, وثالثة يرتخصون يف املعاين ً ًَّ َّفأما : ُ

َّ حممد, وحممدبن أصحاب احلروف فالقاسم َ حيوةبن  سريين, ورجاءبن َّ ْ  َّ وأما.َ
ّأصحاب املعاين فاحلسن, والشعبي, والنَّخعي َّ َّ ُ ُ. 

ّإبراهيم احلسيني, وأبو احلسن عيل )١(بن ّالقاسم عيلأخربنا أبو  ّ َ أنا أبو بكر :  أمحد, قاالبن ُْ
َّ حبيش التامر, نا إسامعيلبن ّ عيلبن َّ, أنا حممد)٢(اخلطيب َّ ْ َ َّ حممد الصفار, نا جعفر الوراق, نا مثنى بن ُ َ َُّ َّ ََّّ

 :ُسمعت ابن عون يقول:  نا أيب, قال−ُ يعني ابن معاذ −
ٍ يف الدنيا مثل ثالثةَّلو أن َ َّ حممد بن  سريين بالعراق, والقاسمبن َّحممد: ُّ

َّ حيوة بالشامبن باحلجاز, ورجاء َ ْ َّومل يكن يف هؤالء مثل حممد. َ ُ ْ. 
 , أمحدبن ّأنبأنا أبو عيل احلسن

ُح وحدثني أبو مسعود الشاهد عنه, أنا أبو نعيم احلافظ, أنا سليامن  بن دَّ, نا حمم)٣( أمحدبن ََّّ
ِّ أيب شيبة, نا عمي أبو بكربن عثامن َ ْ  :ُ معاذ, قالبن ُ, نا معاذ)٤(َ

َّكان ممن حيدث باحلديث كام سمعه حممد ُ ِّ ُ َّ حممد, بن  سريين, والقاسمبن َّ
َ حيوةبن ورجاء ْ َ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ د  الفضل, أنا عببن َّ
َ, حدثني سعيد, نا ضمرة, عن رجاء, قال)٥( جعفر, نا يعقوببن اهللا ْ َ َّ: 

ْقال عقبة َّ وساجبن ُ َ حيوةبن لرجاء )٦(َ ْ َلوال خصال فيك, كنت أنت : َ َ َ ٌ َ ِ
َالرجل َإخوانك يمشون إليك, وأنت ال متيش إليهم, :  قال?وما هي: قال. َّ َ

ُووسمت يف أفخاذ دوابك لرجاء, وكانت سمة ا َ ِْ ِّ : َّأما قولك: قال. َلقبيل تكفيكَ
                                                 

 .بابن) د(َّأخلت  )١(
 .٢/٤٢٠تاريخ بغداد  )٢(
ِّمسند الشاميني  )٣( َّ  .حتريف. أبو سليامن): س, م(ويف . ٢٠٦ – ٣/٢٠٥ُ
ِّ, وكذا مسند الشاميني)د, د م( )٤( َّ  .حتريف. َّأبو زكريا): س, م(ويف . ُ
 .١٧٣ – ٥/١٧٢احللية : وانظر كذلك. ٣٧١ – ٢/٣٧٠َّاملعرفة والتاريخ  )٥(
ويف . ٣٣٥/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّ, واملعرفة والتاريخ)د(َّكذا الصواب كام يف  )٦(

 .تصحيف. وشاح): س, م, د م(

 ]ويف تاريخ بغداد[
 
 
 

 
ِّحيدث باحلديث كام [ ُ

 ]سمع
 
 

َخربه مع عقبة بن [ ْ ُ
َّوساج َ[ 



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١١٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّإن إخواين يمشون إيل, وأنا ال أميش إليهم, فربام عجلوين عن صاليت َّ ُ َّ َّ وأما .َّ
َوسمت اسمي يف أفخاذ دوايب, وأن سمة القبيل تكفيني,: قولك َ َّ ِّ ُ ْ مل أكن ِّ فإينْ

ِأر بأسا أن يكتب الرجل اسمه يف فخذ َ ُ َّ  .َّدابته ًَ
َ أسد, نا ضمرة, عن رجاءبن ي سعيدَّوحدثن: )١(قال ْ َ أيب سلمة, قالبن َ ََ: 

ِّ حيوة ثالثني دينارا يف كل بن ُ عبد امللك جيري عىل رجاءبن ُكان يزيد ً َ ْ َ
ُما كان هذا برأي, فقطعها عنه, فرأ هشام أباه يف : َّفلام ويل هشام, قال. شهر ٌ

٣(َن قطععليه ما كا )٢(املنام, فعاتبه يف املنام يف ذلك, فأجر(. 
َّ األكفاين, نا أبو حممد الكتاين, نا أبو حممد املعدل, أنا أبو امليمون, نا أبو بن َّأخربنا أبو حممد ََّ ُ َّ َّّ َّ

َّ, حدثني عبد الرمحن)٤(ُزرعة َّ شعيب, أخربين ابن أيب السائب بن َّ إبراهيم, عن حممدبن َّ ْ َ  وهو −ُ
َ حيوبن َّ حدثني رجاء− سليامن بن الوليد ْ  :, قال)٥(َةَ

َّ عبد امللك يسألني عن حديث, وكنت قد نسيته, لوال أنه بن كتب هشام ُ
 .ًكان عندي مكتوبا

 الفتح, أنا أبو احلسني بن ّ عيلبن َّ احلسن, عن أيب طالب حممدبن ُقرأت عىل أيب غالب أمحد
ْ أخي ميمي, نا احلسنيبن  عبد اهللابن َّحممد ّ السندي, نا عبد بن نا رجاءُّ صفوان, نا ابن أيب الدنيا, بن ِ ْ ِّ
ْ ذكوان, عن رجاءبن َّ بكر, عن حممدبن اهللا َ حيوة, قالبن َ ْ َ: 

ًكنت واقفا عىل باب سليامن ُ عبد امللك, فأتاين آت, مل أره قبل وال بعد, بن ُ ُ ُ ٍ
ُيا رجاء, إنك قد بليت هبذا وبيل بك, ويف دنوك منه املوقع: فقال ْ ِّ ُ ُ ُِ َِ ُ ََّ َ ُيا رجاء,  )٦(ُ

ًفعليك باملعروف وعون الضعيف يا رجاء; إنه من رفع حاجة لضعيف إىل  َّ ُ َّ َ
                                                 

 .٤/٥٥٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٣٧٠َّيعقوب يف املعرفة والتاريخ : أي )١(
 .تصحيف. فأخربين): د(ويف ). س, م, د م( )٢(
ِّقال الذهبي يف السري  )٣( ّ ٌكان يف نفس هشام منه يشء; لكونه عمل عىل تأخريه «: ُقلت: ٤/٥٥٩َّ

ِّوقت وفاة أخيه سليامن, وعقد اخلالفة البن عمه عمر بن عبد العزيز َ«. 
 .١/٣٦٥ُتاريخ أيب زرعة  )٤(
 .حتريف ظاهر. رشأ بن حيويه): س, م(ويف ). د, د م( )٥(
 .تصحيف. الواقع): س, م, د م(ويف . مكان الوقوع يف املصائب والباليا, واملراد )د(كذا يف  )٦(

يقطع هشام العطاء [
ُعنه, ثم جيري عليه  َّ

 ]ما كان قطعه
 
 
 

ًنيس حديثا, سأله [
 ]عنه هشام

 
 
 
 

ًغريب يعظ رجاء[ ُ[ 



١٢٠ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ُّسلطان ال يقدر عىل رفعها, ثبت اهللا قدمه عىل الرصاط يوم تزل ِ َ َ ِّ َ ُُ  .األقدام )١(ََّ
َّأخربنا هبا عالية أبو عبد اهللا الفراوي, وأبو املظفر َ ُ ًُ ّ ّ القشريي, قاالبن َ ْ َ  بن َّأنا أبو سعد حممد: ُ

َّعيل اخلشاب, أنا أبو بكر حممد َّ َّ عبد اهللا اجلوزقي, أنا أبو العباس حممدبن ّ ّ ََّ  َّ عبد الرمحنبن َْ
ّالدغويل ُ ْ عبد الكريم العبدي, نا أبو وهب عبد اهللابن َّ, نا أبو جعفر حممد)٢(َّ َ َ حبيب بن  بكربن ّ

َّالسهمي, حدثني حممد ّ ََّّ ّ ذكوان األزدي, عن رجاءبن ْ ْ َحيوة, قال بن )٣(َ َ ْ َ: 
ُكنت واقفا عىل باب سليامن, إذ أتاين رجل, مل أره قبل وال بعد, فقال ُ ٌُ ْ ً يا : ُ

ُرجاء, إنك قد ابتليت هبذا, وابتيل بك, ويف قربه الوتغ َ ُ ُ ََّ َ ِ َ َيا رجاء, فعليك  )٤(ُ ُ
َّباملعروف وعون الضعيف يا رجاء; إنه من كانت له منزلة من سلطان, فرفع  ُ َّ

َّال يستطيع رفعها, لقي اهللا يوم يلقاه, وقد شد قدميه للحساب َحاجة ضعيف  ُ َُ
 .بني يديه

بن   احلسني, أنا عبد اهللابن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
َ, حدثني سعيد, نا ضمرة, عن رجاء, قال)٥(جعفر, نا يعقوب ْ َ َّ: 
ُقدم يزيد َ حيوة عىل أن بن َرجاء )٦(َ بيت املقدس, فأراد عبد امللك إىلبن َ َ ْ َ

َيصحبه, فأبى, واستعفاه, فقال له عقبة ُ ُ َْ َّ وساجبن ُ ُإن اهللا ينفع بمكانك, قال: َ َّ :
َإن أولئك الذين تريد قد ذهبوا, فقال له عقبة ْ َُّ ٌإن هؤالء قوم, قلام باعدهم رجل : َ َّ ٌ َّ

ُبعد مقاربة إال ركبوه, قال َّ  .)٧(رجو أن يكفينيهم اهللاُ الذي أدعهم لهِّإين أل: ُ
َ حممد الوراق إمام املسجد اجلامع هبراةبن  أيب بكربن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد َّ عبد  َّ وأبو حممد,َّ

                                                 
 .تزول): د, د م(ويف ). س, م( )١(
 .تصحيف. ّالدعويل): س, م, د(ويف . ٥٠٤ – ١/٥٠٣ُّاللباب : وانظر). د م( )٢(
, وسري أعالم ٥/١٧١احللية : ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. جابر): س, م(ويف ). د, د م( )٣(

 .٥/٥٦٠ُّنبالء ال
َالوتغ )٤(  .اهلالك: َ
َّالتاريخ الصغري : وانظر كذلك. ٢/٣٧٠َّاملعرفة والتاريخ  )٥(  .٥/١٧١, واحللية ١/٢٩١َّ
 .حتريف. فإذا): س, م(ويف . فأدار): د, د م(ويف . َّكذا الراجح )٦(
 .حتريف. أن يكفيهم اهللا الذي أدعمهم له): س, م(ويف ). د, د م( )٧(

]أ/٣٣٦[

َإباؤه صحبة يزيد [
ابن عبد امللك إىل 

 ]املقدسبيت 



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١٢١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ أيب املشهور الفتالبن  منصوربن َّالرافع ْ وأبو مسلم روح,َهبراة )١(َ َ ْ ّ الزغرتاين بن ُ شجاعبن ُِ ْ َّ
َبزغرتان ْ ْ أيب منصور الغوسناين بغوسنانبن  أيب بكربن بو العالء صاعد, وأ)٢(َ ْْ ُْ أنا أبو : , قالوا)٣(ُّ

ّ حممد األنصاري هبراة إمالء, أنا أبو احلسن عيلبن إسامعيل عبد اهللا ً َ ََّ ّ أيب طالب اخلوارزمي, أنابن ّ أبو  ُ
َّ حممد الرفاء, أنا حممدبن ّعيل حامد َّ ّ يونس الكديمي, نا أبن ََّّ ْ َ َّ سعد السامن, نا ابن عون, قالبن زهرُ َّ: 

َ حيوةبن قيل لرجاء ْ ُّإنك كنت تأيت السلطان, فرتكتهم, قال: َ َ يكفيني : َّ
 .الذي أدعهم له

ُأنبأنا أبو عيل, ثم حدثني أبو مسعود عنه, أنا أبو نعيم, نا سليامن, نا أبو زرعة ُ َّ َّ بن  َّ, نا حممد)٤(ّ
َأيب أسامة احللبي, نا ضمرة ْ ْ حسان, عن أسيدبن َّ ربيعة, حدثني عبد اهللابن َّ ِ َ  :َّ عبد الرمحن, قالبن َّ

ُرأيت مكحوال يسلم عىل رجاء ِّ ُ ً ِ حيوة بدابقبن ُ َ ْ ٌ, وهو راجل, ورجاء راكب, )٥(َ ٌ
َّفلم يرد رجاء عليه السالم, كأنه كره خالف السنَّة; أن يسلم املايش عىل الراكب َ َ ُّ َِّّ ُ ََّّ. 

َّ مصفى, نا بقية, عن عبد بن َّ عون, نا حممدبن َّ حممدبن امن, نا إبراهيمونا سلي: )٦(قال ََّ ُ
 , عبد اهللابن َّالرمحن

ّ حيوة الكندي قال لعديبن رجاءَّأن  َ َّ َ ْ َِ ْ عدي ومعنبن َ َّ ِ ُ املنذر, وهو بن )٧(َ
َّانظرا األمر الذي حتبان أن تلقيا اهللا عليه, فخذا فيه من الساعة, وان :يعظهام ُ َّ ظرا ُ

َاألمر الذي تكرهان أن تلقيا اهللا عليه, فدعاه الساعة َّ ُ. 
                                                 

 .حتريف. أيب املسهر العيال): س, م(ويف . ١/٥٣١ُّمعجم الشيوخ : وانظر).  مد, د( )١(
َزغرتان )٢( ْ ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ . َقرية هبراة: َ َّ ويف األصول وقع . ١/٣٥٠َّ

َّاالسامن مصحفني ُ. 
س, (ويف . ٤/٢١٨غوسنان : , ومعجم البلدان١/٤٢١ُّمعجم الشيوخ : وانظر). د, د م( )٣(

ْوغوسنان. العوسناين): م ْ َقرية من قر هراة: ُ ُ ٌ. 
ِّ, ومسند الشاميني ١/٣٣٠ُتاريخ أيب زرعة  )٤( َّ ُ٣/٢٠٦. 
َقرية قرب حلب من أعامل عزاز: ِدابق )٥( َ َ  ).٢/٤١٦دابق : معجم البلدان. (ٌ
ّد الطرباين سليامن بن أمح: ونا سليامن; أراد: ُوقوله بعد. ٥/١٧٠ُأبو نعيم صاحب احللية : أي )٦( َّ

ِّصاحب مسند الشاميني, فانظر اخلرب فيه  َّ َّونا سليامن بن إبراهيم بن حممد : ويف س,م. ٣/٢٠٦ُ
 .حتريف. ابن عون

َّالنعامن بالنقل عن ترمجته يف: َّوالصواب. كذا )٧(  .٤٩٥/َّ, وتقريب التهذيب٥٧٣/طبقات خليفة: ُّ
ُوسريد االسم صحيحا يف النسخ كلها بعد ِّ ُّ ً. 

عزوفه عن أبواب [
 ]ُّالسلطان

 
 
 

َّال يرد السالم عىل [ ُّ
مكحول, وهو 

 ]راكب
 

 ]ومن وعظه[



١٢٢ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى َ حيويه, أنا بن َّ حممد, عن أيب عمربن َّ ُّ َ
َّ القاسم, أنا ابن أيب خيثمة, أنا احلوطي, نا بقية, نا عبد الرمحنبن َّحممد ّ َ ََّ ْ َْ ْ معن بن َ ْمغراء: سخةُ ويف ن−َ َ)١(−  

ّ ابن حيوة قال لعدي]َّأن[ َ َ ْ َ َِ ّ عدي والنُّعامنبن َ ِ : ً املنذر يوما, وهو يعظهامبن َ
َّانظرا األمر الذي حتبان أن تلقيا اهللا عليه, فخذا فيه من الساعة, وانظرا األمر  ُ َّ ُ

َالذي تكرهان أن تلقيا اهللا عليه, فدعاه من الساعة َّ  .أستودعكام اهللا. ُ
ُ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو الفضل عبيد اهللابن ربنا أبو غالبأخ ّ َّ َّبن حممد  َّ عبد الرمحنبن َّ

ّالزهري, نا إبراهيم ُ إبراهيم أبو إسحاق العمري, نا أبو عبيد اهللا أمحدبن َّ حممدبن ُّ ّ  بن )٢(َّ عبد الرمحنبن َُ
ِّوهب, حدثني عمي, قال َّ ْ ْوأخربنيه ابن هلي: َ ِ ْعة, عن ابن عجالن, عن رجاءَ َ حيوة, قالبن َ َ ْ َ)٣(: 

َما أحسن اإلسالم, ويزينه اإليامن: ُيقال َوما أحسن اإليامن, ويزينه ! ََ ََ
ويزينه العلم! َّالتقو ,َوما أحسن التقو ْوما أحسن العلم, ويزينه احللم! ََّ ِ َ وما ! ََ

ْأحسن احللم, ويزينه الرفق ِّ ََ َْ ِ! 
َّ السمرقندي, أنا أبو بكر حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ  الفضل, بن  احلسنيبن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّّ

َ أسد, نا ضمرة, عن إبراهيمبن , نا سعيد)٤( جعفر, نا يعقوببن أنا عبد اهللا ْ َ أيب عبلة, قالبن َ ْ َ: 
ّكنَّا نجلس إىل عطاء اخلراساين, قال ُ ُّوكان يدعو بعد الصبح بدعوات, : ُ

ُب, فتكلم رجل من املؤذنني, فأنكر رجاءفغا: قال َِّ ُ ٌ َ حيوة صوته, فقال بن َّ َ ْ َ
ْأنا يا أبا املقدام, فقال:  قال?من هذا: )٥(ٌرجاء َاسكت; فإنا نكره أن نسمع اخلري : ِ ُ َّ ْ ُ

 .َّإال من أهله
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )١( َّ س, (ويف . مغر): د م(ويف . معز): د(ويف . ٢٩٢/َّ
ُعبد الرمحن بن معز, ويف نسخة): م ٌوكله تصحيف ظاهر. معر: َّ ٌ ُ ُّ. 

َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( ): د, س, د م(ويف . ٢٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). م(َّ
َّعبيد الرمحن  .يفحتر. ُ

 .١٥٦ – ٩/١٥٥هتذيب الكامل  )٣(
 .٩/١٥٦هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٣٧٦َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
َّكذا الراجح بالنقل عن هتذيب الكامل )٥( ُوله مقحمة; إذ لو . فقال له رجاء: ويف األصول. َّ

 من أنت ?: ُأريدت, لوجب عىل رجاء أن يقول

من  خربه مع رجل[
ِّاملؤذنني ُ[ 

َّومما يرويه من [
 ]احلكم



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١٢٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّاخلياط, أنا أبو منصور حممد )١( حممودبن  احلسنيبن َّأخربنا أبو النجم هالل  بن دَّ حممبن َّ
ُ عبد العزيز العكربي, أنا أبو أمحد عبيد اهللابن  احلسنيبن أمحد ّ َُ َّ أيب مسلم الفريض, أنا أبو حممد بن ْ َ ْ ُّ َ ِ
ُّ سعيد الدمشقي, حدثني الزبريبن ُ املغرية, نا أمحدبن بن عبد اهللا ّعيل َّ ُّ بكار, حدثني العتبي, قالبن ِّّ ْ َُّ ََّ :

َ حيوة لعمربن قال رجاء ْ ِّ العزيز يعزيه عن ابنه عبدبن َ ُ: 
ُأكان ابنُك يا أمري املؤمنني خيلق ُ َ فام : قال. ال:  قال?ُأفكان يرزق. ال:  قال?َ

ٌجزعك عىل خملوق, مرزوق, اهللاُ خري له منك, وثواب اهللا خري لك منه ٌُ ٍ َ ُ?! 
َّ أمحد البغدادي, أنا أبو عبد اهللا حممدبن  سهلبن أخربنا أبو سعد نارص  احلسن بن ّ

ّهربندقشائيِامل ََ ْ َ ْ َ ْبمرو, نا أبو بكر أمحد )٢(ْ ْ عبدوس النسوي, نا أبو القاسم بكريبن َّ حممدبن َ ََ ُ ّ َّْ بن   عبد اهللابن َ
َسلمة ّ دينار الرازي بمرص, نا عبد اهللابن ََ َّ أيب سلمة, حدثني بن نا عمرو − يعني ابن أيب مريم −َّ حممد بن َّ َ ََ

ّأبو عمر الصنعاين, عن عامر ْ َّ حيوة أنه قالبن ّ حييى, عن أيب يزيد احلميص, عن رجاءبن َّ َ ْ َ: 
ْرأ يف املنام أن قل, قال ُ َاللهم, إين أسألك السبق إىل :  فقيل له?وما أقول: ْ َّ ََّ ِّ َّ

ُرضوانك, واملسارعة فيه بالقول والعمل والرس والعالنية, وأعوذ بك من سخطك,  َِّ ِّ ُ
ِّن قول وعمل يف الرس والعالنيةَّومنازل سخطك, وما قرب من سخطك م ِّ. 

 إسحاق, أنا بن َّ حممدبن َّ شجاع, أنا أبو عمرو عبد الوهاببن َّأخربنا أبو بكر حممد
ّ يوه, أنا أبو احلسن اللنباين, نا أبو بكربن  أمحدبن َّبن حممد احلسن َ َ َْ َّ أيب الدنيا, حدثني حممد, نا بن ُّ َّ ُّ
ُعودي أخو أيب العميس, عن أيب عتبة, عن رجاء عون, نا املسبن  جعفربن َّحممد ْ ُ َ حيوة, قالبن َّ َ ْ َ: 

َما أكثر عبد ذكر املوت إال ترك القدح ْ ٌَ َّ َ َواحلسد )٣(َ َ. 
َّونا ابن أيب الدنيا, حدثني املثنى: قال َّ َ معاذ العنربي, نا أيب, عن املسعودي, عن أيب عتبة, بن ُّ ّ ّ َْ ُ َ ُْ
َ حيوة,بن عن رجاء ْ َ 

 .فذكر مثله
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن معجم )١(  .حتريف. َّحممد: ويف األصول. ٢/١٢٣١ُّ الشيوخ َّ
ْأو املهربندقشايي, وهي نسبة إىل مهربندقشاي أو مهربندقشاه, وهي قرية من قر مرو, عىل  )٢( َ َ َ َُ َ ْ َْ َ َْ ْ َْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ

ويف ). ٣/٢٧٣ُّ, واللباب ٥/٢٣٣ مهربندقشاي: معجم البلدان . (بعد ثالثة فراسخ منها
ْاملهربندق: األصول َ ْ َ َْ  .حتريف. ّشاهي, باهلاءِ

ْالفرح; فلقد استوحى رجاء هذا املعنى من قول أيب الدرداء: َّوالراجح. كذا )٣( ٌما أكثر عبد  «: َّ
َّذكر املوت إال قل فرحه, وقل حسده َّ  ).دار الفكر: ط. (٤٧/١٩٤تاريخ ابن عساكر : انظر.  »َّ

 ]ب/٣٣٦[
 

تعزيته لعمر بن عبد [
 ]العزيز يف ابنه

 
 
 
 

 ]ُرؤياه[

 ]ومن حكمه[



١٢٤ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْالبذخ: َّولعله. كذا قال  .أو احلقد )١(َ
ً األكفاين قراءة, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد بن  )٢(ً أمحد لفظا, أنا أبو احلسني عبد اهللابن ّ

ّ معاذ الداراين, نا أبو عبد اهللا جعفربن أمحد َّ بن  ّ جعفر الكندي, نا أبو األصبغ عبد اهللابن َّ حممدبن ُ
 :)٣(ل جابر, قابن يزيد

َ حيوة, فتذاكرنا شكر النِّعم, فقالبن ُكنَّا مع رجاء َ ْ ََ ْْ ُما أحد يقوم بشكر : ُ ٌ
ٌنعمة, وخلفنا رجل, عىل رأسه كساء, فكشف الكساء عن رأسه, فقال ُوال أمري : ٌ

ٌ إنام أمري املؤمنني رجل من النَّاس, ?ُوما ذكر أمري املؤمنني ها هنا: املؤمنني, قلنا ُ َّ
ُالتفت رجاء, فلم يره, فقالفغفلنا عنه, ف ٌ ْأتيتم من صاحب الكساء, ولكن إن : َ ُ

ٍّدعيتم, فاستحلفتم, فاحلفوا, فام علمنا إال وهو بحريس قد أقبل, فقال ِ َ َْ ْ َُّ ُ ُْ أجيبوا : ِ
َّأمري املؤمنني, فأتينا باب هشام, فأذن لرجاء من بيننا, فلام دخل عليه, قال َ ِ ُ َ ِهيه: َ ْ ِ)٤( 

ُيا رجاء, يذكر  ُّأمري املؤمنني, فال حتتج ُُ َوما ذاك يا أمري : ُفقلت: قال! ?)٥(]له[ُ َ
َذكرتم شكر: املؤمنني? قال ُما أحد يقوم بشكر نعمة, قيل لكم: النِّعم, فقلتم ُ ٌ :

ُأمري املؤمنني رجل من النَّاس, فقلت: ُوال أمري املؤمنني, فقلتم ٌ ْفلم يكن ذلك, : ُ
ًفأمر بذلك الساعي, فرضب سبعني سوطا, : ٌ قال رجاء?آهللا: ُ قلت?آهللا: قال َ َّ ََ ُ ِ ُ

ٌوخرجت, وهو متلوث يف دمه, فقال ِّ َ َ ُ َ حيوةبن َهذا, وأنت رجاء: ُ ْ : ُقلت! ?َ
 .ٌسبعون يف ظهرك خري من دم مؤمن

َ حيوة بعد ذلك إذا جلس يف جملس, التفت, بن ُفكان رجاء: ُقال ابن جابر َ َ ْ َ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )١( ): س, م(ويف . البذح): د, د م(يف و. ٨/٣١٥َّ
 .تصحيف. القدح

َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( ويف . ٣٣٧ – ٣٢/٣٣٦تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف). د(َّ
 .حتريف. هبة اهللا): د م(ويف . أبو احلسن): س, م(

 .٤/٥٦١ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٥٦هتذيب الكامل  )٣(
َهيه, وكذا هيه )٤( ْ ِْ ْسم فعل أمر بمعنى زدينا: ِِ  ).١٣٩/معجم أسامء األفعال. (ِ
 .زيادة من هتذيب الكامل )٥(

خرب تذاكر رجاء [
َوصحبه شكر 

 ]ِّالنعم



ّحيوة الكنديرجاء بن  َ ْ َ ١٢٥
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 .َاحذروا صاحب الكساء: فقال
ّ الاللكائي, أنا أبو احلسنيبن  أمحد, أنا أبو بكربن أبو القاسم إسامعيلأخربنا  َ َ  الفضل, أنا بن َّ

 :َّ, حدثني سعيد, نا ضمرة, عن رجاء, قال)١( جعفر, نا يعقوببن عبد اهللا
ُّ حيوة إىل رجل ينعس بعد الصبح, فقالبن نظر رجاء ُ َ َ ْ ُّانتبه; ال يظن الظان : َ َّ ُّ
 .َّأن ذا عن سهر

ّنا أبو الربكات األنامطي, وأبو عبد اهللا البلخي, قاالأخرب ّْ ّ الطيوري, بن أنا أبو احلسني: َ ُ ُّ
ْبندار بن وثابت أنا :  احلسن, قاالبن َّ جعفر, وأبو نرص حممدبن أنا أبو عبد اهللا احلسني: , قاالُ
 :)٢(لَّ أمحد, حدثني أيب, قابن َّ زكريا, أنا صالحبن  أمحدبن ّبن بكر, أنا عيل الوليد

ٌ حيوة السكسكي, شامي ثقةبن رجاء َ ِ ٌّ ُّ َ َّْ َ َ ْ َ. 
ْأخربنا أبو بكر وجيه َّ عبد امللك, أنا أبو احلسن السقاء, نا أبو بن  طاهر, أنا أبو صالح أمحدبن َِ َّ

ّالعباس األصم, قال َّسمعت عباس: َّ ُ حممد يقول, سمعت حييى يقولبن ُ َّ)٣(: 
َ حيوة,بن َقد سمع ابن عون من رجاء ْ ُ وسمع قتادة من رجاءَ ََ َ حيوة, بن َ َ ْ َ

َ حيوة, وبن وسمع أبو إسحاق من رجاء ْ ُّسمع الزهري من رجاء)٤(َ َْ َ حيوة, بن ُّ ْ َ
َ حيوة الكوفة مع برشبن َوقدم رجاء ْ  . مروانبن َ

ْ برشان, أنابن  احلسن, أنا أبو القاسمبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل أمحد أبو  ِ
َّ الصواف, أنا حممدبن ّعيل َّ َ أيب شيبة, نا هاشمبن  عثامنبن َّ ْ ّ عديبن قال اهليثم: َّ حممد, قالبن َ ِ َ : 

ُمات رجاء َ حيوة الكندي زمن هشامبن َ ُّ َ ْ  . عبد امللكبن ََ
َ رباح, أنا أمحدبن  احلسن, أنا يوسفبن ًوأخربنا أبو الربكات أيضا, أنا أبو طاهر أمحد بن  َ

ّامعيل, أنا أبو برش الدواليب إسبن َّحممد َّ ْ ْ معني يقولبن ُسمعت حييى:  صالح, قالبن , نا معاوية)٥(ِ َِ: 
َّ حيوة الكندي, أدرك معاوية, ومات يف إمرة هشام, يف أوهلابن ُرجاء ُّ َ ْ ََ. 

ْ خريون,بن  احلسن, وأبو الفضلبن ًوأخربنا أبو الربكات أيضا, أنا أبو طاهر أمحد َ 
                                                 

 .٥٦٠ – ٤/٥٥٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٣٧١َّاملعرفة والتاريخ  )١(
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٢( ْ ِ ِّ١/٣٦٠. 
ِّمسند الشاميني  )٣( َّ  .٤/٥٥٨ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/٢٠٧ُ
 ).و: (بـ) د(ت َّأخل )٤(
َوليس اخلرب يف كتابه الكنى واألسامء. كذا )٥( ُ. 

 ]وفاته[

خربه مع رجل [
ُينعس َ[ 

 
 

خربه يف ثقات [
 ]ّالعجيل

 
 
 

ٌعود عىل ذكر من [ َ
 ]سمع منه



١٢٦ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و
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  احلسن,بن  منصور, أنا أبو طاهر أمحدبن ّز ثابتِح وأخربنا أبو الع
 بن  أمحدبن )٢( إسحاق, أنا عمربن  أمحدبن َّ, أنا حممد)١( أمحدبن  احلسنبن َّأنا حممد: قاال

 :)٣(َّ خياط, قالبن إسحاق, نا خليفة
َّيف الطبقة الثانية من أهل الشامات رجاء َّ ُ حيوة, موىل كندة, يكنى أبا بن َّ َ ْ َ

ْاملقد َام, مات سنة اثنتي عرشة ومئةِ َ ْ َ َ. 
َّ عيل, أنا حممدبن  احلسنبن َّأخربنا أبو غالب حممد  بن  إبراهيم, أنا أمحدبن  أمحدبن ّ عيلبن ّ

َ خربانبن إسحاق ْ ْ عمران, نا موسىبن , نا أمحد)٤(َ ّ زكريا التسرتي, نا خليفة العصفري, قالبن ِ ْ ُ ّ َُّ َ ْ ُّ)٥(: 
َويف سنة اثنتي عرشة وم َ ْ َ حيوةبن ئة مات رجاءَ ْ َ. 

ّ السمرقندي, أنا عيلبن أخربنا أبو القاسم ّ ْ َ ِّ عيل, أنا أبو طاهر املخلص بن َّ حممدبن  أمحدبن َّ َ ُ ّ
ُإجازة, أنا عبيد اهللا َّ حممد, أخربين أيب عبد الرمحنبن َّ عبد الرمحنبن ً  ,ُ املغرية, أخربين أيببن َّ حممدبن َّ

ُحدثني أبو عبيد القاسم  :)٦(َّ سالم, قالبن َّ
َسنة اثنتي عرشة ومئة َ ْ ِّفيها تويف رجاء: َ َّ حيوة الكندي أبو املقدام بالشامبن ُ ُّ َ ْ ََ .

 .َّ عبد الرمحنبن وهكذا قال سليامن
َّكتب إيل أبو زكريا حييى ِّ منده, وحدثني أبو بكر اللفتواين عنه, أنا عمي بن َّ عبد الوهاببن َّ َّ ُ َّ َْ َّ ْ

 :)٧( يونسبن قال لنا أبو سعيد: أبيه أيب عبد اهللا, قالأبو القاسم, عن 
َ حيوةبن رجاء َ ْ ْ جرول الكندي, يكنى أبا املقدام, من أهل فلسطني, قدم بن َ ِ ُ ّ َ َْ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( ): س, م(ويف . ٤/٩٠ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف). د, د م(َّ

 .حتريف. َّحممد بن احلسن, نا أمحد
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل, فانظر )٢( ): س, م, د م(يف و. ٣١/٧٩٣تاريخ ابن عساكر : َّ

 .حتريف. عمران
 .٥٦٦/طبقات خليفة )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٤( , ١/٢٦٥املؤتلف واملختلف البن سعيد : وانظر ترمجته يف). د(َّ

 .تصحيف وحتريف. َّحممد بن إسحاق بن حربان): س, م(ويف . ٢/٤٣٧واإلكامل البن ماكوال 
 .٩/١٥٧لكامل هتذيب ا: وانظر كذلك. ٢٢٢/تاريخ خليفة )٥(
َّالنسب البن سالم )٦( َّ/٣٠٩. 
 .ُتاريخ الغرباء املطبوع: ِومل أجد اخلرب يف تارخيه. كذا )٧(

َّويف النسب البن [
 ]َّسالم

 
 
 

ويف تاريخ ابن [
 ]يونس

خربه يف طبقات [
 ]خليفة



ّرساج الكلبيرجاء بن  َ َابن أيب سلمة/ِ ََ ١٢٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
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ّ حرمل احلرضميبن رو عن احلارث.  مروانبن مرص عىل عبد العزيز َ َ َْ ْ َّحدث . َ
َمات سنة اثنتي عرشة ومئ.  احلارثبن عنه عبد الكريم َ ْ َ  .ةَ

ّ رساج الكلبيبن رجاء ْ َ َ ِ(*) 

ْأحد وجوه كلب, كان مع عمرو َ  العاص حني غلب عىل بن  سعيدبن )١(ُ
ُّ مروان, له ذكر فيام ذكره أبو احلسن املدائنيبن دمشق, وخلع عبد امللك ٌَ. 

َ أيب سلمةبن رجاء ََ 
ّأبو املقدام الفلسطيني ْ ِ(**) 

َأصله من البرصة, ثم سكن الرملة ُْ َّ َّ ُ. 
َ حيوة, وعقبةبن  عن رجاءرو َ ْ َْ ْونعيم, )٢( أيب زينببن ُ َ   سالمة, وإسامعيلبن ُ

ِ أيب املهاجر, ويزيدبن ُ عبيد اهللابنا َ ُ موهب, وعبادةبن  عبد اهللابن ُ َ ْ ّ نيس, بن َ َ ُ
ّ شعيب, والزهري, وإبراهيمبن  موسى, وعمروبن وسليامن ْ َْ ُّ ّ يزيد النَّرصي, بن ُ ْ
 .ُ عبيدبن ويونس

َّ عون, ومحادبن ه عبد اهللارو عن َّ سلمة, ومحادبن َ َ ْ زيد, وبرشبن ََ َّبن املفضل,  ِ َ ُ
َوضمرة ْ َ احلباببن  يوسف, وزيدبن َّ العالء, وحممدبن  ربيعة, وحييىبن َ ُ. 

                                                 
َّبغية الطلب  (*)  .٢/١٢٩, وتكملة املخترص ٨/٣٦٢٥ُ

 .حتريف. عمر): س, م(ويف ). د م( )١(
ّ, وسؤاالت اآلجري أليب داود ٣/٣١٣َّالتاريخ الكبري  (**) ّ واألسامء للدواليب ُ, والكنى٢/٢٥٨ُِّ َّ

ِّ, وتاريخ أسامء الثقات ٢٨٧/, ومشاهري علامء األمصار٣/٥٠٢َّ, واجلرح والتعديل ٢/٢٧١
َّ, وبغية الطلب ٨٩/البن شاهني , ٨/٣١٦, وخمترص ابن منظور ٣٦٢٩ – ٨/٣٦٢٧ُ

ّ, والكاشف للذهبي ١٦٣ – ٩/١٦١وهتذيب الكامل  , والوايف بالوفيات ١/٣٩٥َّ
 .١٤٨/َّ, وتقريب التهذيب١/٦٠٢َّالتهذيب , وهتذيب ١٤/١٠٥

َقوله يف ترمجة رجاء بن حيوة )٢( ْ  ).د(سقط من »أيب زينب... ًوأخربنا أبو الربكات أيضا«: َ

 ]خربه[

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 

 ]أ/٣٣٧[



١٢٨ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْوقدم دمشق, وذكر بعض ولده أن اسم أيب سلمة مهران ِ َ َ ََ َّ. 
ّ إسامعيل الفضييل, أنبن َّأخربنا أبو الفضل حممد ْ َ  أيب بن َّ حممدبن َّ حممدبن ا أبو القاسم أمحدُ

ّمنصور اخللييل, أنا أبو القاسم عيل ّ ّ احلسن اخلزاعي, نا أبو سعيد اهليثمبن َّ حممدبن  أمحدبن َ  بن ُ
ّكليب الشايش, نا احلسن َّ ُْ ْ أيب سلمة أبو املقدام بن ُ احلباب, نا رجاءبن َّ عفان, نا زيدبن ّ عيلبن َ ِ َ ََ

َّ شعيب, عن أبيه, عن جده أنه قالبن َّ حدثني عمروّالفلسطيني, ِّ ْ َ ُ: 
َال نفل َ ُّ, يرد قوي املسلمني عىل ضعيفهمبعد رسول اهللا  )١(َ ُّ. 

َّأخربنا أبو عبد اهللا اخلالل, أنا إبراهيم ْ املقرئ, أنا أبو عمر عبد بن  منصور, أنا أبو بكربن َ ُ
ْ أيب قرصافة, نا أبو عمريبن َّالرمحن َ ُْ َ َ النحاس, نا ضمرة, عن رجاءبن ِ ْ َ َّ َ أيب سلمة, قالبن َّ ََ)٢(: 

َ شعيب يذكران النَّفل يف املسجد, بن  موسى وعمروبن ُسمعت سليامن ِ ْ َ ُ
ّال نفل بعد النَّبي : ٌفقال عمرو َ َ ََّشغلك أكل الزبيب بالطائف: , فقال له سليامن َّ ُ َ. 

َ جارية اللخمي, عن حبيببن نا مكحول, عن زياد ّ ْ َ مسلمةبن َّ َ ْ َّالفهري أن  )٣(ََ ّ ْ ِ
ُ نفل يف البدأة الربع بعد اخلمس, ويف الرجعة الثلث بعد اخلمسَرسول اهللا  َّ ُ ُُّ ُ َ ْ ََ ُّ َُّ َ ْ َ)٤(. 

ُقال ضمرة َ ْ ُألن النَّاس يف الرجعة أضعف: َ َّ َ َّ. 
ّكذا قال اللخمي ْ ّوإنام هو التميمي. َّ َّ َّ)٥(. 

بن   احلسنيبن َّأنا أبو سعد حممد:  حييى ابنا احلسن, قاالأخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا
َ أيب عالنةبن  عبد اهللابن أمحد َّ ِّ, أنا أبو طاهر املخلص, نا حييى)٦(َ َ  بن  صاعد, نا أمحدبن َّ حممدبن ُ

َالفرج أبو عتبة احلميص, نا ضمرة ْ ََ ُّ َ ْ َ وهو ابن أيب سلمة − ربيعة, عن رجاء بن َ ُسمعت :  قال−ََ
َن شعيب ب عمرو  : يقول− وهو يف املسجد احلرام −ُ

َال نفل بعد رسول اهللا  َ ََّشغلك أكل الزبيب :  سليامنبن , فقال موسى ُ
َّ مسلمة أن النَّبي بن َ جارية, عن حبيببن نا مكحول, عن زياد. َّبالطائف َ ْ ََّ َ 

                                                 
 ).٥/٩٩ِّالنهاية . (َال غنيمة: أي )١(
َّصحيح ابن حبان  )٢( ِّ, ومسند الشاميني ٤/٢٠, واملعجم الكبري ١١/١٦٥ِ َّ ُ٢/٦٠. 
ّحارثة اللخمي): س, م(ويف . , ومصادر اخلرب)د, د م(َّالنقل عن َّكذا الصواب ب )٣(  .حتريف. سلمة... َّ
َّنفل )٤( َوالبدأة. َزاد: َ ْ ُوالرجعة. ُابتداء سفر الغزو: َ ُالقفول: َّ ُ. 
 .١٥٨/َّتقريب التهذيب: َّوهو الصواب; فانظر ترمجة زياد بن جارية يف )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل  )٦(  .تصحيف. عالثة: ويف األصول. ٦/٣٠٦َّ

َال نفل بعد رسول [ َ َ
 ]اهللا 

 
ما بني سليامن بن [

موسى وعمرو بن 
َشعيب يف النفل َّ ْ َ ُ[ 



َأيب سلمةرجاء بن  ََ ١٢٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُنفل يف البدأة الربع بعد اخلمس, ويف الرجعة الثلث بعد ا َُّ ََّّ ُ ُُّ َ ُ ََ ْ ُخلمسَ ُ. 
ْأخربتنا أم املجتبى العلوية, قالت َّ َ َْ ُ ِقرئ عىل إبراهيم: ّ ُ املقرئ, أنا أبو بن  منصور, أنا أبو بكربن ُ

َيعىل ْ َ معروف, نا ضمرة, عن رجاءبن , نا هارون)١(َ ْ َ أيب سلمة, عن سليامنبن َ  : موسى, قالبن ََ
ّ عبد اهللا اخلثعمي, وهو عىل النَّاس بالبن َّمر مالك َ ُّصائفة بأرض الروم, َْ َّ

َّورجل يقود دابته, فقال له: قال ُ ًاركب; فإين أر دابتك ظهرية, قال: ٌ ََ َّ ُسمعت : ِّْ
َّما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا إال حرم اهللا عليهام النَّار: ُ يقولرسول اهللا  ََّّ ْ .

َفنزل مالك, ونزل النَّاس يمشون, فام رئي يوم كان أكثر ماش: قال ٌ َ ُ َ  .ًيا منهٌ
ِّقرأت بخط أيب القاسم عبد اهللا َّ عيل السلمي, وجدت بخط أيب احلسني حممدبن  أمحدبن ُ ّ ُِّّ ُ َ بن عبد  ّ

َّ جعفر الرازي احلافظ, نا أبو عبد اهللا حممدبن اهللا َ برش اهلروي, حدثني سامعةبن  يوسفبن َّّ َ َِ َّ ّ َ ْ  بن َّبن حممد ِ
َسامعة الرميل, نا أيب, نا ضمر ْ ْ َّ ََ ّ َ يعني ابن أيب سلمة − عن رجاء − يعني ابن ربيعة −ة ِ  :)٢( قال−ََ
َرأيت الوضني ْ ِ َ ُ عطاء بدابق, وعليه هيئة رثة, ثم رأيته بدمشق, وعليه بن ُ ُ َّ ٌ َّ ٌ َِ َ
ُهيئة حسنة, فقلت له ٌ َقد رأيتك بغري هذه اهليئة, قال: ٌ  .ُرأيتني, وأنا مسافر: ُ

 أيب نرص, أنا أبو امليمون, بن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن بد العزيزّ األكفاين, نا عبن َّأخربنا أبو حممد
ْنا أبوزرعة, قال َوحدثت عن ضمرة, قال: )٣(ُ ْ َ ُ ْ ِّ ُ: 

َولد رجاء ِ َ أيب سلمة سنة إحد وتسعنيبن ُ َ ََ. 
َّأخربنا أبو حممد أيضا, أنا عبد العزيز, أنا متام  جعفر, نا أبو بن َّ حممدبن َّ حممد, نا جعفربن ًَّ

ِّرعة, قال يف تسمية نفر متقاربني يف السنُز ِّ ُ َْ َ َ)٤(: 
َ أيب سلمةبن ُعمر, ورجاء ََ. 
َّ البنا, أبنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللابن َ ُ َّ عتاب, أنا أمحدبن َ  بن َ

ًعمري إجازة, ْ َ ُ 
 احلسن, أنا عبد بن ّ أمحد, أنا عيلبن  أمحد, أنا احلسنبن ح وأخربنا أبو القاسم نرص

                                                 
َمسند أيب يعىل  )١( ْ َ ّجممع الزوائد للهيثمي : وانظر كذلك. ٢/٢٤٢ُ َّ٥/٢٨٦. 
 .٨/٣٦٢٨َّبغية الطلب  )٢(
 .١/٢٧٢ُتاريخ أيب زرعة  )٣(
ْوهو كتاب مفقود أليب زرعة )٤( ُ. 

ْخربه مع الوضني[ ِ َ 
 ]ابن عطاء

 
 

 ]مولده[

َّما اغربت : حديث[
 ]...قدما عبد



١٣٠ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ عمري, قالبن )١( احلسن, أنا أمحدبن َّالوهاب َ ْ سميع يقولبن  إبراهيمبن ُسمعت حممود: ُ َ ُ)٢(: 
ٌّ أيب سلمة, برصي, نزل فلسطنيبن َّيف الطبقة اخلامسة رجاء َ ََ. 

َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, ثم حدثنا أبو الفضل حممد َّ بن  , واملبارك احلسنبن  نارص, أنا أمحدبن َّّ
ُواللفظ له  −َّعبد اجلبار, وأبو الغنائم  ّوأبو احلسني األصبهاين, قاال :  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − ْ  :)٣( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ّ أيب سلمة أبو املقدام الفلسطينيبن رجاء َ َْ ِ َ حيوبن عن رجاء. َ ْ رو عنه . ةَ

َّ سلمة, ومحادبن َّابن عون, ومحاد َ َ حباببن  يوسف, وزيدبن َّ زيد, وحممدبن ََ ُ .
َ, عن ضمرة)٤(وقال احلسن ْ ِّمات سنة إحد وستني ومئة: َ َ. 

ّأخربنا أبو بكر الشقاين, أنا أبو بكر أمحد َّ ّ محدون, أنا مكيبن  منصور, أنا أبو سعيدبن َّ ْ  بن َ
ْعبدان, قال ِ مسلمُسمعت: َ ْ  :)٥(َّ احلجاج يقولبن ُ

ْأبو املقدام رجاء َ أيب سلمةبن ِ َ حيوةبن عن رجاء. ََ ْ َرو عنه ابن عون, . َ
َّ سلمة, ومحادبن َّومحاد َ  . يوسفبن َّ زيد, وحممدبن ََ

ْ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن  نارص, عن جعفربن ُقرأت عىل أيب الفضل َِ  عبد بن ّ
 :َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب قالبن ين عبد الكريماهللا, أخرب

ٌ أيب سلمة فلسطيني ثقةبن رجاء ٌّ َ ََ. 
َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا عبد الرمحن َّ ّ منده, أنا أبو عيل األصبهاين,بن ُ ّ َ ْ َ 

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا أبو طاهر: ح قال َ  ,َّ حممدبن ََ
 :)٦(َّ حنبل فيام كتب إيل, قالبن  أمحدبن  أيب حاتم, نا عبد اهللابن دَّأنا أبو حمم: قاال

َ أيب سلمة, فقالبن ُسألت أيب عن رجاء  بن وذكر أيب, عن إسحاق: قال. ٌثقة: ََ
ْ معني, قالبن منصور, عن حييى ٌرجاء أبو املقدام ثقة: َِ ْ ِ ٌ. 

                                                 
 .حتريف. َّعبد الرمحن): س, م(ويف ). د, د م( )١(
 .٩/١٦٣هتذيب الكامل  )٢(
 .٣/٣١٣َّالتاريخ الكبري  )٣(
 .حتريف. احلسني): د م(ويف . َّ, والتاريخ الكبري)د, م, س( )٤(
َّالكنى واأللقاب البن احلجاج )٥( َ ُ/١٨١. 
 .١٦٣−٩/١٦٢وانظر كذلك هتذيب الكامل .٣/٨٨, والعلل البن حنبل ٣/٥٠٢َّاجلرح والتعديل  )٦(

 ]طبقته[
 
 
 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

ُويف الكنى واأللقاب [
 ]َّالبن احلجاج

 ]ب/٣٣٧[
 
 
 

 ]ثقته[
 
 
 

ويف اجلرح [
 ]والتعديل



َأيب سلمةرجاء بن  ََ ١٣١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ أيب الصقبن  نارص, عن أيب طاهربن قرأنا عىل أيب الفضل َر, أنا هبة اهللاَّ  إبراهيم, أنا أبو بن ِ
ّبكر املهندس, أنا أبو برش الدواليب, قال َّ ْ ِ)١(: 

ْأبو املقدام رجاء ّ أيب سلمة الفلسطينيبن ِ َ ََ. 
 :)٢(ُسمعت أيب يقول:  أمحد, قالبن َّوحدثني عبد اهللا: قال

َّرجاء أبو املقدام الذي حيدث عنه محاد ُُ ِّْ َ سلمة هو رجاءبن ِ َ سلمة أيببن ََ ََ. 
ْ إبراهيم, أنا سليمبن َّ حممد, أنا نرصبن أخربنا أبو الفتح نرص اهللا َ ُّ أيوب, أنا أبو نرص بن ُ

َّسمعت حممد:  قال,َّ حممدبن  إبراهيم, نا يزيدبن ّ سليامن, نا عيلبن َّ حممدبن طاهر ّ أمحد املقدمي بن ُ َّ َ ُ
 :)٣(يقول

ْ أيب سلمة أبو املقدام الفلسبن رجاء ِ َ  .ّطينيََ
َّ أيب عيل يف كتابه, أنا أبو بكر الصفار, نا أمحدبن َّأخربنا أبو جعفر حممد َّ َ منجويه, أنا بن ّ عيلبن ّ ُ ْ َ

 :َّ حممد احلاكم, قالبن )٤(َّحممد
ْأبو املقدام رجاء ّ أيب سلمة الفلسطيني الرميلبن ِ ْ َّ ّ َ ْعن أيب املقدام رجاء. ََ  بن ِ

ّحيوة الكندي, وأيب عبد احلم َ ْ ّ أيب املهاجر املخزوميبن ُ عبيد اهللابن يد إسامعيلَ ْ َ ُِ َ .
َّ عون, ومحادبن رو عنه عبد اهللا َّ سلمة, ومحادبن َ َ  . زيدبن ََ

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن ّ  الفضل, أنا عبد بن َّ
َ أسد, نا ضمرة, قالبن  سعيدَّ, حدثني)٥( سفيانبن  جعفر, نا يعقوببن اهللا ْ َ: 

ِّ أيب سلمة سنة إحد أو اثنتني وستني ومئةبن مات رجاء َ َ  بن َّوسمع محاد. ََ
َسلمة من رجاء َ أيب سلمة, فقالبن ََ ْرجاء أبو املقدام: ََ . َورو عنه ابن عون. ِ

َ أيب طلحة, عن ضمرةبن وقال الوليد ْ َّمل يشك. ِّسنة إحد وستني: َ ُ. 
                                                 

ّالكنى واألسامء للدواليب  )١( َّ  .٢٧١ و٢/٢٦٩ُ
 .٣/٨٨العلل البن حنبل  )٢(
ّتاريخ املقدمي )٣( َّ َ ُ/١٠٣. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٤( ): د م(ويف . ٤/٤١٥َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف). د, س, م(َّ

 .حتريف. أمحد
 .١/١٤٩َّاملعرفة والتاريخ  )٥(

َويف الكنى [ ُ
ّواألسامء للدواليب َّ[ 

 

ويف العلل البن [
 ]حنبل

 
ّويف تاريخ املقدمي[ َّ َ ُ[ 

 
 

 
 ]وعند احلاكم[

 
 
 
 

ويف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ



١٣٢ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 )١( إبراهيم, عن أيب خازمبن َّ حممد الفقيه, عن أيب الفتح نرصبن  أيب الفتح نرص اهللاُقرأت عىل
ّاملعدل, أنا عيل )٢( احلسنبن  أمحدبن َّ الفراء, أنا منريبن َّ حممدبن  احلسنيبن َّحممد َّ َ  بن  أمحدبن ُ

ّ مروان الرميل, نا الوليدبن إسحاق, نا أمحد ْ َ أيب طلحة, نا ضمرةبن َّ ْ  : ربيعة, قالبن َ
ِّ أيب سلمة سنة إحد وستني ومئة, ومولده سنة إحد وتسعنيبن هلك رجاء َ َ ََ. 

َّ أيب طاهر, أنا أبو حممد بن ّ أمحد األنصاري, أنا عبد العزيزبن )٣(]هبة اهللا[َّأخربنا أبو حممد 
َاملعدل, أنا أبو امليمون البجيل, نا أبو زرعة, قال ُْ ّ َ َ ََّ ُوحدثت عن: )٤(ُ ْ ِّ َ ضمرة, قالُ ْ َ: 

َ أيب سلمة بن  يعني رجاء−مات   .ِّ سنة إحد وستني ومئة−ََ
َّقرأت عىل أيب حممد عبد الكريم ِّ أمحد, أنا أبو احلسن املؤدب, أنا بن  محزة, عن عبد العزيزبن ُ َ ُ

ْ زبربن أبو سليامن  :, قال)٥(َ
ِّ يعني سنة إحد وستني −َّويف هذه السنة  ِّ تويف رجاء−َ َ سلمة, وهو  أيببن ُ ََ

 .ابن سبعني سنة

ْ سهلبن رجاء َ 
ّأبو نرص الصاغاين َّ(*) 

 .ُساكن بغداد
َسمع بدمشق أبا مسهر, وبحمص أبا اليامن, وبغريها إسامعيل ْ َُ َّ علية, بن ِ َ ُ

َ خالد اخلياط, وأبا قطن عمروبن َّومحاد َ  . اهليثمبن َّ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( , ٢٨٧ – ٢/٢٨٦ ماكوال اإلكامل البن: وانظر ترمجته يف). د م(َّ
 .تصحيف. أبو حازم): د, س, م(ويف . ٤/٩٧وميزان االعتدال 

 .حتريف. احلسني): د م(ويف . ٣١/٨٤٩تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, س, م( )٢(
كذا . َّأبو حممد بن أمحد): د, د م(ويف . حتريف. أمحد): س, م(ويف . ٢/١٢٠٩ُّمعجم الشيوخ  )٣(

 .هبة اهللا: بإسقاط
ْتاريخ أيب زرعة  )٤( ُ١/٢٧٢. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٥(  .تصحيف. زيد): د, د م(ويف . ١٥٩/وانظر اخلرب يف تارخيه). س, م(َّ

َّالثقات البن حبان  (*) ِ , وميزان ٨/٣١٧, وخمترص ابن منظور ٨/٤١٠, وتاريخ بغداد ٨/٢٤٦ِّ
 .٢/٤٤االعتدال 

 ]مولده ووفاته[

وفاته يف تاريخ أيب [
ْزرعة ُ[ 

 
 

 ]ْويف تاريخ ابن زبر[
 
 
 
 
 
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه



ّسهل الصاغاينرجاء بن  َّ ْ َ ١٣٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّرو عنه أبو عبيد حممد َّ املؤمل النَّبن  أمحدبن ُ َ  بن َّاقد, وأبو عبد اهللا حممدُ
َخملد, واحلسني ْ َّ إسامعيل القايض املحاميل, وأبو حممد جعفربن َ ّ َ  بن  عبد اهللابن َ
ّجماشع اخلتيل َّ ُ ِ َ ّ مرسوق الطويس, وأمحدبن َّ حممدبن َّ وأبو العباس أمحد,)١(ُ  بن ُّ

ّلنَيسابوري الواعظ, وغريهما  محزةبن َّالعباس ْ. 
َّ حممد الصفار, أنا عبد العزيزبن أخربنا أبو الربكات أمحد َّ ّ أمحد السكريبن ّ عيلبن َّ َّ ُّ. 
 نرص, بن ُ عبيد اهللابن َّ يونس, وأبو بكر حممدبن ّ عيلبن  نرصبن وأخربنا أبو القاسم نرص

ّ عبد اهللا الرضواينبن وأبو منصور نوشتكني ْ ْ البرسبن أنا أبو القاسم: , قالوا)٢(ِّ ّي, أنا أبو طاهر ُ
َّاملخلص, نا أبو حممد جعفر ِّ َ ّ جماشع اخلتيل, نا رجاءبن  عبد اهللابن ُ َّ ُ ِ َ ْ سهل الصاغاين, نا وهببن ُ َ  بن َّّ

ّوهب أبو البخرتي َ ََ ْ ْ عروة, عن أبيه, عن عائشة, قالتبن القايض, عن هشام )٣(ْ ُ: 
َّأول سورة تعلمتها من القرآن ُطه, فكنت إذا قلت )٤(َّ ُ: {e f g h 

i j k z ]َّإال قال  ]٢ − ١: طه :ُال شقيت يا عائش ِ ِْ َ. 
 :)٥(قال لنا أبو بكر اخلطيب:  عبد اهللا, قاالبن َّ احلسن, وأبو النجم بدربن ّأخربنا أبو احلسن عيل

َّ سهل أبو نرص الصاغاين, سكن بغداد, وحدث هبا عن محادبن رجاء َّ ّ  بن َّ
َخالد اخلياط, وأيب قطن عمرو َ ِ علية, وأيب مسهر عبد بن  اهليثم, وإسامعيلبن َّ ْ ُ َّ َ ُ

َ مسهر, وأيب اليامن احلكمبن األعىل ْ َُ َّ املؤمل بن ُرو عنه أبو عبيد.  نافعبن ِ َ ُ
َّالنَّاقد, والقايض املحاميل, وحممد ّ َ َ خملدبن َ ْ  .ًوكان ثقة. َ

                                                 
تاريخ بغداد : وانظر ترمجته يف. تصحيف ظاهر. ّحلتييلا): س, م(ويف ). د, د م(كذا اخلتيل يف  )١(

٧/٢١٨. 
َّأبو بكر حممد بن عبد اهللا ): د(ويف . ١١٩٧ و٢/٩٥٠ُّمعجم الشيوخ : فانظر. َّكذا الصواب )٢(

ّالرضواين, قالوا ْ ّأنا أبو القاسم بن نرص, وأبو منصور الوشكني بن عبد اهللا الرضواين: ِّ ْ ويف . ِّ
. َّكر حممد بن عبد اهللا بن نرص, وأبو منصور أبوشكني أو أنوشكنيأبو ب): س, م, د م(

 .تصحيف وحتريف
ّوهب بن وهب البحرتي): س, م(ويف . ٨/٣١٧, وخمترص بن منظور )د, د م( )٣( َ َْ ْسقط وتصحيف. ْ َ. 
 ).س, م(سقط من  »من القرآن«: قوله )٤(
 .٨/٤١٠تاريخ بغداد  )٥(

ْأول ما تعلمت [ َّ َّ
عائشة من القرآن 

 ]طه
 

خربه يف تاريخ [
 ]بغداد

 

 ]أ/٣٣٨[



١٣٤ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ أيب الضحاكبن رجاء َّ 
َّ واسم أيب الضحاك حمبوب − َ اجلرجرا−َّ ْ  (*)ّئيَ

َ رجاء, ويل ديوان اخلراج عىل عهد املأمون, وويل خراج بن ُوالد احلسن ََ ِ
ُدمشق يف أيام املعتصم َّ. 
َّ بطةبن حكى عنه سعيد َ)١(. 

ْأخربنا أبو السعود املجيل ُ ِّ املحسنبن , أنا أبو بكر اخلطيب, أنا أبو احلسني هالل)٢(ُّ َ  بن ُ
َّ عيل الرماين, نا أبو بكر حممدبن  عيسىبن ّ, نا عيل)٣( هالل الكاتببن إبراهيم َّ ُّّ ّ الرسيبن ّ  بن َّ

َّالرساج, قال ْقال أبو العباس فضل: َّ َ ْ اخلصيببن َّ َِ: 
َّ بطة, عن رجاءبن أنشدين سعيد َ أيب الضحاك, وهو وايل ديوان اخلراج بن َ َّ َّ

ُعىل عهد املأمون للحسني اخلليع, وكان حسني هذا عىل بريد ْ َ ن, يقوله أصبها )٤(ُِ
 ]من الوافر[ :ُلبعض من يعاتبه

ــسمع ــع يف ُسي ِاخللي ْ ــن َِ ــع م ِاخللي ْ ـــديع  )٥(َِ ـــاء ٌب ـــن َج ـــل م ـــديع ٍرج  ِب
ـــان إذا ـــرشيف ك ُال ـــه َّ ـــاب ل ــام  ٌحج ــضل ف ــرشيف ُف ِال ِالوضــيع عــىل َّ َ 

                                                 
, ١٨ – ٣/١٧, واألعالم ٣٢٠ – ٥/٣١٩ب بدران , وهتذي١٤/١٠٤الوايف بالوفيات  (*)

ّواسم أيب الضحاك اجلرجرائي): س, م(ويف . ١٣٢ – ٢/١٢٩وتكملة املخترص  ْ ََ َّ كذا . َّ
 ).د, د م(ُبسقوط حمبوب املثبت من 

َّابن بطة«: قوله )١(  ).د م( سقط من »َ
 .تصحيف. املحيل): د, س, م(ويف . ١/٦٨ُّمعجم الشيوخ : وانظر). د م( )٢(
أبو : ; وفيه٦٠١ – ٥/٥٩٩معجم األدباء : َّوهو الصواب; فانظر ترمجته يف). د, د م(كذا يف  )٣(

أبو احلسني كام يف األصول, فانظر : وكذا يف القليل من مصادر ترمجته, ويف الكثري منها. احلسن
َّغرر البالغة هلالل الصابئ : حتقيق ذلك يف َ ِّمقدمة املحقق(ُ ُ ِّ الل بن ه): س(ويف . ٢٣)/ُ

ِّاملحسن َ ِّهالل بن املحسن بن هالل بن املحسن بن هالل بن ): م(ويف . بن هالل بن إبراهيم ُ َِّ َُ ُ
ُوكله حتريف ظاهر. إبراهيم الكاتب ُّ. 

 .تصحيف. يزيد): س, م(ويف ). د, د م( )٤(
 .حتريف. يف اخلليج من اخلليج): د(ويف ). س, م, د م( )٥(

]خربه[

بيتان للخليع [
َّينشدمها ابن بطة عن 

 ]رجاء



ّأيب الضحاك اجلرجرائيرجاء بن  ْ ََ َّ َّ ١٣٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّقرأت بخط أيب احلسني الرازي, حدثني أبو احلسن أمحد ّ َّ ِّ ْ محيدبن ُ َ ه من  أيب العجائز, وغريبن ُ
 :شيوخ دمشق, قالوا
َّ أيب الضحاك يتوىل خراج جنْدي دمشق واألردن يف أيام بن ُكان رجاء ُ ْ ُ َ َِّّ ْ ُ َ َّ َّ

ُ معاذ يتوىل معونة جنْد دمشق بن  حييىبن  إسحاقبن ّالواثق, وكان عيل َ َُّ
ّواألردن ُ ْ ّخالفة أبيه, فكان إذا اجتمعا, أمر رجاء يف منزله بحرضة عيل )١(ُ ً َّ  بن َ

َّاق, وال يؤمر عيلإسح ُ ِّ َ ٌ إسحاق, وكان ينْكر رجاء بن ُ ُ ِ  بن ّ إذا كان يف منزل عيل−ُ
ُّ أن يؤمر عيل−إسحاق  َ َّ َ ُّأنا أجل :  إسحاق بحرضته, فقيل له يف ذلك, فقالبن ُ

ًوأقدم بخراسان, وأوىل باإلمارة منه, فأحفظ ذلك عليا, حتى زود كتبا بواليته  ِّ ُ َّ َ ُ ُ
ْوجه إىل شيوخ البلد وإىل النَّاس, :  رجاء حيرضه, فقيل لرجاءَّاخلراج, ووجه إىل ِّ

ٌفامجعهم عندك, وشاورهم يف ذلك, فقال رجاء ًافتحوا الباب, وال متنعوا أحدا, : ْ
ُومحله العجب ْ ُّعىل ترك التحرز, فوجه إليه عيل )٢(ُ َّ َُّ , ً إسحاق من أخرجه راجالبن َّ

َّحتى جاء به إليه, فحبسه, ثم قتله, َّفلام فعل ذلك .  وقتل ابنه, وقتل كاتبه وطبيبهَّ
َغلظ عىل عيسى ُ ً سابق, وكان صاحب رشطة دمشق, وشق ذلك أيضا عىل بن َ َّ ُ َ

َّمجاعة الوجوه من قواده, وتشاوروا فيام بينهم, فقالوا , )٣(قد أقدم عىل أمر عظيم: ُ
َّونحن فقد علم السلطان موضعنا ومكاننا من البلد, وأنا من أهله , )٤(ُ وتنَّائهُّ

ّفاتفقوا عىل أن يقبضوا عىل عيل ُّ إسحاق, ويتوثقوا منه, ويكتبوا إىل السلطان بن َّ َّ
 : إسحاق, وقالبن ُّبخربه, فدخلوا عليه, فأنكروا ما كان منه, فغضب عيل

:  وقال, سابق, ورضب بيده إىل رجلهبن َخذوا عليهم الباب, فقام إليه عيسى
ُّملن تقول هذا يا صبي  ووثبوا بأمجعهم إليه, فأوثقوه, وكتبوا بخربه إىل الواثق, !?ُ

                                                 
 ).م(سقط من  »ِّواألردن.. .َّيف أيام الواثق«: قوله )١(
 .حتريف. العرب): س, م(ويف ). د, د م( )٢(
 .غليظ): س, م, د م(ويف ). د( )٣(
َّوالتناء. تصحيف. ُبناته): س, م(ويف ). د(كذا يف  )٤(  .ُمجع تانئ, وهو املقيم يف البلد: ُّ

 ]خرب مقتله وتارخيه[



١٣٦ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ً سابق, فورد الكتاب بحمله مستوثقا منهبن َّوأمروا عليهم عيسى َ ْ َ ْ َ, فحمل, )١(ُ ِ ُ
َ عبد امللك الزيات يميل إليه, وابن أيب دواد يميل إىل رجاءبن َّوكان حممد ُ َُّ  أيب بن َّ

ُّالضحاك, فلام أحرض عيل َ ُ َّ َّ َحاق, قال الواثق البن أيب دواد إسبن َّ ُ ما تر يف : ُ
َ فغلظ أمره, وقال?أمره ُّأقدم عىل قتل رجل بغري حق, ومن عامل السلطان, وما : َّ َّ َُ ٍّ ٍ

َجيب عليه إال أن يقاد به ُ َّبن عبد امللك الزيات قد أشار عىل أبيه  َّوكان حممد. َُّ َّ
َأن يظهر اجلنون:  حييى بأن يقول لهبن إسحاق َْ ِ َّفلام أمر الواثق بقتله, قال له . ُ
َيا أمري املؤمنني, إنه جمنون, فتعرف ذلك, فوجد كام قال, :  عبد امللكبن َّحممد َّ َّ َ

َفقال البن أيب دواد ُ :ُإن كان يا أمري املؤمنني جمنونا, فام جيب :  فقال?ماذا تر ً َ ْ
ُ, يقذف من ي)٢(ُعليه القتل, فأمر بحبسه, فأقام عىل ذلك سنتني ُكلمه, وحيدث يف ُ ُ ُ ُ ِّ

َّ مدبر بن ً عبد امللك يوما ألمحدبن َّفقال حممد. َّموضعه, ويتلطخ به َ ُ− وقد جر 
ُيا أمحد, امض باهللا إليه, فتعرف خربه, فجاء  : −ذكره  ْ َّ ِ ٌ ويف وجهه شباك, قد −ُ َّ ُ

َعمل له بسبب ما كان يفعله  ِ َأي يشء خربك: فقال له:  قال−ُ ُ  يشء َّأي:  فقال له?ُّ
َتريد منِّي يابن الفاعلة ْليس عرضك كفؤا لعريض: فقال له:  قال?ُ ِْ ًِ ُْ ُ َ َ, فأشتمك, )٣(َ َ ُ

ُولكن حسبك أن حل بك القتل, فتخلصت منه باجلنون واإلحداث, ويصري يف  َ َّ ُ َّ َ ُ ْ
َّفمك وحليتك, وترمي النَّاس به, فلم يزل يف احلبس أيام الواثق, فلام مات  َ َّ ْ

َالواثق, أطلق ُِ ْ َّ, وصارت به لوثة من السوادُ ٌ َ ُ ًفلقي يوما احلسن. ْ  رجاء, وكان بن َ
َرجاء وابنُه أصدقاء أبيه إسحاق َ معاذ, فسأله أن يقرضه مئة ألف بن  حييىبن ٌُ ُْ َُ ِ ُ

َويلك, ما أصفق وجهك: درهم, فقال له احلسن ََ ُتقتل أيب باألمس, وتستقرض ! َ ِ ُ
ِمنِّي اليوم مئة ألف درهم َ ُوأي يشء يكون :هفقال ل! ?َ ْاقتل أنت أيب, وخذ ! ?َّ ْ ُُ َ ْ ُ

َّفعجب احلسن منه, ووجه إليه بام سأل :قال. َمنِّي مئة ألف درهم ُ َ. 
                                                 

ًفرد الكتاب بجملته موثقا منه): س, م(ويف ). د, د م( )١(  .حتريف. َّ
 .سنني): س, م(ويف ). د, د م( )٢(
ًأيش غرضك كفؤا لغريض): س, م(ويف ). د, د م( )٣( ْ  .حتريف. ُ

 ]ب/٣٣٨[



ّعبد الرمحن البريويترجاء بن  َْ َّ ١٣٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّقال الرازي ْ حرب, قالبن ّ عيلبن  عبد اهللابن َّحدثني بكر: َّ َ: 
ُّويف سنة ست وعرشين ومئتني قتل عيل َ ُ معاذ بن  حييىبن  إسحاقبن ّ

َّبن أيب الضح َرجاء َاك صربا ليلة األربعاء لثالث خلون من املحرم, وقتل ابن َّ ََ ََّ ًُ َ ََ
ُطبيبا له, يقال لهوأخيه إبراهيم  ُ ْعبدان, وصلبهام بباب دمشق: ً وكان يف خرضاء . َ

ًدمشق أربعون محال ْ َ دنانري, فأراد أن يثب بأهلها, ويعيص, فخانه التدبري, وأسقط ِ ِ ِْ ُ ُ َ ََّ َ َ
ْ, ووثب بالليل إىل ثالثة عرش غالما من غلامنه, فرضب َ, فأظهر اجلنون)١(يف يده َِّ ً َ َ َ َ

َّأعناقهم, فاجتمع القواد عندما رأوا من قتله رجاء وغريه, فدخلوا عليه, فقيدوه  ُ ُ َّ ََ ً ُ
َّ سابق, وغريمها من القواد بن  زهري, وعيسىبن َّ حممدبن إبراهيم:  منهم− ُ ُ− 

َي رجاء ومن كان حبس بسبببن وبعثوا إىل  .ه, فأخرجوهم, وأطلقوهمُِ
ُّوذكر أبو جعفر الطربي َ ٍّأن رجاء قتل يف سنة ست وعرشين ومئتني )٢(َّ ُ ًَّ. 
َّ القواس أنه قتل يف املحرم من هذه بن  أمحدبن َّوذكر أبو احلسن حممد َ َُّ َ ِ ُ ََّ

 .َّالسنَة

ّ عبد الرمحن البريويتبن رجاء َّ(*) 
أنا أبو طاهر :  منصور, قاالبن ّارك, وأبو العز ثابت املببن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب

ْ خريون, قاال بن وأبو الفضل:  زاد أبو الربكات− أمحد بن  احلسنبن أمحد  بن احلسن بن َّأنا حممد: −َ
َّ خياط, قالبن  إسحاق, نا خليفةبن  أمحدبن  إسحاق, أنا عمربن  أمحدبن َّأمحد, أنا حممد َ)٣(: 

َّيف الطبقة الثالثة  من أهل ,َّ عبد الرمحنبن َّ من أهل الشامات رجاءَّ
 .َ, مات سنة ثالث ومخسني ومئة)٤(بريوت

                                                 
َأسقط يف يده )١( ِ ْ َّزل, وأخطأ, وحتري: ُ َّ. 
ّتاريخ الطربي  )٢( َّ٧/٣٠٩. 

 .٥٧١/طبقات خليفة (*)
 .َّاملصدر السابق )٣(
ِمن أهل رشب: َّويف الطبقات. كذا )٤( ِورشب. َ َّموضع قرب مك: َ َ  ).٣/٣٣٢معجم البلدان . (ةٌ

خربه يف طبقات [
 ]خليفة



١٣٨ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 َّ عبد الرحيمبن رجاء
ّأبو املضاء القريش اهلروي َ َ ّ ُ َ َ(*) 

َّله رحلة إىل الشام والعراق ٌ. 
ّذكر أنه سمع فيها من أيب مسهر, وأيب اليامن, وعيل َ ْ َُ ِ َّ  )١(َّ عياش, وأيب توبةبن ُ

ْ نافع احللبي, وأيب نعيم الفضلبن بيعَّالر َ ُ َّ دكني, وعبد الرمحنبن ّ ْ َ  عمرو بن ُ
َّالباهيل, وأيب الوليد الطياليس, والقعنَبي, وبشار ّ ْ ََ َّّ َّ موسى اخلفاف, وعبد بن ّ َ

َ جبلةبن  عمروبن َّالرمحن َ  بن  عبد اهللابن  أيب مريم, وحييىبن , وسعيد)٢(َ
َّالضحاك, وحممد َّ  .َّنْهال الرضيرِ املبن َّ

 سفيان, بن َّ حممدبن ْيسابور, وسمع منه هبا من أهلها إبراهيمبن َّوحدث
َّوأبو حييى البزاز َّ داود اخلفافبن َّ, وزكريا)٣(َ  بن  سليامنبن َّورو عنه حممد. َ
َفارس, وزنجويه ُ ْ َّ حممد اللباد, وأبو العباس أمحدبن َ َّ َّ  , األزهر]بن[َّ حممد بن َّ

َّومسدد َ َ قطنبن ُ ِّ عمر املذكربن ّ عيلبن َّبن إبراهيم, وحممد َ َ ُ. 
ّ طاهر, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو سعيد أمحدبن أخربنا أبو القاسم زاهر َ ْ   إبراهيمبن َ

ّاجلوري ّ عبد الرحيم اهلروي, نا عبد بن  فارس, نا رجاءبن  سليامنبن َّالفقيه, نا أبو أمحد حممد )٤(ُ َ ََّ

                                                 
َّبغية الطلب  (*) ; ٥/٣٢٠, وهتذيب بدران ٨/٣١٧, وخمترص ابن منظور ٣٦٢٦ – ٨/٣٦٢٥ُ

ِّعبد الرمحن أبو الضياء: وفيه َّوما أثبتناه هو الصواب كام يف د, د م, . وكذا يف س, م. َّ ُ
 .ُواملخترص, والبغية

 .حتريف. دومة): س, م(ويف . ١٤٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )١(
ْوزيد يف. كذا يف األصول )٢( ّالضعفاء الكبري للعقييل : ِ ْ َُ , ٥/٢٦٧َّ, واجلرح والتعديل ٤/٣٨٦ُّ

َّفإذا أخذ هبذه الزيادة, فإنه . ّالباهيل: ٣/١٠٨ُ, ومستدرك احلاكم ٦/٧٠واملعجم األوسط  ِّ ُ
ّيرتجح لنا أن عبد الرمحن بن عمرو الباهيل  َّ َّ َالذي مر قبل هو عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة عينهَّ َُ َ َّ َّ. 

 .تصحيف. َّالبزار): س, م, د م(ويف . ٤٢٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د( )٣(
 ).س, م( سقط من »اجلوري... أنا أبو سعيد«: قوله )٤(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



ّيم القريشَّعبد الرحرجاء بن  َ ّهلرويا ُ َ َ ١٣٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسمعت أمي أم راشد: , قالت)١(ت سليمبن َّوحدثتنا سالمة: ّ عمرو الباهيل, قالبن َّالرمحن ِّ ت بن )٢(ُ
ِّسمعت أبا بكر الصديق يقول: سعيد تقول ِّ  :ُ يقولُسمعت رسول اهللا : ُ

َال حول وال قوة : أكثروا من قول َّ ٌ باهللا; فإهنا كنز من كنوز اجلنَّةَّإالَ , ومن )٣(َّ
ُّ إليه, ومن نظر اهللا إليه, فقد أصاب خري الدنيا واآلخرةَأكثر منه, نظر اهللاُ َ. 

َّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أنا أبو عثامن الصابوين, نا أبو حممد عبد الرمحن َّ ّ َّ ّ  بن  أمحدبن ُ
َّ عامر العامري العدل احلافظ, أخربين أبو بكر حممدبن  إبراهيمبن إسحاق َّ َّْ َ ّ َّ حممد بن  إبراهيمبن َ

َّامي, نا أبو أمحد حممدالف ّ عبد الرحيم اهلروي, نا القعنبي, عن بن  فارس, نا رجاءبن  سليامنبن ّ َ ََّ ْ َّ َ
ّ, عن النبي )٤(عن عمر أسلم, عن أسلم, بن مالك, عن زيد َّقال ,: 

ًإن من الشعر حكمة َِّّ. 
ٌغريب من حديث زيد, . ٌغريب من حديث أسلم, عن عمر: َّقال أبو حممد

َّمل أكتبه إال عنه هبذا اإلسناد, . ٌغريب من حديث مالك, عن زيد. عن أبيه ُ ْ
ّوسألني عنه أبو احلسن الدارقطني َْ ُ َّ)٥(. 

ّ نارص, عن أيب الفضل التميمي, أنا أبو نرص الوائيل, أنا أبو احلسن بن ُقرأت عىل أيب الفضل ّ َّ
ْاخلصيب  :ربين أيب, قالَّ عبد الرمحن, أخ أيببن  عبد اهللا, أخربين أبو موسىبن َِ

َأبو املضاء رجاء  .)٦(يروي عن أيب الوليد, وابن أيب مريم. َّ عبد الرحيمبن َ
َّ حممد, أنا أبو بكر الصفار, أنا أبو بكر احلافظ, أنا أبو بن ّ أيب عيلبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َّ َّ

                                                 
ّ كتاب الدعاء للطرباين: عليهاْاألصول, وزدكذا سليم يف  )١( َ َّ يف تاريخ جرجان و. ٤٦٧/ُّ

ّللسهمي  .سالمة بنت سليامن: ٤٧٤/َّ
ُّكذا الراجح كام يف كتاب الدعاء, وتاريخ جرجان )٢( ومل . ّأم رشيد بنت سعيد: ويف األصول. َّ

َّأجد أم رشيد يف املصادر التي وقعت إيل َّ. 
َّفإهنا من كنز اجلنة): د م(ويف ). د( )٣(  .َّا من كنز اجلنةَّفإهن... أكثروا من ذكر): س, م(ويف . َّ
كنز :  بعد يفوانظر قوله . سقط وحتريف. زيد بن أسلم بن عمر): س, م(ويف ). د, د م( )٤(

َّالعامل   .َّ بالنقل عن ابن عساكر٣/٥٧٩ُ
ّالعلل للدارقطني  )٥( َْ ُ َّ٤/٢٣٧. 
ّحتريف; فأبو الوليد الطياليس غ. أيب الوليد بن أيب مريم): س, م(ويف ). د, د م( )٦( ُري سعيد بن َّ

 .َّأيب مريم, وقد مر قبل قليل

أكثروا من : حديث[
 ]...َال حول: قول

 
 
 
 
 

َّإن من : حديث[
 ]ِّالشعر

خربه عند أيب عبد [
 ]َّالرمحن



١٤٠ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

 :احلاكم, قال )١(أمحد
َأبو املضاء رجاء ّ عبد الرحيم اهلرويبن َ َ َ أبا اليامن احلكمسمع. ََّ  نافع بن َ

ُالبهراين, وأبا نعيم الفضل َّ ْ ْ دكنيبن َ َ َّكنَّاه لنا أبو أمحد حممد. ُ  . فارسبن  سليامنبن ُ
 احلسني, أنا أبو عبد اهللا احلاكم, بن  طاهر, عن أيب بكر أمحدبن ُقرأت عىل أيب القاسم زاهر

 :)٢(قال
َ عبد الرحيم اهلروي أبو املضاءبن رجاء َ ّ َ ِّ القريش, أكثر حديثه عن الشاميني, ََّ َّ ُ ّ ُ

ّأيب اليامن, وأيب توبة, وعيل: ِمثل َ ِ, وأيب مسهر)٣(َّ عياشبن َ ْ . وهو كثري املناكري. ُ
َّيسابور الكثري, وسمع منه أبو حييى البزاز, وإبراهيمبن َّحدث َ  بن َّ حممدبن َْ

َّ داود اخلفاف, وحممدبن َّسفيان, وأبو حييى زكريا َّ  فارس, بن ليامن سبن َ
 .ومئتني: ْيسابور بعد اخلمسني; يعنيبن َّوكان حدث. وغريهم

  يوسفبن  عبد الواحدبن رجاء
ّأبو الفتح األصبهاين املعروف بالرازي َّ ّ(*) 

 منصور وأيب َّالرمحن, عبد بن أمحد بن َّحممد بكر أيب عن هبا َّوحدث دمشق, قدم

ّاليزدي جعفر بن مإبراهي بن َّحممد اهللا عبد وأيب َّالعطار, ّباجلرجاين املعروف َْ ْ ُ. 
ّرو عنه عبد العزيز الكتاين, وعيل ّ َّ َ اخلرض, ونجابن َ ََ  .َّ أمحد العطاربن ِ

ّ األكفاين, نا عبد العزيز الكتاين, أنابن َّأخربنا أبو حممد َّّ  يوسف بن  عبد الواحدبن رجاء)٤(َ
َّ, نا أبو حممد عبد  عمربن َّ حممدبن َّ عبد الرمحنبن محد أبن َّنا أبو بكر حممد − قدم علينا −ّاألصبهاين 

ُّ سليامن, نا أبو عاصم, عن ابن جريج, عن أيب الزبري, بن  فارس, نا هارونبن  أمحدبن  جعفربن اهللا ْ َُ
                                                 

 .حتريف. َّأبو حممد): س, د م(ويف ). فهرس األسانيد (٣١/٦٤٩تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, م( )١(
َّبغية الطلب  )٢( ُ٨/٣٦٢٦. 
ُ, وقد مر قبل)د, د م( )٣(  .حتريف. َّوعن ابن عباس): س, م(ويف . َّ

 .٥/٣٢٠ بدران , وهتذيب٨/٣١٨خمترص ابن منظور  (*)
 .بأنا) د(َّأخلت  )٤(

وعند أيب أمحد [
 ]احلاكم

 
 ]أ/٣٣٩[

 
 وعند أيب عبد[

 ]اهللا احلاكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكر من رو[
 ]عنهم, ورووا عنه



َّمرجى بن رافعرجاء بن  َ ُ ١٤١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :قال رسول اهللا : , قال)١(عن جابر
ْإذا دعي أحدكم, فليجب ُ ُِ ْ َ ْفإن شاء طعم, وإن شاء مل يطعم: ِ ََ ِ َ ْ. 

ْ الغمربن  أمحدبن ّ عيلبن ُأنا أبو القاسم عبد املنعمأنب ِ اخلرضبن ّ, أنا عيل)٢(َ  سعيد, نا أبو بن َ
َّ عبد الواحد األصبهاين, نا أبو منصور العطار بمكة, نا حممدبن الفتح رجاء َّ َّ ّ عدي املنقري, نا بن ّ َّ ْ ِ ِ َ

َّ خملد, نا زكريابن َّحممد َ ْ َ حييى, نا األصمعي, عن علبن َ ُ َّية األصم, عن عطاء, عن ابن عباس, قالّ َّّ: 
ِّأنشدنا أبو بكر الصديق لنفسه  ]من البسيط[ :)٣(ِّ

َأردت إذا ـــف ْ ـــاس َرشي ـــم ِالنَّ ِكله ِ ِّ ـــانظر  ُ ْف ـــك إىل ُ ِّزي يف ٍمل ـــسكني ِ ِم ِ 
ْحــسنَت الــذي َذاك ُ ُالنَّــاس رأفتــه يف َ ُ َ ــــصلح َوذاك  ِ ُي ــــدنيا ُ ــــدين ُّلل ِولل ْ ِّ 

ْوالصواب عق ُ ُ  .ّصماألَبة َّ

َّ مرجىبن رجاء َ   رافعبن ُ
ّأبو حممد املروزي  َ ْ ُ ويقال−ََّ ّالسمرقندي : ُ ْ َ ْ َ  (*) احلافظ−َّ

ْحدث عن النَّرض ّ شميل, وعيلبن َّ ْ َ ّ شقيق, وعيلبن  احلسنبن ُ ْ ِ  بن  احلسنيبن َ
                                                 

َّصحيح ابن حبان : وانظر). د, د م( )١( ّ, والسنن الكرب للبيهقي ١٢/١١٦ِ س, (ويف . ٤/١٤٠ُّ
 .حتريف. رجاء): م

َّكذا الصواب بالنقل عن )٢(  .تصحيف. العمر: ويف األصول. ٢/٦٤١ُّمعجم الشيوخ : َّ
َّ, وكنز العامل ٣/٩٥ ميزان االعتدال:  يفالبيتان أليب بكر  )٣( : وأليب العتاهية يف. ٥/٧٦٤ُ

, والعقد الفريد )١ (٢/٧٠٦, وعيون األخبار ١٥٢/, واملحاسن واألضداد٣٩٢/ديوانه
ودون نسبة . ٢/٢٩٦, وهبجة املجالس )١ (٣٦٣/, واملحاسن واملساوئ٢/٣٥١ و١/٥٣
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٤/٥٣٩حمارضات األدباء : يف ٌَّ َ. 

َّالتاريخ الصغري  (*) , ٤١٠− ٨/٤٠٩, وتاريخ بغداد ٣/٥٠٣َّ, واجلرح والتعديل ٢/٣٥٧َّ
 – ١٢/٩٨ُّ, وسري أعالم النبالء ١٧٠ – ٩/١٦٨, وهتذيب الكامل ٢/٦٨٤وتكملة اإلكامل 

, وهتذيب ١٠٤ – ١٤/١٠٣, والوايف بالوفيات ٥٤٣ – ٢/٥٤٢َّ, وتذكرة احلفاظ ١٠٠
, ومعجم ٣/٢٢٧َّ, وشذرات الذهب ١٤٨/َّتقريب التهذيب, و٦٠٤ – ١/٦٠٣َّالتهذيب 

ُوثمة اختالف يف نسبه وكنيته, فانظرمها.١/٧١١ِّاملؤلفني  ٌ َ َّ. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

حديث إذا دعي [
 ]أحدكم

ما أنشده أبو بكر [
لنفسه [ 



١٤٢ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

ْ أيب حكيمبن واقد, ويزيد ْ رشحبيلبن َّ, وحممد)١(َِ َ ُ جعشم, وشاذانبن ُ ْ   عثامنبن ُ
ِالعتكي, ومسلم ْ ُ ّ َ ُّ عقبة, وأيوببن َ إبراهيم, وقبيصةبن َ َ ْ  . باللبن  سليامنبن )٢(ُ

ّأبو حاتم الرازي, وحييى: َّوقدم دمشق, وحدث هبا, فسمع منه هبا  بن َّ
َّبن صاعد, وأبو داود السجستاين, وأبو عبد اهللا حممد َّحممد ْ ِّّ  ماجه, بن  يزيدبن ِ

َّحلرضمي, وأبو العباس الرساج, وأبو بكر هارون ابن َّوأبو حامد حممد ََّ ّ ََّ  أيب بن ْ
َّ أيب شيبة البزاز, واحلسنيبن َّ حممدبن ُّالدنيا, وأمحد َ َ ْ ّ إسامعيل املحاميل, وأبو بن َ َ َ
ّ خالد البخاري, وأبو جعفر عمربن  أمحدبن َّجعفر حممد ّ حممد الصاعديبن ُ َّ َّ. 

ّأنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو القاسم عبد العزيز عبد الباقي, بن َّأخربنا أبو بكر حممد  بن َّ
ّ حممد اخلرقي, نا حييىبن جعفر َ َّ مرجى, نا يزيدبن  صاعد, نا رجاءبن َّ حممدبن َِّ َ ْ أيب حكيم, نا بن ُ َِ

َ, عن سلمةسفيان ْ كهيل, عن عطاء, بن ََ َ  :قال رسول اهللا :  عبد اهللا, قالبن عن جابرُ
ًمن باع عبدا  ْ ً فامله للبائع, ومن باع نخال−ٌله مال  و−ََ َ ُ ُ قد أبرت, فثمرهتا ُ ْ َ ِّ ُ

ُللبائع, إال أن يشرتط املبتاع َْ ُ َ َّ)٣(. 
َّوما علمت أنا كتبناه إال عن رجاء: ٌقال صاعد ُ َّ ُ ْ. 

َأخربنا أبو الفرج سعيد ّ أيب منصور الصرييف, أنا أبو الفتح منصوربن َّ أيب الرجاءبن َ َْ  بن َّ
:  حممود, قاالبن  أمحدبن  حممودبن , وأبو طاهر أمحد)٤( داود الكاتببن  القاسمبن ّيل عبن احلسني

َّ املقرئ, نا حممدبن أنا أبو بكر ِ ْ ُّ هارون أبو حامد البعراين احلرضمي, نا رجاءبن ُ ََ ُّْ ْ َّ املرجى, نا بن َ َ ُ
ْالنرض ْ شميل, عن أشعث, عن ابن سريين, بن َّ َ َعن أيب هريرة, قالُ َْ  : ال رسول اهللاق: ُ

َّإن نبيا من األنبياء قال حتت شجرة, فلدغته نملة, فأمر ببيوهتن, ٌ َفحرق َّ َِّ ُ)٥(, 
                                                 

ُوسيمر يف األصول كذلك بعد). د, د م( )١( س, (ويف . ٥٣٠/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. ُّ
 .حتريف. احلكم): م

ِّالثقات البن : ُّوترمجة أيوب يف. ١٠/١٣٠ُّ أعالم النبالء سري: َوانظر ترمجة قبيصة يف). د, د م( )٢(
َّحبان  ُّقبيصة بن عقبة بن أيوب): س, م(ويف . ٨/١٢٦ِ َ ْ  .حتريف. َُ

ُإال أن يشرتط املبتاع«: قوله )٣( ْوأبرت). س, م(سقط من  »َّ َ ِّ ْلقحت: ُ َ ِّ ُ. 
 .حتريف. َّابن القاسم حممد بن داود الكاتب):... د (ويف ). س, م, د م( )٤(
َّفحرق النمل الذي يف البيوت: َّكذا يف األصول, والتقدير )٥( ِّ َّفالضمري عائد عىل جنس النمل ال . ُ َّ

 .البيوت

 

من باع : حديث[
 ]...ًعبدا
 
 
 

 
 ]...َّإن نبيا: حديث[



َّمرجى بن رافعرجاء بن  َ ُ ١٤٣
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًأال نملة واحدة: فأوحى اهللا إليه ً َ. 
َّ حممد بن  احلسنبن  احلسني, أنا أمحدبن َّ حممدبن  إسامعيلبن َّأخربنا أبو املعايل حممد

َّد املخلدي, نا أبو العباس الرساج, نا رجاءَّ حممبن  أمحدبن ّاألزهري, أنا احلسن َّ َّ ُّ َ ْ  )١( أيب رجاءبن َ
ْاملروزي احلافظ, نا النرض َّ ّ َ ْ ْ شميل, نا شعبة, عن منصور, عن أيب وائل, عن حذيفة,بن َ ُ َْ ُ ًُ 

َ أتى سباطة قومَّأن رسول اهللا  َ َ ْ, فبال قائام, ثم توضأ, ومسح عىل خفيه)٢(ُ َّ ُ َّ َّ ً. 
قال  :, قال)٣( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّ سعيد, نا وأبو النجم بدربن سنأخربنا أبو احل

 :ُابن أيب حاتم
َسمع أيب منه بالري وبدمشق, وسئل عنه, فقال ِ ُ ُصدوق: َِّّ َ. 

ُ احلكاك, أنا عبيد اهللابن  نارص, عن أيب الفضلبن ُقرأت عىل أيب الفضل َّ  حاتم, أنا بن  سعيدبن َ
ْاخلصيب ْ اخلصيب, أخربين عبد الكريمبن َّ حممدبن بد اهللا عبن َِ  :َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, قالبن َِ

ٌّ مرجى مروزيبن َّأبو حممد رجاء َ َّْ َ َ ُ. 
ّكتب إيل أبو جعفر اهلمذاين, أنا أبو بكر الصفار, أنا أبو بكر األصبهاين, أنا أبو أمحد احلافظ, قال َّّ َّ َ ََّ: 

َّ رجاء احلافظ اهلروي, واسم أيب رجاء مرجى, سكن  أيببن َّأبو حممد رجاء َّ ُ ُ َ َ
َ جبلةبن  عثامنبن سمع شاذان. بغداد َ ّ أيب رواد العتكي, وعبد اهللابن َ َ َ  بن َّ
َّ عمر الغداينبن رجاء َ َّ رو عنه أبو العباس حممد.)٤(ُ ّ إسحاق الثقفيبن َّ َ ُكنَّاه لنا . َّ

ّأبو العباس الثقفي َ َّ َّ. 
 :)٥(قال لنا أبو بكر اخلطيب:  عبد اهللا, قاالبن َّ سعيد, وأبو النجم بدربن سنأخربنا أبو احل

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( . رجاء بن حاتم... َّاحلسن بن حممد بن أمحد): د م(ويف ). د, س, م(َّ

 ).سانيدفهرس األ (٣١/٧١٢تاريخ ابن عساكر : ُوانظر بعد. حتريف
َالسباطة والكناسة )٢( َُّ ُ ُاملوضع الذي يرمى فيه الرتاب واألوساخ وما يكنس من املنازل, وقيل: َ ُ َُ ُّْ َ ْ :

ًهي الكناسة نفسها, وإضافتها إىل القوم إضافة ختصيص ال ملك; ألهنا كانت مواتا مباحة ُ َ َّ ًَ ْ ِ َ ُ .
 ).٢/٣٣٥ِّالنهاية (

 .٩/١٧٠, وهتذيب الكامل ٣/٥٠٣َّوالتعديل اجلرح : , وكذا٨/٤١٠تاريخ بغداد  )٣(
ّعبد اهللا بن رجاء, أنا عمرو الغداين: ويف د, د م. ٢٤٥/َّتقريب التهذيب: َّكذا الصواب كام يف )٤( ُ .

 .تصحيف وحتريف. ّأنا عمر العداين):... س, م(ويف 
 .٨/٤١٠تاريخ بغداد  )٥(

 ]ً قائامبال [

 
ُصدوق[ َ[ 
 ]ب/٣٣٩[

 

رجاء عند أيب عبد [
 ]َّالرمحن

 
 

وعند أيب أمحد [
 ]احلاكم



١٤٤ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و
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١٥ 
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٢٥ 

ّ أيب رجاء أبو حممد املروزي, وقيلبن رجاء َ ْ ُالسمرقنْدي, واسم أيب رجاء : ََّ ْ َ َّّ َ
َّمرجى َ ْ رافع, سكن بغداد, وحدث هبا عن النَّرضبن ُ ّ شميل, وعيلبن َّ ْ َ  بن ُ
ّثامن العتكي, ويزيد عبن َ شقيق, وشاذانبن احلسن َ ّ أيب حكيم العدين, بن َ َ َ
ِ واقد, ومسلمبن  احلسنيبن ّوعيل ْ ّ رجاء الغداينبن  إبراهيم, وعبد اهللابن ُ َ ُ)١( ,

ْوأيب نعيم الفضل َ ْ دكني, وأيب صالح كاتب الليثبن ُ َُّ ْ َ سعد, وأيب اليامن, بن َ َ
َ عقبةبن َوقبيصة ْ ِّ زكريا املطرز, بن قاسمُّ أيب الدنيا, وبن رو عنه أبو بكر. ُ َ ُ َّ
َ أيب شيبة, وحييىبن َّ حممدبن وأمحد ْ  صاعد, واحلسني, والقاسم ابنا بن َّ حممدبن َ

ّإسامعيل املحاميل َ ًوكان ثقة ثبتا, إماما يف علم احلديث وحفظه واملعرفة به. َ ً ْ َ ً. 
َّ يوسف, وأبو نرص املعمربن َّ حممدبن أخربنا أبو طالب عبد القادر َ ِّ حممد البيعبن ُ َ يف  )٢(َّ

َّأنا أبو املظفر هناد: كتابيهام, قاال َ َّ َ َّ حممد, أنا أبو عبد اهللا حممدبن  إبراهيمبن ُ  بن َّ حممدبن  أمحدبن َّ
ْ محدبن  هارونبن َّ حممدبن سليامن احلافظ, نا أبو إسحاق إبراهيم ّ سلمة املالمحيبن َ َ ََ ّ, نا أبو ذر )٣(َ َ

ْ حفص األشقر يقولبن ُسمعت عمر: وسف القايض, قال يبن َّبن حممد َّحممد َ)٤(: 
ِ قدم رجاءَّلـام ُ املرجى احلافظ املروزي بخار, يريد اخلروج إىل بن َ ُ ُّ َ َّْ ََ ُ
ُ, نزل الرباط, وصار إليه مشاخيُنا, ورصت فيمن صار إليه, فسألني )٥(َّالشاش ِّ

َّلعله جييئك : ُ وقلت له, فأخربته بسالمته,)٦(بن إسامعيل َّعن أيب عبد اهللا حممد
                                                 

ّرجاء الغداين... ّوعيل بن احلسني«: قوله )١(  ).س, م(ن  سقط م»ُ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٢( َّ ميزان االعتدال : وانظر كذلك ترمجته يف. ٢/١١٤٩َّ

 .حتريف. َّالربيع: ويف األصول. ٤/٣٦٤
ّاألنساب للسمعاين : وانظر). د, د م( )٣( ... إسحاق بن إبراهيم): س, م(ويف . ٥/٤٢٢َّ

 .حتريف. ّاملالحي
 .١٢/٩٩ُّسري أعالم النبالء : ًوانظر اخلرب خمترصا يف. ٢٦ – ٢/٢٥تاريخ بغداد  )٤(
ُّمدينة تقع وراء النهر, ثم وراء هنر سيحون, متامخة لبالد الرتك: شاش )٥( َُّ َ َُّ : معجم البلدان. (ْ

 ).٣/٣٠٨شاش 
ّوهو اإلمام البخاري املعروف ). د, د م(َّكذا الصواب كام يف  )٦( أيب ): س, م(ويف ). ه٢٥٦: ت(ُ

 .حتريف. َّبد اهللا بن حممد بن إسامعيلع

 ]ويف تاريخ بغداد[

ّخربه مع البخاري[ ُ[ 



َّمرجى بن رافعرجاء بن  َ ُ ١٤٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َالساعة, فأمىل علينا وانقىض املجلس, ومل جيئ أبو عبد اهللا, ف َّ كان اليوم الثاين, َّلامَّ
ٌمل جيئه, فلام كان اليوم الثالث, قال رجاء ًإن أبا عبد اهللا مل يرنا أهال: ََّّ ََّ ِّ للزيارة, َ

ُّفمروا١( َّا إليه, نقض حقه; فإين عيل اخلروبن ُ ِّ َّ ِْ غم عليه, فجئنا )١ُجَ ّ, وكان كاملرتَ َ ُ
يا أبا عبد اهللا, : ٌبجامعتنا إليه, ودخلنا عىل أيب عبد اهللا, وسأل به, فقال له رجاء

َّكنت باألشواق إليك, وأشتهي بأن تذكر شيئا من احلديث; فإين عيل اخلروج,  ِّ ً ُ
ُّما شئت, فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب, وأبو عبد اهللا: قال ً ٌ ُ جييب, إىل َ ُ

ٌأن سكت رجاء عن اإللقاء, فقال أليب عبد اهللا ُتر بقي يشء مل نذكره: َ ْ ٌ  فأخذ ?ُ
ٌ إسامعيل يلقي, ويقول رجاء بن َّأبو عبد اهللا حممد ُ ْ وأبو عبد اهللا  ?من رو هذا: ُ

َجييء بإسناده, إىل أن ألقى قريبا من بضعة عرش حديثا, أعدها أو أكثر, وتغري ر ََّ ُّ ً ََ َ ٌجاء ً
ُّتغريا شديدا, وحانت من أيب عبد اهللا نظرة إىل وجهه, فعرف التغري فيه, فقطع  َُّّ ٌ ًَ ً

َّفلام خرج رجاء, قال أبو عبد اهللا حممد. َاحلديث ٌ َأردت أن أبلغ به :  إسامعيلبن َّ ُ
ُضعف ما ألقيته, إال أين خشيت أن يدخله يشء, فأمسكت ٌُ ُ َ ُ ِّ َّ َ. 

َأنبأنا أبو املظفر القش ُ َّ َ َّريي, عن حممدُ ّ حممد, أنا أبو عبد الرمحن السلمي, قالبن ّ عيلبن ّْ ُّ َّ ََّ :
ّ يعني الدارقطني −وسألته  َْ ُ َّ مرجى, فقالبن  عن رجاء−َّ َ ُ)٢(: 

ٌهو سمرقنْدي, وهو حافظ ثقة َ ٌ َِ ٌّ ْ َ َ. 
َّ اجلببن , أنا أبو نرصً أمحد لفظابن عبد العزيزّ األكفاين, نا بن َّأنبأنا أبو حممد ًإجازة, نا  )٣(انَ

ّ القاسم امليانجي, نا أمحدبن أمحد َ َّ النجم, حدثني سعيدبن  طاهربن َ ّ عمرو الربذعي أبو عثامن, بن َّ ْ ََ
َوسمعت أبا زرعة يقول: قال ُْ ُ)٤(: 

ّكنت سمعت رجاء احلافظ حني قدم علينا, فحدثنا عن عيل َّ َ ً ُ ّ املديني, بن ُ ِ َ

                                                 
َّفإين عيل اخلروج, أي: وقوله). د(ما بينهام سقط من  )١−١(  .َّإىل الشاش: ِّ
 .١٢/٩٩ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٥٤٢َّ, وتذكرة احلفاظ ٩/١٧٠هتذيب الكامل  )٢(
أبو نرص بن : )س, م(ويف ). فهرس األسانيد (٣٣/٨١١تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, د م( )٣(

 .تصحيف. ُاحلباب
َّكنز العامل : وانظره يف. ليس اخلرب يف تارخيه )٤( ُ٦/٧٣٥. 

ّقول الدارقطني [ َْ ُ َّ
 ]فيه
 
 

ّهنى النبي : خرب[ َّ 
 ]...َأن يطرق



١٤٦ العرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية و

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
 
 
 
 
٢٥ 

َّ دينار, عن عكرمة, عن ابن عباس, بن و هشام, عن أبيه, عن عمربن ُعن معاذ َ ِ ْ ِ
ً أن يطرق الرجل أهله ليالُّهنى النَّبي : قال َ ُْ َّ ُ ُفأنكرته, ومل أكن دخلت البرصة . َ ْ ُ ُ

ُبعد, فلام التقيت مع عيل, سألته, فقال ُ ُّ ُ ُمن حدث هبذا عنِّي جمنون, ما حدثت : َّ ْ ٌَّ َّ
ُّهبذا قط ُ, وما سمعت هذا من معاذ)١(َ  .ُّام قط هشبن ُ

َ نارص, عن أيب الفضل التميمي, أنا اخلصيببن ُقرأت عىل أيب الفضل ّ  عبد اهللا, أخربين عبد بن َّ
ّ أيب عبد الرمحن النسائي, أخربين أيب, نا عبد اهللابن الكريم َ  :)٢( إسامعيل, قالبن َّ أمحد, عن حممدبن ََّّ

َّرجى أبو حممد ُ مبن ُ مات رجاء−َ يعني سنة تسع وأربعني ومئتني −فيها  ََّ
ُّاملروزي َ ْ َ. 

 عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيب, بن َّ, نا وأبو النجم بدر)٣( احلسنبن ّأخربنا أبو احلسن عيل
َّقرأت عىل الربقاين, عن أيب إسحاق املزكي, أنا حممد: )٤(قال ْ َِّ َ ُ ّ َّ إسحاق الرساج, قالبن ُ َّ: 

ُمات رجاء احلافظ ببغداد غرة مجاد األوىل َ َّ  .)٥(َ سنة تسع وأربعني ومئتنيُ
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب حممد التميمي, أنا مكي ّ َّ ّ ُّ َِّّ َّ َ  أيب بن َّ حممد, أنا أبو سليامنبن ُ

 :ّ عيلبن قال احلسن: َّحممد, قال
ٍ يعني سنة تسع وأربعني; يعني ومئتني −فيها  َّ مرجى أبو بن ُ مات رجاء−َ َ ُ

ُّحممد املروزي َ ْ ََّ. 

  هشامبن رجاء
ْأبو املنذر ُ(*) 

ْ عمرانبن سمع اهليثم ِ. 
                                                 

َّمن حدث هبذا أعني جمنون, أحدث هبذا اللفظ): س, م(ويف ). د, د م( )١( ُ ِّ َّويف العبارة ركة ظاهرة. َُّ ِ. 
َّالتاريخ الصغري  )٢(  .٢/٥٤٢َّاحلفاظ , وتذكرة ٩/١٧٠هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٣٥٧َّ
 .ّبعيل بن احلسن) د(َّأخلت  )٣(
 .١٢/٩٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٨/٤١٠تاريخ بغداد  )٤(
 ).م( سقط من »ومئتني... ٌمات رجاء«: قوله )٥(

 .٢/١٣٢تكملة املخترص  (*)

 ]وفاته[
 
 
 
 
 

 ]أ/٣٤٠[
 
 
 
 
 
 
 

 ]سامعه[



ّحييى بن عمري الغساينرجاء بن  َّ ْ ََ ُ ١٤٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ أيب عيل, أنا أبو بكر الصفار, أنا أبو بكر أمحدبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َّ ّ عيل احلافظ, أنا أبو بن ّ
 :َّ حممد احلاكم, قالبن َّأمحد حممد

ّ هشام الدمشقيبن ُأبو املنذر رجاء ّ عمران العبيسبن سمع اهليثم. ِّ ْ َ ْ ُكنَّاه . ِ
ّلنا أبو العباس الثقفي َّ َّ)١(. 

ْ عمريبن  حييىبن رجاء َ ُ 
ّأبو زهري الغساين َّ َ(*) 

ّ املنذر الغساينبن َّحدث عن أبيه حييى, وعن النُّعامن َّ َ ُ. 
ّ عبد الرمحن الدمشقيبن رو عنه سليامن َِّّ. 
َّ السمرقندي, أنا أبو طاهر حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّّ ْ ْ أيب الصقر, أنا أبو القاسم بن محد أبن َ َّ

َّ عمر الصواف بمرص, نا أبو بكر أمحدبن  إبراهيمبن )٢(هبة اهللا ُ إسامعيل املهندس, نا أبو بن َّ حممدبن َّ
َّبرش حممد ْ ّ محاد الدواليببن  أمحدبن ِ َّ ُّ عبد الصمد, نا أبو أيوب سليامنبن َّ, حدثني يزيد)٣(َّ  عبد بن ََّ

ُّ عمري الغساين, عن النعامن, عن مكحول يف قولهبن  حييىبن بو زهري رجاءَّالرمحن, نا أ ّ َّ ْ ََ ُ :{É 

Ê    Ë Ìz ]قال ,]١٨: لقامن: 
ُالتصعري َأن ينفخ الرجل خده, ويعرض بوجهه عن النَّاس: َّ ِ ْ ُ ُ َّ ُ َّ َ ُ. 

ّمل يذكره البخاري, وال النَّسائي, وال ابن أيب حاتم َ ّ يف  )٥(, وال أبو أمحد)٤(ُ
 .مكتبه

                                                 
ّأبو عمران العباس الثقفي): د م(ويف ). د, س, م( )١( َْ َّ َّ  .حتريف. ِ

 .٢/١٣٢, وتكملة املخترص ٥/٣٢١ران هتذيب بد (*)
ُوأبو القاسم األوىل مقحمة; .... أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم هبة اهللا): د, د م(ويف ). س, م( )٢(

 .٥٤٤ و٣٨٧ و٢٧٢ و٢٤٣ و١٤٥ و٣٣/١١١تاريخ ابن عساكر : ُفانظر غري سند مماثل يف
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٣( َّ  .َّ عبد الصمد ال يزيد كام يف األصوليونس بن: ; وفيه١/٤٠٧ُ
 ).م(سقط من  »وال ابن أيب حاتم«: قوله )٤(
َّوهو أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم, اإلمام املشهور). د م(كذا أبو أمحد يف  )٥( ): د, س, م(ويف . َّ

 .حتريف. أبو حاتم أمحد

 ]خربه عند احلاكم[

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 
 
 

يف َّمعنى التصعري [
وال : قوله تعاىل
ْتصعر ِّ َ ُ...[ 



١٤٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رحيل]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ْرحيل  َّعبد الرمحن )١(بن  سعيدبن َُ
ُّأبو حممد البعلبكي ََّ ْ ََ(*) 

ّ حممد البلويبن َّحدث عن عبد اهللا ََ َّ. 
َت رشدينبن بن رو عنه أبو جعفر ْ ِ ْ ِ. 
َّ حممد, وأبو بن َّ أمحد, أنا أبو القاسم متامبن  سهل, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد طاهر

ّيداينَ أيب نرص, وأبو احلسن املبن َّمدحم  عبد الكريم بن  عيسىبن َّأنا أبو بكر حممد: , قالوا)٢(ْ
ْالطرسويس بكري ََ ُ ّ َّ)٣(, 

َّ عالبن  احلسنبن ّبو احلسن عيلَّ حممد, أنا أبن َّوأنا متام: ح قال ّن احلراينَ َّ َ)٤(, 
َّأنا أبو الطيب حممد: قاال ِّ َّ محدان الربن  أمحدبن َّ ْ َّسعني الوراق, أنا أبو جعفرَ ّ َْ ْت رشدين, بن بن َ ِ ْ ِ

ْأنا أبو حممد الرحيل َ ُّ ّ عبد الرمحن البعلبكي, نا عبد اهللابن  سعيدبن َّ ََّ ْ ّ حممد البلوي األنصاري, نا بن ََ ّ ََ َّ
                                                               

 .بابن) د(َّأخلت  )١(
ْرحيل, باحلاء, : )س, م(; وفيهام كام يف ٢/١٣٣, وتكملة املخترص ٥/٣٢١هتذيب بدران  (*) َ ُ

ًوهو الراجح; ففي كتب املؤتلف واملختلف إشارة إىل أن العرب سمت رحيال َّْ َ ُ َّ زنة , باحلاء وٌَّ
ًالتصغري ال رجيال ْ َ ُ   .٥٤٠ – ٢/٥٣٩تكملة اإلكامل : فانظر. )د, د م(, باجليم كام يف َّ

ّبن محدان امليداين  بن أمحد َّبن حممد ّوهو أبو احلسن عيل). د م( )٢( ْ َ ْ معجم : فانظر). ه٤٧١: ت(َ
ويف . ّبن امليداين أبو احلسن): د(ويف . ٥/٦٢٧, وتكملة اإلكامل ٢٤٢ – ٥/٢٤١البلدان 

ّأبو حممد امليداين): س, م(  .حتريف. َّ
َّاخلزاز )٣( ِّ, ومل تقفنا املحققة يف هذه ١١٩ – ٦٤/١١٧تاريخ ابن عساكر : فانظر ترمجته يف. َ ُ

ْبكري وبكري: ويف كتب املؤتلف واملختلف. َّالرتمجة عىل ضبط بكري َْ ُ ْأما بكري . َِ ََّ  –َّ بزنة التصغري –ُ
ْا بكري َّفكثري, وأم ِ ْ وزان فعيل –َ ِ َ َّ ثالثة ليس إال, ١/٣١٤ُ فذكر ابن نقطة يف تكملة اإلكامل –ِ ً

َّليس فيهم بكري اخلزاز, فآثرنا  َ َْ ً أن نضبط بكري, بزنة التصغري محال–ًاجتهادا  –ِ .  عىل املشهورَّ
 .واهللا أعلم

 ).د م(من  »ّينَّاحلرا«وكذا ). س, م( سقط من »بن احلسن ّح قال, وعيل«: قوله )٤(

] ذكر من رو
 ]عنه ورووا عنهم,



 رحيل بن سعيد البعلبكي

 

١٤٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ حكيم اخلثعميبن جعفر َ : عمر, قال عن ابن, عن نعمة, عن نافع, )١( عبد احلميدبن , عن إبراهيم َْ
 : رسول اهللا قال

ْجاء إىل اجلمعة, فليغتسل )٢(من ِ َ ْ َ َ ُ ُ. 
 

*   *   * 

                                                               
, ومشاهري علامء ٢/١١٣َّ, واجلرح والتعديل ١/٣٠٤َّالتاريخ الكبري : وانظر). د, د م( )١(

 .حتريف. َّعبد الرحيم): س, م(ويف . ٢٨٧/األمصار
 .ومن): د(ويف ). س, م, د م( )٢(

من جاء : حديث[
...[ 



١٥٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رحيم]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ْرحيم   مالكبن  سعيدبن َُ
ِّأبو سعيد الرضير املعرب َ ُ َّ(*) 

ّسمع أبا زرعة الدمشقي,  ِّْ َ َّ عبد الرزاقبن  عبد اهللابن وأمحدُ  بن , وحاجبَّ
ّأركني الفرغاين, واحلسني ْ ْ َْ َ ِ َّ أمحد البغدادي, وأبا بكر حممدبن َ ّ أمحد السامقيبن ّ َّ ُّ)١(. 
 سعيد بن  عمربن  سعيد, وأبو الفتح أمحدبن ّ الغنيرو عنه عبد

ّاجلهازي, وأبو القاسم حييى َ ُّ عيل احلرضمي املرصيونبن ِ ّ َْ ّ. 
َّ احلسني احلنبن َّأنبأنا أبو طاهر حممد ّائي, أنا أبو عيل األهوازي,ِ ّ  بن أبو الفتح أمحد )٢(أنا ّ

ُ ميمون اجلهازي بمرص, نا أبو سعيد ربن  سعيدبن عمر ّ َ ْحيمِ ِّ مالك املفرس, نا بن  سعيدبن َ َ ُ
ْبن أركني, واحلسني حاجب ِْ َ عرفة, عن إسامعيلبن نا احلسن: ّ أمحد البغدادي, قاالبن َ َ َّ عياشبن َ َ)٣( 

َّاحلميص, عن حممد ّ زياد األهلاين, بن ّ ْ ّعن أيب أمامة الباهيل, قالَ  :قال رسول اهللا : ُ
َوع ُدين ريب يدخل اجلنَّة سبعنيَ ُ ِّ ُألفا, مع كل ألف سبعون ألفا وثالث  َ ً ًِّ

َحثيات من حث ََ َ ِّيات ربناَ ُقبضته السموات واألرض: َّثم تال. َِ ُ َّ ُ)٤(. 
َّقرأت عىل أيب حممد عبد الكريم ّ محزة, عن أيب زكريا البخاري,بن ُ ُ َّ 

                                                               
, وخمترص ابن منظور ٤/٣٨, واإلكامل البن ماكوال ١/٣٨٨املؤتلف واملختلف البن سعيد  (*)

 .٥/٣٢١, وهتذيب بدران ٨/٣١٩
ّالسامين): س, م(ويف . ٢/١٣٤ُّاللباب : وانظر). د, د م( )١( َّ  .تصحيف. َّ
 .بأنا) د(َّأخلت  )٢(
 .تصحيف. َّعباس): س, م(ويف . ٤٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٣(
ُوهو كناية عن املبالغة والكثرة. كذا )٤( َّ, وإال فال كف وال حثي, جل اهللا عن ذلك, وعزٌ َّ ََّ ْ َ ُوقوله. َّ ُ :

ٌقبضته السموات واألرض إشارة إىل قوله تعاىل ُُ ُ َّ ُ :{ ¸ ¹ º » ¼  ½ ¾ 

¿ À Á Â  Ã ÄÅ Æ Ç È É z 
 .]٦٧: الزمر[

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

وعدين : حديث[
 ]ِّريب



١٥١ رحيم بن سعيد الرضير املعرب

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 سعيد, بن ّالغني نا عبد ,َّ إبراهيم, أنا أبو زكريابن َّح وحدثنا خايل أبو املعايل القايض, أنا نرص
 :)١(قال

ْرحيم  َ ُ بضم الراء غري معجمة, وحاء غري معجمة –ُ َ ُ َّ ِِّ ٍ ْ رحيم–َ َ  مالك أبو بن ُ
ِّسعيد املعرب َ ُسمعته يقول. ُ ًسمعت من أيب زرعة الدمشقي, وكان شيخا كبريا: ُ ً ّ ِّْ ُ ُ)٢(. 

َّقرأت عىل أيب حممد  :)٣( ماكوال, قالبن  محزة, عن أيب نرصبن ُ
ْا رحيم, بضم الراء, وفتح احلاء املهملة فهو رحيمَّأم )٤(و َ ْ َُ َّ ِّ  مالك أبو بن ُُ

ُّسعيد املعرب اخلزرجي َ ِّْ َ َ َسمعت من أيب زرعة : سمعته يقول: ّقال عبد الغني. ُ ُْ ُ
ًالدمشقي, وكان شيخا كبريا ً ّ ُّوقال احلرضمي. ِّ ََ ا منه يف سنة َوقال لنا يوم سمعن: ْ

ُئة سنة وسبع سننييل م: ئةِّتسع وستني وثالثم ًوعاش بعد ذلك شيئا يسريا. ُ ً. 

*   *   * 

                                                               
 .١/٣٨٨املؤتلف واملختلف البن سعيد  )١(
َّرحيم, بضم الراء «: قوله )٢( ِّ ُْ ّالدمشقي ... ة ُغري معجم... َ ٌشيخ كبري... ِّ ويف . )د م( سقط من »ً

ْسمعته قال رحيم يقول: )م( َ  .َّويف العبارة ركة ظاهرة. ُ
 .٤/٣٨اإلكامل  )٣(
 .بالواو) د(َّأخلت  )٤(

 خربه يف املؤتلف[
واملختلف البن 

 ]سعيد
 

البن  ويف اإلكامل[
 ]ماكوال



١٥٢ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونخ تاري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رزاح ]ذكر من امسه[
َ
ِ 

ّرزاح النهدي ْ َّ َ ِ(*) 
َّشاعر, كانت له قصة مع احلارث ّشمر الغساينأيب  بن ٌ َّ َ ٍ ِ َ. 

ّقرأت يف كتاب عيل ّ حممد األنصاريبن  احلسنيبن ُ  دريد, أخربين بن  احلسنبن َّ, أخربين حممد)١(َّ
ّعمي, عن ابن الكلبي, عن أبيه, عن عبد الرمحن املدائني َّ ّ َّوحدثنيه ابن :  قال−ً وكان عاملا بأخبار قومه − َِّ

ْمسكني  : ًأيضا, قاال )٢(ِ
ً مارية الغساين اجلفني مكرما لزهريبن ُكان احلارث ُ ّ َ َِّ ْ ْ َّ َ َ ُ جنَاب الكلبي, ينادمه, بن ِ ُ َُ ِّ

ُوحيادثه, فقدم عىل امللك ُ ِ ْي هندبن ِرجالن من )٣(ُ ُ زيد, يقال هلامبن َ ْ ْحزن: َ وسهل  )٤(َ
ٌبنا رزاح, وكان عندمها حديث من أحاديث العرب, فاجتبامها امللك, ونزال منه ا َ ِ

ٌ عني لذي − واهللا −ُّأهيا امللك, مها : َ جنَاب, فقالبن املكان األثري, فحسدمها زهري
ْالقرنني َّعليك; يعني املنذر األكرب جد النُّعامن )٥(َ ُ املنذر, ومها يكتبان إليه بن ُ املنذربن ُ
َبعور ْ َ وخلل ما يريان منكَتكَ َّفلم يزل به زهري حتى أوغر صدره, وكان . َّكال: قال. َ ٌ ْ

َّا الرشدة, فعرفة واحاق بنث إليهامإذا ركب, بعث إليهام ببعريين يركبان معه, فبع َّ, 
 ]َّمن الطويل[ :)٦(َّأحدمها, وتوقف, فقال له اآلخر ْيركبفلم 

                                                               
َّلتذكرة احلمدونية , وا١١٩ – ٥/١١٨األغاين  (*)  – ٨/٣٢٠, وخمترص ابن منظور ٢١٥ – ٨/٢١٣َّ

 .٣٢٢ – ٥/٣٢١, وهتذيب بدران ٣٢١
 .َّالتذكرة, وغريها: ِّذلك اخلرب مع الشعر يف مصادر ترمجتهر كوانظ. ١١٩ – ٥/١١٨اين األغ )١(
ُاشية إىل غري نسخة من األغاين, أبو مسكني, مع اإلشارة يف احل: ويف األغاين. ُكذا يف األصول طرا )٢(

 .وفيها ابن ال أبو
 .حتريف. فقدم عىل عبد امللك: )س, م(ويف . )د, د م( )٣(
 .حتريف. حرق: )س, م(ويف . , واألغاين)د, د م( )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٥(  .حتريف. الفرسني: ويف األصول. َّ
َالبيت للمتلمس الضبعي, يقوله لط )٦( ّ ِّ َُ ُّ َ َّرفة, وقيل هنا عىل التمثيلَ َ  =, ورشح ١٩٧/ديوانه: فانظر. َ

 

 ثخربه مع احلار[
ِأيب شمر  بنا َ

ّالغساين َّ[ 



ّرزاح النهدي ْ َّ َ ِ ١٥٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْجتللهــــا َّفــــإال َّ َ َيعــــالوك َ َ َوكيف ت  فوقهــــا ُ َوقى ظهر ما َ َّ ْأنـت راكبـهَ ُ ِ َ)١(? 
ِفركبها مع أخيه, وميض هبام, فقتال ُِ َ َّثم بحث عن أمرمها بعد ذلك, فوجده . ُ

ٌوقدم رزاح أبو الغالمني إىل . ً, فشتم زهريا, وطرده, فانرصف إىل بالد قومهًباطال َ ِ
ً وكان شيخا جمربا عاملا −امللك  ً ِّ َ ُ ِ فأكرمه امللك, وأعطاه د−ً َيةُ ً ابنيه, وبلغ زهريا َ ُ َ
ٌه, فدعا ابنًا له, يقال له عامر ُمكان ُ ً وكان من فتيان العرب لسانا وبيانا −ُ :  فقال له−ً

َإن رزاحا قد قدم عىل امللك, فاحلق به, واحتل يف أن تكفينيه, وقال له ًِ ْ ْ َ َ ِ ْاهتمني عند : َّ ِ َّ
َّ, ونل منِّي, وأثر له آثارا, فخرج الغالم حت)٢(امللك ًَ َّ ُّى قدم الشام, فتلطف للدخول ْ َّ َّ

أنا : من أنت ? قال: َّعىل امللك, حتى وصل إليه, فأعجبه ما رأ منه, فقال له
َفال حياك اهللا, وال حيا أباك الغادر الكذوب : َ جنَاب, قالبن بن زهري عامر َّ ََّ َ

َالساعي, فقال  ُّنعم, فالحياه اهللا; انظر أهيا امللك : ُالغالم )٣(هلَّ ُ ُما صنع بظهري, وأراه َّ َ
ُآثار الرضب, فقبل ذلك منه, وأدخله يف ندمائه َّ ِّفبينا هو يوما حيدثه, إذ قال. َ ُ ُّأهيا : ً

َّامللك, ما زال أيب مسيئا إيل, ولست أدع أن أقول احلق, وقد  َ ُ ُ َّ , َ نصحك أيب− واهللا −ًُ
ُثم أنشأ يقول  ]من الوافر[ :َّ
َّنـصحة لــام  ِلك فيا ً َ ْ ْيـذقهَ ُ ًنصحة أراها  اَ َ ْ ْذهبت َ  ضالال َ

ًثم تركه أياما, وقال له بعد ذلك َأهيا امللك, ما تقول يف حية, قد قطعت : ََّّ َّ ُ ذنبها, ُّ
ُيطلب, فأقطعه, قال: ُوبقي رأسها ? قال ُ ُ َفانظر بني يديك, قال: َُ وصنيعه  َذاك أبوك: ْ

َبالرجلني ما صنع, قال َّأبيت الل: َّ َّعن, فواهللا ما قدم رزاح إالَ ٌ َ وما : َ ليثأر هبام, فقال لهِْ
                                                               

ُ, واملشوف املعلم ٣٥٧/, وهتذيب إصالح املنطق٣١٥/أبيات إصالح املنطق = ودون . ١/٤٩٨َُ
 .٢/١٥٤, ومجهرة األمثال ١٤٥/إصالح املنطق: يفنسبة 

َ جتللها يعالوك فوقهاَّفإال«: قوله )١( ُ ْ َّ َ َيعلوك فوقها:  أي»َ ُ ْ ًإن مل تركب يف هذه احلالة طائعا, : , يقولُ ْ ْ
ًأركبتها كارها َ ْ ِ ْ ْوكيف توقى ظهر ما أنت راكبه«: وقوله. ُ ُ ََ َ َّ َ َال يمكنك أن تدفع عن نفسك ما ال: أي »َ َُ ُ 

ُبد أن ينزل بك, كام تقول َّ ٌال مرد ملا قضاه اهللا, وهو مثل: ُ َ َ َ ََّ. 
 ).م( سقط من »عند امللك.. .ْفاحلق به«: قوله )٢(
 .بله) د(َّأخلت  )٣(



١٥٤ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونخ تاري

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َاسقه اخلمر, ثم ابعث عليه عينًا يأتك بخربه: آية ذلك ? قال ِ ِ ِْ ه إىل ى, رصفَّفلام انتش. َّ
ِقبته, ومع ِ َّ َّونا, فلام دخه عيث عليوبعه, ٌت له بنُ ُل قبته, قً ََّ ُده, فقالُامت ابنته تسانُ ُ: 

 ]من الوافر[
ِســنَادك مــن دعينــي ِ ًحزنــا َّإن ِ ْ ًوســهال  َ ْ ــيس َ ــدمها َل ــود َبع ُرق ُ ُ 

َتــسلني َأال ْ َِ ِشــبليك عــن َ ِْ ُاألسـود َاهـرتش ذاإ )١(أصاهبام  مــاذا َْ ُ ُ 
ــإين ــو ِّف ــأرت ل ُث ــرء ْ ــا َامل ًحزن ْ ُأريـد مـا ِلـك بـدا قـد ًوسهال  َ ُ 
ُالقوم إىل امللك, فأخربوهَفرجع  ّ بام سمعوا, فأمر بقتل النَّهديُ ً, ورد زهريا )٢(ْ َّ
 .إىل موضعه

*   *   * 

                                                               
ُحتريف, صوابه ما أثبت . أصارمها: ُويف األصول مجيعها بعد. تصحيف. شبابك: )س, م(يف  )١(

 .َّبالنقل عن مصادر اخلرب
 .حتريف. ّاهلندي: )س, م(ويف . )د, د م( )٢(



١٥٥ رزام أبو قيس موىل خالد القرسي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

رزام] ذكر من امسه[
َ
ِ 

ْأبو الغصن,: ُ ويقال−ِرزام أبو قيس  ُ 
ُأبو القرص, ويقال: ُويقال ْ ْأبو القرس : َ   الكاتب−َ

ّموىل خالد القرسي ْ َ(*) 
َّ حممد الصادق, وإسامعيلبن حكى عن جعفر ّ عبد اهللا القرسي أخي بن َّ ْ َ

 .خالد
كي, وموىل من موبن حكى عنه منصور ّ أيب مزاحم الرتُّ َّايل بجيلة, مل يسمُِ ُ ْ ََ ِ. 

َقرأت بخط أيب احلسن رشأ َ ِّ ّنظيف, وأنبأنيه أبو القاسم عيل بن ُ  إبراهيم, وأبو الوحش بن َ
ْسبيع َ َّ املسلم عنه, أنا أبو القاسم محزةبن ُ َ ّ احلسني الطرابليس هبا, نا أبو احلسن بن  عبد اهللابن ُ ُ ُ َّ
ْ دريد, نا احلسنبن كرّ طالب البغدادي, نا أبو ببن  أمحدبن َّحممد ِ خرضبن َُ َّ, عن أبيه, حدثني )١(َ

َموىل لبجيلة من أهل الكوفة, حدثني رزام موىل خالد ِ َّ َ ْ َِ ّ عبد اهللا القرسي, قالبن ً ْ َ : 
 −َّ عليهم السالم − احلسني بن ّ عيلبن َّ حممدبن ني املنصور إىل جعفربعث

َوأمه أم فروة ُْ ُّ ُفلام أقبلت به إليه, واملنصور :  بكر, قال أيببن َّ حممدبن ت قاسمبن َُّ َُّ
َباحلرية, وعلونا النَّجف, نزل جعفر َ ْ َّ حممد عن راحلته, فأسبغ الوضوء, ثم بن ِ ََّ

َّاستقبل القبلة, فصىل ركعتني, ثم رفع يديه َّ َ ْ ِ. 
ٌقال رزام ُاللهم, بك أستفتح, وبك أستنجح, : )٢(ُفدنوت منه, فإذا هو يقول: ِ ُ َّ َّ

                                                 
ّرجال الطويس )(* َّ, والتحرير ٩٤/, ورجال ابن داود٧/٩٣, واإلكامل البن ماكوال ٢٠٦/ُّ

ّالطاوويس , وبحار ١٧٨ – ٦/١٧٧, ومدينة املعاجز ٢/٢٤٠ِّ, ونقد الرجال ٢٠٦ – ٢٠٥/َّ
ِ مسلم وبن ِرزام: ; وفيه٤٧/١٨٣األنوار  ْ , ٢٢٥ – ٩٢/٢٢٤ و٢٥١ – ٨١/٢٥٠ُ

 .١٥٧ – ١٥٦/َّنوار البهية, واأل٩٢ – ٤/٩١ُومستدرك الوسائل 
َّكذا الصواب بالنقل عن )١( َّ, وشذرت الذهب ١/٣٢٦املؤتلف واملختلف البن سعيد : َّ

 .تصحيف. حرض: ويف األصول. ٤/٣٢٤
 .٢١٢ – ٨٣/٢١١بحار األنوار : َّانظر دعاء جعفر الصادق يف )٢(

 ]أ/٣٤١[

ذكر من حكى [
 ]عنهم, وحكوا عنه

 
 
 
 
 
 

َّخرب جعفر الصادق [
 ]نصورمع امل



١٥٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُد عبدك ورسولك أتوسلَّوبمحم َّ َ ْاللهم, سهل حزونته, وذلل يل صعوبته, . ِ ِّ ْ َُّ ُ ِّ َّ
َّوأعطني من اخلري أكثر مما أرجو, وارصف عنِّي من الرش أكثر مما أخاف َِّّ َّ ْ. 

ِثم ركب راحلته, فلام وقف بباب املنصور, وأعلم بمكانه, فتحت  َِ ُ َ َّ َِّ ْ ُ
َّاألبواب, ورفعت الستور, فلام  ُ ُّ ُُ ِ َِ ُقرب من املنصور, قام إليه, فتلقاه, وأخذ بيده, ُ َّ

َّوماشاه حتى انتهى به إىل جملسه, فأجلسه فيه, ثم أقبل عليه يسأله عن حاله,  َّ ُ
َّوجعل جعفر يدعو له, ثم قال َّقد عرفت ما كان منِّي يف أمر هذين الرجلني : ُ َ− 

ًيعني حممدا وإبراهيم ابني عبد اهللا َّكأن هبام, وقد استخفا  وتر − احلسن بن )١(َّ َّ
ًبحقي, وأخاف أن يشقا العصا, وأن يلقيا بني أهل البيت رشا ال يصلح أبدا,  ُ ََّ ُِّ ُ

َفلم يقبال, فرتكتهام كراهة أن  واهللا لقد هنيتهام: ْفأخربين عنهام, فقال له جعفر
َأطلع عىل أمرمها, وما زلت حاطبا يف حبلك ً َُ ِ ً, مواظبا عىل طاعتك)٢(َّ : قال. ُ

َّصدقت, ولكنَّك تعلم أنني أعلم أن أمرمها  ُ َُّ َّلن خيفى عنك, ولن تفارقني إالَ َ  أن ُ
َيا أمري املؤمنني, أفتأذن يل أن أتلو آية من كتاب اهللا عليك, : ُختربين به, فقال له َ ُ َ

ُهات عىل اسم اهللا, فقال جعفر: ُفيها منتهى عميل وعلمي, قال أعوذ باهللا : ِ
َّن الشيطان الرجيمع العليم ميَّالسم َّ :{ w x y z { | } ~ _     

` a b c d e    f z ]َّفخر أبو جعفر : قال. ]١٢: احلرش
َّساجدا, ثم رفع رأسه, فقبل بني عينيه, وقال َّ ُحسبك, ثم مل يسأله بعد ذلك عن : ً ُْ َّ َ
َّيشء, حتى كان من أمر إبراهيم وحممد ما كان َّ. 

ّ جعفر, عن أيب معد عدنانبن  عبد اهللابن َّب حممدُقرأت يف كتا َ  طولون, أنا بن  أمحدبن َ
ْ بشري, حدثني رزام أبو الغصن موىل بن َّ صالح, حدثني منصوربن , نا معاوية)٣(بن أيب األزهر ّعيل ُ ِ َّ

                                                 
 .حتريف. ابن أيب عبد اهللا): س, م(ويف ). د, د م( )١(
 .ًخاطيا يف أمرك): س(ويف . ًحاطبا يف أمرك): م(ويف ). د, د م( )٢(
بن  ّعيل): س, م(ويف . ٢٣٠ – ٤٩/٢٢٧تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف). د, د م( )٣(

 .حتريف. األزهر



١٥٧ رزام أبو قيس موىل خالد القرسي

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّبن عبد اهللا القرسي, قال خالد ْ َ : 
َّإنك لرجل, لوال أنك حتب السام:  عبد اهللابن قال يل إسامعيل ُّ َّ : ع, قالٌَّ

ِمن املنرسح[ :)١(أما واهللا لو سمعتها, وهي تقول :ُفقلت َ ْ ُ[ 
ــا ــا َّرض م ــوا إذا جريانن ــو  ُانتجع ــم ل ــل َّأهن ــنهم َقب ــوا بي ُربع َ َ 

َّما عبت ذاك عيل َ َ ْ ِ. 
ٌقال رزام تعاهدوا : َّ حممد بعد وفاة ابنه إسامعيل يقولبن ُوسمعت جعفر: ِ

َجواري إسامعيل حتى يغنِّني, ال  ُ َّينفلت ما يف أيدهينَّ ُ ِ. 
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٢( ماكوال, قالبن ُ

ُوأما قرس, بفتح القاف, وسكون السني املهملة  ِّ ْ ِ أبو قرس رزام موىل )٣(]فهو[ََّ ْ َ
َّخالد وأحد كتابه َّ, ثم كتب ملحمدُُ َ ويلَّامـ خالد, لبن َّ ِ  . املدينة للمنصورَ

 
*   *   * 

                                                 
ربع : َّ, والتهذيب٦/٢٤, واألغاين ١٧٨/شعره: ّالبيت لألحوص األنصاري, فانظر )١(

َّ, ومنتهى الطلب ٢/٣٧١ َّللسان, والتاج, وا٧/٢٦ُ  .ربع: ِّ
 .٧/٩٣اإلكامل  )٢(
ّزيادة يقتضيها النص من اإلكامل )٣( َّ. 

َّحبه للسامع[ ُ ُّ[ 

خربه يف اإلكامل [
 ]البن ماكوال
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١٥٨

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رزيق]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ّرزيق القريش املدين ْ ُّ ُ َ 
 (*) أيب طالببن ّموىل عيل

 .ٌ عبد العزيز, وسمعه, له ذكربن وفد عىل عمر
َّكتب إيل أبو نرص عبد الرحيم ّ عبد الكريم القشريي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا بن َّ ّْ َ ُ

ْ رميح, بن َّ حممدبن َّاحلافظ, حدثني أمحد َ َّ طاهر البلخي, نا حممدبن  الفضلبن ّنا عيلُ ّ ْ   بن َ
 بن ّ سعيد اجلوهري, نا موسىبن ُ عبيد اهللا, نا إبراهيمبن ّبن سليامن البغدادي, نا احلسني القاسم

َأيوب النصيبي, نا خملد ْ َ ّ َّ  :)٢(َّ حسان, قالبن  احلسني, عن هشامبن )١(ُّ
ّوفد رزيق موىل عيل ْ َ  وكان قد − عبد العزيز بن  أيب طالب عىل عمربن ُ

ٌيا أمري املؤمنني, إين رجل من أهل املدينة, وقد :  فقال−َحفظ القرآن والفرائض  ِّ
ٌحفظت القرآن والفرائض, وليس يل ديوان, فقال له عمر َن أي النَّاس أنتم: ُ ِّ? 

 من املسلمني, )٣ٍرجل:  فقال?موىل من: ي هاشم, فقالبن من موايل٣( ٌرجل: قال
ُأسألك من أنت, وتكتمني: عمر فقال له  ُ  − أيب طالب بن ّأنا موىل عيل: فقال! ?ُ
ٌّو أمية ال يذكر عيل بني أيدهيم بن وكانت ُ َ ُ َّ فبكى عمر حتى وقعت−َّ دموعه عىل  )٤(ُ

َّ عيل, حدثني سعيدأنا موىل: األرض, وقال ِّ املسيبن ّ َّب, عن سعد أن النَّبي ُ َّ 
 .)٥(ارون من موسىأنت منِّي بمنزلة ه: ّقال لعيل

                                                 
 .٣٢٤ − ٥/٣٢٣, وهتذيب بدران ١١٦ − ١٤/١١٥, والوايف بالوفيات ٨/٣٢٣ ابن منظور خمترص (*)

 .حتريف. َّحممد): د م(ويف . ٤٥٦/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, س, م( )١(
 .١/٢١٠الغدير : ُّوانظر كذلك اخلرب بترصف يف. ١١٦ − ١٤/١١٥الوايف بالوفيات  )٢(
 .موىل رجل: ٍرجل, أي: وقوله). د(ه َّ ما بينهام أخلت ب)٣−٣(
 .وقع: يف األصول )٤(
َّإال أنه ال نبي بعدي: ومتامه )٥( َّ   فهرس−ّترمجة عيل (٥٠/٥٦٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 ).األحاديث واألثر

بن  عىل عمروفادته [
 ]عبد العزيز



١٥٩ ق القريش املدين موىل عيل بن أيب طالبْيَزُر

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :ُكتبناه من وجه آخر غري هذا املتن: قال احلاكم أبو عبد اهللا
ُّحدثني أبو يعىل الزبري َ ْ َ ّ عبد اهللا التوزيبن َّ َّ  َّ عبد اهللا الزاهد, نابن  حفصبن , نا أمحد)١(َّ

َّ حييى العسكري صاحب الطعام, نا أبو عبد اهللا احلسنيبن ُّ النعامنبن بن إسحاق أمحد ُ عبيد اهللا نب ّ
َمنقار, نا إبراهيم ْ َ سعيد اجلوهري, نا خملدبن ِ ْ َ  :َّبن حسان, قال  احلسني, عن هشامبن ّ

ّوفد رزيق موىل عيل ْ َ  وكان قد − عبد العزيز بن  أيب طالب عىل عمربن ُ
ٌيا أمري املؤمنني, إين رجل من أهل املدينة, قد : فقال٢( −حفظ القرآن والفرائض  ِّ َ

َومل يرمحك اهللا: ٌ, وليس يل ديوان, فقال عمر)٢ والفرائضُحفظت القرآن ُ َ َ ِ ?
ََّو أمية ال يقدر أحد أن يذكر عليا بني أيدهيم, فقال رسابن وكانت َيا أمري : ٌُ

ّاملؤمنني, أنا رزيق موىل عيل, فبكى عمر ْ َ َّ عبد العزيز,حتى قطرت دموعه عىل بن ُ
ّتكامتني والء عيل, وأنا : األرض, وقال َ ِّ املسيب, بن َّحدثني سعيد! ?)٣(ّموىل عيلُ َ ُ

َّ أيب وقاص أن النَّبي بن عن سعد َّ ٌَّّمن كنت مواله, فعيل مواله:  قال ُ َّثم أمر . )٤(ُ
 .له بجائزة

َّروي من وجه آخر أن اسم هذا املوىل عمرو َ ِّ املورق, بن ُ َ  من وجه آخر ]و[ُ
ِّ مورقبن  عمروبن َّأن اسمه يزيد  . لمواهللا أع. َُ

                                                 
أبو ): س, م(ويف . ١/١٠٦, والغدير ٧/٣٥٧خالصة عبقات األنوار : وانظر). د, د م( )١(

ّ التوزيُّالزبري, وعبد اهللا َّ  .حتريف وسقط. َّ
 . ما بينهام سقط من د)٢−٢(
 .ّكاتبني, وأنا موىل عيل): س, م(ويف ). د, د م( )٣(
ْاللهم وال من وااله, وعاد من عاداه, وانرص من نرصه, واخذل من خذله: ومتامه )٤( َُّ ُ ُْ ِ ِ : فانظر. َّ

 ).األثر فهرس األحاديث و−ّترمجة عيل  (٥٨٨ − ٥٠/٥٧٨تاريخ ابن عساكر 

 ]حتقيق يف اسمه[

 ]ب/٣٤١[
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١٦٠
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْرزيق  ْزريق : ُ ويقال−َُ َ  َّ حيانبن −ُ
ّأبو املقدام الفزاري موالهم َ َ ْ ِ(*) 

َبن عبد العزيز والوليد وسليامن جواز مرص,  َّمن أهل دمشق, واله عمر
َوأخذ ْ َّ عرش أموال التجارة هبا, وكان أحد الكتاب بدمشقَ ُِّ ْ ُ. 

ِبن عبد العزيز, ومسلم رو عن عمر ْ َبن قرظة ُ ََ)١(. 
َّبن سعيد األنصاري, وعبد الرمحن, ويزيد ابنا يزيد رو عنه حييى بن  ّ

 .بن محزة جابر, وحييى
َبن ظفر أخربنا أبو الوفاء أمحد َّبن أمحد الثقفيان, قاال بن حييى بن أمحد, وأبو رجاء حممود َ َ أنا : َّ

بن  بن يعقوب َّا حممدبن جعفر, ن بن إبراهيم َّبن أمحد, نا حممد بن الفضل أبو عبد اهللا القاسم
ْبن حبيب التنوخي, نا برش بن عثامن يوسف, نا أبو عثامن سعيد ِ ّ َّ َّبن بكر البجيل, حدثني ابن جابر,  َ ّ َ َ

ْحدثني رزيق موىل َ ُ ِبني فزارة, عن مسلم َّ ْ ُ َ َبن قرظة  َ ْ وكان ابن عم عوف−ََ ََ  −ّبن مالك األشجعي  ِّ
ُ مالك األشجعي يقولبن ُسمعت عوف: قال  : يقولُسمعت رسول اهللا : َّ

ُّخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم,  َُّ ُ ُّ ُّ َُ ُ ُ َّ ُ ِ
َّورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم, وتلعنوهنم ويلعنونكم ُ : قلنا: قال. ِ

ُرسول اهللا, أوال ننابذهم عند ذلك ? قال يا ِ ال ومن َأ. َّال ما أقاموا فيكم الصالة: ُ
ْويل عليه وال, فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا, فليكره ما يأيت من معصية اهللا, وال  ُ َُ ًَ ٍ ِّ

 .من طاعة ًتنزعوا يدا
                                                 

َّ, والثقات البن حبان ٣/٥٠٥َّ, واجلرح والتعديل ٣/٩٥َّلتاريخ الكبري ا (*) ِ , وتاريخ ٤/٢٣٩ِّ
, واإلكامل البن ماكوال ١/٣٦٥, واملؤتلف واملختلف البن سعيد ٨٢ – ٢/٨١ابن يونس 

َّ, وبغية الطلب ٤/٤٧ , وهتذيب ٣٢٤ – ٨/٣٢٣, وخمترص ابن منظور ٣٦٤٩ – ٨/٣٦٤٨ُ
ّ, والكاشف للذهبي ١٨٣ – ٩/١٨١الكامل  , ١٤/١١٦, والوايف بالوفيات ١/٣٩٦َّ

 .٥/٣٢٤, وهتذيب بدران ١٤٩/َّ, وتقريب التهذيب١/٦٠٥َّوهتذيب التهذيب 
 .تصحيف. قرطة): س, م(ويف . َّوقد مر). د, د م( )١(

 ]من أهل دمشق[

 ,مذكر من رو عنه[
 ] عنهواورو

حديث خيار [
 ...]أئمتكم الذين



١٦١ ق بن حيان أبو املقدامْيَزُر

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّكذا قيده بتقديم الراء َبن عامر, عن صدقة ورو هذا احلديث هشام. َّ َ َ بن  َّ
ْخالد, عن ابن جابر, حدثني زريق موىل َ ُ َّبني فزارة, فذكره, وقيده  َّ . َّبتقديم الزايَ

ِمسلم, عن ابن جابر )١(بن ُورواه ابن املبارك , عن جابر, ورواه الوليد ْ ُ. 
َّأخربناه أبو املظفر َ ُ ّبن القشريي, أنا أيب األستاذ أبو القاسم, أنا عبد امللك ُ ْ َ بن  )٢(بن احلسن ُ

ّحممد, أنا أبو عوانة, نا عيل َ َ َ ّبن سهل الرميل, نا الوليد َّ ْ ِبن مسل َّ ْ ْم, عن ابن جابر, حدثني رزيق ُ َ ُ َّ
ِسمعت مسلم: َبني فزارة, قال موىل ْ ُ َّبن قرظة األشجعي يقول ُ ََ ِّسمعت عمي عوف: َ :  مالك يقولبن ُ

 : يقول ُسمعت رسول اهللا
ُّخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم,  َُّ ُ ُّ ُّ َُ ُ ُ َّ ُ ِ

َّورشار أئمتكم الذين تبغ ُ يا : قلنا. ضوهنم ويبغضونكم, وتلعنوهنم ويلعنونكمِ
ُرسول اهللا, أفال ننابذهم عند ذلك ? قال ِ َّال ما أقاموا فيكم الصالة, مرتني: ُ َأال . َّ

ْومن ويل عليه وال, فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا, فلينْكر ما يأيت من معصية اهللا,  َِ ُ ُ ًُ ٍ ِّ
ًوال ينزعن يدا من طاعة َّ َ ِ. 

َّفقلت لرزيق حني حدثني هبذا احلديث: قال ابن جابر: يدقال الول ْ َ ُ باهللا يا : ُ
ِأبا املقدام, سمعت مسلم ْ ُ َ ْ َبن قرظة يقول ِ ِّسمعت عمي عوف: ََ : بن مالك يقول ُ

َّسمعت النَّبي  َُفجثا رزيق عىل ركبتيه, فاستقبل القبلة, وحلف :  يقول ? قال َْ ِْ َ ُ
 .حيلف عليه عىل ما سألته أن

ًومل أستحلفه اهتاما له, ولكن استحلفته استثناء ملا مل يروه عن: ن جابرقال اب ًُ ُُ ْ ِّْ ِ 
 ., عن جابر, وهو من أقرانه)٣(ّاألوزاعي

                                                 
ِبن مسلم يف وانظر ترمجة الوليد). د, د م( )١( ْ . ن مسلمع): س, م(ويف . ٥١٣/َّتقريب التهذيب: ُ

 .حتريف
: وكذا بإسقاط. حتريف. احلسني): س, م(ويف . ٤/٥٢٤َّشذرات الذهب : وانظر). د, د م( )٢(

ُابن حممد بعد َّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب بدران  )٣( ّاستثناء ما رواه األوزاعي: ويف األصول. ٥/٣٢٤َّ ُ .

ًويف العبارة ركة ظاهرة, فضال  . عن اإلهبامَّ
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َّبن البنا, أخربنا أبو احلسني أخربنا أبو غالب ّبن اآلبنويس, أنا عبد اهللا َ ُ َّبن عتاب, أنا أبو  َ َ
 ,ًاحلسن إجازة

ّ الربعي, أنا )١بن أيب احلديد, أنا أبو احلسن ّويس, أنا أبو عبد اهللاُّالس بن١(وأخربنا أبو القاسم  ََّ
ّعبد الوهاب الكاليب, أنا أبو احلسن َبن جوصا, قال َّ ْ ْبن سميع يقول ُسمعت أبا احلسن: َ َ ُ)٢(: 

َّيف الطبقة الرابعة ْوزريق: ... َّ َ َّبني فزارة, دمشقي, واله  َّبن حيان, موىل ُ ّ َ
ِّمر مكس مرص; يعني عشور أموال التجارةالوليد وسليامن وع َ ََ ْ . 

 .َّكذا ذكره بتقديم الزاي
َّبن األكفاين, نا عبد العزيز الكتاين, أنا أبو القاسم متام َّأخربنا أبو حممد ّ َّّ بن  َّبن حممد, نا جعفر َ
َحممد, نا أبو زرعة, قال ُْ َّ)٣( : 

ْأبو املقدام زريق َ ُ ْ ُبن حيان الفزاري, واسمه  ِ ّ َُّ  كذا قال − )٤(َّبن حيان سعيدَ
َّقال ابن سميع, وذكر أن اسمه سعيد )٥(كذا −َّبتقديم الزاي  ْ َُ ْوزريق أشبه . ُ َ ُ

 .)٦(واهللاُ أعلم. باأللقاب
ّأخربنا أبو الغنائم احلافظ يف كتابه, ثم حدثنا أبو الفضل البغدادي, أنا أبو الفضل الباقالين,  َّ ِ ّ َّ َّ

ّوأبو احلسني الصرييف,  َْ ُ واللفظ له −وأبو الغنائم َّ َّأخربنا أبو أمحد الباقالين, وحممد:  قالوا−َّ ّ َّ بن  ِ
َّبن عبدان, أنا حممد أنا أمحد: احلسن, قاال ْ  : )٧(بن إسامعيل, قال َّبن سهل, أنا حممد َ

ْيف حرف الراء رزيق َ ُ ِبني فزارة, سمع مسلم َّبن حيان, موىل َّ ْ ُ َبن قرظة َ قال . ََ
ْني ابن جابر, قلت لرزيقَّحدث: الوليد َ ُ ْيا أبا املقدام: ُ ِ. 

ُّأخربنا أبو بكر الشقاين, أنا أبو بكر أمحد َّ ّبن محدون, أنا مكي بن منصور, أنا أبو سعيد َّ ِّ ْ بن  َ
ْعبدان, قال ِسمعت مسلم: َ ْ ُ  :)٨(َّبن احلجاج يقول ُ

                                                 
 ).د(َّام أخلت به ما بينه )١(
 .٩/١٨١هتذيب الكامل  )٢(
َتاريخ أيب زرعة  )٣( ُْ٢/٦٩٤. 
ْ, وتاريخ أيب زرعة)د, م, د م( )٤(  .تصحيف وحتريف. َّبن حبان سعد): س(ويف . ُ
 .بكذا) د(َّأخلت  )٥(
 .ئتنيَّآخر اجلزء الرابع عرش بعد امل: ُبعد) د م(يف  )٦(
 .٣/٩٥َّالتاريخ الكبري  )٧(
 .١٨١/َنى واأللقاب ملسلمُالك )٨(

 ]طبقته, وعمله[
 
 
 

 
خربه يف تاريخ أيب [

َزرعة ُْ[ 
 
 
 

 
 ]َّويف التاريخ الكبري[

 ]أ/٣٤٢[



١٦٣ ق بن حيان أبو املقدامْيَزُر

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْأبو املقدام رزيق َ ُ ْ ّبن حيان الفزاري ِ ِسمع مسلم. ََّ ْ َبن قرظ ُ رو عنه عبد . )١(ةََ
 .بن جابر بن يزيد َّالرمحن

ُبن نارص, عن أيب الفضل املكي, أنا عبيد اهللا ُقرأت عىل أيب الفضل ّ ْبن سعيد, أنا اخلصيب ِّ بن  َِ
َّبن النسائي, أخربين أيب أبو عبد الرمحن, قال عبد اهللا, أخربين عبد الكريم ّ َ َّ: 
ْأبو املقدام زريق َ ُ ْ  .بن جابر بن يزيد يزيدَّبن حيان, رو عنه  ِ

َّقرأت عىل أيب الفضل أيضا, عن أيب طاهر حممد ً ْبن أيب الصقر, أنا أبو القاسم هبة  بن أمحد ُ َّ
ّبن عمر الصواف, نا أبو بكر املهندس, نا أبو برش الدواليب, قال اهللا َّ ََّّ ْ ِ ُ)٢( : 

ْأبو املقدام رزيق َ ُ ْ  . َّبن حيان ِ
َّكتب إيل أبو حممد محزة ّلعباس العلوي, وأبو الفضل أمحدبن ا َّ ْبن سليم,  بن احلسن َّبن حممد َّ َ ُ

ّوحدثني أبو بكر اللفتواين, أنا أبو الفضل, قاال ُ َّْ ّأنا أبو بكر الباطرقاين, أنا أبو عبد اهللا: َّ ْ َبن منده, قال ِ ْ َ :
 : )٣(بن يونس قال لنا أبو سعيد: وأنبأين أبو عمرو, عن أبيه أيب عبد اهللا, قال

ْ حرف الراء رزيقيف َ ُ قال . ّبن سعيد األنصاري َّبن حيان, رو عنه حييى َّ
َّبن عيل العداس احلسن َ َتويف رزيق سنة مخس ومئة, وكان يف مكس أيلة: ّ ََ ْ َْ ِ ْ َ َُ ِّ يف  )٤(ُ

 .بن عبد العزيز خالفة عمر
َّبن أيب عيل يف كتابه, أنا أبو بكر الصفار, أنا أمح َّأخربنا أبو جعفر حممد َّ أمحد  ّبن عيل, أنا أبو دّ

 : َّبن حممد احلاكم, قال َّحممد
ْأبو املقدام زريق َ ُ ْ ّبن حيان الفزاري ِ ِسمع مسلم. َّ ْ َّبن قرظة األشجعي  ُ ََ َ
ِّالشامي ابن عم عوف ََّ بن  َّبن مالك, كام رو عنه عبد الرمحن, ويزيد ابنا يزيد َّ

 .َّجابر األزديان
ّأخربنا أبو بكر اللفتواين ُ ْ بن  َّبن حممد بن جعفر, أنا أمحد بن أمحد َّ, أنا أبو صادق حممدَّ

                                                 
 ).د(َّ أخلت به »قرظة... َّحدثني : قال الوليد«: قوله )١(
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٢( َّ ُ٢/٢٦٩. 
 .٩/١٨٢هتذيب الكامل :  وانظر كذلك.٨٢ – ٢/٨١تاريخ ابن يونس  )٣(
َوأيلة). د م(مكس سقط من : قوله )٤( ْ َّمدينة عىل ساحل بحر القلزم مما ييل: َ ُ ْ هي : َّ الشام, وقيلُ

َّآخر احلجاز وأول الشام, وقيل غري ذلك  ).١/٢٩٢أيلة : معجم البلدان. (َّ

ُويف الكنى [
 ]واأللقاب ملسلم

 
 

ّوعند النسائي[ َ َّ[ 
 
 

ُويف الكنى [
ّواألسامء للدواليب َّ[ 

 
 

ويف تاريخ ابن [
 ]يونس

د أيب أمحد وعن[
 ]احلاكم



 تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 

١٦٤

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّزنجويه, أنا أبو أمحد العسكري, قال َ ُ ْ َ)١(: 
ْورزيق َ ْبن حيان أبو املقدام, موىل ُ ِ ْزريق: ُبني فزارة, ويقال َّ َ َّبن حيان, وكان  ُ

ِرو عن مسلم. بن عبد الغزيز َعىل جواز مرص زمن الوليد وسليامن وعمر ْ بن  ُ
َقرظة, وعمر ّبن سعيد األنصاري, وعبد  رو عنه حييى. )٢(بن عبد العزيز ََ

 .بن جابر بن يزيد َّالرمحن
ّوذكر أبو احلسني الرازي يف كتاب َّتسمية كتاب أمراء دمشق, قال: َّ ُ)٣(: 

ْومن كتاب دمشق زريق موىل َ ُ َّ َّبني فزارة, وهو جد أيب عطية ُ ُّ ِبن حمرز,  َ ْ ُ
ْعبد امللك واله العرش بمرصبن  وكان الوليد ُ ُ َّ. 

ّبن املحاميل, أنا أبو احلسن عيل َّبن البنا, عن أيب الفتح ُقرأت عىل أيب غالب ّ َ  : بن عمر, قال َ
ْيف باب رزيق, بتقديم الراء رزيق َْ َُ َّ ِبن حيان, يروي عن مسلم ُ ْ ُ َبن قرظة,  َّ ََ

ّيكنى أبا املقدام الفزاري, اسمه سعيد ُْ بن محزة, وعبد  رو عنه حييى. ِ
 .)٤(بن جابر, وغريمها بن يزيد َّالرمحن

ّنا أبو عبد اهللا الفاريس, نا أبو زرعة الدمشقي, قال ِّْ ُ ّ : 
ْأبو املقدام زريق َ ُ ْ  .َّبن حيان ِ

َّنا ابن خملد, نا عباس, قال َ ْ  : قال حييى: َ
ْرزيق َ ْبن حيان أقدم من رزيق ُ ََّ ُ ِبن حكيم, وقد وليا لعمر ُ َ ْ  . العزيزبن عبد َُ

َّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب زكريا عبد الرحيم ّ ُّ ََّّ َ  بن أمحد,  ُ
َّ وحدثنا خايل القايض أبو املعايل حممد]ح[ َّبن إبراهيم الفقيه, أنا أبو زكريا,  بن حييى, أنا نرص َّ

 : )٥(بن سعيد, قال نا عبد الغني
ْرزيق َ ِبن حيان, عن مسلم ُ ْ ُ ُبن قرظة, يكنى َّ َ ْ أبا املقدامََ ِ. 

                                                 
 .٣/٥٠٥َّاجلرح والتعديل  )١(
 ).س, م( سقط من »العزيز... رو عن مسلم «: قوله )٢(
 .٩/١٨٢هتذيب الكامل  )٣(
 .حتريف. وغريه: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(
 .١/٣٦٥البن سعيد املؤتلف واملختلف  )٥(

 ]ّوعند العسكري[
 
 
 
 

َّويف تسمية كتاب [
 ]أمراء دمشق

ويف املؤتلف [
واملختلف البن 

 ]سعيد



١٦٥ ق بن حيان أبو املقدامْيَزُر

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي ُّ ََّ  :)٢(بن ماكوال, قال ً أيضا, عن أيب نرص)١(ُ
َّأما رزيق, بتقديم الراء  ُ َّْ ْ رزيق)٣(]فهو[َ َ ُبن حيان الفزاري, اسمه سعيد ُ ّ َُّ بن  َ

ْحيان, يكنى أبا املقدام ِ ُ ِيروي عن مسلم. َّ ْ َبن قرظة ُ بن محزة,  رو عنه حييى. ََ
 .بن جابر, وغريمها بن يزيد َّالرمحنوعبد 

بن أيب نرص, نا أبو امليمون  َّبن أمحد, أنا أبو حممد ّبن األكفاين, نا عبد العزيز َّأخربنا أبو حممد
ْراشد, نا أبو زرعة ِ, حدثني حمرز )٤(ُ ْ ُ ِبن حمرز   يعني ابن عبد اهللا−َّ ْ  :  عن أبيه, قال−ُ

ْزريق َ ًحيان, فلقبه عبد امللك زريقابن  َّبن حيان, كان اسمه سعيد ُ َّْ ََّ ُ. 
ّأخربنا أبو حممد السدري ْ ِّ ّ, أنا أبو عثامن البحريي, أنا أبو عيل زاهر)٥(َّ ّ َْ بن  بن أمحد, أنا إبراهيم ِ

َعبد الصمد, نا أبو مصعب, نا مالك, عن حييى ْ ْبن سعيد, عن رزيق َُّ َ  : )٦( ]قال[َّبن حيان,  ُ
ْوكان رزيق عىل جواز مرص يف َ بن عبد  بن عبد امللك وسليامن  زمن الوليدُ

 .)٧(ًبن عبد العزيز, فذكر عنه حديثا امللك وعمر
َّأنبأنا أبو عيل حممد طاهر أبو ّ أخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا )٨(َّبن إبراهيم , ثم بن سعيد ّ

ّن إبراهيم البغوي, ب بن إسحاق بن شاذان, أنا عبد اهللا ّأنا أبو عيل: بن أمحد, قاال بن احلسن أمحد ََ
َوأنا طراد: قال َّبن حممد الرفاء,  , أنا حامد)٩(َبن البادا بن احلسن ّبن عيل َّبن حممد, أنا أمحد ِ َّ َّ 

ْبن عفري, عن مالك ُبن عبد العزيز, نا أبو عبيد, نا سعيد ّأنا عيل: قاال َ  أنس, عن )١٠(بن ُ
ْبن سعيد, عن رزيق حييى َ ّبن حيان الدمشقي, ق ُ ِّ  : الَّ

                                                 
ّبالسلمي) د(َّأخلت  )١( ًُّ. 
 .٤/٤٧اإلكامل البن ماكوال  )٢(
ّزيادة يقتضيها النص من اإلكامل )٣( َّ. 
ْتاريخ أيب زرعة  )٤(  .٩/١٨٢هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٦٩٤ُ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٥( َّ ّالسدي: ويف األصول. ١/٣٩٦َّ  .حتريف. ّ
ّيادة يقتضيها النصز )٦( ْبن سعيد بالنقل عن رزيق والقائل هنا هو حييى. َّ َ ُ َّ. 
ُكذا الصواب كام سيمر بعد )٧( ُّ  .حتريف. فذكره: ويف األصول. َّ
 .َّبثم) د(َّأخلت  )٨(
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٩( َّ ): س, د م(ويف . بن الباذا ابن احلسني): د, م(ويف . ١/١٠٤َّ

 .تصحيف وحتريف. بن البادا ابن احلسني
َّحممد الرفاء «: قوله )١٠( َّ  ).د(َّ أخلت به »بن مالك... َّ

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

 
 

ْعود عىل خربه يف[ َ 
 ]ُتاريخ أيب زرعة

 
 

بن  وعند حييى[
 ]سعيد



 تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 

١٦٦

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْرزيق, وأهل املدينة يقولون: ُوأهل العراق يقولون َ ْزريق: ُ َ وأولئك أعلم . ُ
ْوكان رزيق عىل جواز مرص يف زمن الوليد وسليامن وعمر: قال. به َ بن عبد  ُ

 .ًالعزيز, فذكر عنه حديثا
ا أبو امليمون, بن أيب نرص, أن َّبن أمحد, أنا أبو حممد ّبن األكفاين, نا عبد العزيز َّأخربنا أبو حممد

ْنا أبو زرعة ِ, حدثني حمرز)١(ُ ْ ُ ِبن حمرز بن عبد اهللا َّ ْ ْبن زريق ُ َ  :, عن أبيه, قال)٢(َّبن حيان ُ
ْتويف زريق َ ُ ّبن حيان الفزاري )٣(ِّ َبنيقية ََّ َ بن  ُّبأرض الروم يف إمارة يزيد )٤(ِْ

 .عبد امللك من سهم أصابه, وهو ابن ثامنني سنة

*   *   * 

                                                 
ْتاريخ أيب زرعة  )١(  .١/٦٠٥َّ, وهتذيب التهذيب ٩/١٨٢هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢٤٣ – ١/٢٤٢ُ
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٢( ): د م(ويف األصول ما خال . ٦٦/٢٥٨تاريخ ابن عساكر : َّ

بن حمرز بن عبد  بن عبد اهللا حمرز): د م(ويف . َّبن حممد بن عبد اهللا َّبن حممد بن عبد اهللا حمرز
 .حتريف. َّبن حممد اهللا

ُكذا الصواب بالنقل عن تاريخ أيب زرعة )٣( َّ ْرزيق: ويف األصول. َّ َ  .تصحيف. ُ
َنيقية )٤( ِْ ّمدينة من أعامل اصطنبول عىل الرب الرشقي: ِ  ).٥/٣٣٣نيقية : معجم البلدان(. َِّّ

 ]اخلالف يف اسمه[
 
 
 
 

 ]مقتله[

]ب/٣٤٢[



١٦٧ رزين بن ماجد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رزين]ذكر من امسه[
ْ َ
ِ 

ْرزين  (*) ماجدبن َِ
 . يزيدبن الوليدَحكى قتل 

 .ّ مروان الكلبيبن رو عنه عمر
َ أيب الوفاء حفاظُقرأت عىل ّ احلسني الغساين, عن عبد العزيز الكتاين, أنا عبد بن  احلسنبن ِ َّّ َ َّ

َالوهاب امل ْ زبر, أنا عبد اهللابن ّداين, أنا أبو سليامنْيَّ َّ جعفر الفرغاين, أنا حممدبن د أمحبن َ ّْ  ,)١( جريربن َ
ْ مروان الكلبي, حدثني رزينبن َّ حممد, نا عمربن ّ زهري, نا عيلبن َّحدثني أمحد ِ َ  : ماجد, قالبن )٢(َّّ

َّغدونا مع عبد الرمحن َ ُ مصاد, ونحن زهاء ألف ومخسمبن َ َُ ُ  يعني من −ئة َ
َّاملزة  ًناه مغلقا, ووجدنا عليه رسوالة, وجدَّ فلام انتهينا إىل باب اجلابي−ِ ً ُ  للوليد, ُ
ُوهذه العدة ?! ُيئة ?ما هذه اهل: فقال َّ ٌعلمن أمري املؤمنني, فقتله رجل ُأل واهللا َأما! ُ َ َّ َ ِ ْ

َّمن أهل املزة, فدخلنا باب اجلا ُبية, ثم أخذنا يف زقاق الكلبِ , فضاق عنَّا, )٣(ِّينيَّ
َّفأخذ ناس منَّا سوق القمح, ثم  , فدخلنا عىل يزيد, فام عىل باب املسجداجتمعنا ٌ

ُفرغ آخرنا من التسليم عليه, حتى جاءه السكاسك ِ َ َّ َّ ئة, ن ثالثمٍيف نحو م )٤(َّ
ّفدخلوا من باب الرشقي,  َّأتوا املسجد, فدخلوا من باب الدرج, ثم أقبل  َّحتىّ َ َّ َ َ

ْ عمريبن يعقوب َ وا من باب دمشق , فدخل)٥(َّأهل داريايف ّ هانئ العبيس بن ُ
                                                 

 .١٣٤−٢/١٣٣تكملة املخترص : وانظر كذلك. ٥٤٨ – ٥/٥٤٧َّتاريخ الطربي : ٌله ذكر يف (*)
َّكذا الصواب بالنقل عن  )١( ): س, م(ويف . ٥/٥٤٧ِّوانظر اخلرب مع الشعر يف تارخيه ). د, د م(َّ

 .حتريف. حزم
ْحتريف رزين. زبر: ُبعد) س, م(ويف . ٌتكرار ال معنى له. ّنا عمر, نا عمر بن مروان الكلبي): د(يف  )٢( ِ َ. 
 .حتريف. ِّمروان الكلبيني): د م(ويف ). د, س, م( )٣(
ُالسكاسك )٤( ِ َ ٌعلم مرجتل السم هذه القبيلة التي نسب إليها خمالف باليمن, وهو آخر خماليف : َّ ْ ِ ُ ٌ ُ ٌ

ّاليمن, وهو السكسك بن أرشس بن ثور, وهو كندة بن عفري بن عدي  َِ َِ ُْ َ ََّ َ ْ : معجم البلدان... . (ْ
 ).٣/٢٢٩سكاسك 

ّكذا الصواب كام يف تاريخ الطربي )٥( ّيعقوب بن عمر بن هانئ العنيس يف أهل ): س, م(ويف . ََّّ ْ َ= 
 

 ]ذكر من رو عنه[
 
 
 

 ًخربه ومجاعة من[
 َّزة مع الوليدِأهل امل

 ]ابن يزيد



١٦٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ شبيب التغلبيبن عيسى , وأقبل َّالصغري َّ ْيف أهل دومة وحرستا, فدخلوا من  )١(َ َ َ
ْباب توما, وأقبل محيد َ ْ حبيب اللخمي يف أهل دير املران واألرزة وسطرابن ُ َ ْ َّ َّ َ ُ ْ َّ َ)٢( ,

ْفدخلوا من باب الفراديس, وأقبل النَّرض َ عمرو اجلريش يف أهل جرش بن َ َ ََ ّ
َّ احلديثة ودير زكىوأهل َ َ ْ ِ ّالرشقي, وأقبل ربعي[, فدخلوا من باب )٣(َ ّْ ِ ْ  هاشم بن َّ

َي عذرة وسالمان, فدخلوا من باببن يف اجلامعة منّاحلارثي  َْ َ ْتوما, ودخلت  )٤(]ُ
ْجهينَة ومن واالهم مع طلحة َ  ]َّمن الطويل[ : سعيد, فقال بعض القومبن ُ

ُفجــاءهت ــصارهم ُمَْ ْن ُُ َّ ُسكاســكها  بحواأصــ َحــني ُ َِ ــل َ ــوت ُأه ــصنَادد ِالبي ِال ِ َّ 
ْفجــاؤوهم ٌوكلــب ٍوعــدة ٍبخيــل ُ َّ ِالــسواعد َّثــم ِواألبــدان ِالبــيض مــن  ُ َّ 
ْفـــأكرم ٍســـنَّة َوأنـــصار حيـــا هبـــم ِ ــم  ُ ُه ــوا ُ ُمنَع ــا َ ِحرماهت ْ ــل ُ ــد َّك ِجاح ِ 

ـــاءهتم ُوج ـــعبان ُ ُواألزد ُش ْ ـــا َ ًرشع َّ ــبس  ُ ٌوع ْ ــ )٥(َ ْوخل ــني ٌمَ ــا ب ــد ٍمح  ِوزائ
ــسان ُوغ َّ ــان َ ِواحلي ــيس :َّ ٌق ْ ــب َ ٌوتغل ِ ْ ــم  َ ــا َوأحج ــل عنه ــد ٍوان ُّك ِوزاه ِ)٦( 

ْوهــم َّإال أصــبحوا فــام ِملكهــا ُأهــل ُ ْ ِقد  ُ ُاسـتوثقوا َ ِومـارد ٍعـات ِّكـل مـن َ ِ 
*   *   * 

                                                 
 .حتريف وتصحيف). د, د م(دارنا وكذا دارنا يف  =
َّكذا الصواب بالنقل عن تكملة املخترص  )١( عيسى بن ): س, م(ويف . ; وفيها ترمجته٤/٢٢٠َّ

ّالنسيب التغلبي َّ ّعيسى بن شبيب الثعلبي): د, د م(ويف . َّ َّ  .تصحيف وحتريف. َ
َّقول يف دير املرانسبق ال )٢( َواألرزة. ١٠٣/ُ ْ من القر التي كانت عىل أبواب دمشق, كانت : َ

َّمكان حي الشهداء يف طريق الصاحلية, وكانت عامرة بعض اليشء يف القرن العارش ً َّ َّ ُّ غوطة . (ِّ
ْوسطرا). ٢٠١ و٢٣/دمشق  ).٣/٢٢٠سطرا : معجم البلدان. (ُمن قر دمشق: َ

َاحلديثة )٣( ْ ِ َحديثة جرش: ُر غوطة دمشق, ويقال هلاُمن ق: َ َ ْ ََ ). ٢/٢٣٢احلديثة : معجم البلدان. (ِ
َّودير زكى َاخلزل والدأل . (من األديرة الواقعة بغوطة دمشق: َ َّ َ دير : , ومعجم البلدان٢/٦٣َ

َّزكى  َ٢/٥١٢.( 
ّزيادة يقتضيها النص من تاريخ الطربي  )٤( َّّ َّ٥/٥٤٧. 
 .حتريف . بني حام وزامد: ُبعد) س, م(ويف . قبيلة: عبانوش. وعبس: بـ) د(َّأخلت  )٥(
ٍوثعلب وأحجب عنها كل ران): س, م(ويف ). د, د م( )٦(  .حتريف. ُّ



ُرستم  ْ  رستم األثرم العابد/ يزيد أبو  ُ

 

١٦٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رستم]ذكر من امسه[
ُ ْ ُ

 

ُرستم أبو يزيد ْ ُ(*) 
 .َّحدث عن مكحول
ّ حفص الشعبيبن َّابن حممد, ومعاوية − ُأظنُّه − رو عنه مروان َّ ْ َ. 

 عبد بن َّ اخلطاب, أنا أبو احلسن عبد امللكبن  إبراهيمبن  أمحدبن َّأنبأنا أبو عبد اهللا حممد
ْ مسكنيبن  حممودبن اهللا َ الفرج بن  إسامعيلبن َّ حممدبن ّفعي, أنا أبو بكر أمحدَّالفقيه الشا )١(ِ َ

َّاملهندس, أنا أبو حممد بكر ْ أمحد, نا أبو محيدبن ُ َ ْبن حفص, نا  اويةُ املغرية, نا معبن َّ حممدبن أمحد )٢(ُ َ
ُرستم, قال ْ ُ: 

ًسمعت مكحوال َّ يقول يف قوله, عز وجُ  a  b c d   ez `} :َّلُ
 .َّي الضارباتاجلوار: قال ]٦: لقامن[

َرستم األ ُ ْ َثرم العابدُ ْ(**) 
ْمن أهل البلقاء َ. 

 . حكى عن امرأة عابدة من أهل بيته
َّ حممد البرصي شيخ ملحمدبن حكى عنه سليامن ٌَّ ّ احلسني الربجالينبن ّ ُ ْ ُ. 

*   *   * 

                                                 
 .٣٢٤ /٨خمترص ابن منظور  (*)

 .حتريف. مكسني): د(ويف ). س, م, د م( )١(
 .حتريف. أبو محد): د(ويف . ١/٤٥َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف).  د مس, م,( )٢(

 .١٣٥ – ٢/١٣٤تكملة املخترص  (**)

ذكر من حكى [
َوحكوا عنه عنهم, َ[ 

 
 
 

] ذكر من رو
 ]ا عنهوروو عنهم,

 
 
 
 

 
 ]معنى هلو احلديث[



١٧٠ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشونتاريخ 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رسالن]ذكر من امسه[
ْ َ

 

ْرسالن بن إبراهيم بن بالل َ 
ّأبو احلسني الكردي ْ ُ(*) 

َّسمع أبا القاسم عبد الواحد بن جعفر الطريثيثي َْ َّثم البغدادي )١(ُّ ُ بصور يف َّ
 .ئةسنة ثامنني وأربعم

ُوحدث بالغسولة من  َ َقر دمشق سنة مخس وعرشين ومخسمَّ ئة, وسمع ُ
َ رساقة, وأبو الوقار رشيد بن إسامعيل بن واصل املبن أيب )٢(منه أبو املجد َ َ ّري, َعُ ِّ

ْوأظنُّه الذي كان يعرف بقايض السويداء, رأيته غري مرة, ومل أسمع منه ْ َ ُ َُّ ُّ ََ ُ)٣(. 
 

*   *   * 

                                                 
ُالغسولة : معجم البلدان(*)  ّالكندري, وكذا يف : ; وفيها٢/١٣٥, وتكملة املخترص ٤/٢٠٤َ ُ ْ س, (ُ

َسبة إىل كندر, وهي قرية من نواحي نِّوهذه الن. )م ٌُ ْ ْيسابور, من أعامل طريثيثُ َْ معجم . (ُ
 ).٤/٤٨٢كندر : البلدان

ّالطرمييس: ٤/٢٠٤ويف معجم البلدان . ا يف األصولكذ )١( ْ ّوالراجح أهنا حتريف الطريثيثي; إذ . َّ َ َّ َّْ ُّ
َّوإذا أخذ بام يف األصول بعد, فإن نسبة . ُمل نجد يف كتب األنساب من نسب إىل طرميس ُ ُ

َّرسالن إىل كندر ليست ببعيدة; فكندر من أعامل طريثيث كام مر َ ْ َْ ُ ُ ُْ ُْ ُ. 
 .حتريف. أبو املخلد): س, م(ويف . ٣٨ – ٣٧ / ٦٣ساكر تاريخ ابن ع: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٢(
 .حتريف. به): س, م(ويف ). د, د م( )٣(

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,



١٧١ رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رشأ]ذكر من امسه[
َ َ

 

َرشأ   ما شاء اهللابن َ نظيفبن َ
ِأبو احلسن املقرئ ْ ُ(*) 

ّ داود الداراين بن َّرة, وسكن دمشق, وقرأ القرآن عىل أيب احلسنَعَأصله من امل َّ
َّبحرف ابن عامر, وقرأ عىل مجاعة من قراء العراق ومرص بعدة روايات, وقرأ عليه  َّ ُ

ًمجاعة, آخرهم موتا أبو ال ُ ْوحش سبيعٌ َ َّ املسلمبن ُ َ َّ قرياط الرضيربن ُ ْ ِ)١(. 
ّورو عن عبد الوهاب الكاليب, وأيب بكر أمحد َّ رشام, وأيب مسلم حممدبن َّ ْ ُِ َّ  بن َ

َ عيل الكاتب, وعبد الوهاب املبن أمحد َّ َّداين, وأيب حممد احلسنْيّ َّ حممد بن  إسامعيلبن ّ
َّالرضاب ْ محيدبن اهللا عبد بن , وأيب احلسن أمحد)٢(َّ َ ْ رزيقبن ُ َ  بن َّ حممدبن أمحدو, )٣(ُ

َّناوي, وأيب حممد احلسنْمَّاألزهر الس َّ إبراهيم البزازبن  عمربن ّ ْ, وعمران)٤(َ  بن ِ
َّ يوسف اخلفاف, وأيب عمر عبد الواحدبن احلسن ّ مهدي بن  عبد اهللابن َّ حممدبن َ ْ َ

ّ املختار الرقي, بن  أسدبن وطلحةببغداد,  َِّّ  بن َّ حممدبن  عمربن ّوأيب عيل أمحدُ
َخرشيذ ْ ِ َّ َّقوله, والرشيف أيب القاسم امليمون ُ َ ْ ّ محزة احلسنيبن ُ َ َ. 

ْرو عنه أبو عيل األهوازي املقرئ, وعبد العزيز ُ ّ ّ أمحد, وأبو عيل بن ّ
                                                 

َّبغية الطلب  (*) َ, والعرب ٨/٣٢٤منظور , وخمترص ابن ٨/٣٦٥٢ُ , والوايف بالوفيات ٣/٢٠٦ِ
, ٣/٢١, واألعالم ٣٢٥ − ٥/٣٢٤, وهتذيب بدران ٥/١٩٤َّ, وشذرات الذهب ١٤/١٢٢

ّوتاريخ الرتاث العريب   .١/٥٢: ج/١:  مج−ُّ
َّكذا الصواب بالنقل عن شذرات الذهب  )١( َّ َّبن املسلم سبع): س, م(ويف . ٦/٣٧َّ َ . بن رصاط ُ

 .حتريف). د, د م(يف وكذا رصاط 
 .تصحيف. َّالصواب): س, م(ويف . ١٦/٥٤١ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف). د, د م( )٢(
 .تصحيف. بن زريق ابن محد): د(ويف . ١/١٥٦األعالم : وانظر ترمجته يف). س, م, د م( )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن )٤( ّللسمعاين , واألنساب ٤/٣٤٨اإلكامل البن ماكوال : َّ ويف . ٣/٢١٥َّ

َّالبزار: األصول  .تصحيف. َ

 ]أ/٣٤٣[

 ]قراءته القرآن[
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



 تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 

١٧٢

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ املظفربن  أمحدبن احلسني َ ّ أيب حريصة, وعيلبن ُ َ ْ ِ اخلرضبن َِ ّالسلمي, وعيل )١(َ ّ  بن َُّ
َ صرص, بن  أمحدبن )٢(احلسني ْ َ حممد البوشبن إبراهيموَ ْ ُ َ, وأبو الفرج )٣(ّنْجيَّ َ

ّاألسفراييني, وعبد اهللا َْ َّ عبد الرزاقبن َ ّ فضيل, وأبو احلسن عيلبن َّ ْ َ  بن َّ حممدبن ُ
ّشجاع الربعي, وعيل ّ ََّ ّ عبد الرزاق املشغراينبن  احلسنيبن ُ َ ْ َ َّ َ, ونجا)٤(َّ  أمحد بن َ

ْلعطار, وأبو عمران موسىا ِ َّ عيل الصقيل, وأبو عبد اهللا حممد, وأبو احلسني بن َّ ّ ِّّ َ َّ
ُّ أيمن الدينَوريبن َّ حممدبن أمحد ابنا إبراهيم َ ْ  عبد بن , وأبو صالح أمحد)٥(ِّ

ِّ عيل املؤذن بن امللك َ ُ ٌ وحدثنا عنه أبو القاسم النَّسيب, وذكر أنه ثقة أمني−ّ ٌ َّ َّ)٦( − 
ِوحش املقرئوأبو ال ْ ُ. 

َ العباس, أنا أبو احلسن رشأبن  إبراهيمبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ ْ نظيف املقرئ العدل, أنا بن َّ ََ ِ ْ ُ
ْ عمريبن ّ الوليد الكاليب, نا أمحدبن  احلسنبن َّأبو احلسني عبد الوهاب َ َ جوصا, نا بن  يوسفبن ُ ْ َ

ّ اهليصم الكناينبن ّ عيلبن ُّأيوب َ ِ َ ْ َسمعت أبا قرصافة يقول : ولَّ سيار يقبن ُسمعت زياد: , قال)٧(َ َ ْ ِ ُ :
 :)٨( يقولُرسول اهللا  كان

َّاللهم ِّ ال ختزنا يوم القيامة, وال تفضحنا يوم اللقاء,َّ َ َْ ِ ْ ُ. 
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )١( . ٣/١٣٨, وميزان االعتدال ٤٩/١٨٤تاريخ ابن عساكر : َّ
 .تصحيف. احلرص: ويف األصول

 .حتريف. احلسن): د م(ويف . ٤٩/٧٧تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف). د, س, م( )٢(
ْوبوشنج). دار الفكر: ط (٧/٢١٧تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. ابَّكذا الصو )٣( َ من : ُ

ّالبوسنجي): د م(ويف ). ٢/٩معجم البلدان . (َنواحي هراة َْ ّالبوتيحي): د(ويف . ُ س, (ويف . ُ
ّالسنوحي): م ُوكله تصحيف وحتريف. ّ ُّ. 

َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٤( ّاملشعراين: ويف األصول. ٤٩/٨٦تاريخ ابن عساكر : َّ َ ْ  .تصحيف. َ
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٥( ّالدهوري): س, م(ويف . ٦٠/٣٥٢َّ د, د (ويف . ّ

ّالدنبوري): م  .حتريف. ّ
ُكذا الراجح باحلمل عىل قول ابن عساكر بعد )٦( ٌثقة مأمون: َّ  .حتريف. أمس: ويف األصول. ٌ
َترمجة ابن جوصا يفوانظره يف ). م, د م( )٧( ْ َاهليضم): د(ويف . ٧/٩٣تاريخ ابن عساكر : َ ْ ويف . َ

ّالكتاين): س( َّ َ. 
 .َّ بالنقل عن ابن عساكر٢/٢٠١َّكنز العامل  )٨(

َّاللهم : حديث[ ال َّ
ِختزنا  ْ ُ...[ 



١٧٣ رشأ بن نظيف بن ما شاء اهللا

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا أبو القاسم العلوي, أنشدنا رشأ َ ُّ  ]َّمن الرسيع[: َ نظيف, أنشدين بعض أهل األدببن ََ
ْأوســـعه اومـــ !َ العلـــمَأكثـــر مـــا َ ْمـــن  !َ ْ جيمعـــهْأن ُيطمـــع الـــذي ذا َ َ? 
ـــت ْإن ـــد  ال − َكن َّب ـــه −ُ ـــا ل ْفالتمـــــسن ًوحافظـــــا  ًطالب َ ِ ْنفعـــــهَأ )١(َ َ َ ْ 

َّ أبو القاسم العلوي, حدثني أبو طاهر حممدأنبأنا َّ ّ امللحيبن ّ عيلبن  احلسنبن ّ ْ قال : , قال)٢(ِ
َيل أبو احلسن رشأ ْ نظيف املقرئبن َ ُ َ : 

ْ مات ابن زبرَّامـ ل− يل كان ُ عرش سنني, وا− )٣(َ ْبن زبر مات سنة ثامنني وثالثمْ  .ئةَُ
 :ّقال أبو القاسم العلوي

 .ًوكان ثقة
ّ األكفاين, نا عبد العزيز الكتاين, قالبن َّأخربنا أبو حممد َّّ َ)٤(: 

َتويف شيخنا أبو احلسن رشأ َ َ يوم − رمحه اهللا −  اهللا ما شاءبن َ نظيفبن ِّ
َّسبت بعد صالة العرص للسابع والعرشينال َ من املحرم سنة أربع وأربعمَّ َّ َ ئة, ُ

َّودفن يوم األحد, وكان ثقة مأمونا, مىض عىل سداد وأمر مجيل, حدث عن عبد  َ ًٍ َِ ًَ َ ُ
ِّ الوليد الكاليب, وغريه من املرصيني والعراقيني, وغريهم,بن  احلسنبن َّالوهاب ِّ ّ 

ُانتهت إليه الرياسة يف قراءة  . ابن عامر, رمحه اهللاِّ
ّقال أبو حممد بن األكفاين َّ: 

ّقرأ عىل ابن داود, وحممد بن أمحد احللبي ّالسلمي )٥(َّ وذكر أبو القاسم . َُّ
َبن إبراهيم أنه تويف يف يوم السبت الثامن والعرشين ّعيل َّ َّ ِّ َّ. 

                                                 
ُّوهي رواية, ختل بوزن البيت. ْفالتمس): س, م(ويف ). د, د م( )١( ِ ُ ٌ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٢( ابن  : ويف األصول. ٦١/٣٢٠تاريخ ابن عساكر : َّ

ّاللخمي ْ  .حتريف. َّ
ّبن ربيعة الربعي الدمشقي املعروف بابن  بن أمحد بن القايض عبد اهللا َّهو أبو سليامن حممد )٣( ّ َِّّ َ

ُزبر, اإلمام املحدث احلافظ, الثقة اجلليل, صاحب التصانيف املفيدة, ومنها َُّ ِِّّ ْ وصايا العلامء : َ
 ).٤/٤١٩َّشذرات الذهب . (ه٣٨٠سنة : , وقيله٣٧٩ِّيف سنة , تو)ط(عند حضور املوت 

ّثبت الكتاين )٤( َّ َ/٣٤٩. 
َّكذا الراجح بالنقل عن  )٥( ومل أجد له . كذا دون ضبط خمصوص. احلبيبي): د, د م(ويف ). س, م(َّ

َّذكرا يف باب احلبيبي أو احلبيبي يف كتب األنساب التي وقعت إيل ّ ُ ّ َ ًِّ َ ْ ِ. 

َّومما أنشده لبعض [
 ]أهل األدب

 
 
 

والدته سنة [
 ]ه٣٧٠

 

 ]ثقته[

 
خربه يف ثبت [

ّالكتاين َّ[ 



١٧٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رشيق]ذكر من امسه[
ْ َ
ِ 

ْرشيق   عبد اهللابن َِ
ّأبو احلسن املصييص ْ ِّ َ 

 (*) احلسنبن موىل رزق اهللا
ّ أيوب املخرمي, وحممودبن  إبراهيمبن َّقدم دمشق, وحدث هبا عن عبد اهللا ِّ َ ُ ُّ 

ّ حممد الواسطي, وأيب يعىل املوصيل, وأيب خليفة اجلمحيبنا َ ُ ّ َّّ ِ, ومجاهر)١(َ َ َّحممد  بن ُ
ّملكاين, وأيب احلسنَّالز َ َّ جوصا, وحممدبن ْ َ ْ ّ سليامن اجليزيبن َّ الربيعبن َ ْ ِ)٢(, 

ّاحلسن العسقالين, وأيب القاسم البغوي, وأيب حفص عمر بن َّوحممد َ ََ ّ  عبد بن ْ
َّ النَّرض القريش البرصي, وأيب بكر حممدبن َّالرمحن, وأيب يزيد خالد َّ ُ  بن  سعيدبن ْ

َّحممد القطان الر ََّّ َّازي قايض عسقالن, وأيب حممد عبد اهللاَ َْ َ َ قحطبةبن ّ َْ ْبفم الصلح, )٣(َ ِّ 
ْ أمحد اإلمام ببستبن وأيب يعقوب إسحاق ُ ِ)٤(. 

                                                 
َّ, وبغية الطلب ٤٣٨ – ٨/٤٣٧تاريخ بغداد  (*) , وخمترص ابن منظور ٣٦٥٦ – ٨/٣٦٥٥ُ

 .٥/٣٢٥, وهتذيب بدران ٨/٣٢٥
ِّبن احلباب اجلمحي البرصي, مسند العرص املحدث  وهو أبو خليفة الفضل. َّكذا الصواب )١( ُ ُ ّ َ ُ ُّ َ

َّاملتقن, الثبت األخباري العامل, املتوىف سنة  ُ ُّ ْ , ١١ – ١٤/٧ُّسري أعالم النبالء . (ه٣٠٥َّ
 .حتريف. اجلهني:  األصولويف). ٤/٢٧َّوشذرات الذهب 

ّاألنساب للسمعاين : وانظر). س, م( )٢(  .تصحيف. احلريي): د, د م(ويف . ٢/١٤٤َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن )٣( ْبست : معجم البلدان: َّ َ وجرجرايا ١/٤١٦ُ َْ ): د, د م(ويف . ٢/١٢٣َ

ِّوفم الصلح. حتريف. حمطلة): س, م(ويف . قحطلة ُ َهنر كبري فوق واس: َ ٌ ُّط, بينها وبني جبل, ٌ َ
ًعليه عدة قر ُ َّ  ).٤/٢٧٦ِّفم الصلح : معجم البلدان. (ِ

ْوبست. َّكذا الراجح )٤( َمدينة بني سجستان وغزنني وهراة: ُ َ ْْ ِْ َِ ). ١/٤١٤بست : معجم البلدان. (ِ
 .حتريف. سلس): س, م(ويف . بتبسن): د, د م(ويف 

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه



١٧٥ رشيق بن عبد اهللا املصييص

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .َّ حممدبن َّرو عنه متام
َّ حممد, حدثني أبو بن َّ أمحد, أنا متامبن  محزة, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم َّ

ّد اهللا املصييص, ثنا إبراهيم عببن احلسن رشيق ْ ِّ ّ أيوب املخرمي ببغداد, ثنا سعيدبن  عبد اهللابن َ ِّ َ ُ  بن ُّ
ّحممد اجلرمي ْ َ َ, ثنا أبو متيلة)١(َّ ْ َ ُ, عن سفيان الثوري, عن عبيد ا)٢(ُ ّ    عمر, عن نافع, عن ابن عمر,بن هللاَّ

ُ كان يكره أن يقعد الرجل مكان أخيه أو يقَّأن رسول اهللا  ُُ َّ ُيمه, وقالَ َ)٣( :
ُتفسحوا َّ َ َ. 

ّقرأت بخط أيب حممد الكتاين َّ َ َّ ِّ َّأخربنا متام, : ِّ هذا احلديث يف جزء بخطه, فيهُ
ّ عبد اهللا املصييص موىل رزق اهللابن أخربين رشيق ْ ِّ  .ً احلسن قراءة عليه بدمشقبن َ

 
*   *   * 

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن )١( َّ, والثقات البن حبان ٤/٥٩ديل َّاجلرح والتع: َّ ِ س, (ويف . ٨/٢٦٨ِّ

 .تصحيف. ّاحلرمي): د, د م(ويف . ّاحلريب): م
َوهو أبو متيلة حييى. َّكذا الصواب )٢( ْ َ ويف ). ٥٢٧/َّتقريب التهذيب(ّبن واضح األنصاري  ُ

 .تصحيف. َّثميلة, بالثاء: األصول
ْوقل: ويف األصول. ٨/٣٢٥خمترص ابن منظور  )٣( ُ. 

 كان : حديث[
 ]...ُيكره أن يقعد 



١٧٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رضوان]ذكر من امسه[
ْ
ِ 

ْرضوان   إسحاقبن ِ
ّأبو زفر القريش السامي َّ َّ ُ َ ُ(*) 

َمن أهل دمشق, سكن أذنة ََ  بن َّ, وحدث هبا عن أيب يعقوب إسحاق)١(َ
ّإبراهيم احلنَيني, وعثامن  داود, وأيب العالء بن ّ سعيد احلميص, وموسىبن ُْ

ْكثري ِ  .ّ العالء األسود احلبيشبن َ
ّتم الرازيرو عنه أبو حا َّ. 
ْ زبر, نا أبو بن  أيب نرص, أنا أبو سليامنبن  إبراهيم, أنا أبو احلسنيبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َ

ّاحلسني الساري أمحد ّاهللا بمكة, نا أبو حاتم الرازي, ثنا أبو زفر القريش رضوان   عبدبن َّ ُ َ ُ ّ َّ بن إسحاق, َّ
ْنا جنيد ْ احلصنيَّ العالء أبو العالء, حدثنيبن )٢(َُ  :)٣(ّ يزيد الكلبي, قالبن َُ

َّما رأيت النَّبي  ُضاحكا, ما كان إال َّ ُّ متبسام, وربام شد النَّبي ً ً ِّ َُّ ََّ َ عىل بطنه 
 .ًحجرا من اجلوع

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلال َ َ منده, أنا أمحدبن ل, أنا أبو القاسمُ ْ  ًإجازة, عبد اهللا بن َ
ّبن سلمة, أنا عيل نا احلسنيوأ:  قال)٤(ح َ  َّبن حممد,  ََ

 :)٥(]قال[بن أيب حاتم,  َّأنا أبو حممد: قاال
                                                 

َّ, وبغية الطلب ٣/٥٢٤َّاجلرح والتعديل  (*) , وهتذيب ٨/٣٢٥ترص ابن منظور , وخم٨/٣٦٥٩ُ
 .٥/٣٢٥بدران 

َأذنة )١( َ ٌبلد من الثغور قرب املصيصة, مشهور: َ َ ْ ِّ ََ ُّ  ).١/١٣٣أذنة : معجم البلدان. (ٌ
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٢( َّ, والثقات البن حبان ٢/٢٣٦َّالتاريخ الكبري : َّ ِ ويف . ٦/١٥ِّ

ْجبري): د, د م( َ ًوكالمها مل أجد له ذكرا يف . بن العالء أبو العالء): س, م (ويف. بن العالء ُ
 .ِّكتب الرجال واألنساب

 .٧/١٢١َّ, وسبل اهلد والرشاد ٦/٢٠٣َّكنز العامل  )٣(
 ).ح(بـ) د(َّأخلت  )٤(
ّزيادة يقتضيها النص )٥( َّبغية الطلب : وكذا. ٣/٥٢٤َّاجلرح والتعديل : ُوانظر اخلرب بعد يف. َّ ُ٨/٣٦٥٩. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 

 ]ب/٣٤٣[
 

 ]ومن صفاته [



ْتتش بن ألب رسالنرضوان بن  َ َ ُ ُ ١٧٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ إسحاق القريش أبو زفر الدمشقي, منبن رضوان ِّ َ ُُ َي سامةبن ّ ّ لؤيبن َ ُ . رو
ّ إبراهيم احلنَيني, وعثامنبن عن إسحاق ْ كثريبن  سعيدبن ُْ ِ  بن  دينار, وموسىبن َ

َّيب بأذنة عند ابن الطباع يف رحلته األوىلوكتب عنه أ. داود َّ َ ََ َوسئل أيب عنه, . َ ُ
ُصدوق: فقال َ. 

ْرضوان ُ تتشبن ِ ْ ألب رسالنبن ُ َ ْ َ(*) 

ِّكان بدمشق عند توجه أبيه إىل ناحية الري, فكتب إليه يستدعيه, فخرج  َُّّ
َّ, بلغه قتله, فرجع إىل حلب, فتسلمها من )١(َّإليه, فلام كان باألنبار الوزير أيب ُُ

َّالقاسم, وكان املستويل عىل أمره جناح الدولة حسني ٍيف سنة ثامن وثامنني  )٢(ُ

َوأربعمئة, ثم قدم دمشق بعد موت أخيه دقاق, فحارصها, وقرر له اخلطبة  ُ ُْ ُ َِّ َّ
َّوالسكة ٌ, فلم يستتب أمره, وعاد إىل حلب, وأقام هبا, وجرت منه أمور غري )٣(ِّ ْ َّ
َّ الفرنج , وظهر منه امليل إىل الباطنية, واستعان هبم بحلب, ثم يف قتال )٤(حممودة ََّ ُ ْ ِ

ِاستدعى طغتكني أتابك إىل حلب, والطفه, َ َ ْ َّوأراد استصالحه, وقررا بينهام  ُ
ْأمورا, وأقام له طغتكني ُ َّالدعوة والسكة بدمشق, فلم يظهر منه الوفاء بام  )٥(ً ِّ َّ

ُوعد, فأبطلت دعوته ُْ ْ َ ِ ُ. 
                                                 

َّبغية الطلب  *)( َ, والعرب ٣١٦ – ١٩/٣١٥ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٦٦٧ – ٨/٣٦٥٩ُ ِ٤/١٣ ,
, وشذرات ١٤٨ – ٥/١٤٧, وتاريخ ابن خلدون ١٣٠ – ١٤/١٢٩والوايف بالوفيات 

 .١٣٦ – ٢/١٣٥, وتكملة املخترص ٣٢٦ – ٥/٣٢٥, وهتذيب بدران ٦/٢٧َّالذهب 
َّبغية الطلب )١(  .حتريف. باآلبار: ويف األصول. ُ
 .حتريف. مخسني: ويف األصول. َّكذا الصواب )٢(
ًالسكة لغة )٣( ُ َّ ِّاحلديدة التي يرضب عليها الدينار: ِّ ُ َّواملراد هنا أن ترضب الدنانري باسمه. ُ َُ ُ ُ. 
 .حتريف. حمدودة): س, م(ويف ). د, د م( )٤(
ْطغتكني... أتابك إىل «: قوله )٥(  ).د م(سقط من  »ُ

خربه يف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 
 
 
 

 ]ريتهس[



١٧٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُام ملك حلب, قد قتل أخويه أبا طالب وهبرام ابني تتش, ومات يف ـوكان ل ُ ْ َ َّ
ْالثامن والعرشين من مجاد اآلخرة سنة سبع ومخسمئة, وويل بعده ابنه ألب  َ ُ َّ

َرسالن األخرس, وعمره ست عرشة َ ْ َ َّ ُ ُ ْ  .ًسنة )١(َ
 

*   *   * 
 

                                                 
 .حتريف. َّستة عرش... بعد أبيه : ويف األصول. وابَّكذا الص )١(



١٧٩ رفدة بن قضاعة الغساين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه رفدة[
َ ْ
ِ[ 

َرفدة ْ ّ قضاعة الغساينبن ِ َّ َ َ ُ 
 (*)موالهم

 .من أهل دمشق
ْعجالن بن وثابت ّاألوزاعي, عن َّحدث ّراشد القريش بن وصالح ّاألنصاري, َ ُ. 

ّ حممد الطاطري, وهشامبن رو عنه مروان َ َّ  .َّ عامربن َّ
َأخربنا أبو األعز قراتكني َ َّ حممد بن  جعفربن ّ اجلوهري, أنا عبد العزيزَّ األسعد, أنا أبو حممدبن ّ

ّاخلرقي َ َ زنجويه, ثنا هشامبن  عمربن َّ, ثنا أبو العباس أمحد)١(ِ ُ ْ ّ عامر, ثنا أبو قضاعة الغساينبن َ َّ ََّ ُ. 
َّ عبدالرمحن, أنا احلاكم أبو بن َّ عمر, أنا أبو سعد حممدبن  سهلبن َّوأخربنا أبو حممد هبة اهللا

ّ سليامن الباغندي, ثنا هشامبن َّ حممدبن َّحممد, أنا )٢(أمحد ْ َ عامر, ثنا رفدةبن َ ْ ِ ّ قضاعة الغساين بن َّ َّ َ  قال –ُ
ْ عمريبن ُ عبيدبن ُّ ثنا األوزاعي, عن عبد اهللا–ًكان ثقة : وقال أصحابنا: هشام َ ّالليثي, عن أبيه,  )٣(ُ ْ عن َّ

 :ِّجده, قال
ِّ يرفع يديه مع كل تكبكان رسول اهللا   .َّرية يف الصالة املكتوبةُ

ّ حسنون النريسبن َّ حممدبن  أمحدبن َّ احلسن, أنا حممدبن ُأخربناه أبو غالب أمحد ْ َّْ ُ , أنا أبو )٤(َ
                                                 

َّ, والتاريخ الصغري ٣/٣٤٣َّالتاريخ الكبري  (*) ّ, والضعفاء الصغري للبخاري٢/٢٣٤َّ ُ َّ , وكتاب ٤٨/ُّ
ّالضعفاء واملرتوكني للنسائي َ َّ ّ, والضعفاء الكبري للعقييل ١٧٧/ُّ ْ َُ , ٣/٥٢٣َّ, واجلرح والتعديل ٢/٦٥ُّ

, ٨/٣٢٥, وخمترص ابن منظور ٣/١٧٥ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ١/٣٠٤ب املجروحني وكتا
ّ, والكاشف للذهبي ٢١٤ – ٩/٢١٢وهتذيب الكامل  , وهتذيب ٢/٥١, وميزان االعتدال ١/٣٩٧َّ

 .٥/٣٢٦, وهتذيب بدران ١٥٠/َّ, وتقريب التهذيب٦١٠ – ١/٦٠٩َّالتهذيب 
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكام )١( ): د(ويف . ّاحلويف): س, م(ويف . ٢:  ح– ٣/٢٧٩ل البن ماكوال َّ

ُوكله تصحيف وحتريف. ّاجلرين): د م(ّاحلرمي, ويف  ُّ. 
ُوقد مر قبل). د, د م( )٢(  .حتريف. َّأبو حممد): س, م(ويف . َّ
 .حتريف. عمر): س, م(ويف . ٢٥٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٣(
 .حتريف. ّاليزيدي): د م(ويف . ٣٣/٢٦٥تاريخ ابن عساكر : وانظر).  مد, س,( )٤(

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,

 
 
 
 

 
 كان : حديث[

 ]...يرفع يديه 



١٨٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّاحلسن احلريب, نا أبو بكر حممد ْ ّ سليامن الباغندي, نا هشامبن َّ حممدبن َّ ْ َ عامر, نا رفدةبن َ ْ ِ َ قضاعة, عن بن َّ ُ
 ِّعن جده, عمر, عن أبيه, بن  عبد اهللابن ّاألوزاعي, عن عبد اهللا

ِّ كان يرفع يديه مع كل تكبرية لصالةَّأن رسول اهللا   .املكتوبة )١(ُ
َّهذا وهم, والصواب ما تقدم َّ ٌ. 

ّوقد رواه جعفر الفريايب, عن هشام, فقال ُْ ْ عمري بن ُ عبيدبن عن عبد اهللا: ِ َ ُ
ِّالليثي, عن أبيه, عن جده ّ ْ َّ. 

َّبو غالب أيضا, أنا حممدُوأخربناه أ  عبد اهللا بن  عيسىبن َّ حممد, أنا أبو القاسم موسىبن  أمحدبن ً
َّالرساج, ثنا حممد َ نا رفدة– وأنا سألته –َّ عامر بن , ثنا هشام)٢(َّ حممدبن ََّّ ْ َ قضاعة بن ِ وكان :    قال هشام–ُ

ْ عمري, عن أببن ُ عبيدبن ّ نا األوزاعي, عن عبد اهللا–ًثقة  َ  ِّعن جده,يه, ُ
َّأن النَّبي  َّ ِّاملكتوبة مع كل تكبرية )٣(ُكان يرفع يديه يف صالته. 

َّعبد اجلبار  بن يى حيبن  إبراهيم, وغريه, عن أيب بكر اخلطيب, أنا عبد اهللابن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َ
َّالسك َّري, أنا حممدُّ ّ عبد اهللا الشافعي, أنا جعفربن ّ َّزهر, نا املفضل األبن َّ حممدبن َّ َ  :, قال)٤(َّ غسانبن ُ

ْ معنيبن ُقلت ليحيى َّإن األوزاعي حدث عن عبد اهللا: َِ َّ ْ عمري بن )٥(ُ عبيدبن َّ َ ُ
ِّالليثي, عن أبيه, عن جده, قال ّ ْ ِّ يرفع يديه مع كل تكبريةكان رسول اهللا : َّ َفأنكر . ُ

 .حييى هذا احلديث واإلسناد
ً اجلبان إجازة, أنا أمحدبن  أمحد, أنا أبو نرصبن ّاين, ثنا عبد العزيز األكفبن َّأنبأنا أبو حممد َّ بن  َ

َّالقاسم امليانجي, حدثني أمحد ّ َ َ الربذ عمروبن َّ النجم, أنا سعيدبن  طاهربن َ ْ  :, قال)٦(ّعيَ
                                                 

 .بصالة): س, م(ويف . َّوالالم هنا للتعليل). د, د م( )١(
 .َّبابن حممد) د(َّأخلت  )٢(
 .يف صالة): د, د م(ويف ). س, م( )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٤( ّزهري, نا  الفضل ابن األ: ... )د م(ويف . ٣١/٣٨٤َّ

 .حتريف. َّ غسانبن  الفضلبن ابن األزهر): ... د(ويف . الفضل): س, م(ويف ... . 
 .ُوعبد اهللا مقحمة. ُ عبيدبن  عبد اهللابن عن عبد اهللا: ويف األصول. َّكذا الصواب )٥(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل, فانظر )٦(  أبو نرص: )د م(ويف . ٣٣/٢٦١تاريخ ابن عساكر : َّ

ْ عمري بن سعيد): س, م(ويف . ّاملنابحي): س, م, د م(ويف . ابن احلنان): د(ويف . ابن اجلار َ ُ
ُوكله تصحيف وحتريف. ّالربدعي ُّ. 

 حتقيق يف احلديث[
 ]َّالسابق



١٨١ رفدة بن قضاعة الغساين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َقلت أليب زرعة ُْ َّ حممد الفريايببن َّإن جعفر: ُ ْ ْ معني, عن بن ثنا عن حييى )١(َِّ َِ
َرفد ْ ْ قضاعة بحديث األوزاعي يف الرفعبن ةِ َُّ ّ َإن هذا حمتاج أن حيبس يف : فقال. )٢(َ َ ٌْ ُ ُ َّ

ُالسجن, قلت له ُإنه يقول: ِّ َحدثنا حييى, عن رفدة, فقال: َّ َّْ َمل يسمع حييى من رفدة : ِ ْ ِ ْ
ْشيئا, ومل يسمع من هشام أنا : ُفكتبت إىل جعفر بذلك, فقال يل. ًشيئا )٣(َّ عامربن ً

ُ حييى يذاكر به, ويقولُرأيت ُ َّرواه رفدة, وال أدري ممن سمعه: ُ َ ْ ِ ُ. 
ّأخربنا أبو عيل احلداد يف كتابه, ثم حدثني أبو مسعود األصبهاين ع َّّ ْنه, أنا أبو نعيم احلافظ, ثناََّّ َ أبو  ُ

ّ أمحد الطرباين, ثنا أمحدبن القاسم سليامن ّ املعىل الدمشقيبن َّ ِّ َّ َ , نا )٤(لَّليد اخلال الوبن َّ, نا العباسُ
َ حممد, عن رفدةبن مروان ْ ِ ّ قضاعة الغساين, سمع ثابتبن َّ َّ َ ْ عجالن يقولبن ُ َ: 

َّ عز وجل –َّإن اهللا  َّذا سمع الصبيان يتعلمون ُ لرييد أهل األرض بعذاب, فإ–َّ ِّ َ
 .ة, رصفه عنهممكاحل

َّ احلسن الباقالبن , أنا أمحدُّأخربنا أبو الربكات األنامطي َ رباحبن , أنا يوسفّينِ نا ّ عيل,  أبن َ
 :)٥( صالح, قالبن َّ محاد, نا معاويةبن  أمحدبن َّنا حممد إسامعيل, بن َّ حممدبن أمحد

َرفدة ْ َ قضاعةبن ِ ِقال أبو مسهر. ُ ْ ِّمل يكن عنده يشء, كان موىل احلي: ُ ٌ ْ. 
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن أخربنا أبو القاسم َ َ مسعدة, أنبن َّ َ ْ  بن )٦( يوسف, أخربنا  أبو أمحدبن ا محزةَ

َّعدي, نا ابن محاد, ثنا معاوية َّ ّ صالح, عن أيب مسهر الغساين, قالبن ِ َّ ْ ُِ: 
َرفدة ْ ِّ قضاعة, مل يكن عنده يشء, كان موىل احليبن ِ ٌ ْ َ ُ. 

ُ سوار, وأبو احلسني املببن ُ عبيد اهللابن ّ عيلبن  نارص, أنا أمحدبن أخربنا أبو الفضل َ  عبد بن اركِ

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل ما مر قبل )١( َّ ابن أمحد ): م(ويف األصول ما خال . ٢/٤٢٧ُّاللباب : وانظر. َّ

ّالزنجاين ْ ّن أمحد الرحيايناب): م(ويف . َّ  .حتريف. َّ
 .َّبالرفع): م(ويف . ّالربع): د, د م(ويف ). س, م(ّسقط األوزاعي من  )٢(
 .َّسقط ابن عامر): د م(ويف . مل يسمع ابن هشام): س, م(ويف ). د( )٣(
 .تصحيف. َّاحلالل): س, م(ويف . ٢٣٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٤(
 .٩/٢١٢كامل هتذيب ال )٥(
 بن َّأبو حممد): س, م(ويف . ٣/١٧٥ِّالكامل يف ضعفاء الرجال : َّوهو الصواب, فانظر). د, د م( )٦(

َّعدي, نا محاد  .حتريف وسقط. ّ

 ]أ/٣٤٤[
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]...َّإن اهللا : خرب[
 
 
 

 مل يكن عنده يشء[
 ]يف احلديث



١٨٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عيل الطربيبن أنا احلسني: َّاجلبار, قاال َّ ّ إبراهيم الدارمي, ثنا عبد امللكبن َّ, ثنا حممد)١(ّ بن   بدربن َّ
 :)٢( هارون احلافظ, قالبن اهليثم, ثنا أمحد

َيف الطبقة الرابعة من األسامء املنْفردة رفدة ْ َ َِّ َ ِ ُ َ قضاعة, يروي عن عبد اهللابن َّ  بن ُ
ّعمري, شامي بن ُعبيد ْ َ ُ. 

ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا بن ُ مقاتل, أنا أبو عبد اهللابن  أمحدبن أخربنا أبو القاسم نرص ََّ
ّعبد الوهاب الكاليب, أنا أمحد ْ عمريبن َّ َ ْ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن:  يوسف, قالبن ُ َ ُ: 

َيف الطبقة السادسة رفدة ْ َِّ َّ قضاعة الغسبن َّ َ َ  .ّاينُ
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل حممدبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد ََّّ   احلسن, بن  نارص, أنا أمحدبن ّ

َّ عبد اجلبار, وحممدبن ُواملبارك ُ واللفظ له –ّ عيل بن َّ   زاد –َّ حممد بن َّأخربنا عبد الوهاب:  قالوا–َّ
 . إسامعيلبن َّ, أنا حممد)٤(ل سهبن َّأنا حممد :−قاال ,  احلسنبن َّوحممد: )٣(أمحد

ّ السمرقندي, أخربنا أبو القاسمبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ مسعدة, أنا أبو القاسم السهمي, أنا أبو بن َّ َّ ْ َْ ََ
ّ عدي, قالبن أمحد ِ َّسمعت ابن محاد يقول: َ ّقال البخاري: ُ ُ)٥(: 

َرفدة ْ ّ قضاعة الغساين الشامي, عن األوزاعي, يف بن ِ ّ ََّّ ّ َ وقال ابن . حديثه املناكريُ
 .بعض املناكري: َّمحاد

ُّ, أنا أبو أمحد, ثنا اجلنيدي, ثنا البخاري, قال)٦(أنا أبو القاسمنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أخرب ُ ّ ْ َ ُ)٧(: 
َرفدة ْ ُ قضاعة الغساين الشامي, عن األوزاعي, ال يتابع يف حديثهبن ِ َ َُ ّ ّ ََّّ ّ َ ُ. 

                                                 
ّالطباحري): د(ويف ). س, م, د م( )١(  .حتريف ظاهر. َّ
 .١٦٩/ُطبقات األسامء املفردة )٢(
 . حتريف.ابن أيب أمحد): د م(ويف ). د, س, م( )٣(
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٤( َّ  .حتريف. سغل): س, م, د م(ويف . سعل): د(ويف . َّ
ّ, والضعفاء الصغري للبخاري٣/٣٤٣َّالتاريخ الكبري  )٥( ُ َّ . ٣/١٧٥ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٤٨/ُّ

 .٩/٢١٣هتذيب الكامل : وانظر كذلك
ّ زيادة يقتضيها النص با»أنا أبو القاسم« )٦( ُحلمل عىل ما مر قبل قليل, وما سيأيت بعدَّ َّ. 
َّالتاريخ الصغري  )٧( هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/١٧٥ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٢/٢٣٤َّ

٩/٢١٢. 

طبقته عند ابن [
 ]هارون

 
 

 طبقته عند ابن[
ْسميع َ ُ[ 

 
 
 

خربه عند [
 وابن البخاري,
 ]ّعدي

 
 

ُال يتابع حديثه[ َ َُ[ 



١٨٣ رفدة بن قضاعة الغساين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ خرسوا, أنا أبو منصور حممدبن َّ حممدبن )١(حلسنيَّحدثنا أبو عبد اهللا ا ْ املعروف  )٢( احلسنيبن ُ
ّ غالب الربقاين, قالبن َّ حممدبن بابن هريسة, أنا أبو بكر أمحد ْ  بن َّ حممدبن ُقرأت عىل أيب يعىل محزة: َ

َّ هاشم املامطريي هبا, حدثكم أبو احلسني حممدبن ّعيل ْ ََّ ّ ِ ْ شعيب بن  إبراهيمبن َ َ  بن َّحممد , ثنا)٣(ّالغازيُ
 :)٤(ّإسامعيل البخاري, قال

َرفدة ْ ّ قضاعة الغساين الشامي, عن األوزاعي, يف حديثه املناكريبن ِ ّ ََّّ ّ َ ُ. 
ً األكفاين شفاها, ثنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد ِ َّ اجلبان, عن بن ً أمحد لفظا, عن أيب نرصبن ّ َ

َّ القاسم امليانجي, حدبن أمحد ّ َ َ عمرو, عن أيب زرعة, قال يف بن َّ النجم, أنا سعيدبن  طاهربن ثني أمحدَ ُْ
ِّأسامي الضعفاء, ومن تكلم فيهم من املحدثني ُُ ِّ ُ ُّ: 

َرفدة ْ َ قضاعةبن ِ ُ. 
َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلال َ مندبن ل, أنا أبو القاسمَ ْ  ً عبد اهللا إجازة,بن ه, أنا أمحدَ

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا احلسني: قال )٥(ح َ  َّ حممد,بن ََ
 :)٦(ُسمعت أيب يقول:  أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

ُهو منْكر احلديث َُ. 
ّ املسلم الفريض الفقيه, وأبو يعىل محزةبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ََ َّ ّ عيل الثعلبيبن ُ ْ َّ أنا :  , قاال)٧(ّ

ّ برش, أنا عيلبن سهل ْ َّ ميرسبن ِ ّ رشيق, ثنا أبو عبد الرمحن النسائيبن  أمحد, أنا احلسنبن )٨(َُ َ ََّّ. 
ّوقال النسائي فيام أخربين : وأخربنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو أمحد, قال َ َّ

 :)٩(َّ العباس عنه, قالبن َّحممد
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. احلسن: ويف األصول. ١/٢٩٣َّ
 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٣١/٨٢٣تاريخ ابن عساكر : َّكذا الصواب, فانظر )٢(
. ّشعبة العاري): س, م(ويف . ّالقاري): د, د م(ويف . ٢/٣٧٢ُّاللباب : َّكذا الصواب; فانظر )٣(

 .تصحيف وحتريف
َّ, والضعفاء الصغري٣/٣٤٣َّالتاريخ الكبري  )٤( ُّ/٤٨. 
 .ح: ـب) د(َّأخلت  )٥(
 .٩/٢١٢الكامل هتذيب : وانظر كذلك. ٣/٥٢٣َّاجلرح والتعديل  )٦(
ّالتغلبي): س, م(ويف . ١/٣١١ُّمعجم الشيوخ : وانظر). د, د م( )٧( ْ  .تصحيف. َّ
 .تصحيف. مبرش): س, م(ويف . ٢/٦٢٩املؤتلف واملختلف البن سعيد : وانظر). د, د م( )٨(
ّكتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي )٩( َ َّ  .٣/١٧٥ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ١٧٧/ُّ

رتبته عند أيب [
ْزرعة ُ[ 

 
 

وعند ابن أيب [
 ]حاتم

 
 
 
 



١٨٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َرفدة ْ ّ قضاعة ليس بالقويبن ِ َ ُ. 
ّقال ابن عدي ِ َ)١(: 

َورفدة ْ َ قضاعة هذا مل أر له بن ِ َ ًديثا يسريا, وعند هشام حَّإالُ  ُ مقدارعنهَّ عامر بن ً
ُمخسة أو ستة أحاديث, وهذا احلديث حد ِّ أيب مطرف البن ُيث عبد اهللاَّ  َّأعرفه إال َُ

َحديث رفدةمن  ْ ِ)٢(. 
 :)٣(وقال أبو أمحد يف موضع آخر

َرفدة ْ ٌّ قضاعة الغساين, شاميبن ِ َّّ َ  .ٌّ, دمشقيُ
َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو بكر حممد ّ املظفر, أنا أبو احلسن العتيقي, ثنا يوسفبن ّ ْ َِ َّ َ  بن ُ

ّ يوسف, ثنا أبو جعفر العقييل, قالبن أمحد ْ َُ)٤(: 
َرفدة ْ ٌّ قضاعة الغساين, وال يتابع عىل حديثه, شاميبن ِ َُّ َ ُ ّ َ ُ. 

ّأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, ْ :  غالب, قالبن َّ حممدبن  هريسة, ثنا أمحدبن  احلسنيبن َّ أنا حممدَ
 :)٥(ُسمعت أبا احلسن يقول

َرفدة ْ َ قضاعة مرتوكبن ِ ُ. 
ّ حممد, وأبو عيل احلسنبن َّ حممدبن َّأنبأنا أبو سعد حممد ْقال لنا أبو نعيم احلافظ:  أمحد, قاالبن َّ َ ُ)٦(: 

ْرف ّ قضاعة الغساين, رو بن َدةِ َّ َ ّقاله البخاري. ّعن األوزاعي, يف حديثه مناكريُ ُ. 
 

*   *   * 

                                                 
 .٣/١٧٥ِّمل يف ضعفاء الرجال الكا )١(
ِّ أيب مطرفبن  فيام سمعه عبد اهللاواإلشارة هنا إىل قوله  )٢( ُّمن ختطى احلرمتني االثنتني, فخطوا «: َُ َُّ ْ ُ َ َ

 ).َّاملصدر السابق. (»َّوسطه بالسيف
 .َّاملصدر السابق )٣(
ّالضعفاء الكبري للعقييل  )٤( ْ َُ  .٩/٢١٣هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٦٥ُّ
 .٩/٢١٣هتذيب الكامل  )٥(
ْالضعفاء أليب نعيم )٦( َ ُ  ).م(َّوابن حممد سقط من ). د م(واحلافظ سقط من . ٨١/ُّ

َوعند النسائي[ َّ[ 
 

خربه عند ابن [
ّعدي ِ َ[ 

 
 
 
 

 ]ب/٣٤٤[
 

ويف ضعفاء  [
ّالعقييل ْ َُ[ 

 
 
 
 

ُويف ضعفاء أيب [
ْنعيم َ ُ[ 



ّرفق املستنرصي ُ ْ ِ ١٨٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه رفق[
ْ
ِ[ 

ُّرفق املستنرصي ْ َ ْ ُ ٌ ْ َ امللِ َّقب بعدة الدولةُ َّ ُ َّ 
ِأمري األمراء للملقب باملستنرص ْ َ ْ ُُ َّ َ(*) 

ُيوم اخلميس الثاين عرش من امل )١(َّويل دمشق يف أيامه, وقدمها َ َ َ َّ َّحرم سنة َ َ
ًئة بعد طارق املستنْرصي, فأقام واليا عليهإحد وأربعني وأربعم ّ ِ َ ْ َّا بقية املحرم ُ َ َُّ َ

َومخسة أيام من صفر, ثم رصف عنها ِ ُ َّ َّ ُإىل حلب, ووليها بعده املؤيد حيدرة )٢(َ ََ ْ َ َّ َ  بن ُ
ِ مفلحبن )٣(احلسني ْ ُ. 

َّقرأت بخط أيب حممد ِّ  :)٤(ّ األكفاين يف تسمية أمراء دمشقبن ُ
َاألمري أمري األمراء رفق, ووصل إىل دمشق آخر هنار يوم اخلميس ْ ِ ُ َّالثاين  )٥(ُ

َعرش من املح ُ َ َ َئة يف حال عظيمة وعدد وأموال َّرم من سنة إحد وأربعني وأربعمَ ُ
َّوأثقال, وسار من دمشق, متوجها إىل حلب غداة يوم اخلميس السادس من  َُ ًَ ِّ

 .َّصفر من السنة املذكورة
*   *   * 

                                                 
َّبغية الطلب  (*) , والوايف بالوفيات ٤٤ – ٢/٤٣ُ, وحتفة ذوي األلباب ٣٦٧٨ – ٨/٣٦٧٤ُ

 .١٣٧ – ٢/١٣٦, وتكملة املخترص ١٤/١٣٨
 .تصحيف. وفد هبا): د, د م(ويف . وقد هنا): س, م(ويف . َّكذا الصواب )١(
 .تصحيف. عليها: ويف األصول. َّكذا الصواب )٢(
َّبعده املؤيد حيدرة: سقط قوله: ويف د م. وبعدها حتريف. ووليها بعدها): س, م(يف  )٣( َ د, (ويف . ُ

َّوالصواب ما أثبت بالنقل عن . ابن احلسن): د م ُّ تاريخ ابن : فانظر ترمجة حيدرة يف). س, م(َّ
 .٣٨٥ – ١٩/٣٨٤عساكر 

َّبغية الطلب  )٤( ُ٨/٣٦٧٨. 
 .حتريف. أخرب هبا ويوم اخلميس): س, م(ويف ). د, د م( )٥(

 ]سريته[
 
 
 
 

وصوله إىل دمشق, [
ُّثم توجهه إىل حلب َّ[ 



١٨٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رفيع ]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ْرفيع ْ مهرانبن َُ ِ 
ّأبو العالية الرياحي البرصي ّ ِّ(*) 

ًي رياح ثم من متيم, أعتقته سائبةبن موىل امرأة من َّ َ  ّ, أدرك عرص النَّبي )١(ِ
 .بعد سنتني من وفاته

ّرو عن أيب بكر عىل ما قيل, وعمر, وعيل, وابن مسعود, وأيب ُ  كعب, بن ّ
َأيوب, وابن عباس, وأيب موسى األشعري, وأيب هريرةّوأيب ذر, وأيب  َْ ّ َّ ُُّ. 

َرو عنه قتادة, وعاصم  أيب هند, بن األحول, وداود )٢( سليامنبن َ
                                                 

(*)  َواملصنف البن أيب شيبة , ١١٧−٧/١١٢َّالطبقات الكرب ْ َ َّ , ٣٤٨/َّ, والطبقات خلليفة٨/٥٤ُ
َّ, والتاريخ الصغري ٣٢٧−٣/٣٢٦َّ, والتاريخ الكبري ٢/٥٢٢والعلل البن حنبل  َّ١/٢٥٩−

ّ, والكنى للبخاري٢٦٠ ُ َ ّ, ومعرفة الثقات للعجيل ٨٩/ُ ْ, واملنفردات والوحدان٢/٤١٢ِّ ُ ِ َ ْ ُ/١٠١, 
, ٣/٥١٠َّ, واجلرح والتعديل ٤٥٤/, واملعارف٢/١٣٣ّي ُّوتاريخ ابن معني برواية الدور

َّوالثقات البن حبان  ِ ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ١٥٣/, ومشاهري علامء األمصار٤/٢٣٩ِّ
ّ, والكنى واألسامء للدواليب ١٧٠−٣/١٦٢ و١/٥٤ َّ َ , ١/٨١َّ, وذكر أسامء التابعني ٢/٥ُ

, ٢٢٤−٢/٢١٧, واحللية ١/٣١٤, وذكر أخبار أصبهان ١٩٩/ومعرفة علوم احلديث
َّوالتعديل والتجريح  ْ, وأسد الغابة ٢: ح−٤/٨٦, واإلكامل البن ماكوال ٦٠٥−٢/٦٠٤َّ ُ

َّ, وبغية الطلب ٢/١١٤ ّ, وتفسري القرطبي ٣٦٩٠−٨/٣٦٧٩ُ , وخمترص ابن منظور ٦/٣٤١ُ
, ٦٢−١/٦١َّ, وتذكرة احلفاظ ٣٤/١٢ و٢١٨−٩/٢١٤, وهتذيب الكامل ٣٣٢−٨/٣٢٦

ّ, والكاشف للذهبي ٢/٥١, وميزان االعتدال ٣١٣−٤/٢٠٧ُّم النبالء وسري أعال َّ
, ٦١١−١/٦١٠َّ, وهتذيب التهذيب ١٣٩−١٤/١٣٨, والوايف بالوفيات ٣٩٨−١١/٣٩٧

, ولسان امليزان ٢٤٨−٧/٢٤٧ و٤٢٨−٢/٤٢٧, واإلصابة ١٥٠/َّوتقريب التهذيب
 . ٣٢٩−٥/٣٢٦, وهتذيب بدران ٣٦٨−١/٣٦٧َّ, وشذرات الذهب ٧/٤٧١

ُهو أن يعتق العبد, ال يكون والؤه ملعتقه, وال يرثه, ويضع ماله حيث شاء: ًاإلعتاق سائبة )١( ُ ُُ َ. 
 .حتريف. سليم): س, م(ويف . ٢٢٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٢(

 ]ٌطرف من أخباره[
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



١٨٧  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ أنس, وأبو خلدة خالدبن َّوالربيع َ ْ  بن ت سريين, وزيادبن , وحفصة)١( ديناربن َ
َّاحلصني, وحممد ّ واسع, وثابت البنَاين, وعمربن ُ ِ واملهاجر أبو ُ عبيد,بن )٢(ُ ُ

َخملد ْ  .َّ, وعثامن الطويل)٣(َ
ّوقدم الشام جماهدا, وسمع هبا أبا ذر, وقيل ََ ً ُ  . عبد العزيزبن َّإنه وفد عىل عمر: َّ
ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, وأبو حممد السدري ّْ ِّ َّ َ َأنا أبو سعد اجلنزروذ: , قاال)٤(ُ ْ  .ّيَ

 بن  عمربن  أمحدبن  أيب بكر, أنا أبو حفص عمربن اسم أيب القبن َّوأخربنا أبو حممد إسامعيل
 مرسور,

َّ عبد الوهاب الرازي, ثنا حممدبن َّ حممدبن  عبد اهللابن َّ حممدبن أنا أبو سعيد عبد اهللا: قاال َّّ  بن َّ
ِأيوب الرازي, أنا مسلم ْ ُ َّّ ّ إبراهيم, ثنا هشام, ثنا قتادة, عن أيب العالية الرياحيبن ُّ ِّ َ َ  ,َّن عباسعن اب, َ

ّأن النَّبي  ََّّال إله إال : كان يدعو عند الكرب  وقال ابن −ُ اهللاُ العظيم َ
َّ ال إله إال −يم العليم احلل: )٥(مرسور َّ رب العرش الكريم, ال إله إالاهللاَُ ُّ اهللاُ رب ُّ

 .ُّواألرض ورب العرش العظيم )٦(َّلسمواتا
ُرواه البخاري, عن مسلم ّ ُ ُ)٧(. 

ُعيل احلداد, حدثني أبو مسعود العدل عنه, أنا أبو نعيم احلافظ, أخربين احلسنيأنبأنا أبو  ْ َّ ََّ  بن )٨(ّ
                                                 

 .خلط ظاهر.  ديناربن ُ عبيد خالدبن وأبو خالدة, وعمر): د(ويف ). م(أنس من : سقط )١(
 .حتريف. عمرو): د م, س(ويف . ٣٥٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, س, م( )٢(
َ خملدبن ُاملهاجر): س, م(ويف ). د, د م( )٣( ْ َ خملد أبو خملدبن ُوليس بغلط; فهو مهاجر. َ َْ َْ : فانظر. َ

 .٤٨/َّتقريب التهذيب
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ ّالسدي: لويف األصو. ١/٣٩٦َّ ّ  .حتريف. ّ
العليم : ُبعد) د(ويف . حتريف. ابن مسور): س, م(ويف . ابن مرسوق): د(ويف . َّوقد مر). د م( )٥(

َّوما أثبت بالنقل عن . احلكيم ّ; ملوافقته رواية البخاري يف صحيحه)س, م, دم(ُ ُ. 
 .َّبالسموات) د(َّأخلت  )٦(
ُّباب الدعاء عند : َّكتاب الدعوات: ّخاريُصحيح الب: فانظر.  إبراهيمبن ُمسلم: أي )٧(

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. )٦٣٤٥: ْرقم احلديث( ١١٠٣/الكرب ٌَّ َ. 
وقوله . حتريف. احلسن): د, د م(ويف . ٤/٢٥٧َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف). س, م( )٨(

 .)د م( سقط من »يف كتابه«: ُبعد

ّدعاء النبي [ َّ عند 
 ]الكرب



١٨٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّعيل النيسابوري يف كتابه إيل, ثنا عيل َّّ ّ ْ َّ أبان األصبهاين, ثنا حممدبن , أنا أمحد)١( ساملبن  احلسنبن َّ ّ َ  بن َ
 :)٣(العالية, قال, عن أيب ُ, عن خالد أيب املهاجر)٢(أبان, ثنا سفيان, عن عوف

ٍّكنَّا بالشام مع أيب ذر, فقال َ َّ ُأول رجل يغري : ُ يقولُسمعت رسول اهللا : ُ ِّ َ ُ ٍَّ ُ
ٌسنَّتي رجل من  .ال: أنا هو, قال: ي فالن, فقال يزيدبن ُ

ِرواه عبد الوهاب الثقفي, عن عوف, عن أيب مهاجر, عن أيب العالية, عن أيب مسلم, عن أيب  ْ ُ ُ ِّ َّ َّ ُ
ّذر ِأنا مسلم: د فيهزا. َ ْ  . أيب سفيانبن , وسيأيت يف ترمجة يزيد)٤(ُ

ّ أمحد النوقاينبن َّ حممدبن أنبأنا أبو شجاع نارص ْ  أمحد بن َّ, أنا أبو حممد احلسن)٥(وقانُبن ُّ
ّالسمرقندي, أنا أبو سهل عبد الكريم  ْ َ ْ َ َّعبد الرمحن الكالباذي, أنا أبو عمرو حممد بن٦(َّ َّّ  صابر, أنا بن َ

َّأبو عبد الرمحن حممد ّ اهلروي, ثنا الفضل)٦ سعيدبن ُ املنذربن َّ َ  أيب بن َّ عبد الصمد, ثنا أمحدبن َ
َّاحلواري, حدثني جعفر  :)٧(َّ حممد, عن أيب العالية, قالبن َ
ْيا أمري املؤمنني, ما يبقي منك : ُ فقلت له,ً عبد العزيز ليلةبن ُشهدت عمر ُ َ

ِّال تغفل يا أبا العالية; فإن لقاء الرجال للرجال :  قال?يلَّالنَّهار مع سهر اللُتعب  ِّ َ َّ ُْ
 .)٨(ٌتلقيح أللباهبا

                                                 
َّقات البن حبان ِّوانظر ترمجته يف الث). د( )١( .  ساملبن  احلسنيبن ّعيل): س, م(ويف . ٨/٤٧٥ِ

 .حتريف. ُ مسلمبن  احلسنبن ّعيل: )د م(ويف 
 .حتريف.  عوفبن سفيان): س, م(ويف ). د, د م( )٢(
 .١١/٢٣٨َّكنز العامل  )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٤(  .حتريف. أبا سامل): د(ويف ). س, م, دم(َّ
ّالربقاين ): س, م(ويف . وفانبن ّالتوقاين): د(ويف . ٢/١١٨٢ُّمعجم الشيوخ : روانظ). د م( )٥(

ُونوقان. تصحيف. بربقان ٌإحد قصبتي طوس; ألن طوس والية, وهلا مدينتان: ُ َّ إحدامها : ُ
ُطابران, واألخر نوقان َ  .)٥/٣١١نوقان : معجم البلدان(. َ

ًخاصة) د م(ويف ). د( ما بينهام سقط من )٦−٦( وليس بغلط; .  صابربن َّ حممدبن َّأبو عمرو حممد: َّ
ّاألنساب للسمعاين : فانظره يف  ١٤/٢٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/٤٩٥ و٢/٢٠٧َّ

 .صرب: َّ, والتاج١٦/٣٥٥و
 .٦٧/٢٣تاريخ ابن عساكر  )٧(
 .تصحيف. أللباهنا: ُبعد) د, د م(ويف . ْال تفعل): س, م, د(ويف ). د م( )٨(

ّروايته عن أيب ذر [ َ
 ]َّأول رجل: حديث

 
 
 
 
 
 

خربه مع عمر بن [
عبد العزيز, وتوهيم 
 ]ابن عساكر لذلك



١٨٩  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌهذا وهم; فإن أبا العالية مل يبق إىل خالفة عمر, واحلكاية حمفوظة مليمون ُ ََّ  بن ٌ
ْمهران ِ. 

َ املفرج, أنا أبو الفرج سهلبن  احلسنبن أخربنا أبو يعىل محزة َِّ َ ْ برش, وأبو نرصبن ُ  بن  أمحدِ
 احلسن, أنا بن  أمحدبن ُ عيسى, أنا منريبن  أمحدبن َّأنا أبو الفضل حممد:  سعيد, قاالبن َّحممد
ْقال أبو نعيم:  اهليثم, قالبن  إبراهيم, نا أمحدبن َّ حممدبن جعفر َ ُ)١(: 

ُأبو العالية رفيع ْ َ ْ مهرانبن ُ ِ. 
ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, وأبو العز الكييل ْ ِ ِِّ  زاد − احلسني بن أنا أبو طاهر أمحد: , قاالّ

ْ خريونبن وأبو الفضل: ّاألنامطي أبو احلسني  َّ حممد, أنابن  أمحدبن  احلسنبن َّأنا حممد: −  قاال,َ
 :)٢(َّ خياط, قالبن ّ إسحاق, أنا أبو حفص األهوازي, ثنا خليفةبن أمحد بن َّحممد

ْأبو العالية الرياحي, اسمه رفيع, أ َ ُ ُّ ْي يربوعبن ٌعتقته امرأة منِّ  .ًسائبة )٣(َ
َّأخربين أبو املظفر َ ّ القشريي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظبن ُ ّْ َ ُ. 
َّ املؤمل, أنا الفضلبن أخربنا أبو بكر َ  .ّوأنا أبو بكر البيهقي:  حنبل, قالبن َّ حممد, ثنا أمحدبن ُ

ّ السمرقنديبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ  ُ عبيد اهللا, بن َّ, أنا أبو الفضل حممدَّ
ْ برشانبن أنا أبو احلسني: قاال َّحدثني  إسحاق, بن  أمحد, ثنا حنبلبن , أنا أبو عمرو عثامن)٤(ِ
 .أبو عبد اهللا

ْ خريونبن ّوأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو الفضل َ. 
ْبندار بن ّوأخربنا أبو الربكات األنامطي, أخربنا ثابت ُ, 

 بن َّ يعقوب, أنا عباسبن  أمحدبن ُ عثامن, أنا عبيد اهللابن  أمحدبن ُأنا عبيد اهللا: قاال
ّ حممد اجلوهري, أنا صالحبن َّالعباس ُ حنبل, حدثني أيب, حدثنا أبو عبيدة عبد بن َّ حممدبن  أمحدبن َّ َّ َّ
ّ واصل احلداد البرصي, قالبن الواحد َّ: 

ْاسم أيب العالية رفيع َ ُ ُ. 
                                                 

 .١/٣١٤ أصبهان ذكر أخبار )١(
 .٧/١١٢َّالطبقات الكرب : وانظر كذلك. ٣٤٨/َّالطبقات خلليفة )٢(
) د م(ووقع يف . تصحيف. مربوع): س, م(ويف . مرفوع): د(ويف . , وطبقات خليفة)د م( )٣(

ُبعد سائبة ما نصه ُّ ِّآخر اجلزء الثالث والستني بعد املئة: ً ِّ َّ. 
ْ برشانبن أبو احلسن): س, م(ويف . ٥/٧٩َّالذهب شذرات : وانظر ترمجته يف). د م( )٤( ويف . ِ

 .حتريف.  أبا برشانبن أنا أبو احلسن): د(

يف ذكر أخبار [
 ]أصبهان

 
 ]أ/٣٤٥[

َّويف الطبقات [
 ]خلليفة

 ]اسمه[



١٩٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ الطيوري, أنا احلسنيبن ّأبو الربكات األنامطي, أخربنا أبو احلسنيأخربين   جعفر, بن ُّ
ّ حممد العتيقي,بن سن, وأمحد احلبن َّوحممد َّْ َِ 

ّح وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت ْ ْبندار بن َ  بن أنا الوليد:  جعفر, قالوابن , أنا احلسنيُ
 :َّ, حدثني أيب أمحد, فقال)١( صالحبن  أمحدبن الحَّ زكريا, أنا صبن  أمحدبن ّبكر, أنا عيل

ّأبو العالية الرياحي  ْ واسمه رفيع −ِّ َُ ُ َّتابعي ثقة, من كبار التابعني )٢(ٌّ برصي−ُ ٌ ٌّ. 
َإنه مل يسمع من عيل شيئا, إنام يرسل عنه, وقتاد: ُويقال ُ َْ َّ ََّ ُ ِ ً ْة مل يسمع من أيب العالية ّ ُ
َ أربعة أحاديثَّإال َ. 

ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن  أبو القاسمأخربنا ْ َ ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ  أبو يوسف, أنا بن َ
ّ عديبن أمحد ِ ْ النرضبن َّ, حدثنا خالد)٣(َ َّ. 

َوأخربنا أبو األعز قراتكني ّ األسعد, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو احلسن عيلبن ّ ّ  بن َّ حممدبن َّ
ْ نصريبن أمحد َ َ عرفة, أنبن ُ َ َشهريار,  بن  احلسنيبن )٤(َّا أبو بكر حممدَ ْ َ 

 :ّ عيل, قالبن نا عمرو: قاال
ْأبو العالية الرياحي, اسمه رفيع َُ ُ ُ ّ ْ مهران بن ِّ  −وقالوا فريوز :  زاد خالد−ِ

َ ويف رواية ابن شهريار−المرأة موىل  ْ  :ٌامرأة, وقاال )٥(َّأمية: ويف نسخة. َّموىل أمية: َ
َّه سائبة لوجه اهللا, وطافت به عىل حلق املسجد, فلام  أعتقت−ي رياح بن من َ ِ ً

ّحرض, أوىص بثلثه يف آل عيل ُ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضل عمربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ُ عبيد اهللا, أنا أبو القاسم عبد بن َّ

 بن إسحاق بن  إسحاق, ثنا إسامعيلبن َّ حممدبن ّ عثامن, أنا أبو عيل احلسنبن َّ حممدبن الواحد
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )١( أنا ): د, د م(ويف . )فهرس األسانيد( ٣١/٧٥٠َّ
 بن أنا احلسن): س, م(ويف .  صالحبن  أمحدبن  أمحدبن أنا صالح.. . جعفربن احلسن

ّالثقات للعجيل : ُ وانظر اخلرب بعد يف.حتريف.  بكربن أنا أبو الوليد: عفر, قالواج ْ ِ ِّ٢/٤١٢. 
ّأبو العالية الرفاعي): س, م(ويف ). د, د م( )٢(  .حتريف. ّمرصي.. .ِّ
 .٣/١٦٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٣(
 .حتريف. َّ حممدنب أبو بكر): س, م(ويف . ٢٢٩−٢/٢٢٨تاريخ بغداد : وانظر). د, د م( )٤(
تصحيف . أمينة: ويف نسخة): س, م(ويف . أمينة امرأة: ويف نسخة. موىل آمنة): د(ويف ). د م( )٥(

 .وحتريف

خربه يف ثقات [
 ]ّالعجيل

 
 
 
 
 

 
ويف الكامل البن [

 ]ٍّعدي



١٩١  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسمعت عيل: إسامعيل, قال ّ املدائني يقولبن ُ َ: 
ْاسم أيب العالية الرياحي رفيع َ ُ ّ ِّ  .عن عمر, وأيب موسى. ُ

ْ برشان, أنا بن  احلسن, أنا أبو القاسمبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل أمحد ِ
َّ الصواف, بن  أمحدبن َّحممد َ أيب شيبة, نا أيب وغريهبن )١ عثامنبن َّنا حممد١(َّ ْ  :, قالوا)٢(َ

ْأبو العالية الرياحي رفيع َ ُ ّ ِّ. 
َ رباحبن  احلسن, أنا يوسفبن أخربنا أبو الربكات, أنا أبو طاهر أمحد ّ عيل, أنا أبو بكر بن َ

ّاملهندس, ثنا أبو برش الدواليب, ثنا معاوية )٣(بن َّ حممدبن أمحد َّ ْ ِ  بن ُسمعت حييى:  صالح, قالبن ُ
ْعني يقول يف تسمية أهل البرصةَم ِ)٤(: 

ْالرياحي رفيع َ ُ ّ ِّ. 
ْ خريون, وثابتبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل ْبندار بن َ أنا : , قاال)٥( فوقهامُ

ّأبو العالء الواسطي, أنا أبو بكر البابسريي, أنا األحوص َْ َّ املفضلبن ِّ َ َّ غسان, أنا أيب املفضلبن ُ ُ َّ)٦(, 
ْ معنيبن قال حييى: الق َِ)٧(: 

ْأبو العالية الرياحي رفيع َ ُ ّ َّوأبو العالية الرباء زياد, )٨(ِّ  فريوز, وأبو العالية بن َ
َ سلمةبن ّالواسطي, وأبو العالية عبد اهللا َِ. 

َ منده, أنا احلسنبن ُ شجاع, أنا أبو عمروبن َّأخربنا أبو الربكات حممد ْ  يوسف, بن َّ حممدبن َ
َّ أيب الدنيا, ثنا حممدبن  عمر, ثنا أبو بكربن َّ حممدبن دأنا أمح  :)٩( سعد, قالبن ُّ

                                                 
َّاملصنف : وانظر اخلرب يف كتابه). د( ما بينهام سقط من )١−١( َ ُ٨/٥٤. 
 .حتريف. أيب عروة): س, م(ويف ). د, د م( )٢(
 .٤/٤٤٩َّشذرات الذهب : ه يفوانظر ترمجت. بابن) د(َّأخلت  )٣(
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٤( ُّ ْ ّ, والكنى واألسامء للدواليب ٢/١٣٣َِ َّ٢/٤. 
ًوانظر سندا مماثال. َّكذا الصواب )٥( ُ  .حتريف. فرقهام: ويف األصول. ٣١/١٦٧تاريخ ابن عساكر :  يفً
َّ املفضلبن حوصأبو األ): س, م(ويف . ٢/٣٩٥ُّاللباب : وانظر). د, د م( )٦( َ َّ غسان, أنا أبو بن ُ

َّاملفضل َ  .ُبعد) س, م(كام سقط قال من . حتريف. ُ
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٧( ُّ  .ّ; وليس فيه أبو العالية الواسطي٢/١٣٣َ
َّكذا الصواب بالنقل عن األصول ما خال د )٨( ّ سلمة الرياحيبن أبو العالية عبد اهللا): د(ويف . َّ ِّ َ َِ 

ْرفيع َ  .ويف العبارة خلط ظاهر. ُ
)٩(  ١١٧ و٧/١١٢َّالطبقات الكرب. 

 ُذكر من يكنى أبا[
العالية يف تاريخ ابن 

ْمعني َِ[ 



١٩٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْيف الطبقة األوىل من أهل البرصة أبو العالية, واسمه رفيع َُ َُّ ٌ, أعتقته امرأة )١(ُ
َّسائبة, تويف يف والية احلجاج ِّ ً. 

َّ عيل, ثم حدثنابن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ  احلسن, بن  نارص, أنا أمحدبن دَّأبو الفضل حمم )٢(ّ
َّ عبد اجلبار, وحممدبن ُواملبارك  بن َّوحممد:  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ واللفظ له −ّ عيل بن َّ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد :− قاال ,ّاحلسن األصبهاين ْ  :)٣( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ِّرفيع أبو العالية الر ٌُ ْ ًياحي, برصي, موىل امرأة, أعتق سائبةَ َ ِ ُ ٌّ  بن قال أمحد. ّ

ْمنيع ِ َثنا أبو خلدة: َ ْ َ عن أيب العالية أنه مات يف شوال يوم االثنني سنة ثالث ,)٤(َ َ َّ َّ
َوقال األنصاري وزائدة, عن هشام, عن ح. وتسعني سمع : صة, عن أيب العاليةْفّ

 واقد, عن بن وسى, أنا احلسني مبن أنا الفضل:  أسدبن ُوقال معاذ. عليا
 ومل ,ً فأكل حلام,ُدخلت عىل أيب بكر:  أنس, عن أيب العالية, قالبن ربيع

ْسلمثنا : َّقال حممد. )٥(َّيتوضأ َ قتيبة, عن أيب خلدةبن )٦(َ َ َْ َ َ ْ هل : ُسألت أبا العالية: ُ
ّرأيت النَّبي  َ?ٌتقته امرأة أع: ْ وقال النَّرض.ُأسلمت يف عامني من بعد موته: ل قا

َنا شعبة, عن قتادة, قال: وقال آدم. ي يربوعبن من َ  وكان −ُسمعت أبا العالية : َ
ٌالقضاة ثالثة: ٌّقال عيل:  قال−أدرك عليا  ُُ. 

 بن  عبد اهللابن َّ خلف, أنا حممدبن  منصوربن َّ العباس, أنا أمحدبن َّحممد أخربنا أبو بكر
ّمحدان, أنا مكي ِّ ْ ْ عبدان, قابن َ ِسمعت مسلم: لَ ْ ُ  :َّ احلجاج يقولبن )٧(ُ

                                                 
ُبرفيع, واملثبت من ) د(َّخلت أ )١( ْ َ ُوكله . واسمه: َّوأنه بدل): د(ويف . ربيع): س, م(ويف ). د م(ُ ُّ

 .حتريف
َّثم حدثه): د(ويف ). س, م( )٢( َّ. 
َّ, والتاريخ الصغري ٣٢٧−٣/٣٢٦َّالتاريخ الكبري  )٣( َّ٢٦٠−١/٢٥٩. 
 .تصحيف. أبو جلدة): د(ويف ). س, م, دم( )٤(
 ).َّيتوضأ(بـ) د(َّأخلت  )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن التاريخ الكبري )٦( َّ ويف . ١٨٦/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّ

 .حتريف. سلع: األصول
ِالكنى واأللقاب ملسلم: وانظر). د, د م( )٧( ْ ُ  .حتريف. ةمسلم): س, م(ويف . ١٥٩/ُ

َّخربه يف الطبقات [
الكرب[ 

 ]ب/٣٤٥[

َّويف التاريخ الكبري, [
َّالتاريخ الصغريو َّ[ 



١٩٣  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْأبو العالية الرياحي رفيع َ ُ ّ َّ اخلطاب, وابن عباسبن سمع عمر. ِّ رو عنه . َّ
َقتادة, وأبو خلدة َْ َ َ َ)١(. 

 عبد بن ّ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن  نارص, عن جعفربن ُقرأت عىل أيب الفضل
 :َّ عبد الرمحن, أخربين أيب, قال أيببن اهللا, أخربين عبد الكريم

ْأبو العالية الرياحي رفيع َ ُ ّ ِّ. 
َّ عبدان, عىل أيب عبد اهللا حممدبن ُقرأت عىل أيب القاسم ْ ُ املبارك, أخربنا بن  أمحدبن ّ عيلبن )٢(َ

َرشأ َّ نظيف, أنا حممدبن َ َّ إبراهيم الطرسويس, أنا حممدبن َ َّ ّ داود الكرجيبن َّ حممدبن َّ َ نا عبد , ث)٣(َ
 :ِ خراش, قالبن  سعيدبن  يوسفبن َّالرمحن

ّأبو العالية الرياحي ً, اسمه رفيع, سمع من أيب بكر وعمر, وكان رجال)٤(ِّ َْ ُُ  .ً نبيالُ
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ   أنا أبو, يوسفبن َ

ّ عديبن أمحد ِ ّاملطريي, نا عبد اهللاّ عيل بن , نا أمحد)٥(َ ْ ِ ّ الدورقي, قالبن َ َ ْ ْ معنيبن قال حييى: َّ َِ: 
َوأبو العالية الرياحي رف ُ ّ ٍي رياح, عتاقةبن ٌع, موىل امرأة منْيِّ َ َّ َ ِ)٦(. 

ْ خريون, أنا أبو القاسمبن  احلسنبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أمحد ْ برشان, أنا أبو بن َ ِ
َّ الصواف,بن ّعيل َ أيب شيبة, قالبن  عثامنبن َّ ثنا حممدَّ ْ َ: 

ّوأبو العالية الرياحي, موىل ً رياح, أعتقته امرأة سائبة, وهي منيبن ِّ  .ي متيمبن ٌ
َّ خريون, أنا أبو العالء حممدبن  نارص, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو الفضل ْ  بن ّ عيلبن َ

  احلسن,بن ّوب, أنا أبو احلسن عيليعق
ْن خريون, أنا احلسنوأنا اب: قالح  ِّ احلسني النعايل, حدثني جدي ألمي إسحاقبن َ ِّّ َّ َ ّ حممد النعايل,بن ِّ ََّ ِّ 

                                                 
 .حتريف. أبو خالدة): د(ويف ). س, م, د م( )١(
 بن أبو القاسم): س, م(ويف ). فهرس األسانيد (٣٣/٨٦٧تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, د م( )٢(

 .حتريف. َّحممد
. ّ داود الكرخيبن َّ حممدبن َّ حممدبن َّحممد): س, م(ويف . ٣/٩٠ُّاللباب : وانظر). د, د م( )٣(

 .يادة ال معنى هلاتصحيف وز
ّالرياحي.. .َّثنا عبد الرمحن«: قوله )٤(  ).س, م( سقط من »ِّ
 .٣/١٦٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٥(
 .حتريف. عامر): س, م(ويف . حبابة): د م(ويف . , والكامل)د( )٦(

ُويف الكنى [
ِواأللقاب ملسلم ْ ُ[ 

ّوعند النسائي[ َّ[ 



١٩٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ إسحاق املدائني, ثنا أبو عمرو قعنببن )١(أنا عبد اهللا: قاال ْ َ ّ املحرر الباهيل, بن ّ َّ َ  :قال٢(ُ
ٌالرياحي, أعتقته امرأة من )٢أبو العالية ّ   . يربوعبن ي رياحبن ِّ

ْ إبراهيم, أنا سليمبن َّ حممد, أنا نرصبن نا أبو الفتح نرص اهللاأخرب َ  بن ُّ أيوب, أنا طاهربن ُ
ُسمعت :  إياس, قالبن َّ حممدبن ّ أمحد اجلوزي, ثنا يزيدبن  إبراهيمبن ّ سليامن, نا عيلبن َّحممد
ّ أمحد املقدمي يقولبن َّحممد َّ َ ُ)٣(: 

ْأبو العالية رفيع, موىل امرأة من َ  . رياحيبن ُ
ْ أيب الصقر, أنا هبة اهللابن  نارص, عن أيب طاهربن قرئ عىل أيب الفضل  أنا أبو إبراهيم, بن َّ

ّبكر املهندس, أنا أبو برش الدواليب, قال َّ ُ)٤(: 
ّوأبو العالية الرياحي رفيع, رو عن أيب ُْ َ ُ ّ  . كعببن ِّ

َّ أيب عيل, أخربنا أبو بكر الصفبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َّ ّ عيل, أخربنا أبو بن ار, أخربنا أمحدّ
 :أمحد, قال

ّوأبو العالية رفيع الرياحي البرصي ٌ ّْ ِّ ْ يربوع, بن َّ, موىل أعرابية من رياح)٥(َُ َ
ُأعتقته سائبة يف مسجد اجلامع, واإلمام عىل املنرب , ّأسلم بعد وفاة النَّبي . ً

ِّودخل عىل أيب بكر الصديق, وسمع عمر  أيب طالب, بن ّوعيلَّ اخلطاب, بن ِّ
َرو عنه أبو اخلطاب قتادة. َّوابن عباس َ َ َ دعامة, وأبو خلدة خالدبن َّ ْ َ َ .  ديناربن ِ

ُعداده فيمن دخل خراسان, ويقال ُ ُ ُُ َإنه أول من أذن وراء النَّهر: ِ َّ ُ َّ َّ. 
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١(  ٣٨٢ و٢٤٥ و٣١/١٤٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ّ احلسن النعايلبن أنا احلسن): س, م(ويف . ٥٠٣و م, (ويف . ِّجدي أليب: ُويف األصول بعد. ِّ
 .حتريف.  أبو عبد اهللا):دم

 ).د( ما بينهام سقط من )٢−٢(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣(  ١٢٢ و٥٣ و٣١/١٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 بن  إبراهيمبن ّعيل): س, م, دم(ويف .  سليمبن دَّ حممبن طاهر): د(ويف ... .٢٦٣ ١٤٨و
ّ حممد املقدميبن أمحد): س, م(ويف . ّأمحد احلوري ََّّ َ وانظر اخلرب . ُّوكله تصحيف وحتريف. ُ

ّتاريخ املقدمي: ُبعد يف َّ َ ُ/١٢١. 
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٤( َّ َ ُ٢/٤. 
ّالنرصي): د, م(ويف . ّاملرصي): س(ويف ). د م( )٥(  .تصحيف وحتريف. َّ

خربه يف تاريخ [
ّاملقدمي َّ َ ُ[ 

ُويف الكنى [
ّواألسامء للدواليب َّ[ 



١٩٥  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

اهللا ّ عيل, أخربنا أبو عبد بن  عبد الواحد, أنا أبو منصور شجاعبن أخربنا أبو الفتح يوسف
َ مندهبن  إسحاقبن َّحممد ْ  :)٢(]قال[َّيف كتاب معرفة الصحابة,  )١(َ

ٌرفيع ْ َ , ودخل أصبهان مع أيب موسى يف الفتح, ّ أبو العالية, أدرك زمان النَّبي ُ
ْوهو رفيع َ َّ مهران, موىل أميةبن ُ ْ ت بيضة, وكان أبو العالية دخل عىل أيب بكر بن ِ

ِّالصديق, وشهد عمر وعثامن,   . بعامّوأدرك عليا, وكان أسلم بعد وفاة النَّبي ِّ
ْ احلداد يف كتابه, حدثني أبو مسعود عنه, أخربنا أبو نعيم احلافظ, قال)٣(]ّعيل[أخربنا أبو  َ ُ َّ َّ)٤(: 
ْرفيع َ ِّ مهران أبو العالية الريبن ُ ْ ِاحي, تويف يف سنة تسعني, وقبِ ُ ِّ ُّض النَّبي ّ َ, 

َ بعرش سنني, وروي عن أيب ّ القرآن بعد وفاة النَّبي وهو ابن أربع سنني, وقرأ ُ
ٌأنه خطبهم بأصبهان, وكان ممن أدرك اجلاهلية واإلسالم, خمرضمموسى  َ ْ َ ُ َّ َّ َّ . رو

ّعن أيب بكر, وعمر, وأيب َرو عنه قتادة.  كعب, وغريهمبن ُ َ َ. 
َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أخربنا حممد  بن نارص, أنا عبد امللك بن  طاهر, نا مسعودبن ّ

ّ حممد الكالباذي, قالبن احلسن, أنا أمحد َ َّ: 
ٍأبو العالية رفيع, موىل أمية امرأة من َّ ٌ ْ َ ًي رياح, أعتقته سائبة لوجه اهللا, بن ُ

َوطافت عىل حلق املسجد, قاله عمرو ِ َّابن عباس, رو عنه  )٥(سمع. ّ عيلبن ْ
َّادة يف الصالة ويف الدعوات والتَتَق َّ ْوقال سلم. قصريَّ َ قتيبة, عن أيب خلدةبن َ َ ْ َ ُ)٦( :

َّهل رأيت النَّبي : ُسألت أبا العالية َ?وقال .  عامني بعد موتهُأسلمت يف:  قال
 عن أيب العالية, ,ادةَتَوقال ق. ُدخلت عىل أيب بكر:  أنس, عن أيب العاليةبن َّالربيع
ِّقرأت القرآن بعد وفاة نبيكم : قال ُوقال عاصم, عن أيب العالية, . بعرش سنني 
ً بخمس عرشة سنة− يعني عثامن −ُقرأت القرآن قبل أن تقتلوا صاحبكم : قال َ َ ْ َ .

                                                 
ًكذا الصواب, وقد مر كثريا )١( َّ  .تصحيف. مرية): د, د م(ويف . منرية): س, م(ويف . َّ
ّزيادة يقتضيها النص )٢(  .٢/٦٤٦َّمعرفة الصحابة : ُوانظر اخلرب بعد يف كتابه. َّ
ُّزيادة يقتضيها النص من معجم الشيوخ  )٣( ّ َّ١/٢٣٥. 
ْأخبار أصبهان أليب نعيم ذكر : ًانظر اخلرب خمترصا يف )٤( َ ُ١/٣١٤. 
 .بسمع) د(َّأخلت  )٥(
َّكذا الصواب, وقد مر )٦(  .حتريف. ُ قتيبة, عن أيب خملدةبن ُقال مسلم: ويف األصول. َّ

 ]أ/٣٤٦[

ويف معرفة [
َالصحابة البن منده ْ َ َّ[ 

 
 

ويف ذكر أخبار [
َأصبهان أليب نعيم ُ[ 

 
 
 
 

وعند ابن [
ّالكالباذي َ[ 



١٩٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُويقال ًإنه كان محيال: ُ ْ ِ َ ُ واحلميل− َّ ْ ِ ِّالذي ولد بأرض العدو : )١(َ ُِ َ ُ وكان يتكلم −ِ َّ
 .َّبالفارسية

 خلف, أنا بن أنا أبو بكر: , قاال أيب طالببن  أيب صالح, وأبو احلسنبن أخربنا أبو أسعد
 :)٢(احلاكم أبو عبد اهللا, قال

ًرفيع أبو العالية الرياحي, كان عبدا المرأة من ّ ِّ ُْ ي رياح, فأعتقته, وهو من بن َ
 .َّكبار التابعني

ْبندار بن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت  بن ّ, أخربنا أبو العالء الواسطي, أنا أبو بكرُ
ّابسريي, نا أيب, قالأمحد الب َْ َوحدثني أبو عمران, عن أيب خلدة, قال: ِ َّْ َ ْ ِ: 

َّأدركت النَّبي : ُقلت أليب العالية َ?ُال, جئت بعد ما مات بسنتني أو :  قال
 .ثالث

ُأخربنا أبو الفتح املاهاين, أنا شجاع َّ عيل, أنا حممدبن ّ  يعقوب, أنا بن َّ إسحاق, أنا حممدبن ّ
ْ سعدابن سعيد َ عيل, عن أبيه, عن أيب خلدة خالدبن ّن البغدادي, نا نرصَ ْ َ  : دينار, قالبن ّ

َّأدركت النَّبي  :ُسألت أبا العالية َ?ُال, جئت بعده بسنتني أو ثالث:  قال. 
َّ أيوب, نا حممدبن َّ, نا حممد)٣( سعدبن َّ إسحاق, أنا حممدبن َّوأنا حممد: قال   سعيد, نا أبوبن ُّ

ّجعفر الرازي   , عن أيب العالية,َّ
 .عند عمر )٤(َّأنه كان

ْ خريون, أنا أبو القاسمبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل ْ برشان, أنا بن َ ِ
َّ الصوبن  احلسنبن  أمحدبن َّحممد ّ عدي, عن بن َّ حممد, نا اهليثمبن  عثامن, نا هاشمبن َّاف, نا حممدَّ ِ َ

 :َّابن عباس, قال
ّة الرياحي موىلأبو العالي  .ي رياحبن ِّ

: َّ البنا, قاالبن  احلسنبن َّ يوسف, وأبو نرص حممدبن َّ حممدبن أنبأنا أبو طالب عبد القادر
َّقرئ عىل أيب حممد  ُّ حيويهبن ّاجلوهري, عن أيب عمرُ  الفهم, نا بن  معروف, نا احلسنيبن , أنا أمحدَ

                                                 
 .تصحيف. كان مجيال, واجلميل): د(, )س, م(ويف ). د م( )١(
 .١٩٩/معرفة علوم احلديث للحاكم )٢(
 .ِمل أجد اخلرب يف طبقاته )٣(
 .حتريف. َّأهنم كانوا): د, س, م(ويف . َّأنه كانوا): د م(ويف . َّكذا الراجح )٤(

ّمل يدرك النبي[ َّ ِ ُ[ 

وعند احلاكم يف [
معرفة علوم 
 ]احلديث



١٩٧  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ نصري, بن َّ, أنا احلجاج)١( سعدبن َّحممد َ َثنا أبو خلدة, عن أيب العالية, قالُ ْ َ: 
ّما تركت من ذهب أو فضة أو مال, فثلثه يف سبيل اهللا, وثلثه يف أهل النَّبي  ُ ُُ ُُ ُ َّ ُ

,وثلثه يف فقراء املسلمني ,ُ ُ َّ وأعطوا حق امرأيتُُ َأبو خلدة )٢(وقال. ُ ْ ُويسعك : َ ََ
َسأحدثك حديثي:  فقال? فأين مواليك?هذا ُ ِّ ُ: 

ْمملوكا ألعرابية مذكرة, فاستقبلتني يوم مجعة, فقالت )٣(ُكنتِّإين  َ َُّ َأين : ًَّ
ُتنطلق يا لكع َ ُ ْأنطلق إىل املسجد, فقالت: ُ قلت?ُ املسجد : ُ قلت?ُّأي املساجد: ُ

ُانطلق يا لكع, قال: التقاجلامع,  َ ُ ُ, حتى دخلت املسجد, )٤(ُفذهبت أتبعها: ْ َّ
ًاللهم, أدخره عندك ذخرية, : َّعىل يدي, فقالتْاملنرب, فقبضت اإلمام عىل فوافقنا  َّ َّ َّ

ٌاشهدوا يا أهل املسجد, إنه سائبة هللا, ليس ألحد عليه سبيل  ٌَ ٍ سبيل معروفَّإالَّ َ .
ُتراءينا بعد )٥(ْوتركتني, وذهبت, فام: قال ْ َ. 

َوالسائبة يضع نفسه حيث شاء: قال أبو العالية َُّ ُُ. 
ْ خليف, قاالبن  اهليثم, وحييىبن , أنا عمرو)٦(وأنا ابن سعد: قال َ َنا أبو خلدة, قال: ُ َ ْ ُسمعت : َ

 :أبا العالية يقول
َّكنَّا عبيدا مملوكني, منَّا من يؤدي الرضائب, ومنَّا  ِّ ً ُ خيدم أهله, وكنَّا )٧(]من[ُ ُ

ِم كل ليلة, فشق ذلك علينا, فجعلنا نختِنخت َّ َّ َّمرة, فشق علينا,  )٨(َّ كل ليلتنيُمُ ً َّ
َّلنا نختم كل ثالث ليال مرة, فشق علينا, حتى شكا بعضنا إىل بعض, فلقينا فجع ًَّ َّ ٍُ َّ

َ, فعلمونا أن نختمأصحاب رسول اهللا   −َّكل سبع :  أو قال−َّ كل مجعة َّ
                                                 

)١(  ١١٣−٧/١١٢َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. وكان: ويف األصول. َّالطبقات )٢(
 ).كنت(بـ) د(َّأخلت  )٣(
َيا لكع سقط من : وقوله. تصحيف. أبيعها): د(ويف ). س, م( )٤(  ).د م(ُ
 .حتريف. َّفلام:  األصولويف. َّالطبقات )٥(
)٦(  ٧/١١٣َّالطبقات الكرب. 
 .َّزيادة من الطبقات )٧(
 .حتريف. ليلة): د(ويف ). س, م, دم( )٨(

 ]ختمه للقرآن[

َّويف الطبقات [
 ]الكرب البن سعد



١٩٨ ثانية والعرشونتاريخ مدينة دمشق املجلدة ال

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّفصلينا, ونمنا, ومل يشق علينا ُ َ َّ. 
 :)١(قال ابن سعد

َوكان بعد كثري احلديث ُ. 
ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن  حييىقرأنا عىل أيب عبد اهللا َ حيويه, أنا بن َّ حممد, عن أيب عمربن َّ ُّ َ

َ خيثمة, أنا املدائني, عن أيب خلدة, قال]أيب[ بن ّ القاسم الكوكبي, نا أبو بكربن َّحممد َ ْ َ َّ َ َ ْ: 
 .أبو العالية قدم يب, وأنا ابن سنتني

ِّأنبأنا أبو سعد املطرز َ َّ وأبو عيل احلداد, قا,ُ ْأنا أبو نعيم: الّ َ ٌ قال حرب, عن سعيد,ُ ْ سعدان بن َْ َ
َ عن أيب خلدة خال,, عن أبيهّ عيلبن ّالبغدادي, نا نرص ْ  :)٢( دينار, قالبن دَ

َّأدركت النَّبي : ُسألت أبا العالية َ?ُال, جئت بعده بسنتني أو ثالث:  قال. 
َّ حممد بن  احلسنبن َّمنصور حممد أمحد اخلطيب, أنا أبو بن َّ حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل
َّالنهاوندي, نا أبو العباس أمحد ّ َْ ّ احلسني النهاوندي, أنا أبو القاسم عبد اهللابن َّ َْ َّ عبد الرمحن, بن َّ حممدبن َّ

َّ إسامعيل البخاري, نا حممدبن َّنا حممد ّ ْ عبيد اهللا, ثنا سلمبن ُ َ َ قتيبة, عن أيب خلدة, قالبن ُ َ ْ َ ُ)٣(: 
َّهل رأيت النَّبي : با العاليةُسألت أ َ?ُأسلمت يف عامني بعد موته:  فقال. 

َ شكرويه, أنا إبراهيمبن ُ طاوس, أنا أبو منصوربن َّأخربنا أبو حممد ُ ْ  بن  نا احلسني عبد اهللا,بن َ
َّإسامعيل, نا خال ْ أسلم, نا النرض, أنا هشام, عن حفصة, قالتبن دَ ْ  :)٤(قال يل أبو العالية: َّ
َّ ثالث مراتُ القرآن عىل عمر ُقرأت َ.  

ُّأخربنا أبو احلسن املشكاين َ ْ ّ, أنا أبو منصور النهاوندي, أنا أبو العباس النهاوندي, أنا أبو )٥(ُ َ َ َّ ّ َْ َّْ َّ
َّونا البخاري, نا موسى, نا ثابت, حدثنا عاصم, قال: , قال)٦( األشقربن القاسم ّ ُ: 

 − يعني عثامن −َن قبل أن تقتلوا صاحبكم ُقرأت القرآ: سألنا أبا العالية, فقال
                                                 

)١(  ٧/١١٧َّالطبقات الكرب. 
 .٢/٤٢٨اإلصابة  )٢(
َّالتعديل والتجريح للباجي  )٣( َّ٢/٦٠٤. 
 .٢/٤٢٨, واإلصابة ٤/٢٠٨بالء ُّسري أعالم الن )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن )٥( أبو : ويف األصول. ٣/٢١٧ُّ, واللباب ٢/٧٤١ُّمعجم الشيوخ : َّ

 .تصحيف. ّاملسكاين): س, م, د(َّثم يف . حتريف. احلسني
 .تصحيف. األسقر): س, م(ويف ). فهرس األسانيد (٣١/٨٠٤تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, د م( )٦(

عود عىل خرب عدم [
َّإدراكه النبي َّ [ 

 
 
 

 ]ب/٣٤٦[
 

قراءته القرآن عىل [
 ]عمر 



١٩٩  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُبخمس عرشة سنة, وقد قرأت القرآن قبل أن يولد احلسن ََ ُ ًُ َ َ ْ  .بسنة )١(َ
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, أنا أبو بن َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن َّ ِ

َّ السامك, نا حنبلبن عمرو   َّ إسحاق, حدثني أبو عبد اهللا,بن َّ
ّوأخربنا أبو القاسم, أنا أبو بكر الطربي, أنا أبو احلسنيح   بن عبد اهللا )٢( الفضل, أنابن َّ

  سفيان, بن جعفر, نا يعقوب
َ نا عبد الصم−ف َلَ خبن  يعني بكر−نا أبو برش : قاال َد, نا مهام, نا قَّ  :أيب العالية, قال )٣(ادة, عنَتَّ

 .ِّ القرآن بعد وفاة نبيكم بعرش سنني− لقد قرأنا:  ويف حديث ابن حنبل−ُقرأت 
ْ حرب, بن , نا سليامن)٤(أخربنا أبو القاسم, أنا أبو بكر, أنا أبو احلسني, أنا عبد اهللا, نا يعقوب َ

 :قال أبو العالية: َّنا محاد, عن عاصم, قال
َقرأنا القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم, ويفعلوا ما فعلوا باثنتي عرشة سنة;  َ ْ َ

 . أن يقتلوا عثامنيعني قبل
َ, نا أبو نعيم, نا أبو خلدة, قال)٥(ونا يعقوب: قال َ ُْ َ ْ َ: 

َذكر أليب العالية احلسن, فقال ُرجل مسلم, يأمر باملعروف, وينهى عن : ُ ٌ ْ ُِ ٌ
ُوأدركنا اخلري, وتعلمناه. املنكر  .ُقبل أن يولد احلسن )٦(َّ

َّ عيل, أنا حممدبن َّ, أنا حممد احلسنبن ُّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أخربنا أمحد  أمحد, أنا بن ّ
َّ املفضل, أنا أيببن األحوص َ َ نا أبو عامر جعفر اإلمام برصاة,ُ َ َ َ, نا أبو خلدة, قال)٧(َِّ َ ْ  :العالية ]أبو[قال : َ

ُأدركنا اخلري, وتعلمناه قبل أن يولد احلسن ُ َّ . 
                                                 

 ).ه١١٠−ه٢١(ّأراد احلسن البرصي  )١(
َّا الصواب بالنقل عن كذ )٢(  .)فهرس األسانيد( ٣١/٨٠٤تاريخ ابن عساكر : وانظر). س, م(َّ
 .١/٢٣٧َّاملعرفة والتاريخ : ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. عىل: ويف األصول. َّكذا الصواب )٣(
 .٣/٢٦َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
 .٤/٢٠٩ ُّسري أعالم النبالء: وانظر كذلك. ٢/٥٢َّاملعرفة والتاريخ  )٥(
ُكذا الصواب, وسيأيت بعد )٦( . فعلمنا قبل أن يولد احلسن): د م(ويف . فعلمنا أن يولد احلسن): د(ويف . َّ

ْوكله تصحيف وحتريف وسقط. وأدركنا اخلرب, فعلمنا قبل أن يولد احلسن): س, م(ويف  َ ُ ُّ. 
ُوالرصاة. َّكذا الراجح )٧( ُهنر يأخذ من هنر عيسى من عند بلدة, ي: َّ ُ َّقال هلا املحول, بينها وبني بغداد ٌ َ ُ ُ َ

ٌفرسخ, ويتفرع منه أهنار َُّ ِّونسب إليه من املحدثني جعفر. , إىل أن يصل إىل بغدادٌ ُُ َ حممد اليامن بن َ ََّ= 
 

ويف املعرفة [
 ]يخَّوالتار
 
 
 
 
 
 

قوله يف احلسن [
 ]ّالبرصي

 
ُّإدراكه اخلري, وتعلمه [

 ]قبل أن يولد احلسن



٢٠٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ خريبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل ْ برشان, أنا أبو بن ون, أنا أبو القاسمَ ِ
َّ الصواف, نا حممدبن ّعيل َّ َ أيب شيبة, نا أيب, عن جدي, عن أيب خلدة, قالبن  عثامنبن َّ ِّْ َ َ ْ َ)١(: 

ُسمعت أبا العالية يرتحم عىل احلسن, ويقول َّ ُلقد أدركنا اخلري, وتعلمناه: )٢(ُ َّ 
 .ُقبل أن يولد احلسن
ّ السمرقندي, أنا أبو القاسمبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ مسعدة, أنا أبو القاسم السهمي, أنا أبو أمحدبن َّ َّ ْ َْ  بن ََ

ّعدي ِ ْ سهل, نا أبو النرض هاشمبن  إسامعيل, نا الفضلبن , أنا احلسني)٣(َ ة, عن ُ املغريبن  القاسم, نا محزةبن َّ
 :قال, ]٦: الفاحتة[ W  X Y z} :ة يف قولهعاصم األحول, عن أيب العالي

ٌصدوق : , فقال)٤(فذكرنا ذلك للحسن: قال. ُوصاحباه ُهو رسول اهللا  ُ َ
 .أبو العالية
ّ عبد الرحيم النيسابوري, قالبن  احلسنيبن ّ عيل]نا[نا أبو أمحد, : وبه ْ َّ  سعيد بن قال أمحد: َّ
ّاملرابطي َّ, حدثنا أبو حممد)٥(ُ قال لنا أبو العالية : قال زيد, عن عاصم األحول, بن َّ عيسى, نا محادبن َّ

ِّ وهو يعلمنا − ُ−: 
ُتعلموا اإلسالم, فإذا علمتموه, فال ترغبوا ُعنه, وعليكم بالرصاط املستقيم; َّ ِّ 
ًفإنه اإلسالم, ال حترفوا الرصاط يمينًا وشامال ِّ َّ, وعليكم بسنَّة نبيكم حممد َّ ِّ, 

ل أن يفعلوا ما ن قب وم,)٦(والذي كان عليه أصحابه من قبل أن يقتلوا صاحبهم
قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم, ومن قبل أن يفعلوا الذي  َّ; فإنافعلوا

َفعلوا بخمس عرشة سنة َ ْ َ . 
                                                 

ّاملؤدب املخرمي, ويعرف بالرصايت = ُ َِّّ ّ ُِّ َ ُ ُّاللباب : وانظر كذلك. ٣/٣٩٩رصاة : معجم البلدان. (َُ
ّرصاييال: ; وفيه٢/٢٣٨  .تصحيف. برص): م(ويف . ّبرصي): د, د م, س(ويف ). َّ

 .»ُّبترصف«. ١/٦١١َّهتذيب التهذيب  )١(
 .حتريف. َّيقوم يرتحم احلسن: ويف األصول. َّكذا الصواب )٢(
 .٣/١٦٣ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٣(
ّكذا بالنقل عن الكامل البن عدي )٤( َكر للحسنُفذ. ُوصاحباه: قال: ويف األصول. َّ ويف الكامل . ِ

 .صدق أبو العالية, ونصح: ًأيضا
َّكذا الصواب بالنقل عن الكامل )٥(  .بني قوسني إفادة منه) نا(و. حتريف. ّأقرايطي: ويف األصول. َّ
 .من قبل أن تقتلوا صاحبكم): س, م(ويف . َّالصحابة): د(ويف . , والكامل)د م( )٦(

ُترمحه عىل احلسن[ ُ ُّ[ 
 
 
 
 

 ِّتفسريه للرصاط[
 ]ُاملستقيم

 
 
 
 

يدعو أصحابه إىل [
 ]ُّتعلم اإلسالم 



٢٠١  مهران الرياحي البرصيرفيع بن
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّفحد: قال عاصم ِصدوق نص: ث به احلسن, فقالُ َ ٌُ  .ٌحَ
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب بكر اخلطيب, أنا أبو ب ُّ ََّ َّر الربقاين, أنا حممكُ ْ  عبد بن دَّ

ِ مخريويهبن اهللا ِْ َ َ ْ ُ عامر املوصيل, نا املعاىفبن  عبد اهللابن َّ إدريس, أنا حممدبن , نا احلسن)١(َ َّ ْ ْ عمران, بن َّ ِ
 :َّ احلجاج, عن عاصم, قالبن ُعن شعبة

ٌكان رفيع ْ َ ُتعلموا اإلسالم, فإذا تعلمتموه, : ُ أبو العالية يوصينا, قالُ َّ َّ
َّذا تعلمتموه, فتعلموا سنَّة رسول اهللا َّفتعلموا القرآن, فإ َُّ . ُقال رسول اهللا :

ًرصاط مستقيم, فال حترفوا الرصاط يمينًا وشامال ِّ ٌ ُ ُوإين قد قرأت القرآن قبل أن . ٌ ِّ
َما فعلوا باثنتي عرشة سنة يفعلوا بصاحبكم َ ْ َ. 

ْفحدثت به حفصة: قال ِّ  .َبأيب لقد أبلغ: )٢(ت سريين, فقالتبن ُ
ْ أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيمأنبأنا َ ُ َّ ْ احلسن, نا برشبن َّ حممدبن , نا أمحد)٣(ّ  موسى, نا بن ِ

ّاحلميدي, نا سفيان ْ َ َ عيينة, قالبن ُ ْ َ ُسمعت عاصام األحول حيدث عن أيب العالية, قال: ُ ِّ ُ ً ُ: 
ُتعلموا القرآن, فإن تعلمتموه, فال ترغبوا َّ َعنه, وإياكم وهذه األهواء; ف َّْ َّإهنا َّ

َّتوقع بينكم العداوة والبغضاء, وعليكم باألمر األول الذي كانوا عليه قبل أن ُ ُ 
ُيتفرقوا ُ, فإنا قد قرأنا القرآن قبل أن يقتل صاحبكم َّ َ بخمس − يعني عثامن −َّ

َعرشة سنة َ ْ َ. 
ِّفحدث به احلسن, فقال: قال عاصم  . وصدقك− واهللا −قد نصحك : ُ

َّلسمرقندي, أنا حممد ابن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّّ ْ  بن ّ احلسن, أنا أبو احلسني عيلبن  هبة اهللابن َ
ْ برشان, أنا أبو عمرو عثامنبن  عبد اهللابن َّحممد  بن  أمحدبن َّ عبد اهللا, أنا أبو احلسن حممدبن  أمحدبن ِ

ّالرباء, نا عيل ّ املدينيبن َ ْ ِ ِ نا معتمر,)٤(َ َ ْ  :قال  العالية, أيبن سليامن, عن هشام, عن حفصة, عبن ُ
َّ اخلطاب ثالث مراتبن ُقرأت القرآن عىل عهد عمر َ َّ. 

                                                 
 .تصحيف. محريويه: ويف األصول. ٤/٣٩١َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
ِّفحدث«: ويف األصول. َّكذا الصواب )٢(  .حتريف. »فقال.. .ُ
 .٤/٢١٠ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٢١٨احللية  )٣(
ُكذا الصواب, وسيأيت بعد كذلك يف األصول )٤(  .حتريف. املنيدي): س, م, دم(ويف . َّ

عود عىل قراءته [
 ]للقرآن

 ]أ/٣٤٧[

َّوكذا تعلموا [
 ]القرآن



٢٠٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ املدينيبن ّقال عيل َ)١(: 
ّاب, ومن عيل, ومن أيب موسى, ومن َّ اخلطبن عمر )٢(منأبو العالية سمع 

 .عمر )٣(ابن
ّ احلسن النهاوندي, نا أمحدبن َّ حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َْ  بن بد اهللا احلسني, نا عبن َّ

ُ إسامعيل البخاري, حدثني عبيد بن َّ األشقر, نا حممدبن َّحممد َّ ّ  نا يونس, عن − )٤( يعني ابن يعيش−ُ
َّ عبد اهللا الرازي, عن الربيعبن عيسى  :ّ أنس البكري, عن أيب العالية, قالبن َّّ

ّصاحبت عمر, وقرأت القرآن عىل أيب ُْ ُ ُ. 
ّونا البخاري  : قال− وكان قد أدرك عليا −ادة, نا أبو العالية َتَبة, ثنا قُ, نا آدم, ثنا شع)٥(ُ
ٌالقضاة ثالثة: ٌّقال عيل ُُ. 

ُّقال البخاري ُ: 
ِّواسم أيب العالية رفيع الرياحي, أعتق سائبة, وهو موىل امرأة من البرصيني ٌ ًْ ََ ِ ْ ُ ُّ ِّ ُ ُ. 

ّ السمرقندي, أنا عمربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, بن ر, أنا أبو احلسني عمبن ُ عبيد اهللابن َّ ِ
َّ السامك, نا حنبلبن أنا أبو عمرو   إسحاق,بن َّ

ْ خريونبن ّ وأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو الفضل]ح[ َ)٦(, 
ْبندار بن ّ وأخربنا أبو الربكات األنامطي, أبنا ثابت]ح[ ُ , 

 بن َّ يعقوب, أنا العباسنب  أمحدبن ُ عثامن, أنا عبيد اهللابن  أمحدبن ُأنا عبيد اهللا: قاال
 بن أنا أبو عبد اهللا أمحد:  حنبل, قاالبن َّ حممدبن  أمحدبن  عبد اهللا, أنا صالحبن َّ حممدبن َّالعباس

 :)٧(ُقال شعبة: لَّ حنبل, نا حجاج, قا]بن[َّحممد 
                                                 

 .١/٦١٠هذيب َّهتذيب الت )١(
 .حتريف. ابن): س(ويف ). من(بـ) د(َّأخلت  )٢(
 ).ابن(بـ) د(َّأخلت  )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن )٤( , واإلكامل البن ماكوال ٢/٧٢٠ُاملؤتلف واملختلف البن سعيد : َّ

 .تصحيف. نفيس: ويف األصول. ٣١٩/َّ, وتقريب التهذيب٧/٣٣١
 .٣/٣٢٦َّالتاريخ الكبري  )٥(
ًوقد مر كثريا).  م, دمس,( )٦( ْ خريونبن  الفضلبن أنا أبو عمرو): د(ويف . َّ  .حتريف. َ
 .١/٦١٠َّهتذيب التهذيب  )٧(

 ]سامعه[
 
 
 
 
 
 
 

ٌعود عىل خربه يف [
 ]َّالتاريخ الكبري



٢٠٣  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْقد أدرك رفيع أبو العالية عليا, ولكن ٌ ْ َ  .ْ مل يسمع منهُ
َّ السقا, نا بن  عبد امللك, أنا أبو احلسنبن ر, أنا أبو صالح أمحد طاهبن جيهَأخربنا أبو بكر و َّ
ّأبو العباس األصم, قال َّسمعت عباس: َّ ُ معني يقول, قال شعبةبن ُسمعت حييى: َّ حممد يقولبن ُ َ: 

َّقد أدرك رفيع أبو العالية عيل ٌ ْ َ  .ْ أيب طالب, ومل يسمع منهبن ُ
ّ خريون, أنا أبو العالء الواسطي, أنا أبو بكر بن أبو الفضلّأنبأ أبو الربكات األنامطي, أخربنا  ْ َ

ّالبابسريي, أنا األحوص َْ َّ املفضل, قال أيببن ِ َ ُزكريا, عن حجاج األعور, عن شعبة, قال )١(َّحدثني أبو: ُ َّ َّ: 
ّمل يسمع أبو العالية من عيل, وقد أدركه ْ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو القبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّ, حدثنا )٣(, أنا أبو أمحد)٢(اسم, أنا أبو القاسمَّ
َّ الشاعر, حدثني حسنبن َّ سفيان, نا حجاجبن احلسن ْ حييى الرزي, نا النرضبن َّ َِّّ ّ ْ شميل, نا بن )٤(ُّ َ ُ

 :ُشعبة, عن عاصم األحول, قال
ّت من أصحاب النَّبي من لقي )٥(ُمن أكرب: ُقلت أليب العالية َ?ُّأبو أيوب:  قال. 

ّأخربنا هبا أبو القاسم الشحامي, أبنا أبو يعىل إسحاق َّ َّ عبد الرمحن, أنا أبو سعيد حممدبن َّ  بن َّ
َّ موسى السمسار, أنا أبو بكر حممدبن احلسني َ ْ ْ خزيمة, نا أمحدبن  إسحاقبن ِّ َ ّ سعيد الدارمي, نا بن ُ َّ

ْأبو النرض ُ, حدثنا شعبة, عن عاصم, قال)٦(َّ َّ)٧(: 
ّمن أكرب من أدركت من أصحاب النَّبي : لعاليةُقلت أليب ا َُ?أبو :  قال

                                                 
َّكذا الصواب, وهو أبو زكريا حييى )١( َّ معني, وهو من الذين رو عنهم املفضل والد بن َّ َ ُ

ُّوال يصح .  حتريفوأيب. َّأيب زكريا: ويف األصول. ٣١/٥٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. األحوص
َّإن املفضل يروي عن أبيه زكريا; ألن أباه غسان: هنا أن نقول َّ َ ََّّ َّ  .٢/٣٩٥ُّاللباب : فانظر. ُ

َ مسعدة, أنا أبو بن أنا أبو القاسم: َّوالتقدير).. س, م, دم( سقط من »أنا أبو القاسم«: قوله )٢( ْ َ
ّالقاسم السهمي  .٣١/٥١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ِّ عدي صاحب الكامل يف ضعفاء الرجال, بن وهو أبو أمحد). س, م(َّكذا الصواب كام يف  )٣( ّ ِ َ
 .حتريف. َّأبو حممد): د, د م(ويف . ٣/١٦٢فانظر اخلرب فيه 

َّكذا الصواب بالنقل عن الكامل )٤( ّالثوري, نا البرصي: ويف األصول. َّ ّ  .تصحيف. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن الكامل )٥(  .تصحيف. أكثر: ويف األصول. َّ
َّكذا الصواب, وقد مر قبل قليل )٦(  .تصحيف. َّأبو النرص: ويف األصول. َّ
 .٦١١−١/٦١٠َّهتذيب التهذيب  )٧(

ُّلقاؤه أبا أيوب [
 ]ّاألنصاري

 ]إدراكه عليا[



٢٠٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًأيوب, غري أين مل آخذ عنه شيئا ِّ َ ُّ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ْ برشان, أنا بن َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن َّ ِ

 :)١(ُال شعبةق: ُسمعت حييى قال: ّ إسحاق, نا عيل, قالبن  أمحد, نا حنبلبن عثامن
َّع قتادة من أيب العالية إالمل يسم ُ َ َ َّعدها: ُقلت ليحيى: )٢(قال. َثة أشياء ثالْ ُ .

ّقول عيل: قال ٌالقضاة ثالثة, وحديث: ُ  بن َال صالة بعد العرص, وحديث يونس: ُُ
َّمتى َ)٣(. 

َّالصحيح أنه سمع منه أربعة أحاديث, منها احلديث األول ُ ََّّ. 
ً منده, أنا أبو عيل إجازةبن  به أبو عبد اهللا األديب, أنا أبو القاسم شافهنييف نسخة ما َّ ْ َ. 

ّ سلمة, أنا عيلبن  طاهر]أبو[ وأخربنا ]:قال[ َ  َّ حممد, بن ََ
ْ معني, قالبن  منصور, عن حييىبن , عن إسحاق)٤(ذكر أيب:  أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال َِ: 
ٌرفيع ْ َ ٍئل أبو زرعة عن أيب العالية رفيع, فقالُوس. ٌ أبو العالية ثقةُ ْ َ ُ ُ ٌبرصي ثقة: َ ٌّ. 

 احلسن بن َّ حممدبن َّ حممد, وأبو حفص عمربن  مسعودبن أخربنا أبو سعيد عبد اهللا
ّالفرغويل, قاال ُْ َ خلف, أنا أبو طاهربن أنا أبو بكر: َ ِ حممشبن َ ْ َ سمرة بن  إسامعيلبن َّ, نا حممد)٥(َ ُ َ

َاألمح ْ ّيسَ َ احلباببن يد, نا زِ  :)٧( دينار, عن أيب العالية, قالبن , أخربين خالد)٦(ُ
ُّتعلمت الكتاب والقرآن, فام شعر يب أهيل, وال رئي املداد يف ثويب قط ُ َ ُ ُْ َّ. 

َّأخربنا أبو القاسم الشحامي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو حممد ّ ّ َّ  بن  يوسف, أنا أبو سعيدبن َّ
ّ حممد الزعفراين, نا إسامعيلبن ّاألعرايب, نا احلسن ْ َّ َ علية, عن شعيببن َّ َُّ َ ْ احلبحاب, قالبن ُ َ)٨(: 

                                                 
 .٢٣/٥١٢هتذيب الكامل  )١(
 ).قال(بـ) د(َّأخلت  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب الكامل )٣(  .حتريف. وليس يرمي: ويف األصول. َّ
 .٣/٥١٠َّ والتعديل اجلرح )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٥( َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف. ٣١/٣٦٣َّ

 .ُّوكله تصحيف وحتريف. حممس): س(ويف . َّحممد): م(ويف . حمسن): د, د م(ويف . ٥/٦٠
 .حيفتص. احلناب): س, م(ويف . ١٦٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٦(
 .٤/٢١٠ُّسري أعالم النبالء  )٧(
ّتفسري الطربي  )٨( َّ١/٤٠. 

 ]ُسامع قتادة منه[
 
 
 
 
 
 
 

 ]ثقته[



٢٠٥  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل, مل يقل : ُيقول )١(]َّإنام[ليس كام يقرأ, و : ٌ
َّأظن صاحبك سمع أنه : ُفذكرت ذلك إلبراهيم, فقال. َّأما أنا فأقرأ كذا وكذا ُّ

 .ِّفر به كلهمن كفر بحرف منه, فقد ك
َّأخربنا أبو املظفر القشريي, وأبو املعايل حممد ّْ َ ُ َّ َ  .ّنا أبو بكر البيهقي: ّ إسامعيل الفاريس, قالبن ُ

ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ َّ البقال, بن َّ َ 
ْ برشان, أنا عثامنبن أنا أبو احلسني: قاال َّ السامك, حدثنبن  أمحدبن ِ َّ ق,  إسحابن ا حنبلَّ

َني أبو عبد اهللا, نا أبو قطنَّحدث َ, نا أبو خلدة, عن أيب العالية, قال)٢(َ َ ْ َ: 
َّحتى  )٣(َ بالبرصة, فلم نرضِّكنَّا نسمع الرواية عن أصحاب رسول اهللا 

 .ركبنا إىل املدينة, فسمعناها من أفواههم
ّ أمحد املتوكيل, أنا بن َّأخربنا أبو السعادات أمحد ِّ  .)٤(أبو بكر اخلطيبُ

َّ السمرقندي, أنا حممدبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ   هبة اهللا,بن َّّ
 سفيان, نا عبد بن  جعفر, نا يعقوببن  الفضل, أنا عبد اهللابن أخربنا أبو احلسن: قاال

َ إبراهيم, عن أيب قطن, عن أيب خلدة, عن أيب العالية, قالبن َّالرمحن ْ َ َ َ: 
ِّكنَّا نسمع بالرواية  باملدينة بالبرصة, فام نرىض  عن أصحاب رسول اهللا ُ

 .َّحتى أتيناهم, فسمعنا منهم
 بن ّ عيل, وأبو بكر أمحدبن , وأبو املحاسن أسعد)٥( إسامعيلبن َّأخربنا أبو الفضل حممد

ّأبنا أبو احلسن الداودي:  عيسى, قالوابن َّ, وأبو الوقت عبد األول)٦(حييى د  أمحبن , أنا عبد اهللا)٧(َّ
                                                 

ّزيادة من تفسري الطربي )١( َّ. 
ُ اهليثم, وسيذكر يف األصول بعد كذلكبن َّكذا الصواب, وهو عمرو )٢( : وانظر ترمجته يف. ُ

 .حتريف. أبو قطر: ويف األصول. ٣٦٤/َّتقريب التهذيب
ُقع مثل هذا بعد, فيكون القول فيه كام هناوسي. تصحيف. يرىض: يف األصول )٣( ُ ُ ُ. 
 .٤٤٢−١/٤٤١َّاملعرفة والتاريخ : وانظر كذلك. ٤٤٢/ِّالكفاية يف علم الرواية )٤(
َّيف األصول تكرار هلذا االسم مرتني )٥( ٌ. 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٦( أبو : ويف األصول. ٣١/١٥٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف.  حييىبن أمحد بن بكر
−٥/٢٨٧َّشذرات الذهب : , وكذا ترمجته يف٣١/١٧٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب )٧(

ّالدارقطني): س, م(ويف . ٢٨٨ َْ ُ  .حتريف. ّالداروردي): د م(ويف . ّالدارودي): د(ويف . َّ

وقفه من قراءة م[
 ]غريه

 

 ]ب/٣٤٧[
 
 
 

ِّسامعه الرواية من [
أصحاب رسول اهللا 

يف املدينة [ 



٢٠٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّالرسخيس, أنا عيسى َْ ّ هبرام الدارمي, نا بن َّ عبد الرمحنبن َّ العباس, أنا عبد اهللابن  عمربن َّ ْ ََّ
َ زرارة, نا أبو قطن عمروبن عمرو َ َ اهليثم, عن أيب خلدة, عن أيب العالية, قالبن ُ َ ْ َ)١(: 

ِّكنَّا نسمع بالرواية بالبرصة عن أصحاب رسول اهللا  ُنرض حتىم, فل َّ َ 
 .كبنا إىل املدينة, فسمعنا من أفواههمر

َّ األكفاين, أنا عبد العزيز الكتاين, أنا أبو حممدبن َّأخربنا أبو حممد ّ َّّ  بن  أيب نرص, أنا أبو امليمونبن َ
ْراشد, نا أبو زرعة َ الصباح, نا أبو قطن, عن أيب خلدة, عن أيب العالية, قالبن , نا احلسن)٢(ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ: 

َّ, فام رضينا حتى ِّلرواية بالبرصة عن أصحاب رسول اهللا ُكنَّا نسمع ا
 .رحلنا إليهم, فسمعناها من أفواههم

 )٣(]بن [ ّ عيلبن سننا أبو أمحد, نا احلربأخربنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أخ
َّخملد, نا حممد َ ْ ْ محيد, نا سليامنبن َ َ ّ يزيد أبو أيوب البرصي, عن أبن ُ َيب خلدة, عن أيب العالية, ُّ ْ  :قالَ

َّ حتى ْ بالبرصة, فلم نصربِّكنَّا نسمع الرواية عن أصحاب رسول اهللا 
 .ركبنا إىل املدينة, فسمعناها من أفواههم

ُّ أيوب بن  نا عبد اهللا يزيد,بن  إبراهيمبن  إسحاقبن , نا يعقوب)٤(َّوحدثنا أبو أمحد: قال
ِّاملخر َ َّيامن, نا أبو جعفر الرازي, عن الربيع سلبن ّمي, نا إسحاقُ  : أنس, عن أيب العالية, قالبن َّّ

ُإن كنت ألسمع بالرجل يذكر بالعلم َُّ ُ ُ َّ, فآتيه, وال أسأله عن يشء حتى )٥(ْ
ُ صالته, فإن كان حيسن, وإال قلت إىلَأنظر َّ ُ ُ ًإن كنت هبذا جاهال: ْ َ, فأنت بغريه َْ

 . يشءُأجهل وأجهل, فأذهب, وال أسأله عن
ّأخربنا أبو السعادات املتوكيل ِّ ُ  بن  موسىبن َّ, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا أبو سعيد حممد)٦(َّ

ّ شاذان الصرييفبن الفضل ْ  . ْيسابوربن َّ

                                                 
)١(  ٧/١١٣َّالطبقات الكرب. 
 .٦١٢ و١/٤٠٢ُتاريخ أيب زرعة  )٢(
 .; وفيه اخلرب٣/١٦٢ِّادة من الكامل يف ضعفاء الرجال زي )٣(
 .١٦٣ −٣/١٦٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٤(
 .حتريف. العلم: ويف األصول. الكامل )٥(
 .حتريف. ِّاملتويل): م (,ويف). د م( سقط من »َّأبو السعادات«: قوله )٦(

َّال يسأل الرجل [ ُ
ًشيئا من العلم قبل 

 ]إىل صالتهأن ينظر 



٢٠٧  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 عبد اهللا احلافظ, وأبو ]أبو[ّ إسامعيل, أنا أبو بكر البيهقي, أنا بن َّوأخربنا أبو املعايل حممد
  أيب عمرو,بن سعيد

َّبو العباس حممدنا أ: قاال  زاد − إسحاق بن َّ حممد]نا[ −ّاألصم :  زاد اخلطيب− يعقوب بن َّ
ّالصغاين : اخلطيب َّ أنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع − )١(ُقراد:  زاد اخلطيب−نا أبو نوح  −َّ زاد  −َّّ
 :)٢( عن أيب العالية, قال−ابن أنس : اخلطيب

َكنت أرحل إىل الرجل مسرية َّ ُ ُ ألسمع منه, فأول ما أفتقد منه صالته, َّ أيام;ُ َّ َُ ُ
ْفإن أجده يقيمها, أقمت وسمعت منه, وإن أجده يضيعها, رجعت ومل أسمع  ُ ِّ ُ ُ ُ ُُ ُ ُْ ْْ ُْ

 .َّهو لغري الصالة أضيع: ُمنه, وقلت
ّأخربنا أبو الفضل الفضييل ْ َ  حييى, وأبو بن ّ عيل, وأبو بكر أمحدبن , وأبو املحاسن أسعد)٣(ُ

ّأنا أبو احلسن الداودي, أنا عبد اهللا:  عيسى, قالوابن لَّاألو الوقت عبد  عمر, بن  أمحد, أنا عيسىبن َّ
َّ هبرام, أنا حممدبن َّ عبد الرمحنبن أنا عبد اهللا ْ َّ العوام, عن عوف, عن أيب بن َّ عيسى, نا عبادبن َ
 :)٤(العالية, قال

َّسألت ابن عباس عن يشء, فقال ًريد أن تكون مفتياُيا أبا العالية, أت: ُ ُ َ ُ? !
  .َصدق أبو العالية: فقال. ُال, ولكن ال آمن أن تذهبوا ونبقى: ُفقلت

ًأخربنا أبو القاسم النسيب, وأبو الوحش املقرئ قراءة, قال ُ َأنا رشأ: َّ ِ نظيف, أنا أبو مسلم بن َ ْ ُ َ
َّالكاتب, أنا أبو بكر األنباري, حدثني أيب, أنا  َاين, أنا أبو نعيم, عن أيب خلدة, َّمنصور الصاغ )٥(]أبو[ّ َ ُْ َ ّ

                                                 
ُّوكله تصحيف ). س, م(مرار كام يف أو : و). د, د م(بدار كام يف .. .نا أبو روح: يف األصول )١(

ّوالصواب ما أثبت بالنقل عن الكامل البن عدي . وحتريف ََّّ أخربنا عبد : ; وفيه١/٥٤ُّ
ّ غزوان, أخربنا أبو جعفر الرازيبن َّالرمحن ُوعبد الرمحن يكنى أبا نوح, ويعرف . اخلرب.. .َّ ُ َّ
 .٢٩٠/َّتقريب التهذيب: فانظر ترمجته يف. ُبقراد

 .٤/٢٠٩ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٥٤ِّكامل يف ضعفاء الرجال ال )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ ّأبو الفضل عيل ): س, م(ويف . ٧٥٤ و٢/٦٣١َّ

 .حتريف. ّأبو الفضل الفضيل): د, د م(ويف . ّالفضيل
َّبغية الطلب  )٤( ُ٨/٣٦٨٠. 
ُزيادة يقتضيها النص باحلمل عىل سند مم )٥( ّ : ترمجة( ١٩/٥٤٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. اثلَّ

 .) صفوانبن خالد

 ]َّسؤاله ابن عباس[



٢٠٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :عن أيب العالية, قال
َكان ابن عباس يعلمنا اللحن  ُ َّ َُّ ْ ألن به جيتنَب اللح− يعني اإلعراب −ِّ َُّ َ ْ ُ  .ُنَّ

َّقرئ عىل أيب حممد ا: َّ البنا, قاالبن  يوسف, وأبو نرصبن البأنبأنا أبو ط ّجلوهري, عن أيب ُ
َ حيويهبن عمر ُّ ْ خليف بن , أنا حييى)١( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن  معروف, ثنا احلسنيبن د, أنا أمحَ َ ُ
َابن عقبة  )٢( يعني− ْ َ نا أبو خلدة, عن أيب العالية, قال−ُ ْ َ: 

َّدخلت عىل ابن عباس  ُ فناولني يده حتى استويت − وهو أمري البرصة −ُ َّ
ٌمعه عىل الرسير, فقال رجل من ًإنه موىل: ي متيمبن َّ ٌوعيل قميص ورداء :  قال.َّ ٌ َّ

ًوعاممة بخمسة عرش درمها َ ََ َ َ َ ٌ ُكيف كنت تصنع: ُقلت له: قال. ِ ُ كنت أشرتي : قال?َ
ًكرباسة َ َْ ِرازية باثني عرش درمها, فأجعل منها قميصا وعاممة, وكان جيزئني  )٣(ِ ْ ُ َ ًَ ًِ ً َُّ ً َ

ُأزرار بثالثة دراهم, ألبسه حتت القميص, غري أين كنت أستج َِّ َ ُ ِ ُيز الرداء, يبلغ ٌ َ ِّ ُ
 .َّالعرشين والثالثني

ّ إسامعيل الفاريس, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, نا بن َّأخربنا أبو املعايل حممد ّ
َّ نصري اخلواص, نا حممدبن َّ حممدبن جعفر َّْ َ َ  ّ عمرو احلنفي, نابن , نا العالء)٤( سليامنبن  عبد اهللابن ُ

َ عن أيب خلدة, عن أيب العالية, قالابن أيب زائدة, ْ َ)٥(: 
َّكنت آيت ابن عباس, فريفعني عىل الرسي َّ َ َّر, وقريش أسفل من الرسير, ُ َ ٌ

ُفتعاير َّيرفع هذا العبد عىل الرسير: )٦(ٌين قريش, وتقولُ َّففطن هبم ابن عباس, ! ?ُ ُ
ُإن هذا العلم يزيد الرشيف رشفا, وجيلس اململوك عىل : فقال ِ ُ ًَّ  .َّاألرسةَُّ

                                                 
)١(  ٧/١١٤َّالطبقات الكرب. 
َّوالصواب ما . تصحيف.  حليفبن حييى: ُويف األصول بعد). د م(يعني سقط من : قوله )٢(

َّأثبت بالنقل عن الطبقات َّ  .٥/١١٤ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف. ُّ
ُالكرباسة )٣( ْ  .لقميص من القطنا: ِ
َّبعد نصري اخلواص) م(يف  )٤( َ َْ َّنا حممد اخلواص: ُ  عبد بن َّنا حممد): د م(ويف . زيادة ال معنى هلا. َّ

 .٤١١−٦٢/٤١٠تاريخ ابن عساكر : وال غلط; فانظر ترمجته يف.  سليامنبن َّ حممدبن اهللا
 .٤/٢٠٨ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢١٧هتذيب الكامل  )٥(
 .٩/٢١٧هتذيب الكامل :  وانظر اخلرب يف.حتريف. وقال: ُويف األصول بعد. فتغامزت يب): س, دم(يف  )٦(

ِّابن عباس يعل[ ُ م َّ
 ]َّاللحن

 
 ]أ/٣٤٨[

 
ُابن عباس يكرم [ ِ ُ َّ

 ]أبا العالية



٢٠٩  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َأخربنا أبو القاسم, أنا رشأ َّ إسامعيل الرضاببن َ نظيف, نا احلسنبن َ  مروان بن , نا أمحد)١(َّ
َّاملالكي, نا عبد الرمحن َّ خراش, نا حممدبن ّ ّ احلارث املروزي, نا العالءبن ِ َ ْ ّ عمرو احلنفي, نا بن )٢(َ

َابن أيب زائدة, عن أيب خلدة, عن أيب العالية, قال ْ َ)٣(: 
ُكنت آيت ابن عباس, وقريش حوله, فيأخذ ٌ َّ َ  ُبيدي, فيجلسني معه عىل )٤(ُ

ٌالرسير, فتغامزت قريش ُ ْ ُهكذا العلم, يزيد : َّ, ففطن هبم ابن عباس, فقالَّ ُ
َّالرشيف رشفا, وجيلس اململوك عىل األرسة ُ ُ َّ أنشد حممدَّمث: قال. ًَّ ارث يف  احلبن َ

 ]َّمن الطويل[ :ْإثره
ِقومــــه يف ْيكــــن مل ْوإن ًعاملــا َكــان مــن ِالنَّــاس َرفيــع ُرأيــت ِبحــــس ِ ِيبَ ْ 

ــاش ًأرضــا َّحــل إذا ــا َع ــه فيه ــــا بعلم ــــامل وم ــــدة يف  ٌع ــــب ٍبل  ِبغري
ْ خريون, أنا أبو القاسمبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل ْ برشان, أنا أبو بن َ ِ

َّ الصواف, نا أبو جعفر حممدبن ّعيل َّ  :)٥(ُ نا جرير, عن مغرية, قال, عثامن, نا أيبنب َّ
ّ أهل البرصة علام بإبراهيم النَّخعي أبو العاليةَكان أشبه ًَ. 

َّ القزةبن  إبراهيم]بن[ُقرأت عىل أيب الفضل عبد الواحد  َّ حممد بن ّ, عن أيب احلسن عيل)٦(ُ
َ احلسن القطان, أنا دعلجبن َّاخلطيب, أنا حممد ْ َ َّ َّ عيل األبار, نا احلسنبن  أمحد أمحد, أنابن َ  −ّ عيل بن ّ

َّيعني احللواين  ْ َ احلباب, نا خالدبن  نا زيد−َ  : دينار, قالبن ُ
َّما كتبت إال: أعطني كتابك, قال: ُقلت أليب العالية َ باب الصالة وباب ُ َّ َ

 .اجلنَّة
                                                 

 .حتريف. َّالصواب): د(ويف ). س, م, دم( )١(
 .حتريف. الغالم): د, د م(ويف ). س, م( )٢(
َّبغية الطلب : ِّاخلرب مع الشعر يف )٣( ًوانظر الشعر خاصة دون نسبة يف. ٣٦٨٣ −٨/٣٦٨٢ُ َّ عيون : ِّ

ْ, ونفح الطيب ٢/٢٢٣, والعقد الفريد ٢/٥١٨األخبار  ِّ وثمة اختالف يف الرواية, .٢/٣٥٥ِّ ٌَّ َ
 .فانظره

 .حتريف. فأخذ): د(ويف ). س, م, دم( )٤(
 .٤/٢٠٩ُّسري أعالم النبالء  )٥(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٦( َّ  وما بني. تصحيف. َّالعرة: ويف األصول. ٢/٦٤٥َّ

 .ُقوسني مستدرك من املعجم

شبهه بإبراهيم [
ّالنخعي َ َّ[ 

 
 
 

َّكتب بايب الصالة [
 ]َّواجلنة



٢١٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو بن ُ ّْ َ ًعبد اهللا احلافظ إجازة, أنا أبو بكر ُ
َّ املؤمل, نا الفضلبن َّحممد َ ّ حممد الشعراين, نا أمحدبن ُ ْ َّ ّ بكري اجلزري, وأبو بن  حنبل, نا مسكنيبن َّ َُ َ ْ َ

َّنا شعبة, عن خالد احلذاء, عن أيب العالية, قال: داود قاال َ ُ: 
َإذا حدث عن رسول اهللا  ِّ ُفازدهر ْ ِ. 

ْهر; يعني احتفظ بهازد: قال الفضل ْ ِ. 
َ مسعدة, أنا محزةبن  أمحد, أنا إسامعيلبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ ْ  يوسف, أنا أبو بن َ

ُّ عدي, ثنا أبو عروبة, نا عبد القدوسبن أمحد ُ َ َّ ِّ حممد, نا عمي صالحبن ِ ِّ عبد الكبري, حدثني عمي بن َّ َّ
َشعيب, عن قتادة, قال )١(بن أبو بكر ْ ََ َ ُ: 
ْت لشعيبُقل َ ُ ْ احلبحاببن ُ َنزل عليك أبو العالية الرياحي, فأقللت : َ ْ َ ْ ُّ  عليهِّ

ٌالسامع من الرجال أرزاق: احلديث, فقال ِّ َُّ. 
َّ جبلة, أنا أبو العباس بن  عبد اهللا, أنا أبو حامدبن أمحد, أنا أمحد[ بن ّأنبأنا أبو عيل احلسن َ ََ

َّالرساج, أن َّعبيدة احلداد, عن سعيد )٢(]ا أبوّ أنس العسكري, أنبن ّا عيلَّ قال : َّ زيد أخي محاد, قالبن ُ
ِمهاج  :ٌر أبو خالد موىل ثقيفُ

ُكان أبو العالية جارا يل, وكان يقول يل َلني, واكتب منِّي قبل أن تلتمسَس: ً ْ ْ 
ُالعلم عند غريي, فال جتده ُ َ. 

ّأخربنا أبو املعايل الفاريس, أبنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو  .ّ سعد املالينيّ
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ   يوسف, بن َ

ّ عديبن أخربنا أبو أمحد: قاال ِ ّ عبد اهللا أبو القاسم املقرئ, ثنا عيلبن احلافظ, نا موسى )٣(َ  بن ُ
ْاجلعد  َّ السباكبن  ثنا يزداد−ّاملدائني  إسحاق بن ونا أبو أمحد, نا عبد اهللا:  زاد محزة, قال−َ : , قاال)٤(َّ

                                                 
ِّكذا الصواب بالنقل عن الكامل يف ضعفاء الرجال  )١( ُ َّ ًوانظر زيادة يف . ; وفيه اخلرب٣/١٦٢َّ

 .حتريف. عن: ويف األصول. ٢٣٧−٣١/٢٣٦تاريخ ابن عساكر : َّالتوثيق
ّزيادة يقتضيها النص من )٢( َّ, وبغية الطلب ٢/٢٢١احللية : َّ وانظر . ; وفيهام اخلرب٨/٣٦٨٢ُ

ّاملحدث الفاصل للرامهرمزي: كذلك ُ َُ ْ َ َّ ِّ َّثنا املهاجر أن أبا خالد موىل ثقيف : ; وفيه٣٦٠/ُ ُ
َوهو ما أثبت− زيدبن سعيد: ُ وفيهم بعد....:قال ِ ْ  .ال يزيد كام يف األصول−ُ

 .٣/١٦٣ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٣(
َّ السبال أو السباكبن ابن داود): د م (ويف.  اليساربن داود): د(ويف . , والكامل)س, م( )٤( َّ  .حتريف. ّ

ِّإذا حدث عن [ ُ
 ] ...رسول اهللا 
 
 
 
 

ِّالسامع من الرجال [ َّ
 ]أرزاق

خربه مع جاره [
ِمهاجر َ ُ[ 



٢١١  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّأنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع  : أنس, عن أيب العالية, قالبن َّّ
ً آدم, علم جمانا كام علمت جمانابن يا ًَّ ُ ََّ ْ ْ َِّ ِّ. 

 .ّ احلسني البيهقيبن  طاهر, أنا أبو بكر أمحدبن أخربنا أبو القاسم زاهر
ّلسمرقندي, أنا أبو الفضل ابن وأخربنا أبو القاسم ْ َ  َّ البقال, بن َّ

ْ برشان, أنا أبو عمروبن أنا أبو احلسني: قاال َّ السامك, نا حنبلبن ِ ِ إسحاق, نا مسلمبن َّ ْ  بن )١(ُ
َإبراهيم, نا قطن ّ كعب القطعي, قالبن َ َ ُ: 

ُا أدري أي النِّعمتني عيل أفضل م:كان أبو العالية يقول َّ ْ نعمة أن هداين ا?ُّ هللاُ ُ
َّ عز وجل − َ لإلسالم, ونعمة أن مل جيعلني حروريا−َّ ْ ْ ُ. 

ُفقد أنعم اهللاُ عيل نعمتني, ال أدري أيتهام أفضل: زاد أمحد يف حديثه َّ ْ أن ?َّ
ْ اهللا لإلسالم, ثم مل جيعلني هداين  .)٢(َحرورياَّ

بن [ّأنا أبو احلسن عيل  أمحد, أنا أبو بكر اخلطيب, بن  عبد اهللابن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا
ّ بكران الفوي البرصي, أنا أبو عيل احلسنبن َّ حممدبن )٣(]أمحد ّ ّ ِّ َُ ّ عثامن الفسوي, نا بن َّ حممدبن )٤(ْ َ َ

َّ املثنى, نا شجاع]بن[َّ, نا حممد )٥( سفيانبن يعقوب َّ حسان, عن بن  الوليد, عن هشامبن ُ
ّت سريين, عن أيب العالية الرياحي,بن حفصة  : قالِّ

ُنعمتان عظيمتان اعتدلتا, ال أدري أيتهام أفضل ُ ِّ إذ أنقذين من الرشك, أو ?َّ ْ
َإذ عافاين أن أكون من أهل البدع ِ َ ْ. 

َّأخربنا أبو القاسم الشحامي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا أبو العباس  َّّ ّ َّ
َّ الوليد, نا أبو جعفر الرازي, عن الربيعبن ف إسحاق, نا خلبن َّ يعقوب, نا حممدبن َّحممد  أنس, بن َّّ

 :العالية, قال )٦(عن أيب
                                                 

)١(  َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات الكرب َّ : ُوانظر ترمجة مسلم يف. ; وفيها اخلرب٧/١١٤َّ
 .حتريف. مسكر: ويف األصول. ٤٦١/َّتقريب التهذيب

 .كلمة غري واضحة) س, م(ويف . َحروريا: بـ) د(َّأخلت  )٢(
ُّها النص من اللباب زيادة يقتضي )٣( ّ َّ٢/٤٤٧. 
َّكذا الصواب بالنقل عن املصدر السابق, و )٤( َّ  بن ّأنا أبو موسى عيل): د(ويف ). س, م, دم(َّ

 .حتريف. احلسن
َّمل أجد اخلرب يف املعرفة والتاريخ )٥( ِ. 
ّتفسري القرطبي : ُوانظر اخلرب بعد يف). م(أيب سقط من : قوله )٦( ُ١٥/٢٩٢. 

 ]ب/٣٤٨[

َّدعوته للتعليم [
 ]ّباملجان

َومن نعم اهللا عىل [ ِ
 ]أيب العالية



٢١٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 n o p q r s }!: ُا عىل الذين جيادلوين يف القرآنَّآيتان ما أشدمه

t u z ]٤: غافر[، { Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ z ]١٧٦: البقرة[. 
ّت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب بكر اخلطيب, أنا أبو قرأ ُّ ََّ َّبكر الربقاين, أنا حممدُ ْ  عبد بن َّ

َ مخريويهبن اهللا ْ ِ َّ عامر, حدثنا عبد الرمحنبن  عبد اهللابن َّ إدريس, نا حممدبن , نا احلسني)١(َ ّ مهدي, بن ََّّ ْ َ
ْعن شعيب َ ْ احلبحاب, بن ُ  :]قال[َ

 . أن يشرتيه منِّيأبا العالية يف ثوب, فأبى )٢(ُحابيت
 .ّاهر, أنا أبو بكر البيهقي طبن أخربنا أبو القاسم زاهر

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, بن َّ َّ 
 يعني ابن −َّ, حدثنا سليامن )٣( جعفر, نا يعقوببن  الفضل, أنا عبد اهللابن أنا أبو احلسني: قاال

ْ نا محاد, عن شعيب−ب ْرَح َ ُ ْ احلبحاب, قالبن َّ َ: 
ُأول ما جر بيني وبني ً أيب العالية أنه جاء إىل السوق, فطلب ثوبا بضاعة َّ ً ُّ َ َّ

َّ, فأخرجت له ثوبا صاحلا, وأخذت الدراهم, قال)٤(كانت عنده, فأتاين ُ ًُ فذهب, : ً
َّرد علينا درامهنا : فجاء, فقال: ٌهذا خري من درامهك, قال: ُفأراه, فقالوا  بارك −ُ

َّ فرددت عليه الدراهم, وأخذت الث−اهللا فيك  ُ  .وبَُّ
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ  الفضل, نا عبد بن َّ

 :ُ زيد, عن شعيب, قالبن َّوقال محاد: , نا سليامن, قال)٥( جعفر, نا يعقوببن اهللا
َّال تتكلفوا لنا, أطعمونا من طعام : العالية جييئنا يف البيت, فيقولكان أبو 

 .تالبي

                                                 
 عىل سند حتريف, صوابه ما أثبت باحلمل. خريويه: ُويف األصول بعد). م(هللا سقط من ا: قوله )١(

 .٣١/٣٧٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. ُمماثل
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )٢( . واىل جانبنا: ويف األصول. ; وفيه اخلرب٨/٣٢٩َّ

ُساحمته, وساهلته: وحابيته يف البيع. حتريف ُُ ُ. 
 .٣٣٠−٨/٣٢٩خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٢٤−٣/٢٣َّملعرفة والتاريخ ا )٣(
 .حتريف. فأتاين به: يف األصول )٤(
 .٣/٢٤َّاملعرفة والتاريخ  )٥(

آيتان شديدتان عىل [
ُالذين جيادلون يف 

 ]القرآن

َشعيب حيايب أبا [ ُ ْ َ ُ
 ]العالية

]تواضعه[



٢١٣  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ قبيسبن أخربنا أبو احلسن َ  بن  أمحدبن ِّ أيب احلديد, أنا جدي, أنا عبد اهللابن , أنا أبو احلسن)١(ُ
ْزبر, نا إسامعيل َّأنا األصمعي, عن محاد: ّ عيل, قالبن  إسحاق, نا نرصبن َ َ سلمةبن ّ  :, قال)٢(ََ

ًأراد أبو العالية سفرا, فسمع رجال َ ُيا متوكل: ُ يقولً ِّ َ  .َفأقام. ُ
ّ سعدان املقارييض, أنا أبو بن َّ سعيد, أنا حممدبن  طاهربن َّأنبأنا أبو القاسم عبد الرمحن َ َ ْ َ

ُّ بكران الصويف, أنا أبو احلسن عيل الديلمي, قالبن ّاحلسن عيل ّْ ُّ ََّ ٌّ ُسمعته: ْ  بن  يعني أبا عبد اهللا− )٣(ُ
ّ حيكي عن أيب العالية الرياحي, قال−َخفيف  ِّ)٤(: 

ُرجله األكلة, فقالواوقع يف  َ ِ ُحتتاج تقطع, فأبى: َ َُ ُ َعليهم, فارتفع إىل ساقه,  )٥(ُ
َإن مل تقطعه, ارتفع إىل فخذك, ومت, فتكون قاتل نفسك, فقال: فقيل له ُ َ َّْ ُ ِ ِ َ ُ ْإن : ْ

َّ وال بد −كان  ُ فأحرضوا يل قارئا, فإذا رأيتموين قد امحر لوين, وحددت −ُ َّ َّ ً
َّم, فأحرض له قارئ, فقرأ, فحدد برصه, وامحر لونه, برصي, فافعلوا ما بدا لك َّ ٌ َ ُ

َّ فلام أفاق, − وهو عىل حالته − )٦(فقاموا, فوضعوا عىل رجله املنشار, فقطعوها
ِْهل أمل: سألوه َّشغلني برد حمبة اهللا عن حرارة سكينه, ثم أخذ :  فقال?َت بهَ ِّ َّ ُ

ًهبا منذ أربعني سنة يف يشء  )٧(َهل مشيت: ْإن سألني اهللا يوم القيامة: رجله, فقال
ُمل أرضه   .ٌال, وأنا صادق: ُ فقلت?َ

ّوأخربنا أبو القاسم العلوي, أنا أبو احلسن املقرئ, أنا أبو حممد املرصي, أنا أبو بكر  َّّ ُ
ّالدينوري, نا احلارث َ َ ْ أيب أسامة, نا روحبن ِّ َ  أيب بن  أيب عبد اهللا, عن جعفربن ُ عبادة, عن هشامبن ُ

 :)٨(ون, عن أيب العالية, قالميم
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( : ويف األصول. ٣٣/٢٦٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .حتريف. قيس

َّكذا الصواب; فحامد )٢( َ سلبن َّ ّمة من شيوخ األصمعيَ َّعن محاد, ): د(ويف ). ٢/١١٢ُبغية الوعاة . (َ
َعن سلمة َعن محاد, عن أيب سلمة: )م(ويف . ََ ََ َعن محاد, عن ابن سلمة): س, د م(ويف . َّ ََ  .حتريف. َّ

 .حتريف. وسمعته قال): د(ويف ). س, م, دم( )٣(
 .٨/٣٣٠خمترص ابن منظور  )٤(
 .حتريف. فيأيت أو فيأبى: ويف األصول. املخترص )٥(
 .فقطعوه: يف األصول )٦(
 .حتريف. مسست: ويف األصول. املخترص )٧(
 .١٠/٢٧٤َّ, وكنز العامل ٨/٣٣٠خمترص ابن منظور  )٨(

 ]سفره[
 
 
 

ُتقطع رجله[ ُ 
َباألكلة ِ َ[ 



٢١٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُسيأيت عىل النَّاس زمان خترب صدورهم من القرآن, وتبىل كام تبىل ثياهبم,  َ ٌ
ًال جيدون له حالوة وال لذاذة ً ُإن قرصوا عام أمروا به, قالوا. َ َّ َّ ٌإن اهللا غفور : ْ َّ

ُإن عملوا ما هنوا عنه, قالواٌرحيم, و ُ: { r s t u  v w x   y z {  | z 
ْأمرهم كله طمع, ليس معه خوف, لبسوا جلود الضأن عىل قلوب . ]٤٨: لنساءا[ َّ َ ٌ ٌُ ُّ ْ ُُ

ِالذئاب, أفضلهم يف أنفسهم املداه ُ ُ  .ُنِّ
ً البنا إجازة, قاالبن أبو نرصو, )١( يوسفبن أخربنا أبو طالب ّقرئ عىل أيب حممد اجلوهري, : َّ َّ ُ

َ حيويهبن )٢(عن أيب عمر ُّ  بن , نا حييى)٣( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن ني, نا احلس معروفبن , أنا أمحدَ
َخليف, نا أبو خلدة, قال َ ْ ََ  :قال أبو العالية: ُْ

ُ كان زمن عيل ومعاوية َّامـل ٌّ وإين لشاب −ٍّ َّ القتال أحب إيل من الطعام −ِّ َّ ُّ ُ
ُالطيب, فتجهزت بجهاز حسن حتى أتيتهم, فإذا صفان ما ير طرفامها َ َّ َِّّ ََّّ ٍ , إذا )٤(ُ

َّكرب هؤالء, كرب هؤالء, وإذا هلك هؤالء, هلك هؤالء ُفراجعت نفيس, : قال. َّ
ًأي الفريقني أنزله كافرا: ُفقلت ُ ُُّ ِ ْ  من أكرهني َ أو?ُ أنزله مؤمنًاُّ وأي الفريقني?)٥(ُ

ُ فام أمسيت حتى رجعت, وتركتهم?عىل هذا َُّ. 
َّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن حممد ّ عيل السريايف, أنا أمحدبن ّ ِّ  إسحاق, أنا بن ّ

ْ عمران, نا موسىبن أمحد َ, نا أبو داود وغريه, عن أيب خلدة, عن )٦(َّ خياطبن َّ زكريا, نا خليفةبن ِ َ ْ َ
 :أيب العالية, قال

َّ كان زمن عيل ومعاوية, أتيتهم, فإذا صفان ال ير طرفامها, إذا كرب َّامـل ُُ َّ ٍّ
ُأي الفريقني تراه : ُفقلت. ء, وإذا هلك هؤالء, هلك هؤالءَّهؤالء, كرب هؤال ُُّ

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( : ويف األصول. ٣٣/٥٥١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف. يونس
 .حتريف. عمرو: يف األصول )٢(
)٣(  ٢١٠−٤/٢٠٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٧/١١٤َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. طرافهام): د, س, م(ويف ). د م( )٤(
 .حتريف. ًفاقرا): د(ويف ). س, م, دم( )٥(
 .مل نجد اخلرب يف تارخيه وال طبقاته )٦(

موقفه من وقعة [
ْصفني ِّ ِ[ 

]أ/٣٤٩[

ُأناس خترب [ َ ُ
صدورهم من 

 ]القرآن



٢١٥  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ أي الفريقني تراه مؤمنًا]و[ ?ًكافرا ُ فلم أمس حتى رجعت?ُُّ َّ ِ ُ. 
َأنبأنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم ُ َّ َّ جبلة, نا حممدبن , نا أبو حامد)١(ّ َ َ َّ إسحاق, نا سواربن َ  بن َ

ّعبد اهللا العنربي ََ َ داود الطياليس, نا أبو خلدة, عن أيب العالية, قال, نا أبو)٢(ْ ْ َ ّ َّ: 
ً كان قتال عيل ومعاوية, كنت رجالَّامـل ُ ُ شابا, فهيأت سالحي, ولبست ّ ُ َّ
ُ, فأتيت القوم, فإذا صفان ال ير طرفاه, فتلوت)٣(درعي ُُ ُ  c } :هذه اآلية )٤(َّ

d e f g h z ]ُفرجعت, وتركتهم: قال .]٩٣: النساء. 
ّ السمرقندي, وأبو عبد اهللا حييىبن نا أبو القاسمأخرب ْ َ ْ َ َّأنا أبو حممد :  أمحد, قاالبن  احلسنبن َّ

َّالصرييف, أنا حممد ّ ْ ّ أمحد الكتاين, أنا أبو القاسم عبد اهللابن  إبراهيمبن َّ َّ َ حممد, نا أبو خيثمةبن َ ْ َ , نا )٥(َّ
َعبد الرمحن, نا أبو خلدة, قال ْ َ  :لية يقولُسمعت أبا العا: َّ

ُما نشطوا:  قال?محلوا )٦(]معنى ما[ما : ُقلت: ِّحدثوا القوم ما محلوا, قال ِ َ. 
َونا أبو خيثمة: قال ْ  :, عن جرير, عن ليث, قال)٧(َ

 .ُكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة, قام
ْ خريون, أنا عبد امللكبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل َّ حممد, أنا أبو بن َ

َّ الصواف, نا حممدبن ّعيل َّ ِّ أيب شيبة, نا أيب, وعمي أبو بكر, قاالبن  عثامنبن َّ َ ْ ْ عيينة, بن نا سفيان: َ َ ُ
 :, عن عاصم, قال)٨(]ُعن نعيم[

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن احللية  )١(  .حتريف. نا إبراهيم: صولويف األ. ; وفيها اخلرب٢/٢١٩َّ
 عبد بن مسور: ويف األصول. ٢٠٠/َّتقريب التهذيب: َّوانظر ترمجة سوار يف. َّكذا الصواب )٢(

 .تصحيف وحتريف. اهللا العتيهي
 .سالحي: ويف األصول. َّكذا الراجح )٣(
 .حتريف. فيكون): س, م, د(ويف ). د م( )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن كتاب العلم أل )٥( : وانظر اخلرب كذلك يف. ; وفيه اخلرب٢٥/يب خيثمةَّ

 .حتريف. ُأبو جهينة): م(ويف . أبو جهنة): م(ويف األصول ما خال . ٨/٣٣١خمترص ابن منظور 
ّزيادة يقتضيها النص من خمترص ابن منظور )٦( تصحيف, صوابه . ما بسطوا: ُ ويف األصول بعد.َّ

َّما أثبت بالنقل عن كتاب العلم واملخت َ  .رصُ
 .»ٌإذا جلس إليه أربعة, قام«: ; وفيه١٣/كتاب العلم )٧(
ّزيادة يقتضيها النص من )٨( َاملصنف البن أيب شيبة : َّ ْ َ َّ ِالعلل : وانظر كذلك. ; وفيه اخلرب٦/٢١٣ُ

َّ, وبغية الطلب ٢/٤٤٧البن حنبل   .٤/٢١٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٨/٣٦٨٦ُ

ِّحدثوا القوم عند [
 ]نشاطهم

ُال حيدث أكثر من [ ِّ ُ
 ]أربعة



٢١٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .ُكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة, قام
ُ البنا فيام قرأت عليه, عن أيب البن أخربنا أبو غالب  خلف, أنا بن  عمربن فتح عبد امللكَّ

  شاهني,بن  أمحدبن عمر
ّ وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا أبو احلسني]ح[ ْ َّ الطيوري, أنا أبو الفتح الرزازبن َ َّ ّ أخربنا  ,)١(ُّ

َ خملدبن َّ شاهني, أنا حممدبن أبو حفص ْ  ,َّ حفص العطاربن َ
ّحلسني, أنا أبو احلسن العتيقي, أنا أبو عمرو عثامنً وأخربنا أبو عبد اهللا أيضا, أنا أبو ا]ح[ ْ  بن َِ

ّحممد املخرمي, نا إسامعيل ِّ ََّ َّ حممد الصفار, بن ُ َّ َّ 
ْ محيدبن َّ حممدبن  حاتم, نا عبد اهللابن َّ حممدبن َّأنا العباس: )٢(قاال َ  أيب األسود, أنا عبد بن ُ

ّ مهدي, عن نعيم التميمي, عن عبن َّالرمحن ََّ ُْ َ ّ  :)٣(اصم األحول, قالْ
ٌكان أبو العالية إذا اجتمع عليه أربعة, قام, وتركهم َ. 

َّ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو حممد عبد العزيزبن أخربنا أبو غالب َّّ  بن ّ عيلبن  احلسنبن َّ
َّأيب صابر الناقد, نا أبو حبيب العباس َ َ عيسى الربيت, نا ربن َّ حممدبن  أمحدبن َّ ّْ ْزينِ ْالسحت بن ِ , نا )٤(َّ

ْ عبد اهللا احلرضمي املقرئ, نا محاد, عن محيد أو غريه, قالبن  زيدبن  إسحاقبن يعقوب َ ُ َّ ُْ ّ َ: 
ُدفع أنس ُ مالك إىل أيب العالية تفاحة كانت يف يده, فجعل يقلبها, بن َ ُِّ َ ً َّ ُ

ُّتفاحة مستها كف, مستها كف رسول اهللا : ويقول ٌَّّ َّ ٌ َّ ُ . 
َّ أيب حممد السلمي, عن أيب بكر اخلطيب, أنا أبو بكر الربقاين, أنا حممدُقرأت عىل ْ َ ّ ُّ َّّ  عبد بن َ

ِ مخريويه, نا احلسنيبن اهللا ِْ َ َ ْ ْ عامر, ثنا وكيع, عن خالدبن  عبد اهللابن َّ إدريس, نا حممدبن َ َِ  دينار, بن َّ
 :قال أبو العالية: قال

ًما مسست ذكري منذ ستني سنة أو س َ ْ ْ َِّ ُ  .ًبعني سنة بيمينيِ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته  )١( س, (ويف . َّالبزاز): د, د م(ويف . ١٠/٤٣٢تاريخ بغداد : يفَّ
 .تصحيف وحتريف. َّالدار): م

 .قال): د, د م(ويف ). س, م( )٢(
َّالثقات البن حبان  )٣( ِ ِّ٥٣٧−٧/٥٣٦. 
َّومل أجد له ترمجة أو أدنى ذكر يف املصادر التي وقعت إيل, وإنام وقع إيل يف املعجم الكبري . كذا )٤( ََّّ

ّرباين َّللط ْزريق: ٥/٣٤٤َّ, ونصب الراية ١٩/١٤٢َ َ ْ السحتبن ُ ْفلعل رزين تصحيف زريق. َّ َْ َُ ِ َّ .
 .واهللا أعلم

خربه مع أنس بن [
 ]مالك

 
 
 

ُعفته[ ُ َّ[ 



٢١٧  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّالبنا, أبنا أبو احلسني حممد )١(ُأخربناه أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا ّ اآلبنويس, أنابن  أمحدبن َّ ُ َ 
ُ سمعون, أنا أمحدبن  أمحدبن َّ احلسني حممدأبو ْ ّ زبان الكندي, نا أمحدبن  سليامنبن َ َّ  أيب بن َ

ْ, نا وكيع, عن خالد)٢(َاحلواري ُسمعت أبا العالية يقول: قال دينار, بن َِ ُ)٣(: 
ُما مسست ذكري بيميني م ْ َنذ ستني سَِ ْ  .ًنةعني سًنة أو سبِّ

َّالباقال  احلسنبن  احلسن, وأبو الفضل أمحدبن أخربنا أبو الربكات, أنا أبو طاهر أمحد َّنيان, ِ
ّ برشان, أنا أبو عيلبن أنا أبو القاسم: قاال ْ َّ الصوافبن ِ  عثامن, نا أيب, نا جرير, عن نب َّ, نا حممدَّ

 :)٤(ُمغرية, قال
ْأول من أذن وراء هنر بلخ َُ ََّ َ َّ قطعوا النَّهر, تغفل النَّاس, فأذنَّامـأبو العالية; ل )٥(َّ َُّ َ. 

ّ حممد, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو احلسنيبن  إسامعيلبن َّأخربنا أبو املعايل حممد ْ برشان, بن َّ ِ
َّحممد الصفار, نا أمحد بن أخربنا إسامعيل َّ َ منصور, نا عبد الرزاق, أنا معمر, عن عاصم األحول, بن َّ َ َّْ َّ

 :)٦(ُسمعت أبا العالية يقول: قال
َّصياما وصالة ممن كان قبلكم, ولكن الكذب قد جر يف  )٧(ُأنتم أكثر َّ ً ً

 .ألسنتكم
 .ّسعد املالينيّ طاهر, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو بن أخربنا أبو القاسم زاهر

ّ السمرقندي, أنا أبو القاسمبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ َ مسعدة, بن َ َ ْ َ 
ُ احلسني العمي, نا عبيد اهللا بن  حييىبن َّ, نا حممد)٨(ّ عدي احلافظبن  أمحد]أبو[أنا : قاال ّ ِّ َ

َّالعبيس, نا محاد ّ ْ َ سلبن َ ْقال رفي: َمة, عن ثابت, قالَ َ  : أبو العاليةٌعُ
ٌإين ألرجو أن ال هيلك عبد بني نعمتني َ ٍنعمة حيمد اهللا عليها, وذنب : َّ ُ ٍ

 .اهللا منه ُيستغفر
                                                 

 .حتريف. ابن: ويف األصول. َّكذا الصواب )١(
 .حتريف.  ديناربن  خالدبن وكيع: ُ ويف األصول بعد.تصحيف. اجلوزاي): د(ويف ). س, م, دم( )٢(
)٣(  ٤/٢١٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٧/١١٤َّالطبقات الكرب. 
 .٨/٣٣١خمترص ابن منظور  )٤(
 .تصحيف. هلج): م(ويف . هنلج): د, د م, س(ويف . املخترص )٥(
 .٤/٢١٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/١٦٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٦(
 .تصحيف. أكرب: ويف األصول. ِّالكامل, والسري )٧(
 .٤/٢١٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٢١٩احللية : وزد عليه. ٣/١٦٣ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٨(

 ]ب/٣٤٩[

َّأول من أذن وراء [ َّ
ْهنر بلخ َ[ 

 
 
 

 ]َّرأيه يف أبناء أمته[
 
 
 
 
 

 ]ومن أقواله[



٢١٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ أمحد, أنا أبو نعيمبن ّأنبأنا أبو عيل احلسن َ َّ جبلة, نا حممدبن , نا أبو حامد)١(ُ َ َ  إسحاق بن َ
ّالثقفي, نا عيل ّ َ َ مسلم, نا روح, ثنا أبو خلدبن َّ ْ َ ْ َ ْ  :َة, قالُِ

َّكان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه, يرحب هبم, ثم يقرأ َُ ِّ ُ: { R S 

T U V W X YZ [  \ ] ^ _` z ]٥٤: األنعام[.. 
 .اآلية

 بن َّ الوليد, نا عبد الرمحنبن  سعيدبن  جعفر, نا عبد اهللابن َّ حممدبن ونا عبد اهللا: )٢(قال
َ مصعببن َّم, نا حممدَّ سالبن َّحممد ْ َّ, عن أيب جعفر الرازي, عن الربيعُ  : أنس, عن أيب العالية, قالبن َّّ

َّإن اهللا تعاىل قىض عىل نفسه أن من آمن  ُبه هداه, وتصديق ذلك يف كتابهَّ ُ: 
{V W X Y Z[ z ]ومن توكل عىل اهللا كفاه, وتصديق ذلك ]١١: التغابن ,ُ ُ َّ
ُن أقرضه جازاه, , وم]٣: الطالق[ w x y z { |} z } :كتاب اهللا )٣(يف

: احلديد[ ã ä å æ ç è é ê ë z } :وتصديق ذلك يف كتاب اهللا

 a }: ومن استجاره من عذابه أجاره, وتصديق ذلك يف كتاب اهللا ,]١١

b c d z ]ُالثقة باهللا, ومن دعاه أجابه, : ُ واالعتصام,]١٠٣: آل عمران ُ ِّ
 ÀÁ Â Ã ¿ ¾ ½ ¼ « } :ُوتصديق ذلك يف كتاب اهللا

Ä Å ÆÇ z ]١٨٦: البقرة[. 
َ معبد, نا أبو بكربن  جعفربن ونا أمحد: )٤(قال ْ َّ النعامن, نا حممدبن َ  سابق, نا أبو بن  سعيدبن ُّ

َّجعفر الرازي, عن الربيع  : أنس, عن أيب العالية, قالبن َّّ
َاعمل بالطاعة, وأحب عليها من عمل هبا, واجتنب املعصية َِّ َّ ِ وعاد عليها ,ْ

َن شاء اهللا, عذب أهل معصيته, وإن شاء, غفر هلم هبا, فإعملمن  ََّ ْ. 
                                                 

 .٤/٢١١ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٢١٩احللية  )١(
 .٤/٢١١ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢٢٢−٢/٢٢١احللية : ُأبو نعيم يف: أي )٢(
يف كتابه ال يف : ُبعد) د (ويف). د م( سقط من »وتصديق ذلك يف.. .ومن يؤمن: كتابه«: قوله )٣(

 .كتاب اهللا
 .٢/٢١٨احللية  )٤(

حسن استقباله [
 ]ألصحابه

 
 
 
 

ٌعود عىل أقواله[ َ[ 



٢١٩  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ً البنا إجازة, قاالبن  يوسف, وأبو نرصبن أخربنا أبو طالب َّقرئ عىل أيب حممد احلسن: َّ  بن ُ
َ حيويهبن أيب عمر )١(ّعيل, عن ُّ َّ الفهم, نا حممدبن )٢( معروف, نا احلسنيبن , أنا أمحدَ ْ , )٣( سعدبن َ

ْأخربنا املنهال َ بحر القشريي, نا أبو خلدة, قالبن ِ َ ْ َ ّ ْ َ ُ: 
ًكنت عند أيب العالية قاعدا ٌ, إذ جاء غالم له بمنديل, فيه سكر خمتوم, )٤(ُ ٌ ٌ ََّ ْ

َّففض اخلاتم, وأعطاه عرش سكرات, وقال ُ َ ْ َ . من هذا )٥(لو خانني, مل خينِّي بأكثر: َُّ
َّأمرنا أن نختم عىل الرسول واخلادم; لكي ال نظن هبم َّ َ ِ ً ظنا سيئاُ ِّ. 

 خلف, أنا أبو عبد بن  أيب طالب, أنا أبو بكربن  أيب صالح, وأبو احلسنبن أخربنا أبو سعد
ّ عمرو األمحيس بالكوفة, نا احلسنبن َّ حممدبن اهللا احلافظ, أخربين أبو سعيد أمحد َ  بن ُ محيدبن ْ

 .َّ حممدبن َّالربيع, نا عثامن
ْ السمرقنبن وأخربنا أبو القاسم َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن ّدي, أخربنا أبو بكرَّ  الفضل, بن َّ

ُ أيب سلمة, نا ابن إدريس, عن شعبة, بن , نا عثامن)٦( جعفر, نا يعقوببن أنا عبد اهللا َ  عبد ]عن[ََ
ْ صبيحبن اهللا َ  : سريين, قالبن َّ, عن حممد)٧(ُ

َّيصدقون من حدثهمٌثالثة  ِّ َ ُأنس, وأبو العالية, واحلسن: )٨(ُ ٌ. 
 . سهل, نا أبو بكر اخلطيببن َّأخربنا أبو حممد طاهر

ّ الطربي, بن وأخربنا أبو القاسم, أنا أبو بكر َّ 
, نا عثامن, نا جرير, عن رجل, عن )٩( جعفر, نا يعقوببن أنا ابن الفضل, أنا عبد اهللا: قاال

                                                 
 .حتريف. ابن: يف األصول )١(
ُوهو الصواب, وقد مر كثريا قبل). م( )٢( ً َّ  .حتريف. احلسن): د, س, د م(ويف . َّ
)٣(  ٩/٢١٧هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٧/١١٥َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. ًفاعال): د, س, د م(ويف . َّ, والطبقات)م( )٤(
َلو جاءين, مل جين أكثر: ويف األصول. َّالطبقات )٥( ِ. 
 .١٠٦/, ومعرفة علوم احلديث٣/١٦٢الكامل : وانظر كذلك. ٢/٣٥َّاملعرفة والتاريخ )٦(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر احلاشية السابقة )٧( َّ , ٥/٨٥َّاجلرح والتعديل : وانظر ترمجته يف. َّ

ِوالثقات البن ح َّ صبيح, يروي عن حممدبن عبد اهللا«: ; وفيهام٧/١١َّبان ِّ ْ َ  سريين, رو بن ُ
 .حتريف.  سعيدبن عبد اهللا: ويف األصول. »ُعنه شعبة

َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٨(  .حتريف. من حديثهم: ويف األصول. َّ
 .٢/٣٦َّاملعرفة والتاريخ  )٩(

حسن معاملته مع [
 ]غالمه

 
 
 
 
 
 
 
 

ِّيصدق من حيدثه[ ُِّ ُ[ 



٢٢٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :عاصم األحول, عن ابن سريين, قال
ْال حتدثني ِّ َّلية بيشء; فإهنام ال يباليان عمن أخذا عن احلسن وال أيب العا)١(ُ َُّ

 .احلديث
 بن  أمحدبن  أمحد, أنا عبد الواحدبن ز محزة, نا عبد العزيبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم

ْمشامش ّ حييى السجزيبن َّ أيب ثابت, أنا زكريابن  أمحدبن , أنا احلسني)٢(ِ ْ  بن , أنا إسحاق)٣(ِّ
 :)٤( سريينبن َّعن عاصم, قال يل حممدإبراهيم, أنا جرير, عن رجل, 

ْ, فال حتدثني عن رجلني من أهل البرصةَّإذا حدثتني ِّ احلسن, وأيب العالية; : ُ
َّوإهنام كانا ال يباليان عمن أخذا حديثهام َُّ)٥(. 

ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسن عيل َّ عيل, أنا حممدبن  احلسنيبن ّ  بن َّ عمر, نا حممدبن ّ
 بن أخربك إبراهيم: ُ هارون, قلت لهبن َّ حممدبن ُقرأت عىل أمحد:  إسامعيل, قالبن َّ حممدبن عبد اهللا

ّاجلنيد اخلتيل َّ ُ ْ َ َ أيب شيبة, نا جرير, عن رجل, عن عاصم, قالبن , نا عثامن)٦(ُ ْ  : سرييننابقال يل : َ
ُال حتدثني عن أيب العالية واحلسن; فإهنام كانا ال ي َّ ْ ِّ يعني باليان عمن أخذا; ُ

 .لسالمتهام وحسن ظنِّهام بالنَّاس
ّأخربنا أبو املعايل الفاريس, أنا أبو بكر البيهقي ّ. 

َّ السمرقندي, أنا أبو بكر حممدبن أبو القاسم )٧(وأخربنا ْ َ   هبة اهللا, بن َّّ
َّ الفضل القطان, أنا عبد اهللابن أنا أبو احلسن: قاال , نا )٨(يان سفبن  جعفر, نا يعقوببن َ

                                                 
 .تصحيف. ال جتدين: يف األصول )١(
ْمشامس: ويف األصول. ١: ح−١٩/١٣٧وانظر ترمجته يف تاريخ ابن عساكر . َّكذا الصواب )٢( ِ .

 .تصحيف
ّالشعري): د(ويف . ١٥٦/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣( ): د م(ويف . َّ

ّالسجري ّالشجري): س, م(ويف . َّ  .تصحيف. َّ
ّسنن الدارقطني  )٤( َ ُْ ُ َّ١/١٧٩. 
ّ الدارقطنيُسنن )٥( َْ ُ  .حتريف. َّممن أخذا عليهام: ويف األصول. َّ
. ّاجلييل): س, م(ويف . ّاحلبيل): د م(ويف . ّاحلنبيل): د(ويف . ٣/٢٢٢َّكذا بالنقل عن اإلكامل  )٦(

 .تصحيف
 .وأنا): د(ويف ). س, م, دم( )٧(
 .٤١١/ِّالكفاية يف علم الرواية: وانظر كذلك. ٢/٤٣َّاملعرفة والتاريخ  )٨(

]أ/٣٥٠[

َّال يبايل عمن يأخذ [ ُ
 ]احلديث



٢٢١  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 : سريين, قالبن َّ عون, عن حممد)١َّحرب, نا محاد, عن ابن١( بن سليامن
َّكان ها هنا ثالثة يصدقون كل من حدثهم َِّّ ُ ٌ. 

ًكأنه كره ذلك هلم; أراد احلسن, وأبا العالية, ورجال: قال سليامن  .آخر َّ
 منصور بن َّ, نا حممد)٢(أنا يعقوبوأخربنا أبو القاسم, أنا أبو بكر, أنا أبو احلسني, أنا عبد اهللا, 

ّالطويس, نا حييى ْ أيب بكريبن ُّ َ َّ, حدثنا محاد)٣(ُ ّ سلمة, عن عيلبن َّ َ  :, قال)٤( زيدبن ََ
 .احلسن, وأبو العالية, وآخر: ٌكان ثالثة من أصحابنا, إذا سمعوا احلديث رفعوه

َالرجل الثالث الذي مل يسمه هو محيد ُ ِّ َُّ ُ َّ  . هاللبن ُ
ُ البنا فيام قرأت عليه, عن أيب الفتح عبد امللكبن  أبو غالبأخربنا َ خلف, أبنا أبو بن  عمربن َّ َ

  شاهني,بن حفص
ّ وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا أبو احلسني]ح[ ْ َّ الطيوري, أنا أبو الفتح الرزازبن َ َّ ّ أبو  أنا ,)٥(ُّ
َ خملدبن َّ شاهني, أنا حممد]بن[حفص  ْ  , حفصبن َ
ّالعتيقي, أنا عثامن )٦(ًوأخربنا أبو عبد اهللا أيضا, أنا أبو احلسني, أنا أبو احلسن ]ح[ َّ حممد بن َ

ّاملخرمي, نا إسامعيل ِّ َ َّ حممد الصفار, بن ُ َّ َّ 
ّ حممد الدوري, نا أبو بكربن َّأنا العباس: قاال ُّ  إبراهيم, أنا بن داود )٧( أيب األسود, أخربينبن َّ

ْوهيب, أخربين ابن  : سريين, قالبن َّ عون, عن حممدَُ
َّكان أربعة يصدقون من حدثهم, وال يبالون ممن سمعوا احلديث ُ َُّ ِّ ُاحلسن, : ٌ

ْوأبو العالية, ومحيد َ َّومل يذكر الرابع.  هاللبن ُ ِ. 
                                                 

 ).د( ما بينهام سقط من )١−١(
 .١/١٥٥العلل البن حنبل : وانظر كذلك. ٢/٤٤َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
: ويف األصول. ٥١٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب كام يف املعرفة والعلل )٣(

 .حتريف. بكر
َّكذا الصواب كام يف العلل; فاحلامدان  )٤( َ سلمةبن َّ ومحاد زيد,بن َّمحاد(َّ  زيد كام بن ّ رويا عن عيل)ََ

 .حتريف. يزيد: ويف األصول. ٣/١٦٢َّهتذيب التهذيب : يف
ُوقد مر قبل). س, م( )٥( َّالرزاق): د, د م(ويف . َّ  .حتريف. َّ
 .حتريف. احلسني): د(ويف . َّوقد مر). س, م, دم( )٦(
 .وأخربين): د(ويف ). س, م, دم( )٧(



٢٢٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ السمرقندي, وأبو احلسن عيلبن أخربنا أبو القاسم ّ ْ َ أنا : , قاال)١(َّ عبد السالمبن  هبة اهللابن َّ
ّمد الصرييف, أنا أبو القاسمأبو حم ْ َّ حبابة, نا أبو القاسم البغوي, ثنا عباسبن ََّّ ّ َ َ َ  بن َّ حممد, نا أبو بكربن ََ

ْ إبراهيم, نا وهيب, ثنا ابن عون, قالبن أيب األسود, ثنا داود َُ)٢(: 
ْ ومحيدُكان احلسن وأبو العالية َ ُ هالل يصدقون من حدثهم, وال يبالون بن ُ َ َُّ ِّ

 . سمعواَّممن
َأخربنا أبو األعز قراتكني َ ّ األسعد, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو احلسنبن ِّ  عبد بن ّعيل )٣(َّ

َّ مدرك, أنا أبو حممد عبد الرمحنبن العزيز َّ ُِ ُسمعت :  حييى, قالبن ملةْرَ أيب حاتم, ثنا أيب, ثنا حبن ْ
َّالشافعي يقول َّ)٤(: 

ِّحديث أيب العالية الرياحي ري ِّ  .ٌاحُ
ّأعني الذي يرو عن النَّبي : قال ُيف الضحك يف الص َّ ِ َّالة; أن عىل َّ

َالضحاك الوضوء َّ َّ. 
َّقرئ عىل أيب حممد : َّ البنا يف كتابيهام, قاالبن  يوسف, وأبو نرصبن  أبو طالبأخربنا ُ

َ حيويهبن عن أيب عمرّاجلوهري,  ُّ  بن َّفهم, نا حممد البن )٥(َّ معروف, حدثنا احلسنيبن , أنا أمحدَ
َ دكني, نا أبو خلدة, قالبن , أنا الفضل)٦(سعد َ ْ َ ْ َ ُ: 

ُكان كفن أيب العالية عند بكر َ ً عبد اهللا قميصا مكفوفا مزرورا, وكان بن َ ً ً
ُيلبسه كل ليلة أربع وعرشين ومن الغد من رمضان, ثم يرده ُّ َُّ ُِ َّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنينب َّ ْ برشان, أنا أبو بن َّ ِ
َّ أيب الدنيا, حدثني العباسبن  صفوان, أنا أبو بكربن ّعيل َّ َّ عبد الرمحن بن ّ يزيد البرصي, نا يعىلبن ُّ

َّالعنربي, ثنا سيار  : سالمة, قالبن )٧(ّ
                                                 

 .حتريف. َّ عبد الساملبن ...أبو احلسني): د(ويف . ٢/٧٦٧ُّمعجم الشيوخ :  وانظر).س, م, دم( )١(
ْمسند ابن اجلعد )٢( َ ُ/١٨١. 
 .حتريف. أبو احلسني): د(ويف . ١١/٣٦٩ِّالبداية والنهاية : وانظر). س, م, دم( )٣(
ِّ, ومقدمة ف٤/٢١٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/١٦٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٤(  .٤٠٠/تح الباريُ
 .حتريف. احلسن.. .عن أيب عمرو: يف األصول )٥(
)٦(  دكني, وهو ما أثبتبن الفضل: ; وفيها٧/١١٦َّالطبقات الكرب َ ُ ْ َ َّاملفضل: ويف األصول. ُ َ  .حتريف. ُ
 .حتريف. يسار): د(ويف . ٢٠٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م, دم( )٧(

ّموقف الشافعي [ َّ
من حديث أيب 

َّالعالية يف الضحك 
 ]َّيف الصالة

 ]كفنه[



٢٢٣  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّإن أحبه إيل: ُدخلت عىل أيب العالية يف مرضه الذي مات فيه, فقال َّ ُ أحبه إىل َّ ُّ
َّاهللا, عز وجل َّ)١(. 

َّ حممد, وأبو حممد أمحدبن  احلسنبن ًوأخربنا أبو القاسم أيضا, أخربنا أبو القاسم عبد اهللا  بن َّ
 بن ل, أنا أبو بكر أمحدَّ احلسن اخلالبن  القاسمبن )٢(ّ أيب عثامن, قاال, أنا أبو عيل احلسنبن َّحممد

ّ مسلم الطويس, نا عمروبن ّ, نا عيل)٣(ةَّ حممد صاحب أيب صخربن عبد اهللا ُّ ِ ْ   وهو ابن−َّ حممد بن )٤(ُ
ْرزين أيب  ِ َ نا سعيد, عن قتادة−َ َ َ, 

َ حرضه املوت, ترك دراهم ورقا, فكره أن يموت, وهي َّامـَّأن أبا العالية ل ًُ ِ َ َ
ُورق, فأمر أن جيعلوها برا ٌَ ِ. 

ْ خريون, أنا أبو القاسمبن أنا أبو الفضلُ املبارك, بن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب ْ برشان, بن َ ِ
َّ الصواف, ثنا حممدبن ّأنا أبو عيل َ أيب شيبة, نا هاشمبن  عثامنبن َّ ْ  :)٥(قال اهليثم: َّ حممد, قالبن َ

َّالعالية الرياحي يف سلطان احلجاج )٦(مات أبو ُّ ِّ. 
ّ السمرقندي,بن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن  أنا أبو بكر,َّ  الفضل, أنا عبد بن َّ

َ منيع, ثنا أبو قطن, ثنا أبو خلدةبن َّ جعفر, ثنا يعقوب, حدثني أمحدبن اهللا ْ َ َ َ ْ ِ  :قال أبو العالية: , قال)٧(َ
ُيصيبني إىل اهلالل أمر شديد, مل يصبني مثله ْ ُ ُُ ٌ ُتزعم : فقالت امرأته: قال. ٌ

ُأنك متوت ُّآكل رطبا وعنَبا, مل آكل مثله قطُرأيتني :  قال?َّ َْ ًُ ًِ فامت بعد اهلالل : قال. ُ
                                                 

ْهي للصحايب اجلليل عمران.. .َّأحبهَّإن : هذه املقولة )١( ِ ّ ْ احلصني بن َّ , وقد أتى عىل )ه٥٢: ت(َُ
َّذكرها أبو العالية عىل سبيل التمثيل ليس إال َوكذا خرب أيب العالية . ٤/٥٨٥اإلصابة :  فانظر.َّ

 .٧٠/ِّيف كتاب الرضا عن اهللا بقضائه
 ٦٧/٢٦٧ و) سريينبن َّمجة حممدتر( ٦٢/٢٦١تاريخ ابن عساكر : فانظره يف. َّكذا الصواب )٢(

 .حتريف. احلسني: ويف األصول. ) يساربن مسلم(
ّ شداد املحاريببن هو جامع )٣( ُ  .)٧٦/َّتقريب التهذيب(. َّ
ّالكاشف للذهبي : فانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤( ويف . ٣٦٣/َّ, وتقريب التهذيب٢/٨٧َّ

 .حتريف. عمر: األصول
 .١/٦١٠َّهتذيب التهذيب  )٥(
 .أبو: بـ) د(َّأخل  )٦(
ًكذا الصواب, وقد مر قبل كثريا )٧( ُ َّ  .حتريف. أبو خملدة: ويف األصول. َّ

 ]مرضه[
 
 
 
 
 
 

أمر أن جيعلوا [
ُالدراهم برا َّ[ 

 
 

 
 ]وفاته[

 ]ب/٣٥٠[
 ]ِّشعوره بدنو أجله[



٢٢٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّيوم الثالثاء من شوال ُّ َ. 
َّوحدثنا يعقوب, ثنا أبو سعيد عبد الرمحن: قال َ إبراهيم, عن أيب قطن, نا أبو خلدة, قالبن َّ َ ْ َ َ َ :

 :ُسمعت أبا العالية يقول
ُّيصيبني إىل هالل; يعني ما مل يصبني قط; يعن ْ ُ َّفامت يف شوال : قال. ي املوتُ

 .َسنة تسعني
َوثنا يعقوب, ثنا سلمة, ثنا أمحد, ثنا أبو قطن عمرو: قال َ َ ّ قطن القطعي, ثنا أبو بن  اهليثمبن ََ َ ُ َ َ

َخلدة, عن أيب العالية, قال ْ َ)١(: 
َمات يف شوال يوم االثنني سنة تسعني َ َّ َ. 

َّ عيل, أبنا حممدبن جاع عبد الواحد, أخربنا شبن أخربنا أبو الفتح يوسف  إسحاق, ثنا بن ّ
   حنبل, ثنا أيب,بن  أمحدبن د اهللاثنا عب:  يوسف, قاالبن  عبد اهللابن َّ يعقوب, وحممدبن َّحممد

ّ املزريفبن  وأخربنا أبو بكر]ح[ ْ ْرز بن  اخلطيب, أخربنا أبو احلسنبن , ثنا أبو بكر)٢(َ ِقويهِ ْ َ َ. 
ْ السمربن وأخربنا أبو القاسم َ ّقندي, أنا عمرَّ ْ ْ برشان, بن  عمر, أنا أبو احلسنيبن ُ عبيد اهللابن َ ِ

َّ السامك, ثنا حنبلبن أنا أبو عمرو: قاال َ إسحاق, حدثني أبو عبد اهللا, نا أبو قطن, ثنا أبو خلدة, بن َّ َ َّْ َ َ َ
 :عن أيب العالية, قال

َمات يف شوال يوم االثنني سنة تسعني َ  .َح يوم االثننيوليس يف رواية أيب الفت. َّ
َّ األكفاين, ثنا عبد العزيز الكتاين, أبنا أبو حممدبن َّأخربنا أبو حممد ّ َّّ  أيب نرص, أنا أبو امليمون, بن َ

َثنا أبو زرعة َ اهليثم, عن أيب خلدة,بن  عمرو حنبل, عنبن قال أمحد: , قال)٣(ُْ ْ َ 
َأن أبا العالية مات يف شوال سنة تسعني ََّّ. 

ّكات األنامطي, أبنا أبو الفضل, أبنا أبو العالء, أبنا أبو بكر البابسريي, أبنا أبو أخربنا أبو الرب َْ ِّ
 .َّقال أبو زكريا: ُأمامة, أبنا أيب, قال

ْوأخربنا أبو بكر وجيه  بن  عبد امللك, أبنا أبو احلسنبن  طاهر, أبنا أبو صالح أمحدبن )٤(َِ
                                                 

َقال أبو خلدة: أي )١( ْ َ. 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٢( َّ . ّاملرزوقي): د م(ويف . ّاملزرقي): د(ويف . ٢/٩١٧َّ

 .تصحيف. ّالزرقي): س, م(ويف 
َرعة ُتاريخ أيب ز )٣(  .٤/٢١٣ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١/٢٩٣ْ
ّأبو بكر البابسريي وجيه): د م(ويف . وال معنى لقال هنا. وأخربنا أبو بكر: قال: يف األصول )٤( َْ ِ .

 .حتريف

 ]ٌود عىل وفاتهع[



٢٢٥  مهران الرياحي البرصيرفيع بن

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّالسقا َ بالويه, بن َّ, وأبو حممد)١(َّ ُ 
َّثنا أبو العباس حممد: قاال َّسمعت عباس:  يعقوب, قالبن َّ  :)٢(ُسمعت حييى يقول: َّ حممد يقولبن ُ

َمات أبو العالية سنة تسعني ّة الرياحي أبو العالي: )٣(قال حييى: َّزاد عباس. َ ِّ
ْاسمه رفيع َُ ُ ُ. 

َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل حممد  نارص, أنا عبد بن  طاهر, أنا مسعودبن ّ
ّ حممد الكالباذي, قالبن  احلسن, أبنا أمحدبن امللك َ  :قال خليفة: َّ

َمات أبو العالية يف شوال سنة ثالث وتسعني َّقاله البخاري يف التاريخ . َّ ُّ ُ
َوقال أمحد, عن أيب قطن. )٤(َّالكبري والصغري َحدثناه أبو خلدة هبذا: َ َ َّْ َ وقال . ُ

ُّالذهيل ْ َ حنبل, ثنا أبو قطن مثله, وقالبن نا أمحد: ُّ ًثالثا : َسنة تسعني, ومل يقل: َ
َّتويف يف والية احلجاج: ّالواقدي )٥(قال: قال. وتسعني ِّ ُ. 

ُ عبيد اهللا بن ّ احلسن عيل إبراهيم يف كتابه, أبنا أبوبن  أمحدبن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد
َاهلمذ َّاين, أبنا أبو عبد اهللا حممدَ ّ عمر اليمني, أبنا أبو الفضل جعفربن  احلسنيبن ّ َ  عبد بن  أمحدبن َ

َّالسالم احلمريي, حدثنا احلسني ّ َ ْ ِ املعاركبن  نرصبن َِّ َ  :ُ صالح, ثنا أبو نعيم, قالبن , ثنا أمحد)٦(ُ
َقلت أليب خ َلدة سنة ثنْتني وستني ومُ ِّ َ َِ َ ْمذ متى مات أبو العالية: ئةْ ْمذ :  قال?ُ ُ

 .ِّستني
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١( . ١٤٣ و٨١ و٣١/٥٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .تصحيف. ّأبو احلسن السفار: ويف األصول. ١٧/٣٠٥ُّ أعالم النبالء سري: وكذا ترمجته يف

ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٢( ُّ َ٢/١٠٤. 
 .٢/١٣٣َّاملصدر السابق  )٣(
َّ, والتاريخ الصغري ٣/٣٢٦َّالتاريخ الكبري : ُوانظر بعد). س, م(َّالتاريخ سقط من : قوله )٤( َّ

ّلتجريح للباجي َّالتعديل وا:  وزد عليهام.١/٢٥٩  .٤/٢١٣ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٦٠٥َّ
 .حتريف. كان: يف األصول )٥(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٦( ويف . ٣١٨ و٣١/١١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّعبد السالم احلبريي.. . عبد اهللابن ّأبنا أبو احلسن عيل: األصول ومل . حتريف. املعاول.. .َّ
َّبعد كلمة املعارك يف املصادر التي وقعت إلينا, فأفدنا ضبطها من التاجُتضبط   عىل ًعرك محال: ُ
ِوسموا معركا كمقعد, ومعاركا كمقاتل«: قوله ٍُ ُ َ َ َ ًَّ ًِ َ َ ْْ«. 



٢٢٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِواية يكون موته سنة ثنْتني ومِّفعىل هذه الر  .ئةَ
ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى َ حيويهبن  عن أيب عمرَّ حممد,بن َّ ُّ , أنا َ

َّأبو الطيب حممد ِّ َ أيب خيثمةبن  جعفر, ثنا أبو بكربن  القاسمبن َّ ْ  :ّ, أبنا املدائني, قال)١(َ
ُّلعالية الرياحي سنمات أبو ا ٍّة ست ومِّ  .ئةَ

ّبن إبراهيم السلاميس, أبنا نعمة اهللا َّحدثنا أبو بكر حييى َ ّبن حممد املرندي َّ ْ َ بن  , ثنا أمحد)٢(ََّ
ِّبن سفيان, حدثني عمي أبو بكر  َّبن حممد بن سليامن, أبنا سفيان بن أمحد َّبن عبد اهللا, ثنا حممد َّحممد َّ
ُبن عيل ابن  َّبن سفيان, ثنا حممد احلسن َّعم روادّ َّبن اجلراح, عن حممد ِّ َّ ُسمعت : بن إسحاق, قال َ

 :)٣(َّأبا عمر  الرضير يقول
ُّأبو العالية الرياحي ُ رفيع)٤(ِّ ْ َ ٌ مهران, أعتقته امرأة منبن ُ ْ ًي رياح سائبة, بن ِ

َتويف أبو العالية سنة إحد عرشة ومئة َُ ْ َ ِّ)٥(. 
 

*   *   * 

                                                 
ّ إبراهيم السلامين, أبنا نعمة اهللابن ثنا أبو بكر حييى): د(ويف ). س, م, دم( )١( بن أيب  َّ حممدبن ّ

َخيثمة ْ ٌ; وفيه توهيم ملا ذهب ٤/٢١٣ُّسري أعالم النبالء : ُوانظر اخلرب بعد يف. وحتريفٌخلط . َ
 .ّإليه املدائني

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(  ... :ويف األصول. ٣١/٧٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ّابن إبراهيم السلامين   .تصحيف وحتريف. ّاملزيدي... َّ

َّوالصحيح األول:  وفيه;١/٦١٠َّهتذيب التهذيب  )٣( َوفاة أيب العالية سنة تسعني ليس : أراد. َّ
 .َّإال

ّالرفاعي: يف األصول )٤(  .حتريف. ِّ
َآخر اجلزء اخلامس عرش بعد املئتني: بعد ومئة) د م(يف  )٥( َ َ. 



٢٢٧ ّ أيب سهم اهلاليلبن ركز

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

  ركز]ذكر من امسه[

ّ أيب سهم اهلاليلبن ركز ْ َ 
 (*)ّاينٌ ركز األهل:ُويقال
َّكان عىل ميرسة الضحاك َّْ َ َ ْ قيس الفهري يوم مرجبن َ َ َ ّ ْ َراهط حني قاتل  )١(ِ

ٍبن احلكم, وقتل ركز يومئذ مروان ٌِ ُ َ َّوسيأيت ذكره يف ترمجة الضحاك. َ  . قيسبن َّ

                                                 
ّاللهايل:  ذا األصول وك,; وفيه٢/١٣٧تكملة املخترص (*) ُّحتريف, والصواب ما أثبت; فانظر. َّ َّ :

ُ; ففي املوضعني لقب املرتجم )دار الفكر: ط( ٥٩/٤٣٣ و١٧/٣٢٠تاريخ ابن عساكر  َْ َ ُ ِّ ُ
َّباألهلاين أو اهلاليل ليس إال ّ ُوهنا حتسن اإلشارة إىل أنه اختل. ّ َُّ : ف يف اسمه واسم أبيه; فقيلُ

 .  َّفتأمل. أبو سهم, وأبو سمر: وقيل يف اسم أبيه. ركز, وذكر
َّ الضحاكبن قيس: ُويف األصول بعد. مسرية): س, م(ويف . َّكذا الصواب )١( وانظر . كذا عىل القلب. َّ

َّترمجة الضحاك يف  .فحتري. خمرج): س, م, د(ويف . ١٣٥ – ١١/١٢٩خمترص ابن منظور : َّ

 ]خربه[



٢٢٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ركن]ذكر من امسه[
ْ ُ

 

ْركن  (*) سعدبن  عبد اهللابن ُ
 َأبو عبد اهللا ربيب مكحول

 .َّحدث عن مكحول
َرو عنه عبد الصمد َ أيب إياس, وشبابةبن  النُّعامن, وآدمبن َّ َ َّ سوار, بن َ َ

ُّ مرار الشيباين النَّحوي, وحييىبن وأبو عمرو إسحاق ْ ُّْ َّ َ ْ عبدويهبن ِ َالسمسار,  )١(َ ْ ِّ
 . عبد امللكبن َّ جابر حممدوأبو

ْ احلصني, أنبأنا أبو طالببن أخربنا أبو القاسم َّ غيالن, نا أبو بكر الشافعي, نا حممدبن َُ ّ َّ ْ  بن َ
ْغالب, حدثني عبد الصمد, ثنا ركن أبو عبد اهللا, عن مكحول,  ُ َ َّ ّعن أيب أمامة, عن النبي َّ ََّ ُ٢(, قال(: 

ُذراري املسلمني ْت العرش شافع ومشفع, من مل يبلغ اثنتي َيوم القيامة حت َ ٌ ٌَّ َ ُ َ
ًعرشة سنة, ومن بلغ ثالث عرشة سنة, فعليه وله َ ًَ ََ َْ َ ْ َ. 

َ غالب, حدثني عبد الصمد, ثنبن َّوثنا حممد: قال َّ ْا ركن أبو عبد اهللا, عن مكحول, َّ عن أيب ُ
 :قال رسول اهللا : ُأمامة, قال

 .وأعاملكمُوالكم, ولكن ينظر إىل قلوبكم أمُ ال ينظر إىل صوركم وال إىل َّإن اهللا
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ  يوسف, أنا أبو بن َ

َ, ثنا ابن قتيبة, ثنا عبد العزيز)٣(ّ عديبن أمحد ْ َ َّ هبار, ثنا آدم أبو احلسنبن ُ َ ناهية بن َ ُ أبو إياس اسمه −ِ ُ
                                                 

ُّ, وكتاب الضعفاء أليب ١٦١ − ٣/١٦٠ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٣/٣٤٣َّالتاريخ الكبري  (*)
 :; وفيه٣٣٣ − ٨/٣٣٢, وخمترص ابن منظور ٤٣٥ − ٨/٤٣٤, وتاريخ بغداد ٨٢/ُنعيم

ُربيب مكحول, وهو الصواب الذي أثبتناه, ويف األصول ما خال  َّ  :)د م(ويف  بن مكحول,  زيد:)د م(َ
, ولسان امليزان ١١٧/والكشف احلثيث, ٢/٥١وميزان االعتدال . حتريف. ابن زيد مكحول

 .١٠/٩٠, والغدير ٣٣٠ − ٥/٣٢٩, وهتذيب بدران ٤٦٣ − ٢/٤٦٢
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )١(  .حتريف. ِّعبد ربه: ويف األصول. ٥/١٣٢ميزان االعتدال : َّ
 .َّ بالنقل عن ابن عساكر٤/٤٧٢َّ العامل كنز )٢(
 .٣/١٦٠ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٣(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 

 ]أ/٣٥١[
 

َذراري : حديث[
 ]املسلمني

 
َّإن اهللا ال : حديث[

 ]...ينظر 



٢٢٩ ركن بن عبد اهللا بن سعد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ ثنا رك−ناهية  ّ عبد اهللا الشامي, عن مكحول, بن نُ ّعن أيب أمامة الباهيل, قالَّ ُ: 
ُيا رسول اهللا, الرجل يتوضأ للصالة, ثم يقبل أهله, ويالعبها, : ُقلت ِّ ُ َُّ َُ َّ ََّّ

ُينقض ذلك وضوءه ? قال َ ُ  .ال: ُ
َّقرئ عىل أيب اخلري حممد:  الفضل, قالبن َّ حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل ِ  بن محد أبن ُ

ْ مردويه, ثنا عبد اهللابن أخربكم أبو بكر:  قيل له−ُ وأنا أسمع −هارون   إبراهيم, ثنا بن  إسحاقبن َ
َ, ثنا شبابة)١( ناصحبن ُ عبيدبن أمحد َ ْ سوار, ثنا ركنبن َ ُ ن مكحول ّقي, عِّ عبد اهللا الدمشبن ََّ

ّالشامي,  َ جبل,بن ُعن معاذَّ َ 
َّأن النَّبي َّ  ُمعاذ, يا: ُ اليمن, مشى معه أكثر من ميل يوصيه, قال بعثه إىلَّلـام ُ 

َأوصيك بتقو اهللا العظيم, وصدق احلديث, وأداء األمانة, وترك اخليانة,  ُ
ْوحفظ اجلار, وخفض ُّاجلناح, ولني الكالم, ورمحة اليتيم, والتفقه يف القرآن,  )٢(َ َّ

ْيا معاذ, ال تفسد أرضا, وال تشتم . ّوحب اآلخرة ُُ ْ ًُ ِ ْ ًمسلام, وال تصدق كاذبا, وال ُ ْ ِّ ُ ً ُ
ًتعص إماما عادال ً َيا معاذ, أوصيك بذكر اهللا عند كل حجر وشجر, وأن حتدث . ِ ُُ ِّ َ ُ
ًلكل ذنب توبة ِّالرس بالرس: ِّ ُِّّ ُّيا معاذ, إين أحب لك ما . ُ, والعالنية بالعالنية)٣(ِّ ُ ِّ ُ ُ

ُأحب لنفيس, وأكره لك ما أكره هلا ُّ ُإين لو أعلم . ُ َّأننا نلتقي إىل يوم القيامة, ِّ
ُلقرصت عليك من الوصية, ولكنِّي ال أراين نلتقي إىل يوم القيامة َّ ُ ْ َّيا معاذ, إن . َّ ُ ُ
َأحبكم إيل ملن لقيني يوم القيامة عىل مثل احلالة التي فارقني عليها َِّ َ ََ َّ. 

ّ سعيد, ثنا وأبو النجم الشيحيبن أخربنا أبو احلسن ْ ِّ , أخربين أبو )٥( بكر اخلطيب, أبنا أبو)٤(َّ
ّ حسنون النريسبن  أمحدبن َّ حممدبن نرص أمحد ْ َّْ ُ ّ حممد األدمي القارئ, نا بن  جعفربن َّ, ثنا حممد)٦(َ ََّ َ

                                                 
 .حتريف. صالح: ويف األصول. ٢٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
 .تصحيف. وحفظ): د, د م(ويف ). س, م( )٢(
ّالسن بالسن): د م(ويف ). د, س, م( )٣( ِّّ  .حتريف. ِّ
ُّواب بالنقل عن معجم الشيوخ َّكذا الص )٤( ّالسنجي: ويف األصول. ١/١٨٥َّ  .تصحيف. ّ
: ; وفيه١٨٥ − ٣/١٨٤ّاملوضوعات البن اجلوزي : وانظر كذلك. ٤٣٥ − ٨/٤٣٤تاريخ بغداد  )٥(

ْ, واملتهم به ركنٌهذا احلديث موضوع عىل رسول اهللا « ُ َّ  .٥٩٥ − ١٠/٥٩٤َّ وكنز العامل . »ُ
ّأبا نرص النريس يف: وانظر. َّالنقل عن تاريخ بغدادَّكذا الصواب ب )٦( ْ  =,٧/٢٨٧اإلكامل البن ماكوال : َّ

 
 

يا : ُقلت: حديث[
 ]...رسول اهللا 

 
 
 
 

ّوصية النبي [ َّ َّ 
 ]ملعاذ



٢٣٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ, ثنا شبابة)١( ناصحبن ُبن عبيد أمحد َ ْ سوار الفزاري, ثنا ركنبن َ ُ َّ ّ عبد اهللا الدمشقي, عن مكبن َّ حول ِّ
ُالشامي, عن معاذ ّ   جبل,بن َّ

َّأن النَّبي َّ  ُمعاذ, يا: ُ بعثه إىل اليمن, مشى معه أكثر من ميل يوصيه, فقالَّلـام ُ 
َأوصيك بتقو اهللا العظيم, وصدق احلديث, وأداء األمانة, وترك اخليانة,  ُ
َوخفض اجلناح, ولني الكالم, ورمحة اليتيم, والتفقه يف القرآن, واجلزع من  َ ُّ َّْ َ

ْ يا معاذ, وال تفسدن أرضا, وال تشتم مسلام, وال تصدق .ّاحلساب, وحب اآلخرة َّ ْ ُِّ ُ ُ َ ًُ ُ ْ ًُ ِ
ًكاذبا, وال تكذب صادقا, وال تعص إماما عادال ً ِ ً ِّْ َّيا معاذ, أوصيك بذكر اهللا, عز . ًُ َ ُ ُ

ًعند كل حجر وشجر, وأن حتدث لكل ذنب توبة − يعني −َّوجل  َِّ ِّالرس بالرس, : ُِّ ُِّّ ِّ
ُيا معاذ, إين أحب لك ما أحب لنفيس, وأكره لك ما أكره هلا. ةُوالعالنية بالعالني ُّ ُُّ ُ ِّ ُ ُ .

َّيا معاذ, إين لو أعلم أنا نلتقي إىل يوم القيامة, لقرصت لك من الوصية ُ ْ َّ ُ َُّ ِّ ُيا معاذ, . ُ ُ
َإن أحبكم إيل من لقيني يوم القيامة عىل مثل احلالة التي َِّ َ َّ  .فارقني عليها )٢(َّ

َه أن ال طالق المرئ فيام الوكتب له يف عهد َ, وال عتق فيام ال  ُيملك ْ ْ ِ
ُيملك, وال نذر يف معصية, وال قطيعة رحم, وال فيام ال يملك ُِ َِ ُابن آدم, وعىل  )٣(َ

ِّأن تأخذ من كل حامل ِدينارا أو عدله معافر )٤(َ َِ َُ ًَ َمتس القرآن إ , وعىل أن ال)٥(ْ ََّ  َّالَ
َطاهرا, وأنك إذا أتيت اليم َّ َن, يسألك نصاراهاً َ َ ُمفتاح : ْعن مفتاح اجلنَّة, فقل )٦(ُ

                                                 
ّواألنساب للسمعاين  = ّابن حسن, ثنا الرسي): ... س, م(ويف . ٥/٤٧٩َّ ): ... د, د م(ويف . َّ

ّابن حسن, ثنا الرسيس ٌوكله تصحيف وحتريف. ّ ٌ ُ ُّ. 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )١( َّ  .حتريف. صالح: ألصولويف ا. َّ
 .حتريف. الذي: يف األصول )٢(
 .حتريف. يملك): د(ويف ). س, م, د م( )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )٤(  .حتريف. خادم: ويف األصول. ٨/٣٣٣َّ
ْكذا بالنصب عىل البدل املطابق من عدله )٥( ِ ُ ُواملعافر. َّ َ ِاسم قبيلة من اليمن, وهو معاف: َ َ َ بن  ُرُ

َيعفر ُ ْ َّبن احلارث, ينسب إليه الثياب املعافرية بن مالك َ ُ َُ ِّ  ).٥/١٥٣معافر : معجم البلدان. (ْ
اليمن كام يف ): م(ويف . َأتيت اليمني, يسألونك نصارها): م(ويف األصول ما خال . املخترص )٦(

ُوكله بعد تصحيف وحتريف. املخترص ُ ُّ. 



٢٣١ ركن بن عبد اهللا بن سعد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّال إله إال: اجلنَّة َ اهللا وحده, ال رشيك لهَ ُ َ. 
ُ سوار, واملباركبن ُ عبيدبن  نارص, أنا أمحدبن أخربنا أبو الفضل َّ أنا أبو : َّ عبد اجلبار, قاالبن َ

َالفرج احلسني ّ عيل الطناجرييبن َ ْ ِ َّ ّ إبراهيم الدارمي, ثنا عبد امللكبن َّ, نا حممد)١(ّ  اهليثم, بن  بدربن َّ
ّ هارون الربدجيي, قالبن ثنا أمحد ْ َْ ِ)٢( : 

ٌيف الطبقة الثالثة من األسامء املنْفردة ركن, يروي عن َْ ُ ِ َ َّ  .ّمكحول, شامي )٣(َُّ
َّكتب إيل أبو جعفر اهلمذاين, أنا أبو بكر الصفار, أبنا أبو بكر َّ ّ َ ُ منجبن ََّ ْ  :, أبنا احلاكم أبو أمحد, قالويهَ

ُأبو عبد اهللا ركن الشامي, عن مكحول, حديثه ليس بالقائم, رو عنه عبد  ٌُ ُّ َُّ ْ
َالصمد  . النُّعامنبن َّ

 :)٤(قال لنا أبو بكر اخلطيب:  عبد اهللا, قاالبن َّ سعيد, وأبو النجم بدربن أخربنا أبو احلسن
ْركن ّ أبو عبد اهللا الدمشقي:− قاالابن سعد, و:  زاد بدر− عبد اهللا بن ُ ِّ ,

َّإنه كان ابن امرأة مكحول الشامي, قدم بغداد, وحدث هبا عن مكحول : فقال َِّ َ ّ َّ َ
ّأيب عبد اهللا الشامي َرو عنه شبابة. َّ َ ّ سوار الفزاري, وحييىبن َ َّ ْ عبدويهبن َ َ)٥( ,

َوعبد الصمد ّ, وأبو عمرو الشيباين )٦(َّبن النُّعامن البزاز َّ  .ُّصاحب اللغةِّ
 بن  أخربنا أبو احلسن,)٧ عبد امللكبن أنا أبو صالح أمحد طاهر, بن َأخربنا أبو بكر وجيه٧(

ّالسقا, ثنا أبو العباس األصم, قال ََّّ َّسمعت عباس: َّ  :)٨(ُسمعت حييى يقول: َّ حممد يقولبن ُ
ّركن الذي يروي عنه أبو عمرو الشيباين ليس بثقة ْ ٌَّ ْ ُ. 

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن الل )١( َّ ّبن عيل الطناجري احلسن): د(ويف األصول ما خال . ٢/٢٨٥باب َّ َّ ّ. 

َأنا أبو الفرج, أنا أبو الفرج احلسن): د(ويف  ََ ّبن عيل الطناجري َ َّ  .تصحيف وحتريف. ّ
ّطبقات األسامء املفردة للربدجيي )٢( ْ َ ُ/١٤١. 
 .حتريف. عنه: ويف األصول. ّطبقات الربدجيي )٣(
 .٨/٤٣٤تاريخ بغداد  )٤(
 .تصحيف. ِّعبد ربه): د, د م(ويف . َّوقد مر). س, م( )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد )٦( َّاجلرح والتعديل : , وكذا١/٤٠وانظر ترمجته فيه . َّ

 .تصحيف. َّالبزار: ويف األصول. ٦/٥١
 ).د( ما بينهام سقط من )٧−٧(
 .٢/٤٦٣, ولسان امليزان ٣/١٦٠ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٨(

 ]ليس بثقة[

 ]ب/٣٥١[

طبقته عند [
ّالربدجيي ْ َ[ 

 
خربه عند احلاكم [

 ]أيب أمحد
 

 ]غدادويف تاريخ ب[



٢٣٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 : يقول )١(هوسمعت: قال
ٌركن ليس بيشء ْ ُ . 

ْبندار بن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت ّ إبراهيم, أنا القايض أبو العالء الواسطي, بن ُ
ّ أمحد البابسريي, , أبنا أبن َّأنا أبو بكر حممد َْ َّملفضل ابن َّبو أمية األحوصِ َ َّ غسان الغالبن ُ َ , ثنا )٢(ّيبَّ
 :َّأيب, قال أبو زكريا

ُمل يكن ركن بيشء, رو عنه ضعفاء العراق, وكان يقولو ٌ ْْ َّحدثني بعد : ُ
ِّأمي  .ٌمكحول )٣(ُ

َّ أنا أبو بكر اخلطيب, أنا اجلوهري, أنا حممد]:قاال[َّأخربنا أبو احلسن, وأبو النجم,   بن ّ
َّالعباس, ثنا حممد ْ اجلنيدبن  عبد اهللابن ّ القاسم الكوكبي, ثنا إبراهيمبن َّ َ  :ال, ق)٤(ُ

ّ عن ركن الشامي, فقال−ٌ وأنا شاهد −َ معني بن ٌسأل رجل حييى َُّ  .ليس بيشء: ٍْ
 حييى بن َّ حممدبن  عبد اهللا الكاتب, أنا إبراهيمبن َّ حممدبن وأبنا أبو عبد اهللا أمحد: )٥(قال

َّاملزكي, ثنا حممد ِّ َ ّ عبد الرمحن الدغويل, ثنا عبد اهللابن ُ َُّ ّروزي, قالَ خاقان املبن  جعفربن َّ ُسمعت : ْ
ْبن النرض يقول َّعيل َّ : 

َّقرأ علينا عبدان كتاب اجلنائز, فلام فرغ من باب التسليم عىل اجلنازة, قال  َّ ُ ْ َ
ُالرجل )٦(من أين جئتم بتسليمتني ? فقال: َّلرجل من أصحاب الرأي ُيرو عن : َّ

ُبتسليمتني, فقال عبدان ّالنَّبي  ْ :  قال,)٧ّعن النَّبي : لقا٧(! ?ّعن النَّبي : َ
                                                 

, ولسان امليزان ٨/٤٣٥تاريخ بغداد : ُوانظر اخلرب بعد يف. ُوسمعت): س, م, د(ويف ). د م( )١(
٢/٤٦٢. 

ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٢( َّ َّالغاليب, بالتخفيف: ُ, وجيوز٢/٣٩٥َّ ّ تاريخ ابن : فانظر. َ
ّبن غسان العاليب بن الفضل األخوص): د م(ويف األصول ما خال . ١:  ح− ٣١/٥٦عساكر  َّ. 
َّاألحوص كام يف اللباب, ثم يتلوه التصحيف عينه الواقع يف األصول): د م(ويف . تصحيف َّ ُّ. 

 .حتريف. أيب: ويف األصول. ٨/٣٣٣خمترص ابن منظور  )٣(
 .حتريف. احلسن): م(ويف . ٣١/١٣٥تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, س, د م( )٤(
 .٨/٤٣٥تارخيه ّاخلطيب البغدادي يف : أي )٥(
 .حتريف. صار): د(ويف ). س, م, د م( )٦(
 ).د( ما بينهام سقط من )٧−٧(

َّالصالة : حديث[
 ]عىل اجلنازة

 ]ليس بيشء[



٢٣٣ ركن بن عبد اهللا بن سعد

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ رستم, عن أيب عصمة, عبن أخربنا إبراهيم: َّعمن? قال ْ ُْ ِ ْن الركن, عن مكحول, ُ ُّ
َّالصالة عىل اجلنازة بالليل والنَّهار : قال رسول اهللا : َّ عفان, قالبن عن عثامن ُ َّ

ُسواء, يكرب أربعا, ويسلم تسليمتني َ ُ ِّ ٌِّ ُ ً ْفقال له عبدان. َُ َا فالن, من هاهنا أيت يا أب: َ ِ ُ
َأبو عصمة ْ ْ; حيث ترك حديثه, يروي مثل هذا عن الركن)١(ِ ُّ َ ُ ُ. 

َألن أقطع الطريق أحب إيل من أن أروي عن عبد : ُ املباركبن قال عبد اهللا ُّ ََّ َّ ْ
َّالقدوس الش ُّ ٌامي, وعبد القدوس خري من مُ ُّ ُ ْئة مثل ركنّ ُ ِ ٍ. 

 بن  هبة اهللا, أنبأنا أبو احلسنيبن َّ, أنا أبو بكر حممد أمحدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
 :, قال)٢( سفيانبن  جعفر, نا يعقوببن الفضل, أنا عبد اهللا

ْووزير ّ عبيد اهللا اجلزريبن  عبد اهللا, وغالببن َِ َ ّالعقييل, وركن الشامي,  )٣(َُ َُّ ْ ّ ْ َُ
 .حديث هؤالءال ينبغي ألهل العلم أن يشغلوا أنفسهم ب )٤(ًوذكر مجاعة غريهم

َّ املسلم, وأبو يعىل محزةبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ َأنا أبو الفرج سهل: ّ عيل, قاالبن ُ ْ برش, أنا بن َ ِ
ّ رشيق, ثنا أبو عبد الرمحن النسائي, قالبن ُ منري, أنا احلسنبن ّعيل َّ ََّ ْ ِ)٥( : 

ُركن مرتوك احلديث ٌ ْ ُ. 
َ مسعدة, أبنا محزةبن  القاسم أمحد, أنا أبوبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ ْ  يوسف, أنا أبو بن َ

ّ عدي, قالبن أمحد ِ َ)٦( : 
ُوركن هذا له عن مكحول أحاديث, ومقدار ما له مناكري ُ ُْ ُِ ٌ ْ. 

 : َّوقال لنا ابن محاد: قال أبو أمحد

                                                 
َّبن أيب مريم املروزي القريش, يعرف باجلامع; جلمعه العلوم, لكن كذبوه يف احلديث,  هو نوح )١( ُُ ُ ّ َّ ْ َ

 ).٤٩٨/َّتقريب التهذيب. (ه١٧٣ُكان يضع, مات سنة : ُوقال ابن املبارك
 .٢/٤٤٩َّوالتاريخ املعرفة  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن ميزان االعتدال  )٣( ّاحلريي): س, م(ويف . ٣/٣٣١َّ ْ ): د, د م(ويف . ِ

 .تصحيف. احلرري
 .حتريف. وغريهم: يف األصول )٤(
 .٢/٤٦٢, ولسان امليزان ٨/٤٣٥تاريخ بغداد  )٥(
 .٢/٤٦٣يزان لسان امل: وانظر كذلك. ١٦١ − ٣/١٦٠ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٦(

خربه يف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ

 
 

 ]مرتوك احلديث[
 
 

 ]أحاديثه مناكري[



٢٣٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّوهو مرتوك احلديث, يذكره عن النَّسائي َ ُُ. 
ِ بطريقبن أخربنا أبو القاسم حييى ْ َ برش,بن ِ ْ ّ عيل, وعيلبن ّ عيلبن َّ أنا حممدُ  بن َّ حممدبن ّ

ّ, عن أيب احلسن الدارقطني,يف كتابيهام )١(احلسن َْ ُ َّ 
َّخي, أخربنا أبو يارس حممدْلَ وأخربنا أبو عبد اهللا الب]ح[ َّ عبد العزيز اخلياط, أنا أبو بكر بن ّ
ّدارقطني, قالُهذا ما وافقت عليه أبا احلسن ال:  غالب, قالبن َّ حممدبن أمحد َْ ُ َّ : 

ْركن ّ عبد اهللا الشامي, عن مكحول, مقلبن ُ ِ ُ ّ َّ. 
ْ بطريق]ُابن[وقال  ِ ْ ٌّمقل: ْومل يقل. ٌمرتوك: ِ ِ ُ. 

ْأنبأنا أبو سعد املطرز, وأبو عيل احلداد, قاال, قال لنا أبو نعيم احلافظ َ ُ َّ ّ ِّ َ ُ)٢(: 
َّركن بن عبد اهللا شامي, يروي عن مكحول مناكري, حدث َ ٌّ ُ عنه آدم, ال ُْ

 .َيشء
 

*   *   * 

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( سقط ) س, م(ويف . ٤٣/٣٤٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف. احلسني: ُويف األصول بعد. ّابن عيل
ْالضعفاء أليب نعيم )٢( َ ُ ُّ/٨٢. 

ّقول الدارقطني [ َْ ُ َّ
 ]فيه
 
 

ُويف ضعفاء أيب [
ْنعيم َ ُ[ 



٢٣٥ رماحسالرماحس بن عبد العز بن 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِ رماحس]ذكر من امسه[
ُ

 

ِرماحس َّ عبد العزبن ُ ِ الرماحسبن )١(ُ ُّ(*) 
ِابن الرسارس[ َ ْ السكرانبن )٢(]ُّ ْ وهيب بن  واقدبن َّ ْأهيب : ُ ويقال−َُ َ  بن −ُ
ْ عرينَةبن هاجر َ  بن  مالكبن  احلارثبن  عمروبن ِ الفاكهبن )٣( وائلةبن ُ
َ خزيمةبن ِكنَانة ْ َ ّ مدركة الكنَاينبن ُ ِ َ ِ ْ ُ. 

َويل رشطة مروان ْ َّ حممد, ثم دخل األندلسبن ُ َّي أمية, بن  بعد زوال ملكَّ
َّه عبد الرمحنَّفوال َ هشام الداخل إىل األندلس اجلزيرة بن ُ معاويةبن ُ َوشذونة, [َّ َُ ْ َ

َفتمنَّع عليه فيها, فغزاه, فهرب إىل العدوة, ومات هناك )٤(]ِي كنَانةبن ُبالدوهي  ُ ُ َْ. 
ّيب حممد السلمي, عن أيب نرصُقرأت عىل أ ُّ  :ماكوال, قال )٥(بن ََّ

َّالعز عبد فهو اجليم بكرس ِهاجر, َّوأما ِالرماحس بن )٦(ُ ِ الرسارسبن ُّ  بن )٧(ُّ
ْالسكران ْأهيب بن واقد بن َّ َ ْعرينَة بن ِهاجر بن ُ َ  بن  عمروبن الفاكه بن وائلة بن ُ

                                                 
ُوسيذكر كذلك يف األصول بعد. رحمس: َّالتاج: , وكذا)د, د م( )١( , ومجهرة ابن )س, م(ويف . ُ

 .تصحيف. عبد العزيز: ١٨٩/حزم
رسس ورحمس, وهتذيب بدران : َّ, والتاج٧/٣٠٩, واإلكامل ١٨٩/مجهرة ابن حزم (*)

ّالكناين, وكذا يف : ُ; وفيهم طرا١٣٨ – ٢/١٣٧, وتكملة املخترص ٥/٣٣١ َ ويف . )د, د م(ِ
ّالكتاين: )س, م( َّ  .تصحيف. َ

ّزيادة يقتضيها النص من مجهرة ابن حزم )٢( : َّ, والتاج٧/٣٠٩, واإلكامل البن ماكوال ١٨٩/َّ
 .رسس ورحمس

 .تصحيف. واثلة: ويف األصول. رسس: َّ ابن حزم, واإلكامل, والتاجمجهرة )٣(
ٌسقط ظاهر) د(ويف . كلامت غري واضحة) د(ويف األصول ما خال . زيادة من مجهرة ابن حزم )٤( ٌ. 
 .٧/٣٠٩اإلكامل : ُوانظر بعد. بابن) د(َّأخلت  )٥(
 .حتريف. َّعبد الرمحن: يف اإلكامل )٦(
 .حتريف. َّالسارس): د(ويف ). س, م, د م( )٧(

 ]نسبه[
 
 

 ]خربه[

خربه يف اإلكامل [
 ]البن ماكوال



٢٣٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ خزيمةبن ِ كنَانةبن  مالكبن احلارث ْ َ ًا وجدته مقيدا حمققا يف نسبه البن كذ. ُ َّ َُ ً َّ ُ
َالكلبي بخط ابن عبدة من رواية عبد اهللا َ َ َ ِّ ّ ْ ّ مسلم املالكي احلراينبن َ َّ َ ّ ْ عن أيب  )١(ُِ

َاملنذر, وقد قرئ الكتاب عىل شباب َ ُ ّ, وعليه خط عيل)٢(ُ َّ احلسن الربعي بأنه بن ُّ ّ ََّ
ِلده الرماحسَّقد قابل به وصححه, وفيه بكرس اجليم, ومن و َّ عبد العزبن ُّ  بن ُ

ِالرماحس ْ, كان عىل رشطة مروان)٣(ُّ  .َّ حممدبن ُ
 

*   *   * 

                                                 
ّاخلزاعي: ويف اإلكامل. كذا )١( ُ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل )٢( ّبن خياط العصفري أبو عمر البرصي  وهو خليفة. َّ ّ ْ ُ َُّ َّامللقب َ َ ُ

َّبشباب, صدوق عال ُ َ َ : ويف األصول). ١٣٥/َّتقريب التهذيب. (ه٢٤٠ّمة إخباري, مات سنة َ
 .تصحيف. سباب

 .حتريف. َّالراجس): د(ويف ).  د مس, م,( )٣(

]أ/٣٥٢[



٢٣٧ رد بن ثوبانرماح بن أب

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رماح]ذكر من امسه[
َّ َ

 

َّرماح َ أبردبن َ ْ ْ ثوبانبن َ َ(*) 
َابن رساقة َ جذيمةبن  ظاملبن  سليامنبن ُ ْ ُ يربوعبن )١(َِ ْ غيظبن َْ َّ مرةبن َ  بن ُ

ُ سعد ابن ذبيانبن َعوف ْ ْ بغيضبن )٢(َ ْ ريثبن َِ َ غطفانبن َ َ ْ سعدبن َ  بن  قيسبن َ
ْعيالن َ مرضبن َ َرملة أبوَ حبن ُرساقة: ُ, ويقال)٣(ُ َ ْرشحبيل  )٤(ْ َ ُ ويقال−ُ أبو : ُ
ْاحيل َرش َ املري املعروف بابن ميادة−ِ َّ ّ ِّ ُ. 

ُوهي أمه, وكانت أ ًمة بربرية, وقيلُّ ًَّ َ َْ َّصقلبية: َ ََ َّ, وكان هو يزعم أهنا )٥(ْ ُ
ًفارسية, وإنام سميت بذلك; ألن رجال َّ ْ َ َِّّ ُ ُ نظر إليها, وهي ناعسة, متيل عىل بعريها, َّ ٌ

ْو ثوبان, فقالبن اشرتاها:  فقالوا?هذه )٦(من: لفقا ُوأبيكم إهنا مليادة, متيل عىل : َ ٌ َّ َ َّ
 .َّعليها ميادة )٧(بعريها, فغلب

                                                 
ُّالشعر والشعراء  (*) , ٢٨٧/, واالشتقاق١٠٩ − ١٠٥/ُّ, وطبقات الشعراء٧٧٣ − ٢/٧٧١ِّ

ّ, واملؤتلف واملختلف لآلمدي٣٤٠ − ٢/٢٦١واألغاين   ,٢٥٤/, ومجهرة أنساب العرب١٦٧/ُ
 احلامسة , ورشح١/٣٠٦, والآليل ٤/١٠٠ و٢٥٢ و٣/١٦٢واإلكامل البن ماكوال 

ّللتربيزي  ْ َ, والوايف بالوفيات ٣٤٠ − ٣/٣٣٨, ومعجم األدباء ٢/٨٠٠ِّ َ١٤٤ − ١٤/١٤٣ ,
 رمح, وهتذيب بدران: َّ, والتاج١٦٩ − ١/١٦٨, واخلزانة ١/١٦٥ُورشح شواهد املغني 

 .١٤٣ − ٢/١٣٨, وتكملة املخترص ٣/٣١, واألعالم ١/٢٤٢, وتاريخ بروكلامن ٣٣٤ − ٥/٣٣١
 .تصحيف. خزيمة): س, م(ويف . ُ, وكذا مصادر ترمجته اآليت ذكرها بعد)د, د م( )١(
 .تصحيف. دينار: ويف األصول. ٢/٢٦١األغاين  )٢(
 .تصحيف. بن نرص غيالن: ويف األصول. األغاين )٣(
 .حتريف. ابن): د, د م(ويف . , واألغاين)س, م( )٤(
َّوكانت أم ولد بربرية:  ويف األغاين, وغريه.تصحيف. صقيلة... بربرة : ويف األصول. َّكذا الصواب )٥( َ َْ َّ ُ. 
 .حتريف. ما: يف األصول )٦(
 .تصحيف. ُفقلت: يف األصول )٧(

 ]نسبه[
 
 
 
 

 ]ِّالقول يف أمه[



٢٣٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌوكان ابن ميادة من الشعراء املجيدين, كثري الشعر, وهو خمرضم, أدرك  َ َُ ِّ ُُّ َّ ُ
ًالدولتني مجيعا ِّوأم ثوبان جده. َّ َ َْ ُّ ِ سلمى الشاعر ابن  أيببن  زهريبن ُت كعببن ُ ِ َّ ْ ُ

 .َّالشاعر
َّقرأت عىل أيب حممد عبد الكريم  :)٢( ماكوال, قالبن  هبة اهللابن ّعيل )١( محزة, عنبن ُ

ٌأما الرماح, بفتح الراء وتشديد امليم فجامعة, منهم َّ َّ َّ َّالرماح: َُّ َ أبردبن َّ ْ  بن َ
ْثوبان َ حرملةبن ُبن رساقة َ َ ْ ْ سلمىبن َ َذيمةَ جبن  ظاملبن َ ْ ْ يربوعبن )٣(ِ  بن َ
ْغيظ َّ مرةبن َ َّ ذبيان, شاعر يعرف بابن ميادةبن  سعدبن  عوفبن ُ ُُ َ ٌ ُ. 

ّثم قال ابن ماكوال يف باب اخلرضي ُ ُْ َّ)٤(: 
ِّأما اخلرضي, بضم اخلاء  َُّّ َّ الرماح]وفه[ُْ َّ أبرد, وهو ابن ميادة الشاعربن َّ َّ َْ َ. 

ّوالرماح ليس بخرضي,. كذا قال ُْ ُ َّ َ بل كان هياجي احلكمَّ َ ّ معمر اخلرضيبن ُ ُ ْْ َ َ)٥(, 
ّوابن ميادة مري َّ ُِّ ُ َّ الصواب, وهو ما تقدم]عىل[وقد ذكره يف موضع آخر . َ َّ. 

َقرأت بخط أيب احلسن رشأ َ ِّ  إبراهيم, وأبو الوحش بن ّ نظيف, وأنبأنيه أبو القاسم عيلبن ُ
ْسبيع َ َّ مسلمبن ُ َ َّ إبراهيم البغدادي, حدثنا أبو بكر حممدبن ّ عيلبن هيمعنه, أبنا أبو الفتح إبرا )٦(ُ َّ  بن ّ

                                                 
ُّكذا الصواب كام يف معجم الشيوخ  )١( ويف . بن عبد الكريم َّأيب حممد): س, م(ويف . ٢/٦٠٩َّ

 .حتريف. ّبن عيل ابن محزة: ُاألصول بعد
 .٤/١٠٠اإلكامل  )٢(
َبن حرملة  ُبن رساقة تربان: اإلكامليف  )٣( ْ . ثريان, وكذا رشيان: ويف بعض مصادر ترمجته... َ

َّوكله تصحيف, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن كتب األنساب َّ ُ , ومنها مجهرة ابن حزم; وفيها ُّ
َسلمي بدل سلمى: ًأيضا َ ُْ  .تصحيف. خزيمة: ُ بعد)س, م(ويف . ِْ

 .تصحيف. احلرص): د م(ويف . ّاحلرصي): , مد, س(ويف . ٣/٢٥٢اإلكامل  )٤(
ٌّوهو شاعر إسالمي, ترجم له ياقوت يف معجم األدباء  )٥( ّاخلرضي, : ; وفيه٢٤٠ − ٣/٢٣٧ٌ َُ

 .َّبفتح الضاد
َّكذا الصواب بالنقل عن شذرات الذهب  )٦( َّ أبو احلسن سبع : ويف س, م. ; وفيها ترمجته٦/٣٧َّ

ُّوكله . بن مسلم أبو الوحش سبع: )د م(ويف . ع مسلمأبو الوحش سب: )د(ويف . ابن مسلم
 .تصحيف وحتريف

 ]ومن أخباره[
 
 

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



٢٣٩ رد بن ثوبانرماح بن أب

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ العباس الصويل, أبنا ثعلب, نا أبو العالية البرصي, قالبن حييى ُّ َّّ)١(: 
َكان ابن ميادة  َّ َّ وميادة أمه, وهو الرماح −ُ َّ ُُّ َُّ  يزيد, فأقام بن الوليد )٢( نادم−ُ

ُعنده, وخال قلبه, فلام طالت أيام ََّّ ُ ُ  ]َّمن الطويل[ :ُه, بعث إليه بشعرُ
ــت َأال ــعري َلي ــل ش ــتن ه ــة َّأبي ــرة  ًليل ِبح َّ ــيىل َ ــث ل َربت ُحي ــيَّ ــيل ن  )٣(أه

َالدهر أصـوات َّوهل أسمعن َ ْ ٍهجمـة َّ َ ْ ُتطلع  َ َّ َ ٍهجـل خـصيب من َ َ ٍ ْ ِهجـيل إىل َ ْ َ 
ـــالد ـــا ٌب ْنيطـــت هب ـــيل َ ـــائمي َّع َوقطعــن  مت ْ ِّ  عقــيل أدركنــي ُحيــث عنِّــي ُ

َإن كنت عنف ِفأفش  حابـيس ِاملـواطن َتلـك ْ َالـرزق َّعـيل ْ ْ ْشـميل ًإذا ْوامجـع ِّ َ 
َّئة ناقة سوداء, ومئة غراءفأمر له بم ِّوكتب إىل مصدق كلب, فقال له. َ َ ْضع : ُ

َعنَّا الفرة َّ ُ; فإين ركبت إىل الول)٤(ُ ئة ناقة سوداء, يد, فأمر يل بمئة ناقة أدماء ومِّ
ُيضء من هاهنا, وهذه تظلم من هاهناُهذه ت: ُفأستاقها ُُ. 

 .كالم العرب )٥(ُالبيضاء يف: ُواألدماء
َقال رشأ ّ احلسن البرصي اللغوي, أبنا أبو حممد عيلبن َّوأنبأنا أبو أمحد عبد السالم: َ َّ ّ  عبد بن ُّّ

ّ املغرية اجلوهري البغدادي, أخربين أبو احلسن أمحدبن اهللا ّ ِّ حممد األسدي, نا الربن ُ  :ّيايش, قالَّّ
َقال ابن ميادة  ]َّمن الطويل[ :َّ

ــت َأال ــعري َلي ــل ش ــتن ه ــة َّأبي ِبحـــرة  ًليل َّ َربت ُحيـــث لـــيىل َ  أهـــيل نـــيَّ
ـــالد ـــا ٌب ْنيطـــت هب ـــيل َ ـــائمي َّع َوقطعــن  مت ْ ِّ  عقــيل أدركنــي ُحيــث عنِّــي ُ

                                                 
ُّالشعر والشعراء : ِّاخلرب مع الشعر يف )١(  ٢/٣١٠, واألغاين ١٠٦/ُّ, وطبقات الشعراء٢/٧٧٢ِّ

ًوانظر الشعر خاصة يف ديوانه. ٢٠٧/, واملصون٣٢٤و َّ ٌوثمة اختالف يف . ٢٠٠− ١٩٩/ِّ َ َّ
 .ِّالرواية, فانظره

 .حتريف. ابن دمان:  األصوليف )٢(
َّربتني أهيل, : وقوله). ٢/٢٤٨َّحرة ليىل : معجم البلدان. (بني كالب ٌمعروفة يف: َّحرة ليىل )٣(

 .َّربوين: أي
ُالشدة; وذلك بأن تعطيني ما أمر يل به أمري املؤمنني: أي )٤( َّ ِّ. 
 .حتريف. من: يف األصول )٥(

بن  خربه مع الوليد[
 ]يزيد



٢٤٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َالدهر أصـوات َّوهل أسمعن َ ْ ٍهجمـة َّ َ ْ ُتطالع من  َ َ ٍهجـل خـصيب َ َ ٍ ْ ْهجـ إىل َ  ِيلَ
َفإن كنت عن ِفأفش  حابـيس ِاملـواطن َتلـك ْ َالـرزق َّعـيل ْ ْ ْشـميل ًإذا ْوامجـع ِّ َ 

ُّقال الريايش ُالستون من اإلبل أو نحوها: ُمةْجَاهل: ِّ ُّ ُواهلجل. ِّ ْ ُّاملطمئن من : َ ُ
 .األرض

ّقرأت بخط عبد الوهاب امليداين يف سامعه من أيب سليامن َّ ِّ ْ زبربن ُ  : قال عن شيوخه,, عن أبيه,)١(َ
َّوقال ابن ميادة يرثي الوليد  ]من الوافر[ :)٢( يزيدبن ُ

ـــداة  ٍوليـــد عـــىل )٣(َّهلفتـــي يـــا َأال ـــابه َغ ُأص ـــدر َ ُالق َ ـــاح َ ُاملت ُ 
ٍقــريش فتــى َالوليــد أبكــي أال َوأســــمحها  ُ َّعــــد إذا َ  ُامحِّالــــس ُ

ــا ــذي َوأجربه ــم ل ــيض ٍعظ ٍمه ِبـــدرهتا ْضـــنَّت إذا  َ َّ ُاللقـــاح َ َ ِّ)٤( 
ــد ــت لق ْفعل ــ َ ــروان وبن ــال م ــرا  ًفع ــا ًوأم ــسوغ م ــه ُي ــراح ب ُالق َ)٥( 

ــــل ــــه َّفظ ــــد َّكأن ــــري ٌأس ٌعق ْ ِ ُتكــــرس  َ َّ َ ُالرمــــاح مناكبــــه يف َ ِّ 
ُلكـــم ْفهـــل ــصطلحوا  ٍرشـــيد ٍأمـــر إىل ُ ْذاكــم ففــي فت  ُصــالح ُ
ُلكــــم فــــام ِجــــزع إىل ُ َ ــــــياف  املنايــــا َ ــــــديكم ٌوأس ْبأي ُرواح ُ َ َ 

ِتنــــاكرت ــــاامل َ ـــ  ٍيــــوم َّكــــل ناي َململم ْ َُ ـــا ًةَ ـــج هل ٌره َ ـــاح َ ُمب ُ)٦( 
ِحـــذار ِحـــذار َ ُيميزهــــا ال ُكتائــــب  ًقيـــسا َّاحلـــي َّإن َ ِّ ُالــــصباح َُ َّ 
ًجزعـا )٧(بكـى ما سأبكي َ َمكــــة َعنــــد ٌمحــــام  ًوشـوقا َ ُمــــستباح َّ ُ 

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مم )١( ِّمتوكل: ترمجة (٦٦/١٩٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. اثلَّ َ َ بن عبد  ُ

ّاهللا أبو جهمة الليثي َْ ْ ّعبد الوهاب املدائني : ويف األصول). ََّ  .حتريف. بن يزيد أبو سليامن... َّ
 ).٤−١ (٢/٣١٣, واألغاين ٩٦ − ٩٥/َّديوان ابن ميادة )٢(
ُّحتريف خيل بوزن . أال يا هلفي: يف األصول )٣( ُ والقدر املتاح.البيتُ  .املكتوب: ُ
ُواملهيض. تصحيف وأجربها. وأخربها: يف األصول )٤( ُواللقاح. املكسور: َ  .ُاإلبل: ِّ
ٌاملاء ال خيالطه يشء: َالقراح )٥( ُ. 
َملممة: يف األصول )٦( َّ َحتريف ململمة. َُ ْ َُ ْاشتدت: ِوتناكرت املنايا. َ َوامللملمة. َّ َْ َ ُالكتيبة املجتمعة : ُ

ُوالرهج. ُالكثرية الفرسان َ ُالغبار, والرهج املباح عىل املجاز: َّ ُُ َ َّ ُ. 
ُّوهي رواية ختل بوزن البيت. ما أبكي: يف األصول )٧( ُ ٌ. 

 رثاؤه للوليد[
 ]ابن يزيد

 
 

 ] ب٣٥٢[



٢٤١ رد بن ثوبانرماح بن أب

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ ديسمبن  كاملبن َّأخربنا أبو احلسني حممد ْ َ املسلمة يف كتابه, بن  أمحدبن َّ, أخربنا حممد)١(َ ِْ ُ
ْ عمرانبن َّأخربنا حممد ُ حممد املكي, ثنا أبو العيناء, عن عبيدبن ً موسى إجازة, أنا أمحدبن )٢(ِ ْ َ ّ  بن َِّّ

َحييى, عن جويرية َ ْ َ  : َّ حممد, قالبن  أسامء, عن إسحاقبن ُِ
َام قتل الوليدـل ِ ُ َ يزيد, قال ابن ميادةبن َّ  ]من الوافر[ :َّ
ـــا ـــي أي ْهلف ـــ َ ـــك ىلع َّاملرجـــى ِاملل َ ــــداة  ُ ــــابه َغ ُأص ــــدر َ ُالق َ ــــاح َ ُاملت ُ 

َ عرفةبن َّ حممدبن ُورواه إبراهيم َ  .ٍعىل وليد َّفتييا هل َأال: َ
ـــي أال ـــد أبك ـــى َالولي ـــريش فت ٍق َوأســـــمحها  ُ ـــــد إذا َ َّع ـــــس ُ  ُامحِّال

ـــا ـــذي َوأجربه ـــم ل ـــيض ٍعظ ٍمه ـــــنَّت إذا  َ ـــــدرهتا ْض ِب َّ ـــــاح َ ُاللق َ ِّ 
ْفعلـــت لقـــد ـــ َ ـــيام  ًفعـــال مـــروان وبن ًعق ْ ِ ـــا َ ـــسوغ م ـــه ُي ـــراح ب ُالق َ 

ـــــل ـــــه َّفظ ـــــد َّكأن ـــــري ٌأس ٌعق ْ ِ ُتكـــــرس  َ َّ َ ُالرمـــــاح مناكبـــــه يف َ ِّ 
 بن أبنا أبو جعفر: َّالبنا, قالوا )٣(َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنابن أخربنا أبو احلسني

ِّاملسلمة, أبنا أبو طاهر املخلص, ثنا أمح َ ُ َُ َّ بكار, حدثني عثامنبن ُّ سليامن, ثنا الزبريبن دِْ  عبد بن َّ
َّ وثاب, قالبن َّالرمحن, عن أيب العالء َ : 

َقدم  ِ ُ ميادة الرماح]ابن[َ ََّّ ً أبرد املدينة, زائرا لعبد بن َّ  − سليامن بن ]الواحد[َ
ْرشحبيل  )٤(]أبا[يا :  فقال له−ُوهو أمري املدينة ملروان  َ ُ. 

 − أيب العاص بن  يعني ابني احلكم− حييى بن فمن ولد يوسف: ُّقال الزبري
ُفضالة َّ يوسف, وله يقول ابن ميادةبن ََ  ]َّمن الطويل[ :)٥(ُ

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ بن كامل  َّأبو احلسن حممد: ويف األصول. ٢/١٠٢٠َّ

 .حتريف. ابن رستم
ُوهو املرزبا). س, م( )٢( ْ ُّين صاحب معجم الشعراء, وليس اخلرب فيهَ  .حتريف.  عمر):د, د م(ويف . ّ
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣(  ... . ٤٢ و٣٢ و٣٣/١٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

َّأبو احلسن الفراء : ويف األصول  .حتريف. َّأنبأنا البنا... َ
ٌما بني قوسني يف املواطن الثالثة زيادة )٤( ّ يقتضيها النصَّ . حتريف أبرد. أربد: ُويف األصول بعد. َّ

ُّوالصواب ما أثبت, وهو . لعمري): س, م(ويف . وهو أمري املدينة لعمر: ًأيضا) د, د م(ويف  َّ
 ).بن سليامن ترمجة عبد الواحد (٧ − ٤٤/٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّبن حممد مروان

 .٣٥٥/ِّ, والصناعتني١٦٠/عرِّ, ونقد الش١٨٢/َّديوان ابن ميادة )٥(

 
 
 

خربه مع عبد [
 ]الواحد بن سليامن

َشعره يف فضالة[ بن  َ
 ]يوسف



٢٤٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــــا َأال ــــيأبلغ ــــضالةعنِّ َف ــــهََ ــالَّأن ــسمعنف ْي ــول َ ــاة َق ِالوش ــا ُ ُختالك َ َ 
ـــون ٌرجـــال ـــلَيقول ـــاَاألقاوي ــذاكبينن ــولَك َالواشــيون ُيق ُ ــا ِ  )١(األفائك
ــال ــوايل ٌرج ــنَّةل ٍس ــوتُ ــنهماحت ــىلم ــنكم َّأهنــمع ــم م ُه ــمُ ــا ْه  أولئك

ُتــك أمل ـــالجعلتنــيَيــديكُيمنــى يف َ ـــيف ـــدها َجتعلنِّ ـــاملكا يفبع  ش
ٍخصلةعىلًهالكــاُكنــتمــاُأذنبــتَّأننــي ولــو ْ َخـصالكا صـاحلات مـن َ ِ 

 بن َّأخربنا أبو بكر حممد: , قالالعالء )٢(]أيب[ بن  صابر, أنبأنا أبو القاسمبن َّأنبأنا أبو حممد
ّ الدوري, قالبن  احلسنيبن عبد اهللا ُّ: 

 ]َّمن الطويل[ :)٣(َّ القاسم البن ميادةبن َّأنشدين حممد
ِبـــالقنْع َأشـــاقك َالغـــداة)٤(ِ ــــىُدوارسُرســـومَ ــــدهن أدن ــــديم َّعه  ُق
ـــازل ـــا ُمن ـــاَّأم ـــواُأهله ْحــــبهم َّوأمــــا فــــساروا)٥(َّفتحمل ُ ُّ ُفمقــــيم ُ ُْ ِ 

ــر ومل َت ــي َ ــاعين ًمربع َ ْ ــلَ ــعَمث ٍمرب َ ْ ُعهـــدناه)٦(َ ْ ِ  ُيـــدوم ُالنَّعـــيم َكـــان لـــو َ
 ]َّمن الطويل[ :)٧(وله

ــد ــ لق َتكَقَبَس ــومْ ــاكَالي ــبقةَعين ًس َ ْ ِالــشباب ِعهــد مــنَوأبكــاكَ ْمالعبــه َّ ُ ِ 
ُوتذكار ْ ًمـىض لـيس راجعـاقدٍعيش َ ــاَ ــدالن ــع أو ًأب َيرج ُِ ــد ْ ــه َّرَّال ْحالب ُ ِ)٨( 

                                                 
ُالواشيون )١(  ٌواألفائك صفة للواشني, وهم املخدوعون عن. َّكذا بتحقيق الياء عىل الرضورة: ِ

ْرأهيم كاملأفوكني, والواحد أفيك ِ َ. 
ّزيادة يقتضيها النص )٢(  .٣٣/٨٢٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ُونسب البيتان ). ١ (٣/٤٨٠, واحليوان ٢٥١)/ُما نسب إليه وإىل غريه(َّديوان ابن ميادة  )٣(

ّاألول والثاين إىل مزاحم العقييل يف َ َُّ ٌوثمة اختالف يف . ٤٠٨ − ٤/٤٠٧قنع : معجم البلدان: َُّ َ َّ
 .ِّالرواية, فانظره

ُّحتريف خيل بوزن البيت. اشتاقك بالبقيع: يف األصول )٤( ْالقنعو. ُ بن زيد  جبل وماء لبني سعد: ِ
َمناة  ).٤/٤٠٧القنع : معجم البلدان. (بالياممةبن متيم  َ

 .رحلوا: َّوحتملوا. حتريف. َّفتحملوها: يف األصول )٥(
ٍمرتعا مثل مرتع): س, م(ويف ). د, د م( )٦( َ َْ َ ْ ََ ً. 
 .٣/٣٤٠, ومعجم األدباء )١ (٢/٣٠٢, واألغاين ٧١/َّديوان ابن ميادة )٧(
 .تصحيف. جالبه): س, م(ويف ). د, د م( )٨(

ر ومن شعره يف ديا[
 ]األحبة

 
 
 

]ويف الغزل[



٢٤٣ رماح بن أبرد بن ثوبان

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ]َّمن الطويل[  :)١(وله
َلقـــومي يـــا َأال ِاملـــروع ِللفـــؤاد َ َّ َ ِاملقطـع ِغـري ِاملوصـول ِّالـصبا ِوحبل  ُ َّ َ ُ 

ـــر ـــب وذك ـــك ال ٍحبي َتؤاتي َ ُداره ُ ُ  ِالدهر مد َأن يـر عنـد َّإال َّ ُ ِمهجـع ْ َ ْ َ 
ّخربين أبو املعمر األنصاري عنهف يف كتابه, وأَّ العالبن َّ حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل ََّ ُ. 
ّ السمرقندي, أبنا أبو عيلبن وأخربنا أبو القاسم ّ ْ َ ْ َ َّ العالبن )٢( أيب جعفر, وأبو احلسنبن َّ  ف, َ

ْ برشان, أنا أمحدبن َّ حممدبن أبنا عبد امللك: قاال  جعفر بن َّ إبراهيم, أبنا حممدبن )٣(ِ
 :ّاخلرائطي, قال

َّدي البن ميادةأنشدين أبو جعفر العب  ]َّمن الطويل[  :)٤(ّ
ــ ِّوإين ــتودعت َامـِل ُاس ْ ِ ــا ُ َّأم ي ــك ُ ـــدم عـــىل  ٍمال ٍق َ ـــدنا مـــن ِ ـــوم عه ُلكت ُ َ َ 

ُأ أخــــــرب ِ ْ ُ ُّأرس أم رسا َ ِ ــــــرسكم ُ ْك ُ ِّ ــــــــربه  ِ ُأ أخ ُ ِ ْ ُ ــــــــيم ًإذا ِّإين )٥(َ ُللئ َ َ 
ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أبنا أبو احلسني الفاريس, أنا أبو س ّ ّليامن اخلطايب, قالُ َّ: 

َوقال ابن ميادة  ]َّمن الطويل[  :)٦(َّ
ــع ٍورب ْ ِحم َ ــلُ ٍي ــب ْ ــريح ُتلع ُال ــه ِّ ُأهلــه ناْدِهــَع ًقــديام  فوق ِأعــرص ُمنــذ َ ُ ْ َ 
ــــأن ــــاه َّك ــــرة ُبقاي ِبح َّ ــــك َ ــــة  ٍمال ُبقي ٍســــحق َّ ْ ِحمــــرب ٍرداء مــــن َ َّ َ ُ 

ّحب العمريُ املبن  سهلبن َّ حممدبن أخربنا أبو املعايل عبد اهللا ُ َّ ّالصويف )٧(ِ ْيسابور, وأنا بن ُّ
ّ خلف الشريازي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنشدنا أبو عمر بن  عمربن  عبد اهللابن ّ عيلبن أمحد ْ ِّ

 :احلافظ صاحب ثعلب, قال
                                                 

 .١٦٩/َّديوان ابن ميادة  )١(
 .حتريف. احلسني: يف األصول  )٢(
 .حتريف. َّحممد): د, د م(ويف . ٣١/١٩٦تاريخ ابن عساكر : وانظر). س, م(  )٣(
َما نسب إليه وإىل غريه(َّديوان ابن ميادة   )٤( َّ, واملوشى)١ (٢٥١/)ُ َ َّ; وفيه البيت األول ٦٣/ُ

َّوالراجح أن أمينة حتريف ميادة! ?ًمنسوبا إىل ابن أمينة َّ َّ. 
ًكذا الراجح رواية ووزنا  )٥( ً ِّثم أرس كرسكم الذي أخربه:  ويف األصول.َّ ُِّ ِ ُ ًوهي رواية خمتلة معنى . َّ ٌ ٌَّ ُ

 .ًووزنا
 .َّأخل هبام ديوانه  )٦(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ   )٧( َّ  .حتريف. ّالعنزي: ويف األصول. ١/٤٧٦َّ

ّوله يف كتامن الرس[ ِّ[ 
 ]أ/٣٥٣[

 
 
 

ِّويف ربع متغري[ ُ[ 



٢٤٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ]َّمن الطويل[ :)١(ّأنشدنا ثعلب, عن ابن األعرايب
ُوأشــفق ِ ْ ِوشــك مــن ُ ْ ِالفــراق َ ْملح ُّأظــــن  َّوإننــي ِ ٌمــــولَ ْفراكبــــه عليــــه ُ ُ ِ 
ُّجــد َّجــد إذا  اهلـــو أغـــالبني أدري مـــا فـــواهللا ْغالبــه أنــا ْأم ِالبــني ِ ُ ِ 

ِوإن أستطع أغلب وإن يغلب ِ ِْ ْْ ْ ِ ُيغلـب ُالقيـت الـذي ُفمثل  اهلـو َُ ْصـاحبه ْ ُ ِ 
َّوهذه األبيات للرماح َّ َ أبرد من كلمة له يف مهاجاته حكم بن ُ َ ُْ َمعمر  )٢(]بن[َ َْ

ُخلرضي, وأوهلاا َّ ّ ُْ: 
ــد ــ لق َتكَقَبَس ــوم ْ ــاك َالي ــبقة َعين ًس َ ْ ِالــشباب ِعهــد مــن َوأبكــاك  َ ْمالعبــه َّ ُ ِ 

 :وفيها
ُحـبس َطال لقد ْ ِالوفـد َ ْ ِوفـد َ ْ ٍحمـارب َ ِ ْيـأذن مل ِاملجد ِعن  ُ ْصـاحبه ُبعـد ْهلـم َ ُ ِ 

ُّكــروا :هلــم وقــال ٍبــآذن ُفلــست ُ َحيــيص أو ًأبــدا ْلكــم  ِ ِ ب ُ َالــرتُّ ْحاســبه ْ ُ ِ 
ِّ أمحد املزكي, وعبد اهللابن َّأنبأنا أبو حممد هبة اهللا َ ثنا أبو بكر اخلطيب, :  عمر, قاالبن  أمحدبن ُ

َّ املحسن التنوخي, ثنا أبو عمر حممدبن ّالقاسم عيل )٣(أخربين أبو ّ َِّّ َ َيويهَ حبن َّ العباسبن ُ , أنا أبو بكر ُّ
ً املرزبان إجازة, بن  خلفبن َّحممد ُ ْ َّثنا أبو إسامعيل املديني, حدثني إسامعيلَ ّ ْ ِ َّ يعقوب, حدثني أبو بن َ

ّسمح الفزاري, قال َ َ ْ  : )٤(َّقال ابن ميادة: َ
َألعلم أقرص ي )٥(ِّإين َم مر عيل من الدهر, قيلوُ َّ َّ ْوأي يوم ذلك يا أبا رشحبيل?: َّ َُّ ُ ٍ 

ُيوم جئت فيه أم جحدر باكرا, فجلست بفنائها, حت: قال ُ ًُ َّ ََ ْ ْدثني وأحدثها, ودعت َ َ ُ ِّ ِّ
ٍّيل بعس ُمن لبن, فأتيت به, فوضعته عىل يدي, وهي حتدثني, فكرهت أن  )٦(ُ ُُ ِّ ُ ُ

                                                 
, واألمايل ١٠٨/ُّ, وطبقات الشعراء)٦ − ٢ (٢/٣٠٢, واألغاين ٧٣ − ٧١/َّديوان ابن ميادة )١(

 ).٣−٢ (١/٢٤٣, وزهر األكم ٣/٨٠ُ, وحمارضات األدباء )٣ − ١ (١/١٦٥للقايل 
َّللرماح: ويف األصول. َّكذا الراجح )٢( ُبن أبرد مملوك الرقي مهاجاته بحكم َّ ّ  .حتريف واضطراب. َِّّ
 .أبو: بـ) د(َّأخلت  )٣(
 .٢/٢٧٩اين األغ )٤(
 .حتريف. ِّألين: يف األصول )٥(
ُّالعس )٦( َالقدح العظيم: ُ َ. 

ومن كلمة له يف [
َابن معمر  هجاء َْ

ّاخلرضي ُْ[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِّخربه مع أم [
َجحدر ْ َ[ 



٢٤٥ رد بن ثوبانرماح بن أب

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُأقطع كالمها وحديثها إن رشبت, فام زال القدح عىل راحتي, وأنا أنظر إليها,  َ َ ْ َُ َ
ُّحتى فاتتني صالة الظهر,  ُ ُوما رسبت[َّ ْ َ َ[)١(. 
َّويف حديث سيار ْ نجيح ابن َ ِ ّملزينَ َ ٌفقامت, فصبت من شن هلا فيه لبن يف : ُ ٍّ ََّ ْ ْ

ْعس خمضوب باحلنَّاء, فواهللا ما ألفته نفيس, وال علمت أنه معي, حتى صاحت  َُّ َّ ِ ٍّ ُ
ُبن ميادة, أال تصيل, ال صىل اهللا عليك, وتروحايا : ٌيب عجوز َّ ََّ ِّ ُ ُ فقد أطل رواح ?َ َّ

ُّالرجال, فرحت, وما أظن إ ُْ ُ َ أين يف أول البكرةَّالِّ ْ َ َّ ِّ. 
ّ إبراهيم, وغريه, عن أيب حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن ّأنبأنا أبو القاسم عيل  بن َّ حممدَّ

َ حيويهبن َّالعباس ُّ َ خلفبن َّ, أنا أبو بكر حممدَ ُ املرزبان, أخربين عبد اهللابن َ ْ َّب, أخربين حممد َ شبيبن َ
ِابن إسامعيل اجلعفري, حدثني حكيم َ َّ طلحة الفزاري, حدثني سيبن َّّ َّ َّ َ ْ نجيح, قالبن ارَ ِ َ)٢(: 

ِكان ابن أخت من كلب غرم يف جنَاية َ ِ َ ٍ ُ فأعانه : , فجاءنا يستعيننا, قال)٣(ُ
َي مرة, حتى بقي علينا ابن ميادة, فجئنا, فسبن له يف  )٤(]ٌأخوال[ َّ ََّ ُ َّ ْألنا عنه, فقالت ُ

َذهب أمس يف القبلة: ٌلنا امرأة هناك ْ َِ ٌقال سيار. ِ َّفعلمت أنه: ََّ ِّ ذهب يف اتباع ُ
ْي سهلبن أمة َّي مرةبن ٍ قوم منَ َفغبت يف بغاية: , قال)٥(ُ ُ َْ ُ ًآثار الرجل يوما وليلة,  )٦(ِ ً َّ
َّفوقعنا عليه يف قرارة بيضاء, قد حفت بحرة سوداء, وإذ: قال ََ ُْ َّ ٌا غنم سود وبيض, َ ٌ ٌ

ُوإذا محار ابن ميادة مقيد بينهام, وإذا هو معها حتت سمرة, وكانت األمة سوداء,  ََ َ ُ َ ُ َُ ِ َ ٌ َّ َّ
َفسلمنا, وجلسنا, فأقبل ابن ميادة عىل األمة, فقال هلا َ َّ َ ُقلت فيك,  )٧(أنشدهيم ما: َّ

 ]َّمن الطويل[ :)٨(فأنشدتنا: قال
                                                 

ُوما رسبت, أي: وقوله. زيادة من األغاين )١( ْ َ  .ُوما ذهبت: َ
 .٢٨٢ − ٢/٢٨١األغاين  )٢(
ًكذا الراجح مستوحى من األغاين )٣( ُ  .حتريف. يعزم عىل أمة: ويف األصول. َّ
ًقط, والراجح ما أثبتنا, وما زدنا مستوحى من األغاينحتريف وس. فرسق له: يف األصول )٤( ُ َّ. 
َّبني حرة من... بني سهل  أمر: يف األصول )٥(  .حتريف. َ
َّالبغاية والبغية سواء, كالمها بمعنى الطلب )٦( ٌ ُ َُ. 
 .ًشيئا): د(ويف . , واألغاين)س, م, د م( )٧(
طبقات : َّوكذا البيت األول يف. ٢٨٢ − ٢/٢٨١, واألغاين ٢٠٥ − ٢٠٤/َّديوان ابن ميادة )٨(

ِّوثمة اختالف يف الرواية واضح. ٣/١٠٢٥َّ, واحلامسة البرصية ١٠٨/ُّالشعراء ٌَّ َ. 

خربه مع أمته [
َّوسيار َ[ 



٢٤٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َيمنُّـــونني َاللقـــاء ِمنـــك ُ ــم  نـــيَّوإن ِّ ُألعل ــاك ال َ ــن ِألق ــل ِدون م ِقاب ِ)١( 
ٌإىل ذاك ما جاءت أمور ْ ُغيابــة  ْانقـضت ومـا َ َ ِحبيــك َ ْ ِّ ِاملخايــل َانجــالء ُ َ َ)٢( 

ْورفــ  وبينهـا بينـي ِّاحلـج ُشـهور ْوحالت٣(  )٣ِوباطــل ٍّحــق َّكــل األعــادي ُعَ
َّلعــــذ ُأقــــول َ َّايلِ ـــوم َّعـــيل  تقــــابال َّامـلــــ َ ـــل ٍبل ـــلا ِطعـــن ِمث ِملقات ُ 
ـــال ـــرا ف ِتكث ْ ـــا ُ ـــا َاهلجـــاء فيه َمصلصلة من بعض تلك  َّفإهن ِ ٌ َ ِْ َ ِالـصالصل َ ِ َّ 
ِالــصفر مــن ْ ُورهــاء ال ُّ ْ ٌســمج َ ْ ِالقـصار احلوائـل ِمن البيض ْوليست  ُدالهلــا َ ِ َ ِ 

ٌرحيانـــة ولكنَّهـــا ْ ُّشـــمها َطـــاب َ  )٤(ِواألصـائل ُّبالـضحى تند َبأجرع  َ
َابن ميادة, فقال هلا )٥(هاَّثم أقبل علي: قال َّ ٌكفي ذراعيك, وعليها دراعة: ُ َِّّ ُ ِ ُ)٦( 

ْمورسة, فأبت, وقالت ٌ َ َّ ٌال واهللا حتى يأذن سيار, قال: َُ ََّ َ ُواهللا ال آذن هلا, : ُقلت: َّ َ
ٌواهللا, إين ال أقيض حاجتك حتى تفعل, قال سيار: قال ََّ َ َّ َيا أبا رشحبيل, : ُفقلت: ِّ ْ َ ُ

ُّإذا يفسد حبها: فقال! ?اما لك ال تشرتهي ُ ُ ً. 
*   *   * 

                                                 
 .العام الذي ييل ما نحن فيه: القابل )١(
ِّغيابة احلب )٢( َُ ُعميقه مستقرا يف الفؤاد, واملخايل: َ ُ ُ ًالسحاب, إذا رأيته حسبته ماطرا: ُ إىل  : أراد. َُّ

ِّ ألقاك يف العام القادم ما استجدت أمور احلب بيني وبينك, وال انكشف حبي العميق لك أن ِّ َّ ِ
ًانكشاف السحاب ماطرا َّ. 

 .حتريف شهور. سقور): س, م(ويف ). د(َّما بينهام أخلت به  )٣−٣(
َاملصلصلة )٤( ِْ َ ِّاملصوتة: ُ ع حائل, وهو مج: واحلوائل. ُاحلمقاء: ُوالورهاء. ُالفواخت: َّوالصالصل. ُ

َّاملتغري اللون ِّ َالرملة الطيبة املنبت, ال وعوثة فيها: واألجرع. ُ َ َّ ُُ ُ ِِّ ْ َ َّ. 
 .عليهام: يف األصول )٥(
َّالدراعة )٦( َّالثوب اليكون إال من صوف: ُّ َّ. 

 ]ب/٣٥٣[



٢٤٧ رواد بن اجلراح العسقالين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رواد]ذكر من امسه[
َّ َ

 

َّرواد َّ اجلراحبن َ َ 
ّالعسقالين )١(أبو عصام َْ َ(*) 
ّحدث عن األوزاعي, وسعيد ْ بشري, وأيب زبر بن  عبد العزيز, وسعيدبن َّ َ

ْ زبربن  العالءبن اهللا عبد ْ, والوضني)٢(َ ِ ْ عطاء, وخليدبن َ َ َ دعلج, وإبراهيمبن ُ ْ  بن َ
ْطهامن, وهن َ َ ْ َ قيس سنْدلبن ر سعيد, وعمبن لَشَ  ,)٤( أيب حازمبن , وعبد العزيز)٣(َ

َوصدقة َ  . عبد اهللابن َ
ّرو عنه أبو بكر احلميدي ْ َ ّ أيب شيبة العبيس, بن َّ حممدبن  وعبد اهللا,ُ ْ َ َ ْ َ

َ طريف األعني, واهليثمبن  احلسنبن َّوحممد ْ َ ْ ِ ْ معني, بن , وحييى)٥( خارجةبن َ َِ
َ خلف, وأمحدبن َّوحممد َّ الصائغ العسقالين, وعبُ عبيد اهللابن  الفضلبن َ َ َّّ َ  بن اسْ

                                                 
ُكذا الصواب بالنقل عن مصادر ترمجته اآليت ذكرها بعد )١( َّ . حتريف. ابن عاصم: ويف األصول. َّ

 .ُ, فيكون القول فيه كام هناُوسريد كذلك وكذا أبو عاصم يف غري موطن بعد
ّ, وكتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي٣/٣٣٦َّ, والتاريخ الكبري ٢/٣١العلل البن حنبل  (*) َّ ُّ/١٧٦ ,

ّوالضعفاء الكبري للعقييل  ْ َُ َّ, والثقات البن حبان ٣/٥٢٤َّ, واجلرح والتعديل ٦٩ − ٢/٦٨ُّ ِ ِّ
, ٨٨/ِّ وتاريخ أسامء الثقات البن شاهني,١٧٩ − ٣/١٧٦ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٨/٢٤٦

, ٥٣ − ٢/٥٢, وميزان االعتدال ٢٣٠ − ٩/٢٢٧, وهتذيب الكامل ٨/٣٣٤وخمترص ابن منظور 
ّوالكاشف للذهبي  , وهتذيب ١٥١/َّ, وتقريب التهذيب١/٦١٢َّ, وهتذيب التهذيب ١/٣٩٨َّ

 . ٥/٣٣٤بدران 
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف هتذيب الت )٢( َّ أيب زيد ): د م(ويف األصول ما خال . ٢/٣٩٩هذيب َّ

 .حتريف. أيب يزيد): د م(ويف . بن زيد ...
 .٣٥٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. حتريف. بن قيس عمرو): د(ويف . بسندل) د(َّأخلت  )٣(
 .تصحيف. خازم): د م(ويف . جازم): س(ويف . ٢٩٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, م( )٤(
 .تصحيف. جارحة): س, م(ويف . ٥٠٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٥(

] ذكر من رو
َعنهم, ورووا عنه َ[ 



٢٤٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

قفي ّعبد اهللا الرتُّ ِْ ْ أيب الزرقاء, وأبو عمري عيسىبن )٢( زيدبن , وهارون)١(ُ َ ُ  بن َّ
ّ النَّحاس, وعيلبن َّحممد  بن , ويعقوب)٣(ّ إرسائيل الآليلبن  سهل, وإسامعيلبن َّ

َ هبار الرمليون, ومهنَّأبن إسحاق ُّ َُّ ْ َّ ّ حييى الشامي, وأمحدبن )٤(َ ْ برد بن  الوليدبن َّ ُ
ّ يعقوب الرخاميبن ّاألنطاكي, والفضل  عبد بن ُ قتيبة, وعيسىبن , واحلسن)٥(ُّ

َّ سليامن العسقالنيان, وحممدبن اهللا َّْ ّ إسامعيل الوساويس, وإبراهيمبن ََ ِ  موسى بن َ
ّالرازي, وسعيد َ شيبةبن  موسى, وذاكربن  أسدبن َّ ْ َ. 

ْ احلصني, أنا أبو طالببن  أبو القاسمأخربنا َّ عبدان, أنا أبو بكر حممدبن َُ ْ َ. 
ْ وجيه)٦أخربنا أبو بكر٦( ِّ طاهر, أبنا أبو صالح املؤذن, أبنا أبو احلسنبن َِ َ َّ السقابن ُ , نا أبو )٧(َّ

ّالعباس األصم, قال َّسمعت عباس: َّ ْ معني يقولبن ُسمعت حييى: َّ حممد يقولبن ُ َِ)٨(: 
ُواد أبو عصام ليس به بأس, إنام غلط يف حديث عن سفيانَر َ ِ َ َّ ٌ َّ. 

ّ عبد اجلبار السكري, ثنا بن  حييىبن َّأبو القاسم النسيب, عن أيب بكر اخلطيب, أنا عبد اهللا )٩(أنبأنا ََّّ ُّ
ّ عبد اهللا الشافعي, أبنا جعفربن َّحممد َّ األزهر, ثنا املفضلبن َّ حممدبن َّ َ ُوسألته : قالَّ غسان, بن )١٠(ُ ُ– 

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )١( َّ ّالربوقي: ويف األصول. ١/٢١٢َّ  .تصحيف. ُ
 .حتريف. يزيد): د م(ويف . ٤٤٩/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م, د( )٢(
ّتفسري الطربي : فانظر. ِّلالل, بتسهيل املد, وهو صاحب اللؤلؤوكذا الآلل وا )٣( َّ٦/٣٩٠ 

 ٦١/٣٦٢, وتاريخ ابن عساكر ٣/١٧٧ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٢٧/١٧٥و ٧/١٣١و
ُّبن مهران أبو أيوب موىلميمون ( ْ ّبني أسد اجلزري  ِ َ د, د (ويف . ّاملايل): س, م(ويف ).  دار الفكر−َ
 .فحتري. ّاملاليل): م

َّمهنى: ويف األصول. ٥/٤٧٨َّكذا الصواب بتحقيق اهلمز كام يف تكملة اإلكامل  )٤( َ وال . تصحيف. ُ
ُيصح أن يقال هنا َّجيوز مهنى عىل تسهيل اهلمز والقرص; ذلك أن العرب سمت مهنى كام يف : ُّ َُّ َّ َُّ ُ

َّ, ومهنأ كام يف التكملة عينها٥/٤٩٢تكملة اإلكامل  َّ َ ُ. 
ّالرماحي): م(ويف . ٣٨٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). مس, د, د ( )٥(  .تصحيف. ّ
 ).د(ما بينهام سقط من  )٦−٦(
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٧( َّ َّالسفار: ويف األصول. َّ  .حتريف. َّ
 .٩/٢٢٩, وهتذيب الكامل ٨٨/ِّتاريخ أسامء الثقات البن شاهني )٨(
 .أنبأ): د(ويف ). س, م, د م( )٩(
 .حتريف. الفضل): د(ويف . َّوقد مر). س, م, د م( )١٠(

]ٌليس به بأس[



٢٤٩ رواد بن اجلراح العسقالين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ معني بن يعني حييى َّ عن رواد–َِ   َّ اجلراح,بن َ
ًرفيع حديثا, وعده ثقة )١(]بن[َّفحدث عنه, عن عبد العزيز  ً َُ َّْ ُ. 

ُ الكحال, أبنا عبيد اهللابن  نارص, عن أيب الفضلبن ُقرأت عىل أيب الفضل  سعيد, أبنا بن َّ
ْاخلصيب ُ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, أبنا معاويةبن  عبد اهللا, أخربين عبد الكريمبن َِ :  صالح, قالبن َّ

ْ معني يقولبن ُسمعت حييى َِ)٢(: 
ٌد أبو عصام ثقة مأموناَّرو ٌ ٌ. 

ُّقال حييى يوما لرجل ذاكره بحديث من حديث سفيان, عن الزبري ُ ّ عدي, بن )٣(ً ِ َ
َإذا صلت املرأة مخسها, فقال: ّعن أنس, عن النَّبي  ْ َ ُ ِ أبو :  فقال?ث بذاَّمن حد: َّ

َّنعم رواد, نعم ذاك حدث عن سفيان :  قال حييى.عصام ٌ َّ ُّ ختايل له سفيان الثوري –َ َّ َ َ– 
ًمل حيدثه سفيان هبذا قط, إنام حدثه عن الزبري; أتينا أنسا نشكو ُّ َُّ َّ ُِّّ ُ  وينبغي أن .َّاحلجاج )٤(ْ

ّ عن الربيع, عن يزيد الرقايش,,يكون إىل جانب سفيان َ َّ  .ّ عن أنس, عن النَّبي َّ
َّ املسلم الفقيه, وأبو يعىل محزةبن ُّ عيلأخربنا أبو احلسن َ َّ هبة اهللا البزازبن ّ عيلبن ُ أبنا أبو : , قاال)٥(َ

ّ برش األسفراييني, أبنا أبو احلسن عيلبن الفرج سهل ّ ِمسهر بن َْ ْ َّ منري اخلالبن  أمحدبن ُ َّل, أنبأنا أبو حممد ُ
ّ العسكري, أبنا أبو عبد الرمحن النسائي, قال رشيقبن احلسن ََّّ ّ)٦(: 

ُرواد َّ ُ اجلراح أبو عصام ليس بالقوي; رو غري حديث منكر, وكان قد بن َ َّ ََ ّ
َاختلط, ومصعب َ ُ اجلراح أن مصعبا كان ييسء بن َّ كان فيام حكى رواد. ماهانبن ُ ً ُ َّ ََّ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص )١( َّحدثنا, ورأسه : ُبعد) س, م( ويف .٢٩٨/َّتقريب التهذيب: فانظر ترمجته يف. َّ

 .حتريف واضطراب ظاهر. عنده ثقة
ّتاريخ ابن معني برواية الدارمي )٢(  .٩/٢٢٩هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١١١/ََّ
ّالزهري): س, م(ويف . ١٥٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). , د مد( )٣(  .حتريف. ُّ
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب الكامل  )٤( أنبأنا أنس, أنبأ : ويف األصول. ; وفيه اخلرب٩/٢٢٩َّ

 .حتريف ظاهر. َّاحلجاج
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٥(  .تصحيف. َّالبزار: األصولويف . ١٩/١٦٨ تاريخ ابن عساكر  :َّ
ّكتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي )٦( َّ ّ, وتسمية من مل يرو عنه غري واحد للنسائي ١٧٦/ُّ َّ ُ

 .٩/٢٢٩هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢٧٣/ًأيضا

َاختلط ومصعب [ ُ
 ]ابن ماهان

ْثقة عند ابن معني[ َِ ٌ[ 

 ]ٌوكذا مأمون[

ًيروي حديثا عن [
َّل له أنه سفيان, ختاي
ّالثوري َّ[ 



٢٥٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّعند سفيان الثوري, ثم )١(ُاألخذ, كان ال يكتب ُّ ْ جييء, فيكتب ما سمع وما مل يسمعَّ َ ُ ُ. 
ًورواد كان قد اختلط أيضا, فال أدري هل هذا بعد االختالط أم قبله ِ ٌ  . واهللا أعلم?َّ

َّاحلافظ, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ, أخربنا أبو الفضل )٢(أنبأنا أبو الغنائم ْ خريون, وأبو احلسن بن َّ َ
ّالصرييف, وأبو الغنائم  ْ ُ واللفظ–َّ  احلسن, بن َّوحممد: ْريونَ زاد ابن خ–َّ حممد بن َّأنبأنا عبد الوهاب:  قالوا– له َّ

َّ عبدان, أنا حممدبن  أنبأنا أمحد:−قاال  ْ  :)٣( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنبأنا حممدبن َ
َّرواد ُ اجلراح أبو عصام العسقالين, عن سفيان, كان قد اختلط, ال يكاد أن بن َ َِ ُ ْ َّ َّ َ
ُديثه, ويقالَيقوم ح ُ ُ  .)٤(ُيزيد فيه: ُ

َ مسعدة, أنا محزةبن  أمحد, أنبأنا أبو القاسمبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ ْ  يوسف, أبنا أبو بن َ
ّ, ثنا اجلنيدي, حدثنا البخاري, قال)٥(ّ عديبن أمحد ُ ّ َّْ َ ُ : 

َّرواد ِ اجلراح أبو عصام العسقالين, عن سفيان, كان قد اختلط, البن َ ُ ْ َّ َّ َ ُ يكاد  َ
ُيقوم حديثه, ليس له كثري حديث قائم ُ ُ ُ. 

ّ السمرقندي, أبنا أبو بكر الطربي, أبنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم َّ ْ َ  الفضل, أبنا عبد بن ََّّ
 :)٦(ثنا يعقوب, قال جعفر, بن اهللا

َّرواد ّ اجلراح أبو عصام العسقالين, ضعيف احلديثبن َ َ ْ َّ ََ. 
َّعبد اهللا البلخي, أبنا أبو منصور حممدأخربنا أبو  ّ ْ  بن َّ حممدبن , أنا أمحد)٧( عبد اهللابن  احلسنيبن َ

ّقال أبو احلسن الدارقطني:  غالب, قالبن أمحد َْ ُ َّ)٨(: 

                                                 
 .حتريف. ُال يلبث): د(ويف ). س, م, د م( )١(
 .حتريف. أبو القاسم): د(ويف ). س, م, د م( )٢(
 .٩/٢٢٩هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/٣٣٦خ الكبري َّالتاري )٣(
َّ, والتاريخ, والتهذيب)د م( )٤( ُإلنكار أن يقوم حديثه, ويقال): د, س, م(ويف . َّ أو )  س, م(ًمزيدا : َ

 ).د(ًزيدا 
 .٣/١٧٧ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٥(
 .٩/٢٣٠هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/٣٧٧َّاملعرفة والتاريخ  )٦(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٧(  منصور): س, م(ويف . ٣١/٢٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف وسقط. بن عبد اهللا بن احلسني منصور: ويف د, د م. بن عبد اهللا بن احلسني َّحممد
 .٩/٢٣٠هتذيب الكامل  )٨(

 ]أ/٣٥٤[
ويف املعرفة [

 ]َّوالتاريخ

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 
 

ويف الكامل البن [
ّعدي ِ َ[ 



٢٥١ رواد بن اجلراح العسقالين

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّوأبو عصام رواد ٌ اجلراح العسقالين مرتوكبن َ ّ َ ْ َّ ََ. 
 : احلافظ, قال )١(أمحدأخربنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو 

َّولرواد ّ اجلراح أحاديث صاحلة, وإفرادات, وغرائب ينفرد هبا عن الثوري بن َ ُ َُّ ٌ ٌُ َّ َ
ُوغريه, وعامة ما يروي عن مشاخيه ال يتابعه ُ ُِ ُ ًالنَّاس عليه, وكان شيخا صاحلا, ويف  )٢(َّ ً ُ

َحديث الصاحلني بعض النُّكرة, إ ْ ُ ُ أنه ممن يكتب حديثهَّالَّ ُ َّ َّ. 
بن ّ عيل بن  عبد امللك, أنا أبو بكر أمحدبن َّ أمحد, ثنا أبو منصور حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل

ْ رزق, أبنا أبو القاسم موسىبن  أمحدبن َّ, أبنا حممد)٣(ثابت ْ النرضبن  إبراهيمبن ِ ِ مروان املقرئ بن َّ ْ ُ
ْ النرض, ثنا عباس الرتبن , ثنا أيب إبراهيم)٤(َّالعطار ُّ ََّّ ّقفيْ َّ, ثنا رواد)٥(ُ َّ اجلراح, ثنا سفيان, ثنا منصور, بن َ َ

ُثنا ربعي, عن حذيفة, قال ّْ  : قال رسول اهللا : ِ
ِئتني كل خفيف احلاذُخريكم يف امل ? , وما اخلفيف احلاذَيا رسول اهللا :  قيل.ُّ

 .َأهل له وال ولد الذي ال: قال
ُقال العباس: ل أيبقا: )٦قال موسى٦( َّفتكلم النَّاس يف هذا احلديث, فرأيت النَّبي : َّ َُ ُ َّ
َّيا رسول اهللا, حدثنا رواد بن اجلراح, ثنا سفيان, ثنا منصور, ثنا : ُ يف املنام, فقلت َ ََّ َّ َ

َربعي, عن حذيفة, عنك أنك قلت َّ ُ ّْ ِخريكم يف املئتني كل خفيف احلاذ: ِ ُّ ّ يل النَّبي )٧(فقال. ُ
 : ّصدق رواد بن اجلراح, وصدق سفيان, وصدق منصور, وصدق ربعي, وصدق َّ َ َْ َِّ َ

ِخريكم يف املئتني كل خفيف احلاذ: ُأنا قلت. ُحذيفة ُّ ُ. 

                                                 
 .حتريف. َّأبو حممد: األصولويف . ; وفيه اخلرب٣/١٧٩الكامل : َّكذا الصواب; فانظر كتابه )١(
ُوغاية ما يرو عنه, عن مشاخيه ال يبايعه): د(ويف . , الكامل)س, م, د م( )٢(  .تصحيف. ُ
 .١٩٥ − ٦/١٩٤تاريخ بغداد  )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد, وتاريخ ابن عساكر  )٤( أبو : ويف األصول. ٣٣/٥٢٨َّ

َّالقطان... بن موسى  القاسم  .ة وحتريفزياد. َ
 .تصحيف. ّالربقي): د, س, م(ويف . َّ, وتاريخ بغداد, وقد مر)د م( )٥(
 ).د(َّما بينهام أخلت به ) ٦−٦(
 .حتريف. فقيل): د(ويف ). س, م, د م( )٧(

مرتوك عند [
ّالدارقطني َْ ُ َّ[ 

 

ٌله أحاديث صاحلة, [ ُ
ُوإفرادات, وغرائب ٌ[ 

 
 
 
 
 
 

خريكم يف : حديث[
 ]املئتني



٢٥٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

رؤبة ]امسه من ذكر[
َ ْ ُ

 

َرؤبة ْ  (*)َّالعجاج بن ُ
ْكنيف بن صخر بن )١(َلبيد بن رؤبة بن − اهللا عبد واسمه − ِ َعمرية بن َ َ ْ ِ  بن[ َ
ّحنَي َمنَاة زيد بن ]سعد بن[ مالك ]بن[ سعد بن ربيعة بن )٢(]ُ  أبو متيم بن َ

َّاجلحاف ُّالتميمي َّالعجاج أبو :ُويقال ,)٣(َ  .راملشهو َّالراجز َّ
                                                 

ُّ, وكنى الشعراء ٧٦٧ − ٢/٧٦١ُّطبقات فحول الشعراء  (*) , ٣/٣٤٠َّ والتاريخ الكبري ,٢/٢٩٢ُ
ُّوالشعر والشعراء  ّ, والضعفاء الكبري للعقييل ٢٦٠ و١١٩/, واالشتقاق٦٠١ − ٢/٥٩٤ِّ ْ َُ ُّ٢/٦٤ 

َّ, والثقات البن حبان ٣/٥٢١َّ, واجلرح والتعديل ٦٥ − , ٣٥٥ − ٢٠/٣٤٥, واألغاين ٦/٣٠٩ِّ
ِّوالكامل يف ضعفاء الرجال  , ١٦٣/ّآلمدي, واملؤتلف واملختلف ل١٨٢ − ٣/١٧٩ُ

َّواملوشح َ ّ, والعلل للدارقطني ٢٨٠/ُ ُ , ١/٥٦, والآليل ٢١٥/, ومجهرة ابن حزم١١/١٤٤َّ
َّوالتذكرة احلمدونية  ُ, واملذاكرة يف ألقاب ٣٤٢ − ٣/٣٤١, ومعجم األدباء ٨٠ − ١/٧٩َّ

َّ, وبغية الطلب ١٣١ − ١٢٥/ُّالشعراء , ٣٠٥ − ٢/٣٠٣, ووفيات األعيان ٣٧١٥ − ٨/٣٦٩٦ُ
, ٦/١٦٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٥٣, وميزان االعتدال ٣٣٧ − ٨/٣٣٤رص ابن منظور وخمت

, ١٥١/َّ, وتقريب التهذيب١/٦١٣َّ, وهتذيب التهذيب ١٤٩ − ١٤/١٤٧والوايف بالوفيات 
, وكنز ٩٥٨ − ٢/٩٥٦ و٥٥ − ١/٥٤ُ, ورشح شواهد املغني ٤٦٥ − ٢/٤٦٤ولسان امليزان 

َّالعامل  , واخلزانة ٢/٢٢١َّ, وشذرات الذهب ١/٧٩٠ُّالظنون , وكشف ٨٦٤ − ٣/٨٦٣ُ
, وهتذيب ٩٥٦ − ١/٩٥٥َّرأب وروب, ومعجم املطبوعات العربية : َّ, والتاج١٠٦ − ١/١٠٣

, ٦٢٥ − ٦٢١/ِّ, وتاريخ بالشري٢٢٨ − ١/٢٢٧, وتاريخ بروكلامن ٣٣٨ − ٥/٣٣٤بدران 
َّ, والتطور والت١/٧٢٦ِّ, ومعجم املؤلفني ٣/٣٤واألعالم  ُّ, وتاريخ الرتاث ٣٢٤ − ٣١٢/جديدَّ

ٌوثمة اختالف يف نسبه, فانظره. ٨٩ − ٣/٨٦: ج/٢:  مج−ّالعريب  َ َّ. 

َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر ترمجته )١(  .حتريف. أسد: ويف األصول. َّ
ٌزيادة يقتضيها النص من مصادر ترمجته, وقع مكاهنا بياض يف  )٢( ّ ُ كلمة غري )د م(ويف . )س, م(َّ ٌ

 . سقط ظاهر)د(ويف . روءةمق
ّما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص )٣( َ مناةبن زيد: ُ بعد)س, م(ويف . َّ َ  نعيم أبو بن َ

 .تصحيف وحتريف.  أبو احلجاب)د(وكذا يف . احلجاب

]نسبه[



٢٥٣ رؤبة بن العجاج

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 أبيه ترمجة يف آخر وجه عىل نسبه ذكرنا وقد ٌخمرضم, وهو البرصة, أعراب من
 .)١(اهللا عبد

َهريرة, وأبا ,ُأباه سمع َْ َّالبكري َةَّوالنَّساب ُ َدغفل َْ ْ َحنْظلة بن )٢(َ َ َ. 
َمعمر ُعبيدة وأبو ُرؤبة, بن )٣(اهللا عبد ابنه عنه رو َاملثنَّى, بن َْ  سعيد بن وحييى ُ
َّالقطان ْشميل, بن ْوالنَّرض ,َ َ  وأبو أوس, بن سعيد زيد وأبو اهليثم, بن وعثامن ُ
َوخلف ,)٤(العالء بن عمرو  .األمحر َ

 .امللك عبد ابني وسليامن الوليد عىل وفد
َهبة القاسم أبو أخربنا ّاحلريري عمر بن أمحد بن اهللا ِ  بن الواحد عبد بن َّحممد احلسن أبو أبنا ,)٥(َ

َعقبة ثنا ,)٧(صاعد بن َّحممد بن حييى َّحممد أبو ثنا َّالوراق, إسامعيل بن َّحممد بكر أبو أبنا ,)٦(جعفر ْ  بن ُ
َمكرم ّالعمي ُْ ِّ ّالليثي, حرب بن اهللا عبد ثنا ببغداد, َ ْ َمعمر ُعبيدة أبو َّحدثني َّ َّاملثنى بن َْ ُ. 

ُفحدثناه ئتني,وم مخسني سنة يف البرصة إىل رجناخ َّثم :صاعد ابن قال ّالسجستاين حاتم أبو َّ ْ ِِّ 
َمعمر ُعبيدة أبو ثنا َّحممد, بن سهل َّاملثنى, بن َْ  :)٨(قال أيب, َّحدثني َّالعجاج, بن رؤبة َّحدثني ُ

                                                 
 .٣٣/٣٥٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّابن رؤبة املعروف بالعجاج  )١(
ّالنص. َّكتب األنساب العربية د: فانظر. َّكذا الصواب  )٢( ّوالنساب البكري دعقيل : ويف األصول. ٦/َّ ّ َّ َّ

 .تصحيف. ّأو دغفيل
حياته ورجزه : َّ, والعجاج١/٢٠١, والعصا ١١ − ٣/١٠َّالبيان والتبيني : وانظر أخباره يف. )د(  )٣(

ّالسطيل.د  .حتريف. ُعبيد اهللا: )س, م, د م(ويف . ٦٢/َّ
 .حتريف. العالف: )س, م(ويف . العالن: )د( ويف .)د م(  )٤(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ   )٥( َّ   د,(ويف . الفرار: )م(ويف . القزار: )س(ويف . ٢/١٢٠٨َّ

 .تصحيف. العرار: )د م
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل  )٦( . َّحممد: ويف األصول. ٣٣/٢٥تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ً خاصة) مد(ويف   .حتريف. أبو احلسني: َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد   )٧( أبو : ويف األصول. ٤/٩٠َّ, وشذرات الذهب ١٢/٢٦١َّ

 .خلط وحتريف.  صاعدبن  أمحدبن َّحييى حممد
ّالضعفاء الكبري للعقييل : ِّاخلرب مع الشعر يف  )٨( ْ َُ , وجممع ١٢/٢٦١, وتاريخ بغداد ٦٥ − ٢/٦٤ُّ

 .٣/٨٦٣َّ, وكنز العامل ٨/١٢٨وائد َّالز

بعض خربه, وذكر [
من رو عنهم, 

 ]ورووا عنه



٢٥٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َهريرة, أبا ُسألت َ َْ َهريرة, أبا يا :)١(ُفقلت ُ َْ  ]َّالرجز مشطور[ ?هذا يف ُتقول ما ُ
َســـقام فهاجـــا ِاخليـــاالن َطـــاف ََ 
ـــال ـــى ُخي ْتكنَ ـــ ُ ـــتام ُالوخي َتك ُْ 
َتريــك ْقامــت ْ ِ َتــرصما أن )٢(ًرهبــة ُ ْ ُ 
ـداة ًســاقا َبخنـْ  )٣(َأدرمــا ًوكعبــا  ًَ

َهريرة أبو فقال َْ َحيد كان :ُ ْ ُعيبهَي وال , اهللا رسول مع هذا ِمثل أو هذا حوبن ُ ُ ْ ِ. 
ّالسمرقندي بن القاسم وأبو َّالزاهد, الفاعوس بن املبارك بن ّعيل احلسن أبو أخربنا ْ َ  أبو أنا :قاال ,َّ

 بن أمحد احلسن أيب عىل ُقرئ :قال َّالعطار, بابن٤( املعروف غالب بن َّحممد ]بن[ الباقي عبد منصور
ْعمران بن َّحممد  ئة,وثالثم وتسعني ثالث َسنة ّاجلندي بابن )٤املعروف َّاجلراح بن ُعروة بن موسى بن ِ
 .األشعث بن )٥(سليامن بن اهللا عبد بكر أبو َّحدثكم :له قيل

ّالسمرقندي, بن القاسم أبو وأخربنا ْ َ ْ َ ُّالنقور بن احلسني أبو أبنا َّ  أبو نا ًإمالء, ّعيل بن عيسى نا ,)٦(َّ
َعرشة َأربع َسنة ًالءإم األشعث بن سليامن بن اهللا عبد بكر َ ْ ّالسجستاين, حاتم أبو ثنا ئة,وثالثم َ ْ  أبو ثنا ِِّ

َمعمر ُعبيدة َّاملثنى, بن َْ  ]َّالرجز مشطور من[ :)٧(قال أبيه, عن َّالعجاج, بن ةرؤب عن ُ
َســـقام فهاجـــا ِاخليـــاالن َطـــاف ََ 
ـــال ـــى ُخي ْتكنَ ـــال ُ ـــتام ُوخي َتك ُْ 

ْهريرة أبو فقال َ ُينْشد كان قد :ُ َ ُينكره فال , اهللا رسول عهد عىل هذا ُمثل ُ ُُ. 
                                                 

 .حتريف. فقال: يف األصول )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( ّديوان العجاج برواية األصمعي : ُ, ومصادر اخلرب قبل, وزد عليها)د م(َّ َّ

 .تصحيف. رهنة: )س, د(ويف . ٤٠٢ − ٤٠١ و١/٣٩٩ورشحه 
. تصحيف وحتريف. )د(وكذا بحداة يف . أذرما... ساقنا بحداة : )م(ويف . َّ, وديوان العجاج)د م( )٣(

 .َالذي ال حجم له: والكعب األدرم
 ).د(ما بينهام سقط من  )٤−٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٥( ُ, وسيذكر عىل الصواب بعد٣٩١ − ٢/٣٨٩ميزان االعتدال : َّ َّ ُُ .

 .حتريف. سليم: ويف األصول
َّكذا الصواب, وقد مر )٦(  .تصحيف. ّأبو احلسن أبو النفور: )د(ويف . أبو احلسن: )س, م, د م(ويف . َّ
ّ, والعلل للدارقطني ١٨٠ − ٣/١٧٩ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٧( َْ ُ َّ١١/١٤٤. 

ّموقف النبي [ َّ من 
َالغزل, حيد به ْ ُ[ 



٢٥٥ رؤبة بن العجاج
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١٥ 
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٢٥ 

 ثنا يعىل, أبو أنا ُاملقرئ, بن بكر أبو أبنا ور,منص بن إبراهيم أبنا ل,َّاخلال اهللا عبد أبو ًعاليا )١(ُوأخربناه
َعرعرة بن َّحممد ابن هو – إبراهيم َْ َمعمر ثنا − َ َّاملثنى بن َْ  :)٢(قال أبيه, عن َّالعجاج, بن رؤبة عن ُعبيدة, أبو ُ

َهريرة أبا ُأنشدت َْ   ّالنَّبي كان :فقال .أدرما ًوكعبا :فيها التي القصيدة هذه ُ
ُيعجبه ُ  .ِّالشعر من اهذ ُنحو ُ

ُأوهلا :)٣(إبراهيم إسحاق أبو قال َّ:  
َســـقام فهاجـــا ِاخليـــاالن َطـــاف ََ 

ّالنَّحوي َحبيب بن يونس ُورواه ْالشعثاء أبا إسناده يف فزاد رؤبة, عن ّالبرصي ْ َّ)٤(. 
ّالسمرقندي, بن القاسم أبو ُأخربناه ْ َ َمسعدة, بن إبراهيم أنا َّ َ ْ  أبو أبنا ,)٥(يوسف بن محزة أبنا َ

 بن اهللا عبد بن العزيز عبد بن َّحممد بن إبراهيم بن ّعيل بن اهللا عبد َّالرمحن عبد أبو ثنا ,)٦(ّعدي بن أمحد
ّاملوصيل َّاخلطاب بن عمر بن اهللا عبد ِ ْ َّشبة بن عمر ثنا ,)٧(َ ْحرب أبو ثنا زيد, أبو )٨(َ  يبن من ٌرجل ّالبايب َ
َمحري ْ ْالشعثاء أيب أبيه عن َّالعجاج, بن رؤبة عن َحبيب, بن سيون نا ,)٩(باب بن َّحجاج آل من ِ  عن ,)١٠(َّ
َهريرة, أيب َْ   :قال ُ

 ]َّمن مشطور الرجز[  :حيدو ٍوحاد سفر, يف  اهللا رسول مع كنَّا
                                                 

 .وأخربنا: )د, س, م(ويف . )د م( )١(
 .٣/٨٦٣َّ, وكنز العامل ٣/١٧٩الكامل  )٢(
 .٢/٨٣١غريب احلديث : ّابن إسحاق احلريب يف )٣(
 .َّلعجاجُكنية ا )٤(
َّكذا الصواب, وقد مر )٥(  .حتريف. يونس: ويف األصول. َّ
, ٢/٥٣, وميزان االعتدال ٢٠/٣٤٧األغاين : وانظر كذلك. ٣/١٨٠ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٦(

 .٨٦٤ – ٣/٨٦٣َّ, وكنز العامل ٤٦٥ − ٢/٤٦٤ولسان امليزان 
َّكذا الصواب بالنقل عن الكامل )٧(  بن ابن عبد العزيز: ... )س, م(ويف . لاملوص: ويف األصول. َّ

 .حتريف وسقط. َّ اخلطاببن  عمربن عبد اهللا
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٨(  .حتريف. شيبة: ويف األصول. ٣٥١/َّتقريب التهذيب: َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن األغاين  )٩( ّأبو حري البناين : ويف األصول. ١/١٠٢ُّ, واللباب ٢٠/٣٤٧َّ أو ّ

ّالسامي رجل من َّي محري من آل حجاجبن َّ َ ْ  .تصحيف. )س, م( وثابت )د, د م( باب بن ِ
 .حتريف. َّعن أيب الشعثاء: يف األصول )١٠(

 ]ب/٣٥٤[



٢٥٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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٢٥ 

َســـقام فهاجـــا ِاخليـــاالن َطـــاف ََ 
ــــال ــــى ُخي ْتكنَ ــــال ُ َتكــــتام ُوخي ُْ 
َتريـــك ْقامـــت ْ ِ َتـــرصما أن ًخـــشية ُ ْ ُ 
ــــد ًســــاقا َبخنْ ــــا  ًاةَ ــــا ًوكعب  َأدرم

ُينكر ال  ّوالنَّبي  .ذلك ُ
ُوالعجاج َّللعجاج, ِّالشعر َّإن ;ٌخطأ وهذا :زيد أبو قال  بعد ِّالشعر قال َّإنام َّ
  .َّاجلاهلية يف رجزه من َّالعجاج قال قد :قال ُعبيدة أبا َّأن َّالإ .ٍبدهر  ّالنَّبي موت

َّشبة, بن عمر زيد أيب عن غريه ُورواه  وهو ّالبايب, حرب أيب عن :فقال َ
 .رؤبة منه أسقط َّأنه َّإال َّالصواب,
 ثنا َّالوراق, أمحد بن ّعيل بن العزيز عبد أخربين اخلطيب, بكر أبو أبنا ّالواسطي, القاسم أبو أخربنا

ّالبجيل, إبراهيم بن َّحممد بن عمر َ ّالثقفي, )١(َّعامر بن اهللا ُعبيد بن أمحد نا َ َ  أبو ثنا َّشبة, بن عمر يدز أبو ثنا َّ
ّاحلمريي باب بن َّاحلجاج ولد من )٢(ّالبايب حرب َ ْ  أيب َّالعجاج عن َحبيب, بن يونس َّنبأنا – ٌرشف وهلم – ِ

َهريرة أيب عن َّالشعثاء, َْ   :قال ُ
 ]َّمن مشطور الرجز[  :يقول , اهللا رسول حيدو ٍحاد كان

َســـقام فهاجـــا ِاخليـــاالن َطـــاف ََ 
ــــال ْتك ُخي ــــىُ ــــال نَ َتكــــتام ُوخي ُْ 
َتريـــك ْقامـــت ْ ِ َتـــرصما أن ًخـــشية ُ ْ ُ 
ــــداة ًســــاقا َبخنْ ــــا  ًَ ــــا ًوكعب  َأدرم

ُينكر ال  ّوالنَّبي  .)٣(ذلك ُ
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١( ويف . ٩/٥١ و٨/٣٢٠ و٦/٣٥٩تاريخ بغداد : فانظر. َّ
 .سقط من س »ُ عبيد اهللابن ... أمحد بن ّعيل«: ُوقوله بعد. حتريف. عمر: األصول

َّكذا الصواب, وقد مر قبل قليل )٢( . )د, د م( وكذا الباين )س(َّأبو أمحد الثاين : ويف األصول. َّ
 .تصحيف وحتريف

ُال ينكر ذلك... وهذا خطأ : قال أبو زيد«: قوله )٣(  .)م( سقط من »ُ

يف أبيات حتقيق [
 ]َّالعجاج



٢٥٧ رؤبة بن العجاج
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 َّإنام َّوالعجاج َّللعجاج, ِّالشعر َّأن وذلك َّالشيخ; من ٌغلط وهذا :زيد أبو قال
  .طويل بدهر  ّالنَّبي بعد ِّالشعر قال

 ُأنشدت :قال أبيه, عن َّالعجاج, بن رؤبة عن ُعبيدة, أبو به َّحدث ام هذا يف ُواحلديث
َهريرة أبا َْ ُينْشد   اهللا ُرسول كان قد :فقال األبيات, هذه ُ َ ُينْكر فال األبيات, هذه مثل ُ ِ ُ. 

ٌبخنْداة ما :رؤبة ُسألت :وقال أبيه, عن رؤبة, عن اهليثم, بن عثامن ُرواه َ  :قال ?َ
ُالصموت ُ ُّيعض يالت )١(َّ َ ُاخللخال عليها َ ْ َ. 
ّالطيوري, ]بن[ احلسني أيب عن َّحممد, بن اهللا نرص الفتح أيب عىل ُقرأت ُ  ّري,اجلوه َّمدحم أبو أبنا ُّ

َحيويه بن عمر أبو أنبأنا ُّ ِّالطيب أبو أبنا ًقراءة, َ ْاجلنيد, بن إبراهيم ثنا جعفر, بن القاسم بن َّحممد َّ َ   :قال ُ
ِمعني, بن حييى َاحلديث هذا أنكر  .َّورده ودفعه, َ
ْاملقرئ, احلسن أبو أبنا ّالعلوي, القاسم أبو أخربنا ّالدينوري, بكر أبو أبنا ّاملرصي, َّحممد أبو أبنا ُ َ َْ  ثنا ِّ

ّاحلريب )٢(إبراهيم إسحاق أبو ْ ُّالريايش, ثنا ,َ  ّاألصمعي, ثنا ِّ
َاسمك ما :فقال َّالعجاج, بن رؤبة لقي أعرابيا َّأن  فقال ًمهموزة, رؤبة, :قال ?ُ

ُنخستكل َنفسك, َمهزت َّأنك لوال واهللا :ُّاألعرايب له ْ َ. 
َّالريايش ُسمعت :قال ُالروبة :ُيقول )٣(ِّ َ ْ  .ٌنسبة الياء مهموز َغري ُّ

ّالسمرقندي, بن القاسم أبو أخربنا ْ َ َّالبزاز َّالوهاب عبد بن ّعيل بن َّالوهاب عبد أنا َّ  مل إن ًإجازة َ
ّالطاهري, العزيز عبد بن ّعيل احلسن أبو أبنا ًسامعا, ْنيك  بن جعفر بن أمحد بكر أيب عىل ُقرئ :قال َّ

َاحلباب, بن الفضل خليفة أبو أنا َّحممد,  :)٤(قال م,َّسال بن َّحممد اهللا عبد أبو نا ُ
ٌرجاز وهم – َّالتاسعة َّالطبقة يف َّ ُالعجاج, – ُ  بن رؤبة بن اهللا عبد واسمه َّ

ْبيدَل ْكثيف بن صخر بن ِ ِ ّحنَي بن عمرو بن َ  بن ربيعة بن − )٥(ّحي :نسخة ويف – ُ
                                                 

 .حتريف. َّالصوت: يف األصول )١(
 .حتريف.  إبراهيمبن أبو إسحاق: ويف األصول. ١/٣٥٥ُّاللباب : مجته يففانظر تر. َّكذا الصواب )٢(
ّالرقايش: )د(ويف . )س, م, د م( )٣(  .حتريف. ِّ
 .٢/٧٣٨ُّطبقات فحول الشعراء  )٤(
َّوالصواب ما أثبت بالنقل عن الطبقات, . ّحق: ُويف نسخة. ّ حيبن  عمربن : ...يف األصول )٥( َّ ُّ َّ

 .١/١ّية األصمعي ورشحه َّوديوان العجاج بروا

رؤبة يرشح بعض [
 ]الغريب يف رجز أبيه

موقف ابن معني [
 ]َّمن احلديث السابق

 
ٌّأعرايب يسأله عن [

 ]اسمه
 
 
 
 
 

َّطبقة العجاج وابنه [
 ]َّعند ابن سالم



٢٥٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َمنَاة زيد بن سعد بن مالك بن سعد  .َّالعجاج بن ورؤبة .متيم بن َ
 احلسني, بن أمحد أبنا ,نارص بن َّحممد الفضل أبو َّحدثنا َّثم ّعيل, بن َّحممد الغنائم أبو أنبأنا
ُواللفظ – ّعيل بن َّوحممد ار,َّاجلب عبد بن ُواملبارك  نياحلس وأبو :أمحد زاد – أمحد أبو أنا :قالوا – له َّ

ْعبدان, بن أمحد أبنا :− قاال ّاألصبهاين,  :)١(قال إسامعيل, بن َّحممد أنا سهل, بن َّحممد أنا َ
َّاجلحاف أبو – اهللا عبد َّالعجاج ُواسم – بالبرصة كان َّالعجاج, بن رؤبة  سمع .َ

َّالقطان, يىحي منه َومعمر َ ْشميل بن ْوالنَّرض ُاملثنَّى, بن َْ َ ُ.  
 أنا محدون, بن سعيد أبو أبنا منصور, بن أمحد بكر أبو أبنا َّالعباس, بن َّحممد )٢(]بكر أبو[ أخربنا

ّمكي ْعبدان, بن ِّ ِمسلم ُسمعت :قال َ ْ  :)٣(يقول َّاحلجاج بن ُ
َّاجلحاف أبو َّالقطان, حييى عنه رو .أبيه عن ّي,َّالتميم َّالعجاج ]بن[ رؤبة َ َ 
َومعمر َاملثنَّى, بن َْ ْشميل بن ْوالنَّرض ُ َ ُ. 
َمنده, بن القاسم أبو أنا األديب, اهللا عبد أبو به شافهني ما ُنسخة يف ْ  ًإجازة, ّعيل أبو أبنا َ
َسلمة, بن طاهر أبو وأنا :قال ]ح[   َّحممد, بن ّعيل أنا ََ
 :)٥(قال حاتم, أيب بن َّحممد أبو )٤(]أنا :قاال[

َهريرة أيب )٦(]عن أبيه,[ عن رو َّالعجاج, بن رؤبة َْ  اهللا عبد َّالعجاج ُواسم – ُ
َّالقطان, سعيد بن وحييى رؤبة, بن اهللا عبد ابنه عنه رو .)٧(َّاجلحاف أبو – َ 

ْشميل, بن ْوالنَّرض َ َومعمر ُ َاملثنَّى بن َْ  .ذلك يقول أيب ُسمعت .ُ
                                                 

. )س, م, د(وكذا يف . َّ العجاجبن  رؤبةبن َّ العجاجبن رؤبة: ; وفيه٣/٣٤٠َّالتاريخ الكبري  )١(
َّوالراجح ما أثبت بالنقل عن  ُّ  .)د م(َّ

َّوالصواب . َّ العباس بإسقاط أيب بكربن َّحممد: )د, د م(ويف . َّأبو حممد بإسقاط بكر: )س, م(يف  )٢(
ُت باحلمل عىل سند مماثلما أثب  .٣١/٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. ُّ

 .٢٠/ُالكنى واألسامء ملسلم )٣(
ُما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص باحلمل عىل غري سند مماثل )٤( ّ تاريخ ابن : فانظر. َّ

 .٢١ و٣١/٨عساكر 
 .٣/٥٢١َّاجلرح والتعديل  )٥(
ّزيادة يقتضيها النص من اجل )٦(  .َّرح والتعديلَّ
 .حتريف. َّالعجاج: يف األصول )٧(

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 

 ]أ/٣٥٥[
 ُويف الكنى واألسامء[

 ]َّالبن احلجاج
 
 
 

ويف اجلرح [
 ]عديلَّوالت



٢٥٩ رؤبة بن العجاج

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َسوار, بن طاهر أبو أبنا نارص, بن ضلالف أبو أخربنا  أبنا :قاال َّاجلبار, عبد بن احلسني وأبو ِ
ّالطناجريي, ّعيل بن احلسني ِ ِحكيم )١(أبو ثنا َّ  بن بدر بن امللك عبد اهللا عبد أبو ثنا إبراهيم, بن َّحممد َ
ْروح بن هارون بن أمحد ثنا اهليثم, ّالربدجيي, َ ْ   :)٢(قال َِ

َاملنْفردة األسامء من الثةَّالث َّالطبقة يف َمعمر عنه رو َّالعجاج, بن رؤبة ُ  بن َْ
َاملثنَّى,  .ّبرصي ُ

َّالبنا بن غالب أيب عىل ُقرأت ّاملحاميل, بن الفتح أيب عن ,)٣(َ َ ّالدارقطني, احلسن أبو أبنا َ َْ ُ   :)٤(قال َّ
َهريرة أيب عن أبيه, عن رو .َّالشاعر َّالعجاج بن رؤبة َْ ُ. ُعبيدة أبو عنه رو 

َمعمر َاملثنَّى, بن َْ ِّاملؤذن اهليثم بن وعثامن ُ ُ. 
َّالصفار, بكر أبو أنا ّعيل, أيب بن َّحممد جعفر أبو أنبأنا  أمحد أبو أبنا ,)٥(ّعيل بن أمحد بكر أبو أنا َّ

  :قال احلافظ,
َّاجلحاف أبو ّالتميمي, رؤبة بن َّالعجاج بن رؤبة َ  عن ,اهللا عبد َّالعجاج )٦(ُواسم َّ

َهريرة أبا َّأن رؤبة شهد وقد ِّالبرصيني, يف حديثه َّالعجاج, أبيه َْ  .َّالعجاج أبيه مع ُ
َّالقطان, سعيد بن حييى عنه رو ْشميل بن ْوالنَّرض َ َ  .)٧(َّحممد لنا ُكنَّاه .ُ

 :قال اخلطيب, بكر أبو أنا أمحد, بن اهللا عبد بن اهللا هبة القاسم أبو أخربنا
َّاجلحاف أبا ُيكنى َّالراجز, جَّالعجا بن رؤبة َ. 
ّالسمرقندي, بن القاسم أبو أخربنا ْ َ َمسعدة, بن إسامعيل أبنا َّ ْ  بن أمحد أبو أنا يوسف, بن محزة أنا َ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد  )١(  .حتريف. ابن: ويف األصول. ٩/٢٢٦ و٨/٢٧٨ و٧/٣٥َّ
ّطبقات األسامء املفردة للربدجيي )٢( ْ َ َ ْ  .تصحيف. ّالربدخي: ويف األصول. ١٣٦/ُ
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٣( َّ  .حتريف. اعرَّالش: ويف األصول. َّ
ّالعلل للدارقطني  )٤( َْ ُ َّ١١/١١٤. 
َّ عيل, أنا أبو بكر الصفار, أنا أبو بكر أمحدبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد« :)د م(يف  )٥( َّ ّ عيل, أنا أبو بكر بن ّ

َّالصفار, أنا أبو بكر أمحد تاريخ : فانظر. َّويف العبارة سقط وتكرار, والصواب ما أثبتنا. »ّ عيلبن َّ
 .٣١/٩ن عساكر اب

 .حتريف. واسمه... َّوابن اجلحاف : يف األصول )٦(
َّكناه أبو حممد: )د(ويف . )س, م, د م( )٧( ُ َّبغية الطلب : فانظر.  سليامنبن َّوهو حممد. حتريف. َّ ُ

 .٣١/٩تاريخ ابن عساكر : ُوانظر كذلك ما يامثل ما نحن فيه. ; وفيه اخلرب٨/٣٧٠٣

طبقته عند [
ّالربدجيي ْ َ[ 

 
ويف العلل [

ّللدارقطني َْ ُ َّ[ 
 
 
 

وعند أيب أمحد [
 ]احلاكم

 
 

وعند اخلطيب [
 ]ّالبغدادي



٢٦٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّعدي ِ   :سعيد بن حييى )٢(يل قال :قال ّعيل, َّحدثني أمحد, بن صالح َّحدثني َّمحاد, ابن ثنا ,)١(َ
ْدع َأم :قال ?كان كيف :ُقلت .َّجاجالع بن رؤبة َ  .ْيكذب مل َّإنه اَ
ّعدي ُابن قال ِ ًمسنَدا لرؤبة ُأعلم وال :)٣(َ ْ  حييى أشار والذي .ُذكرت ما َّإال َ
َّالقطان, َأما[ :فقال َ  ٌحديث َّإال له يكن مل وإذا .احلديث هذا يف يعني ْيكذب; مل َّإنه ]َ

ٌحمتمل واحلديث ٌواحد, َ َ ْ  يكن مل ِّبالشعر,  اهللا رسول يدي بني ُحيد كان فيام ُ
 .ٌبأس بروايته

َّاملسلم بن ّعيل القاسم أبو أخربنا َ َّالبزاز بن محزة يعىل وأبو الفقيه, ُ ْبرش, بن سهل أبنا :قاال ,)٤(َ ِ 
ّالنسائي, َّالرمحن عبد أبو نا رشيق, بن احلسن أبنا أمحد, بن ُمنري بن ّعيل أنبأنا   :)٥(قال َّ

 .ّبالقوي ليس َّالعجاج بن رؤبة
َّاملظفر بن َّحممد بكر أبو أبنا ّاألنامطي, الربكات أبو أخربنا َ ّالشامي, ُ  أنا ّالعتيقي, احلسن أبو أنا َّ

ّالعقييل, جعفر أبو َّيوسف,حدثنا بن أمحد بن يوسف ْ  :)٦(قال َُ
ُيتابع وال أبيه, عن َّالشاعر, َّالعجاج بن رؤبة َ  .عليه ُ
 أنا َّحممد, بن احلسن َّحممد أبو أنا اهللا, عبد أيب بن )٧(عمرو أبو أناأنب نرص, أيب بن َّحممد بكر أبو أخربنا

َاللنبا احلسن أبو ْ ُمجهور بن احلسن َّحدثني ُّالدنيا, أيب بن بكر أبو أنا ّين,ُّ ْ  :)٨(قال قريش, من شيخ نع ,ُ
 َّوهيأ َّللصحابة, جلس وقد امللك, عبد بن سليامن عىل َّالعجاج بن رؤبة دخل

                                                 
 .٣/١٧٩جال ِّالكامل يف ضعفاء الر )١(
 .يل: ـب) د(َّأخلت  )٢(
 .٣/١٨٢الكامل  )٣(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ  .تصحيف. البزار: ويف األصول. ١/٣١٣َّ
 .١/٦١٣َّهتذيب التهذيب  )٥(
ّالضعفاء الكبري للعقييل  )٦( ْ َُ  .١/٦١٣َّهتذيب التهذيب : وانظر كذلك. ٢/٦٤ُّ
أخربنا أبو بكر «: ; وفيه٣١/٤٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. ُىل سند مماثلَّكذا الصواب باحلمل ع )٧(

ُّ وشجاع هو أبو نرص كام يف معجم الشيوخ −ُ شجاع بن َّحممد  أنا أبو عمرو عبد − ٢/٩٣٦ُ
 .حتريف. أبو عمر: ويف األصول.  » ...−َّ وحممد هو أبو عبد اهللا −َّ حممد بن َّالوهاب

َّبغية الطلب  )٨( والبيتان . ِ وليست األبيات يف ديوان رؤبة.٨/٣٣٥ وخمترص ابن منظور ,٨/٣٧١١ُ
ُّ للعجاج يف املذاكرة يف ألقاب الشعراء)٣و١( ُ  .ً, وليسا يف ديوانه أيضا١٢٤/َّ

ويف الكامل البن [
 ]ّعدي

 
 
 
 
 
 

 
ّرتبته عند النسائي[ َّ[ 

 

 
ويف ضعفاء [

ّالعقييل َ ُ[ 
 

 بن مدحه لسليامن[
 ]عبد امللك



٢٦١ رؤبة بن العجاج

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ]َّالرجز مشطور من[ :قالف اجلوائز,
َخرجــــت  ِوشــــمسٍقمــــربــــنيْ

 ِشــمسِعبــد)١(]ومــروان[ِابــنبــني
ــا َخــريي ْ ٍنفــسَ ْ ْخرجــتَ ِنفــس مــنَ ْ َ 

َكذبت, :سليامن جنب إىل ٌجالس وهو العزيز, عبد بن ُعمر له فقال  َذاك ْ
  . اهللا ُرسول

ّالربعي, مونمي بن ّعيل بن احلسن بن احلسني اهللا عبد أيب كتاب يف ُقرأت  بن اهللا عبد َّحممد أيب )٢(عن ََّ
 ثنا – أمحد واسمه – اخلليل ابن أنا بكر, بن ّعيل أنا َحبيب, بن القاسم بن َّحممد ّعيل أبو أنا َحبيب, بن َّعطية
َّشبة بن عمر وهو – زيد أبو ُعبيدة ابن  :)٤(قال َّالعجاج, بن رؤبة نا :ُعبيدة أبو قال :قال – ُعبيدة بن )٣(َ

َوأيت امللك, عبد بن سليامن عسكر يف ُكنَّا ُ من بأرس فظهر ُّالروم, أرس 
 ٍرجل ِّكل إىل َفدفع ُفأحرضوا, باألرس, وأمر مراتبهم, عىل فجلسوا للنَّاس,
ُعنُقه, َليرضب ًأسريا; َ َأول فكان ُ َدفع من َّ  ,)٥(حسن بن حسن بن اهللا عبد ٌأسري إليه ُِ
َعنُق َفرضب  ُّالشعراء, َّالإ َيبق فلم مراتبهم, قدر عىل بالنَّاس ذلك فعل َّثم أسريه, ُ
ًهذاما, ًسيفا ٍعبس وبن إليه َّودست ًأسريا, جرير إىل َفدفع  َفرضب ,)٦(ًشيئا ُيليق ال ُ
ُعنْصله به َّقد َّفكأنام[ أسريه, َعنق َُ ْودست ًأسريا, الفرزدق إىل َودفع ,)٧(ُ  عبس وبن إليه َّ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص من مصادر اخلرب )١( َّ. 
 .حتريف. ابن: يف األصول )٢(
َّأبو, وشبة) د(سقط من  )٣( وانظر . حتريف وسقط. ُ عبيدةبن يدة يزيد, وهو عمرُثنا من عب: )د(ويف . َ

ُترمجة ابن شبة بعد يف  .٣٥٢ − ٣٥١/َّتقريب التهذيب: َّ
ُّاخلرب مع الشعر بترصف يف )٤( ُّ, والشعر والشعراء ٤٠٢ − ٢/٤٠٠ُّطبقات فحول الشعراء : ِّ ِّ١/٤٧٩ 

 .٢٣١ − ١/٢٣٠, ومجهرة أشعار العرب ٢٢٢ − ٢٢٠/, وثامر القلوب٤٨٠ −
خلط .  حسنبن ابن عبد اهللا: ُويف األصول بعد). س, م, د م(حتريف, صوابه ما يف . عليه): د(يف  )٥(

َّوسقط, صوابه ما أثبت بالنقل عن خمترص ابن منظور  َ ُ٨/٣٣٥. 
ُالسيف اهلذام )٦( ًال يليق شيئا, أي: وقوله. القاطع: َّ َّال يعلق به يشء إال قطعه: ُ ٌ ُ. 
ُالعنصل )٧( ِسا, وهو العرق من الورك إىل الكعبَّالن: ُْ َ ُ ْ َِ. 

رؤبة يف عسكر [
ن بن عبد سليام

 ]امللك



٢٦٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًكليال ًسيفا ْحيصص فلم ,)١(]أسريه َعنق َفرضب ,َ  سليامن َفضحك ًشعرة, منه ُ
َكيد, قد ْأن َوعلم َّالسيف, وألقى ُوالنَّاس, ْ  ]َّالطويل من[ :)٢(جرير وقال ِ
ــسيف ــوانأيب ِب َرغ ْ ــيفَ ــعِس ٍجماش ِ ْترضب وملَرضبت ُ  )٣(ِظـامل ابن بسيف ِ
َرضبــت ــه ْ ــدب ــامَعن ْفأرعــشتِاإلم َ ِ ْ ــداك ُ ــالواَي َحمــد :وق ْ ــريٌثُ  ِصــارم ُغ
 ]َّالطويل من[ :)٤(الفرزدق فقال

ْنفكهــمْولكــناألرسُنقتــل ال ]و[ ُ ُّ ُ ُاملغــــارمَاألعنــــاق َأثقــــلإذا َ ِ َ َ)٥( 
ِّالرومـيُرضبـة وهل ْلكـمٌجاعلـة)٦(ُّ ٍكليـب ]عن[ِغنًى ُ ْ َ  ?ِدارم َمثـلًأبـا أو ُ

 بن جعفر بن الدخ َقتل عليهم وينعى به, فعلوا ملا عبس; يبن هيجو وقال
َورقاء[ كالب ْ َجذيمة بن زهري بن )٧(]َ ْ  ]َّالطويل من[ :َِ
ٌقـدرأوَخــانٌسـيف ُيــك ْفـإن َ ــأخري )٨(نبــاَ ــسِبت ــا ٍنف ــريُحتفه ــاهد ُغ ِش ِ 

ْبيــدينبــا بـهرضبـواوقـدٍعـبسيبنـ ُسيفف َورقــاء َ ْ  ِخالــد ِرأس)٩(عــن َ
ــذاك ــيوف َك ــدُس ــوِاهلن ــاتنب ُظباهت ـــع ُ ـــاأحي ُوتقط ـــاط ًان َمنَ ـــد َ  ِالقالئ

 ]الكامل من[ :)١٠(جرير وقال
                                                 

ّزيادة يقتضيها النص من خمترص ابن منظور  )١( َّ٣٣٦ − ٨/٣٣٥. 
َّ, ومنتهى الطلب ٢/١٠٠٥َديوان جرير برشح ابن حبيب  )٢( ُ٤/٣٠٠. 
ْرغوان )٣( َ حنظلة بن  مالكبن  دارمبن ُلقب جماشع: َ َ ْ ٌلفصاحته, وجلهارة صوته, فقالت امرأة... َ ِ َ َ 

ْما هذا إال يرغو, فلقب رغوان: سمعته َ َ ِّ ُ ّ ظامل املريبن هو احلارث: وابن ظامل. َّ ِّ  .)ديوان جرير(. ُ
ٌوثمة اختالف يف . وما بني قوسني زيادة منهام. ٢/٧٥٣َّ, والنقائض ٢/٣٩٣ديوان الفرزدق  )٤( َ َّ

 .ِّالرواية, فانظره
َمجع مغرم, وهو الغرامة: َاملغارم )٥(  .تصحيف. العامئم: لويف األصو. َْ
ّاملري): س , م(ويف ). د, د م( )٦( ِّ  .حتريف. ُ
ّزيادة يقتضيها النص من ديوان الفرزدق  )٧( حمارضات األدباء : وانظر كذلك. ١٧٥ − ١/١٧٤َّ

َخزيمة: ُ بعد)س, م(ويف . )٣ − ٢( ٣/٣١٧ ْ َ  .تصحيف. ُ
 .البيت بوزن َّأخل وتصحيف, حتريف .رابني  ٌقدر أو − حسان ):د( ويف − َخان ٌسيف ُيك ْإن :األصول يف )٨(
 .حتريف. عىل رأس: )د م(وفيها, وكذا . حتريف عبس. ي عبدبن :)س, م, د(يف  )٩(
ِّويف األصول صحف البيت وحرف . ٢/٩٦٧َّ, والنقائض ٢/٩١٢َديوان جرير برشح ابن حبيب  )١٠( ُ ِّ ُ= 

 

]ب/٣٥٥[



٢٦٣ رؤبة بن العجاج

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ـــت ـــك َأخزي َقوم ـــام يف َ ٍمق َ ـــه َ ُقمت َ ْ ــدت  ُ َووج ــيف ْ ــع َس ٍجماش ِ ــع ال ُ ُيقط َ 
  :)١(الفرزدق وقال
ُأيعجب ُأضحكت ْأن ُالنَّاس َ ْسـيدهم ْ ُ َ ْيستـــسقى اهللا َخليفـــة  ِّ َْ  )٢(ُاملطـــر بـــه ُ

ُالسيف نبا فام ٍجـبن من َّ ْ ٍدهـش ومـن ُ َ َأخــر ْولكــن ِاألســري ِعــن  َ ِّ ُالقــدر ُ َ َ 
ـــن ـــد ول ِّيق َ ـــسا َمُ ـــل ًنف َميت َقب ْ ـــاِ ُمجــع  ِته ْ ُالصمــصامة وال ِاليــدين َ َ ُالــذكر َّْ َ َّ 
ٍعمــد عــىل ُرضبــت ولــو ْ ُمقلــده َ َ َّ َ َّخلـــر  ُ ُمخـــصانه َ ُ ْ ُفوقـــه مـــا ُ ُشـــعر َ َ َ)٣( 

ّالعلوي, القاسم أبو أخربنا ْاملقرئ الوحش وأبو ََ َرشأ أنبأنا :قاال ليهام,ع ًقراءة ُ  مسلم أبو أبنا َنظيف, بن َ
 .ّاألصمعي أخربنا :قال ّعيل, بن نرص ثنا إسحاق, بن إسامعيل ثنا ّاألنباري, بن بكر أبو أنبأنا الكاتب,

ّالسمرقندي, بن القاسم أبو وأخربنا ْ َ ّالطربي, بن بكر أبو أنا َّ  عبد أنا الفضل, بن احلسني أبو أبنا َّ
ْسليم عن ّاألصمعي, قال ّعيل, ثنا َّالرحيم, عبد بن َّحممد ثنا ,)٤(سفيان بن يعقوب نا عفر,ج بن اهللا َ  بن ُ

 :قال عون, ابن عن أخرض,
ُأشبه ُكنت ِّ  .َّالعجاج ]بن[ رؤبة – ِكالم :قال أو – بلغة احلسن كالم أو احلسن َلغة ُ
ْخريون, بن الفضل أبو أبنا ّاألنامطي, الربكات أبو أخربنا ْبرشان, بن القاسم أبو بناأ َ  بن ّعيل أبو أبنا ِ

َّالصواف, َشيبة, أيب بن عثامن بن َّحممد نا َّ ْ ْسليم نا َّعفان, عن أيب, نا َ َ   :)٦(قال عون, ابن عن أخرض, بن )٥(ُ
ِّنشبه ُكنَّا  .َّالعجاج بن رؤبة بلهجة احلسن َهلجة ُ

 أبو نا ُاملقرئ, بن بكر أبو أنا حممود, بن طاهر ]بوأ[ أخربنا ل,َّاخلال اهللا عبد أبو ًعالية هبا وأخربنا
ْسليم نا َّعفان, نا – ُاملغرية ابن يعني – سهل بن ّعيل نا ّالواسطي, عمرو بن أمحد اهللا )٧(ُعبيد َ  أخرض, بن ُ

                                                 
 .ًإىل درجة بالغة, فعزفنا عن ذكر هذه األوهام دفعا لإلطالة =
ّوثمة اختالف يف الر. ١/٣٢٢ديوان الفرزدق  )١( ٌَّ  .واية, فانظرهَ
َأن أصبحت سيدهم: ويف األصول. ِّالديوان )٢( ِّ َّوهي رواية ال معنى هلا هنا, وإن صح الوزن هبا. ُ ٌ. 
ْالصمصامة )٣( ْواخلمصان من احلشى. َّالسيف ال ينثني: َّ  .َما كان ضامر البطن: ُ
 .٢/٥١خ َّاملعرفة والتاري )٤(
 .حتريف. سليامن: )د(ويف . ١٨٩/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّوقد تقدم. )س, م, د م( )٥(
)٦(  ٧/١٦٦َّالطبقات الكرب. 
ّما بني قوسني زيادة يقتضيها النص )٧( َوالصواب ما أثبت باحلمل . أبو عبد اهللا: ُويف األصول بعد. َّ ُ َّ

 .٤٣/٢٦٦ن عساكر تاريخ اب: فانظر. ُعىل سند مماثل

ّلغة احلسن البرصي [
 ]ُتشبه لغة رؤبة



٢٦٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :قال عون, ابن )١(عن
 .َّالعجاج بن رؤبة بلهجة َّإال هلجته ِّشبهُن ُكنَّا ما

َاملسلمة, ]بن[ جعفر أبو أنا حلسني,ا بن َّحممد بكر أبو أخربنا ِْ َالفرج أبو أنا :قاال ّعيل, أبو وابنه ُ َ 
ِاملسلمة, بن احلسن بن عمر بن َّحممد بن أمحد ْ ُاملرزبان بن اهللا عبد بن احلسن سعيد أبو أنبأنا ُ ْ ّالسريايف, َ  أنا ِّ
  :قال األمحر, خلف عن ّصمعي,األ نا ّاملازين, عثامن أبو ثنا سعد, ابن ثنا ,)٢(ّاخلاقاين ُمزاحم أبو

 N O P z } :َّوجل َّعز قوله, من ُأغرب القرآن يف ما :يقول رؤبة ُسمعت
 .]٩٤: احلجر[

  :قال زيد, أبو َّحدثني عثامن, أبو نا سعيد, أيب بن ُمزاحم أبو ونا :قال
ًجفاء, :ُقلت :قال .]١٧: الرعد[ z الًجُفَا À Á ¿ } :قرأ رؤبة ُسمعت ُ 

ُجتفله امَّإن :قال ُ ُتعلق :أي ِّالريح, ِ  .)٣(ُهَ
َحيويه بن عمر أبو أنا ّوهري,اجل َّحممد أبو أنا رضوان, بن نرص أبو أخربنا ُّ  بن َّحممد بكر أبو أنا ,َ

َخلف ُاملرزبان, بن َ ْ  :)٤(قال َّالعجاج, بن رؤبة عن أسلم, بن العالء نا ّاألصمعي, عن واحد غري َّحدثني َ
َقرصت, :قال َّالعجاج, ابن :ُفقلت ?َأنت من :يل فقال ّبكري,ال َّالنَّسابة ُأتيت ْ ِ ُ 

َوعرفت, ْ  .سألويني مل عنهم ُّسكت ْوإن عنِّي, واُعَي مل َّحدثتهم ْإن :عندي كقوم َّلعلك ُ
ُختربين, :ُقلت ?املروءة )٥( ]ُأعداء[ فمن :قال .كذلك َأكون َّأال أرجو :ُقلت  وبن :قال ُ
ًسيئا رأوا وإن ُكتموه, سنًاح رأوا ْإن :وءَّالس ِّعم  ًآفة للعلم َّإن :قال َّثم .ُأذاعوه ِّ

ْوهجنَة ًونكدا ُفآفته :ُ ُنسيانه, ُ ُونكده ُ ُوهجنته فيه, الكذب ُ ُ ُنرشه ُ  .أهله غري عند ُ
                                                 

 .حتريف. ابن: يف األصول )١(
معجم : فانظر ترمجته يف. )ه٣٢٥: ت( خاقان بن  حييىبن ُ عبيد اهللابن َّكذا الصواب, وهو موسى )٢(

ويف . ّاحلاماين: )س(ويف . ّاجلاقاين: )د(ويف . ٣٢٥ − ٧/٣٢٤, واألعالم ٢٩١ − ٢٩٠/ُّالشعراء
 .ُّوكله تصحيف يف تصحيف. ّاحلاقاين: )د م(ويف . ّاحلافاين: )م(

: َّ, والتاج١/٤٨٧جفل : اجلمهرة. (وهذا من جهل رؤبة بالقرآن: قال أبو حاتم. ُفتذهب به )٣(
ُجفأت القدر, وال : َّألنه مل يكن من لغته«: جفل: ِّواعتذر ابن منظور له, فقال يف اللسان). جفل ْ ِ ِ َ َ َ

ُجفل السيل ََّ َ َ«. 
 .٢/١٦٦ُغريب احلديث البن قتيبة  )٤(
ُوستذكر ما بعد, فيكون القول فيها كام هنا.  سقط وحتريف?فام املروءة: يف األصول )٥( ُ. 

َّفأما الزبد : قرأ[ َّ
ًفيذهب جفاال ُ ُ[ 

: رأيه يف قوله تعاىل[
 ]ْفاصدع بام تؤمر

َّخربه مع النسابة [ َّ
 ]ّالبكري



٢٦٥ رؤبة بن العجاج
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْقبيس, ]بن[ احلسن أبو أخربنا َ  بن َّحممد أبو أنا بكر, أبو ِّجدي أنا احلديد, أيب بن احلسن أبو أنا ُ
ْزبر ّاحلسني, احلسني بن َّحممد ثنا ,)١(َ َ ْوبرش َ  بن رؤبة عن ,)٢(أسلم ابن ثنا ّاألصمعي, ثنا :قاال موسى, بن ِ

 :قال َّالعجاج,
َسابالنَّ ُأتيت َقرصت, :قال َّالعجاج, ابن :ُقلت ?َأنت من :فقال ,َّالبكري َّ ْ ِ ُ 

َوعرفت, ْ ُيعوا مل َّدثتهمح ْوإن ,يسألوين مل عنهم ُّسكت ْإن :يأتوين ماقوأك َّلعلك ُ  .عنِّي َ
ُختربين, ُقلت ?املروءة ُأعداء فمن :قال .كذلك َأكون أن أرجو ال :ُقلت  ِّعم وبن :قال ُ
 ًونكدا ًآفة للعلم َّإن :قال َّثم :ُقلت .ُأذاعوه رشا رأوا وإن ُدفنوه, ًصاحلا رأوا ْإن :وءَّالس

ْوهجنَة ُفآفته :ُ ُنسيانه, ُ ُونكده ُ ُتهُوهجن فيه, الكذب ُ ُنرشه ُ  وضع َّثم :قال .أهله غري عند ُ
ُأداه َّإال ُّقط ًشيئا فيه ُجعلت ما ?هذا – بأيب – َترون :فقال صدره, عىل يده  .َّإيل َّ

ْبرش ُحديث وانتهى .احلسني بن َّحممد ُلفظ وهذا ُنرشه :قوله إىل موسى بن ِ ُ ْ  يف َ
 .احلديث َّبقية فذكر ّاألصمعي, عن فيه :أي وزادين, :ٌبرش قال .أهله غري

 بمرص, احلسني بن احلسن بن ّعيل احلسن أبو نا القايض, حييى بن َّحممد املعايل أبو خايل أخربنا
 بن أمحد َّالعباس أبو َّالزاهد َّالشيخ أنبأنا ًإمالء, )٣(َّالبزاز َّحممد بن عمر بن َّالرمحن عبد َّحممد أبو أنبأنا

ّاإلصطخري )٤(داناج بن احلسني ْْ  حنبل, بن أمحد بن اهللا عبد أخربنا ئة,وثالثم وثالثني مخس سنة ًإمالء َ
ِّاملؤذن, َّالعباس بن َّوحممد هارون, بن وموسى َ  بن اهللا عبد قال صالح, أبو موسى بن احلكم أنا :قالوا ُ

  :قال َّالعجاج, بن رؤبة عن زياد, بن العالء أخي بنا أسلم بن العالء نا َّالصالح, َّالشيخ أمحد
 :قال َّالعجاج, ُابن :ُفقلت ?َأنت من :فقال ,ّالبكري َّالنَّساب عىل ُدخلت

َقرصت ْ ِ َوعرفت, – واهللا – ُ ْ ِ  مل عنهم ُّسكت إن :عندي كقوم َّلعلك :قال َّثم :قال ُ
ُحدثتهم ْوإن يسألوين, ُيعوا مل َّ  فمن :قال .كذلك َأكون )٥(أن أرجو ال :ُقلت .عنِّي َ

                                                 
ًكذا الصواب, وقد مر قبل كثريا )١( ُ َّ  . حتريف.زيد: ويف األصول. َّ
ّ زياد العدويبن  أخي العالءبن  أسلمبن , وهو العالء)م(َّكذا الصواب كام يف  )٢( هتذيب : فانظر. ََ

 .حتريف. ابن مسلم: )س, م, د م(ويف . ; وفيه اخلرب٨/٤٨٩الكامل 
 .تصحيف. َّالبزار: ويف األصول. ٥/٨٢َّشذرات الذهب : فانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
: )د(ويف . ١٩/٧٨ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٢١١اصطخر : معجم البلدان: وانظر. )س, م, د م( )٤(

 .تصحيف. داباج
 .وال زائدة. أن ال: يف األصول )٥(

 ]أ/٣٥٦[
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ُخترب :ُقلت ?املروءة ُأعداء  رأوا وإن ُدفنوه, اًصاحل رأوا إن :وءَّالس ِّعم وبن :قال ين,ُ
ْوهجنَة ًونكدا ًآفة للعلم َّإن :قال َّثم .ُأذاعوه ًقبيحا ُفآفته :ُ ُنسيانه, ُ ُونكده ُ  ُالكذب, ُ

ُوهجنته ُْ ُنرشه ُ  .أهله غري عند ُ
 .الفقيه عمر بن إبراهيم أنا يوسف, بن َّحممد بن القادر عبد طالب أبو أنبأنا

َّاملعمر أبو َّوحدثنا َ  عمر, بن إبراهيم أبنا َّاجلبار, عبد بن املبارك ناأ ّاألنصاري, أمحد بن املبارك ُ
َحيويه بن عمر أبو أنا :قاال ,احلسن بن عمر بن ّوعيل ُّ ّالسكري, َّحممد بن َّالرمحن عبد بن )١(اهللا ُعبيد أنا ,َ َّ  أنا ُّ
ِمسلم بن اهللا عبد ْ ّالدينوري, ُ َ َْ ّالريايش, اَّحدثن ِّ   :رؤبة يل قال :قال ,)٢(يونس عن م,َّسال بن َّحممد عن ِّ

َأما لك, أروهيا ُأباطيل تلك !?هذا عن تسألني متى َّحتى َ َالشيب تر  َبلغ قد َّ
 !?وحليتك )٣(]رأسك يف[

ّالريايش قال ُيقال :ِّ ُالشيب فيه َبلغ قد :)٤(ُ ْ  .به َظهر إذا :َّ
ِمسلم بن اهللا عبد وأنا :قال ْ   لنا, ٌشيخ ثنا ّاألصمعي, ]عن[ حاتم, أبو َّوحدثني :قال ,)٥(ُ
َبالشك ّعيل بن سليامن عىل دخل َّالعجاج بن رؤبة َّأن  ما :سليامن له فقال ,)٦(رَّ
ُوأرده ُّيشتد, وال ُّيمتد ُأجده :فقال ?َّاجلحاف أبا يا للنِّساء عندك  ُوأستعني ُّفريتد, ُّ
ُأورد َّثم باليد, ًياناأح عليه ِفأقص ُ ْ  بأيب :رؤبة فقال ذلك, من ًنحوا سليامن فشكى .ُبَ

ِّالسن, )٧(عن ذلك ليس َأنت, َمتصك ما لكثرة :ُيريد ُّالرغاث; لكثرة ذلك َّإنام ِّ ُّ َ َ 
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( عبد : ويف األصول. ٣٣/٤٠٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .حتريف. اهللا

َّابن حبيب النحوي, وهو ممن رو عن رؤبة كام مر )٢( َّ ّ . حتريف. يوسف: ويف األصول ما خال د. ََّ
ُّوانظر اخلرب بعد بترصف يف ُّ, والشعر والشعراء ٢/٧٦٧ُّطبقات فحول الشعراء : ُ ِّ٢/٥٩٥. 

ّزيادة يقتضيها النص من )٣( ُّالطبقات, والشعر والشعراء: َّ ِّ  )س, م, د م(ويف .  سقط ظاهر)د(ويف . َّ
 .ٌفراغ بمقدار كلمة أو كلمتني

ّالرياحي, فقال: يف األصول )٤(  .حتريف. ِّ
ُّمل أجد اخلرب يف الشعر والشعراء )٥( ِّ  .٣٣٧ − ٨/٣٣٦ابن منظور خمترص : وانظره يف. ِ
َالشكر )٦( تاريخ ابن عساكر : ترمجته يف: فانظر.  سليامنبن ّاسم موضع يف اجلزيرة التي وليها عيل: َّ

٢٣٨−٤٩/٢٣٦. 
 .حتريف. عىل: )س, م, د(ويف . , واملخترص)د م( )٧(

 خربه مع يونس[
ّالنحوي َّ[ 

 خربه مع سليامن[
 ]ّابن عيل
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 .)١(ُالنّساء
ُأورد :)٢(هُقول ِ ُفأقصب ُ َقص :ُالُيق اب,اإلقص نم هو :ِ ِبتَ ُالدابة, َ َّ ٌقاصبة فهي َّ َ ِ: 

ْوردت إذا َ ُالرجل َبوأقص .ْترشب فلم ,ََ  ًمثال ذلك رضب .إبله ْترشب مل إذا :َّ
 .النِّكاح عىل ْيقدر مل بارش, إذا َّأنه ُيريد لنفسه;

ّالسمرقندي, ]بن[ القاسم أبو أخربنا ْ َ  عبد بن ّعيل أبنا ًسامعا, يكن مل إن ًإجازة َّالوهاب عبد أبو أنا َّ
ّاجلمحي, )٣(مَّسال بن َّحممد نا ُاحلباب, بن الفضل أنا جعفر, بن َّحممد بن أمحد عىل ُقرئ :قال العزيز, َ   :قال ُ

َّاجلحاف, أبا ُويكنى َّالعجاج, بن رؤبة ُأول وهو َ  االسم, تقصري يف قال من َّ
 ]َّالرجز مشطور من[ :النَّسب )٤(]عدد[ وختفيف

ــد ــعق ــاجَرف ــريَّالعج ــادعنيذك ُف ْ 
 )٥(يكفنـيْطالتُاألنسابإذاباسمي

ُأحسب وال .أبيه من ُأفصح َّإنه :بعضهم وقال .أبيه من ًشعرا ُأكثر ُورؤبة ِ 
ُأوهلا التي قصيدته يف عليه أخذ قد ُأباه َّألن ذلك;  ]َّالرجز مشطور من[ :)٦(َّ

قخــاويِاألعــامقِوقــاتم ْاملخــرتَ َ ْ ُ 
ِمـــشتبه ِ َ ْ ـــِاألعـــالمُ ِامعـل ـــقَّ ْاخلف َ َ)٧( 

                                                 
 .حتريف ظاهر. ّيكره بام يصل النسب: ويف األصول. َّاملخترص, وهو الراجح )١(
 .بقوله) د(َّلت أخ )٢(
ويف . ٧٦٢ − ٢/٧٦١ُّطبقات فحول الشعراء : ِّفانظر اخلرب مع الشعر يف كتابه. َّكذا الصواب )٣(

ًوهنا حتسن اإلشارة إىل أن الشعر وقع إلينا يف األصول مصحفا حمرفا . حتريف. سليامن: األصول ً ََّّ ُُ َّ ِّ
ُإىل درجة بالغة, فآثرنا أن نثبت رواية الطبقات, مت َّ َ َّجاوزين أوهام التصحيف والتحريف الكثرية; ُ َّ

 .ًدفعا لإلطالة
 .َّزيادة من الطبقات )٤(
ّ بردة األشعريبن البيتان لرؤبة من كلمة له يف مدح بالل )٥( َ , وأرسار ١٦٠/ديوانه: فانظر. ُْ

ُّ, واملذاكرة يف ألقاب الشعراء٥٠/البالغة ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ١٢٩/ُ ٌَّ َ. 
 .١٠٢ و٣٤/ّ, والقوايف لإلربيل٢١٩/ّ, واملحاسن واملساوئ للبيهقي١٠٤/ديوان رؤبة )٦(
ًواخلفق, بالتحريك رضورة. اجلبال: األعالم )٧( َّ ُ َ ُّاالضطراب والتحرك: َ والبيتان يف صفة مفازة . َّ

َّبعيدة, اشتبهت فيها اجلبال والصو, وحريه اضطراب الرساب وملعانه َّ ُّ. 

خربه يف طبقات [
 ]َّابن سالم
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 ]َّالرجز مشطور من[ :قال َّثم
ٍمــضبورة َ َُ َقــرواءْ ْ ٍهرجــابَ ْ ْفنُــقِ ُ)١( 

َسلم ًأيضا ُيمدح وقال  ]َّالرجز مشطور من[ :)٣(َّالباهيل ُقتيبة بن )٢(َْ
ُســلميــا َكعبــكأعــىلَْ ُالقــدوسَ ُّ ُ 

ـــىل ـــدع ًع ـــمِ ْأوبقه ُ ـــيسََ  ُإبل
ـــوم ـــبيبنـــ َي ِاملهل َّ َ ُالبئـــيسُ َ 

ُأصــالهم ــاُ ــصطيلم ــوست ُاملج َ 
ْصـــبحتهمْإذ ُ َ َّ ٌفيلـــقَ َ ْ ُرجـــوسَ ُ َ 

ٌملمومــــة َ ُ ُذفــــراءَْ ْ ُدردبــــيسَ َ َْ 
ْوصـــبحت َ َّ َســـفياهناَ  ُالنُّحـــوسُْ

ــرت ْج َ ــذاكَ ــمَب ُاللج َ ــوسُّ ُالعط َُ 
ــــصبحتهم ْف ُ َ َّ َبرحــــاَْ ُملطــــيسُ ْ ِ ِْ 

ـــال ُّحيـــسف َ ـــنهمُ ُم ُحـــسيسُ ْ َِ 
ـــد ـــمق َعل ِ ـــاملَ ـــسيسُالع ُوالق ْ ِّ ِ 
ْحــــاربكمًامــــرأَّأن َُ ُممــــسوسَ ُ ْ َ 
َئسِبــ ُاخللــيطْ ُاجلــربَ ِ ُاملدســوسَ ُ ْ َ 

ْبكــم َُيــداو ُالفقــمُ َ ُالــشخيسَ ْ ِ َّ)٤( 
                                                 

ُاملضبورة )١( ْ ُاملجتمعة اخللق املكتنزة: ُّ من النوقَ ََ ِ ْ ُ ْ َ ْوالقرواء. ُ َّالطويلة الظهر, واإلشارة هنا إىل : َ . َّالسنامَّ
ْواهلرجاب ُوالفنق. َّالضخمة: ِ َّالفتية اللحيمة: ُ َّ ِ َ. 

 .حتريف. سامل: )د, د م(ويف . ١٨٦/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّ, والطبقات)س, م( )٢(
ُوقال أيضا هيجو املهلب وأصحابه, ويمدح «: ; وفيه)١٤ − ١١ و٨ و٤ − ٣( ٧٦/ان رؤبةديو )٣( ََّ ُ ً

ًخندفا وقيسا ً ِ َّوانظر قول العالمة حممود شاكر يف ذلك يف الطبقات . »ِْ َوثمة . ٣:  ح− ٢/٧٦٢َّ َّ
ِّاختالف يف الرواية, فانظره ٌ. 

َأراد بالعد سفيان )٤( َّ املهلبن  يزيدبن  معاويةبن ِ ٌوفيلق. أهلكهم: وأوبقهم. َّب, وبني العباسُ َ ْ َ 
ُرجوس ُ ٌجمتمعة: وملمومة. ًأراد كتيبة ذات صوت: َ  =. ْفاحت منها رائحة احلديد وصدئه: وذفراء. ُ
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 .ٌطويلة وهذه
 ]َّالرجز مشطور من[ :ًأيضا فيه وقال

ُسـلميا َاألطيبـنيبـن يـاَْ َشـجراَ َ 
ًعروقـــاَحيـــا ُ َالثـــريفُ َوثمـــراَّ َ 

 .ٌطويلة وهي
 ]َّالرجز مشطور من[ :ًأيضا وقال

ــا ــلمي ُس ــدَْ ــكق َعرف َ َّ ــفَ ُالتعري َّ 
ـــتَحقـــا ُاملـــسلمَوأن ِْ ـــفُ ُاحلني َ 

 عبد أنا عنه, َّالرضير الوحش وأبو َّالنسيب, القاسم أبو وأنبأنيه ُاملقرئ, احلسن أيب ِّبخط ُقرأت
َخيثمة, نا نرص, بن عمر بن َّالرمحن َ ْ ّالثوري, َّحدثنا ّاحلنفي, األسود بن أمحد نا َ   :لقا ُّاألصمعي, )١(نا َّ

ْسلم عىل َّالعجاج بن رؤبة استأذن َقتيبة, بن َ َقنْرب, غالمه فحجبه ُ   :فقال َ
ـــتأ ـــلطتَأن َس ْ ـــيلَّ ـــرباَّع َقنْ َ 

ــــــــبالرآينإذا ًمق ِْ ــــــــراُ َّتنَم َ 
َاملقــــدم[ُوجيعــــل َّ َ َّاملــــؤخرا )٢(]ُ َ ُ 
ًجلاجــــة َ َ ــــهَ ــــامن  َأغــــرباًورأي

َمسعدة, بن إسامعيل أنا أمحد, بن إسامعيل القاسم أبو أخربنا َ ْ  ثنا ,)٣(أمحد أبو أنا يوسف, بن محزة أنا َ
                                                 

َودردبيس هنا بمعنى شديدة = ُواللجم العطوس. َْ َ َُ ُكل ما يتشاءم منه, ويطلق عىل املوت: ُّ َ ُُّ ُُ َوالربحا, . َ ُ
ْدة الكربَّاملشقة وش: بالقرص َ ْوملطيس. َّ ِ ُواحلسيس. ذات رضب شديد: ِْ ْ ِ ّالصوت اخلفي وكذا  :َ ُ َّ
ْوالقسيس. احلركة ِّ ْواملمسوس. صاحب العقل واملعرفة: ِ ٌّمن به مس, أي: َ : واخلليط. ٌجنون: َ

ُاملخالط للقوم أو اجلامعة, واإلشارة هنا إىل سفيان ُ َّ معاوية وأصحابه; أراد أهنم كالبعري بن ُ
َرب املدسوس بني الصحاحاألج َوالفقم. ِّ ُّاملعوج: َ َ ْ ًاملختلف اختالفا شديدا: َّوالشخيس. ُ ً ُ ُ. 

َّالتذكرة احلمدونية : ِّوانظر اخلرب مع الشعر يف. نا: ـب) د(َّأخلت  )١( ٌوثمة اختالف يف . ٨/٢٠٧َّ َّ
ُوليست األبيات بعد يف ديوان رؤبة. ِّالرواية, فانظره ُ ِ 

 .ذكرةَّزيادة من الت )٢(
: وكذا. ١٨٢ − ٣/١٨١ِّالكامل يف ضعفاء الرجال : وانظر اخلرب يف كتابه. حتريف. َّحممد: )م(يف  )٣(

َّ, وبغية الطلب ١/٣٩٦, والآليل ١/١٤٦األمايل للقايل  ُ٨/٣٧٠٤. 

 ]ب/٣٥٦و[

ْاستئذانه عىل سلم [ َ
 ]ُابن قتيبة
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 :قال األصغر, َّزكريا أبو َّزكريا بن حييى َّحدثني خالد, بن عمرو بن ّعيل نا ّاملدائني, ّعيل بن أمحد ثنا
  :قال العالء, بن عمرو أيب عن َّاألصمعي, ُسمعت

ْكرمان, عىل ًواليا كان ,)١(ًرجال ُرؤبة مدح  :الكلمة هبذه بالعر أرشاف من ِ
 ]َّالرجز مشطور من[

ــــوت ــــزة َّرب ُدع ِالع ــــا َِّ ُّالقدوس ُ 
َدعـــاء ُيقـــرع ال مـــن ُ  النَّاقوســـا َ
َوجهـــك أرانـــا َّحتـــى ُاملرغوســـا َ ْ َ)٢( 

ُالكميت فإذا :قال ْ َ ُوالطرماح يمينه, عن ُ َّ ِ  يقول أحدمها فجعل :قال .يساره عن ِّ
َويل :لصاحبه ْ َأمك, َ ِّ  الغريب, عن ُيسائالنه جعال َفرغ, َّفلام :قال .ْانسخ ْانسخ ُ
ُخيربمها فجعل ِ ُ.  

َعمرية, شيخ بن صالح بن اهللا عبد بن أمحد نا ,)٣(أمحد أبو ونا :قال ْ ِ ّالريايش, نا َ  قال ]:قال[ ِّ
 :رؤبة بن اهللا عبد

ْفعرست َّالسالطني, بعض إىل ٌةحاج لنا كانت َ ُ َدراهم, ُفرشوت علينا, َ ِفسهلت ِ َ ُ َ 
 ]َّمن مشطور الرجز[  :َّالعجاج بن رؤبة فقال ,ُاحلاجة

ــــ ــــت َّامـل ــــشعراء ُرأي َال ــــدوا ُّ ُبل ِّ ُ 
ـــــألوا ـــــريهم وس ْأم ُ ـــــدوا َ ُفأنك ِْ ُ 
ْنامــــستهم ْ َُ ٍبرشــــوة ُ َ ْ  )٤(ْفــــأقردوا ِ

                                                 
َهو أبان )١( ّ الوليد البجيل كام يفبن َ َ ْوكان صاحب كرمان. ١/٣٩٦, والآليل ٦٨/ديوان رؤبة: َ ِ َ .

ْوكر ْوالية مشهورة, وناحية كبرية معمورة ذات بالد وقر ومدن واسعة بني فارس ومكران : مانِ ُ ً ُ ٌ ٌٌ ٌ
ُوسجستان وخراسان ْ ِ  )٤/٤٥٤كرمان : معجم البلدان(. ِ

ُاملرغوس )٢( ْ  .ُاملبارك: َ
ُّ, واملذاكرة يف ألقاب الشعراء٣/١٢٥عيون األخبار : وانظر كذلك. ٣/١٨١الكامل  )٣( ُ/١٣٠ .

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ألبيات يف ديوانهِوليست ا ٌَّ َ. 
ُبلدوا )٤( ِّ ُأضعفت شوكتهم, وأمهلوا: ُ ِ ْ ُ ِّحتريف أخل بروي البيت. بادروا: ويف األصول. ُْ ونامستهم . َّ

ْبرشوة  .ُّأراد به هنا خضعوا, وذلوا: ُوأقردوا. ساررهتم هبا: ِ

مدحه لوايل [
ْكرمان ِ[ 

َّالكميت والطرماح [ َِ ِّ ُ
ُيسائالنه عن 

 ]الغريب

َّومما قاله يف [
َالرشوة ْ ِّ[ 



٢٧١ رؤبة بن العجاج
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٢٠ 
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َســـهل)١(]و[ َّ ُشـــددوامـــاهبـــااهللاَُ َّ 
ًومناولة, ًإذنا كادش بن ِّالعز أبو أخربنا  بن ُاملعاىف بناأ احلسني, بن َّحممد ّعيل أبو ابأنأن إسناده, َّعيل وقرأ ُ

ْدريد, بن بكر أبو أنا ,)٢(َّزكريا ّالريايش نا َُ ِمعقل, أبو نا ,)٣(ِّ ْ  :قال رؤبة بن اهللا عبد ُسمعت :قال َ
 فقىض فرشونا, نا,ْيشفع فلم إليه, فاستشفعنا ُّالسلطان, إىل ٌحاجة )٤(لنا كانت

 ]َّمن مشطور الرجز[  :رؤبة فقال حاجتنا,
ــــ ــــتَّامـل ــــشفعاءُرأي َال ــــدواُّ ُبل ِّ ُ 

ْأمــــريهم)٥(وســــألوا ُ ُفأنكــــدواَ ِْ ُ 
ـــــستهم ْنام ْ َُ ـــــوةُ ٍبرش َ ْ ـــــأقردواِ  ْف
ــــهل َوس َّ ــــااهللاَُ ــــاهب ــــددوام ُش َّ 

 بن َّالرمحن عبد بن أمحد نا ,)٦(أمحد أبو أنا القاسم, أبو أنا القاسم, أبو أنبأنا القاسم, أبو أخربنا
ْمرزوق بن يبَحب ّالكهميس احلسن أبو َ َ ْ  جملس يف َّالرضير إسامعيل بن يعقوب يوسف أبو أنا ّالبرصي, َ

ّالريايش,   :قال أبيه, عن أيب, َّحدثني ِّ
َاملربد يف ُكنَّا ْ  محار, عىل أقبل قد ٌشيخ فإذا اإلبل, سوق يف ّعيل بن سليامن دار يف ِ
َفتصفح :الق .َّالشاعر َّالعجاج بن رؤبة هذا :فقالوا   ,)٧(ٍحائر بقطعة َّفمر األباعر, َّ
ْالربيس أليب :قالوا ?هذه ملن :فقال َّعليهن, فوقف َ ًهنَية, َفأطرق :قال .)٨(ُّ َّ  :وقال ُ

                                                 
 .زيادة من الكامل )١(
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٣/٣٣٥َّاجلليس الصالح  )٢( ُ٨/٣٧١٣. 
 .حتريف. ّاملرياين: )د(ويف . )س, م, د م( )٣(
 .يل: )د(ويف . )س, م, د م( )٤(
 .حتريف. وأسعوا: )د(ويف . )س, م, د م( )٥(
 .١٨١ − ٣/١٨٠ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٦(
ٌوالراجح حائر احلجاج, وهو موضع بالبرصة معروف,. كذا )٧( َّ َ يابس ال ماء فيهَّ : معجم البلدان(. ٌ

َويقوي ما ذهبنا إليه أن املربد بالبرصة. )حري: َّ, والتاج٢/٢٠٩حائر  ِّ ُْ ِ ِويف األصول وقعت الكلمة . َّ
َّوال معنى هلذه الكلمة يف األمهات, والراحج عندي . حيائر: ّويف الكامل البن عدي. دون إعجام َّ

 .َّأهنا حتريف حائر
ْمل يضبط )٨( ً هذا احلرف يف الكامل, والراجح أنه بزنة التصغري محالُ َّ َّ ّ عىل ما وقفنا عليه الزبيدي يف َّ َّ

 .واهللا أعلم. ربس: تاجه
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 ]َّمن مشطور الرجز[
ــــو ــــيس أب ٍرب ْ َ ــــو١( ُ ــــيس وأب ِرب ْ َ ُ١( 

ــــر مل َن ــــيام َ ــــوا ف ــــدوس ُمجع ِلل ْ َّ 
ــــزين يف ]ال[ ِالعنَي ْ ْ ــــيس يف وال )٢(َُ  ِق

ِمحــــاالت وال َ ــــ َ ــــيس يبن ِاحلم ْ َ ُ)٣( 
ــــل ــــداميس َمث ِق َ ــــربيس أيب )٤(َ ِال ْ َ ُّ 

ُّالكهميس لنا قال َ ْ ُّالريايش لنا قال :َ  .)٥(لكتبه ُّاألصمعي هذا سمع فلو هذا, اكتبوا :ِّ
ّالسعدي, حفص بن أمحد نا ,)٦(أمحد أبو َّوحدثنا :قال َمعبد بن سليامن داود أبو ثنا َّ ْ ُّاملروزي َ َ ْ  :قال ,َ
  :يقول َّاألصمعي ُسمعت

 ُيستأذن َّعباس, بن اهللا عبد بن ّعيل بن سليامن دار إىل َّالعجاج بن رؤبة جاء
َإذريطوس اليوم ُيرشب األمري َّإن :له فقيل عليه, ُْ ِْ  ُرؤبة فأنشأ ٌإذن, عليه وليس ,)٧(ِ
 ]َّمن مشطور الرجز[  :ُيقول

                                                 
 ).د(ما بينهام سقط من  )١−١(
َّكذا الراجح بزيادة ال, وتصغري العنز للرضورة )٢( ْ َ ويف . يف العنربين وال يف قيس: ويف األصول. َّ

ُّوهي رواية ختل بوزن البيت. ال يف قيسيف العنزين و: الكامل ُوالعنزان عىل الراجح بعد مها. ُ َّ ْ َ :
ْعنز َّ وائل, فغلب, وثنى, ثم صغر لرضورة بن  وائل, أو تغلببن  قاسط, وبكربن  وائلبن َ َّ َّ َّ

 .٣٠٢/مجهرة أنساب العرب:  قاسط يفبن ي وائلبن انظر. واهللا أعلم. الوزن
َّكذا الصواب بالنقل  )٣( ُوال أدري بعد أ أراد . تصحيف. اخلميس: ويف األصول. عن الكاملَّ

ْمحيس َ ْ ثعلبة أم محيسبن  عامربن ُ َ ِّ أدبن ُ  . طابخةبن ُ
َالقداميس )٤( ُمجع قدموس, وهو العظيم من اإلبل: َ ْ ُ ِوليست . حتريف. القناميس: ويف الكامل. ُ

ُاألبيات بعد يف ديوان رؤبة ُ. 
 .حتريف. لكاتبه... َّلام سمع ف: ويف األصول. الكامل )٥(
. ٢٠/٣٥٤, واألغاين ٧٦٧ − ٢/٧٦٦ُّطبقات فحول الشعراء : وانظر كذلك. ٣/١٨١الكامل  )٦(

َّوثمة اختالف يف رواية البيت األول, فانظره ٌ َ ََّ. 
َّاملعرب(. ٌوهو رضب من األدوية )٧( َ ُ/٢٢٢(. 

وله يف [
ُاإلذريطوس ْْ ِ ِ[ 
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ــا ــزل ي َمنْ ِ ــرحم ُ ِال ْ ــىل )١(ُّ ــس ع  ِإدري
ــــ َزلُومنْ ــــن ِ ِاللع ْ ــــيس عــــىل َّ  ِإبل

ـــــني َوخـــــالق  ِواخلمـــــيس ِاالثن
ــــارك ْب ــــه ِ ِرشب يف ل ْ ِإذريطــــوس ُ ُ ْْ ِ ِ 

ًومناولة, ًإذنا ِّالعز أبو أخربنا  نا َّزكريا, بن )٢(ُاملعاىف أنا احلسني, بن َّحممد أنا ُإسناده, َّعيل وقرأ ُ
  :َّالعجاج قال :قال ّدي,ْبَالع آدم بن اهللا عبد بن َّحممد بكر أبو نا أيب, نا ّاألنباري, القاسم بن َّحممد

َخبائي سقط  – ُرؤبة جاءين َّثم منهم, ٌأحد جيئني فلم بولدي, ُفاستعنت َّعيل, ِ
 ]َّمن مشطور الرجز[ :)٣(له ُفقلت – ٌصغري ٌّصبي وهو

ـــــــ َّإن ـــــــامَّيبن ٌللئ ِ ـــــــدهَ ْزه َ َ َ 
ــا ــدورهميفيلم ْص ِ ــنِ ــوددهم ْم َ َ ْ َ)٤( 
ــــــودَّإال ِّك ــــــُ ٍسدَم ــــــدهَ ْلقرم َ َ ْ َ ِ 

 ]َّالرجز مشطور من[ :)٥(رؤبة فقال :قال
َيــــــكبن َّإن ْجمــــــدهٌلكــــــرامْ َ َ َ 

ـــو ـــوتول َدع ْ ـــوكََ َألت َ ـــدهَ ْحف ََ َ)٦( 
ــاج ُعج ــاَّ ــتم ــأرضَأن ــدهِب ْمأس َ َ َْ 

                                                 
ْالرحم )١(  .َّالرمحة: ُّ
: )س, م, د م(ويف . ُابن املعاىف: )د(ويف . ٤/٨٧َّاجلليس الصالح : يفوانظر اخلرب . َّكذا الصواب )٢(

 .حتريف. أبو املعاىف
ّليست األبيات يف ديوان العجاج برواية األصمعي ورشحه  )٣( َّ ّالسطيل. د. تح(ِ : يف وانظرها له. )َّ

ِّرشح القصائد السبع الطوال ُّ, واملذاكرة يف ألقاب الشعراء١٧١/َّ  دون )٢ − ١(وكذا . ١٢٢/ُ
َّوثمة اختالف يف رواية البيت الثاين, فانظره. ودد: ِّاللسان: نسبة يف ٌَ َّ. 

ُّكذا مودده, بفك التضعيف والتحريك رضورة, واملراد املودة, وهي رواية األصول, وال يصح )٤( َّ ُ ْ َ َ ُْ ً َّ َّ ِّ هبا  َ
 .وزن البيت

ُليست األبيات يف ديوان رؤبة )٥(  .ً منسوبة إليه١٢٢/ُّيف ألقاب الشعراءُاملذاكرة : وانظرها يف. ِ
َحفدة, أي: قوله )٦( َ  .ُمرسعني: َ

خربه مع أبيه [
 ]َّالعجاج
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ُفضممته :قال  .ُسيكون بأيب :ُوقلت َّإيل, ُ
ُاملسد :بكر أبو قال َ ُتعمل ٌحبال :َ ُوالقرمد .بلاإل أوبار من ٍرضوب من ُ َ ْ ُّاآلجر :َ ُ)١(. 

ّالسمرقندي بن القاسم أبو أخربنا ْ َ  بن احلسني اهللا عبد أبو أنا ُّقور,َّالن بن احلسني أبو أنا أر, فيام َّ
ّالضبي هارون ِّ َدريد, بن )٢(احلسن بن َّحممد َّحدثني :والدي كتاب يف ُوجدت :قال ًإمالء, َّ  أبو َّحدثني ُ
ِمسلم ْ َقتيبة ُ ْ َ ّاحلنفي, عمرو بن ُ   :قال أبيه, عن ََ

ْعمري, يبن دار يف ُكنت ِ ٍحجر عىل ٌرجل أقبل ْإذ َ ْ  ,ُأسود ٌعبد معه ,)٣(َدمهاء ِ
ُفتوسع القوم له, فسألت عنه, فقالوا ُ ُأنشدكم شعرا قلته, ما : ُهذا رؤبة, فقال هلم: ََّ ُ ُ ًْ ِ ُ

َّقلت غريه ? ثم أنشد ُ ْ  ]من اخلفيف[ :)٤(ُ
ــــشامت ُّأهيــــا ُال ُاملعــــري َّ ِّ َ ــــشيـ ُ ْبال ـــب  َّ ـــن ِـ َّأقل َّ ِ ـــشباب َ ِبال ـــارا َّ  افتخ
ــد ــست ق ــشباب ُلب َال ــضا َّ ــا َغ ِطري ـــدت  َ ـــشباب ُفوج َال ـــا َّ ـــارا ًثوب َمع ُ 

ٍبلغني أن رؤبة مات يف أيام املنصور سنة مخس وأربعني ومئة َ ََّّ)٥(. 

*   *   * 

                                                 
 .تصحيف. اآلخر: يف األصول )١(
ِّكذا الصواب, وهو إمام اللغة واألدب والشعر املعروف, صاحب اجلمهرة  )٢( ُّ َ, واملجتنى )ط(َّ ْ  )ط(ُ

َّاملتوىف سنة ...   .حتريف. نياحلس: ويف األصول. )١٨١ − ١/١٧٦ُالبغية (. ه٣٢١ُ
 .فرس سوداء: أي )٣(
َّ, وبغية الطلب ٣/٣٤٢معجم األدباء : وانظرها يف. ِليست األبيات يف ديوانه )٤( ُ٣٧١٢ – ٨/٣٧١١ ,

َوالوايف بالوفيات   .٤/٢١٥َّالبصائر والذخائر : ودون نسبة يف. ١/١٠٥, واخلزانة ١٤/١٤٨َ
ِّ آخر اجلزء الرابع والستني:ُ بعد)د م(ورد يف  )٥( ِّ  . بعد املئةَّ

]أ/٣٥٧[

]وفاته[

 ]ابَّشعره يف الشب[



٢٧٥ روح بن جناح

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه روح
ْ َ

 

ْروح َ جناحبن َ  أبو سعد َ
َ جناحبن  أخو مروان−أبو سعيد : ُويقال − َ 

 (*) عبد امللكبن الوليد )١(موىل
ّرو عن جماهد, والزهري, وعمر ُّ   عبد العزيز,بن وموىل لعمر عبد العزيز, بن ُ

ْ حسني النَّخعي, وأيب اجلهم سليامنبن )٢(]وعبد امللك[ َ ّ ْ اجلهم, بن َ بن عبد  وموسىَ
ْ عمري, ويونسبن امللك َ َ ميرسةبن ُ َ َ حلبسبن َْ ْ السائب, وشهربن , وعطاء)٣(َْ َ  بن َّ

َحوشب َ. 
َ مسلم, وابن شعيببن رو عنه الوليد ُ ِ ْ ُ)٤(. 

 أيب نرص,  أنا بن َّ أمحد, أبنا أبو حممدبن  محزة, ثنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم

                                                 
 .حتريف. موايل: يف األصول )١(

ّ, وكتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي١/٣٥٦ُ, وتاريخ أيب زرعة ٣/١٠٨َّالتاريخ الكبري  (*) َ َّ ُّ/١٧٦ ,
ّوالكنى واألسامء للدواليب  َّ ّ, والضعفاء الكبري للعقييل ١/٤١٥ُ ْ َُ َّ, واجلرح والتعديل ٦٠ – ٢/٥٩ُّ

َّ, وكتاب املجروحني البن حبان ٣/٤٩٤ , ١٤٦ – ٣/١٤٤ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ١/٣٠٠ِ
ّوالعلل للدارقطني  َْ ُ َّ ُ, وكتاب الضعفاء أليب نعيم١٣٣ – ٩/١٣٢ِ , ٢/٧٨, وتكملة اإلكامل ٨١/ُّ

, ١/٣٩٨ّهبي َّ, والكاشف للذ٢٣٨ – ٩/٢٣٣, وهتذيب الكامل ٨/٣٣٧وخمترص ابن منظور 
, وتقريب ٦١٤ – ١/٦١٣َّ, وهتذيب التهذيب ١١٧/َ, والكشف احلثيث٢/٥٤وميزان االعتدال 

 .٣٣٩ – ٥/٣٣٨, وهتذيب بدران ١٥١/َّالتهذيب
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن مصادر ترمجته )٢( َّّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب الكامل  )٣( ويف . ٥٤٣/َّب التهذيبتقري: وانظر ترمجته يف. ٩/٢٣٤َّ

 .تصحيف. حليس: األصول
َّكذا الصواب بالنقل عن )٤( بن  َّوهو حممد. ١/٦١٣َّ, وهتذيب التهذيب ٢/٥٤ميزان االعتدال : َّ

َشعيب  .حتريف. أبو: ويف األصول. ٩/٣٧٦ُّسري أعالم النبالء : فانظر ترمجته يف.  شابوربن ُ

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٢٧٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َخيثمة ْ ْ, ثنا ابن شعيب, أخربين روح)١(َّن, ثنا عباس سليامبن َ ََ  حسني بن , عن عبد امللك)٢(َ جناحبن ُ
َالنخعي أنه أخربهم عن قزعة أو َ َ َّ ّ َ َّعطية العويف, عن أيب سعيد اخلدري أنه قال )٣(َّ ّْ ُ ْ َ َّّ ِ َ: 
َأصبنا سبي أوطاس ْ وهم سبي حنَني − )٤(َْ ُ َُ َّ فأردنا أن نتمتع هبن, وقد كان −ْ َ َّ

َّ عن ذلك, فسكت, ثم قالبأيدي النَّاس منهم سبايا, فسألنا رسول اهللا  َ :
َاستربئوهن بحيضة ْ َ َّ. 

 . حممودبن  احلسني, وأمحدبن َّ أيب الرجاء, أنا منصوربن َأخربنا أبو الفرج سعيد
  حممود,بن  عبد امللك, أنا أمحدبن وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني

بن  َّ سامل ببيت املقدس, حدثنا هشامبن َّ حممدبن ّ عيل, ثنا عبد اهللابن يم إبراهبن َّأنا حممد: قاال
ِ مسلم, ثنا بن , ثنا الوليد)٥(َّعامر ْ َأبو الفرج وقال −ُ ْابن جريج,  − عن :َ ُ جناح أبو سعد, عن جماهد بن روحوَُ َ َ

َّأنه سمع ابن عباس يقول َ وقال أبو الفرج− قال رسول اهللا : َّ َّعن ابن عب: َ ّقال النبي : اس, قالِ َّ −: 
َّاحد أشد عىل الشيطان من ألف ٌفقيه و ُّ  .عابدٌ

ْومل يكن الصرب يف روح ََّ ُ  .)٦(َ جنَاحبن ِ
ّرواه البخاري يف تارخيه ُ ِ مسلمبن  موسى, نا الوليدبن قال إبراهيم: , قال)٧(ُ ْ ُ. 
َّوأخربناه بتاممه أبو بكر حممد  أمحد بن ّوهري, أنا أبو القاسمَّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلبن ُ
ّاخلرقي, نا جعفر الفريايب, ثنا إبراهيم ْ ّ َِ ْ مسلم, عن روحبن ّ العالء احلميص, ثنا الوليدبن ِ َ ْ َ جناح, عن بن ُِ َ

                                                 
ّبن مزيد العذري أبو الفضل البريويت بن الوليد َّهو عباس  )١( ّ ُ َْ ْ َبن شعيب َّ رو عن حممد.َ ... بن شابور  ُ

ّبن خيثمة األطرابليس  رو عنه سليامن ُ ُ ْ  ).٢٩٤ – ٢/٢٩٣َّهتذيب التهذيب . (ه٢٧٠ِّتويف سنة ... َ
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٢( َّكنز العامل : وانظر كذلك. ; وفيه اخلرب٤١٥/ِّالكفاية يف علم الرواية: َّ ُ

 .فحتري. ابن: ويف األصول. ٩/٧٠١
َوأما قزعة فهو قزعة. حتريف. و: ويف األصول. الكفاية  )٣( َ َ ََ َ  أبو –ابن األسود : ُ ويقال– حييى بن َّ

ّالغادية البرصي الذي رو عن اخلدري ُ  .)٣/٤٤٠َّهتذيب التهذيب (. ّ
َأوطاس  )٤( ْ ّواد يف ديار هوازن, فيه كانت وقعة حنني للنبي : َ َّْ َ ُ ٍمعجم البلدان(.  ببني هوازن: 

 .)١/٢٨١أوطاس 
 .٣/١٤٥ِّالكامل يف ضعفاء الرجال   )٥(
َفهو يف احلديث ليس بالقوي, وال صرب له عىل اإلحاطة به كام جيب  )٦(  ).س, م(يكن سقط من : ُوقوله بعد. ّ
 .٣/٣٠٨الكبري   )٧(

روايته خرب سبي [
 ]أوطاس

ٌفقيه : حديث[
 ]..واحد



٢٧٧ روح بن جناح

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :)١(ُجماهد, قال
ٌبينا نحن جلوس  ُ َّ أصحاب ابن عباس−ُُ َعطاء, وطاووس, وعكرمة: َ َ ًِ ْ ِ  إذ جاء − َ

ٌ وابن عباس قائم−ٌرجل  ِّ يصيل َّ ٍهل من مفت:  فقال−ُ ْ َّإين كلام : ْسل, فقال: ? قلنا)٢(ُ ِّ
َّبلت, تبعه املاء الدا ُ ُ ْ َعليك الغسل: فنعم, قلنا: ? قالالذي يكون منه الولد: ُفق, فقلناُ ْ ُ َ .

ُفوىل الرجل, وهو يرجع ُ َّ َّوعجل ابن عباس يف صالته, فلام سلم, قال. َّ ََّ َّ ِ ُيا عكرمة, : َ َ ِ ْ ِ
َّ, فأتاه به, ثم أقبل علينا, فقال َّرجلَّعيل بال  −ما أفتيتم :  وصوابه−أرأيتم ما أفتاكم : ُ

َبه هذا الرجل, عن كتاب اهللا : قال. ال:  قلنا?فعن سنَّة رسول اهللا : قال. ال:  قلنا?َّ
َّقال ابن عباس. ال:  قلنا?فعن أصحاب رسول اهللا  . رأينا عن:  قلنا?فعن من: ُ

َّفقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد : ُسول اهللا لذلك يقول ر: فقال ُّ ٌ َّثم . ٌ
ًأرأيت إذا كان منك, هل جتد شهوة يف قلبك: , فقال)٣(َّأقبل عىل الرجل ُ . ال:  قال?َ

ًفهل جتد خدرا يف جسدك: قال َ َإنام هذا أبرده, جيزئك منه الوضوء: قال. ال: ? قالَُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ َّ. 
 بن َّ حممد, نا جعفربن َّ أمحد, نا أبو القاسم متامبن )٤(ّكفاين, نا عبد العزيز األبن َّأخربنا أبو حممد

ِّ جعفر, ثنا أبو زرعة, قال يف تسمية نفر, حيدثون عن عمربن َّحممد ُ  :)٥( عبد العزيزبن ُْ
ْ جنَاح, وأخوه روحبن مروان ََ. 

ّ اآلبنويس, بن َّ البنا, أنبأنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب ُ  بن َّ عتاب, أنا أمحدبن أنا عبد اهللا٦(َ
ْعمري َ  ,ًإجازة )٧(ُ

ّ السويسبن وأخربنا أبو القاسم ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا عبد بن  أنا أبو عبد اهللا,)٦ُّ ََّ
                                                 

 .٤٨٥ – ٩/٤٨٤َّ, وكنز العامل ٩/٢٣٦, وهتذيب الكامل ٨/٣٣٧خمترص ابن منظور  )١(
 .حتريف. فتى: ويف األصول. خمترص ابن منظور )٢(
 .)د م( سقط من »َّعىل الرجل«: قوله )٣(
 )فهرس األسانيد (تاريخ ابن عساكر: وانظره يف. ُوابن مقحمة. ابن عبد العزيز: يف األصول )٤(

٧٦٧ – ٣١/٧٦٦. 
ْتاريخ أيب زرعة  )٥( ُ١/٣٥٦. 
 ).د(ما بينهام سقط من  )٦−٦(
ُذا الصواب باحلمل عىل سند مماثلك )٧( أخربنا : ويف األصول. ٣١/٣٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ُّوكله تصحيف . ُ عبيدبن أمحد ... )س, م( غياث بن أبو عبد اهللا... أبو احلسن ... َّأبو غالب البنا 
 .وحتريف وسقط

أيب  خربه يف تاريخ[
ْزرعة ُ[ 



٢٧٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ً عمري قراءة, قالبن َّالوهاب, أنا أمحد ْ َ ْ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن: ُ َ ُ: 
َيف الطبقة الرابعة ر َّ  .َ جنَاحبن ْوحَّ

 .َّوأعاد ذكره يف الطبقة اخلامسة
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل حممبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد ََّّ  احلسن, بن  نارص, أنا أمحدبن دّ

َّ عبد اجلبار, وحممدبن )١(ُواملبارك  احلسنيوأبو :  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ واللفظ له −ّ عيل بن َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنبأنا أمحد: −, قاال ّاألصبهاين ْ  :)٢(قال  إسامعيل,بن َّ سهل, أنا حممدبن َ

ْروح ّ جنَاح أبو سعد الشاميبن َ َّ َ. 
َّ خلف, أنا أبو سعيد حممدبن  منصوربن َّ العباس, أنا أبو بكر أمحدبن َّأخربنا أبو بكر حممد َ  بن َ

ّ محدون, أنا مكيبن عبد اهللا ِّ ْ ْ عبدابن َ ِسمعت مسلم: ن, قالَ ْ ُ  :َّ احلجاج يقولبن )٣(ُ
ْأبو سعيد روح ّعن جماهد, والزهري. َ جنَاحبن َ ْ ُّ ِ مسلمبن رو عنه الوليد. ُ ْ ُ. 

ُقرأت عىل أيب الفضل السالمي, عن أيب الفضل املكي, أبنا عبيد ّ ّ َِّّ  حاتم, أنا بن  سعيدبن اهللا )٤(ُ
ْاخلصيب  :َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, قالبن  عبد اهللا, وأخربين عبد الكريمبن َِ

ٌّ جنَاح, شاميبن َأبو سعيد روح َ. 
َّ السمرقندي, أنا أبو طاهر حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ  بن  إبراهيمبن َّ حممد, أنا هبة اهللابن  أمحدبن َّّ

 :َّ محاد, قالبن )٥( أمحدبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّ حممدبن عمر, أنا أمحد
ْد روحوأبو سعي ُ جنَاح, عن جماهدبن َ َ. 

َّ أيب عيل, ثنا أبو بكر الصفار, أنا أمحدبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َّ َّ عيل احلافظ, أنا حممدبن ّ َّ حممد بن ّ
 :)٦(احلاكم, قال

                                                 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )١( َّ  .حتريف ظاهر. ن املبارك احلسن, اببن َّمحاد: ويف األصول. َّ
 .٣/٣٠٨َّالتاريخ الكبري  )٢(
 .حتريف. مسلمة: )د م(ويف . ١٢٥/ُالكنى واأللقاب: وانظر اخلرب يف كتابه. )س, م, د( )٣(
: ويف األصول. ١٧/٦٥٤ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/٣٥٢ُّاللباب : فانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(

 .حتريف. عبد
ّوهو أبو برش الدواليب, وانظر اخلرب يف كتابه. ن أمحدباب) د(َّأخلت  )٥(  .١/٤١٥ُالكنى واألسامء : َّ
 .٢/٥٤, وميزان االعتدال ٩/٢٣٥هتذيب الكامل  )٦(

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 

 
ُويف الكنى [

ِملسلم واأللقاب ْ ُ[ 
 

 ]ب/٣٥٧[
ّوعند النسائي[ َّ[ 

 
ُويف الكنى [

ّللدواليب واألسامء َّ[ 

]طبقته[



٢٧٩ روح بن جناح

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ روح− أبو سعيد :)١ُ ويقال–أبو سعد ١( ّ جنَاح القريش, موىل الوليدبن َ ُ  عبد بن َ
ْ جرببن ُعن جماهد. امللك ّ, والزهري, وسليامنَ ْ ْ اجلهمبن ُّ ُال يتابع يف حديثه. َ َ ُ . رو

َّ مسلم, وحممدبن عنه الوليد ْ ُحديثه ليس بالقائم, وذكر حديثه .  شابوربن  سعيدبن ُِ َ
ًهذا حديث منْكر, ال أعلم له أصال: َّ, ثم قال)٢(يف البيت املعمور ٌُ ٌ   من حديث أيبَُ

َهريرة, َْ ّملسيب, وال من حديث الزهري ابن وال من حديث سعيد ُ ِّْ ُّ َ ُ. 
َّ املسلم, نا عبد العزيزبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ َّ أمحد, نا عبد الغفاربن ُ َّ حممد, بن  عبد الواحدبن َ

ِّ بقاء, نا جدي عبد الغني بن  احلسنيبن َّأنا حممد َ َ سعيد, قال يف أوهام احلاكم يف املدخل, قال]بن[َ ْ َ: 
ْى روحَّومن ذلك أنه كنَّ َّ جنَاح بأيب سعيد, وإنام هو أبو سعدبن َ  ., بحذف الياء)٣(َ
َّ األكفاين إجازة, حدثنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد ً  جعفر, أنا أبو بن َّ أمحد, أنا عبد الوهاببن ّ

َ عبد الصمد, أنا أبو بكر القاسمبن َّهاشم عبد اجلبار َّ عيسى العصاربن َّ  بن براهيم, ثنا أبو إسحاق إ)٤(َ
ّيعقوب السعدي, قال َّ)٥(: 

ْروح ً جنَاح, ذكر عن الزهري حديثا معضالبن َ ًِ ُ ّ َْ , فيه ذكر البيت املعمور, فإن ُّ
َسمعت الزهري, أرجئ, ونظر يف أمره: كان قال َ ِْ ُ ُ َّ ْ ُّ ُ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو القاسمبن أبو القاسم٦(أخربنا  ْ َ ْ َ َ مسعدة, أنابن َّ َ ْ  يوسف, بن زة أبو القاسم مح)٦َ
َّسمعت ابن محاد يقول: , قال)٧(أنا أبو أمحد ّقال السعدي: ُ َّ: 
ْروح ً جنَاح, ذكر عن الزهري حديثا معضالبن َ ًِ ُ ّ َْ ُّ. 

                                                 
 ).د(ما بينهام سقط من  )١−١(
ُ, وفيه أنه مل يتابعه عليه أحد١/١٤٦ّاملوضوعات البن اجلوزي : انظره يف )٢( ْ ُ َّ. 
 .حتريف. أبو سعيد: )د, د م(ويف . )س, م( )٣(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٤(  سقط )س, م(ويف . ٣١/٥٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 بن َّ عبد الوهاببن  أمحدبن َّحدثنا عبد العزيز... «: )د, د م(ويف . »جعفر... َّأبو حممد «: قوله
َّالقصار: ُويف األصول بعد.  حتريف.»جعفر أبو هاشم َّابه العصار كام أثبتنا بالنقل تصحيف, صو. َ َّ َ

 .٢/٣٤٢ُّاللباب  عن
 .٦١٤ – ١/٦١٣َّ, وهتذيب التهذيب ٩/٢٣٤هتذيب الكامل  )٥(
 ).د(ما بينهام سقط من  )٦−٦(
 .٩/٢٣٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١٤٦ و٣/١٤٤الكامل  )٧(

 
ومن أوهام احلاكم [

 ]يف املدخل
 
 

 

 
 وعند أيب إسحاق[

ّالسعدي َّ[ 
 
 

لكامل البن ويف ا[
 ]ّعدي

 ]وعند احلاكم[



٢٨٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْروح: ّقال ابن عدي ُ جنَاح شامي دمشقي, يكنى أبا سعدبن َ ٌَّ َ, وذكر له أحاديث, ٌّ
ٌروح غري ما ذكرت من احلديث, قليل, وعول: َّثم قال ُ ُ ٍ ْ َّامة حديثه ما ذكرت, وربام َ ُ ُ َّ

َّ غريه, وهو ممن ]هبا[أخطأ يف األسانيد, ويأيت بمتون, ال يأيت  ُ ُيكتب حديثهُ ُ ُُ َ ْ. 
ً منده, أنا أبو عيل إجازة,بن  شافهني به أبو عبد اهللا األديب, أخربنا أبو القاسميف نسخة ما َّ ْ َ 

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا أبو طاهر:  قال]ح[ َ  د,َّ حممبن ََ
 :)١( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

َسألت أبا زرعة عنه, فق َ ُْ ٌّشيخ دمشقي: الُ  بن ُأخوه مروان: ? قالما حاله: ُقلت. ٌ
َّجنَاح أحب إيل منه ُّ ّروح ليس بقوي: ُقلت. َ ٌ ْ ْوسئل أيب عن روح. )٢(]نعم: قال[ ?َ َ  بن َُ

َّ حممد أحب إيلبن ُأخوه مروان: َجنَاح, فقال ُّ, يكتب حديثهام, وال حيتج هبام)٣( منهَُّّ ُ ُُ. 
ً األكفاين, نا عبد العزيز لفظا, أنا أبو نرصبن َّأنبأنا أبو حممد ً اجلبان إجازة, أنا أمحدبن ّ َّ  القاسم بن َ
َّامليانجي, حدثني أمحد ّ َ ّ عمرو الربذعيبن َّ النجم, أنا سعيدبن  طاهربن َ ْ ْفيام نسخه من كتاب أيب زرع )٤(ََ ة ُ

ِّالرازي الذي دفعه إليه بخطه يف أسامء الضعفاء, ومن تكلم فيهم من املحدثني َُ َِّّ ُ ُّ ِّ ّ: 
ْروح  .َ جنَاحبن َ

ّ املسلم الفريض, وأبو يعىل محزةبن ُّأخربنا عيل َ ََ َّ ّ برش, أنا عيلبن أنا سهل: ّ عيل, قاالبن ُ ْ , )٥(ُ منريبن ِ
ْ شعيب, قالبن دَّ رشيق, ثنا أبو عبد الرمحن أمحبن أنا احلسن َ ُ)٦(: 

ْروح ّ جنَاح ليس بالقويبن َ َ. 
َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا حممد َّ املظفربن ّ َ ْ بكران, أنا أمحدبن ُ ّ أمحد العتيقي, أنا بن َّ حممدبن َ ْ َِ

َّ أمحد الدخيل, أنا أبو جعفر حممدبن أبو يعقوب يوسف ّ عمرو العقييل, قالبن َّ ْ َُ)٧(: 
                                                 

 .٩/٢٣٤هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/٤٩٤َّاجلرح والتعديل  )١(
َّادة يقتضيها النص من اجلرح والتعديلزي )٢( ّ َّ. 
 .)د م( سقط من »َّإيل منه... وسئل «: قوله )٣(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٤( أنا : ويف األصول. ٣٣/٢٦١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .تصحيف. ّالربدعي...  القاسم املناحني بن أمحد
 .حتريف. نيمع: )س, د(ويف . َّوقد مر. )م, د م( )٥(
ّكتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي )٦( َّ  .٩/٢٣٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١٧٦/ُّ
ّالضعفاء الكبري للعقييل  )٧( ْ َُ  .٩/٢٣٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٥٩ُّ

 
 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 
 

 ُّويف أسامء الضعفاء[
َأليب زرعة ُْ[ 

 

 
ويف ضعفاء [

ّالنسائي َّ[ 



َحاتم بن قبيصةروح بن  ْ ِ َ ٢٨١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْروح ٌّاح, قصة البيت املعمور ال يتابع عليه, شاميَ جنَبن َ ُ ُ َُّ. 
ّ القشريي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, قالبن َّكتب إيل أبو نرص ّْ َ ّسمعت أبا عيل : ُ ُ

 :)٢( يزيد احلافظ يقولبن ّ عيلبن )١(احلسني
ْأبو سعد روح ٌّ جنَاح, شامي, أخو مروانبن َ ْقة, وروح يف َ جنَاح, مروان ثبن َ َ ٌ

 .ٌأمره نظر
ِّأنبأنا أبو سعد املطرز َ َّ, وأبو عيل احلداد, قاال)٣(ُ ْقال لنا أبو نعيم احلافظ: ّ َ ُ)٤(: 

ْروح ّ جناح أبو سعد الشامي, رو عنه الوليدبن َ َّ ِ مسلم, وهو يروي عن بن َ ْ ُ
َجماهد أحاديث َمناكري, ال يشء )٥(ُ َ. 

ْروح َ قبيصةبن  حاتمبن َ ْ ِ َّهلبُ املبن َ َ 
َأبو خلف  ّ الرازي−أبو حاتم : ُ ويقال−َ َّ(*) 

َكان من وجوه دولة املنصور واألمراء عنده, وقدم معه دمشق, وواله إفريقية,  ُ َّ َ ِ َ ِ
ًوقد والها أيضا أخاه يزيد َ حاتم, وويل روح البرصةبن َّ ٌ ْ ِّثم الكوفة للمهدي )٦(َ َّ. 

ّ صفوان التميميبن حكى عن خالد َّ. 
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( أنا أبو : ويف األصول. ٣٣/٢٦٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ّسمعت أبا عيل احلسن... ّد البيهقي َّحمم  .حتريف. ُ

 .٢/٥٤, وميزان االعتدال ٩/٢٣٥هتذيب الكامل  )٢(
 .حتريف. أبو يوسف سعد): د م(ويف . ٢/١٠٤٦ُّمعجم الشيوخ : وانظر). س, م, د( )٣(
ْكتاب الضعفاء أليب نعيم )٤( َ ُ  .٩/٢٣٥هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٨١/ُّ
 .حتريف. بأحاديث ... ابن سعد: يف األصول )٥(

َّ, وبغية الطلب ٤١١ و٣٩٨ و٣٨٤ و٢/٣٧٢ّتاريخ اليعقويب  (*) , ووفيات ٣٧١٧ − ٨/٣٧١٦ُ
, ٧/٤٤١ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٣٩ − ٨/٣٣٨, وخمترص ابن منظور ٣٠٧ − ٢/٣٠٥األعيان 

, ٣٣٨ و٢/٣٢١َّ, وشذرات الذهب ٤/١٩٤, وتاريخ ابن خلدون ١٤/١٤٩والوايف بالوفيات 
 .٣/٣٤, واألعالم ٥/٣٣٩هتذيب بدران و

 .حتريف. بالبرصة: ويف األصول. خمترص ابن منظور )٦(

 ُّويف الضعفاء الكبري[
ّللعقييل ْ َُ[ 

 
ّوعند أيب عيل [

 ]احلافظ
 
 

ُّويف الضعفاء أليب [
َنعيم ُ[ 

 

 
 
 
 

 ]خربه[

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٢٨٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ الفضل السكوين, وطاهربن دَّحكى عنه حمم ُ ّ حممد الكنْدي, وهشامبن َّ ِ  بن َّ
ّ السائب الكلبيبن َّحممد َّ. 

نا أبو : , قاال)١( إبراهيمبن  بركاتبن ّ عمر, وأبو احلسن عيلبن  أمحدبن َّأنبأنا أبو حممد عبد اهللا
ّ برشان, أنا أبو عيلبن بكر اخلطيب, أنا أبو احلسني ْ َّ أيب الدنيا, ثنا العباسبن بكر صفوان, ثنا أبو بن ِ  بن ُّ

ْ روح]قال[: َّ حممد, عن أبيه, قالبن هشام  :)٢( حاتمبن َ
 صفوان يسري عىل بن بينا أنا واقف عىل باب بعض والة البرصة, إذ أقبل خالد

ُيا روح, ما هجرت وال أظهرت: بغلة له, فقال يل ُ ْ ََّ ُ َّعىل باب أحد من الوالة إال  )٣(َْ
ًعليه; أكل هذا حبا للدنيا وحرصا عليها?وأنا أراك  ُّ َّفأجللته أن أجيبه, ثم : قال! ُّ ُ ُ ُ ْ َ

ُإنام هذا مثل العم, ولعله أراد اجلواب منِّي, فقلت: ُقلت َّ ُِّ ََ َواهللا ياعم, حلسبك : َّ ُ ْ َ َُّ
ًبرؤيتك إياي عليها طلبا منك هلا َ ٍلئن قلت ذاك يابن أخ, لقد : َّثم قال )٤(َفضحك. َّ َ َ

َ رونق الوجوه, وعامرذهب َ َّ القلب, وحسام الصلب, وسناء البرص, ومد الصوت,)٥(ُ ُُّّ 
ِواقرتب عهاد العلل٧(َّالشباب,  )٦(وماء ُِ َ َّواهللا, ما أتت علينا ساعة من أعامرنا إال . )٧َ ٌ

ُونحن نؤثر الدنيا عىل ما سواها, ثم ال تزداد لنا إ َُّ ُّ ً ختليا, وعنَّا إال تولياَّالُ ًِّ َّثم رضب . َِّّ
 ., وذهب)٨(َّدابته

 بن ّ عيلبن َّأنا أبو الغنائم حممد:  احلسن, قاال)٩(أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. طاهر: ويف األصول. ٢/٧٠٦َّ
 .٨/٣٣٨, وخمترص ابن منظور ٥/١٧١َّالبصائر والذخائر  )٢(
َّهجر الرجل )٣( َّ ِّالنهار عند اشتداد احلرسار يف اهلاجرة, وهي نصف : َ َّسار يف الظهرية, أو : وأظهر. َّ

 .حتريف. ُفال أظهرت): س, م(ويف . دخل فيها
 ).د(فضحك سقط من : قوله )٤(
. ِذمار القلب: َّويف البصائر والذخائر. حتريف. ُمخار: ويف املخترص. محار): د, د م(ويف ). س, م( )٥(

َوعامر القلب َما حيييه, وأصل الع: َ ُ َّالرحيان يزين به جملس الرشاب, فيبعث فيه احلياة والرونق: َامرُ َُّ َُّ ُ َّ َُ. 
 .حتريف. َّوأما: ويف األصول. املخترص )٦(
 ., واملخترص)س, م(, ووقع يف )د( ما بينهام سقط من )٧−٧(
 .حتريف. رأسه: ويف األصول. املخترص )٨(
 .حتريف. أنبأنا: يف األصول )٩(

بن خربه مع خالد [
 ]صفوان

]أ/٣٥٨[



َحاتم بن قبيصةروح بن  ْ ِ َ ٢٨٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ الدجاجيبن ّعيل َ ّ سويد, أنا أبو عيل احلسنيبن َّ حممدبن  سعيدبن , أنا أبو القاسم إسامعيل)١(َّ ْ َ  بن )٢(ُ
َّ أيب خيثمة, نا حممدبن أمحدّ جعفر الكوكبي, نا بن القاسم َ َ ْ ْقال روح: ّ زياد األعرايب, قالبن َ  : حاتمبن َ

ُما كنت أظن أن أحدا أشد عصبية منِّي; فبينا أنا أطوف حول البيت, إذا أنا  ً ََّّ ُُّّ ً ُ
ْاللهم, اغفر يل وأليب: برجل يدعو, ويقول َّ ْيا هذا, اللهم, اغفر يل : ُقلت: قال. َّ َّ ُ َّ

ِّإن أمي من: الق. َّولوالدي ُ َي متيم, وأنا أحب أن ال يغفر هلابن َّ َ ُ ُّ. 
ِّقرأت بخط أيب احلسني ّ الرازي, أخربين)٣(ُ ّ حبيب األهوازي, قالبن  عبد اهللابن ّ أبو عيل بكر)٤(َّ َ :

ّ حرب املوصيلبن ّقال عيل ْ َ: 
َّيف سنة سبع ومخسني ومئة توجه أبو جعفر إىل بيت املقدس, فاستقر الشام ٍَّ َّ 

َّمدينة مدينة, ووجه روح ً َ قبيصةبن  حاتمبن ً ْ ِ َ املهلب إىل إفريقيةبن َ ََّ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو منصور عبد الباقيبن َّ  بن َّ حممدبن َّ

ُأنا أبو طاهر املخلص, ثنا عبيد اهللا: غالب, قاال ِّ َ ّ عبد الرمحن السكريبن ُ َّ ُّ ّ زكريا املنقريبن , ثنا حييىَّ ََّ ْ ِ)٥( ,
 :ّثنا األصمعي, قال

َّ عباس, ثم عزله, بن  عبد اهللابن ّ عيلبن  داودبن  صالح−َّ يعني املهدي −َّوىل  َّ
ْثم وىل روح َ َّ حاتم املهلبي, ثم عزله, ووىل حممدبن ََّّ َّ ََّّ َّ َ َثم بويع هلارون .  سليامنبن ُ ُ َّ

َّالرشيد, فأقر حممد َّ  .)٦(َّ سليامن, ثم عزلهبن َّ
ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ِّ ْ عمران, نا بن  إسحاق, ثنا أمحدبن ّ ِ

 :)٧(َّ خياط, قالبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى
                                                 

ُّنقل عن اللباب َّكذا الصواب بال )١( ّالدحاحي): س, م, د(ويف . ١/٤٩٢َّ ّالرحاحي): د م(ويف . َّ ّ .
 .تصحيف

ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٢( ويف . ٢٣٣ و٣١/١٩٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .حتريف. احلسن: األصول

 .حتريف. احلسن: يف األصول )٣(
 ).د(سقط أخربين من  )٤(
َّزكريا ): د(ويف ). فهرس األسانيد (٣١/٧٣٥تاريخ ابن عساكر : وانظره يف). س, م, د م( )٥(

ّ املنقريبن وحييى َ ْ  .حتريف. ِ
ُاإلشارة هنا إىل البرصة كام سيذكر بعد )٦( ُ ُ. 
 .٢٩١ و٢٨٩/ُوانظر اخلرب بعد يف تارخيه. حتريف. قال: َّبن حيان, قال نا خليفة): د(ويف ). س, م, د م( )٧(

 
 

 ]َّعصبيته[
 
 
 
 

إىل  َّوجهه املنصور[
 ]َإفريقية

 
 
 
 

َّتوليه البرصة, ثم[ ِّ 
ُعزله عنها ُ ْ َ[ 



٢٨٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ يعني سنة ست وستني ومئة −وفيها  ٍّ َّ يعني املهدي −َ عزل −َ ْ  داود بن  صالح−َ
ْوىل روحعن البرصة, و َ َووىل روح. َّ حاتم حتى ماتبن َّ ْ َ َ يعني السنْد − حاتم بن َّ ِّ− 

َّسنة تسع ومخسني ومئة, ثم عزله, ووىل نرص َّ ّ حممد اخلزاعيبن َ َُّ. 
 :)١(قال خليفة

ْ الكوفة روح−َّ يعني املهدي −َّووىل  َ َّ, ثم عزله, ووىل)٢( حاتمبن َ  بن موسى )٣(َّ
ّعيسى حتى مات املهدي َّ. 

َ إبراهيم, أنا أبو احلسن رشأبن ّخربنا أبو القاسم عيلأ  إسامعيل, أنا بن َ نظيف, أنا احلسنبن َ
 :)٤(ُسمعت أيب يقول:  قال−َنا أبو قبيصة :  قال يف موضع آخر− مروان, نا أبو خيثمة بن أمحد

ْبعث روح َبن حاتم إىل كاتب له ثالثني ألف درهم, وكتب إليه َ ُقد بعثت هبا إليك, : َ
ًوال أقللها تكربا, وال أكثرها متنُّنًا, وال أطلب عليها ثناء, وال أقطع هبا عنك رجاء ً ُ ً ُُّ ِ ُ ُُ ِ ْ. 

ْ عبدان, ثنا أمحدبن  مروان, ثنا أمحدبن َّحدثنا أمحد: قال  :ّ منصور البغدادي, قالبن َ
َرأ رجل روح ْ َ َّ حاتم واقفا بالشمس عىل باب املنصور, فقال لهبن ٌ طال : ً

ٌ, فقال روح)٥(َّيف الشمسُوقوفك  ْ ّليطول مقامي يف الظل: َ َِّ َ َ. 
ّبن برش, أبنا عيل َّأنبأنا أبو حممد صابر, أنا سهل ْ َّبن بقاء الوراق ِ َ ُ إجازة, أبنا أبو القاسم املبارك)٦(ََ بن  ً

ُبن رشيق, ثنا يموت سامل, أنا احلسن ُ َّبن املزرع َ َ ْ, نا رفيع)٧(ُ َ َبن سلمة دماذ ُ َ ََ  :ُ أيب عبيدة, قال, عن)٨(َ
                                                 

 .٢٩١/ةتاريخ خليف )١(
َّوالصواب كام يف تاريخ خليفة أن املهدي وىل إسحاق. كذا )٢( َّ َّ الصباح الكوفة, ثم عزله, ووىل بن ََّّ َّ َّ

َّ منصور ابن خاله, ثم عزله, ووىل موسىبن  سعيدبن هاشم َّ  .... عيسى بن َ
ّ حممد اخلزاعي بن نرص«: قوله )٣( َّثم عزله, ووىل... َُّ  ).د م(سقط من  »َّ
 .٨/٣٣٨, وخمترص ابن منظور ٨/٣٧١٧َّغية الطلب ُب )٤(
 .طال): م(وسقط من ). د م(سقط من  »َّطال وقوفك يف الشمس: فقال له«: قوله )٥(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٦( أنا : ويف األصول. ٣٣/٥تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّ برش, أبنا عيلبن إسامعيل ْ َّ يزيد, نا الوراق بن ِ َّ برقا الوراق بن ّوعيل).  د مد,(َ ُّوكله ). س, م(َ
 .تصحيف وحتريف

 .حتريف.  املروعبن عون): س, م(ويف . ٤/٨٠ُّإنباه الرواة : وانظر ترمجته يف). د, د م( )٧(
َّهبذا احلرف, واملثبت من بقية األ) د(َّأخلت  )٨( َدماد: صول; وفيهمُ َوالصواب ما أثبت. تصحيف. َ ُ َّ.= 

 

ِّتوليه البرصة [
 ]ِّوالسند

 
 
 

 ]ِّتوليه الكوفة[
 
 
 

ُبعثه ث[ الثني ألف ُ
 ]درهم إىل كاتب له

 
وقوفه عىل باب [

 ]املنصور



َحاتم بن قبيصةروح بن  ْ ِ َ ٢٨٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّوحدثنا الريايش ويزيد, عن األصمعي, قال: ُونا يموت, قال ِّّ َّ)١(: 
َّكان أبو دالمة الشاعر  ٌ وهو حدث −ُ َ ْ يف جيش, األمري عليه فيه روح−َ َ  بن ُ

ٌحاتم, فوافق روح العدو يوما, فخرج رجل من العدو يدعو للرباز, فالتفت روح  ْ ِّ َّ ٌ َْ ً ََ ِ ٌ َ
ًاخرج إىل هذا الرجل, فسكت أبو دالمة قليال: ُيب دالمة, فقالُكاملعاتب إىل أ ُ َْ َّ, ثم َّ

 ]من البسيط[ :أنشأ يقول
ُإين أعــــوذ ٍبــــروح ِّ ْ َيقــــدمني أن َ ِّ َ ــشقى يب  ُ ــال في ــ إىل القت ــد )٢(وبن ِأس َ َ 

ــــدنو َّإن َّال ُ ــــداء إىل ُّ ــــه ِاألع ُأعرف ــا  ُ ــروح َّمم ــني ال ــرق ب ِيف ُّ َِّ ُ َ ــسد )٣(ُ ِواجل َ َ 
ْملهلـــب حـــب املـــوت ورثكـــمَّإن ا َُّ َ ِ َّ ُ َ ََّ ِومل أرث نجــدة يف املــوت عــن أحــد  ُ ِ ً ْ ِ َ 

َّفضحك روح, وخرج إىل الرجل, فلقيه ََ ٌ ْ  ., وانرصف)٤(َ
َّقرأت بخط أيب احلسني الرازي, حدثني حممد ََّّ ّ ِّ َّبن املعىل, ثنا نوح بن غزوان, عن أمحد بن أمحد ُ َ بن  ُ

ّبن حوي عمرو َ ّبن حممد الكندي  بن الفضل, وطاهر َّمدَّ, حدثني حم)٥(ُ  : قاال− وكانا من أصحاب أيب جعفر −َّ
َّكنَّا جلوسا عند الربيع احلاجب يف دار املنصور, إذ  بن  سليامنبن َّدخل حممد )٦(ً

                                                 
 .١/٥٦٨ُ, وبغية الوعاة ٦ − ٢/٥ُّإنباه الرواة : ته يففانظر ترمج =
َّكذا الراجح يف السند; ويقوي ما ذهبنا إليه أن الريايش  )١( ِّ َّ ََّّ ِّ  بن  وهو يزيد−, وكذا يزيد )ه٢٥٧: ت(ُ

ّحممد املهلبي  ََّّ دار : ط (٧/١٣٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. ّ قد رويا عن األصمعي−) ه٢٥٩: ت(ُ
ّوحدثنا ابن الريايش ): س, م(ويف . ٧/٢٢٦ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٣٦٧ُّباه الرواة , وإن)الفكر ِّ َّ

ّالريايش :  ويف د, د م− ُوانظر اخلرب بعد . َّاضطراب يف السند وحتريف. ّ عن األصمعي, وأنا يزيد−ِّ
َّمدونية َّ, والتذكرة احل٢٤٥ − ١٠/٢٤٤, واألغاين ٥٥ − ٥٤/ُديوان أيب دالمة: ِّمع الشعر يف

ٌوثمة اختالف يف . ٣٣٩ − ٨/٣٣٨, وخمترص ابن منظور ٣/٣٥١, ومعجم األدباء ٢/٤٩١ َ َّ
 .رواية األبيات, فانظره

 .حتريف. ي أو من هوبن ):س, م, د(ويف ). د م( )٢(
 .حتريف. اخلروج): د(ويف ). س, م, د م( )٣(
 .فقتله: ٨/٣٣٩واألقو عندي ما يف خمترص ابن منظور . كذا يف األصول )٤(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٥( دار : ط (٣٤/٦٦ و٣١/٦٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف. ّ حريبن  عمربن روح: ويف األصول). الفكر
 .ْبإذ) د(َّأخلت  )٦(

 ]ب/٣٥٨[

ُخربه مع أيب دالمة [
 ]َّالشاعر



٢٨٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْعيل, فأجلسه الربيع عىل وسادة, ثم دخل روح َ َّ َّ َ قبيصةبن  حاتمبن ّ ْ ِ َّ املهلب, بن َ َ ُ
ًإن بالباب رجال: َّ سليامن عىل الربيع, فقالبن َّفجلس, وأقبل حممد , من صفته َّ

ًونعته لو مد يده, لنالته رحم أمري املؤمنني, وكان الرجل أسريا من فرسان مروان ُ َّ ُ َِ  بن َّ
ُحممد, فأمر الربيع بإدخاله, فلام رآه روح َّ َّ  بن َّيا حممد: َّ حاتم, وتأمله, قالبن َّ

ُسليامن, هذا الذي نعته ُذا وكذا من أمد; لو مد يده, لنالته رحم أمري املؤمنني?ك )١(ُ َِ َّ !
َاسكت, فام أخطأ قولك:  سليامنبن َّفقال له حممد َ ْ ُ أخطأ منِّي; − واهللا −َأنت : قال! ُ

ُتنظر إىل رجل سفيه رطب يف زماننا, يقبل ِ ْ ُْ َ ُعىل حق أمري املؤمنني يف باطله; يزعم  )٢(ُ ِّ
ُأنه لو مد يده, لنالته َّ َّ رحم أمري املؤمنني, فقال له حممدَّ ُ َلقد مهمت بأن أعرتض هبذه : َِ ُ ْ َ َ

ٌالدواة وجهك, فقال روح ْ َ َ ُواهللا, لو ظننت أن نفسك تبايعك عىل ذلك, لرضبت : َّ َُ َُ ُ َ َّ
َّبسيفي ما محلته يدي, وإنك لتضع نفسك يف غري موضعها, وتريد أن جتعل هلا حق  َ ُ َّ َْ ُ ُ

َوال ألحد من أهل بيتك إال أمري املؤمنني  )٣(لك س ذلكأمري املؤمنني وولده, ولي َّ
َّوولده; بأن حقهام َّ ُ  .ُّاحلق الذي كانا عليه )٤(َ

َّفاغتممنا ملا حياربنا, ومل يمكنَّا أن ندخل بينهام إعظاما هلام, وقام الربيع, : )٥(قاال ً ْ َْ ِ ُِ ُ ُ َ
ْ, فلبث مليا, ثم خرج, فقال لروح)٦(فدخل َ َّ َ ْادخل يا: ِ ُ َّ أبا حاتم, فقام روح, فدخل, ثم ُ ٌ

َّخرج, فأريت دابته فوق املكان الذي كان يركب منه وينزل فيه, فركب, ومر َ ُ ُ َّ ُْ َ َ ُ ِ بنا,  ُ
َّوالتفت إىل حممد َّ كالما أغضبه, فأطرق حممد− يعني −بن سليامن, فقال  َ  .بن سليامن ً

َ قبيصةبن  حاتمبن فأتينا روح: قاال ْ ِ  :َّ, فحدثنا, قال)٧(َ
                                                 

 .حتريف. عينيه, أو كلمة تشبهها: ويف األصول. َّكذا الراجح )١(
ُيقبلنا: يف األصول )٢( ِ  .حتريف. ُ
 .بلك) د(َّأخلت  )٣(
ُماله حقه): د م(ويف . َّكذا الصواب )٤( ُبأنه حقه): س, م(ويف . ُّ ُّ ّبأنه حق): د(ويف . َّ ُوكله تصحيف وحتريف. َّ ُّ. 
 .حتريف. قال: يف األصول )٥(
 .حتريف. َّفقال الربيع, فدخل: ويف األصول. َّكذا الراجح )٦(
َّكذا الصواب, وقد مر نسبه )٧(  بن عبد حاتم): م(ويف .  عبدبن  حاتمبن روح): س, د, د م(ويف . َّ

 .حتريف ظاهر. عبد

 بن َّخربه مع حممد[
 ]ّ عيلبن سليامن



َحاتم بن قبيصةروح بن  ْ ِ َ ٢٨٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُقال يل أمري املؤمنني حني دخلت عليه ُ : ُما هذا الذي أخربين به الربيع فيام جر َّ
َوقد نقلها إليك النَّامم? أما إنه لو مل خيْربك ما : ُقلت!  سليامن?بن َّبينك وبني حممد ْ َ َِّ ُ َّ َ َ

ِأخربتك, ثم قصصت عليه ما جر, وبني يديه طبقان ُ ْ َ َ َّ َ َيف أحدمها دراهم جد: )١(ُ ُ ٌد ُ
ُمن رضب السنة, ويف اآلخر دنانري كذلك, فقال يل َّْ َانظر, هل رأيت أحسن من : َ َ ْ

ُهذين الطبقني? قلت َ ًنعم, حسبي منهام مسفر يدليهام سربا: َّ ْ َ ٌ ْ ُ ْْ ُ َِ ًوذكر كالما أحسن . )٢(ِْ
َلقد أغضبك, أقمه, أقامك اهللا, وأمر يل : َّفضحك املنصور, ثم قال من هذا, ََ ُْ َ
 .وما فيهامَّبالطبقني 

ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ِّ  عمران, أنا بن  إسحاق, أنا أمحدبن ُّ
َّ خياط, قال يف تسمية عامل هارون الرشيدبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى َّ ُ َّ)٣(: 

نه َّ حاتم حتى مات يزيد, واستخلف اب]بن[ يزيد −َ يعني إفريقية −َّأقر عليها 
ْداود, ثم عزله, ووىل روح َ  حاتم, فامت سنة أربع أو مخس وسبعني, واستخلف بن ََّّ

 . روحبن َابنه قبيصة
َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ َّ أمحد, أنا عبد الوهاب بن  احلسني, عن عبد العزيزبن  احلسنبن ُ

ْبن زبر[ّامليداين, أنا أبو سليامن   :)٥( جرير, قالبن َّ, أنا حممد جعفربن  أمحدبن , أنا عبد اهللا)٤(]َ
ْ هلك روح−َ يعني سنة أربع وسبعني ومئة −وفيها   . حاتمبن َ

 

                                                 
 .تصحيف. طبقات: يف األصول )١(
َّواملراد بعد أن . حتريف ظاهر. ًحبيس له مسفر بدليه سربا: ويف األصول. َّكذا الراجح عندي )٢( ُ ُ ُ

ْاألحسن من هذين الطبقني اكتفائي منهام برؤية أمري املؤمنني مس ُ ًفرا, أيَّ هبيا يف طلعته, يرسلهام : ِ
ًبني يديه سربا, أي ْ  .ومها عىل هذه اهليئة احلسنة: َ

 .٣٠٧/تاريخ خليفة )٣(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٤( . ٤٥٧ − ٤٥٦ و١٩/٢٧٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّأنا عبد الوهاب املدائني, أنا أبو سليامن : ويف األصول  .حتريف). س, م, د م(ر  ببن )د(َّ
ّتاريخ الطربي  )٥( َّ٦/٤٤٨. 

 
 
 

 ٌعود عىل خربه يف[
 ]تاريخ خليفة

 
 
 
 

 ]وفاته[



٢٨٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْروح ّ حبيب التغلبيبن َ ْ َّ َ(*) 
ّأدرك عرص النَّبي  َ. 

ِّرو عن أيب بكر الصديق ِّ. 
ّرو عنه أبو واقد الليثي ْ َّ. 
 .َّ اخلطاببن وشهد اجلابية مع عمر
 بن َّ حممدبن  عبد الواحدبن َّ عمر, أنا أبو احلسن حممدبن  أمحدبن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا

ْ خريبن ّ شاذان, ثنا أبو عيل احلسنيبن َّ حممدبن  احلسنبن  إبراهيمبن جعفر, أنا أبو بكر أمحد  بن َ
َحوثرة َ ْ َّ املوفقبن  يعيشبن َ َ ّ الطائي احلميص بحمص, ثنا أبو القاسم عبد )١(ُّ أيب النعامنبن ُ ّ  بن َّالرمحنَّ
َّ أيب النعاسبن حييى َ عبد اجلبار اخلبائري, أنا احلكمبن , نا عبد اهللا)٢(َّ َ ّ َ َ َّ خطافبن  عبد اهللابن َّ , ثنا )٣(َ

ّالزهري, عن أيب واقد,  ْ  :َ حبيب, قالبن )٤(]عن روح[ُّ
َّبينا أنا عند أيب بكر, إذ أيت بغراب, فلام رآه بجناحني, محد اهللا, ثم قال َّ َِ َ ُ َ  قال :ُ

َّما صيد مصيد إال: ّالنَّبي  ٌ ََ ْ ًقص من تسبيح, إال أنبت اهللا نابه, وإال وكل ملكا بن ِ َ َ َّ َّ ََّ ٍ
                                                 

, وهتذيب بدران ٢٥٤ − ٢/٢٥٣َّ, وكنز العامل ٢/٤٢٩, واإلصابة ٨/٣٣٩خمترص ابن منظور  (*)
ّالثعلبي: ; وفيه٣٤٠ − ٥/٣٣٩ َّوالراجح ما أثبتنا بالنقل عن . )د, س, م(وكذا يف . َّ , )د م(َّ

 .واملخترص, واإلصابة
َجويرة): س, م(يف  )١( ْ َ َتصحيف, والصواب حوثرة كام يف . ُ َ ْ َ ابن ): س, د م(ويف . , والكنز)د, د م(َّ

 ., والكنز)د, م(وأثبتنا ما يف . ُّ النعامنبن ّأيب
ّنعس, والتكملة للزبيدي: َّالتاج: وانظر). د, س, د م( )٢( َّ  بن  حييىبن َّعبد الرمحن«: ; وفيهانعس: َّ

َّأيب النعاس, كشداد َ َّ َحم: َّ  :٣٤٣ − ٣/٣٤٢ويف الكنز, ولسان امليزان . َّابن أيب العباس): م(ويف . »ِّدثُ
َّابن أيب النقاش  .تصحيف. َّ

ُكذا الصواب, وسيأيت كذلك بعد )٣( ويف األصول, . ٧/٢١٧خمترص ابن منظور : وانظر ترمجته يف. َّ
َّخطاب: ٢/٤٢٩وكذا اإلصابة   .تصحيف. َ

ّزيادة يقتضيها النص من اإل )٤( كنز : وانظر كذلك. َّ; وفيها اخلرب بالنقل عن ابن عساكر٢/٤٢٩صابة َّ
 .٢/٢٥٤َّالعامل 

ْما صيد : حديث[ ِ
ٌمصيد  ْ ِ َ...[ 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه 



ّحبيب التغلبيروح بن  ْ َّ ٢٨٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ, حتى تأيت به يوم القيامة, وال عضد من شجرة )١(ُحييص تسبيحها َِّ َوشيجة[ُ ْ َِ[)٢(  
ُ يعني شجرة تقطع − ُ َّقص يف تسبيح, وال دخل عىل امرئ مكروه إال بذنبن َّ إال−ً ب, ٌ

َّيا غراب أو غريبة, اعبد اهللا, ثم خىل سبيله. ُوما عفا اهللا عنه أكثر َّ َِ ُ َ ْ ُُ ُ. 
ّ, ثنا عبد الرمحن, ثنا احلكم, ثنا الزهري, عن أيب واقد, قال)٣(وثنا احلسني: قال ْ ُّ َّ)٤(: 
ٌ اخلطاب اجلابية, أتاه رجل منبن َّام نزل عمرـل ُ ْي تغلب, يقال له روحبن َّ َُ  بن ُ

ٍسد يف تابوتَحبيب بأ ًكرستم له نابا أو خملبا? : َّ, حتى وضعه بني يديه, فقال)٥(ٍ ًَ ْ ِ
ُاحلمد هللا, سمعت رسول اهللا : قال. ال: فقالوا له ٌُما صيد مصيد : )٦( يقول َْ ِ َ

َّيا قسورة, اعبد اهللا, ثم خىل سبيله. ٍقص يف تسبيحهبن َّإال َّ َ ِْ ُ َ َ. 
َهذا حديث منكر, واحلكم ََ ٌ ُ ّ خطاف ضعيف, واخلبائري بن  عبد اهللابن ٌ َ َ ٌ َّ َ

َّضعيف, والرجالن اللذان قبلهام محصيان جمهوالن َّ َّ ٌ. 

                                                 
َالطري الذي يقع عىل املصيد: أراد )١( َّ. 
وشيجة «: سقط قوله) د م(ويف . حتريف. َّشجرة, وسبحت): س, م(ويف . زيادة من املخترص )٢(

 ).د(وكذا وشيجة سقط من . »يعني شجرة
َّ خري, وقد مربن وهو احلسنيَّكذا الصواب,  )٣( ْ  .حتريف. احلسن: ويف األصول. َ
 .٢/٢٥٤َّكنز العامل  )٤(
 .تغلب كام يف الكنز): د م(ويف . تصحيف. ياقوت... بني ثعلب  من): د م(ويف األصول ما خال . الكنز )٥(
 ).د(سقط يقول من  )٦(

 ]أ/٣٥٩[



٢٩٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ زنباعبن ْوحَر ْروح[ بن ِ  (*) سالمةبن )١(]َ
َابن حداد َ حديدةبن ُ َ ْ َّ أميةبن َِ  بن )٢( وائلبن ُ مجانةبن  امرئ القيسبن ُ

َ زيد منَاةبن مالك َ ْ َ أفىصبن َ ْ َفىصَ أبن  إياسبن  سعدبن َ َ جذامبن َ حرامبن ْ ُ)٣( ,
َّ مرةبن  احلارثبن ّ عديبن وهو عمرو َ أددبن ُ َ يشجببن  زيدبن ُ ُ ْ عريببن َْ ِ  بن َ

ْ كهالنبن زيد َ سبأ أبو زرعة بن َ ُْ ُ ويقال−ََ ْأبو زنباع : ُ ّ اجلذامي الفلسطيني−ِ ّ َُ. 
ٌوألبيه زنباع صحبة ْ ِ. 

 .ّأرسل عن النَّبي 
                                                 

ّزيادة يقتضيها النص من )١( ْ, وأس٤٢٠/مجهرة أنساب العرب: َّ  .٢/٤١٩, واإلصابة ٢/١٤٧د الغابة ُ
, وتاريخ أيب ١٤١ − ١/١٤٠, وعيون األخبار ٣/٣٠٧َّ, والتاريخ الكبري ١/٣٥٨َّالبيان والتبيني  (*)

ْزرعة   ٢٥٧ − ٢٥٦ و٢٥٣ و٢/٢٥١ّ, وتاريخ اليعقويب ٢٦٤/ِّ, واألخبار الطوال١/٣٩٣ُ
ّ, والكنى واألسامء للدواليب ٢٨٠ و٢٦٩و َّ , وكتاب ٣/٤٩٤َّلتعديل , واجلرح وا١/٤٠٥ُ

َاملحن ّ, واألمايل للزجاجي١٧٥/ِ َّ َّ, والثقات البن حبان ١٨٩/, ومشاهري علامء األمصار٧/َّ ِ ِّ
, ومجهرة ٥٤٦/, وثامر القلوب٨٦/, وتاريخ مولد العلامء٢/٢٥٥, واألمايل للقايل ٤/٢٣٧

 ٢/٢٧١, واإلكامل البن ماكوال ٥٠٣ − ٢/٥٠٢, واالستيعاب ٤٢٠/أنساب العرب
 ٤٧٧ − ١/٤٧٦ُ, وحمارضات األدباء ٣٩٠/, واملحاسن واملساوئ١/١٧٩, والآليل ٣/١٣٢و
َّ, والتذكرة احلمدونية ٧٠٦و  ٧/٩٧ و٣٦٨ و٤/١٢٦ و٢٩١ و٢٤٤ و١٦٣ و٥٥ − ٥٤ و٢/٢٦َّ
ْ, واسد الغابة ٢٤٩ و٢٤٣ − ٨/٢٤٢ و٢٣٧و َّ, وبغية الطلب ١/٢٦٥ُّ, واللباب ٢/١٤٧ُ ُ
, والوايف ٢٥٢ − ٤/٢٥١ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٤١ − ٨/٣٣٩, وخمترص ابن منظور ٨/٣٧١٧

ّ, واإلكامل للحسيني١٤/١٥٠بالوفيات  َْ , ٦٦ − ٩/٦٥ِّ, والبداية والنهاية ١٤٦ − ١٤٥/ُ
, ١/٣٤٧َّ, وشذرات الذهب ١٣٢ −١٣١/, وتعجيل املنفعة٤٢١ − ٢/٤١٩واإلصابة 

َّوالتكملة للزبيدي, والتاج َّّ  .٣/٣٤, واألعالم ٣٤٢ − ٥/٣٤٠روح, وهتذيب بدران : َّ
ْويف األسد.  واثلبن  جعانةبن ):د, س, م(ويف . ٨/٣٣٩, واجلمهرة, وخمترص ابن منظور )د م( )٢( ُ :

 .تصحيف. محانة
. حذام): س, م(ويف . حزام: ُبعد) م(ويف . أقىص يف املوضعني): د, س, م(ويف . , واجلمهرة)د م( )٣(

ُوكله تصحيف ظاهر. حدام): د(ويف  ُّ. 

]نسبه[



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٢٩١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّبن الصامت, ومتيم الداري, وكعب األحبار ُوية, وعبادةَّوحدث عن أبيه, ومعا ََّّ. 
ْرو عنه روح ْ روح, ورشحبيلبن َ َْ ُ ِ مسلم, وحييىبن َ ْ ّ أيب عمرو السيباينبن ُ َ ْ َّ)١(, 

َّعبلة, وحممد )٢(]أيب[ بن وإبراهيم َ ْ ّ حسان الكنَاين, بن َّ إبراهيم, وعبد الرمحنبن َ ِ َّ
ّ نيس, وثعلبةبن ُوعبادة َ ْسلم اخلثعمي, وعبيدةُ مبن ُ َ َ َُ ّ ْْ  .َّ عبد الرمحنبن ِ

ُ مروان, ال يكاد يغيب عنه, ودخل دمشق بن ٌوكان له اختصاص بعبد امللك ُ
َّغري مرة, وكان له هبا دار عند دار أيب العقب يف طرف البزوريني, وأمره يزيد ٌ َِّّ ُ َُ ِ  بن َ

 .مع مروان )٣(معاوية عىل جند فلسطني, وشهد مرج راهط
ْ محد, أنا أبو طاهر أمحدبن نا أبو الوفاء عبد الواحدأخرب ُ املقرئ, نا أبو بن  حممود, أنا أبو بكربن َ

ْ قتيبة, نا حرملة, أنا ابن وهب, أخربين عمروبن َّالعباس َ َ َ َْ َ ْ َ ُ سوادة حدثه أن عبيدبن َّ احلارث أن بكربن ُ َّ َّ َ َ َ  بن َ
ْعبد الرمحن حدثه عن روح َ ْ زنباع,بن ََّّ ِ 

َاإليامن ي:  قالَّ النَّبي َّأن ٌامنـُ ُحتى جبال جذام, وبارك اهللا يف جذام )٤(َ ُ َّ. 
ُّ حيبهمُّكان النَّبي : فقال ابن مسعود: قال بكر ُ. 

ُكذا وقع يف األصل, والصواب عبيدة ٌّ عبد الرمحن, وهو مرصيبن َّ َّ. 
َّوقد رو ابن منْده هذا احلديث يف معرفة الصحابة َ  بن  احلسننب , عن أمحد)٥(َ

َعتبة ْ َ الفرج, عن حرملةبن , عن روح)٦(ُ َ ْ ََ َ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ُّ النقور, أنا عيسىبن َّ  بن ّ عيل, أنا عبد اهللابن َّ

ْ عياش, ثنا رشحبيلبن  عمرو, ثنا إسامعيلبن َّحممد, نا داود ََّ ِ مسلم, قالبن ُ ْ ُ: 
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )١( ّالشيباين): د, س, م(ويف . ٥٢٤/َّتقريب التهذيب: َّ ): د م(ويف . َّ
ّ عمر الشيباينبن حييى  .تصحيف وسقط. َّ

َّزيادة يقتضيها النص من تقريب التهذيب )٢( ّ َ عبلةبن إبراهيم): س, م, د م(ويف . ٣١/َّ ْ ): د(ويف . َ
 .تصحيف وسقط. َّعلية

 .حتريف. وسهل): د م(ويف . راح ناط): د(ويف . وسهل مرح راط): س, م(ويف . َّكذا الصواب )٣(
َمنسوب إىل أهل اليمن; إلذعاهنم وانقيادهم من غري كلفة: أي )٤( ْ  ).٤٣/ُنظم املتناثر. (ُ
َمعرفة الصحابة البن منده  )٥( ْ َ َّ٢/٦٤٧. 
ْعيينة): س, م(ويف . ٣٣/٨٥تاريخ ابن عساكر : وانظر). د, د م( )٦( َ  .تصحيف. ُ

اإليامن : حديث[
 ]يامن

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 

 ]ومن أخباره[



٢٩٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْزار روح َ ْ زنبن َ ًباع متيام الداري, فوجده ينْقي شعريا لفرسه, ِ ُ َّ َّ ُثم يعلقه عليه١(ً ُُ ِّ َّ١( ,
ُوحوله أهله, فقال امرئ  )٢(بىل, ولكن ما من: َما كان يف هؤالء من يكفيك? قال: َ

ًمسلم ينْقي لفرسه شعري ُ ِ ْ َّا, ثم يعلقه عليه, إالُ ُ َ ُُ ِّ ٌ كتب له بكل حبة حسنةَّ َّ َِّ ِ ُ. 
ُ ومل يرفعهُهكذا رواه داود, ُّورواه أبو املغرية عبد القدوس. )٣(ْ ُ ُ َّ احلجاج, بن ُ

َّ عبد الرمحن, وعبد الوهاببن وسليامن ّ نجدة احلوطي, واهليثمبن َّ َْ َْ , )٤( خارجةبن َ
ُ عياش, فرفعوهبن عن إسامعيل َّ. 

ُفأما حديث أيب املغرية, فأخربنا أبو القاسم ّ احلصني, أبنا أبو عيلبن َّ ْ ِذهب, أنا أمحدُ املبن َُ  بن ْ
ُ أمحد, حدثني أيب, نا أبو املغرية, نا إسامعيلبن  نا عبد اهللا,جعفر ْ عياش, حدثني رشحبيلبن َّ ََّ ُ  بن َّ

ْاخلوالين, عن روح ْ ََ ْ زنباع,بن ّ ِ 
ًزار متيام الداري, فوجده ينْقي شعريا لفرسه  )٥(]َّأنه[ ُ َّ َّ ً ُ وحوله أهله, −:  قال−َ ُُ َ

ٌفقال له روح ْ ٌ أما كان يف هؤالء من يكفيك? قال متيم:َ ُبىل, ولكنِّي سمعت رسول : َ
َما من امرئ مسلم ينْقي لفرسه شعريا, ثم يعلقه عليه, إال كتب له :  يقولاهللا  ُ َ ُ ُِ ُ َّ ُ ِّ َّ ْ ًُ ِ

ٌبكل حبة حسنة َّ ِّ)٦(. 
َّوأما حديث سليامن واحلوطي, فأخربناه أبو عيل احلداد يف كتابه, وحدثني  َّ ّ ُ ّْ َ ّأبو مسعود األصبهاين َّ

ّ املعىل الدمشقي, ثنا سليامنبن  أمحد, نا أمحدبن ُعنه, أنا أبو نعيم احلافظ, نا سليامن ِّ َّ َ  َّ عبد الرمحن,بن ُ
َّ نجدة, حدثني أيب, قالبن َّ عبد الوهاببن , نا أمحد)٧( أمحدبن  ونا سليامن]ح[ َ  بن ثنا إسامعيل: َْ

ْعياش, عن رشحبيل ََّ ِ مسلمبن ُ ْ ُ, 
ْأن روح َ ً زنباع اجلذامي أتى دار متيم الداري, فوجده ينْقي شعريا لفرسه, بن َّ ُ ّ َّ َّْ ُ ِ

                                                 
 ).د( ما بينهام سقط من )١−١(
 .حتريف. أمن): س, م(ويف . يا من): د(ويف ). د م( )٢(
 . حتريف.ومن يرفعه): د, د م(ويف . وبمن يرفعه): س, م(ويف . َّكذا الصواب )٣(
 .تصحيف. جارحة): س, م(ويف . ٥٠٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٤(
ّزيادة يقتضيها النص )٥( َّ, وسبل اهلد والرشاد ٤/١٠٣ُمسند اإلمام أمحد : ُوانظر بعد. َّ ُُ٧/٣٨٨. 
َآخر اجلزء السادس عرش بعد املئتني: بعد حسنة) د م(وقع يف  )٦( َ َّ. 
ّالطرباين يف )٧( ِّمسند الشاميني : َّ َّ ُ١/٣١٥. 

خربه مع متيم [
ّالداري, وحديث َّ :
 ]ما من امرئ



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٢٩٣
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌوحوله أهله, فقال روح ْ َُ ٌأما كان يف هؤالء من يكفيك? فقال متيم: ُ ََ بىل, ولكنِّي : َ
ُما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعريا, ثم يعلقه عليه, :  يقولُسمعت رسول اهللا  ُ ُُ ِّ َّ ًُ

َّ كتب اهللا له بكل حبة حسنةَّإال ِّ. 
ْ احلصني, أخربنا احلسنبن َّوأما حديث اهليثم, فأخربنا أبو القاسم  مالك, بن ّ عيل, أنا أبو بكربن َُ

ْ عياش, عن رشحبيلبن َّ, حدثنا إسامعيل خارجةبن , ثنا اهليثم)١(َّ أمحد, حدثني أيببن نا عبد اهللا ََّ  بن ُ
َمسلم, فذكر مثل هذا احلدي ِ ْ  .ُث; يعني حديث أيب املغريةُ

ً موسى, عن إسامعيل, فأسقط روحا من إسنادهبن ُورواه احلكم ْ َ. 
ّ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عبد اهللا احلسنيبن أخربنا أبو غالب َّ ْ عمرانبن  عمربن َّ  بن ِ

َّحسن الرضاب, نا أبو العباس حامد َّ ّ شعيب البلخي, نابن َّ حممدبن َّ ْ َ ْ َ َ احلكمُ  موسى أبو صالح, نا بن َ
ْ, عن رشحبيل)٢(َّ عياشبن إسامعيل َ ّ مسلم اخلوالين,بن ُ ْ َ ِ ْ ُ 

ُأنه زار متيام الداري, فوجده ينقي شعريا لفرسه, وحوله أهله, فقال ُ ُ َُّ َ ً َّ َأما كان : ًَّ َ
َّمن نقى :  يقولُبىل, ولكنِّي سمعت رسول اهللا : يف هؤالء من يكفيك هذا? قال َ ْ َ

َّا لفرسه, فعلقه عليه, كتب اهللا له بكل حبة حسنةًشعري ِّ َّ. 
ْورواه روح ِّ روح, عن أبيه, عن جدهبن َ ْ َ أيب عبلةبن وإبراهيم. )٣(َ ْ ّالعقييل,  )٤(َ ْ َُ

ّ مسلم اخلثعمي, عن روح, فأسندوهبن وثعلبة ْ َُ َْ ِ. 
ْفأما حديث روح, فأنبأناه أبو الفرج غيث َُ َ ََّ  بن َّ حممدبن َّ عبد الرمحنبن َّ حممدّ عيل, أنا أبو العالءبن ُ

ُطلحة الصيداوي بصور, أنا القايض أبو مسعود صالح ّ ْ ّ القاسم امليانجي بصيدا, أنا أبو بكر بن  أمحدبن َّ َ َ
َ الكويف, ثنا أبو عمرو سالمةبن )٥( أمحدبن َّ حممدبن أمحد ِّ, نا أيب وعمي إبراهيم ابنا )٦( زيادبن  سعيدبن ّ

ْ روحبن ا إبراهيمثن: زياد, قاال ْ الزنباع اجلذامي, عن أبيه روحبن َ َ ّ ُ ْ ِّ روح, عن جده روحبن ِّ ْ ْ زنباع, بن َ ِ
 :قال

                                                 
 ).د م( سقط من », ثناأيب... اهليثم «: وقوله. ٤/١٠٣ُمسند اإلمام أمحد  )١(
 .تصحيف. َّعباس): د, د م(ويف . َّوقد مر). س, م( )٢(
ُكذا الصواب كام سيأيت بعد )٣(  .حتريف.  روح, عن إبراهيم, عن أبيهبن ورواه روح: ويف األصول. َّ
 .حتريف. ليلة: يف األصول )٤(
 ).د(سقط ابن أمحد من  )٥(
 .حتريف.  زيادبن  سعيدبن بو عمرو وسالمةأ: ويف األصول. ٣/٢٢١خمترص ابن منظور  )٦(

 ]ب/٣٥٩[



٢٩٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُمررت بتميم الداري, وهو ينْقي شعريا له يف مسجد إبراهيم, فقلت له ًُ ُ ّ يا أبا : َّ
َرقية, ما لك من يكفيك? قال َّ من ربط :  يقولُبىل, ولكنِّي سمعت رسول اهللا : ُ

َّ يف سبيل اهللا, ثم ويل حسهًفرسا َ ََّ ِّ, ومسحه, ونقى شعريه, كان له بكل شعرية )١(َِ َّ ُ َ ْ َ
َحسنة تكتب له, وسيئة متحى عنه ِّ ُْ ُ ٌ ٌَ ُ. 

ًأخربناه عاليا أبو جعفر أمحد ّ عبد العزيز املكي, أنا احلسنيبن َّ حممدبن ُ  , احلسنبن َّ عبد الرمحنبن ِّ
ّ الديبيل, نا )٢( عبد اهللابن  إبراهيمبن َّ حممد]جعفر[فراس, أنا أبو  بن ]بن أمحد[ إبراهيم بن أنا أمحد ُ ْ َّ
ْ روح, عن أبيه, عن جده روحبن َّ زياد, حدثني طاهربن سعيد َْ ْ زنباع, قالبن َِّ ِ: 

ُمررت بتميم الداري يف مسجد إبراهيم, فوجدته ينْقي شعريا لفرسه, فقلت  ًُ ُ ُ ُّ َّ
َيا أبا رقية, أما لك من: له َُ َّ  ُبىل, ولكن سمعت رسول اهللا :  يكفيك ما أر? فقالَ

َمن ربط فرسا يف سبيل اهللا, ثم ويل نقاة: يقول ََ َ َّ ً َِ َ ُشعريه, ومسحه, وحسه, كان له  )٣(ْ َ ُ ََّ ْ َ
َبعدد كل شعرة وكل حبة حسنة تكتب له, وسيئة متحى عنه ِّ ُ َّْ ُ ٌ ٌُ ِّ ِّ. 

َّعن أيب العباس حممدَّوإنام يرويه ابن فراس, . ُكذا رواه لنا أبو جعفر َبن قتيبة َّ ْ َ ُ)٤(, 
 . زيادبن عن سعيد

َّ أيب عبلة, فأخربناه أبو عيل احلداد يف كتابه, ثم حدثني أبو مسعود بن َّوأما حديث إبراهيم ََّّ ّ ُ َْ َ
ْاألصبهاين عنه, أنا أبو نعيم احلافظ, أنا سليامن َ ُ ّ أمحد الطرباينبن ّ َ َّ إسحاق اخلشاببن , نا أمحد)٥(َّ ّ الرقي, َ َِّّ

ّ جناد احللبيبن ُنا عبيد ََ َّ َ. 
َّبن حممد اخلشاب, أنا احلسن ّبن عيل َّبن طاهر, أنا حممد وأخربناه أبو القاسم زاهر َ َّبن حممد  بن أمحد َّ

َّاملخلدي, أنا أبو بكر حممد ّ َ ْ ْبن محدون )٦(َ ُبن حممد الصفار, ثنا عبيد بن خالد, ثنا إبراهيم َ َّ َّ َّبن جناد َّ َ. 
                                                 

ُّاحلس )١( َّنفض الرتاب عن الدابة باملحسة: َ َ ِ َّ ُّ ُ. 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢( أنا  ):س, م, د م(ويف . ٣١/٢٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .َّوتزيد بإسقاط ابن حممد, )د(وكذا يف . بن عبد اهللا َّأنا أبو حممد إبراهيم.. َّبن عبد الرمحن  احلسن
ْينقي): د(ويف ). س, م, د م( )٣(  .تصحيف. ُ
َّهو أبو العباس حممد )٤( َّ قتيبة العسقالين, العامل املحدث, الثقة الثبت, املتوىف سنة بن  احلسنبن َّ ُ ُْ َ َ َ َّْ ِّ ُِّ َّ ْ

ْ قتيبةبن َّ حممدبن َّابن عباس: ويف األصول). ٤/٥٤َّشذرات الذهب . (ه٣١٠ َ  .ريفحت. ُ
ِّ, ومسند الشاميني ٢/٥١, والكبري ٢/٣٠, واألوسط ١/١٤َّاملعجم الصغري  )٥( َّ ُ١/٤١. 
َّ حممد اخلشاب بن ّابن عيل«: قوله )٦(  ).م( سقط من »َّأبو بكر حممد... َّ



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٢٩٥
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّوأخربناه أبو طالب عيل ّ عقيل, أنا أبو احلسن عيلبن َّ عبد الرمحنبن ُ ْ ِ ّ احلسن اخللعي, أنا أبو بن َ َ ِ
َّ النحاس, أنا أبو سعيدبن َّحممد َّ األعرايب, أنا حممدبن َّ ّ الوليد األميبن ّ ِّ َ أبو بكر بالرملة سنة سبعني )١(ُ ْ َّ

ْومئتني, ثنا عبيد َ َّ جناد, نا عطاءبن ُ َمسلم, عن ابن شوذب, عن إبراهيم بن َ ْ َ ِ ْ َ أيب عبلة, عن روحبن ُ ْ  بن َ
ْزنباع, قال ِ: 

ّدخلت عىل متيم الداري  َّ ُ وهو أمري عىل بيت املقدس, وهو ينْقي لفرسه −ُ ٌ
َأهيا األمري, أما: ُ فقلت−ًشعريا  َُّ ُسمعت  )٣(ِّال, إين: كان لك من يكفيك هذا? قال )٢(ُ

َّمن نق:  يقولرسول اهللا  ِّى لفرسه شعريا, ثم قام حتى يعلقه, كتب اهللا له بكل َ ِّ ُ َّ َّ ً
 .شعرية حسنة

ّواللفظ للطرباين َ َّ َّ. 
َّ مسلم, فأخربناه أبو بكر حممدبن َّوأما حديث ثعلبة ْ ُُ ّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو بن ِ َّ

ّ حممد اخلرقي, نا أبو بكربن  جعفربن القاسم عبد العزيز َ َّ زكريا املطرز, نا حممدبن  قاسمَِّ ِّ َ ُ  بن  عمروبن َّ
َّحنان, نا حممد َ ْ محري, نا ابن أيب اجلون, عن ثعلبةبن َ َ َ ْ ْ مسلم اخلثعمي أن روحبن ِ َ ََ ّ ْ َُّ ْ ْ زنباع قالبن ِ ِ: 

َّأتينا متيام الداري, فإذا هو جالس, ينَقي شعريا لفرسه, ثم مشى به حتى علقه  َّ ََّّ ًً ِّ ُ ٌ َّ
َّمن نقى شعريا لفرسه, ثم مشى حتى :  يقولُسمعت رسول اهللا :  قالَّعليه, ثم ََّ ً َّ

ِّيعلقه عليه, كتب له بكل شعرية حسنة ُِّ ُ. 
َورواه مسلمة ْ ّ عيل اخلشنيبن ََ َ ُ ّ َ ً مسلم مرفوعا, وزاد يف بن , عن ثعلبة)٤(ُ ِ ْ ُ

 .عائشة )٥(إسناده
َّأنبأناه أبو حممد َ احلباب, أنا أبو سليامنبن  أمحد, أنا أبو نرصبن ّ األكفاين, أنا عبد العزيزبن ُ  بن ُ

ْزبر, أنا أمحد ْ عمريبن َ َ ْ جوصا, أنا أمحدبن ُ َ عبد احلكم, نا عبد اهللابن  عبد اهللابن َ ْ وهب, أخربين بن َ َ
                                                 

َّ, ومل تضبط فيه كلمة األمي, وإنام وقع إلينا ٢١٦ − ٦٥/٢١٥تاريخ ابن عساكر : ُترجم له يف )١( ُّ ِّ ْ
ّ الوليد األميبن  يف أثناء ترمجة أمحد١/٢٠٢ا يف تكملة اإلكامل ضبطه ِّ َّولعله أخو حممد. ُ َّ. 

 .حتريف. وما: يف األصول )٢(
 .حتريف. ِّألين: ويف األصول. ٢/٥١املعجم الكبري  )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٤(  ويف. ٤٦٤/َّ, وتقريب التهذيب٧٧ − ٤/٧٦َّهتذيب التهذيب : َّ

 .حتريف.  أيب احلسنيبن مسلمة: األصول
 .حتريف. إسالمه: يف األصول )٥(



٢٩٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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َمسلمة ْ ّ عيل, عن ثعلبةبن ََ َ ْ مسلم اخلثعمي, عن روحبن ُ َ ََ ّ ْ ُْ ّ زنباع اجلذاميبن ِ ُ ْ ِ)١(, 
ٌام أبا رقية يف رهط, فوافاه عىل باب داره, بني يديه غربال, فيه شعري أتى متي َّأنه ٌ ْ َ ُ ًِ ُ َّْ َ َ

ٌينَقيه لفرسه, فقال روح ْ َُ ُأبا رقية, لو كفاك بعض أعوانك? فقال: ِّ َ ََّ َال; إين أريد اخلري : ُ ِّ
ِّلنفيس; إين سمعت من أم املؤمنني  ُ ُ  اهللا  )٢(فإذا أنا برسول: ُ تقول− يعني عائشة −ِّ
ُبأيب وأمي يا رسول اهللا, أبثوبك متسح : ُفقلت: ُيمسح بردائه عىل ظهر فرسه, قال َ َ ِّ ُ

َفرسك? ُّنعم يا عائشة, وما يدريك لعل ريب أمرين بذلك, مع أين لقد بت, : قال! َ ِ ِّ ِّ َُّ ِ ْ ُ
ِوإن املالئكة لتعاتبني يف حس اخليل ومسحها ْ َ ِّ َ ُ َ ُ َ َ ِّيانبي اهللا, فولنيه, : ُفقلت. َّ َ َ َفأكون أنا َّ

َالتي أيل القيام عليه, فقال ِ ُإين ال أفعل; لقد أخربين خلييل جربيل : َ َُ ِّ  ِّأن ريب َّ عز −َّ
ِّ يكتب يل بكل حبة أوافيه هبا حسنة, وإن ريب حيط عنِّي بكل حبة سيئة−َّوجل  َّ ِّ َّ ُِّ ُِّّ َّ ً ما . ُ

ًمن امرئ من املسلمني يربط فرسا يف سبيل اهللا  ُ ِ َّ عز وجل−ُ َّ إال يكتب له بكل حبة − َّ ُ ُِّ َّ
ٌيوافيها حسنة, وحيط عنه بكل حبة سيئة ُّ ٌِّ َّ ُِّ َ ُ. 

ْ املجيلبن ُّأخربنا أبو السعود َ املهتديبن , أنا أبو احلسني)٣(ُ ْ ُ. 
َّوأخربناه أبو احلسني حممد َ الفراء, أنا أبو يعىل,بن َّ حممدبن ُ ْ َ َّ َ 

َ خملدبن َّأنا حممدّ عيل, بن  أمحدبن ُأنا عبيد اهللا: قاال ْ ْ حفص, قالبن َ ّقرأت عىل عيل: َ  )٤( عمروبن ُ
َّاألنصاري, حدثكم اهليثم ٍّ عدي, قالبن ّ َّقال ابن عياش: َ َ: 

ْروح ْ زنباع أبو زرعةبن َ ُ ْ ِ. 
َّ حممد, بن َّ حممد, أنا جعفربن َّ أمحد, أنا متام]بن[ّ األكفاين, أنا عبد العزيز بن َّ حممد]أبو[أخربنا 

ْ أبو زرعة, قال]نا[ ُ: 
ْيف الطبقة الثانية روح َ َّ ْ زنباع اجلذامي, يكنى أبا زرعةبن َّ ّ ُُ ُ ْ ِ. 

                                                 
 .٨/٣٤٠خمترص ابن منظور  )١(
 .تصحيف. فإذا يا رسول اهللا... ُسمعت من اهللا ): د(ويف ). س, م, د م( )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ  .تصحيف. املحيل: ويف األصول. ١/٦٨َّ
: , وكذا ترمجته يف٣١/٢٣٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. ُ باحلمل عىل سند مماثلَّكذا الصواب )٤(

 .حتريف. عمر: ويف األصول. ٣٤٣/َّتقريب التهذيب

]أ/٣٦٠[

 
 

 ]ُكنيته[
 

طبقته عند أيب [
 ]زرعة



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٢٩٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّوحدثناه عبد العزيز, أنا أبو حممد: قال ُ ْ أيب نرص, أنا أبو امليمون, نا أبو زرعة, قالبن َّ ُ)١(: 
َوروح اجلذامي, يكنى أبا زرعة ُْ ُّ ُ َُ ٌ ْ. 

ً حممد إجازة, أنا جعفربن َّونا عبد العزيز, أنا متام: قال ْ جعفر الكندي, أنا أبو زرعة بن َّ حممدبن َّ ُ ّ ْ ِ
َالدمشقي, قال يف تسمية من يكنى أبا زرعة ُْ ُّ ِّ: 

ُأوهلم ْأبو زرعة روح: َّ َ ْ ُ زنباع اجلذامي, صاحب فلسطني وعامل عبد بن ُ ُ ُّ ُ ْ ِ
َّ مروان عليها, لقي جلة أصحاب رسول اهللا بن امللك ِ :ّمتيم الداري َّ ِ, وغريهٍ ِ. 

ّبن اآلبنويس, أبنا عبد اهللا َّبن البنا, أبنا أبو احلسني أخربنا أبو غالب ُ ًبن عتاب, أنا أبو احلسن إجازة, َ َّ َ 
ّبن مقاتل السويس, أنا أبو عبد اهللا بن أمحد  وأخربنا أبو القاسم نرص]ح[ ُّ بن أيب احلديد, أنا أبو احلسن  ُ

َّالربعي, أنا عبد الوهاب الكال ّ ًبن عمري قراءة, قال ّيب, أنا أمحدََّ ْ َ َبن سميع يقول ُسمعت أبا احلسن: ُ ُ: 
ْيف الطبقة الثالثة روح َ َّ ْ زنباعبن َّ ً سالمة اجلذامي, كان أمريا عىل فلسطنيبن ِ ّ ُ. 

َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, ثم ثنا أبو الفضل ّ نارص, أنا أبو الفضل الباقالين, وأبو احلسنيبن ّ َّ ِ)٢( 
ّرييف, وأبو الغنائم َّالص ُ واللفظ له −ْ ُّ زاد الباقالين−أبنا أبو أمحد : )٣( قالوا−َّ َّ : − احلسن, قاال بن َّوحممد: ِ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد ْ  :)٤( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ْروح ُّ زنباع اجلذاميبن َ ُ ْ ِ. 

 .مل يزد عليه
ّأخربنا أبو بكر الشقاين, أنا َّ ّ محدون, أنا مكيبن  منصور, أنا أبو سعيدبن )٥( أبو بكر أمحدَّ ِّ ْ  بن َ

ْعبدان, قال ِسمعت مسلم: َ ْ ُ  :)٦(َّ احلجاج يقولبن ُ
ْأبو زرعة روح َ ْ ُ زنباع اجلذامي, له صحبةبن ُ ّ ُ ْ ِ. 

                                                 
ْتاريخ أيب زرعة  )١( ُ١/٣٩٣. 
ّ عبد اجلبار الصرييف الطيوري بن َّوهو الصواب; فهو أبو احلسني املبارك). د م( )٢( َّ َُّّ ّ , )ه٥٠٠: ت(ْ

 .حتريف. أبو احلسن): س, م, د(ويف . َّيوريات املطبوعُّصاحب كتاب الط
 .حتريف. قاال): د, دم(ويف ). س, م( )٣(
 .٣/٣٠٧َّالتاريخ الكبري  )٤(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٥( َّ : ويف األصول. ٣٣/١١٠, وتاريخ ابن عساكر ٢/٩٧٧َّ

ّالسعاين   .حتريف. محد... َّ
ْالكنى واأللقاب ملس )٦( ُ  .١١٧/ِلمُ

أيب  خربه يف تاريخ[
ْزرعة ُ[ 

 
 
 
 
 
 
 

طبقته عند ابن [
َسميع, وإمارته ُ[ 

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 

ُويف الكنى [
ِواأللقاب ملسلم ْ ُ[ 



٢٩٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أنا أبو القاسم َ َ منده, أنا أمحدبن ُ ْ  ً إجازة, عبد اهللابن َ
ّ سلمة, أنا عيلبن وأخربنا أبو طاهر:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ََ
 : أيب حاتم, قالبن )١َّأنا أبو حممد: قاال١(

ْروح ْ زنباع بن َ ْ ويكنى أبا زرعة −ِ رو عنه . َّ الصامتبن ُ رو عن عبادة−ُ
ْرشحبيل َ ِ مسلم, وحييىبن ُ ْ ّ أيب عمرو السيباينبن ُ ْ َ, وعبادة)٢(َّ ّيسُ نبن ُ ُسمعت أيب . َ

 .يقول ذلك
ْ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن  نارص, عن جعفربن ُقرأت عىل أيب الفضل َِ  عبد اهللا, بن ّ

 :َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, قالبن أخربين عبد الكريم
ْأبو زرعة روح َ ْ ْ زنباعبن ُ ِ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو طاهبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ْ أيب الصقر, أنا أبو القاسم بن رَّ َّ الصواف]بن[َّ َّ)٣( ,

ّأنا أبو بكر املهندس, أنا أبو برش الدواليب, قال َّ ْ ِ ُ)٤(: 
ْأبو زرعة روح َ ْ ْ زنباعبن ُ ِ. 

َّكتب إيل أبو جعفر اهلمذاين, أنا أبو بكر الصفار, أخربنا أبو بكر َّ َّ َ َبن منجويه, أنا احلاكم أبو أمحد, قال ََّ ُ ْ َ)٥(: 
ْأبو زرعة روح َ ْ ُ زنباع اجلذامي الشامي, يقالبن ُ ُ ّ ّ َُّ ْ ُّله صحبة, وما أراه يصح: ِ ُ ُُ ٌ .

ّروايته عن الصحابة مثل متيم الداري ودونه من أصحاب النَّبي  )٦(َوالذي ظهر ّ َّ َُّ ٍُ ِ 
 .َّنزلوا الشام الذين

 : إسحاق, أنا أيب, قالبن َّ حممدبن َّ, أنا عبد الرمحن)٧( أمحدبن  غانمبن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد
ْروح ْ زنباعبن َ ُ سالمة اجلذامي, يكنى أبا زرعة, عداده يف أهل مرص, أدرك بن ِ ُ ُِ ْ ّ ُُ

                                                 
 .٣/٤٩٤َّاجلرح والتعديل : وانظر اخلرب يف). د( ما بينهام سقط من )١−١(
َّكذا الصواب, وقد مر يف أول ترمجة روح )٢( ّالشيباين: ويف األصول. ََّّ ْ  .تصحيف. َّ
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٣( ابن القاسم ): د(ويف . ٣٣/١١١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

َّالصو َّأبو القاسم الصواف): س, م, د م(ويف . افَّ  .حتريف وسقط. َّ
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٤( َّ ُ١/٤٠٥. 
 .َّ بالنقل عن احلاكم أيب أمحد٢/٤٢٠اإلصابة  )٥(
 .٥٠٣ − ٢/٥٠٢االستيعاب : وانظر. حتريف. ظهرت: يف األصول )٦(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٧( َّ  .حتريف. َّحممد: األصولويف . ٢/١٠١٠َّ

 
 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 
 

ّوعند النسائي[ َّ[ 

 
ُويف الكنى [

ّواألسامء للدواليب َّ[ 
 

ُحتقيق يف صحبته [
 ]عند احلاكم

 
 

 بن َّحممدوعند [
 ]إسحاق



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٢٩٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌ, وال تصح له صحبة, وألبيه زنباع روايةّالنَّبي  ٌٍ ْ ِ ُ  عبد بن ُ; رو عنه عبيدة)١(ُّ
ْالرمحن, وابنه روح َ ْ زنباعبن َّ َّصحابة, وذكره حممدُّ أيوب يف البن َّذكره حممد. ِ  بن َّ

َّسهل الرميل يف التابعني ّ ْ  .َ معنيبن ُوكذا كنَّاه حييى. ٌّوهو شامي. كذا قال. َّ
َّ حممد املطرز, وأبو عيل احلداد, قاالبن َّأنبأنا أبو سعد حممد ّ ِّ ََّ ْقال لنا أبو نعيم احلافظ: ُ َ ُ: 

ْروح ْ زنباعبن َ ّ سالمة اجلذامي, له من النَّبي بن ِ ّ ُ,إدراك, وال تصح له صحبة ٌ ُ ُّ ٌ 
ُوألبيه زنباع رواية, يكنى  ٌ ْ ْأبا زرعة٢(ِ ُ, يعد يف املرصيني, حديثه عن عبيدة)٢ُ ُ ِّ ُُ  عبد بن ُّ

ِالرمحن, وسلمة ابنه ِ َ َ ََّ)٣(. 
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٤( ماكوال, قالبن ُ

ٌأما اجلذامي, أوله جيم مضمومة,  ٌ ُّ ُ َُّ ْوبعدها ذال معجمة فزنباعَُّ ِ ٌ ُ ْ روحبن ٌ  بن َ
ْسالمة اجلذامي, وابنُه روح َُ ّ ٌ زنباع اجلذامي, ومجاعة كثريةبن ُ ٌْ ّ ُ ِ. 

َ أيب احلسن رشأ]عىل[ُقرأت  ّبن نظيف, وأنبأنيه أبو القاسم عيل َ ْبن إبراهيم, وأبو الوحش سبيع َ َ بن  ُ
َّاملسلم عنه, أبنا أبو الفتح إبراهيم َ َبن سيبخت, نا حييى ن إبراهيمب ّبن عيل ُ ْ ُ ْ َّبن حممد الصويل, حدثنا أمحد ِ ّ بن  َُّّ

َّ يعني اخلصيبي−إسامعيل  ْ  :)٦(َّبن احلجاج ُقال شعبة: بن عيسى, قال َّ حدثني احلسن− )٥(َِ
ْإن روح َ ْ زنباع بن َّ ُام هم معاويةـ ل−ِ َّ ْال تشمت يب :  قال− أيب سفيان بقتله بن َّ ِ ْ ُ
َعدوا, أنت و َّقمته, وال تسؤ يفَ ُ ْْ َ َُ ُصديقا, أنت رسرته, وال هتدم منِّي ركنًا,  )٧(َ ْ ِ ُ َ َ ً

                                                 
 .تصحيف. رؤية): س, م, د م(ويف . ٢/٤٢٠اإلصابة : ُّوانظر اخلرب بترصف يف). د( )١(
 ).د( ما بينهام سقط من )٢−٢(
َسلمة: أي )٣( ْ روحبن ََ َ زنباع اجلذامي, وليس سلمةبن َ َ ّ َُ ْ  .١٨٧/َّتقريب التهذيب: فانظر. ُ عبيدةبن ِ
 .٢/٢٧١اإلكامل  )٤(
ُلصواب باحلمل عىل سند مماثلكذا ا )٥( : ويف س, م, د. ٦٨/٣٥٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّنا معمر, عن حييى الصويل: وس, م. ّالسحت: ويف د م. يسحب   حييىبن نا معمر: ويف د, د م. ُّ
ّالصويل ُويف األصول كلها بعد. َّ ّاحلصيني: ِّ َْ  .ُّوكله تصحيف وحتريف. ِ

َّكذا الصواب بالنقل  )٦( وانظر . حتريف. َّبن احلجاج سعيد: ويف األصول. ٨/٣٤٠عن خمترص ابن منظور َّ
َّ, والتذكرة احلمدونية ١/٣٥٨َّالبيان والتبيني : اخلرب كذلك يف  .١٤/١٥٠, والوايف بالوفيات ٤/١٢٦َّ

ُكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب امللمع إليها قبل )٧( َْ ُ َّ َّساقط من وقيته حتريف وقمته ال): د(ويف . َّ
ُوقمته و.حتريف ظاهر. يل: ُويف األصول بعد). س, م( ََ ْ ُ قهرته, وأذللته:َ َُ َْ َ ْ َ. 

خربه مع معاوية, [
َّلـام هم بقتله َّ[ 

 
 

 ]ب/٣٦٠[
َوعند أيب نعيم [ ُ

 ]احلافظ
 
 

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



٣٠٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُيتهبن َأنت  .َفصفح عنه, وأطلقه. َ
ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أبنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ِّ ِ عمران, ثنا بن  إسحاق, ثنا أمحدبن ّ

 :)١(َّ خياط, قالبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى
َجه يزيد مسلمو ْ ُِ ُ ّ عقبة املريبن )٢(َّ َِّ ُ ْ َ غطفان, فظهر عليهم بن ُ َ َ يعني أهل املدينة −َ

ْ يوم احلرة, ثم خرج إىل مكة, واستخلف روح− َ َّ َّ َ ََ ُ زنباع اجلذامي, ويقالبن َّ َّ ُ ْ ابن : ِ
ّعضاه األشعري  َ ُ اسمه عبد اهللا −ِ  .ُيزيد )٣(َّ حتى مات−ُ

َّ بحدل, وضم إليه فلسطني, بن  مالكبن َّحسانِّومات يزيد, وعىل األردن  َ ْ َ
ُفوىل حسان َّ َ مالك روحبن َّ ْ ُ زنباع فلسطني, وأخرج ناتلبن َ ِ ْ ّ قيس اجلذامي بن )٤(ِ ُ

َروح ْ ُّ زنباع عن فلسطني, ودعا إىل ابن الزبريبن َ ْ ِ. 
ْأنبأنا أبو سعد املطرز, أنا أبو نعيم احلافظ, أبنا سليامن َ ُ ِّ َ َّرباينَّ أمحد الطبن ُ  بن  أمحدبن  نا عبد اهللا,)٥(َ

َّ معني, نا حجاجبن َّحنبل, حدثني حييى َ حممد, عن أيب معرشبن َ ْ َ  :, قال)٦(َّ
ِّ يزيد, بايع أهل الشام كلهم البن الزبري إال أهل األردن, بن َّام مات معاويةـل ُ َْ ُ َ ُّ َُّ ُّ َّ

ُفلام رأ ذلك رؤوس َّبني أمية وناس من أهل الشام من َّ ٌ َّ ُ وفيهم روح− أرشافهم ُ ْ  بن َ
ُّزنباع اجلذامي  ُ ْ ُإن امللك كان فينا أهل الشام, فينتقل ذلك إىل :  قال بعضهم لبعض−ِ َ َّْ َ ُ َّ

 .ال نرىض بذلك! احلجاز?
ّ برشان, أنا أبو عيلبن  احلسن, أنا أبو احلسنيبن ُ طاوس, أنا عاصمبن َّأخربنا أبو حممد ْ  بن ِ

َّ أيب الدنيا, حدثني حممدبن صفوان, نا أبو بكر َّ َّ أيب حييى اإلفريقي, حدثنا بن , نا عبد اهللا)٧( احلسنيبن ُّ ّ
                                                 

 .٢٩/٢٥٢هتذيب الكامل : وانظره يف. ِومل أجد اخلرب يف تارخيه وال يف طبقاته. كذا )١(
ِوانظر ترمجة مسلم. َّكذا الصواب )٢( ْ َ عقبة يفبن ُ ْ ويف . ٢٣٩ − ٦٧/٢٢٦تاريخ ابن عساكر : ُ

 .حتريف. ُ عقبةبن ُ مسلمبن يزيد: األصول
 .حتريف. بات): د(ويف ). س, م, د م( )٣(
 .تصحيف. بابل): س, م, د م(ويف . ١١٨/تاريخ خليفة: وانظره يف). د( )٤(
 .٢/٢٠ِّاإلمامة والسياسة : وانظر كذلك. ٥/٨٠املعجم الكبري  )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر احلاشية السابقة )٦( َّ  .يفحتر. مشعر: ويف األصول. َّ
َّالربجالين, املتوىف سنة  )٧( ُ ّ ُ ْ ِّوقد أكثر ابن أيب الدنيا من الرواية عنه. ه٢٣٨ُ  − ٩/مكارم األخالق: فانظر. ُّ

ِّمقدمة املحقق (١٠ ُ ِّ  .حتريف. بن إدريس َّحممد: ويف األصول. ٣٣/٢٠٩تاريخ ابن عساكر : , وكذا)ُ

ِّتوليه فلسطني, [
 وإخراج ناتل له

 ]عنها
 
 
 
 
 
 

َّمبايعة أهل الشام [ ُ
َّالبن الزبري, ثم  ُّ
 ]رجوعهم عن ذلك



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٣٠١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ وهب, نا مسلمةبن عبد اهللا ْ ََ ْ ّ عيل, عن سعيدبن َ َ ْ سنان, عن حديربن ُ َُ َ ْ كريببن ِ َ ُ)١(, 
ْ مروان كتب إىل روحبن َّأن عبد امللك ْ زنباعبن َ ْ نقول إذا ختوفنا َكيف: ِ َّ َ َ ُ

ُاللهم, إنا نستعينُك, ونستغفرك, ونؤمن بك, ونتوب : تقولون: َّالصواعق? قال ُ َ ُ ََّ َّ َّ
ًإليك ثالثا َ. 

ْبن مروان أرسل إىل روح َّوهبذا اإلسناد أن عبد امللك ْبن زنباع َ ُكيف تقول إذا : ِ
ُقحطت السامء? قال َّ ِ َ ُاللهم, الذنب الذي: تقولون: ََ َّ َّ ُ حبست به عنَّا املطر فإنا نستغفرك َّ َّْ َ

َّ, فاغفر لنا, واسقنا الغيث ثالث مرات)٢(منه َْ ُإال أنه قال عبيد اهللا. َ َّ  .)٣(بن أيب حييى َّ
ْ إبراهيم, وأبو احلسن سبيعبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َ َ املسلم, عن أيب احلسن رشأبن ُ َ ََّ َ نظيف, أنا بن ُ

َّ سيبخت البغدادي, نا أبو بكر حممدبن  إبراهيمبن ّ عيلبن أبو الفتح إبراهيم ّ ُ َْ ْ , أنا )٤(َّ بشاربن  القاسمبن ِ
ّ املرزبان, وأبو العباس ثعلب, وأبو حاتم, عن العتبيبن َّحممد ْْ ُ َّ ُ  :َّ, حدثني أيب, قال)٥(َ

ْدخل روح ّ زنباع اجلذامي عىل عبد امللك بن َ ُ ْ ْ وكان روح −ُ وعنده الوليد ابنه −ِ َ
ِيا أمري املؤمنني, أعدين عىل الوليد: مكانة عند عبد امللك, فقالذا  ْ َ ما لك : , فقال)٦(َ

ُشكوت إليه عبيده يف ضيعتي الفالنية التي جتاور: وله? قال ُ َّ ُ َ َ َّضيعته الفالنية, فلم  )٧(ُ
ُيشكني, فقال الوليد ْ َأرسعت خيلك يا أبا زرعة, قال: َ ُ َْ َنعم مرتني, يا ابن أخي: ْ ًة َّمر: َّ

ِّبصفني,  ًومرة ب[ِ ْمرج راهطـ]ـَّ ُوقام مغضبا, فقال عبد امللك للوليد. َ ً َ ْ ْاركب إليه, : ُ َ
                                                 

. حديز): د(ويف . جرير): مد (ويف . ٣٦٧ − ١/٣٦٦َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف). س, م( )١(
 .تصحيف

 .بمنه) د(َّأخلت  )٢(
ُالصواب عبد اهللا كام ذكر قبل: ُقلت )٣( , وتقريب ٢/٤٦٦ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف. َّ

 .٢٦١/َّالتهذيب
ُّكذا الصواب, وهو إمام اللغة واألدب املعروف )٤(  .تصحيف. يسار: ويف األصول. َّ
ّ عمر العتبي, صاحب األخبار واآلداببن  عبد اهللابن َّمحن حممدَّوهو أبو عبد الر). د( )٥( ْ َّحدث عن . ُ

َأبيه, وابن عيينة ْ َ ّرو عنه أبو حاتم السجستاين. ُ ْ ّالعيني): س, م, د م(ويف ). ٢/٣٢٠ُّاللباب . (ِِّ ْ َ .
 .٨/٣٤١خمترص ابن منظور : ُ وانظر اخلرب بعد يف.تصحيف

 .ِّأعني عليه: أي )٦(
 .ُجتاوز): س, م, د(ويف . , واملخترص)د م( )٧(

دخوله عىل عبد [
يشكو الوليد  امللك,

 ]ابنه

ُما يقال عند [
ْالصواعق أو قحط  ََّ

 ]َّالسامء



٣٠٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َوهب له الضيعة بام فيها من عبيدها  ََّ ْ ْ ِوأكرهتا[َ َ َ َّ, فلم يشعر روح حتى قيل له)١(]َ ٌ ْ َُ ْ :
َّالوليد بالباب, فخرج إليه, واعتذر, ووهب له الضيعة وما فيها, ورجع إىل عبد 

 .امللك, فأخربه بذلك
َبن إبراهيم, أنا رشأ ّأخربنا أبو القاسم عيل  .بن مروان بن إسامعيل, أنا أمحد َبن نظيف, أنا احلسن َ
ْوأنا أبو بكر وجيه ّ عيل, أنا عيلبن  عبد امللكبن  طاهر, أنا أمحدبن َِ  بن )٢(ّ عيلبن َّ حممدبن ّ

ّاحلسني, نا أبو العباس األصم, َ َّ 
ّ حممد الدوريبن اسَّثنا عب: قاال ُّ َ واقع, ثنا ضمرة,بن )٤(َ معني, نا احلسنبن , ثنا حييى)٣(َّ ْ َ 
ْ أيب عون يقولبن ُسمعت الوليد: قال َ: 

ْكان روح ْ زنباع إذابن َ ًدخل احلامم, فخرج منه, أعتق رقبة )٥(ِ َّ. 
ُواللفظ البن مروان َّ. 

ْ عبيد اهللا, أنا أبو يعبن ِّأخربنا أبو العز أمحد َ َّ الفراء, أنا إسامعيلبن َىلُ  إسامعيل, أنا أبو بن  سعيدبن َ
َّ جعفر الكوكبي, نا عباسبن  قاسمبن ّعيل احلسني ّ حممد الدوري, نا أبو إسحاق الطالقاين, نا بن ّ َ َّْ ّ ُّ َّ

َضمرة ْ  :)٦( عبد اهللا, قالبن  ربيعة, عن عبد احلميدبن َ
ْكان روح َّ زنباع إذا خرج من احلامم, أعبن َ ْ  .ًتق رقبةِ

َّ طاهر, أنبأنا أبو بكر البيهقي, أنا حممدبن )٧(أخربنا أبو القاسم زاهر  . عبد اهللا احلافظبن ّ
ْوأخربنا أبو بكر وجيه َّ السقا,بن َّ حممدبن ّ عبد امللك, أنا عيلبن  طاهر, أنا أمحدبن َِ َّ 

َّحدثنا أبو العباس حممد: قاال َّ  .َ شقيقبن )٨( احلسنبن ّ ثنا عيلَّ حممد,بن َّ يعقوب, نا العباسبن َّ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص من املخترص )١( َواألكرة. َّ َ َّاحلراثون, واملفرد أكار: َ َ ُ َّ َ. 
 .ّبابن عيل) د(َّأخلت  )٢(
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٣( ُّ َ٢/٣٤٩. 
 .حتريف احلسني: يف د مو. ١٠٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َس, م, د, وتاريخ ابن معني )٤(
ْكان روح: ويف األصول. َتاريخ ابن معني )٥( ْ زنباع يقول إذابن َ  .حتريف. ِ
 .١٤/١٥٠, والوايف بالوفيات ٤/٢٥٢ُّسري أعالم النبالء  )٦(
َّوالصواب ما أثبت بالنقل عن .  زاهربن أبو القاسم): د م(ويف . نا أبو القاسم): د(يف  )٧( ُّ  ).س, م(َّ
ُلصواب, وسيأيت كذلك بعدكذا ا )٨( : ويف األصول. ٣٣٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّ

 .حتريف. احلسني

 م,َّإذا خرج من احلام[
 ]ًأعتق رقبة

]أ/٣٦١[



ّزنباع اجلذاميروح بن  َُ ْ ِ ٣٠٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ يعىل]صاعد[ عيسى, أنا أبو بن َّوأخربنا أبو الوقت عبد األول ْ  .]اهللا[ هبة بن َ
ْ أيب بكر, أنا الفضيلبن َّوأنا أبو حممد احلسن َ   أيب منصور,بن )١(ُ

َّ أيب رشيح, أنا حممدبن َّأنا أبو حممد: قاال ْ َ ْ عقيلبن ُ ِ ّلدوري, نا عيلَّ األزهر, نا عباس ابن َ ّ  بن ُّ
َّ سامل, وليس بالقداح, قالبن ُ املبارك, عن سعيدبن , أنا عبد اهللا)٢(احلسن َ: 

ْنزل روح ِّ زنباع منزال بني مكة واملدينة, وقرب غداؤه يف يوم صائف, بن َ ُ َّ ً ْ ِ
ٍفانحط عليه راع من جبل, فقال َّيا راع, هلم إىل الغداء, فقال: َّ ُ َ : ِّإين صائم, قال: ٍ

َّتصوم يف هذا احلر الشديد?أ ِّ ًفأدع أيامي تذهب باطال: قال! ُ ُ َّ ٌفأنشأ روح يقول! ?ُ ْ َ: 
 ]من البسيط[

َضـــننْت لقـــد ِ َبأيامـــك َ ِإذ جـــاد فيهـــا روح إبـــن زنبـــاع  يـــا راعـــي َّ ْ ِ ُ ٌ ْ ََ ْ)٣( 
ٌقال روح: َّويف رواية أيب العباس ْ  !ُأفأدع?: َّفقال الراعي: قال: وفيها! ُأو تصوم?: َ

َّ إبراهيم, أنا أبو احلسن املعدل, أنا أبو حممد احلسنبن ّنا أبو القاسم عيلأخرب َّ َ  إسامعيل, أنا أبو بن ُ
ّ حممد الدوريبن َّ مروان, نا عباسبن بكر أمحد ُّ ُ املبارك, بن َ شقيق, عن عبد اهللابن  احلسنبن ّ, نا عيل)٤(َّ
َّ سامل, وليس بالقداح, قالبن عن سعيد َ: 

ْنزل روح َنباع منزال بني مكة واملدينة يف يوم صائف, وقرب غداؤه, ِ زبن َ ِّ ُ َّ ً ْ
ٍفانحط عليه راع من جبل, فقال َّيا راع, هلم إىل الغداء, فقال: َّ ُ َ ِّإين صائم, فقال : ٍ

ٌروح ْ َّأوتصوم يف هذا احلر الشديد?: َ ِّ َ ًأفأدع أيامي تذهب باطال: َّفقال الراعي! ُ ُ َّ ُ? !
ُفأنشأ روح ْ ْ زنباعبن َ  ]من البسيط[ : يقولِ

َضـــننْت لقـــد ِ َبأيامـــك َ ـــاد ْإذ  يـــا راعـــي َّ ـــاع َج ـــن زنب ـــا روح إب ِفيه ْ ِ ُ ٌ ْ َ 
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( أنا أبو : ويف األصول. ٣١/٣٣٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .سقط وحتريف. أنا الفضل) ... د, د م(وابن هبة ) س, م( هبة اهللا بن يعىل

ّعياش الدوري): د(ويف ). س, م( )٢(  .تصحيف وحتريف.  احلسنيبن ّعيل): د, د م(ويف . َُّّ
ٌوسرتد هذه الرواية كذلك بعد, وهي رواية .  زنباعبن إذ جاد هبا روح: ويف األصول. َّكذا الراجح )٣( ِّ

ُّختل بوزن البيت ُ. 
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٤( , ١٠٨ − ١٠٧/العلم العملاقتضاء : وانظر كذلك. ٢/٣٥٠ُّ

 .٩/٦٧ِّوالبداية والنهاية 

خربه مع راع, نزل [
 ]عليه من جبل



٣٠٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

, )١( احلسني, أنا أبو عبد اهللا احلافظبن َّ حممد, أنا أبو بكر أمحدبن  طاهربن أخربنا أبو القاسم زاهر
ّاجلوسقي, نا حييى يوسف بن َّ إسامعيل املذكور, نا أبو سعيد حممدبن َّأخربين أبو بكر حممد َ  حييى, نا بن َْ

 : احلسن, قالبن سعيد
ْ زنباع دعا أعرابيا إىل طعامه, فقالبن َّبلغنا أن روح ُلست أطعم; أنا صائم, : ِ َ ُ

ٌفقال له روح ْ ًأيامي أدع تذهب باطال: ُّفقال األعرايب! ُأتصوم يف مثل هذا اليوم?: َ ُ ُ َّ?! 
ٌفقال له روح ْ ُّلئن كنت يا أعرايب: َ َ ً ضننْت بأيامك تذهب باطالُ ُ َّ َ ِ ٌ, لقد جاد هبا روحَ ْ ََ. 

َأخربنا أبو األعز قراتكني َ ّ األسعد, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا عيلبن ِّ ّ َ مردك, أنا بن  عبد العزيزبن َّ ْ َ
ُّ عبد األعىل املرصي, أخربين الشافعي, قالبن  أيب حاتم, ثنا يونسبن َّأبو حممد َّ ّ)٢(: 

ْام مات روحـعبد امللك, ل بن قال هشام َ ْ زنباع لبعض النَّاسبن َّ َكيف كان : )٣(ِ
َّروح? ثم قال ٌَ ٌقال روح: ْ ْ َواهللا, ما أردت بابا من أبواب اخلري إال تيرس يل, وال : َ َّ َّ ً ُ

َّأردت بابا من أبواب الرش إال مل يتيرس يل َّ ِّ َّ ً ُ. 
ٌكذا يف هذه احلكاية, وروح مات يف زمن عبد امللك ْ  .مروان بن َ

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب حممد التميمي, أنا مكي ّ َّ ّ ُّ َِّّ َّ َ ْ الغمربن َّ حممدبن ُ , أنا أبو )٤(َ
ْ زبر, قالبن سليامن َ)٥(: 

ْفيها مات روح: يف سنة أربع وثامنني ّ زنباع باألردنبن َ ُ ْ ُ ْ ِ. 
َّوبلغني أن أمية ُ ْ أسيدبن  خالدبن  عبد اهللابن َّ ِ  معاوية, بن  يزيدبن , وخالد)٦(َ

ْوروح ّ زنباع ماتوا يف عام واحد بالصفني من األردنبن َ ُِّ ِّْ ُ ْ ِ. 

                                                 
 ).د م( سقط من »احلافظ... أخربنا أبو القاسم «: قوله )١(
 .٢/٤٢٠اإلصابة  )٢(
 .وقال هنا زيادة ال معنى هلا. َّقال لبعض الناس: يف األصول )٣(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٤(  .تصحيف. العمر: يف األصولو. ١٩/٤٠٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ْ بالنقل عن ابن زبر٢/٤٢١اإلصابة : وانظر كذلك. ٨٦/تاريخ مولد العلامء )٥( َ َّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن نسب قريش )٦( َّأمية: ويف األصول. ١٨٩/َّ .  أسندبن  عبد اهللابن  خالدبن ُ

 .١٤/١٥٠الوايف بالوفيات : ُوانظر اخلرب بعد يف. خلط وتصحيف

 ]صالحه[
 
 
 
 
 
 

 ]وفاته[



ِابن مقبل/أيب العيزارروح بن  ٣٠٥ ابن اهليثم/ابن الوليد/ُ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْروح ْ أيب العيزاربن َ َ(*) 
ّ آدم الدمشقيبن َّرو عن عبد الرمحن ِّ. 

ِ مسلمبن رو عنه الوليد ْ ُ. 
َّحديثه يف ترمجة عبد الرمحن ُ ّ آدم الدمشقيبن ُ ِّ)١(. 

ْروح ِ مقبلبن َ ْ ُ(**) 
ُ يزيد, له ذكر, يأيت ذكره يف بن  الوليد برأس الوليدبن  عىل يزيدقدم دمشق ُ ٌ

 .)٢( يزيدبن ترمجة الوليد

ْروح   عبد امللكبن  الوليدبن َ
  احلكمبن ابن مروان

ُّأمه أم ولد ُُّ َّتقدم ذكره يف ترمجة أخيه متام. ُُ  .)٣( عبد امللكبن  الوليدبن َّ

ْروح ّساينَ اهليثم الغبن َ َّ)***( 
ّ عمر القريشبن َّ حممدرو عن ُ. 

                                                 
َّا الصواب بالنقل عنكذ (*) ّالفتن للمروزي: َّ َ ْ ). دار الفكر: ط (٣٤/١٧٧, وتاريخ ابن عساكر ١٢٢/َ

 .حتريف. ألعيزار: ٢/١٤٣ويف األصول, وتكملة املخترص 
 .٣٤/١٧٧تاريخ ابن عساكر  )١(

َّكذا الصواب بالنقل عن (**) ّتاريخ الطربي : َّ , )دار الفكر: ط (٦٣/٣٤٠, وتاريخ ابن عساكر ٥/٥٥١َّ
ْنفيل: ٢/١٤٤ويف األصول, وتكملة املخترص . ٢٦/٣٧٧وخمترص ابن منظور  َ  .تصحيف. ُ

 .٦٣/٣٤٠تاريخ ابن عساكر  )٢(
 .١/١٤٨تكملة املخترص  )٣(

 .٣٤٣ − ٥/٣٤٢, وهتذيب بدران ٨/٣٤٢خمترص ابن منظور  )**(*

] ذكر من رو
 ]رووا عنه عنهم,

 
 
 
 
 

 ]ترمجته[
 
 
 
 
 

 ]ترمجته[
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٣٠٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عمر السفياينبن  يزيدبن  معاويةبن رو عنه زياد ُّ)١(. 
 أمحد, أنا )٢(بنَّحدثنا عبد العزيز :  أمحد, قاالبن َّ إبراهيم, وأبو حممد هبة اهللابن ّأنبأ أبو القاسم عيل

ّ حممد, نا أبو القاسم عيلبن َّمتام ّموسى املروزي, نا أبو خالد  بن  إبراهيم, نا يوسفبن  يعقوببن َّ َ ْ َ
ْ حرببن  عمربن  يزيدبن  معاويةبن زياد ْ معاوية, نا روحبن  يزيد]بن خالد[ بن َ , عن )٣( اهليثمبن َ
ّ عمر القريش, قالبن َّحممد ُ)٤(: 

 يف )٦(بن عبد امللك الكنيسة التي يف مغارب املسجد, وجد  الوليد)٥(َّام هدمـل
ًأساسه حجرا مكتوبا بالعربا َنية, فأتوا الوليدً َيا أمري املؤمنني, : بن عبد امللك, فقالوا َّ

ِّوجدنا يف أساس احلائط حجرا, فيه كتاب, ال يدر بأي لسان ُ ٌْ فجمع : قال! ً
ٌبن عبد امللك أهل الكتب, فلم جيد أحدا يقرؤه, فقال له رجل من اليهود الوليد يا : ً

ْأمري املؤمنني, ابعث إىل وهب َ ِّبن منَبه ا ْ َّليامين, فإنه يقرأ كل كتاب, فأرسل إليه, فقال ُ َّ ّ َ َ
َّيا وهب, إنا وجدنا : له ُ َّ أساس احلائط حجرا, فيه كتاب بالعربانية, فذكر أنك ]يف[َْ َ ْ ًُ َّ ِ

ْتقرأ كل كتاب, فقام وهب َ ًبن منَبه إىل احلجر, فقرأه, ثم بكى بكاء شديدا, فقالوا  َّ ً َّ ُُ يا : ِّ
َأمري املؤمنني, إن و َّ َهبَ َبن منَبه حني قرأ ما يف احلجر, دأب يبكي, فقال ْ ِّ لقد رأ فيه : ُ

ٌثم دخل وهب عىل أمري املؤمنني, فقال: ًعجبا, قال َْ َوحيك يا وهب, لقد بكيت من : َّ ُ َ َْ َ َ ْ
َيا أمري املؤمنني, يف هذا احلجر عظة ملن اتعظ, وعربة ملن اعترب, : فقال! يشء عظيم َ ِْ ٌِ َِّ ٌِ َ َ

َ يسري ما بقي من )٧َبن آدم, لو رأيت يا٧(: ُلقد رأيت: قال! َما رأيت فيه?وحيك, و: قال
                                                 

بن  )أو كلمة تشبهها(اد ن: ويف األصول. ٩/٩٧خمترص ابن منظور : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
ّبن عمر السعاين  بن يزيد بن زياد بن معاوية زياد ّوالسيفاين ) د, د م(ّ ْ  .حتريف). س, م(َّ

 .بابن) د(َّأخلت  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر ترمجة زياد )٣(  بن ... زياد بن أبو خالد: ويف األصول.  معاويةبن َّ

ْحرب ًصةويف د م خا.  معاويةبن  يزيدبن َ  .سقط وحتريف.  اهليثمبن ابن معاوية: َّ
 .٩/٩٧ و٨/٣٤٢خمترص ابن منظور  )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٥(  .حتريف. بنى ):د(ويف . ٌفراغ بمقدار كلمة) س, م, د م(ويف . َّ
 .حتريف. فوجد: يف األصول )٦(
 ).د( ما بينهام سقط من )٧−٧(

]ب/٣٦١[

 بن خرب هدم الوليد[
عبد امللك للكنيسة 

التي يف غرب 
 ]ّاملسجد األموي



ّيزيد بن برش السكسكيروح بن  َ َِّ ْ ْ ِ ٣٠٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َأجلك, لزهدت يف طول ما ترجو به من أملك, وإنام يكفي ندمك ُ َّ ْ, إن زلت )١(َ َّ ْ
َّقدمك, وأسلمك أهلك وحشمك, وفارقك احلبيب, وودعك القريب, فال أنت إىل  ََ َ َُ َُ ُ

 .ْتل ليوم القيامة قبل احلرسة والنَّدامةأهلك بعائد, وال يف عملك بزائد, فاح

ْروح ّ برش السكسكيبن  يزيدبن َ َ َّْ ْ ِ(*) 
 .َّحدث عن أبيه

 .ّرو عنه األوزاعي
 . عبد العزيزبن )٢(ُوكان عىل رشطة عمر
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل حممدبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد ََّّ  احلسن, بن  نارص, أنا أمحدبن ّ

َّعبد اجلبار, وحممد بن واملبارك ُ واللفظ له −ّ عيل بن َّ وأبو احلسني :  زاد أمحد−أبنا أبو أمحد :  قالوا−َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: −ّاألصبهاين, قاال  ْ  :)٣( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ْروح ْبن برش, عن أبيه, رو  بن يزيد َ ِّ األوزاعي, يعد يف الشامي]عنه[ِ َُّ ُّ ٌني, منْقطعّ ِ َ ُ)٤(. 

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا اخلالل, أبنا أبو القاسم ً منده, أبنا أبو عيل إجازة,بن َ َّ ْ َ 
ّوأبنا أبو طاهر اهلمذاين:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ّ, أنا عيل)٥(َ

 :)٦( أيب حاتم, قالبن َّ حممد]أبو[أنا : قاال
ْروح ٌّ برش, شامي, رو عبن  يزيدبن َ ْ ٌن أبيه, رو عنه األوزاعي, منْقطعِ ِ َ ُ ّ .

 .ُسمعت أيب يقول ذلك
                                                 

 .بدمك تصحيف ندمك): س, م(ويف . فييعني حتريف يك: يف األصول )١(
ّ; وفيه ابن بشري, وكذا يف الثقات اآليت ذكره, وتاريخ اليعقويب ٣/٣٠٧َّالتاريخ الكبري  (*) ِّ٢/٣٠٨ ,

َّ, والثقات البن حبان ٣/٤٩٦َّواجلرح والتعديل  ِ , وتكملة ٥/٣٤٣, وهتذيب بدران ٦/٣٠٥ِّ
 .٢/١٤٤املخترص 

َّكذا الصواب بالنقل عن ت )٢(  .حتريف. َّحممد: ويف األصول. ٢/٣٠٨ّاريخ اليعقويب َّ
 .٣/٣٠٧َّالتاريخ الكبري  )٣(
ُمنقطع, بالرفع, وهو ما أثبت: َّما بني قوسني زيادة من التاريخ; وفيه )٤( َّ  .ًمنقطعا: ويف األصول. ٌ
َّكذا الصواب, وقد مر )٥( ّاهلمداين: ويف األصول. َّ ْ  .تصحيف. َ
 .٣/٤٩٦َّاجلرح والتعديل  )٦(

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
ويف اجلرح [

 ]َّوالتعديل



٣٠٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رود]ذكر من امسه[
ْ ُ

 

ّرود بن احلارث الكاليب ْ ُ(*) 
ٍشهد صفني مع معاوية, وكان فارسا, بارز عيل بن أيب طالب يومئذ, فقتله َّ ً ِّ ِ)١( ,

َّله ذكر, يأيت يف ترمجة كريب بن الصباح َّ ْ َ ٌُ)٢(. 
 

*   *   * 

                                                 
ِّوقعة صفني (*) َّ, وبغية الطلب ٥٥٦/ِ , وتكملة املخترص ٧/٢٩٢ِّ, والبداية والنهاية ٨/٣٧١٨ُ

ٌوثمة اختالف يف اسمه, فانظره. ٢/١٤٥ َ َّ. 
 .تصحيف. فقيل: )س, م(ويف . ّفقتله عيل: َّوالتقدير. )د, د م( )١(
ْترمجة كريب يف: فانظر. وليس بصحيح. كذا )٢( َ , وكذا خمترص ٣٣٤ – ٥٩/٣٣٣تاريخ ابن عساكر : ُ

َّوإنام وقع ذلك يف بغية الطلب . ٢١/١٦٨ابن منظور  ُ َّ٨/٣٧١٨. 

]ترمجته[



٣٠٩ روزبة بن احلسن بن عيل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 روزبة]ذكر من امسه[
َ َ ْ َ

 

ّروزبة بن احلسن بن عيل َ َْ َ  
ُ ويقال−أبو بكر  ْأبو برش: ُ ّ  الفسوي الصويف− ِ ُّ ّ َ َ(*) 
ِّث هبا سنة تسع وستني وأربعمَّقدم دمشق, وحد ّ عيل الزنجاينبن ئة عن سعدَ ّْ َّ)١(, 

ّ عبد الرمحن الشافعيبن ّوأيب عيل احلسن ََّّ. 
ْ قبيسبن ّكفاين, وأبو احلسن األبن َّسمع منه أبو حممد َ ُ . 

َ األكفاين, أنا الشيخ أبو برش روزبةبن َّأنبأنا أبو حممد ْ َ ْ ِ َّ ّ احلسن الفاريس الصويف بن ّ ُّ  – قدم علينا –ّ
بن   عبد اهللابن  إبراهيمبن  أمحدبن َّ حممدبن  احلسنبن َّ عبد الرمحنبن بقراءيت عليه, أنا احلسن

ّ جعفر الشافعي, أخربين أبو احلسن  أيببن  جعفربن )٢(َّالعباس  فراس بن  أمحدبن  إبراهيمبن ]أمحد[َّ
َّالشاهد يف املسجد احلرام, نا أبو جعفر حممد ً عبد اهللا الديبيل قراءة عنه, نا سعيد)٣(]بن إبراهيم[ بن َّ َّّ ُ  بن ْ

ّعبد الرمحن, نا شيبان, عن عاصم األحول, عن الشعبي,   ,َّعن ابن عباسََّّ
َرشب من زمزم, وهو قائم ل اهللا َّأن رسو َْ َ)٤(. 

ْوالصواب سفيان, هو ابن عيينَة.  قالاكذ َ ُ َُّ.  
َ منصور, أنا روزبةبن  أمحدبن ّأبو احلسن عيل )٥(أنبأنا ْ ُقرأت عىل أيب القاسم : , قالاحلسن بن َ

                                                 
وما أثبتناه . أبو بكرة: )س, م(; وفيهام كام يف ٢/١٤٥, وتكملة املخترص ٥/٣٤٣هتذيب بدران  (*)

 .)د, د م(َّبالنقل عن 
ّالرحياين: ويف األصول. ٣٠٨ − ٥/٣٠٧َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(  .تصحيف. َّ
ّكذا الصواب بالنقل عن األنساب للسمعاين )٢( َّ َّ  .َّالعباس بن عبد اهللا: ويف األصول. ٣/٣٨١ َّ
ُّما بني قوسني يف املوضعني مستدرك من اللباب  )٣( ٌ َ تاريخ ابن : وانظر كذلك. ٥٢٣ − ١/٥٢٢ُ

 .٣١/٢٠عساكر 
َّ إىل اجلواز يف ذلك, أو قد حيمل عىل أنه مل جيد موضعا للقعود الزدحام الناس عٌإشارة منه  )٤( ً َّ ُ َ ىل ُ

ّحتفة األحوذي . (تالل املكانماء زمزم أو اب ُ٦/٤.( 
 .أنبأ: ويف د. )س, م, د م( )٥(

 
 

] ذكر من رو
 عنهم,
 ]ورووا عنه

 
 
 
 
 
 

من زمزم  رشبه [
 ]ًقائام



٣١٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ حممد الزنجاين بمكة, فأقربن ّ عيلبن سعد ََّّ ّ َّ الساحيل, نا أبو حممد عبد  جعفربن َّبه, أنا أبو بكر حممد َّ َّّ
ّ عبد الرمحن السيلحينيبن اهللا َّ َِّ َ ِّ مطرف, أنا أبو بكربن  أمحدبن َّ, نا أبو امليمون حممد)١(ْ  : َّ احلداد, قالبن َُ

ْكنت يف جملس أيب عبيد القايض بمرص, إذ أقبل ُ ُّخادم مرسع حسن الصورة  )٢(ُ ُ ٌ ِ ْ ُ ٌ
َّمجيل اهليئة طيب الرائحة, ث ُ ِّ ًم وقف عىل رأسه, وطرح يف حجره رقعة, فقرأها أبو ُ ْ ُ َّْ ِ

َّاللهم, امجع بينهام عىل رضاك, ثم أنشأ يقول: َّعبد اهللا, ثم قال َّْ ُ َّمن خملع البسيط[ :)٣(َّ َ ُ[ 
ــــــــي ِّأنكــــــــرت حب ُ َ ـــــني  ٍيشء ُّوأي ْ ـــــن ُأب ـــــب م ـــــة املح ِّذل ِ ِ ُِ َّ 

ـــ ـــوقي َيسأل ـــيض ش ـــيدم ُوف ُوضـــعف  ع ْ ِّحبـــي َشـــهود  جـــسمي َ ُ 
ٌهؤالء شهود ثقات: ُفقال أبو عبيد َّثم رمى بالرقعة إيل, فقرأهتا, فإذا فيها . ٌ ُّ َّ

 ]َّمن الطويل[ :)٤(ٌمكتوب
ِخليلــني  ٍبــدعوة َأعــان ٍعبــد عــن اهللاُ عفــا ْ َ ِّالــود عــىل ِدائمــني كانــا َ ُ 
 ِالعهــد ِعــن فحــاال هــذا مــن َذاك إىل  ٍبنميمــة اهلــو وايش ىَشــَو ْأن إىل

 
*   *   * 

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )١( َّ ّالسلجيني: )د(ويف . ٢/١٦٨َّ ّالسلحيني: )س, م, د م(ويف . َّْ َّْ .

 .تصحيف
 .حتريف. قبل: يف األصول )٢(
َّمصارع العشاق : البيتان دون نسبة يف )٣( . ١/١٥, وفوات الوفيات ١/٧٨باء , ومعجم األد٢/٢٦١ُ

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره َُّ َ. 
 .٥/٢٠٥معجم األدباء : البيتان دون نسبة يف )٤(

ًروايته أبياتا يف [
 ]الغزل



٣١١ رومان مؤدب ولد عبد امللك بن مروان

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه رومان[
ْ ُ

[ 

ِّرومان مؤدب ولد عبد امللك بن مروان َ ُ ُ(*) 
َّقرأت بخط أيب احلسن رشأ بن نظيف, وأنبأنيه أبو القاسم عيل بن إبراهيم, وأبو الوحش الرضير  ّ َ َ َ ِّ ُ

َّعنه, أنا أبو الفتح إبراهيم بن عيل بن إبراهيم البغدادي, نا أبو بكر حممد بن حييى بن العباس ا َّّ ّلصويل, ّ ُّ
ّحدثني أمحد بن جعفر الكرخي, حدثني يزيد بن عبد امللك الكاتب, حدثني اهليثم بن عدي, قال ِ َ َّ َّ َّّ ْ قال : َ

ُرومان مؤدب  ِّ َ ُ  :  عبد امللك]ولد[ُ
ُكتب إيل عبد امللك بكلامت, يأمرين أن أحدثهن ولده ََّ َِّ ُ ُ ْمرهم بإحراز : , فقال)١(َّ ْ ُُ

ِعزي عن املدبر بعد تعذيره, وكتامن ما يف األنفس دون َّما أقبل قبل إدباره, والت ْ ِْ ِ ُ ِ ِّ
ُّاخللصان, ومؤازرة الثقة من اإلخوان, وتوقع انتقاض اإلخوان, وقلة التعجب من  َُّ ِ َِّ ِْ ِ ُّ ِّ َ ُ

ْغدر َّاخلال )٢(َ  .نُ
 

*   *   * 

                                                 
 .٥/٣٤٣, وهتذيب بدران ٨/٣٤٢خمترص ابن منظور  (*)

َّأن آخذ هبن ولده: ُ بعدوفيهام. »َّكتب إيل عبد امللك«: سقط قوله) س, م(ويف ). د, د م( )١( َ ْ. 
 .تصحيف. عذر): س, م(ويف ). د, د م( )٢(

َروايته وصية عبد [ َّ
يف تربيته  امللك

 ]أوالده



٣١٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رويح]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ِّرويح أبو بكر املتعبد َ ََ ُ ْ ُ(*) 
َّقرأت بخط عبد الوه ِّ ّبن جعفر امليداين ابُ ْ َيف يوم اخلميس خلمس خلون من شعبان من  )١(َ ْ َ هذه َ

َالسنة; يعني سنة أربع وأربعني وثالثمئة َّ : 
ّمات أبو بكر رويح, وأخرجت جنازته العرص إىل خارج باب الرشقي عند دار  ُْ ََّ ُ َ ْ َُ ْ ِ ْ ُ

ُالنَّرص, فصيل عليه ثم, وشهده  َُ َّ َْ َ ْعامل من النَّاس, حتى إن دمشق خلت, ومل يتخلف ِّ ََّ َْ َ َّ َّ ٌ
ٌأحد عن حضور جنازته من رشيف وال شيخ وال أحد, حتى خرج األمري قابل,  ُ َ َّ ٌ

 .فشهدها
 

*   *   * 

                                                 
 .٢/١٤٦تكملة املخترص  (*)

 .حتريف. ّاملدائني: ويف األصول. ٤٤/٧٧تاريخ ابن عساكر : انظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(

]جنازته[



ّرويم اللخمي ُْ َّ ْ َ ٣١٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 رويم]ذكر من امسه[
ْ َ ُ

 

ّرويم اللخمي ْ ُْ َّ َ(*) 
ْوالد عروة بن رويم َ ُ ُ. 

 معاوية بن أيب سفيان]عن[رو . 
ًرو عنه ابنُه حديثا ِ, تقدم يف فضل املغارةُ  .)١(َ أوضحَّ

 
*   *   * 

                                                 
 .٢/١٤٦تكملة املخترص  (*)

ً س, م خاصةويف. تصحيف. فصل املعارة: ويف األصول. ًواضحا, كذا عىل احلال: أي )١( . أرضح: َّ
َوانظر بعد احلديث يف. حتريف باب ذكر فضل املساجد  ( ٣٢٩ – ٢/٣٢٨تاريخ ابن عساكر : ُ

َّ, وكنز العامل ٢٨٠ – ١/٢٧٩, وخمترص ابن منظور ... )ِّاملقصودة بالزيارة  ُ١٥٠ – ١٤/١٤٩. 

ذكر من رو عنهم [
 ]ورووا عنه



٣١٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه رياح
َ
ِ 

َرياح َ عبيدةبن ِ ْ ِ َ 
ُ ويقال− َابن عبدة : ُ َ ْ ّ أبو ناتل الغساين−َ َّ َ(*) 

َويل رشطة عبد امللك ْ ْ مروان, ثم ويل رشطة الوليدبن ُ ُ َّ. 
ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ِّ ْ عمران, نا بن  إسحاق, أنا أمحدبن ّ ِ

َّ خياط, قال يف تسمية عامل عبد امللكبن )١(]نا خليفة[ا, َّ زكريبن موسى َّ)٢(: 
ُالرشط َ َّكبشة السكسكي, ثم عزله, ووىل أبا ناتل رياح )٣( أيببن يزيد: ُّ َّ ّ َ َّْ َ  بن َْ

َّعبيدة الغساين, ثم عزله, ووىل عبد اهللا َّ َّّ ّ يزيد اخلطميبن َ ْ َّ, ثم عزله, ووىل كعب)٤(َ  بن َّ
 .د امللكَّحامد حتى مات عب

ّاحلكمي بدل اخلطمي: َّوالصواب. كذا قال ّ َْ َ َ)٥(. 
 :)٦( عبد امللكبن َّونا خليفة, قال يف تسمية عامل الوليد: قال

َعىل الرشط َّ عبيدة, ثم عزله, ووىل كعببن رياح: ُّ َّ َّ حامد العبيس حتى بن َ َّ ْ َ
 .مات الوليد

                                                 
ّ, واملناقب للخوازرمي٢/٢٩١ّ, وتاريخ اليعقويب ١٩٩ و١٨٩تاريخ خليفة  (*) , وتكملة ٢١٧/ُ

 .١٤٨ − ٢/١٤٧املخترص 
 .١٨٩/تارخيه: وانظر اخلرب يف. ّصَّزيادة يقتضيها الن )١(
َقال الرشط: يف األصول )٢( ُّ. 
ْعىل الرشطة: ً أيضا)د م(ويف . بأيب) د(َّأخلت  )٣( ُّ. 
 .تصحيف. ّاحلطمي: )د(ويف . ٤٥٧ − ٢/٤٥٦َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف. )س, م, د م( )٤(
ّالذي يف املطبوع من تاريخ خليفة احلكمي )٥( َّابن عساكر وقع عىل نسخة من التاريخ, فيها َّفلعل . ََ

َّاخلطمي, فاقتىض منه التنبيه ّ ْ َّيعني أن ابن عساكر أصاب حني ذكر أن الصواب هو  َّولكن هذا ال. َ َّ َّ
ُاحلكمي; إذ يقال َّاحلكمي وكذا اخلطمي كام يف هتذيب التهذيب: ّ ّ ّْ َ. 

 .١٩٩/تاريخ خليفة )٦(

واليته رشطة عبد [
 ]امللك والوليد

 
خربه يف تاريخ [

 ]خليفة



َ عبيدرياح بن ْ ِ ٣١٥ ّة الباهيلَ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 أيب نرص, أنا أبو بن )١(َّ أمحد, أنا أبو حممدنب ّ األكفاين, نا عبد العزيز]بن[َّأخربنا أبو حممد 
ِ أيب العقب, أنا أمحدبن القاسم ّ إبراهيم القريش, نا بن َ ِ مسلمبن قال الوليد:  عائذ, قال]ابن[ُ ْ ُ: 
َام تأخر من تعجلـل َّ َّ َ عبد امللك باملدد واملرية عليهم بن الوليد )٢(َّ ْ ِ َ  يعني جيشه −َ

َالذي بعثه مع مسلمة لفتح ا ْ َلطوانةََ َ َ, حتى أناح عليهم النِّساء )٣(ُّ ً فإنه قطع بعثا −َّ َّ
ًكثيفا, وجهز خيال ُ ومحريا باملرية, ووىل عىل الدخول به أحدً وبغاالً وإبالًَّ ُّ َّ َ ًْ ٍي رشيك بن ِ ْ ِ َ

ُقرة من َّ ْأهل قنَّرسين ُ َّ, فسار حتى بلغ ما منعه من امليض من الثلج, فكتب)٤(ِ ِّ ُ إىل  )٥(َّ
ًربه بذلك, وأن الدرب قد انغلق, فلم جيد منه منفذا, فعزله الوليد, الوليد خي َّْ َِّ َ ْ

َواستعمل رياحا الغساين, وأمره أن يكبس ًَّ َّ َّالثلج باجلواميس والبقر, يطأ فيها كل  )٦(َ ُ َ َّ
َّيوم حتى يأتيهم أو هيلك, فمىض, ثم فعل ذلك َّ. 

ِ عببن احَيِر  (*)موالهم ّة الباهيلَدْيَ
َ, كان يف صحابة عمر )٧(َّه من أهل البرصة, وعندي أنه من أهل احلجازَّإن: قيل َ

                                                 
 .حتريف. أمحدأبو : )د(ويف . )س, م, د م( )١(
 .حتريف. من تعجيل: يف األصول )٢(
َالطوانة )٣( َ َبلد بثغور املصيصة: ُّ ْ ِّ  ).٤/٤٥ُّالطوانة : معجم البلدان (.َ
َّهو قرة )٤( ْبن رشيك ُ ِ َبن مرثد َ ْ ُبن حزم القنرسيني, من أمراء َ ّ ِْ َّ ِ ْ ُبني أمية, وواله الوليد َ بن عبد امللك  ََّّ

ِّمرص, وكان سيئ السرية, ِّ تويف سنة ِّ , ١٧٧ − ٢/١٧٥تاريخ ابن يونس (. ه٩٦سنة : , وقيله٩٥ُ
 .)٢٠ − ٥٩/١٦وتاريخ ابن عساكر 

 .تصحيف. فلبث: )د(ويف . )س, م, د م( )٥(
 .ُيذيب: يليس, أي: ٢/١٤٨ويف تكملة املخترص . حتريف. يلبس: )س, م, د م(ويف . )د( )٦(

ّتاريخ ابن معني برواية الدارمي (*) , ٣٣/ّ, وبيان خطأ البخاري٣/٣٢٩َّالتاريخ الكبري , و١٠٩/ََّ
َّ, والثقات البن حبان ٣/٥١١َّواجلرح والتعديل  ِ , ٤/١٤, واإلكامل البن ماكوال ٤/٢٣٨ِّ

, ١٤/١٥٦, والوايف بالوفيات ٢٥٨ − ٩/٢٥٧, وهتذيب الكامل ٨/٣٤٣وخمترص ابن منظور 
 .٣٤٤ − ٥/٣٤٣ب بدران , وهتذي١٥١/َّ, وتقريب التهذيب١/٦١٧َّوهتذيب التهذيب 

 .حتريف. َّاحلجاج: )د, د م(ويف . )س, م( )٧(

بن  ه مع الوليدخرب[
 ]عبد امللك

 ]ومن أخباره[



٣١٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّبن عبد العزيز باملدينة, ثم خرج إىل الشام, فكان معها َّ. 
َ عبد العزيز, وقزعةبن رو عن عمر َ ّ عيل, بن  احلسنيبن ّ حييى, وعيلبن َ

َوأبان ْ عفان, وأيب صالح ذكوان, وأسيدبن  عثامنبن َ ِ َ ْ َ ْ زيدبن َّالرمحن عبد بن َّ  بن )١(َ
 .َّاخلطاب

ّ أيب صغرية, والرسيبن حاتمو أيب هند, بن رو عنه داود ََّ َْ  حييى, وعبد بن ِ
َّبن شوذب, وحمرر اهللا َ ُ َ ْ ْ قعنَببن َ َّالبرصيون, وعبد الرمحن٣(ّالباهيل  )٢(َ  عثامن بن ُّ

ّالزهري, وعيل ّ ْ ّ مسعدة أبو حبيب الباهيلبن ُّ َ ََ ْ ْوأخوه هذيل, )٣ّ البرصيَ َُ َ مسعدةبن ُ َ ْ َ. 
َّأخربنا أبو حممد عبد الرمحن ّ برش, أنا عيلبن  إبراهيم, أنا سهلبن  أيب احلسنبن َّ ْ ُ منري, أنا بن ِ

ّ أمحد الذهيل, نا يوسفبن َّحممد ْ  عن , إسحاقبن  أيب بكر, نا زهريبن َّ يعقوب القايض, نا حممدبن ُّ
َ أيب هند, عن رياحبن داود ِ عببن ِ ْيدة, عن أسد أو أسيدَ ِْ َ ََ  َّ عبد الرمحن,بن َ

ّمررت بالنَّبي  :عن ابن عمر, قال ُ − وهو يف حجرة حفصة ْ  بن يا:  فقال−ُ
ِعمر, ارفع إزارك; فإنه من جر إزاره خيالء, مل ينظر اهللاُ إليه َ َ َّ ََ ُ ُْ َّ. 

ْكذا ذكره بالشك, وهو أسيد ِ َ ِّ َ سودةبن َّ َ ْ َ)٤(. 
ّأخربناه أبو احلسن عيل َّ العالبن ّ عيلبن َّ حممدبن ُ َّف املقرئ يف كتابه, ثم أخربناه أبو حممد عبد َ َُّ ُ

ُ حفص احلاممي املقرئبن  عمربن  أمحدبن ّأنا أبو احلسن عيل:  محزة, نا أبو بكر اخلطيب, قاالبن الكريم ّ َّ َ ْ َ. 
 بن ّ عيلبن  أمحدبن َّ الفضل, أنا أبو منصور حممدبن َّ حممدبن ُوأخربناه أبو القاسم إسامعيل

َشكرويه, أنا أبو بكر أمحد ُ ْ ْ مردويه,بن  موسىبن َ َ َ ْ َ 
ُ إبراهيم الشافعي, نا أبو املثنى معاذبن  عبد اهللابن َّأنا أبو بكر حممد: قاال َّّ َ ُ َّ املثنىبن َّ بن  ُ معاذبن ُ

                                                 
ْكذا الصواب كام يف ترمجة أسيد يف )١( َِّ َّ, والثقات البن حبان ٢/١٢َّالتاريخ الكبري : َ ِ ِّ٤٢ − ٤/٤١ .

 .حتريف. يزيد: ويف األصول
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )٢( بن  ّحمرم: )د م(ويف . ٤٠٩ − ٨/٤٠٨َّاجلرح والتعديل : َّ

 .حتريف. بن معتب َّحممد: )س, م, د(ويف . معتب
 ).د(ما بينهام سقط من  )٣−٣(
. بارة أو كلمة تشبهها: ويف األصول. ١٥٢ − ١٥١/مجهرة أنساب العرب: وانظر. َّكذا الصواب )٤(

 .حتريف

َّمن جر : حديث[
 ]ُإزاره خيالء

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

]ب/٣٦٢[



َ عبيدرياح بن ْ ِ ٣١٧ ّة الباهيلَ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّمعاذ العنربي, نا مسدد َ ُ َ ُّ َ مرسهدبن َْ ْ َ َ أيب هند, عن رياحبن ىل, عن داود عبد األعبن , نا عبد األعىل)١(ُ  بن ِ
ْعبيدة, عن أسيد ِْ َ ِ َ وهو ابن سودة −َّ عبد الرمحن أخي عبد احلميد بن َ ْ َ− 

ُلبست ثوبا جديدا, فأتيت عىل رسول اهللا  : عمر, قالبن عن عبد اهللا ًُ ً − 
ْوهو قاعد عند حجرة حفصة يف ليلة مظلمة  ُْ َ َ ْ ُ َّ فسمع قعقعة الثوب, فقال−ٌ َ َ ََ ْ  ?من هذا: َ

ُارفع ثوبك, قلت:  عمر, قالبن عبد اهللا: ُقلت َ َ ٌيا رسول اهللا, إنه مرتفع, قال: ْ ُ َّ ْارفع : َ
ُثوبك; فإن الذي جير ثوبه خيالء ال ينظر اهللاُ إليه َ َُّ ُ   زاد ابن−وكان إزاري تلك . َّ

ْمردويه َ َ ْ  .َّ إىل نصف الساق:−َّالليلة, وقاال : َ
ًأخربناه عاليا أبو عبد ا ْ محدانبن  الفضل, أنا أبو عمروبن َّهللا حممدُ َ. 

َّوأخربنا أبو عبد اهللا اخلال  ُ املقرئ,بن  منصور, أنا أبو بكربن ل, أنا إبراهيمَ
َأنا أبو يعىل: قاال ْ َّ, نا أبو مهام الوليد)٢(َ ّ قيس السكوين, نا عبدبن  الوليدبن  شجاعبن َ ُ  بن األعىل َّ

َعبد األعىل, نا داود, نا ريا ْ عبيدة, عن أسيدبن حِ ِْ َ َ ِ ُ وهو ابن −أخي عبد احلميد بن ٤)(٣(َّ عبد الرمحنبن َ
َسودة ْ  −َّت عبد الرمحن بن َ

ُلبست ثوبا جديدا, فأتيت عىل رسول اهللا  : قال,)٤ عمربن عبد اهللاعن  ًُ ً  
ْ وهو عند حجرة حفصة يف ليلة مظلمة − ُْ َ َ ْ َفسمع ق −ُ َّعقعة الثوب, فقالَ َ ََ  ?من هذا: ْ

َارفع ثوبك :  عمر, قالبن عبد اهللا: ُقلت َ َّيا رسول اهللا, إنه : ُفقلت: ُ زاد ابن املقرئ−ْ
ٌمرتفع, قال َّفع ثوبك, ثم اتفقا, فقاال ار: ُ َّ ُ إن الذي جير ثوبه خيالء ال ينظر اهللاُ :−ْ َ َُّ ُ َّ

َّالليلة إىل نصف الساق وكان إزاري تلك: قال. إليه َّ. 
َ عبد احلميد, والصواب سودةوهو أخو. ُكذا يف مسنده ْ  .ت عبد اهللابن ََّ

َّ أيب عالبن  أمحدبن  احلسنيبن َّأنا أبو سعد حممد: أخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا, قاال : نة, قالَ
                                                 

: )س, م, د م( ويف .٣/١٣٣َّ, وشذرات الذهب ٤٦٠/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. )د( )١(
 .حتريف. برشهد

 .١٠/٨٦ُمسند أيب يعىل  )٢(
ِكذا الصواب بالنقل عن املسند, وقد مر أسيد )٣( َ َّ ُ َّ  .حتريف. َّابن أيب عبد الرمحن: ويف األصول. َّ
 ).د(ما بينهام سقط من  )٤−٤(



٣١٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّقرئ عىل أيب طاهر املخلص َ ُ ّ, أنبأنا أبو القاسم البغوي, ثنا عبد األعىل)١(ُ َّ أمحد النريس, نا محادبن ََ ّ ْ بن  َّ
َسل َ أيب هند, عن رياحبن مة, عن داودَ َ عبيدة أن أبانبن ِ َْ َّ َ ِ   عبد العزيز,بن َّثامن حدث عن عمر عبن َ

َ اخلطاب كان ال يورث احلمالءبن َّأن عمر ُ ُِّ ََّ ُ)٢(. 
َّ البنا, عن عبد ابن ُقرأت عىل أيب غالب َّ خلف الرزاز,بن  عمربن مللكَ َّ َ َ 

ّ أخربين أبو عبد اهللا البلخي]ح[ ْ ّ الطيوري, أنا عبد امللكبن , أنا أبو احلسنيَ ُ  عمر, أنا أبو بن ُّ
ْحفص َ خملد,بن َّ شاهني, ثنا حممدبن َ ْ َ 

ّوأنا أبو احلسني, أنا أبو احلسن العتيقي, أنا عثامن:  قال]ح[ ْ ّ أمحد املخرمي, نا بن َّ حممدبن َِ َ ْ َ
َّإسامعيل الصفار, َّ 

ّنا عباس الدوري, نا أبو بك: قاال ّلعقيييل, عن رياح, ثنا عمر أبو حفص ا)٣( أيب األسودبن رَُّّ ْ  َ عبيدة,بن َُ
َ عبد العزيز أنبجانيابن َّأنه اشرت لعمر ْ ُورأيت أبا : قال. ًبثالنني درمها )٤(َ

ُالعالء يقرأ يف مصحف ضخم, ورأيت عبد اهللا َّ شقيق له وفرة, أبيض الرأس بن ُ َُ ٌ ْ َ َ
ُواللحية, وال أعلمه ُْ ً مفروقا, وكان عبد اهللاَّإال )٥(ِّ ْ ْ شقيق باحلفريبن َ َِ ُ, ورأيت عبد )٦(َ

ُّاهللا ابن شقيق يصيل الضحى ِّ ُ َ. 
                                                 

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( أبو : قاال: )د م(ويف . ٣١/٢٨٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
َّبن أيب عالنة عبد اهللا: ُويف األصول بعد. سعد بإسقاط أنا ً خاصة)د(ويف . َ . ُقرئ عىل ابن طاهر: َّ

 .ُّوكله حتريف ظاهر
ِّإال ببينة )٢( ْ فيام كتبه إىل القايض رشيح−َّ كرم اهللا وجهه −ّعيل : وقيل. َّ َ َواحلمالء. ُ ْمجع محيل, وهو : ُ ِ َ

ُالذي حيمل من بال ُده صغريا إىل بالد اإلسالم, وقيل غري ذلكُ ّغريب احلديث للهروي (. ً ََ١/٢٠١ 
 .)٢/٤٤٢ِّ, والنهاية ٢٠٢ −

ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٣( . َّالرزار: )س(ويف . ٣١/٢٤١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
َّالزرار: )م(ويف  ّأبو احلسني العتيقي: )س, م(ويف . َّ أبو : )د(ويف . َّنا عباس: قال: ويف األصول. َ
 .ُّوكله سقط وتصحيف وحتريف. بن األسود بكر

ُّاألنبجاين )٤( َ َ ْ ِالكساء املنسوب إىل منبج عىل غري قياس: َ ْ َ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٥( ويف . ; وفيه اخلرب)َبن شقيق ترمجة عبد اهللا( ٣٤/١٥٥َّ

 .حتريف. وال أعلم: األصول
ٌله وفرة «: قوله )٦( ْ ْواحلفري. )د م(سقط من  »َشقيق... َ ُغري موضع, والراجح هنا أول منزل من : َِ َّ َّ

ّ; ذلك أن ابن شقيق برصي)٢/٢٧٧حفري : معجم البلدان(. َّالبرصة ملن يريد مكة َّ. 

ِّعمر ال يورث [ َ ُ
َاحلمالء ُ[ 

َرشاؤه أنبجانيا [ َ ْ َ
بن عبد  لعمر

العزيز, ورؤيته البن 
 ]َشقيق



َ عبيدرياح بن ْ ِ ٣١٩ ّة الباهيلَ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, وأبو العز ثابت  − احلسن بن أنا أبو طاهر أمحد:  منصور, قاالبن ّ
ْ خريون, قاال بن وأبو الفضل: زاد أبو الربكات  بن َّحممد )١( أمحد, أخربنابن  احلسنبن َّ أنا حممد:−َ

 :)٢(َّ خياط, قالبن  أمحد, نا خليفةبن  إسحاق, أنا أبو حفص عمربن أمحد
َيف الطبقة اخلامسة من أهل البرصة رياح ِ ْ عبيدة, موىلبن َّ ِ  .)٣(ي وائل من باهلةبن َ

َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف احلافظ, ثم حدثنا أبو الفضل حممد َّ  بن  أبو الفضل أمحد ابن احلسن نارص, أنابن َّّ
ْخريون, وأبو احلسني   وأبو : زاد أمحد−أمحد  أنا أبو:  قالوا−َّ واللفظ له −, أنا أبو الغنائم )٤(َّ عبد اجلبار]بن[َ

َّ عبدان, أنا حممدبن  أنا أمحد:−ّاحلسني األصبهاين, قاال  ْ  :)٥(بن إسامعيل, قالا َّحممد سهل, أنا بن َ
َرياح ْ عبيبن ِ ِ َعن قزعة, وعمر. َدةَ َ  . أيب صغريةبن رو عنه حاتم.  عبد العزيزبن َ

َّ شافهني به أبو عبد اهللا اخلالُيف نسخة ما َ مندبن ل, أخربنا أبو القاسمَ ْ  ً عبد اهللا إجازة,بن ه, أنا أمحدَ
ّ سلمة, أنا عيلبن وأخربنا احلسني:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ََ

 :حاتم, قال أيب بن )٦(َّأنا أبو حممد: قاال
َرياح َ عبد العزيز, وقزعةبن يروي عن عمر. َ عبيدةبن ِ َ   أيببن رو عنه داود. َ

ّ صغرية, والرسي]أيب[ بن هند, وحاتم  .ُسمعت أيب يقول ذلك.  حييىبن )٧(َّ
ْرو عن أيب صالح ذكوان: َّقال أبو حممد َّرو عنه حمرر. َ َ ْ قعنَببن ُ َ)٨(. 

                                                 
 −ل وأبو الفض:  زاد أبو الركات−بن احلسن  بن أمحد بن احلسن َّحممد: )د(ويف . )س, م, د م( )١(

 .َّويف العبارة زيادة ناشئة عن االنتقال يف النظر. أخربنا
 .٣٧١/َّالطبقات خلليفة )٢(
 .حتريف. ابن واهلة: ُويف األصول بعد. )س, م(بني وائل سقط من  :قوله )٣(
َّبن عبد اجلبار الطيوري, صاحب كتاب الطيوريات  وهو املبارك )٤( ّ َُّّ احلسن  أبو: ويف األصول. )ط(ُّ

 .سقط وحتريف. َّبارعبد اجل
 .٣/٣٢٩َّالتاريخ الكبري  )٥(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٦( : )م(ويف األصول ما خال . ٣١/٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

: وانظر اخلرب يف. حتريف. بن أيب حاتم أبو حاتم... بن سلمة  احلسن: ُوفيها بعد. بن عبد اهللا محد
 .٣/٥١١َّاجلرح والتعديل 

ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٧( َّ  .حتريف. ّالبرسي: ويف األصول. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن اجلرح والتعديل  )٨( َّ َّ, وقد مر حمرر٣/٥١١َّ ََّ . بن رفيعة َّحممد: ويف األصول. ُ

 .حتريف

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 

 
 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 ]طبقته عند خليفة[



٣٢٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللا بن َّ حممدبن أمحد )١(]بن َّحممد[ن, أنا  احلسبن أخربنا أبو غالب أمحد ُ بن اَ
َّعت ً عمري إجازة,بن اب, أنا أمحدَ َ ُ 

 بن َّ احلسن, أنا عبد الوهاببن ّ أمحد, أنا عيلبن  أمحد, أنا احلسنبن وأخربنا أبو القاسم نرص ]ح[
ْ عمري, قالبن احلسن, أنا أبو احلسن أمحد َ  : إبراهيم يقولبن ُسمعت حممود: ُ

َيف الطبقة الرابعة رياح ِ َّ ّ عبيدة, أصله برصيبن َّ ْ ِ  .َّسكن الشام: قال أبو سعيد. َ
َ زنجويبن َّ حممدبن د, أنا أمحد أمحبن َّ شجاع, أنا أبو صادق حممدبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُ ْ ه, أنا َ

 : سعيد, قالبن  عبد اهللابن احلسن
ٌوأما رياح  ِ ُ الراء مكس−َّ َرياحـ]ـف[ −ٌورة, وحتت الياء نقطتان َّ رو . َ عبيدةبن ِ

َ عبد العزيز, وقزعةبن عن عمر َ  أيب صغرية, بن  أيب هند, وحاتمبن رو عنه داود. َ
ّوالرسي  . حييىبن َّ

َّ البنا, عن أيب الفتحبن ُقرأت عىل أيب غالب ّ املحاميل, أنا أبو احلسن الدارقطني, قالبن َ َْ ُ َّ ّ)٢(: 
َرياح: َياح, بالياءِيف باب ر َيروي عن قزعة, وعمر. َ عبيدةبن ِ َ  عبد العزيز, بن َ

ْوأسيد ِ  بن  أيب هند, وحاتمبن رو عنه داود. َّ اخلطاببن  زيدبن َّ عبد الرمحنبن َ
 .أيب صغرية

ّ محزة قراءة, عن أيب زكريا البخاريبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم ُ َّ ً. 
ّ إبراهيم, أنا أبو زكريا, أنا عبد الغنيبن القايض, أنا أبو الفتح نرصَّوحدثنا خايل أبو املعايل  بن  َّ

 :)٣(سعيد, قال
ًرياح, بالياء معجمة باثنتني من حتتها ُ ِ ٌ َ موسى, : َ عبيدة, وله ولدانبن ِرياح: ِ

َواخليار ِ)٤(. 
                                                 

ُزيادة يقتضيها النص باحلمل عىل سند مماثل )١(  .٣١/١٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ّلف واملختلف للدارقطني املؤت )٢( َْ ُ َّ٢/١٠٣٦. 
 .٢/٤٠اإلكامل البن ماكوال : وانظر كذلك. ١/٣٦٢املؤتلف واملختلف البن سعيد  )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن املصدرين السابقني )٤( َّ  وقع )س, م(ويف . تصحيف. َّواجلبار: )د, د م(ويف . َّ

 .االسم دون نقط

طبقته عند حممود [
 ]ابن إبراهيم

خربه يف املؤتلف [
واملختلف 
 ]للدارقطني

ويف املؤتلف [
واملختلف البن 

 ]سعيد



َ عبيدرياح بن ْ ِ ٣٢١ ّة الباهيلَ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)١( ماكوال, قالبن ُ
َأما رياح  ِ ُ بكرس الراء, وفتح الياء املعجمة باثنتني من حتتها−َّ َوعبيدة, بفتح . َّ ْ ِ َ

َرياحـ]ـف[ −العني, وكرس الباء  َيروي عن قزعة, وعمر. َ عبيدةبن ِ َ  عبد العزيز, بن َ
ْوأسيد ِ  بن  أيب هند, وحاتمبن رو عنه داود. َّ اخلطاببن  زيدبن َّ عبد الرمحنبن َ

 .أيب صغرية
ْمحيد, قال بن  إبراهيمبن َّ حممدبن نا أمحدّالواسطي, أنا أبو بكر اخلطيب, أ )٢(مأخربنا أبو القاس َ ُ :

ُ عبدوس, قالبن َّ حممدبن ُسمعت أمحد ْ ّ سعيد الدارمي يقولبن ُسمعت عثامن: َ َّ)٣(: 
َرياح: َ معنيبن ُقلت ليحيى  .ٌثقة:  فقال?َ عبيدة كيف حديثهبن ِ
َّ اخلال شافهني به أبو عبد اهللاُيف نسخة ما َ مندبن ل, أنا أبو القاسمَ ْ  ً عبد اهللا إجازة,بن ه, أنا أمحدَ

 َّ حممد,بن ّطاهر, أنا عيل ]أبو[وأنا :  قال]ح[
 : أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: )٤(قاال

َسئل أبو زرعة عن رياح ِ َ ُْ ٌكويف ثقة: َ عبيدة, فقالبن َُ ٌّ. 
ِأنبأنا أبو صادق مرشد ْ َّ عيل, وأبو عبد اهللا حممدبن  القاسمبن  حييىبن ُ  إبراهيم بن  أمحدبن ّ

ّالرازي َّ, 
َّ ثم أخربنا أبو حممد عبد الرمحن]ح[ َّ ْ برش, قالبن , أنا سهل)٥( إبراهيمبن  أيب احلسنبن َّ أنا : ِ
َّ حممد النيسابوري, أنا أبو الطاهر حممدبن  احلسنيبن َّحممد ََّّ ّ ْ ّ عبد اهللا الذهيل, أبن  أمحدبن َّ ْ  هو −نا أمحد ُّ

ُابن عبدوس ْ َّ حدثني حممد− )٦(َ ْ يزيد العجيل, ثنا مجيعبن َّ َْ ُ ّ ْ عمري, عن داودبن ِ َ بن   أيب هند, عن رياحبن ُ

                                                 
 .٤/١٤اإلكامل  )١(
َّأخربنا أبو القاسم مرتني, والصواب ما أثبتنا: َّتكرريف األصول  )٢( ًفانظر سندا مماثال. َّ  يف تاريخ ابن ً

 .٣٣/٢٤٥عساكر 
ّتاريخ ابن معني برواية الدارمي )٣(  .٣/٥١١َّاجلرح والتعديل : وانظر كذلك. ١٠٩/ََّ
ذيب الكامل هت: وكذا. ٣/٥١١َّاجلرح والتعديل : وانظر اخلرب يف. حتريف. قال: يف األصول )٤(

٩/٢٥٨. 
 .حتريف. نا إبراهيم: )د(ويف . ٣٣/٣١تاريخ ابن عساكر : وانظر. )س, م, د م( )٥(
ُبن عبدوس, وقد مر ذكره قبل َّبن حممد َّكذا الصواب, وهو أمحد )٦( َّ ُ ْ . أبو أمحد: ويف األصول. َ

 .حتريف

 ]ثقته[

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



٣٢٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :َعبيدة يف قوله
{ c d e f g z ]ّوالصف ,)١(َّالتكبرية األوىل: الق. ]٢١: احلديد َّ 
 .َّاألول

َّ البنا, عن أيب حممد]بن[ُقرأت عىل أيب غالب  َّ َ حيويهبن بو عمر أّ اجلوهري, أناَ ُّ بن  , أنا أمحدَ
ّ حممد املدائني, عن بن ّ, أنا عيل)٢( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن َّ حممدبن ًمعروف إجازة, ثنا احلسني َّ

ْ برش, عن أبيه, قالبن  يزيدبن خالد ِ: 
ُميمون:  عبد العزيزبن َّ خاصة عمر]من[كان  ْ ْ مهران, ورجاءبن َ ْ حيبن ِ َوة, َ

ّ عبيدة الكنْديبن ورياح ِ  بن  قيس, وعونبن عمرو: ٌوكان قوم دون هؤالء عنده. َ
َ عتبةبن عبد اهللا ْ ّ الزبري احلنْظيلبن َّ, وحممد)٣(ُ َ ُّ. 

ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن  أمحد, ثنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم إسامعيل  الفضل, أنا عبد بن َّ
ْ يعني ابن عفري −َّ حدثني سعيد ,)٤( جعفر, ثنا يعقوببن اهللا َ  عن −َّ هو ابن عبد الرمحن − نا يعقوب −ُ

 :أبيه, قال
ُ عبد العزيز يذيل ثيابه, ويرسف يف عطره, لقدبن  كان عمرَّلـام ِ ْ ُ ْ ُُ ُكان يدخل  )٥(ِ ُ

َطيبه محل القريف  َ َ ْ ُنفلَ َّ, ولقد رأيت العنرب عىل حليته كامللح, فلام أفضت إليه )٦(ْ ُ
 .)٧(َّ ترك ذلك, وتبذلُاخلالفة,
ُوأخربين رياح: )٨(قال ُ عبيدة, وكان تاجرا من أهل البرصة, يعامل عمربن ِ ُ ًْ َ ِ  بن َ

                                                 
ّتفسري القرطبي  )١( ْ َّ; وفيه أن تفسري املغفرة بمعنى الت١٧/٢٥٦ُ َّكبرية األوىل هو مما قاله مكحول ال َّ

 .َابن عبيدة
)٢(  ٩/٢٥٨هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٥/٣٩٥َّالطبقات الكرب. 
 .تصحيف. ُعيينة: ويف األصول. َّالطبقات )٣(
 .١/٥٦٩َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
َوالواو مقحمة. ولقد: ُويف األصول بعد. تصحيف. ُويرشف: )د( )٥( َُ ْ. 
 .رتهثم: أي )٦(
 .تصحيف. َّوتبدل: ويف األصول. َّاملعرفة والتاريخ )٧(
 .١/٥٦٩َّيعقوب يف املعرفة والتاريخ : أي )٨(

َّن من خاصة كا[
 ]عمر بن عبد العزيز

 
 
 
 

ومن أخبار [
 ]بن عبد العزيز عمر

 ]قوله يف املغفرة[



َ عبيدرياح بن ْ ِ ٣٢٣ ّة الباهيلَ

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٍّ أن يشرتي له جبة خز منصوب, قال− وهو باملدينة −عبد العزيز, فأمره  َ َ َّ فاشرتيتها : ُ
َّبعرشة دراهم, ثم أتيته هبا, فمسها, فقال َّ َ َ َويل اخلالفة, َّفلام . ِّإين ألستخشنُها: َ ِ أمرين, َ
ُفاشرتيت له جبة صوف بدينار, ففعلت َُ َّ ُ, فأتيته هبا, فجعل يدخل يده فيهاُ ُ ُ  : ويقول,ُ

َتستخشن اخلز املنصوب أ! ًعجبا: ُفقلت! ألينها ما َ ُّمس, وتستلني الصوف اليَُّ ُ ! ?َومِ
ٌتلك حال, وهذه حال: قال ٌ. 

ْ ما قال أبو زرعةَّيف هذه احلكاية أنه من أهل البرصة, بخالف ٌّإنه كويف: ُ َّ. 
َ حيويهبن ّ عيل, أنا أبو عمربن )١(َّ احلسن, أنا أبو حممد احلسنبن أخربنا أبو غالب أمحد ُّ , نا َ

َّ مسعدة, حدثني بن ّ املبارك, أنا عيلبن  احلسن, أنا عبد اهللابن  صاعد, نا احلسنيبن َّ حممدبن حييى َ َ ْ َ
 :َ عبيدة, قالبن )٢(رياح

ُ عبد العزيز, فذكر احلجاج, فشتمته, ووقعت فيه, بن ً قاعدا عند عمرُكنت َّ ُ
ُ يا رياح; إنه بلغني أن الرجل يظلم باملظلمة, فال يزال املظلوم ًمهال: ُفقال عمر َ ُ َُّ َ َْ ََّ ُ َّ ِ

ُيشتم ُالظامل, ويتنقصه حتى يستويف حقه, ويكون للظامل الفضل عليه )٣(ُ َّ ُ َّ َّ ََّ َّ ُ ُ. 
ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن عبد اهللا حييىقرأنا عىل أيب  َ حيويهبن َّ حممد, عن أيب عمربن َّ ُّ  بن َّ, أنا حممدَ

َ جعفر, ثنا ابن أيب خيثمة, أنا سليامنبن القاسم َ ْ َرو شعبة:  شيخ, قال أيببن َ ْ  ,)٤( أيب زيادبن  عن يزيد,ُ
َ عبيدة موىل باهلة بن  عبد العزيز مع رياحبن َّالعطار أهد إىل عمرَّأن سليامن 

 َ عبيدة من أهل احلجاز, بعث بهبن ِوكان رياح. فسج, فقبلها منهبن دهن )٥(قارورة
                                                 

ًكذا الصواب, وهو أبو حممد اجلوهري, وقد مر كثريا )١( َّ َّّ . ّبن عيل بن احلسن َّأبو حممد: ويف األصول. َّ
بن  بن احلسن احلسني: )د(ويف . َّبن صاعد بإسقاط حممد حييى: ُ بعد)س, م(ويف . وابن مقحمة

َبن حيويه, نا حييى ّعيل, أنا أبو عمر  .تكرار ال معنى له. بن صاعد َّبن حممد ُّ
َّاملصنف لعبد الرزاق : ُوانظر اخلرب بعد يف. )د م(سقط رياح من  )٢( َّ َّ َ َّ, وكتاب الصمت ١١/١٨٠ُ

 .٨/٣٤٣, وخمترص ابن منظور ٣٠٢/ِّوآداب اللسان
 .حتريف. يشتمل... ُّبالظلمة : )د(ويف . )مس, م, د ( )٣(
ُبن أيب زياد ممن رو عنه شعبة َّكذا الراجح; فيزيد )٤( َّهتذيب التهذيب : فانظر. َّبن احلجاج َّ

 .تصحيف. رادي: )س, م(ويف . بن زادي يزيد: )د, د م(ويف . ٢/١٦٨
 .حتريف. بازورة: ويف س, م. )د, د م( )٥(

 
 
 

ُرياح يقع يف [ ٌ
 ]َّاحلجاج

 
 
 

 
بن عبد  بعثه عمر[

العزيز عىل بيع 
 ]اخلزائن بالعراق

 ]ب/٣٦٣[



٣٢٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ عبد العزيز عىل بيع اخلزائن بالعراق, فاشرت منه سليامن العطار واحدة بن عمر
 . سليامنبن َّبالثمن, وقد ذكر ذلك صالح

َرياح ّ عتيك الغساينبن ِ َّ َْ ِ َ(*) 
ِشاعر, شهد ص ٍفني مع معاوية, وقتل يومئذ, وكان من الفرسان املذكورينٌ َِ ُ ِّ. 

ّ حممد البلخي, أنا أبو غالب الباقالين, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو عبد اهللا احلسني ّ َّ ِ ّ َّْ  شاذان, أنا بن َ
َ نيخاببن  إسحاقبن أمحد ْ ّ سليامن اجلعفي, نبن ّ عيل, نا حييىبن )٢( احلسنيبن , نا إبراهيم)١(ِ بن  ا نرصُْ

ّ شمر, عن جابر اجلعفي, عن الشعبي, عن احلارثبن ُمزاحم, نا عمرو ّ َُّ َْ َ أدهم, وصعصعةبن ِ َ ْ  بن َ
َصوحان  ْ  : قال−عىل اآلخر  )٣( وأحدمها زاد−ُ

ُقتل األشرتَ ْ ِّ يعني يوم صفني −يف تلك املعركة  )٤(َ ِ ً سبعة مبارزة, منهم−َ ُ صالح : ً
ّابن فريوز العكي, ومالك ِّ ّ أدهم السالمايننب َ َ, ورياح)٥(َّ ّ عتيك الغساين, بن ِ َّ َ ْ ِ َ

َواألجلح ْ ّ الوضاح اجلمحي, وزاملبن ّبن منصور الكندي, وإبراهيم )٦(َ َ ُ َّ ْ عتيك بن َ ِ َ
                                                 

ِّوقعة صفني (*) َّ, وبغية الطلب ١٧٦ − ١٧٤/ِ ّ, واملناقب للخوارزمي٣٧٢٥ − ٨/٣٧٢٤ُ ُ/٢١٦ − 
 .١٤٩ − ٢/١٤٨, وتكملة املخترص ٢١٧

َّوقعت هذه الكلمة دون نقط يف األصول, وما أثبتناه بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )١( ُ٣٣/١٩٨ .
ُّبن نيخاب يف سري أعالم النبالء  بن إسحاق وانظر ترمجة أمحد ْ ه وقع إلينا يف َّعىل أن. ١٥/٥٣٠ِ
ّالتكملة للزبيدي َّ ْومنخاب, بالكرس«: نخب: َّ ِّبن إسحاق الطيبي املحدث ُّجد أمحد: ِ َ ُْ ّ  .َّفتأمل. »ِّ

. احلسن: ويف األصول. ٦٢/٧٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(
 .حتريف

ِّوقعة صفني: ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. زيد: يف األصول )٣( ّ, واملناقب للخوارزمي١٧٦ − ١٧٤/ِ ُ/٢١٦ 
َّ, وبغية الطلب ٢١٧ − ُ٣٧٢٥ − ٨/٣٧٢٤. 

ُصوابه ما أثبت بالنقل عن مصادر اخلرب قبل. حتريف. األسري: يف األصول )٤( َّ َ ُ. 
ّالسلامين: )س, م(ويف . ٣٦٩ − ٦٥/٣٦٨تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٥( َّ .

ّالسالمي: )د, د م( ويف  .حتريف. َّ
 :ويف األصول). دار الفكر: ط (٣٥٠ − ٧/٣٤٩تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٦(

 .تصحيف. األبلج

]ترمجته[

خرب مقتله يف [
ْصفني ِّ ِ[ 



ّعتيك الغساين رياح بن َّ َ ْ ِ َ ٣٢٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّاجلذامي ّ روضة اجلمحيبن َّوحممد ,)١(ُ َ ُ. 
َخرج إليه رياح: ٌوقال جابر: قال ْ عتيكبن ِ ِ  ]َّمشطور الرسيع[ :, وهو يقول)٢(َ

ــــــيم ِّينإ ــــــم ٌزع ُلك ــــــرضب ُ ِب ْ َ 
ِغــــرارين بــــذي ْ َ َ  ِالقلــــب ِمجيــــع ِ
ــل ِعب ْ ــذراعني َ ِال ْ َ ــديد ِّ ــصلب ِش ِال ْ ُّ)٣( 

 ]َّمشطور الرسيع[: َّفشد عليه األشرت, وهو يقول
ـــد َروي ْ َ ْجتـــزع ال ُ ـــن َ ِاجلـــالد[ م ِ[ 
ــــالد ِج ــــرم ِ ٍق ْ ــــامع َ ــــؤاد ِج  ِالف
ُجييـــب ـــروع يف ُ ِال ْ ـــادي ُدعـــا َّ  )٤(ُاملن

َّاضطربا هويا, ثم قتله األشرتف: قال ِ ُ. 
 

*   *   * 

                                                 
ّبن عتيق اجلذامي زامل: )س, م(يف  )١( ّبن عتيق اجلذامي رامل: )د, د م(ويف . ُ  ويف وقعة .ُ

ّبن عتيك احلزامي زامل: ١٧٦/ويف. ّبن عبيد احلزامي زامل: ١٧٤/ِّصفني ْ ِ َّوالصواب ما أثبتنا . َ
 .٦٥/٣٦٩َّبالنقل عن تاريخ ابن عساكر 

 .حتريف. عبيد: يف األصول )٢(
ْتصحيف الصلب. َّالصلت: )س, م(ويف . تصحيف. ِّالدراعني: )د(يف  )٣( ْبذي غرارين; : وقوله. ُّ َ َ ِ

ْسيفا بذي حدين: أراد َّ ِجمتم: ُومجيع القلب. ً ُعهُ ِّوعبل الذراعني. ُ ْ  .ضخمهام: َ
ِّما بني قوسني زيادة من وقعة صفني )٤( ْوالقرم. ِ َّالسيد املعظم: َ َ ُِّ ْحتريف الروع. ّالدرع: )د(ويف . ِّ َّ. 



٣٢٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َرياح َّ حيانبن  عثامنبن ِ َ(*) 
َ معبدبن )١(]ابن عثامن[ ْ َّ شدادبن َ َ رياحبن ُ نعامنبن َ  بن  ربيعةبن  أسعدبن ِ
ُ يربوعبن  مالكبن عامر ْ غيظبن َْ َّ مرةبن َ َ ذبيانبن  سعدبن  عوفبن ُ ْ  بن )٢(ُ
ْبغيض ْ ريثبن َِ َ غطفانبن َ َ ْ قيس عيالنبن  سعدبن َ ّاملري )٣(َ ِّ ُ. 

َّ عيل اهلاشمي أمري الشام ومرص من قبل املنصور, بن ويل إمرة دمشق لصالح ّ ّ
 .َّثم ويل إمرة املدينة للمنصور

ي, ومالك )٤(حكى عنه كاتبه أبو ّالبخرتَ  . أنس الفقيهبن َْ
 بن  احلسني, أنا عبد اهللابن دَّ, أنا حمم]اهللا[ هبة بن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل

ْ أيب زكري, أنا ابن وهببن َّ, نا حممد)٥(جعفر, نا يعقوب َ ْ َ  عثامن عىل بن كان رياح: َّ, حدثني مالك, قالُ
 :)٦(َّاملدينة, فحدثني, فقال

ٌما قدم علينا بريد لعمر َ ِ ْ عبد العزيز بالشام إال بإحياء سنَّة أو قسم مالبن َ َُ َّ أو  )٧(َّ
 .ٌ خريأمر, فيه

                                                 
ّ, وتاريخ الطربي ٣٧٦ و٢/٣٧٤ّ, وتاريخ اليعقويب ٢٨٣ و٢٧٦/تاريخ خليفة (*)  وما ٦/١٥٥َّ

َّتليها من الصفحات املتفرقة حت ِّ ُ ِّ, ومقاتل الطالبيني٢٣٠ى َّ  ٢٠٠ و١٩٦ − ١٩٤ و١٧٨ و١٧٥/َّ
, ١/٣٦٤, واملؤتلف واملختلف البن سعيد ٣٣٥ − ٣٣٤ و٢٥٣ و٢٤٤ − ٢٤٣ و٢٣٢ − ٢٢٩و

, والوايف ٣٤٥ − ٨/٣٤٤, وخمترص ابن منظور ٢٥٤/, ومجهرة أنساب العرب٤/١٤واإلكامل 
 .٣٤٦ −٥/٣٤٤ذيب بدران , وهت١٩٧ − ١/١٩٦ُ, وحتفة ذوي األلباب ١٤/١٥٧بالوفيات 

َّتصحيف, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن. حبان: يف األصول )١(  َّ مصادر ترمجته, وال سيام مجهرةَّ
 .وما بني قوسني زيادة منها. أنساب العرب

 .تصحيف. دنيار: )د, د م(ويف . دينار: )س, م(ويف . ٢٥٢/اجلمهرة )٢(
 .تصحيف.  قيس غيالنبن ابن سعيد: ويف األصول. ٢٥٠/اجلمهرة )٣(
ِّكذا الصواب بالنقل عن مقاتل الطالبيني )٤( ََّّ  .حتريف. ابن: ويف األصول. ١٩٤/َّ
 .٨/٣٤٤خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١/٥٩٠َّاملعرفة والتاريخ  )٥(
 .بن عثامن, قال َّفحدثني رياح: ويف األصول. َّكذا الراجح )٦(
 .حتريف. َّإال ما أحاسبه أو أقسم مال... ما قدم علينا يزيد : ويف األصول. املعرفة, واملخترص )٧(

 ]ومن أخباره[
 
 
 
 
 
 

بن عبد  بريد عمر[
 ]العزيز

]نسبه[



َّعثامن بن حيان رياح بن َ ٣٢٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِأخربنا أبو القاسم اخلرض َّ عبدان, أنا أبو عبد اهللا حممدبن  احلسنيبن َ ْ بن  َّ حممدبن  إبراهيمبن َ
ّأيمن الدينوري قراءة عليه, أنا أبو احلسن عيل ً ِّّ َ ً السمسار إجازةبن  موسىبن َْ َ ْ بن  أخربنا أبو القاسم. ِّ

َطغان, أنا احلسن ِّ هشام, حدثني أيب, عن جدي, قالبن ا إبراهيمَ حبيب, نا أبو عبد امللك, نبن ُ َّ: 
َأيت عمر َ عبد العزيز بغلمة من أوالد املهالبة, مل يبلغوا احلنْث, وعنده رجاء بن ُ ِ َِ ْ

ّابن حيوة الكندي ورياح َ ْ ّ عثامن املري, فقال عمربن َ ِّ ُيا رياح, ما تقول يف هؤالء : ُ ُ َ ِ
َالغلمة ْ ٌأقول ما قال نوح النَّ:  قال?ِ َ يف الغلمةُّبي ُ ْ ِ :{ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò z ]فلم : قال .]٢٧ − ٢٦: نوح
َيوافقه فيام قال, والتفت إىل رجاء ُ َ حيوة, فقالبن ُْ َ ْ َما تقول يف هؤالء الغلمة يا : َ ْ ُِ

ْوما سبيلك عىل هؤالء الغلمة, مل يبلغوا احلنْث, ومل جتب علي:  قال?رجاء ِ َ َ ِ َِ ْ هم َُ
َفلام خرج رجاء ورياح من عند عمر, . َّ فأخذ بقول رجاء, وخىل سبيلهم?األحكام ِ َّ
ً حيوة, إن هللا رجاالبن يا رجاء: قال رياح َّ َ َ ْ ً, خلقهم للرش, وأنا منهم, وخلق رجاالَ ِّ َّ 

 .َللخري, وأنت منهم
ّأخربنا أبو بكر اللفتواين, أنا أبو صادق األصبهاين, أنا أمحد ّ ُ ْ ْ بكر العدل, أنا أبو أمحد  أيببن َّ َ

 :)١(ّالعسكري, قال
ٌوأما رياح  َ ِ َ الراء مكسورة, وحتت الياء نقطتان −َّ ٌ ُ ُرياحـ]ـف[ −َّ َ  بن  عثامنبن ِ

ًحيان املري, كان أمريا عىل املدينة للمنصور ّ َّ َِّ ُ. 
َّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب زكريا ّ ُّ ََّ ُ. 

ّ إبراهيم, أنا أبو زكريا, أنا عبد الغنيبن يل, نا نرصَّوحدثنا خايل القايض أبو املعا ُ سعيد املقرئ بن َّ
 :)٢(احلافظ, قال
َرياح  .ُبياء معجمة باثنتني من حتتها: ِ

ّوقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٣( ماكوال, قالبن ُ

                                                 
ِّتصحيفات املحدثني )١( ُ/٦٢٩ − ٦٢٨. 
 .١/٣٦٢املؤتلف واملختلف البن سعيد  )٢(
 .٤/١٤اإلكامل البن ماكوال  )٣(

يف تصحيفات خربه [
ِّاملحدثني ُ[ 

 
 
 

ويف املؤتلف [
واملختلف البن 

 ]سعيد

بن  خربه مع عمر[
َعبد العزيز يف غلمة  ْ ِ
 ]من أوالد املهالبة



٣٢٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُوأما رياح, بكرس الراء وفتح الياء املعجمة باثنتني من حتتها ف َّ ٌَّ َ َرياحِ  عثامن بن ِ
ّابن حيان املري َّ َِّ ُ)١(. 

 . أنسبن َّحدث عنه مالك: وقال ابن ماكوال
ّ املسلم الفقيه, أنا عيلبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َّ َ ّاجلندي, أنا  )٢(]بن[ّ عيل, أنا أبو نرص بن َّ حممدبن ُ ْ ُ

ِ أيب العقب, أخربين أبو عبد امللك أمحدبن أبو القاسم ّلقريش, ثنا أبو إبراهيم ابن َ َ  عائذ, بن َّعبد اهللا حممد ُ
 :قال الوليد: قال

َّوأخربين غري واحد عن مسري الروم إىل مدينة أطرابلس, ورحيله عنها, وأنه مل  َ ُُ ْ َ ُّ ُ
ُيعد إليها, ومل يظهر اخلراجية يف جبل لبنان, حتى ظهر هبا رجل, يقال له َّ َ ُ ُ ٌَ َّ دار من بن ِْ

َهل املنَيطرةَأ ِ ْ ُ مديد اجلسم, وذلك يف سنة ثنتني وأربعني ومئة وسنة ثالث ٌّ, شاب)٣(ُ
َوأربعني ومئة, ويسمى بامللك, وتوج َّ َنفسه, وأظهر الصليب, واجتمع عليه أنباط  )٤(َُّ َّ
َّ األزرق, واجلزري, وكانا بن طلبنا إسامعيل: ِجبل لبنان وغريهم, وقالت األنباط َ َ

ُعىل خراج بعلبك, وبعدا َ َ ْ ََّ َّ وأمسك النَّاس عن قتاهلم مما شكوه من إسامعيل, .علينا )٥(َ ُ
ِحتى كثروا, وبطروا, وانترشوا َ ُ َ, فسبوا بعض قر البقاع, فقتلوا املسلمني, )٦(َّ ُِ َ َ

ُدار امللك إىل أهل بعلبك, يعلمهم بمصريهم, نُْب وأخذوا ما وجدوا, وكتب ٌِ ُ َ ْ ََّ َُ
ِّويأمرهم بالتهيؤ لذلك من أمر الشتاء ُّ ُ من مخسة آالف, حتى لقيتهم خيول يف نحو )٧(َّ َّ

ُبعلبك يف أسفل جبل لبنان, فاقتتلوا, ثم أطردت هلم اخليول, وأطمعوهم يف  َْ َ َ ْ َِ ْ ُ َّ َّ
ُاهلزيمة, فخرجوا يف الطلب, ثم عكرت عليهم اخليول ْ َ ََّ َ ً, فقتلوا منهم مقتلة )٨(َّ َْ َ َ

                                                 
 .حتريف وزيادة ال معنى هلا, مل ترد يف اإلكامل. ّاملروي, يروي عنه... رياح : يف األصول )١(
َّدة يقتضيها النص, وهو حممدزيا )٢( ّ  .٣٣/٨٨٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. بن هارون بن أمحد َّ
َاملنيطرة )٣( ِ ْ َ ُحصن بالشام قريب من طرابلس: ُ ُ َْ َّ  .)٥/٢١٧املنيطرة : معجم البلدان(. ِ
 .تصحيف. ونوح: يف األصول )٤(
 .تصحيف. َّوتعد: )د, د م(ويف . )س, م( )٥(
ُبطروا )٦( ِ ُنشطو: َ ِ  .)س, م(وانترشوا سقط من : وقوله. اَ
ِّبالتهيؤ إىل ذلك من أمر النساء: )س, م(ويف . )د, د م( )٧( ُّ  .َّومن هنا للتعليل. َّ
 .اجتمعت: أي )٨(

ُّخرب مسري الروم إىل [
ُأطرابلس ُ ْ َ[ 

]أ/٣٦٤[

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



َّعثامن بن حيان رياح بن َ ٣٢٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُعظيمة, واهنزم بقيتهم إىل حاجتهم, فسار هبم إىل قلعة ج َُّ  .بل لبنانً
ِ عيل إىل عامله عىل دمشق رياحبن وكتب صالح ّ عثامن املري يأمره بتبعيد بن ّ ِّ ُ

َّاخليل, ففعل, وأنقذ النَّاس مجا غفريا من أهل الديوان وغريهم من التجار  ُُّ ِّ ً َ
ِّواملطوعني, وعقد ليزيد َّ َّ حيان, وكتب إىل صاحب بعلبك بإنقاذ أهل بن  عثامنبن ُ َ ْ َ ََّ

َبعلب ْ ّ عثامن املري بن َّك, وإىل الوليدََ ِّ َأن خيرج من  −ً وكان واليا عىل ساحل دمشق −ُ ِ ُ
ُمن أهل الديوان وغريهم, ففعل, واجتمعوا, فلقوهم يف أسفل  َّكان بالساحل َ ِّ

َّالقلعة, فقاتلوهم حتى أوقفوهم إليها, فامتنعوا فيها, ثم ظهر أهل بعلبك عىل  َ ْ ََ ُ َّ َّ
ُمؤخر القلعة, وكرب َّ َُّ ٌدار يف مجاعة إىل أرض الروم, وهربت مجاعة يف بن وا, وهربَ ُّ ٌ

َّاهلوي, فتحيلوا ّ ِ ٌ, وبقيت بقية)١(ُ َّ ُّفردوا بأفرادهم ,ْ ُ عيل يأمر بن َّثم كتب صالح. ُ ّ
ِبإخراج مجاعة أنباط لبنان من قراهم, وتفريقهم يف بالد الشام وكفورها ُ ُُ َّ. 

ّو احلسن السريايف, أنا أمحدّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أب ْ عمران, نا بن  إسحاق, نا أمحدبن ِّ ِ
 :)٢(َّ خياط, قالبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى

َ رياح − يعني أبا جعفر املنصور −َّ وىل −َ يعني سنة أربع وأربعني ومئة −وفيها  ِ
ّابن عثامن املري املدينة ِّ ُ. 

 :قال خليفة
 بن  حسنبن  عبد اهللابن َّ خرج حممد−مئة َ يعني سنة مخس وأربعني و−وفيها 

َ أيب طالب باملدينة يف رجب, فشد رياحبن ّ عيلبن )٣(حسن َِ َّ َّ عثامن املريبن َ ِّ ُ. 
 :وذكر خليفة يف موضع آخر

ًأنه وىل رياحا يف سنة ثالث وأربعني ِ َّ َّ. 
                                                 

ُّاهلوي )١( ِ َاملنخفض: ُ َ ْ ُوحتيلوا. ُ ِّاستعملوا احليلة والذكاء يف اهلرب إىل هذه املنخفضات والتخفي فيها: َّ َ َّ ََّ َ ْ ُ .
 .هنروا حتريف هربت: ولويف األص

 .٢٧٦/تاريخ خليفة )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ خليفة )٣( ِّمقاتل الطالبيني: وانظر ترمجته يف. َّ  وما يليها من ٢٠٦/َّ

ُالصفحات الكثرية اآلتية بعد  .حتريف. احلسني: ويف األصول. َّ

خربه يف تاريخ [
 ]خليفة



٣٣٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :)١(وقال يف موضع آخر
َعزل القرسي سنة ثالث ََّ َّ عثامن املري, فخرج بن احَّوأربعني ومئة, ووىل ري )٢(ْ ِّ ُ

َّ حسن يف رجب سنة مخس وأربعني ومئة, فشد بن  حسنبن  عبد اهللابن َّحممد
َرياح  .عثامن باحلديد بن ِ

ٌوهذه أقوال متناقضة ُ ٌ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ  الفضل, أنا عبد بن َّ

 : سفيان, قالبن , نا يعقوب جعفربن اهللا
َحممد )٣(َ عزل−َ يعني سنة أربع وأربعني ومئة −وفيها   عبد اهللا بن  خالدبن َّ

َالقرسي عن املدينة, ووىل مكانه رياح ُ ََّ َّ ْ َّ عثامن املريبن َ ِّ  بن  عبد اهللابن َّوخرج حممد. ُ
ُباملدينة يوم األربعاء لثالث ليال بقني من مجاد )٤( حسنبن حسن َ ٍ َ اآلخرة سنة َ

َمخس وأربعني ومئة, فأقام هبا, حتى قدم عليه عيسى ِ َ  بن َّ حممدبن  موسىبن َّ
َّبن عباس يف جيش بعثه أبو جعفر من الكوفة, فقتل حممد  عبد اهللابن ّعيل  عبد بن َّ
َ حسن يوم االثنني النِّصف من شهر رمضان سنة مخس وأربعني ومئةبن اهللا َ وكان . َ

ُرياح َ ُ فلام قتل − عبد اهللا بن َّ يعني حممد−َّ حيان عىل املدينة, فحبسه بن  عثامنبن ِ َّ
ُ عبد اهللا, دخل أصحاب حممد عىل رياح السجن, فقتلوهبن َّحممد ُِّ َّ)٥(. 

ِقرأت عىل أيب القاسم اخلرض َ ْ عبدان, عن عبد العزيزبن  احلسنيبن )٦(ُ َّ أمحد, أنا عبد الوهاب بن َ
ّامليداين, أنا أبو سلي ْ ْ زبر, أنا عبد اهللابن امنَ  بن قال عمر: , قال)٧( جريربن َّ جعفر, أنا حممدبن  أمحدبن َ

                                                 
 .٢٨٣/تاريخ خليفة )١(
 .حتريف. ّست: ويف األصول. َّالتاريخ )٢(
ُأبو جعفر املنصور كام مر قبل: أي )٣( َّ. 
 .حتريف. حسني: )د, س, م(ويف . )د م(حسن سقط من : قوله )٤(
 .١/١٢٨َّاملعرفة والتاريخ  )٥(
َّكذا الصواب, وقد مر )٦(  .حتريف. احلصن: ويف األصول. َّ
ّتاريخ الطربي  )٧(  .٣٤٥ − ٨/٣٤٤خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٦/١٦٧َّ

ويف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ



َّعثامن بن حيان رياح بن َ ٣٣١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّشبة, حدثني حممد َّ َّ  : عبد العزيز, قالبن , عن موسى)١( حييىبن َّ حييى, حدثني عبد اهللابن َ
َّ أراد أبو جعفر عزل حممدَّلـام َّ خالد عن املدينة, ركب ذات يوم, فلام خرج بن َ ٍ َ
ْ أسيدبن ته, استقبله يزيدمن بي َ َّالسلمي, فدعاه, فسايره, ثم قال )٢(ُ ّ ُُّ ُ ُّتدلني عىل  َأما: َ

ِّفتى من قيس مقل أغنيه, وأرشفه, وأمكنُه من سيد اليمن ُ ُِّ ُ ُ ُُ ِّ َ ٍّ ِ ُ َ يعني ابن −ُ يلعب به ?ً
ّالقرسي  ْ ن  عثامبن رياح:  قال?من هو: َبىل, قد وجدته يا أمري املؤمنني, قال:  قال−َ

ّاملري, قال ِّ َّفال تذكرن هذا ألحد, ثم انرصف, فأمر: ُ ََّ ْجائب وكسوة ورجال, بن ُ ِ َ
ُفهيئت للمسري, فلام انرصف من صالة العتمة, دعا برياح, فذكر له ما يالقي من  َ ِّ َُ ََّ

ّغبن زياد وابن القرسي يف ابني عبد اهللا ْْ َ ُ, وواله املدينة, وأمره باملسري من ساعته )٣(َ َّ
َ أن يصل إىل منزله, وأمره باجلد يف طلبهام, فخرج مرسعا, حتى قدمها يوم َقبل ْ َُّ ًِّ ِ ِ

َاجلمعة لتسع ليال بقني من شهر رمضان سنة أربع وأربعني ومئة ٍ. 
َّوحدثني حممد: )٤(قال  :َّ الربيع, عن أبيه, قالبن  معروف, أخربين الفضلبن َّ
َّ بلغ أمر حممد وإبراهيم منَّلـام ُ ًأيب جعفر ما بلغ, خرجت يوما من عنده أو  )٥(َ ُ

ُبيته أريده, فإذا أنا برجل قد دنا, فقال )٦(من قد : ُأنا رسول رياح إليك, يقول لك: ُ
ُبلغني أمر حممد وإبراهيم وإدهان الوالة يف أمرمها, وإن والين أمري املؤمنني,  َّ ْ َّ

َضمنْت له أمرمها, وأال أظهرمها ُ َّ ُ ِ َأمري املؤمنني, فكتب إليه ُفأبلغت ذلك : قال. َ
 .بواليته, وليس بشاهد

                                                 
ّ الصواب بالنقل عن تاريخ الطربيكذا )١( ََّّ  .حتريف. بن حييى بن عبد اهللا َّحممد: ويف األصول. َّ
 .حتريف. أسد: ويف األصول. َّالتاريخ, واملخترص )٢(
يف أيب : ُويف األصول بعد. ّعني زياد ومن القرسي: )د(ويف . عني زياد: )م(ويف . خمترص ابن منظور )٣(

 .تصحيف. عبد اهللا
ّلطربي يف تارخيه ا: أي )٤( َّ٦/١٦٧. 
 .حتريف. بن  وإبراهيمَّأبو حممد: ويف األصول. َّاملصدر السابق )٥(
 .بمن) د(َّأخلت  )٦(

 ]ب/٣٦٤[

 ]ّربيَّويف تاريخ الط[



٣٣٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّحدثني أيوب: )١(قال عمر ُّ عمر, حدثني الزبريبن َّ َّ املنذر موىل آل عبد الرمحنبن َّ َّ العوام, قالبن ُ َ: 
ي, وكان أليب بن ُقدم رياح ّ عثامن, فقدم معه حاجب له, يكنى أبا البخرتَ َ ُ ٌْ

َّصديقا أيام الوليد ُيا زبري: ً فقال يل يوما,ُابنُه لصداقته أليب )٢( وكتب: يزيد, قالبن ً ْ َ ُ, 
ًرياحا  َّإن َهذه دار مروان, أما واهللا إهنا ملحالل مظعان:  دخل دار مروان, قالَّلـامِ ْْ ِ ِ َّ َ َُ .
ُفلام انكشف النَّاس عنه : قال َّ حمبوس يف قبة الدار − يعني ابن حسن − وعبد اهللا −َّ َّ ٌُ

يا أبا :  قال يل−ُ عبيد اهللا بن  املقصورة, حبسه فيها زيادَّالتي عىل الطريق إىل
ي ّالبخرتَ َّ خذ بيدي ندخل عىل هذا الشيخ, وأقبل متكئا عيل, حتى وقف عىل عبد ,َْ ََّّ ً ُ َّ ْ ْ ُ

َأهيا الشيخ, إن أمري املؤمنني واهللا ما استعملني:  حسن, فقالبن اهللا َّ ُ ْ َّ ِلرحم قريبة,  )٣(ُّ َ
ْوال ليد سلفت إل َ َ َّيه, واهللا ال لعبت يب كام لعبت بزياد وابن القرسي, واهللا ألزهقن َ َّ َِ ْ ُ ْ َ َ

َنفسك, أو لتأتينِّي بابنيك حممد وإبراهيم َنعم, أما واهللا : َفرفع إليه رأسه, قال: قال. ٍَّ َ
ُإنك ألزيرق قيس ِ ْ َ ُ ُ املذبوح فيها كام تذبح الشاة,َّ َُّ ُ َ ي. ُ ّفقال أبو البخرتَ َفانرصف واهللا : َْ

ُرياح آخذا بيدي, أجد ً َّبرد يده, وإن رجليه لتخطان مما كلمه, قال )٤(ٌ ََّ ِ َّ َُّ َ َ َّإن هذا : ُقلت: َْ
ًإهيا: قال! )٥(َّواهللا ما اطلع عىل الغيب َويلك, فواهللا ما قال إال ما سمع, قال )٦(ْ َفذبح : َّ ِ ُ

َّواهللا ذبح الشاة َ ْ َ. 
َّوحدثني حممد: قال عمر  :, قال)٧(َ إسحاقبن ارثَّ حييى, حدثني احلبن َّ

ْذبح ابن خضري َ ُ َّومل جيهز عليه, فجعل يرضب برأسه اجلدار حتى  ًرياحا, )٨(َ ُ َ ْ ُِ ْ
                                                 

َّبن شبة عمر: أي )١( ّتاريخ الطربي : وانظر اخلرب يف. َ َّ١٦٨ − ٦/١٦٧. 
 .وكتب: ـب) د(َّأخلت  )٢(
ّتاريخ الطربي )٣(  .تصحيف. َّما استحلني: ) د مد,(ويف . ما استعجلني: )س, م(ويف . َّ
 .بأجد) د(َّأخلت  )٤(
َّإنام اطلع ... َّألن هذا : يف األصول )٥(  .تصحيف ظاهر. العيب... َّ
َّبمعنى كف اسم فعل أمر: ًإهيا )٦(  .)٥٥/معجم أسامء األفعال(. ُ
ّ, وتاريخ الطربي )س, م( )٧(  .يفحتر. احلارث وإسحاق: )د, د م(ويف . ; وفيه اخلرب٦/٢١٦َّ
ّتاريخ الطربي )٨(  .تصحيف. ُابن حصني: ويف األصول. َّ



َّعثامن بن حيان رياح بن َ ٣٣٣
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّمات, وقتل معه أخاه عباس ُ عثامن, وكان مستقيم الطريقة, فعاب النَّاس ذلك بن ُ َ َّ َ ُ
ّعليه, ثم مىض إىل ابن القرسي  ْ َ فنَذر به, فردم بايب ال−ٌ وهو حمبوس −ََّ َ َّدار دونه, ِ

ْ, واجتمع من يف احلبس, فسدومها, ومل يقدر عليهم, فرجع إىل )١(فعالج البابني ُّ َ
َحممد, فقاتل بني يديه حتى قتل ِ ُ َّ َّ. 

َّوذكر الطربي أن ذلك كان يف سنة مخس وأربعني ومئة َّّ. 
ّقرأت يف كتاب أيب الفرج عيل ُّ نا أبو أيوب ّ عيل,بن َّ حممد الكاتب, أنا حييىبن )٢( احلسنيبن ُ

ّاملديني, أخربين مصعب الزبريي ٌُّ ُ ّ ِ  :, قال)٣(َ
َقدم ابن ميادة عىل رياح َّ ُ َ ِ َّ عثامن, وقد ويل املدينة, وهو جاد يف طلب حممد بن َ ٌّ

َاختذ حرسا وجندا من غطفان, :  حسن, فقال لهبن  حسنبن وإبراهيم ابني عبد اهللا َ َْ ً ُ ً َّ
ُواترك هؤالء العبيد الذين تعطي َ َّهم درامهك, وحذار من قريش, فاستخف بقوله, ْ ِ َ

َّومل يقبل رأيه, فلام قتل رياح, قال ابن ميادة ٌ َ ِْ ُ  ]من الوافر[ :َّ
ـــا ـــك ي َأمرت ُ ـــاح ْ ـــأمر ُري ـــزم ِب ٍح ْ ــت  َ ــشيمة :َفقل ٌه َ ْ ِ ــن )٤(َ ــل م ِنجــد ِأه ْ َ 

ـــه ُوقلـــت ْحتفـــظ :ُل َّ َ ٍقـــريش مـــن َ ْ َ ْورقــــع  ُ ِّ ِوبــــرد ٍحاشــــية َّكــــل َ ْ ُ 
ُوجــدت مــا ًفوجــدا ٍريــاح عــىل ْ ْوجــدي َغــري ًشــيئا ُأغنيــت ومــا  ِ َ 

َ املسلمة, أنا أبو طاهر بن أنبأنا أبو جعفر: ّأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل, قاال ِْ ُ
ِّاملخلص, أنا أمحد َ ُّ سليامن الطويس, ثنا الزبريبن ُ ّ  :)٥(َّ بكار, قالبن ُّ

َومن ولد مصعب َ مصعب املعروف بابن خضري, قتل مع بن مُّ الزبري إبراهيبن ُ ِ ُ ْ َُ ُ َ ْ
                                                 

 .حتريف. َّفعاج الناس: ويف األصول. َّاملصدر السابق )١(
شعر ابن : , وكذا٣٣٨ − ٢/٣٣٧ِّفانظر اخلرب فيه مع الشعر . َّكذا الصواب, وهو صاحب األغاين )٢(

, وهتذيب بدران ١/٢٩٠ين , وديوان املعا٦٤/, والفاضل١/٦٣, والكامل ١١٦ − ١١٥/َّميادة
ِّوثمة اختالف يف رواية الشعر, فانظره. ٥/٣٤٦ ٌ َ  .حتريف. احلسن: ويف األصول. َّ

ّمصعب والزبريي: )س, م, د(ويف . ُّمصعب والزبري: )د م(ويف . َّكذا الصواب )٣(  .حتريف. ُّ
َاهلشيمة )٤( ْ ِ َالضعفة: َ َ َّوأصل اهلشيم النبت, إذا وىل وجف وتك. َّ َّ ُ َّ ْ ِ ِّرس, ذرته الرياحَ َ َّْ َ. 
 .١٠٥ − ١٠٤/َّشعر ابن ميادة: وانظر كذلك. ٣٤٠ − ١/٣٣٩نسب قريش  )٥(

دة له َّحتذير ابن ميا[
 ]من قريش



٣٣٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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ُ عبد اهللا, وكانت له شجاعة موصوفة, وله يقول رماحبن َّحممد َّ َ ُ ٌ َ أبردبن ٌ ْ َّ ميادة يف بن َ
 ]من الوافر[ :َّ حيانبن  عثامنبن َّمرثية لرياح
ُمــررت ْ َ ِالفــراتعــىل َ ـــعدمعــيَفهــاجُ ُضـــجات ِاإلرشاقم َّ ـــواح )١(َ  ِالنُّ
ـــت ـــنًا :ُفقل ِحواص ـــدبنَ َين ْ ـــاُ ــةُبح ــنَبناحي ــك َاب َعم ــصالحذا ِّ ِال َّ)٢( 
َرزئ فــــام ِ ُالعــــشريةُ ـــزٍقتيــــلمــــنَ ـــىلَّأع ـــشرية ع ـــنِالع ـــاح م ِري َ ِ 

ُســــقته ْ َ ــــساقيات َ ُال ــــامــــنَّ ـــاساملناي َنط َ ـــم ِ ـــواز ِالعل َف َّ ـــداحَ ِالق ِ)٣( 
ــى ــا مت ــن ي ِاخلــضريب ْ َ ــولُ ــسا:ُتق ـــاديًقي ـــوارس يف تن ـــشياحِالف ِبال َ ِّ)٤( 

ْقتلــــتم ــــمٍقــــيسَرأس ُ ْقلــــتمَّث ُ ْ ُســـنخلطُ ـــل ِ ٍســـكران َعق ْ ـــصاح َ ِب َ ِ 
ْكـــــذبتم ُّيقـــــرال ُ ِ َالـــــضيمُ ْ ـــيمَّإالَّ ـــومُلئ ـــه ذو ِالق ـــاح ِالوج ِالوق َ َ 

َرياح َ أيب عامرةبن ِ ِ 
َّي أميةبن موىل ُ(*) 

 .ٌ يزيد, له ذكربن كان عىل خاتم الوليد
َّ عيل, أنا حممدبن  احلسنبن دَّأخربنا أبو غالب حمم  إبر اهيم, أنا أمحد ابن إسحاق, بن  أمحدبن ّ عيلبن ّ

َّ خياط, قال يف تسمية عامل الوليدبن َّ زكريا, نا خليفةبن ِ عمران, نا موسىبن نا أمحد  :)٥( يزيدبن َّ
                                                 

 .حتريف. وأصحاب: )م(ويف . وصحاب: )س, د, د م(ويف . َّشعر ابن ميادة, ونسب قريش )١(
َمجع حاصن, وامرأة حاصن أو حصان, أي: احلواصن )٢( َ ٌ  حواص: ويف األصول. عفيفة طاهرة: ٌ

َحال من نون النسوة يف يندبن: ُوبحا. حتريف ْ ناحية : معجم البلدان(. ٌموضع يف املدينة: وناحية. ِّ
َّذي الصالح, والصواب ما أثبتنا عىل أنه صفة منصوبة البن: ُويف األصول بعد. )٥/٢٥٠ َّ َّ. 

َونطاس : هوقول. ُّوكله حتريف. مراد القراح: )م(ويف . كأنطاس العلم موار القراح: )س, م(يف  )٣( ِ
ّاحلاذق به, واملشهور النطايس: العلم, أي َ ِوفواز القداح. ِّ َّكناية عن املوفق يف األمور: َّ َ ُ. 

. تصحيف. ّبالسياح: )د(ويف . َّبالساح: )س, م, د م(ويف . َّشعر ابن ميادة, ونسب قريش )٤(
َوالشياح ِّاجلد يف كل يشء: ِّ ُّ ِ. 

 .٢/١٤٩خترص , وتكملة امل٢٦٣ و٢٣٩/تاريخ خليفة (*)
 .رباح, بالباء ال بالياء: ; وفيه٢٣٩/تاريخ خليفة )٥(

َّيادة َرثاء ابن م[
 ]لرياح



٣٣٥ بن الفرجرياح 
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١٥ 
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ُاخلاتم الصغري َّ ُ َرياح: َ َ أيب عامبن ِ  .رةِ
  : َ حبيببن سَهْيَقال ب: قال خليفة

َوقتل رياح ِ َ ِ َ أيب عامرة موىلبن ُ َ هبرية بن  عمربن  يعني مع يزيد−َّي أمية بن ِ ْ َ يف  −ُ
َذي القعدة سنة اثنتني وثالثني ومئة ََ ْ. 

َرياح َ الفرجبن ِ َ(*) 
ْحدث عن زيد َ ِ عبيد, وأيب مسهربن  حييىبن )١(َّ ْ ُ ْ َ ُ. 

ْرو عنه جعفر الفر َّ املعىل القايضبن ّيايب, وأمحدِ َ ُ. 
ّ أمحد, وأبو حممد عيلبن َّ حممدبن أخربنا أبو طاهر حييى ِ اخلرض, وأبو خازمبن  عبد القاهربن َّ َ ِ َ)٢( 

َ الفراء, وأبو الفرج هبة اهللابن َّ حممدبن َّحممد ََّ َّ عيل, وأبو عبد اهللا حممدبن َّ حممدبن َ َّ حممد الوراق, وأبو بن ّ ََّ
َّ ويسمى احلسني −َّ اهللا حممد عبد ّ املزريف, وأبو منصوربن  أيب الفتح, وأبو بكربن  أمحدبن −ُ َ ْ ْ خريون, بن َ َ

َّ عيل املؤذن, وأبو نرص حممدبن َّوأبو غالب حممد ِّ َ ُ َ الفرج, وأبو يعقوب يوسفبن  سعدبن ّ  بن ُّ أيوببن َ
َاحلسني, ويسارة َ مهنازَّ عبد الوهاب, وابنتهابن َّت حممدبن َ ْ َة يانسبن ِ َِ ّ عبد اهللا, وأم أبيها فاطمةبن ُ ت بن ُ

ْ املسلمة, أنا أبو الفضل عبيد اهللابن َّ حممدبن أنا أمحد: , قالوا)٣( احلسنيبن ّعيل َ ُ َ ِْ  بن َّ عبد الرمحنبن ُ
 بن عفر عوف, أنا جبن َّالرمحن عبد )٤(]بن إبراهيم[ بن  سعدبن  إبراهيمبن  سعدبن ُ عبيد اهللابن َّحممد
ّ احلسن الفريايببن َّحممد َ ْ َ, نا رياح)٥(ِ ّ الفرج الدمشقي, نا زيدبن ِ َِّ ْ عبيد, نا سعيدبن  حييىبن َ َ  عبد بن ُ

                                                 
 .٥/٣٤٦, وهتذيب بدران ٨/٣٤٦خمترص ابن منظور  (*)

َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )١(  .حتريف. يزيد: ويف األصول. ١٦٥/َّتقريب التهذيب: َّ
 .تصحيف. أبو حازم: ويف األصول. ٢/١٠٢٩ُّمعجم الشيوخ  )٢(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣( ويف . ٤٣/٤٩ و٣٣/٥٦٥تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّوأم أبيها فاطمة: األصول بن  َّبنت حممد )س, م( أو سارة )د, د م(بن احلسني, وبشارة  ّبنت عيل ُ
ُّوالسند هبذه الصورة قوامه االضطراب واخللط . هللابن عبد ا بنة يارس َّعبد الوهاب, وابنها مهيار َّ

ُوحتسن اإلشارة هنا إىل أن مهناز ترجم هلا ابن نقطة يف تكملة اإلكامل . َّوالتصحيف َُّ٥/٤٧٧ ;
ْفذكر أهنا مهناز ِ ْفتأمل. ّبن عيل ال عبد اهللا كام ذكر ابن عساكر بنت يانس َّ َّ. 

ّزيادة يقتضيها النص من )٤(  .١١/٣٧ و١٠/٢٨٨ و٣/١٣٢اد تاريخ بغد: َّ
ّصفة املنافق للفريايب )٥(  .٨/٣٤٦خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٨١/ُ

 ]مقتله[
 
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٣٣٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْالعزيز, عن أيب عبد رب, عن أم الدرداء, ِّ ََّ ّ 
َأن أبا الدرداء كان إذا رأ امليت قد مات عىل حالة صاحلة, قال ْ َ ْ َّ ًهنيئا له, : َّ

َليتني بدلك َ ْفقالت له أم الدرداء. َ ُمل تقول : َُّّ َ ُهل تعلمني يا حنْفاء: فقال! ?ذلكِ َ َّأن  )١(َ
ًالرجل يصبح مؤمنًا, ويميس منافقا ُ َُّ ُ ُيسلب إيامنه, وال يشعر; : قال! ?وكيف: قالت. ُ ُْ ُ ُُ َ

ِّألنا هلذا باملوت أغبط منِّي هلذا بالبقاء يف الصالة والصيام َّ ُ ِ َ َ. 
ّ األكفاين, نا عبد العزيز الكتاينبن َّأخربنا أبو حممد َّّ َّ حممد, أنا أبو عبد اهللا بن َّ, أنا أبو القاسم متامَ

ْ حممد, ثنا أبو زرعة, قالبن جعفر َُّ: 
َيف آخر طبقة رياح َ الفرجبن ِ َ. 

*   *   * 

                                                 
ْاحلنفاء )١( َ :ُاألمة تكسل حينا, وتنشط أخر َُ ً ُ َ َ ُويف صفة املنافق, واملخترص. َ  .يا محقاء: ُ

 ]ُصفة املنافق[
 
 
 
 
 
 

 ]طبقته[



ِابن مسلم/ موىل بني احلارثريان بن ْ ُ 

 

٣٣٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه ريان
َّ َ

 

َّريان موىل  (*)ي احلارثبن َ
َّ الريان, ويل احلرس لعبد امللكبن والد خالد ٌ مروان, له ذكر, وال أدري بن َّ

َّهو ريان أبو سعيد أو غريه َ? 
ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أخربنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ْ ِّ ْ عمران, نا بن  إسحاق, نا أمحدبن ّ ِ

َّ خياط, قال يف تسمية عامل عبد امللكبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى َّ)١(: 
َّعدي أبو عياش: ُاحلرس ٌَّ َموىل حلمري, ثم مجعهام أليب الزعيزعة )٢(َِ َ ُِّ ْ َّ َ ْ ِ َّ ثم ,ً

َّالريان َّ الريان موىلبن خالد )٣(بن َّ ُي حمارب, فامت الريان, فويل ابن َّ َّ َّ ِ  بن ه خالدبنُ
َّالريان, حت َّ  .ى مات عبد امللكَّ

َّريان ِ مسلمبن َ ْ ُ 
ِ مسلم الكاتببنا: ُويقال ْ ُ*)*( 

 . عبد العزيزبن حكى عن عمر
                                                 

 .١٥٠ – ٢/١٤٩تكملة املخترص  (*)
 .١٩٠/تاريخ خليفة )١(
 .َّعندي أبو عباس): د, د م(ويف . ٤٧/١٦٧ عساكر بنتاريخ ا: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٢(

َّعدي أبو عباس): س, م(ويف  ُوكله تصحيف وحتريف. َّ عياشبن ّعدي: ويف تاريخ خليفة. ّ ُّ. 
ِاحلرس, وكتابة الرسائل; ذلك أن أبا الزعيزعة : , أيمجعهام: قوله )٣( ْ َ ُّ َّ  كان موىل – واسمه سامل –َّ

َّ احلكم وكاتبه, ثم أضحى كاتب الرسائل لعبد امللكبن ملروان فانظر .  مروان وعىل حرسهبن َّ
َترمجة أيب الزعيزعة يف َ ُِّ : ُاألصول بعدويف ). دار الفكر: ط (٩٠ – ٢٠/٨٨ عساكر بنتاريخ ا: ْ

َّ أيب الزعيزعة, ثم الريان بنموىل حلمري ا َّْ َّ َ َ َّالزيان :  ويف د–ُِّ موىل : ويف تاريخ خليفة.  أبو خالد–َّ
َحلمري, ثم مجعه أليب الزعيزعة َ ُِّ ْ ُوكله تصحيف وحتريف. َّ ُّ. 

 .٢/١٥٠, وتكملة املخترص ٦١٩ – ١/٦١٨َّاملعرفة والتاريخ  )*(*

 ]ترمجته[
 
 
 

خربه يف تاريخ [
 ]خليفة

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,



٣٣٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َورو عنه ضمرة ْ  . ربيعةبن َ
َّالرازي يف ذكر أسامء كتاب أمراء دمشق, وذكر أنه كان  )١(ذكره أبو احلسني َّ ُ ّ َّ

 . معاويةبن  يزيدبن ًكاتبا ملعاوية
َّلسمرقندي, أنا أبو بكر حممد ابن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّّ ْ  الفضل, أنا عبد بن  هبة اهللا, أنا أبو احلسنيبن َ

َّ أسد, نا ضمرة, عن الريانبن , نا سعيد)٢( جعفر, نا يعقوببن اهللا َّ َ ْ ِ مسلم, قالبن َ ْ ُ : 
َّ عبد العزيز بآل أيب عقيل أهل بيت احلجاج إىل صاحب بن ُبعث عمر ْ ِ َ ِ

ُأما بعد: , وكتب إليه)٣(اليمن َّ : 
ُفإين قد بعثت إليك ِّبآل أيب عقيل, وهم رش بيت يف العرب, ففرقهم يف  )٤(ِّ ُّ ْ ِ َ ِ

 .َّوعلينا وعليك السالم. عملك عىل قدر هواهنم عىل اهللا
 .)٥(َّوإنام نفاهم

َّريان أبو سعيد َ(*) 
َّله ذكر, يأيت ذكره يف ترمجة سيار  بن ُ, وأظنُّه والد خالد)٦( أيب منصوربن ٌ

َّلريانا َّ. 

                                                 
ُقد مر قبلَّكذا الصواب, و )١(  .حتريف. احلسن: ويف األصول. َّ
 .٦١٩ – ١/٦١٨َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
ّ عروة السعديبن َّ عطيةبن َّ حممدبن ُهو عروة )٣( َّ  .٣٠٧ – ٤٧/٣٠١ عساكر ابنتاريخ : فانظر ترمجته يف. ُ
 .بإليك) د(َّأخلت  )٤(
 .حتريف. نعاهم... هوانك ): س, م(ويف ). د, د م( )٥(

 .٢/١٥١ة املخترص تكمل (*)
ْ عساكر املطبوع يف دار الفكر; ملا يف هذه الطبعة من السقط; العتامد ابنمل أقف عىل ترمجته يف تاريخ  )٦( ََّّ

ُّحمققها عىل نسخة سليامن باشا ليس إال, وهذه النسخة فيها سقط ظاهر من بعد تراجم من اسمه  َّ ِّ
ًد اجلزء اخلاص بحرف السني وافيا, ومل يذكره اومل يطبع يف املجمع بع. ِّسليامن إىل حرف الشني ِّّ  بنُ

 .منظور يف خمترصه, وفات صانعي تكملة املخترص ذكره

 عبد بن نفي عمر[
العزيز آلل أيب 

ْعقيل ِ َ[ 

 ]خربه[



 ّعبد اهللا األزدي ريان بن

 

٣٣٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّريان  ّ عبد اهللا أبو راشد األزدي اخلادمبن َ
 (*) جابربن موىل سليامن

َّ وثيمة, وأيب مسلم عبد الرمحنبن ُعن عامرة )١(َّحدث بصيدا ْ ُ َِ ْ  بن َّ حممدبن َِ
َّاحلكم الطرسويس احلداد, وحممد ُ َ ََّ ّ َّ  بن  بشري, وأيب احلسن أمحدبن  النُّعامنبن َ

ِاملقدسيني, والفضلَّ الربيع بن مسعود َ زيد الكوسيني بكوسنيبن َّ ْ ِِّ ُ ُ)٢(. 
ْ مجيع, وأبو بكر أمحدبن َّ حممدبن رو عنه أبو بكر أمحد َ َ أيب دجانةبن  عبد اهللابن ُ َ ُ. 

َّ احلسن املوازيني, أنا أبو التامم كاملبن ّأخربين أبو احلسن عيل َّّ ْ أيب مجيلبن  أمحدبن َ ِ  وأجازه − )٣(َ
َّ مجيع إجازة, أنا جدي, أنا أبو راشد ريانبن  أمحدبن َّ حممدبن  أنا احلسن− )٤(ّيل املوازيني َ ِّ ً َ  عبد اهللا بن ُ

َ جابر, حدثنا عامرةبن اخلادم األسود موىل سليامن َ ُ َ وثيمة, ثنا ابن َّ ْ  جعفر, عن بن َّ أيب مريم, نا حممدبنَِ
َ عقبة, عن أيب إسحاق, عن أيب عبيدةبن موسى ْ َ َُ  :  مسعود, عن أبيه, قالبن د اهللا عببن ُْ

ُأهيا أفضل:  عن األعاملُسألت رسول اهللا  ُّإقامة الصالة لوقتها, وبر :  قال?ُّ ِ َّ ُ
 .ُالوالدين, واجلهاد يف سبيل اهللا

َّقرأت بخط أيب حممد  ِّ ِّ األكفاين, وذكر أنه نقله من خط بعض أصحاب احلديث يف تسمية من ]بن [ُ َّ ّ
َسمع منه بصيدا يف َ معاىفبن طبقة اُ ُ)٥( : 

 .)٦( عبد اهللا األسود اخلادمبن َّريان
                                                 

 .٥/٣٤٦, وهتذيب بدران ٨/٣٤٦ منظور ابن, وخمترص ٤/٤٨٩ُكوسني : معجم البلدان )(*
 .وكالمها تصحيف. ُّنصريا يف بعض النسخ: ُبصريا, وتقرأ: يف األصول )١(
 .من قر فلسطني: ُوكوسني. حتريف. ّ يزيد الكويسبن الفضل: ويف األصول. ٤/٤٨٩دان معجم البل )٢(
َّأخربين أبو التامم كامل: يف األصول )٣( ّ أيب مجيل, أنا أبو احلسن عيلبن  أمحدبن َّ ِ ّ احلسن املوازينيبن َ َ َ .

َّوالصواب ما أثبت; ذلك أن كامل ُّ فانظر . وليس العكسّ أمحد من الذين رووا عن املوازيني, بن َّ
ُواملوازيني بعد من شيوخ ابن عساكر الذين جيب . ٥٩/٢١٢تاريخ ابن عساكر : ترمجة كامل يف ّ

ًذكرهم يف أول السند دوما َّ  .٢/٧٠٨ُّمعجم الشيوخ : فانظر. َّ
ّاملاوريني أو املاوديني: يف األصول )٤(  .حتريف. ّ
َّهو مقدم )٥( َ  ).دار الفكر: ط (٦٠/١٩٦خ ابن عساكر تاري: فانظر ترمجته يف.  احلسنيبن ُ
 .واخلادم: ويف األصول بعد. تصحيف. َّزيان): س, م(يف  )٦(

 ]ب/٣٦٥[
] ذكر من رو

 ]عنهم, ورووا عنه
 
 
 
 
 

ُّأي : حديث[
 ]أفضل األعامل

 
 

 ُ معاىفبنمن طبقة ا[
 ]يف احلديث



٣٤٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

  عبد اهللابن َّريان
 (*)آخر

َّحدث بصيدا عن أيب حممد أمحد ّ احلجاج املرعيشبن َّ حممدبن َّ َ ْ َ َّ. 
ّرو عنه أبو عبد اهللا الصوري ُّ . 

ّ عيل الصوري, أنا بن َّي حممدَّ عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيب, حدثنبن القاسم هبة اهللا )١(أخربين أبو ُّ ّ
َّريان ّ احلجاج املرعيش, ثنا عمربن َّ حممدبن َّ, أنا أبو حممد أمحد)٢( عبد اهللا بصيدابن َ َ ْ َ َ سنانبن َّ , أنا )٣(ِ
َ أيب احلواري, قالبن أمحد ّسمعت أبا سليامن الداراين يقول: َ َّ ُ)٤(: 

ُيا أمحد, إن أهل الطاعة ليس بالطاعة سعد ُِ َ َّ َّ َّوا, ولكن بالسعادة أطاعوا, وإن َّ َّ
َأهل املعايص ليس باملعايص شقوا, ولكن بالشقوة عصوا َ ْ ُِّ َ. 

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٥( ماكوال, قالبن ُ
َأما ريان, بالراء, وتشديد الياء املعجمة باثنتني من حتتها  َّ َ ََّ َُّ ُريانـ]ـف[ُ َّ .  عبد اهللابن َ

ّ احلجاج املرعيش, عن عمربن َّ حممدبن َّيب حممد أمحدرو عن أ َ ْ َ ِ سنَان, عن بن َّ
َ أيب احلواريبن أمحد َكان وايل طرابلس. َ ُُ ّسمع منه شيخنا أبو عبد اهللا الصوري. َ ُّ. 

 
*   *   * 

                                                 
رو, وهتذيب بدران : َّ, والتاج٨/٣٤٦ منظور ابن, وخمترص ٤/١١٠ ماكوال بناإلكامل ال (*)

٥/٣٤٦. 
 .حتريف. ابن): د م(يف األصول ما خال  )١(
 .تصحيف. نصريا: يف األصول )٢(
 .تصحيف. شيبان: ويف األصول. ٤/١١٠كامل البن ماكوال اإل )٣(
 .٥/٣٤٦, وهتذيب بدران ٨/٣٤٦خمترص ابن منظور  )٤(
 .٤/١١٠اإلكامل  )٥(

] ذكر من رو
 ]ا عنهعنهم, وروو

 
 
 

ّموعظة الداراين [ َّ
 ] أيب احلواريبنال

 
 

خربه يف اإلكامل [
 ] ماكوالبنال



 اخلادمريان 

 

٣٤١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 َّريان اخلادم 
ّخادم امللقب املعز ِ ُ َُّ َ(*) 

َواله إمرة دمشق, وتدبري أمر العسكر, فقدم دمشق لعرش خل َ َ َ ُ َون من رجب َّ ْ
ِّسنة أربع وستني وثالثمئة,  َيف سنة ثالث وستني, وعزل أبو حممود  )١(]:وقيل[َ ِ ُ ِّ

ْ, وأقام هبا إىل أن وصل هفتكني )٢(ّاملغريب َِ َ ْ ِ ويسمى أيضا ألفتكني−َ ْ َ ْ َ ً َّ  من بغداد, − )٣(ُ
ٍوذلك يوم السبت لثالث َّ َّوعرشين ليلة خلت من شعبان من هذه السنة )٤(َ ْ َ َ ً. 

 
*   *   * 

                                                 
 ابن, وتاريخ ٣١٨ و١١/٣١٤ِّ, والبداية والنهاية ١/٣٨١ُحتفة ذوي األلباب : فانظر. لدين اهللا (*)

 .٢/١٥١, وتكملة املخترص ٤/٥١خلدون 
ُّها النص من التحفةزيادة يقتضي )١( ّ  .ٌويف األصول ما خال د فراغ بمقدار كلمة. َّ
 .حتريف. املقرئ: ويف األصول. ٣٩٤ – ١/٣٩٣وانظر ترمجته فيها . ١/٣٨١حتفة ذوي األلباب  )٢(
ّوالفتكني, وأفتكني, والبتكني, وهو أبو منصور الرشايب الرتكي )٣( ُّ ّ ََّ ْ َ ْْ  ١/٣٨٢ُّوانظر ترمجته يف التحفة . ََ

ًبفتكني, ويسمى أيضا انفتكني: ويف األصول. ١: , وكذا اخلالف يف اسمه يف ح٣٨٤ – َّ ْفتأمل. ُ َّ. 
 .حتريف. لسنة ثالث: يف األصول )٤(

 ]ترمجته[



٣٤٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه ريحان[
ْ َ

[ 

ْرحيان بن عبد اهللا َ 
ّأبو احلاتم اخلادم املعتمدي ِْ ِ َ ُ(*) 

ِحدث بدمشق عن الزاهدة أم الدالل أمة َ َّ َّ بن  بن عبد الواحد َّالرمحن )١(ََّّ
ُبن اجلنَيد, عن ابن برشان, عن اآلجري بكتاب العزلة احلسن ّ ُ ِّْ ُْ ِ)٢(. 

 .صابر )٣(]بن[سمع منه أبو القاسم 
 

*   *   * 
 

                                                 
 .٢/١٥١تكملة املخترص  (*)

 .حتريف. أمري: )س, م, د م(ويف . )د( )١(
ْعن أيب برشان): د, د م(ويف . عن ابني برسان): س, م(يف  )٢( ): د(ويف . ّاألمري):  مد, د(ويف . ِ

ّوكله تصحيف وحتريف, والصواب ما أثبت; فاآلجري. ُكتاب العزلة ُ َّ ُِّ ُّ بن  َّهو أبو بكر حممد: ُّ
َّاحلسني البغدادي, املحدث الثقة الضابط, صاحب التصانيف والسنة ُّ َّ َِّّ ِّ ُ ّسمع أبا مسلم الكجي, . ّ ْ ُِّ َ ِ

ًوأبا شعيب احلراين, وطائفة ّ َّ َ ْ َ ِّبن برشان, وأبو نعيم احلافظ, تويف سنة  بو احلسنيومنه أ. ُ ْ َ ُ ْ . ه٣٦٠ِ
 ).٣١٧ – ٤/٣١٦َّشذرات الذهب (

َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن ترمجته يف )٣(  ).دار الفكر: ط (٤٠ – ٢٧/٣٩تاريخ ابن عساكر : َّّ

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٤٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 
حرف الزاي

َّ
 

  زاذان]ذكر من امسه[

 −أبو عبد اهللا : ُ ويقال− )١(زاذان أبو عمر
َّالكندي موالهم الكويف البزاز َْ ّّ ِ(*) 

ّحدث عن عمر, وعيل, وابن مسعود, وابن عمر,   عازب, بن َالرباء]و[َّ
 .ّوسلامن الفاريس

َّ السائب, وحممدبن رو عنه عبد اهللا ِ سوقة, ومنْهالبن َّ َ َ ْ , )٢(]عمرو[ بن ُ
َ أيب ثابت, وأبو اليقظان عثامنبن َوحبيب ْ ْ عمري, وعطاءبن َ َ  بن َّ السائب, وهارونبن ُ

                                                 
حتريف; . أبو عمرو: زذن: َّ, والتاج٨/٣٧١, وخمترص ابن منظور ٤/١٩٩حلية األولياء : يف )١(

 .ُملخالفته األصول باستثناء بعض املواطن, ومصادر ترمجته طرا
(*)  ومعرفة ٣/٤٣٧َّ, والتاريخ الكبري ٢٦٧/يخ خليفة, وتار١٧٩ −٦/١٧٨َّالطبقات الكرب ,

ّالثقات للعجيل  ْ ِ ّ, والضعفاء الكبري للعقييل ١١٤/ُ, وطبقات األسامء املفردة١/٣٦٦ِّ ْ َُ ُّ٢/٩٤ − 
َّ, والثقات البن حبان ١٦٧/, ومشاهري علامء األمصار٣/٦١٤َّ, واجلرح والتعديل ٩٥ ِ ِّ٤/٢٦٥ 
ّ, والكنى واألسامء للدواليب  ٢٣٧ − ٣/٢٣٦ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٢٦٦ − َّ  ٥٦ و٢/٥٠ُ
ّ, والعلل للدارقطني ٢/٨٨َّ, وذكر أسامء التابعني ٩٥/ِّ, وتاريخ أسامء الثقات البن شاهني٥٧ − َْ ُ َّ َ ِ
 − ٤/١٩٩, وحلية األولياء ١٩٦/, ونقد طبقات األسامء املفردة٥/٧٧ و٢٠٩ − ٣/٢٠٥

 − ٩/٢٦٣, وهتذيب الكامل ٣٧٣ − ٨/٣٧١ن منظور , وخمترص اب٨/٤٨٩, وتاريخ بغداد ٢٠٤
ّ, والكاشف للذهبي ٣٥/١١٥ و٢٦٥ , وميزان ٢٨١ − ٤/٢٨٠ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٤٠٠َّ

َّ, وشذرات الذهب ١٥٣/َّ, وتقريب التهذيب١/٦١٩َّ, وهتذيب التهذيب ٢/٥٩االعتدال 
ّزذن, والتكملة للزبيدي: َّ, والتاج١/٣٣٤ َّ  .٣٤٨ − ٥/٣٤٧دران زذن, وهتذيب ب: َّ

ّزيادة يقتضيها النص )٢( , وترمجة حبيب ٤٧٩/َّتقريب التهذيب: بن عمرو يف وانظر ترمجة املنهال. َّ
ُوسريد ذكرمها عىل الصواب بعد. ٩٠/يف املصدر عينه َّ ُ. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



٣٤٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ أيب حية الكلبي, وأبو هاشم حييىبن حييى َ, وأبو جنَاب)١(عنرتة ْ َ ّ قيس الرماين, بن َّ َّ ُّ
ّ أيب صفية الثاميلبن وأبو محزة ثابت َ ُّ َ َّ َ يسافبن , وهالل)٢(َِ ِ)٣(. 

 .َّ اخلطاب باجلابية عىل ما قيلبن ُخطبة عمرَوشهد 
ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, وأبو حممد السيدي, قاال ِّ َّّ َّ ّاجلنزروذي, أنا أبو سعيد  )٤(أنا أبو سعد: ُ ُ ََ ْ

َّ عبد الوهاب الرازي, أنا حممدبن َّ حممدبن عبد اهللا َّّ ِ حييى الرازي, أنا مسلمبن ُّ أيوببن ََّ ْ ُ براهيم,  إبن )٥(َّّ
َنا شعبة, عن عمرو ْ َّ مرة, عن زاذان, قالبن ُ ُ: 

َحدثنا ما سمعت من رسول اهللا : ُسألت ابن عمر, قلنا ْ ِّ هنى : يف النَّبيذ, فقال
َ عن احلنْتم رسول اهللا  ُّ وهو اجلر−َ َّ وهنى عن الدباء − )٦(َ ُ وهو القرع −ُّ ْ  وهنى عن −َ

ْالنَّقري  ُ وهو اجلذع ينْقر −ِ َ ُْ ُ ُوهنى عن املزفت, وهو املقري −ِ َّ َ َُّ َُ)٧(. 
ّقرئ عىل عيل:  عبد الباقي, قالبن َّأخربنا أبو بكر حممد َّ عيسى الباقالبن  إبراهيمبن ُ ِ َّين, حدثكم َ ّ

ّ احلباب اجلمحي, نا إبراهيمبن  مالك, نا أبو خليفة الفضلبن أبو بكر َ ُ َّ بشار, نا سفيان, نا أبو محزة بن َُ
ّالثاميل, عن  :قال رسول اهللا : َعن جرير, قال زاذان, ُّ

ُّاللحد لنا, والشق لغرينا« ِّ ُ ْ َّ«. 
ِّوقرأته بخط أيب احلسن . ُّ أيوببن  سليم]نا[ أيب القاسم, بن  إبراهيمبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل

ِّ الصلت املجرببن  القاسمبن  موسىبن َّ حممدبن أمحد َ  هارون بن َّ حممدبن , ثنا أبو هارون موسى)٨(َُّ
ّاألنصاري الزرقي َ ُّ ّ اهليثم الرازي,بن , ثنا احلسني)٩(ّ َّ................................................... 

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف )١(  .تصحيف. عنربة: ويف األصول. ٥٠٠/َّتقريب التهذيب: َّ
 .تصحيف. ّاليامين): س, م(ويف . ٧١/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف).  د مد,( )٢(
ُوسريد فيها بعد . يساق: ويف األصول. ٥٠٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

ُوكله تصحيف ظاهر. بصورة سباق وسياق ُّ. 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٤( َّ  .حتريف. أبو سعيد: ويف األصول. َّ
 .حتريف. َّحممد: ويف األصول. ٣/٣٩٧َّشذرات الذهب : وانظر. َّكذا الصواب )٥(
َوهو مجع اجلرة من اخلزف )٦( َ َّ َ. 
َّاملقري )٧( َ  .ّاملطيل بالقار: ُ
 .تصحيف. املخرب): د م(ويف . املحرب): س, م, د(ويف . ٣/١٦٥ُّاللباب  )٨(
ّالررقي): د(يف  )٩( ّالرزقي): د م(ويف . ّ َّالزرقي دون ضبط, فأفدنا الضبط ): س, م(ويف .  تصحيف.ّ ّّ

 .٢/٦٥ُّمن اللباب 

سؤاله ابن عمر عن [
 ]َّ يف النبيذقوله 

 
 
 
 

ْاللحد لنا: حديث[ َّ[ 
 ]أ/٣٦٦[



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٤٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ حييى التنوخيبن نا مالك ُ َّ مسلم احللبي, عن حممدبن , نا عطاء)١(َّ ّ ْ َ سوقة, عن زاذان, قالبن ُِ ُ)٢(: 
َقدم علينا عمر ِ ٍىل بعري مقتب َّ اخلطاب باجلابية عبن َ َ ْ ٍبقتب[ُ َ ٌ, عليه عباءة]َ َ َ 

ٌقطوانية َ ٌ, وبيده عنَزة, فقال)٣(ََّ َ ُأهيا النَّاس, فثاب النَّاس : َ َ ُ ُإين سمعت : إليه, فقال هلم[ُّ ِّ
َّ يقول, ثم بكىرسول اهللا  ُّأهيا : َّ, ثم بكى, قالُسمعت حبيبي رسول اهللا : , قال)٤(ُ

ُ الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, َّ, عليكم بأصحايب, ثم)٥(]النَّاس َُ ََّ َّ
َثالثة قرون, ثم جييء قوم, ال خري فيهم ٌ َ; يشهدون وال يستشهدون, وحيلفون وال )٦(َّ ُ

َّمن رسه أن ينزل بحبوحة اجلنَّة, فعليه باجلامعة; أال إن الواحد شيطان, . ُيستحلفون ُ ْ ُ َّ
ٌاءته سيئته, ورسته حسنته, فهو مؤمنُوهو من االثنني أبعد, أال ومن س َِّّ. 

َّأخربنا أبو الربكات, وأبو العز احللبيا َّأنا أبو طاهر الباقال: ن, قاالِّ وأبو :  زاد أبو الربكات−ّين ِ
ْ خريون, قاالبن الفضل َّ احلسن األصبهاين, أنا حممدبن َّأنا حممد: − َ  بن  إسحاق, أنا عمربن  أمحدبن ّ
 :)٧(َّ خياط, قالبن  خليفة إسحاق, نابن أمحد

َّيف الطبقة الثالثة من تابعي أهل الكوفة زاذان أبو عمر موىل كندة, مات بعد َّ)٨( 
 .اجلامجم

َ رباحبن  احلسن, أنا يوسفبن ُّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو طاهر أمحد ّ عيل, أنا بن َ
 ُسمعت حييى يقول يف:  صالح, قالبن اد, نا معاويةَّ محبن  أمحدبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّ حممدبن أمحد

 :تسمية تابعي أهل الكوفة
                                                 

َّكذا يف األصول طرا, ومل أقف عىل ذكر له فيام وقع إيل من مصادر عىل كثرهتا, وإنام وقفت يف غري  )١( َّ ُ
ّبن حييى السويس موطن من تاريخ ابن عساكر عىل مالك ّفلعل التنوخي حتريف السويس. ُّ ُّ ّ ُ َّ َّ ,

َّلعل; ألنني مل أقف عىل سند مماثل هلذا السند: وأقول ُ َّ َّ. 
 .٤٨٤ − ١٢/٤٨٣َّ, وكنز العامل ٣٧٢ − ٨/٣٧١خمترص ابن منظور  )٢(
َوالقتب. ُما بني قوسني قبل زيادة من املخترص, والكنز )٣( ٌرحل صغري عىل قدر سنام البعري: َ ٌ ْ َ .

َّوالعباءة القطوانية َ ْخلملالبيضاء القصرية ا: َ َ. 
َّثم بكى, ثم بكى): د(ويف األصول ما خال . املخترص, والكنز )٤(  .َّعىل التكرار. َّ
 .زيادة من املخترص, والكنز )٥(
َال خري فيهم, ال خري فيهم): د, د م(ويف . , واملخترص, والكنز)س, م( )٦( َ. 
 .٢٦٧/طبقات خليفة )٧(
 .حتريف. عند: ويف األصول. طبقات خليفة )٨(

خربه يف طبقات [
 ]خليفة

خطبة عمر بن [
 ]َّاخلطاب يف اجلابية



٣٤٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .زاذان أبو عمر, أدرك سلامن
ُ الطيبن ًأخربنا أبو الربكات أيضا, أنا أبو احلسني ّوري, أنا أبو احلسن العتيقي,ُّ ْ َ ِّ 

ّأبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت )١(اح وأخربن ْ   جعفر, بن )٢(دار, أنا احلسنيبن بن َ
َّ صالح, حدثني أيب أمحد, بن  أمحدبن َّ زكريا, أنا صالحبن  أمحدبن ّ بكر, أنا عيلبن أنا الوليد: قاال

 :)٣(قال
 .عبد اهللا )٤(زاذان أبو عمر, سمع من

ْ خريون, أنا عبد امللكبن  احلسنبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أمحد ْ برشان, بن َّ حممدبن )٥(َ ِ
َ أيب شيبة, نا هاشمبن  عثامنبن َّ احلسن, أنا حممدبن  أمحدبن دَّأنا حمم ْ ّ حممد اهلاليل, نا اهليثمبن َ بن  َّ

ِّقال يف تسمية من كان بالكوفة من املحدثني من أصحاب عبد اهللا: ّعدي, قال َ  :  مسعودبن ُ
 .ّزاذان أبو عمر الكندي, موىل كندة

ّمد اجلوهري, أنا أبو عَّ البنا, عن أيب حمبن ُقرأت عىل أيب غالب َ حيويهبن مرَّ ُّ  بن , أنا أمحدَ
 :)٦( سعد, قالبن َّ الفهم, ثنا حممدبن معروف, ثنا احلسني

َّيف الطبقة الثانية من أهل الكوفة زاذان أبو عمر موىل كندة ّرو عن عيل, وعبد . َّ
َوكان ثقة, قليل.  عمربن  عازب, وعبد اهللابن َ, والرباء)٧(اهللا, وسلامن  . احلديثً

بن  نا احلسن إسحاق, أبن َّ حممدبن َّد الوهابُ شجاع, أنا أبو عمرو عببن َّأخربنا أبو بكر حممد
َّ أيب الدنيا, نا حممدبن  عمر, نا أبو بكربن َّ حممدبن  يوسف, أنا أمحدبن َّحممد  : سعد, قالبن ُّ

َّيف الطبقة الثانية  َ كندة, تويف زمن  تابعي أهل الكوفة زاذان أبو عمر موىل]من[َّ َ ِّ ُ
 .ّرو عن عيل, وعبد اهللا. َّاحلجاج بعد اجلامجم

ّ عيل النريس, ثم حدثنا أبو الفضل البغدادي, أنا أمحدبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ َّ ّْ  احلسن, بن َّّ
                                                 

 .وأنا:  األصوليف )١(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(  .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٣١/١٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٣(  .ثقة: ; وفيه بعد عبد اهللا قوله١/٣٦٦ِّ
 .بن عمر هو عبد اهللا: وعبد اهللا. حتريف. ابن: يف األصول )٤(
 .حتريف. عبد اهللا: ويف األصول. ٣١/٦٦تاريخ ابن عساكر : فانظر.  عىل سند مماثلَّكذا الصواب باحلمل )٥(
)٦(  وفيها أن زاذان من الطبقة األوىل ال الثانية كام ذكر ابن عساكر١٧٩ − ٦/١٧٨َّالطبقات الكرب ;َّ َّ َّ. 
 .حتريف. بن سلامن عبد اهللا): د(ويف . َّ, والطبقات)س, م, د م( )٧(

من تابعي أهل [
 ]الكوفة

 
 
 

ِّويف معرفة الثقات [
ّللعجيل ْ ِ[ 

 
 

من أصحاب ابن [
 ]مسعود

 
 

َّويف الطبقات [
الكرب[ 



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٤٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ عبد اجلبار, وحممدبن ُواملبارك ُ واللفظ له −ّ عيل بن َّ :  زاد أمحد−د َّ حممبن َّأنا عبد الوهاب:  قالوا−َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − ّ احلسن األصبهاين, قاالبن َّوحممد ْ  : إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

رو عنه . سمع ابن مسعود, وعليا, وابن عمر. زاذان أبو عبد اهللا موىل كندة
َّ مرةبن َّ السائب, وعمروبن ذكوان أبو صالح, وعبد اهللا ْو نعيمقال أب. ُ َ َنا أبو سلمة : ُ ََ

َّالصائغ, سمع أبا رجاء األمحيس, عن زاذان أيب عمر َ ْ َ ٌّسئل عيل عن درمهني بدرهم : َّ َ ُ
ُرده: ِّطيب, فقال َّ ْ حفص, عن أبيهبن وقال عمر. ُ َ عن األعمش, حدثني حبيب, ,َ َّ

ْالصاع بالصاعني الربا العجالن: ّعن زاذان, عن عيل َ َّ ُّوقال الثوري. َِّّ َ, وشعبة, عن َّ ْ ُ
ّحبيب, عن رجل, عن عيل َ)١(. 

َّ شافهني به أبو عبد اهللا اخلالُيف نسخة ما َ منده,بن ل, أنا أبو القاسمَ ْ ً أنا أبو عيل األصبهاين إجازة,َ ّ ّ  
ّ سلمة, أنا عيلبن َّوأنا أبو طاهر حممد:  قال]ح[ َ  َّ حممد, بن ََ

 : )٢( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال
َرو عن عيل, وابن مسعود, والرباء. ّاذان أبو عمر موىل كندة كويفز  بن ّ

ِ مرة, واملنْهالبن رو عنه عمرو. عازب, وابن عمر َّ  أيب بن َ عمرو, وحبيببن ُ
 . ُسمعت أيب يقول ذلك. َّ السائببن ثابت, وذكوان أبو صالح, وعطاء

َو اليقظان عثامنبرو عنه أ: َّقال أبو حممد ْ َ عمبن َ  .ْريُ
بن  َّ خلف, أنا أبو سعيد حممدبن  منصوربن َّ العباس, أنا أبو بكر أمحدبن َّأخربنا أبو بكر حممد

ّ محدون, أنا مكيبن عبد اهللا ِّ ْ ِ عبدان, نا مسلمبن َ ْ ُ ْ  : )٣(َّ احلجاج, قالبن َ
َ يساف, وعثامنبن رو عنه هالل. ّعن عيل, وعبد اهللا. أبو عمر زاذان ْ عمريبن ِ َ ُ. 

َ الوائيل, أنا اخلصيبرص حييى, أنا أبو نبن  نارص, عن جعفربن  الفضل]أيب[ عىل ُقرأت بن عبد  ّ
 :َّ عبد الرمحن, أخربين أيب, قال أيببن اهللا, أخربين عبد الكريم

 .َّ السائب, ليس به بأسبن أبو عبد اهللا زاذان, عن ابن مسعود, رو عنه عبد اهللا
 :وقال يف موضع آخر منه

                                                 
 .٣/٤٣٧لكبري َّالتاريخ ا )١(
 .٣/٦١٤َّاجلرح والتعديل  )٢(
ِالكنى واأللقاب ملسلم )٣( ْ ُ/١٤٦. 

 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 
 
 
 
 
 
 

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 

ُويف الكنى [
ِواأللقاب ملسلم ْ ُ[ 

 ]ب/٣٦٦[
 

 
ّعند النسائيو[ َّ[ 



٣٤٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 يوسف, أنا بن َّ يعقوب, حدثني عبد اهللابن أخربنا إبراهيم. ذانأبو عمر زا
 .ُدخلت عىل ابن مسعود:  عنرتة, نا زاذان أبو عمر, قالبن عيسى, نا هارون

َّ الفضل أيضا, عن حممد]أيب[ُوقرأت عىل   عمر, نا بن  إبراهيمبن َّ حممد, أنا هبة اهللابن  أمحدبن ً
 :)١(َّ محاد, قالبن  أمحدبن َّمد إسامعيل, أنا حمبن َّ حممدبن أمحد

ِأبو عمر زاذان الكندي, رو عنه املنْهال  . عمروبن ّ
َ سوار, وأبو احلسنيبن  نارص, أنا أبو طاهربن وأخربنا أبو الفضل ّ الطيوري, قاالبن ِ أنا أبو : ُّ

ّالفرج الطناجريي, أنا  َّ ّحكيم الدارمي, أنا عبد امللك )٢(]أبو[ََ  هارون, بن بكر أمحد بدر, أنا أبو بن َّ
 :)٣(قال

َقة الثانية من األسامء املنْفردة َّيف الطب ِ َ يروي .  زاذان أبو عمر−َّ وهو التابعون −َُّ
 . ٌّكويف. َّ السائببن رو عنه عبد اهللا. ّعن عيل, وعبد اهللا

ُّوقد سمى زاذان غريه, وهو ابن فروخ ََّ َُ َ)٤(. 
َّ أبو بكر الصفار, أنا أمحدّ أيب عيل, أنابن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َ منجويه, أنا أبو أمحد بن ّ عيلبن َّ ُ ْ َ

 : , قال)٥(َّ حممد احلاكمبن َّحممد
ّ زاذان الكندي موالهم الكويف−أبو عبد اهللا : ُ ويقال−أبو عمر  بن  َّسمع عيل. ّ

 بن رو عنه هالل. ليس باملتني عندهم. َأيب طالب, وابن مسعود, وابن عمر
َيساف, وحب َ   . أيب ثابتبن يبِ

 :)٦(قال لنا أبو بكر اخلطيب:  عبد اهللا, قاالبن َّ احلسن, وأبو النجم بدربن ّأخربنا أبو احلسن عيل
  مسعود,بن  أيب طالب, وعبد اهللابن َّسمع عيل. ّزاذان أبو عمر الكندي موالهم

                                                 
ّالكنى واألسامء للدواليب  )١( َّ ُ٢/٥٠. 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل, مر قبل )٢( َّ ُ ّالطناجري, أنا حكيم: ويف األصول. َّ حتريف . َّ

 .وسقط
َطبقات األسامء املفردة )٣( ْ ُ/١١٤. 
ّبن فروخ يف طبقات الربدجيي  يرد زاذانومل. كذا )٤( ْ َ ُّ  .٣/٤٣٧َّالتاريخ الكبري : وانظره يف. َ
ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. ابن احلاكم: يف األصول )٥(  .٤/٢٨١ُّسري أعالم النبالء : ِ
 .٨/٤٨٩تاريخ بغداد  )٦(

 
 
 

ُويف الكنى [
ّواألسامء للدواليب َّ[ 

 
 
 

ويف طبقات [
ّالربدجيي ْ َ[ 

 
 

 
وعند أيب أمحد [

 ]احلاكم
 
 
 

 ]ويف تاريخ بغداد[



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٤٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

بن  َّ السائب, وعمروبن رو عنه ذكوان أبو صالح, وعبد اهللا.  عمربن وعبد اهللا
َّمرة, وغريهم َّوكان ثقة, نزل الكوفة, وذكر أنه . ُ َ ِ ُ  .)٢(َّبغداد, ووقف عىل الرصاة )١(وردً

َّوقد سقنا اخلرب بذلك يف أول الكتاب عن ْ ّ رصد اخلزاعيبن  ذكر سليامندُ ُُ َ. 
َ ظفربن أنبأنا أبو حفص عمر  بن سنّ أمحد, أنا أبو عيل احلبن َّ عبد اجلباربن ُ أمحد, أنا املباركبن َ

ّ موسى الشاموخيبن َّ حممدبن ّعيل  األشعث, بن  سليامنبن  سيف, نا عبد اهللابن َّ حممدبن , أنا عمر)٣(َّ
ّ عبد اجلبار الدارمي, نا أيب, عن سهلبن نا أمحد َّ ْ شعيب, عن زيادبن َّ َ ّ أيب زياد, عن أيب هاشم الرماين, بن ُ َّ ُّ
ُ أراه كذا −قال زاذان : قال  :)٤( قال سهل−ُ

ٌكنت غالما حسن الصوت جيد الرضب بالطنْبور, وكنت أنا وصاحب يل يف  ُ ِّ َُّ ُُّ ْ َّ ً
َّ, وعندنا نبيذ لنا, وأنا أغنِّيهم, إذ مر عبد اهللا)٥(رائعة ْ َّ مسعود, فلام سمع الصوت, بن ٌُ َّ

َدخل علينا, فرضب الباطية ُالطنبور من يدي, فرضب به َبرجله, فأكفاها, وانتزع  )٦(ِ ُّ
ُلو كان ما أسمع من حسن صوتك هذا يا غالم بالقرآن: َّفكرسه, ثم قالض, األر ُْ ُ ُ, 

َكنت أنت أنت َ عبد هذا  :قالوا! ?من هذا الذي فعل: ُقلت ألصحايب. َّثم مىض:  قال.َ
ُفألقى اهللا يف نفيس التوبة, فسعيت: قال.  مسعودبن اهللا َّ, وأنا أبكي, فلام بلغ )٧(َّ

َّ بثوبه, فالتفت إيل, فقالُ أراد أن يدخل, فأخذت,الباب أنا : ُ قلت?َمن أنت: َ
َّصاحب الطنْبور, فأقبل عيل, فاعتنق ُ ُمرحبا بمن حي: َّني, وبكى, ثم قالُّ ْبه اهللا, اجلس ً ُ ُّ

ًثم دخل, فأخرج إيل مترا, فقال: َمكانك, قال َّ ُكل من هذا التمر, ولو كان غريه, : ََّ ُ َّ ْ ُ
                                                 

ْومل نثبت ما يف . وفد): د م(ويف . بورد) د(َّأخلت  )١(  .َّبنفسه, وإنام بإىل وعىل َّال يتعدَّ; ألن وفد )د م(ُ
ٌهنر يأخذ من هنر عيسى من عند بلدة, يقال هلا املحول, بينها وبني بغداد فرسخ: َّالرصاة )٢( َّ َ ُُ معجم . (ٌ

 ).»ُّبترصف« ٣/٣٩٩َّالرصاة : البلدان
َّكذا الصواب بالنقل عن )٣( ّالساموجي: ويف األصول.٥/٢٩١َّشذرات الذهب : َّ  .تصحيف. َّ
 .»ُّبترصف« ٤/٢٨١ُّسري أعالم النبالء  )٤(
َّرائعة النهار, أي: َّلعله أراد )٥( معجم أخطاء : فانظر. خطأ شائع. رابعة: ويف األصول. وسطه: َ

َّالكتاب ُ/٢٤٤. 
َالباطية )٦(  .وعاء اخلمر: ِ
ُفتتبعت): د(ويف ). س, م, د م(كذا األظهر كام يف  )٧( ْ َّ. 

توبته عىل يد ابن [
 ]مسعود



٣٥٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .أخرجته إليك
َّ إبراهيم, أنا أبو حممد عبد بن َّ حممدبن  سهل, أنا أبو القاسم احلسنيبن اهرَّأخربنا أبو حممد ط

َ أبان التميمي قراءة عليه, أنا أبو احلسن خبن َ حبيببن  معروفبن  القاسمبن  عثامنبن َّالرمحن ً  بن مةَثْيَّّ
َّ حيدرة القريش قراءة عليه, نا أبو جعفر حممدبن سليامن ًَ َّ ُ ْ َّى احلنيني, نا أبو غسان موسبن  احلسنيبن َ ّ ُْ َ)١( ,

َّ مسلم اخلفاف, عن العالءبن َّحدثني عطاء َ ِ ْ ّ املسيب, عن رشيك الربمجي, عن أيب عمر, قالبن ُ ْ ُ َُ ْ َِّ َ قال : ُ
 :)٢(ّعيل

ُيا أبا عمر, تدري عىل كم افرتقت اليهود عىل : ُاهللاُ أعلم, قال: ُقلت:  قال?ِ
تدري عىل كم . ً واحدة يف النَّاجيةَّوية, إالُّ فرقة, كلها يف اهلاواحدة وسبعني

ِعىل ثنْتني وسبعني: ُاهللاُ أعلم, قال: ُقلت:  قال?النَّصار )٣(ِافرتقت ْ َ ُّ فرقة, كلها يف ِ
اهللاُ : ُقلت: قال ?َّري عىل كم افرتقت هذه األمةتد.  واحدة يف النَّاجيةَّاهلاوية, إال
َّرقة, كلها يف اهلاوية, إال فعىل ثالث وسبعني )٤(ُتفرتق: ُأعلم, قال  واحدة يف ُّ

َوتفرتق يف اثنتا عرشة فرقة, قال: قال. النَّاجية َ ْ َ َّ ُوأنت تفرتق فيك: ُقلت: ُ نعم : قال! ?َ
َّوتفرتق يفيا أبا عمر,  ُّاثنتا عرشة فرقة, كلها يف اهلاوي ُ َ َ ْ َّ يف النَّاجية, وإنك ً واحدةَّة, إالَ

 .الواحدة وتلك الواحدةمن تلك 
ّ االبنويس, أنا أمحدبن َّ البنا, عن أيب احلسنيبن  احلسنبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى ُ ْ عبيدبن َ َ ْ برييبن ُ ِ)٥(,  

ّ خملد األزدي, أنا عيلبن َّ حممدبن َّ احلسن حممد]أيب[ وعن ]ح[ ّ َ ْ َ خزفةبن َّ حممدبن َ َ َ)٦( , 
                                                 

ُّتصحيف وحتريف, والصواب ما أثبت. ّاحللبي): د م(ويف . ّاحلبيبي: )د م(يف األصول ما خال  )١( َّ .
ّفانظر ترمجة أيب جعفر احلنيني يف ُْ َّالثقات البن حبان : َ ِ ُّ, واللباب ٢/٢٢٢, وتاريخ بغداد ٩/١٥٢ِّ

ُّتصحيف, والصواب ما أثبت كام يف . أبو عسار: ًأيضا) د م(ُويف األصول بعد ما خال . ١/٣٩٨ َّ
ّفأبو غسان ممن رو عنه احلنيني ;)د م( ُ َّْ َ  .٧/٢٣٠َّاجلرح والتعديل : وانظر يف ذلك. َّ

 .٨/٣٧٢, وخمترص ابن منظور ٧٥ − ٧٤/ُ, والعمدة٢١٦/ُخصائص الوحي املبني )٢(
 ).س, م( سقط من »افرتقت... اليهود « :قوله )٣(
 .بتفرتق) د(َّأخلت  )٤(
 .تصحيف. نريي): د, د م, س(ويف . ١/٥٢١اإلكامل البن ماكوال : وانظر). م( )٥(
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٦(  ٥٥ و٥٣ و٢٠ و١٥ و٣١/٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .تصحيف. حرقة): د, د م(ويف . حرفة): س, م(ويف . سقط أيب) د(ويف ... . 

 يف ّقول عيل [
 ]الفرق

 ]أ/٣٦٧[



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٥١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْة, نا أيب, نا محيدَمَثْيَ أيب خبن  احلسني, نا أبو بكربن َّأنا حممد: قاال َ ّ عبد الرمحن الرؤايسبن ُ َ ُّ , نا )١(َّ
َ صالح, عن موسى الذي كان يف جهينةبن حسن ْ َ  :  عبد اهللا, عن زاذان, قالبن , عن طلحة)٢(ُ

ّأخذت من أم يعقوب نسيجا هلا, فلام أتيت عىل عيل, قال يل ُ َُّ ًِّ َ َّيا أبا عمر, رد : ُ ُ
َعىل أم يعقوب نسيجها ِّ. 

َّ البنا, عن أيب حممد احلسنبن ُت عىل أيب غالبقرأ َ حيويهبن ّ عيل, أنا أبو عمربن )٣(َّ ُّ  بن َّ, أنا حممدَ
ْ دكني, نا عبد اهللابن , نا الفضل)٤( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن معروف, نا احلسني َ َّبن مرة,   عمروبن ُ ُ

 :  عنرتة قال]ابن[ُسمعت : قال
:  فقال له−ُ وقد سبقه النَّاس باملجلس −عبد اهللا َّ أنه دخل عىل أخربين زاذان

ِّأدنيت أصحاب اخلز َ َ ْادنه, فأجلسني إىل جنبه: , فقال له)٥(َ ُْ ُ.  
َّ البنا, أنا أبو حممدبن أبو غالب )٦(أخربنا َ حيويبن ّاجلوهري, أنا أبو عمر َّ ُّ  ,هَ

ّ اآلبنويس, أنا عثامنبن احلسنيأخربنا أبو : َّح وأنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قاال ُ بن  َ
َ املنتاب,بن َّ حممدبن عمرو ْ ُ 

 بن  يونس, عن هارونبن سن, أنا عيسى احلبن  صاعد, نا احلسنيبن َّ حممدبن َّحدثنا حييى: قاال
 :)٧(َّ السائب, نا زاذان أبو عمر, قالبن عنرتة, عن عبد اهللا

َ مسعود, فوجدت أصحاب ابن ُدخلت عىل عبد اهللا َخلز واليمنَة قد سبقوين إىل ُ َ َِّ
َ وقال ابن حيويه−املجلس  ُّ َ زاد ابن حيويه−يا عبد اهللا :  فناديته−املجالس : َ ُّ ابن : َ

َ من أجل أين رجل أعجمي أقصيتني, وأدنيت هؤالء:−مسعود, وقاال  ٌّ ٌ  ]:قال[ ?ِّ
                                                 

ّالراويس: ويف األصول. ١٢١/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(  .حتريف. َّ
َ اجلهني أبو سلمة −َّابن عبد الرمحن : ُ ويقال−بن عبد اهللا  موسى: أراد )٢( َ ّ َُ  −أبو عبد اهللا : ُ ويقال−َ

َّالكويف, الثقة الصالح القليل احلديث, املتوىف سنة  ُ َّ ِّ  ).٤/١٨٠َّهتذيب التهذيب . (ه١٤٤ّ
ّبن عيل اجلوهري, وقد َّهو أبو حممد احلسن )٣( ً مر كثرياّ بن  َّأبو حممد): د م(ويف األصول ما خال . َّ

 .حتريف. ابن احلسني): د م(ويف . احلسن
)٤(  ٦/١٧٨َّالطبقات الكرب. 
 .تصحيف. أصحاب اخلري): د, د م(ويف . أصحابك اخلري): س, م(ويف . َّالطبقات )٥(
 .أنا: يف األصول )٦(
ّ, وتفسري القرطبي ٤/٢٠٢احللية  )٧(  .٨/٣٧٢, وخمترص ابن منظور ١٥٢ − ١٢/١٥١ُ

ِّرده نسيجا ألم [ ً ُ ُّ
 ]يعقوب

 
 
 
 

دخوله عىل ابن [
 ]مسعود



٣٥٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ وقال ابن حيوي−ُادن  ُّ ْادنه : هَ ُْ َد ابن املنْتاب زا−ُ فدنوت −ُ ُ َّ حتى ما :−منه, وقاال : ُ
ُكان بيني وبينه جليس, فسمعته يقول ُيؤخذ بيد العبد واألمة يوم القيامة, فينْصب : ٌُ َ ُ َُ َُ َ َ ْ

َ وقال ابن حيويه− ُّ َفينْصبان : َ َ ٍ عىل رؤوس األولني واآلخرين, ثم ينادي منَاد−ُ ُ َُّ هذا : َّ
ِ فالن, فمن كان له قبله حق, فليأت إىل حبن فالن ٌِّ ُ ُّقه, فتفرح املرأة أن يدور هلا احلق ََ َ ُ ُ ِّ

َن املنْتاب زاد اب−عىل أبيها  َ وزاد ابن حيويه− أو :−أو ابنها, وقاال : ُ ُّ  :−عىل, وقاال : َ
: املؤمنون[ À   Á  z   ¿   ¾ ½ ¼ } :َّثم قرأ عبد اهللا. ها أو زوجهاأخي
ُّ, فيقول الرب ]١٠١ َّ ُ حقوقهم, فيقولِآت هؤالء:  للعبد− تبارك, وتعاىل −ُ ِّيا رب, : َ

ْمن أين أؤتيهم َّخذوا من أعامله الصاحلة, وأعطوا كل إنسان : ُ فيقول للمالئكة?ُ ُ َّ
ْبقدر ما له َ وقال ابن حيويه−فإن كان وليا : َ ُّ ْفإن يكن: َ َُ َّ عز وجل − هللا − )١(ْ ْ فضلت −َّ َ َ َ

َّله مثقال حبة من خردل, ضاعفها اهللا له, حتى يد َ َّْ َ ُ ْ َ وقال ابن حيويه−خل اجلنَّة ِ ْ ُّ َ :
ُحتى يدخله به اجلنَّة  َُ ِ  f g h  i  j kl } :ُاملنتاب زاد ابن − َّثم قرأ عبد اهللا −َّ

m n o p z ]ثم اتفقا, فقاال ,]٤٠: النساء َّ َّ−: { q r s    t 

uz ]ْربنا, فنيت حسنا: ُاملالئكة ِقالتشقيا,  ًعبداْوإن كان . ]٤٠: النساء َ َِّ ُته, َ ُ
ِّخذوا من أعامهلم السيئة, : ولٌوبقي طالبون كثري, فيق َّفأضيفوها إىل عمله السيئ, ثم َّ َِّّ

َُّصكوا له صكا إىل  َقال ابن حيويه. )٢(]النَّار[ُ ُّ َُّثم صكوا به صكا: َ ُ َّ. 
ً األكفاين شفاها, ثنا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد َ ِ ّ عيل الربعي, بن  احلسنبن ّ أمحد, أنا عيلبن ّ ََّ ّ

َورشأ َّ حممد الطرسويس, أنا حممدبن  إبراهيمبن َّأنا حممد: َ نظيف, قاالبن َ ُ َ َّّ  داود, نا عبد بن َّ حممدبن َّ
َ خراش, ثنا عقبةبن  سعيدبن  يوسفبن َّالرمحن ْ ُ َ َ قبيصة, أنا أيب, عن سفيان, عن عبد اهللابن ِ ْ ِ بن  َ

  :ُسمعت زاذان يقول: َّالسائب, قال

ٌسمعت من عبد اهللا أشياء, ما أحد يسألني عنها ُ. 
ّ السمرقندي, أبنا أبو الفضلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, أنا أبو بن َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن َّ ِ

                                                 
 .اضطراب ظاهر. فإن يكن كان وليا: يف األصول )١(
ّزيادة يقتضيها النص من مصادر اخلرب )٢( َّ. 

سامعه من ابن [
 ]مسعود



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٥٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ السامك, أنا حنبلبن عمرو  :)١(َّ السائب, عن زاذان, قالبن َ إسحاق, نا قبيصة, نا سفيان, عن عبد اهللابن َّ
ُسألت عبد اهللا عن أشياء, ما سئلت عنهالقد  ُْ ِ ُ)٢(. 

ّ اآلبنويسبن َّ البنا, عن أيب احلسنيبن ُقرأت عىل أيب عبد اهللا ُ ْ عبيدبن , أنا أمحدَ َ ْ بريي,بن ُ ِ  
ّ خملد, أنا عيلبن َّ حممدبن َّ وعن حممد]ح[ َ ْ َ خزفة, بن َ َ َ 

ّن أيب األصبهاين, أنا وكيع, عن عيلة, نا ابَمَثْيَ احلسني, نا ابن أيب خبن َّنا حممد: قاال ِّ  بن  صالحبن َ
 :)٣(ُزبيد, قال

ٌرأيت زاذان يصيل قائام, كأنه خشبة َّ ً ِّ ُ ُ. 
ّأخربنا أبو القاسم الشحامي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد الرمحن السلمي, أنا  ُّ َّ ّ َّ َّ  بن إسحاق أبوَّ

ّرجاء الفزاري, نا أبو احلسن املغازيل َ َ ّ َ ّ عيل أبو حفص, نا أبو داود, نا عيلبن ثنا عمرو, )٤(َ بن صالح, عن  ّ
 :)٥(ُزبيد, قال

َرأيت زاذان يصيل قائام, كأنه جذع, قد حفر له ًِ ُ ٌ ُْ ِ َّ ِّ ُ. 
ْأنبأنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم احلافظ َ ُ َّ َّ جبلة, ثنا حممدبن َّ, حدثنا أبو حامد)٦(ّ َ َ  إسحاق, ثنا بن َ

َسوار العنرب َْ َ  : ُ صالح, عن زبيد, قالبن ّ داود, عن عيلبن ّي, نا عبد اهللاَّ
َرأيت زاذان يصيل, كأنه جذع, قد حفر له ِ ُ ٌ ُْ ِ َّ ِّ ُ. 

َّ جبلة, نا حممدبن ونا أبو حامد: )٧(قال َ َ َخلف, نا  )٨(]أيب[ بن  أمحدبن َّ إسحاق, ثنا حممدبن َ َ
                                                 

)١(  واملصنف البن أيب شيبة ٦/١٧٩َّالطبقات الكرب ,َ ْ َ َّ  .٩/٢٦٥, وهتذيب الكامل ٦/٢٢٧ُ
َّكذا الراجح بالنقل عن  )٢( ًر هلذا السند, متبوعا بـذك) س, م, د م(ويف ). د(َّ َّ الخ, ... ُسمعت من عبد اهللا : ٌ

ًثم تكرار للسند عينه, متبوعا بـ َّ ٌ َّوهو تكرار ناشئ عن انتقال النظر عند  النساخ... ُلقد سألت : َّ ٌ ٌُّ َّ. 
َّاملصنف البن أيب شيبة  )٣( َ ُ٢/٢٣٧. 
ّنا أبو احلسن العزايب : ُل بعدويف األصو. ّحتريف الفزاري. الرباري): س, م, د(ويف ). د م( )٤(

َّحتريف, صوابه ما أثبت بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  َ بن  بن حييى  بنان ; وفيه٣٦٢ − ١/٣٦١ُ
 .ّزياد أبو احلسن املغازيل

 .٤/٢٨١ُّسري أعالم النبالء  )٥(
 .٤/١٩٩احللية  )٦(
َأبو نعيم يف احللية : أي )٧( َّ, والثقات البن حبان ٦/١٧٩رب َّالطبقات الك: وانظر كذلك. ٤/١٩٩ُ ِ ِّ

 .٣/٢٣٧ِّ, والكامل يف ضعفاء الرجال ٤/٢٦٦
ِّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن الثقات, والكامل )٨( َّ . ٣/٤٩٦َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف. َّّ

 .حتريف. بن خلف َّبن حممد َّحممد: ويف األصول, واحللية

 ]َّوسؤاله إياه[
 
 
 
 

 ]صالته[

 ]ب/٣٦٧[



٣٥٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ منصور السلويل, نا حممد بن إسحاق ّ َ جحادة, قالبن َّمد طلحة, عن حم]بن[َُّ َ ُ : 
َكان زاذان يبيع الكرابيس َُ َ َّ, فكان إذا جاءه الرجل, أراه رش الطرفني, وسامه )١(ُ َّ ُ ُ َّ

ًسومة واحدة ً. 
ّاألشج, نا عبد اهللا )٢( اجلارود, نا أبو سعيدبن ّ عيلبن َّ حممد, نا أمحدبن َّوحدثنا عبد اهللا: قال َ  بن َ

ْ أيب كثري, قالبن إدريس, عن أبيه, عن عبد اهللا ِ َ : 
ُكان زاذان خيرج يوم العيد, يتخلل الطرق َُّ ُُ َّ َّ ويكرب, ويذكر اهللا, حت,)٣(ُ ُ ُ ِّ َ َّاملصىلَأيت يى ُ َ ُ. 

ّ سليامن اهلروي, نا حييىبن  أمحدبن َّ جعفر, نا حممدبن َّ حممدبن َّوحدثنا عبد اهللا: قال َ ّ الرسي, بن َ َّ
َنا أبو حممد الرضير, نا ابن نم َُّ  :)٤(ْري, قالَّ
َإين جائع, فسقط عليه من الروزنة: ًقال زاذان يوما َ ِّْ َّرغيف مثل الرحا )٥(ٌَّ ُ ٌ. 
ْ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم َ ُّ النقور, أنابن َّ  بن ّ عيل, أنا عبد اهللابن عيسى )٦(َّ

   أيب حفصة, عن زاذان أيب عمر,بن  مرسوق, نا ساملبن  سعيدبن ُ عمرو, نا مباركبن َّحممد, نا داود
َّأنه كان يبيع الثياب, فكان إذا نرش الثوب, ناول رش الطرفني َّ َِّّ َّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكر]بن[أخربنا أبو القاسم  َ ّ الطربيَّ  الفضل, أنا عبد بن , أنا أبو احلسنيَّ
ّ, نا أبو بكر احلميدي, نا سفيان,)٧( نا يعقوب,بن جعفر, اهللا ْ َ َسمعت عطاء:  قالُ َ  : َّ السائب قالبن ُ

َّكان زاذان إذا نرش الثوب, ناول املشرتي أحد الشقني َّ ُِّ ُ ً, فساوم سومة واحدة)٨(َ ً ْ َ. 

                                                 
َّالثياب القطنية: أي )١( ْ ُ ِّ. 
. أبو إسامعيل): د م(ويف . ٢٤٨/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. ٤/١٩٩, واحللية )د, س, م( )٢(

 .حتريف
َّفيخلل الطريق): س, م(ويف . احللية )٣( ُ ِّ َ ُفيخلل الطرق): د, د م(ويف . ُ ُّ ُ ِّ َ  .تصحيف. ُ
َّكذا الصواب بالنقل عن احللية  )٤( ْبو نمري, قالنا أ: ويف األصول. ; وفيها اخلرب٤/١٩٩َّ َ قال الوليد : ُ

َّوأبو حتريف ابن; فابن نمري هو حممد. زاذان ْ َ َّبن نمري اهلمداين الكويف أبو عبد الرمحن,  بن عبد اهللا ُ ّ ْ ْ َّ َ ُ
َّالثقة احلافظ الفاضل, املتوىف سنة  ُ  ).٦١٩ − ٣/٦١٨َّهتذيب التهذيب . (ه٢٣٤ِّ

َّوهي الكوة). د, د م( )٥(  .تصحيف. نةّالزور): س, م(ويف . ُ
 .حتريف. ابن: يف األصول )٦(
 .٢/٥٧٨َّاملعرفة والتاريخ  )٧(
 .حتريف. َّالسابقني): د(ويف ). س, م, د م( )٨(

 ]َبيعه للكرابيس[
 
 
 

َخروجه يوم العيد [
ًمكربا ذاكرا ً ِّ َُ[ 

 
 

 ]ومن أخباره[



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٥٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّوأحسب عطاء قد ذكره عن ميرسة وسامل الرباد, أو أحدمها: قال سفيان َ َ ًَ ْ ُ. 
َ مسعدة, أنا محزةبن ًأخربنا أبو القاسم أيضا, أنا أبو القاسم َ ْ ّ عديبن  يوسف, أنا أبو أمحدبن َ َ)١( ,

ّ عيل املطرييبن نا أمحد ْ ِ َ ّ الدورقي, نا حييىبن , نا عبد اهللا)٢(ّ َ ْ أخت سفيان,  بن َّ حممدبن َّ معني, نا عامربن َّ
َعن عامرة   : أيب حفصة, قالبن ُ

 .َّبأردأ الطرفنيَّكان زاذان إذا نرش الثوب, بدأ 
َّأبو القاسم الشحا )٣(وأخربنا ّمي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو سعدَّ ّاملاليني, أنا أبو أمحد )٤(ّ ْ  بن ِ

 طلحة, عن بن َّمد منصور, نا حمبن  أيب خلف, نا إسحاقبن َّ موسى, نا حممدبن ّعدي, نا عمران
 : ادة, قالُ جحبن َّحممد

َّكان زاذان يبيع الكرابيس, وكان إذا جاءه الرجل, أراه رش الطرفني, َُّ ُ َ ُُ َّ  وسامه َ
ًسومة واحدة ً َ َْ. 

ّ السمرقندي, أنا إسامعيل, أخربنا محزة, نا أبو أمحدبن أخربنا أبو القاسم َ  بن  احلسنبن َّ, نا حممد)٥(َّ
ّ عمر اخلطايب, قالبن  زياد بحلب, نا عبد اهللابن َّحممد ْ النرض, بن , وخالد)٦( بشريبن  سعيدبن ّونا عيل: ََّ َّ
 : ُ خالد, أنا شعبة, قالبن َّا أميةّ عيل, نبن أنا عمرو: قاال

 .َكان كثري الكالم:  قال?زاذان )٧(ْمالك مل حتمل عن: ُقلت للحكم
ُ حممد املقرئ, أنا أبو بن  طلحةبن ّ, أنا عيل)٨( سهل, نا أبو بكر اخلطيببن َّأخربنا أبو حممد طاهر َّ

                                                 
 .٣/٢٣٧ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )١(
ّالطربي): د م(ويف . ّاملطري): س, م, د(ويف . الكامل )٢( ) س, م(ويف . ّوكالمها حتريف املطريي. َّ

ّالدوزيب): د(ويف . ّيَّالدودم: ُبعد  .حتريف. َّ
 .وهي زيادة ال معنى هلا. ونا أبو أمحد: قال: يف األصول قبل وأخربنا )٣(
َّكذا الصواب; فأبو سعد املاليني ممن رو عن أيب أمحد )٤( ّ ّبن عدي, ورو عنه أبو بكر البيهقي َّ ّ .

 .٣/٢٣٧رب بعد يف الكامل وانظر اخل. حتريف.  أبو سعيد:ويف األصول. ٣/١٥٥ُّاللباب : فانظر
ّالضعفاء الكبري للعقييل : وانظر كذلك. ٢٣٧ − ٣/٢٣٦الكامل  )٥( ْ َُ , وهتذيب الكامل ٢/٩٥ُّ

 .٢/٥٩, وميزان االعتدال ٤/٢٨١ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢٦٤
 .حتريف. برش: ويف األصول. ٤٩/٢٣٠تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. الكامل )٦(
 .حتريف. عند: ويف األصول. الكامل )٧(
ُوالصواب ما أثبت باحلمل عىل ما مر قبل. بن طاهر َّأبو حممد: يف األصول )٨( َّ َ ُ : ُوانظر اخلرب بعد يف. َّ

 .١٢٠/ِّالكفاية يف علم الرواية

َمل حيمل عنه احلكم[ َ ْ[ 



٣٥٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ إبراهيم الطرسويس, أنا بن َّالفتح حممد ُ َ َ داود الكربن َّ حممدبن َّحممدَّ َّي, نا عبد الرمحنجَ  بن  يوسفبن ّ
َّ عيل, نا أميةبن ِخراش, نا أبو حفص عمرو َ خالد, عن شعبة, قالبن ّ ْ ُ: 

َقلت للحكم َ ْ عيينَةبن ُ َ َمل[: ُ ِ مل ترو عن زاذان]ِ ْ َ ْ  .َكان كثري الكالم:  قال?َ
َأخربنا هبا عالية أبو األعز قراتكني َ َ ّد اجلوهري, أنا أبو احلسن عيلَّ, أنا أبو حمم)١( األسعدبن ًّ بن  ّ

َ شهريار, نا أبو حفص عمروبن  احلسنيبن َّ أمحد, أنا حممدبن َّحممد َْ َّ عيل, حدثني أميةبن َ َّ خالد,  بن ّ
َحدثني شعبة, قال ْ ُ َّ : 

 .َكان كثري الكالم:  قال?ْمالك مل حتمل عن زاذان: ُقلت للحكم
 بن  سليامن, واحلسنيبن  أمحدبن ّ, نا عيل)٢(نا أبو القاسم, أنا أبو أمحدأخربنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أ

َّالضحاك, قاال ْ أيب مريم, نا نعيمبن  سعدبن ثنا أمحد: َّ َ  : ُ إدريس, عن شعبة, قالبن َّ محاد, نا عبد اهللابن ُ
َسألت سلمة ََ ْ كهيل عن زاذان, فقالبن ُ َ يَأكثر ع: ُ ّىل نفسه, وأبو البخرتَ َْ)٣( 

َّب إيل منهأح ُّ. 
ْ خريون, أنا عبد امللكبن  احلسنبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أمحد َّ حممد, أنا أبو بن َ

َّ الصواف, أنا حممدبن ّعيل َّ َ أيب شيبة, نا أيب, نا عبد اهللابن  عثامنبن َّ ْ  .  إدريسبن َ
ّاألكفاين,   إبراهيمبن , نا يعقوب)٤(محدوأخربنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو القاسم, أنا أبو أ

ْنا أبو كريب, نا ابن إدريس َ ُ . 
ْ برشان, أنا أبو عمروبن َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن ًوأنا أبو القاسم أيضا, أنا أبو الفضل  بن ِ

َّالسامك, نا حنبل  . بلغني عن ابن إدريس: َّ إسحاق, حدثني أبو الفضل عبد اهللا, قالبن َّ
َّ عيل, أنا حممدبن َّدار, أنا حممدْنُب بن ّبو الربكات األنامطي, أنا ثابتوأخربنا أ  أمحد, أنا بن ّ

َّ مفضلبن األحوص َ ُأخربت عن ابن إدريس:  حنبل, قالبن َّ غسان, نا أيب, نا أمحدبن ُ ُ. 
ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن  أمحد, أنا أبو بكربن وأخربنا أبو القاسم إسامعيل َ , أنا )٥( الفضلبن َّ

َ أيب شيبة, بن , نا عثامن)٦( جعفر, نا يعقوببن عبد اهللا ْ َن شعبة, قال إدريس, عبن نا عبد اهللاَ ْ ُ: 
                                                 

َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .حتريف. األسد: ُبعد) س, م, د(ويف . ّاألغر): م(ويف . األعر): س(ويف . َّ
 .١/٦١٩َّ, وهتذيب التهذيب ٤/٢٨١ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٣/٢٣٧كامل ال )٢(
 .تصحيف. ّالبحري): س, م, د م(ويف . ّالبحرتي): د(ويف . مصادر اخلرب )٣(
َّسند مضطرب, وما أثبت كان بالنقل عن ) د(ويف . ٣/٢٣٧الكامل  )٤( َ  ).س, م, د م(ُ
َّكذا الصواب, وقد مر )٥(  .حتريف. َّبن املفضل أبو احلسن: صولويف األ. َّ
ّالكنى واألسامء للدواليب : وانظر كذلك. ٢/٧٩٥َّاملعرفة والتاريخ  )٦( َّ ُ٢/٥٧. 

َّاهتم بأنه أكثر عىل [ َ ِ ُّ ُ
 ]نفسه

]أ/٣٦٨[



 زادان الكندي الكويف البزاز

 

٣٥٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َسألت احلكم  َ َّ زاد املفضل−ُ َ ْابن عيينَة : ُ َ ُألت وس. َأكثر: عن زاذان, فقال −ُ
َسلمة ْ كهيل, فقالبن ََ َ ي : ُ ّأبو البخرتَ َّاد املفضل ز−َْ َ ّالطائي, وق: ُ وقال . ُ أعجب:−اال َّ

َيب شيبةأابن  ْ َّأحب إيل منه: َ ُّ. 
َّ الطيوري, أنا أبو حممد بن )١(َّ حممد بقراءيت عليه, عن أيب احلسنيبن أخربنا أبو الفتح نرص اهللا ّ ُ ُّ

َ حيويهبن  أبو عمرّاجلوهري, أنا ُّ َّ قراءة, أنا حممدَ ْ اجلنيد, قالبن  جعفر, ثنا إبراهيمبن  القاسمبن ً َ ُ)٢(: 
ُسمعت أبا طالب يسأل حييى وسألته . ٌثقة:  معني عن زاذان أيب عمر, فقالبن ُ

ْعن محيد َ ُال يسأل عن مثل هؤالء. ثقة:  هالل, فقالبن ُ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو القاسمبن أخربنا أبو القاسم َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ  بن  يوسف, أنا أبو أمحدبن َ

 :)٣(ّعدي, قال
 عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا ُوزاذان قد روابن مسعود, : , منهم

َوتاب زاذان عىل يديه, ورو عن أيب هريرة, وعبد اهللا َْ ُ . ّ عمر, وسلامن الفاريسبن ُ
ٌوأحاديثه ال بأس هبا, إذا رو عنه ثقة َُ ُوكان يبيع الكرابيس بالكوفة, وإنام رماه من . ُ َُّ َ

ُّئا; ألجل الط أذكر من حديثه شيُرماه بكثرة كالمه, ومل  .ولً
بن   إبراهيم, نا أمحدبن َّ حممد, أنا هبة اهللابن  أمحدبن َّ نارص, عن حممدبن ُقرأت عىل أيب الفضل

 هشام, عن أبيه, عن بن  إبراهيمبن َّ, أخربين حممد)٤(َّ محادبن  أمحدبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّحممد
 : عمر, قالبن َّحممد

ىل لكندة, أدرك عمر, وكان من أصحاب عبد اهللا, ّيس, مورزاذان أبو عمر الفا
 .ّوكان من شيعة عيل, هلك يف سلطان عبد امللك

ْ خريون, أنا أبو القاسمبن ُّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أبنا أبو الفضل ّ برشان, أنا أبو عيلبن َ ْ  بن ِ
َّالصواف, نا حممد َّ َ أيب شيبة, نا هاشمبن  عثامنبن َّ ْ  : ّ عدي, قالبن ا اهليثمَّ حممد, نبن َ

ُومات زاذان أبو عمر موىل كندة بعد اجلامجم َ . 
                                                 

 .حتريف. احلسن: يف األصول )١(
 .٢٦٥ − ٩/٢٦٤هتذيب الكامل  )٢(
 .٣/٢٣٧الكامل  )٣(
ُالدواليب, وليس اخلرب يف كتابه الكنى )٤( ّ  .غلط ظاهر. َّبن محاد َّمدبن حم أمحد): د, د م(ويف . َّ

 
 
 
 
 
 

 ]ثقته[
 
 
 
 

ٌعود عىل خربه يف [
 ]ّيالكامل البن عد

 
 
 
 
 
 

َّخربه عند حممد بن [
 ]عمر

 ]وفاته[



٣٥٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ حيويه, أنا أمحدبن ّ عيل, أنا أبو عمربن َّ البنا, عن احلسن]بن[ُقرأت عىل أيب غالب  ُّ  معروف, بن َ
 :)١( سعد, قالبن َّ الفهم, نا حممدبن نا احلسني

َّوتويف زاذان بالكوفة أيام احلجاج ََّ ِّ َسف بعد اجلامجم يوبن ُ َ. 
ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن السريايف, أنا أمحد ِّ ْ عمران, نا بن  إسحاق, نا أمحدبن ّ ِ

 :)٢(َّ خياط, قالبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى
 . مات أبو وائل, وزاذان−َيعني سنة اثنتني وثامنني  −وفيها 

 (*)َّ عفانبن زاذان موىل عثامن
ّالرازي عن مشيخته من أهل  )٣(ٌطيعة بدمشق, ذكر ذلك أبو احلسنيكانت له ق َّ

َّوال أعرف زاذان هذا إال من هذا الوجه. دمشق ُ)٤( . 

*   *   * 

                                                 
)١(  ٦/١٧٩َّالطبقات الكرب. 
 ).َّزكار. تح د (٢٨٨/تاريخ خليفة )٢(

 .٢/١٥٥تكملة املخترص  (*)
 .حتريف. أبو احلسن: يف األصول )٣(
ُالوجه ما نصه: بعد قوله) د م(ورد يف  )٤( َآخر اجلزء السابع عرش بعد املئتني, وهو آخر اجلزء : ُّ َ َ َّ

َّستني بعد املئة من التجزئة األوىلاخلامس وال ِّ ِّ. 

]خربه[



 زامل بن عتيك اجلذامي

 

٣٥٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ِذكر من امسه زامل
ْ عتيكبن ِزامل ِ ّاجلذامي )١(َ َ ُ(*) 

ٌممن شهد صفني, وخرج من دمشق مع معاوية, وقتل يومئذ, فارس شاعر ٌ ٍ ِ ُ ِّ ِ َّ. 
َّو عبد اهللا البلخي, أنا أبو غالب حممدأخربنا أب ّ ْ ّ أمحد الباقالين, أنا أبو عيلبن  احلسنبن َ ّ َّ  بن ِ

ّ نيخاب الطيبي, نا إبراهيمبن  إسحاقبن , أنا أبو احلسن أمحد)٢(شاذان ْ ِّْ َ ّ احلسني الكسائي, نا حييى بن ِ
ّابن سليامن اجلعفي, نا نرص ِ شمربن , نا عمرو)٣(ُ مزاحمبن ُْ ُّقال جابر اجلعفي: ال, ق)٤(َ ُْ: 

ُ زامل− )٥(ْ يعني إىل األشرتَ−خرج إليه  َّ عتيك اجلذامي, فشد عليه, وهو بن ِ ّ َُ ْ ِ َ
 ]َّمن مشطور الرجز[ :يقول

ِيا صاحب السيف اخلضيب املرضب َِ ْ ُ ْ َ ْ َِ ِ َّ 
ِاجلوشــنَوصــاحب َ ْ ــذهبَذاك)٦(َ ِامل َ ْ ُ 

ــل ــكه ــالمِطعــنيفَل ِحمــربٍغ َ ْ ِ 
ـــ ـــل رحم ًحيم ْ ُ ـــبُ ـــستقيم الثعل ِا م َ ْ َّ َ ُ 

ُوشد عليه األشرت, فطعنه عىل اجلوشن, فرصعه, وشد األشرت بسيفه, : قال َ َُّ ََّ ْ
َفكسف َ ُقوائم الفرس, ثم رضبه بالسيف, فقتله, وهو يقول )٧(َ َ َّ َّ  ]َّمن مشطور الرجز[ :َ

                                                 
 .حتريف. عبيد): س, م(ويف . , وكذا مصادر ترمجته)د, د م( )١(

ِّوقعة صفني (*) ّ, واملناقب للخوارزمي١٧٦/ِ َّ, وبغية الطلب ٢١٧/ُ ُ٣٧٣١ − ٨/٣٧٣٠. 
 .تصحيف. سادان): د(ويف . ساذان): س, م(ويف . َّوقد مر). د م( )٢(
ِّوقعة صفني )٣( َّ, وبغية الطلب ٢١٧/املناقب: وانظر كذلك. ١٧٦/ِ ُ٣٧٣١ − ٨/٣٧٣٠. 
ِّكذا الصواب كام يف وقعة صفني )٤( ِ  .برش: ويف األصول. ٤/٣٦٦لسان امليزان : وانظر ترمجته يف. َّ
ِّكذا الصواب بالنقل عن وقعة صفني, واملناقب )٥( ِ َّ ُاألرس, وسيذكر فيها بعد باسم : ويف األصول. َّ ُ َ ُ

 . وكالمها تصحيف.األسري
ْواخلضيب. تصحيف. احلوسن... احلصيب املرصب ): س, م, د(يف  )٦( ُصفة مشبهة, أريد هبا اسم : َِ َّ ُ

َواجلوشن. املفعول خمضوب ْ ْالدرع: َ ِّ. 
َّحتريف, صوابه ما أثبتنا بالنقل عن تكملة املخترص . وسف): م(ويف . فسف): س, د, د م(يف  )٧(

َوكسف. ٢/١٥٦ َ  .َقطع: َ

ًكان فارسا شاعرا[ ً[ 
 
 
 

خربه يف وقعة [
ِّصفني ِ[ 



٣٦٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ـــتيل أو ـــن ق ـــد م َال ب ِ ْ ََّ ـــاُ ـــن قتلك ِم ْ َ 
ًقتلـــت مـــنهم مخـــسة مـــن قبلكـــا ْ ُ ْ 

ُّكل ًهــــم كــــانوا محــــاةُ َ ُ ُ  مثلكــــاُ

ْ عفريبن ِزامل َ ُ  
ْابن عقيل : ُ ويقال− َ ّ الطائي−ُ َّ(*)  

َّشاعر جاهيل, أغري عليه, فهرب من بالد قومه إىل الشام, واتصل باحلارث  َّ َ ٌّْ ٌِ ُ
ُاألكرب الغساين, وقال فيه شعرا, يذكره, وهو ُُ ً َِّّ  ]من اخلفيف[ :)١(ّ

ـــردد ـــارث امل ـــغ احل َأبل َّ َ ُ َ ـــَامليفِ َّد ويف املكرمــات جــدا فجــداـــ ـْج َ َ ِ ُِ ْ َ)٢( 
ــر واألر ــي العق ــاب واطئ ــن أرب ْواب ِ ْ َ َِ ِحـــب واملـــ ِ ْغـــورا ونجـــداَالكني َ َْ ً َ)٣( 

َأننــــــي نــــــاظر إليــــــك ٌ ـــدا ودوينَّ ـــا وبع ـــاورن قرب ـــات ع ْعاني ُ ً َ َْ ُْ َ ٌ ِ)٤( 
ٌآزل ـــــريم )٥(ِ ـــــو ك ـــــازل بمث ٍن َ ْ َ ٌ ــ ِ ــراح ومغ ــن م ــال م ــاعم الب ْن َ َ ٍَ ِ َِد 

ـــر ـــذب امل ـــان جتت ـــري أن األوط ْغ َ ُ ِ َ َّ ـــدا َ ـــاش ك ـــو وإن ع ـــا اهل َّء إليه َ َ ْ َ 
ـــشام ـــأتى بال ِيت َّ ـــدوي]يل[َّ ِّ يف غ ُ َّحــــرسات يقــــددن قلبــــي قــــدا )٦(ُ َُ َ َْ َْ َ ٌَ 

                                                 
 .١٥٧ − ٢/١٥٦, وتكملة املخترص ٥/٣٤٩هتذيب بدران  )(*

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٣/٣١٣شأم : معجم البلدان )١( ٌَّ َ. 
 .تصحيف. َّحدا فحدا: يف األصول )٢(
ْواطئي العقر األرحب: يف األصول )٣( َوهي رواية ال ختل بوزن البيت, وإنام توقع التشعيث . َ َّ ُ َُّ ِ ُِّ ) مفعولن(ٌ

ُيف العروض غري املرصعة, وهذا ال جيوز يف اخلفيف, فاضطررنا إىل زيادة الواو َّ َ ُ ُوالعقر. َ ْ وسط : َ
ِّالدار, واإلشارة هنا إىل ديار العدو ُ ْوالغور. َّ  .ما ارتفع منها: َّوالنجد. َّما اطمأن من األرض: َ

ُاألسريات, واملراد هنا: العانيات )٤( َّتقيدن به عىل سبيل االستعارة الترصحييةَّبناته أو نسوته اللوايت  ُ ََّّ ْ ََ َ .
ًعاورن قربا وبعدا: وقوله ُ ً ْ ُْ ِكناية عن ترددهن يف أمرهن, وختبطهن فيه من بعده: َ ِ ِْ َ َّ ُّ َّ َّ ُّ ٌ. 

ْالواقع يف الضيق واجلدب: ِاآلزل )٥( َ ْ ِّ. 
َويأيت بالشام مغتد: يف األصول )٦( َ ْ ُ ُّوهي رواية ختل بوزن البيت,. َّ ِ ُ َّ والصواب ما أثبتنا, وزدنا; ٌ

 .الستقامة الوزن واملعنى

]خربه[



ّزامل بن عمرو السكسكي َ َِّ ْ 

 

٣٦١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 

ًلـــيس يـــستعذب الغريـــب مقامـــا ََ ُ ُ ــال  َِ ــه وإن ن ــو أرض َيف س ْ ِ ــدا ِ َّج َ)١( 
ْ دريد, عن البن ذكر ذلك أبو بكر َسكنَُ َّ عباد, عن بن َّ سعيد, عن حممدبن َّ َ

 .ّالكلبي يف خرب

ّالسكسكي )٢( عمروبن ِزامل َ َّْ 
ّاحلرباين احلمريي احلميص ُّ َْ ْ ِّ ُ(*) 

َأمري دمشق ومحص من قبل مروان ِ  .َّ حممدبن ُ
ّ وعن عريب احلرباين, وشهاب−ُ وله صحبة −ِّرو عن أبيه, عن جده  ْ ُ ْ ِ  بن َ

ّعبد اهللا اخلوالين ْ َ. 
ّ أيب هالل, والزبيدي, وعمربن رو عنه سعيد ْ َ َ صهبانبن َّ حممدبن ُّ ْ ُ)٣(. 

ْ عبيد, نا هارونبن َّ حممدبن ذكر أبو إسحاق إبراهيم َ َّ بكري, حدثني ليث, بن  إسحاق, نا حييىبن ُ ْ َ ُ
ً عمرو السكسكي أن خمرببن  أيب هالل, عن زاملبن عن خالد, عن سعيد ّ َ َِّ ُ َّ ْلدرداء, قالا أخربه عن أيب اْ َّ: 

َّ يوما, حتى وقف عىل أصحاب اللحم, فقالُأقبلت مع رسول اهللا  َّ ال : ً
َّختلطوا ميتا بمذبوح, والنَّاس قرب عهد بجاهلية ُ ْْ َُ ًُ َّسبعا احفظوهن منِّي. ِ ال : ًُ

ُحتتكروا, وال تناجشوا ْ, وال تلقوا الركبان, وال يبع حارض لباد, وال يبع رج)٤(َ َ ْ َِ ٍِ ٌ ْ ُّ َّ َ ٌل عىل َ
                                                 

 .تصحيف يستعذب, ونال. بال): س, م(ويف . يستعدن): د, د م(يف  )١(
ُكذا الصواب بالنقل عن مصادر ترمجته اآلتية بعد )٢( َّ . عمر: ٥/٣٤٩ويف األصول, وهتذيب بدران . َّ

 .حتريف
َّ, والثقات البن حبان ٣/٦١٧َّ, واجلرح والتعديل ٣/٤٤٣َّ, والتاريخ الكبري ٢٤٤/تاريخ خليفة (*) ِ ِّ

َّ, وبغية الطلب ٦/٣٤٥ , والوايف بالوفيات ٨/٣٧٣, وخمترص ابن منظور ٣٧٣٢ − ٨/٣٧٣١ُ
 .٥/٣٤٩, وهتذيب بدران ١٤/١٦٤

 .تصحيف. صهتان): د(ويف . ٣٥٢/َّتقريب التهذيب: وانظر). س, م, د م( )٣(
ْالنجش يف البيع )٤( ُمدح البائع السلعة; لينفقها ويروجها, أو يزيد يف ثمنها, وهو ال يريد هو أن ي: َّ ِّ ُ ُ ََ َِّ ِ ْ

َرشاءها; ليقع غريه فيها  ).٥/٢١ِّالنهاية . (َ

 ]ب/٣٦٨[
 
 
 
 
 
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 

ال ختلطوا : حديث[
ًميتا بمذبوح ْ َ[ 



٣٦٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُبيع أخيه حتى يذر, وال خيطب عىل خطبة أخيه, وال تسأل املرأة طالق أختها,  َ ُ َُ َِّ ُ ْ ََ
َلتكفئ إناءها ِ ْ َ, ولتنْكح, فإن هلا ما كتب اهللاُ هلا)١(ُ ََّ َ ُ ِ. 

ّ محزة السلمي, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم َّ حممد, أنا أبو بن َّ أمحد, أنا متامبن َُّ
 سهل بن ّ عيلبن  يزيد قايض حلب بدمشق, نا أبو عبد اهللا أمحدبن َّ حممدبن  إسحاقبن عفر أمحدج

ّاملروزي بحلب, نا عيل ّ َ ْ ْ اجلعد, نا عمروبن َ َ شمر, عن جابر, عن الشعبي, عن صعصعةبن َ َ ْ َ ّْ َّ ْ صوحان, بن َِ ُ
َ عمرو اجلذامي حيدث عن ذي الكالع, قالبن ُسمعت زامل: قال ُ ََ ِّ ُ ّ ُ اخلطاب يقولبن ُسمعت عمر: ُ َّ :

 : يقولُسمعت رسول اهللا 
ُإنام يبعث َ ْ ُ  . َّاملسلمون عىل النِّيات )٢(َّ
ُاملقتتلون: ُاملحفوظ ِ َ ْ ُ. 

ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللا]بن[َّ البنا, أبنا أبو احلسني بن أخربنا أبو غالب ُ َّ عتاب, أنا أبو احلسن بن َ َ
 ًإجازة, 
َّ أمحد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا عبد الوهاب بن  أمحد, أنا احلسنبن سم نرص وأخربنا أبو القا]ح[ ّ ََّ
َ جوصا, قالبن , أنا أبو احلسن)٣(ّالكاليب ْ ْ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن: َ َ ُ : 

َّيف الطبقة الرابعة زامل ُ عمرو, من اليمن, محيص, وواله مروانبن َّ َّ  َّ حممدبن ّ
 .عني ابن يزيددمشق بعد قتل الوليد; ي
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضلبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ بن  ُ احلسن, واملباركبن  نارص, أنا أمحدبن ّ

َّعبد اجلبار, وحممد ّاألصبهاين, قاال  )٤(وأبو احلسني:  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ واللفظ له −ّ عيل بن َّ
َّ عبدان, نا حممدبن أنا أمحد: − ْ  :)٥( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

                                                 
ْوهذا متثيل إلمالة الرضة حق صاحبتها من زوجها إىل نفسها, إذا سألت طالقها. كذا )١( َّ َّ َّ  ).٤/١٨٢ِّالنهاية . (ٌ
ِّالكامل يف ضعفاء الرجال : ديث يفِوانظر احل). س, م, د م( )٢( , وميزان االعتدال ٥/١٣٠ُ

 .حتريف. ُسمعت): د(ويف . ١/٣٩٩َّ, واجلامع الصغري ٤/٣٦٧, ولسان امليزان ٣/٢٧٤
ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣(  ٢٥٣ و٩٩ و٣٨ و٣١/٣٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّنويس, أنا عبد اهللاَأبو احلسني اآلب: ... ويف األصول....  وأخربنا أبو ) ... س, م(بن غياث  ُ
ّأنا عبد الوهاب الكالعي... القاسم   .حتريف وسقط. َّ

 .حتريف. أبو احلسن: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(
 .٣/٤٤٣َّالتاريخ الكبري  )٥(

 
 
 
 
 
 
 
 

ُإنام يبعث: حديث[ ُ َّ[ 
 
 
 
 
 
 

 ]طبقته[



ّزامل بن عمرو السكسكي َ َِّ ْ 

 

٣٦٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ عمرو السكسكي, يعد يف الشامينيبن ِزامل َ َُّ ُّ ّ َ ّعن عريب احلرباين. َّْ ْ ُ ْ ِ رو عنه . َ
ّ أيب هالل, والزبيديبن سعيد ْ َ ُّ. 

 .)١(ُوتابعه ابن أيب حاتم
 

*   *    * 

                                                 
 .٣/٦١٧َّاجلرح والتعديل  )١(

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري



٣٦٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ]ذكر من امسه زائدة[

َ قدامةبن زائدة ّ مسعود الثقفيبن ُ َ َّ(*) 
ُابن عم املختار ْ أيب عبيدبن ِّ َ   مسعودبن ُ

 . معاويةبن ٌّكويف, سمع ابن عمر, ووفد عىل يزيد
َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ َّ أمحد, أنا عبد الوهاب بن )١( احلسني, عن عبد العزيزبن  احلسنبن ُ

ْ زبر, أنا عبد اهللابن ّامليداين, أنا أبو سليامن ّ جرير الطربي, قالبن دَّ جعفر, أنا حممبن  أمحدبن َ ِّحدث : َّ ُ
َقال أبو خمنف: َّ حممد, قالبن عن هشام ْ ْ, قال النرض)٢(ِ  :  صالحبن َّ

ُكانت الشيعة تشتم املختار, وتعتبه; ملا كان منه يف أمر احلسن ُ ِ ُِ ُ ُ َبن عيل يوم طعن  ِّ ِ ُ َ ّ
ِبمظلم ساباط ْ َّ, فحمل إىل أبيض املدائن, حتى إذا كان زمن احلسني)٣(ُ ِ , وبعث ُ
ِاحلسني مسلم ْ ُبن عقيل إىل الكوفة, نزل دار املختار, وهي اليوم دار سامل ُ َ ُ ْ ِ بن  َ

َّاملسيب, فبايعه املختار َ ُبن أيب عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة, وناصحه, ودعا إليه  ُ
َمن أطاعه, حتى خرج ابن عقيل يوم خرج  ْ ُِ َ ُ واملختار يف قرية−َّ ُ فجاءه خرب −له  )٤(ُ َ

ٍبن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة, ومل يكن خروجه يوم خرج عىل ميعاد من ا َِ ُ ُ َّْ ُّ َ
َبن عروة املرادي قد رضب وحبس, فأقبل  َّإن هانئ: َّأصحابه, إنام خرج حني قيل له ُ َ َّ َِ ِ ُ ُُ ْ

ُاملختار يف مواليه, حتى انتهى إىل باب الفيل بعد املغرب, وقد عقد عبيد اهللا َّ ُ د  زيابن ُ

                                                 
, ٣٥١ − ٥/٣٤٩وهتذيب بدران , ٣٧٣٨ − ٨/٣٧٣٣َّ, وبغية الطلب ١٧٢/تاريخ خليفة (*)

 .٣/٤٠, واألعالم ١٦٠ − ٢/١٥٧وتكملة املخترص 
َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .حتريف. َّعبد الرمحن: ويف األصول. َّ
ّكذا الصواب, وهو أبو خمنف الغامدي )٢( ََّ ْ وزد . ٢٧١ − ٢٦٨/مقتل احلسني: وانظر اخلرب يف كتابه. ِ

ّتاريخ الطربي : عليه  .تصحيف. خميف): د(ويف . أبو حميف): س, م(ويف . ٤٤٢ − ٤/٤٤١َّ
ِمظلم ساباط )٣( ْ َموضع قرب املدائن: ُ ْ  ).٥/١٥٢مظلم ساباط : معجم البلدان. (ُ
َّكذا الصواب بالنقل عن املقتل, والتاريخ )٤( َّ َّثم خرج, واملختار يف قبة له: ويف األصول. َّ ُ . حتريف. َّ

ُوهذه القرية تدعى لقفا, وهي يف خ َ ْ َ ٍطرنية ناحية من نواحي بابلُ َِ ََ  ).٢/٣٧٨معجم البلدان  . (ْ

خربه مع املختار [
ُالثقفي,وعبيد  ّ َ َّ

 ]بن زياد اهللا

]ومن أخباره[



  قدامة بن مسعود الثقفيزائدة بن

 

٣٦٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ حريثبن لعمرو َّراية عىل مجيع النَّاس, وأمره أن يعقد هلم يف املسجد, فلام جاء  )١(َُ َ ِ ً
َّاملختار, فوقف عىل باب الفيل, مر به هانئ ُّ أيب حية الوادعي, فقال للمختاربن ُ َّ :

َوقوفك ها هنا )٢(ما َ ال أنت مع النَّاس, وال أنت يف رحلك?ُ ِ ْ َ َ أصبح رأيي :  فقال!َ
َمرجت ْ َا لعظم خطيئتكمُ َأظنُّك واهللا قاتل نفسك: , فقال له)٣(ِ  بن َّثم دخل عىل عمرو. َ

َّحريث, فأخربه بام قال للمختار وما رد ُ ْ ُُ ُعليه املختار )٤(َ ُ . 
َقال أبو خمنف[ ْ ْفأخربين النرض )٥(]:ِ ّ أيب عمري الثقفي, قالبن َّ صالح, عن عبد الرمحنبن َّ ْ ََ َّ ُ : 

ًكنت جالسا عند   ,َّيب حية عن املختار هذه املقالة أبن َّعمرو حني بلغه هانئُ
َّقم إىل ابن عمك, فأخربه أن صاحبه ال يدري أين هو: قال َُ ِّ َّ فال جيعلن عىل نفسه?ْ َ)٦( 

َ, فقمت آلتيه, ووثب إليه زائدةًسبيال ُ ْ َّيأتيك عىل أنه : بن مسعود, فقال له ُبن قدامة ُ َ
ْبن حري  فقال له عمرو?آمن ُأما من قبيل فهو آمن, وإن رقي إىل األمري عبيد اهللا : ثَُ َ َ َِّ ِْ َ

ُابن زياد يشء من أمره, أقمت له َّبمحرضه الشهادة, وشفعت له أحسن الشفاعة,  )٧(ٌ َُّ َ ْ َ
ٌإال خري −ْ إن شاء اهللا −ُال يكون مع هذا : ُبن قدامة فقال له زائدة َّ. 

ُ املختار, فأخربناه بمقالة ابن  إىل− ومعي زائدة −ُفخرجت : َّقال عبد الرمحن ُ
ًبن حريث, وناشدناه باهللا أال جيعل عىل نفسه سبيال َّأيب حية وبمقالة عمرو َ َّ ُ ْ  )٨(, فنزلَُ

َإىل ابن حريث, فسلم عليه, وجلس حتت رايته حتى أصبح ْ َُّ َ َّ ُوتذاكر النَّاس أمر . َ
َاملختار وفعله, فمشى عامرة َبن عقبة ُ ْ ْبن أيب معيط إىل ُ َ بن زياد, فذكر له,  ُ عبيد اهللاُ

                                                 
 .حتريف. حبيب: ويف األصول. ١٨٦و ١٧٤/وانظره يف تاريخ خليفة. َّكذا الصواب )١(
 .حتريف. َّمم: فقال املختار: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٢(
 .حتريف. ابكمًأصلح رأي مرجتيا لعظيم خط: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٣(
 .حتريف. وما ورد: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٤(
 .َّزيادة من املقتل, والتاريخ )٥(
 .َّفال جتعلن عىل نفسك: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٦(
 .حتريف. ُقلت له: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٧(
 .حتريف. فجلس... ال جيعل : ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٨(

 ]أ/٣٦٩[



٣٦٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُفلام ارتفع النَّهار, فتح بابه عبيد اهللا ُ ُبن زياد, وأذن للنَّاس, فدخل املختار فيمن  َّ ُ َ ِ َ
ُدخل, فدعاه عبيد اهللا ُأنت املقبل يف اجلموع:  زياد, وقال لهبن ُ ِ ْ ُ َ; لتنرص ابن )١(َ َ ُ

ْعقيل ِ َمل أفعل, ولكنِّي أقبلت, فنزلت حتت:  فقال?َ ُ ُ ُّ حريث, وبت بن  راية عمروْ ِ ْ َُ
َفرفع القضيب, : قال. صدق, أصلحك اهللاُ: ُمعه, وأصبحت, فقال له عمرو

ُواعرتض به وجه املختار, فخبط به عينه, فشرتها أوىل لك, أما واهللا لوال : , وقال)٢(َ
َشهادة عمرو لك, لرضبت عنقك َ ُ ِّانطلقوا به إىل السجن, فانطلقوا به إىل السجن, . ُ ِّ

َفحبس فيه, فلم يزل يف السجن, حتى قتل احلسني ِْ ُ َّ ِّ َ ُِ. 
َّثم إن املختار بعث إىل زائدة   عمربن  إىل عبد اهللا]َأن يسري[  فسأله,ُ قدامةبن َّ

ُبن معاوية, فيكتب له إىل عبيد اهللا َفيسأله أن يكتب له إىل يزيد بن زياد بتخلية  َ
ُسبيله, فركب زائدة إىل عبد اهللا ْوعلمت . َّقدم عليه, فبلغه رسالة املختاربن عمر, ف َ

ُصفية أخت املختار بحبس أخيها, وهي حتت عبد اهللا ُ ْبن عمر, فبكت, وجزعت,  َّ َْ ِ َ
ُأما بعد: بن معاوية بن عمر, كتب مع زائدة إىل يزيد َّفلام رأ ذلك عبد اهللا َّ: 
ُفإن عبيد اهللا ُّبن زياد حبس املختار, وهو صهري, وأنا أحب أ َّ ُْ ُن يعاىف, ِ

َويصلح ْ َفإن رأيت . َُ  فتأمره بتخليته, ,َ أن تكتب إىل ابن زياد−َّ رمحنا اهللاُ وإياك −ْ
ُوالسالم عليك. َفعلت َّ. 

َّفمىض زائدة عىل رواحله بالكتاب, حتى قدم به عىل يزيد بالشام, فلام قرأه,  ََّ ِ َ َّ
َّضحك, ثم قال َّيشفع أبا عبد الرمحن: َ ُ ُِّ ُفكتب له إىل عبيد ! ?)٣(]هو[ُوأهل ذلك ! ?َ َ

ُأما بعد: بن زياد اهللا َّ : 
ُفخل سبيل املختار َ ُبن أيب عبيد حني تنظر يف كتايب ِّ ُوالسالم عليك. ُ َّ. 

                                                 
 .حتريف. املجموع): س, د, د م(ويف ). م(املقتل, و )١(
ُوالشرت. تصحيف. عينيه, فسرتها: ويف األصول. َّاملقتل, والتاريخ )٢( ْ ُانقالب اجلفن من أعىل : َّ

ُوأسفل وانشقاقه  .ُ, أو اسرتخاء أسفلهُ
 .َّزيادة من املقتل, والتاريخ )٣(



ّزائدة بن نعمة بن نعيم القشريي ْ َ َْ ُ ُ َ ِ 

 

٣٦٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُفأقبل به زائدة, حتى دفعه إىل ابن زياد, فدعا ابن زياد باملختار, فأخرجه َّ َّ, ثم )١(ُ
َقد أجلتك ثالثا, فإن أدركتك بالكوفة : قال ُ ُْ ً ْ ُبعدها, فقد برئت منك الذمة, فخرج َّ َِّّ ْ َ ِ َ

َواهللا لقد اجرتأ عيل زائدة حني ترحل إىل أمري املؤمنني, : وقال ابن زياد. إىل رحله َّ ُ َّ
َّحتى يأتيني بالكتاب بتخلية رجل, قد كان من شأين أن أطيل حبسه, عيل به, فمر به  َّ َ ْ ِ ُ َّ

ُطلب ُ وهو ي−بن نافع أبو عثامن كاتب ابن زياد  عمرو َ َالنَّجاء:  فقال−ْ فسك, بن َ
ًاذكرها يدا يل عندك ُفخرج زائدة, فتوار يومه ذلك, ثم إنه خرج يف أناس : قال. ْ َّ َُّ

َمن قومه, حتى أتى القعقاع َْ َ شور الذهيل ومسلمبن َّ ْ ُِ َّ ْ ُّ ْ َّ عمرو الباهيل, فأخذا له من بن َ
 .ابن زياد األمان

ّو احلسن السريايف, أنا أبو عبد اهللا النهاوندي, نا أمحدّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أب َْ َّ ّ ْ ْ عمران بن ِّ ِ
ّاألشناين, نا موسى ْ ّ زكريا التسرتيبن ُ ََّ ْ ّ خياط العصفري, قالبن , نا خليفة)٢(ُّ ْ ُ َُّ : 

ٌثم خرج شبيب  َ َّ يعني ابن يزيد اخلارجي −َّ ُاحلجاج  )٣(َّ عن الكوفة, فوجه إليه−َ َّ
َمة الثقفي يف مجع كثري, فالتقوا بأسفل الفرات, فقتل زائدة; يعني سنة ُ قدابن زائدة ُ ُ َ َ َُّ ََ ِ َّ

 .ٍّست وسبعني

َ نعمةبن زائدة ْ ْ نعيمبن ِ َ ْ نجيحبن ُ َ ُ 
َأبو نعمة القشريي املعروف باملحفحف َ ّْ ُ ْ َ ُ(*) 

َّشاعر, قدم دمشق, ومدح هبا أتابك, ولقيته بالرافقة  .ً, وأنشدين شيئا من شعره)٤(ٌَ
                                                 

 .حتريف. فأخرجت: يف األصول )١(
بن  أمحد: ويف األصول. ٣١/٢٤٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

ًخاصة) د م(ويف . تصحيف. ّعمران األنسايب ّالسريايف حتريف التسرتي: َّ َ ْ ّ ُِّّ. 
َّتصحيف, صوابه ما أثبت بالنقل عن تاريخ خليفة. ابنه: يف األصول )٣( َ  .; وفيه اخلرب١٧٢/ُ

َّالتسرتي, وبغية الطلب : ; وفيه٣٤٥ − ٣/٣٤٤جم األدباء مع (*) ُ ّ َ ْ , والوايف بالوفيات ٣٧٤٣ − ٨/٣٧٣٨ُّ
َاملجفجف, وتكملة املخترص : ; ويف املصدرين األخريين١٦٩ − ١٤/١٦٨ َْ ُ١٦٣ − ٢/١٦٠. 

ُكذا الصواب, وسيأيت ذكر الرافقة بعد )٤( َّ َوالرافقة. حتريف. وبعت أو بعته بالواقعة: ويف األصول. َّ ِ َّ= : 
 

 ]مقتله[
 
 
 
 
 
 

 ]خربه[



٣٦٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّدثنا أبو عبد اهللا حممدح ِّ املحسنبن َّ َ ِّ أمحد السلمي من لفظه, وكتبه يل بخطه, قالبن )١(ُ ّ َُّ)٢(: 
َاملحفحف شاعر بدوي, كثري الشعر, نقي األلفاظ خمتارها, مستطرق ْ ُ ُ ُّ ٌْ َْ ُ ِّ ُ ٌّ َ َُ  املعاين )٣(ُ
َّقليل اللحن, حسن الفن, يمدح من العرب السادات وأهل البيوتات, و ُ ِّ َّ َله يف صدقة ُ َ َ

َابن مزيد ما شئت من القصائد النَّاصعة واملعاين الرائعة, وصل إىل دمشق, وأنشد  َّ ََ َ ْ
ًأتابك قصيدة نونية, وخلع عليه خلعة تامة, ومحله عىل فرس عتيق, ورأيته بحلب  ً ًَّ َ َ َّْ ِ ً

ً, وهو ينشده قصيدة, منها قوله يف مناقبه)٤(يف جملس امللك رضوان  ]طمن البسي[ :)٥(ُ
ٌال راحـــة لـــك يـــا زيـــد وال  ْ َ ٌســـنَةٌ َوال لنا أو نـر الـسلطان يف   ِ ْ َحلبـاُّ َ)٦( 

ــا ِاملظفــر  )٧(أب َّ َ ــتلــذي اَان رضــوُ ْأمنَ ِ ـــة   َ ـــه الربي ُب ــــامَّ ـــت َّل ـــاِ خاف َالعطب َ 
َالواهب النَّعم اخلـرض  ْ ُ َ َُ ْعظمـت التـيِ َ ُ ــرد  َ َواجل ْ ــرد ُ َوامل ْ ــة  ُ َواهلندي ــضباَّ ُالق ُ)٨( 

ــحابة  ــدم ٌس ــذهب الع َت ْ ُُ ُ ِ ــرض ْ َّامل ِ ــُ َومتطـــر الفـــضة   ابن َُّ ُ َالبيـــضاء والـــذهباِْ َّ َ 
َويوقـــد احلـــرب يف أعدائـــه  ُُ ِــا   فـــرت ــي يف قعره ــامهم ال تن ِعظ ْ َُ ْ ــاَ َحطب ََ 

                                                 
ُبلد متصل البناء بالرقة, ومها عىل ضفة الفرات, وبينهام مقدار ثالثمئة ذراع = َّ َُّ َّ َّ ْثم إن الرقة خربت . ٌ َ ِ َ َّ ََّّ َّ

ٌبعد, وغلب اسمها عىل الرافقة, وصار اسم املدينة الرقة, وهي من أعامل اجلزيرة, مدينة كبرية  ٌُ َّ َّ َّ
 ).٣/١٥َّ الرافقة :معجم البلدان. (ُكثرية اخلري

 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٦٤/٣٠٤تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
َّبغية الطلب  )٢(  .٢/١٦١, وتكملة املخترص ٣٧٣٩ − ٨/٣٧٣٨ُ
): م(ويف . تصحيف. جمتازها): د(ويف . َّحتريف, صوابه ما يف البغية والتكملة. ّبدري: يف األصول )٣(

ْمس َتطرفُ ْ َ. 
 .تصحيف. بحلت يف جملس امللك ابن صواب): د(ويف ). س, م, د م( )٤(
 .تصحيف. لناقته: ويف األصول. َّكذا الراجح )٥(
َّكذا عىل الرضورة, ولعله أراد به رفيقه يف السفر إىل املمدوح: ٌيا زيد: قوله )٦( ُ َّ أن : ُويف األصول بعد. َّ

َّحتريف, صوابه ما أثبتنا بالنق. نرَّل عن البغية, والتقدير هنا إىل أن نر ُ. 
 .تصحيف. أنا: ويف األصول. البغية )٧(
َّتصحيف, صوابه ما أثبت بالنقل عن البغية. املنعم احلرض: يف األصول )٨( َ ْواخلرض. ُ ٌّالسود, ضد: ُ ُّ .

ْواجلرد َّالذي قرص شعره, ورق: مجع أجرد, والفرس األجرد: ُ ََ ْواملرد. ُ ّو الشاب مجع أمرد, وه: ُ َّ
ْالذي طر شاربه, ومل تنبت حليته ُواهلندية القضب. َّ ُ  .ُّالسيوف القاطعة املطبوعة من حديد اهلند: َّ

 
 
 

 مدحيه مللك حلب[
 ]رضوان

 
 

 ]ب/٣٦٩[



ّزائدة بن نعمة بن نعيم القشريي ْ َ َْ ُ ُ َ ِ 

 

٣٦٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ـــرص  ـــه والنَّ ـــدهر خيدم ُفال ْ ُ ُُ ُ ـــهَّْ ُيقدم َُ ُ َواهللاُ يـــويل عـــداه الويـــل   ْ ْ َ ُ ـــاُِ َواحلرب َ 
ُيابن األوىل ملكوا  َ َ ُ َّلدنيا وعم اَ ــم   )١(]هبا[ُّ ــوه العج ــا خول ــع م َمجي ْ ُ ُ َّ ــاََ َوالعرب َ 

ــاقبهم  ــوم من ْق ٌُ ُ ـــامِ ــضوا َّل َ م ــتَ ـــسؤدد  ْبقي ـــا يف ســـامء ال ِختاهل ُ ُّ ِ ـــشهبا ُ ُال ُّ 
ـــرص ال  ـــن اهللا ن ـــم م ٌهل ـــبهمْ ُيغ ُ ُّ ــعار   )٢(ُِ ــل األش ــدحهم مج َوم َْ َّ ُ ــاُ َواخلطب َُ 

ـــك ال أبغـــي ســـواك  َإين أتيت َ ُ ـــاِّ ـــــالد  ًحي ـــــضطربااهللا  ِوال أر يف ب َم َُ ْ 
ًومـــن أتـــاك طليحـــا طالبـــا  ً ْ ِ َ ًجـــدةَ َ ـــى   ِ ـــا بغ ـــالغ مم ـــه ب َّفإن ٌ ُ ـــاَّ َاألرب َ)٣( 

ُفأعطاه, وخوله, وأجزل صلته, ومجله َّ َُ َّ)٤(. 
َأنشدين أبو نعمة زائدة ْ َ نعمةبن ِ ْ ْ نعيمبن ِ َ ّ نجيح القشريي املعروف بن ُ ْ َْ َ ُ ُ

َّباملحفحف لنفسه بالر َ َْ  ]َّمن الطويل[ :)٥(افقةُ
ُأهنــد عــىل مــا كنْــت تعهــدها هنــد ُ ٌَ َأم اســتبدلت بعــدي وغريهــا  ?ُ َّ ْ َ ِ ْ ُ ــدِ ُالبع ْ ُ 

ــك ــري ش ــىل غ ٍّب ــَ ــداَّإهن ــدلتق ْتب َ ـــا  َّ ـــدوم هل ـــواين ال ي ُألن الغ ـــدَّ ُعه ْ َ 
ُكام مل يدم عـرص ْ ُ ِّالـشباب وال الـصباَ ِ ِوال ماكـــث يف غـــري أيامـــه  َّ ِ َِّ ِ  ُالـــوردٌ

ــزم ــن اآلراء والع ــدي م ِوعن ــه  ٌصــارمِ ــو ل ــيس ينب ــضيه ل ــى أنت ُمت ُ َ ِْ ِ ــدَ  ُّح
ــاُأتيتــك  ِ الفــضل مــن آلبني ــدِ ٍمزي َ ْ َ األوىل مــا فــوق جمــدهم بنويــا َ ُجمــدُ ْ َ 

ِوقــد حكمــت كــل املالحــم ُّ ْ ُأنــهَ ُعىل اجلانب السعدي طالعك الـسعد َّ ْ ُ ِّ َّْ ََّ ِ ِ 
ــا بــأرض  ِوقلن ْ ــامعنيُ ِاجل ْ َ ْوقد أفسدت   ٍبــلوبا )٦(ِ ُفيها األعاريب والكـردَ ُْ ُ 

                                                 
 .زيادة يقتضيها الوزن من مصادر البيت )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر البيت )٢( ُال يغبهم, أي: وقوله. تصحيف. ال بغيهم: ويف األصول. َّ ُ ُّ ُِ :

 .همُال ينقطع عن
َاملتعب: َّالطليح )٣( ْ َواجلدة. ُ َّالغنى, واليسار, والسعة: ِ َ ُالبغية, واملراد: َواألرب. َ ُ. 
 .تصحيف. ومحله: ويف األصول. البغية )٤(
 ١٤/١٦٩, والوايف بالوفيات ٨/٣٧٤٠َّ, وبغية الطلب )٨ − ٦ (٢/٩٦اجلامعني : معجم البلدان )٥(

 .١٦٢ − ٢/١٦١, وتكملة املخترص )٣ − ١(
َّ كذا بلفظ املجرور املثنى −اجلامعني  )٦( ُ هو حلة−ُ َّ َبني مزيد التي بأرض بابل عىل الفرات بني بغداد  ِ ْ َ

ٌوالكوفة, وهي اآلن مدينة كبرية آهلة َ ِ  ).٢/٩٦اجلامعني : معجم البلدان. (ٌ

ومن شعره يف [
 ]املديح
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٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــــوا َأال َّفتنَح ــــن َ ــــيس ع ٍدب ْ َ ِوداره ُ َّبد فال  ِ ُامللـك َيظهـر ْأن مـن ُ ُاجلعـد ِ ْ َ)١( 
ــه ُوجيعل ــا َ ــا ًيوم ًعبوس ُ ــصبا َ ًعصب ً ْ َ ِبقتل  )٢(َ ْ َ َالعـد ُاملـرد ُلـه َيـشيب َّحتـى ِ ْ ُ 
ــم ــوا فل ُيقبل ــا َ ــت منَّ ــاللة ْوكان ُرشـد ُلـه َفلـيس ُّالـدنيا يف َّضل ومن  ًض ْ ُ 

َوأنشدين أبو نعمة لنفسه ْ  ]من اخلفيف[ :)٣(ِ
ُالربـــع َأصـــبح ْ َســـمية مـــن َّ َّ َ َغـــري  خـــايل ُ ْ ٍهيـــق َ ْ ٍوناشـــط َ ِوغـــزال ِ َ)٤( 

ـــــــالث ـــــــأهنن ٌوث َّك ُ ٌمحـــــــام َّ َ ـــال يف  َ ـــرأس ِوأشـــعث ٍرم ِال ْ ـــال َّ  ِب
ــــه ُهلهلت َْ َ ْ ــــاح )٥(َ ُالري ــــوايل َّممــــا ِّ ـــــسجها  ُت َن ْ ـــــدو َ ِّبالغ ُ  ِواآلصـــــال ُ
ٌبــارح ْغربلــت )٦(ِ َ َ ْ ــــصا  فأمــسى ُحــصاه َ ُوحــــده ًخال ــــال َ ــــال ب ِغرب ْ ِ 
ـــول مـــن ٍقب ُ ـــور ومـــن َ ٍدب ُ ٍســـنُوح َ ـــوب  َ ٍوجنُ ـــن َ ًصـــبا وم ِوشـــامل )٧(َ َ َ 
ــب ُجيل ــث ُ ُالغي ْ ِســيب َغــري َ ْ ــاه )٨(َ ُحي َ ـــــوم  َ ِلرس ُ ـــــديار ُ ِال ـــــالل ِّ  ِواألط

                                                 
ْكذا دبيس )١( َ َواملراد سيف الدولة صدقة. ُ َ ََّ ْبن دبيس بن منصور ُ َ ْبن مز ّبن عيل ُ ّيد األسديَ معجم . (َ

َّاحللة : البلدان ْوامللك اجلعد. وقد أكثر زائدة من مدحه يف غري قصيدة). ٢/٢٩٤ِ  .الكريم: َ
َالعصبصب )٢( ْ َ  .َّالشديد: َ
َّ, وبغية الطلب )١٣ − ١٢ و١٠ − ٥ و٣ − ١ (٣٤٥ − ٣/٣٤٤معجم األدباء  )٣( ُ٨/٣٧٤٠ − 

َ وثمة ا.١٦٣ − ٢/١٦٢, وتكملة املخترص ٣٧٤١ ِّختالف يف الرواية, فانظرهَّ ٌ. 
ُكذا الصواب بالنقل عن البغية )٤( ٍغري هني وناشط وغوال: ويف األصول. ََّّ ٍ ْ َ . وكذا يف معجم األدباء. َ

ِّوال حجة فيام ذهب إليه حمقق تكملة املخترص . حتريف ظاهر َ األفاعي : والغوال: ; إذ قال٢/١٦٢َّ
ًوالسعايل وسواحر اجلن, معتمدا يف ذل ِّ ُغيل; ذلك أن الغول جيمع عىل أغوال وغيالن : ك القاموسَّ ُ ُ َّ

َوغولة َ ُواهليق). غول: َّالتاج. (ِ ْ ّالثور الوحيش, خيرج من أرض إىل أرض: َّوالناشط. َّالظليم: َ َّ. 
ُهللته: والذي يف األصول. َّكذا الصواب )٥( ْ َ َّحتريف ال خيل بوزن البيت, وإنام بمعناه; فهلل. َّ ُُّ َّ ِ ال : قال: ُ

َّإله إال اهللا, ونكص, وجبن, وفر, وكتب الكتاب َ ُ َ ُوكل هذه املعاين ال توافق ما يف البيت. َّ ُّ. 
َّالريح احلارة يف الصيف: َّكذا الصواب, والبارح هنا )٦( َّ َّتربح أو برح كام يف تكملة : ويف األصول. ِّ ُ

َّرح ال وجود هلا يف األمهات; ُوب. ًوال معنى لتربح هنا, فضال عن اختالل الوزن هبا. املخترص َُّ َ
َّفالبارح جتمع عىل بوارح ليس إال ُ ُ. 

ُوسنوح. حتريف. ومن صهبا... دبور نوح : ويف األصول. معجم األدباء )٧( ْعرضت: َ َ ََ. 
 .حتريف. ريب: ويف األصول. معجم األدباء )٨(

]ومن شعره[
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ـــل ـــت َّك ٍنب ْ ـــنَ ـــعم ِالربي ـــَّ ْوزه ٍجيـــدِمثـــل ٍرَ ْ ِالعـــرائس مـــن ِ  حـــايل َ
ْعهـــدناالـــذيَكـــذاك أو ِ ِاخليـــام ِظـــالليف ِلديـــهَ َ ِاحلجـــال يفأو ِ َ ِ 

ـــــة َّكـــــل ِبراق ـــــاَّ ـــقتراهـــــاَّالثناي ـــروبِبرقي ِالغ ُ ـــذب )١(ُ ٍع ْ ِزالل َ ُ 
ـــأن ـــامم َّوك َالغ َ ـــنَ ـــدم ـــنِبع ٍوه ْ ـــــهَ ُمازجت ـــــف َْ ٍبقرق َ ـــــالَْ ِجري َ ْ ِ)٢( 
ْالــشي َظنَّنــي ِطــولَبعــد)٣(ُبَّ ٍمــشيبُ ـــريمَ ـــيم ُوالك ـــد ُاحلل ـــال َبع  ِاكته
ـــت ُكنْ ـــا يف ُ ـــرودِعينه ِكم َِ ـــلْ ٍكح ْ ــا يفُرصتُ ــشوك ِعينه ِك ْ ــسيال َ ِال َ َّ)٤( 
ــث ــار ُحي ــسوادَص ُال ــيَّ ــامنِّ ــــــــدلتًبياض ُوتب ْ َأرذل َّ ــــــــدال َ  ِاإلب
ـــإذا ـــل ف ـــبحتُاخلي ـــايبْأص ٍصـــــافنَاتًقيام ْوأينُقـــــي )٥(ِ  ايلِومجـــــ َ

ــــاب ِبجنَ ــــن َ ُومحــــاه)٦(ٍســــاملِاب َ  ومـــايل وجـــاهي جـــانبي احتمـــىِ
ُكنْـــت مـــا َمثــل ٍدبـــيسِعـــراقيفُ ْ َ ــــنملُ ْتك ــــر ُ ُختط ــــوم ُ ُاهلم ــــايل ُ  بب
ـــإذا ـــاءلت ف ْس ـــشريَ ٌق ْ َ ـــرص)٧(ُ ُونمـــريٍبم ْ َ  ? حـــايلَكيـــف ٍعـــامر ُبـــنُ

ــــالب ــــةٌوك ٌوفتي ــــنَ ــــلم ٍعقي ْ َ ــــالُ ــــة ٌورج ٍبربق َ ْ ــــن َ ــــالل م  ِه
ـــــان ْعــدتمــاٍبخـــــريِّأينِاجلـــــوابَّرد َك َ ُرصوف ًمالكــا َ ُ  َّالليــايل ُ

ّزائدة بن هارون بن عفان البريويت ْ َ َّ(*) 
َّحدث بمكة عن أبيه َّ. 

ّرو عنه أبو عبد الرمحن السلمي الصويف ّ ُّ َُّّ َ. 
                                                 

ُوالغروب. حتريف. العروق: ويف األصول. معجم األدباء, والبغية )١(  .ِّلريقا: ُ
َالقرقف )٢( ُاخلمرة يرعد عنها صاحبها: َْ ْواجلريال. َ  .اخلالص احلمرة: ِ
َّظنني الشيب )٣(  .َّاهتمني: َّ
َالسيال )٤( َنبت له شوك أبيض طويل, ومفرده سيالة: َّ َ ٌ ُ ٌ ٌ. 
ِالقائم عىل ثالث قوائم وطرف : َّوالصافن من اخليل. تصحيف. صافيات): س, م(ويف ). د, د م( )٥( َ َ

َّافر الرابعةح ِ. 
َهو مالك بن سامل صاحب قلعة جعرب ألبيه )٦( ْ َّبغية الطلب . (َ ُ٧/٣٤٨٠.( 
ْكذا الراجح بالنقل عن البغية; ذلك أن الشاعر من قشري )٧( ََّ َُّ َّ ُ  .قريش: ويف األصول. َّ

 .١٦٣ / ٢تكملة املخترص  (*)

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه



٣٧٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه زبان[
َّ َ

[ 

َّزبان  (*) مروانبن  عبد العزيزبن َ
َابن احلكم َّ أميةبن العاص أيب بن َ  بن )١(ُ

 ّ األموي− )٢(أبو عمرو: ُ ويقال−عبد شمس أبو إبراهيم 
 .  عبد العزيز, سكن مرصبن أخو عمر

 .َّ عبد الرمحنبن  عبد العزيز, وأيب بكربن رو عن عمر
َّرو عنه األوزاعي, والليث ّ زيد الليثي, ومعاويةبن  سعد, وأسامةبن ُّ ْ  بن َّ

ْصالح, وزكري َ َّي أمية, وعبد اهللابن قيس موىل بن )٣(ُ ّ موسى, وعبد العزيز الدراورديبن ُ َْ َ َّ)٤(, 
ّوأخوه جزي ُ  . عبد العزيزبن  عمربن  عبد العزيز, وابن أخيه عبد العزيزبن َُ

ٌوكان له عقب باألندلس ِ َ. 
 امللك, عبد )٥(]بن َّحممد[ بن َّ حممد, وأبو املواهب أمحدبن  عبد الباقيبن َّأخربنا أبو بكر حممد

َّ املظفر, نا أبو بكربن )٦(ّ عيل, أنا أبو احلسنيبن َّأنا أبو حممد احلسن: قاال َ ّ الباغنديبن ُ ْ  بن َّ, نا حممد)٧(َ

                                                 
َّ, والثقات البن حبان ٢/٨٣خ ابن يونس , وتاري٣/٦١٦َّ, واجلرح والتعديل ٣/٤٤٤َّالتاريخ الكبري  (*) ِ ِّ

, واإلكامل ٨/٣٧٤, وخمترص ابن منظور ١١٤ − ٤/١١٣, واإلكامل البن ماكوال ٦/٣٤٧
ّللحسيني َْ  .٥/٣٥٣, وهتذيب بدران ١٣٥ − ١٣٤/, وتعجيل املنفعة١٤/١٦٩, والوايف بالوفيات ١٤٧/ُ

َّزيان): س, م(ويف . , ومصادر ترمجته)د, د م( )١(  .تصحيف. أبيه. ..بن  َ
 .حتريف. أبو عمر): د م(ويف . ابن إبراهيم): د( )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )٣(  .تصحيف. زكني): د, د م(ويف . بكري): س, م(ويف . ٤/٩٠َّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٤( َّ ّالداراوردي): س, م(ويف . ١/٤٩٦َّ َْ ّورذيَّالذرا): د م(ويف . َّ  .تصحيف. َْ
ُّزيادة يقتضيها النص من معجم الشيوخ  )٥( ّ َّ١/١٦. 
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف تاريخ ابن عساكر  )٦( . أبو احلسن: ويف األصول. ٧− ٦٥/١َّ

 .حتريف
ّبن عبد العزيز للباغندي ُمسند عمر )٧( ْ َ/٦٢ − ٦١. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



 زبان بن عبد العزيز بن مروان األموي
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َّاملصفى القريش, نا بقية َّ ُ َّ َّ زيد, عن زبانبن ّ الوليد, عن األوزاعي, نا أسامةبن ُ  عبد العزيز, عن بن َ
ّنبي  عبد العزيز, عن عائشة, عن البن عمر َّ, 

ِّأنه كان يوتر بثالث, يسلم يف الركعتني سالما يسمعنا, ثم يقوم, فيصيل ركعة ُ ُ ُ ُ ُُ َّ ْ ً َّ ُ َ ُِ ِِّ َّ. 
َّونا الباغندي, حدثني حممد: قال َّ ّ ْ َّ خلف العسقالين أبو نرص, نا حممدبن َ ّْ َ َ َ ونا :  يوسف, قالبن َ
َّ يعقوب الرخامي, نا حممدبن الفضل ّ ْ يوسف الفريابن ُّ ّيب, نا األوزاعي, عن أسامةِ َّ زيد, عن زبانبن ّ  بن َ

 : عبد العزيز, عن عائشة, قالتبن عبد العزيز, عن عمر
ْ يصيل, يفرق بني الشفع والوتر, وأنا يف البيتُكان رسول اهللا  ِ ْ َُّ ُ ِّ ُأسمع  )١(ُ

ُتسليمه َ. 
ّ عبد اهللا البابلتيبن تابعه حييى ِّ ُ  .ّ, عن األوزاعي)٢(ْ
ً طاهر, أنا أبو سعد اجلنزروذي, نا أبو حممد املخلدي إمالء, أنا أبو بن لقاسم زاهرأخربنا أبو ا َّ َّ َّ ْ َ َ ْ

َّ العباس اجلويني, نا حممدبن عمران موسى ّ ُْ َ ّ سنان البرصي, نا إسحاقبن َّ  إدريس, نا أبو إسحاق بن ِ
ّالسلمي, عن عبد العزيز  بن َّ عبد الرمحن, عن أباننب  عبد العزيز, عن أيب بكربن َّ عمر, عن زبانبن َُّ

ّعثامن, عن النبي  َّ٣(, قال(: 
ُمن خرج خمرجا, فقال حني خيرج ً ََ ْ ُباهللا, واعتصمت باهللا,  )٤(ُبسم اهللا, آمنت: َ

َوتوكلت عىل اهللا, عصم من رش خمرجه ذلك َْ َُ َِّّ ِ ُ ْ. 
َّروي من وجه آخر, عن حممد  َّ حممدبن ِ سنان, فقيل عنه, عن عبد العزيزبن َُ

ّالدراوردي بدل عبد العزيز َْ  . عمربن َّ
َّ املظفربن َّ إبراهيم, أنا أبو القاسم عبد الرمحنبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ ّ عبد الرمحن املرصي بن ُ َّ

ُ الفرج املهندس, نا أبو القاسم عبد اهللابن  إسامعيلبن َّ حممدبن َّبمكة, أنا أبو بكر أمحد َ  عبد بن َّ حممدبن َ
َّبغوي, حدثني حممدالعزيز ال َّ ّ َّ سنان القزازبن ََ َ َّبن حممد, عن   إدريس, عن عبد العزيزبن , نا إسحاق)٥(ِ

                                                 
 .بيت: لويف األصو. ٨/٣٧٤ُمسند عمر, وخمترص ابن منظور  )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٢( َّ  .حتريف. ّالبابيل: ويف األصول. ٥٢٢/َّ
َّ, وكنز العامل ٨/٣٧٤خمترص ابن منظور  )٣( ُ١٥/٤٠٠. 
 .حتريف. ُحني آمنت: يف األصول )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن ترمجته يف تقريب التهذيب )٥( َّ ): د م (ويف. العرار): س, م, د(ويف . ٤١٧/َّ

 .تصحيف. الغرار

 كان : حديث[
ُيوتر بثالث  ِ ُ...[ 

من خرج : حديث[
 ]ًخمرجا



٣٧٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عبد الرمحن, عن أبان, عن عثامن, عن النبي بن  عبد العزيز, عن أيب بكربن َّزبان ََّّقال ,: 
ُمن خرج خمرجا, فقال حني خيرج ً ََ ْ َّبسم اهللا, آمنت باهللا, واعتصمت, وتوك: َ ُ ُلت ُ ْ

َعىل اهللا, عصم من رش خمرجه َْ َُ ِّ ِ. 
ّتفرد به الدراوردي: قال اخلطيب َْ ََّّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, أنا عيسىبن )١(َّ  بن ّ عيل, نا عبد اهللابن َّ
َّحممد, نا أبو حممد احلسن ّ إرسائيل النهرتريي, نا عبد اهللابن َّ ْْ َِ  موسى, عن بن ْهب, عن عبد اهللاَ وبن َّ

 :)٢( عبد العزيز قالبن َّ عبد العزيز أن عمربن َّزبان
َما طار ذباب إال بقدر َ َّ ٌ َ. 

ّ البنا, عن أيب حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن ُقرأت عىل أيب غالب َّ ً حيويه إجازة, أنا سليامنبن َّ َ ُّ  بن َ
َّإسحاق اجلالب, أنا احلارث  :)٣( سعد, قالبن َّا حممدُ أيب أسامة, نبن َ
َفولد عبد العزيز َ َ َّ مروان زبانبن َ ِّ عبد العزيز, وجزيا ألم ولدهبن َ َُ. 
 أيب نرص, أنا أبو امليمون, بن َّ أمحد, نا أبو حممدبن  إبراهيم, نا عبد العزيزبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل

َّنا أبو زرعة, قال يف ذكر األخوة من أهل الشام َ ُْ)٤(: 
َّ عبد العزيز, وزبانبن عمر: انأخو  . عبد العزيزبن َ

َّأنبأنا أبو الغنائم احلافظ, ثم حدثنا أبو الفضل ْ خريون, وأبو احلسن, بن  نارص, أنا أبو الفضلبن َّ َ
ْ زاد ابن خريون−َّ حممد بن َّأنا عبد الوهاب:  قالوا−َّ واللفظ له −وأبو الغنائم   :− احلسن, قاال بن َّوحممد: َ

َّ عبدان, أنا حممدبن أمحدأنا  ْ  :)٥( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
َّزبان ُ عبد العزيز قولهبن َسمع عمر.  عبد العزيزبن َ ُرو عنه الليث . َ ُ يقال−َّ ُ)٦(: 

ُّ القريش األموي−أخو عمر  ُّ َ احلكم, وسمع منه بن  مروانبن  عبد العزيزبن ُ َ
                                                 

 .حتريف. أبو احلسن: يف األصول )١(
ّالضعفاء الكبري للعقييل :  يفولرسول اهللا . ٤/١١٧اإلكامل البن ماكوال : كذا لعمر يف )٢( ْ َُ ُّ

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٤/٧٣, ولسان امليزان ٢/٥٨١, وميزان االعتدال ٣/١١٢ ٌَّ. 
)٣(  ٥/٢٣٦الطبقات الكرب. 
 .حتريف. اهلشام): د(ويف ). س, م, د م( )٤(
 .٣/٤٤٤َّالتاريخ الكبري  )٥(
 .حتريف. فقال: ويف األصول. َّالتاريخ )٦(

ومن أقوال عمر [
 ]ابن عبد العزيز

 
 

َّويف الطبقات [
الكرب[ 

 
 

َزرعةوعند أيب [ ُْ[ 
 

 
 ]ب/٣٧٠[

 ]َّويف التاريخ الكبري[



 زبان بن عبد العزيز بن مروان األموي

 

٣٧٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 . زيدبن أسامة
َّ احلكاكبن  نارص, عن أيب الفضلبن لُقرأت عىل أيب الفض ّ, أنا أبو نرص الوائيل, أنا )١(َ

ْاخلصيب  : َّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيب, قالبن  عبد اهللا, أخربين عبد الكريمبن َِ
َّأبو عمرو زبان  .  مروانبن  عبد العزيزبن َ

ّ ثم حدثني أبو بكر اللفتواين  سليم,]بن َّحممد[ بن  احلسن]بن َّحممد[ بن َّكتب إيل أبو الفضل أمحد ُ َّْ َّ َّ
ُّعنه, أنا أبو بكر الباطرقاين,  ْ َ مندهبن أبو عبد اهللا )٢(]أنا[ِ ْ َ . 

َّوحدثنا أبو بكر أيضا, أنبأنا أبو حممد ً َ وابن منده, عن أبيه, عن أيب عبد اهللا, قال,َّ ْ قال لنا أبو : َ
 :)٣( يونسبن سعيد

َّزبان َاحلكم, يكنى أبا إبراهيم, كان سيدبن  بن مروان بن عبد العزيز َ ِّ بني عبد  ُ
ْبن حممد ليلة بوصري العزيز وفارسهم, حرض الوقعة مع مروان َِّ ُ ُ, فتقطر به فرسه, )٤(َ ُ َ َّ َ

ُفسقط عند حائط العجوز َ ُ, فانكرست فخذه, فأدركته املسودة, فقتلوه, ومل )٥(َ َ ِّ ُ ُُ َْ ُ ُ َِ ْ
ّبن كليب األزدي من س ُيعرفوه, وكان بكر َ ًكان النُّويرة عامالُ َ ْ َ ُ عىل أشمونَّ ْ َّ, فلام )٦(ُ

َّخر زبان, وقتله املسودة, كان الذي عرفه هلم َ ََّ ِّ َُّ  زيد, بن ُّرو عنه األوزاعي, وأسامة. َ
ْ سعد, وزكريبن َّ صالح, والليثبن ومعاوية َ ُوكان قتله . َّي أميةبن  قيس موىلبن ُ ُ

ُليلة بوصري مع مروان َ حممد ليلةبن َ َ السبت آخر ليلة من ذي احلجة سنة اثنتني َّ َّ َ َّ
                                                 

بن  ّعيل: ويف األصول. ٣١/١٥٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(
َّبن الكحال أيب الفضل  .حتريف. َ

ّدة يقتضيها النص باحلمل عىل سند مماثلما بني األقواس زيا )٢(  .٣١/١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
 .٨/٣٧٤خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٢/٨٣تاريخ ابن يونس  )٣(
َاسم ألربع قر بمرص, منها بوصري قوريدس, وهبا : ُوبوصري. بوصني): س, م(ويف ). د, د م( )٤( ْ ْ ُُ ِ ُ ْ ً ٌِ

 ).١/٥٠٩بوصري : معجم البلدان. (َّبني أمية انقرض ملكَّبن حممد الذي به  ُقتل مروان
ْألقاه عىل قطره, أي: َّتقطر به فرسه )٥( ُ ُوحائط العجوز. جنبه: ُ َبنته عجوز أول  ِّعىل شاطئ النيل,: َ َّ

ُالدهر ذات مال  ).٢/٢٠٩حائط العجوز : معجم البلدان. (َّ
َبن كليب ُيكنى): س, م(يف  )٦( َوالنويرة. ١٣٥/, وتعجيل املنفعة)د, د م(يف َّحتريف, والصواب ما . ُ ْ َ ُّ :

ُوأشمون). ٥/٣١٢معجم البلدان . (ٌناحية بمرص ْ ُمدينة قديمة أزلية آهلة, وهي قصبة كورة من : ُ ُ ََ َ َّ
ِّكور الصعيد األدنى غريب النيل, ذات بساتني ونخل كثري ّ َّ َ  ).١/٢٠٠أشمون : معجم البلدان. (ُ

َوعند النسائي[ َّ[ 
 
 
 
 
 

ويف تاريخ ابن [
 ]يونس



٣٧٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 . وثالثني ومئة
َّ املحاميل, أنا أبو احلسن الدارقطني, حدثني أبو بن َّ البنا, عن أيب الفتحبن ُقرأت عىل أيب غالب َّّ َْ ُ ّ َ َ

ّ عيل املادرائي, قالبن  أمحدبن أمحد احلسن َ َّقرأ عيل أبو عمر حممد: ّ ّي  يعقوب الكندبن  يوسفبن َّ
ُ رازح, نا عبيد اهللابن ّاملرصي, نا عاصم ّ, عن أبيه, حدثني يزيد أبو خالد املرادي)١( سعيدبن ِ ُ َّ)٢(, 
َّأن زبان َ َحبيب أن ائتني, فأرسل إليه  )٣(]أيب[ بن  عبد العزيز أرسل إىل يزيدبن َّ ِ

ٌبل أنت فأتني; فإن جميئك إيل زين لك, وجميئي إليك شني ع: يزيد َْ ََّ ٌ ْ َ َّ َِ ْ  . ليكَ
ُّقال الدارقطني َْ ُ َّ : 

َّزبان  رو عنه.  عبد العزيزبن يروي عن أخيه عمر.  عبد العزيز أخو عمربن َ
َّ زيد الليثي, والليثبن أسامة َّّ  . سعدبن ْ

ّأخربنا أبو بكر اللفتواين ُ ْ  أيب بن ّ أمحد األصبهاين, أنا أبو احلسن أمحدبن َّ, أنا أبو صادق حممد)٤(َّ
 :)٥(ّ, نا أبو أمحد العسكري, قالّبكر األصبهاين

َّوأما زبان, بالزاي املعجمة, والباء املشددة فزبان ََّّ َ ُ ُ َّ َ  بن  عبد العزيز أخو عمربن َّ
ْعبد العزيز, رو عنه الليث  . سعدبن َّ

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٦( ماكوال, قالبن ُ
ُأما زبان  َّ َ ٌ أوله زاي, بعدها ب−َّ ٌاء مشددة معجمة بواحدة َّ ٌ َّ َ ُ َّزبانـ]ـف[ −ٌ  عبد بن َ

ُرو عنه أسامة .  عبد العزيزبن رو عن أخيه عمر.  مروان أبو إبراهيمبن العزيز
ْابن زيد, وليث  . سعدبن َ

*   *   * 

                                                 
 .تصحيف. بن سعد ُبن رارح, نا عبيد اهللا عاصم: ويف األصول. ٤/٢٦اإلكامل البن ماكوال  )١(
 .١/١٣٠َّتذكرة احلفاظ  )٢(
ًزيادة يقتضيها النص من التذكرة; وفيها أيضا )٣( َّ ّ  .ائتني; ألسألك عن يشء من العلم: َّ
ّبن عبد العزيز اللفتواين أبو بكر رو عن عمر: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤( ُ ْ  .خلط ظاهر. َّ
 .٦٣٤ − ٦٣٣/ِّتصحيفات املحدثني )٥(
 .١١٤ − ٤/١١٣اإلكامل  )٦(

خربه مع ابن أيب [
 ]حبيب

 
 

خربه عند [
ّالدارقطني َْ ُ َّ[ 

 
 

ويف تصحيفات [
 ]ِّحدثنيُامل

 
 

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



 زبيد بن عبد اخلوالين املرصي

 

٣٧٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه زبيد[
ْ َ ُ

[ 

ْزبيد َ ُّ عبد اخلوالين املرصيبن ُ ْ ْ َُّ َ ٍ(*) 
ِّله ذكر يف كتب املرصيني, وف ّد عىل معاوية, وشهد معه صفني, ثم حلق بعيل ٌ َ َّ ِّ ِ

 . ابن أيب طالب
َّكتب إيل أبو الفضل أمحد ّ سليم, ثم حدثني أبو بكر اللفتواين عنه, أنا بن  احلسنبن )١(َّ حممدبن َ ُ َّْ َّ َّ َْ ِ

ّأبو بكر الباطرقاين, نا أبو عبد اهللا ْ َ منده, قالبن ِ ْ  : يونسبن قال لنا أبو سعيد: َ
ْزبي َ ُّ عبد اخلوالين منبن دُ ْ َي يعىل, شهد الفتح بمرص, وكانت معه راية بن َ ْ َ

َّخوالن بصفني, فلام قتل عامر ََّ ِ ُ ِّ ِ ْ  . أيب طالببن ّإىل عيل )٢( يارس, انكفأبن َ
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)٣( ماكوال, قالبن ُ

ُأما زبيد, بضم الزاي, وفتح الباء امل َّ ُِّ َّْ عجمة بواحدة, وسكون الياء التي تليها َ
ْفزبيد َ ِّ عبد اخلوالين, كانت معه راية خوالن بصفني مع معاويةبن ُ ُِ ْ ْ َ َْ ُّ  − أيب سفيان بن َ
َّ فلام قتل عامر−يعني  ََّ ِ  .قاله ابن يونس.  أيب طالببن ّ يارس, انكفأ إىل عيلبن ُ
 

*   *   * 

                                                 
َّ, وبغية الطلب ١٧٠ − ٤/١٦٩, واإلكامل البن ماكوال ١٨٦ − ١/١٨٥تاريخ ابن يونس  (*)

 .٢/١٦٤, وتكملة املخترص ٩/٣٦٥, والغدير ٢/٥٢٠, واإلصابة ٨/٣٧٤٦
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. يوسف: ألصولويف ا. ١/٩٤َّ
 .كلمة غري مقروءة) د, د م(ويف . انكبا): س, م(ويف . مال: وانكفأ. َّاملصدران السابقان )٢(
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ١٧٠ − ٤/١٦٩اإلكامل  )٣( ُ٨/٣٧٤٦. 

 ]ومن أخباره[
 
 
 
 

خربه يف تاريخ ابن [
 ]يونس

 
 

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال



٣٧٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه زبير
ْ َ ُ

 

ْالزبري َ ّروح التميميَ األبن ُّ َّْ َ(*) 
 . معاويةبن َّمن التابعني, وفد عىل يزيد )١(ٌّعراقي

َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ ّ احلسن الغساين, عن عبد العزيزبن ُ َّ ّامليداين, أنا  )٢(َّ أمحد, أنا عبد الوهاببن َ
ْ زبر, أنا عبد اهللابن أبو سليامن َّ جعفر الفرغاين, أنا حممدبن  أمحدبن َ ّْ ّرير الطربي, قال جبن َ ِّحدث عن : َّ ُ

ّ حممد الكلبي, قالبن هشام َخمنف, عن أيب جناب حييى )٣(]أبو[قال : َّ ََ ْ ّ أيب حية الكلبي, قالبن ِ َّ : 
ُثم إن عبيد اهللا َّ ً قتل مسلام وهانئاَّلـام زياد بن َّ ً ْ  أيب بن  بعث برؤوسهام مع هانئ,ُِ

ّحية الوادعي ْوالزبري )٤(َّ َ َ األروحبن ُّ ّ التميمي إىل يزيدْ  معاوية, وأمر كاتبه بن َّ
ِ معاوية بام كان من أمر مسلم وهانئ, فكتب بن َ نافع أن يكتب إىل يزيدبن عمرو ْ ُ
ُ فلام نظر فيه عبيد اهللا−َّ وكان أول من أطال يف الكتب −ًكتابا أطال فيه  )٥(إليه  بن َّ

ُزياد, تكرهه, وقال َ ُما هذا التطويل, وهذه الفض: َّ ُ ُ ْاكتب! ?)٦(ُولَّ ُ ْ ُأما بعد: ُ َّ: 
ُفاحلمد هللا الذي أخذ ألمري املؤمنني بحقه, وكفاه مؤونة عدوه; أخرب َُ ُِ ِ ِِّ َُ ِّ َ َأمري  )٧(ُ

ِ أن مسلم− أكرمه اهللاُ −املؤمنني  ْ ُ ْ عقيلبن َّ ِ ِّ عروة املرادي, وإين بن جلأ إىل دار هانئ )٨(َ ُّ َُ ْ
                                                 

 .٨/٣٧٥خمترص ابن منظور  (*)
 .حتريف ظاهر. عن أوىف: ويف األصول. املخترص )١(
ً وقد مر كثرياَّكذا الصواب, )٢(  .حتريف. مروان): م(ويف . هارون): م(ويف األصول ما خال . َّ
ّزيادة يقتضيها النص )٣( ّتاريخ الطربي : , وكذا٦٠ − ٥٩/مقتل احلسني: وانظر اخلرب يف كتابه. َّ َّ

 .٨/٣٤٧, وخمترص ابن منظور ٢٨٦ − ٤/٢٨٥
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٤( ًخاصة) س, م(ويف . بن أخيه نئةها: ويف األصول. َّ َّ :

 .حتريف. الوادع
ّتاريخ الطربي )٥(  .حتريف. إىل الكاتب: ويف األصول. َّ
 .تصحيف. الفصول: ويف األصول. ِّالزيادات التي ال معنى هلا: أي )٦(
ِبأخرب) د(َّأخلت  )٧( ْ ُ. 
ِمسلم): د, د م(يف  )٨( ْ ْبن عقيل ُ ِ ْبن عقيل َ ِ َوما أثبت عن . َ  ).س, م(ُ

 ]ومن أخباره[
 
 
 
 

َكان رسول ابن [
بن  زياد إىل يزيد
 ]معاوية

 
 ]أ/٣٧١[



 ميالزبري بن األرواح التمي

 

٣٧٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُجعلت عليهام العيون, ودسست إليهام  ُْ َ ُالرجال, وكدهتام حتى استخرجتهام, وأمكن َ َّ ُْ ِ ِّ
ُاهللا منهام, فقدمتهام, فرضبت أعناقهام, وقد بعثت ُ ُ بن  إليك برؤوسهام مع هانئ )١(َّ

ْأيب حية اهلمداين والزبري َْ َُّّ ّ َّ األروح التميمي, ومها من أهل السمع والطاعة بن َ َّ ّ َّْ َ
َّوالنَّصيحة, فليسأهلام أمري املؤمنني عام ُ ً أحب من أمر, فإن عندمها علام وصدقا ْ َّْ ِ ً ْ ِ َّ

 .َّوالسالم. ًوورعا
ُأما بعد:  معاويةبن وكتب إليه يزيد َّ : 

َفإنك مل تعد أن كنت كام أحب, عملت عمل احلازم َُّ ُْ ْ ُ َ ُّ, وصلت صولة الشجاع )٢(َّ َ ْ ُ
َالرابط اجلأش, وقد أغنيت, وكفيت, وصدقت ظنِّي بك ورأيي فيك, وقد  َ َ َْ َّ ُدعوت َّ

ِرسوليك, فسألتهام, وناجيتهام, فوجدهتام يف رأهيام وفضلهام كام ذكرت, فاستوص  َ ُ
 .ًهبام خريا

َوإنه قد بلغني أن احلسني قد توجه نحو العراق, فضع املناظر واملسالح َ ََّ ََ ِ َ َّ َّ)٣( ,
َّواحرتس, واحبس عىل الظنَّة, وخذ عىل التهمة, غري أن ال تقتل إال م ْ ُ ُّْ ْ َِّ َ ْ ْ ُْ َن قاتلك, ِ

ُواكتب إيل يف كل ما حيدث  ِّ َّ ْ ُوالسالم عليك, ورمحة اهللا. ْمن اخلرب, إن شاء اهللا[ُ ُ َّ[)٤(. 

*   *   * 

                                                 
 .حتريف. بعث: يف األصول )١(
 .تصحيف. اخلادم... لن تعدوا : ويف األصول. املخترص )٢(
ُوكله . واملسيح): د م(ويف . واملصالح): س, م, د(ويف . املناطر): س, م, د م(ويف . املخترص )٣( ُّ

ُّاملواقع التي يراقب فيها العدو: واملناظر. تصحيف وحتريف َ َواملسالح. ُ تي يكون فيها املواضع ال: َ
َمسلحون, يرقبون العدو; لئال يطرقهم عىل غفلة َّ ُُ َ َُّ ُ َّ. 

ّ, وتاريخ الطربي ٦٠/زيادة من مقتل احلسني )٤( َّ٤/٢٨٦. 



٣٨٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 

ْالزبري َ  (*)َّ حممدبن  جعفربن ُّ
 بن َّ عباسبن  عبد اهللابن ّ عيلبن َّ حممدبن  عبد اهللابن َّ حممدبن ابن هارون

َّعبد املطلب َ عبد منَبن )١( هاشمبن ُ ْ ُّاف أبو عبد اهللا املعتز باهللاَ ِّ املتوكلبن ُ  بن ُ
ِاملعتصم َ ْ ّ املهديبن َّ الرشيدبن ُ ْ  . املنصوربن َ

َقدم دمشق مع أبيه املتوكل, وبويع ُِ ِّ  .)٣(ُله باخلالفة بعد املستعني )٢(ُ
ِّحكى عن أبيه املتوكل ُ. 
ِّ املعتزبن وحكى عنه ابنه عبد اهللا ُ . 
َواختلف يف اسمه; فقي ِ ُ ْالزبري: أمحد, وقيل: َّحممد, وقيل: لُ َ ُّ. 
َّ املسيب الضبي أن اسمه أمحد, وقالبن  يونسبن َّذكر أبو العباس أمحد ّ َِّ ََّّ ُ :

ِّ عمران مؤدبهبن َّأخربين باسمه حممد ُ ْ ُّاسمه الزبري, وهو : وبعض النَّاس يقول. ِ ُ ُ
َّخطأ; حممد ُ عمران أعلم بهبن ٌ ْ ِ. 

                                                 
َّ,وأخبار الدولة العباسية ملجهول٥٠٤ − ٢/٥٠٠ّ, وتاريخ اليعقويب ٣٩٤/املعارف (*) َّ َّ/٤١٣ ,

ّوتاريخ الطربي  َّ, والثقات البن حب)الفهارس(َّ ِ , ومعجم ٣٢٣ − ٩/٣١٨, واألغاين ٢/٣٣١ان ِّ
, ٢٨ − ٢٦/, ومجهرة أنساب العرب٣١٧ − ٣١٦/َّ, والتنبيه واألرشاف٤٠١ − ٤٠٠/ُّالشعراء

, )الفهارس(, وتاريخ ابن األثري  ٧/٢٦٩, واإلكامل البن ماكوال ١٢٤ − ٢/١٢٠وتاريخ بغداد 
َّوبغية الطلب  ُّ, وسري أعالم النبالء ١٠ − ٩/٥, وخمترص ابن منظور ٣٧٧٦ − ٨/٣٧٥٣ُ

َ, والعرب ٥٣٥ − ١٢/٥٣٢  ٣/٣١٩, وفوات الوفيات ١٤/١٨٤, والوايف بالوفيات ١٠ − ٢/٩ِ
, ١٩/, وتوضيح املقاصد٢٤٨ − ١/٢٤٤, ومآثر اإلنافة ١٧ − ١١/١٤ِّ, والبداية والنهاية ٣٢١ −

 .  ٦/٧٠, واألعالم ٣٥٧ − ٥/٣٥٣, وهتذيب بدران ٣/٢٤٦َّوشذرات الذهب 
َّكذا الصواب بالنقل عن مجهرة أنساب العرب )١( َّ, وبغية الطلب ١٥/َّ : ويف األصول. ٨/٣٧٥٣ُ

 .حتريف. هشام
 .تصحيف. وتوقع: ويف األصول بعد. ِّابنه املتوكل): س, م(ويف . َّكذا الصواب )٢(
 ).د( سقط من »ُوبويع له باخلالفة بعد املستعني«: قوله )٣(

 
] ذكر من رو

 ]عنهم, ورووا عنه
 

االختالف يف [
 ]اسمه



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٨١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ خريون, قالوابن  أمحد, وأبو منصوربن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل أنا : َ
 :)١(]قال[أبو بكر اخلطيب, 

ّحممد أمري املؤمنني املعتز باهللا ُ ِّ املتوكل عىل اهللا ]جعفر[ بن َّ َ ُ حممد املعتصم ]بن[ُ َّ
َّإن اسمه الزبري, وكان مولده برس: وقيل. ُباهللا, يكنى أبا عبد اهللا ُ ُّ َّمن رأ ْ َ. 

َ خملد, أنا إسامعيلبن فأنبأين إبراهيم ْ  ,ّ عيلبن َ
َأن املعتز باهللا ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة  َِّ َِ ُ َّ َثنْتني[ُ  . ومئتني]ِ

ّ عيل احلنفي, أنا احلسنيبن وأخربنا احلسني َّ هارون الضبي, أنا حممدبن ّ ّ ِّ   عمر احلافظ, بن )٢(َّ
َأن مولد املعتز يوم اخلميس ِّ ُ َ احلادي عرش من شهر ربيع األول سنة ثالث َّ َّ

َّوكان منزله برس من رأ: قال. وثالثني ومئتني ُ ُ ُّوالقول األول عندنا أصح; فبويع . ُ َّ ُ
ُاملعتز برس من رأ عند خلع املستعني َُّ ُ ُّ . 

َّ البنا, أنا حممدبن أخربنا أبو غالب ُ اآلبنويس, أنا عبيد اهللابن  أمحدبن َّ ّ ُ َّ حييى الدقاق, بن ن عثامبن َ َّ
ّ إسامعيل اخلطبي, قالبن ّ عيلبن أنا إسامعيل َ ُ : 

َّوقد كان املتوكل عىل اهللا بايع البنه املعتز باهللا بالعهد واخلالفة بعد حممد  ّ ُ َُ ُ ِّ
َّاملنْترص باهللا, وللمؤيد باهللا إبراهيم َ ُ ِ َ ّبن املتوكل عىل اهللا بالعهد بعد املعتز باهللا, وكان  ُ ُ ُِّ

ّؤيد حمبوسا مع املعتز, فأخرج بخروجه, فلام بويع املعتز باهللا باخلالفة, وانتصب ُامل ِّ َُ ُُ ََّّ ًُ
ُلألمر والنَّهي والتدبري, وجه أخاه أبا أمحد َّ ِّبن املتوكل َّ عىل اهللا إىل بغداد حلرب  )٣(ُ
َاملستعني باهللا, وأوعز معه باجليوش والكراع ُ َّوالسالح والعدة واآللة, ف )٤(ُ ُ صار أبو ِّ
بن طاهر يف االستعداد  بن عبد اهللا َّأمحد باجليش إىل أكناف بغداد, وأخذ حممد

للحرب ببغداد, وبنى سور بغداد, وأحكمه, وحفر خندقها وحصنها, ونزل أبو 
                                                 

: ُوانظر اخلرب بعد يف. بن اخلطيب أنا أبو بكر: قال... قال أبو القاسم : ويف األصول. َّكذا الصواب )١(
َّ, وبغية الطلب ٢/١٢٠تاريخ بغداد  ُ٨/٣٧٥٥. 

َما بني األقواس زيادة من التاريخ والبغية; وفيهام حممد كام أثبت )٢( ِ ْ ُ َّ ُ  .َّأبو حممد: ويف األصول. َّ
ُكذا الصواب بالنقل عن البغية  )٣( . ; وفيهام اخلرب٦−٩/٥, وخمترص ابن منظور ٣٧٥٨ − ٨/٣٧٥٧ََّّ

ِّأبا حممد املتوكل): د(ويف األصول ما خال  ُ ِّحممد املتوكل): د(ويف . َّ ُ  .حتريف. َّ
ُاسم جيمع اخليل: ُالكراع )٤( ٌ. 

ُحربه للمستعني, [
ِّوتوليه اخلالفة من 

 ]بعده

حتقيق يف اسمه [
ومولده عند 

 ]ّاخلطيب البغدادي



٣٨٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َبن املتوكل عىل اهللا عىل بغداد, فحرص املستعني باهللا ومن معه من النَّاس أمحد ُ ُِّ)١( ,
َّونصب هلم احلرب, وجتر َ, فغدوا, وراحوا عىل احلرب, ]للقتال[د من بغداد َ َ
َّونصب املجانيق والعرادات َ ًحول سور بغداد, فلم يزل القتال بينهم سنة  )٢(َ ُ اثني «ِ

ًعرش شهرا َ َ َّ وعظمت الفتنة, وكثر القتل, وغلت األسعار ببغداد بشدة احلصار, »َ ُ َِ َِ َُ ُ ُ ُ َ
ُوأرض ذلك بالنَّاس, وجهدوا ِ َ ُ طاهر يف نرصة بن  عبد اهللابن َّمد, وداهن حم)٣(َّ

َاملستعني, ومال إىل املعتز, وكاتب ِّ ُ ُرسا, فضعف أمر املستعني, ووقف أهل بغداد  )٤(ُ ُ ُ َ ُ َ
ُعىل مداهنة ابن طاهر, فصيحوا به َّ ُ, وكاشفوه, وانتقل املستعني باهللا من دار )٥(ُ ُ

َ فنزهلا, وسعي يف ا,ُّ عبد اهللا إىل الرصافةبن َّحممد ُخلع املستعني, وتسليم  ُّلصلح عىلُِ
ٌاألمر للمعتز, حتى تقرر األمر عىل ذلك, وسعى فيه رجال من الوجوه, منهم ُ َ َّ َُّ ِّ :

ُبن إسحاق القايض, وغريه, ووقعت فيه رشائط مؤكدة, فخلع املستعني  ُإسامعيل َُ َ َ ٌُ َ َّ ُ ُ ِّ َْ
َباهللا نفسه ببغداد يف الرصافة يوم اجلمعة ألربع خل َ ٍ َ ُ ُ َ َون من املحرم سنة اثنتني ومخسني ُّ ََّ َ ُْ

ْومئتني, وسلم األمر للمعتز باهللا, وبايع له, وأشهد عىل نفسه بذلك من حرضه من  ََ ُ ََ ِّ َّ
َّاهلاشميني والقضاة وغريهم, فكانت خالفة املستعني باهللا منذ يوم بويع له برس من  ُ َ ُ ُِّ ُ

َخلع[ُرأ بعد وفاة املنترص باهللا إىل يوم  ِ بغداد ثالث سنني وسبعة أشهر, ب )٦(]ُ
ًوأحدر املستعني بعد خلعه إىل واسط موكال َّ َ ُْ َُ ُ ِ َليلة  )٧(َّ به, فخرج من مدينة السالمُ

َّاجلمعة إلحد عرشة خلت من املحرم بعد خلعه بثامنية أيام, فوصل إىل واسط,  ََّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
                                                 

 .حتريف. َّوهو معرتف للناس: ويف األصول. ُالبغية )١(
َّعراداتوال. ُما بني قوسني زيادة من البغية واملخترص )٢( ُمفرده عرادة, وهي يشء أصغر من املنجنيق: َ ٌ َّ َ. 
 .حتريف. وشهدوا: ويف األصول. البغية )٣(
 .تصحيف. وكانت): س, م, د(ويف . ُ, والبغية, واملخترص)د م( )٤(
َّتصحيف; فصبح يتعد. َّفصبحوا به: ويف األصول, واملخترص. البغية )٥( . بنفسه وبعىل ال بالباء َّ

ُوصيحوا  ُدعوه, ونادوه: بهَّ َ ُ ََ. 
 .زيادة من البغية )٦(
 .حتريف. اإلسالم: ويف األصول. ُالبغية, واملخترص )٧(

 
 ]ب/٣٧١[



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٨٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّوأقام هبا تسعة أشهر يف التوكيل به, ثم محل إىل رس ُ ََّ ِ ُ َّ َّ من رأ, فقتل بقادسية رس من َ ُ َّ َ ِ ُ
َّرأ لثالث خلون من شوال, وقيل َْ َ َ ِليومني بقيا من شهر رمضان سنة ثنْتني : ٍ َ

ِّومخسني ومئتني, فتويف, وله من السن إحد وثالثون سنة وشهران ونيف  َِّ ًُ َ ِّ ِّ
 .ًوعرشون يوما

ُوكان املستعني مربوعا, أمحر الوجه, خفيف العارضني, بم ً ُ ٌقدم رأسه طول, ُ َّ َ
َّحسن اجلسم, بوجهه أثر جدري, يف لسانه لثغة عىل السني, يميل هبا إىل الثاء ٌ ُْ ُِّ َُ ٍّ ُ َُ. 

ّ اآلبنويس, أنا أمحد]بن[أنا أبو احلسني : ّأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل, قاال ُ بن  َ
 ًإجازة, )١(ُعبيد

ّوأنا أبو متام عيل: قاال َّ بريي قراءة, أنا أبو عبد اهللا حممدبن يف كتابه, أنا أبو بكرَّ حممد بن َّ ًْ  بن ِ
ّ حممد الزعفراين, نا أبو بكربن احلسني َ ْ َّ َ أيب خيثمة, قالبن َّ َ ْ َ)٢(: 

ِّبويع للمعتز باهللا  ُ  يف آخر سنة −ُ جعفر, ويكنى أبا عبد اهللا بن ُّ واسمه الزبري−ُ
ْإحد ومخسني ومئتني, وجددت له الب َ َّيعة سنة اثنتني ومخسني ومئتني يف املحرم, ُِّ َ ُ ُ

َويف هذه السنة قتل املستعني, وقتل املعتز يف رجب سنة مخس ومخسني ومئتني ُ ُّ ُُ َُ َِ ِ َّ . 
ْ خريون, أنا بن نا أبو منصور:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ

َّ عيل, أخربنا حممدبن ز, أنا عبد العزي)٣(أبو بكر اخلطيب ْ أمحد املفيدبن ّ ِ ّ, ثنا أبو برش الدواليب, أخربين )٤(ُ َّ
ّ عيل اهلاشمي, قالبن جعفر ّ : 

َخرج أمحد اإلمام املستعني باهللا أمري املؤمنني من رس من رأ يوم األحد خلمس  َُّ ُ ُ ُ
ُخلون من املحرم سنة إحد ومخسني ومئتني إىل بغداد, فوثب أهل  ََ َ َّْ ُ َ َ ,َّرس من رأ ُ

ّفبايعوا أليب عبد اهللا املعتز باهللا ُ. 
ّوأخربين أبو موسى العبايس, قال: قال أبو برش َّ : 

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( وأبو عبد : ويف األصول. ٣٣/٣٩٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّأنا أبو احلسني اآلبنويس, أنا أمحد: ّاهللا, أنبأنا أبو عيل, قاال ُ  .حتريف). س, م(ُوعبيدة ) د, د م(ُعبيد بن  َ
َّبغية الطلب  )٢( ُ٨/٣٧٥٨. 
 .٣٧٦١ − ٨/٣٧٥٩َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ١٢٢ − ٢/١٢٠تاريخ بغداد  )٣(
 .تصحيف. ابن املفيد): د(ويف . ابن املنقد): س, م, د م(ويف . َّاملصدران السابقان )٤(

ّبيعة املعتز باهللا[ ُ[ 

ْصفات املستعني[ ُ[ 



٣٨٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ أنزل املعتز باهللا من لؤلؤةَّلـام ُّ ُ َ ِّ, وبويع له, ركب إىل أمه, وهي يف القرص )١(ُ َ َ ُ
َّاملعروف باهلاروين, فلام دخل عليها, وسألته عن خربه, قال هلا ُت كاملريض ُقد كنْ: ّ

ْاملدنف, وأنا اآلن كالذي وقع يف النَّزع َ ْ ُ; يعني أنه بويع له برس من رأ, واملستعني )٢(ُ ُ َّ ُ ُ َّ
َّخليفة جمتمع عليه يف الرشق والغرب ٌُ ٌ. 

 : ّ عيل, قالبن  احلسنبن ّأخربين عيل: وقال أبو برش
َّ سأل األتراك املستعني باهللا الرجوع إىل رس من رأ,َّلـام ُ َُّ عليهم, قدموا  )٣( فأبىُ

َّرس من رأ يوم األربعاء لثالث عرشة ليلة خلت من املحرم, فاجتمع املوايل,  َ َُ ُ ْ َ َ ً ََ َ َّْ َ
ُوكرسوا باب لؤلؤة, وأنزلوا املعتز, فبايعوه, وخلعوا املستعني ُُ ّ فركب املعتز باهللا إىل ,َّ ُ َ

َيوم اخلميس يف املحرم سنة إحد ومخسني وَّدار العامة  َّ ََ ُمئتني, فبايعه النَّاس, وعقد ُ
ِلنفسه لواء أسود, وخلع عىل إبراهيم املؤيد باهللا وعىل أمحد املعتمد عىل اهللا وعىل أيب  ُ َُّ ََ ً
ِّأمحد املوفق, وأهنضه إىل بغداد, مطالبا ببيعته التي أكدها له املتوكل عىل اهللا يف أعناقهم,  َُّ ًُ َُ َّ

َمجاعة من الفقهاء, فشخص أب )٤(ومعه َ َ َّو أمحد يوم السبت لسبع بقني من املحرم, ٌ َّ ََ ُ َ
َّوحصن حممد َ طاهر بغداد, ورم سورها, وأصلح أبواهبا, وعسكر أبو بن بن عبد اهللا َّ َ َّ ََ

ُأمحد بالشامسية, ووقع احلرب يوم السبت للنِّصف من صفر, واتصلت الوقائع ُ َ َِّ َّ َّ َ َّ َّ)٥(. 
ْقال أبو برش  : ّمي يقولّ عيل اهلاشبن ُوسمعت جعفر: ِ

َّبويع املعتز يوم األربعاء الثنتي عرشة ليلة خلت من املحرم, وتوجه أبو أمحد  َ َ َُّ َُ ُْ َ َ ً َ َ ْ َ ُّ
                                                 

َقلعة قرب طرسوس, غزاها امللك املأمون, وفتحها: ولؤلؤة. حتريف. ابن لؤلؤة): س, م(يف  )١( َُ َ َ ٌ .
 ).٥/٢٦لؤلؤة : معجم البلدان(

 .حتريف. َّيف النوع... ُكاملريض املذنب : ويف األصول. َّالتاريخ, والبغية )٢(
 .تصحيف. فأثنى: ويف األصول. َّالتاريخ, والبغية )٣(
 .حتريف. معرب: ويف األصول. َّالتاريخ, والبغية )٤(
) دم(َّوبالساسية ) د, م(ِّوبالسياسة ) س(َّوعسكرها أمحد بالساسة : ويف األصول. َّالتاريخ, والبغية )٥(

َّوالشامسية. تصحيف وحتريف. َّفاتصلت... يوم األحد ...  َّ ُّحملة جماورة لدار الروم التي يف أعىل : َّ ٌ ُ َ ٌَ َّ
َّمدينة بغداد, وإليها ينسب باب الشامسية ُ َُّ ََّ َّالشامسية : لبلدانمعجم ا. (ْ َّ َّ٣/٣٦١.( 

َّخربه مع أمه لـام[ ِّ ُ 
 ]بويع له

 
 
 
 

ّز ُفتنة املعت[
 ]ُواملستعني



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٨٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َابن املتوكل عىل اهللا إىل بغداد يف عرشة آالف من رس من رأ, فواقع أهل بغداد,  َّ َُ َ َ ِّ ُ
ِّفقتل من الفريقني خلق عظيم, وكانت هذه السنة فتنة املعتز و ُ َ ُ َُّ ٌ ٌ َ  .ُاملستعنيِ

ّوأخربين أبو موسى العبايس: قال  : , قال)١(َّ
َ وجه املعتز باهللا أخاه أبا أمحد املوفق, فحرصهم, أقام املستعني ببغداد إىل أن خلع َّلـام َ ُ َِّ ُ ُ ُُّ ُ َُ َّ

ُسنة, واشتد احلصار عىل أهل بغداد, وقد كان أهل بغداد  َّ ُإليهم املستعني,  )٢(َ رحلَّلـامً ُ
ُأحبوه, و َّمالوا نحوه غاية امليل, حتى نزل هبم من احلصار ما نزل, فنسبوا حممدُّ َّ  عبد بن َ

ُ طاهر إىل املداهنة يف أمر املستعني باهللا, وهامجوا منزلهبن اهللا ُ  ., يريدون نفسه)٣(ُ
 : ّ عيل, قالبن  احلسنبن ّوأخربين عيل: قال

َّرشع يف خلع املستعني  باهللا, فوثبت العامة عىل حم ِ ُ َ ِ  طاهر, بن  عبد اهللابن َّمدُ
ْودمرت عليه َ ُّ, ونقل املستعني باهللا من داره إىل الرصافة)٤(َّ ُ َ ِ ُ. 

ّوأخربين أبو موسى العبايس, قال: قال َّ : 
َّفدس حممد ِ طاهر إىل املستعني باهللا من يعرض له باخللع, عىل بن  عبد اهللابن َّ ْ َ ْ َُ ِ ُ

ِّأنه يتوثق له من املعتز باهللا, ُ ُ َّ َ َُ ً ويسلم إليه األمر, وكان املستعني باهللا رجالَّ ُ ُ ُ َِّ ً صاحلا ُ
ًضعيفا, فأجاب املستعني باهللا إىل ذلك, وكره الدماء بعد أن مل جيد نارصا ْ ِّ َ َِ َ ُ ُ ً. 

 : ّ عيل, قالبن وأخربين جعفر: قال
َخلع أمحد املستعني باهللا نفسه من اخلالفة يف املحرم أول سنة اثنتني ومخسني ََّ َ ََّ ُ ُُ ُ َ 

 .ومئتني
                                                 

ُالتاريخ, والبغية )١(  .حتريف. َّالعباس: ويف األصول. َّ
 .تصحيف. دخل: ويف األصول. البغية )٢(
َّوال يصح هذا الوجه; ألن هجم يتعد بعىل . وهجموا منزله): د م(ويف األصول ما خال . َّالتاريخ )٣( َّ ُّ

 .يفحتر. وهجموا نفسه): د م(ويف . بنفسه ال
ْدخلت عليه بغري إذن, وهجمت: أي )٤( ُويف التاريخ, والبغية. ْ َفتذمرت عليه: َّ ُوهذه الرواية عندي . َّ ِّ

ْتوعدته, واجرتأت عليه, وتنكرت له: واملعنى. أقو َْ َّ َّ. 

 
 ]أ/٣٧٢[

 
 
 

ْسعي ابن طاهر يف [ َ
 ]ُخلع املستعني باهللا

 
 

خلع املستعني نفسه [
 ]من اخلالفة

ُاهتام[ َ أهل بغداد ابن ِّ
َطاهر باملد ة يف َنَاهُ
 ]ني باهللاُأمر املستع



٣٨٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ املسلم الفقيه, وعيلبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َّ َ َّ عيل السلميانبن  زيدبن ُ َ ُّ  بن أنا نرص: , قاال)١(ّ
َّ املسلم]ابن[ زاد −ّإبراهيم املقديس  َ َّ عبد الرزاق, قاال بن وعبد اهللا: ُ  عوف, أنا أبو بن أنا أبو احلسن: −َّ

ْريمُ خبن ُ منري, أنا أبو بكربن ّعيل احلسن  : , قال)٢(َ
ُواستخلف أمحد املستعني باهللا  ُ ُ َُ ِ ْ  −ُ أيب إسحاق املعتصم بن َّ حممدبن  وهو أمحد−ُ

َخلمس ليال خلون من شهر ربيع اآلخر سنة ثامن وأربعني ومئتني, وخلع يوم  َ ِْ ُ ٍَ َ َ َ ٍ
َاجلمعة لسبع ليال بقني من شهر رمضان سنة إحد ومخسني ومئتني, وقيل َ َسنة : ٍ

ِّمخسني ومئتني, وجددت البيعة للمعتز باهللا اثنتني و ُ ِ َ ِّ جعفر املتوكل بن ُّ وهو الزبري−ُِّ ُ
 .اثنتني ومخسني ومئتني َسنة −

ْ خريون, بن نا وأبو منصور:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ
ّ إبراهيم الشافعي, أنا عمربن ُ عبيد اهللابن َّمد أيب بكر, أنا حمبن , أنا احلسن)٣(أخربنا أبو بكر اخلطيب  بن َّ

ْحفص, قال َ : 
َودعي للمعتز ببغداد يوم اجلمعة لثالث ُ َِّ ِ َخلت من املحرم سنة اثنتني  )٤(ُ َّ َ ُ ْ َ َ

 .ومخسني ومئتني
َّأنبأنا أبو عيل حممد َّ نبهان, ثم أخربنا أبو القاسمبن  سعيدبن ّ ْ ّ السمرقندي, أنا أبو البن َ ْ َ فضل َّ

ّ حممد املحاميل, بن  أمحدبن َّحممد َ َّ 
ّ وأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا أمحد]ح[ ْ ْ خريون, قالوابن  احلسنبن َ   شاذان, بن ّأنا أبو عيل: َ
ْ وأخربنا أبو عبد اهللا أيضا, أنا أبو حممد رزق اهللا]ح[ ًِ ّ عبد الوهاب التميمي, وأبو الفوارس بن َّ َّ َّ
َطراد ّلزينبي, َّ حممد ابن ِ َ ْ َّ 

َّ وصيف الصياد,بن أنا أبو بكر: قاال َّ ْ َِ 
                                                 

َّاملسلم سقط من : قوله )١( َ َّحتريف, صوابه ما أثبت بالنقل ع. َّاملسلميان: ُويف األصول بعد). د م(ُ َ ن ُ
 .٧٦٣ و٢/٧١٧ُّمعجم الشيوخ 

ُكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٢( ويف  ... . ٥٢٤ و٣١/٤٨٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ
َّزاد املسلم... أنا أبو نرص : األصول َ َّبن عبد الدراق  وعبد اهللا: ُ ) س, م(بن خزيم  أبو بكر... َّ
 .ُّوكله تصحيف وحتريف). د, د م(وحريم 

 .٨/٣٧٦١َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٢/١٢٢يخ بغداد تار )٣(
 .حتريف. ليلة: ويف األصول. َّالتاريخ, والبغية )٤(



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٨٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّأنا أبو بكر الشافعي, نا عمر: قاال ّ حفص السدويسبن َّ َّ ْ  :, قال)١(َ
َوبايع أهل رس من رأ املعتز يوم األربعاء لثالث عرشة  َ َّْ َ ََّ َ ُُ ُ ْ خلت من ]ًليلة[َ َ َ

ُاملحرم سنة إحد ومخسني ومئتني, وكانت احلرب يف َِ َ َّ َ صفر يف آذار, فخلع ُ ِ ُ
َاملستعني, ودعي للمعتز ببغداد يوم اجلمعة لثالث ليال خلت من املحرم سنة اثنتني  َّ َ ُ ََ ُُ ُْ َ َ ٍ ِّ ُِ
َومخسني ومئتني, وأمه قبيحة, وكنيته أبو عبد اهللا, وخلع املعتز يف آخر رجب, ودعي  ُِّ ُ َ ُُّ ُ ِ ُ ُ ٌ َ ُ

َّ الواثق باهللا املهتدي برس من رأبن َّملحمد ُ َ يوم األربعاء ليومني بقيا من رجب ُ
َوثالث عرشة  َ ْ َ َ خلون من متوز سنة مخس ومخسني ومئتني, ودعي له يوم ]ًليلة[َ َ ُِّ ُ َ َ َ َ

ِّاجلمعة برس من رأ أول يوم من شعبان, ومل يدع له ببغداد, ودعي للمعتز ببغداد,  ُ َ ُِ ُ َ ُ َّْ َ َّ
َّوقتل املعتز يوم السبت ليومني من شعبان َ ُّ ُ َ ِ ُ. 

ّ اآلبنويس, أخربنا عبد اهللابن )٢( أمحدبن َّ احلسن, أنا حممدبن ربنا أبو غالب أمحدأخ ُ  بن  عثامنبن َ
 : ّ عيل, قالبن , أنا إسامعيل)٣(حييى

َّخالفة أيب عبد اهللا املعتز باهللا, واسمه حممد ّ ُ ُّبن جعفر املتوكل عىل اهللا, وأمه أم  ُ ُُّ ِّ ُ
َولد, يقال هلا قبيحة ِالفته, ومولده يف شهر ربيع اآلخر سنة ثنْتني ْ, أدركت خ)٤(ُ َ ُ ُ

ُوثالثني ومئتني, واجتمع النَّاس عىل بيعة أيب عبد اهللا املعتز باهللا بعد خلع املستعني,  ُّ ُ َ
َّوبويع له ببغداد يوم اجلمعة ألربع خلون من املحرم سنة اثنتني ومخسني ومئتني,  ََ َ ُُ َ َ

                                                 
ويف . ٦١/٢٢٧ و٣٣/٤٩١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١(

ّبن املحاميل َّبن حممد بن أمحد َّأنا أبو الفضل حممد: ... األصول َ ّنا أبو حممد البلخي عبد وأخرب. َ َّْ َ
ّوأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أخربنا أمحد). د(بن سامان  ّأنا أبو عيل) ... د م(اهللا  ْ بن  بن احلسن َ

ًخريون أيضا  ْ ّبن حممد الزبيدي  ِوأبو الفوارس طراد... بن رزق اهللا  َّ, أنا أبو حممد)د(َ َّ نا عمرو ... َّ
ّابن حفص السويس ُّ ْ  .َّحتريف واضطراب يف السندتصحيف و. َ

ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٢( َّ  .حتريف. َّبن حممد أمحد: ويف األصول. َّ
بن  بن عثامن عبد اهللا): د(ويف . ; وفيه اخلرب٨/٣٧٦١َّ, وبغية الطلب )س, م, د م(كذا يف  )٣(

َوحممد مقحمة. بن حييى َّحممد ُ ََّ ترمجة أيب بكر (ساكر ُويف سند مماثل وقع إلينا يف تاريخ ابن ع. ْ
ِّالصديق ْفتأمل. بن حييى بن عثامن ُعبيد اهللا: ٣٥/١٠٦) ِّ َّ. 

ُسميت بذلك حلسنها, من األضداد )٤( ِّ  ).١/٢٤٤مآثر اإلنافة . (ُ

ٌعود عىل بيعة [
ّاملعتز ُ[ 



٣٨٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َفكانت خالفته منذ يوم بويع له ببغدا ُ َّد, واجتمع النَّاس عليه إىل يوم خلع برس من ِ ُ َ ُ َِ ُ
َ وصيف, فحبسه, وذلك يوم االثنني لثالث بقني من بن رأ, وقبض عليه صالح ْ َِ

ًسنني وستة أشهر وثالثة وعرشين  )١(]َومئتني ثالث[َرجب سنة مخس ومخسني  َ َّ
ُيوما, وحبس مخسة أيام, ثم قتل يوم اجلمعة وقت العرص م َ َّ ًَ َ ِ ُ َّ َ َستهل شعبان سنة مخس ُِ َّ َ َ ْ

ًومخسني ومئتني, وهو ابن ثالث وعرشين سنة وثالثة أشهر وعرشين يوما ِ ومنذ . ً
ٍالوقت الذي بويع له فيه برس من رأ باخلالفة إىل وقت قتل أربع سنني وستة أشهر  ُ َُّ ُ َُ ِ َِّ ُ

ًومخسة عرش يوما َ َ َ َ. 
َوكان أبيض شديد البياض, معتدل اخللق, مجيل ْ ََ ِ ُ َ َ الوجه, ربعة, حسن اجلسم, َ َ ًْ َ

ٌ أسود, وشعره أسود خشن]ٌخال[ِّعىل خده األيرس  ُ ُ ُِ َ ُ)٢(. 
ْ قبيس, قاالبن َّأخربنا أبو القاسم النسيب, وأبو احلسن َ ْ خريون, أنا أبو بكر بن ثنا وأبو منصور: ُ َ

ْ أمحد املفيد, نا أبو برشبن َّ عيل, أنا حممدبن , أنا عبد العزيز)٣(اخلطيب ِ ّ الدواليب, أخربين جعفرُ  بن َّ
 :  إبراهيم, قالبن ّعيل

ّكانت اجلامعة عىل أيب عبد اهللا املعتز باهللا  ُ ُ َ واسمه الزبري−ِ ُُّ َّ حممد, بن  جعفربن ُ
َّوأمه قبيحة أم ولد رومية  ُُّ َ يف املحرم سنة اثنتني ومخسني ومئتني−َُّ َّ َ ُوإنام حتسب أيام . ُ َّ ُ ُ َّ

ِملكه منذ يوم خل ُ ِ ْ ُع املستعنيُ َ. 
ْوقال أبو برش ْأبا اجلعد يقولُسمعت : ِ َ: 

ُّاسم املعتز باهللا الزبري ِّ ُ ُويقال. ُ  .َّحممد: ُ
ّ عيل اهلاشمي, قالبن أخربين جعفر: وقال ّ: 

ًكان املعتز باهللا رجال ُّ َ, جسيام وسيام, أبيض مرشبا بحمرة, أدعج العينني ً طويالُ ُ ً َ ََ ْ ُ ً ًَ ْ َ
َحسنَهام, أقنى األن َف حسن الوجه, مليحا جعد الشعر, كث اللحية مدور الوجه, َ ُ َ ََّ ْ َ ً َ ََ َِّ َّ َ َّ

                                                 
 .َّزيادة يقتضيها النص من البغية )١(
ٌد خشن, وشعره أسو: ُويف البغية بعد. أسود سقط من م: وقوله. مابني قوسني زيادة من البغية )٢( ِ َ

َّوهو ما أثبتناه; ملوافقته ملا سيأيت عىل ذكره ابن عساكر بعد بالنقل عن تاريخ بغداد ُ َّجعد الشعر: ُ ْ َ .
 .تصحيف. حسن: ... ويف األصول

َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٢/١٢٢تاريخ بغداد  )٣( ُ٣٧٥٦ − ٨/٣٧٥٥. 

 
 
 
 

 ]ب/٣٧٢[

عود عىل خربه يف [
 ]تاريخ بغداد

 ]ّصفات املعتز باهللا[



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٨٩
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َحسن املضحك شديد سواد الشعر, أكحل العني َّ َ َ َْ  أربع وعرشين ]ُابن[َمات وهو . َ
َّ أيب الشوارب, ونقش خامته حممد رسول اهللا, وله بن وكان قاضيه احلسن. )١(]ًسنة[ َ ُْ َ َّ

ُخاتم آخر, نقشه املعت ُ ُ ُ  .ّز باهللاٌ
َّ عبيد اهللا إذنا ومناولة, وقرأ عيل إسناده, أنا أبو عيل حممدبن  أمحد]ّالعز[أخربنا أبو  ُّ َّ ً ً  احلسني, أنا بن ُ

َ بيانبن َّ حدثني أبو يوسف يعقوب,ّ القاسم الكوكبيبن , نا احلسني)٢(َّ زكريابن ُاملعاىف الكاتب, ثنا أبو  َ
ٌ الفرات, أنا أيب ومجاعة من شيوخنا, قالبن  موسىبن َّ حممدبن َّالعباس أمحد ُ : 
ٍ حذق املعتز القرآن, دعا املتوكل بشفيعَّلـام َ ُِّ َ ََ ُ ُُّ َ بن خاقان,  اخلادم بحرضة الفتح )٣(ِ

ِإين قد عزمت عىل حتذيق أيب عبد اهللا يف يوم كذا, وتكون خطبته وحذاقه : فقال ُ ُ ْ َ َ ِّ
ً, فأخرج من خزانة اجلوهر جوهرا)٤(بربكوارا ْ بقيمة مئة ألف دينار يف عرش صواين ْ َ

ِفضة; للنِّثار عىل من يقرب من القواد, مثل َّ ُ ُْ ُ َ ُبن عبد اهللا, ووصيف, وبغا,  َّحممد: َّ ْ َِ
ّوجعفر اخلياط, ورجاء احلضاري ََّ َوأخرج مئة . ِ, ونحو هؤالء من قادة العسكر)٥(َ ْ

َّألف دينار عددا; للنِّثار عىل القواد الذين دون هؤال ًُ ُّء يف الرواق الذي بني يدي ٍ
َّاألبواب, وأخرج ألف ألف درهم بيضاء صحاحا; للنِّثار عىل من يف الصحن من  ً َ ِْ َ ِ َ

َّخلفاء القواد والنُّقباء ُ ُ)٦(. 
                                                 

ُما بني قوسني يف املوضعني زيادة من التاريخ, والب )١(  .غيةَّ
أخربنا : ويف األصول. ٣١/٢٠٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

ٌسقط وزيادة. َّبن أيب زكريا ُأنا املعاىف... ُبن عبيد اهللا  أبو أمحد ُوانظر اخلرب بعد يف كتاب املعاىف . ٌ ُ ِ
َّ, وبغية الطلب ١٠٤ − ٣/١٠٣َّاجلليس الصالح  ُ٣٧٦٦ − ٨/٣٧٦٤. 

 .تصحيف. سقيع): س, د, د م(ويف . , ومصادر اخلرب)م( )٣(
من أعظم : وبركوارا. حتريف. برتكوارا: ويف األصول. َّكذا الراجح باإلفادة من مصدري اخلرب )٤(

ِّقصور املتوكل, وهو املعروف بقرص اهلناء, َّبناه املتوكل بقادسية رس من رأ, ووهبه البنه أيب عبد  ُ ُ َّ ِّ ُ
ِتز باهللا, وبلغت النفقة عليه عرشين ألف ألف درهمُاهللا املع َِ َّ ُّالذخائر والتحف. (ّ , ورياض ١١٢/َّ

ُ واحلذاق, وتفتح حاؤه).٢/١٧املسائل  ُ َطعام يتخذ عند ختم الصبي القرآن: ِ ّ ٌَّ َُّ. 
 .تصحيف. ّاحلصاري): س, م, د(ويف . َّ, وقد مرت ترمجة رجاء)د م( )٥(
 .حتريف. ّوالسنا): د م(ويف . اّوالنس): د(ويف ). س, م( )٦(

ّحفل حتذيق املعتز [ ْ َ
 ]باهللا



٣٩٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
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٢٥ 

ٌقال شفيع ُفوجهت إىل أمحد: َ ْ َّبن حباب اجلوهري, فأقام معنا حتى صنَّفنا يف  َّ ّ َ َُ
ٍعرش صوان من اجلوهر األبيض واألمحر و ْ األخرض واألزرق بقيمة مئة ألف دينار, َ

ُووزن كل صينية ثالثة آالف درهم َُّ ُوقال شفيع البن حباب. ِّ ٌ َّاجعل يف صينية من : َ ْ
َّهذه الصواين جوهرا, يكون قيمته مخسة آالف دينار, وانتقصه من باقي الصواين;  ُ ْ ُ ََّ ُُ ً

ُحتى يكون يف كل واحدة تسعة آالف ومخسمئة  َِّ َّ فإن أمري املؤمنني أمرين ;)١(]دينار[َّ
َّأن أدفع هذه الصينية إىل حممد َّ ْ ِّ َ عمران مؤدب األمري أيب عبد اهللا, إذا فرغ من بن َ ََ ُ ِّْ َ ِ

َّخطبته, ففعلوا ذلك, وشدوا كل صينية يف منديل, وختمت بخاتم شفيع, وتقدم  َُّ ْ َ ِ ُ َُّ َّ
ٌشفيع إىل من كان َمعه من اخلدم أن ينثروا العني يف ا َ ْ َ َّلرواق, والورق يف الصحنْ َِ ُّ .

َّووعز إىل النَّاس من األكابر ووجوه املوايل والشاكرية َّ ِ َ بحضور بركوارا يف يوم  )٢(َ
َّسمي هلم; ليشهدوا خطبة األمري املعتز, وكتب إىل حممد َ ِّ ُِّ ُ َ  وهو بمدينة −بن عبد اهللا  ُ

ِوم إىل رس من رأ حلضور احلذاقد بالق−َّالسالم  َّ ُ. 
ُفتواىف النَّاس إىل بركوارا قبل ذلك بثالثة أيام, ورضبت املضارب, : قال َ َّ َُ ِ ِ ُ

َوانحدر املتوكل غداة ذلك اليوم  َ ُ ِّ ِّ ومعه قبيحة ومن اختصت من حرم املتوكل −ُ ُ َ َ َّ ُ َ
ِومن حشمها  َ ٌ إىل بركوارا, وجلس املتوكل يف اإليوان عىل منَصته, وأخرج منْرب −َ َ ِ َِ َّ َِ ْ ُ ُ ِّ ُ

ُآبنُوس م ُ ُضبب بالذهب, مرصع باجلوهر, مقانصهَ ُ ٌ َّ ٌ َِّ َ ََّ َ ُ ٌعود :  وقال بعضهم−ٌعاج  )٣(َ
َّ فنُصب جتاه املنَصة وسط اإليوان, ثم أمر بإدخال حممد−ٌّهندي  َّ َ ََّ َ َِ ُ ِّبن عمران املؤدب,  ِ َ ُ ْ ِ

ُفدخل, فسلم عىل أمري املؤمنني باخلالفة, ودعا له, فجعل أمري املؤمنني يستدنيه,  َ َّ
                                                 

 .زيادة من البغية )١(
َّالشاكرية )٢(  .األتباع: َّ
ُمنرب آبنوس: قوله )٣( َُ ٌْ َ ٌ مضبب, أيِ َّ َ ُمنرب مصنوع من اآلبنوس : ُ َْ ٌ ٌ َ , ١/١٨ُّكذا بفتح الباء يف اللباب (ِ

َّوبكرسها يف التاج, والتكملة  ّ وكالمها للزبيدي −َّ َّ الشجر أو اخلشب ٌوهو رضب من) بنس  :−َّ
ُالبحري, تصنع منه أشياء ُ َّومضبب. ُّ َ َّحماط ومغطى: ُ ُ وفيهام ). س, م(باجلوهر سقط من : وقوله . ُ

َومقانص املنرب. مقابضه): دم(وكذا  َْ ِ ُِ  .ُأعمدته التي يقوم عليها: َ



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٩١
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١٥ 
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٢٥ 

َى جلس بني يدي املنْرب, َّحت ِ َوخرج املعتز من باب يف حنْية اإليوان, حتى صعد ١(َ َِّ َ َ َ ُّ ُ
َاملنْرب, فسلم عىل أمري املؤمنني ََّ ُ وعىل من حرض, ثم خطب, فلام فرغ من خطبته, )١ِ َ ََ َّ ََّ ََ َ

ِدفعت َِ َّالصينية إىل حممد )٢(ُ َّ ٌ عمران, ونثر شفيع صواين اجلوهر عىل من يفبن ِّ َ ْ ِ 
ْاإليوان, ونثر اخلدم الذين كانوا يف الرواق والصحن ما كان معهم من العني  ُّ ُ ََ َّ

ُوالورق, وأقام املتوكل بربكوارا  ِّ ُ ِ ًأياما[َ ُ, يف يوم منها دعته قبيحة, فيقال)٣(]َّ ُ ُ َُ َ َ َإنه مل ير : ٍ ُ ُ َّ
َيوم مثله رسورا وحسنًا وكثرة نفقة ُ ًُ ًوإن الشمع كله كان عنرب. ٌُ ُ ََّ ُ َّ َا إال الشمعة التي يف َّ َّ َّ
َالصحن, فإنه كان وزهنا ألف منًا َ َّ َّحترق القرص, ووجد حرها  فكادت,َّ َ َ َ ُ ْمن كان يف  )٤(ِ َ

 .ّاجلانب الغريب من دجلة
َوقد كان أمر املتوكل أن يصاغ له رسيران ُ ُ ِّ ٌأحدمها ذهب, واآلخر فضة, : ُ َّ ُ ٌ ُ

ٍّويفرش الرسير الفضة ببساط حب, و َ ُُ َّ ُ َّ َبردعةَُ َ ٍ, ووساديت حب, ومسنَد حب منظوم )٥(َْ ٍّ ٍّ َْ َ َ ِ
ُعىل ديباج أسود, وكان طول الرسير تسعة أذرع ََّ ُ. 

ِّفأخرج من خزانة اجلوهر حب, عمل له ذلك, فكان أرفع قيمة احلب : قال ُ ٌّ ََ َ ِ ُ ُ
َّدينارا, وأقل القيمة درمها, فاختذ له ذلك, وأمر بفرش الرسير الذهب بمثل  ََّ ً ًِ ُّ ِفرش ُّ

ًالرسير الفضة, منقوشا بأنواع اجلوهر األمحر واألخرض واألصفر واألنواع َّ َّ)٦( ,
َّففرشا, فقعد عليهام هو وقبيحة, ثم وهبهام هلا َ َُ ِ. 

ّأخربنا أبو القاسم العلوي, وأبو احلسن ْ قبيس, قاالبن ََ َ  عبد امللك, أنا بن َّنا وأبو منصور حممد: ُ
                                                 

 ).د(ما بينهام سقط من ) ١−١(
 .تصحيف. وقعت: يف األصول )٢(
 .ّص من البغيةَّزيادة يقتضيها الن )٣(
ْكيل معروف يكال به, وقد يكون من احلديد, واجلمع أمناء: َاملنا )٤( َ ُ ُُ ُ ِّمن حرها: ُويف األصول بعد. ٌٌ َ .

َّوما أثبت كان بالنقل عن البغية; ذلك أن وجد يتعد َّ ُ َّ َ  .بنفسه ال بمن ُ
ُّالربدعة, وكذا الربذعة يف أصل اللغة )٥( ُ َ َُ َْ َ ْ ُالكساء يكون عىل: ََ ْ ظهر الدابة حتت الرحل أو الرسج, ُ َّ َّْ ََّ َّ

َواستعريت هنا ملا يبسط يف البيت من حصري ونحوه حتت كريم املتاع ُْ َ ْ ُ ُ. 
 .األنواع األخر: أي )٦(

 ]أ/٣٧٣[



٣٩٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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ِّالسامن لفظا بالري, ثنا احلسن )٢( احلسنيبن ّ عيلبن سعد إسامعيل, أنا أبو )١(أبو بكر اخلطيب َّ َّ  بن َّ حممدبن ًَّ
َّحييى الشافعي بسامراء, حدثنا أمحد َّ ُ ّ ّ حسان, نا عيلبن  حييىبن ّ عيلبن َّ ّ حرب الطائي, قالبن َّ َّْ َ : 

َّدخلت عىل املعتز باهللا, فام رأيت خليفة كان أحسن وجها منه, فلام ً َ ً ُ ُّ  رأيته ُ
ُسجدت ْ َ ُيا شيخ, تسجد ألحد من دون اهللا: , فقال)٣(َ  أبو عاصم ]َّحدثنا[: ُقلت! ?ُ
َّالضحاك َّ خملد النَّبيل, نا بكاربن َّ َ ُ َ ْ َ أيب بكرة, عن أبيهبن  عبد العزيزبن َ ْ َّ عن جده أن ,َ ِ ِّ

َبرش بام[ُ كان إذا رأ ما يفرح به أو َّالنَّبي  ِّ ُ يرسه, ]ُ َّشكرا هللا, عز وجل )٤(]َسجد[ُّ َّ ً ُ. 
ْ إبراهيم, وأبو الوحش سبيعبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل َ َ املسلم, عن أيب احلسن رشأبن ُ َ ََّ  −َ نظيف بن ُ

ِونقلته بخطه  ِّ ُ ُ حممد املقرئبن ُ ثنا أبو أمحد عبيد اهللا−ُ َّ . 
ّوأخربنا أبو القاسم العلوي, وأبو احلسن ْ خريون, أنا أبو بكر بن رنا وأبو منصو: ُ قبيس, قاالبن ََ َ

ُ, أخربين أبو القاسم األزهري, ثنا عبيد اهللا)٥(اخلطيب َّ حممد املقرئ, نا حممدبن ّ ّ حييى الصويل, نا أبو بن َُّ ُّ
ّ البحرتي, قالبن )٦(َالغوث ْ ُُ : 

ُنظر إيل املعتز, وأنا أنظر إىل وجهه, فقال َّّ ُإىل أي يشء تنظر: ُ ٍ إىل كامل : ُ قلت?ِّ
 . ملؤمنني يف مجال وجهه ومجيل أفعالهأمري ا

ّ املزريفبن  احلسنيبن ]َّحممد[أخربنا أبو بكر  َ ْ ّ املهتديبن , نا أبو احلسني)٧(َ َْ ُ . 
ُ حممد اخلالل, أنا أبو القاسم عبيد اهللابن  احلسنبن ّوأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا عبد اهللا َّ َ  بن َّ

ًأمحد الصيدالين قراءة عليه  ّ ْ ْ ثنا يزداد−ُا أسمع  وأن−َّ  ............................:َّ عبد الرمحن, قالبن )٨(َ
                                                 

 .٩/٨خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١٢٣ − ٢/١٢٢تاريخ بغداد  )١(
أبو ): د(ويف . ١/٣١٩, واألعالم ١٨/٥٥ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٢(

 .حتريف. َّوكذا احلسن يف بقية األصول. بن احلسن ...سعيد 
ُيتحدث: ويف األصول. َّالتاريخ, واملخترص )٣(  .حتريف. َّ
َّما بني قوسني يف املواطن الثالثة زيادة من التاريخ, واملخترص )٤( َّ. 
َّبغية الط: وانظر كذلك. ٢/١٢٣تاريخ بغداد  )٥(  .٨/٣٧٦٨لب ُ
 .حتريف. َّبن حييى الصواف, نا أبو يعقوب َّحممد: ويف األصول. َّاملصدران السابقان )٦(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٧( َّ ّبن املرزقي  بن احلسني أبو بكر: ويف األصول. ٢/٩١٧َّ

 .سقط وتصحيف). س, م(ّواملزرقي ) د, د م(
ابن ): س, م, د م(ويف . ٣٣/٤٥٧تاريخ ابن عساكر : فانظر.  مماثلَّكذا الصواب باحلمل عىل سند )٨(

 .حتريف. ابن داود): د(ويف . دار

ْإعجاب ابن حرب [ َ
ّباملعتز ُ[ 

ب ابن وكذا إعجا[
ّالبحرتي ْ ُُ[ 



 الزبري بن جعفر بن حممد
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 :)١(َّ بكاربن ُّقال يل الزبري
ُرصت ْ ِإىل أيب عبد اهللا املعتز باهللا أمري املؤمنني  )٢(ِ ّ َ فلام علم −ٌ وهو أمري −ُ َِّ  وقال −َ
َأعلم, وقاال : ُّاملاوردي ِ ْ ًبمكاين, خرج مستعجال: −ُ  :ُ, فأنشأ يقول, فعثرُ

 ]َّمن الطويل[
ــوت ــى ُيم ــن الفت ــرة م ٍعث َ ْ ــسانه َ ِبل ُيموت املرء َوليس  ِ ِمـن عثـرة ُ َ ْ ِالرجـل َ ْ ِّ 

ّ, عن عبيد اهللا الصيدالين)٣( أيب طالببن ُرواها اخلطيب عن حسن ْ َّ ُ. 
َقرأت بخط أيب احلسن رشأ َ ِّ ُ نظيف, وأنبأنيه أبو القاسم العلوي, وأبو الوحش املبن ُ ّ ََ قرئ عنه, أنا َ

َّ حممد, نا أبو بكر حممدبن  احلسنيبن  إبراهيمبن ّ عيلبن أبو الفتح إبراهيم ّ حييى الصويل, ثنا أبو بن )٤(َّ ُّ
ْالعيناء, قال َ : 

ّدخل ابن السكيت عىل املعتز  ُ ِّ ِّ ُ وكان يؤدبه, وله عرش سنني −ُ ْ َ ُ ُ ِّ ٍبأي يشء :  فقال−ُ ِّ
ُّحيب أن أبتدئ األمري من العلو أنا : , قال)٥(]ُفأقوم[: باالنرصاف, قال:  فقال?مُ

ًأخف هنوضا منك َ, فوثب, فعثر برساويله, فالتفت, فقال)٦(ُّ َ  ]َّمن الطويل[: )٧(َ
ــوت ــى ُيم ــن الفت ــرة م ٍعث َ ْ ــسانه َ ِبل ُوليس يموت  ِ ِمـن عثـرة ُاملرء َ َ ْ ِالرجـل َ ْ ِّ 

                                                 
 ,٢٨/املحاسن واألضداد: وانظر كذلك. ٢٢ − ١١/٢١ِّ, والبداية والنهاية ٨/٣٧٦٨َّبغية الطلب  )١(

َّ, والتذكرة احلمدونية ٣٨٠/واملحاسن واملساوئ َّ٣/١٦٢. 
 .تصحيف. رضب): س, د, د م(ويف . ِّداية والنهاية, والبغية, والب)م( )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد  )٣( َّحسن اخلالل: ويف األصول. ٢/١٢٣َّ : ُوقول اخلطيب. َ

ّاحلكاية حكاية الزبري مع املعتز: رواها, أي ُُّ َ َ. 
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( ُ اخلرب مع الشعر بعد يفِ وانظر.حتريف. َّبن حممد أبو بكر: ويف األصول. َّ ِّ :

 .٦/٣٩٩, ووفيات األعيان ٨/٣٧٦٩َّ, وبغية الطلب ١١٤ − ١/١١٣حمارضات األدباء 
 .َّوما بني قوسني يف املوضع الثاين زيادة من وفيات األعيان. بيشء) د(َّأخلت  )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٦( ُأحب, فهو مبارك: ويف األصول. َّ  .حتريف. ُّ
َّويف هذا إشارة إىل أن القائل هو .  يف مصادر اخلرب ما خال وفيات األعيان»َفالتفت, فقال«: كذا )٧( ٌ

ّاملعتز باهللا ّويف وفيات األعيان أن القائل هو ابن السكيت, متثل هبذا البيت إشفاقا عىل املعتز, وقد . ُ ُ ً َّ َِّّ ِّ
َّمتثل; ألن البيت جلعفر: وأقول. عثر بن أيب طالب كام يف  ّبن عيل بن احلسني ّن عيلب َّبن حممد َّ

 .٢/٤٧٣العقد الفريد 

بن  ُّخربه مع الزبري[
 ]َّبكار

خربه مع ابن [
ِّالسكيت ِّ[ 
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ِّفخرب هبا املتوكل, فأمر البن السكيت بخمسني ألف ِّ ِِّّ ُ  . درهمُ
ْقال أبو العيناء َوإنام فعل ذلك املتوكل; ليسرتُ عوار ابنه يف سوء أدبه عىل : َ ُ َ ُ ِّ ُ َّ

 .ِّمعلمه
ْ خريون, أنا أبو بن ثنا وأبو منصور:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ

ْ رزق, أنا عثامنبن َّ حممدبن , أنا أمحد)١(بكر اخلطيب َّ أمحد الدقاق, نا حممدنب ِ َّ  : َبن الرباء, قال  أمحدبن َّ
َّثم استخلف املعتز باهللا أبو عبد اهللا حممد َُّّ ُ َ ِ ُ ِّ املتوكل عىل اهللا, قال إبراهيمبن ُ  بن ُ

 ]من جمزوء الكامل[ :َّالعباس
ــــــر اهللاُ ــــــه َأظه ُوأعـــــزه  ُدينَ ِبمحمــــــد َّ َّ ُ 
ــة  بـــــاخلال َأكـــــرم واهللاُ ِف ــر َ ــن َجعف ــ ب  ِدَّحمم
َأيــــــد واهللاُ ُعهــــــده َّ ـــــد  َ ٍبمحم َّ ـــــد ُ ِوحمم َّ 

ــــــد ٍومؤي َّ َ ــــــ ُ ْملؤيدي ََّ َ ِحممـــد ِّالنَّبـــي إىل ِنــــ  ـُ َّ 
ّ عيسى اهلمذاينبن َّوأنا حممد: )٢(قال اخلطيب َ  أمحد احلافظ, نا أبو إسحاق بن , نا صالح)٣(َ

ً عمروس إمالء, قالبن إبراهيم ْ ّ بديل الكويف قبن ُسمعت أمحد: َ َ  : , قال)٤(اضيهاُ
ًبعث إيل املعتز رسوال ُّ ُ َّ ُ بعد رسول, فلبست كمتي, ولبست نعل طاق, فأتيت َ ُ ٍُ َ ْ َ َّ ُ

ُبابه ُ نعليك, فلم ألتفت إليه, ودخلت الباب ]ْاخلع[ُياشيخ, : ُ, فقال احلاجب)٥(َ ْ َ
                                                 

ّتاريخ الطربي : َّبن العباس يف ًوانظر كذلك األبيات منسوبة إىل إبراهيم. ٢/١٢٢تاريخ بغداد  )١( َّ
مناقب آل أيب طالب : دون نسبة يف) ٢ − ١(وكذا البيتني . ٥/٣٥٥, وهتذيب بدران ٧/٣٦٣
 .٥/٤٨٦ُ, ومستدرك سفينة البحار ٤٧/٢٦ر , وبحار األنوا٣/٣٩٧

 .٩/٩خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٢٧١ − ٤/٢٧٠تاريخ بغداد  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ بغداد )٣( ويف . ٥٦٤ − ١٧/٥٦٣ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف. َّ

ّاهلمداين: األصول ْ  .حتريف. َ
َّكذا الصواب بالنقل عن تا )٤( ويف ). ١٨  − ١٧/َّتقريب التهذيب. (ُواملراد قايض الكوفة. ريخ بغدادَّ

 .حتريف. قاضينا: األصول
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٥( . تصحيف وحتريف. ُبعل طاق, فأتيت به: ويف األصول. َّ

ُوالكمة َّ ُالقلنسوة املدورة: ُ َ َُ َُّ َُ ْ َ ٍونعل طاق. َ ُ ْ ٌشعبة منه: َ ُ. 

خربه مع قايض [
َالكوفة ابن بديل ُ[ 

ول إبراهيم بن ق[
َّالعباس يف خالفة 

 ]ّاملعتز
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ُالثاين, فقال احلاجب ْنعليك, فلم ألتفت إليه: َّ َّ, فدخلت إىل الباب الثالث, )١(َ : فقالُ
ُيا شيخ, نعليك, فقلت َ َّي املقدس أنا, فأخلع نعيلأبالواد: ُ َ َّ َ َعيل, فرفع بن ُفدخلت! ?ُ ِ ُ َّ

ٍجمليس, وجلست عىل مصالة,  َّ َ ُ  أتعبتني, وأذعرتني,: ُ, فقلتَأتعبناك أبا جعفر: فقال٢(ُ
َبك إذا سئلت عنِّي فكيف ُما أردنا إال اخلري; أردنا نسمع ال: فقال! ?)٢ُ َ : ُفقلتَعلم, َّ

ًوتسمع العلم أيضا َ? فإن العلم يؤتى, وال يأيت, قالأال جئتني! ?ُ ُ َ ُتعتب: َّ َْ أبا  )٣(ُ
ْخلبتني بحسن أدبك, اكتب: ُجعفر, فقلت له ُ. 

ُفأخذ الكاتب القرطاس والدواة, فقلت له: قال َ َّ َ ُْ َأتكتب حديث رسول اهللا : ِ ُ 
ٍيف قرطاس بمداد ْ ُفيم يكتب: قال! ?ِ َُ ْ رق بحرب, فجاؤوا برق وحرب, فأخذ يف: ُ قلت?َ َ ْ َِ ٍِّ ٍّ

ُيريد أن يكتب, فقلت )٤(ُالكاتب َ ُاكتب بخطك, فأومئ إيل أنه ال يكتب, فأمليت : ُ ُ َّْ َُّ َ ُ ِّ
 . َعليه حديثني, أسخن اهللاُ هبام عينيه
: قال رسول اهللا : ُقلت:  فقال?ُّأي حديثني: )٥(َفسأله ابن البنَّاء أو ابن النُّعامن

عي رعية, فلم حيطها بالنَّصيحة, حرم اهللا عليه اجلنَّةُمن ا َّسرتُ َ ْْ ًُ َ ما من أمري : َّوالثاين. َّ
َعرشة ًإال يؤتى به يوم القيامة مغلوال )٦(َ ََّ ُ. 

ّأخربنا أبو العز ً كادش إذنا ومناولة بن ِ ُ ً ُ وقرأ عيل إسناده −ِ بن  ُ احلسني, أنا املعاىفبن َّ أنا حممد−َّ
َّ حييى الصويل, نا حممدبن َّحممد, نا )٧(َّزكريا ّ َّ أيب عباد, حدثني عمربن  حييىبن ُّ  :  عبد امللك, قالبن َّ حممدبن َّ

                                                 
َّدخلت الباب الثاين و«: قوله )١(  ).س, م, د م( سقط من »إليه... ُ
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٢−٢(
َّكذا الراجح بالنقل عن تاريخ بغداد )٣( ُوتعتب, أي. َّ َْ ْتسرتىض: ُ ): د, د م(ويف . لقيت): س, م(ويف . ُ

 .تصحيف. َتعبت
 .حتريف. الكتاب): د, د م(ويف ). س, م( )٤(
 .حتريف. ّالنعم): د(ويف . اليعمر): س, م, د م(ويف . َّالتاريخ, واملخترص )٥(
 .حتريف. عشرية: ويف األصول. َّالتاريخ, واملخترص )٦(
َّ, وبغية الطلب ٣٢٠ − ٩/٣١٩األغاين : وانظر كذلك. ١/٣٦٥َّاجلليس الصالح الكايف  )٧(

 .١٠ − ٩/٩, وخمترص ابن منظور ٣٧٧١ − ٨/٣٧٧٠

 ]ب/٣٧٣[



٣٩٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُقعد املعتز, ويونس ُّ ُ ٌ, واجللساء واملغنُّون حضور, )١(]يسقيه[ُ بغا بني يديه بن َ ُ َُ ُ َ
َوقد أعد اخللع واجلوائز َ ِ ُ إذ دخل بغا, فقال,َّ ُيا سيدي, والدة عبد: ْ ك يونس يف ِّ

َاملوت, وهي حتب أن تراه, فأذن له, فخرج, وفرت املعتز بعده, ونعس, وقام  َ ُ ُ َُّ ُّ ُ َ ِ
ُاجللساء,  َوتفرق املغنُّون[َُ َُ ُّ, إىل أن صليت املغرب, وعاد املعتز إىل جملسه, ودخل ]َّ ُ ِ ِّ ُ

ُّيونس, وبني يديه الشموع, فلام رآه املعتز,  ُ ُ ُ َُّ ُّ ُدعا برطل, فرشبه, [ُ َ ٍ ْ ًوسقى يونس رطالِ ْ ِ َ ُ ,
َوغنَّى املغنُّون, و َ ُّعاد املجلس أحسن ما كان, فقال املعتز )٢(]ُ ُ َ َ  ]ُمن جمزوء املتقارب[ :ُ

ُتـــــربح ال َفليتـــــك ُأفــــرحفــــالُتغيــــب َ ْ َ
ـــــك َّعــــذبتنيَجئــــتْوإن َبأن ـــــسمح ال َّ ُت َ

ِذيـنَبـنيمـاُفأصبحت ْ ــــــدْويل َ ٌكب ِ ُجتــــــرح َ َ ْ ُ
ـــــوك ديِّســـييـــاَذاكعـــىل َدن ُّ ـــــلح ْيل ُُ ُأص َ

َغنُّوا فيه, فجعلوا يفكرون: َّثم قال َِّ ُ ّ, فقال املعتز البن القصار الطنْبوري)٣(َ ُ َُّّ َ ّ ُ)٤( :
ِّأحلان الطنْبور أملح وأخف, فغن لنا, فغنَّى حلنًا, فقال! َويلك ُ ُُّ َ ُّ َدنانري اخلريطة, : ُ

ِّ فيها مئتان, مكتوب عىل كل]و[ُوهي مئة دينار,  ُرضب هذا الدينار : ]منها[ دينار ٌ ِّ َ ِ ُ
ِّباحلسني َ ِ ثم دعا باخللع واجلوائز لسائر النَّاس, فكان ذلك ,خلريطة أمري املؤمنني )٥(َ َ ِ َّ

                                                 
 .َّوما بني قوسني يف املوطن الثاين زيادة من األغاين, واجلليس). د(ُبغا بني سقط من : قوله )١(
َّما بني قوسني يف املوطنني زيادة يقتضيها النص من األغاين, واجلليس الصالح )٢( ّ َّ. 
ِّغنوا فيه, فغنوا فيه, فجعلوا يفكرون: يف األصول )٣( ُ َّ َّوما أثبتنا بالنقل عن األغاين, واجلليس الصالح. ُّ َّ. 
َّ الصواب بالنقل عن األغاين, واجلليسكذا )٤( َّبن عيل املعروف بابن القصار  وهو سليامن. َّ َ ّ

ّالطنبوري ُ ْ ابن : ُويف األصول, والبغية, واملخترص). ٢٤/١٨٢ و١٥/٢٤٨الوايف بالوفيات . (ُّ
ّالفضل الطنبوري ُ ْ  .حتريف. ُّ

هاتوا : عىل تقدير: َ دنانري اخلريطة:وقوله. َّما بني قوسني يف املوضعني زيادة من اجلليس الصالح )٥(
َّدنانري اخلريطة; ألدفعها البن القصار جزاء ما غنى, ويقوي هذا التوجيه الذي ذهبنا إليه ما يف  ِّ ُ ََّّ َ َ َ

َفغنى حلنا, فدفع إليه دنانري اخلريطة: األغاين َ ً َّوهي مئة دينار مكية, ومئتان : ُويف األغاين بعد. َّ ِّ ُ ...
ُّواحلسني. عندي أجود وأوضحورواية األغاين  َ ٌقرص يف دار اخلالفة, منسوب إىل احلسن: َ بن  ٌ

ُسهل وزير املأمون, وهو املعروف اليوم بالتاج, وبه منازل اخللفاء ببغداد َّ ُ : معجم البلدان. (ِ
 ).حسن: َّ, والتاج٢/٢٦٠ّاحلسني 

ومن جمالسه يف [
َّاللهو والطرب َّ[ 



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٩٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 . أحسن املجالس ُاملجلس من
َ حممد, أنا أبو الفرج سهلبن )١( احلسنبن أخربنا أبو القاسم احلسني ّ برش, أنا أبو احلسن عيلبن ََّ ْ  بن ِ

ّيد اهللا اهلمذاينُعب َ َّإجازة, أنا أبو سعيد عبد الرمحن )٢(َ ّ خريان, أنا ابن األنباري, قالبن  أمحدبن ً ْ َ)٣(: 
ٌ أيب بكر عىل املعتز باهللا, وهو حمموم, فقال لهبن ُّدخل الزبري ِّ ِّيا أبا عبد اهللا, إين : ُ

ُقد قلت يف ليلتي هذه أبياتا, وقد أعيا عيل إجازة بعضها, فأن ًَّ  ]من البسيط[ :شدينُ
ُعرفت ِّإين ِوجـعمـنِالقلـبَعـالج ْ َ ُعرفــتومــا َ ْ َ ِّاحلــب َعــالج َ ِواجلــزع ُ َ َ 

ُجزعت ْ ِ ِّللحب َ َّواحلمـىُ ُإين ألعجب من صربي ومن ُصـربت هلـاُ َ َجزعـي ِّ َ 
ــن ْم ــان َ ــشغله َك ُي ُ ــنَ ــهع ِحب ِّ ــعُ ٌوج َ ُيـشغلنيَفليس َ ْحـبكم عـن َ ُ ِّ َوجعـي ُ َ 

 ]من البسيط[ :بد اهللا ع]أبو[قال 
ـــا ـــل وم ُّأم َ ـــيَ ـــيحبيب ـــداليتن  معـي َاحلبيـب َليـت ويـا ِاحلبيـبمع ًأب

 . فأمر له عىل البيت بألف دينار
َّ البنا, قاالبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن  بن ّ عيلبن َّأنا أبو الغنائم حممد: َ

ّ الدجاجيبن  احلسنيبن ّعيل َ ْبن سويد  َّ حممدبن  إسامعيلبن  سعيدبن  أخربنا أبو القاسم إسامعيل,)٤(َّ َ ُ
ّاملعدل, نا أبو عيل احلسني َّ َ َ أيب خيثمة, قالبن ّ جعفر الكوكبي, نا أمحدبن  القاسمبن )٥(ُ َ ْ َ : 

ِّوأنشدونا للمعتز  ]من الكامل[ :)٦(ُ
ُشـــبهت ْ َّ َمحـــرة َ َ ْ ِثوبـــهيفوجهـــهُ ِنَّاممالـــــ يف ِالـــــنُّعامن ِبـــــشقائق ِ َّ)٧( 

بن عبد  َّنا وأبو منصور حممد:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل
.........................................  أيب الفتح, بن ُ, أخربين عبيد اهللا)٨(امللك, أنا أبو بكر اخلطيب

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. سنياحل: ويف األصول. ١/٢٧٥َّ
ّاهلمداين: يف األصول )٢( ْ َّتصحيف, صوابه ما أثبت بالنقل عن تاريخ ابن عساكر . َ َ ُ٥١/٨٣. 
َّ, وبغية الطلب ٥/٣٦٧العقد الفريد : ِّاخلرب مع الشعر يف )٣( ُ٨/٣٧٧٢. 
ّالزجاجي): س, م(ويف . ١/٤٩٢ُّ, واللباب )د, د م( )٤( َّ  .تصحيف. َّ
 .حتريف. احلسن): س, م, د م( ويف .٣/١١٩ُّ, واللباب )د( )٥(
َّ, وبغية الطلب ٩/٣١٩األغاين  )٦(  .٥/٣٥٧, وهتذيب بدران ٨/٣٧٦٩ُ
َتصحيف, صوابه ما أثبت من األغاين. يف نومه: يف األصول )٧( َّوالنامم. ُ َّنبت طيب الرائحة: َّ ُ ِّ ٌ. 
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٢/١٢٣تاريخ بغداد  )٨( ُّالشعر قاله املعتز يف َّ; وفيه أن ٨/٣٧٧٣ُ ُ ِّ= 

 

 ]ومن شعره[



٣٩٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ العباس اخلزازبن َّأنا حممد َ َ خلفبن َّ حممد, أنشدنا)١(َّ ُ املرزبان, قالبن َ ْ َ : 
ِّأنشدت للمعتز باهللا ُ ُ ْ ِ  ]من الكامل[ :ُ

ــــم اهللاُ ــــاُيعل ــــيي ــذ َّأننــــيحبيب ْم ــتُ ُغب ْ ــك ِ ــه َعن ٌمدل َّ َ ــروب ُ  ُمك
ــدنو ــرسور ي ُال ــاإذاُّ ــكدن ــزلَب ُصــفوُويغيــب ٌمن  ُتغيــب َحــنيِالعــيش َْ

 احلسني, أنا أبو بن  أمحدبن َّ حممدبن َّ منصور حممد, أنا أبو)٢( احلسنيبن َّأخربنا أبو بكر حممد
ّ الصلت املجرب, نا أبو الفرج عيلبن َّ حممدبن احلسن أمحد ِّ َ َُّ ّ حممد األصبهاين, قالبن  احلسنيبن ْ َّ)٣( : 

ْومن شعر عريب ِ ّيف املعتز  )٤(َ ُ وأمه قبيحة −ُ َ ُ  ]َّمن جمزوء الرمل[ :ُ قوهلا−ُّ
ــااســلمي ــُدارُداري ـــــ ـال ِّعزـ ـــــزِ ِّللمعت دارا ُ

ِّلـــويلكـــوينَّثـــم ِ ِعهدــــ ـالـــَ ْ ًخلـــداَ ْ َوقـــرارا ُ
ٌمعمــــورةًأبــــدا ُ َطـــرد مــــاَْ َ ـــلَ ُاللي ـــارا َّ النَّه

ْللديــــاهللاُُويكــــون جــارا )٥(ِولإلســالمِنـــ ـِّ
ـــــا ـــــصرياَِوولي ًون ْ ِ ـــثام )٦(َ ـــلحي ـــارا َّح وس

ــا ــريي ــؤمننيَأم ــــ ـاخــَامل َتاركـ ــــارا اهللاُ َ اختي
َووالة ِالعهــــدُ ْ ْللديــــَ ـــ ـِّ ـــارا ًصـــغاراِنـ وكب
ِفـــدم ُ َالـــدهرَ ْ َطلـــع مـــالنـــاَّ َ ُالـــنَّجمَ وغـــارا ْ

ٌوهلا فيه خفيف ثقيل ٌ. 
ّأخربنا أبو القاسم العلوي, وأبو احلسن ْ قبيس, قاالبن ََ َ ْ خريون, أنا أبو بكر بن َّحدثنا أبو منصور: ُ َ

                                                 
 .١٤/١٨٤ُبن بغا, والوايف بالوفيات  يونس =
َّبن حيويه, املحدث احلجة الثقة, املتوىف سنة  َّكذا الصواب, وهو أبو عمر )١( ُ ُِّ َّ َ ُّ شذرات . (ه٣٨٢َِّ

 .تصحيف. احلرار): م, د م(ويف . َّاجلزار): س, د(ويف ). ٤/٤٣٢َّالذهب 
ُ مر قبلوقد). س, م, د م( )٢(  .حتريف. احلسن): د(ويف . َّ
 .٥/٣٥٧, وهتذيب بدران ٩/١٠خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١١١/َّاإلماء الشواعر )٣(
 .تصحيف. غريب: ويف األصول. ٩١ − ٢١/٥٤وانظر ترمجتها يف األغاين . َّكذا الصواب )٤(
ُّوهي رواية ختل بوز. واإلسالم: ويف األصول. َّكذا الصواب )٥( ِ  .ن البيتُ
َّوالصواب ما أثبتنا بالنقل عن املخترص. َِأو وليا: يف األصول )٦(  .تصحيف. ًوبصريا): س, م(ويف . َّ

 ]أ/٣٧٤[
 

ِومن شعر عريب [ َ
ّيف املعتز ُ[ 



 الزبري بن جعفر بن حممد

 

٣٩٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ رزق, أنا عثامنبن  أمحدبن دَّ, أنا حمم)١(اخلطيب  : َقال ابن الرباء:  أمحد, قالبن ِ
َكانت خالفة املعتز إىل أن خلع يوم االثنني لثالث َ ِ ُ ِّ ُ َبقني من رجب سنة مخس  )٢(ُ

ًومخسني ومئتني أربع سنني وستة أشهر وأربعة عرش يوما, وعمره ثالثا وعرشين  َ َُ َُ ً َ َ َ ََّ
ُسنة, وأظهر قربه, وبقي األم ُ َ ُ ُر يومني; يعني بعد قتله, حتى استخلف املهتدي ً َ ِ ُ َّْ  .)٣(]باهللا[ُُ

ْ قبيس, قالوابن ّ األكفاين, وأبو احلسنبن َّ إبراهيم, وأبو حممدبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ وأنا أبو : ُ
ْ خريون, أنا أبو بكر اخلطيببن منصور ّ, أخربنا أبو احلسن احلاممي, أنا أبو احلسن عيل)٤(َ ّ َّ  بن  أمحدبن َ

َّ قيس املقرئ الرفاء]أيب[ َّ ُ. 
َّ السمرقندي, أنا أبو منصور حممد]بن[وأخربنا أبو القاسم  ْ َ  عبد العزيز, أنا أبو بن َّ حممدبن َّّ

ْ برشان, أنا عمربن احلسني ّ مالك األشناينبن ّ عيلبن  احلسنبن ِ ْ ُ)٥( , 
 : ُّ أيب الدنيا, قالبن نا أبو بكر: قاال

ّبويع املعتز ُ َ ُ باهللا يف املحرم سنة ثنْتني ومخسني ومئتني عند خلع املستعني باهللا, ُ ُِ ْ َ ِ َ َّ
ُّ زاد األشناين−ومات  ْ ُّاملعتز باهللا : ُ ُ−يف يوم الثاين من شهر رمضان برس من رأ َّ ُ َّ .

ْوقال ابن قبيس َ َبرس من رأ, ودفن: ُُ ُِ َّ ُبموضع, يقال له )٦(ُ َباب السميدع سنة مخس : ُ َ ْ َُ َّ
ًومئتني, وله ثالث وعرشون سنة سنيومخ َوكانت خالفة املعتز باهللا من يوم دعي له . ٌ ِ ُ ِ ِّ ُ ُ

َّباخلالفة ببغداد إىل يوم دفن ثالث سنني وسبعة أشهر إال ثالثة أيام َ َُ َ ََّ ِ . 
ْانتهت رواية النسيب, وابن قبيس, وابن خريون َ ْ َ ُ ّوزاد ابن األكفاين, وابن السمرقندي بإسنا. َُّ ُ ُْ َ َّ  : دمهاّ

ًوكان املعتز أبيض ضخام, مدور الوجه مرشبا محرة, أعني مجيال َ ْ ُ ْ َ ًُّ ًَ ََّ ُ َ ُ ً ُ, ويكنى أبا عبد ُ
َاهللا, وأمه أم ولد, يقال هلا قبيحة ُ ُُّ ُُّ ُ. 

ْ قبيس, وأبو منصوربن َّقال لنا أبو القاسم النسيب, وأبو احلسن َ  :ْريون, قال لنا أبو بكر اخلطيبَ خبن ُ

                                                 
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٢/١٢٣تاريخ بغداد  )١( ُ٨/٣٧٧٦. 
ُالتاريخ, والبغية )٢(  .حتريف. ليلتي: ويف األصول. َّ
 .حتريف. ّدياهلن: ويف األصول. زيادة من تاريخ بغداد )٣(
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ١٢٤ − ٢/١٢٣تاريخ بغداد  )٤( ُ٣٧٧٦ − ٨/٣٧٧٥. 
ّ, واألنساب للسمعاين )س, م( )٥( ُاألسناين, وتقرأ): د, د م(ويف . ١/١٧٠َّ  .تصحيف. ّاألساين: ّ
 .ُودفن: بـ) د(َّأخلت  )٦(

 ]عود عىل صفاته[

ٌعود عىل خالفته[ ْ َ[ 



٤٠٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ أيب الدنيا أن وفاة املعتز كانت يف شهر رمضانُهكذا ذكر ابن ُ َ َُّّ. 
ّ أيب بكر, أنا الشافعي, أنا عمربن وأنا احلسن: قال اخلطيب ْ حفص, بن َّ َ 

َّأن املعتز قتل يوم السبت ليومني من شعبان َ َ ِ ُ ََّّ ُ. 
ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب حممد التميمي, أنا مكي ّ َّ ّ ُّ َِّّ َّ َ ْ زبر, بن , أنا أبو سليامنَّ حممدبن ُ َ

 :)١(قال
ُّ بويع أبو عبد اهللا الزبري−َ يعني سنة اثنتني ومخسني ومئتني −فيها  َ  − جعفر بن ُ

ّوهو املعتز باهللا  َّ لثالث خلون من املحرم−ُ ُ َ َ َ. 
َ خلع املعتز باهللا يوم االثنني لثالث −َ يعني سنة مخس ومخسني −وفيها : قال ُّ ُ َ ِ ُ

َّويع حممدُبقني من رجب, وب َّ الواثق, وهو املهتدي باهللا, وتويف املعتز يوم السبت بن َ َ ُّ ُ ُِّ ُ
َلليلتني خلتا من شعبان َ. 
بن عبد  َّأنا وأبو منصور حممد:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل

ْ عيل, أنا املفيد, أنا أبو برشبن )٣(وأنا عبد العزيز: , قاال)٢(ّ عيلبن امللك, أنا أبو بكر أمحد ِ ُ  بن أخربين جعفر ,ّ
ّعيل اهلاشمي,  ّ 

َّأن املعتز باهللا صىل عليه حممد َّ َّ ُ ِ, ودفن عند قرب املنْترص ]باهللا[ُ الواثق املهتدي بن َّ َِ ُ َ ُ
َباهللا يوم السبت لثالث خلون من شعبان سنة مخس ومخسني ومئتني َ َ َ ٍ َّ َ. 

*   *   * 

                                                 
 .٢٣٥ و٢٣٣/تاريخ مولد العلامء )١(
َّبغية الطلب : نظر كذلكوا. ٢/١٢٤تاريخ بغداد  )٢( ُ٨/٣٧٧٦. 
َّبن عيل اخلياط, يروي عن أيب بكر َّكذا الصواب, وهو عبد العزيز )٣( ًبن املفيد, رو عنه كثريا  ّ ُ

 .حتريف. َّعبد الرمحن: ويف األصول. فهارسه: ّالبغدادي يف تارخيه, فانظر

 ]وفاته[
 
 
 
 

خربه يف تاريخ [
 ]مولد العلامء

 
 
 
 
 
 
 

يه ابن َّصىل عل[
 ]الواثق باهللا



 الزبري بن حزيمة اخلثعمي
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّزيمة اخلثعميَ حبن ُّالزبري َ َْ ْ ََ ِ(*) 
َباحلاء املهملة َ ْ ُ 

ِمن أهل فلسطني, كان يف جيش مسلم ْ ِبن عقبة املعروف بمرسف ُ ْ ُ َ ْ , والذي )١(ُ
ْقاتل به أهل املدينة يوم احلرة, واستعمله مسلم عىل الرجالة, وبعثه برش ِ َّ َُّ ٌ ْ ُ َّ َ َِ بن مروان  َ

ِّإىل الري َّ. 
 . َّحدث عن أبيه
ِ مسافعبن  عمروبن َّ عبد الرمحنبن ّ قيس األسدي, والوليدبن َّرو عنه حممد َ ُ. 

َّ الطيوري, أنا أبو احلسن حممدبن ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو احلسني ّ ُ  بن  عبد الواحدبن ُّ
َّ جعفر املعدل, أنا أمحدبن َّحممد َ َّ شاذان البزازبن  احلسنبن  إبراهيمبن ُ  بن َّ حممدبن  نا أبو بكر أمحد,َ
َشيبة ْ َّ أيب شيبة البزاز, أنا أبو جعفر أمحدبن َ َ َ ْ َّ احلارث اخلرازبن َ بن عبد  َّ حممدبن ّ, عن أيب احلسن عيل)٢(َ
 , )٣( فائد, عن بعض مشيخة أهل املدينةبن ّ أيب سيف املدائني, عن عبد اهللابن اهللا

                                                 
َّلثقات البن حبان , وا٣/٥٨٣َّ, واجلرح والتعديل ٤١٦ − ٣/٤١٥َّالتاريخ الكبري  (*) ِ ِّ٦/٣٣٤ ,

, ٥/٣٥٧, وهتذيب بدران ١٤/١٨٥, والوايف بالوفيات ١٤٢ − ٣/١٤١واإلكامل البن ماكوال 
ِّ; وفيها ما خال التاريخ, والثقات , واإلكامل, وهتذيب بدران, ١٦٦ − ٢/١٦٤وتكملة املخترص  َّ

َّحزيمة, باحلاء, وهو الصواب بدليل قول ابن عساكر): د, د م(و ْ َّويف التاريخ . ُباحلاء املهملة: َِ
 .تصحيف. خزيمة, باخلاء...: و

َّكذا الصواب بالنقل عن د م )١( ِوهو لقب مسلم. َّ ْ َّبن عقبة املري صاحب وقعة احلرة بظاهر املدينة,  ُ َ ِِّ ّ َُ ْ ُ
َوعىل مرسف ما يستحق; ألنه قد أرسف فيها عىل ما ذكره أرباب السري بام يف سامعه ونق ِّ ْ َُ َُّّ . ٌله شناعةِ

 .حتريف. بمسري): س, م, د(ويف ). رسف: َّالتاج(
بن عبد  َّحممد): م(ويف . ٣٢/٨٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

بن عبد  َّبن حممد أبو بكر أمحد): د(ويف . بن جعفر َّبن حممد بن عبد الواحد َّبن حممد الواحد
َّواجلزار يف . َّالبزار يف املوضعني: ُويف األصول بعد. بن أيب شيبة ّدائني شيبةبن أيب سيف امل اهللا

َّ, واحلرار يف )م( ُوكله تصحيف وحتريف واضطراب). س, د, د م(َ ُّ. 
 .٢/١٦٥, وتكملة املخترص ٥/٣٥٧, وهتذيب بدران ١٤/١٨٥الوايف بالوفيات  )٣(

 ]خربه[
 
 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 



٤٠٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّأن الزبري َّبن حزيمة اخلثعمي جاء إىل دار عبد اهللا َّ ََ َ ْ َْ َ َبن حنْظلة, وقد قتل, وقتل  ِ َ َِ ُِ ُ َ َ
َّبنني له, وقتل أخوه ألمه حممد ُمعه سبعة ِّ ُ َ ِ ِ شامس حني انتهبت بن بن قيس بن ثابت ُ َ ِ ُ ْ ُ َّ َ

َاملدينة, وأباحها مسلم, ورجل من الشام ينازع ابنته خلخاهلا, وهي تقول ْ ٌَ ُ ُِ َّ ٌ ْ ُِ َأما : ُ َ
ٌأما محية! ?ٌدين ُأذهبت العرب! ?)١(َّ ُل هلا الزبريفقا! ?ِ ُت عبد بن : قالت?ِمن أنت: ُّ
َ حنْظلة بن اهللا َ ٌ وكان بينهام صهر −َ ْ ّ فقال للشامي−ِ ِّخل عنها, قال: َّ َال, فقتله, فرفع : َ ُِ ُ

ِإىل مسلم,  ْ ًفشده وثاقا, ومحله إىل يزيدُ َ ُ ُ, وكتب بقصته, فقال له يزيدَّ َ حزيمة, بن يا: َّ ِ َ
َأوعثت ْ ُإن كنت أو: , فقال)٢(َ ُعثت, فطاملا قاتلت يف طاعتك, فقالْ ُ ْ : َصدقت, فود َ َ

ُّيزيد دية الشامي من بيت املال, وقال للزبري ّ َّ َ َ ِ َاحلق متليكك, فأتى مكة, فشهد : ُ َّ َ ْ
ْحصار ابن الزبري مع حصني َ ُ َّوللزبري يقول الشاعر. )٣(ُّ ُ  ]من اخلفيف[ :)٤(ُّ

ـــرت ْأم َ ِّ ٌخـــثعم ُ َ ْ ِخـــري ِغـــري عـــىل َ ْ ُهمأوصـــا َّثـــم  َ ِبـــسري ُاألمـــري ُ ْ َ)٥( 
ــتم مـــا َأيـــن ُكنـْ ُ َتعيفـــون ُ ُ ْ ِ ــا ِس  للنَّـــا َ ــرون وم َتزج ــن ُ ــل م ــري ِّك ِط ْ َ? 

ـــلت ِض ـــري َّ ُالط ـــنكم َّ ُع ـــوال ُ ْبجل ََ ُوغــــــرتكم َء  ِ َُّ ْ ِالــــــزبري أمــــــاين َ ُّ 
 :ّ احلسن املدائني]أبو[قال 

ِسار مسلم ْ ُ عقبة عىل تعبئته, وعىل الرجالة الزبريبن ُ ُّ َُّ َّ ّ حزيمة اخلثعميبن ْ َ َ ْ َْ ِ. 
                                                 

 .حتريف. جهة): د(ويف ). س, م, د م( )١(
 .َأرسفت: َأوعثت )٢(
ْهو أبو عبد الرمحن حصني )٣( ََّ ْبن نمري ُ َ َّبن نائل الكندي ثم السكوين, قائد أموي مقدم من أهل  ُ َ ُ َّ َّّ ّّ ُ ْ ِ

ُّبن الزبري بمكة مخسني يوما, ورمى الكعبة باملنجنيق, وأحرقها يوم الثالثاء  محص, حارص عبد اهللا َ ًَ ْ َ َّ ُّ
َخلمس خلون من شهر ربيع اآلخر سنة  ْ قتل حصني سنة .ه٦٤َ َ ُ َ ِ , ١٥٨/تاريخ خليفة. (ه٦٧ُ

 ).٢/٢٦٢واألعالم 
ْهو أعشى مهدان هيجو الزبري, وكان قد بعثه برش )٤( ِ ُّ ْ ُبن مروان إىل الري للقاء اخلوارج, فلقوه  َ ُِّ ََ َّ

َبجلوالء  ْ ُ ناحية من نواحي السواد يف طريق خراسان, بينها وبني خانقني سبعة فراسخ−ََ َ ْ َِّ ِ  معجم[. ُ
ُ فقتلوا جيشه, وأبادوا عسكره− ]٢/١٥٦جلوالء : البلدان ِّفانظر اخلرب مع الشعر يف. َ األغاين : ِ

 .٢/١٦٥, وتكملة املخترص ٥/٣٥٧هتذيب بدران : يف َّإالِّوكذا الشعر ليس . ٥٦ − ٦/٥٥
َّكذا الصواب بالنقل عن األغاين )٥(  .حتريف. َّثم أوصلهم األمري بشري: ويف األصول. َّ

]ب/٣٧٤[

ُ لشامي ينازع ُهُقتل[ ُ ّ
ْامرأة خلخاهلا َ ً[ 



 الزبري بن حزيمة اخلثعمي
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ احلسن, أنا أبو العباس بن َّ أمحد اخلطيب, أنا أبو منصور حممدبن َّ حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل
َّ عبد الرمحن, نا حممدبن َّ حممدبن  احلسني, أنا عبد اهللابن أمحد َّ, حدثني حممد)١( إسامعيلبن َّ ُبن عبادة, نا  َّ

َّ حممد, نا حممبن يعقوب ْ فليح, عن الوليدبن دَّ َ ُّ مسافع, عن الزبريبن  عمروبن َّ عبد الرمحنبن ُ  بن ُ
ّحزيمة اخلثعمي,  َ َ ْ َْ ِ 
ًأنه طعن رجال َّأنه ذكر ِ يف سحرهَّ ِ ْ َّ, يعني يوم احلرة, وهو إبراهيم)٢(َ َ ْ نعيمبن َ َ بن  ُ

 .َّالنَّحام
َّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, ثم حدثنا أبو الفضل حممد َّ ْ خريون, بن  نارص, أنا أبو الفضل أمحدبن َّّ َ

ّ الطيوري]بن[وأبو احلسني  ُ واللفظ له −, وأبو الغنائم )٣(ُّ وأبو احلسني :  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: −ّاألصبهاين, قاال  ْ  بن ُّقال الزبري: )٤(]قال[ إسامعيل, بن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ُّحزيمة اخلثعمي َ َ َْ ِ : 

َّرأيت رؤيا; فذكر أنه قتل إبراهيم ْ نعيمبن ُ َ َّ النَّحام يوم احلرة, قاله حممدبن ُ َّ َ َ  بن َّ
َّ حممد, سمع حممدبن سمع يعقوب. ُعبادة ْ فليح, عن الوليدبن َّ َ  بن َّ عبد الرمحنبن ُ
ُ مسافع, عن زبريبن عمرو ِ ُ. 

َّاخلالل, أنا أبو القاسمُيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا  ً منده, أنا أبو عيل إجازة, بن َ َّ ْ َ 
ّوأنا أبو طاهر اهلمذاين, أنا أبو احلسن, :  قال]ح[ َ َ 

 :)٥( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال
ّ حزيمة اخلثعميبن ُّالزبري َ َ َْ  ّ قيس األسدي,بن َّرو عنه حممد. ورو عن أبيه. ِ
 .ُسمعت أيب يقول ذلك. ُ مسافعبن  عمروبن َّ عبد الرمحنبن والوليد

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص احلافظ, قال ُّ ََّ ُ)٦(: 
ُوأما حزيمة  َ َّْ ٌ أوله حاء مهملة مفتوحة, بعدها زاي مكسورة −َِ ٌ ُ ٌَّ ٌ ُ ٌ ُّ الزبري ]فهو[ −ُ

                                                 
َّالتاريخ الصغري  )١( َّ١/١٧١. 
ْالسحر, والسحر, والسحر )٢( َ ُّْ َّ  .ِّالرئة: َّ
ّأبو احلسن الطيوري: يف األصول )٣(  .حتريف وسقط. ُّ
ّزيادة يقتضيها النص )٤(  .٤١٦ − ٣/٤١٥َّالتاريخ الكبري : وانظر اخلرب يف. َّ
 .٣/٥٨٣َّاجلرح والتعديل  )٥(
ُاحلنفي, وهو ما أثبت بعد: ; وفيه١٤١ − ٣/١٤٠اإلكامل البن ماكوال  )٦( َ ُ  .ّويف األصول اجلهني. ّ

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

بن  طعنه إلبراهيم[
ْنعيم َ ُ[ 
 
 
 
 
 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري



٤٠٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّابن حزيمة احلنَفي  َ ْ ّ وقال البخاري−َِ ّاخلثعمي : ُ َ  بن َّو عنه حممدر.  رو عن أبيه−َْ
 .ُ مسافعبن  عمروبن َّ عبد الرمحنبن ّقيس األسدي, والوليد

ْ سليمبن ُّالزبري َُ(*) 
ُأظنُّه مرصيا, ولكن مل أجد له ذكرا يف تارخيهم, ومل يذكره البخاري وال ابن أيب  ُّ ُ ُ ُْ ً ْ

 .حاتم
َّسمع الضحاك َبن عرزب َّبن عبد الرمحن َّ  .بدمشق )١(َْ
ِرو عنه ابن هل ّيعة املرصيَ َ ْ . 

ُأخربنا أبو السعود املبارك ْ خريونبن ُّ َّ احلسن التامربن  عبد امللكبن َ ببغداد, أنا أبو الفضل  )٢(َّ
ْمحد ْ احلسن احلداد, أنا أبو نعيم احلافظ, نا سليامنبن  أمحدبن َ َ ُ َّ محادبن  أمحد, نا أمحدبن َّ َ زغبة, نا بن َ ْ ُ

ْ عفريبن سعيد َ ُ. 
َقال أبو نعي َّ عمرو البزار, نا إبراهيمبن ّ سليامن اهلاشمي, نا أمحدبن َّنا حممد: مُ  سعيد بن َ
َاجلوهري, نا عبيد َّ أيب قرة, قالبن ُّ  مسكني, بن َّ أيب عاصم, نا حممدبن َّ حممد, نا أبو بكربن وأنا عبد اهللا: ُ

ُّأنا ابن هليعة, عن الزبري: نا أبو األسود, قالوا َ ْ ِ َ سليم, قالبن َ َّ سمعت الضحاك:ُ َّ  بن َّ عبد الرمحنبن ُ
ّعرزب حيدث عند منرب دمشق, حدثني أيب, عن أيب موسى األشعري, عن النبي  َّْ ّ َّ ُِّ ُ َ َقال ,: 

َّ عز وجل −ُينزل اهللا  ِّ ليلة النِّصف من شعبان إىل سامء الدنيا, فيغفر لكل −َّ ُ ُّ َ
ِمسلم إال ملرشك ْ ُ َّ ِ ِأو مشاحن )٣(ُ ُ . 
َقال أبو نع ِ مسلم, عنبن ُورواه الوليد: يمُ ْ َّابن هليعة, عن الضحاك )٤(ُ َ َّْ َ ِ  بن َ

                                                 
ّ, والكاشف للذهبي ٣٠٩ − ٩/٣٠٨, وهتذيب الكامل ٩/١٠خمترص ابن منظور  (*) َّ١/٤٠١ ,

, وهتذيب بدران ١٥٤/َّ, وتقريب التهذيب١/٦٢٥َّ, وهتذيب التهذيب ٢/٦٢وميزان االعتدال 
٣٥٨ − ٥/٣٥٧. 

 .تصحيف. عروب): س, م(ويف . ٢٢٠/َّتقريب التهذيب:  يفوانظر ترمجته). د, د م( )١(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٢( َّ ْبن خريون  املنزل): د(ويف األصول ما خال . ٢/١٠٨٥َّ َ

َّالدباس َّالدباس... املربك ): د(ويف . َّ  .حتريف. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )٣( ِ ال مرشك:ويف األصول. ٩/١٠َّ ْ  .حتريف. ُ
ْعن ابن هليعة, وينتهي بقوله: خرم, يبدأ من قوله) د(وقع يف  )٤( ِ َّأن النبي : َ َّ َّبن عبد الواحد ُّ يف ترمجة الزبري. 

ينزل اهللا : حديث[
...[ 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



ْالزبري بن سليم َ ُ 

 

٤٠٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ, عن الضحاك)١(أيمن َ عبد الرمحن, عن أيب موسى من دون أبيه, وجعل بدل بن َّ َّ
َالزبري الضحاك َّ َّ  .  أيمنبن ُّ

َّأخربنا أبو حممد عبد اجلبار  َّ حممد, بن  طاهربن ّ أمحد البيهقي, وأبو القاسم زاهربن َّ حممد]بن[َّ
 .)٢(ّأنا أبو بكر البيهقي: قاال

َّ حممد البزازبن  أمحدبن ُوأخربناه أبو املعايل عبد اهللا َ ْبمرو, أخربنا أبو بكر أمحد )٣(َّ بن عبد  ّ عيلبن َ
َ خلف, بن اهللا َ 

َّأنا أبو عبد اهللا احلافظ, نا أبو العباس حممد: قاال , أنا )٤(ّغاينَّ إسحاق الصبن َّ يعقوب, نا حممدبن َّ
ْأبو األسود النرض َ عبد اجلبار, نا ابن هليعةبن َّ ْ َِّ َّ سليم, عن الضحاكبن ُّ عن الزبري,َ َّْ َ َّ عبد الرمحن, عن بن ُ

ّسمعت أبا موسى األشعري يقول: أبيه, قال  : يقولُسمعت رسول اهللا : ُ
ُينزل ربنا إىل السامء الدنيا يف النِّصف من شعبان, فيغفر  َُّّ ُّ َّألهل األرض إال ُ

ِملرشك أو مشاحن ٍُ ِ ْ ُ. 
ّعن الصغاين )٥(ُرواه ابن ماجه َّ. 

َّوأخربناه أبو عبد اهللا الفراوي, أنا حممد ّ َّ عمر العمري, أنا أبو حممدبن  عبد اهللابن ُُ َّ ْ أيب رشيح, نا بن ُ َ ُ
ّ عبد اجلبار الرياينبن َّ حممدبن أمحد َّ ْ, نا محيد)٦(ََّّ َ َ زنجويه, نبن ُ ُ ْ ُّا أبو األسود, نا ابن هليعة, عن الزبريَ َ ْ ِ ْ سليم, بن َ َ ُ

                                                 
ُكذا الصواب, وسيأيت ذكره بعد كذلك )١( َّعن الضحاك, عن أيمن: ويف األصول. َّ  .حتريف. َّ
 .١٢٠/فضائل األوقات )٢(
 .تصحيف. َّالبزار): س, د, د م(ويف . ١/٤٦١ُّ الشيوخ , ومعجم)م( )٣(
 :, وكذا ترمجته يف٣٣/٣١١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٤(

َّالصفار: ويف األصول. ٤٠٣/َّتقريب التهذيب  .حتريف. َّ
َسنن ابن ماجه )٥(  ).١٣٩٠ (١٩٨/ِّباب ما جاء يف ليلة النصف من شعبان: ُ
ُكذا الصواب, ويقال فيه )٦( ُ ُالرياين أيضا بالتخفيف, وكذا الرذاين, بالذال املعجمة, ويكنى أبا : َّ َُ َّ ّ َّّ ََّّ ً

ْجعفر, وهو راوي كتاب الرتغيب حلميد َ ُ َبن زنجويه عنه َّ ُ ْ َّرو عنه أبو حممد عبد الرمحن. َ بن  َّ
ّبن أيب رشيح األنصاري, وغريه َّبن حممد أمحد ْ َ ّاب للسمعاين األنس. (ُ , وتكملة اإلكامل ٣/١١٣َّ
ّبن عبد اجلبار الرياين بن أمحد َّحممد: ويف األصول). ٢/٤٧ُّ, واللباب ٢/٧٥٦ َّ وكذا يف غري جزء . ََّّ

األربعني : وزد عىل ما سبق ... ٢٦٠ و١٩/٤٩َّالتاريخ : ًمن أجزاء تاريخ ابن عساكر; فانظر مثال
ُّهم من ابن عساكر ال النساخ; لورود االسم هبذه الصورة يف وهو و. ١٣٥/َّالبلدانية البن عساكر َّ ٌُّ

ُغري موطن من كتابه, ومنشأ هذا الوهم أن ابن عساكر خلط سهوا بني علمني, اتفقا يف الكنية  َّ ً َّ
َّأما األول منهام فهو الذي ترمجنا له قبل, وأما الثاين فهو أبو جعفر حممد: َّواللقب َّ ََّّ ُ   =بن عبد بن أمحد َّ

 



٤٠٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّعن الضحاك  : يقولُسمعت رسول اهللا : ُسمعت أبا موسى يقول: َّ عبد الرمحن, عن أبيه, قالبن َّ
ُّينزل ربنا  ُّ إىل السامء الدنيا− تبارك, وتعاىل −ُ ٌمثله سواء.. .َّ ُ ُ. 

 (*)ّ عبد اهللا الكاليببن ُّالزبري

ّ الزبري, أدرك عرص النَّبي بن عالءوالد ال ُّ . 
ُّ املهاجر الشعيثيبن  عبد اهللابن َّحكى عنه ابنه العالء, وحممد ْ َ ُّ ِ ُ)١( . 

 . ّ عيلبن  محزة, نا أبو بكر أمحدبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم
  هبة اهللا, بن َّ أمحد, نا أبو بكر حممدبن وأخربنا أبو القاسم إسامعيل

ّ صالح, وأبو تقيبن , نا صفوان)٢( جعفر, نا يعقوببن  احلسني, أنا عبد اهللابن َّحممدأنا : قاال ِ َ)٣( 
ّأنا الوليد, أنا أسيد الكاليب, عن العالء:  عبد امللك, قاالبن هشام ْ ِ ّ الزبري الكاليب, عن أبيه, قالبن َ ُّ : 

ُّرأيت غلبة فارس الروم, ثم رأيت غلبة الروم فارس, ث َّ َُّ ََ ََ ََ َُ ُم رأيت غلبة املسلمني ُ َّ
ًفارس والروم, وظهورهم عىل الشام والعراق, كل ذلك يف مخس عرشة سنة َ َ ْ َ َ ُّ َّ ُ ُ ُّ. 

َّ حممد, أنا بن َّ عبد امللك, أنا أبو القاسم عبد الرمحنبن ُيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا احلسني
 ً عبد اهللا إجازة,بن محدأ

َ سلمبن وأنا احلسني:  قال]ح[  َّ حممد, بن ّة, أنا عيلََ
 :, قال)٤( أيب حاتمبن َّأنا عبد الرمحن: قاال

                                                 
 

َبن أيب عون الرياين أو الرياين أو الرذاين النسوي, يروي عن أيب مصعب اهللا = ْ ّ َ َّ ُْ َ َّ َّ ََّّ ّ ّ ّ ّبن أيب بكر الزهري,  َ ُّ
ِّبن حممود املروزي, تويف سنة  َّرو عنه حممد ُ ّ َ ْ ْفتأمل... األنساب : َّفانظر املصادر السابقة. ه٣١٠َ َّ. 

ْ, وأسد الغابة ٢/٥١٠تيعاب , واالس٣/٥٧٩َّاجلرح والتعديل  (*) , وخمترص ابن منظور ٢/١٥٥ُ
 .٥/٣٥٨, وهتذيب بدران ٢/٤٥٧, واإلصابة ١٤/١٨١, والوايف بالوفيات ٩/١١

َّالثقات البن حبان : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١( ِ , واإلكامل البن ٣/٦, وتاريخ بغداد ٧/٤٠٧ِّ
ُبن عبد اهللا املهاجر الشعبي, وتقرأ َّ حممد:)س, م(ويف . ٢/٢٠٠ُّ, واللباب ٥/١٣٢ماكوال  ّ َّ ِ ُ :
ّالشعبثي َ ْ ّالشعبي): د م(ويف . َّ  .سقط وتصحيف. َّ

ّالدر املنثور : وانظر كذلك. ١/٢٧٩َّاملعرفة والتاريخ  )٢( ُّ١٥٢ − ٥/١٥١. 
 .تصحيف. ّأبو بقي: ويف األصول. ٥٠٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
َّتكرار للسند نتيجة انتقال النظر عند الناسخ) م(يف  )٤( َّ َّ  .٣/٥٧٩َّاجلرح والتعديل : ُوانظر اخلرب بعد يف. ٌ

 ]ذكر من حكى عنه[
 
 
 
 

 ١٥ما شهده خالل [
 ]ًسنة
 
 



 ّالزبري بن عبد اهللا الكاليب

 

٤٠٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّرأيت غلبة فارس الروم, ثم رأيت غلبة الروم : ّ عبد اهللا الكاليب قالبن ُّالزبري َّ َُّ ََ ََ ََ َُ ُ
ًفارس, ثم رأيت غلبة املسلمني فارس والروم, كل ذلك يف مخس عرشة سنة َ َ ْ َ َ ُّ ُّ َُّ . رو

ّ مرة اجلهنيبن عمروعن أيب مريم  ُ َّ َُ ّصاحب النَّبي  )١(َ ِ .عنه العالء الزبري بن رو ُّ
ّ مسلم, عن أسيد الكاليب, عن العالءبن ُفيام رواه الوليد ْ ِ َ ِ ْ  عبد بن َّورو عنه حممد. ُ
 .ّاهللا البرصي

ّبن اآلبنويس, أنا عبد اهللا , أنا أبو احلسني)٢(بن احلسن أخربنا أبو غالب أمحد ُ َّتاب, أنا َبن ع َ
ًبن عمري إجازة, أمحد ْ َ ُ 

بن  َّبن احلسن, أنا عبد الوهاب ّبن أمحد, أنا عيل بن أمحد, أنا احلسن  وأخربنا أبو القاسم نرص]ح[
ْبن عمري, قال احلسن, أنا أبو احلسن أمحد َ ْبن سميع يقول ُسمعت أبا احلسن: ُ َ ُ)٣(: 

ُّيف الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام الز َّ َّ ًعبد اهللا الكاليب, موىل هلم, بن  بريَّ ّ
ُحيدث عن أيب مريم, عن معاوية, هو دمشقي, داره هبا ُ ٌّ ُ ُ ِّ ُ. 

ْعمريبن  قال أمحد َ ُ : 
َّحيدث عنه حممد. رو عن أيب مريم. ّعبد اهللا الكاليببن  ُّالزبري ُ ِّ عبد اهللا بن  ُ
ّالشعيثي ْ َ ْ, وقد رو هذا احلديث ابن شعيب عن أيب ا)٤(ُّ َ ُُ َّملعطل موىل بني كالبَ َ ُ. 

 
*   *   * 

                                                 
عن أيب مريم, عن : ويف األصول. ٣٦٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(

َّبن مرة عمرو  .حتريف. ُ
 .ريفحت. احلسني: ويف األصول. ١/٢١ُّمعجم الشيوخ  )٢(
َّ; وفيها أن الزبري يف الطبقة الثانية ال الثالثة٢/٤٥٧اإلصابة  )٣( َّ َّ َُّّ. 
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( ّبن عبيد اهللا الشعبي َّحممد: ويف األصول. َّ َّ  .حتريف. ُ

خربه يف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 ]طبقته[
 
 

خربه عند ابن [
ْعمري َ ُ[ 



٤٠٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ُّالزبري بن عبد الواحد بن أمحد
 َّبن زكريا − َّابن حممد: ُ ويقال−

ّهيم األسداباذي احلافظ بن إبراابن صالح َ َ(*) 
ْجوصا, وأبا بكربن  أبا احلسن: سمع بدمشق ْخريمبن  َ َ بن  َّ, وزكريا)١(ُ

ْحييى البلخي, وأبا الدحداحبن  أمحد ََّ ّ بن  عبد امللكبن  َّعبد الرمحنبن  , وإبراهيم)٢(ْ
ْوبعسقالن. َحبيببن  مروان, واحلسن َقتيبة, وأبا احلسن بن  احلسنبن  َّحممد: َ ْ َ ُ

َّحجر, وحممدبن  إبراهيمبن  إسحاقبن  )٣(يعقوب َ ّعمر الدياميسبن  َ ْ : وبمرص. ِّ
ّعبد األحد القمنيبن  يوسف َّ َّسالم بن  َّحممدبن  دأمحبن  , وأبا عثامن عبد احلكم)٤(ِ
ّالصديف َ ْنصريبن  َّحممد: وبأصبهان. )٥(َّ ِ بن  عبد اهللا: وبغريها. ّأبان األصبهاينبن  )٦(َ

                                                 
ّ, واألنساب للسمعاين ٤٧٤ – ٨/٤٧٣تاريخ بغداد  (*) , ١/١٧٦أسداباذ : , ومعجم البلدان١/١٣٦َّ

َّ, وبغية الطلب ١/٥٢ُّواللباب  , وسري أعالم ٩٠١ – ٣/٩٠٠َّ, وتذكرة احلفاظ ٣٧٨١ – ٨/٣٧٧٦ُ
, ٥/٣٥٨أسد, وهتذيب بدران : َّ, والتاج١٤/١٨٧, والوايف بالوفيات ٥٧١ – ١٥/٥٧٠ُّالنبالء 

ّاألسدابادي, وكذا يف األصول: ; وفيه١٧٠ – ٢/١٦٦, وتكملة املخترص ١/٧٣٢ِّومعجم املؤلفني  َ .
ٌوابه ما أثبتنا بالنقل عن مصادر الرتمجة, وهذه النسبة إىل أسداباذ, وهي مدينة, بينها وبني تصحيف, ص َ َ ِّ َّ َّ

ٌمهذان مرحلة واحدة نحو العراق ٌ َ  ).١/١٧٦معجم البلدان . (َ
َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .تصحيف. حريم: ويف األصول. َّ
َّبغية الطلب  )٢(  .يفحتر. َّالدحاح): س, م(ويف . ٨/٣٧٧٧ُ
 .حتريف. بن يعقوب أبا احلسن: ويف األصول. َّاملصدر السابق )٣(
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٤( َّ ويف . ّبن عبد الواحد العنمي يوسف: ويف األصول. ٣/٥٥َّ

ّالقمي: البغية ِّ  .حتريف. ُ
): د م(ويف . ١٤/٥٢٢ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٢٩٣تاريخ ابن يونس : وانظر ترمجته يف). س, م( )٥(

ّالصرييف ْ  .حتريف. َّ
بن  َّابن حممد: ويف األصول. ١٦/٣٩٨ و١٤/٢٢٨ُّ, وسري أعالم النبالء ٨/٣٧٧٧َّبغية الطلب  )٦(

 .حتريف. نرص

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه



ّالزبري بن عبد الواحد األسداباذي َ 

 

٤٠٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّموسى عبدان, وعبد الرمحنبن  أمحد ْ َّاملغرية البزازبن  َّحممدبن  َ َ ُ. 
ّخملد الدوري بن  َّرو عنه حممد ُّ َ ْ شاهني, بن   وأبو حفص–ُ وهو أكرب منه –َ

َّكم أبو عبد اهللا, وقايض القضاة أبو احلسن عبد اجلبارواحلا َّعبد اجلبار بن  أمحدبن  ُ
ّاهلمذاين, وأبو عيل احلسن ّ َ َمحكانبن  احلسنيبن  َ ّالفقيه الشافعي, وأبو بكر  )١(َ َّ

ّبن حممد اجلوزقي بن عبد اهللا َّحممد َ ََّ ّبن سهل املارسجيس ّبن عيل َّ, وأبو احلسن حممد)٢(ْ ِْ ِ َ 
ّيسابوريان, وعيلالنَّ َّ َحنُّويهبن  احلسنيبن  َْ ّالدامغاين, وأبو عبد اهللا )٣(َ َ َ َمنْده, وأبو بن  َّ َ

ّحييى, وأبو احلسني الرازي بن  َّحممدبن  إبراهيمبن  َّزكريا حييى   وسمع منه –َّ
ّتركان اهلمذاينبن  إبراهيمبن  َّ وأبو العباس أمحد−بحمص  َ َْ َ ُ)٤(. 

ّعبد اهللا اجلوزقيبن  َّا حممدنُالفضل, أنا أبو بكر املقرئ, أبن  َّ حممدأخربنا أبو عبد اهللا ََ , أنا أبو عبد ْ
بن  بن موسى, نا زيد بن أمحد َّبن زكريا احلافظ, نا عبد اهللا بن أمحد  عبد الواحد]بن[ُّاهللا الزبري 
ْاحلريش ِ ْبن وكيع,  , أنا سفيان)٥(َ  , عن نافع, عن ابن عمر,)٦(ُ, عن عبيد اهللا]عن أيب خالد األمحر[َِ

َّأن النَّبي  َّ)٨(َّصىل إىل بعريه )٧(. 
                                                 

َّتصحيف, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن . مخكان): د م(يف  )١( : وانظر ترمجته يف. , والبغية)س, م(َّ
 .١/٢٧٤َّمحك, وهدية العارفني : َّ, والتاج١/٣٩٠ُّ, واللباب ٢/٢٦٥األنساب 

ُاجلوزمي أو ما يشبهها): د م(ويف . احلودي): م(ويف . اخلوري): س(يف  )٢( َّوالصواب ما أثبتنا . ّ
 .١/٣٠٩ُّاللباب : وانظر ترمجته يف. َّبالنقل عن البغية

:  األصول, وكذا البغيةويف. ٣٦٣ – ٢/٣٦٢وانظر ترمجته يف اإلكامل البن ماكوال . َّكذا الصواب )٣(
ُّبن حيويه بن احلسن ّعيل  .تصحيف وحتريف. َ

): س, م(ويف . ١٧/١١٥ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٢١٢ُّاللباب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(
ّبركات اهلمداين ْ ّبركان اهلمداين): د م(ويف . َ ْ  .تصحيف. َ

َّ, والثقات البن حبان ٣/٥٦١َّتعديل اجلرح وال: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٥( ِ  , واملؤتلف٨/٢٥١ِّ
 .تصحيف. احلريس): م, د م(ويف . احلرس): س(ويف . ١/٣٠١واملختلف البن سعيد 

ّكذا الصواب بالنقل عن جامع الرتمذي. ابن عمر )٦( َِّ ْ ِّ َّباب ما جاء يف الصالة إىل الراحلة: َّ َّ/٩٥ 
ْأنا وكيع, عن: ويف األصول). ٣٥٢( ٌويف هذا السند اضطراب وسقط.  سفيان, عن عبد اهللاَِ ْ َ ٌَّ. 

 ., وقد سبقت اإلشارة إليه)د(إىل هنا ينتهي اخلرم يف  )٧(
ّومتامه يف جامع الرتمذي )٨( ْأو راحلته, وكان يصيل عىل راحلته حيثام توجهت به: ِّ َّ ُِّ. 

ّحديث صالة النبي [ َّ
إىل بعريه [ 



٤١٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّحدثنا أبو حممد هبة اهللا بن  ُعبد اهللا, أنا أيب أبو الربكات, أنا أبو القاسم عبيد اهللابن  أمحدبن  َّ
ّبن عثامن الصرييف, قال أمحد ْ ّقرأت عىل أيب عيل احلسن: َّ ّبن محكان الشافعي )١(بن احلسني ُ َّ َ  الفقيه, أنشدين َ

ّبن عبد الواحد األسداباذي, أنشدنا أبو احلسن ُّأبو عبد اهللا الزبري ّبن جوصا بدمشق للشافعي, رمحه اهللا  َ َّ ْ َ
 ]من الوافر[ :)٢(تعاىل

ُّأمـــت َ َمطـــامعي َ ُفأرحـــتَ ْ ـــيسَ ْطمعـــت مـــا َالـــنَّفسَّفـــإن نف َ ِ  ُهتـــون َ
ُوأحييـــت ْ َالقنُـــوعَ ًميتـــاَوكـــانُ ْ ْعـــريض هإحيائـــففـــي َ ُمـــصون ِ ُ َ 

ــــع إذا ٌطم َ ــــلَ ُّحي ُ ــــبَ ــــدِبقل ٍعب ْ ــــه َ ُعلت ْ َ ــــةَ ٌمهان َ ــــاله َ ــــون ُوع ُه ْ ُ 
ّبن عبد اهللا الشيحي َّ سعيد, نا وأبو النجم بدر]بن[أخربنا أبو احلسن  ْ , )٤(, أنا أبو بكر اخلطيب)٣(ِّ

ّبن عيسى اهلمذاين, نا صالح َّأنا حممد َ  : بن أمحد احلافظ, قال َ
َّعبد الواحد األسداباذي, عني هبذا الشأنبن  ُّالزبري َ َِ ُ ُ, ومجع, وعاجله املوت, )٥(ّ َ

ُكتبت عنه, وهو صدوق َ ُ . 
َّبن املسلم, وأبو يعىل محزة ّأنبأنا أبو احلسن عيل َ ْبن برش, أنا القايض أبو  أنا سهل: بن احلسن, قاال ُ ِ

ّبن حممد اهلمذاين بمرص, قال ُبن عبيد اهللا ّاحلسن عيل َ َّ سمعت أبا نرص عبد الرمحن:ََّ بن احلسني  بن أمحد ُ
 :)٦(ّاألنامطي يقول
ّبن صالح أبو عبد اهللا األسداباذي )٧(َّبن زكريا َّبن حممد بن عبد الواحد ُّالزبري َ . رو

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ ويف األصول ما . ٣٣/٧عساكر , وتاريخ ابن ٢/١٢٠٦َّ

ّعثامن الصويف ... َّبن حممد  هبة اهللا: ... خال م َّحدثنا حممد أبو ): م(ويف . بن احلسن احلسن... ُّ َّ
ّالصويف ... هبة اهللا   .حتريف. احلسن... ُّ

ّوانظر األبيات بعد للشافعي يف. ريض اهللا تعاىل عنه): م(ويف . »تعاىل«بـ) د(َّأخلت  )٢( َّ ُ  ,١٨٦/يوانهد: ِ
ّترمجة الشافعي(وتاريخ ابن عساكر   َّ, وإعانة الطالبني٢/١٠٢ و١/٢٧٣, وكشف اخلفاء ٦٠/٥٣٨) َّ

َّالتذكرة السعدية: ودون نسبة يف. ١/٢٤ َّ ِّوثمة اختالف يسري يف الرواية, فانظره. ١٥٨/َّ ٌَّ ٌ َ. 
ُكذا الصواب باحلمل عىل ما مر قبل )٣( َّ ّالسحمي ... يد أبو احلسن سع: ويف األصول. َّ ). س, م, د م(َّ

ّوالسيحي  ).د. (ّ
 .٨/٣٧٧٨َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٨/٤٧٤تاريخ بغداد  )٤(
ُأراد علم احلديث, فصنف الشيوخ واألبواب, كام سيأيت بعد )٥( ُّ َّ َ. 
 .٨/٣٧٧٨َّبغية الطلب  )٦(
َّكذا الصواب, وقد مر نسبه )٧( بن  َّعبد الرمحن«:  سقط قوله)م(ويف . حتريف. نارص: ويف األصول. َّ

 .»َّبن زكريا َّحممد... أمحد 

 
 
 
 

َّومما أنشده [
ّللشافعي َّ[ 

 
 

 ]أ/٣٧٥[
 

خربه يف تاريخ [
 ]بغداد

 
 

 
وعند أيب نرص [

 ]ّاألنامطي



ّالزبري بن عبد الواحد األسداباذي َ 

 

٤١١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّبن سفيان النَّسوي, وعمران عن احلسن ّبن موسى السختياين َ ْ ِ َبن شريويه,  , وعبد اهللا)١(ِّ َ ْ ِ
ِ الرساج, وابن خزيمة, وأيب خليفة, وعبدان, وأيب يعىل املوصيل, وعامة بن إسحاق َّوحممد َّ َ َّّ َّْ ْ َْ َ َ ُ

ٌوعاجله املوت, وكان ورعا حافظا, وهو صدوق. َّمشايخ الشام ومرص ًُ َ ًَ ِ ُ. 
 :)٢(ّبن طاهر, عن أيب بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, قال ُقرأت عىل أيب القاسم زاهر

إبراهيم احلافظ أبو عبد بن  صالحبن  َّزكريابن  أمحدبن  واحدعبد البن  ُزبري
ِاهللا األسداباذي, قدم نيسابور بعد منْرصفه من احلسن ِ َِ َ ُ َ َ َ َْ َُّ  َبن سفيان سنة ثالث وثالثمئة, َ

ْفسمع املسنَد من عبد اهللا ُ ِشريويه, وكتببن  َ ِْ َ َ عن جعفر احلافظ وأقراهنام, وكان  )٣(ْ
ٌ, فأما رحلته إىل آفاق الدنيا فمشهورة)٤(ْأقام بنَيسابور سنتني ُّ أبا خليفة, سمع . َّ
ْوعبدان, وعبد اهللا ّبن ناجية, وعيل َّبن حممد َ َ  ومشايخ بن سليامن بمرص, )٥(بن أمحد ِ

َّوكان الزبري من الصاحلني املذكورين املشهورين, من الثقات احلفاظ, صنَّف . َّالشام ِّ َّ ُ ُّ
َّعنه بأسداباذ يف سنة إحد أو اثنتني وأربعني ثم سنة ُّالشيوخ واألبواب, كتبته  ََ

ِّمخس أو ست وأربعني وثالثمئة, ثم دخلت أسداباذ سنة سبع وستني وثالثمئة,  َ َ ََّ ُ ّ
ُعبد الواحد, وكتبت عنه, وسألته عن وفاة بن  ُفحرضين أخوه أبو عمرو عثامن

َّالزبري, فذكر أنه تويف بأسداباذ غرة ذي احلج ِ َ ُ ََّّ َُ ِّ  – رمحه اهللا –سنة سبع وأربعني  )٦(ة منُّ
ُفإنه كان أحد أركان احلديث, وكان الزبري  ُّ َ َّ من عامل اهللا ومن أصحاب – رمحه اهللا –َّ ُ

ُاحلقائق, كتب معي كتابا إىل أيب عيل احلافظ يعظه فيه, فأوصلت الكتاب,  ُ َ ًُ ِ ّ
                                                 

ّبن موسى السحاين عمر: ويف األصول. البغية )١(  .حتريف. ّ
 .٣٧٧٩ – ٨/٣٧٧٨َّبغية الطلب  )٢(
 .حتريف. كتب... بن عبد اهللا  املسند): س, م, د م(ويف . كتب... فسمع املشبه ): د(ويف . البغية )٣(
 .حتريف. وكان إمام نيسابور سنني): د(ويف . ُلبغية, وا)س, م, د م( )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن البغية, وهو املعروف بعالن )٥( َ ُ ُبن الصيقل املرصي, ويكنى أبا احلسن  ََّّ ّ ْ ََّ– 

ُّوسيذكر ابن عساكر عالن بعد يف ترمجة الزبري  َُ َّ ِّ كان ثقة كثري احلديث, يف خلقه زعارة, تويف سنة –ُ ٌ َ َ ُ ُ َ ً
 . حتريف.َّبن حممد ّعيل: ويف األصول ). ٣٥٦ – ١/٣٥٥تاريخ ابن يونس . ( ه٣١٧

َّعن ذي احلجة: ُويف األصول قبل. بمن) د(َّأخلت  )٦(  .حتريف. ِ

وعند أيب عبد اهللا [
 ]احلافظ



٤١٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّواسرتجعته, وهو عندي بخطه, من نظر فيه, عرف حمل الز َّ ِ ِّ ُ  . ِّبري من الدينُ
 :)١( قال لنا أبو بكر اخلطيب]:قاال[بن عبد اهللا,  َّبن سعيد, وأبو النجم بدر أنا أبو احلسن: قال

إبراهيم أبو عبد اهللا بن  صالحبن  َّزكريابن  َّحممدبن  عبد الواحدبن  ُّالزبري
َاألسداباذي, أحد من رحل يف احلديث, وطوف َّ َّ َ ًبا, فسمع أبا ًيف البالد رشقا وغر )٢(َ

ّاحلباب البرصيبن  خليفة الفضل َ ْسفيان النَّسوي, وعمرانبن  , واحلسن)٣(ُ َِ بن  ّ
ّموسى السختياين ْ ِ َّخزيمة, وحممدبن  إسحاقبن  َّ, وحممد)٤(ِّ َ ْ َ َّإسحاق الرساج, بن  ُ َّ

ّإسحاق النَّيسابوريني, وعبدان األهوازي, وأبا يعىل املوصيل,بن  وعبد اهللا ْ ْ َ ّ ْ َّ َْ َ  وعبد َ
َّناجية البغدادي, وعالن املرصي, وغريهم من أهل هذه الطبقة بن  َّحممدبن  اهللا َّّ َّ ََ ِ

َّوكان حافظا متقنًا مكثرا, سمع منه ببغداد حممد. َّبالشام ومرص ً ُ ُِ ِْ ْ ّخملد الدوري, بن  ً ُّ َ ْ َ
َوكان الزبري إذ ذاك ْ ُ ًحدثا )٥(ُّ َ َ. 

ُعيل املبن  َّوأخربين حممد: قال اخلطيب ّعبد اهللا النيسابوري احلافظ, قالبن  َّقرئ, أنا حممدّ ْ َّ : 
َّبن عبد الواحد األسداباذي, كان من الصاحلني املستورين الثقات احلفاظ ُزبري ُِّ ََّ ّ َ)٦(, 

َّصنَّف الشيوخ واألبواب, كتبت عنه يف سنة إحد أو اثنتني وأربعني وثالثمئة, ثم  ُ ُّ
ِّدخلت أسداباذ يف سنة سبع وستني َ َ عبد بن  ُ, فحرضين أخوه عثامن)٧( وثالثمئةُ

َالواحد, فسألته عن وفاة الزبري, فذكر أنه تويف بأسداباذ يف ذي احلجة سنة سبع  َّ ِ َ َ ِّ ُ َّ ُّ
 .وأربعني وثالثمئة

                                                 
َّبغية الطلب : وانظر كذلك. ٤٧٤ – ٨/٤٧٣تاريخ بغداد  )١( ُ٣٧٨١ – ٨/٣٧٧٩. 
 .حتريف. وطرق: ويف األصول. البغية )٢(
ّبن اخلباب العرصي الفضل): س, م(ويف . ٤/٢٧َّترمجته يف شذرات الذهب وانظر . البغية )٣( ويف . ُ

 .تصحيف. ّالقرصي): د, د م(
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( ّالسجستاين: ُبعد) د, د م(ويف . بن موسى عمر: ويف األصول. َّ ْ  .حتريف. ِِّ
 .حتريف. أدرك: يف األصول )٥(
 .حتريف. ِّاملنسوبني الثقات احلافظ: لويف األصو. تاريخ بغداد, والبغية )٦(
ُثم دخلت «: قوله )٧(  ).س, م( سقط من » وثالثمئة...َّ

عود عىل خربه يف [
 ]تاريخ بغداد



 الزبري بن العوام

 

٤١٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْالزبري َ َّ العوامبن ُّ ِ خويلدبن َ ْ َ ُ 
َابن أسد َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ ُ 

ّابن كالب أبو عبد اهللا األسدي ِ(*) 
َّبن عمة رسول اهللا ا ُ وحواريه, وأحد العرشة الذين شهد هلم رسول اهللا ُ ُ ُ ُّ َ 

َباجلنَّة, شهد بدرا وأحدا وغريمها من املشاهد, وشهد الريموك من أعامل دمشق,  ًَ ُ ُ ً
َّبن اخلطاب, وهو من  ٍيومئذ, وشهد اجلابية مع عمر )١(َوكان عىل بعض الكراديس

                                                 
َّاملصنف لعبد الرزاق  (*) َّ َّ َ َّ, والسرية النبوية البن هشام ٩/٤١ُ َّ  ٣/١٠٠َّ, والطبقات الكرب )الفهارس(ِّ

ّ, ونسب قريش للزبريي ١١٣ − ُ, ومسند ٤٣/طبقاته, و)الفهارس(, وتاريخ خليفة )الفهارس(ُّ
 − ٣/٤٠٩َّ, والتاريخ الكبري ٤٤٩ و٤١٩ و٣٧٢ و٣/٣٧, والعلل له ١٦٧ − ١/١٦٤اإلمام أمحد 

ّ, ومعرفة الثقات للعجيل ٤١٠ ْ ِ ُ, والكنى واأللقاب ملسلم١/٣٦٩ِّ  ١/٢٨ِّ, واإلمامة والسياسة ٥٨/ُ
 − ٣٢/َّلصحابة, وفضائل ا)الفهارس(, وتاريخ اليعقويب ٢٢٧ − ٢١٩/, واملعارف٩٤ − ٩٣و

ّ, وتاريخ الطربي ٣٤ ّ, والكنى واألسامء للدواليب )الفهارس(َّ َّ , ٩٢ و٥٦/, واالشتقاق٢١ − ١/١٩ُ
َّ, والثقات البن حبان ١١١ و١٠٤ − ٩٧/, واملحن٣/٥٧٨َّواجلرح والتعديل  ِ , ومشاهري ١/١٨٧ِّ
, )الفهارس(ّقدي , واملغازي للوا١٢٦ − ١/١١٨واملعجم الكبري , ٢٦ − ٢٥/علامء األمصار له
ْ, ومعرفة الصحابة أليب نعيم ٩٢ − ١/٨٩وحلية األولياء  َ , ومجهرة أنساب ٣٦٩ − ١/٣٤٣َُّ

ّ, واخلالف للطويس ١٢٢ − ١٢١/العرب َّ, والتعديل ٥١٦ − ٢/٥١٠, واالستيعاب ٦/٤٦٣ُّ
ّوالتجريح للباجي  ْ, وأسد الغابة ٢/٦٢١َّ ُّ واللباب ,)الفهارس(, وتاريخ ابن األثري ١٥٩ − ٢/١٥٥ُ

, وخمترص ابن ٤٧٢ − ١/٤٦٧ُّ, وهتذيب األسامء واللغات ١/٥٥َّ, وخمترص مجهرة النسب ١/٥٣
, ٦٧ − ١/٤١ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٢٩ − ٩/٣١٩, وهتذيب الكامل ٢٩ − ٩/١١منظور 

ّوالكاشف للذهبي   −, وتاريخ ابن خلدون )الفهارس(ِّ, والبداية والنهاية ١/٣٧, والعرب ١/٤٠٢َّ
, وهتذيب ٤٦١ − ٢/٤٥٧, واإلصابة ١٠٢ − ١٠١ و٩٤ و١/٥٤, ومآثر اإلنافة ٢/٧: ج/٢: ق

َّ, وكنز العامل ٧/٦٤, وفتح الباري ١٥٤/َّ, وتقريب التهذيب٦٢٧ − ١/٦٢٦َّالتهذيب  ُ١٣/٢٠٤ 
, ٣٧١ − ٥/٣٥٨عوم, وهتذيب بدران : َّ, والتاج٢١٠ − ١/٢٠٧َّ, وشذرات الذهب ٢١٢ −

 .٣/٤٣, واألعالم ١٠/٦٨ّوحتفة األحوذي
 .الكتائب: والكراديس. تصحيف. الكرابيس): س, م(ويف ). د, د م( )١(

 ]ترمجته[



٤١٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّأهل الشور . 
ً أحاديث يسريةّبي رو عن النَّ َ. 
َبن احلدثان بن أوس ومالك. ُعبد اهللا, وعروة, وجعفر: )١(ُبنوه رو عنه َ)٢( ,

ْبن كريز بن عامر بن قيس, وعبد اهللا واألحنف َ ِ, ومسلم)٣(ُ ْ ّبن جنْدب اهلذيل املديني,  ُ َّ َ ُ َ ُ
ُّواحلسن البرصي, وأبو جرو املازين, وأبو حكيم موىل الزبري, وأم عطا ُّْ ّ َ  .ُّء موالة الزبريّ

ِّأخربنا أبو العز أمحد َّ عبيد اهللا السلمي, أنا أبو حممد احلسنبن ِ ّ َُّ ّ عيل, أنا عيلبن ُ  بن َّ حممدبن ّ
ّ أيوب السقطيبن  لؤلؤ, أبنا عمربن أمحد ََّ َ بكار, أنا خالد, عن بيان, عن عامربن َّ, نا حممد)٤(ُّ َ  عبد بن َّ
  :ُّ الزبري, عن أبيه, قالبن اهللا

َيا أبه, ما يمنعك أن حتدث عن رسول اهللا : ُقلت أليب ِّ ُ َ ُ ْ َ َ كام حيدث عنه ُ ِّ َ ُ
ُأصحابه ُأما إنه قد كان يل منه منزلة ووجهة, ولكن سمعته يقول:  فقال?ُ ُ ْ َ ُْ ٌَّ ٌِ َ َمن كذب : َ

ُعيل متعمدا, فليتبوأ مقعده من النَّار َّ ََ ً َْ ِّ ُ َّ. 
َكذا وقع يف هذه الرواية, وقد أسقط ِ ُ ُ وبرةِّ َ َ وكذلك . َّبن عبد الرمحن بني بيان وعامر َ

ُرواه عن خالد وهب َ َّ بقية, وإسحاقبن ُْ ْ شاهني الواسطيان, وبرشبن َِ ِ ِ  . آدمبن َّ
َّفأما حديث وهب وإسحاق فأخربناه أبو املظفر َ ُُ ُ َْ َّ القشريي, أنا أبو سعد حممدبن َّ ّْ َ َّ عبد الرمحن, بن ُ

ْ محدان, بن أنا أبو عمرو َ 
 ُ املقرئ, بن َّ منصور, أنا أبو بكر حممدبن )٥(]أنا إبراهيم[ إبراهيم, بن َّ أخربنا أبو سهل حممد]ح و[

ّأنا أبو يعىل املوصيل: قاال ْ ْ, نا وهب)٦(َ َّ بقية بن َ ْ زاد ابن محدان−َِ وإسحاق, : −ّالواسطي, وقاال : َ
                                                 

 .حتريف. ابناه: يف األصول )١(
 .تصحيف. احلديان): د م(ويف . احلريان): د(ويف . ٤٤٩/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب). س( )٢(
): د, د م(ويف . كربز: )س, م( ويف .١/٢٦٩ َّوانظر ترمجته يف شذرات الذهب. َّكذا الصواب )٣(

 .تصحيف. كربة
ّالسطي): د(ويف . ٤/٢٠َّوانظر ترمجته يف شذرات الذهب ). س, م, د م( )٤(  .حتريف. ّّ
ّما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص باحلمل عىل سند مماثل )٥( تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

٣٣/٤٠٢. 
َّباب التشديد يف : ُ, وسنن أيب داود١/١٦٢اآلحاد واملثاين :  عليهوزد. ٢/٣٦مسند أيب يعىل  )٦(

ً, وطرق حديث من كذب عيل متعمدا)٣٦٥١ (٥٢٤/الكذب عىل رسول اهللا  َِّ َُ َّ/٥٢. 

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 ]ب/٣٧٥[
 
 
 
 

ُّعذر الزبري البنه يف [ ُْ
عدم حتديثه عن 

ّالنبي َّ [ 



 الزبري بن العوام

 

٤١٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ عن بيان, عن وب− يعني ابن عبد اهللا −ثنا خالد : قاال َ َ َرة, عن عامرَ  :ُّ الزبري, عن أبيه, قالبن  عبد اهللابن َ
ْ زاد ابن محدان−ُقلت  َما يمنعك أن حتدث عن رسول : −ُّأليب الزبري, وقاال : َ ِّ ُ َ ُ

ُكام حيدث أصحابه اهللا  ُ ُ ِّ َ ُلقد كان يل منه وجه ومنزلة, ولكن سمعته يقول:  قال?ُ ُ ْ ٌُ ٌ :
ْمن كذب عيل متعمدا, فليتبوأ َّ َ ًَ َِّ ُ ُ مقعده من النَّارَّ َ. 

َّوأما حديث برش, فأخربناه أبو عيل احلداد, وأبو القاسم غانم ّ ُ ْ ِ َّ حممد يف كتابيهام, ثم أخربين أبو بن َّ َّ
َّ طاوس, أنا أبو عيل احلداد,بن َّحممد ّ 

ْ أبو نعيم احلافظ, أنا عبد اهللا]أنا[: قاال َ بن   فارس, أنا أبو مسعود أمحدبن )١( أمحدبن  جعفربن ُ
ْالفرات, أنا برش ِ َ عبد اهللا, عن بيان, عن وبرة, عن عامربن  آدم, نا خالدبن ُ َ  عبد اهللا, عن أبيه, عن بن َ

ّالزبري, عن النبي  َّ ُّ: 
 . احلديث... 

 .ُوهكذا رواه عن خالد, عن بيان
 احلديد, أنا ]أيب[ بن َّ طالب, أنا أبو بكربن ّ أمحد املالكي, أبنا أبو نرصبن ّأخربنا أبو احلسن عيل
ّ نرص الثقفي ببغداد, نا عيلبن ّأبو بكر اخلرائطي, نا سعدان ّ َ َ عاصم, عن بيان, عن وبرة, عن عامربن َّ َ  بن َ

 : عبد اهللا, عن أبيه, قال
ُّقلت أليب الزبري ُمايل ال أراك حتدث عن رسول اهللا : ُ ِّ ُ?كام حيدث أصحابك ُ ُ ِّ قال  ُ

ُ ومنزلة, ولكنَّه سمعته يقولٌواهللا, لقد كان يل منه وجه: لنا ُ ُُ ًمن كذب عيل متعمدا, : ٌ َِّ َُ ََّ
ُفليتبوأ مقعده من النَّار ََّ ْ. 
َورواه أبو صخرة َ ْ َ ّ شداد املحاريب الكويف, عن عامربن جامع )٢(ُ ّ ُ َّ. 
ّأخربناه أبو عيل احلسن َّ مظفر, أنا احلسنبن ُ َ  ّ عيل,بن ُ

ْ احلصني, أبن ُ وأخربناه أبو القاسم]ح[ ِ املذهب, بن ّنا أبو عيلَُ ْ ُ 
ُ مهدي, نا شعبة, بن َّ عبد الرمحن]نا[, )٣(َّ أمحد, حدثني أيببن  جعفر, نا عبد اهللابن أنا أمحد: قاال ّ ْ َ
 :ُّ الزبري, عن أبيه, قالبن  عبد اهللابن َّ شداد, عن عامربن عن جامع

                                                 
بن  بن أمحد عبد اهللا: ويف األصول. ٤/٢٤٤َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(

 .حتريف. جعفر
َأبو ضمرة): س, م(ويف . ٦/٣٢٤َّالطبقات الكرب : ر ترمجته يفوانظ). د, د م( )٢( ْ  .حتريف. َ
ّوما بني قوسني بعد زيادة يقتضيها النص. ١/١٦٧ُمسند اإلمام أمحد  )٣( َّ ُ. 



٤١٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّقلت أليب الزبري َّ العوامبن ُ ُمالك ال حتدث عن رسول اهللا: َ ِّ ُ ?ما فارقته :  قال
ُمنذ أسلمت, ولكنِّي سمعت منه كلمة; سمعته يقول ُ ُ ً ُ ًمن كذب عيل متعمدا, : ُ َِّ َُ ََّ

ُفليتبوأ مقعده من النَّار ََّ ْ. 
 عبد اهللا, عن بن َّ شداد, عن عامربن ُ جعفر, نا شعبة, عن جامعبن َّ, نا حممد)١(َّوحدثني أيب: قال
 : أبيه, قال

ُّقلت للزبري ُال أسمعك حتدث عن رسول اهللا مايل : ُ ِّ ُ َ ُ كام أسمع ابن مسعود ُ
ًوفالنا وفالنا ًأما إين مل أفارقه منذ أسلمت, ولكن سمعت منه كلمة:  قال?ً ُْ ُْ ُ ُ َِّ من : َ

ُكذب عيل متعمدا, فليتبوأ مقعده من النَّار َّ َ ََ ً َْ ِّ ُ َّ. 
َّأخربنا أبو املظفر َ َّ القشريي, أنا أبو سعد حممدبن ُ ّْ َ ْ محدان,بن َّعبد الرمحن, أنا أبو عمرو بن ُ َ 

َ سعدويه, أنا إبراهيمبن  وأخربنا أبو سهل]ح[ ْ ُْ  ُ املقرئ, بن  منصور, أنا أبو بكربن َ
َأنا أبو يعىل: قاال ْ ُ, نا زهري, نا عبد الرمحن, نا شعبة, عن جامع)٢(َ  بن ُسمعت عامر: َّ شداد, قالبن َّ
ُ الزبري حيدث عن أبن عبد اهللا ِّ ُ  :قال٣(بيه, ُّ

ُّقلت للزبري  ُمالك ال حتدث عن رسول اهللا : ُ ِّ ُُحيدث عنه  كام ِّ ٌفالن وفالن )٣ُ ٌ? 
ُما فارقته منذ أسلمت, ولكنِّي سمعت منه كلمة, سمعته يقول: قال ُ ً ُ َّمن كذب عيل : ُ َ

ُمتعمدا, فليتبوأ مقعده من النَّار َّ ََ ً َْ ِّ ُ. 
َّوأنبأنا أبو عيل احلداد, ثم أخربنا َّ ّ السمرقندي, أنا يوسفبن  أبو القاسمّ ْ َ   احلسن, بن َّ

ْأنا أبو نعيم احلافظ, نا عبد اهللا: قاال َ ُ, نا شعبة, )٤(َ حبيب, نا أبو داودبن  جعفر, نا يونسبن ُ
 : ُّ الزبري, عن أبيه, قالبن  عبد اهللابن َّ شداد, أخربين عامربن َّحدثني جامع

ُّقلت للزبري ِّما يمنعك أن حتد: ُ ُ ُ كام حيدث ابن مسعود َث عن رسول اهللا َ ُ ِّ ُ
ٌوفالن وفالن ًأما واهللا ما فارقته منذ أسلمت, ولكن سمعته قال كلمة; قال:  قال?ٌ ُ ُُ ُُ َ َ :

ُمن قال عيل ما مل أقل, فليتبوأ مقعده من النَّار ََّ ْ ْ ُ َّ. 

                                                 
 .١/١٦٥ُمسند اإلمام أمحد  )١(
 .٢/٣٠ُمسند أيب يعىل  )٢(
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٣−٣(
ُالطياليس يف مسنده  )٤( ّ َّ٥/٢٧. 

]أ/٣٧٦[



 الزبري بن العوام

 

٤١٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ الفضيل, أنا أبو القاسم أمحدبن  إسامعيلبن َّأخربنا أبو الفضل حممد َ ّ حممد البلخي, أنا أبو بن ُ َّْ َ
ّ احلسن اخلزاعي, أنا أبو سعيد اهليثمبن  أمحدبن ّالقاسم عيل ّ كليب الشايشبن ُ َّ ُْ ِ, حدثني أبو قالبة )١(َ َّ− 

ْ نا وهب−ِّوجدي عىل باب داره  بن عبد اهللا  ُسمعت عامر: َّ شداد, قالبن ُ جرير, نا شعبة, عن جامعبن َ
ُ الزبري حيدث عن ]بن[ ِّ ُ  : )٢(أبيه, قالُّ

ُّقلت أليب الزبري ُمايل ال أراك حتدث كام حيدث: ُ ُِّ ُِّ ٍفالن وفالن وابن مسعود )٣(ُ ُ ٌ ٌ? 
ُواهللا ما فارقته منذ أسلمت, ولكنِّي سمعت رسول اهللا : فقال ُ ُ َُمن كذب : ُ يقول

ُعيل متعمدا, فليتبوأ مقعده من النَّار َّ ََ ً َْ ِّ ُ َّ. 
ًما قال متعمدا, و: وقال َِّ ًمتعمدا: أنتم تقولونَُ َِّ َُ . 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن )٤(أخربنا أبو احلسني َ  بن أنا أبو جعفر: َّ
ِّاملسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, نا أمحد َ ُ َُ ُّ سليامن الطويس, ثنا الزبريبن ِْ ّ ْوحدثني عتيق: َّ بكار, قالبن ُّ ِ َ بن  َّ

ُ سالمة موالة عائشةَّيعقوب, حدثتني َوكانت سالمة امرأة :  قال−ُّ الزبري بن  عبد اهللا]بن عامر[ت بن ُ
ٍصدق  ْ  :)٥( قالت−ِ

ُبن عروة, تقول له بنت عامر إىل هشام أرسلتني عائشة ما ألصحاب رسول : ُ
ُّ حيدثون عنه, وال حيدث عنه الزبرياهللا  ُ ُُ ِّ أخربين : أخربين أيب, قال: ٌ فقال هشام?ِّ

َّبني, كانت عندي  يا: ُ, فسألت أيب عنه, فقال)٦(َعنَاين ذلك: ُّبن الزبري, قال اهللاعبد 
َأمك, وعند رسول اهللا  ُّ خالتك عائشة, وبيني وبينه من القرابة والرحم ما قد ِ َّ ُ َ ُ
ٍعلمت, وعمتي أم حبيب َ ُّ َّ َبنت أسد َ َ ُجدته, وعمته أمي, وأمه )٧(ُ ُ ُُّ ِّ َُّ ُ َّ................... 

                                                 
كليت : ويف األصول. ٣١/٤٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(

ّالشايس  .تصحيف. َّ
 .١٢٨/ِّالكفاية يف علم الرواية )٢(
 .تسمع: ويف األصول. َّكذا الراجح باحلمل عىل ما سبق )٣(
َّكذا الصواب, وقد مر )٤(  .حتريف. أبو احلسن: ويف األصول. َّ
 .٣٢٦ − ٩/٣٢٥, وهتذيب الكامل ١٢ − ٩/١١ ابن منظور خمترص )٥(
 .َّأمهني, وشغلني: عناين ذلك )٦(
َّكذا الصواب كام يف السرية النبوية  )٧( ََّّ : ويف األصول. ١/١٢َّ, وخمترص مجهرة النسب ١٥٦ و١/١١٠ِّ

 .حتريف. بنت أيب أسد ُّأم حبيبة



٤١٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْبنت وهب )١(]آمنة[ َّبن عبد منَاف, وجديت هالة َ ْبنت أهيب َ َ َبن عبد منَاف,  ُ
َبنت خويلد عمتي, ولقد نلت من صحابته أفضل ما وزوجته خدجية ُْ ِ َّ ِ ْ َ ٌنال أحد,  )٢(ُ

ُولكنِّي سمعته يقول ُمن قال عيل ما مل أقل, تبوأ مقعده من النَّار: ُ ََّ َ ْ ُ ُّفال أحب أن . َّ
َأحدث عنه ِّ ُ. 

ّ عبد املنعم, أنا أبو منصور شجاع, وأبو زيد أمحد ابنا عيلبن  أمحدبن أخربنا أبو منصور حممود ِ ْ  بن ُ
 بن  أمحدبن َّ زياد, وأبو بكر حممدبن َّ عبد الرمحنبن َّ حممدبن َّشجاع, وأبو عيسى عبد الرمحن

 . ماجهبن )٣(احلسن
َّ سعدويه, أخربنا أبو الفضل املطهربن  إبراهيمبن َّ حممدبن ُوأخربنا أبو الفضل عبيد اهللا َ ْ َْ ُ ُ بن عبد  َ

ّ حممد البزاين, وأبو عيسىبن الواحد ُ  .  ماجهبن  زياد, وأبو بكربن َّ
َّوأخربنا أبو حممد عبد السالم ّ عبد اهللا التيمي, وأبو سعد سعيدبن َّ حممدبن َّ ْ  عبد بن ّ عيلبن َّ

َّأنا املطهر: )٤(ْ فاذشاه, قاالبن الواحد َ  .  ماجهبن  عبد الواحد, وأبو بكرنب ُ
َّوأخربنا أبو نجيح حممد ْ ِ ْ أمحد الفيجبن َّ حممدبن َ  أيب نرص بن  غانمبن َّ, وأبو جعفر حممد)٥(َ
ُالرشايب, وأبو القاسم رستم ْ ُ ّ َّ زياد, وأبو املظفربن  أيب عيسىبن َّ حممدبن َّ َ َ أيب زرعةبن داربن ُ دار بن بن ُْ

ِّالبيع  .  زيادبن نا أبو عيسىأ: , قالوا)٦(َ
ّ عبد اهللا الدشتيبن َّ حممدبن , وأبو الوفاء عبد اهللا)٧(ُ عبيد اهللابن  سالمةبن َّوأخربنا أبو العباس أمحد ْ َّ)٨( 

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص من خمترص ابن منظور )١( َّ. 
 .حتريف. من: يف األصول )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ . ٥/٣٥٠َّوانظرترمجته يف شذرات الذهب . ٢/١١٠٣َّ

 .حتريف. بن احلسن َّبن حممد بن أمحد َّبن حممد أبو بكر: ويف األصول
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ بن قادسة,  دبن عبد الواح سعيد): س, م(ويف . ١/٣٨٢َّ

 .حتريف وسقط. قادسية): د, د م(ويف . قال
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٥( َّ ْوالفيج. ٢/١٠٢٣َّ ُمن حيمل الكتب برسعة من بلد إىل : َ

 .تصحيف. الفتح: ويف األصول). ٢/٤٥٠ُّاللباب . (بلد
َّالل البزازَّالد... بندار  :١/١٩١ُّوالذي يف معجم الشيوخ . كذا يف األصول )٦( َ ِّوال غلط; فالبيع هو . َّ َ َ

ًالدالل عينه لغة َّ َّ. 
 .حتريف. عبد اهللا): س, م, د(ويف . ١/٣٨ُّ, ومعجم الشيوخ )د م( )٧(
ّالدستي: ويف األصول. ١/٤٧٧ُّمعجم الشيوخ  )٨( ْ  .تصحيف. َّ



 الزبري بن العوام

 

٤١٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّاملقرئ, وأبو عبد اهللا حممد ْ محدبن ُ ْ عيل محويه النجار, وأبو منصور فاذشاهبن  أمحدبن َ َّ ََّ ُّ َ  بن  أمحدبن )١(ّ
ْ محدبن  احلسني, وأبو عبد اهللا احلسنيبن ّ عيلبن نرص َ عمرويه, وأبو سعيد شيبانبن َّ حممدبن )٢(َ ُ ْ  بن َ

ْ سلامنبن َّ شيبان, وأبو حممد هبة اهللابن عبد اهللا  بن  احلسنبن  عبد اهللا, وأبو الفضائل احلسنيبن َ
بن أيب  َّو عبد اهللا حممد ماجه, وأببن  أمحدبن َّ حممدبن  احلسنبن َّ احلداد, وأبو الوفاء أمحدبن أمحد

ّ حممد املديني, وأبو نرص احلسنيبن َّ حممدبن القاسم إبراهيم َّْ ِ ْ سليم, وأبو عبد اهللا بن َّ حممدبن  رجاءبن َ َ ُ
َظفر َّ احلسن النجاد, وأبو املناقب نارصبن محزةبن  إسامعيلبن َ ّ طباطبا العلوي, قالوابن  نارصبن )٣(َّ َ ََ َ أنا : َ

 .ه ماجبن أبو بكر
ّ عيل الرناينبن  إبراهيمبن َّوأخربنا أبو عبد اهللا حممد َّ ّ عيل, وأم بن  احلسنبن َّ, وأبو غالب حممد)٤(ُّ ّ

َت معمربن الفتوح رابعة َّالعبدية, قالوا )٥(َّ حممدبن  أمحدبن َْ ْ َّأنا املطهر: َ َ  . عبد الواحدبن ُ
َ منده,بن  إسحاقبن َّ حممدبن هللاُ طاهر, أنا أبو احلسن عبيد ابن وأخربنا أبو القاسم زاهر ْ َ 

ُ املرزبانبن َّ حممدبن أنا أبو جعفر أمحد: قالوا ْ َّ آذرجشنس األهبري, ثنا حممدبن َ ّْ ِ ْ ِ بن   إبراهيمبن َ
ْحييى احلزوري, نا لوين َ ّ َُّ َ  : ُ عروة, عن أبيه, قالبن هشام )٧(ِّ سليامن, نا ابن أيب الزناد, عنبن َّحممد )٦(َ
ٌ قاعدا, ورجل يقولُّكان الزبري َ عامة جملسه, قالقال رسول اهللا : ً َفسكت : َّ

َّالزبري حتى انقضت مقالته, قال ُ ً شيئا من هذا, ُما قال رسول اهللا : ُّفقال الزبري: ُّ
ٍ إنك حلارض املجلس يومئذ, قال− عبد اهللا ]أبا[ يا −واهللا : قال َ ٌ َّصدقت, إنام قال : َّ َ ْ

َقال رجل من أهل الكتاب, فجعل يذكر عنه, فجئت, : َيءَ قبل أن جترسول اهللا  ُ َ ٌ
ّوهو يذكر ذاك, فذاك الذي يمنعني من احلديث عن النَّبي  َُ. 

                                                 
ُّ حتريف محويه, وقادساه تصحيوة: األصولويف . ٨٠٩ و٢/٩٢١ُّمعجم الشيوخ  )١( . ْحيف فاذشاهَ

َّبعد سقط النجار) د م(ويف  َّ ُ. 
 .حتريف. َّحممد: ويف األصول. ١/٢٧٧ُّمعجم الشيوخ  )٢(
 .حتريف. محرية: ويف األصول. ٢/١١٧٨ُّمعجم الشيوخ  )٣(
ّالرماين): س, م(ويف . ٢/٨٨٢ُّمعجم الشيوخ  )٤( َّ ّالرياين): د م(ويف . ّالزنايت): د(ويف . ُّ َّ  .تصحيف. َّ
َّا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر كذ )٥(  .حتريف. بن أمحد َّحممد: ويف األصول. ٣٢/٦٩١َّ
ُّيف األصول كلمة غري مقروءة, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن معجم الشيوخ  )٦( َّ ; وفيه ٢/١٠٢٣َّ

 .٩/١٢خمترص ابن منظور : وانظر كذلك اخلرب يف. َّالسند مع اخلرب
 .ريفحت. ِّعمي: يف األصول )٧(

 ]ب/٣٧٦[
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ إسامعيل الفاريس, أنا أبو بكر البيهقي, قالبن َّأخربنا أبو املعايل حممد ّيامن اخلطايب سل]أبو[قال : ّ َّ: 
ِمل خيَف ُالزبري عىل نفسه من احلديث )١(َ َّ أن يكذب فيه عمدا, ولكنَّه خاف أن يزل ُّ ِ َ ََ ً ْ َ ِ

َّأو خيطئ, فيكون ما جيري فيه من الغلط كذبا, إذ مل يتبني أن رسول اهللا  ْ َْ َُّ ًَ ِ َ َقد قاله . 
ُوفيه من العلم أنه ال جيوز احلديث عن رسول اهللا : قال ُ َّ بالشك وغالب ِّ َّ

ُالظن حتى يتيقن سامعه َ َ ُ ُِّ َّ ََّ َّ. 
َ شكرويه, أنا أبو بكربن َّ حممد احلافظ, أنا أبو منصوربن أبو القاسم إسامعيلأخربنا  ْ ُ ْ ْ مردويه, بن َ َ َ ْ َ

ُأنا أبو بكر الشافعي, حدثنا معاذ َّّ َّ املثنى, نا مسدد, نا عطافبن َّ َ َّ َ ُ َّ َّاملخزومي, حدثني عمر )٢( خالدبن ُ ّ ْ  بن َ
 :)٣(اهللا يقولُسمعت عبد : ُّ الزبري, قالبن ُ عروةبن عبد اهللا

ِّقدمت مع الزبري من الشام من غزوة الريموك, فكنت أراه يصيل عىل راحلته  ُ ُ ُ َُّ ُّ
ْحيثام توجهت َ َّ. 

َّ أمحد, أنا أبو عيل حممدبن أخربنا أبو االقاسم إسامعيل  بن  أمحدبن ّ أمحد, أنا أبو احلسن عيلبن َّ حممدبن ّ
َّ حفص, أنا أبو عيل حممدبن عمر ّ ْ َّ عيل القطان, نا إسامعيلبن  احلسن, أنا احلسننب  أمحدبن َ َ  عيسى, نا بن ّ

َّ برش, نا حممدبن إسحاق ْ ْوحدثني وهب:  إسحاق, قالبن ِ َ ْ كيسان, عن عبد اهللابن َّ  :)٤(ُّ الزبري, قالبن َ
ُكنت مع الزبري عام الريموك, فلام تعبأ النَّاس للقتال َّ َّ َ ُّ َّ, لبس الزبري ألمته, ثم )٥(ُ ُ َُ ُّ

َلس عىل فرسه, ثم قال ملوليني لهج ْ َ ٌاحبسا عبد اهللا يف الركب معكام; فإنه غالم : َّ ََّّ
ِّثم وجه, فدخل يف النَّاس, فلام اقتتلوا, نظرت إىل ناس وقوف عىل تل : قال. ٌصغري ٍ ُ َّ ََّّ

ْرمل, ال يقاتلون مع النَّاس, فأخذت فرسا للزبري خلفه يف الرحل ُ َُّ ًَّ ُّ ُ َ ُ, فركبته, )٦(ٍ َّثم ُ
ُذهبت إىل أولئك, فوقفت معهم, فقلت ُ ُأنظر ما يصنع النَّاس, فإذا أبو سفيان: َُ ُ  بن ُ

                                                 
 .حتريف. جيد: ويف األصول. ٩/١٢خمترص ابن منظور  )١(
َخملد: ويف األصول. ٣٣٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٢( ْ  .حتريف. َ
 .٨/٣٨٧َّ, وكنز العامل ٩/١٢خمترص ابن منظور  )٣(
ّتاريخ الطربي  )٤(  .١٣ − ٩/١٢, وخمترص ابن منظور ٧٥ − ٣/٧٤َّ
َّتعنى الناس القتال: ويف األصول. املخترص )٥(  .تصحيف. َّ
ْخلفه للرحل: ُ, وفيها بعد)د م(ًفرسا سقط من : قوله )٦( َّ َّخلفه للرجل): س, م, د(ويف . َّ تصحيف, . َّ

َّصوابه ما أثبت بالنقل عن املخترص َ ُ. 

ِّكان يصيل عىل [ ُ
لته حيثام راح

 ]َّتوجهت
 
 
 
 

قتاله يف معركة [
 ]الريموك

عدم جواز احلديث [
 عن رسول اهللا 
ِّبالشك َّ[ 



 الزبري بن العوام

 

٤٢١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًحرب يف مشيخة من قريش من مهاجرة الفتح وقوفا ال يقاتلون, فلام رأوين غالما  َّ ُ ُْ ًَ
ًحدثا, مل َ ُ, وركبهم الروم, يقولون)٢(َّيتقوين, فجعلوا إذا مال املسلمون )١(َ ِإيه إيه: ُّ ِْ ِْ ي بن ِ
ُوإذا مال الروم, وركبهم املسلمون, قالوا: قال. األصفر َيا ويح: )٣(ُّ ْ ي األصفر, بن َ

ُفجعلت أعجب من قوهلم ُفلام هزم اهللا الروم, ورجع الزبري, جعلت أخربه . ُ ُ ُّ َ ُّ َّ
ُفجعل يضحك, ويقول: خربهم, قال ْقاتلهم اهللاُ, أبوا إال ضغنًا: ُ ِ َّ َ َُ  وماذا هلم يف أن ,ُ

ُعلينا الرومَيظهر  ٌ لنحن خري هلم?ُّ  .منهم ُ
َثم إن اهللا أنزل نرصه, وهزمت الروم ومجوع هرقل التي مجعت, وأصيب من  ُ ُُ ْ ُ َ ْ ََّ ُ ُّ َ َِّ ِ ِ ُ

َالروم وأهل إرمينية واملستعربة ْ َِ َ ْ ُُّ َسبعون ألفا, وقتل اهللاُ الفيلقان )٤(َ َْ َ ً َ)٥(. 
ُفلام اهنزمت الروم, بعث أبو عبيدة  َ ُ ُّ َعياض[َِّ َ َ غنْم يف طلبهم, فسلك بن )٦(]ِ

َاألعامق, حتى بلغ ملطية َْ َ َ َ ُ, فصاحله أهلها عىل اجلزية, ثم انرصف, فلام سمع هرقل )٧(َّ ُْ َ َّ َِّ َ َ َُ ْ ِ
ْومن فيها, فساقهم إليه, وأمر بملطية, فحرقت )٨(ُبذلك, بعث إىل مقاتليها َ ِْ ُ َ َ َ. 

  بكر اخلطيب,َّ محزة, حدثنا أبوبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم
ّ السمرقندي, أنا أبو بكر الطربي, بن  وأخربنا أبو القاسم]ح[ َّّ ْ َ َّ 

                                                 
ُّحتريف; ذلك أن اجلواب مل تتحقق فيه الرش. فلم: ويف األصول. َّكذا الصواب )١( َّ وط التي توجب َّ

 .اقرتانه بالفاء
 ).د(سقط املسلمون من  )٢(
ْحتريف وسقط. وإذا مال املسلمون, وركبهم, قالوا: ويف األصول. املخترص )٣( َ. 
 .حتريف. ُواملستعني: ويف األصول. َّالتاريخ, واملخترص )٤(
ُجيش الصقالر, وجيش باهان, وكان هرقل قد أرس: اجليشان, ومها: أي )٥( ْ َْ ِ لهام ملواجهة العرب َّ

ّتاريخ الطربي(ُاملسلمني يف الريموك  ْالقيفالن: ويف األصول). َّ  .حتريف. َ
ّزيادة يقتضيها النص من املخترص )٦( َّ. 
ُملطية )٧( َْ َ ُبلدة من بالد الروم مشهورة مذكورة, تتاخم الشام, وهي للمسلمني: َ ُ َُّّ ِ ٌ ٌ : معجم البلدان. (ٌ

َّ حتى بلغ مطلبه تصحيف, −األعتاق ): م( ويف −فسلك األعناق : ويف األصول). ٥/١٩٢ملطية 
 .َّصوابه ما أثبتنا بالنقل عن املخترص

 .حتريف. مقاتلها: يف األصول )٨(



٤٢٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

بن  , نا عمرو)١( سفيانبن  جعفر, نا يعقوببن  الفضل, أنا عبد اهللابن أخربنا أبو احلسني: قاال
َخالد, وحسان, عن ابن هليعة ْ ِ َ  :ُ, عن أيب األسود, عن عروة, قالَّ

َّ العوامبن ُّالزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ َ. 
ّونا يعقوب, نا احلجاج, نا جدي, عن الزهري, قال: قال َّْ ُّ ِّ : 

ٌوأسد َ َ)٢( َّابن عبد العز ُ ّ قيصبن ُ َ َّ مرةبن  كالببن ُ ّ لؤيبن  كعببن ُ  بن ُ
ْغالب ابن فهر ِ. 

َأخربنا أبو يعىل محزة ْ ِّ املفرج, أنا سهلبن  احلسنبن َ َ ْ برش, وأمحدبن ُ أنا : قاال  سعيد,نب َّ حممدبن ِ
 بن اهليثم,  إبراهيم, أنا أمحدبن  أمحدبن  احلسن, أنا جعفربن  أمحدبن )٣(ُ عيسى, أنا منريبن  أمحدبن َّحممد
ْقال أبو نعيم: قال َ ُ: 

َّ العوامبن ُّالزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ُ قيص, وأمه صفيةبن ُ َُّ ُ ُّ ُة بن َّ
ِعبد املطلب  .َ عبد منَافبن شم هابن َّ

ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, وأبو العز ثابت ّأنا أبو طاهر الباقالين :  منصور, قاالبن ّ َّ  زاد −ِ
ْ خريون, قاال بن وأبو الفضل: ّاألنامطي َّاألصبهاين, أنا حممد )٤(أنا أبو احلسني: −َ  إسحاق, نا بن  أمحدبن ّ

 :)٥(ط, قالَّ خيابن  إسحاق, نا خليفةبن  أمحدبن عمر
َّ العوامبن ُّالزبري ِخويلد بن َ ْ َ َ أسدبن ُ ُ عبد العز, يكنىبن َ ُأبا عبد اهللا, أمه  )٦(َُّ ُّ

َّت عبد املطلببن َّصفية َ عبد منَاف, استشهد بسفوانبن  هاشمبن ُ َُ ََ ُِ من ناحية  )٧(ْ
                                                 

 .٣/١٦٦َّاملعرفة والتاريخ  )١(
 .حتريف. وأنشد: يف األصول )٢(
 ... ٣٩١ و٣٧٧ و٣١/٢٥٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣(

 .حتريف. بن عيسى, أنا متني َّبن حممد أمحد: ويف األصول
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( بن  بن أمحد نا عمر«: ُوقوله بعد. حتريف. أبو احلسن: ويف األصول. َّ

 ).س, م(سقط من  »إسحاق
 .٤٣/طبقات خليفة )٥(
ِّكني): د, د م(ويف ). س, م( )٦( ُ. 
َّكذا الصواب بالن )٧( . صفوان: ويف األصول. ٣/٢٢٥وانظره يف معجم البلدان . َّقل عن الطبقاتَّ

 .حتريف

نسبه يف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ

 
ْوعند أيب نعيم[ َ ُ[ 

 
 
 

 
 ]أ/٣٧٧[

خربه يف طبقات [
]خليفة



 الزبري بن العوام

 

٤٢٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٍّالبرصة سنة ست وثالثني َ. 
ّ السمرقندي, أنا أبوبن أبو القاسم )١(أخربنا ْ َ ّ احلاممي, أنا ]بن[َّ البقال, أنا أبو احلسن بن  الفضلَّ َّ َ

َّ أيب أمية, قالبن  احلسن, أنا إبراهيمبن  أمحدبن إبراهيم  : َ حبيب يقولبن ُسمعت نوح: ُ
َّ العوامبن ُّالزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ  ُ كالب, يكنىبن ُ

ُي أسد قبن أبا عبد اهللا, من َ  .ريشَ
أنا أبو : َّ حممد, قاالبن ُ املبارك, وأبو عبد اهللا احلسنيبن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب

ّ الطيوري, وثابتبن احلسني ّزاد ابن الطيوري[ − جعفربن أنا أبو عبد اهللا احلسني: دار, قاالبن بن ُّ ُّ:[ 
بن  َّ زكريا, أنا صالحبن  أمحدبن ّنا عيلبكر, أ )٢(]بن الوليد[أنا : − احلسن, قاال ]بن[َّوأبو نرص حممد 

 :)٣(َّ صالح, حدثني أيب, قالبن أمحد
َّ العوامبن ُّالزبري ُ خويلد, وخدجيةبن َ ْ َ ّت خويلد زوج النَّبي بن ُ ُ ْ َ ُ عمته ُ ُ َّ− 

ُ وأمه صفية−رضوان اهللا عليها  َّ ُ ُّت عبد املطلب, وهو حواري رسول اهللا بن ُّ َ ِ َّ ُ ُ ,
َوقتل يوم اجل َ َ ِ ُمل, وقد تنحى عن القتال, فتبعه ابن جرموزُ ْ َُ ُ  ., فقتله)٤(َّ

َّ الفراء, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن, بن َّ حممدبن َّحممد )٥(أخربنا أبو احلسني
ِّ املسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحدبن أخربنا أبو جعفر: قالوا َ ُ َُ ّ سليامن الطويسبن ِْ  بن ُّ الزبري, نا)٦(ُّ

 : َّبكار, قال
ُولد العوام َّ َ ََ ِ خويلدبن َ ْ َ َالزبري, والسائب, وأم حبيب ولدت خلالد: ُ َ َ َ ٍَ َّ َّ َ َّ حزام أم بن ُّ َ ِ

ُت خالد, ليس هلا ولد, وأمهم صفيةبن حسن َّ ُْ ُّ ِت عبد املطلببن ٌ َّ ُ ُّ هاشم, وأمها بن ُ ُ
ْت أهيببن ُهالة َ ُ ُّ زهرة, وأمبن َ عبد منَافبن ُ َ ْ ُها العبلةُ َ ْ َّت املطلببن َ ُ  عبد بن )٧(ُ

                                                 
 .أنا: يف األصول )١(
َّما بني األقواس زيادة يقتضيها النص بالنقل عن سند مماثل )٢(  .٣١/١٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّّ
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٣( ْ ِ ِّ١/٣٦٩. 
َّكذا الصواب بالنقل عن معرف )٤( ًة الثقات, وسريد بعد كثرياَّ ُ ُ ويف . ابن حرمور): س, م, د(ويف . ِّ

ُ ثم فيها بعد.تصحيف. ابن حرموز): دم( َآخر اجلزء الثامن عرش بعد املئتني: َّ َ َّ. 
 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٢/١٠٢٨ُّمعجم الشيوخ  )٥(
ّبالطويس) د(َّأخلت  )٦(  .٢٣٥ و٢٠ و١٨ − ١٧/نسب قريش: ُوانظر اخلرب بعد يف. ُّ
َّبنت املطلب الغيلة): س, م(ويف . ١٧/ُنسب قريش )٧(  .تصحيف. َّبنت عبد املطلب العبلة): د, د م(ويف . ُ

 ]ٌعود عىل نسبه[
 
 
 
 
 

 
خربه يف معرفة [

ّالثقات للعجيل ْ ِ ِّ[ 
 
 
 
 
 

 ]ذكر عائلته[



٤٢٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّمنَاف, وأمها خدجية ْت سعيدبن َ َ ُّ سهم, وأمها أم اخلريبن  سعدبن ُ ُّ ْت سعيدبن َْ َ ُ  بن ُ
ُسهم, وأمها عاتكة ُّ َّت عبد العزبن َْ َّ قيص, وأمها اخلطيابن ُ َِ ُّ َّ ُريطة )١(ُ َ ْ  بن ت كعببن َ

ْ تيم,بن سعد َأول من رضب )٢(وهي َ ََّ َ ُ قباب األدم ُ َ َُ ُ وأمها نائلة−ِ َت حذافةبن )٣(ُّ  بن ُ
َمجح ُّوهو حواري رسول اهللا . ُ َ َ. 

َّ شجاع, أنا أبو عمرو عبد الوهاببن أبو بكر )٤(أخربنا  يوسف, بن َّ حممدبن َّ حممد, أنا احلسنبن ُ
َّ أيب الدنيا, نا حممدبن  عمر, أنا أبو بكربن َّ حممدبن أنا أمحد  :)٥(ل سعد, قابن ُّ

ُّيف الطبقة األوىل الزبري َّ العوامبن َّ ْ خويلدبن َ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيص, بن ُ َ ُ
ُويكنى أبا عبد اهللا, وأمه صفية َّ ُ ِت عبد املطلببن ُُّ َّ َ هاشم, قتل بن ُ ِ ُ يرمحه اهللا −ُ َ يوم −ُ

ٍّاجلمل يف مجاد اآلخرة سنة ست وثالثني َ ُ َ َ. 
َّ عيل, أنا أبو عمر حممدبن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد  بن َّ العباس, أنا أمحدبن ّ

 :  سعد, قالبن َّ الفهم, نا حممدبن )٦(معروف, نا احلسني
ُّيف الطبقة األوىل ممن شهد بدرا الزبري ً َ َّ َّ العوامبن َّ ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ  عبد بن َ

َّالعز ُ قيص, وأمه صفيةبن ُ َُّ ُ ُّ ِت عبد املطلبنب َّ َّ ّ قيصبن َ عبد منَافبن  هاشمبن ُ َ ُ . 
َّ العوام بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا بن ُّوشهد الزبري: قالوا ً ُ َّ َُ ً ,

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص مجهرة النسب  )١( َّ َّالسرية النبوية(, وخمترص ابن منظور ١/٥٤َّ َّ ِّ (٢/٢١ ;

ِويف األخري اإلشارة إىل أنه يقال هلا احلظ َ ُ َّ ًيا أيضاُ ًوهي التي نقضت غزهلا أنكاثا, وكانت محقاء, . َّ َ ْ
 s t u    v  w x y z { z}: ُفرضب اهللا هبا املثل, فقال يف حمكم تنزيله

 .تصحيف. احلطباء: ويف األصول. ٢٢٦ − ٢/٢٢٥َّالبيان والتبيني : فانظر]. ٩٢: النحل[
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور; وفيه أن )٢( َّ َ هذا الرضب كان بذي املجازَّ ْ : ويف األصول. َّ

 .حتريف. وهو
َقالبة: ٢/٢١ويف املخترص البن منظور . ١٧/نسب قريش )٣( ُ وتقرأ يف −قتلت : ويف األصول. ِ ): د(ُ

ٌوكله تصحيف ظاهر. جدامة: ُبنت حدانة, وتقرأ −قبلت  ٌ ُ ُّ. 
 .أنا: يف األصول )٤(
)٥(  ١١٣ و٣/١٠٠َّالطبقات الكرب. 
 .١٠٤ و٣/١٠٠َّالطبقات الكرب : ُ وانظر اخلرب بعد يف.حتريف. احلسن: يف األصول )٦(

َّخربه يف الطبقات [
الكرب[ 



 الزبري بن العوام

 

٤٢٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُوثبت معه يوم أحد, وبايعه عىل املوت, وكانت مع الزبري إحد رايات املهاجرين  ُّ ُ َ ُ ُ َ َ
 . َّالثالث يف غزوة الفتح

َّ, أبنا أبو حممد )١ نارص عنهبن َّ عبد اهللا, ثم أخربين أبو الفضلبن ّ عيلبن َّمد عبد اهللاأنبأنا أبو حم١(
ّ املظفر, أنا أبو عيل أمحدبن ّاجلوهري, أنا أبو احلسني َّ َ بن عبد   عبد اهللابن  احلسن, أبنا أمحدبن ّ عيلبن ُ

ّ الربقي, قالبن َّالرحيم ْ َ: 
َّبن العوام ُّالزبري ِبن خويلد َ ْ َ َبن أسد ُ َ َّبن عبد العز ّبن قيص ُ َ بن  بن كالب ُ

َّمرة ُ كعب, وأمه صفيةبن ُ َّ ُ ُبنت عبد املطلب عمة ُّ ََّّ ِ َّ حدثنا بذلك − رسول اهللا  )٢(ُ
ّ يكنى أبا عبد اهللا, وكان حواري النَّبي −, عن زياد, عن ابن إسحاق )٣(ابن هشام َّ َ َ ُ ,
ًوشهد بدرا َ, قتل يوم اجلمل اهللا َّواملشاهد كلها مع رسول  )٤(َ َ َ َ ِ ٌ وهو منْرصف منه −ُ ِ َ ُ− 

ٍّيف مجاد اآلخرة, وتويف يف رجب سنة ست وثالثني, قتله عمرو َ َ ِّ ُ َ جرموز, وقتل بن )٥(ُ ِ ُ ْ ُ
ِّالزبري, وهو ابن أربع وستني, فيام أنبأ ُ  .ُ عروة, عن أبيهبن أبو أسامة, عن هشام )٦(ُّ

ّ السمرقنديبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربيبن , أنا أبو بكرَّ  الفضل, أنا عبد بن , أنا أبو احلسني)٧(َّ
 :)٨( سفيان, قالبن  جعفر, نا يعقوببن اهللا

َّ العوامبن ُّالزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ َّ مرة بن  كالببن ُ ُ
ّ لؤيبن ابن كعب َ ْ فهربن  غالببن ُ  . انةِ كنَبن ْ النَّرضبن  مالكبن ِ
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضلبن َّأبو الغنائم حممد )٩(أنبأنا َّ  بن ُ احلسن, واملباركبن  نارص, أنا أمحدبن ّ

                                                 
 ).د(ما بينهام سقط من ) ١−١(
 .حتريف. عهد: يف األصول )٢(
َّالسرية النبوية  )٣( َّ ِّ٢٥١ − ١/٢٥٠. 
ّوشهد النبي : يف األصول )٤( َّ ٌاضطراب ظاهر... ً بدرا ٌ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٥(  .حتريف. برش: ويف األصول. , وأغلب مصادر ترمجته٢٠٩/املعارفَّ
 .حتريف. ابن: يف األصول )٦(
ًوانظر سندا مماثال. َّ, وهو الصواب)د م( )٧( ُ بن  أبو بكر): س, م, د(ويف . ٣١/٧تاريخ ابن عساكر :  يفً

ّالطيوري َّحتريف; ألن الطيوري هو أبو احلسني صاحب كتاب الطيوريات. ُّ َُّّ ُّ ً, وقد مر قبل كثرياَّ ُ َّ. 
 .١/١٦٦َّاملعرفة والتاريخ  )٨(
 .أنبأ): س, م, د(ويف ). د م( )٩(

 
 

ّوعند الربقي[ ْ َ[ 
 
 
 
 
 
 
 
 

عود عىل نسبه يف [
 ]َّاملعرفة والتاريخ



٤٢٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّعبد اجلبار, وحممد ُ واللفظ له −ّ عيل بن َّ −ّوأبو احلسني األصبهاين, قاال :  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد:  ْ  :)١( إسامعيل, قالبن َّل, أنا حممد سهبن َ

ّ العوام أبو عبد اهللا القريش األسديبن ُّالزبري َّ َّ َ ُ . 
ْأخربنا أبو بكر وجيه َّ السقا, وأبو بن  عبد امللك, أنا أبو احلسنبن  طاهر, أنا أبو صالح أمحدبن َِ َّ

َ بالويه, قاالبن َّحممد َّأنا أبو العباس حممد: ُ ُسمعت : َّ حممد يقولبن َّ عباسُسمعت:  يعقوب, قالبن َّ
ْ معني يقولبن حييى َِ : 

ُّكنية الزبري ُ َّ العوام أبو عبد اهللابن ُ َ. 
ّ إبراهيم السلاميس, أنا نعمة اهللابن َّحدثنا أبو بكر حييى َ ّ حممد املرنديبن ََّ ْ َ بن  َّ حممدبن , نا أمحد)٢(ََّ

ِّ سفيان, حدثني عمي احلسنبن َّ حممدبن  سليامن, أنا سفيانبن )٣( أمحدبن َّعبد اهللا, نا حممد بن سفيان, نا  َّ
َّ عيل ابن عم روادبن َّحممد َ ِّ َّ اجلراح, عن حممدبن ّ َّ َّسمعت أبا عمر الرضير يقول: ل إسحاق, قابن َ ُ: 

َّ العوام أبو عبد اهللابن ُّالزبري َ. 
ّ احلسن, عن أيب متام عيلبن قرأنا عىل أيب عبد اهللا حييى َّ عبيد, نا حممدبن , أنا أمحدَّ حممدبن َّ بن  ُ

َ أيب خيثمة, قالبن احلسني, نا أبو بكر َ ْ َسمعت أيب, ومصعب: َ ْ ُ  :يقوالن )٤( عبد اهللابن ُ
َّ العوام أبو عبد اهللابن ُّالزبري َ. 

ْ برشان, أنا بن َّ حممدبن  احلسن, أنا عبد امللكبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل أمحد ِ
َ أيب شيبة, قالبن  عثامنبن َّ احلسن, نا حممدبن )٥( أمحدبن َّمدحم ْ  :, رمحه اهللا)٦(ِّقال عمي أبو بكر: َ

َّ العوام أبو عبد اهللابن ُّالزبري َ. 
ّأخربنا أبو بكر الشقاين, أنا أبو بكر أمحد َّ َ خلف, أنا أبو سعيدبن  منصوربن َّ ْ محدون, بن َ : قالَ

                                                 
 .٣/٤٠٩َّالتاريخ الكبري  )١(
ُكذا الصواب, وقد مر قبل يف ترمجة أيب العالية )٢( َّ . ّاملزيدي): د, د م(ويف . ّاملريدي): س, م(ويف . َّ

 .تصحيف
َّكذا الصواب, وقد مر )٣(  .حتريف. َّبن حممد أمحد: صولويف األ. َّ
ً; وفيه أن الزبري يكنى أبا الطاهر أيضا٢٣٦ − ٢٣٥/نسب قريش )٤( َُّّ َُّ. 
بن  أمحد: ويف األصول. ٣١/٧١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٥(

 .حتريف. َّحممد
َاملصنف البن أيب شيبة  )٦( ْ ََ َّ ُ٨/٦٤. 

 ]ب/٣٧٧[
 

 
 ]َّويف التاريخ الكبري[

 
 
 

 ]ُكنيته[



 الزبري بن العوام

 

٤٢٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسمعت مكي ِّ ْ عبدان يبن ُ ِسمعت مسلم: قولَ ْ ُ  : )١(َّ احلجاج يقولبن ُ
َّ العوامبن ُّأبو عبد اهللا الزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ ٌ عبد العز, له صحبةبن َ ُ َُّ . 

َّ السمرقندي, أنا أبو طاهر حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّّ  بن  إبراهيمبن ّ أمحد األنباري, أنا هبة اهللابن َ
َّ محاد, قالبن )٢( أمحدبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّ حممدبن عمر, أنا أمحد َ : 

ُّكنية الزبري ُ َّ العوامبن ُ ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ  بن  كالببن ُ
َّمرة ّ لؤي أبو عبد اهللابن  كعببن ُ َ ُ. 

َّ حممد, حدثنا أبو الفتح نرصبن أخربنا أبو الفتح نرص اهللا ْ أنا سليمّ إبراهيم املقديس,بن َّ َ ُّ أيوب بن ُ
ّالرازي, أنا طاهر ّ سليامن, حدثنا عيلبن َّ حممدبن َّ : َّ حممد, قالبن َّ أمحد, نا أبو زكريا يزيدبن  إبراهيمبن َّ

َّسمعت حممد َّاملقدمي يقول )٣( أمحدبن ُ َ ُ : 
ُ العوام األسدي, يكنى أبا عبد اهللابن ُّالزبري ّ َّ َ. 

ّامعيل الفضييل, أنا أبو القاسم أمحد إسبن َّأخربنا أبو الفضل حممد ْ َ ّ حممد اخللييل, أبنا أبو القاسم بن ُ َ َّ
ّ احلسن اخلزاعي, أنا أبو سعيد اهليثمبن  أمحدبن ّعيل ّ كليب الشايشبن ُ َّ ُْ  : , قال)٤(َ

َّ العوامبن ُّالزبري ِ خويلدبن َ ْ َ َ أسدبن ُ ُ عبد العز, يكنى أبا عبد اهللا, وأمه بن َ ُ ُُّ َّ
ُصفية ُت عبد املطلب, وعمته خدجيةبن َّ ُ َّ ِ َّ َت خويلد, قتل يوم اجلمل مع طلحةبن ُ َ َ َ ِ ُ ِ ْ َ ُ. 

َّ أيب عيل, أنا أبو بكر الصفار, أنا أمحدبن َّأنبأنا أبو جعفر حممد َّ َّ منجويه, أنا حممدبن ّ عيلبن ّ ََ ُ بن  ْ
 :  احلاكم, قالبن َّحممد

َّ العوامبن ُّأبو عبد اهللا الزبري ِ خويلبن َ ْ َ َ أسدبن دُ َّ عبد العزبن َ ّ قيص بن ُ َ ُ
ّالقريش األسدي, حواري رسول اهللا  َ َ ّ ّ ُوابن عمته, وأمه صفية ُ َّ ُ ُُّ ِت عبد املطلببن َّ َّ ُ  بن ُ

ّ عبد منَاف, شهد بدرا مع النَّبي بن هاشم ً َ وشهد له رسول اهللا , ,باجلنَّة 
َاستشهد ُ ْ ٍّبسفوان من ناحية البرصة سنة ست وثال ُ َ َ ََ  .ثنيَ

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ  الفضل, أنا عبد بن َّ

                                                 
ِاب ملسلمُالكنى واأللق )١( ْ ُ/١٣٥. 
 .حتريف. َّبن حممد أمحد: ويف األصول. ١/١٩ُالكنى واألسامء : وانظر اخلرب يف كتابه. َّكذا الصواب )٢(
 .حتريف. َّبن حممد أمحد: ويف األصول. ٢٥/وانظر اخلرب يف تارخيه. َّكذا الصواب )٣(
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( ّالسايس: ويف األصول. َّ  .تصحيف. َّ

ُويف الكنى واأللقاب [
ِملسلم ْ  ]َّبن احلجاج ُ

 
 

ويف الكنى [
ّواألسامء للدواليب َّ[ 

 
 
 
 

ّويف تاريخ املقدمي[ َّ َ ُ[ 
 
 
 

ّوعند الشايش[ َّ[ 
 
 
 

 
 ]اكموعند ابن احل[



٤٢٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ املنذر, حدثني حممدبن , نا إبراهيم)١( جعفر, نا يعقوببن اهللا َّ  بن طلحة,  حييىبن  طلحة, عن إسحاقبن ُ
 :  طلحة, قالبن عن موسى

َّ العوام, وسعدبن ريُّ أيب طالب, والزببن ُّكان عيل َّ أيب وقاص, وطلحةبن َ  بن َ
َعبيد اهللا عذار ِ ُعام واحد; يعني ولدوا يف عام واحد )٢(ُ ِ ُ. 

ّ اآلبنويس, أنا أمحدبن أنا أبو احلسني: ّأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل, قاال ُ ُ عبيد بن َ
َّإجازة, نا حممد ْ أيب خيبن  احلسني, نا أبو بكربن ً َثمة, قالَ  :)٣(ُّوأخربنا املدائني, قال: َ

ٌعيل وطلحة والزبري أتراب ُ ٌُّّ ً رصعاُكان أصحاب رسول اهللا : ُويقال. ُ ْ َ)٤( 
َواحدا, وعبد الرمحن من أسنِّهم ََّ ُوسئل سعد. )٥(ً َ ّ أيب وقاص عن أصحاب النَّبي بن ُ َّ َ

َكانوا عقال: , فقال َ  .ٍعام واحد )٦(ِ
ْأخربنا أبو بكر وجي َّ السقا, وأبو ]بن[ عبد امللك, أنا أبو احلسن بن  طاهر, أنا أبو صالح أمحدبن هَِ َّ

َ بالويه, قاالبن َّحممد ْ َّنا أبو العباس, نا عباس: ُ ُ معني يقولبن ُسمعت حييى: َّ حممد, قالبن َّ َّحدثنا أبو : َ
ّصالح احلراين  َّ َّ وهو عبد الغفار−َ ُي أبو األسود, وغريه, َّ سعد, حدثنبن نا ليث − داود بن َ ُ 

ًأن عليا والزبري أسلام ابني ثنْتي عرشة سنة ََّ ََ ْ َ ُّْ ِ. 
ْأنبأنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم َ ُ َّ َ أمحد, نا أبو يزيد القراطييس, نا أسدبن , نا سليامن)٧(ّ َ ّ  موسى, بن َ

َّ وهب, نا الليثبن نا عبد اهللا ْ  :  سعد, عن أيب األسود, قالبن َ
َبن العوام, وهو ابن ثامين سنني, وهاجر, وهو ابن ثامين عرشة,  ُّ الزبريَأسلم َ ْ َ َّ َ

ُوكان عم الزبري يعلق الزبري يف حصري, ويدخن عليه بالنَّار, وهو يقول ُ َ ُِّ َ ُّ ُُّ ِّ ْارجع إىل : ُّ
ُالكفر, فيقول الزبري ُّ ُ ْ ًال أكفر أبدا: ُ ُ ُ. 

                                                 
 .٩/١٣خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١/٤٨٣َّملعرفة والتاريخ ا )١(
َّكذا بالنقل عن املعرفة والتاريخ )٢(  .عداد: ويف األصول. َّ
 .١/٤٤ُّسري أعالم النبالء  )٣(
ْالرصع )٤( ْاملثل: َّ  .حتريف. ًصوعا): س, د م(ويف . ِ
َّكذا الراجح, وهو عبد الرمحن )٥( ُّبن العوام أخو الزب َّ َّ َّه أم اخلري العبدريةـُّمأَري, وكان األكرب, وَ ْ َ َُ ُّ .

 .تصحيف. من اسقهم: ويف األصول). ٤/٢٨٩اإلصابة (
ّمن النبي : يف األصول )٦( ْوالعقال هنا بمعنى القيد. ومن حتريف... . َّ َ َ ِ. 
 .٩/٣٢١, وهتذيب الكامل ٩/١٣خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١/٨٩حلية األولياء  )٧(

ٌهو وثلة من [ َُّ
ُالصحابة عذار عام  ِ َّ

 ]واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]إسالمه[
 ]أ/٣٧٨[



 الزبري بن العوام

 

٤٢٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .)١(ّالبيهقي طاهر, أنا أبو بكر بن أخربنا أبو القاسم زاهر
 .)٢( هبة اهللابن َّ أمحد, أنا حممدبن وأخربنا أبو القاسم إسامعيل
 احلسني بن َّ أنا أبو احلسني حممد: محزة, أنا أبو بكر اخلطيب, قالبن َّوأخربنا أبو حممد عبد الكريم

َّالقطان, أنا عبد اهللا ْ بكري, بن  عبد اهللابن  سفيان, نا حييىبن  جعفر, نا يعقوببن َ َ َّحدثنا الليثُ بن سعد,  َّ
ُحدثني أبو األسود, عن عروة, قال َّ : 

ُأسلم الزبري, وهو ابن ثامين سنني ُّ. 
ّانتهى حديث البيهقي َّونفحت نفحة من الشيطان: ُقال عروة: وزادا. ُ ٌ ْ ََ ََ َّأن  )٣(َْ

ً أخذ بأعىل مكة, فخرج الزبري, وهو غالم ابن اثنتي عرشة سنةرسول اهللا  ََ َ ْ َ ٌُّ َّ ِ , ومعه ُ
ُالسيف, فمن رآه ممن ال يعرفه, قال ُُ َّ ُ ُالغالم معه السيف: َّ َّ َّحتى أتى النَّبي ! ُ َّ .قال :

ُما لك يا زبري: ُفقال له رسول اهللا  َأخربت أنك أخذت, قال:  قال?ُ ُْ ُ َُّ ْ ِ َفكنت : ْ
َكنت أرضب به من أخذك:  قال?ًصانعا ماذا ُ  ولسيفه, فدعا له رسول اهللا : قال. ُ

َّوكان أول سيف سل يف سبيل اهللا تعاىل َُ َّ. 
 . ّ طاهر, أخربنا أبو بكر البيهقيبن أخربنا أبو القاسم زاهر

 . ّ عيلبن  محزة, نا أبو بكر أمحدبن َّوأخربنا أبو حممد عبد الكريم
ّ الطربي, قالبن  أمحد, أنا أبو بكربن وأخربنا أبو القاسم إسامعيل ل,  الفضبن  احلسني]أبو[أنا : َّ

َّ حممد الصفار, نا أبو أسامة, عن هشام, أخربين أيب, بن  جعفر, نا يعقوب, نا يوسفبن أخربنا عبد اهللا َّ َّ 
ُّأن الزبري َ العوام أسلم يوم أسلمبن َّ َ َ َّ َ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, أنا أبو بن َّ البقال, أنا أبو احلسنيبن َّ ِ
َّ السامك, حدثنا حنبلبن عمرو َّ َّ إسحاق, حدثني أبو عبد اهللا, نا محادبن َّ ُ عروة, بن  أسامة, أنا هشامبن َّ

 : , قال)٤(]عن أبيه[
ُأسلم الزبري, وهو ابن ست عرشة سنة, فام ختلف عن غزوة غزاها رسول اهللا  ََّ ً َ َ ُْ َ َُّّ ُ َ 

                                                 
ّلسنن الكرب للبيهقي ا )١(  .١٤ − ٩/١٣خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٦/٣٦٧ُّ
 ).د م( سقط من »هبة اهللا... وأخربنا أبو القاسم «: قوله )٢(
 .حتريف. ُّالسلطان): س, م(ويف ). د, د م( )٣(
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن هتذيب الكامل  )٤( ة األولياء حلي: وانظر كذلك. ; وفيه اخلرب٩/٣٢١َّّ

 .٩/١٥١َّ, وجممع الزوائد ١/٨٩

َّسيفه أول سيف [
َّسل يف سبيل اهللا ُ[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]عود عىل إسالمه[



٤٣٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ زاد الصفار− ُّقط, وقاال : َّ ُوقتل, وهو ابن بض: −َ َ ِ َّزاد الصفار. ِّع وستنيُ  .ًسنة: َّ
َّأنبأنا أبو سعد املطرز, وأبو عيل احلداد, قاال ّ ِّ َ ْأنا أبو نعيم احلافظ, نا سليامن: ُ َ ْ أمحد, ثنا أبو الزنباع بن ُ ِّ

ْ يعني روح− َ الفرج بن َ ْ بكري, قالبن  نا حييى−َ َ ْوأخربين الليث: ُ َّ. 
ّ اآلبنويس, أنا أبو بن أنا أبو احلسني: ّيى ابنا أيب عيل, قاالوأخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حي ُ َ

َّ بريي إجازة, نا حممدبن بكر ًْ َ احلسني, نا ابن أيب خيثمة, نا قتيبةبن ِ ْ َْ ُ ََ  سعد, عن أيب بن  سعيد, نا ليثبن َ
ُاألسود أنه أخربه عروة ُ  ُّ الزبري, بن َّ

ُأن الزبري أسلم, وهو ابن ثامين سنني, و َ َ ُّ ُفإن كان رسول . ُكان يكنى أبا عبد اهللاَّ ْ
ْ أقام بمكة ثالث عرشة سنة, فهو يوم قتل ابن سبع ومخسني, وإن كان أقام اهللا  ُ ً َُ َ ِ َ َ َ ْ َ َّ

ًعرش سنني, فالزبري ابن أربع ومخسني سنة ُ َُّ َ ْ َ. 
َّ الفراء, وأبو غالب, بن )١(أخربنا أبو احلسني ر, أنا أبو طاهر أنا أبو جعف:  أبو عبد اهللا, قالوا]و[َ

ِّاملخلص, أنا أمحد َ ُّ سليامن الطويس, نا الزبريبن ُ ّ َوحدثني أبو غزية: َّ بكار, قالبن ُّ َّ ِ َ  بن َّ, عن عبد الرمحن)٢(َّ
 : )٣(]أبيه, قال[ُ عروة, عن بن ِّأيب الزناد, عن هشام
َّ العوام طويال, ختط رجاله األرض, إذا ركب الداببن ُّكان الزبري ُ َّ ََّ َ ُّ َّة, أشعر, ربام ً َُ َ

ُأخذت بشعر كتفيه, متوذف اخلطوة َ ََ ِّ َ ُ ِ َ َِ ُ)٤(. 
َ منده, أنا أيب أبو عبد اهللا, أنا أمحدبن َّ غانم, أنا عبد الرمحنبن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد ْ  بن )٥(َ

َ عتبة, نا عبد اهللابن احلسن ْ ّ عيسى املديني, نا إبراهيمبن ُ ِ  أيب ثابت, عن أيب نب ُ املنذر, نا عبد العزيزبن َ
 : ُ عروة, عن أبيه, قالبن ِّالزناد, عن هشام

                                                 
 .حتريف. احلسن: يف األصول )١(
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢( بن  َّوهو حممد. ٤٧/٢٧٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ُّبن مسكني املدين األنصاري, حدث عن ابن أيب الزناد, رو عنه الزبري موسى ِّ َّ َّ ّ َّبن بكار, مات  َ
: ويف األصول). ٧/١٥, واإلكامل البن ماكوال ٦/٢٦٥ِّالكامل يف ضعفاء الرجال . (ه٢٠٧سنة 

 .حتريف. أبو عروبة
ّزيادة يقتضيها النص من هتذيب الكامل  )٣(  .; وفيهام اخلرب١/٤٥ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٣٢٦َّ
 .حتريف; إذ ال معنى هلا هنا. اخللقة: ويف األصول. رسيعها: أي )٤(
 .حتريف. َّعبد الرمحن: ويف األصول. ٣٣/٨٥ و ١٩/٤٣٣تاريخ ابن عساكر : وانظره يف. َّصوابكذا ال )٥(

]صفته[



 الزبري بن العوام

 

٤٣١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُكان الزبري َ العوام طويال, أخضع, أشعربن ُّ َ َ َّ ِ, ربام أخذت بشعر كتفيه, وأنا )١(ًَ َ َِ َ َُّ ُ
َّغالم, ختط رجاله األرض, إذا ركب الدابة َُّ َ ُّ ٌ. 

َ عيينة, بن ُ املنذر, نا سفيانبن َّوحدثنا إبراهيم: قال ْ َ َ أيب شيبةبن عن عثامنُ ْ  : , قال)٢(َ
َما تذكر من أبيك: ُّ الزبريبن ُقيل لعروة َكنت أذكر شعرا يف منْكبيه, إذا :  قال?ُ ً َُ َ ُ

ُأراد أن يقوم, تعلقت به ْ َّ َ. 
ّ عمرو الزبريي, وعبد احلميدبن )٣(وثنا إبراهيم, نا سعيد: قال ْ أيب أويس, قاالبن  عبد اهللابن ُّ َ نا : ُ
 :)٤(ُ عروة, عن أبيه, قالبن ِّلزناد, عن هشامابن أيب ا

ْأذكر أيب, وكنت آخذ بشعر كتفي  َُ ُِ َ ُ الزبري, وهو يرجتز, ويقول]أيب[ُ ُ ُّ: 
 ]َّمن مشطور الرجز[

ـــارك ٌمب َ ـــن ُ ـــد م ـــصديق ِول ِال ِّ ِّ 
ـــــر ـــــن ُأزه ـــــق أيب ِآل م ِعتي ْ ِ َ 
ـــــذه ُأل ُّ َ ـــــذ كـــــام َ ُّأل َ ـــــي َ ْريق ِ 

 :ُ عروة يقولبن ُسمعت هشام: ُ عروة, قالبن  حييىبن َّ حممدبن )٥(وثنا إبراهيم, نا عبد اهللا: قال
ُكان الزبري ِّ العوام خفيف العارضني واللحيةبن ُّ َ َّ َ. 

َّ املنذر, نا حممدبن ونا إيراهيم: قال بن  )٦(ُ عروة, عن أخيه عبد اهللابن ُ عمر, عن عبيد اهللابن ُ
                                                 

ًمن يف عنقه خضوع وتطامن خلقة: ُواألخضع. َوأشعر: ويف األصول. َّكذا الراجح )١( َ ْ ِ ٌ : َّكذا يف التاج. ٌ
 .ٌمن فيه انحناء: ُاألخضع: ٢/٤٣ِّويف النهاية . خضع

َبن عيينة ترمجة سفيان (٢/٥٩َّهتذيب التهذيب : وانظر. َّكذا الصواب )٢( ْ َ  .حتريف. سليامن: ويف األصول). ُ
 .حتريف. سعد: ويف األصول. ٤/٥٠َّاجلرح والتعديل : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
ُ, والربصان ١/١٨٠َّالبيان والتبيني : ِّوانظر اخلرب مع الشعر يف. حتريف. ُعن عروة: يف األصول )٤(

َّ, والتاريخ الصغري ١٩٥/ُلعرجانوا , ٢/٤٣٥, والعقد الفريد ٣/٩٨, وعيون األخبار ١/٢٠٤َّ
بن  ُترمجة عروة(, وتاريخ ابن عساكر ٣/٣١٤, والفائق ٢١٠/ومعرفة علوم احلديث للحاكم

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٤/٤٢٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٤٧/٢٤٧) ُّالزبري ٌَّ َ َ. 
ّالضعفاء للعقييل : وانظر ترمجته يف. وابَّكذا الص )٥( ْ َُ َ, وكذا أليب نعيم٢/٣٠٠ُّ ويف . ٩٨  − ٩٧/ُ

 .حتريف. ُعبيد اهللا: األصول
)٦(  ُكذا الصواب بالنقل عن الطبقات الكرب َّ َّ  .حتريف. ُعبيد اهللا: ويف األصول. ; وفيها اخلرب٣/١١٣َّ

 
 ]ب/٣٧٨[

 
 ]ومن شعره[

 
 

 
 ]َعود عىل صفته[



٤٣٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :ُعروة, قال
َقتل أيب يوم اجلمل, وقد زاد عىل َ َ َ ِ َ الستني أربع سننيُ َ ِّ ِّ)١(. 

 :ّقال الواقدي
َّوكان الزبري ليس بالطويل وال القصري, إىل اخلفة ما هو َِّ ُ ُيف اللحم, وحليته  )٢(ُّ ُ َّ

ِّخفيفة, أسمر اللون, وقرب بوادي السباع َ ِ ُ ٌَّ. 
َ حيويهبن )٣(ّ عيل, أنا أبو عمربن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ بن  , أنا أمحدَ

ْ الفهم,بن معروف, نا احلسني َ 
ْ منده, أنا احلسنبن ُ شجاع, أنا أبو عمروبن َّحممد[ وأخربنا أبو بكر ]ح[ َ ْ  يوسف, أنا بن َّ حممدبن َ
 ُّ أيب الدنيا, بن )٤(] عمر, نا أبو بكربن َّ حممدبن أمحد

َّحدثنا حممد: )٥(قاال  : عمربن َّقال حممد:  سعد, قالبن َّ
ُالزبريكان  َّ العوام رجال ليس بالقصري وال بالطويل, إىل اخلفة ما هو يف بن ُّ َّ ً َّ َ

َّاللحم, وحليته خفيفة, أسمر اللون, أشعر ٌَّ ُ ِّقرب بوادي السباع: ُّزاد ابن أيب الدنيا. ُ َ ِ ُ. 
َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن أخربنا أبو احلسني َ َّ َ املسلمة, بن جعفرأبنا أبو : َ ِْ ُ

ِّأنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ  بن َّ حممدبن ُوسمعت عبد اهللا: َّ بكار, قالبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ُ
ُ عروة يقول أليب, رمحه اهللابن حييى ُ : 

ُكان الزبري ً العوام أبيض طويال, خمففابن ُّ ِّ ًَ َُ َّ  .َخفيف العارضني )٦(َ
َ حيويه, أنا أمحدبن ّ عيل, أنا أبو عمربن  عبد الباقي, نا احلسنبن َّحممد )٧(أخربنا أبو بكر ُّ  بن َ

                                                 
 .حتريف. ِّأربع وستني: ويف األصول. َّالطبقات )١(
ُكذا الصواب, وسيأيت كذلك بعد )٢(  .حتريف. من: ويف األصول. َّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٣(  .ٌفراغ بمقدار كلمة) س, م, د م(ويف . حتريف. بكر): د(ويف . َّ
ّزيادة يقتضيها النص باحلمل عىل غري سند مماثل )٤(  ٤٤/١٠ و٣٩/١٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 ).دار الفكر: ط(
ُالصواب كام يف األسانيد املامثلةكذا  )٥( َّالطبقات : ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. قال: ويف األصول. َّ

 واملستدرك للحاكم ٣/١٠٧الكرب ,َ ُ٣/٣٦٠. 
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب الكامل  )٦( ُ; وفيه اخلرب; ملوافقته قوهلم قبل٩/٣٢٦َّ َّإىل اخلفة ما هو : َ

ًمتحنيا: ويف األصول. َّيف اللحم َِّ َ ِّتصحيف; فاملتحني. ُ َ ِّاملعوج واملنعطف, ومل يذكر املؤرخون مثل : ُ ُ ُ ُِ ِ َ ُّ َ ْْ
َّهذه الصفات يف الزبري, بل ذكروا فيه البأس والشدة ليس إال َّ ِّ ُّ ِّ. 

 .حتريف. أبو الربكات: يف األصول )٧(



 الزبري بن العوام

 

٤٣٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ, نا أبو أسامة محاد)١( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن معروف, نا احلسني َّ أسامة, حدثني هشامبن ُ ُ عروة, بن ُ
 :عن أبيه, قال

َقاتل الزبري بمكة  َّ ُ ٌ وهو غالم −َ ً رجال, فكرس يده, ورضبه رضب−ُ ُ َ َّا شديدا, فمر ً ُ ً
َّبالرجل عىل صفية  ُ وهو حيمل −َّ َ ُما شأنه: )٢(ْ فقالت−ُ َقاتل الزبري, فقالت:  فقالوا?ُ ُّ َ: 

 ]َّمن منهوك الرجز[
ْزبـــــــرا َرأيـــــــت َكيـــــــف َ 

ًأأقطــــــــــــا ِ َ ْمتــــــــــــرا أو َ َ 
ــــــــشمعال أم ِم َ ْصــــــــقرا ُْ َ)٣( 

َّ مسلم, نا محادبن َّ, نا عفان)٤(وأنا ابن سعد: قال ِ ْ َ سلبن ُ ُ عروة, عن عروة, بن َمة, عن هشامَ ُ 
ٌأن صفية كانت ترضب الزبري رضبا شديدا, وهو يتيم ً ً ُ َُّّ َ ِقتلته, خلعت:  فقيل هلا,َّ ِ ِْ)٥( 

ْفؤاده, أهلكت هذا, قالت ِ ُ َإنام أرضبه; كي يلب, وجير اجليش ذا اجللب: َ ََ ََّ َّ َ ُ ُ َّ)٦(. 
َوكرس يد غالم ذات يوم, فجيء بالغالم إىل صف: قال َ َّية, فقيل هلا ذلك, فقالت َ
ُصفية  ]َّمن منهوك الرجز[ :َّ

                                                 
)١(  َّاخلرب مع الشعر يف الطبقات الكرب , والكامل ٩٥/ألخالقمكارم ا: وانظر كذلك. ٣/١٠١ِّ

ِّللمربد  َ , وهتذيب بدران ٩/١٤, وخمترص ابن منظور ٤٥٠/َّ, وحتصيل عني الذهب٣/١٠٩٦ُ
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٥/٣٦٠ ٌَّ َ. 

 .حتريف. فقال: يف األصول )٢(
ْزبرا: ُقوهلا )٣( ًأرادت به الزبري, كربته إعظاما له: َ َّ ُواألقط. ُّ ِ ٌلبن حممض,: َ َ ُِّ ُ جيفف, ثم يطبخ, أو يطبخ بهٌ ُُ َ ُ َّ َُ َّ ُ .

ًأقطا حسبته أم مترا: ُويف األصول بعد ِ ُّوهي رواية ختل بوزن البيت ومعناه; فحسبته مقحمة, ختل . َ ُُّ ٌُ ٌَ ُ ُ
َّبوزن البيت, وأم ختل بمعناه; ألهنا مل تشكك بني األقط والتمر, وإنام أرادت َّ ُِ َِ ِّ َ َّ ُ ُّ ُأأحد هذين رأيته أم: ُ ََ َ َ َ 

ْمشمعال صقرا?  َ ِ َ ُّواملشمعل. )»ُّبترصف« ٣/١٠٩٦الكامل (ُْ ِ َ ْ َّالرجل اخلفيف الظريف أو الطويل: ُ َّ َّ. 
)٤(  واملشوف املعلم٢١٠/إصالح املنطق: وانظر كذلك. ٣/١٠١َّالطبقات الكرب ,َ ْ ُ  .لبب: َُ
َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات )٥( َّ . أهلكته جعلت): د(يف و. جعلت): د(ويف األصول ما خال . َّ

 .زيادة وتصحيف
َالكلب): د(يف  )٦(  ).س, م, د م(صوابه ما يف . َ

َّومن شعر صفية يف [
 ]ُّالزبري

 
 
 
 
 

َعذر صفية يف[ َّ ُ ُ 
ًرضهبا الزبري رضبا  َ ُّ

 ]ًشديدا



٤٣٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــــــف َوجــــــدت َكي ــــــرا ْ ْزب َ 
ًأأقطــــــــــــا ِ َ ْمتــــــــــــرا أو َ َ 

ـــــــــشمعال أم ِم َ ـــــــــقرا ُْ ْص َ 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا بن َّ َ ُ ُّ َّ

َّ بكري, عن حممدبن , نا يونسَّ عبد اجلباربن  أمحد, أنا أمحدبن رضوان ْ َ  :)١( إسحاق, قالبن ُ
ُ الزبري− يعني أبا بكر فيام بلغني −َوأسلم عىل يديه  َّ العوام, وعثامنبن ُّ  بن َ

َّ أيب وقاص, وعبد الرمحنبن ُ عبيد اهللا, وسعدبن َّعفان, وطلحة َّ   فانطلقوا,.َ عوفبن َ
َومعهم أبو بكر, حتى أتوا رسول اهللا  َ ََّض عليهم اإلسالم, وقرأ عليهم , فعر

 من الكرامة, فآمنوا, وأصبحوا ]اهللا[اإلسالم وبام وعدهم  )٢(ِّالقرآن, وأنبأهم بحق
َمقرين بحق اإلسالم, فكان هؤالء النَّفر ثاين ُ ِّ َُ ِّ ُّالذين سبقوا إىل اإلسالم, فصلوا,  )٣(ِ

َوصدقوا رسول اهللا  ُ َ َد هؤالء; يعني أبا بكر, , وآمنوا بام جاء من عند اهللا تعاىل بع
 .َ حارثةبن َوعليا, وزيد

َ حيويه, بن ّ عيل, انا أبو عمربن ّأخربنا أبو بكر األنصاري, أنا احلسن ُّ  معروف, أنا بن نا أمحدأَ
َّ الفهم, نا حممدبن احلسني ْ َ عمر, أخربين مصعببن َّ, أنا حممد)٤( سعدبن َ َّ ثابت, حدثني أبو األسود بن ُ
 :َ نوفل, قالبن َّد الرمحن عببن َّحممد

ًوكان إسالم الزبري بعد أيب بكر, كان رابعا أو خامسا ًُ ُّ. 
َّ البنا, قاالبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن ّ اآلبنويس, بن أنا أبو احلسني: َ ُ َ

                                                 
َّالسرية النبوية البن هشام  )١( َّ دار : ط (٣٩/٢٦تاريخ ابن عساكر :  وانظر كذلك.٢٥٢ − ١/٢٥١ِّ

َّ, وسبل اهلد والرشاد )الفكر  .»ُّبترصف«. ٢/٣٠٥ُُ
َّالسرية النبوية )٢( َّ  وما بني قوسني بعد زيادة من .حتريف. نحو): س, م(ويف . عن): مد, د (ويف . ِّ

 .٣٩/٢٦تاريخ ابن عساكر 
َّكذا الراجح بالنقل عن هتذيب بدران  )٣( ِّ; ملوافقته السياق٥/٣٦٠َّ . حتريف. َّالثانية: ويف األصول. ُ

َّوال غلط; ذلك أننا إذا أضفنا إىل اخلمسة الذ. َّالثامنية: ويف مصادر اخلرب َ َ ين أسلموا عىل يدي أيب َ
ً أصبحوا طرا ثامنية−ُ وقد أسلموا قبل −َبن حارثة  أبا بكر نفسه, وعليا, وزيد: بكر ُ. 

)٤(  ١٠٢ − ٣/١٠١َّالطبقات الكرب. 

 ]عود عىل إسالمه[



 الزبري بن العوام

 

٤٣٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ الفضل إجازة, أنا حممدبن ُ عبيدبن أنا أمحد ْ حممد الزعبن  احلسنيبن ً َّ ّفراين, أنا أبو بكرَّ َ خيثمة, ]أيب[ بن َ َ ْ َ
َنا قتيبة ْ َ َّ سعيد, حدثنا الليثبن ُ  , )١( سعد, عن أيب األسودبن َّ

ُّأن الزبري ُّ العوام أسلم, وهو ابن ثامين سنني, فجعل عمه يعذبه بالدخان; بن َّ ُ ُ ُ ُ ُ َّ َِّ ُّ ََ
َّكي يرتك اإلسالم, فيأبى الزبري, فلام رأ عمه أال ُ ُّ َّ ُّ ُيرتكه, تركه )٢(َ ُ ُ ُ. 

َوثنا ابن أيب خيثمة, نا موسى: قال َ ْ  ُّ الزبري, بن ُمصعب )٣(بن  إسامعيل, نا أبو هالل, عن عمربن َ
ّأن الزبري قاتل مع النَّبي  َ ُّ َّوهو ابن سبع عرشة سنة ,ً َ َ ْ َ َ ُ . 

ْ محدبن َّأخربنا أبو نرص حممد َّ عبد اهللا الكربيتي, أنا أبو مسلم حممبن َ ْ ُ ّ ِْ  بن َّ حممدبن ّ عيلبن دِ
ْمهرابزدا, أنا أبو بكر َ َْ َ املقرئ, أنا أبو عروبةبن َ ُ َ َ, نا سلمة)٤(ُ َ, نا عبد الرزاق, نا معمر, عن )٥(َ شبيببن ََ َ َّْ َّ

 :ُ عروة, عن أبيه, قالبن هشام
َّأول سيف سل يف سبيل اهللا  ُُ ْسيف الزبري; نفحت[َّ َ َ َ ُّ َّنفحة من الشيطان أن )٦(]ُ ٌ َّْ َ َ 

ُّ أخذ بأعىل مكة, فخرج الزبري بسيفه, يشق النَّاس, فلقيه النَّبي َرسول اهللا  ُّ ُ ُّ َّ َ ِ ُ ,
ُما لك يا زبري: فقال َأخربت يا رسول اهللا أنك أخذت, قال:  قال?ُ ُْ ِ ُ َُّ ْ ِ  ُّفدعا له النَّبي : ْ

 .ولسيفه
 بن َّأنا عبد الدائم:  جعفر, قاالنب ّ أمحد األنصاري, وأبو املعايل ثعلببن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا

                                                 
 .٣/٤٤٩العلل البن حنبل  )١(
َّأصلها أن املخففة من أن الثقيلة, وقد : َّوأال. حتريف. ال: ويف األصول. العلل )٢( َّ َّ َْ ُحذف منها ضمري ُ

َالشأن, وال النافية التي ال عمل هلا َّ َّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن الثقات البن حبان  )٣( َِّ ِّ َعمر, عن ابن مصعب: ويف األصول. ٥/١٤٦َّ ْ وعن . ُ

َهنا مقحمة َُ  .١/٤٥ُّسري أعالم النبالء : ُوانظر اخلرب بعد يف. ْ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ . َّبن حممد َّأبو نرص حممد: )س, م(ويف . ٩٢٣ − ٢/٩٢٢َّ

َوأبو عروبة. حتريف. ُأبو عروة: ُويف األصول بعد. بن أيب بكر َّأنا حممد): د م(ويف  هو احلسني : َ
َابن أيب معرش ْ ّبن محاد احلراين َبن مودود َ َّ َ َّ. 

َّتصحيف, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن . نسيب): س, م(يف  )٥( هتذيب : فانظر ترمجته يف).  د مد,(َّ
َّ; وفيه اإلشارة إىل أن سلمة رو عن عبد الرزاق٢/٥٧٢َّالتهذيب  َّ َ ََ َّ َّواخلرب بعد يف مصنفه . ُ َ ُ ُُ

 .١/٨٩حلية األولياء : , وكذا١١/٢٤١ و٥/٢٩٠
َّزيادة يقتضيها النص من املصنف لعبد الرزاق )٦( َّ َّ ََّ ُّ. 

 
ّقتاله مع النبي [ َّ[ 

 
 ]أ/٣٧٩[

 
: عود عىل خرب[

ُسيفه أول سيف َّ...[ 



٤٣٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عتاب الزفتيبن َّ احلسن, أنا أبو العباس عبد اهللابن َّاحلسن, أنا عبد الوهاب ْ ِّ َ أيب احلواري, بن , نا أمحد)١(ََّ َ
 :)٢(َّأنا أبو معاوية, حدثنا هشام, عن أبيه, قال

ُّأول سيف سل يف اإلسالم بمكة سيف الزبري ُ َّ َّ ُُ َ قتل, َّ النَّبي َّبلغه أن: قال. َّ ِ ُ
ُال ألقى أحدا إال قتلته: َّفسل سيفه, فقال ُ ّفبلغ ذلك النَّبي : قال. ًَّ َ ,فأخذ سيفه ,
 .فمسحه, ودعا له

َ املهتدي, نا أبو حفصبن  احلسني, أنا أبو احلسنيبن َّأخربنا أبو بكر حممد ْ ً شاهني إمالء, أنا بن ُ
َ العباس الطويس صاحب كتاب النسب أيببن َّ حممدبن  داودبن  سليامنبن أمحد َّ ّ ُّ َّ . 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا احلسن, قالوابن )٣(وأخربنا أبو احلسني بن  أنا أبو جعفر: َ
َاملسلمة, أنا أبو طاهر ِْ َ بكار, حدثني أبو ضمرة أنسبن ُّ سليامن, نا الزبريبن َّ عبد الرمحن, أنا أمحدبن ُ ْ َ َّ َّ  بن َ

َعي ّاض الليثي, عن هشامِ ْ ُ عروة, عن عروةبن َّ ُ)٤( , 
ُأن أول رجل سل سيفه يف سبيل اهللا  ََّ ََّّ َّ عز وجل −ََ ْ الزبري; نفحة نفحت من −َّ َ ََ ٌ َْ َ ُ ُّ

ُالشيطان, أخذ رسول اهللا  َ ِ ُ َّ زاد املخلص−َ, فأقبل ِّ َ ُّيشق النَّاس : −ُّالزبري, وقاال : ُ ُ
ُما لك يا زبري: ُّفقال له النَّبي : قال. ةَّ بأعىل مكُّبسيفه, والنَّبي  ُأخربت :  قال?ُ ْ ُ
َأنك أخذت ْ ُ َ  .َّفصىل عليه, ودعا له ولسيفه: قال. َّ
َ املسلمة, أنا أبو طاهر بن أنا أبو جعفر: أبو احلسني, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا, قالوا )٥(أخربنا ِْ ُ

ِّاملخلص, أنا أمحد َ ْوحدثني عتيق: َّكار, قال ببن ُّ سليامن, نا الزبريبن ُ ِ َ بن   يعقوب, عن عبد اهللابن َّ
 ُ حييى, عن عروة,بن َّحممد

ِمثله بمثل إسناده, إال أنه قال عىل إثر قوله...  ْ ِ َّ َّ ُ َّفلقي النَّبي : َّبأعىل مكة: َ َ ,
ُمالك يا زبري: فقال له ُ? 

ِ املجيل, أنا أبو احلسنيبن ُّأخربنا أبو السعود ْ ّ عيل الديباجي, نا عيلبن َّأنا حممدُ املهتدي, بن ُ ّّ ْ بن  ِّ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن ال )١( ّالرقي: ويف األصول. ٢/٧٢ُّلباب َّ  .تصحيف. َِّّ
 .َّ بالنقل عن ابن عساكر١٣/٢٠٨َّكنز العامل  )٢(
 .حتريف. أبو احلسن): س, م, د(ويف ). د م( )٣(
َاملصنف البن أيب شيبة  )٤( ْ ََ َّ , وهتذيب الكامل ٩١/, واألوائل البن أيب عاصم٧/٥١٠ و٤/٥٩٤ُ

َّ, وكنز العامل ٩/٣٢١ ُ١٣/٢١٠. 
 .أنا): د(ويف ). س, م( )٥(



 الزبري بن العوام

 

٤٣٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ مبرشبن عبد اهللا َ ْ حرب, أنا أبو مروان حييىبن َّ, نا حممد)١(ُ ّ أيب زكريا الغساين, عن هشامبن َ َّ َ ُ عروة, بن َّ
 ُّ الزبري, بن ُعن عروة

ًأن الزبري أول من سل سيفا يف سبيل اهللا ََّّ ُ َّ َ َّ نفحت نفحة من الشيطا;ُّ ٌ ْ ََ ََ ُن, أخذ َْ
ُ بأعىل مكة, فخرج يسوق النَّاس بسيفه, فلقيه رسول اهللا ُرسول اهللا  ُ َ َّما : , فقال
ُلك يا زبري َّأخربت أنك أخذت, فصىل عليه:  قال?ُ َ ُْ ُ َُّ ْ ِ ْ. 

َّورواه الليث ُ سعد عن هشام, فلم يذكر عروةبن ُ ْ. 
ّ السمرقندي, وأبو عبد اهللا احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّأنا أبو حممد :  عبد اهللا, قاالبن  أمحدبن ّ عيلبن َّ

َّالرصيفيني, أنا حممد ّ َّْ َ خلف, نا أبو بكربن ّ عيلبن  عمربن ِ  َّ أيب داود, نا عيسى, أنا الليث, عن هشام, بن َ
ُأن أول رجل سل سيفه يف اهللا الزبري; نفحت نفحة من الشيطان, أخذ رسول  َّ ٌ َّْ َ َُّ ُّ َّ َ

ُّالزبري, فشق النَّاس بسيفه, والنَّبي فخرج : قال. اهللا  َّ ُ ُّ ,بأعىل مكة, فلقي الزبري َ ُّ َّ
ُمالك يا زبري: ُّفقال له النَّبي  َأخربت أنك أخذت:  قال?ُ ُُ َُّ َّفصىل عليه, ودعا : قال. ْ

 .)٢(له ولسيفه
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضل عمربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, أنا أبو بن  احلسني, أنا أبو)٣(ُ عبيد اهللابن َّ ِ

َّ السامك, ثنا حنبلبن عمرو ّ إسحاق, نا عفان, نا محاد, عن عيلبن َّ َّ ِّبن املسيب, قال  زيد, عن سعيدبن َّ َ ُ)٤(: 
ًأول من سل سيفا يف ذات اهللا  َّ ُ َّ عز وجل −َّ ُ الزبري−َّ َّ العوام; بينام هو بمكة, بن ُّ َّ َ

َّإذ سمع نغمة; أن النَّبي  َّ ً َ قد قتل, فخرج عريانا, ما عليه يشء, يف يده السيف ُ َّ ٌ ً ُ ِ ُ
ُّصلتا, فتلقاه النَّبي  ُ ََّ ً ْكفة كفة َ َّ َ ََّ ُما لك يا زبري:  فقال له,)٥(َ ُ ما لك يا زبري?ُ :  قال?ُ

                                                 
أنا أبو : ويف األصول. ٣٣/٣٩٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(

 .تصحيف وحتريف. ميرس... ُبن املهتدي  احلسن
ِّآخر اجلزء السادس والستني بعد املئة: ُبعد) د م(ويف . حتريف. لسلفه: يف األصول )٢( ِّ َّ. 
. ٥٥٧ − ٥٥٦ و٣٣/٥٥٢تاريخ ابن عساكر : فانظر. ب باحلمل عىل غري سند مماثلَّكذا الصوا )٣(

 .حتريف. عبد اهللا: ويف األصول
 .١٣/٢٠٧َّكنز العامل  )٤(
َكفة كفة, أي: قوله )٥( َّ َ ََّ ُمواجهة, كأن كل واحد منهام قد كف صاحبه عن جماوزته إىل غريه, أي: َ َّ َّ َّ ً ُ :

 ).كفف: َّالتاج. (ُوقيل غري ذلك. منعه
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٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسمعت أنك َقد قتلت, قال ُ ْ ِ ًفام كنت صانعا: ُ َ َ أن أستعرض − واهللا −ُأردت :  قال?ُ
 .ُّله النَّبي فدعا : قال. َّأهل مكة

ّأرجو أن ال يضيع له دعوة النَّبي : ٌقال سعيد ُ َ. 
َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوا]بن[أخربنا أبو احلسني  َّ بن  أبنا أبو جعفر: َ

ِّاملسلمة, أنا أبو طاهر املخلص َ ُ َُ َّ بكار, حدثني سبن ُّ سليامن, نا الزبريبن , أنا أمحد)١(ِْ ْ حرب, عن بن ليامنَّ َ
َ سلمة, عن ابن زيدبن َّمحاد ِّ املسيب, قالبن , عن سعيد)٢(ََ َ ُ: 

ُأول من سل سيفا يف اهللا الزبري ُّ ً َّ ُ ْ العوام; بينا هو ذات يوم قائل يف شعب بن َّ َّ َِ ٌ َ
ُ, إذ سمع نغمة, قتل رسول اهللا )٣(املطابخ َ ُ ً .ًفخرج متجردا بالسيف صلتا, : قال َْ َ ً ََّ ِّ ُ

َ كفة كفة, قالُّيه النَّبي فلق َّ َ ََّ ُما لك يا زبري: َ َسمعت أنك قتلت, قال:  قال?ُ ُْ ِ ُ فام : َّ
َأردت أن تصنع َّ أن أستعرض أهل مكة, قال− واهللا −ُأردت :  قال?َ ُّفدعا له النَّبي : َ

بخري . 
ّإين ألرجو أن ال يضيع اهللاُ دعاء هذا النَّبي : ٌقال سعيد َ َ ِّ َُ ِّويف ذلك . ُّ للزبري
ُّيقول األسدي  ]من البسيط[ :ُ

ُأول )٤(َهذاك َّسـل ٍسـيف َّ ٍغـضب يف ُ َ ـــيف هللا  َ ـــزبري ُس ِال ـــىض ُّ َاملنْت َ ـــا ُ َأنف َ َ 
ٌمحيــة ْســبقت َّ َ َ ِفــضل مــن َ ْ ِنجدتــه َ ِ َ ُحتبس قد  َْ َ ْ َالنَّجدات املحبس األزفـا ُ َ َ ْ َِ َ ُ)٥( 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبدبن أخربنا أبو احلسني َ املسلمة, بن أنا أبو جعفر: َّ اهللا ابنا البنا, قالواَ ِْ ُ
ِّأنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ ِ معني, عن بن َّوحدثني حييى: َّ بكار, قالبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ُ َ

 . يوسفبن هشام
                                                 

ِّابن املخلص: يف األصول )١( َ  .ُوابن مقحمة. ُ
َبن أيب مليكة, رو عن سعيد بن عبد اهللا بن زيد ّهو عيل )٢( ْ َ ِّبن املسيب ُ َ َّهتذيب التهذيب . (ُ

ِّوانظر بعد اخلرب مع الشعر يف). ٣/١٦٢ َّكنز العامل : ُ ُ١٣/٢٠٧. 
ْشعب املطابخ )٣( َّشعب بمكة: ِ ٌ ْ  .حتريف. َّالصالح): س, م(ويف ). ٥/١٤٧معجم البلدان . (ِ
َّوهي رواية ختل بوزن البيت, والصواب ما أثبتنا بالنقل عن الكنز. هذا: يف األصول )٤( َّ ُّ ُ ٌ. 
َاملحبس األزف )٥( َ ِ ْ ِّالضيق: َ ٌأن الزبري سباق إىل نجدة رسول اهللا : أراد. َّ ََّّ ُّ يف الوقت الذي تضيق فيه ُ

ُالنجدات, وتصعب َُ َّ. 

]ب/٣٧٩[



 الزبري بن العوام

 

٤٣٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْوأخربتنا أمة العزيز شكر ُ َ ْ برش, قالتبن ت سهلبن َ َ الفرج]أبو[أنا أيب : ِ  بن رص أمحد, وأبو ن)١(َ
ّ سعيد الطريثيثي, قاالبن َّحممد َْ ّ عيل الفاريس بمرص, ثنا أبو احلسن بن َّ حممدبن ّأنا أبو القاسم عيل: ُّ ّ
َّ حيويه, نا حممدبن َّ زكريابن  عبد اهللابن َّحممد َ ُّ ّ زياد الرازي, نا حييىبن  إبراهيمبن َ  بن َ معني, نا هشامبن َّ

َيوسف, عن معمر, عن هشام  ّزاد الرازي −َْ  :  عن أبيه, قال−ُابن عروة : َّ
ُمل هياجر أحد من املهاجرين, معه  ٌ ْ ّ ويف حديث الرازي−ُ ُمعه أمه, وقاال : َّ ُّ َّإال : −ُ

َالزبري َّ العوامبن ُّ َ. 
َ حيويه, أنا أمحدبن , أنا أبو عمر)٢(ّ عيلبن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ بن  َ

 : ُ عروة, قالبن , أنا أبو أسامة, نا هشام)٣( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن ا احلسنيمعروف, ن
ِّمل يكن مع النَّبي  ْيوم بدر غري فرسني, أحدمها عليه الزبري ُّ ُ ُ َ. 

َّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا أبو حممد عبد اهللا ّ ّ  بن ُ
ّ البغوي ببغداد, أنا إسامعيلإسحاق ْ إسحاق القايض, أنا أبو ثابت, ثنا ابن وهب, قالبن ََ وأخربين أبو : َ

ّصخر, عن أيب معاوية البجيل, عن سعيد َ َّ جبري, عن ابن عباس, بن َ ُ 
َّأن عيل ُفرس الزبري, وفرس : َّما كان معنا إال فرسان:  أيب طالب قال لهبن َّ ُُّ

ْاملقداد  .َيعني به يوم بدر.  األسودبن ِ
ٌأنبأنا أبو عيل احلداد, ومجاعة, قالوا َّ َ ريذةبن أنا أبو بكر: ّ ْ  )٥( أمحد, ثنا أبو يزيدبن , نا سليامن)٤(َ

َالقراطييس, حدثنا أسد َ َّ ِّ َ موسى, نا جامع أبو سلمة, عن إسامعيلبن َ ّ أيب خالد, عن البهيبن ََ ِ  :قال ,)٦(َ
ِّكان يوم بدر مع النَّبي  َالعوام عىل فرس عىل امليمنَة, بن ُّالزبري: سان فار َ ْ َّ ََ

                                                 
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١( وأخربتنا : ويف األصول. ٤٢/٧٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

ّأم العز ِ  .حتريف واضطراب. أنا أيب الفرج: بن برش, قالت ُبنت شكر سهل ُّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٢(  .حتريف. ّأبو احلسن عيل: ويف األصول. َّ
)٣(  ١٣/٢٠٨َّكنز العامل : لكوانظر كذ. ٣/١٠٣َّالطبقات الكرب. 
 .تصحيف. ريدة: ويف األصول. ١٧/٥٩٥ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(
َّكذا الصواب, وقد مر )٥(  .حتريف. أبو زيد: ويف األصول. َّ
َّكذا الصواب, وهو أبو حممد عبد اهللا )٦( ُبن يسار, موىل مصعب َّ َ َبن الزبري, تابعي ص َ ٌّ ُّدوق, خيطئ, يعد يف ُّ َُ ُ ُ ِ ُ ٌ

ّالنهي): س, م(ويف ). ٨/٣٣١, وعون املعبود ٢٧٢/َّتقريب التهذيب. (ِّالكوفيني ): د, د م(ويف . َّ
ّالنبي  .١/٤٦ُّ, وسري أعالم النبالء ١/١٢٠املعجم الكبري : ُوانظر اخلرب بعد يف. تصحيف. َّ

 
 
 

ِّهاجر مع أمه إىل [
 ]املدينة

 
 
 

َفرسان يوم بدر [ ِ
 ]للمسلمني
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٢٠ 
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ْواملقداد َ األسود عىل فرس عىل امليرسةبن ِ َ ْ َ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو بن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ مهدي, بن  احلسن, أنا أبو عمربن عاصم )١(]احلسني[َّ ْ َ

َ عقدة, نا أمحدبن َّأنا أبو العباس ْ ّ حييى الصويف, نابن )٢(ُ ِ رشيكبن َّ عبد الرمحنُّ  عبد اهللا, نا أيب, نا بن َ
 , )٣(ُّ الزبريبن ُ عروة, عن عبد اهللابن هشام

ِأن الزبري كانت عليه مالءة صفراء يوم بدر, فاعتم هبا, فنزلت املالئكة  َّ َ ُ َ ٌُ ُّ َّ
ِّمعتمني َُ ْبعامئم صفر )٤(ْ ُ. 

ِرواه غري رشيك عن هشام, فلم يذكر عبد اهللا َ ُ  .ُّ الزبريبن ُ
ٌأخربنا أبو عيل احلداد, ومجاعة يف كتبهم, قالوا َّ َ ريذة, نا سليامنبن أنا أبو بكر: ّ ْ  أمحد, نا أبو يزيد بن َ

َالقراطييس, حدثنا أسد َ َّ ّ َ سلمة, عن هشامبن َّ موسى, نا محادبن َ ُ عروة, عن عروة, قالبن ََ ُ)٥(: 
ُّ يوم بدر عىل سيامء الزبريُنزل جربيل  ْ ِ َّ العوابن َ ِم, وهو معتجر بعاممة َ ٌ ُِ َ ْ

 .صفراء
ُّ حيويه, أنا أمحدبن ّ عيل, أنا أبو عمربن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد  بن َ

ْ الفهمبن معروف, نا احلسني َّ عاصم الكاليب, حدثني مهامبن  سعد, أنا عمروبن َّ, نا حممد)٦(َ َ َّ , عن )٧(ّ
 : ُ عروة, عن أبيه, قالبن هشام

ُّكانت عىل الزبري ريطة صفراء, معتجرا هبا يوم بدر, فقال له النَّبي  َ ً ُ ُ َِ َ ْ ٌْ َ ُّ : َّإن
                                                 

ّزيادة يقتضيها النص )١(  .١٨/٥٩٩ُّم النبالء سري أعال: وانظر ترمجته يف. َّ
َّأبو العباس ): د(ويف . ٥٠/٣٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

َعقدة): د م(ويف . ابن عبدة ْ  .حتريف. بن أمحد ُ
َّ, وكنز العامل ٩/١٤خمترص ابن منظور  )٣( ُ١٠/٤٠٥. 
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٤( ُفاعتمر هبا, فنزلت املالئكة معتمرين: لويف األصو. َّ ِ .

 .حتريف
َّ, وكنز العامل ٦/٨٤َّجممع الزوائد  )٥( َّ, وسبل اهلد والرشاد ١٣/٢٠٨ُ ُُ٤/٤٣. 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٦( َّ َّالطبقات الكرب : وانظر اخلرب يف. حتريف. َّحممد: ويف األصول. َّ

َّكنز العامل : , وكذا٣/١٠٣ ُ١٣/٢٠٩. 
َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات )٧( َّ , واجلرح ٦/٣٥٥َّالتاريخ الكبري : فانظر. بن حييى َّوهو مهام. َّ

 .حتريف. َّمتام: ويف األصول. ٦/٢٥٠َّوالتعديل 

َنزول املالئكة يوم [
بدر عىل سيامء 

 ]ُّالزبري



 الزبري بن العوام

 

٤٤١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّاملالئكة نزلت عىل سيامء الزبري ْ َ. 
ٌأنبأنا أبو عيل املقرئ, ومجاعة, قالوا ُ َ ريذة, أنا سليامنبن أنا أبو بكر: ّ ْ ْ, نا عبدان)١( أمحدبن َ بن  َ

ّأمحد, نا أبو كامل اجلحدري,  َْ ْ خالد السمتي, نا الصلتبن نا يوسفَ َّ ّ ْ ْ, عن أيب املليح, عن )٢( ديناربن َّ ِ َ
 : أبيه, قال

ُنزلت املالئكة يوم بدر, عليها العامئم, وكانت عىل الزبري عاممة صفراء َ ُ ٌَ ُِ ُِّ. 
َ حيويه, أنا أمحدبن ّ عيل, أنا أبو عمربن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ  بن َ

َّ, أنا عتاب)٣( سعدبن َّ أيب أسامة, أنا حممدبن معروف, نا احلارث ُ املبارك, أنا بن  زياد, نا عبد اهللابن َ
َّ عروة, عن عبادبن هشام  : ُّ الزبري, قالبن  محزةبن ُ

ٌنزلت املالئكة يوم بدر, عليهم عامئم صفر, كان عىل الزبري يوم بدر ريطة َ ْ ُْ َُ َ ٌ ُ َُّ ِ)٤( 
ِصفراء, قد ا  .َعتجر هباُ

: َّ حممد, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن, قالوابن َّحممد )٥(أخربنا أبو احلسني
ِّ املسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, نا أمحدبن أخربنا أبو جعفر َ ُ َُ ّ بكار, حدثني عيلبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ِْ َّ بن  َّ
َّ عروة, عن عبادبن ُّ الزبري, عن هشامبن ُعروة بن  عبد اهللابن  صالحبن صالح, عن عامر َ بن   محزةبن ُ

 ُّ الزبري, بن عبد اهللا
َأنه بلغه أن املالئكة نزلت يوم بدر, وهي َ َ َّ ٌطري بيض, عليهم عامئم صفر,  )٦(َّ ُْ ُ ٌ ٌ

ُّوكانت عىل الزبري يومئذ عاممة صفراء من بني النَّاس, فقال النَّبي  ُ ٌ ِ ٍ ُّ : ُنزلت املالئكة ِ
ُّيوم عىل سيامء أيب عبد اهللا, وجاء النَّبي ال َوعليه عاممة صفراء ,ُ ٌ ِ. 

                                                 
ّالطرباين )١( َّكنز العامل : ْوزد عليه. ١/١٩٥املعجم الكبري له : فانظر اخلرب يف. َّ ُ١٠/٤٠٤. 
َّبن خالد التميمي, نا الصلت ّحدي, نا يوسفأبو كامل اجل: يف األصول )٢( ّ ُوكله حتريف . ُّبن الزبري َّ ُّ

ْفانظر ترمجة اجلحدري فضيل. َّظاهر, والصواب ما أثبتنا َّ بن طلحة يف تقريب  بن حسني ُ
ُّبن عمر السمتي يف اللباب  بن خالد وترمجة يوسف. ٣٨٣/َّالتهذيب ّ ْ بن  َّوترمجة الصلت. ٢/١٣٦َّ

ّ اهلنائي البرصي أيب شعيب يف الضعفاء الكبري للعقييل ّدينار األزدي ْ ُ ْ َ َّ ُّ ُ ّ ُ٢١٠ − ٢/٢٠٩. 
)٣(  والرشاد : وانظر كذلك. ٢/٢٦َّالطبقات الكرب ٤/٤٣َّسبل اهلد. 
 .حتريف. قطعة: ويف األصول. َّالطبقات )٤(
َّبن الفراء, وقد مر وهو أبو احلسني. َّكذا الصواب )٥(  .حتريف. سنأبو احل: ويف األصول. َّ
 .حتريف. وهو: يف األصول )٦(

 ]أ/٣٨٠[



٤٤٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُوحدثنا الزبري: قال ُّ َوحدثني أبو املكرم عقبة: , قال)١(َّ ْ ُ َ ْ ُ َ مكرم الضبي, حدثني مصعببن َّ ُِّ ّ َ َُّ َّ َّ سالم بن ْ
ّالتميمي, عن سعد َّ طريف, عن أيب جعفر حممدبن َّ ْ ِ  :)٢(ّ عيل, قالبن َ
ُ العوام يوم بدر عاممة صفراءبن ُّ الزبريكانت عىل ٌَ ِ َّ ُفنزلت املالئكة, : قال. َ ِ

ٌوعليهم عامئم صفر ُْ ُ َ. 
ُّوحدثنا الزبري, قال: قال َّوحدثني حممد: َّ َ حييى, عن معمربن َّ احلسن, عن حممدبن َّ , عن )٣(َْ

 :)٤(ُ عروة, عن أبيه, قالبن هشام
ُّنزلت املالئكة يوم بدر عىل سيامء الز َ ُ َبري, عليهم عامئم صفر, قد أرخوها يف ِ ٌ ُْ ُ
ُظهورهم, وكانت عىل الزبري عاممة صفراء ٌ ِ  عبد بن  صالحبن ُويف ذلك يقول عامر. ُّ

 ]من الكامل[ :ُّ الزبريبن ُبن عروة اهللا
ِّجــدي ِعمــة ُابــن َ ُووزيــره ٍأمحــد َّ ِالـــشقراء ُوفـــارس ِالـــبالء َعنـــد  ُ ْ َّ)٥( 
ـــداة َوغ ـــدر َ ـــان ٍب َأول َك ـــارس َّ ــهد  ٍف َش ِ ــوغى َ ــة يف ال ِالألم ــصفراء َ ِال َّ 
ـــت ـــسيامه ْنزل ُب ْ ـــك ِ ـــرصة ُاملالئ ًن َُ ِبـــاحلوض  ْ ْ ِتألـــب َيـــوم َ  ِاألعـــداء )٦(ُّ

ّحدثنا أبو احلسن عيل ِ املسلم لفظا, وأبو القاسم اخلرضبن َّ َ ً َّ َ ً عيل قراءة, قاالبن  احلسنيبن ُ أنا أبو : ّ
بن إبراهيم  , أنا أمحد]بن إبراهيم[ يعقوب بن ّ أيب نرص, أنا عيلبن َّمد العالء, أنا أبو حم]أيب[ بن القاسم

َّالقريش, نا حممد ّ ِ مسلم, عن عبد اهللابن وأخربين الوليد: , قال)٧( عائذبن ُ ْ َ هليعة, عن أيب األسود, عن بن ُ ْ ِ َ
                                                 

َّبن بكار كام يف هتذيب التهذيب  ُّهو الزبري )١( َبن مكرم ُترمجة عقبة (٣/١٢٨َّ بن  ُّالزبري): د م(ويف ). ُْ
َّالعوام  .حتريف ظاهر. َ

َّ, وكنز العامل ١/٤٦ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/٣٦١ُاملستدرك للحاكم  )٢( ُ١٠/٤١٩. 
 .حتريف. نعم: ويف األصول. َّواب, وقد مرت رواية معمر عن هشامَّكذا الص )٣(
 .١/٤٧ُّسري أعالم النبالء : ِّوانظر الشعر يف. ١٣/٢٠٩َّكنز العامل : ِّاخلرب دون الشعر يف )٤(
 .حتريف. العشواء: ويف األصول. ُّسري أعالم النبالء )٥(
ُّتصحيف وتكرار خيل بوزن . باخلوص باخلوص): د(يف  )٦(  .تصحيف. ثالث: ُويف األصول بعد. البيتُ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٧( َّ ويف . ٢٦٤ و٣١/١٢٦, وتاريخ ابن عساكر ١/٣٢٤َّ

ْبن عبدان  بن احلسني )د, د م(واحلرض ) س, م(وأبو القاسم احلرص : ... األصول أبو ... َ
ّبن عيل القريش, نا   أنا أمحد−) د(هيم يف ابن إبرا:  بإسقاط−بن يعقوب  ّعيل... بن العالء  القاسم ُّ
ُوكله تصحيف وحتريف وسقط). د, د م( وعائد يف )س(بن عايد يف  َّحممد ُّ. 



 الزبري بن العوام

 

٤٤٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 : ًيف تسمية من شهد بدرا )١(]قال[ُعروة, 
َّ العوامبن ُّالزبري ْ خويلدبن َ َ َأسد بن ُ َ. 

َّ األكفاين, نا أبو بكر اخلطيب, أنا حممدبن َّأخربنا أبو حممد  بن َّ الفضل, أبنا حممدبن  احلسنيبن ّ
َّ عتاب, أنا القاسمبن عبد اهللا ْ أيب أويس, نا إسامعيلبن ُ املغرية, نا إسامعيلبن  عبد اهللابن َ َ  إبراهيم, بن ُ

َ عقبة, قال يف تسمية من شهدبن ِّعن عمه موسى ْ  : ً بدرا, ويف تسمية من هاجر إىل أرض احلبشةُ
َّ العوامبن ُّالزبري َ. 

ُ املقرئ, أنا بن  حممود, أنا أبو بكربن أنا أبو طاهر أمحد: َّت حممد, قالتبن ّأخربتنا أم البهاء فاطمة
ًبدرا ِّ سعد, نا عمي, عن أبيه, عن ابن إسحاق, قال يف تسمية من شهد بن ُ جعفر, نا عبيد اهللابن َّحممد
َّ عبد العزبن ي أسدبن من ّ قيصبن ُ َ ُ)٢(: 

َّ العوامبن ُّالزبري ْ خويلدبن َ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا بن َّ َ ُ ُّ َّ

ْ بكري, عن ابن إسحاق, قال يف تسمية من بن ار, نا يونسَّ عبد اجلببن ً أمحد قراءة, أنا أمحدبن رضوان َ ُ
َّ عبد العزبن ي أسدبن َّهاجر اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة من مكة من ّ قيصبن ُ َ ُ : 

َّ العوامبن ُّالزبري ْ خويلدبن َ َ َ أسدبن ُ َّ عبد العزبن َ ّ قيصبن ُ َ ُ)٣(. 
اهلجرة  بن إسحاق, قال يف تسمية من هاجر أنا أمحد, نا يونس, عن ا,ًوأنا رضوان إجازة: قال

َّ عبد العزبن ي أسدبن َّاألوىل إىل أرض احلبشة من مكة من ّ قيصبن ُ َ ُ)٤(: 
َّ العوامبن ُّالزبري ْ خويلدبن َ َ َ أسدبن ُ َ. 

ّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن َّأخربنا أبو بكر حممد َ حيويه, أخربنا عبد بن َّ ُّ َ
َّ شجاع, أنا حممدبن َّ حممد أخربنا٥(َّ أيب حية, بن َّهابَالو ً عمر الواقدي, قال يف تسمية من شهد بدرابن ُ ّ)٦(: 

َّبن العوام ُّالزبري َ٥(. 

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص )١(  .١/٦١٨املعجم الكبري : وانظر اخلرب يف. َّ
َّالسرية النبوية  )٢( َّ ِّ١/٦٨٠. 
َّبن العوام  ُّالزبري«: قوله )٣( ّقيص... َ َ  ).د م(من  سقط »ُ
َّالسرية النبوية البن هشام  )٤( َّ ِّ١/٣٢٢. 
 ).د(ما بينهام سقط من  )٥−٥(
 .١/١٤٥ّاملغازي للواقدي  )٦(

ًكان ممن شهد بدرا[ َّ[ 
 
 
 

َّوممن هاجر إىل [
 ]أرض احلبشة



٤٤٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ عيل القطان, أنا أبو الغنائم حممدبن  أمحدبن َّأخربنا أبو بكر حممد َّ َ  أيب عثامن بن  احلسنبن ّ عيلبن ّ
َّالدقاق, أنا أبو احل َّ برشان املعدل, أنا أبو جعفر حممدبن  عبد اهللابن َّ حممدبن ّسني عيلَّ َّ َ ُ ْ  بن )١( عمروبن ِ
َّالبخرتي الرزاز َّ ّ ََ ْ. 

ّ عبد القاهر الطويس, وأبو القاسم عبد اهللابن َّ حممدبن  أمحدبن ّوأخربنا أبو عيل عبد القاهر بن  ُّ
َّ اخلاللبن  احلسنبن  عبد اهللابن أمحد ّ الزوزين بن ّ عيلبن َّ حممدبن  أمحدبن َّالفتوح حممد, وأبو )٢(َ َ َّْ

ّالصويف  شاذان, نا بن ّ احلسني القارئ, أنا أبو عيلبن  أمحدبن أنا جعفر:  قالوا−َّ واللفظ حلديثهم − )٣(ُّ
َّ السامك, بن  أمحدبن عثامن َّ 

ّ عبد اجلبار العطاردي, نا أبو معاوية, عن هشامبن ثنا أمحد: قاال ُ  :)٤(ُ عروة, عن أبيه, قالبن َّ
َيا ابن أختي, كان أبواك: ُقالت عائشة ُ  ¶ } من −ُّ تعني الزبري وأبا بكر − )٥(َ

¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿À z ]انرصف  )٦(َّلـام: قالت. ]١٧٢: آل عمران
َّاملرشكون من أحد, وأصاب النَّبي  ُ ُ ُ٧(ُ وأصحابه ما أصاهبم, خاف أن يرجعوا( ,

ُمن ينْتدب: فقال َُ َّ هلؤالء يف آثارهم; حتى يعلموا أنَ ًبنا قوة َّ َفانتدب أبو بكر :  قالت?َّ ُ
 A } :ُّوالزبري يف سبعني, فخرجوا يف آثار القوم, فسمعوا هبم, فانرصفوا, قالت

B  C D E z ]ََمل يلقوا عدوا: قال. ]١٧٤: آل عمران ْ. 
َّ العالف يف بن  يوسفبن َّ حممدبن ّوأخربنا أبو احلسن عيل بن أيب  َّكتابه, وأخربين أبو طاهر حممدَ

ِّ عبد اهللا السنجي املؤذن عنه, أنا أبو احلسنبن بكر ُ ّ ّ احلاممي, نا أبو عمروبن ِّْ َّ بن عبد   أمحدبن عثامن )٨(َ
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. عمر: ويف األصول. ٢/٨٥٧َّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٢( َّ ويف . بن عبد اهللا دٌتكرار ألمح) د, د م(ويف . ١/٤٥٧َّ

 .تصحيف. َّاحلالل: األصول بعد
ّبن الدوري الصويف ...أبو الفتح : ويف األصول. ٢/٨٦٤ُّمعجم الشيوخ  )٣( ُّ ّ  .حتريف. ُّ
ّ, وتفسري القرطبي ٢/٦٠٦ُّمعجم الشيوخ  )٤(  .٩/١٥, وخمترص ابن منظور ٤/٢٧٧ُ
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٥(  .حتريف. َّفإن أباك): د, د م(ويف . كان أباك): س, م(ويف . َّ
 .حتريف. ما: يف األصول )٦(
ّوأصاب النبي ): س, م(ويف . مصادر اخلرب )٧( َّد, (وكذا يرجع يف .  وأصحاهبم, خاف أن يرجع

ُوكله حتريف وسقط). دم ُّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )٨(  . حتريف.أبو عمر: ويف األصول. ٤/٣٥١َّ

 ]ب/٣٨٠[
كان وأبا بكر من [

الذين استجابوا هللا 
َّوالرسول من بعد ما 

ْأصاهبم القرح َ[ 



 الزبري بن العوام

 

٤٤٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ يزيد الدقاقبن اهللا َّ. 
ّوأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, وأبو القاسم الشحامي, قاال َّ َّّ , أنا أبو )١(ّأنا أبو بكر البيهقي: ُ

َّ برشان ببغداد, أنا أبو جعفر حممدبن احلسني ْ ّ البخرتي, بن  عمروبن ِ ََ ْ 
ّ عبد اجلبار العطاردي, نا أبو معاوية, عن هشامبن نا أمحد: قاال ُ  : ُ عروة, عن أبيه, قالبن َّ

َيا ابن أختي, كان أبواك : ُقالت عائشة ُ  − ُّ تعني الزبري وأبا بكر, ريض اهللا عنهام−َ
 َّلـام: )٢(قالت. ]١٧٢: آل عمران[ º » ¼ ½   ¾ ¿À z ¹ ̧ ¶ } نم

َّانرصف املرشكون من أحد, وأصاب النَّبي  ُ ُ ُ وأصحابه ما أصاهبم, خاف أن 
َّمن ينْتدب هلؤالء يف آثارهم; حتى يعلموا أن: ُيرجعوا, فقال َّ َ َُ ًبنا قوة ُ َفانتدب :  قالت?َّ ُ

 فانرصفوا:  يف آثار القوم, فسمعوا هبم, قالتُّأبو بكر والزبري يف سبعني, فخرجوا
{A B  C D E z ]ََمل يلقوا عدوا: قالت. ]١٧٤: آل عمران ْ. 

ّ حممد الشريوييبن َّ عبد الغفارَّكتب إيل أبو بكر ْ َُّ َ حبيب بن  عبد اهللابن َّ وأخربين أبو بكر حممد,ِّ
ّعنه, أنا أبو بكر احلريي ْ ّ, نا أبو العباس األصم, )٣(ِ َّ 

ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن  القاسم]أبو[ وأخربنا ]ح[ َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلصبن َّ َ ُ ُّ , أنا )٤(َّ
  أمحد,بن رضوان

ْ بكريبن َّ عبد اجلبار, نا يونسبن أنا أمحد: قاال َ  :َّ أهنا قالتُ عروة, عن أبيه, عن عائشةبن , عن هشام)٥(ُ
: آل عمران[ º » ¼ ½   ¾ ¿À z ¹ ̧ ¶ } كان أبواك من

ْوكان الزبري وأبو بكر قد خرجا يوم أحد, فطلبا املرشكني بعدما أصاهبم القرح.]١٧٢ ََ ُ ُ ُّ. 
ْ املجيل, ثنا أبو احلسنيبن َّ حممدبن ّ عيلبن ُّأخربنا أبو السعود أمحد ُ املهتدي, أنا أبو بكر بن ُ

                                                 
ّالسنن الكرب للبيهقي  )١( ُّ٦/٣٦٨. 
 .َّقال, وسيأيت كذلك بعد, والصواب ما أثبتنا: يف األصول )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن غري سند مماثل )٣(  ٤٧/٢٣٩ و٤٧٣ و٣٢/١٢١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

َّعبد اجلبار الغفار ): دم(ويف . ٦٤/٣٤٦و ّلشربوي ا): ... د(ويف . ّالبحري... َّ أبو بكر ... َّ
 .تصحيف وسقط. ّأبو البحري): س, م(ويف . ّالبحريي

ِّابن املخلص: يف األصول )٤( َ  .حتريف. ُ
َّكذا الصواب, وقد مر )٥( ْبن بكري َّبن عبد اجلبار أمحد): س, م(ويف . َّ َ بن  ابن يونس): د, د م(ويف . ُ

ْبكري َ  .حتريف وسقط. ُ



٤٤٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ النرض الديباجي, نا عيلبن َّ حممدبن ّ عيلبن َّحممد ّ ِّ ْ َّ مبرش, نا حممدبن  عبد اهللابن َّ ُِّ ّ حرب النشائيبن َ َْ َّ َ)١( ,
ّ أيب زكريا الغساين, عن هشامبن َّحدثنا أبو مروان حييى َّ َ  :)٢(ُ عروة, قالبن َّ

 ¾   ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶ }من  )٣(َكان أبواك: قالت يل عائشة
¿À z ]١٧٢: آل عمران[. 

ّ املقرئ, أنا أبو بكر اجلوزقيبن بكر الفضل, أنا أبو بن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد ََ ْ , أنا أبو نرص )٤(ُ
ُ محدويهبن َّحممد ْ ّ سهل املروزيبن َ َ ْ َ . 

َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, أنا أبو عثامن البحرييبن ُ َ ّْ ِْ َ ُ. 
  موسى, بن َّ حممدبن ّ عيلبن َّ طاهر, أنا أبو نرص عبد الرمحنبن وأخربنا أبو القاسم زاهر

َّا أبو العباس حممدأن: قاال َّ أمحد السليطي, أنا أبو نرص حممدبن َّ ّ َ محدويهبن َِّ ُ ْ ّ سهل املروزي, نا بن َ َ ْ َ
ّوقال البحريي َْ َ عيينة, عن هشامبن  آدم, أنا سفيانبن أنا حممود: ِ ْ َ  : ُ عروة, عن أبيه, قالبن ُ

ُياعروة, كان : ُقالت يل عائشة ّ وقال اجلوزقي−ُ ََ , ]أبو بكر[: ك أبوا−ْإن كان : ْ
ّويف حديث السليطي. ]١٧٢: آل عمران[ ºz ¹ ̧ ¶ }ُّوالزبري من  َّْ ِ :
 .َّوللرسول

ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أنا أبو بكر  ّ املقرئ, أنا أبو بكر اجلوزقي, أنا مكي]بن[ُ ّ َِّ َ ْ ْ عبدان, ثنا بن ُ َ
ْ نمري, نا هشامبن )٥(أبو األزهر, نا عبد اهللا َ  :)٦(ن أبيه, قالُ عروة, عبن ُ

   ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶ } من − واهللا −أبواك : ُقالت يل عائشة
¾ ¿À z ]١٧٢: آل عمران[. 

َأخربنا أبو األعز قراتكني ّ األسعد, أنا أبو حممد اجلوهريبن ّ  شاهني, نا عبد بن , أنا أبو حفص)٧(َّ
                                                 

أبو : ويف األصول. ٣٣/٣٩٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. ند مماثلَّكذا الصواب باحلمل عىل س )١(
ّبن حرب النسائي َّبن ميرس, نا حممد ...َّبن حممد  بكر َ  .تصحيف. َّ

َّكنز العامل  )٢( ُ٢/٣٧٩. 
 .حتريف. أبوك: يف األصول )٣(
َّكذا الصواب, وقد مر قبل )٤(  .فتصحي. ّاجلورقي): د, د م(ويف . ّاحلورقي): س, م(ويف . َّ
. ُعبيد اهللا): د م(ويف األصول ما خال . ٢٦٩/َّتقريب التهذيب: َّكذا الصواب, فانظر ترمجته يف )٥(

 .حتريف وسقط. ُعبيد): د م(ويف 
 ).٦٢٤٩ (١٠٦٦/َّفضائل الصحابة: ُصحيح مسلم )٦(
 .حتريف. ّبن اجلوهري َّأبو حممد: يف األصول )٧(



 الزبري بن العوام

 

٤٤٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ سليامن, حدثنا املسيببن اهللا َ ُ َ واضح, ثنا ابن عيينة, عن هشبن َّ ْ َ  : )١(ام, عن أبيه, قالُ
 º » ¼ ½   ¾ ¿Àz ¹ ̧ ¶ }كان أبواك من : قالت عائشة

 .]١٧٢: آل عمران[
َّ حممد, نا حممدبن وأنا ابن شاهني, نا عبد اهللا: قال َّ أيب عبد الرمحن املقرئ, حدثنا سفيانبن َّ ُ بن  َّ

َعيينة, عن هشام, عن أبيه, قال ْ َ ُ : 
 ¾   ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶ }كان أبواك من : قالت عائشة

¿À)٢(z ]ُّأبا بكر, والزبري: تعني. ]١٧٢: آل عمران. 
ّ طاهر, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أمحدبن أخربنا أبو القاسم زاهر َ ْ َ عبدويه بن  إبراهيمبن َ ُْ َ

ّالعبدوي, أنا أبو يزيد حاتم ْ ّ حمبوب الشاميبن ََ َّ عبد الرمحن املخزومي, حدثنا سفيبن , نا سعيد)٣(َّ ّ بن  انَّ
َعيينة, عن هشام ْ َ َّ عروة, عن أبيه, عن عائشة أهنا قالت لهبن ُ ُ : 

: آل عمران[ º » ¼ ½   ¾ ¿Àz ¹ ̧ ¶ }من  )٤(َكان أبواك
 .ُّأبا بكر, والزبري: تعني. ]١٧٢

ْأخربنا أبو القاسم املستميل َْ  يعقوب بن , أنا أبو بكر احلافظ, نا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا احلسن)٥(ُ
َّدل, نا حممدَالع ّ عبد الوهاب العبدي, أنا جعفربن ْ ْ َ ِّ أيب خالد, عن البهيبن  عون, أنا إسامعيلبن َّ ِ , عن )٦(َ

 :ُعروة, قال
 ¾   ½ ¼ « º ¹ ̧ ¶ }من  )٧(َّإن أباك: ُقالت يل عائشة

                                                 
ّمسند عائشة للسجستاين )١( ْ ِّ ُِ/٥٥. 
ْالقرح... وأنا ابن شاهني : قال«: قوله )٢( َّ مكرر يف »َ  .َّ, وهو تكرار ناشئ عن انتقال النظر)د(َُ
بن جمنون  حاتم): س, م(ويف . ٤/١٠٦َّشذرات الذهب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

ّالسلمي ّبن جمنون الشامي حاتم): د(ويف . ّ ّالسامي): د م(ويف . َّ  .تصحيف. َّ
 .حتريف. َّإن أبواك): د م(ويف . َّإن أبوك): د م(ويف األصول ما خال . َّصوابكذا ال )٤(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٥( ِّاملزكي: ويف األصول. ٣١/٩٩َّ َ  .حتريف. ُ
َّكذا الصواب باحلمل عىل ما مر قبل )٦( ويف . خملد): د م(ويف . بن أيب جلد إسامعيل): د(ويف . َّ

ّالنهي): د م(ُعد ما خال األصول ب  .تصحيف. َّ
َّوالراجح عندي باحلمل عىل ما سبق وما . َّإن أبواك): د م(ويف ). د م(كذا يف األصول ما خال  )٧(

 .كان أبواك: سيأيت

 ]أ/٣٨١[



٤٤٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

¿Àz ]١٧٢: آل عمران[. 
 بن َّ أنا أبو زكريا حييى,َّ حممدبن َّ طاهر, أنا أبو نرص عبد الرمحنبن أخربنا أبو القاسم زاهر

ّ الرشقيبن  احلسنبن َّ حممدبن إسامعيل, أنا عبد اهللا ْ ْ, نا عبد اهللا ين هاشم, نا وكيع, نا إسامعيل)١(َّ  بن َِ
ُأيب خالد, عن عبد اهللا البهي, عن عروة, قال ّ ِ َ: 

آل [ º » ¼ ½   ¾ ¿Àz ¹ ̧ }َّكان أبواك ممن : قالت عائشة
 .]١٧٢: عمران

ٌقال وكيع ْ ُ وعروة ابن الزبري, وأمه أسامء−ُّ, والزبري )٢(أبو بكر: بأبويه تعني: َِ ُُّ ُِ ُّ ُُ 

ِّت أيب بكر الصديق بن  .ُ مها أبواه−ِّ
ّ الفراء, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا أيب عيل, قالوابن أخربنا أبو احلسني َّ أنا أبو : َ

ِّ املسلمة, أنا أبو طاهر املخلبن جعفر َ ُ َُ ُّ سليامن الطويس, نا الزبريبن ص, أنا أمحدِْ ّ َّوحدثني : َّ بكار, قالبن ُّ
َ عيينة, عن قعنببن  محزة, عن سفيانبن إبراهيم َْ ْ ََ َ, عن سلمة)٣(ُ َّ كهيل, وحممدبن ََ ْ َ ْ معن, عن داودبن ُ  بن َ

 , −)٤(ُ يزيد أحدمها عىل صاحبه−خالد, عن ابن إسحاق 
ُ رأ يوم أَّأن رسول اهللا  ًحد رجالَ ً يقتل املسلمني قتالُ ُ ْقم إليه : ً عنيفا, فقالُ ُ

َّيا زبري, فرقى إليه الزبري, حتى إذا عال فوقه, اقتحم عليه, فاعتنقه, فأقبال يتحدران  َُّ َ َ ََ َُّ ُُ
ُ األرض, ووقع الزبري عىل صدره, فقتله]عىل[َّحتى وقعا  ُّ . 

ّفتلقاه النَّبي : ُقال سفيان يف حديثه ُ ٌَّفداك عم وخال: , وقال)٥(لهَّ, فقب ٌّ َ ِ. 
 إسحاق, نا بن  أمحد, أنا أمحدبن ّ عيلبن َّ احلسن, أنا أبو احلسن حممدبن َّأخربنا أبو غالب حممد

                                                 
عبد : ويف األصول. ٣٣/٣٣٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(

ّبن السيويف  بن احلسني َّبن حممد اهللا ّابن الرشيف): س, م(ويف ). د, د م(ُّ  .حتريف. َّ
َّويف العبارة ركة ظاهرة. أبويه يعني أبا بكر: ويف األصول. َّكذا الراجح )٢( َّوالصديق مما أخلت به . ِ َّ ِّ ِّ

 ).دم(, ووقع يف )د(
ّهو قعنب التميمي الكويف, رو عنه سفيان )٣( ّ َّ َ ْ َبن عيينة كام يف َ ْ َ ): د(ويف . ٣/٤٤٣َّ التهذيب هتذيب: ُ

َقعبة ْ  .حتريف. َ
 .٩٣/مكارم األخالق: ُّوانظر كذلك اخلرب بترصف يف. ٩/١٥خمترص ابن منظور  )٤(
 .تصحيف. فقتله: يف األصول )٥(

 يوم ًرصع رجال[
أحد, كان يقتل 

 ]ً عنيفاًاملسلمني قتال



 الزبري بن العوام

 

٤٤٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ عمران, ثنا موسىبن أمحد ّ خياط, نا عيلبن خليفة )١(َّ زكريا, نابن ِ َّ , عن )٢( أيب سيفبن َّ حممدبن َ
َّسالم َ مسكني, عن قتادة, بن َ َ َ ْ ِّ املسيب يف حديث ذكره يف يوم أحد, قالبن عن سعيدِ َ ُ: 

َّ العوام عىل الرجالبن ُّوالزبري َّ ْاملقداد: ُ, ويقال)٣(َُّ ِ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو القاسم إسامعيلبن أخربنا أبو القاسم َ َ مسعدة, أنا أبو القاسم محزةبن َّ َ ْ بن  َ

ّ عديبن يوسف, أنا أبو أمحد عبد اهللا ِ َ عفري, حدثني شعيببن َّ حممدبن حلسني, نا ا)٤(َ ُ َّ ْ َ َ سلمة, نا بن ُ ََ
َعصمة ْ ّ حممد األنصاري املدين, عن موسىبن ِ َ َ ّ َّ عقبة, عن حممدبن َّ َ ْ ِ املنكدر, عن جابر, قالبن ُ َ ْ قال : ُ

 : رسول اهللا 
ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 

َّلواحد, أنا عبد الرزاق عبد ابن  خالدبن أخربنا أبو القاسم غانم ً عمر قراءة عليه بن َّ وأنا  −َ
 . عبد الوارثبن ُ املقرئ, أنا أمحد]بن[ أنا أبو بكر −ٌحارض 

ّ السمرقندي, وأبو عبد اهللا احلسنيبن وأخربنا أبو القاسم َ ّأنا أبو حممد الرصيفيني : ّ عيل, قاالبن َّ َّ َّ− 
ّزاد ابن السمرقندي َ َوأبو نرص الزينب: َّ ْ ُ زنبور, أنا أبو بكربن  عمربن َّأنا حممد: −ّي, قاال َّ ْ بن أيب داود, أنا  ُ

َّمحاد, أنا الليث, عن هشام, عن حممد )٥(]بن عيسى[ ْ َّ ِ املنكدر, عن جابربن َّ َ ْ ُ)٦( , 
 قال − ?ُبني قريظة ٌمن رجل يأتينا باخلرب من: َ قال يوم اخلندقَّأن رسول اهللا 

ْريظةُي قبن بخرب: ابن أيب داود  .أنا, فذهب عىل فرسه, فجاء بخربهم: ُّ فقال الزبري−?َ
ُوقال الثانية, فقال الزبري ُّ َ ّالثالثة, فقال النَّبي  )٧(َّ ثم−فذهب :  زاد ابن أيب داود−أنا : َّ َ َّ − 

                                                 
 .٢٧/تاريخ خليفة: وانظر اخلرب بعد يف). نا: (بـ) د(َّأخلت  )١(
ميزان : وانظر ترمجته يف). س, م, د(َّ بالنقل عن حتريف, صوابه ما أثبتنا. ابن أيب يوسف): د م(يف  )٢(

 .٣/١٦٣االعتدال 
َّالرجال )٣(  .ٌمفرده راجل, وهو الذي ليس له ظهر يركبه: ُّ
َّكنز العامل : وانظر كذلك. ٥/٣٧٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٤( ُ١١/٦٨٢. 
وأبو : ويف األصول. ٦٧/٢٣٥تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٥(

ّأنا أبو حممد الصرييف : ّبن عيل, قاال عاصم احلسني ْ . َّأنا محاد: بن أيب داود, قاال أنا أبو بكر... ََّّ
 .حتريف وسقط واضطراب

ّالسنن الكرب للنسائي  )٦( َّ, وصحيح ابن حبان ٥/٢٦٤َُّّ ِ٤٤٤ − ١٥/٤٤٣. 
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٧( . َّفذهب الثالثة): د(ويف . هبم): د(األصول ما خال ويف . َّ

 .حتريف وسقط

َّكان عىل الرج[  ]الُّ
 
 
 
 

ّالزبري حواري [ َ ُّ
 ]رسول اهللا 

 
 
 

 
بني  إتيانه بخرب[

َقريظة يوم اخلندق ََ ُْ[ 
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ُّثم قال الثالثة, فقال له النَّبي : وقال أمحد ََّّ − :ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
ّ أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمر,َّ البنابن أخربنا أبو غالب َّ حيويه, نا أبو العباس أمحدبن َّ َ ُّ  بن َ

َّ احلسن الربعي اخلزازبن َّحممد َ ّ َّ محاد, أنا الليث, عن هشام, عن حممدبن , نا عيسى)١(َّ َّ ِ املنكدر, عن بن َّ َ ْ ُ
 , )٢( عبد اهللابن جابر

َّأن النَّبي  َّ َبني قريظة من يأتينا بخرب: َيوم اخلندق قال ُْ أنا, : ُّ فقال الزبري?َ
ُّفذهب عىل فرس, فجاء بخربهم, ثم قال الثانية, فقال الزبري َ َّ َّأنا, فذهب, ثم : َّ

ُّالثالثة, فقال النَّبي  َ َّ :ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
ّ مكي, أنا عبد الكريمبن  أبو احلسني محزة, أنابن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم  بن ّ عيلبن  أمحدبن ِّ

َ أيب خرية بن  هشامبن َّ داود مأمون, أنا حممدبن َّ حممدبن َّالصواف, أنا أبو القاسم احلسني )٣(ِأيب جدار َ َ ِ
ّالسدويس, نا عثامن َّ فرقد العطار, قالبن َّ َ ِنكدر, عن ُ املبن َّأخربين حممد: ُ عروة يقولبن ُسمعت هشام: َْ َ ْ

  عبد اهللا, بن جابر
َأن رسول اهللا  ََّي قريظةبن ٌمن رجل يأتينا بخرب: َ قال يوم اخلندق ُْ ُ فقال الزبري?َ ُّ :

ُّأنا, فذهب, ثم قاهلا الثانية, فقال الزبري َ َّ ُأنا, فذهب, ثم قاهلا الثالثة, فقال الزبري: َّ ُّ َّ أنا, : َّ
َلكل نبي ح: ّفذهب, فقال النَّبي  ٍّ َّواري, والزبري حواري وابن عمتيِّ َّ َ ٌُّ ُّ. 

ِ املنكدر, قالبن َّ هشام, نا أبو عاصم, عن سفيان, عن حممدبن َّوأنا حممد: قال َ ْ  بن ُسمعت جابر: ُ
 :)٤(عبد اهللا يقول

: ُّ فقال الزبري?من يأتينا بخرب القوم: َ يوم األحزاب يقولُسمعت رسول اهللا 
من يأتينا بخرب القوم? فقال : أنا, فقال: ُّ فقال الزبري?قوممن يأتينا بخرب ال: أنا, فقال

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن هتذيب الكامل  )١( تاريخ أسامء : وانظر ترمجته يف. ٢٦/٥٦٥ و٢٢/٥٩٦َّ

َّاجلرار): م(ويف . ١٩/ِّالثقات البن شاهني . تصحيف. احلرار): س, د م(ويف . َّاجلزار): د(ويف . َ
ُويقوي بعد ما ِّ َّ يف هتذيب الكامل, وتاريخ أسامء الثقات أن أبا عمرُ ًبن حيويه يقال له اخلزاز أيضا ِّ َّ َ ُ َ ُّ َ .

ّوهو من تالمذة أيب العباس الربعي) ٢/١٨٣اإلكامل البن ماكوال ( ََّ ْفتأمل. َّ َّ. 
 .٤٨ − ١/٤٧ُّسري أعالم النبالء  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )٣(  .تصحيف. حدار): س, م, د م(ويف . حذار): د(ويف . ٢/٦٤َّ
)٤(  واملنتخب من مسند ابن محيد١٠٦ − ٣/١٠٥َّالطبقات الكرب ,ْ َ ُ ُ : ّ, وصحيح البخاري٣٢٨/ُ

 .٢/٤٥, وعيون األثر )٤١١٣ (٦٩٧/غزوة اخلندق, وهي األحزاب: كتاب املغازي

]ب/٣٨١[



 الزبري بن العوام

 

٤٥١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري: ُّأنا, فقال النَّبي : ُّالزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
 مرسور, بن  عمربن  أمحدبن  أيب بكر القارئ, أنا عمربن  أيب القاسمبن َّأخربنا أبو حممد إسامعيل

ّ جعفر البحريينب َّ حممدبن أنا أبو احلسني أمحد َْ ِ. 
ّ عيل البيهقي, وأبو القاسم زاهربن  أمحدبن )١(وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني أنا أبو :  طاهر, قاالبن ّ

ّ حممد الفامي, بن ُ خلف, أنا أبو الفضل عبيدبن  منصوربن بكر أمحد َّ 
َّ إسامعيل الثقفي, نا حممدبن َّأنا حممد: قاال ّ َ ُ عروة, بن أبو أسامة, عن هشامَ كرامة, نا بن  عثامنبن َّ
ّ املنكدر, عن جابر, عن النبيبن َّعن حممد َّ ِْ َ ُ  ,]قال[ : 

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
َّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري إمالء, أنا أبو عيل حممدبن )٢(َّأخربنا أبو بكر حممد ً َّّ  بن  أمحدبن ّ

ّحييى العطيش َ َّ سليامن الباغندي, نا حممدبن َّمد, نا حم)٣(َ ّ ْ ُّ املصفى, ثنا عبد القدوسبن َ ُ َّ َ َّ احلجاج, عن بن ُ
َّ عروة, عن حممدبن إسامعيل, عن هشام ِ املنكدر, عن جابربن ُ َ ْ   عبد اهللا, بن ُ

ْمن يأتينا بخرب قريظة:  قالَّأن رسول اهللا  َ ُ فأسكت القوم, فقال الزبري?ُ ُّ ُ أنا يا : َ
ُ فأسكت القوم, فقال الزبري?ُي قريظةبن من يأتينا بخرب: َّ, ثم قال)٤(رسول اهللا ُّ ُ أنا يا : َ

َّلكل نبي حواري, وحواري الزبري وابن عمتي: ّرسول اهللا, فقال النَّبي  ٍُّ َّ َ ٌّ َُ ُّ ِّ. 
َّأخربنا أبو القاسم الشحامي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, نا أبو العب َّّ ّ  بن َّاس حممدَّ

َّ عروة, عن حممدبن َّ عبد اجلبار, نا أبو معاوية, عن هشامبن يعقوب, نا أمحد ِ املنكدر, عن جابر, قالبن ُ َ ْ ُ :
 : قال رسول اهللا 

ٌّالزبري ابن عمتي, وحواري من أهيل َ َُّ ُ ُّ. 
ْوروي عنه, عن وهب. أخيه عبد اهللا )٥(]أبيه, عن[ُوروي عن هشام, عن  َ َ ْ كيسانبن ُ . عن جابر ,َ

                                                 
 .حتريف. احلسنيبن  أبو عبد اهللا: ويف األصول. ١/٢٧٠ُّمعجم الشيوخ  )١(
 .حتريف. َّبن حممد أبو بكر: يف األصول )٢(
َّالسرية النبوية (٢: ق/١:  مج−تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب )٣( َّ أبو ): د م(ويف . ٣٥١)/ِّ

تصحيف . العطيني): د(ويف ). س, م(ّوكذا العطيس يف . ّالعطيس... َّبن حممد  َّحممد بكر
 .وحتريف

 .بلفظ اجلاللة) د(َّأخلت  )٤(
ُزيادة يقتضيها النص باحلمل عىل ما سيأيت بعد )٥( ّ َّ. 



٤٥٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًوروي عنه, عن أبيه مرسال ُ َُ. 
ْ الزبري, وحديثه عن وهببن َّفأما حديثه عن أبيه, عن عبد اهللا َ ُّ : 

ّأبو عبد اهللا الفراوي, وأبو املظفر القشريي, قاال )١(ُفأخربناه َّ ُ َّ َ ّأنا أبو عثامن البحريي: ُُ َْ , أنا أبو )٢(ِ
ِّ الفضل السلمي, نا جدي بن َّطاهر حممد ّ َ خزيمة, نا برشبن  إسحاقبن َّأبو بكر حممدَُّ ْ َ َّ معاذ, نا محاد, بن ُ ُ
 : قال رسول اهللا : ُّ الزبري, قالبن ُ عروة, عن أبيه, عن عبد اهللابن نا هشام

َّلكل نبي حواري, وإن حواري الزبري وابن عمتي ٍُّ َّ َ ٌّ َُ ُّ َّ ِّ. 
ُ عروة, عن بن  زيد, نا هشامبن َّنا محادُ معاذ, بن ِّ الفضل, نا جدي, نا برشبن َّوأنا حممد: قال

ْوهب ْ كيسان, عن جابربن َ ّ عبد اهللا, عن النبي بن َ َّ , 
 .ُنحوه... 

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم َ ِ املذهب, أنا أمحدبن ُ ْ  أمحد, بن )٣( جعفر, نا عبد اهللابن ُ
َّحدثني أيب, نا يونس, نا محاد  َّ الزبري أن بن ُ عروة, عن أبيه, عن عبد اهللابن  هشام عن− يعني ابن زيد −َّ ُّ

ّالنبي  َّقال  : 
َّلكل نبي حواري, والزبري حواري وابن عمتي ٍَّّ َ ٌّ َُ ُّ ِّ. 

ُوأما حديثه املرسل, فأخربناه أبو القاسم َ ّ احلصني, أنا أبو عيل, أنا أمحد, نا عبد اهللا, قالبن َُّ َ ُ :
ْ حربن َّوحدثني أيب, نا سليامن ُّ مرسل ليس فيه ابن الزبري, قال− زيد بن َّب, نا محادَ ٌ َ  نا حييى, −َّوحدثني : ُ

ْووكيع, عن هشام ً عروة مرسالبن َِ َ ُ ُ . 
ُّوأخربناه أبو السعود ْ املجيل, نا أبو احلسنيبن ُ َّ املهتدي, أنا أبو بكر حممدبن ُ ْ ْ النرض بن َّ حممدبن ُ َّ

ّالديباجي,  َّ مبرش الواسطي, نا حممدبن عبد اهللا بن ّنا أبو احلسن عيل٤(ِّ ّ ُِّ ّ حرب أبو عبد اهللا النشائيبن َ َْ َّ َ٤( ,
َّ عروة أن رسول اهللا بن نا أبو مروان, عن هشام ُقال يوم اخلندق َ : 

ُمن رجل يذهب, يأتينا بخرب ْي قريظةبن ٌ َ َّ فركب الزبري, فجاء بخربهم, ثم ?ُ ُّ َ
                                                 

 .أخربناه: يف األصول )١(
ّبن حممد البحريي وهو أبو عثامن سعيد. َّكذا الصواب )٢( َْ ُترمجة املغرية (تاريخ ابن عساكر : فانظر. َِّ

ْابن شعبة أبو غانم ): س, م(ويف . ّأبو غانم البحريي): د, د م(ويف ). دار الفكر: ط (٦٠/٥٣) ُ
 .تصحيف وحتريف. البحر

: ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. ُعبيد اهللا): د(ويف . بن حنبل بن أمحد وهو عبد اهللا). س, م, د م( )٣(
 .١/١٥٧اآلحاد واملثاين 

 ).د(ما بينهام سقط من ) ٤−٤(



 الزبري بن العوام

 

٤٥٣
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١٥ 
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 .ًعاد, ثالثا
َّفداك أيب وأمي, ثم قال:  أبويه, فقال بنيُّومجع النَّبي : قال ِّ ٍّلكل نبي : َ ِّ

ُحواري, والزبري ُّ ٌّ َّحواري وابن عمتي )١(َ ُ َّ َ. 
َّ حممد, أنا أبو زكريا بن ّ عيلبن َّ طاهر, أنا أبو نرص عبد الرمحنبن وأخربنا أبو القاسم زاهر َّ

ّالرشقي بن  احلسنبن َّ حممدبن  حييى, أنا عبد اهللابن  إسامعيلبن حييى ْ ّ هاشم الطويس, بن , نا عبد اهللا)٢(َّ ُّ
ْنا وكيع, عن هشام  : قال رسول اهللا : ُ عروة, عن أبيه, قالبن َِ

َّلكل نبي حواري, والزبري حواري وابن عمتي ٍُّ َّ َ ٌّ َُ ُّ ِّ. 
ًوروي عن هشام منقطعا ِ ُ ُ . 

أنا أبو : ّيى ابنا أيب عيل, قالواَّ الفراء, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حيبن )٣(أخربناه أبو احلسني
ِّ املسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, نا أمحدبن جعفر َ ُ َُ ُّ سليامن الطويس, نا الزبريبن ِْ ّ َّوحدثني : َّ بكار, قالبن ُّ

َ عياض, عن هشامبن أبو ضمرة أنس ّ عروة أن النبي بن ِ َّ َّ ُقال  : 
ُلكل نبي حواري, وحواري الزبري وابن  ُّ َّ َ ٌّ َ ٍّ  .َّعمتيِّ

َّواحلديث صحيح من حديث حممد ٌ ُ املنْكدر; فقد رواه عنه سفيانبن ُ ِ َ ْ عيينَة, بن ُ َ ُ
ْوفليح َ ّ سليامن, وسفيان الثوري, وعبد العزيزبن ُ ُ عبد اهللا املاجشونبن َّ ِ. 

 بن امَّ أمحد, أنا أبو القاسم متبن عبد العزيز )٤(َّ محزة, نا أبو حممدبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم
ّحممد, أنا أبو يعقوب األذرعي, نا أبو يزيد يوسف َ َّْ َ يزيد, نا أسدبن َ  أيب بن َّ زكريابن  نا حييى, موسىبن َ

َّالثوري, وأيب أيوب, وغريمها, عن حممد )٥(زائدة, عن ُّ ّ ِ املنكدر, عن جابربن َّ َ ْ  :  عبد اهللا, قالبن ُ

َ أصحابه يوم األحزاب, فانتدب َندب رسول اهللا  ُالزبريَ ٍثالث مرات; )٦(ُّ َّ َ 
                                                 

ّوالزبريي): س, د(ويف ). د م, م( )١( ّالسنن الكرب للنسائي : ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. ُّ َُّّ٥/٦١. 
ّوانظر ترمجة ابن الرشقي يف. َّكذا الصواب )٢( ابن : ويف األصول. ١٥/٣٦٣ُّسري أعالم النبالء : َّ

ّالرسيف  .تصحيف. ّ
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٣(  .حتريف. أبو احلسن): د, د م, م(ويف ). س(َّ
 .حتريف. أبو زرعة: ويف األصول. ١٨/٢٤٨ُّ النبالء سري أعالم: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(
 .حتريف. نا: ويف األصول. َّكذا الصواب )٥(
 .أجاب, وأرسع: أي )٦(

 ]أ/٣٨٢[



٤٥٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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ُ فقال الزبري?من يأتيني بخرب القوم: قال ّأنا ثالث مرات, فقال النَّبي : ُّ َّ : ٍّلكل نبي ِّ
ُحواري, وحواري الزبري ُّ َّ َ ٌّ َ. 

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ  أمحد, بن عبد اهللا )١( جعفر, نابن ُ
ً املنكدر, سمع جابرا يقولبن ]َّعن حممد[ أيب, نا سفيان, َّحدثني ِ َ ْ ُ : 

 ....َندب رسول اهللا 
ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أنا أبو بكر املقرئ, أنا أبو بكر اجلوزقي, أنا أبو حامد  َ ْ ُُ ّ الرشقي, ]بن[ّ ْ َّ

َّحدثنا عبد الرمحن ِ املنكدر, عن جابربن َّ برش, عن حممدبن َّ َ ْ  : بد اهللا, قال عبن ُ
َ النَّاس يوم اخلندق, فانتدب الزبري, ثم ندهبم, فانتدب ندب رسول اهللا  َ ََّ َُ ُّ
ُالزبري, فقال رسول اهللا  ُّ :ُلكل نبي حواري, وحواري الزبري ُّ َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
ُّحواري الزبري, : ندب النَّاس يف املوضعني, وفيه: )٢( حنبلبن ويف حديث أمحد َّ َ

ِ سمعت ابن املنْكدر يف هذا املسجد:قال سفيان: وفيه َ ُ ُ. 
ً عبد الباقي, ثنا أبو حممد اجلوهري إمالء, أخربنا أبو حفص عمربن َّأخربنا أبو بكر حممد بن  َّّ

َّ عيل الصرييف املعروف بابن الزيات, نا جعفربن َّحممد ََّّ ّ ْ َ احلسن الفريايب إمالء سنة ثالئمئة, نا بن َّ حممدبن ّ ً ّْ ِ
ْقتيبة َ َّ عيينة, عن حممدبن سعيد, نا سفيان بن ُ َ ْ َ ِ املنكدر, سمع جابربن ُ َ ْ  :  عبد اهللا يقولبن ُ

َ النَّاس يوم اخلندق, ندب رسول اهللا  َفانتدب الزبري, ثم ندب, فانتدب ٣(َ َ ََّ ُ ُّ
َالزبري, ثم ندب َّ ُإن لكل نبي حواريا, وحواري الزبري: ّ فانتدب, فقال النَّبي ,)٣ُّ ُّ َّ َ َ ٍّ ِّ َّ. 

ِ املجيلبن َّ حممدبن ّ عيلبن ُّوأخربنا أبو السعود أمحد ْ  بن  املأمون, أنا أبو القاسمبن  أنا أبو الغنائم,ُ
َحبابة, نا حييى َ ِ العالء, نا سفيان, نا ان املنكدر, سمع جابربن َّ صاعد, نا عبد اجلباربن )٤(َّ حممدبن َ َ ْ  بن ُ
 : عبد اهللا قال
ُّ, فانتدب الزبري, ثم ندب, فانتدب الزبريّ النَّبي ُ كان يوم اخلندق, ندبَّلـام َُّ َ ََّ .

                                                 
 .نا: بـ) د(َّأخلت  )١(
 .٣/٣٠٧ُمسند اإلمام أمحد  )٢(
ّقال النبي : ُوفيها بعد). د(ما بينهام سقط من ) ٣−٣( َّ فقال رسول اهللا  .ٌتكرار ال معنى له. 
ّمسند احلميدي : ُوانظر اخلرب بعد يف. َّبابن حممد) د(َّأخلت  )٤( ْ َ ُ ُ٥١٧ − ٢/٥١٦ والسنن الكرب ,ُّ

 .٩/١٤٨ّللبيهقي 



 الزبري بن العوام
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُلكل نبي حواري, وحواري الزبري: ُفقال رسول اهللا : قال ُّ َّ َ ٌّ َ ٍّ : ُبن عروة زاد هشام. ِّ
َّوابن عمتي ُ. 

َإنام حدث : قال سفيان َّ ُّ املنْكدر هبذا احلديث حني قال له أيوب]ابن[َّ ِ َ َّإهنم : ُ
ِّيشتهون أن حتد ُ  .َثهم عن جابرَ

ّ السمرقندي, وعبد اهللابن وأخربنا أبو القاسم َ  يوسف, وأبو بن َّ حممدبن  عبد القادربن  أمحدبن َّ
ّ توبة األسدي, وأبو احلسن عيلبن َّ عبد اجلباربن َّ حممدبن  أمحدبن َّاحلسن حممد  بن ُ املباركبن ّ

َّاملقرئ اخلياط, وزوجته كريمة )١(احلسني َ اخلاضبةبن  عبد الباقيبن  أمحدبن َّت حممدبن ُ أنا أبو : , قالوا)٢(ِ
َّ النقور, أنا أبو احلسن حممدبن احلسني ُّ ْ أخي ميمي, نا عبد اهللابن  عبد اهللابن َّ ّ حممد البغوي, نا بن ِ ََ َّ

َّ عيينة, عن حممدبن  نا سفيان− هو ابن إبراهيم −إسحاق  َ ْ َ ِ املنكدر, سمع جابربن ُ َ ْ  :قول عبد اهللا يبن ُ
َّيوم اخلندق, فانتدب الزبري, ثم ندب النَّاس,  )٣(َ النَّاسندب رسول اهللا  َُّ َ

ُّفانتدب الزبري, ثم ندب النَّاس, فانتدب الزبري, فقال رسول اهللا  َُّّ َ : ٍّلكل نبي ِّ
ُحواري, وحواري الزبري ُّ َّ َ ٌّ َ. 

َّأخربناه أبو املظفر َ َ القشريي, أنا أبو سعد اجلنزربن ُ ْ َ ّْ َ ْ محدان, بن ّوذي, أنا أبو عمروُ َ 
َ وأخربتنا أم املجتبى فاطمة]ح[ َْ ُ  بن بكر  منصور, أنا أبوبن ُقرئ عىل إبراهيم: ت نارص, قالتبن ُّ
 ُاملقرئ, 

ِاملنكدر  ]ابن[ نا سفيان, عن − إرسائيل ]أيب[ وهو ابن −نا أبو يعىل, نا إسحاق : )٤(قاال َ ْ ُ سامه −ُ َّ
ًابن املقرئ حممدا  َّ  : ً سمع جابرا يقول−ُ

َيوم اخلندق, فانتدب : −النَّاس, وقاال : ُ زاد ابن املقرئ− ندب رسول اهللا 
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٢/٧٥٩َّ
ويف بقية . احلاضنة): د(ويف . ١٩/١٠٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجتها يف. َّكذا الصواب )٢(

 .تصحيف. احلاصية أو ما أشبه: األصول
 .َّبالناس) د(َّأخلت  )٣(
زيادة ) أيب(ُ وما بني قوسني بعد .٤/١٩ُمسند أيب يعىل : وانظر. حتريف. قالوا: يف األصول )٤(

ّيقتضيها النص أبو إسحاق هو ابن ): د م(ويف األصول ما خال . ٣٩/َّتقريب التهذيب: فانظر. َّ
 .حتريف وسقط. إسحاق هو ابن إرسائيل): د م(ويف . رسائيلإ

 ]ب/٣٨٢[
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َالزبري, ثم ندب النَّاس  َّ ْ وقال ابن محدان−ُّ ُّفانتدب الزبري : −َّالثانية, وقاال : َ  زاد ابن −َ
َّوندب النَّاس, فانتدب الزبري, ثم اتفقا, فقاال : ُاملقرئ َّ ُّ ِّلكل : رسول اهللا قال : −َ

ُنبي حواري, وحواري الزبري ُّ َّ َ ٌّ َ ٍّ. 
َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن أخربنا أبو احلسني َّ َ املسلمة, بن أنا أبو جعفر: َ ِْ ُ

ِّأنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ ُّ سليامن, حدثنا الزبريبن ُ َ عيينة, عن بن َّوحدثني سفيان: َّ بكار, قالبن َّ ْ َ ُ
ِ املنكدر, سمع جابربن َّحممد َ ْ  :)١( عبد اهللا يقولبن ُ

َ النَّاس يوم اخلندق, فانتدب الزبري, ثم ندهبم, فانتدب ندب رسول اهللا  َ ََّ َُ ُّ
ُالزبري, ثم ندهبم, فانتدب الزبري, فقال رسول اهللا  ُُّ َُّ َّ : ,َإن لكل نبي حواريا ٍّ ِّ َّ

ُوحواري الزبري ُّ َّ َ. 
َوأخربتنا أم املجتبى فاطمة َْ ُ ُ املقرئ, بن  منصور, أنا أبو بكربن ُقرئ عىل إبراهيم: ت نارص, قالتبن ّ

ْ, نا برش)٢(أنا أبو يعىل ْ الوليد الكندي, نا فليحبن ِ َّ ِ املنكدر, عن جابر, قالبن َّ سليامن, نا حممدبن ُ َ ْ ُ : 
َ يوم اخلندق النَّاسندب رسول اهللا  ْبني قريظة من يأتيه بخرب: َ َ َ فانتدب ?ُ

ًالزبري, ثم ندب, فانتدب الزبري ثالثا, فقال رسول اهللا  ُّ َُّ َّ : ,َإن لكل نبي حواريا ٍّ ِّ َّ
ُوحواري الزبري ُّ َّ َ. 

ْ نعيمبن َّ حممدبن  أمحدبن  عبد امللك, أنا سعيدبن أخربنا أبو عبد اهللا احلسني َ ُ. 
  منصور, بن د طاهر, أنا أمحبن وأخربنا أبو القاسم زاهر

َّ حفص, أنا أبو العباس حممدبن َّ حممدبن  عبد اهللابن َّ حممدبن ُأنا أبو الفضل عبيد اهللا: قاال بن  َّ
َّإسحاق الرساج, نا أبو كريب حممد َ َُّ ْ العالء, نا وكيع, عن سفيان بن َّ بن  ونا يعقوب: قال:  زاد زاهر−َِ

ْإبراهيم, نا شعيب َ ْ حرب, عن سفيان بن ُ ِ املنكدر, قالبن َّحممد عن −َ َ ْ :  عبد اهللا يقولبن ُسمعت جابر: ُ
 : قال رسول اهللا 

َمن يأتينا بخرب القوم يوم قريظة ُْ َ : ُّأنا يا رسول اهللا, فقال النَّبي : ُّ قال الزبري?َ
ُإن لكل نبي حواريا, وحواري الزبري ُّ َّ َ َ ٍّ ِّ َّ. 

                                                 
ْباب السري(ّصحيح البخاري  )١( باب من فضائل طلحة (ُ, وصحيح مسلم )٢٩٩٧ (٤٩٥)/َّ

ّ, ورشح صحيح مسلم للنووي )٦٢٤٣ (١٠٦٥)/ُّوالزبري َّ ُ١٥/١٨٨. 
 .٣/١٠٦َّالطبقات الكرب : وانظر كذلك. ٤/٦٣ُمسند أيب يعىل  )٢(



 الزبري بن العوام
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من يأتينا بخرب القوم : يثويف احلد: وزاد زاهر. ُانتهى حديث أيب عبد اهللا
ْرواه مسلم عن أيب كريب. ًثالثا َُ ْ ُُ ِ)١(. 

ّ اجلوزقي, أنا مكي)٢أنا أبو بكر٢(ّ الفضل, أنا أبو بكر املغريب, بن َّأخربنا أبو عبد اهللا حممد ّ َِّ بن  ْ
ْعبدان َ. 

ّ موسى, أنا أبو زكريا احلريببن  طاهر, أنا أبو نرصبن وأخربنا أبو القاسم زاهر َّْ َ َ , 
َّ, نا وكيع, عن سفيان, عن حممد)٣( هاشمبن  احلسن, نا عبد اهللابن َّ حممدبن نا عبد اهللا: قاال ِ بن  َ

ِاملنكدر, عن جابر َ ْ َ يوم قريظةقال رسول اهللا :  عبد اهللا, قالبن ُ َُ)٤(: 
: ُّ قال الزبري?من يأتينا بخرب القوم: أنا, قال: ُّ فقال الزبري?من يأتينا بخرب القوم

ٍّإن لكل نبي : ّأنا, فقال النَّبي : ُّ فقال الزبري?من يأتينا بخرب القوم: ا, فقالأن ِّ َّ
ُحواريا, وحواري الزبري ُّ َّ َ َ. 

ّ عبيد اهللا السلميبن ّأخربنا أبو العز أمحد َُّ  حبيب, بن َّ حممدبن ّعيل )٥(ُ أنا أقىض القضاة أبو احلسن,ُ
َّاجلبيل, نا حممدَّ حممد بن ّ عيلبن ّأنا أبو عيل احلسن َّ َ عزرةبن َّ حممدبن َ ْ َّبن العباس  ّاجلوهري, نا موسى )٦(َ

ّالتسرتي َ ْ َّ رجاء, نا عبد العزيز املاجشون, عن حممدبن , نا عبد اهللا)٧(ُّ ُ ِ املنكدر, عن جابربن ِ َ ْ بن عبد اهللا,  ُ
 : قال رسول اهللا : قال

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ  .َّوامَ العبن ِّ
                                                 

ُالصواب بالنقل عن صحيح مسلمكذا  )١( َّ َأبو كربة: ويف األصول). ٦٢٤٤(١٠٦٥/َّ ْ  .حتريف. ُ
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٢−٢(
بن  َّبن حممد عبد اهللا: ويف األصول. ٢٦٩/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

 .حتريف. هاشم
 ).١٢٢ (١٩)/ُّفضل الزبري (ُسنن ابن ماجه  )٤(
 .حتريف. َّوأنا أبو احلسن يف بقية األصول. ُأفضيل القضاة, أنا أبو احلسن): د(ويف . َّكذا الصواب )٥(
ّكذا الصواب بالنقل عن األنساب للسمعاين  )٦( َّ َّ َّحممد احللبي, نا حممد: ... ويف األصول. ٢/١٩َّ ّ بن  َّ

 .تصحيف. ُبن عروة َّحممد
َقع يف املصادر التي بني يدي عىل من يعرف بموسىومل أ. كذا يبدو هذا احلرف يف األصول )٧( ْ ُ بن  َّ

ًالعباس التسرتي, وإنام فيها عامة, ويف تاريخ ابن عساكر خاصة ًَّ ّ ََّّ َّْ ّبن زكريا التسرتي موسى: َُّ ََّ ْ َّفلعل . ُّ
َّالعباس حتريف زكريا  .واهللا أعلم. َّ
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ّ حممد احلنائي, أنا عبد اهللابن  جعفر, أنا أبو القاسم احلسنيبن ُأخربناه أبو املعايل ثعلب ََّّ  بن َّ حممدبن ِ
َّعبد اهللا احلنائي, ثنا أبو يوسف اجلصاص, أنا أبو  َ ّ َّ ْ الوليد, نا شعيببن ُّأيوب )١(]سليامن[ِ َ  حرب, نا بن ُ

ّالثوري, وعبد العزيز َ أيب سلمبن َّ ِ املنكدر, عن جابر, قالبن َّة, عن حممدََ َ ْ  : قال رسول اهللا : ُ
ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ َّ العوامبن ِّ َ. 

ًأخربناه عاليا أبو القاسم ّ السمرقندي, أنا أبو حممد الرصيفيني, أنا أبو القاسمبن ُ َّ َّ ْ َ َّْ َ حبابة, أنا أبو بن ِّ َ
ّالقاسم البغوي, أنا عيل ّ ْ اجلعد, أنا عبد العزيزنب ََ ُ املاجشونبن َ ِ)٢( , 
ُبن املنْكدر حديث آخر بلفظ آخر َّوهلشام, عن حممد. مثله فذكر بإسناده ٌ ِ َ ُ. 

َّ طاهر, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم زاهر َّ َ ّ أمحد الطرازي, أنا بن َّ حممدبن ْ ِّ
َّأبو بكر املستعيني العالف  َ ّ َْ َ عرفةبن  ثنا احلسن− )٣( احلسنيبن  عبد اهللابن َّوهو حممد −ُ َ ّالعبدي )٤(َ ْ َ. 
َّالقطان,   احلسنبن َّأنا عبد الدائم:  جعفر, قاالبن ّ األكفاين, وأبو املعايل ثعلببن َّوأخربنا أبو حممد َ

ّأنا عبد الوهاب الكاليب, أنا عبد اهللا َّ عتاببن َّ ّ أمحد الزفتي, أنا أمحدبن َ ْ  , )٥(َ أيب احلواريبن ِّ
َّ معاوية الرضير, حدثنا هشام]أبو[نا : قاال َّ عروة, عن حممدبن َّ ِ املنكدر, عن جابربن ُ َ ْ  عبد اهللا, بن ُ

 :قال رسول اهللا : قال
َّالزبري ابن عمتي, وحواري أمتي َُّّ َ ُ ُ ُّ. 

ّ أيب الرجاء األصبهاين, أنا منصوربن أخربنا أبو الفرج سعيد بن  ّ عيل, وأمحدبن )٦( احلسنيبن َّ
َّ عيل, نا أبو العباس عبد اهللابن  إبراهيمبن َّأنا حممد:  أمحد, قاالبن حممود َّ عتاببن ّ ّ أمحد الزفتي بن َ ْ ِّ

ّالدمشقي َّ عروة, عن حممد ابن بن َ احلواري, نا أبو معاوية, عن هشام]أيب[ بن بدمشق, نا أمحد )٧(ِّ ُ
ِاملنكدر, عن جابر َ ْ  . عبد اهللابن ُ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص من تاريخ بغداد  )١(  .بن الوليد ُّة أيوب; وفيه ترمج٧/١١َّ
َبن عبد اهللا املاجشون; فاملاجشون لقب لعبد العزيز, وليس اسم أبيه,  عبد العزيز: ُواملراد. كذا )٢( ٌ ُ ُِ ِ

َّلقب بذلك حلمرة خديه ِّ ُواملاجشون. ُ  ).٣/١٤١ُّاللباب . (الورد بلغة أهل املدينة: ِ
 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٦٦ − ٣/٦٥تاريخ بغداد : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
 .حتريف. عوف): د م(ويف . ١٠١/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م, د( )٤(
َّبن عتاب أخربنا عبد اهللا: ويف األصول. ٢/٧٢ُّاللباب : وانظر. َّكذا الصواب )٥( ّبن الرقي,  بن أمحد َ َِّّ

 .تصحيف وحتريف. بن أيب اجلواري أنا أمحد
 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ١٨/١٥٢ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف. َّصوابكذا ال )٦(
ّالرقي والدمشقي: يف األصول )٧( ّ َِّّ  .حتريف. ِّ



 الزبري بن العوام

 

٤٥٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ احلصنيبن وأخربناه أبو القاسم َّ جعفر, حدثنا عبد بن ّ عيل, أنا أمحدبن ّ, أخربنا أبو عيل احلسن)١(ًَ
 .َّ أمحد, حدثني أيببن اهللا

ّ العباس, نا عيلبن  أمحدبن  عبد الواحدبن ّوأخربنا أبو احلسن عيل ّ حممد القزويني بن  عمربن َّ ََّ
ٍّإمالء سنة ست وثالثني َ َّ سويد املؤدب, نا حممدبن ّ عيلبن َّ بكر حممد, نا أبو)٢(ً ُِّ ْ ََ ِّ سعيد املركب, بن ّ عيلبن ُ َ ُ

 ّ عيل, بن نا عمرو
 .ُ عروة]ابن[َّنا أبو معاوية, حدثنا هشام; يعني : قاال

َّوأخربناه أبو بكر عبد الغفار َّ حممد يف كتابه, وحدثني أبو املحاسن عبد الرزاقبن ُ َّ بن أيب  َّ حممدبن ََّّ
ّنرص عنه, أنا أبو بكر احلريي, نا أبو العباس األصم, نا أمحد َّْ ّ ّ عبد اجلبار العطارديبن ِ ُ َّ. 

َّ حممد بن ُ منصور, أنا أبو الفضل عبيد اهللابن  طاهر, أنا أمحدبن وأخربناه أبو القاسم زاهر
َّ, أنا أبو العباس الرساج, نا أبو كريب حممد)٣(ّالفامي َ َّْ َُّ   العالء, بن َّ
َّ عروة, عن حممدبن نا أبو معاوية, عن هشام: االق ِ املنكدر, عن جابر, قالبن ُ َ ْ  :)٤(قال رسول اهللا : ُ

َّالزبري ابن عمتي, وحواري من أمتي ٌَّّ َ ُ ُ ُّ. 
ُّوروي عن هشام, عن أبيه, عن الزبري ُ. 

َّ املسلم الفقيه, أنا أبو العباس أمحدبن ّأخربناه أبو احلسن عيل َّ َ َّاملالكي, أنا أبو حممد منصور بن ُ ّ)٥( 
ّ أيب نرص, أنا عمي أبو عيلبن  عثامنبن َّعبد الرمحن  بن َّ إسامعيل, ثنا حممدبن , أنا أبو عبد اهللا احلسني)٦(ِّ

َ كرامة, نا يونسبن عثامن ْ بكري, عن هشامبن َ َ ُّ عروة, عن أبيه, عن الزبري, قالبن ُ ُ)٧(: 
َّبي حواري, وحواري الزبري وابن عمتيِّلكل ن:  بيدي, فقالُّأخذ النَّبي  ٍُّّ َّ َ ٌّ َ .

                                                 
 .حتريف. احلسني: يف األصول )١(
ّواملراد هنا ست وثالثون وأربعمئة. كذا )٢( ّبن عمر القزويني يف ّفانظر ترمجة عيل. ُ تاريخ ابن عساكر : َ

َ; وفيه أنه تويف سنة ١١٠ − ٥١/١٠٦ ِّ  .ه٤٤٢َّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٣( ّالنامي): د, د م(ويف . ّاليامي): س, م(ويف . َّ  .تصحيف. َّ
َّاملصنف البن أيب شيبة  )٤( ُ٧/٥١٠ ١١/٦٨٢َّ, وكنز العامل ٥/٦٠ُّ, والسنن الكرب. 
َّحممد عبد ): س, د(ويف ). ألسانيدفهرس ا (٣٣/٧٩٥تاريخ ابن عساكر : وانظر. َّكذا الصواب )٥(

 .سقط وحتريف. َّبن عبد الرمحن َّحممد): م, د م(ويف . َّالرمحن
ِّأنا عمي, : ويف األصول. ٤٨/٢٢٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. بن معروف بن القاسم َّهو حممد )٦(

 .حتريف. ّأنا أبو عيل
َّكنز العامل  )٧( ُ١٣/٢١٢. 

 ]أ/٣٨٣[

ّلكل نبي : قوله [ ِّ
ُّمل يقله إال للزبري...  َّ ُْ[ 



٤٦٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّيا أبا عبد اهللا, أتعلم أن النَّبي : فقيل له َُّال:  قال? قاهلا ألحد غريك . 
ّأخربنا عاليا أبو بكر الشريويي يف كتابه, أخربنا أبو بكر احلريي, نا أبو العباس األصم ْ ّ َّْ ّ ًِ ُ ِّ . 

ّ السمرقنديبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا رضوانبن , أنا أبو احلسنيَّ َ ُ ُّ  بن َّ
َّ بكري, حدثني هشامبن َّ عبد اجلبار, نا يونسبن أمحد, أنا أمحد ْ َ ُّ عروة, عن أبيه, عن الزبري, قالبن ُ ُ : 

َّإن لكل نبي حواريا, وهذا حواري وابن :  بيدي, فقالأخذ رسول اهللا  َ َ ٍّ ِّ َّ
. ال:  فقال? ألحد غريكيا أبا عبد اهللا, هل قاهلا رسول اهللا : ُّفقيل للزبري. َّعمتي

 .واهللا, ما علمته قاهلا ألحد غريي
 .ُوروي عن هشام, عن أبيه, عن أخيه

َّ طاهر, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم زاهر َّ َ  بن َّ أمحد, أنا أبو بكر حممدبن ْ
ّهم املروزي الشيعيَ أيب اجلبن منصور ْْ ّ ِّْ ْ, نا محيد)١(َ َ َّ مسعدة, نا محادبن )٢(ُ َ َ ْ ُ عروة, بن  زيد, عن هشامبن َ

 : قال رسول اهللا : ُّ الزبري, قالبن ُّ الزبري, عن أخيه عبد اهللابن ُعن أبيه عروة
َّالزبري ابن عمتي, وحواري من أمتي ٌَّّ َ ُ ُ ُّ. 

ّوروي هذا احلديث عن عيل, عن النَّبي ُّ  . 
َّ مظفر, أنا أبو حممد احلسنبن ّأخربناه أبو عيل احلسن َُّ  ّ عيل, بن َ

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن  وأخربناه أبو القاسم]ح[ َ ِ املذهب, بن ُ ْ ُ 
نا شيبان, : , عن هاشم, وحسن, قاال)٣(َّ أمحد, حدثني أيببن  جعفر, أنا عبد اهللابن أنا أمحد: قاال

ّعن عاصم, عن زر َ حببن ِ  : ْيش, قالُ
ُجرموز )٤(َاستأذن ابن ْ ُابن جرموز يستأذن, :  قالوا?من هذا: ّعىل عيل, فقال ُ ُ ْ ُ ُ

ْائذنوا له, ليدخل: قال ُ َ ُقاتل الزبري النَّار; إين سمعت رسول اهللا  )٥(ِ ِّ ُّ ُِّإن لكل :  يقول َّ
ُّحواريا, وإن حواري الزبري ٍّنبي َّ َ ََّ . 

                                                 
... بن منصور  أمحد: ويف األصول. ٣٤٦ − ١/٣٤٥ته يف تاريخ بغداد وانظر ترمج. َّكذا الصواب )١(

ّالشعبي  .حتريف. َّ
ّالكاشف للذهبي : وانظر). س, م, د م( )٢(  .حتريف. َّمحاد): د(ويف . ١/٣٥٥َّ
 .١/٨٩ُمسند اإلمام أمحد  )٣(
 .حتريف. أبو: ويف األصول. ُاملسند )٤(
 .حتريف. ائذنوا له يدخل): د(ويف . أن يدخل):  مس,(ويف . لن يدخل): د م(ويف . ُاملسند )٥(

ُابن جرموز قاتل [
ُّالزبري يستأذن عىل 

 ] ّعيل



 الزبري بن العوام

 

٤٦١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عن عاصم, عن زر, قال, عمرو, نا زائدةبن ة, نا معاوي)١(َّوحدثني أيب: قال ِ : 
ّاستأذن ابن جرموز عىل عيل  ُ ْ َّبرش قاتل ابن صفية بالنَّار, : ّ فقال عيل− وأنا عنده −ُ َ ْ ِّ

ّثم قال عيل ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري:  يقولُسمعت رسول اهللا : َّ َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
َّ, نا عفان, نا محاد)٢(َّوحدثني أيب: قال ّ هبدلة, عن زربن , نا عاصمَّ ْ َِ ْ حبيش, بن َ َ ُ 

ُّإن قاتل الزبري عىل الباب, فقال: َّأن عليا قيل له َّليدخل قاتل ابن صفية النَّار; : َّ َُ ْ ُ ْ
َّإن لكل نبي حواريا, وإن الزبري حواري:  يقولُسمعت رسول اهللا  َ ََ ُّ َّ ٍَّّ ِّ. 

َ يعني ابن سلمة −َّنا محاد َّوحدثنا يونس, : , قال)٣(َّوحدثني أيب: قال ّ عن عاصم, عن زر, −ََ ِ 
ٌّإن قاتل الزبري عىل الباب, فقال عيل: َّأن عليا قيل له ُّ َ َّليدخل قاتل ابن صفية النَّار; : َّ ُ ْ ُ
ُّلكل نبي حواري, وإن حواري الزبري:  يقولُسمعت رسول اهللا  َّ َ ٌّ ََّ ٍّ َّبن العوام ِّ َ. 

ّ املسلم الفريض, نا عبد العزيزنب ّوأخربناه أبو احلسن عيل َ ََ َّ َّ أمحد الصويف, أنا عبد الرمحنبن ُ ّ بن  ُّ
ْ حممد, وعقيلبن َّعثامن, ومتام ِ َ ْ عبدانبن  عبد اهللابن َّ َ)٤(. 

ّ املسلم, أنا عيلبن ّوأخربنا أبو احلسن عيل َّ َ  . أيب العالءبن َّ حممدبن ُ
 . ّ عيلبن احلسن )٥(َّنا أبو حممد القاسم, أبن  نرص]الفتح[َّوأخربنا الشيخ أبو 

َّوأخربنا أبو نرص املقرئ, وأبو احلسني األبار  .ّ عيلبن أنا احلسن: , قاال)٦(ُ
ّ الربي, وأبو الفضل أمحدبن ّ عيلبن َّ حممد, أنا احلسنبن وأخربنا أبو القاسم نرص ِّ بن  ّ عيلبن َ

َ حذمل, نا بن ُّ أيوببن  سليامنبن أنا أمحد:  أيب نرص, قالوابن َّأنا أبو حممد: ُالفرات الكاتب, قالوا ْ َ
ّ قتيبة, نا أبو داود الطياليسبن َّبكار َّ َُ ْ ّ, نا شيبان, عن عاصم, عن زر)٧(َ َ حبيش, قالبن ِ ُ : 

ّاستأذن ابن جرموز عىل عيل ُ ْ ُ ّ وقال الفريض− أيب طالب, فقالوا بن ُ َ : −فقال : َ
                                                 

 .١/٤٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١/٨٩ُمسند اإلمام أمحد  )١(
 .تصحيف. أنا: ويف األصول. ١/١٠٢ُاملسند : وانظر. َّكذا الصواب )٢(
 .١/١٠٣ُاملسند  )٣(
 .حتريف. ُعبيدان): د, د م(ويف . ٦/٢٣١اإلكامل البن ماكوال : وانظر ترمجته يف). س, م( )٤(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٥( َّ بن  أبو نرص): د م(ويف األصول ما خال . ٢/١١٩٤َّ

 .سقط وحتريف... . َّأبو الشيخ أبو نرص ): د م(ويف . بن احلسن َّالقاسم, أنا حممد
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٦( َّ  .تصحيف. راآلثا: ويف األصول. ١/٣٩َّ
 .١٣/٢٠٥ و١١/٣٣١َّكنز العامل : وانظر كذلك. ٢٤/ُمسند أيب داود )٧(

 ]ب/٣٨٣[



٤٦٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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ٌّقاتل الزبري, فقال عيل )١(هذا ُّ ُ ليدخلن قاتل ابن صفية النَّار; إين سمعت رسول واهللا,: ُ ِّ َ َ َّ َّ َُ َ َُ ْ
َّإن لكل نبي حواريا, وإن :  يقولاهللا  ََّ ٍّ ّ وقال الفريض−ِّ َ ُّ حواري الزبري−و : َ َّ َ. 

َ احلصني, أنا أبو طالببن ًأخربناه عاليا أبو القاسم ّ غيالن, أنا أبو بكر الشافعي, نا احلارثبن ُ َّ ْ  بن َ
ّمة, حدثنا أبو النرض, نا أبو معاوية, عن عاصم, عن زر, قالأيب أسا ِ ْ َّ َّ : 

ٍّاستأذن ابن جرموز عىل عيل, فقال ْ ُ ُابن جرموز يستأذن, :  فقالوا ?من هذا: ُ ُ
ُائذنوا له, ليدخل قاتل الزبري النَّار; سمعت رسول اهللا : فقال ُّ ُ ْ ٍُّإن لكل نبي :  يقول ِّ َّ

ُّحواريا, وحواري الزب َّ َ  .ريَ
ّ حممد اخللييل, أنا عيلبن َّ حممدبن )٢( إسامعيل, أنا أمحدبن َّأخربنا أبو الفضل حممد ّ بن   أمحدبن َّ

ّاحلسن اخلزاعي, أنا اهليثم ْ كليببن ُ َ ْ رسيحبن ُ َ َّ معقل, نا العباسبن )٣(ُ ِْ ّ حاتم الدوري, نا بن َّ حممدبن َ ُّ
ّ, عن عاصم, عن زر, قال)٤(]عن أيب إسحاق[ موسى, عن إرسائيل, بن ُعبيد اهللا ِ : 

ٍّ جرموز عىل عيل, فقال]ُابن[استأذن  ْ ْابن جرموز يستأذن, : )٥( قال?من هذا: ُ ُ ُ
ُائذنوا له, ليدخل قاتل الزبري النَّار; سمعت رسول اهللا: قال ُّ ُ ْ ٍّإن لكل نبي :  يقول ِّ َّ

ُّحواريا, وإن حواري الزبري َّ َ ََّ. 
َّد, نا أبو سلمة, نا سالمَّ حممبن َّونا العباس: قال َ ّ أيب مطيع, عن عاصم, عن زر, قالبن ََ ُِ : 

ُكنت عند عيل, فجاءه اآلذن, فقال َ ٍّ ُّقاتل الزبري بالباب, قال: ُ ُليدخل قاتل : ُ ْ ُ
                                                 

َّوال يصح هذا الوجه, بل ال بد من التوكيد هنا; . ْليدخل: بعد) س, م(ويف . وهذا: يف األصول )١( َّ ُّ
ًلوقوع الفعل مثبتا, داال عىل االستقبال, مسبوقا بقسم ً ُ. 

 .حتريف. َّحممد): د, د م(ويف . ٣١/٤٣ساكر تاريخ ابن ع: وانظر). س, م( )٢(
 − ١٥/٣٥٩ُّ, وسري أعالم النبالء ٤/٢٧٦اإلكامل البن ماكوال : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

): د(ُويف األصول بعد ما خال . ُبن كليت اهليثم): م(ويف . بن كالب أبو اهليثم): د(ويف . ٣٦٠
 .ُّوكله تصحيف وحتريف. رشيح

ُعبيد : ويف األصول. ٣١/٧٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّالصواب باحلمل عىل سند مماثلكذا  )٤(
 .َّحتريف وانقطاع يف السند. بن إرسائيل, عن عاصم بن موسى اهللا

 .قال اآلذن: أي )٥(



 الزبري بن العوام

 

٤٦٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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ُالنَّار; فإين سمعت رسول اهللا : , قال)١(ُّالزبري ِّ ََّإن لكل نبي حواريا, وإن :  يقول ََّ ٍّ ِّ
ُّحواري الزبري َّ َ. 

ّ املزريف, نا أبو احلسنيبن وأخربنا أبو بكر َ ْ َ املهتديبن َ ْ ُ)٢(. 
ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن ُوأخربناه أبو القاسم َ ْ َ ُّ النقور, بن َّ َّ 

 . ّ عيلبن أنا عيسى: قاال
ًوأخربناه أبو القاسم أيضا, أنا أبو احلسني ُّ النقور, وأبو القاسمبن ُ ّ البرسيبن َّ ّالزينبي  وأبو نرص,ُْ َ ْ َّ. 

ّ البرسيبن وأخربناه أبو نرص رضوان, أنا أبو القاسم ِّأنا أبو طاهر املخلص, أنا أبو : , قالوا)٣(ُْ َ ُ
ّالقاسم البغوي, نا عثامن َ أيب شيبة, نا أبو األحوص بن ََ ْ ِّ وقال املخلص−َ َ ْ سليم بن َّثنا سالم: ُ َ عن  −ُ

ّ أيب النجود, عن زربن عاصم ِ ُ ْ حبيش, بن َّ َ  : قالُ
ٌّجاء ابن جرموز قاتل الزبري يستأذن عىل عيل, فقال عيل ٍّ ُ ُّ ُ ْ ُ ُليدخل النَّار; سمعت : ُ َ ِ ُ

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري:  يقولرسول اهللا  َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
 بن  احلسن, أنا أمحدبن َّ عبد الرمحنبن  عبد العزيز, أنا احلسنيبن َّ حممدبن ُأخربناه أبو جعفر أمحد

َّاملكي, نا حممد )٤( فراسبن مإبراهي ّ َّ إبراهيم الديبيل, نا حممدبن ِّ ّ ُ ْ ُ زنبور, نا أبو بكربن َّ ْ َّ عياش, عن بن ُ
 : ّعاصم, عن زر, قال

ٍّأتى ابن جرموز بعد القتال يستأذن عىل عيل  ْ ُ ْائذن له, :  قال−َّ كرم اهللا وجهه −ُ
ُوبرش قاتل ابن صفية بالنَّار; سمعت رسول اهللا َّ َ ْ ِّ ٌّلكل نبي حواري, :  يقول َ ٍّ ِّ

ُّوحواري الزبري َّ َ. 
ّوأخربناه أبو عبد الفراوي, وأبو حممد السيدي ِّ ّ َُّ َّ ّاجلنزروذي, أنا أبو سعيد  )٦(أنا أبو سعد: , قال)٥(ُ َ ْ َ

ّ عبد الوهاب الرازي, أنا يوسفبن َّ حممدبن عبد اهللا َّ ّ عاصم الرازي, نا إبراهيمبن َّ  َّ احلجاج, نابن َّ
                                                 

ُأجلسه: ُزيادة بعد) د م(يف  )١( ْ. 
ِّ مكرر يف األصول كل»ُاملهتدي... وأخربنا أبو بكر «: قوله )٢( َّ  .هاَُ
ّالبرسي... وأبو نرص «: قوله )٣(  ).د م( سقط من »ُْ
ُكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٤( أنا : ويف األصول. ٣١/٢٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّ

 .حتريف. ّبن عيل ...َّبن عبد الرمحن  احلسن
: انظر كذلكو. ٢/١٢١٦ُّبن عمر كام يف معجم الشيوخ  بن سهل وهو هبة اهللا. َّكذا الصواب )٥(

ّالتسرتي: ويف األصول. ٣٣/١٣تاريخ ابن عساكر  َ ْ  .حتريف. ُّ
 .حتريف. أبو سعيد: يف األصول )٦(
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ّ سلمة, عن عاصم, عن زربن َّمحاد َ َِ ْ حبيشبن َ َ ُ)١( , 
ُّقاتل الزبري بالباب, قال: َّأن عليا قيل له ُليدخل قاتل ابن صفية النَّار; سمعت : ُ َ َّ ُ ْ

ُّإن لكل نبي حواريا, وإن حواري الزبري:  يقولرسول اهللا  َّ َ ََّ ٍَّّ َّ العوامبن ِّ َ. 
ُقرئ :  قال, أيب نرصبن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن  محزة, نا عبد العزيزبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم

 يوسف األزرق, نا أبو سنان, بن  هالل, أنا أيب, أنا إسحاقبن  العالءبن  سليامن, نا هاللبن عىل خيثمة
َّنا الضحاك َّ مزاحم, عن النزالبن َّ َّ ّ سربة اهلاليلبن ُ َ ْ  : , قال)٢(َ

ُّ أمري املؤمنني, حدثنا عن الزبري يا−ٍّ يعني لعيل −قلنا  ِّ َّ العوام, قالبن َ ٌذاك أمر; : َ
ُّإن لكل نبي حواريا, وإن حواري الزبري:  يقولُسمعت رسول اهللا  َّ َ ََّ ٍَّّ ِّ. 
َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, بن ُ ْ َ ّأنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو عمروُ َ ْ ْ محدانبن َ َ. 
ُ سعدبن أخربنا أبو سهل ْ ْ املقرئ, بن  منصور, نا أبو بكربن َويه, أنا إبراهيمَ ُ 

ِّنا أبو يعىل, نا زهري, حدثنا جرير, عن مغرية, عن أم موسى, قالت: قاال ُ َّ)٣( : 
ٍّاستأذن قاتل الزبري عىل عيل, فقال ُّ ُليدخل النَّار; سمعت رسول اهللا : ُ ِيقول  :

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ. 
ّ احلسني املزريفبن َّنا أبو بكر حممدأخرب َ ْ  عبد الواحد املعروف بابن األشقر, بن ّ عيلبن , وأمحد)٤(َ

ّ عبد العزيز الرازي احلنيفيبن  أيب ثابت مسعودبن ُوأبو البقاء عبيد اهللا َ َّْ  بن أنا أبو احلسني: , قالوا)٥(ِّ
ّاملهتدي لفظا, أنا أبو احلسن عيل ً ْ ّيب, نا قاسم املطرز, نا عيلَّ حممد احلربن  عمربن ُ ِّ َ ُ ْ مسلم, نا طلقبن ّ َ ِ ْ  بن ُ

َّغنام, نا رشيك, عن عياش ْ ِ َ َّ  : قال رسول اهللا : ّ يزيد, عن عيل, قالبن ُ, عن مسلم)٦( عمروبن َ
ُّإن لكل نبي حواريا, وحواري الزبري َّ َ َ ٍّ ِّ َّ. 

                                                 
 .٢/٤٥٩, واإلصابة ٣/٣٧٦ُاملستدرك للحاكم  )١(
أخربنا : ويف األصول. ٣٩/٩٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

ّبن سمرة اهلذيل )د, د م(ّعن النوال ...  األزرق بن بن يوسف أيب, أنا إسحاق َ  .حتريف. ُ
 .٩/٣٢٨هتذيب الكامل  )٣(
َّكذا الصواب, وقد مر )٤(  .حتريف. ّالعمري): م(ويف . ّاملعمري): م(ويف األصول ما خال . َّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٥( َّ  .ّاحلنفي: ويف األصول. ١/٤٩٦َّ
ويف األصول ما . ٧/٦َّ, واجلرح والتعديل ٧/٤٨َّالتاريخ الكبري :  وانظر ترمجته يف.َّكذا الصواب )٦(

 .تصحيف. بن عمر َّابن عباس): د(ويف . بن عمر َّعباس): د(خال 

]أ/٣٨٤[
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ّ اآلبنويس, أنا أبو بن َّ حممدبن  أمحدبن َّحممد )١( احلسن, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو غالب أمحد ُ َ
ّاحلسن الدارقطني, قال َْ ُ َّقرأت عىل أيب الفضل عباس: َّ َّحدثكم  ّ إسحاق األنصاري,بن  موسىبن ُ

ّ صالح األشجبن محدان َ َ عقبة, عن أيب سلمةبن  حاجب, نا أيب, نا موسىبن  نرصبن , نا حييى)٢(َ ََ َ ْ  بن ُ
  : يقولُسمعت رسول اهللا : ّشعري, قالَّعبد الرمحن, عن أيب موسى األ

ُّإن لكل نبي حواريا, وإن حواري الزبري َّ َ ََّ ٍَّّ ِّ. 
ّقال الدارقطني َْ ُ َ عقبةبن  نرص, عن أبيه, عن موسىبن َّتفرد به حييى: َّ ْ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن ُأخربناه أبو القاسم ْ َ َّ مسعدة, أنا عبد الرمحنبن َّ ْ ََ ّالفاريس, أنا َّ حممد بن َ

ّ عديبن أبو أمحد ِ ّ, حدثني عيل)٣(َ ّ عبد اهللا الرازيبن ّ عيلبن َّ حممدبن َّ ّ عيل بن  صالحبن َّ, نا حممد)٤(َّ
َّ حاجب القريش, حدثني أيب, عن موسىبن  نرصبن ّاألشج, نا حييى ّ َ َ عقبة, عن أيب سلمة, عن أيب بن ُ ََ َ ْ ُ

ّموسى, عن النبي  َّقال :  
ٍّلكل نبي  ُّحواري, وحواري الزبريِّ َّ َ ٌّ َ. 

ّقال ابن عدي  حاجب, عن أبيه, عن بن  نرصبن ُال أعلم يرويه غري حييى: ُ
 .موسى

ّ حممد الفراء, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا أيب عيل بن َّحممد )٥(أخربنا أبو احلسني َّ ََّ
َّ املسلمة, أنا حممدبن أنا أبو جعفر: الفقيه, قالوا َ ِْ َّ بكار, بن ُّ سليامن, نا الزبريبن َّ عبد الرمحن, أنا أمحدبن ُ

ْ أكثم, عن وهببن َّوحدثني حييى: قال َ أيب حبيب, بن ُّ أيوب, عن يزيدبن  جرير, عن أبيه, عن حييىبن َ
ْعن أيب اخلري َمرثد )٦(َ ْ  :)٧( قالَّ عبد اهللا أن رسول اهللا بن َ

َحواري الزبري من الرجال, وحو َّ َِّ ُ  .َّاري من النِّساء عائشةُّ
ُّوحدثنا الزبري, قال: قال َّوحدثني حممد: َّ بن  ُ إسامعيل, عن مصعببن  احلسن, عن حاتمبن َّ

                                                 
َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .حتريف. أبو احلسن: ويف األصول. َّ
 .تصحيف. يخاألش: ويف األصول. ١٢/١٥٦تاريخ بغداد : وانظر. َّكذا الصواب )٢(
ّبن عدي َّحممد أبو أمحد: ويف األصول. ٧/٢٤٧الكامل : وانظر كتابه. َّكذا الصواب )٣( ِ  .حتريف. َ
ّعن عبد اهللا الرازي: ويف األصول. الكامل )٤( َّ. 
 .حتريف. أبو احلسن: يف األصول )٥(
 .تصحيف. ّرأبو احل: ويف األصول. ٤٥٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٦(
َّ, وكنز العامل ١/٤٩ُّسري أعالم النبالء  )٧(  .َّ; وفيه النقل عن ابن عساكر١١/٦٨٢ُ

ُّالزبري وعائشة [
َّحواريا رسول اهللا  َ

[ 
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 : قال رسول اهللا : َ أيب حبيب, قالبن ثابت, عن عطاء أو أيب زياد, عن يزيد
ُللرجال حواري, وللنِّساء حوارية, فحواري الرجال الزبري, وحو ُّ ِّ ُِّّ َّ َ ُاريةٌٌّ النِّساء  )١(َّ

 .عائشة
َّونا الزبري, حدثني إبراهيم: قال ّحممد الدراوردي, عن  )٢(]بن[ عبد العزيز بن َّ محزة, عن حممدبن ُّ َْ ََّّ

َابن هليعة, قال َ ْ ِ َ)٣(: 
ً اخلطاب رجال يقولبن سمع عمر ِّأنا ابن احلواري, فقال له: َّ ُولدك الزبري من : َ ُّ ُ

ُفال سمعتك تقول: ال, قال:  فقال?فمن قبل النِّساء: , قالال:  فقال?ِّقبل الرجال َ ُ :
ُأنا ابن احلواري; سمعت رسول اهللا  ُّّالزبري احلواري : يقول َ ُ ُّ. 

ُقال الزبري َّوأحسب أين قد سمعته من حممد:  أيب بكربن ُّ ِّ  بن  عبد العزيزبن ُ
ّحممد الدراوردي َْ ََّّ. 

ّ املقرئ, أنا أبو يعىل املوصيل, أنا بن  منصور, أنا أبو بكربن براهيمَّأخربنا أبو عبد اهللا اخلالل, أنا إ ْ َ ُ
ْ نا شعيب− عاصم بن َّ يعني عبد اجلبار−أبو طالب  َ ّ إسحاق الدمشقي, عن سعيدبن ُ , )٤(َ أيب عروبةبن ِّ

  ُّعن أيوب, عن نافع, عن ابن عمر,
ِّأنا ابن حواري رسول اهللا : ًسمع رجال يقول )٥(]َّأنه[ ُ,ْإن :  فقال ابن عمر

َّكنت من آل الزبري, وإال فال ُّ َ. 
َّ بكار, عن حممدبن ُّرواه الزبري ّ إسحاق املسيبيبن َّ ََّ  هارون, بن , عن يزيد)٦(ُ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن كنز العامل  )١( َّ ّ, وفيض القدير للمناوي ١١/٦٨٢َّ َّ; وفيهام النقل ٥/٣٧٠ُ

 .ّحواري: ويف األصول. عن ابن عساكر
ّزيادة يقتضيها النص )٢( َّ. 
 .١٣/٢٠٥َّلعامل كنز ا )٣(
 .حتريف. بن أيب عروة سعيد): د م(ويف . ١٧٩/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, س, م( )٤(
ّزيادة يقتضيها النص )٥( َّ, واملضنف البن أيب شيبة ٣/١٠٦َّالطبقات الكرب : ُوانظر اخلرب بعد يف. َّ ُ

 .١٣/٤٧٣َّ, وكنز العامل ٩/١٥١َّ, وجممع الزوائد ٧/٥١١
بن إسحاق قال  َّأبو حممد): د(ويف . ٤٠٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م, د م( )٦(

ّاملسيبي ََّ  .اضطراب واضح. ُ

ُّرد عمر عىل رجل [
أنا ابن : يقول

 ]ّاحلواري
 
 
 
 
 
 

ُّرد ابن عمر عىل [
رجل يقول أنا ابن 
ّحواري رسول اهللا 

[ 
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 .َ أيب عروبةبن عن سعيد
َّالفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوا )١(]بن[أخربنا أبو احلسني  َّ أخربنا أبو جعفر : َ

ِّ أمحد, أنا أبو طاهر املخلص, نا أمحدبن دَّحمم َ َّ بكار, وحدثني حممدبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ُ َّ  احلسن, بن َّ
ُ أبان, عن ابن الفضل, عن أيب ركانة, قالبن عن عبد العزيز َ : 

ِّأنا ابن حواري رسول اهللا :  يقولًسمع رجال َُإن كنت ابن : , فقال ابن عمر َ ْ
َّالزبري, وإال   .َفقد كذبتُّ

َ حيويه, أنا أمحدبن ّ عيل, أنا أبو عمربن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ  بن َ
 )٣( حييى, عن هشامبن َّ عاصم, نا مهامبن , أنا عمرو)٢( سعدبن َّ الفهم, أنا حممدبن معروف, أنا احلسني

 ُابن عروة, 
َّأن غالما مر بابن  ً ّابن حواري رسول اهللا :  فقال?من هو: ُعمر, فسئلَّ ُ فقال ,

َّإن كنت من ولد الزبري, وإال فال: ُابن عمر ُّ َ َفسئل: قال. ْ ُهل كان أحد يقال له : ُ ٌ
ُّحواري رسول اهللا  َغري َ الزبري ُّ ُال أعلمه:  فقال?ُ ُ. 
ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ  أمحد, بن د اهللا جعفر, نا عببن ُ

َ عيينة يقولبن ُسمعت سفيان: , قال)٤(َّحدثني أيب ْ َ ُ : 
ُاحلواري النَّارص ُّ َ. 
ّ أيب يعىل, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل احلنبيل, قالوابن أخربنا أبو احلسني أنا أبو جعفر : ّ

ّاملعدل, أنا أبو طاهر الذهبي َّ َّ َ َّ بكار, حدثني عبد اهللابن ُّا الزبريَّ سليامن, حدثنبن , أنا أمحد)٥(ُ  عثامن, بن َّ
ّ املنذر الزبرييبن عن إبراهيم ُّ  : ُّ الزبري, قالبن ُ عروةبن  عبد اهللابن ُ, عن مسلم)٦(ُ

                                                 
 .حتريف وسقط. َّأبو احلسن الفراء: يف األصول )١(
)٢(  ٣/١٠٦َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. َّمهام: ويف األصول. َّالطبقات )٣(
ّفتح القدير للشوكاين : وانظر كذلك. ١/٨٩ُمسند اإلمام أمحد  )٤( َّ١/٣٤٥. 
ّالدهني): د م(ويف . ١/٥٣٥ُّاللباب : وانظر). س, د( )٥(  .حتريف. ّاملذهبي): م(ويف . ّ
َخلط وسقط, والصواب ما أثبت; . ُّبن الزبري ُبن املنذر بن إبراهيم بن عثامن عبد اهللا: يف األصول )٦( ُ َّ

َّابن الزبري, وإنام ابن عبد اهللاُبن املنذر ال يقال له  فإبراهيم ) ٣٤/َّتقريب التهذيب... (ُبن املغرية  ُّ
ُّزد عىل ذلك أن الزبري. ُّوإن كان من آل الزبري بن  بن عثامن, وإبراهيم َّبن بكار رو عن عبد اهللا َّ

 ).دار الفكر: ط (٦٢/٦٤ و٣٣/٣٩٢: فانظر. املنذر كام وقفنا عىل ذلك ابن عساكر يف تارخيه

 ]ب/٣٨٤[
 
 
 
 

ًاحلواري لغة [ ُّ َ
 ]ًوشعرا
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٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّاحلواري  .ُالنَّارص: َ
ُّوحدثنا الزبري, قال: قال َوحدثني أبو مسلمة موهوب: َّ ْ ََ  : ّ رشيد الكاليب, قالبن َّ

ُّاحلواري   .ُارصالنَّ: َ
ُّ براء الكاليببن وقد قال األعور: قال  ]َّمن الطويل[ :)١(َ

ٍابن حبـيش حنا ْ َ ُ ِصـحابه ِوراء مـن ُ ِ َ ــوا  )٢(ِ َيغــررك وال ُحنُ ْ ُ ْ ــا لــيس مــن َ  حاني
ُجلتـــه َشـــاء ولـــو ْ َّ ٌقلـــوص َ ُ ٌشـــملة َ َّ ِ ــاري  ِ ــام ُتب َالنَّع ــاح َ ِللرم ــا ِّ  )٣(النَّواجي

ــــه ــــى ُولكنَّ ــــام ألق َزم ِقلوصــــ ِ ُ ـــا  ِهَ ـــا َيمـــوت أو ًكـــريام فيحي ِحواري َ 
 .ًنارصا: أي

َوقال ضابئ الربمجي ينعت الثور ٌّ ْ ُ ٌَّ ُ  ]َّمن الطويل[ :)٤(ُ
َّكـــر كـــام َّفكـــر ُّاحلـــواري َ ــــى اهللا إىل  يبتغـــي َ َزلف ْ ــــشد ْأن ُ َّي ــــتال ُ َفيق ْ ُ 

ُوقال بعض الشعراء يمدح  ]َّمن الطويل[ :)٥(ي عامربن ُّ
ْصـلت ٍعـامر بني ْوسـلمت ْمُعلـيك َّ َ ِأصــــيل ِّبكــــل تــــدعو ٌمالئكــــة  ََّ ْ ِ َ 

ْأرواحكــم عــىل َّوصــىل ٍّحـــواري ُّوكـــل  ٍمــؤمن ُّكــل ُ  ِرســـول ُّوكـــل َ
َّوحدثنا الزبري, حدثني حممد: قال َّ  : َّ سالم, قالبن َُّّ

ِسألت يونس عن الزبري حواريه, فقال ِّ َ َُّ ِخلصانه: ُ ِ ْ ُ. 
ُوسألت عمي مصعب: قال ِّ ِّعن احلواري, فقالبن عبد اهللا  ُ ِّ اخلالص من كل :َ ُ

ُّيشء, ومن ذلك اشتق احلواري َ َّ ُ ْ ُ. 
ُّوحدثني عيل: ُّوثنا الزبري, قال: قال َّسائب, عن أبيه أنه كان يقول البن َّ حممدبن ُ املغرية, عن هشامبن َّ َّ: 

                                                 
ًمل تقفنا املصادر التي بني أيدينا عىل هذه األبيات ما خال الثالث; فإنه ورد منسوبا ألحد )١( َّ بني كالب  َّ

ّتفسري الطويس : يف ُّ٢/٤٧٤. 
ُّوهي رواية ختل بوزن البيت. أصحابه: يف األصول )٢(  .مال, وانعطف: وحنا. ُ
َّالناقة الشملة )٣( ِ ِّ َّوالرماح النواجي. َّالرسيعة: َّ ِّلتي أطلقت رسيعة باجتاه األعداءا: ِّ ً ْ ُ. 
 .١٨٣/َّاألصمعيات )٤(
 .مل نعثر عىل البيتني يف املصادر التي وقعت إلينا )٥(



 الزبري بن العوام

 

٤٦٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّاحلواري َ اخلطفىبن ُاخلليل, وقد قال جرير: َ َ  ]من الكامل[ :)١(َ
ِّتـــــذك ِّإين َالـــــزبري ُرينُ ـــدعو  ٌمحامـــــة ُّ ـــأعىل ت ـــني ب ـــديال ِاأليكت  ه

ــى ــد أفت ــى النَّ ــان وفت ِالطع ــتم ِّ ُقتل ُ َْ ِالريـــاح وفتـــى  َ  َبلـــيال ُّهتـــب إذا ِّ
ْمقــــتلهم َأفبعــــد َِ ِ َ ٍحممــــد َخليــــل ْ ُالقيــون َترجــو  َّ ِالرســول مــع ُُ  ســبيال َّ

َّأخربنا أبو املظفر  َ ّ القشريي]بن[ُ ْ َ ْاملستميل, قاال, وأبو القاسم )٢(ُ َْ ّأنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو : ُ َ ْ َ
َّ برش التميمي, أنا أبو لبيد حممدبن َّسعيد حممد َّ ْ إدريس السامي, نا سويدبن َّ َ ُ ّ ِبن مسهر,  ّ سعيد, نا عيلبن َّ ْ ُ

 : ُّ, عن الزبري, قال)٣(ُّ الزبريبن ُ عروة, عن عبد اهللابن أخربين عبد اهللا: عن هشام, قال
ِّارم, فداك أيب وأمي: , فقالهللا لقد مجع يل رسول اهللا وا َ ِ. 

 احلسن, أنا عبد بن َّأنا عبد الدائم:  جعفر, قاالبن ّ األكفاين, وأبو املعايل ثعلببن َّأخربنا أبو حممد
ّ الزفتيبن َّ احلسن, أنا أبو العباسبن َّالوهاب ْ ّ أيب احلواريبن , نا أمحد)٤(ِّ َ. 

ّ السبط, أنا أبو حممد اجلوهرينب ّوأخربنا أبو عيل َّْ ِّ. 
ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أبو القاسم )٥(وأخربنا ْ ِ املذهب, قاالبن َُ ْ  بن  جعفر, نا عبد اهللابن أنا أمحد: ُ

ُّ الزبري, عن الزبري, قالبن نا أبو معاوية, نا هشام, عن أبيه, عن عبد اهللا: )٦(َّأمحد, حدثني أيب, قال ُّ : 
ُ أبويه يوم أحداهللا َمجع يل رسول  ُ َ. 

َّأبو املظفر )٧(أخربنا َ َّ القشريي, أنا أبو سعد حممدبن ُ ّْ َ ْ محدان, بن  عمرو]أبو[َّ عبد الرمحن, أنا بن ُ َ 
ْ املقرئ, ]بن[ منصور, أنا أبو بكر بن  إبراهيم, أنا إبراهيمبن َّ وأخربنا أبو سهل حممد]ح[ ُ 

َأنا أبو يعىل, نا حوثرة: قاال َ ْ َ سلمة, عن هشامبن َّ أرشس أبو عامر, نا محادنب )٨(َ ُ عروة, عن بن ََ

                                                 
ُّبني جماشع, ويرثي الزبري هيجو )١(  .٢/٦٩٠الكامل : ومل ترد األبيات يف ديوانه, وانظرها يف. ُ
َّكذا الصواب, وقد مر )٢( ّالصويف: ويف األصول. َّ  .حتريف. ُّ
 .حتريف. ُّأيب الزبري: يف األصول )٣(
ّالرقي: يف األصول )٤(  .تصحيف. َِّّ
 .وأنا): د(ويف ). س, م, د م( )٥(
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري : وانظر كذلك. ١/١٦٤ُمسند اإلمام أمحد  )٦( ُّ َ٢/٥٦. 
 .َّخربنا: قال): د, د م(ويف ). س, م( )٧(
): م(ويف األصول ما خال . ٥٧٢ − ٢/٥٧١اإلكامل البن ماكوال : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٨(

 .تصحيف. جويرية): م(ويف . جويرة

 ]ُّرثاء جرير للزبري[
 
 
 
 
 

 
ّ النبي مجع[ َّ أبويه 

 ]ُّللزبري
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٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 , )١(ُعروة
ُّأن الزبري قال له  ُيا أبه, لقد رأيتك حتمل عىل فرسك األشقر يوم : ]ابنه[َّ ْ َ َ

ْ وقال ابن املقرئ− ?رأيتني: اخلندق, قال وقال ابن . نعم:  قال− ?َّيبن ورأيتني يا: ُ
ُ يومئذ ليجمع ألبيك أبويه, يقولرسول اهللا  )٢(َّإن: ُاملقرئ َ َ ِّارم, فداك أيب وأمي: ٍ ِ. 

ُ سامه ابن محدان−ثنا أبو يعىل, نا أبو خيثمة, نا أبو معاوية : وقال  بن  ثنا هشام− خازم بن َّحممد: َّ
ُّ الزبري, عن الزبري, قالبن عروة, عن أبيه, عن عبد اهللا ُّ : 

 .  أبويه يوم كذاُمجع يل رسول اهللا 
َّيوم اخلندق كام تقدم: واملحفوظ: قال َ. 

ّ السبط, أنا أبو حممد اجلوهريبن ّأخربنا أبو عيل َّْ ِّ. 
ْ احلصني, أنا بن وأخربنا أبو القاسم ِ املذهب, بن ّأبو عيلَُ ْ ُ 

, نا أبو أسامة, أنا هشام, عن أبيه, عن )٣(َّ أمحد, حدثني أيببن  جعفر, نا عبد اهللابن أنا أمحد: قاال
 : ُّ الزبري, قالبن )٤(عبد اهللا

ُ كان يوم اخلندق, كنت أنا وعمرَّلـام ُ أيب سلمة يف األطم الذي فيه نساء بن ُ َ َُ ُ َ
ُأطم  اهللا لرسو ُّحسان, فكان يرفعني وأرفعه, فإذا رفعني, عرفت أيب حني يمر )٥(ُ َُّ ُ ُ 
ِّبني قريظة, وكان يقاتل يوم اخلندق مع النَّبي  إىل َ َُ ُ ْ ُ)ْي قريظة, بن يأيتمن : , فقال)٦ َ ُ

َفيقاتلهم ًيا أبت إن كنت ألعرفك حني متر ذاهبا إىل: ُ فقلت حني رجع?ُ ُّ َ ُ ُْ َي قريظة, بن ِ ُْ َ
ْي, أما واهللا إن كان رسول اهللا بن يا: فقال َ ََّليجمع يل أبويه مجيعا, يفديني ً هبام;  )٧(ُ
 .ِّفداك أيب وأمي: يقول

                                                 
 .١/٥٠ُّسري أعالم النبالء  )١(
َكذا الصواب, ويقويه وجود الالم املزحلقة يف ليجمع )٢( َ ُ ِّ ُ  .حتريف. كان: ويف األصول. َّ
 .١/٥٠ُّالنبالء سري أعالم : وانظر كذلك. ١/١٦٤ُمسند اإلمام أمحد  )٣(
 .بعبد اهللا) د(َّأخلت  )٤(
ُاألطم )٥( ُكل حصن مبني بحجارة, واجلمع آطام وأطوم: ُ ُ ٌ ٌُّ ُّ. 
ّ يوم اخلندق مع النبيُوكان يقاتل ): س, م(ويف ). د, د م( )٦(  .اضطراب ظاهر. َّ
 .ويف األصول كلمة غري مقروءة. ُاملسند )٧(

ُّقتال الزبري مع [
ّالنبي َّ  يوم 

 ]اخلندق
 
 
 
 
 
 

 ]أ/٣٨٥[



 الزبري بن العوام

 

٤٧١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

بن  وأنا أبو جعفر: )١(َّ الفراء, قالوا]بن[َّلبنا, وأبو احلسني أخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا ا
ِّاملسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ ُ َُ ّ بكار, حدثني عيلبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ِْ َّ ِّ صالح, عن جدي بن َّ

 : )٢(ُ مصعب, عن أبيه, قالبن عبد اهللا
َّكان ابن الزبري حيدث أنه كان يف فارع ُِّ ُ ُّ َّ, أطم حسان)٣(ُ ُ َبن ثابت مع النِّساء يوم  ُ

ُّبن أيب سلمة, فقال ابن الزبري ُاخلندق, ومعهم عمر ُ َ ً ثابت, ضاربا بن َّومعنا حسان: ََ
ُوتدا يف ناحية األطم, فإذا محل أصحاب رسول اهللا  ُ ً ِ َ عىل املرشكني, محل عىل 
َّالوتد, فرضبه بالسيف, فإذا أقبل املرشكون, انحاز عىل  ِ ًالوتد, حتى كأنه يقاتل قرنا, َ َّ َّْ ِ ُِ ُ َ

َ, كأنه يري أنه جياهد حني جبن عن القتال)٤(َّيتشبه هبم ُ َ ُُ َّ ُوإين ألظلم ابن أيب : قال. )٥(َُّ ِّ
ُسلمة يومئذ, وهو أكرب منِّي بسنتني, فأقول له َ ٍَ ِّحتملني عىل عنُقك حتى أنظر, فإين : َ َُّ

َّأمحلك إذا نزلت, فإذا محلني, ثم سأ ُلني أن يركب, قلتُ ِّوإين : َّهذه املرة, قال: َ
ًألنظر إىل أيب معلام ُ َُ ُبصفرة, فأخربهتا أيب بعد, فقال ْ ُ َ ْ ٍوأين أنت حينئذ: ُ عىل : ُ قلت?َ

ُعنُق ابن أيب سلمة حيملني, قال ََ َ َّأما والذي نفيس بيده, إن رسول اهللا : ُ َ َ حينئذ ٍ
 . ُليجمع يل أبويه

ُّفقال ابن الزبري َّفجاء هيودي يرتقي إىل احلصن, فقالت صفية حلسان: )٦(ُ َُ َّ عندك يا : ٌّ
ُحسان, فقال ًلو كنت مقاتال: َّ ُ ُ, فقالت صفية لهُ, كنت مع رسول اهللا ُ أعطني : َّ

َّالسيف, فأعطاها, فلام ارتقى اليهودي, رضبته حتى قتلته, ثم أخذت رأسه, فأعطته  َّ ََّّ ُّ
َّطوح به; فإن: َّحسان, وقالت ْ ً الرجل أشد رمية من املرأةِّ ُّ َتريد أن ترعب أصحابه. َّ ُ ُ ُ. 

                                                 
 .حتريف وسقط. َّحلسني الفراء, قالوأبو ا: ويف األصول. َّكذا الصواب )١(
 .١٧ − ٩/١٦خمترص ابن منظور  )٢(
ٌاسم أطم, وهو حصن باملدينة: ٌفارع )٣( ْ ِ ُ ُ  ).٤/٢٢٨معجم البلدان . (ُ
 .حتريف. َّيتشبههم: ويف األصول. املخترص )٤(
):  مم, د(ويف . جياهد حني عىل العيال): د(ويف . جاهد حني عىل القتال): س(ويف . املخترص )٥(

ُوكله سقط وتصحيف. جياهد حني عىل القتال ُّ. 
َّالسرية النبوية البن هشام  )٦( َّ  .»ُّبترصف« ٣/٢٢٨ِّ

َّومن شجاعة صفية [
ُّأم الزبري ِّ[ 



٤٧٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َوثنا الزبري, حدثني عتيق: قال ْ خبيببن ُّ يعقوب, عن الزبريبن َُّّ َ بن  َّ حممدبن ُ, وعن عبيد اهللا)١(ُ
 ُّ الزبري, بن ُ عروة, عن أبيه, عن عبد اهللابن حييى, عن هشام

َّأن النَّبي  َُّجل يذهب; يأتينا بخرب القوممن ر: َ قال يوم اخلندق ُّ فركب الزبري, ?ٌ َ
ُّفجاء بخربهم من بني النَّاس كلهم, فعل ذلك مرتني أو ثالثا, فلام ركب الزبري يف آخر  َّ ًَّ ِّ

َّلكل نبي حواري وحواري الزبري وابن عمتي: َّمرة, قال رسول اهللا  ٍُّ َّ َ ٌّ َُ ُّ ِّ. 
ُّ يومئذ للزبري أبويُّومجع النَّبي : قال ُأيب وأمي, ورسول اهللا  )٢(فداك: ه, فقالٍ ِّ
آمن وأفضل . 

ّ إبراهيم احلسيني, أنا رشأبن ّأخربنا أبو القاسم عيل َ َّ نظيف املعدل, أنا أبو حممدبن ُْ َّ ََ  بن احلسن )٣(ُ
ّ مروان, نا إبراهيم احلريب, نا العباس الريايش, نا األصمعي, نا ابن أيب ابن إسامعيل, أنا أمحد ِّ ْ َّ َّ  :)٤(ِّلزناد, قالّ

َ العوام يوم اخلندق عثامنبن ُّرضب الزبري َّ َّ املغرية بالسيف عىل بن  عبد اهللابن َ ُ
ُمغفره, فقطعه إىل القربوس َ َ َِ ِِ َما أجود سيفك: , فقالوا)٥(ْ َّيريد أن . ُّفغضب الزبري! َ ُ

 .العمل ليده ال لسيفه
َ حيويه, أنا عبد بن  عمر]أبو[ّعيل, أنا  بن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ َ

َّ شجاع البلخي, حدثنا حممدبن َّ, أنا حممد)٦(َّ أيب حيةبن َّالوهاب َّّ ْ ّ, حدثني الثوري, )٧(ّ عمر الواقديبن َ َّ َّ
َعن عبد الكريم اجلزري, عن عكرمة, قال َِ ْ ِ ّ َ : 

َبني قريظة, قال رجل من هيود ُ كان يومَّلـام ٌْ َ ُّ فقام إليه الزبري, ?ُمن يبارز: ُ
ُفبارزه, فقالت صفية , )٨(ُّأهيام عال عىل صاحبه, قتله: واحدي, فقال رسول اهللا : َّ

                                                 
 .َبن حبيب ُّالزبري: ويف األصول. ٢/٣٠٢اإلكامل البن ماكوال : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
 .بفداك) د(َّأخلت  )٢(
 .حتريف. أبو موسى): د(ويف ). فهرس األسانيد (٣٣/٧٤٧تاريخ ابن عساكر : وانظر). س, م, د م( )٣(
 .١/٥١ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٧خمترص ابن منظور  )٤(
َاملغفر )٥( ْ ِّزرد من الدرع, يلبس حتت القلنسوة, أو حلق يتقنع هبا املتسلح: ِ َ َ َْ ُ ْ ََ ُِّ ُ َ َ ُ َ ُ ٌَّ ٌْ َ ُوالقربوس. َ َ ْحنو الرسج: َ َّ ْ ِ. 
. َّحنة: ويف األصول. ٣٣/٢٦تاريخ ابن عساكر : فانظر.  سند مماثلَّكذا الصواب باحلمل عىل )٦(

 .تصحيف
 .٢/٥٠٤املغازي  )٧(
 .فقتله: يف األصول )٨(

ِّعود عىل حواري [ َ ٌ
 ]رسول اهللا 

 
 
 
 
 
 

بن عبد  قتله لعثامن[
 ]ُ بن املغريةاهللا

 
 
 
 
 

قتله لرجل من [
 ]َهيود



 الزبري بن العوام

 

٤٧٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّفعاله الزبري, فقتله, فقال رسول اهللا  ُ :ُسلبه َ َ َ. 
ْومل يسمع هبذا احلديث يف قتاهلم: )١(ُقال ابن واقد : هذا يف خيرب; قالوا: , وقال)٢(ُ
ٌوبرز أسري, وكان ر ْ َ ً أيداًجالُ ِّ ُ, وكان إىل القرص, فجعل يصيح)٣(َ َ ُمن يبارز: ِ  فربز له ?ُ

َّ سلمة, فاختلفا رضبات, ثم قتله حممدبن َّحممد َّ َ ٍَ َ سلمةبن َ ُثم برز يارس, وكان من . ََ َّ
ُّأشدائهم, وكانت معه حربة, حيوش هبا املسلمني حوشا, فربز له عيل, فقال الزبري ٌّ ً ْ َ ُ ٌ َّ :

َّأقسمت عليك إال ُ خليت بيني وبينه, ففعل عيل, وأقبل يارس بحربته, يسوق ُ ُ ٌّ َ ْ  )٤(هباَّ
ُالنَّاس, فربز له الزبري, فقالت صفية َّ ُيا رسول اهللا, واحدي, ابني يقتل يا رسول اهللا: ُّ ََ ْ ُ .

ٌّفداك عم : ُّفاقتتال, فقتله الزبري, فقال له رسول اهللا : بل ابنُك يقتله, قال: فقال
َّلكل نبي حواري, وحواري الزبري وابن عمتي: ُّ النَّبي ٌوخال, وقال ٍُّّ َّ َ ٌّ َ ِّ. 

ُفلام قتل مرحب ويارس, قال رسول اهللا  ٌ َ ْ َ َُّ : ,ٌأبرشوا, قد ترحبت خيرب َّ
ْوتيرست َ َّ. 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن )٥(أخربنا أبو احلسني َّ  بن أنا أبو جعفر: َ
ِاملسل ْ ِّمة, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحدُ َ ُ ُّ سليامن الطويس, نا الزبريبن َ ّ َّوحدثني حممد: َّ بكار, قالبن ُّ بن  َّ

َّالضحاك ّ عثامن احلزامي, عن أبيه, قالبن َّ ِ : 
ُخرج يارس اليهودي بخيرب, فدعا إىل املبارزة, وهو يقول ُّ  ]َّمن مشطور الرجز[ :ُ

ـــد ـــت ق ـــرب ْعلم ـــارس ِّأين ُخي  ُي
ــاكي ــسالح ش ِال ــل ِّ ــامر ٌبط ُيغ ِ ُ)٦( 

َّ العوام, فقالت صفيةبن ُّفخرج إليه الزبري بل : فقال. ُيا رسول اهللا, يقتل ابني: َّ
                                                 

 .٥/١٢٦, وسبل اهلد ٩/١٧خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٢/٦٥٧املغازي  )١(
 .َيوم اخلندق )٢(
ْوأسري. ّالقوي: ِّاأليد )٣( َ  ).س, م(سقط من : ُ
 .َّوأقبل يارس, وكانت معه حربة يسوق هبا الناس): د م(ويف . ببها) د(َّأخلت  )٤(
 .حتريف. احلسن: يف األصول )٥(
)٦(  ٥/١٢٥سبل اهلد. 

قتله ليارس [
 ]ّاليهودي

 ]ب/٣٨٥[



٤٧٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُابنك يقتله, فرضبه الزبري بالسيف عىل عاتقه رضبة, هدر منها سحره, فلام دنا الزبري  ُّ َُّّ َ َ ََّ ً
ُّ راجعا, قام إليه النَّبي ّمن النَّبي  ًٌّفداك عم : َّاعتنقه, وقبل بني عينيه, وقال, ف َ

ُّلكل نبي حواري, وحواري الزبري: ٌوخال, وقال َّ َ ٌّ َ ٍّ ِّ . 
 :  عبد اهللا, قالبن َّوحدثني مصعب: ُّوثنا الزبري, قال: قال

َارجتز ذلك اليوم  ُالزبري )١(َ  ]َّمن مشطور الرجز[ :ُّحني بارزه اليهودي ُّ
ــارس ــررك ال )١(ُي َيغ ْ ُ ْ ــار ُمجــع َ ْالكف َّ ُ 
ْفــإهنم ِالــرساب ُمثــل َُّ ْاملــوار َّ َّ َ)٢( 

َّأخربنا أبو املظفر  َ ّ القشريي]بن[ُ ْ َ  ., أنا أبو سعد األديب, أنا أبو عمرو الفقيه)٣(ُ
ّوأخربنا أبو سهل املزكي, أنا أبو القاسم السلمي, أنا أبو بكر َُّ ِّ َ  ُ املقرئ, بن ُ

َّ املثنىبن ّ عيلبن أنا أمحد: قاال ُ احلسن املديني, نا أم عروة, عن أختها بن َّ, نا زهري, نا حممد)٤(ُ ّ ّ َ
ُّت جعفر, عن أبيها, عن جدها الزبري, عن رسول اهللا بن عائشة ِّ , 

َأنه أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد ََّ ُ َ عبادة, فدخل الزبري مكة بلواءينبن َّ َّ ُّ ُ. 
ّ أيب نرص اللفتواينبن َّو بكر حممدوأب[ّ البغدادي, بن َّ حممدبن أخربنا أبو سعد أمحد ُ ْ , وأبو طاهر ]َّ

ّ مكيبن  إبراهيمبن َّحممد َّأخربنا أبو املظفر حممود: َ هاجر, قالوابن ِّ َ  جعفر بن َّ حممدبن  جعفربن ُ
ُّالتميمي, أنا عم أيب أبو عبد اهللا احلسني ّ َّ جعفر املعدل, أنا إبراهيمبن  أمحدبن َّ َ ّ السنديبن ُ ْ , ثنا )٥(ّ عيلبن ِّ

ُ بكار, حدثتني أم عروةبن ُّالزبري ّ َّ ت جعفر, عن أبيها, عن بن ُّ الزبري, عن أختها عائشةبن ت جعفربن َّ
ُّجدها الزبري, عن رسول اهللا  ِّ , 

َأنه أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد ََّ ُ َ عبادة, فدخل الزبري مكة بلواءينبن َّ َّ ُّ ُ. 
                                                 

 .ُّبكلمتي الزبري ويارس) د(َّأخلت  )١(
)٢(  ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٥/١٢٦سبل اهلد ٌَّ َّواملوار من السحاب. َ َّ َّاملرتدد يف الس: َ َِّ َ امء, ال ُ

َّاملواري: ويف األصول. ُيثبت  .َّحتريف أخل بوزن البيت. َ
ّالصويف: يف األصول )٣(  .حتريف. ُّ
 .٦/١٦٩َّ, وجممع الزوائد ١/٥١ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٤٤ُمسند أيب يعىل  )٤(
أخربنا :  األصولويف. ٥٠/٤٤٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٥(

... بن أيب أبو عبد اهللا  أنا عمرو... ابن مهاجر ... ُبن شجاع, وأبو طاهر  َّبن حممد أبو سعد أمحد
ّبن الرسي  إبراهيم ّالسدي : ُ وتقرأ−َّ ّ  .تصحيف وحتريف. ّبن عيل −َّ

 ]ومن رجزه[
 
 
 
 
 
 

َّدخول الزبري مكة [ ُّ
 ]بلواءين



 الزبري بن العوام

 

٤٧٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ السمرقنديبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّ البقال, أخربنا أبو احلسنيبن , أنا أبو الفضلَّ ْ برشان, أنا بن َ ِ
َّ السامك, نا حنبلبن عمرو )١(أبو  بن  الفضل, أنا أبو هالل, نا عمربن )٢( إسحاق, نا عارمبن َّ

 : ُّ الزبري, قالبن ُمصعب
ُّقاتل الزبري مع رسول اهللا  َ وهو ابن اثنتي عرشة سنة, وكان حيمل عىل ,ُ َ َ ْ َ

ِّها هنا بأيب وأمي, ها هنا بأيب وأمي: ُقوم, ويقولال ِّ . 
 عبد اهللا, أنا بن َّ, أنا أبو سعيد حممد)٣( احلسنبن  طاهر, أنا أبو حامد أمحدبن َأخربنا أبو بكر وجيه

َّ احلسن, حدثنا حممدبن َّ حممدبن أبو حامد أمحد ّ حييى الذهيل, نا إبراهيمبن َّ ْ بن  َّ حممدبن  حييىبن ُّ
ّ هانئ الشجريبن ادَّعب َ َّ, حدثني أيب, حدثني حممد)٤(َّ َّ ِ مسلم, عن سعيدبن َّ إسحاق, عن حممدبن َّ ْ بن  ُ

ِّاملسيب, قال َ ُ)٥( : 
ُ اهنزم املرشكون يوم حنني, خرج مالكَّلـام َّبن عوف عند اهلزيمة, حتى وقف  َ

َّقفوا حتى يمر ض: َّعىل فوارس من قومه عىل ثنية, فقال ألصحابه َّ ُ عفاء النَّاس, ِ
ُويلحق آخركم بكم َ . 

ٌفبينام هم كذلك, طلعت عليهم خيل: قال َْ َ ماذا : بن عوف , فقال مالك)٦(َ
ًنر قوما واضعني الرماح بني آذان اخليل, طواال:  قالوا?َترون ِ ِّ ُّ, بوادهمً َ عليها,  )٧(َ
َبنو سليم, اثبتوا, فال بأس عليكم منهم هذه: فقال ْ َ َفلام أت: قال. ُ َ َّوا أسفل الثنية, َّ َّ َ

َسلكوا بطن الوادي ذات اليسار َ . 
ُثم طلعت خيل أخر تتبعها, فقال ألصحابه: قال ٌَ َْ َ  )٨(نر:  قالوا?ما ترون: َّ

                                                 
 .أبو: بـ) د(َّأخلت  )١(
 .تصحيف. عازم): د(ويف . ٣٩٧/طبقات خليفة: وانظر ترمجته يف). س, م, د م( )٢(
 .حتريف. احلسني: ويف األصول. ٣١/١٢٥تاريخ ابن عساكر  )٣(
: ويف األصول. ١/١٠٦, وميزان االعتدال ٢/١٨٦ُّاللباب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(

 .حتريف. ّاملخزومي
َّالسرية النبوية البن هشام  )٥( َّ  .١٨ − ٩/١٧, وخمترص ابن منظور ٤٥٦ − ٤/٤٥٥ِّ
ٌعيل جبل): س, م(ويف ). د م( )٦(  .تصحيف. ٌعليه خيل): د(ويف . ّ
ُّالبواد )٧( ِمجع باد, وهو باطن الفخذ: َ َ ّ. 
 .َجهة اليسار: َوذات اليسار). م( سقط من »نر... ذات اليسار «: قوله )٨(

 قتاله مع رسول اهللا[
 وهو ابن ,

 ]سنة١٢
 
 
 
 

َومن شجاعته يوم [
 ]ُحنني



٤٧٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َأقواما جاعلني الرماح عىل أكفال اخليل ِّ ُهذه األوس واخلزرج, اثبتوا, فال : , قال)١(ً ُ َ َُ ْ
َفلام انتهوا إىل : قال. َبأس عليكم منهم َّأسفل الثنية, سلكوا طريقَّ ْي سليمبن َّ َ ُ . 

ٌثم طلع فارس واحد, فقال ألصحابه ٌ َ َنر فارسا طويل :  قالوا?ماذا ترون: َّ ً
ِهول الفخذ :  قال إبراهيم− )٢(ِّالباد َ َ ْ ُّ واضع الرمح−َ َّ العوامبن ُّهذا الزبري: , قال)٣(َ َ, 

َّوأحلف باهللا ليخالطنَّكم, فاثبتوا, فلام انتهى  ُ َّإىل أسفل الثنية, أبرص القوم, فعمد ُ َّ
َّإليهم, فلم يزل يطاعنُهم حتى أزاهلم عنها ِ ُ ْ. 

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ  أمحد, بن  جعفر, نا عبد اهللابن ُ
ُ, نا يعمر )٤(َّحدثني أيب ْ ْ وهو ابن برش −َ َأبنا ابن هليعة, ُ مبارك, بن َّ حدثنا عبد اهللا−ِ ْ ِ  يزيد, بن عن خالدَ

َّسمعت عبد اهللا موىل أسامء حيدث أنه سمع أسامء: قال ِّ ُ  : ت أيب بكر تقولبن ُ
ُ أعطامها إياه, يقاتل فيهامُّ, كان النَّبي )٥(ُّعندي للزبري ساعدان من ديباج ُ ُ َّ. 

َّ املسلم الفقيه, قاالبن ّ أمحد, وعيلبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ  عبد بن أنا أبو احلسن أمحد: )٦(ُ
ّالواحد, أنا جدي أبو بكر, أنا أبو بكر اخلرائطي, نا عيل ّ ِّ حرب, نا ابن وهب, عن ابن أيب الزناد, عن بن ِّ ْ َ

 :)٧(ُ عروة, عن أبيه, قالبن هشام
َ العوام يلمقبن ُّ الزبريأعطى رسول اهللا  َ ْ َ َّ ُحرير, حمشوا بالقز, يقاتل فيه )٨(َ ُ ِّ َ. 

ْ املجيل, أنا أبو احلسنيبن ُّخربنا أبو السعودأ َّ املهتدي, أنا أبو بكر حممدبن ُ َ ْ بن  َّ حممدبن ّ عيلبن ُ
ّالنرض الديباجي, نا أبو احلسن عيل ّ ِّ ْ َّ مبرش الواسطي, نا حممدبن  عبد اهللابن َّ ّ ُِّ َّ حرب النشائي, حدثنا أبو بن َ ّ َّ

ّزكريا الغساين )٩(]أيب[ بن مروان حييى َّ ....... ُّ الزبري, بن  عبد اهللابن َّ عبادبن , عن هشام, عن حييىَّ
                                                 

 .أعجازها: أي )١(
َّ, والسرية النبوية)س, م, د م( )٢( َّ َّهو محالة السيفو. ِّالنجاد: , واملخترص)د(ويف . ِّ َ َ. 
ِيقول الفخذ: يف األصول )٣( َّوما أثبتناه بالنقل عن املخترص. َ ُّواضع الرمح; أراد: ُوقوله بعد. ُ عىل : َ

 .ِّعاتقه كام يف السرية
 .٩/١٨خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٦/٣٥٢ُمسند اإلمام أمحد  )٤(
 .حتريف. رماح: ويف األصول. ُاملسند, واملخترص )٥(
 .حتريف. قال: قاال: يف األصول )٦(
 .١٣/٢٠٩َّ, وكنز العامل ١/٥٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٨خمترص ابن منظور  )٧(
َاليلمق )٨( ْ َّالقباء املحشو, فاريس معرب: َ ُ ّ ّ َ. 
ُزيادة يقتضيها النص, وقد مر هذا السند قبل )٩( َّ َّ ّ َّ. 

 ]أ/٣٨٦[
 ساعدين أعطاه [

 ]باجمن دي
 
 

 يلمق, أعطاه [
 ]ُيقاتل فيه



 الزبري بن العوام

 

٤٧٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 :)١(قال
ُأسهم الزبري سهمني لفرسه, وسهام لنفسه, وألمه سهم يف ذي القربى, فكان  ٌ ِّ ً َُ ُّ

 .يأخذ أربعة أسهم
 : ُّقال الزبري: ُأبو مروان, عن هشام, عن عروة, قال )٢( وثنا:قال

ُما ختلفت عن غزوة غزاها  ْ ُأن أقبل, فألقى ناسا يعقبون َّاملسلمون إالَّ ْ َ ً َ ِ ْ ُ. 
ْ خريون, أنا أبو القاسمبن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو الفضل ّ برشان, أنا أبو عيلبن َ ْ َّ الصواف, بن ِ َّ

ْ عثامن, نا املنجاببن أنا أبو جعفر ّ احلارث, أنا أبو عامر العقدي, قالبن )٣(ِ ًسمعت سفيانا ي: ََ  :)٤(قولُ
َكان هؤالء الثالثة بجدة َ ْ َ ُ ّبن عبد املطلب, وعيل محزة: ّأصحاب النَّبي  )٥(َّ َّ بن  ُ

َّ العوامبن ُّأيب طالب, والزبري َ. 
َّأخربنا أبو بكر اللفتواين, أنا حممد ّ ُ ْ ْ شكرويه, وأبو بكر السمساربن ّ عيلبن  أمحدبن َّ ِّ َُ ْ ُ. 

َ شكرويه]بن[نصور  طاوس, أنا أبو مبن َّوأخربنا أبو حممد ُ ْ ُ)٦( . 
َّ هاجر, أنا أبو املظفر حممودبن  أيب القاسمبن  أيب نرصبن َّوأخربنا أبو طاهر حممد َ ُ بن   جعفربن َ

َ أمحد الكوسج, قالوابن َّحممد ْ ْ خرشيذبن َّ حممدبن  عبد اهللابن أنا إبراهيم: َ ِ َّ َقوله, أنا أبو احلسن  )٧(ُ ُ
ُ سليم املبن َّ حممدبن أمحد ْ َ ُّخرمي, نا الزبريُ ّ ِّ َّ بكار, أخربين حممدبن َ َّ حممد بن  احلسن, عن عبد العزيزبن َّ

ّالدراوردي, قال َْ َّ)٨(: 
ّجاء رجل إىل عيل يا أبا : , فقال له أيب طالب, وهو يف مسجد رسول اهللا بن ٌ

                                                 
 .٩/١٨خمترص ابن منظور  )١(
 .وأنبأنا): م(ويف . ثنا: بـ) د(َّأخلت  )٢(
. تصحيف. املحباب: ويف األصول. ٤/١٥٢َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

ّوالصواب ما أثبتنا; فأبو عامر العقدي هو الذي رو عنه . ّأنا أبو عامر األسدي: ُوفيها بعد َ ََّ
ّاملنجاب كام يف هتذيب التهذيب ال األسدي َّ ْ ً العقدي أيضا يفوانظر أبا عامر. ِ ّ  .٢/٣٤٨ُّاللباب : ََ

 .١/٥٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/١٨خمترص ابن منظور  )٤(
َالبطانة: البجدة )٥( ِ. 
َشكرويه سقط من ... َّوأخربنا أبو حممد : قوله )٦( ُ ْ ّوما بني قوسني زيادة يقتضيها النص). د م(ُ َّ. 
ُكذا الصواب, وقد مرقبل )٧( َّ  .حتريف. دهرشي: ويف األصول. َّ
 .١٤/١٨٢الوايف بالوفيات : ُّوانظر اخلرب بترصف يف. ٩/١٩خمترص ابن منظور  )٨(

كان يأخذ أربعة [
 ]أسهم

 
 

ْمل يتخلف عن [ َّ
 ]غزوة للمسلمني

 
 
 

ّكان من بطانة النبي [ َّ
[ 
 
 
 
 
 

ُّرأي عيل والزبري [ ّ
 ]َّيف أشجع الناس



٤٧٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ النَّمر, ويثب ]َغضب[ُذاك الذي يغضب :  فقال له?ُاحلسن, من أشجع النَّاس َِ ِ
ٌّالزبري, وال يشعر بام قال عيل, فقال له )١(]إىل[فقام . ُّ األسد, وأشار إىل الزبريَوثوب ُ ُّ :

ِالذي كرس وجرب; أراد بقوله:  قال?ُيا أبا عبد اهللا, من أشجع النَّاس ُ َ ِ َّكرس وجرب أن : ُ ِ ُ َ ِ ُ
َالقرن إذا َّكرس وجرب, كان أشد منه يف أوله َْ َُّ ِ ِ ُ)٢(. 

َ حيويه, بن  عمر]أبو[ّ عيل, أنا بن لباقي, أنا احلسن عبد ابن َّأخربنا حممد ُّ  ,)٣(] معروفبن أنا أمحد[َ
ّ سلمة, عن عيلبن َّ إسامعيل, نا محادبن , نا موسى)٤( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن نا احلسني َ  : زيد, قالبن ََ

َّ العوامبن ُّأخربين من رأ الزبري َ: 
َّيف صدره أمثال العيون من الطعن والر َّ  .ميُ

ْ أمحد املقرئ, أنا أبو نعيم احلافظبن ّأنبأنا أبو عيل احلسن َ ُ بن يزيد   أمحد, نا يوسفبن , نا سليامن)٥(ُ
ّالقراطييس َ . 

َّوأخربنا أبو حممد عبد اجلبار ّ أمحد املرادي عنه, أنا بن َّ حممدبن َّ ّ احلسني البيهقي بن بكر أمحد )٦(أبوُ
َّحلافظ, أنا أبو العباس حممدًقراءة عليه, أنا أبو عبد اهللا ا   سليامن, بن َّ يعقوب, نا الربيعبن َّ

ْ موسى, ثنا سكنيبن ثنا أسد: قاال ٌ خالد, حدثني شيخ قدم علينا من بن  عبد العزيز, نا حفصبن َُ َّ
ِاملوصل, قال ْ َ : 

ُّصحبت الزبري ُ ْ ٍبن العوام يف بعض أسفاره, فأصابته جنابة بأرض قفر, فقال َِ ْ َ ٌٍ َّ َ :
ِّمنِّي التفاتة, فرأيته جمدعا بالسيوف )٧(ْسرتين, فسرتته, فجاءتا ً َ َُّ  ويف حديث −ُقلت . ٌ

                                                 
ّما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص من املخترص )١( َّ. 
َآخر اجلزء التاسع عرش بعد املئتني: ُبعد) د م(يف  )٢( َ َّ. 
ّما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص ب )٣( تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّالنقل عن سند مماثلَّ

ًبن الفهم, والصواب ما أثبتنا, وقد مر قبل كثريا احلسن: بعد) د(ويف . ٣١/٤٧٠ ُ َّ َّ. 
, وهتذيب ١/٩٠, واحللية ٩٤/مكارم األخالق: ِمل نجد اخلرب يف طبقات ابن سعد, وانظره يف )٤(

 .١٤/١٨٢ايف بالوفيات , والو١/٥٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٣٢١الكامل 
ّاملعجم الكبري للطرباين : وانظر كذلك. ٩٠ − ١/٨٩احللية  )٥( , ٩/٣٢١, وهتذيب الكامل ١/١٢٠َّ

ّوجممع الزوائد للهيثمي   .١٣/٢١١َّ, وكنز العامل ٩/١٥٠َّ
 ).د(سقط أبو من  )٦(
 .وهي عندي أقو. فحانت: والذي يف مصادر اخلرب. كذا يف األصول )٧(

يف صدره طعنات [
 ]كثرية

 
 
 
 
 
 

جراحه مع رسول [
 ويف سبيل اهللا 

 ]اهللا



 الزبري بن العوام

 

٤٧٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّواهللا لقد رأيت فيك آثارا, ما رأيتها بأحد قط: −ُفقلت : َّالربيع َ ً  ويف حديث −قال . ُ
َأما : نعم, فقال: ُ قلت?َوقد رأيت ذلك: −فقال : َّالربيع َأما : َّ ويف حديث الربيع−َ َ
َّ ما منها جراحة إال مع رسول اهللا − واهللا ٌويف سبيل اهللا . 

ّ السمرقندي, نا عبد العزيزبن أخربنا أبو القاسم ْ َ َّ حممد البجيل, وعبد الرمحنبن َّ أمحد, أنا متامبن َّ َّّ َ  بن َ
َّعثامن التميمي, وأبو بكر حممد ّ  بن َّسم عبد الرمحنّ اجلندي, وأبو القابن َّ حممد, وأبو نرصبن َّ عبد الرمحنبن َّ

ِ أيب العقببن احلسني َ. 
َّ املسلم, أنا أبو القاسمبن ّوأخربنا أبو احلسن عيل َ بن  َّ حممدبن َّ أيب العالء, أنا عبد الرمحنبن )١(ُ

 . يارسبن حييى
َّ املسلم, وأبو احلسني عبد الرمحنبن ّوأخربنا أبو احلسن عيل ََّ  أمحد, وأبو احلسن بن )٢( عبد اهللابن ُ

ْ معضاد, قالوابن ّعيل ْ السمسار, قالوابن )٣( احلسنيبن  موسىبن ّ أيب احلديد, أنا عيلبن أنا عبد اهللا: ِ ِّ :
ْ أيب العقب, نا أبو زرعة, قالبن  يعقوببن ّأنا أبو القاسم عيل ُ ِ ْهو ابن معني  −قال حييى : َ َّوحدثنا  −َِ

ُ يوسف, عن معمر, عن هشام, عن عروةبن هشام َ  : ل, قا)٤(َْ
ُكان يف الزبري ثالث رضبات, إحداهن يف عاتقه, إن كنت أدخل أصابعي فيها,  ِ ٍُ ُ ْ َُّ ُّ

َرضب ثنْتني يوم بدر, وواحدة يوم الريموك ًَ ِ َ ِ ُ. 
ِ مروان حني قتل عبد اهللابن قال عبد امللك: ُقال عروة ُيا عروة, هل : ُّ الزبريبن ُ ُ

ُّتعرف سيف الزبري ْزاد ابن السمسار: ُ قلت−ل  قا?فام فيه: نعم, قال:  قال?ُ فيه, : ِّ
َفلة فلها يوم بدر, قال: −وقالوا  َّ َُّ ٌ ُصدقت, واستله: َ َّ َ  :)٦(, فرآها فيه, فقال)٥(ْ

                                                 
َّصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر كذا ال )١( َّأبو حممد : ويف األصول). فهرس األسانيد (٣١/٨٠٥َّ

 .حتريف. القاسم
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٢( , وقد ورد يف غري موطن مع )ُّفهرس الشيوخ (٣١/٦٣٥َّ

َّبن املسلم  ّعيل َ  .حتريف ظاهر. َّن عبد الرمحنب َّأبو احلسن عبد الرمحن: ويف األصول). ١٧٠ و١٦٨(ُ
 .حتريف. احلسن): د(ويف . َّوقد مر). س, م, د م( )٣(
ّكذا الصواب بالنقل عن صحيح البخاري  )٤( ُ ; )٣٩٧٣ (٦٧١ − ٦٧٠)/غزوة بدر: كتاب املغازي(ََّّ

 .حتريف. ُبن عروة هشام: ويف األصول. ًوفيه اخلرب وافيا
 .حتريف. واسلمه: يف األصول )٥(
ُعج )٦( ّز بيت للنابغة الذبياين من كلمة له يف مدح عمروَ ُّ ّبن احلارث الغساين, وصدره َّ َّ َ: 
ْوال عيب فـيهم غـري أن سـيوفهم  ُ َ َْ َّ َ َ = 

 

 ]ب/٣٨٦[
 
 
 

ف َّومما قيل يف سي[
 ]ُّالزبري



٤٨٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ]َّمن الطويل[
ٌفلول َّهبن ُ ِقراع من ُ  ِالكتائب ِ

َّثم أغمده, ثم رده عيل ُ َّ َُّ ََّ. 
ِفأقمناه بيننا ثالثة آالف, فأخذه بعضنا, ولود: قال هشام ٍَ َُ ُدت أن كنت أخذتهَ ُْ ُ ُْ. 

ْأخربنا أبو بكر وجيه َّ املؤمل]َّحممد, أنا[َّ حممد, أنا أبو بن  احلسنبن  طاهر, أنا أمحدبن َِ َ  بن )١( احلسنبن ُ
ّ حممد العثامين, نا إسامعيلبن عيسى, نا أبو عثامن عمرو ُ َّ أيب أويس, حدثني أخي عبد احلميدبن َّ ْ َ  عبد اهللا, بن ُ

ْ سعيد, عن سهيلبن  بالل, عن حييىبن )٢(عن سليامن َ َ أيب صالح, عن أبيه, عن أيب هريرة, بن ُ َْ ُ 
َّ كان عىل جبل حراء, فتحرك, فقال رسول اهللا َّأن رسول اهللا  ِ : ْاسكن ُ

ٌحراء; فام عليك إال نبي, أو صديق, أو شهيد ٌِّ ِ ٌّ َُّ َ , وأبو بكر, ّوكان عليه النَّبي . ِ
َّ أيب وقاصبن ُّالزبري, وسعدوعمر, وعثامن, وطلحة, و َ. 

َّأنبأنا أبو عيل احلداد, ثم حدثني أبو مسعود املعدل َّ ََّ ُ َّ ْعنه, أنا أبو نعيم احلافظ, نا سليامن )٣(ّ َ  بن ُ
ْ جبري, عن بن َّ صالح, عن عبد الرمحنبن َّ صالح, حدثني معاويةبن  سهل, نا عبد اهللابن , نا بكر)٤(أمحد َ ُ

َأبيه, عن أيب هرير َْ  :ة, قالُ
َصعد رسول اهللا  ِ َ. 
َّ السمرقندي, أنا أبو حممدبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ِ أيب مسلمبن  أيب عثامن, أنا أبو أمحدبن َّّ ْ ّالفريض,  ُ َ َ

َّ صالح, حدثني معاوية أن عبد بن َّ سيار, نا عبد اهللابن  منصوربن ّ إسحاق األنامطي, نا أمحدبن أنا أمحد َّ
ْ جبريبن َّالرمحن َ َ حدثه عن أبيه, عن أيب هريرة,ُ َْ ُ َّ 

                                                 
, ٤٠٩/, وثامر القلوب١٧٨/ّ, واألضداد لألنباري٢/٣٢٦, والكتاب ٤٤/َّديوان النابغة: فانظر =

 .٤٥٢/َّالصاحبي: ودون نسبة يف. ٢/٩٠َّومعاهد التنصيص 
أنا أبو : ويف األصول. ٣٣/٣٢٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(

 .سقط وحتريف. بن احلسني املوصل
ْكذا الصواب بالنقل عن صحيح مسلم  )٢( ُ َّ وانظر . ; وفيه اخلرب)٦٢٤٨ (١٠٦٦)/َّفضائل الصحابة(َّ

 .حتريف. سليم: لويف األصو. ١/٥٣ُّسري أعالم النبالء : كذلك
 .العدل: يف األصول )٣(
ِّمسند الشاميني  )٤( َّ ّبن سهل, وهو ممن رو عنه الطرباين سليامن بكر: ; وفيه٣/١٨٠ُ َّ . بن أمحد َّ

 .حتريف. بكري: ويف األصول. ١/٣٢٢ميزان االعتدال : فانظر

ومن فضائل [
 ]ُّالزبري
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١٥ 
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ّ صعد عىل جبل, ومعه أبو بكر وعمر وعثامن وعيل وطلحة َّأن رسول اهللا  َ ِ َ
ُوالزبري, فتحرك اجلبل هبم, فقال رسول اهللا  َّ ُّ : ُاسكن حراء; فام عليك ِْ ْ ُ ٌّنبي,  )١(َّإالُ

ٌأو صديق, أو شهيد ٌِّ ِ. 
ّ مكي, أنا أبو عيل أمحدبن  أبو احلسني سهل, أخربنابن َّأخربنا أبو حممد طاهر ّ  بن  عمربن ِّ

ْ خرشيذبن َّحممد ِ َّ َقوله, نا أبو القاسم عبد اهللا )٢(ُ ِ إسحاق املروزي املعروف باحلامض, ثنا بن َّ حممدبن ُ ّ َ ْ َ
ّ أيب هند, عن عامر الشعبي, قالبن َّ عبد الرمحن, وداودبن  عاصم, نا منصوربن ّ جعفر, نا عيلبن حييى َّ :

 :قال رسول اهللا 
ٌاسكن حراء; فإنه ليس عليك إال نبي, أو صديق, أو شهيد ِّ ٌَّ ِ ٌّ ُ َّْ ِ ْ ُ ُ. 

ُإين ألحسبني :  قال?َّ, من حدثك هبذا)٣(يا أبا عمرو: قيل َ كذا . ُ سمعت− قال −ِّ
ُّأبو بكر, وعمر, وعثامن, وعيل, والزبري, وطلحة, :  قال?ومن هم: )٤(قال. يف األصل ّ

ُيا أبا عمرو, فإين لست منهم: ُقلت! وأنتم تقولون ما تقولون. َّلرمحنوسعد, وعبد ا ِّ. 
َ احلارث احلارثي اجللفري بجلفربن َّ حممدبن َّأخربنا أبو طاهر حممد ُ َّ َْ ُْ ْقرية من قر مرو,  )٥(ِّ َ ُ ٍ

َّ عبد اهللا السنجي, وأبو الفضل حممدبن َّ حممدبن َّوحممد ّ ّالفنديني  )٦( عمروبن  احلسنبن  سليامنبن ِّْ ْ ُ
َّالزاهد, وأبو عبد اهللا حممد ّ أيب ذر احلوباين السالمتيبن  أمحدبن َّ َ َّ ُ ّّ ْالصويف بمرو, قالوا )٧(َ َ ّ  بكر أنا أبو: ُّ

ّ حامد الشايشبن ّ عيلبن َّحممد ّ مت بن َّ عبد الرحيمبن  نرصبن الفقيه, نا أبو الفضل منصور )٨(َّ َ
                                                 

 .َّبإال) د(َّأخلت  )١(
 .حتريف. هرشيد: يف األصول )٢(
ّاحيل الشعبيُبن رش هو عامر )٣(  .٢٣٠/َّتقريب التهذيب: فانظر ترمجته يف. َّ
َّوالراجح أنه سعيد. كذا )٤( َّبن نفيل أحد العرشة املبرشين باجلنة, وسيأيت ابن  بن عمرو بن زيد َّ َّ َ ُْ َ ُ

 .ُعساكر عىل ذكره بعد
 .حتريف ظاهر. ّاحلكريي بحكري): س, م(ويف . ٢/١٠٢٧ُّ, ومعجم الشيوخ )د, د م( )٥(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٦( َّ بن  بن سليامن بن احلسن َّحممد: ويف األصول. ٢/٩٣٥َّ

 .حتريف. عمر
ّاحلربائي السالمي... َّبن حممد  أبو عبد اهللا): د(ويف . ٢/٨٥٢ُّمعجم الشيوخ  )٧( َّ ّ ْ ّوكذا احلربائي . ِ ْ ِ

ّالسالمي يف بقية األصول  .حتريف. َّ
ّعائذ الشامي: ويف األصول. ١/١٨١َّنقل عن تاريخ ابن عساكر َّكذا الصواب بال )٨(  .حتريف. َّ
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ّالكاغذي, أنا اهليثم ْ كليببن َ َ َّ الشايش, نا حممدُ ّ ِّ عيسى املدائني, نا شبابة, نا شعبة, عن احلربن َّ ُ ُّ ََ  بن َ
َّالصياح, قال َّسمعت عبد الرمحن: َّ   :)١( األخنس قالبن ُ

ُشهدت املغرية ُبن شعبة خيطب بالكوفة, فذكر عليا, فنال منه, فقال سعيد ُ َ ُْ بن  ُ
ْبن نفيل بن عمرو زيد َ ُأشهد أين سمعت رس: ُ ِّ أنا يف اجلنَّة, وأبو :  يقولول اهللا ُ

َّبكر يف اجلنَّة, وعمر يف اجلنَّة, وعثامن يف اجلنَّة, وعيل يف اجلنَّة, وعبد الرمحن بن  ٌّ
َّبن أيب وقاص يف اجلنَّة ُّعوف يف اجلنَّة, وطلحة يف اجلنَّة, والزبري يف اجلنَّة, وسعد َ .

ِّولو شئت أن أسمي العارش,  ُ ُلسميته[ُ ُْ َّثم سمى نفسه: قال. )٢(]َّ َّ . 
ّ املزريف]بن[ احلسني بن َّأخربنا أبو بكر حممد َ ْ ّ حممد البارع, وأبو عيل بن , وأبو عبد اهللا احلسني)٣(َ َّ

َّ املظفر, وأبو غالب عبد اهللابن احلسن َ َّ بركة السمسار التاجر, وحممدبن  أمحدبن ُ ْ ِّ ََّ َ  بن  احلسنيبن  أمحدبن َ
َ قريش القبن ّعيل ّ حممد احلريب بن  عمربن ّ املأمون, أنا أبو احلسن عيلبن أنا أبو الغنائم: , قالوا)٤(َّزازُ َ َّ

ّاخلتيل, ثنا جعفر َّ َّالصباح )٥(]بن[َّ حممد بن  أمحدبن ُ ّ سفيان اجلرجرائي, نا أبو سهل برشبن َّ ْ ُ معاذ بن ََ
ّالعقدي َ زياد, نا صدقةبن َّالرضير, نا عبد الواحد )٦(ََ َ ِّاملثنى النخعي, حدثني جدي رياح بن َ َّ ّ َ َّ َّ َ  بن )٧(ُ

 :احلارث, قال
ُكنْت قاعدا عند املغرية ً ُ فجاء  ُ شعبة يف مسجد الكوفة, وعنده أهل الكوفة,بن ُ

ُبن نفيل, فرحب به املغرية, وحياه, وأقعده عند رجليه عىل  بن عمرو بن زيد سعيد ُ َّ َّ ُْ َ ُ
ٌالرسير, فجاء رجل َّ علقمة, فاستقبله, فسب بن قال له قيسُمن أهل الكوفة, ي َّ َ َ ْ َ
ٌوسب, فقال سعيد ُيا مغرية, من يسب هذا الرجل: َّ َّ ُُّ ُّيسب عليا, قال له : قال له! ?ُ

ُيا مغرية, أال أر أصحاب رسول اهللا : ٌسعيد ُيسبون عندك, وال تغري, وال تنْكر ُ َّ َِ ُ َُ َ ُّ ُ! 
                                                 

ّمسند الطياليس )١( َّ ّ, ومسند احلميدي ٣٢/ُ ْ َ ُ  .٢٦٠ − ٢/٢٥٩ُ, ومسند أيب يعىل ١/٤٥ُ
ّزيادة من مسند الطياليس )٢( َّ ُ. 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٣( َّ  .تصحيفسقط و. ّبن احلسني املرزقي َّحممد: ويف األصول. َّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ  .تصحيف. العوار أو العرار: ويف األصول. ٢/٨٤٨َّ
ُّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن اللباب  )٥( َّ َّّ١/٢٧٠. 
 .حتريف. ّالعبدي): س, م(ويف . ٦٣/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٦(
َّالثقات البن حبان : ه يفوانظر ترمجت. َّكذا الصواب )٧( ِ : ويف األصول. ٨/٤١٨, وتاريخ بغداد ٤/٢٣٨ِّ

 .١٣/١٤٨, وهتذيب الكامل ١/١٨٧ُمسند اإلمام أمحد : ُواخلرب بعد يف. تصحيف. رباح

َّهو أحد املبرشين [ َ ُ
 ]َّباجلنة

]أ/٣٨٧[
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َي أن أقول ما مل يقل, فيسألني عنه, إذا ِّ وإين لغن−ُ يقول ُأنا سمعت رسول اهللا  ْ َُ َ ٌّ
ُلقيته  , وعبد )١ٌّوعيل يف اجلنَّة١(أبو بكر يف اجلنَّة, وعمر يف اجلنَّة, وعثامن يف اجلنَّة, : −ُ
ُّبن عوف يف اجلنَّة, وطلحة يف اجلنَّة, والزبري يف اجلنَّة, وتاسع املسلمني يف  َّالرمحن

َّاجلنَّة, لو شئت سميته ُ. 
ُ, من التاسعَيا صاحب رسول اهللا :  فرح املسلمون, وناشدوه:قال :  قال?َّ

ُلوال أنكم ناشدمتوين, ما أخربتكم, أنا تاسع املسلمني, ورسول اهللا  َّالعارش . 
ُملشهد رجل منهم مع رسول اهللا : َّثم قال: قال َ ْ ََ يغرب فيه وجهه خري من ,ٌ ُّ َ ْ َ

َعمل أحدكم, ولو عمر عمر نوح َ ِّ ُ. 
ّ املزريفبن نا أبو بكرأخرب َ ْ ّ الفرج الفرغاين بن  سليامنبن  عبد اهللابن َّ, وأبو الربيع سليامن)٢(َ ْ َ َ− 
ُواللفظ له  ُّ النقوربن أنا أبو احلسني: )٣( قاال−َّ َّ . 

َّ الفراء, وأمحدبن  احلسنيبن َّ عبد الباقي, أنا أبو يعىل حممدبن َّوأخربنا أبو بكر حممد  بن َّ حممدبن َ
ُ حبابة, أنا أبو القاسم البغوي, نا عبيد اهللابن أنا أبو القاسم: ُّقور يف مجاعة, قالواَّالن ّ َ َ َ بن حفص,  َّ حممدبن ََ

َ زياد, حدثني صدقةبن أنا عبد الواحد َّ املثنى, حدثني رياحبن ََّ َّ  :  احلارث, قالبن ُ
ُكنَّا جلوسا باملسجد األعظم بالكوفة, واملغرية ُ ً ٌ شعبة جالسبن ُ َّالرسير,   عىلُ

ُبن نفيل, فأوسع له املغرية بن عمرو بن زيد فجاء سعيد َ ْ َ ُبن شعبة عند رجليه,  ُ
ُفجاء شاب, يقال له قيس ٌبن علقمة, فقام, وسب وسب, فقال له سعيد ٌّ َّ َّ َ َ ْ ُّمن يسب : َ

 أصحاب رسول اهللا  )٤(َأال أر: ُّيسب عليا, فقال:  فقال?ُهذا الفتى, يا مغرية
َيس ُبون عندك, ثم ال تغريُ َّ ََّ َ ٍإن كذبا عيل ليس ككذب :  يقول)٥(ُسمعت رسول اهللا ! ُّ ِ َِ َّ ً َ َّ

َّعىل أحد, من كذب عيل متعمدا, فليتبوأ مقعده من النَّار ًَ َِّ ُ  ُوسمعت رسول اهللا . َّ
                                                 

 .)د(ما بينهام سقط من ) ١−١(
َّكذا الصواب, وقد مر )٢( ّبن املرزقي أبو الربكات): د, س, د م(ويف . َّ بن  لربكاتأبو ا): م(ويف . َ

 .تصحيف وحتريف. ّاملزرقي
 .حتريف. قالوا: يف األصول )٣(
ًيسب رجال: ويف األصول. َّكذا الراجح )٤(  .ال أر: , فقالُّ
ُّيسبون «: قوله )٥( َُ ... «  م(سقط من.( 
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ُّزبري يف ٌّأبو بكر يف اجلنَّة, وعمر يف اجلنَّة, وعثامن يف اجلنَّة, وعيل يف اجلنَّة, وال: يقول
ُ, وطلحة يف اجلنَّة, وعبد الرمحن يف اجلنَّة, وسعد يف اجلنَّة, وتاسع املؤمنني, )١(اجلنَّة ٌ َّ

ُلو شئت أن أسميه, لسميته ْ ُ َُ َّ ِّ َ ُ ُفضج النَّاس, وقالوا: قال. ُ َننشدك اهللا يا صاحب : َّ ُ ُ
َّثم .  املؤمننيُأما إذ نشدمتوين اهللا, فأنا تاسع:  فقال?ُرسول اهللا, من تاسع املؤمنني

ُ, يغرب فيه وجهه أفضل من يف سبيل اهللا مع رسول اهللا  )٢(ُملوقف أحدهم: قال ُّ
َعمل أحدكم, ولو عمر عمر نوح ْ ُِّ ُ. 

بن   أمحدبن ّ عيل]احلسن[ عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا أبو بن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا
ّ بكران الفوي بالبرصة, أبن َّحممد ِّ َُ ّ عثامن الفسويبن َّ حممدبن ّنا أبو عيل احلسنْ َ بن  َّ, حدثنا يعقوب)٣(َ
ُ موسى, عن شيبان, عن يعفور, عن يزيدبن ُ نا عبيد اهللا,سفيان ْ  :)٥(ّ احلارث العبدي, قالبن )٤(َ

ْبن شعبة  ُبن زيد بالكوفة, ودخل عىل املغرية قام سعيد  فأوسع − وهو أمري −ُ
ٍّفجاء رجل, فوقع يف عيل, فقال له إىل جنبه, − )٦( يعني− َّأال أر أصحاب حممد : ٌ

ُّيسبون عندكم ُأشهد أين سمعت أبا بكر : َّإهنم يتناولون من أيب احلسن, قال: قال! َُ ِّ ُ
ِّالصديق يقول لرسول اهللا  ِّ :ًليتني رأيت رجال أنا من أهل :  من أهل اجلنَّة, فقالُ

ُليس عنك أسأل; قد عرفت: , قال)٧(اجلنَّة أنا من أهل : َّ أنك من أهل اجلنَّة, فقالُ
ٌّاجلنَّة, وأنت من أهل اجلنَّة, وعمر من أهل اجلنَّة, وعثامن من أهل اجلنَّة, وعيل من 

َّأهل اجلنَّة, وطلحة من أهل اجلنَّة, والزبري من أهل اجلنَّة, وعبد الرمحن  عوف بن ُّ
                                                 

َّوالزبري يف اجلنة... َّوعمر يف اجلنة «: قوله )١(  ).م( سقط من »ُّ
 .حتريف. أحدكم: يف األصول )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٣( َّ ْبن بكران  َّبن حممد بن أمحد ّأنا أبو عيل: ويف األصول. ٢/٤٤٧َّ َ

ّوالقشريي ) س(ّالعرسي ... ّأنا أبو عيل ... ّالقوي  ْ َ  .ُّوكله سقط وتصحيف). د, د م(ّوالقرسي ) م(ُ
َّ حبان ِّ, والثقات البن٨/٣٢٥َّالتاريخ الكبري : وانظر. َّكذا الصواب )٤( عن : ويف األصول. ٥/٥٤٧ِ

ُّأيب النقور, عن زيد  .حتريف. َّ
 .»ُّبترصف«. ١١/٢٤٠, وسبل اهلد ٨٩/ُّاللمع يف أسباب ورود احلديث )٥(
 .بيعني) د(َّأخلت  )٦(
 .َّوأنت من أهل اجلنة: ُزيادة مقحمة) م(يف  )٧(



 الزبري بن العوام

 

٤٨٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ أسمي العارش, لسميتهُولو شئت أن. ٌمن أهل اجلنَّة, وسعد من أهل اجلنَّة ُْ َّ ِّ َ : قال. ُ
ُعزمت عليك, لتسمينَّه َ ِّ َ ُ  .أنا: , قال)١(ُ

َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو عمروبن ُ َّ ْ َ ْ َ ْ محدانبن ُ َ . 
َ سعدويه, أنا إبراهيمبن وأخربنا أبو سهل ُْ  ُ املقرئ, بن  منصور, أنا أبو بكربن َ

َّ, نا أبو سعيد األشج, نا أبو عبد الرمحن )٢(ا أبو يعىلأن: قاال ٌسأله رجل عن :  قال أبو سعيد−ُّ
ْنرض: اسمه, قال ْ عن أبيه, نا عقبة− منصور بن )٣(َ ّ علقمة اليشكري, قالبن ُ َُ ْ َ َ ْ َ: 

َسمعت عليا يوم اجلمل يقول  ويف حديث ابن − ُسمعت من يف رسول اهللا : ُ
َطلحة والزبري جاراي يف اجلنَّة: −, وهو يقول  ِّتويف رسول اهللا: محدان ُّ ُ. 

مذي ُّأخرجه الرتِّ ِ ِ  .ِّعن األشج )٤(ْ
بن عبد  َّنا وأبو منصور حممد:  أمحد, قاالبن ّ إبراهيم, وأبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو القاسم عيل

ّ مهدي البغدادي اخلطيب, أبن  ثابتبن ّ عيلبن أنا أبو بكر أمحد: امللك, قال  بن َّبن حممد نا أبو بكر أمحدّ
ّ إبراهيم األشناينبن َّحممد ْ َّيسابور, نا أبو العباس حممدبن ُ َّ ّ يعقوب األصم, نا الرسيبن ْ َّ  . بن حييى ّ

 .ُ موسى املقرئبن  إبراهيمبن َّ أيب العباس, أنا أبو سعد أمحدبن  أيب سعيدبن وأخربنا أبو القاسم متيم
ّ حممد احللواين, أخربنا أبو بكربن  أمحدبن وأخربنا أبو املعايل عبد اهللا ْ َ َ خلفبن َّ نا : , قاال)٥(َ
ِّ حبيب املفرسبن َّ حممدبن األستاذ اإلمام أبو القاسم احلسن َ ُ َ. 

َ خلف, أنا عبد اهللابن أبو بكر )٦(ًوأخربنا أبو املعايل أيضا, أخربنا   عبد اهللا احلافظ, بن َّ حممدبن َ
ّ يعقوب إمالء, ثنا الرسيبن َّمدَّنا أبو العباس حم: قاال َّ ْ حييى التميمي, نا شعيببن ً َ ُ ّ  إبراهيم, نا بن َّ

ّ داود, عن عبد اهللا البهيبن  عمر, عن وائلبن سيف َّ العوام, قالبن ُّ, عن الزبري)٧(َ َ: 
                                                 

ًكذا الصواب, فالتوكيد هنا واجب; لوقوع الفعل مثبتا, )١( َُّ َّ داال عىل االستقبال, وقد اتصلت به الم َّ
 .حتريف. لتسميه: ويف األصول. القسم

 .١/٢٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١/٣٩٥ُمسند أيب يعىل  )٢(
 .تصحيف. نرص: ويف األصول. ٤٩٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
ّجامع الرتمذي )٤(  ).٣٧٤٠ (٨٥٠/باب مناقب طلحة: ِّ
 .حتريف. بن خالد أبو بكر: ويف األصول. ١/٣٨١ُّاللباب : فانظر. َّكذا الصواب )٥(
 .أنا): د(ويف ). س, م, د م( )٦(
ّعن يزيد النهي: يف األصول )٧( بن داود رو عن عبد اهللا  َّحتريف, صوابه ما أثبتنا; ذلك أن وائل. َّ

ّالبهي ال يزيد  .٤/٣٠٤َّيب التهذيب هتذ: فانظر ترمجة وائل يف. َ

 ]ب/٣٨٧[
ُّطلحة والزبري جارا [

يف  رسول اهللا 
 ]َّاجلنة



٤٨٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّاللهم, إنك باركت ألمتي يف أصحايب  :)١(قال رسول اهللا  ََّ َّ ُّاألشناين )٢( وقال−َّ ْ ُ :
َصح ُ فال تسلبهم الربكة, وبارك ألصحايب يف أيب بكر, فال تسلبه الربكة −ايب ِ ْ  زاد −ْ

َّاللهم, وقالوا : َابن حبيب َوامجعهم عليه, وال تعرس أمره; فإنه مل يزل يؤثر أمرك : −َّ ُ ُِّ ُ َْ َّ ُْ
َّاللهم, وأعن عمر. عىل أمره ْ اخلطاب, وصرببن َّ ِّ ْ عفان, ووفق عليا,بن عثامن َّ ِّ ْ واغفر َّ

ُّلطلحة, وثبت الزبري, ِ ْوسلم سعدا, ووقر ِّ ِّْ ً  −َابن عوف : ٌ زاد متيم−َّعبد الرمحن  )٣(ِّ
َّوأحلق يب السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني بإحسان ُ َّ َّ ْ. 

َّأخربنا أبو املظفر  َ ّ القشريي, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو عمرو]بن[ُ َّ ْ َ ْ َ  .ان محدبن ُ
َ سعدويه, أنا إبراهيمبن وأخربنا أبو سهل ُْ ْ املقرئ, ]بن[ منصور, أنا أبو بكر بن َ ُ 

ّ احلسن املديني بن َّ, نا زهري, نا حممد)٤(أنا أبو يعىل: قاال ِ ّاملدين, وزاد : ُ وقال ابن املقرئ−َ َ َ
ُ حدثتنا أم عروة −قال : ّاملخزومي ّ ِّ العوام, عن أبيها, عن جدها بن ُّ الزبريبن  ابنة جعفر−ُ فيام أحسب −َّ َّ َ

َّ العوام أنه سمعه يقولبن ُّالزبري َّ َ : 
ٍفسمعت أيب يقول ألخت : ْقالت.  ولولدي ولولد ولديدعا يل رسول اهللا  ُ

َّبنية ممن أصابته  ِأنت: َّكانت أسن منِّي: −يل, وقاال :  زاد ابن محدان− ُ  ويف حديث −َّ
ُبنية  يا: ابن محدان ُأنك ممن أصابته دعوة رسول اهللا  يعني −َّ ََّّ. 

ِكتب إيل أبو صادق مرشد ْ ُ َّ القاسم البزازبن  حييىبن َّ  إبراهيم بن  أمحدبن َّ, وأبو عبد اهللا حممد)٥(َ
ّالرازي, قاال َ احلسني النيسابوري سنة أربعني وأربعمئة,بن َّأنا أبو احلسن حممد: َّ ّ ْ َّ 

َ إبراهيم الداراين, أنا أبو الفرج سهلبن  أيب احلسنبن َّلرمحن عبد ا]َّحممد[َّ ثم أخربنا أبو ]ح[ َ ّ  بن َّ
ّ أمحد األسفراييني, أخربنا أبو احلسن عيلبن برش ّ َْ  بن َّ, وأبو احلسن حممد)٦( احلسنبن  أمحدبن ُ منريبن َ

                                                 
 .٩/٢٠, وخمترص ابن منظور ١٩٥/حديث خيثمة )١(
 .حتريف. وقاال: يف األصول )٢(
ْوفقه: ويف املخترص. كذا يف األصول )٣( ِّ. 
: وكذا. ٢/٤٣ُمسند أيب يعىل : ُوانظر اخلرب بعد يف. حتريف. قالوا: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(

 ١٠/٢١٢سبل اهلد. 
 .تصحيف. َّالبزار: ويف األصول. ٢/١١٢٨يوخ ُّمعجم الش )٥(
َّثم أخربنا : ويف األصول. ٣٣/٣١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٦(

 .سقط وحتريف. بن احلسني بن أمحد ...َّأبو عبد الرمحن 

 ألصحابه, يدعو [
 ]ُّومنهم الزبري

 ولولده دعا له [
 ]ولولد ولده



 الزبري بن العوام

 

٤٨٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّأنا أبو الطاهر حممد: احلسني, قاال ْ بجريبن  نرصبن  عبد اهللابن  أمحدبن َّ َ ّالذهيل )١(ُ  بن َّ حممدبن , نا حييىُّ
ُالبخرتي, نا عبيد اهللا ّ ُُ  :)٢(نا األشعث, عن احلسن, قال: ُ معاذ, نا أيب, قاالبن ُ معاذبن ْ

ما شأنكم : ٌبن الوليد يشء, فقال رسول اهللا  ُّكان بني الزبري وبني خالد
ُأصحايب; فوالذي نفيس بيده, لو أنفق أحدكم مثل أ )٣( ذروا يل?ُوشأن أصحايب ُحد َ

ًذهبا, ما أدرك مثل عمل أحدهم يوما واحدا ً ً. 
َّاملحفوظ أن صاحب اخلصومة مع خالد عبد الرمحن َ  .َّ عوف وعامربن َّ

 أيب نرص, أنا بن َّ أيب العالء, أنا أبو حممدبن  هبة اهللا, أنا أبو القاسمبن ّ عيلبن أخربنا أبو يعىل محزة
َّعمي أبو عيل حممد َّ املثنى بن َّ سعيد القايض, أنا أبو موسى حممدبن ّ عيلبن بكر أمحد القاسم, أنا أبو بن ِّّ َ ُ
ِالزمن, أبنا إسحاق َّ إدريس األسواري, أنا أبو معاوية الرضير, نا هشامبن َّ  عروة, عن أبيه, عن عبد بن ّ

 : , قال)٤(]ُّعن الزبري[ُّ الزبري, بن اهللا
ُعه بعض نسائه يف ُ يف حاجة يف يوم بارد, فجئت, ومبعثني رسول اهللا 

 .حلاف, فأدخلني يف حلافه 
ْ احلصني, أنا أبو طالببن أخربنا أبو القاسم ّ غيالن, أنا أبو بكر الشافعي, أنا أبو عمرو بن َُ َّ ْ َ

َّ يوسف القزويني, نا حممدبن يعقوب ّ َ سابق, نا أبو جعفر الرازي, عن حصني, عن بن  سعيدبن َ ُ ّ َّ
 :)٥(َّ اخلطابنب قال عمر:  ميمون, قالبن عمرو

ٌاستخلف علينا, فإن حدث يب حدث: يقولونَّإهنم  َْ َ ْ َّ, فاألمر يف هؤالء الستة )٦(ِ ِّ ُ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )١( ّلذهيلترمجة أيب طاهر ا (٦٠/١٦٩َّ : ويف األصول). ُّ
 .تصحيف. خري

ّبن عبد امللك احلمراين البرصي, واألشعث  ُبن معاذ رو عن األشعث َّكذا الصواب; فمعاذ )٢( ّ ْ ُ
بن  ترمجة أشعث (٣٧٠ − ١/٣٦٧ِّالكامل يف ضعفاء الرجال : فانظر. ّرو عن احلسن البرصي

. قاال... نا أبو األشعث : ُمعاذ, نا أيب, قاالبن  َّبن حممد ُنا عبيد اهللا: ويف األصول). عبد امللك
 .١٤/٧٣ و١١/٥٢٨َّ, وكنز العامل ٨٨/ُّاللمع يف أسباب ورود احلديث: ُواخلرب بعد يف. حتريف

 .حتريف. َّإيل: ويف األصول. ُّاللمع, والكنز )٣(
ّزيادة يقتضيها النص من )٤( َّكتاب السنة البن أيب عاصم: َّ ِّء الرجال , والكامل يف ضعفا٥٩٧/ُّ

 .; ويف هذه املصادر اخلرب٧/٣٥٧, وسبل اهلد ٩/٢١, وخمترص ابن منظور ١/٣٣٤
 .»ُّبترصف« ١/٥٤ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢١خمترص ابن منظور  )٥(
 .تصحيف. َّخربت: ويف األصول. ِّاملخترص, والسري )٦(

 
ما وقع بينه وبني [

 ]بن الوليد خالد
 
 
 
 
 
 
 

 يف حاجة بعثه [
 ]يف يوم بارد

 

ُّالزبري من الذين [
ّفارقهم النبي  َّ ,
 ]ٍوهو راض

 ]أ/٣٨٨[



٤٨٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 أيب طالب, وعثامن, وطلحة, بن ُّعيل: ٍ, وهو عنهم راضّالذين فارقهم النَّبي 
َّوالزبري, وسعد, وعبد الرمحن  . عوفبن ُّ

 بن َّ احلسن, أنا حممدبن ّ عيلبن َّ, أنا أبو الغنائم حممد عبد اهللابن  أمحدبن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا
َّ حممد, نا حممدبن أمحد ّ املثنى العنربي, نا عبد اهللابن ُ إبراهيم, نا معاذبن  عبد اهللابن َّ ََ ْ َّ َّ سوار بن ُ َ

ّالعنربي ََ ّ مسلم, عن معمر, عن الزهري, عن ساملبن , نا الوليد)١(ْ ُّْ َ َ ْ  :)٢( قال عمر,بن  عبد اهللابن ُِ
ُ طعن عمر, وأمر بالشور, دخلت عليه حفصة ابنته, فقالت لهَّلـام َ َ َُ ُ ْ ُْ ُّ َّيا أبه, إن : ِ ْ َ َ
ًيزعمون أن هؤالء الستة ليسوا برىض, قال )٣(النَّاس َّ ِّ َّ, فلام )٤(أسندوين أسندوين: َّ

َأسند, قال ِ يا : ل يقوُبن أيب طالب; سمعت رسول اهللا  ّما عسى أن يقولوا يف عيل: ُ
ُعيل, يدك يف يدي, تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل ُُ َ َ ُّ. 

َّبن عفان, سمعت النَّبي  ما عسى أن يقولوا يف عثامن ُ َُّيوم يموت :  يقول َ
َّعثامن, تصيل عليه مالئكة السامء ُ ِّ ًيا رسول اهللا, عثامن خاصة أم النَّاس : ُقلت: قال. ُ َُّ

ًعثامن خاصة:  قال?َّعامة َّ.  
َّبن عبيد اهللا; سمعت النَّبي  ى أن يقولوا يف طلحةما عس ُ ُ ليلة, وقد سقط ً
ُرحله, فقال ْمن يسوي رحيل, وهو يف اجلنَّة: ُ ِّ َُ ُ فبدر طلحة?َ َ َ َّ عبيد اهللا, فسواه حتى بن َ ُ َّ ُ

ُّركب, فقال له النَّبي  َ :َّيا طلحة, هذا جربيل, يقرئك السالم, ويقول ُ ِ ْ ُُ أنا معك يف : ُ
َلقيامة, حتى أنجيك منهاأهوال ا َ ِ ْ َُّ.  

َّ العوام; رأيت النَّبي بن ُّما عسى أن يقولوا يف الزبري ُ َّ َفجلس )٥(, وقد نام ,
َالزبري يذب عن وجهه حتى استيقظ, فقال له َُّ ُّ ْمل أزل, :  قال?ْيا أبا عبد اهللا, مل تزل: ُّ

                                                 
ُكذا الصواب; فمعاذ )١( َّبن املثنى رو عن عبد اهللا َّ َّبن سو ُ َّار العنربي كام يف هتذيب التهذيب َ ّ ََ ْ

ّبن حممد القشريي عبد اهللا: ويف األصول). ترمجة عبد اهللا (٢/٣٥٠ ْ ََّ  .تصحيف وحتريف. ُ
 .٢٤٧ − ١٣/٢٤٦َّ, وكنز العامل ٢٢ − ٩/٢١, وخمترص ابن منظور ٢٨٨ − ٣/٢٨٧املعجم األوسط  )٢(
َّإن هؤالء الناس): د(ويف ). س, م, د م( )٣( َّ. 
 .تصحيف. أنشدوين أنشدوين): س(ويف ). د, د م, م( )٤(
 .حتريف. قام): س, د, د م(ويف ). م( )٥(

ْعود عىل فضائل [ َ
 ]ُّالزبري وغريه



 الزبري بن العوام

 

٤٨٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّهذا جربيل, يقرئك السالم, ويق: ِّبأيب أنت وأمي, قال ُ ِ ْ ُ  ,َأنا معك يوم القيامة: ولُ
َّحتى أذب َعن وجهك رشر جهنَّم َّ َ. 

َّ أيب وقاص; سمعت النَّبي بن ما عسى أن يقولوا يف سعد ُ َّ َ يقول يوم بدر َ− 
ُوقد أوتر قوسه أربع عرشة مرة, فيدفعها إليه ًَ ََّ َ ْ ِّارم, فداك أيب وأمي : − )١(َ َْ ِ ِ. 

َّف; رأيت النَّبي  عوبن َّما عسى أن يقولوا يف عبد الرمحن ُ وهو يف منزل ,
ُّيبكيان جوعا, ويتضوران, فقال النَّبي  )٢(ُفاطمة, واحلسن واحلسني َّ ً : ُمن يصلنا

ٌ عوف بصحفة, فيها حيس ورغيفان, بينهام إهالةبن َّ فطلع عبد الرمحن?بيشء ٌَ ْ َ ْ َ)٣( ,
َكفاك اهللا أمر الدنيا, فأما آخرتك, فأنا: ّفقال النَّبي  ُ َُّّ  . هلا ضامنَ

ُّ حممد, نا عم أيببن  جعفربن ّأخربنا أبو سعد البغدادي, أنا حممود  جعفر, بن  أمحدبن احلسني )٤(َّ
ّ السنديبن أنا إبراهيم ْ ُّ عيل, أنا أبو عبد اهللا الزبريبن ِّ َّ بكار, حدثني حممدبن ّ َّ ُ الضحاك, عن املنذربن َّ َّ  بن َّ

َّ احلكم أن حدثنابن , عن مروانُ عروة, عن أبيهبن عبد اهللا, عن هشام ْ)٥(,  
َّ عفان اشتكى عام الرعاف, حتى قعدبن َّأن عثامن ُّ َ فدخل : قال. ِّعن احلج )٦(َّ

ْاستخلف يا أمري املؤمنني, فقال : عليه رجالن, فقال أحدمها  ?أو قالوه: عثامن٧(ِ
ْخلف يا است: َّثم دخل اآلخر, فقال: قال. وجلس٨(َ فسكت, ?)٧من: نعم, قال: قال ِ

 بن  فقال عثامن,)٨َ فسكت?من: نعم, قال:  قال?أو قالوه: أمري املؤمنني, فقال
ُّولعلهم قالوا الزبري: َّعفان َّ العوام, قالوابن َّ والذي نفيس بيده, : نعم, فقال عثامن: َ

                                                 
 .وكالمها زيادة ال معنى هلا. ويقول): د, د م(ويف . فيدفعها إليه ليقول): س, م(يف  )١(
 .ّابني عيل): س, م(زيد يف  )٢(
ْاحليس )٣( َّطعام يتخذ من التمر والسمن واللبن ا: َ َّ َّ َُّ َّملجففُ َ : ُويف األصول بعد. َّالدسم: واإلهالة. ُ

ٌحيس ورغيفني ْ  .حتريف. َ
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٤( َّ  .حتريف. بن أيب عمر: ويف األصول. َّ
 .٩/٢٢خمترص ابن منظور  )٥(
 . حتريف.بعد: ويف األصول. املخترص )٦(
 .بعثامن, وبمن) د(َّأخلت ) ٧−٧(
 .حتريف جلس. رجلني: ًويف األصول أيضا). د(ما بينهام سقط من ) ٨−٨(

شهادة عثامن يف [
 ]ُّالزبري



٤٩٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّإنه خلريهم ما علمت, وإن كان ألحبهم إىل النَّبي  َّْ َُ ُ ُ َ َّ. 
ُّ وال إخاله هيتمأخرب به مروان,: ُقال عروة ُ  .لنا )١(ُ

ّ السبط, أنا أبو حممد اجلوهريبن ّأخربنا أبو عيل َّ ِّ. 
ّ احلصني, أنا أبو عيلبن وأخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, بن َُ ْ ُ 

ّ عدي, حدثنا عيلبن َّ, نا زكريا)٢(َّ أمحد, حدثني أيببن  جعفر, نا عبد اهللابن أنا أمحد: قاال َّ ّ بن  َ
ِمسهر, عن هشام ْ ُ وال إخاله يتهم علينا −ُ عروة, عن أبيه, عن مروان بن ُ َ  :  قال−َُّ
ِّعثامن رعاف سنة الرعاف, حتى ختلف عن احلج, وأوىص, فدخل  )٣(أصاب َّ َّ ُّ َُ ٌَ

ُعليه رجل من قريش, فقال  ?من هو: نعم, قال: قال! ?وقالوه: ْاستخلف, قال: ٌ
ُثم دخل عليه رجل آخر, فقال : َفسكت, قال: قال َّله مثل ما قال األول, ورد عليه ٌَّ َّ َ

ْوالذي نفيس بيده, إن كان : نعم, قال:  قال?ُّالزبري: ُفقال عثامن: َنحو ذلك, قال
َّألخريهم, وأحبهم إىل رسول اهللا  َ. 

ّحدثني سويد, نا عيل: قال عبد اهللا ْ َ ُ ِ مسهر بإسنادهبن َّ ْ ُمثله ُ َ. 
ّ السمرقندي, أخرببن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو القاسمبن نا أبو احلسنيَّ ّ البرسيبن َّ ُْ)٤(. 

ّوأخربناه أبو عيل احلسن  املأمون الفقيه قايض جزيرة ابن عمر بن  عمروبن  أمحدبن  سعيدبن ُ
َبالرحبة, أنا أبو القاسم ْ ّ البرسيبن َّ ِّ العباس املخلص, نا عببن َّ عبد الرمحنبن َّأنا أبو طاهر حممد ,)٥(ُْ َ ُ د َّ

ْ حممد, نا سويد بن اهللا َ ُ ِ مسهر, عن هشام, عن أبيه, قالبن ّ نا عيل− يعني ابن سعيد −َّ ْ  بن أخربين مروان: ُ
ً وال إخاله متهام علينا −احلكم  َُ  :  قال−َّ

ْاستخلف : َّ عفان, فقالبن ٌدخل رجل عىل عثامن ُأحسبه احلارث −ِ  − احلكم بن ُ
فوالذي نفيس : نعم, قال:  قال?ُّالزبري:  فقالوا:نعم, قال:  قال?وقالوا: فقال عثامن

                                                 
 .تصحيف. بينهم... أخربته : ويف األصول. املخترص )١(
ّصحيح البخاري: وانظر كذلك. ١/٦٤ُمسند اإلمام أمحد  )٢(  ٦٢٧ − ٦٢٦/ُّباب مناقب الزبري: ُ

ْ, وأسد الغابة )٣٧١٧( َّ, وكنز العامل ١/٥٤ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/١٥٦ُ ُ١٣/٧٩. 
 .تصحيف. أضاف): س, م, د م(ويف . , ومصادر اخلرب)مد ( )٣(
َّكذا الصواب, وقد مر )٤( ّالرسي: ويف األصول. َّ  .حتريف. َّ
ّالبرسي... ُوأخربناه « :قوله )٥(  ).د م( سقط من »ُْ

]ب/٣٨٨[



 الزبري بن العوام

 

٤٩١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّبيده, إنه خلريهم ما علمت, وإن كان أحبهم إىل رسول اهللا  ْ ُ ُ َّثالث مرات ٍ َّ َ. 
ْ املجيل, نا أبو احلسنيبن َّ حممدبن ّ عيلبن ُّأخربنا أبو السعود أمحد ُ املهتدي, أنا أبو بكر بن ُ

ْ النرض بن َّ حممدبن ّ عيلبن َّحممد ّالديباجي, نا عيلَّ ّ َّ مبرش, نا حممدبن  عبد اهللابن ِّ ُِّ ْ حرببن َ , نا أبو )١(َ
ّمروان الغساين, عن هشام, عن َّ  :  احلكم, قالبن عروة, عن مروان )٢(َ

ُّبن عفان عام الرعاف, قال ُكنت مع عثامن َ َّوالرعاف أخذ عثامن, حتى مرض : َّ ُ ُّ
ْاستخلف, قال: ُفدخلت عليه, فقيل له: قال. منه, وأوىص َّ ثم ?وقد ذكروا ذلك: ِ

ِسكت, ثم دخل عليه, فقيل له ُ َّ َوقد ذكر ذلك: ْاستخلف, قال: َ ِ َ ثم سكت, وقد ?ُ َّ
َدخل عليه, وقيل له ْاستخلف, قال: ُ َوقد ذكر ذلك: ِ ِ :  قالوا?ُّذكروا الزبري:  قال?ُ

ُّواهللا, ما علمته خريهم وأحبهم إىل رسول اهللا . نعم ُُ ُ ُثالث مر َّ  .اتَ
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربيبن َّ َّ. 

 َّ محزة, حدثنا أبو بكر اخلطيب, بن َّوأخربنا أبو حممد عبد الكريم
ْ املنذر, بن  سفيان, نا إبراهيمبن  جعفر, نا يعقوببن  الفضل, أنا عبد اهللابن أنا أبو احلسني: قاال ُ
 , )٣(ُ عروة, عن أبيهبن ُّ الزبري, نا هشامبن ُ عروةبن يى حيبن َّ حممدبن نا عبد اهللا

ُأن مطيع َّبن العوام ُّبن األسود قال للزبري َّ ُّاقبل وصيتي, فأبى عليه الزبري, : َ َّ ْ
ُأسألك باهللا والرحم; فإين سمعت عمر: فقال ِّ ِ َّ ًلئن عهدت عهدا, : َّ اخلطاب يقولبن ُ ُْ ِ َ

َّأو تركت تركة, لكان أحب إ ً َ ِ َ ِّيل من مراجعة إليه الزبري, إنه ركن من أركان الدينُ ٌَّ ُْ ُ ُ َُّ ُّ. 
 . ّ طاهر, أنا أبو بكر البيهقيبن أخربنا أبو القاسم زاهر

ّ السمرقندي, أنا أبو بكر]بن[وأخربنا أبو القاسم  ْ َ ّ الطربي, بن َّ َّ 
َّ الفضل القطان ببغداد, أنا عبد اهللابن أنا أبو احلسني: قاال َ درستويه, نا يعقوبنب  جعفربن َ َُ ْ  بن ُ

َّسفيان, حدثني عبد الغفار ّ عبد اهللا املوصيل, نا عيلبن َّ ّ ْ ِ مسهر, عن هشامبن َ ْ  :)٤(ُ عروة, عن أبيه, قالبن ُ
ُأوىص إىل الزبري عثامن َّبن عفان, وعبد الرمحن ُّ  بن مسعود, بن عوف, وعبد اهللا َّ

                                                 
َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .حتريف. بن حمرب َّبن ميرس, نا حممد : ...ويف األصول. َّ
 .حتريف. بن عروة هشام): مس, د, د (ويف ). م( )٢(
 .٢/٤٦٠اإلصابة : ًاخلرب خمترصا يف )٣(
 .١٣/٢٠٤َّكنز العامل : ُّاخلرب بترصف يف )٤(

ٌالزبري ركن من [ ُّ
 ]ِّأركان الدين



٤٩٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْواملقداد ُال أقبل وصيتك, فقال له مطيع: ُل ملطيعوقا.  األسودبن ُ األسود, ومطيعبن ِ َّ ُ: 
َأنشدك اهللاَ والرحم, واهللا ما أتبع يف ذلك إال رأي عمر َُّ ِ َّ ُ َْ َِّ ِ ُ اخلطاب; إين سمعت بن ُ ِّ َّ

ُّلو تركت تركة, أو عهدت عهدا إىل أحد, لعهدت إىل الزبري: عمر يقول َُ ُ ٍُ ً ْ َِ ً َّ العوام; بن ِ َ
ِّإنه ركن من أركان الدين ٌَّ ْ ُ. 

ْ املجيل, نا أبو احلسنيبن ُّأخربنا أبو السعود َّ املهتدي, نا حممدبن ُ ّ حممد الديباجي, نا بن ّ عيلبن ُ َِّّ
َّ مبرش, نا حممدبن  عبد اهللابن ّعيل ُِّ ّ حرب, نا أبو مروان الغساين, عن هشامبن َ َّ ْ ُ عروة, عن عروةبن َ ُ)١( , 

ًلو عهدت عهدا,: َّ اخلطاب قالبن َّأن عمر ُْ ِ َّ أو تركت تركة, كان أحبهم إيل َ َّ ً َ ِ َ ُ
ِّالزبري; إنه ركن من أركان الدين ٌَّ ْ ُ ُ ُّ. 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن )٢(أخربنا أبو احلسني َّ  بن أنا أبو جعفر: َ
ِّاملسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ ُ َُ َّ, وحدثني حممدَّ بكاربن ُّ سليامن, نا الزبريبن ِْ  احلسن, عن بن َّ

 , )٤(]عن أبيه[ُ عروة, بن ُ مطيع, عن هشامبن عبد اهللا )٣(بن  إبراهيمبن َّزكريا
ُأن مطيع َمن عهد منكم إىل : َّ اخلطاب يقولبن ُسمعت عمر:  األسود قالبن َّ ِ َ

ُالزبري, فإن الزبري عمود من عمد اإلسالم ُُ َ ُّ ٌُّ َ َّ. 
ّوحدثني عيل: لُّوثنا الزبري, قا: قال  :)٥(ُ مصعب, قالبن ِّ صالح, عن جدي عبد اهللابن َّ

ُ فأبى أن ييل تركته, وقال,ُّ األسود حني أوىص إىل الزبريبن ُقال مطيع َ يف : َ
َإنك دخلت عىل عمر : قومك من يرىض َ فلام خرجت, قال− وأنا عنده −َّ نعم, ويل : َّ
ِتركة املرء املسلم ُ َفقبل الزبري وصيت. ُ َّ ُ  .ُيف حديث يطول.. .هُّ

 مروان, بن  إسامعيل, أنا أمحدبن  نظيف, أنا احلسنبن  إبراهيم, أنا رشأبن ّأخربنا أبو القاسم عيل
ْ معني, نا سفيان, عن هشامبن َّ حممد, نا حييىبن َّأنا عباس  :)٦(ُ عروة, عن أبيه, قالبن َِ

                                                 
 .١/١٢٠املعجم الكبري : ُوانظر اخلرب بعد يف). د م(عن عروة سقط من : قوله )١(
 .حتريف. أبو القاسم: يف األصول )٢(
 .فحتري. عن عبد اهللا): س, م(ويف ). د, د م( )٣(
ّ يقتضيها النصةزياد )٤(  .١٣/٢٠٤َّكنز العامل : وانظر اخلرب يف. َّ
 .٣٢٥ − ٩/٣٢٤هتذيب الكامل  )٥(
 .١/٥٥ُّسري أعالم النبالء  )٦(

ُالزبري عمود من [ َ ُّ
 ]عمد اإلسالم

 
َّيقبل الزبري وصية [ ُّ

 ]بن األسود ُمطيع



 الزبري بن العوام

 

٤٩٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌأوىص إىل الزبري سبعة من أصحاب رسول اهللا  ُّعفان, وعبد بن نعثام: , منهم َّ
ُفكان ينْفق عليهم من ماله, وحيفظ عليهم أمواهلم.  عوف, وابن مسعودبن َّالرمحن ُ ِ ُ. 

 عمر, أنا أبو بن ُ عبيد اهللابن عمر )١(]الفضل[ أمحد, أنا أبو بن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
ْ برشان, أنا أبو عمروبن احلسني َّ السامك, نا حنبلبن ِ ّحلميدي, نا سفيان, عن هشام إسحاق, نا ابن َّ ْ َ بن  ُ

 :)٢(ُعروة, قال
ْأوصت عائشة وحكيم َِ ُ ٌ الزبري, وأوىص إىل الزبري سبعة بن إىل عبد اهللاِ حزام بن ْ ُّ ُّ

َّعثامن, واملقداد, وعبد الرمحن: , منهمّمن أصحاب النَّبي  ْ  عوف, وابن بن ِ
ُفكان حيفظ عليهم أمواهلم, وينْفق عىل أبنائه. مسعود ِ ُ  .من ماله )٣(مُ

أنا أبو جعفر : ّ أيب يعىل, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا أيب عيل, قالوابن أخربنا أبو احلسني
َّاملعدل َ ِّ, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد)٤(ُ َ ُوحدثني عمي مصعب: ُّ سليامن, نا الزبري, قالبن ُ ِّ  عبد اهللا, بن َّ

 :)٥(ُ عروة, قالبن ِّعن جدي, عن هشام
ُّ عفان إىل الزبريبن  عثامنأوىص ُ العوام بصدقته حتى يدرك ابنُه عمروبن َّ ُ َّ ََ ِ  بن َّ

 األسود, وأوىص بن ُ عوف, وأوىص إليه مطيعبن َّعثامن, وأوىص إليه عبد الرمحن
ُ الربيع ببنته أمامة من ابنة رسول اهللا بن إليه أبو العاص َّفزوجها الزبري عيل ,َّ ُ ُّ  بن َّ

ْ مسعود, وأوىص إليه املقدادبن  إليه عبد اهللاأيب طالب, وأوىص  .)٦( عمروبن ِ
ّ السمرقندي, أنا إسامعيلبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ َ مسعدة, أنا محزةبن َّ َ ْ  بن  يوسف, أنا أبو أمحدبن َ

ْ, أنا عبدان, نا مرسوق)٧(ّعدي ُ املرزبان, نا أبو معاوية, عن األعمش, عن حييىبن َ ُْ َ أيب أنيسة,بن َ ْ َ  عن ُ
ْبكري َ  :َ فريوز, عن الرباء, سمعته يقولبن ُ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص, وهو أبو الفضل )١( ُبن البقال, وقد مر قبل َّ َّ َّ. 
 .١٤/١٨٢, والوايف بالوفيات ٢٣ − ٩/٢٢خمترص ابن منظور  )٢(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٣(  .تصحيف. أيتامهم: ويف األصول. َّ
 .حتريف. َّالشاهد: يف األصول )٤(
 .٩/٣٢٤, وهتذيب الكامل ٩/٢٣خمترص ابن منظور  )٥(
َعمري): س, م, د(ويف . ٤٧٦/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د م( )٦(  .حتريف. ُ
َاملصنف البن أيب شيبة : وانظر كذلك. ٧/١٩١ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٧( ْ ََ َّ ُ٧/٥٤٩. 

ُّأوىص إىل الزبري [
 ]ّغري صحايب

 
 
 

 ]أ/٣٨٩[



٤٩٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ; فوالذي نفيس بيده, ملقام أحدهم مع رسول ُّال تسبوا أصحاب رسول اهللا  ََ
ُ أفضل من عمل أحدكم عمرهاهللا  َ ُ ُ َّأال وإن عليا أخي وخلييل, وعثامن أخي . ُ

 .ُّوخلييل, وطلحة أخي وخلييل, والزبري أخي وخلييل
َّ حممد اخلشاب, أنا أبو طاهربن ّ عيلبن َّ عمر, نا حممدبن  سهلبن د هبة اهللاَّأخربنا أبو حمم َ بن  َّ

ِّخزيمة, أنا جدي, نا بحر َ ْ َ ْ نرص, نا ابن وهب, أخربين عمروبن ُ َّ عروة حدثه عن بن َّ احلارث أن هشامبن َ ُ
 , )١(أبيه

ُّأن الزبري ُ العوام خرج غازيا نحو مرص, فكتب إليه أمريبن َّ َ ً َّ َّ مرص أن األرض َ
ُّقد وقع هبا الطاعون, فال تدخلها, فقال الزبري ْ ُ َّإنام خرجت للطعن والطاعون, : َّ َّْ ُ َّ

َفدخلها, فلقي طعنة يف جبهته, فأفرق ً)٢(. 
ّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن َّأخربنا أبو بكر حممد َ حيويه, أنا أبو احلسن بن َّ ُّ

َّ مسلم, نا محادبن َّ, نا عفان)٤( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن عروف, نا احلسني مبن )٣(أمحد ِ ْ َ سلمة, عن بن ُ ََ
  عروة, بن هشام

َأن الزبري بعث إىل مرص, فقيل له َِّ ُ َّإن هبا الطاعون, فقال: ُّ َّإنام جئنا للطعن : َّ َّ
ُ, فصعدوا عليها)٥(َّفوضعوا السالمل: قال. َّوالطاعون ِ َ. 

َّ املظفر, وأبو غالب أمحدبن ّ رضوان, وأبو عيل احلسنبن أبو نرصأخربنا  َ أنا أبو :  احلسن, قالوابن ُ
ّحممد اجلوهري, أنا أبو بكر َ موسى, نا هوذة, نا عوف, عن أيب رجاء, قالبن  مالك, نا برشبن َّ ْ َ)٦( : 

ٌشهدت الزبري يوما, وأتاه رجل, فقال ُ ً ُّ  ?َما شأنكم يا أصحاب رسول اهللا : ُ
ًأراكم أخف النَّاس صالة َنبادر الوسواس: قال! َّ ُ ُ . 

                                                 
 .١/٥٥ُّسري أعالم النبالء  )١(
ِبرئ: أي )٢( َ. 
 .حتريف. بن أمحد أبو احلسن: يف األصول )٣(
)٤(  ١/٢٥٠فتوح البلدان : وانظر كذلك. ٣/١٠٧َّالطبقات الكرب. 
َّوال غلط; فالسلم . َّالسالليم: بقاتَّويف الط. حتريف. َّالسالهلم): س, د(ويف ). م, د م(كذا يف  )٥( ُّ َ

ُبمعنى املرقاة جيمع عىل سالمل وسالليم ُ ْ َ. 
 .١/٥٥ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢٣خمترص ابن منظور  )٦(

 ]منزلته[
 
 
 
 
 
 

َخرج غازيا نحو [ ً
 ]مرص

ِّكان من أخف [
ًالناس صالة َّ[ 



 الزبري بن العوام

 

٤٩٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ البنا, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن أخربنا أبو غالب َّ َ حيويه, نا حييىبن َّ ُّ بن  َّ حممدبن َ
ِ احلسن, حدثنا املعتمربن صاعد, نا احلسني َ َّْ ُ أيب خالد حيدث عن بن ُسمعت إسامعيل:  سليامن, قالبن ُ ِّ ُ

 : )١( أيب حازم, قالبن سقي
ُّسمعت الزبري َّ العوام يقولبن ُ ٌأيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل : َ ََ ُّ

ْصالح, فليفعل َ. 
ّ الفضل الصرييف, بن  موسىبن َّ, أنا حممد)٢(ّ طاهر, أنا أبو بكر البيهقيبن أخربنا أبو القاسم زاهر َْ َّ

َّنا أبو العباس حممد َ مزيدبن  الوليدبن اسَّ يعقوب, أنا العببن َّ ْ َّ, أخربين أيب, حدثنا األوزاعي, حدثني )٣(َ َّّ
ْرجل منا, يقال له هنيك ِ َ ْ يريمبن َّ ْحدثني مغيث: , قال)٤(َِ ِ ُ ّ سمي, قالبن َّ َ ُ : 
ُ العوام ألف مملوك, يؤدي إليه اخلراج, فال يدخل بيته من بن ُّكان للزبري ِ ُ ِّ ُ َّ َُ
 .ًخراجهم شيئا

ّالطربي )٥(بن  أمحد, أنا أبو بكربن اسم إسامعيلأخربنا أبو الق أنا عبد   الفضل,بن  أنا أبو احلسني,َّ
 :  قال− يعني ابن عبد العزيز −َّ, حدثني أبو سعيد, نا الوليد, نا سعيد )٦( جعفر, نا يعقوببن اهللا

ًكان للزبري ألف غالم, يؤدي إليه اخلراج, فكان ال يدخل بيته منها شيئا,  ُُّ ُ ِّ ُ
ِّدق به كلهيتص ُ َّ. 

ّاحلنبيل, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا أيب عيل, قالوا )٧(أخربنا أبو احلسني  بن أنا أبو جعفر: ّ
ِّاملسلمة, أنا أبو طاهر املخلص, نا أمحد َ ُ َُ َّبن محزة, حدثني  َّوحدثني إبراهيم: َّ بكار, قالبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ِْ

ْسواري, عن من حدثه عن األوزاعي, عن هنيك َ إدريس األبن إسحاق ِّ َ ّ ْ هو ابن يريم −َّْ  :)٨( قال−َِ

                                                 
 .٩/٢٣خمترص ابن منظور  )١(
ّسنن البيهقي  )٢(  .٣/٤٦٢, ومغني املحتاج ٩/٣٢٢هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٨/٩ُ
 .تصحيف. مرثد): س, م(ويف . يزيد): د م(ويف . ١٢/٤٧١ُّسري أعالم النبالء : ته يفوانظر ترمج). د( )٣(
 .حتريف. بن مريم سهيل): س, م(ويف . ٤٩٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). د, د م( )٤(
ّبن الطربي بن أبو بكر ّأنا عيل): س, م(ويف . بابن) د(َّأخلت  )٥(  .حتريف ظاهر. َّ
, والوايف بالوفيات ٩/٢٣خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٣/٣١١َّلتاريخ املعرفة وا )٦(

 .٢/٤٦٠, واإلصابة ١٤/١٨٣
 .حتريف. أبو احلسن): د(ويف ). س, م, د م( )٧(
ْأسد الغابة  )٨( ُ٢/١٥٧. 

دعوته للعمل [
 ]َّالصالح

 
 
 

ُّال يدخل الزبري [ ُ ُ
 ]اخلراج إىل بيته



٤٩٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًكان للزبري ألف مملوك, يؤدي إليه الرضيبة, ال يدخل ما له منها درمها ُ ُ ِّ َُ ُ َّ : يقول. ُُّ
ُيتصدق هبا َّ. 
َ عامر, عن جويريةبن  سليامن, عن سعيدبن َّحدثني أمحد: ُّونا الزبري, قال: قال َ ْ َ  : , قال)١(ُِ

ِّباع الزبري دارا له بستمئة ألف, قال ً َيا أبا عبد اهللا, غبنْت, قال: فقيل له: ُّ ِ َّكال, : ُ
ْواهللا لتعلمن أين مل أغبن, هي يف سبيل اهللا َّ ُْ ِّ ُ َ ََ. 

ّ مكي, أنا أبو احلسني عبد الكريمبن  محزة, أنا أبو احلسنيبن َّأخربنا أبو حممد عبد الكريم  بن بن أمحد ِّ
َّ أيب جدار الصواف, نا أبو القاسم احلسنيبن ّعيل َّ َّ داود مأمون العدل, نا حممدبن َّ حممدبن ِ ْ  بن )٢(بن هشام َ

ّ أيب خرية السدويس, نا يزيدبن َشبيب ََّ ْ ْ مهران, عن أبيه, قالبن  ميمونبن  هارون, أنا عمروبن َ ِ: 
ُكانت أم كلثوم ْ ُ َبنت عقبة ُّ ْ َبن أيب معيط حتت ا ُ ْ َ ٌبن العوام, وكان فيه شدة عىل  ُّلزبريُ َّ َّ َ

ُالنِّساء, فكانت له كارهة, وكانت تسأله الطالق, فيأبى عليها, فرضهبا الطلق, وهو ال  ْ َُّ َ َّ ًُ
ُيعلم, فأحلت عليه حتى طلقها طلقة واحدة, وهو يتوضأ للصالة, ثم خرج, فتبعه  َ َِّ َّ َّ َُّ ً ًَّ َّ ْ

َّإنسان من أهل بيته, فأخربه أهنا ُ َّخدعتني, خدعها اهللا, فأتى النَّبي : ْ قد وضعت, فقالٌ
ْسبق فيها كتاب اهللا, اخطبها: , فذكر ذلك له, فقال َّال ترجع إيل: قال. ُِ ُ. 

أنا أبو : َّ البنا, قاالبن  احلسنبن  أمحد, وأبو عبد اهللا حييىبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
َّ النقور, أنا حممدبن احلسني ُّ  .)٣( احلسنيبن هللا عبد ابن َّ

 بن  احلسنيبن َّأنا أبو سعد حممد:  أمحد, قاالبن  احلسنبن وأخربنا أبو غالب, وأبو عبد اهللا حييى
َ أيب عالثةبن أمحد َّ ِّ العباس املخلص, قالبن َّ عبد الرمحنبن َّ, أنا حممد)٤(َ َ ُ  −بن صاعد  َّ حممدبن ثنا حييى: َّ

ِّزاد املخلص َ ُّ السبت مستهل رجب سنة ثامين عرشة وثالثمئة إمالء, نا الزبريَ يوم−َّوأبو حممد : ُ ًَ ْ ُ ََّ ََ ْ َ َّ َّ بكار, بن َ
                                                 

ْوهو جويرية). د, د م( )١( َ خمترص : وانظر كذلك. ; وفيه اخلرب٩/٣٢٥بن أسامء كام يف هتذيب الكامل  ُ
 .تصحيف. جورية): س, م(ويف . ١/٥٧ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢٣ منظور ابن

 .حتريف. هاشم: ويف األصول. ٤٤٥/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٢(
ويف . ٢١٦ و٩١ و٥٠/٥٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٣(

 .حتريف. احلسن: األصول
ُكذا الصواب, وقد مر هذا السند قبل )٤( َّ َّ أنا : بن أمحد, قاال وأبو عبد اهللا, أنا احلسني: ويف األصول. َّ

 .خلط وحتريف. بن أيب عالثة ...َّبن حممد  أبو سعد

 ]ب/٣٨٩[
ًباع دارا له يف سبيل [

 ]اهللا

ُطالقه أم كلثوم[ ْ ُ َّ[ 



 الزبري بن العوام

 

٤٩٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِّ ويف حديث املخلص−َّحدثنا  َ َّ أبو غزية−َّحدثني : ُ ِ َ مصعب, عن بن  موسى, نا عبد اهللابن َّحممد )١(َ ْ ُ
َّت املنذر, عن جدهتا أسامءبن ُ عروة, عن فاطمةبن هشام  :)٢(ت أيب بكر, قالتبن ُ

ُّمر الزبري ٍ العوام بمجلس من أصحاب رسول اهللا بن َّ َّ َ وحسان ينْشدهم من ,ُ ِ ُ َّ
ُشعره, وهم غري نشاط ملا يسمعون منه, فجلس معهم الزبري, فقال ُُّ َ َمايل أراكم غري : ِ

ِآذنني ملا تسمعون َمن شعر ابن الفريعة )٣(َ ْ َ ُفلقد كان يعرض به لرسول! ?ُ , اهللا  )٤(ِ
ُفيحسن ْ َّ استامعه, وحيرك عليه ثوابه, وال يشتغل عنه بيشء, فقال حسان ُِ ُِّ ُ َ  زاد −ُ
 ]َّمن الطويل[ :− )٥(ًشعرا: عبد اهللا بن َّحممد

ـــام ـــي ِعهـــد عـــىل َأق ـــه ِّالنَّب ِوهدي ُحواريـــه  ِ ُّ ُيعـــدل ِبالفعـــل ُوالقـــول َِ َ ْ ُ 
ــــام ِمنْهاجــــه عــــىل َأق ِوطريقــــه ِِ ـــوايل  ِ َّويل ُي ِ ـــق َ ـــق ِّاحل ـــدلأ ُّواحل  ُع

ُحمجــل ٌيــوم َكــان مــا إذا ُيــصول  الـذي ُوالبطـل ُاملـشهور ُالفارس هو َّ َ ُ 
ُإذا كشفت عن ساقها احلـرب ِ ْ َ َ َّحـشها َ ــأبيض  َ ــباق َب ٍس ــوت إىل َّ ــل ِامل ُيرق ِ ْ ُ)٦( 

ُصــــفية ْكانــــت ًامــــرأ َّوإن ُأمــــه َّ َّ ــــن  ُ ــــد وم ٍأس َ ــــا يف َ ــــل بيته ُملؤم َّ َ َُ 
ْقربــى اهللا ِرســول مــن لــه ــن  ٌقريبــة ُ ــرصة وم ِن َ ْ ــالم ُ ــد ِاإلس ــل ٌجم ُمؤث َّ َ ُ 

ـــم ـــة فك ٍكرب َ ْ َّذب ُ ـــزبري َ ُال ـــسيفه ُّ ِب ُفيجــزل ُيعطــي واهللاُ ُاملــصطفى عــن  ِ ِ ْ ُ 
ــاؤك ــري )٧(َثن ــن ٌخ ــال م ِفع َ ــارش َ ٍمع ــك  ِ َوفعل ــا ُ ــن ي ــمية ب ِاهلاش ــضل َّ  ُأف

َّ الفراء, وأبوغالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنبن أخربنا أبو احلسني َّ َ املسلمة, بن أنا أبو جعفر: ا, قالواَ ِْ ُ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل  )١( . عرية): د م(ويف . أو عريبة): د م(ويف األصول ما خال . ٧/١٥َّ
 .تصحيف

 .١٣/٣٣٩َّ, وكنز العامل ٥/٢٧٤, وربيع األبرار ١٤٥ − ٤/١٤٤ألغاين ا )٢(
 ).س, م( سقط من »ملا تسمعون... منه «: قوله )٣(
 .حتريف. رسول: ويف األصول. َّاألغاين, والربيع )٤(
ْ, وأسد الغابة ٢٩٤/َّديوان حسان )٥( َوثمة . ١٤/١٨٣, والوايف بالوفيات )٧ − ١ (١٥٨ − ٢/١٥٧ُ َّ

 .ِّيف الرواية, فانظرهٌاختالف 
ُ ويرقل.أوقد نارها: َّوحشها. تصحيف. َّحسها: يف األصول )٦( ِ ْ ُيرسع: ُ ُِ. 
 .تصحيف. تبارك): س, م, د م(ويف . , ومصادر اخلرب)د( )٧(

 ]َّمديح حسان له[
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ِّأنا أبو طاهر املخلص, أنا أمحد َ َّ بكار, حدثني حممدبن ُّ سليامن, نا الزبريبن ُ َّ  :  احلسني, قالبن َّ
ْكان معدان ّ جواس الثعلبيبن َ ْ َّ ْوامرأته نرصانيني, فأسلمت امرأته يف والية  )١(ََّ َّ

ْ اخلطاب, وفرتبن عمر َّ َ عمر, فخرج معدان يطلبها, حتى قدم املدينة, منه إىل )٢(َّ ََ َِ َّ ُ ُْ
ُّ العوام, واستجار به, وشكى إليه امرأته, فقال له الزبريبن ُّفنزل عىل الزبري َّ هل : َ

ُانقضت عدهتا منك َُّ ُفأسلم, يكن أوىل, فأسلم, فعدا به الزبري إىل: ال, قال:  قال?ْ ُّ َ ْْ ِ)٣( 
ْذا معدانَيا أمري املؤمنني, ه: عمر, فقال ُ جواس الثعلبي قد أسلم, وامرأته يف بن َ ْ َّ َُ ُّ َّ

َّعدهتا, فردها إليه, قال له عمر ُ َّ ُوهل قال معدان: ُ ْ ًأشهد أن ال إله إال اهللا, وأن حممدا : َ َُّ َّ َّ
ْنعم, فرد إليه عمر امرأته, فخرج معدان: )٤(]قال[ ?رسول اهللا َّ جواس, وهو بن ََّ َ

 ]من البسيط[ :)٥(يقول
ـــزبري َّإن َال ـــن ُّ ـــوام ب ٍع َّ ـــداركني َ َت َ ــه َبعــد  َ ــد ِاإلل ْحاطــت وق ــم َيب َ ُالظل َ ُّ 

ِبحجزتـــه ًمـــأخوذا َفـــداؤك أهـــيل ِ َ ْ َإذ شاط حلمي  ُ ْزلـت ْوإذ )٦(ْ ُالقـدم َيب َّ َ َ 
ٌأنـــف ًفتـــى َّإال هبـــا ُيقـــوم ال ْإذ ُ ْعرنينــه يف ِاألشــاجع عــاري  ُ ُشــمم )٧(ِ َ َ 

ُّوحدثنا الزبري, قا: قال ُوحدثني مصعب: لَّ َّ عبد اهللا مثل ذلك, إال أنه قالبن َّ َّ َ :
ْمعدان َّ جواس بن َ َّالشيباين, وأنه ملَ ّ ْ ْإذ شاع ظلمي: إذ شاط حلمي, وقال: ْيقل )٨(َّ ُ. 

                                                 
ّكذا الثعلبي يف األصول )١( ّوسيأيت بعد عىل أنه الشيباين. َّ َّ َّ , ٣٣٥/ُّمعجم الشعراء: والذي يف. ُ

ِواملبهج ْ ّ الكندي السكوين:٥٢/ُ ُ َّ ّ. 
 .تصحيف. وقرب: يف األصول )٢(
 .حتريف. عىل: يف األصول )٣(
ّزيادة يقتضيها النص )٤( َّ. 
َّ; وفيه أن األبيات حلجية٢٠/٣١٩األغاين  )٥( َ ُ ْبن املرضب ال معدان َّ َ َّ َ ُ. 
َّكذا مأخوذا, بالنصب عىل أنه حال من الكاف يف فداؤك )٦( َّ ْأخذت بحجز: ُيقال. ً ُ ُاعتصمت : ته, أيُ

ًبه, والتجأت إليه مستجريا ُ َاستبيح قتيل: شاط حلمي, أي: وقوله). حجز: َّالتاج. (ُ ُ ُ. 
عروق ظاهر : واألشاجع. تصحيف وحتريف. األساعد): د م(ويف . األساجع): س, م(يف  )٧(

ْوالعرنني. ِّالكف ُاألنف كله: ِ ُّ. 
َّإال أنه: يف األصول )٨(  .حتريف. َّ

وكذا مديح ابن [
َّجواس له َ[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]أ/٣٩٠[



 الزبري بن العوام

 

٤٩٩
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّأخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عمر   احلسنيبن َّ برش, أنا عبد الوهاببن  أيب احلسن, أنا سهلبن َّ
َّالغزال ّ عبيد العسكري, قالبن َّ حممدبن ر, أنا احلسنيُبصو )١(َ ّ العباس اليزيدي, قالبن َّأنشدنا حممد: ُ َّ :

ُّأنشدنا الريايش لرجل من عبد القيس  ]من اخلفيف[ :)٢(ِّ
ُمزيـــــة عنـــــدي ٍّلعـــــيل َّ ِ ٍّحـــــب َ ــــب  ُ ــــصديق ُّوأح َال ِّ ــــا ِّ  والفاروق

َولعـــــثامن ٌمـــــرشب ُ َ ْ ـــــن مل  فـــــؤادي يف َ ْيك ـــــا َُ ـــــاَم وال ِآجنً  ْطروق
ــزبري ِوال ــذي ُّ ــاب ال ــول َأج ــ َرس ـــ  ـال ـــت ْإذ ِهَّلـ ُالرجـــال ِهاب ـــضيقا ِّ  َامل
َوهـــــو ُأعـــــادهيم ْإن  ِّإين َلطلحـــــة ٍصـــــاف ِّأين ْ ُ ُّأضـــــل ُ ـــــاَّالط ِ  ريق

ــل  عــــدوا ٍلــــبعض بعــــضهم أر ال ــضهم أر ب ْبع ُ ــبعض َ ــديقا ٍل  ص
ْ قبيس, بن أخربنا أبو احلسن َ  بن َّ, أنا حممد)٤(ْريون, أنا أبو بكر اخلطيبَ خبن وأبو منصور )٣(ناُ

 بن )٦(َّ نرص احلافظ, نا أبو حممد احلسنبن  عمر احلافظ, نا أبو طالب أمحدبن )٥(ّ الفتح, أنا عيلبن ّعيل
ّ ماجه القزويني بن يزيد ْ َ توبة القزويني, نا خلفبن  نا إسامعيل− قدم علينا حاجا −َ َ ّ ْ  خليفة, عن بن َ

َإسحاق الشيباين, عن جبلةرجل, عن أيب  َ َ ّ ْ سحيم, عن عبد اهللابن َّ َ  : عمر, قالبن ُ
ًجاء الزبري إىل عمر, وكان رجال شجاعا مهيبا ْ ِ َ ً ًُّ ُ, قد كان خياف منه الذي كان, )٧(ُ

َائذن يل أن أخرج, فأقاتل يف سبيل اهللا, قال: فقال لعمر ُ َ َحسبك قد قاتلت مع : ْ ُ
ُفانطلق الزبري[, رسول اهللا  ُّ ُ, وهو يتذمر, فقال عمرَ ُمن يعذرين من أصحاب : َّ ِ

َّ لوال أين أمسك بفم هذا الشعب, ألهدموا أمة حممد )٨(]?َّحممد  ََّ ُ َُّ ُ ِ ِّ. 
                                                 

ويف . ٥/٢٠٣َّ, وشذرات الذهب ٣٦ − ١١/٣٥تاريخ بغداد : وانظر ترمجته يف. وابَّكذا الص )١(
 .حتريف. بن عمر العدال بن احلسن َّعبد الوهاب: األصول

َ; وفيه نسبت األبيات لصعصعة)٥, ٢ − ١ (١/٤٨٩ربيع األبرار  )٢( َ ْ َ َُ ِ ِ ِّبن معاوية السعدي عم األحنف ُ َّّ. 
ويف . ٢٥٠ و٣٣/٥٦تاريخ ابن عساكر : فانظر. غري سند مماثلَّكذا الصواب باحلمل عىل  )٣(

 .نا: بـ) د(َّوأخلت . حتريف. بن سعيد أبو احلسني: األصول
 .٩/٣٦٩, والغدير ١٣/٢٠٥َّكنز العامل : وانظر كذلك. ٧/٤٦٤تاريخ بغداد  )٤(
 .حتريف. َّحممد: ويف األصول. تاريخ بغداد )٥(
 .حتريف. احلسني): د, د م(ويف . ٧/٤٦٤يخ بغداد تار: وانظر ترمجته يف). س, م( )٦(
ًوكان شجاعا رجال مهيبا): د, د م(ويف . تاريخ بغداد )٧( َ ً ًوكان شجاعا مهيبا): س, م(ويف . ً َ ً. 
ّزيادة يقتضيها النص من تاريخ بغداد )٨( َّ. 

َّبن اخلطاب  عمر[
ُّيمنع الزبري من  ُ

ل يف اخلروج للقتا
 ]سبيل اهللا

شعر لرجل من [
ِّعبد القيس يف حب 
َّالصحابة, ومنهم 

 ]ُّالزبري
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ّ السمرقندي, وأبو عبد اهللا احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الشالنجيبن  أمحدبن ّ عيلبن َّ ْ َ ُاملقرئ,  )١(َّ
ِأنا أبو حممد الرص: قاال َّ ّيفينيَّ ْ)٢(. 

ّ السمرقندي, وأبو جعفر حييىبن وأخرينا أبو القاسم ْ َ  )٣(ّ الروالبن  أمحدبن َّ حممدبن  أمحدبن َّ
َّ عطافبن  هبة اهللابن  أمحدبن ّ املأموين, وأبو طاهر هبة اهللاّاهلاشمي َّ الرتايب اجلرار الوكيل, وأبو عبد بن َ َ ّ ُّ

َ إبراهيم الدينوري احلبن اهللا احلسني ّ ّاممي, وأبو احلسن ِّ َ زمهويه, وأبو الكرم بن ّ عيلبن  هبة اهللابن )٤(ّعيلَ ََ ِ ْ َ ْ َ
ّأنا أبو نرص الزينبي, قال: ُ املبارك, قالوابن  احلسنيبن حييى َ ْ  بن ّ عيلبن بن عمر َّأنا أبو بكر حممد: )٥(َّ
َخلف َّ زنبور الوراق, نا أبو بكر عبد اهللابن َ َ ُ ْ َبن محاد زغبة, أنا  نا عيسى األشعث, بن )٦( سليامنبن ُ ْ ُ َّ

 , )٧(]ُعن عروة[َّالليث, عن هشام, 
َأن الزبري  ُّ َ قتل عمرَّلـامَّ ِ َّبن اخلطاب, حما نفسه من الديوان, وأن عبد اهللا ُ  بن َِّّ

ِّ قتل عثامن, حما نفسه من الديوانَّلـامُّالزبري  َ ِ ُ. 
ّ أسد العكربي, أنا أبو احلسني بن َّ حممدبن َّأنبأنا أبو غالب حممد َُ َْ ّ الطيوري, أنا أبو احلسني ]بن[َ ُّ

َّ عيل الوراق, وغريه, أنا أبو احلسني عبد الرمحنبن َّ حممدبن َّحممد َّ َ َّ محة اخلالل, أنا أبو بكر بن  عمربن ّ َ َّ َ
َ شيبةبن  يعقوببن  أمحدبن َّحممد ْ ْقرأت عىل أيب مص: ِّ, نا جدي يعقوب, قال)٨(َ ُ ُعب الزهري, قلتُ ّ َْ ُّ :

ِ عمران, حدثني أبو القاسم مسلمبن َّحدثكم عبد العزيز ْ ُ َّْ َّ سبط, عن احلجاجبن ِ ْ َ أرطاة, عن عطاءبن ِ ْ  بن َ

                                                 
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ ّالساليكي: ويف األصول. ١/٢٨٤َّ  .يفحتر. َّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٢( ّأنا أبو حممد الرصيفي: قالوا: ويف األصول. َّ َّ  .حتريف. َّ
ِّومل أجد يف املصادر التي وقعت إيل عىل كثرهتا ضبطا هلذا احلرف, وكأين به . كذا يف األصول )٣( ً َّ

َّحمرف َ  .واهللا أعلم. ُ
بن  بن هبة اهللا ّعيل: ; وفيه٢/٧٦٨ُّشيوخ َّفانظر بقية األصول, وكذا معجم ال. ّبعيل) د(َّأخلت  )٤(

ِبن زمهويه ّعيل ْ َ َ ْ ِرهويه): د(ويف األصول ما خال . َ ْ َ َ ْزهويه): د(ويف . َ َ َ َ. 
 .حتريف. قالوا: يف األصول )٥(
 .حتريف. سليم: ويف األصول. ٢/٧٦٨ُّمعجم الشيوخ : فانظر. َّكذا الصواب )٦(
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن م )٧( , واملعجم الكبري ٣/١٠٧َّالطبقات الكرب : فانظر. صادر اخلربَّّ

 .١/٥٧ُّ, وسري أعالم النبالء ١/١٢٢
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )٨(  :ويف األصول. ١٧/٨٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٢/٥٤٦َّ

َّبن محزة احلالل, أنا أبو بكر حممد ابن عمر...  َ ًخاصة) د م(يف . ن يعقوبب بن محد َّبن حممد َّ ابن : َّ
 .تصحيف وحتريف. بن شيبة بن يعقوب يعقوب

ُّحما الزبري نفسه من [
ِّالديوان بعد مقتل 

 ]عمر



 الزبري بن العوام

 

٥٠١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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َّأيب رباح, عن ابن عباس, قال َ َ)١(: 
َ طعن عمرَّلـام ِ َ اخلطاب, جعل الشور إىل ستة نفربن ُ ََّ َّ ِعثامن, ونظريه عبد : ُّ ِ

ّالرمحن, وعيل واجتمعوا بعد دفنه يف : قال. ُّ, ونظريه الزبري, وسعد, ونظريه طلحةَّ
ُّموا, فتكلم الزبري, فقالَّت قيس, فتكلبن بيت فاطمة َ َّ: 

ِّأما بعد, فإن داعي اهللا ال جيهل, وجميبه ال خيذل عند تفاقم األهوال ويل  َ ََّ ُ َُ َُّ ُ ُُ َ َ ُ
ٌّاألعناق, ولن يقرص عام قلت إال غوي,  َُ َّ ُ َّ َِّ ٌّولن يرتك ما دعوت إليه إال شقيَ َّ ُ ولوال . َ

ُحدود هللا حدت, وفرائض هللا فرضت, تراح عىل أهلها, وحتيا ال متوت ْ ُْ ُ ٌُ ََّ ُِ , لكان )٢(ُ
َّاهلرب من اإلمارة نجاة, والفرار من الوالية عصمة, ولكن هللا علينا إجابة الدعوة  ًُ ًْ ْ َُ ُِ ِ

َوإظهار السنَّة; لئال نموت ميتة ع ً َّْ ِ َ ُّ َمية, وال نعمى عمى جاهلية, فأنا جميبك إىل ما ُ ُ َّ َُّ ً ِ
َقلت, ومقتبل عىل ما أمرت ٌَ ِ َ ْ ِّواحلمد هللا رب العاملني. ُ ُ. 

ّ عبد الرمحن, أنا أبو احلسن عيلبن ّأخربنا أبو طالب عيل  بن َّ, أنا أبو حممد)٣( احلسنيبن  احلسنبن َّ
َّالنحاس, أنا أبو سعيد َو رفاعة عبد اهللاّ األعرايب, أنا أببن َّ  سعيد بن َ حبيب, نا إبراهيمبن َّ حممدبن ِ
 :)٤(ٌّقال عيل:  يونس, عن إسامعيل, عن قيس, قالبن ّ مهدي, نا عيسىبن ّاجلوهري, نا إبراهيم

َّما زال الزبري منَّا أهل البيت, حتى نشأ ابنه عبد اهللا, فقلبه ِ ُ ُّ. 
ّن البحريي, أنا زاهر طاهر, أنا أبو عثامبن أخربنا أبو القاسم زاهر َْ  . أمحدبن ِ

ّ حممد الطويس, قاالبن  عمر, وأبو نرص أمحدبن٥( أمحد بن وأخربنا أبو القاسم إسامعيل ُّ أنا أبو : َّ
ُّ النقور بن احلسني ّوأبو حممد الرصيفيني: )٥ أمحدبن  زاد إسامعيل−َّ َّ َبن حبابة أنا أبو القاسم: −, قاال )٦(َّ َ َ. 

                                                 
ّتاريخ الطربي  )١( َّ٣/٢٩٩. 
ّتاريخ الطربي )٢( َّولن يقص أو يقض بام قلت إال عر, ولن ينزل ما دعوت إال سفي : ويف األصول. َّ ًَّ ُ ُّ ّ

ُتراح : وقوله. يف وحتريفُّوكله خلط وتصح. نواح عىل أهلها, وختشى أن ال يموت... أو سيفي 
ُّترد: عىل أهلها َ ُ. 

 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ٣١/٢٣٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٣(
 .٦/١١ و٤/٧٩ و٢/١٦٧, ورشح هنج البالغة ١٥٧/, واخلصال٦٢/َّالسقيفة )٤(
 ).د(ما بينهام سقط من ) ٥−٥(
 .حتريف. ّيفَّالصري: يف األصول )٦(

ُّابن الزبري يقلب [
 ]أباه عن أهل البيت

]ُّالزبري والشور ُّ[ 



٥٠٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ عيل, وأبو نرص عبيد اهللابن َّ حممدوأخربنا أبو الفتح َّ أيب عاصم, وأبو حممد عبد السالمبن ّ  بن َّ
َأمحد, وأبو عبد اهللا سمرة ُ َّ جندب, وأخوه أبو حممدبن َ َ ْ َ جندب, قالوبن عبد القادر )١(ُ ْ  عبد بن َّأنا حممد :اُ

َّالعزيز الفاريس, أنا عبد الرمحن ْ أيب رشيح, قالوابن ّ َ  عبد اهللا, نا أيب, بن ُ نا مصعب,َّ حممد,بن أنا عبد اهللا: ُ
ُّ عقبة, عن أيب حبيبة موىل الزبري, وهو جد موسىبن عن موسى ُّ َُ َ ِّ عقبة من قبل أمه, وهو موسىبن ْ َ َِ ْ  بن ُ

ْعقبة  :َقال أبو حبيبة: , قال)٢(َّ أيب عياشبن ُ
ُأتانا ابن عباس بالبرصة يف يوم شديد احلر, فلام رآه الزبري ُّ ُ ََّّ ُمرحبا بابن لبابة, : , قالِّ ً

ًأزائرا أم سفريا ْ وقال ابن أيب رشيح−بعثني . ُّكل ذلك:  قال?ً َ ُ إليك ابن −أرسلني : ُ
فجعل : قال! ?أعرفتني باملدينة, وأنكرتني بالبرصة! ?َّما عدا مما بدا: خالك, يقول لك

َّالزبري ينقر باملروحة يف األرض, ثم رفع إليه رأسه, فقال ْ َُ َ ِ ُ ُ ً ترفع لكم املصاحف غدا, فام :ُّ ُُ ُ
َّحللت حللنا  ْ وقال ابن أيب رشيح−َّْ َ َّأحلت حللنا : ُ َّ وما حرمت حرمنا−َّْ فانرصف, : قال. َّْ

َّبن عباس, أقبل عيل  يا: ُّفناد ابن الزبري, وهو يف جانب البيت ْ ْ رشيح]أيب[ زاد ابن −َّ َ ُ :
َّأشك يف قول ابن عباس : ُ قال مصعب−مه ُ فأقبلت عليه, وأنا أكره كال−َّقال ابن عباس  ُّ

ُبيننا دم خليفة, وعهد خليفة, وانفراد واحد, : ُّ الزبريبن  قال عبد اهللا−يف حديث من هو  ُ ُ
َّواجتامع ثالثة, وأم مربورة, ومشاورة العامة, أو قال ٌُّ  .)٣(اجلامعة: ُ

َّ املظفر, أنا أبو حممد اجلوبن ّأبو عيل احلسن )٤(أخربنا َّ َ  .ّهريُ
ّ احلصني, أنا أبو عيلبن وأخربنا أبو القاسم َ ِ املذهب,بن ُ ْ ُ 

ي هاشم, نا بن , نا أبو سعيد موىل)٥(َّ أمحد, حدثني أيببن  جعفر, أنا عبد اهللابن أخربنا أمحد: قاال
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .حتريف. بن َّحممد: ويف األصول. ٢/٦٠٤َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٢( َّ ): د(ويف . َّعباس): د(ويف األصول ما خال . ٤٨٤/َّ

َّبن عقبة, عن أيب حبيبة موىل الزبري, وهو ابن أيب عباس موسى َ َُّ ُوانظر اخلرب بعد . حيفخلط وتص. ُْ
 .١٨٣ − ١٢/١٨٢, وخمترص ابن منظور ٤٢٧ − ٣٣/٤٢٦تاريخ ابن عساكر : يف

َّبن اخلطاب, وبانفراد واحد عليا, وباجتامع  َّبن عفان, وبعهد اخلليفة عمر أراد بدم اخلليفة عثامن )٣(
ًثالثة الزبري وطلحة وسعدا  ).مصادر اخلرب. (ُّ

 . أنا):د(ويف ). س, م, د م( )٤(
َّ, وجممع الزوائد ١/٥٧ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١٦٦ − ١/١٦٥ُمسند اإلمام أمحد  )٥(

ّ, والدر املنثور ٧/٢٧ ّ, وفتح القدير للشوكاين ٣/١٧٧ُّ َّ٢/٣٠٠. 

 ]ب/٣٩٠[
 
 
 
 

ُّما جر بني الزبري [
َّوابن عباس يف أمر 

 ]اخلالفة



 الزبري بن العوام

 

٥٠٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْ نا غيالن− يعني ابن سعيد −َّشداد  ِّ جرير, عن مطرف, قالبن َ َُ َ : 
ُّقلت للزبري َ ضيعتم اخلليفة حتى قتل?, ما جاء بكميا أبا عبد اهللا: ُ ِ ُ َّ َّ ثم جئتم ,َّ
 وأيب بكر وعمر  َّإنا قرأناها عىل عهد رسول اهللا: ُّفقال الزبري. تطلبون بدمه

ُ مل نكن نحسب]٢٥: األنفال[ Ã Ä ÆÅ Ç È  É ÊË z}: وعثامن ْ)١( 
ْأنا أهلها, حتى وقعت منَّا حيث وقعت ُ َّ َّ. 

ُعفان, نا املبارك, نا احلسن, قال, نا )٢(َّوحدثني أيب: قال َّ: 
ُّجاء رجل إىل الزبري َّ العوام, فقالبن ٌ ال, وكيف تقتله, :  قال?ُأقتل لك عليا: َ

ُأحلق به, فأفتك به:  فقال?ومعه اجلنود َّإن اإليامن :  قالَّال; إن رسول اهللا : , قال)٣(ُ
ُقيد الفتك, ال يفتك مؤمن أخاه ٌ ُْ ِ ْ َُ َ. 

ًأخربناه عالي ّ السمرقندي, أنا أبو حممد الرصيفيني, أخربنا أبو القاسم]بن[ا أبو القاسم ُ َّ َّ ْ َ َّْ َبن حبابة,  ِّ َ َ
ّ حممد, نا عيلبن نا عبد اهللا ُ اجلعد, أنا املباركبن َّ ْ َ فضالة, عن احلسنبن َ َ)٤(, 

ًأن رجال كيف :  فقال?ُأقتل عليا )٥(أال: ُّ أتى إىل الزبري, وهو بالبرصة, فقالَّ
ُتقتله, ومعه اجلنود ُ ُأحلق به, فأكون معه, ثم أفتك به, فقال الزبري:  قال?ُ ُّ ُ َ ُ َّإن رسول : ُ

ُاإليامن قيد الفتك, ال يفتك مؤمن أخاه:  قالاهللا  ٌ ُ ْ َُ ُ. 
َّوأخربنا أبو القاسم أيضا, أنا أبو طاهر حممد ْ أيب الصقربن  أمحدبن ً  بن  إبراهيمبن , أنا هبة اهللا)٦(َّ

ّ إسامعيل, نا أبو برش الدواليببن َّ حممدبن  أمحدعمر, أنا َّ ْ ّ عبد امللك الدقيقي, نا بن َّ, نا أبو جعفر حممد)٧(ِ َّ

                                                 
 .تصحيف. مل يكن حيسب: ويف األصول. مصادر اخلرب )١(
 .١/٩٦وائد َّجممع الز: وانظر كذلك. ١/١٦٦ُمسند اإلمام أمحد  )٢(
ُكذا الصواب بالنقل عن املسند, واملجمع )٣( َّ ُوسيمر مثل هذا . تصحيف. فأقتل به: ويف األصول. َّ ُّ

ُبعد, فيكون القول فيه كام هنا ُ ُ. 
َاملصنف البن أيب شيبة : ُّاخلرب بترصف يف )٤( ْ ََ َّ  .فتك: ِّ, واللسان٣/٨٨فتك : , والفائق٨/٦٤٤ُ
 .حتريف. ال: يف األصول )٥(
: ويف األصول. ٣١/١٣٤تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٦(

 .حتريف. األصفر: ُاألصغر, وتقرأ
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٧( َّ  .١/٥٨ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢٠ − ١/١٩ُ

ُّحسن رد الزبري عىل [ ِّ
ِّمطرف َُ[ 

 
 
 
 

ًمنع الزبري رجال[ ُّ ,
 ]يريد أن يقتل عليا



٥٠٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًسمعت رشيكا يذكره عن األسود:  هارون, قالبن يزيد ْ ِ َ  : قيس, قالبن ُ
ُّحدثني من رأ الزبري يقعص اخليل قعصا بالرمح ً ْ ُ ََ ِْ ُّ ٌّ, فناداه عيل)١(َّ يا أبا عبد : ُ

ِّاهللا, فأقبل حتى التقت أعناق دواهبام, فقال ُ ْ َّ َأنشدك باهللا, أتذكر يوم كنت أناجيك : َ ُ ُُ َ ُ ُ ِْ− 
ًفواهللا, ليقاتلنَّك يوما, وهو ! ?ُتناجيه: , فقال فأتانا رسول اهللا −ُتناجيني : أو قال َ َ َِ ُ
ِفلم يعد أن سمع احلديث, فرضب وجه دابته, وذهب: قال. ٌلك ظامل ِ َّ ْ َُ. 
َ أيب داود األسدي, نا أبو ظفر, نا جعفربن , نا إبراهيم)٢( وثنا أبو برش:قال َ  سليامن, عن بن ّ

َّ دينار, عن حبيب أيب حممد, عنبن مالك َأيب كنانة, قال )٣(َ ِ : 
ُّكنَّا فتية قصابني جلدا, فكنَّا مع الزبري وطلحة, فأراد أصحايب أن ينتقلوا إىل  ُ ً ْ ِ َّ َ ً ُ

ُعيل, فقلت َّاف عليكم الطلب, هل لكم يف خريِّإين أخ: ٍّ : ُ قلت?ما هو:  قالوا?ُ
َنستأذهنام, فإن أذنا لنا ذهبنا بأمان, وإال رأينا رأينا, قالوا ْْ َ ََ َ َّ ِ َما أحسن ما قلت: ْ فجئنا, ! َ

ٌوالزبري جالس, ويف يده قضيب, قال ٌ ُ  ?ُيا أبا عبد اهللا, مع من يكون العبد: فقلنا: ُّ
َّفإن موالينا مع عيل, فنكس رأسه, ونكت بالقضيب, ثم : لنافق: ِّمع سيده, قال: قال َ ٍّ َّ

ُقد كنَّا نحذر هذا اليوم: رفع رأسه, فقال ُ. 
َّ املسلم الفريض, أنا أبو العباسبن ّأخربنا أبو احلسن عيل ّ َ ََ َّ ْ قبيسبن ُ َ  أيب نرص, بن َّ, أنا أبو حممد)٤(ُ
ّأنا عمي أبو عيل, حدثني عيل َّّ ّ زيد, نا عيل, عن أيب بكر بن ُ اخلليل, أنا ابن عبيدةبن د بكر, عن أمحبن ِّ

َاملقدمي, عن قتادة, قال َ ََّ َّ ُ)٥(: 
ُيف موطن منذ عقلت إال وأنا أعرف ُما كنت : ُّرجع الزبري إىل عائشة, فقال هلا َّ ُ ْ َ َ
َفام تريد أن تصنع: َفيه أمري غري موطني هذا, قالت ُأدعهم, وأذهب, فقال :  قال?ُ

ْيا أبا عبد اهللا, مجعت بني هذين الغارين: بد اهللاله ابنه ع َ بعضهم  َّ حتى إذا أخذ,َ
َببعض, أردت أن تذهب, وترتكهم َّأخشيت رايات ابن أيب طالب, وعلمت أنه ! َ َ َِ

                                                 
ًيطعنها طعنا مميتا: أي )١( ً. 
ّالكنى واألسامء للدواليب  )٢( َّ  .١١/٣٤٠َّكنز العامل : ًوانظر كذلك طرفا من اخلرب يف. ١/١٩ُ
 .حتريف. عىل: يف األصول )٣(
 .حتريف. قيس: يف األصول )٤(
ّتاريخ الطربي  )٥(  .٤/٣٣٥َّ, والشايف يف اإلمامة ٣/٥١٤َّ

ُّعزوف الز[ بري عن ُ
 ]ّقتال عيل

 
 
 
 
 

خروج بعض [
األصحاب عن 

َالزبري وطلحة يوم  ُّ
 ]اجلمل

 
 
 
 
 
 
 

 ]أ/٣٩١[
ُّما بني الزبري [

 ]وعائشة



 الزبري بن العوام

 

٥٠٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌحيملها فتية أنجاد ٌ ُإين حلفت أن ال أقاتله, :  فأحفظه, فقال?ُ َ ُ ُ ْكفر عن يمينك, : فقال[ِّ ِّ َ
ُوقاتله  .)٢(, فأعتقهًوال, فدعا مكح)١(]ْ

َّ املسلم الفقيه, أنا أبو العباس أمحدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َّ َ َّ منصور, أنا أبو حممد عبد بن ُ
ّ القاسم, أنا عمي أبو عيلبن  عثامنبن َّالرمحن ّ عيل القايض, نا أبو الربيع الزهراينبن , نا أمحد)٣(ِّ ّْ َّ , ثنا )٤(َّ

َّأبو شهاب احلناط َّ خباب, عن عكرمة, عن ابن عباس, بن , عن هالل)٥(َ َِّ ْ ِ َ 
َقال للزبري يوم اجلمل )٦(َّأنه ُ صفية, هذه عائشة متلك امللك لطلحة, بن يا: ُّ َ َّ

ُفأنت عىل ماذا تقاتل قريبك ُ َ?! 
َّ عيل, أنا أبو عمر حممدبن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد , أنا )٧(َّ العباسبن ّ

 بن  موسى األشيب, نا ثابتبن , نا احلسن)٨( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن روف, نا احلسني معبن أمحد
َّ خباب, عن عكرمة, عن ابن عباس,بن يزيد, عن هالل َِّ ْ ِ َ 

ُّأنه أتى الزبري,  ُ صفية]أين: فقال[َّ ُت عبد املطلب حيث تقاتل بن َّ ُ ُ َّ  )٩(]بسيفك[ُ
َّبن عبد املطلب بن أيب طالب َّعيل ُجع الزبري, فلقيه ابن جرموز, فقتله, فأتى ابن  فر?ُ ُ ُُ ْ ُّ

َّإىل أين قاتل ابن صفية: َّعباس عليا, فقال  . إىل النَّار: ٌّ قال عيل?ُ
                                                 

ّزيادة يقتضيها النص من مصادر اخلرب )١( َّ. 
ِّآخر اجلزء السابع والستني : ُبعد) د م(يف  )٢( ِّ  .بعد املائةَّ
ّأنا عمي, أنا أبو عيل: يف األصول )٣(  .حتريف. ِّ
ّالزهري: ويف األصول. ٥٦٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(  .حتريف. ُّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٥( َّ . َّاخلياط: ويف األصول. ٨/٢٢٦ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٣٩٤َّ

 .تصحيف
 .٥٩ − ١/٥٨ُّعالم النبالء سري أ )٦(
ويف . ٩٤ و٦٧ و٣١/٤٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )٧(

; )د م(ما خال (ّبن عيل  بن عبد الباقي, أنا احلسني بن احلسن َّأخربنا أبو بكر حممد: األصول
 .ريفخلط وحت. َّبن العباس َّبن حممد , أنا أبو عمر)احلسن: ففيها

)٨(  ٣/١١٠َّالطبقات الكرب. 
ُحيث يقاتل ... َّبن صفية  ُّأتى الزبري: ويف األصول. َّما بني قوسني يف املوضعني زيادة من الطبقات )٩(

 .سقط وحتريف. بن أيب طالب َّعيل

َّابن عباس يثني [
ُّعزيمة الزبري عن 

 ]ّقتال عيل
 
 
 

ُّقاتل الزبري يف [ ُ
 ]َّالنار



٥٠٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّأخربنا أبو املظفر َ ّ القشريي, أنا أبو سعد اجلنزروذي, أنا أبو عمرو بن ُ َّ ْ َ ْ َ ْمحدان )١(]بن[ُ َ. 
َ املقرئ, أنا أبو يعىل ]بن[ منصور, أنا أبو بكر بن ا إبراهيم إبراهيم, أنبن َّوأخربنا أبو سهل حممد ْ َ ُ

ّاملوصيل ْ ّالدورقي : ُ زاد ابن املقرئ− إبراهيم بن , أنا أبو يوسف يعقوب)٢(َ َ ْ  نا أبو عاصم, عن عبد −َّ
ْ مسلم الرقايش, عن جده عبد امللك, عن أيب جروبن  عبد امللكبن َّ حممدبن اهللا َّ ْ َُ ِّ ّ : ُن املقرئ قال اب− )٣(ِ

 :ّ املازين, قال−َعن أيب جرير 
ٌّشهدت عليا والزبري حني تواقفا, فقال له عيل ُّ َيا زبري, أنشدك اهللا, أسمعت : ُ ُ ِ ُ ُ ُ

ُإنك تقاتلني : ُ يقولرسول اهللا  ُ ْ ويف حديث ابن محدان−َّ ُتقاتل : َ :  قال? ٌ وأنت ظامل−ُ
ُنعم, ومل أذكره  َّ إال يف موقفي هذا, ثم انرصف−ْكر ومل أذ:  ويف حديث ابن محدان−ْ َّ. 
ُوالصواب ُأبو جرو كام قال ابن محدان, وال نعرف اسمه: َّ ْ َ ْ بن  ُوكذا رواه خالد. َ

ِّ حممد, عن جده عبد امللك, بن  سليامن, عن عبد اهللابن ُأيب زيد املقرئ, عن جعفر َّ
ْأبو جرو: وقال َ. 

 بن ُ عبد الواحد, وأبو البقاء عبيد اهللابن ّ عيلبن د احلسني, وأبو بكر أمحبن َّأخربنا أبو بكر حممد
ّ عبد العزيز الرازي, قالوابن مسعود ّ املهتدي, أنا أبو احلسن عيلبن أنا أبو احلسني: )٤(َّ ّ عمر احلريب, نا بن ُ ْ َ
ِّ زكريا املطرز, نا الوليدبن قاسم َ ُ ِ شجاع, حدثني رفاعةبن َّ ْ نذيربن  إياسبن َّ َ ّالضبي, )٥(ُ ِّ َّ حدثني أيب, عن َّ

 , )٦(]ّعيل[ِّجدي, وكان مع 
َأن عليا دعا الزبري  ُّ َّ وهو بني الصفني −َّ َّأنت آمن, تعال حتى: فقال −َّ َ َأكلمك ٌ َ ِّ ُ)٧(, 

ٌّفأتاه حتى اختلفت أعناق دابتيهام, فقال عيل َّ ُْ ِّأنشدك باهللا الذي بعث حممدا باحلق : َّ ً َُّ ُ
ُّنبيا, أما خرج النَّبي  َ َيميش, وأنا وأنت معه, فرضب كتفك َ ِ َ َّكأنك : َّثم قال: قال. َ

                                                 
ّبن اجلنزروذي, أنا أبو عمرو محدان أبو سعد: ويف األصول. َّكذا الصواب )١( َ ْ  .اضطراب ظاهر. َ
ْمسند أيب يعىل  )٢(  .١/٥٩ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ٢/٣٠ُ
ُكذا الصواب كام سيأيت بعد )٣(  .حتريف. أبو حرور: ويف األصول. َّ
 .حتريف. قاال: يف األصول )٤(
ْبكري): د(ويف . ١٥٠/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م, د م( )٥( َ  .حتريف. ُ
ّزيادة يقتضيها النص  )٦(  .٤/٧٢ُ, ورسائل املرتىض ٢٥٢/أنساب األرشاف: من مصادر اخلرب, وهيَّ
ُأعلمك): د, د م(ويف . , ومصادر اخلرب)س, م( )٧( ُ. 

ٌعود عىل عزوف [ َ
 ]...ُّالزبري 



 الزبري بن العوام

 

٥٠٧
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َيا زبري قد قاتلت هذا, وذكر احلديث ُ ُاللهم نعم, فأتيتني تقاتلني, وقد : قال. ُ َُّ َّ
ِّسمعت هذا من نبي اهللا  َ? !َال أقاتلك: قال ُ  .فرجع عن قتاله. ُ

َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا حممد َّ املظفربن ّ َ ّ الشامي, أنا أمحدُ ّ حممد العتيقي, أنا يوسفبن َّ َّْ  بن َِ
َّأمحد الدخيل, نا حممد َّالعقييل, نا حممد )١( عمروبن َّ ّ ْ  أيب بن ُ عبيد, نا إسامعيلبن  إسامعيل, ثنا يعىلبن َُ

َخالد, عن عبد السالم رجل من حية, قال َّ ٍ َّ)٢(: 
َخال عيل بالزبري يوم اجلمل, فقال ُّ ُأنشدك: ٌّ ِ −َ باهللا, هل سمعت رسول اهللا ُ

ٌلتقاتلنَّه, فإنك ظامل:  قال−بني فالن  َوأنت الوي يدي بسقيفة َّ ُُ َ َّ, ثم لينترصن )٣(]له[ َِ َّ
ُقد سمعته, ال جرم, لكن ال أقاتلك:  قال?عليك ُ ْ َ َُ َ ُ. 

ّأخربنا أبو عبد اهللا الفراوي, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو بكر أمحد ّ  ]أبو[يض, أنا  احلسن القابن ُ
َّ مطر, أنا أبو العباس عبد اهللابن )٤(عمرو َ ْ سوار اهلاشمي الكويف, نا منجاببن َّ حممدبن َ ِ ّ ّ , )٥( احلارثبن ََّ

َ األجلحبن نا عبد اهللا ْ ْسمعت فضل: , نا أيب, عن يزيد الفقري, عن أبيه, قال)٦(َ َ ِّ فضالة حيدث عن أيب بن ُ ُ َ َ
ْحرب ّييل, عن أبيه ِّاألسود الد )٧(]أيب[ بن َ  : قال− دخل حديث أحدمها يف حديث صاحبه −ْ

ُ دنا عيل وأصحابه من طلحة والزبري, ودنت الصفوف بعضها من بعض, َّلـام ُُّ ُّ ِ َ ٌّ
ُّادعوا يل الزبري: فناد −  وهو عىل بغلة رسول اهللا −ٌّخرج عيل  ُ َ العوام, فدعي بن ُ ِ ُ َّ َ
ُله الزبري َ, فأقبل حتى اختلف )٨(ُّ ُيا زبري, نشدتك اهللا, أتذكر : ِّأعناق دواهبام, فقالَّ ُ ُ ُ

َّيوم مر بك رسول اهللا  َُيا زبري, أحتب عليا, فقلت: َ يوم كذا وكذا, وقال ُّ ُ ُ ُّأال أحب : ُ ُ
                                                 

َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )١(  .حتريف. عمر: ويف األصول. ٣١/٣١َّ
َّاملصنف البن أيب شيبة  )٢( َ  .١٣/٤٦, وفتح الباري ١٨/٩٣, وهتذيب الكامل ٨/٧١٩ُ
 .زيادة من مصادر اخلرب )٣(
َّوالصواب ما أثبتنا بالنقل . ًبن مطر, ومل نجد له أثرا يف املصادر التي وقعت إلينا عمر: يف األصول )٤( َّ

ّاألنساب للسمعاين : عن  .١٦/١٦٢ُّ, وسري أعالم النبالء ٣/٢٢٥ُّ, واللباب ٥/٣٢٥َّ
 .تصحيف. حرب): د, د م(ويف . ٤٧٧/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف). س, م( )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٦( َّ  .حتريف. األصلح: ويف األصول. ٢٣٨/َّ
ّزيادة يقتضيها النص )٧( ويف . ٩/٢٣َّ, والتاريخ الكبري ٧/٢٢٦َّالطبقات الكرب : وانظر ترمجته يف. َّ

 .تصحيف. عن أيب حرث): س, م(
 .حتريف. يل: يف األصول )٨(

 ]ب/٣٩١[



٥٠٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٥ 
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َّابن خايل وابن عمتي وعىل ديني َ ُيا عيل, أحتبه: فقال! ?َ ُّ ُ يا رسول اهللا, أال : ُ فقلت?ُّ
َّأحب ابن عمتي  ُّ ٌيا زبري, أما واهللا, لتقاتلنَّه أنت, وأنت ظامل: فقال! ? ديني عىل]و[ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ 

ُبىل, واهللا لقد أنسيته منذ سمعته من رسول اهللا : قال. له ُُ ُ ْ ُ ثم ذكرته اآلن, واهللا ال ,َّ
َأقاتلك ُ ُّفرجع الزبري عىل دابته يشق الصفوف, فعرض له ابنه عبد اهللا. ُ َُّّ ُّ الزبري, بن ُّ
ًذكرين عيل حديثا, سمعته من رسول اهللا :  قال?كما ل: قال ٌّ َُّلتقاتلنَّه, : , يقول ُ َ

ُوأنت ظامل له, فال أقاتله, قال ُ ُ ٌ َ إنام جئت لتصلح بني النَّاس, ?َوللقتال جئت: َ ُ ََّ
َويصلح اهللا هذا األمر, قال ُقد حلفت أال أقاتله, قال: ُ َ ُ َّ ْفأعتق غالمك جرجس, : ُ

َوقف حتى تصلح بني ُ َّ ُ النَّاس, فأعتق غالمه, ووقف, فلام اختلف أمر النَّاس, ذهب ْ ََّ َ
 .)١(عىل فرسه

ّ البنا, أبنا أبو حممد اجلوهريبن أخربنا أبو غالب َّ  بن  أمحدبن َّ لؤلؤ, نا حممدبن , أنا أبو احلسن)٢(َّ
َّاملؤمل, نا حممد َّ َ َ خلف, نا بن ّ عيلبن ُ ّ عمرو الفقيمي]ابن[َ ْ َ ّلثوري, عن جعفر, عن سفيان ا)٣(ُ َّ حممد, بن َّ
َّ حسني, حدثني ابن عباس, قالبن ّعن أبيه, عن عيل َّ: 
ْائت الزبري, فقل له: ٌّقال عيل ُّ ٍنشدتك باهللا, ألست قد بايعتني طائعا غري مكره: ِ ُ َ ً َ َ ُ? 

َفام الذي أحدثت, فاستحللت به قتايل ُمع اخلوف شدة املطامع: ُّفقال الزبري! ?َ ُفأتيت . َّ
َّا, فأخربته بام قال الزبري, فدعا عيل بالبغلة, فركبها, وركبت معه, ودنا حتى علي ُ ٌّ ُّ

َُاختلفت أعناق دواهبام, ووقفت حتى أسمع كالمهام, فسمعت عليا يقول ُ َّْ ِّ ُناشدتك : ُ
َباهللا, هل تعلم يا زبري أين كنت أنا وأنت يف سقيفة ُ ِّ ُُ َّبني فالن, تعاجلني وأعاجلك, فمر  ُ ُ ُ ُ

ُكأنك حتبه, قلت: , فقال رسول اهللا يب ُ ُّ ُ َّ أما ليقاتلنَّك, وهو الظامل, ?ُوما يمنعني: َّ َ ُ َ َ َ
ُاللهم, ذكرتني ما قد نسيت: ُّفقال الزبري َّ َّ ًفوىل راجعا: قال. َّ َّ. 

 .يباخلطنا أبو بكر : )٤( محزة, قاالبن َّوأبو حممد عبد الكريم  عبد اهللا,بن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا
                                                 

 .١١/٣٣٠َّ, وكنز العامل ٣/٣٦٦ُاملستدرك للحاكم : انظر اخلرب يف )١(
 .حتريف. ّابن اجلوهري: يف األصول )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٣( َّ ّعمر الفقيمي: ويف األصول. ٢/٤٣٨َّ ْ َ  .سقط وحتريف. ُ
 .حتريف. قالوا: يف األصول )٤(



 الزبري بن العوام

 

٥٠٩
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١٥ 
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 الفضل, بن أنا أبو احلسني:  هبة اهللا, قاالبن َّ أمحد, أنا أبو بكر حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
َ درستويه, نا يعقوببن  جعفربن أنا عبد اهللا ْ ُ ُ سفيان, نا أبو حممد عبيد اهللابن ُ ْ موسى, نا سكنيبن َّ  بن َُ
ّ, كانت تداوي اجلرحى مع عيلّالعبدي, عن عجوز من عبد القيس )١( قيسبن عبد العزيز بن أيب طالب  ُ
 :)٢(َّأهنا قالت

ُ ذات يوم شاهدة يوم اجلمل, إذ جاء راكب عىل فرس, ينادي]ِّإين[أال  ٌ َ ٌ َأال : َ
ٌفيكم عامر ٌ فقال عامر?َّ  فقال ?فيكم أنا: ُّهذا رسول طلحة والزبري, أرسال ينظران: َّ

َّنعم أنا عامر, فنزل الرجل, فقا: َّعامر َّاحرس يل عن رأسك, فحرس عامر عن رأسه, : لَّ ْ
َّفلمس الرجل أذن عامر َُّ ُ ٌكانت لعامر زنمة: قال. ُ َ ََّ ًيف أذنه, فلمسها, ثم ركب راجعا,  )٣(َ َّ ُ ُ

ُفأخرب الزبري بذلك, فرجع الزبري حتى أتى وادي السباع, فأتاه ابن جرموز, فقتله,  ْ ُِّ ُ َّ ُّ ُّ
ً ما رجع جبنًا, ولكنَّه رجع تائباأما واهللا: فبلغ ذلك عليا, فقال ْ ُ. 

َأنبأنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم ُ َّ ّ الوليد التسرتي, نا أمحدبن َّ حممدبن , أنا أبو سعيد احلسن)٤(ّ َ ْ  بن ُّ
َّوحدثني أبو سهل, عن احلسن, : ّ إبراهيم الكويف, قالبن  حرب, نا إسحاقبن ّ زهري, نا عيلبن حييى

ْوزائدة, ورشيك ِ  : أيب ليىل, قالبن َّ عن عبد الرمحن− يعني ابن أيب زياد −, وجعفر األمحر, عن يزيد )٥(َ
ٍّانرصف الزبري يوم اجلمل عن عيل, فلقيه ابنه عبد اهللا, فقال َ ْجبنًا جبنًا, فقال: ُّ ُ ْ ُ :

ُي, قد علم النَّاس أين لست بجبان, ولكن ذكرين عيل شيئا, سمعته من رسول بن يا ْ ُُ ً ٌِّّ َّ ُ َ َّ
ُ, فحلفت أن ال أقاتله, فقالاهللا  َ ُ ُدونك غالمك فالنا, فلقد أعطيت به: ُ ً َ عرشين  )٦(ََ

ًألفا كفارة عن يمينك, قال َّ ُفوىل الزبري, وهو يقول: ً ُّ  ]من البسيط[ :َّ
ــور َّإن ــي َاألم ــشى الت ــا أخ َعواقبه ــسن اهللا يف  ِ ــدنيا يف ُأح ــدين ويف ُّال ِال ِّ 

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب الت )١( َّ َّعبد العزيز حديث أو حدث : ... ويف األصول. ١٨٥/هذيبَّ

 .حتريف ظاهر. عن قريب أو مريب
 .ُ وما بني قوسني بعد زيادة منه.٢٥ − ٩/٢٤خمترص ابن منظور  )٢(
ُزنمتا األذن )٣( ُ َ َ َهنتان تليان الشحمة, وتقابالن الوترة: َ َ َُ َ َّ َ َ. 
 .١/٦٠ء ُّسري أعالم النبال: وانظر كذلك. ١/٩١احللية  )٤(
 .حتريف. سهل: ويف األصول. احللية )٥(
 .حتريف. له: ويف األصول. احللية )٦(

خرب رسول طلحة [
َّوالزبري مع عامر بن  ُّ

 ]يارس

ما كان بينه وبني [
ابنه عبد اهللا يوم 

 ]اجلمل
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ّ احلبويب, أنا أبو القاسمبن ّ عيلبن أخربنا أبو يعىل محزة ُ  أيب نرص, أنا بن َّ أيب العالء, أنا أبو حممدبن ُ
َّعمي حممد ْ وكيع, نا يعىلبن  سعيد القايض, نا سفيانبن ّ عيلبن , أنا أمحد)١( القاسمبن ِّ ُ عبيد, عن بن َِ
َ أيب خالد, عن عبد السالم رجل من حية, قالبن إسامعيل َّ ٍ َّ : 

ُّخال عيل بالز ُأنشدك باهللا, هل: َبري يوم اجلمل, فقالٌّ  − َسمعت رسول اهللا  )٢(ُ
َّلتقاتلنَّه, ثم لينترصن عليك: ]قال[ −يف سقيفة فالن َوأنت الوي يدي  َّ ُ قد :  قال?ُ

َسمعت, ال جرم, ال أقاتلك ُ ِ ُ َ َ َ ُ. 
 بن أنا عبد اهللا أيب بكر, بن ّالواسطي, أنا أبو بكر اخلطيب, أنا احلسن )٣(]بن[أخربنا أبو القاسم 

ّإسحاق البغوي, نا أبو زيد ّ هبرام اهلمداينبن َ طريف, نا إسامعيلبن ََ ْ ْ ْ نذيربن  إياسبن ِ, نا رفاعة)٤(ََ َ ُ)٥( 
ِّالضبي, حدثني أيب, عن جدي,  َّ ّ ِّ َّ 

ً أيب طالب يوم النُّرصة, وكان أشد يوم يف األرض بردا, مل بن ّوكان مع عيل ٍ َّ ْ َ
ُّيأت عليهم يوم أشد ٌ ٌّ بردا منه, يسترتون بكل بعري وكل حائط من الربد, فخرج عيل ِ ِّ ِّ ً
ً الشهباء, عليه بردان نجرانيان, متزرا بواحد, مرتديا باآلخر, عىل بغلة رسول اهللا  ِّ َّ ْ ُُ ً َُّ َ َّ

َوعاممة قد أرخى ذؤابتها من خلفه, ونعالن, وهو يمسح العرق من جبينه, من ذا  َ ُ ُ ٌ ِ
َّبن أيب طالب الزبري, وهو بني الصفني,  ُّفناد عيل: قال. اجلانب, ومن ذا اجلانب َّ ُّ

َّتعال حتى أكلمك, فأتاه حتى اختلف أعناق دابتيهام, فقال له: قال ُُ َ َّ ََّ َ ِّ َيا زبري, أنشدك : َُ ُ ُ ُ ُ
َّ يميش, وأنت معه, فرضب كتفك, ثم قال لكَاهللا, أخرج رسول اهللا  َ َ ِ َ َ َّكأنك قد : َ

َّللهم نعما: قال. َقاتلت هذا َفأين جئت, وقد سمعت هذا من رسول اهللا . َّ َ َ? !
َال أقاتلك: قال ُ ُفرجع, فسار ليلتني من البرصة, فمر عىل ماء لبني جماشع, فعرفه . ُ َّ

ُرجل من متيم, يقال له ٍّابن جرموز, فقتله, وجاء بسيفه إىل عيل, فقال: ٌ ُ ْ هذا سيف : ُ
                                                 

س, (ويف . ٥٦٦ و٣٣/٥٦٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١(
 .حتريف واضطراب. بن القاسم َّبن حممد ّعيل): د, د م(ويف . بن القاسم َّبن حممد ِّعمي: )م

 .حتريف. كيف: يف األصول )٢(
ُّزيادة يقتضيها النص من معجم الشيوخ  )٣( ّ َّ٢/١٢١٧. 
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٤( َّ ّالليثي: ويف األصول. ٤٥/َّ ْ  .حتريف. َّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٥(  .حتريف. زيد: ويف األصول. َّ

 ]أ/٣٩٢[
 
 
 
 
 

ٌعود عىل عزوف [ َ
 ]... ُّالزبري 



 الزبري بن العوام

 

٥١١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٌّالزبري, قد قتلته, فقال عيل ْبرش: ُّ َّ قاتل ابن صفية بالنَّارِّ َ. 
َّ املسلم, أنا أبو العباس أمحدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َّ َ  أيب نرص, أنا بن َّ منصور, أنا أبو حممدبن ُ

ّعمي أبو عيل, نا أمحد ْالقايض, نا وكيع, نا ابن فضيل, عن يزيد )١(ّ عيلبن ِّ ْ ََ ُ  أيب زياد, عن عبد بن ِ
 :َّ أيب طالب أنه قال يوم اجلملبن ّ أيب ليىل, عن عيلبن َّالرمحن

ًادع إيل الزبري; لعيل أذكره شيئا, سمعته من رسول اهللا  ُُّ ُ ُْ َِّّ ُ ِّ َ ُ .ُّفدعي الزبري, : قال َ ُ
ٌّفجاء عىل دابته, وجاء عيل  ٌّ دابته, حتى اختلف رؤوس دواهبام, فلم يزل عيل ]عىل[َّ ْ ِّ ُ ََّّ

َّيذكره, ووجه الزبري يتغري, ثم َّ ُُ ُّ ُ ُ ُّفأما الزبري فمىض, فنزل عىل ناس من.  انرصفاُِّ ي بن َّ
ِسعد, فأخرب طلحة أن الزبري قد انرصف, فقال مروان ُّ َّ ُ َ َإن مل أدرك ثأري اليوم, مل : ُ ْ ُ ْ

ُأدركه أبدا, فرماه بسهم, فقتله ًُ ْ ٌّوقتل ابن جرموز الزبري, فقال عيل: قال. ُ ُّ أقتله, وقد : ُ
 . بالنَّارِّائذنوا له, وبرشوه! ?َّأمنه

ّ عبد العزيز املكي, أنا احلسنبن َّ حممدبن ًأخربنا عاليا أبو جعفر أمحد  احلسن, أنا بن َّ عبد الرمحنبن ِّ
َّ عبد اهللا املكي, أنا أبو صالح حممدبن  إبراهيمبن َّ فراس, نا أبو جعفر حممدبن )٢( أمحدبن  إبراهيمبن أمحد ّ  بن ِّ

ّأيب األزهر املكي, أنا أبو بكر َّ عياش, عن يزيد بن ِّ  : أيب ليىل, قالبن َّ عن عبد الرمحن− يعني ابن أيب زياد −َ
ٌّ كان يوم اجلمل, خرج عيل عىل فرس, فقالَّلـام ُأين الزبري: ُ ُّ فجاء الزبري عىل ?ُّ
ًفرأيتهام بني الصفني عىل فرسني, ختتلف أعناقهام, واقفني وقوفا : قال. فرس َُّ َّ
ُإال أين رأيت عليا حيرك : َّقال عبد الرمحن.  يشء كانا يقوالنَّ, وال أدري أي)٣(ًطويال ِّ ُ ُِّ َّ

َفرجع إلينا, وأخذ الزبري ناحية املربد: قال. يده كذا وكذا ْ ِ َ ُ  .ُووقع القتال: قال. ُّ
ّأخربنا أبو العز َّ كادش إذنا ومناولة, وقرأ عيل إسناده, أنا أبو عيل حممدبن )٤(ِ ُّ َّ ً  احلسني, أنا بن ً

.................................................................................. , )٥(َّ زكريابن ُملعاىفا
                                                 

َّكذا الصواب, وقد مر قبل قليل )١( ّأنا عمي, أنا أبو عيل, نا أمحد: ويف األصول. َّ  .حتريف. بن عمر ِّ
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٢( َّ بن  بن احلسني, أنا أمحد َّبن عبد الرمحن احلسن: ويف األصول. َّ

 .حتريف. ّبن عيل إبراهيم
ًطويال طويال طويال): س, د, د م(ويف). م( )٣( ً ً. 
 .حتريف. العزيز: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(
 .١/٣٩٢َّاجلليس الصالح  )٥(
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ّ شيخ, نا الريايش, عن بن  صالحبن  عبد اهللابن َّ حممدبن أمحد )١( قانع, نا أبو احلسنبن أنا عبد الباقي ِّ
َّ احلكم اجلبيل, نا حممدبن َّحممد َ َّ َ َ حلحلبن َ َْ ْالقريش, عن أيب رحيانة, قال )٢(ةَ َ ّ ُ : 

َّ انرصف الزبري يوم اجلمل, متثلَّلـام َ ُ  ]َّمن الطويل[ :)٣(ُّ
ـــرهتم ُأم ُ ـــري ُ ـــرج أم ِبمنْع َ َُ ـــو َالل ـــر وال  ِّ ـــيص َأم ِّللمع ْ ـــضيعا َّإال َ َّم َ ُ)٤( 
ـــت ـــأس ُفقل ـــا :ٍلك ْأجلميه ـــإنام َ ُحللت  َّف ْ َ َزرود ألفزعـا مـن َالكثيـب َ َْ َ َ ْ ُ)٥( 
ــــأن ــــا َّك ْبليتيه َْ ــــدة ِ ِوبل َ ْ ــــا َ ِنحره ْ ــن  َ ــل م ِالنَّب ــراث ْ َك َّ ــرصيم ُ ِال ــا َّ َّاملنَزع ُ 

َيغــش مل ُاملــرء إذا ْ ـــال  ْأوشــكت َالكرهيــة َ ـــا ُحب ْاهلوين َ ـــالفتى ُ َّتقطعـــا ْأن ب َ َ 
ُّقال الريايش ْالليتان: ِّ ْصفحتا العنق من النَّاقة, ومها حتت القرط من املرأة: ِّ ُ قال . َ

َّومن الليت قول الشاعر: اىفُاملع ُ  ]َّمن الطويل[ :)٦(ِّْ

ــرع ٍوف ْ ــصري َ ــد ُي َاجلي ْ ــف ِ ٍوح ْ ــه َ ُكأن ِعىل الليت  َّ ْ ُقنْوان ِّ ِالكـروم ِ ُالـدوالح ُ ِ َّ)٧( 
 ]َّمن الطويل[ :)٨(ُوقال آخر

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن اجلليس )١( ّسؤاالت محزة للدارقطني: وانظر ترمجته يف. َّ َْ ُ , وتاريخ ١٤٠/َّ

 .حتريف. أبو احلسني: ويف األصول. ٢٤٧− ٥/٢٤٦بغداد 
ّنا الريايش: ويف األصول. اجلليس )٢( َّبن احلكم البلخي, نا حممد َّبن حممد ِّ ّ ْ َبن خلخل َ َْ ). د, د م(ة َ

 .٤٣٤/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجة ابن حلحلة يف. تصحيف وحتريف
ّبقول الكلحبة العرين )٣( َ ُ َ َ ْ َّاملفضليات: فانظر. َ َّ َ ّ, وللتربيزي ٥٣ − ١/٥١ّ, ورشحها لألنباري ٣٢/ُ ْ ِّ

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره). ٤ و٢ − ١ (١/٣٧٣, واخلزانة ١٤٩ − ١/١٤٤ ٌَّ َ َ. 
)٤( َمنعرج اللو َِّ َ  .َّما انثنى من الرمل, وانعطف: ُْ
ُوزرود. جاريته: ابنته, وقيل: كأس )٥( َألغيث من استغاث: ألفزعا, أي: وقوله. موضع: َ  .بنا ُ
ْبني سليم من )٦( َ صري, : ِّ, والصحاح٣٦/ّ, واألضداد لألنباري١/١٧٤َّمعاين القرآن للفراء : فانظر. ُ

ّوتفسري الطويس  ّ وتفسري الطربيس ,٢/٣٢٩ُّ ْ َ َّ٢/١٧٥. 
ْوالفرع. تصحيف. َّالذوابح: يف األصول )٧( ّالشعر التام: َ َّ َويصري اجليد. َّ ْ ِ ُيضمه, وقيل: ُ ُيميله: ُّ ُُ .

ْوالوحف ُوقنوان الكروم. األسود: َ ْ َعناقيد العنب: ِ ِ ِوالدوالح. ُ  .املمتلئة: َّ
ّالبيت أليب ذؤيب اهلذيل يف )٨( َ ُُ ِّذليني ُرشح أشعار اهل: َ خلق : ودون نسبة يف. شو: ِّ, واللسان١/٩٠َ

 .٢٢٩/ّ, واألضداد لألنباري٢١٤/ّاإلنسان لألصمعي

ُّومما متثل به الزبري [ َّ َّ
َلـام انرصف يوم  َّ

 ]اجلمل



 الزبري بن العوام

 

٥١٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ـــي إذا ـــت ه ـــشعرْقام ُّتق ِ َ ْ ـــواهتاَ ُش َ ِويرشق بني الليت منها َ ْ ُِّ ُ ِ ِالـصقل إىلْ ْ ُّ)١( 
ُّ الريايش يف قولهقال ْوبلدة نحرها: ِّ ََ َِ ُالبلدة من اإلنسان: ْ َ ْ ُاللبة, ومن البعري: َ َّ َّ :
ُالكركرة َ ِْ َّوكراث الرصيم. ِ َُّ ُنبت, له ثالثة عروق تنبت يف الرمل, فإذا أخرجته, كان : ُ َُ َّ ُ ٌُ

ْأسفله كأنه قلة السهم ُ َُّ ُ َُّ ْ, فشبه النَّبل بذلك)٢(َُّ ُوالرصيم. َّ ُّوأنشد الريايش. ُملَّالر: َّ ِّ)٣(: 
 ]َّمن الطويل[

ْأنيخـــت َ ْفألقـــت ُ ًبلـــدةَ َ ْ ٍبلـــدةَدونَ َ ْ ُبغامهـــا َّإالُاألصـــوات هبـــاٌقليـــلٍ َ َ ُ 
ٌيقال لصوت البعري بغام َ ُ ُقال الشاعر. ُُ  ]من الوافر[ :)٤(َّ

ـــسبت َح ْ ـــام َِ َبغ َ ـــيُ ـــاراحلت ًعنَاق ــاَ ــيوم ــب ه َوي ْ ــريك َ َغ ــاق ِ ِبالعنَ َ)٥( 
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن نا أبو القاسمأخرب ْ َ ّ الاللكائي, أنا أبو احلسنيبن َّ َ َ ْ برشان, أنا أبو بن َّ ِ

َّوأخربين أبو زيد النمريي, عن حممد: ُّ أيب الدنيا, قالبن  صفوان, نا أبو بكربن ّعيل ْ َّ ّ حييى الكناين, عن بن ُّ َ ِ
ّ عمران الزهريبن عبد العزيز ْ ُّ ْ ّ عبد العزيز السلمي, عن أبيه, قالنب , عن سعيد)٦(ِ َُّ)٧( : 
ُ انرصف الزبري يوم اجلمل, جعل يقولَّلـام َ ُ  ]من الكامل[ :)٨(ُّ

                                                 
)١( ُّظاهر جلدة الرأس, ويدل عىل ذلك قوله: َّالشو ْبني الليت منها إىل الصقل, أي: َّ ُّ ْ من أصل : ِّ

ُاألذن إىل اخلارصة  ).شو: ِّاللسان. (ُ
َّقذذ السهم, أي: لحَّويف اجلليس الصا. كذا )٢( ُ َ ُريشه: ُ ُ. 
َّلذي الرمة )٣( ّ, والفرق لألصمعي٢/١٠٠٤ديوانه : فانظر. ُّ ْ  ,٢٣٣/, وأليب حاتم٢٦/, ولثابت٦٦/َ

 .بلد: َّ, والتنبيه واإليضاح١/٧٣ُ, وكشف املشكالت ٣٦٧/َّوحتصيل عني الذهب
ُالبيت لذي اخلرق الطهوي يف صفة ذئب تبعه يف طريقه )٤( َ ّ َِ َ ٍ ُّ َ : عنق; وفيه: بغم, وكذا: ِّاللسان:  فانظر.ِ

ْقريط َ َقرط, وهو اسم ذي اخلرق : َّوالصواب. ُ ُ ِْ ّاملؤتلف واملختلف لآلمدي(ُ ُ ُوالبيت بعد ) ١٦٠/ُ ُ
ّ, وتفسري القرطبي ٢٢١/, ورسالة املالئكة١/٦١جمالس ثعلب : دون نسبة يف َوثمة . ٤/٢٠٤ُ ََّ

ِّاختالف يسري يف الرواية, فانظره ٌ ٌ. 
ًعناقا: قوله )٥( َ َبغام عناق, فحذف املضاف, وأقام املضاف إليه مقامه, والعناق: كذا عىل إرادة. َ ََ ُُ َُ ُ ٍ َ َ :

ِاألنثى من املعز ْوويب. َ ُكلمة مثل ويل, نصبت عىل املصدر: َ ْ َ ُ ٌ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٦( َّ ّترمجة الزهري (٢٩٩/َّ ْ ّترمجة الكناين (٤٤٧/و) ُّ َ  ويف .)ِ

ّالكتاين, عن عبد العزيز: األصول َّ ْبن عبدان َ  .تصحيف وحتريف. َ
 .٣/٣٦٥ُاملستدرك للحاكم  )٧(
ُّاحلق أن البيت الذي متثل به الزبري  )٨( َّ َّ ّالتعازي للمدائني:  وقد ورد غري منسوب يف−ُّ َّ/١٢١ ,= 

 

ًومما متثل به أيضا[ َّ َّ[ 

 ]ب/٣٩٢[



٥١٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َلــوُعلمــت ولقــد  ُقريــــب ِالوفــــاة مــــن َاحليــــاةَّأن نــافعيَعلمــيَّانَ
ْفلم ينْشب أن قتله ابن جرموز ُ ُ ْ َْ َ. 

َّأنبأنا أبو سعد املطرز, أنا أبو عيل احلداد ّ ِّ َ َأنا أبو نعيم, نا أبو حامد أمحد: , قاالُ َّ حممد, نا حممدبن ُ  بن َّ
َّ شبةبن إسحاق, نا عمر َّ, نا أبو غسان حممد)١(َ ْ عمرانبن  حييى, نا عبد العزيزبن َّ بن عبد  , عن سعيد)٢(ِ

ّالعزيز السلمي, عن أبيه, قال َُّ : 
ُ انرصف الزبري يوم اجلمل, جعل يقولَّلـام َ ُ  ]لمن الكام[ :ُّ
َلــوُعلمــت ولقــد  ُقريــــب ِاملــــامت مــــن َاحليــــاةَّأننــافعيَعلمــيَّانَ

ْثم مل ينْشب أن قتله ابن جرموز َُّ ُ ْ َْ َ. 
ِ, نا يعقوب الدورقي, نا معتمر)٣(َّ حممد, نا ابن أيب عاصمبن وثنا أبو بكر عبد اهللا: قال َ َّْ ُْ ّ  بن َ

َسليامن, عن أبيه, عن حصني, عن  :  قيس يقولبن ُسمعت األحنف:  قال جاوان,بن عمرو )٤(ُ
ُّالزبري حواري رسول اهللا  َ ُ ُّ قتل بسفوان, قتله ابن جرموز, واستعان عليه ,ْ َُ ُ َ َ َُ ِ

َبفضالة ْ حابس, ونفيعبن َ َ ُ. 
ّأخربنا أبو حممد السلمي, أنا أبو بكر اخلطيب ُّ ََّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكر]بن[وأخربنا أبو القاسم  ْ َ ّ الطربيبن َّ َّ , 
 يعني −َّ, ثنا احلجاج )٥( سفيانبن  جعفر, نا يعقوببن  الفضل, أنا عبد اهللابن أنا أبو احلسني: قاال

                                                 
ِّوالتعازي واملراثي للمربد = َ ُ َّ  ملفق من بيتني− ١/٦٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٢٢٣/َّ َ َّاألول منهام : ُ

َبن يعفر, وهو لألسود ُ ْ  ]َّمن الطويل[: َ
َولقد علمت لو ان علمـي نـافعي َّ َ َ ِأن الــسبيل ســـبيل ذي األعـــواد  ُ ُ َ َّ َّ 

 ).»ترمجة األسود «١٣/١٦األغاين (
ْوالثاين لسحيم عبد َ ُ ْبني احلسحاس, وهو َّ  ]َّمن الطويل[: َ

ــد ــاق العب ــدوا وث ِش َ َ َ ُّ ــتكمُ ُ ال يفل ُ ْ ِ ْ ـــب  ُ ـــاة مـــن املـــامت قري ُإن احلي ِ َ َّ 
ْفتأمل). ٢/٩٢, واخلزانة ٢/٤٤فوات الوفيات ( َّ. 

 .حتريف. شيبة: يف األصول )١(
َّكذا الصواب, وقد مر قبل قليل )٢( ْأيب عمران: ويف األصول. َّ  .حتريف. ِ
 .١/٦٠ُّسري أعالم النبالء : وانظر كذلك. ١/١٦٠اآلحاد واملثاين  )٣(
َاحلصني: ويف األصول. اآلحاد )٤(  .حتريف. بن عمرو ُ
 .٣١٢ − ٣/٣١١َّاملعرفة والتاريخ  )٥(

 
 
 

 ]مقتله[



 الزبري بن العوام

 

٥١٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْابن املنهال  ِ ْ نا أبو عوانة, عن حصني, عن عمرو−َ َ ُ َ  :  جاوان, قالبن َ
َ التقوا, أقام كعبَّلـام ُ سور, معه املصحف, ينرشه بني الفريقني, ينْشدهم بن َ ُُ ُ ِ ُ ُ ُْ ُ ُ

َّ واإلسالم يف دمائهم, فلم يزل بذلك املنزل حتى قتل, فلام التقى الفريقان, كان اهللا َ ِْ ُ َّ
َطلحة أول َّ ُقتيل رأيته )١(ُ َّوانطلق الزبري عىل فرس له, تدعى ذات اخلامر, حتى : قال. ُ َُ ِ ُ ُّ
َأتى سفوان َ ُّفتلقاه النَّعر املجاشعي, فقال: , قال)٢(َ ُُ ِ ُ َّيا حواري رسول اهللا: َّ َ  أين ,

َّ تعال, فأنت يف ذمتي?ُتذهب ِ ِفجاء يسري مع النَّعر: , قال)٣(َ ٌ وجاء رجل إىل ,ُ
َلقد لقي الزبري بسفوان, قال: قال  قيس,بن األحنف َ َ َُ ُّ ِ ْفام تأمر إن كان جاء, : ُ ُ
َّبني املسلمني, حتى إذا رضب بعضهم حواجب بعض بالسيف, أراد أن  )٤(فحمل َّ ُ

َ, وفضالة)٥(ُ جرموزبن فسمعها عمرو: قال! ?َيلحق ببيته ُ حابس, ورجل يقال بن َ ٌ
ْله نفيع َ ُفانطلقوا حتى لقوه مقبال مع النَّعر, وهم يف طلبه, فأتاه عمرو من : قال. ُ ُِ ً ُُ َ َّ

َّفحمل عليه الزبري, فلام استلحمه: ًخلفه, فطعنه طعنة ضعيفة, قال ُ َّ, وظن أنه )٦(ُّ َّ
ُيافضالة, يان: قاتله, قال ُ ََ ُفيع, قالَ َفحملوا عليه حتى قتلوه يوم اجلمل : َ  ]مع[َّ

 .)٧(ُ عبيد اهللابن  طلحةبن َّحممد
ّ برس النرصيبن َّفذكر يل بعض مشيخة الكوفة, عن عبد السالم, عن عبد اهللا ُْ  :ٌّقال عيل: , قال)٨(َّْ

                                                 
 .حتريف. َّمن أول: يف األصول )١(
 .حتريف. سفيان): د(ويف . سفني): د(يف األصول ما خال  )٢(
َ أهنا دعو باطلة; فالنعر مل جير الزبري,٥٥٩/والذي يف االشتقاق. كذا )٣( ُّ ُِ ِ ِ َّ ٌ إنام هو يشء, نعاه جرير َّ ٌُ َّ

 .ُبني جماشع عىل
 .حتريف. فحصل: ويف األصول. مصادر اخلرب )٤(
َعمري: ويف األصول. ٢٥٣/االشتقاق: فانظر. َّكذا الصواب )٥( ُوسيمر مثل هذا . حتريف. بن جرموز ُ ُّ

 .ُبعد, فيكون القول فيه كام هنا
 .تبعه: تلحمهواس. فام استلحمه: ويف األصول. َّكذا الراجح )٦(
َّكذا الصواب بالنقل عن طبقات خليفة )٧( . بن طلحة ُبن عبيد اهللا َّحممد: ويف األصول. ٤٠٧/َّ

 .حتريف
ْفانظر ترمجة ابن برس يف. ُتصحيف, صوابه ما أثبت. ّبن بشري البرصي عبد اهللا: يف األصول )٨( تاريخ : ُ

 .٣٢/٤٥٤ابن عساكر 

َّوكذا مقتل حممد [
 ]ابن طلحة



٥١٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّإن لكل قوم خريا, وإن حممد َّ ًَّ ٍ َّبن طلحة خري قريش, فال تقتلوه, فإنام  ِّ ُّخرج يرب ُ ِ
ٌقسم أبيه, ومل يكن عليه سالح يومئذ, إنام كان عليه برنس, فأتاه رجل, فناوله  ُ ٌ ُ ٌُ َّْ ٍ

َّالرمح, فقال له حممد ٍ وكان شعار عيل يومئذ حا ميم −يا عبد اهللا, يا حم :  طلحةبن ُّ ٍّ ُ
ُ فطعنه, فقتله, ثم جاء إىل عيل, فأخربه, فقال− ٍّ ْأبرش بالنَّار: َّ ِ. 

َّو غالب املاوردي, أنا أبو احلسن حممدأخربنا أب ّ إسحاق النهاوندي, نا بن )١(ّ عيل, أنا أمحدبن ّ َ َْ َّ
ْ عمران, نا موسىبن أمحد َّ زكريا, حدثنا خليفةبن ِ َ, حدثني من سمع جويرية)٢(َّ خياطبن َّ ْ َ ُِ  أسامء, عن بن َّ
 ِّ سعيد, عن عمه, بن حييى

ِحاز الزبري منرصفا, فقتل بوادي َّأن مروان رمى طلحة بسهم, فقتله, وان ُ ً ِ ُ ُ ُّ
ُّالسباع, قتله عمرو املجاشعي ُِّ.  

ْحصني عاصم, عن بن ّ, نا عيل)٣(َّوحدثنا خليفة: قال َ  : جاوان, عن األحنف, قالبن  عمروبن ُ
ِّ جرموز بوادي السباعبن ُّانحاز الزبري, فقتله عمرو ُ ْ ُ. 

َّ عيل, أنا حممدبن سن عبد الباقي, أنا احلبن َّأخربنا أبو بكر حممد  معروف, بن َّ العباس, أنا أمحدبن ّ
ْ دكني, نا عمرانبن , أنا الفضل)٤( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن نا احلسني ِْ َ ْ نشيطبن  زائدةبن ُ ِ , عن أبيه, )٥(َ

 :  قال−َّ يعني الوالبي −عن أيب خالد 
َّبني متيم, فلم جييبوه, ثم دعا ُدعا األحنف يف  )٦(ُ جييبوه, فاعتزلي سعد, فلمبن ُ

ُرهط, فمر الزبري عىل فرس له, يقال له ُّ َّ َذو اخلامر: َْ هذا الذي كان : , فقال األحنف)٧(ِ
                                                 

أبو : ويف األصول. ٣١/١٥٣تاريخ ابن عساكر : فانظر. اثلَّكذا الصواب باحلمل عىل سند مم )١(
َّالعباس حممد َّبن عيل, أنا حممد  َّ  .حتريف). د, د م(ّ

َ; وفيه جويرية١٠٨/تاريخ خليفة )٢( : ُجورية, وتقرأ: ويف األصول. َّبن أسامء, وهو الصواب ُ
 .تصحيف. حورية

 .١١٢/تاريخ خليفة )٣(
)٤(  ١١١ − ٣/١١٠َّالطبقات الكرب. 
َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات )٥( َّ ّالكاشف للذهبي : وانظر ترمجته يف. َّ , وتقريب ٢/٩٣َّ

 .تصحيف. بسيط: ويف األصول. ٣٦٦/َّالتهذيب
 .حتريف. فاعتذر: ويف األصول. َّالطبقات )٦(
يأيت عىل وس. حتريف. ِّذو النعال: ويف األصول. مخر: َّالقاموس, والتاج: فانظر. َّكذا الصواب )٧(

ُالصواب بعد َّ. 

بن طلحة  َّحممد[
 ]خري قريش

]أ/٣٩٣[



 الزبري بن العوام

 

٥١٧
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّيفسد بني النَّاس, فاتبعه رجالن ممن كان معه, فحمل عليه أحدمها, فطعنه, ومحل  َّ ُ ِ ْ ُ
 )١(بري, فسمعهُّائذنوا لقاتل الز: عليه اآلخر, فقتله, وجاء برأسه إىل الباب, فقال

ُبرش قاتل ابن صفية بالنَّار, فألقاه, وذهب: ٌّعيل, فقال َّ َ ْ ِّ. 
ْ موسى, نا فضيلبن ُ أنا عبيد اهللا,وأبنا ابن سعد: قال َ ْ مرزوقبن ُ َ, وحدثني شقيق)٢(َ َعقبة,  بن َّ ْ ُ
َّعن قرة َ قتادة, قالبن َ احلارث, عن جونبن ُ َ : 

ُّكنت مع الزبري َ العوام يوم ابن ُ َّ ِّجلمل, وكانوا يسلمون عليه باإلمرةَ َ , فجاء )٣(ُ
َالسالم عليك أهيا األمري, ثم أخربه بيشء, فجاء آخر, ففعل مثل : ٌفارس يسري, فقال ُ َّ ُّ ُ َُّ

ُّذلك, ثم جاء آخر, ففعل مثل ذلك, فلام التقى القوم, ورأ الزبري ما رأ, قال ُ َّ ُ يا : َّ
ُجدع أنفياه, أو َ ُيا قطع ظهرياه : َْ َ ْ َ قال فضيل−َ َّثم أخذه :  قال−َّال أدري أهيام قال : ُ

ُأفكل َ ْ ُفجعل السالح ينتقض: , قال)٤(َ ُ ٌقال جون. ِّ ْ ِّثكلتني أمي, هذا الذي : ُفقلت: َ
َكنت أريد أن أموت معه َّوالذي نفيس بيده, ما أر هذا إال من يشء قد سمعه أو ! ?ُُ

ُرآه, وهو فارس رسول اهللا  ُ .َّنَّاس, انرصف, فقعد عىل دابته, ثم َّفلام تشاغل ال َّ ُ
َ, وانرصف جون, فجلس عىل دابته, فلحق باألحنف)٥(ذهب ِ َّ َفأتى األحنف : قال. ٌ

ُفارسان, فنزال, فأكبا عليه يناجيانه, فرفع األحنف رأسه, فقال ُ  يعني ابن −يا عمرو : َّ
ْجرموز  َّ يا فالن, فأتياه, فأكبا عليه, فناجامه−ُ ُ َّا ساعة, فلامُ  بن  انرصفا, جاء عمروً
ْجرموز ِّأدركته يف وادي السباع, فقتلته: بعد ذلك إىل األحنف, فقال )٦(ُ ُ َّفكان قرة . ُ ُ

ُّوالذي نفيس بيده, إن صاحب الزبري :  احلارث يقول]بن[ ُ  . األحنف]َّإال[ْ
                                                 

 .حتريف. فمنعه: ويف األصول. َّالطبقات )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات  )٢( َّ َّهتذيب التهذيب : وانظر ترمجته يف. ; وفيها اخلرب٣/١١١َّ

 .حتريف. مروان: ويف األصول. ٣/٤٠١
 .اإلمارة: أي )٣(
َرعدة: أي )٤( ْ ِ. 
 .حتريف. هنض: ويف األصول. َّالطبقات )٥(
ْجرموز... يا فالن «: قوله )٦(  ).م, د م(سقط من  »ُ



٥١٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َ العوام يوم اجلمل بن ُّخرج الزبري: قالوا: )١(قال ابن سعد َّ  ُ وهو يوم اخلميس−َ
ٍّلعرش ليال خلون من مجاد اآلخرة سنة ست وثالثني  َ َُ ْ َ َ  بعد القتال عىل فرس له, −ٍ

ٌيقال له ذو اخلامر, منطلقا يريد الرجوع إىل املدينة, فلقيه رجل من َ ُُّ ُ ًَ ِ ُي متيم, يقال له بن ِ
َ زمام املجاشعي بسفوان, فقال لهبن ِالنَّعر َ ّ َُّ َّيا حواري رسول اهللا : َ َأنت يف َّ إيل, ف

ُذمتي, ال يصل ٌإليك أحد من النَّاس, فأقبل معه, وأقبل رجل من )٢(َّ ُبني متيم آخر  ٌ
ِّهذا الزبري يف وادي السباع, فرفع : بن قيس, فقال له فيام بينه وبينه إىل األحنف ُّ

َما أصنع, وما تأمرين, إن كان الزبري لف بني غارين: ُاألحنف صوته, فقال ُِّ َُّ َ ُّ من  )٣(ْ
َّسلمني, قتل أحدمها اآلخر, ثم هو يريد اللحاق بأهلهُامل بن  فسمعه عمرو! ?َّ

َجرموز التميمي وفضالة َ َ ُّ َّْ ْبن حابس ونفيع  ُ َ ْ أو نفيل −ُ َ ّبن حابس التميمي, فركبوا  −ُ َّ
ًبن جرموز, فطعنه طعنة خفيفة,  ُأفراسهم يف أثره, فلحقوه, فحمل عليه عمرو ً ْ ُ

َّفحمل عليه الزبري, فلام ُ ُ ظن أن الزبري قاتله, دعاُّ َُّ ُّ َّيافضالة, يانفيع, ثم قال: َّ ُ ْ َ ُ َُ َ اهللاَ اهللاَ يا : َ
ُزبري, فكف عنه, ثم سار, فحمل عليه القوم مجيعا, فقتلوه, وطعنه عمرو ً ُ َّ َّ ُ بن  ُ

ْجرموز طعنة أثبتته, فوقع, فاعتوروه, وأخذوا سيفه, وأخذ ابن جرموز رأسه,  ُْ ُ ًُ
َّ ما جىل به − واهللا −ٌسيف طال : ٌّ وبسيفه عليا, فأخذه عيل, وقالَّفحمله حتى أتى به

ُ الكرب, ولكن احلنيعن وجه رسول اهللا  ْ َ َْ َ َّومصارع السوء )٤(ُ ُّودفن الزبري . ُ ُ− 
ٌّ بوادي السباع, وجلس عيل يبكي عليه هو وأصحابه−يرمحه اهللا  ِّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو احلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أبو بكربن سنيَّ َ ُ ُّ  بن َّ
ّأنا الرسي[سيف,  ْ حييى, أنا شعيببن َّ َ عبد اهللا, عن  بن , عن الوليد)٥(] عمربن  إبراهيم, أنا سيفبن ُ

                                                 
)١(  ١١٢ − ٣/١١١َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. َّأال يصل: ويف األصول. َّالطبقات )٢(
 .الغافلون: ُّوالغارون. حتريف ظاهر. َّكف من غارين): س, م(ويف . أتى من غارين): د, د م(ويف . َّالطبقات )٣(
ْاجلبن): د(ويف . َّوالطبقات, )س, م, د م( )٤( َّواحلني, بالرفع عىل إرادة اخلرب ملبتدأ . تصحيف. ُ ْ َ

 .اهلالك: حمذوف
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن سند مماثل )٥( وانظر كذلك . ٦٦/٣٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّّ

ّتاريخ الطربي : , وكذا١٧٤/بن سيف الفتنة ووقعة اجلمل لعمر: اخلرب يف َّ٥٤٠ − ٣/٥٣٩. 

ٍّبكاء عيل [
وأصحابه عىل 

 ]ُّالزبري



 الزبري بن العوام

 

٥١٩
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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 :أبيه, قال
َّ اهنزم النَّاس يوم اجلمل عن طلحة والزبري, مىض الزبري حتى مر بعسكر َّلـام ََّ ُّ ُّ ُ

ُحنف, فلام رآه, أو أخرب به, قالاأل ُ  من يأتينا:  وقال للنَّاس,ٍواهللا, ما هذا بخيار: َّ
ُّأنا, فاتبعه, فلام حلقه, نظر إليه الزبري, : ُبن جرموز ألصحابه  فقال عمرو?بخربه َّ َّ

ٌإنام أردت أن أسألك, فقال غالم :  قال?وراءك )١(]ما[: وكان شديد الغضب, فقال ُ َّ
ُللزبري, يدع ٌإنه معد: َّى عطية, كان معهُّ َّْ ِ وحرضت ?ما هيولك من رجل: , فقال)٢(َ

ُالصالة, فقال ابن جرموز ُّالصالة, فقال الزبري: َُّ َ َالصالة, فنزال, واستدبره: َّ ابن  )٣(َّ
ِجرموز, فطعنه من خلفه يف جربان درعه,  ِ ِْ َُّ ُ , وأخذ فرسه وخامته وسالحه, )٤(]فقتله[ُ

ِّفنه بوادي السباع, ورجع إىل النَّاس باخلرب, فأتى األحنف, َّوخىل عن الغالم, فد
َواهللا ما أدري أحسنت أم أسأت: فقال ُ ثم انحدر إىل عيل, وابن جرموز معه, ?َ ُ ٍّ َّ

َسيف طاملا جىل به الكرب عن وجه : َّفدخل عليه, فأخربه, فدعا بالسيف, فقال ُ َّ ٌ
َأتربصت:  األحنف, فقالَّثم أقبل عىل. , وبعث بذلك إىل عائشةرسول اهللا  ْ َّ? 

ْما كنت أراين إال قد أحسنت, وبأمرك كان ما كان يا أمري املؤمنني, فارفق; : فقال َ ُ َُّ ُ
ْفإن طريقك الذي سلكته بعيد, وأنت إيل غدا أحوج منك أمس, فاعرف إحساين,  ِ ُ ً ٌَّ َّ

ًواستصف موديت بعد, وال تقولن مثل هذا; فإين مل أزل لك ناصحا َّ َّْ َِّ ُ ِ . 
َّوحدثنا سيف, عن حممد, وطلحة, قاال: قال َّ : 

َّومىض الزبري يف صدر اهلزيمة راجال نحو املدينة, حتى مر َّ َ ً ُ باألحنف يف  )٥(ُّ
:  قال?ُما أصنع: ُي سعد, فأتى األحنف, فأخرب بذلك, فرفع صوته, فقالبن عسكر

ُزبري ألف بني غارين من املسلمني; ليقتل أحدمها اآلخر,  َ َُّ ِّ ٌ ُثم تركهم, وهو يريد ُ َّ
                                                 

َّزيادة يقتضيها النص من الفتنة, والتاريخ )١( ّ َّ. 
 .ضخم غليظ: أي )٢(
 .ويستدبره: ويف األصول. َّالفتنة, والتاريخ )٣(
َّزيادة يقتضيها النص من املصدرين السابقني )٤( ّ ْوجربان الدرع. َّ ُِّ َّ  .جيبه: ُ
 .ُّيمر: يف األصول )٥(

 ]ب/٣٩٣[

ِعود عىل مقتله[ ِ َ ْ َ ٌ ْ َ[ 
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ْ جرموز وفضيلبن وأتى عمرو. َّاللحاق بقومه َُ ُ ْ حابس ونفيلبن ْ َ  حابس, بن ُ
ُّفأخربوا بمرور الزبري, فقالوا ْ ال نجونا إن نجا, فخرجوا يف أثره, ,َّألف بني النَّاس: ُ

َولقد لقي الزبري ثالثة نفر َُ َ ُّ ٌّسعدي : َ ْ ُ املرضحي أحد]أبو[ وهو −َ ِّ َ ْ بن سعد   مالكيبن َ
ِبني جماشع, ويقال له النَّعر   وهو أحد−ٌّ وحنظيل − ُ ٌّ وغنَوي −ُ ْبن وبر   وهو مالك−َ َ

ِ فسأهلم اجلوار, فعرضوا عليه اجلوار, فقال− )١(بن مالك بني ربيعة ُأحد انتسبوا : َِ
َيل, فانتسبوا, فاختار النَّعر, وحلق الفوارس َ ُّ, فمىض الغنَوي والسعدي)٢(ِ َُّّ َ. 

َقال ابن صفية ُّثالثة, وأنتم ثالثة, فقال الغنَوي والسعدي )٣(هم: َّ َُّّ َ ٌ َندعك : ٌ ُ
َوجارك; ففي اثنني كميني كفؤ لثالثة, أما واهللا يا زبري لقد اخرتت آملنا وأوضعنا  ََّ َ ُ ُ ٌ ْ ُ َ َ َ

َوأضعفنا, ولئن كانت فوارسك يف كل يشء هكذا, لقد خاب حلفك ُ ْ ِِّ َفلام دنوا . ُ َ َّ
ُب النَّعر رأسه, وتركه, ثم عطف الزبري, فاستطرد ابن جرموز, ومحل منهام, رض ْ َّ ُُ َُّ ِ

ًعليه, وركبه صاحباه, فعطف عليهام, وكر عليه ابن جرموز, فطعنه طعنة, وقتله,  ُ ْ َُّ ُ
ُوأخذ سيفه, فجاء به إىل األحنف, فسبه األحنف, فرتك األحنف, وانحدر به إىل  َّ

َّعيل, حتى ائذنوا له, فدخل : ُّاستأذنوا لقاتل الزبري, فقال: )٤(أقام بجانبه, وقال ٍّ
هذا سيف, طاملا : ٌّهذا سيفه, فأخذه عيل من يده, وقال: عليه, فأخربه اخلرب, فقال

ٌ, ولكن لكل جنب مرصعَّجىل به عن وجه رسول اهللا  َْ ْ َ ٍ  ., وبعث به إىل عائشة)٥(ِّ
ّ السمرقندي, أخربنا أبو ابن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو منصوربن حلسنيَّ : َّ العطار, قاالبن َّ

                                                 
ُبني جماشع, ويقال   وهو أحد−ّ وحنظيل −ّ وهو املرصحي − ٌّسعدي: ويف األصول. َّكذا الصواب )١( ُ

ّله النعر, واملرصحي أحد ِ ْبن وبر أحد ّ وغنوي, وهو مالك−بن سعد  بني مالك َّ بني ربيعة  َ
ّوانظر بعد أبا املرضحي يف. حتريف واضطراب يف العبارة ظاهر. بني ملوان من اآلحاد واملثاين : ُ
 .١/١٢٣, واملعجم الكبري ١/١٦١

ِاختاروا النعر, وتلحق الفوارس: ُويف األصول بعد). د م(سقط فانتسبوا من  )٢(  .َّوالراجح ما أثبتنا. َّ
 .واهللا أعلم. َّويف األصول بعد كلمة ابن كلمة غري مقروءة, ثم معهم حتريف هم. َّكذا الراجح )٣(
 .حتريف. َّحتى قام عىل جانبه, وقالوا: ويف األصول. َّكذا الراجح )٤(
ًلكل جنب مرصع بعض بيت جلرير, وسيأيت ذكره كامال: قوله )٥( ُ ٌ  .ُ بعدِّ



 الزبري بن العوام

 

٥٢١
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ُأنا أبو طاهر املخلص, نا عبيد اهللا ِّ َ َّ عبد الرمحن, أنا زكريابن ُ سمعت ابن : ّ حييى, نا األصمعي, قالبن َّ
 :]يقول[عون 

ْأقبل الذي قتل الزبري عىل الزبري, مل يتبني له, فقال له ُّ َُّّ َّأذكرك اهللا, فكف عن: َ ُ ِّ َ ه ُ
َّالزبري, حتى فعل ذلك  َّغري مرة[ُّ ُّ, ثم عطف عىل الزبري, فقال له الزبري)١(]َ ُّ  −ما له : َّ

ُ يذكرنا باهللا, وينساه−قاتله اهللا  ُِّ. 
ِّ أيب احلديد, أنا جدي, أنا أبو بن  عبد الواحدبن  منصور, أنا أمحدبن  أمحدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل

َّ زبر, نا حممدبن َّحممد ْ ّ موسى احلنيني, نا األصمعي, قالبن  احلسنينب َ ّ ُْ  :)٢(ُسمعت ابن عون يقول: َ
ًهؤالء اخليار قتلوا قتال ُُ ِ ُِ ُّقد رأيت قاتل الزبري أقبل عىل الزبري, : قال. َّ, ثم بكىَ ُّ َ ُ

ُفأقبل عليه الزبري, فقال َّأذكرك اهللا, فكف الزبري, حتى صنع ذلك غري مرة: ُّ َُ َُّ ُّ َّ ِّ : قال. ُ
ُ يذكرنا باهللا, وينساه− قاتله اهللا −ما له : ُّل الزبريفقا ُِّ. 

 َّحدثني أيب,: هبذا احلديث, فقال )٣(َّفحدث ابن عون: ُّقال األصمعي
َأنه رآه يف املربد عىل فرس ُْ ِ َّ. 

ّوأنا جدي أبو بكر اخلرائطي, نا : قال َ مندهبن  عمرو]أبو[ِّ ْ َّ, نا قرة)٤(َ  بن أيب َ حبيب, نا الفضلبن ُ
َاحلكم, عن أيب نرضة, قال ْ َ)٥(: 

ٍّجيء برأس الزبري إىل عيل, فقال َّيا أعرايب, حدثني رسول اهللا : ُّ ُّ − وأنا إىل 
ُّ أن قاتل الزبري يف النَّار−ٌجنبه قاعد  َ َيا أعرايب, تبوأ مقعدك من النَّار. َّ ََّ َ ُّ. 

ّ اآلبنويس, نا بن أنا أبو احلسني: ا, قاالَّ البنبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن ُ َ
َّإجازة, نا حممد )٦(ُ عبيدبن أمحد ْ احلسني, نا ابن أيب خيثمة, نا ابن األصبهاين, أنا رشيكبن ً ِْ َ ّ َ  )٧(َّ عياشبن َ

 :  يزيد, قالبن ُ عن مسلم−َّ يعني العامري −
                                                 

 .ُزيادة راجحة باحلمل عىل اخلرب اآليت بعد )١(
 .٣/٣٦٥ُ, واملستدرك للحاكم ١/١٢٢املعجم الكبري  )٢(
 .حتريف. ًأبا معتمرا: ويف األصول. َّكذا الصواب )٣(
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٤( َّ  .حتريف. بن سند عمرو: لويف األصو. َّ
 .١١/٣٣١َّ, وكنز العامل ١/٦١ُّسري أعالم النبالء  )٥(
َّكذا الصواب, وقد مر )٦(  .حتريف. ُعبيدة: ويف األصول. َّ
 .تصحيف. َّعباس: ويف األصول. ٣٧٣/َّفانظر ترمجته يف تقريب التهذيب. َّكذا الصواب )٧(

ُّما بني الزبري [
 ]وقاتله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُّتل الزبري يف قا[
 ]َّالنار
 
 

 ]أ/٣٩٤[
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ْعيل أهل البرصة, جاء ابن جرموز, واستأذن )١( قاتلَّلـام ُ  عليه, فأبطأ عليه ٌّ
ٌّأنا قاتل الزبري, فقال عيل: اإلذن, فقال ُّ ُأبقتل ابن صفية تفخر: ُ َ َّ ِ َّفلتبرش بالنَّار, إن ! ?ِ ْ ْ َّ َ ُ

ُّلكل نبي حواريا, وإنه حواري رسول اهللا  َ َّ ٍّ ِّ . 
َ أيب خيثمة, نا أمحدبن َّوحدثنا أبو بكر: قال َ ْ  أيب بن دَّ عياش, عن يزيبن  يونس, نا أبو بكربن َ

 :)٢( أيب ليىل, قالبن َّزياد, عن عبد الرمحن
ٌّ التقى الصفان, فقال عيلَّلـامٍّأنا ملع عيل  َّ ُّادعوا يل الزبري, قال: )٣(َّ ُ ُّفجاء الزبري, : ُ

ُ وال ندري أيش يقول−ُ هكذا يشري هبا −ٍّفجعلنا ننظر إىل يد عيل, وهو يقول  ْ ْ إذ ?َ
َوىل الزبري قبل أن يقع  ُ ُّ  . ٌالقتال, وقبل أن يكون يشءَّ

 الفضل, أنا عبد بن  احلسنيبن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
ْ, نا احلميدي, نا سفيان, نا مسعر, حدثتني سنبلة موالة الوحيدتني )٤( جعفر, نا يعقوببن اهللا َ ُ َ ّ ِْ َِ ْ ُ ْ َ :  قال سفيان−َُّ

ْوقد رأيت سن ُ ُّبلة, كانت تأيت إىل موالهتا الوحيدتني التي كانت تزوجها عيلُ َّ ْ َ ُِ ً  :)٥( قالت− أيب طالب بن َ
ٌّاستأذن ابن جرموز قاتل الزبري عىل عيل, فقال عيل ٍّ ُّ ُ ُ ْ  .ِّائذنوا له, وبرشوه بالنَّار: ُ

ّ املسلم الفريض, نا نرصبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ََ َّ َّ عبد الرزاقبن بد اهللاَّ إبراهيم الزاهد, وعبن ُ  بن َّ
ْفضيل, قاال َ َّ خريم, نا هشام ابن عامر, نا بن ُ منري, أنا أبو بكربن ّ عوف, أنا أبو عيلبن أنا أبو احلسن: ُ َْ ُ

 :  الغاز, قالبن َّ حسان, نا هشامبن ُّأيوب
ٍّجاء قاتل الزبري إىل عيل  ُّ َ وهو يف فسطاطه −ُ َة, َّائذنوا لقاتل ابن صفي:  فقال−ُْ

ْوليبرش بالنَّار َّ َ ُ. 
َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا ابنا البنا, قالوابن أخربنا أبو احلسني َ َّ َّبن حممد,   أمحدبن َّأنا حممد: َ
ِّأنا أبو طاهر املخلص َ ُّ سليامن الطويس, نا الزبريبن  أنا أمحد,ُ ّ  محزة, بن إبراهيمَّوحدثني : َّ بكار, قالبن ُّ

  أيب طالب, عن مشيخته, بن ّ عيلبن  عمربن َّ حممدبن بيد اهللاُ عبن ّعن عيل

                                                 
 .حتريف. قتل: يف األصول )١(
 .»ُّبترصف يسري« ٦/١٦١فتح الباري  )٢(
 .حتريف. ُّابن الزبري: يف األصول )٣(
 .٧/٢٣٧وسط املعجم األ: وانظر كذلك. ٢/٨١٦َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
 .اضطراب وحتريف. قال... كانت تأتيها عىل موالهتا الوحيدية : ويف األصول. َّكذا الصواب )٥(

ْعود إىل عزوف [ َ
ٍّالزبري عن قتال عيل ُّ[ 

 
 
 
 

ُّقاتل الزبري يف [
 ]َّالنار



 الزبري بن العوام

 

٥٢٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّأن قاتل الزبري جاء إىل عيل ُّ َ :  قالوا?من هذا: ُ أيب طالب يستأذن عليه, فقالبن َّ
ٌّقاتل الزبري, قال عيل ُّ ُّفليدخل قاتل الزبري النَّار: ُ ُ ْ ُ. 

 :]اهللا[ُ عبيد بن ُّقال عيل: وقال
ٌّوأيت عيل بسيفه, فن َ ِ ُظر إليه, فسله, وقالُ َهذا سيف, طاملا جىل الكرب عن : َّ َ ُ َّ ٌ

 .ِّوجه نبيكم 
ُّوحدثنا الزبري, قال: قال ُوحدثني عمي مصعب: َّ ِّ ُ مصعب, بن ِّ عبد اهللا, عن جدي عبد اهللابن َّ

َّ حممد محاما, فحدثني قالبن َّدخل عيل جعفر: قال ً ََّّ : 
ّ جرموز عىل عيلبن استأذن عمرو ْ ُّهذا قاتل الزبري, فقال :  طالب, فقال أيببن ُ ُ

ُّليدخل قاتل الزبري النَّار: ٌّعيل ُ ْ ُ. 
ُّوحدثنا الزبري, قال: قال  بن  حسنبن  حسنبن ّ عيلبن  محزة, عن حسنيبن َّوحدثني إبراهيم: َّ

 :)١( أيب طالب, قالبن ّ عيلبن حسن
ّ جرموز إىل عيلبن جاء عمرو ٌّخذه عيل, فنظر ُّ أيب طالب بسيف الزبري, فأبن ُ

َّأما واهللا لرب كربة وكربة قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه : َّإليه, ثم قال َّ ْ ْ ُ ٍَ ٍَ َُّ ُ َ َ
 . رسول اهللا 
َ أيب حرملة الذي كان بن  عثامنبن َّ محزة, عن حممدبن َّوحدثني إبراهيم: ُّوأنبأنا الزبري, قال: قال َ ْ َ

ُيقال له املبهوت  ْ َ وكان من جلساء −َُ  :)٢(ِّ أيب الزناد, قالبن َّ عن عبد الرمحن−ِّ أيب الزناد بن َّعبد الرمحنُ
ُ جاء نعي الزبري إىل عيل, صاحت فاطمةَّلـام ْ ٍّ ُّ ُ ْ ٍّت عيل عليه, فقيل لعيلبن َ يا أبا : ٍّ

ُّاحلسن, هذه فاطمة تبكي عىل الزبري ِفعىل من بعد الزبري, إذا مل تبك عليه: قال! ُ ُّ?! 
َّالزبري, حدثني حييىوأنبأنا : قال  : َّ حممد, قالبن ُّ

َّ جرموز عيلبن استأذن عمرو ُ ْ ٌّهذا قاتل الزبري, فقال عيل: فقال  أيب طالب,بن ُ ُّ ُ: 
َّبرش قاتل الزبري بالنَّار, ثم أذن له, فقال ُّ َِّ ٌّهذا سيف الزبري, فأخذه عيل, فنظر إليه, : ْ ُّ

ُسيفه : َّثم قال ِلطاملا جال به الغمرات عن وجه رسول  − واهللا −ٌ سيف − لعمري −ُ َ َ

                                                 
 .٣٣١/: ١١َّكنز العامل  )١(
 .٩/٣٢٨هتذيب الكامل  )٢(

 بكاء فاطمة عىل[
 ]ُّالزبري

 
ٍّبكاء عيل وبنيه [

 ]عليه



٥٢٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .ُّوانفضح هو وبنوه يبكون عىل الزبري. اهللا 
ّ, أنا أبو الفضل السعدي, أنا أبو عبد اهللا)١(َّ احلطاببن َّكتب إيل أبو عبد اهللا َّ بطة, أنا أبو بن َّ َ
ُالقاسم البغوي, ثنا عبيد اهللا ّ َّالقواريري, نا حممد )٢( عمربن ََ ّ ّ اهلمداين, أنا ليث, عن ابن عم  احلسنبن َ ّْ َ

ٍّ وكان يسمر مع عيل; يعني ابن أيب طالب −ُّ بشري, عن النعامن بن ُّالنعامن ُ  :)٣( قال−ُ
ًقرأ عيل ليلة هذه اآلية ٌّ: {³ ´    µ ¶ ̧ ¹   º » ¼ z 

ُأنا منهم, وأبو بكر وعمر وعثامن منهم, وطلحة منهم, والزبري : قال. ]١٠١: األنبياء[ ُّ ُ
َّهم, وسعد منهم, وعبد الرمحنمن َّشك حممد.  عوفبن ٌ  . احلسنبن َّ

َّ البنا, أخربنا حممدبن أخربنا أبو غالب ُ حسنون, أنا أبو القاسم موسىبن  أمحدبن َّ ْ  بن  عيسىبن َ
َّعبد اهللا الرساج, نا حممد ْ محيد, نا حييى بن َّ سليامن, نا حممدبن َّ حممدبن ََّّ َ ْ يعني ابن الرضي−ُ َ  عن −س ُّ
ّيعقوب القمي, عن أشعث ِّ ُّ, عن الشعبي, عن النعامن)٤(ُ ّ  :)٥( بشري, قالبن َّ

ْبن أيب طالب يف مسجد الكوفة, وهو جمتنح لشقه, فخضنا يف ذكر  ّكنَّا مع عيل ْ ُُ ِ ِ ِِّ ٌ َ
ِعثامن وطلحة والزبري, فاجتنح لشقه األيمن, فقال ِّ ُفيم خضتم: ُّ ْ ُ ُخضنا يف :  قلنا?َ

ٌّالزبري, وحسبنا أنك نائم, فقال عيلعثامن وطلحة و ٌ َّ ِ ُّ :{³ ́    µ ¶ ¸ 
¹   º » ¼ z ]َّفأنا وعثامن وطلحة والزبري, ثم قال ]١٠١: األنبياء وأنا : ُّ

َّعثامن وطلحة والزبري, ثم قال )٦(من شيعة ُّ: { ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹  º  z ]عثامن  وأنا من شيعة,ُّذلك عثامن وطلحة والزبري: قال. ]٤٧: احلجر 
 .ريض اهللا عنهم أمجعني ُّوالزبري,وطلحة 

ْرواه البغوي, عن ابن محيد, فقال ليث  ُّ ََ ُ ْ يعني ابن أيب سليم−َ َ  .َّوهو الصواب: − )٧(ُ
                                                 

ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )١( َّ  .تصحيف. َّاخلطاب: ويف األصول. ٢/٨٤٤َّ
 .حتريف. عمرو): س, م, د م(ويف . ٣/٦٢ُّ, واللباب )د( )٢(
 .٣/١٢٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٣(
 .تصحيف. أشعب): د(ويف . ٣/٥٦ُّاللباب : وانظر). س, م, د م( )٤(
 .٢٦ − ٩/٢٥خمترص ابن منظور  )٥(
 .حتريف. ابن شعبة): د م(ويف . من شعبة): س, م(ويف ). د( )٦(
َّكذا الصواب بالنقل عن تقريب التهذيب )٧( َّ َسلمة: ويف األصول. ٤٠٠/َّ  .حتريف. ََ

ُّالزبري من الذين [
سبقت هلم من اهللا 

 ]احلسنى
 

 ]ب/٣٩٤[
 
 
 

َومن الذين نزع من [ ِ ُ
ّصدورهم الغل ِ[ 



 الزبري بن العوام

 

٥٢٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ طاهر, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أخربنا أبو الوليد, نا بن أخربنا أبو القاسم زاهر
َكر, نا وكيع, عن أبان سفيان, نا أبو ببن احلسن ْ ّ عبد اهللا البجيلبن َِ َ ْ, عن نعيم)١(َ َ  أيب هند, عن بن ُ
ّربعي ْ  : ٌّقال عيل: ِ حراش, قالبن ِ

َّإين ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري ممن قال اهللا  ُّ َّ عز وجل −َِّ َّ−: { ° ± 

² ³  ́µz ]٤٧: احلجر[. 
ْونا وكيع, نا سفيان, عن منصور, عن إبر: قال  :َّ حممد, عن أبيه, قاالبن وسفيان, عن جعفر. اهيمَِ

َّجاء ابن جرموز قاتل الزبري يستأذن عىل عيل, فحجبه طويال, ثم قال ً ٍُّ ُّ ُ ْائذن له, : ُ
ٌّأما أهل البالء فتجفوهنم, فقال عيل: ُفقال ابن جرموز ُ اب, إين ألرجو أن : َّ ِّبفيك الرتُّ ُ َْ ِ

َّأكون أنا وطلحة والزبري ممن قا ُّ   µ ¶ ̧ ¹ ́ ³ ² ± ° }: ل اهللاَ

º  z ]٤٧: احلجر[. 
ّأبو بكر األنصاري, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمر )٢(أخربنا َ حيويه, أنا أبو احلسن أمحدبن َّّ ُّ  بن َ

َ عقبة, نا سفيان, عن منصور, عن بن َ, نا قبيصة)٣( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن معروف, نا احلسني ْ ُ
 :إبراهيم, قال

 .فذكر نحوه.. .ُجاء ابن جرموز
 :ٌّقال عيل: َّمد, عن أبيه, قال حمبن َونا قبيصة, نا سفيان, عن جعفر: قال

ُّإين ألرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري من الذين قال اهللا تعاىل َِّ: { ° ± ² 

³  ́µ ¶ ̧ ¹  º  z ]٤٧: احلجر[. 
ّ السمرقندي, أنا عبد اهللا]بن[أخربنا أبو القاسم  ْ َ َّ حممد اخلالل, وأمحدبن  احلسنبن َّ  بن َّ حممدبن َّ

 بن َّ العالء املعروف باخلالل, أنا أبو بكر أمحدبن  احلسنبن  القاسمبن ّأنا أبو عيل احلسن: أيب عثامن, قاال
ّ حممد صاحب أيب صخرة, نا عيلبن عبد اهللا َّ مسلم الطويس, نا عبادبن َّ ّ ُّ ِ ْ َ العوام, أنا حصني, نا بن ُ ُ َّ َ
 : احلارث, قالبن َّ يعقوب, عن الصلت, عن عبد اهللابن يوسف

                                                 
ويف . ٢٧/َّ, وتقريب التهذيب٥٣ − ١/٥٢ميزان االعتدال : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(

ّالبلخي: األصول ْ  .حتريف. َ
 .أنا: يف األصول )٢(
)٣(  ٣/١١٣َّالطبقات الكرب. 



٥٢٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ٍّأقبلت مع عيل حني فرغ من قتال اجلمل إىل الكوفة  َّ حتى −ٌ وهو آخذ بيدي −ُ
َانتهينا إىل باب, فإذا نسوة يبكني, فقال َّما يبكيكن: ٌ ً فسكتن, فانتهرن مرة أو ?ُُ َُّ َْ ِ َ

ْمرتني, فقالت َشديده اإلسالم وقرابته, فبكني لذلك, ذكرنا عثامن وت: امرأته )١(َّ َ ُ َ
َوذكرنا الزبري كذلك, وذكرنا طلحة كذلك َّفخرج إيل, فام كلمهن, قال: قال. ُّ ُ َ وهو : ََّّ

َّ عز وجل−َنرجو أن نكون من الذين قال اهللا: ُيقول َّ− :{ ° ± ² ³ ´ 

µz ]ْومنهم إن مل نكن, ومنهم إن مل نكن ]٤٧: احلجر ْْ َّوهلا حتى فام زال يق: قال. ْ ُ
َأحببت أن يسكت ُ. 

ّدار, أنا أبو العالء الواسطي, أنا أبو بكر البابسريي, ْنُب بن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت َْ ِّ
َّ املفضلبن أنا األحوص َ ّ عبد الرمحن الغداين, قالبن , نا أيب, نا أبو داود, عن شعبة, عن منصور)٢(ُ ُ َّ :

َّسمعت الشعبي يقول َّ ُ)٣( : 
ُأدركت مخسمئة ٌّعيل, : يقول. أو أكثر من مخسمئة من أصحاب رسول اهللا  )٤(ْ

 .ُّوعثامن, وطلحة, والزبري يف اجلنَّة
َّ عبد العزيز العبايس املكي النقيببن َّ حممدبن َّأخربنا الرشيف أبو جعفر أمحد ّ ِّ ّ  بن احلسن ّ أنا أبو عيل,َّ

ّعبد الرمحن الشافعي, أنا أمحد ّ إبراهيم الديبيلبن َّ فراس, أنا حممدبن ّ عيلبن براهيم إبن ََّّ ُ ْ  أنا أبو صالح ,َّ
ّ أيب األزهر املعروف بابن زنبور املكي, نا أبو بكربن َّحممد ِّ ُ ْ  :)٥(َّ عياش, نا سليامن, عن احلسن, قالبن ُ

ٌّ ظفر عيل باجلمل, دخل الدار, والنَّاس معه, قال عيلَّلـام ٌُّ َّ ِ ُإين ألعلم: َ َ قائد فتنة, ِّ
ُدخل اجلنَّة, وأتباعه إىل النَّار, فقال األحنف ُ  .ُّالزبري: َمن هو يا أمري املؤمنني? قال: ُ

ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ِّ النقور, أنا أبو طاهر املخلص, أنا أبو بكربن َّ َ ُ ُّ  بن َّ
ّسيف, أنا الرسي َ حييى, أنا شعيببن َّ بن نوح, عن أيب   عمر, عن عبد اهللابن يم, أنا سيف إبراهبن ُ

                                                 
 .حتريف. فقال: يف األصول )١(
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٢( َّ َّبن املفضل أبو األحوص): م(ويف األصول ما خال . َّ َ أبو ): م(ويف . ُ

 . حتريف.بن الفضل األحوص
ّالتعديل التجريح للباجي : ُّاخلرب بترصف يف )٣( َّ َّ٣/١١١٧. 
 .حتريف. مخسمئة سنة: يف األصول )٤(
 .١١/٣٣٢َّ, وكنز العامل ١/٦٣ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢٦خمترص ابن منظور  )٥(

 ]َّبري يف اجلنةُّالز[

َّالزبري يف اجلنة, [ ُّ
 ]َّوأتباعه يف النار

 
 ]أ/٣٩٥[



 الزبري بن العوام

 

٥٢٧
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١٠ 
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٢٠ 
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َنرضة, قال ََ ْ : 
ٌّ أيت عيل بقتل الزبري وبخامته وسيفه, بكى عيل, وبكىَّلـام ٌُّّ َنغص : وه, وقالبن ُ َّ َ

ُعلينا قتل الزبري ما نحن فيه ُّ ُ. 
ُّومما قيل يف قتل الزبري  ]من الكامل[ :)١(قال جرير: َّ

َالرزيــــة َّإن َّ ِ َمنتــــض مــــن َّ ُقــــربه َّ ــسباع وادي  َ ِال ــل ِّ ــب ِّلك ٍجنْ ــرصع َ ُم َ ْ َ 
ـــام ــى َّل ــرب أت ــزبري ُخ ِال ــعت ُّ ْتواض ـــور  َ ُس ـــة ُ ـــال ِاملدين ـــشع ُواجلب ُاخل َُّ 

َالــــزبري وبكــــى ُاتــــهبن ُّ ـــاذا  ٍمــــأتم يف ُ ـــرد م ـــسمع ال مـــن ُبكـــاء ُّي  ُي
 ]من الوافر[ :)٢(ًوقال أيضا

ــى ــاعي نع ــزبري النَّ َال ــداة ُّ َغ ــى َ ِنجـــد ِوأهـــل ِالعـــراق ِأهـــل فتـــى  ينع ْ َ 
ـــب َنجي ْ ِ ـــساق َ ِال ـــسال َّ َن َّ ـــايف َ َوعبــد  الفي ْ ٍصــحابة َ َ َ ِعبــد ِغــري مــن َ ْ َ)٣( 

ُوقالت عاتكة ْ نفيلبن  عمروبن ُت زيدبن ْ َ  ]من الكامل[ :)٤(ُ
ــدر ــن َغ ــوز ُاب ٍجرم ْ ــارس ُ ــة ِبف ٍهبم َ ْ ِاللقــاء َيــوم  ُ ِمعــرد َغــري َوكــان ِّ ِّ َُ)٥( 
ـــا ـــرو ي ـــو عم ـــهَّنب ل ُهت ـــه َْ ُلوجدت ــشا ال  َ ــش ًطائ َرع ِ ــان َ ِاجلنَ ــد وال َ ِالي َ 

                                                 
, ٣/١١٣َّ, والطبقات الكرب ٢/٩٦١َّ, والنقائض ٢/٩١٣ديوان جرير برشح ابن حبيب  )١(

ٌوثمة اختالف يسري يف . ٢/٦٠٦َّ, واحلامسة البرصية ٥/١١٧َّومنتهى الطلب  ٌ  .ِّالرواية, فانظرهَّ
ديوان احلامسة برواية : وانظرمها دون نسبة يف. وليس البيتان يف ديوان جرير. كذا )٢(

ّاجلواليقي ّ, وللمرزوقي ٢/٤٤٥ّ, ورشحها أليب القاسم الفاريس ٢٨٠/َ ْ ّ, وللمعري ٢/٩٨١َ َِّ َ
١/٥٩٧. 

ٌأراد أنه جلد صبور; فهو رسيع, قطاع للقفار, نشيط )٣( َ َّ َِ ٌ ٌ ُ َ ٌَ ٌ ٍ إىل خدمة الصحاب, يتبذل هلم حسن  خلق َّْ ُ ُُ َ ُْ َّ
ٌوخفة روح, ولكنه يف احلقيقة حر كريم ٌّ ُ َّ َ َّ ِ. 

ِكتاب املردفات : األبيات لعاتكة يف )٤( ْ , ٣/١١٢َّ, والطبقات الكرب ١/٧١) نوادر املخطوطات(ُ
ّونسب قريش للزبريي ين , واألغا٢٩٨ − ٤/٢٩٧, والعقد ٩٨/, وكتاب املحن٣٦٦ − ٣٦٥/ُّ

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ١١٤ − ١١٣/ُّ, ومحاسة الظرفاء٦٢ و١٨/٥٨ ٌَّ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر األبيات )٥( َوالبهمة. حتريف. ّوكل غري معدد: ويف األصول. َّ ْ ُ :

ِّوغري معرد. احلرب: ِّواللقاء. اجليش ٍّغري فار يف احلرب: َُ ُ. 

 َّومما قيل يف قتل[
 ]ُّالزبري
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ْشـــلت َّ ـــك َ ـــت ْإن َيمينُ ـــسلام َقتل ًمل ِْ ـــت  ُ ْحل َّ ـــك َ ـــة َعلي ُعقوب ـــد َ ِاملتعم ِّ َ َ ُ 
 ]من الوافر[ :)١(ٌوقال جرير

ــــدرتم ْغ ــــالزبري ُ ِب ــــام ُّ ــــتم ف ْوفي ُ ْ ـــــاء  ََ ِاألزد َوف ـــــوا ْإذ ْ ـــــادا ُمنع  زي
ْجـــارهم َفأصـــبح ْجــــاركم وهــــذا  ًزيـــزاع حيـــا ُُ  َرمــــادا أمــــسى ُُ

 ]من الكامل[ :)٢(ًوقال أيضا
ُتـــــذكرين ِّإين ِّ َالـــــزبري ُ ــدعو  ٌمحامـــــة ُّ ــع ت ِبمجم َ ــني َْ ــديال ِنخلت  )٣(ه

ـــت ـــريش ْقال ٌق ـــا :ُ ـــعا َّأذل م ًجماش ِ ـــارا  ُ ـــرم ًج ـــل ذا َوأك ـــيال ِالقتي  !قت
ــا ــف ي ــيس َهل ــرك ْإذ َنف َيغ ُّ ــبلهم ُ ْح ُ ْ َاختــذت َّهــال  َُ ْ ــون عــىل َّ ُالقي ــيال)٤(ُ ْكف ِ َ 

ِالطعــان وفتــى النَّــد أفتــى ُغــررتم ِّ ْ َُ ـــى  َ ـــاح وفت ِالري ـــب ْإذ ِّ ـــيال ُّهت  )٥(بل
ــــل َقت ِ ــــزبري ُ ُال ــــتم ُّ ُوأن ــــه ُ ُجريان َّغـــر ملـــن َغيـــا  ُ َالـــزبري َ  طـــويال ُّ

َغــررت َحــني َكنــت لــو ْ ِ َلسمعت  بيوتنــا َبــني ُ ْ َ  صـليال ِاحلديـد ِصـوت من َ
َحلــامك َ ٍمغــاور ُّكــل َ ِ ُشـــلو َولكـــان  الـــوغى َيــوم ُ ْ َعـــدوك ِ  )٦(املـــأكوال ِّ

 احلسن, أنا عبد بن َّأنا عبد الدائم:  جعفر, قاالبن ّ األكفاين, وأبو املعايل ثعلببن َّأخربنا أبو حممد
َّ عتاب بن َّ احلسن, أنا أبو العباسبن َّالوهاب ّ الزفتي]بن[َ ْ أبو معاوية, نا َ أيب احلواري, نا بن , نا أمحد)٧(ِّ

 ُّهشام, عن أبيه, عن الزبري, 
                                                 

ً; وفيه أن زيادا هو زياد١/٢٥٦بيب َديوان جرير برشح ابن ح )١(  .بن أبيه َّ
ِّ, والكامل للمربد ١٠٩ − ١/١٠٨َديوان جرير برشح ابن حبيب  )٢( َ , والعقد )٤ − ١ (٢/٩٦٠ُ

ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ١٨/٥٣, واألغاين )٢ − ١ (٤/٢٩٨ َّ. 
ُنخلة عن يمني بستان ابن عامر, وأخر عن شامله, ي: نخلتان )٣( َّالنخلة اليامنية, والنخلة : قال هلامٌ ََّّ

َّالشآمية  ).»ُّبترصف« ١/١٠٨ِّالديوان . (َّ
 .تصحيف. العيون: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(
َّحتريف, صوابه ما أثبت بالنقل عن مصادر األبيات. ِّوقت الطعان: يف األصول )٥( َ ِّالريح : َوالبليل. ُ

َّالباردة ذات الند. 
ُبعد املأكوال وقع ما نصه) مد (يف  )٦( َآخر اجلزء احلادي عرش من األصل: ُّ َ َ. 
ُكذا الصواب, وقد مر قبل )٧( َّ ّبن عتاب الرقي َّأبو العباس: ويف األصول. َّ َِّّ  .سقط وحتريف. َّ
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ًأنه أوىص بالثلث, وأنه مل يدع دينارا وال درمها ً ْ َّ َُّ ُّ . 
 : قال هشام, عن أبيه

َوترك من العروض قيمة  .ًمخسني ألفا )١(ُ
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ َ د  الفضل, أنا عببن َّ

َّ, حدثني أبو برش, نا عثام)٢( جعفر, نا يعقوببن اهللا َ ْ ِ ّ عيل الكاليب, نا هشامبن َّ ُ عروة, عن أبيه, عن بن ّ
 :ُّ الزبري, قالبن عبد اهللا

ٍي, انظر يف ديني, وهو ألف ألف ومئتا ألفبن يا: َقال يل أيب يوم اجلمل ُ َّ. 
َّ املزريف, أنا أبو بكر حممدبن أخربنا أبو بكر ّ ْ ّ حممد اخلياط املقرئ, نا أبو عيل احلسنبن ّ عيلنب َ ُ َّ  بن َّ

ْ محكان الفقيه الشافعي, نا عبدانبن احلسني َ َ َّ َّ َّ يزيد الدقاقبن َ ِ ديزيل, نا بن  احلسنيبن , نا إبراهيم)٣(َّ ْ ِ
َّمحزة, نا بقية, حدثني عمرو ُّ واقد, حدثني ابن الزبريبن )٤(َّ َّ العوام, قالبن َّ َ)٥( : 

ٌليه الزبري من الدين ألف ألف درهم, فقال له رجلترك ع ِ َ َّ ُ َترك أبوك ألف : ُّ
َّإهنا مل تكن دينًا عليه,  )٦(]:فقال[! ?ِألف درهم, وكان ما كان عليه من الفضل

 .َولكنَّها كانت مواعيد عليه, فكتب مواعيده كام كتب دينه
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ برشان, أنا بن َّبقال, أنا أبو احلسني البن َّ ِ

ّ احلميدي, نا سفيان, عن هشام]نا[ إسحاق, بن  أمحد, نا حنبلبن عثامن ْ َ  :)٧(ُ عروة, قالبن ُ
َقيم ِّ ٍمرياث الزبري عىل أربعني ألف ألف )٨(ُ َ َ ُّ ُ. 

َ إبراهيم, أنا أبو احلسن رشأبن ّأخربنا أبو القاسم عيل عيل, أنا  إسامبن  نظيف, أنا احلسنبن َ
                                                 

 .حتريف. قيمته: يف األصول )١(
 .٢/٤١٥َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
ُكذا الصواب بالنقل عن املستدرك ل )٣( َّ ُ, وسنن ١٦٢/, ومعرفة علوم احلديث له٤/١٧١لحاكم َّ

َّالنعاق: ويف األصول. ٢/٤٧٨ّالبيهقي   .حتريف. َّ
 .حتريف. عمر: ويف األصول. ٣٦٥/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٤(
 .١٤/١٨٤, والوايف بالوفيات ٩/٢٧خمترص ابن منظور  )٥(
ّزيادة يقتضيها النص من امل )٦(  .خترصَّ
 .٩/٢٧خمترص ابن منظور  )٧(
 .حتريف. قسم: ويف األصول. املخترص )٨(

 ]َّوصيته يف ماله[
 
 
 
 
 

ُّالزبري يسأل ابنه [
 ]َّالنظر يف دينه

 
 

ما كان عليه من [
 ]ِّالدين

 
 
 
 
 

 ]مرياثه[
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ِ مسلمبن  مروان, نا عبد اهللابن أمحد ْ َّ قتيبة, نا حممدبن ُ َ ْ َ ُ عروة, عن بن ُ عبيد, نا أبو أسامة, عن هشامبن ُ
 , )١(أبيه

ُّأن الزبري ْ العوام ترك من العروض مخسني ألف ألف درهم, ومن العني بن َّ َ ُ َّ َِ َ َ
ِمخسني ألف ألف درهم َ َ. 

ْ معني, نا سفيان, عن هشامبن  يوسف, نا حييىبن محد مروان, نا أبن ونا أمحد: قال عن  عروة, بن َِ
 : )٢(أبيه, قال

ٍاقتسم مال الزبري عىل أربعني ألف ألف َِ َ ُّ ُ َ ُ ُفكان الزبري: ُّ الزبريبن قال عروة. ُ  بن ُّ
ُالعوام يرضب  ُ َّ ْ يف املغنَم بأربعة أسهم]له[ََ له, وسهمني لفرسه, وسهم  )٣(]ٍسهم[: َ

ْلذي القر  .بىُ
ّ عبد الباقي, أنا أبو حممد اجلوهري, أنا أبو عمربن َّأخربنا أبو بكر حممد َ حيويه, أنا أمحدبن َّ ُّ بن  َ

َسربة,   أيببن  عبد اهللابن  نا أبو بكر, عمربن َّ, نا حممد)٤( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن  أنا احلسني,معروف ْ َ
 :  عروة, عن أبيه, قالبن عن هشام

ٍترك الزبري أحدا ومخسني أو اثنني ومخسني ألف ألفُكان قيمة ما  َ ً ُّ. 
 : ُ ميمون, عن عروة, قالبن )٦(َّ عمر, حدثني أبو محزة عبد الواحدبن َّوأنا حممد: )٥(قال

ٌكان للزبري بمرص خطط, وباإلسكندرية خطط, وبالكوفة خطط, وبالبرصة  َ ٌ َ ٌ َِ ِ َِّ ُّ
ٌدور,  َّ كانت له غال]و[ُ ُت, تقدم عليه من َ  .أعراض املدينةٌ

َّاملطرز, وأبو عيل احلداد, قاال )٧(أنبأنا أبو سعد ٍّ ِّ َ َّأنا أبو نعيم, أنا حممد: ُ ْ َ َّ حيان, حدثنا أمحدبن ُ بن  َّ
َ أيب معرش, نا أيب, عن هشامبن َّ سابور, نا حممدبن عبد اهللا ْ  : ُ عروة, عن أبيه, قالبن َ

                                                 
 .٩/٢٧خمترص ابن منظور  )١(
 .١٤/١٨٤, والوايف بالوفيات ٩/٢٧خمترص ابن منظور  )٢(
ّما بني قوسني يف املوضعني زيادة يقتضيها النص من املخترص )٣( َّ. 
)٤(  ٣/١١٠َّالطبقات الكرب. 
 .٨/٢٨٢, والغدير ٩/٢٧خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٣/١١٠ َّالطبقات الكرب )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن الطبقات )٦( َّ ويف . ٤٦ − ٤٤/٤١تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. َّ

 .حتريف. بن عبد الواحد أبو محزة: األصول
 .حتريف. أبو سعيد): د(ويف ). س, م, د م( )٧(

 ]ب/٣٩٥[
 

ُما يرضب له من [ ُ
 ]األسهم

 
 
 
 
 
 
 

ما كان له من [
 ]ُّاخلطط والدور



 الزبري بن العوام

 

٥٣١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُّقتل الزبري, وترك أربع نسوة, فورثت كل َْ ُّ ِ ِ امرأة منهن ربع الثمن ألف ألف ُ َ ُ ُُّ َ ُ َّ
 .درهم

َأخربنا أبو القاسم احلسيني, أنا رشأ َ ّ َ  مروان, نا أبو بن  إسامعيل, أنا أمحدبن  نظيف, أنا احلسنبن ُْ
ّاحلسن الربعي, عن عيسى ّ إسامعيل, عن القحذمي, قالبن ََّ َ َْ : 
ُبن نفيل أخت سعيد بن عمرو بنة زيد ُكانت عاتكة ْ َ ْبن نفيل  بن عمرو ن زيدب ُ َ ُ

ُّحتت الزبري َّبن العوام, فلام َ َّ ْقتل الزبري, كتبت إىل عبد اهللا )١(َ ُّ َ ِ قد : ُّ الزبري بعد حنيبن ُ
ْعلمت حبس نفيس بعد أبيك, فإن كان يل عندك يشء, فابعث به, فبعث إليها بألفي  ٌ َ ْ َ َ

ُّألف, ربع ثمن مال الزبري, وكان ِ ُ ُُ ِ َّمات عنهن, وهنًنساؤه أربعا,  )٢(ُ ُأمه أسامء: َّ ت بن ُُّ
ُأيب بكر الصديق, وعاتكة ِّ َّ سعيد, وأم مصعب الكلبيةبن ت زيد, وابنة خالدبن ِّ َ ْ ُ ُّ. 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ  الفضل, أنا عبد بن َّ
ْ نفيل, عن عبد بن  عثامنبن َّكتاب أخي حممد, عن عبد اهللاُقرأت يف : , قال)٣(ن جعفر, نا يعقوبب اهللا َ ُ
 : ُ املبارك, قالبن اهللا

ُبلغ حكيم َبن حزام أربعني ومئة سنة, وهو َ َ ُيف تلك حيج, ولكن ينعس عىل  )٤(ِ َ ْ ُّ
ُرسير, وحيمله الرجال َبن الزبري حكيم أتى عبد اهللا: قال عبد اهللا. ِّ ِبن حزام,  ُّ

َّإن الزبري كان يباري الريح, فإنه ال : ٌفقال حكيم: ُّ دين الزبري, قالُيستعينُه عىل قضاء َ ُِّ َ ُّ َّ
ُطاقة يل بام يصنع, قال ٌال يقع منِّي موقع, قال: لك مئتا ألف, قال: َ لك ثالثمئة : ُ

ٌال يقع منِّي موقع, قال: ]قال[ألف,  ُإين ال أطيق ذلك, لك أربعمئة ألف, قال: ُ ُ ِّإين : ِّ
ْمل أرد من ِ ُك هذا, ولكن تنطلق معي إىل ُ ُ جعفر, فتكلمه, قالبن  اهللا]عبد[ْ ُ ِّ َ نعم, : ُ

ُ عمر وغري واحد, يستشفع هبم عىل عبد بن َفانطلق, وانطلق معه بعبد اهللا: قال ِ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل ع )١(  .َّامـل: ويف األصول. ; وفيه اخلرب٩/٢٧ن خمترص ابن منظور َّ
َّربع من مال الزبري, وكن: ويف األصول. املخترص )٢(  .حتريف ظاهر. ُّ
َّقرأت يف كتاب أخي حممد, عن عبد اهللا : ; وفيه٢/٤١٢َّاملعرفة والتاريخ  )٣( َّ, وهو الصواب ويف ...ُ

 .ريفحت. بن عثامن بن عبد اهللا َّحممد: األصول
 .حتريف. وهي: يف األصول )٤(

سوة ما ورثته ن[
 ]ُّالزبري

ُّبن الزبري  عبد اهللا[
ِيستعني بابن حزام 
 ]عىل قضاء دين أبيه



٥٣٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َمل جئت هبؤالء: )١( جعفربن َّفلام دخلوا عليه, قال عبد اهللا:  جعفر, قالبن اهللا َ ِ? 
َّأستشفع هبم عيل ُفأعطى هبا نعليك هاتني أو : ال أريد ذلك, قال:  هي لك, قال?ُ
: ال أريد ذلك, قال: هي لك إىل يوم القيامة, قال: ُال أريد ذلك, قال: َنحو هذا, قال
ُفحكمه, قال َ ًأعطيك هبا أرضا, قال: َّ بن  فجعل عبد اهللا: نعم, فخرج معه, قال: ُ
ُالزبري يقول ُهذه كذا, ويكايسه: ُّ ُُ َاصنع ما شئت, قال: بن جعفر , فقال عبد اهللا)٢(ِ ْ :

ًفأعطاه أرضا بذلك املال, قال ُفرغب معاوية بعد, فاشرتاها منه بأكثر من ذلك: ُ ُ َ .
 . جعفر أربعمئة ألفبن ُوكان مال عبد اهللا: قال عبد اهللا

 بن  احلسن, وأبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسنبن  أمحدبن ّعيل )٣(أخربنا أبو احلسن
َّلبنا, قالواا ّ االبنويس, أنا أبو احلسن عيلبن أنبأنا أبو احلسني: َ ّ ُ ّ أمحد الدارقطني, نا أبو بكر بن  عمربن َ َْ ُ َّ

َّ حممد الوكيل إمالء من أصله, حدثنا احلسبن  عبد اهللابن أمحد ً َّ يزيد اجلصاص, نابن )٤(َّ أبو أسامة, نا  َ
 : )٥(بري, قالُّ الزبن ُ عروة, عن أبيه, عن عبد اهللابن هشام

ُ وقف الزبري يوم اجلمل, دعاين, فقمت إىل جنبه, فقالَّلـام ْ َُ ُ ُبني, إنه ال يقتل  يا: ُّ َ َُّ َّ
ٌاليوم إال ظامل َّ َّأو مظلوم, وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوما, وإن من أكرب َ ً َ ٌُ ُ َّ ُ ِّمهي  )٦(ِّ

ًلديني, أفرت ديني يبقي من مالنا شيئا ُ َ ِبني, بع ما لنا, واقض ديني,  يا:  قال?َ ْ َّ
ُوأوىص بالثلث وثلثه لبنيه ُُ ُ, فإن فضل بعد قضاء الدين يشء, فثلثه لولدك)٧(ُّ ُ ُ َ ُْ ٌ َّ َ. 

                                                 
 .حتريف مل. ما: ُويف األصول بعد.  سقط من د م»جعفر... َّفلام : قال«: قوله )١(
 .تصحيف. ُيكابشه): س, م(ويف . ُيغالبه: أي )٢(
َّكذا الصواب, وقد مر هذا السند )٣( َّ  .حتريف. احلسني: ويف األصول. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن الكامل  )٤( : ويف األصول. ٣/٤١ و٢/٢٩٩ و١/٣٠٢ِّيف ضعفاء الرجال َّ

 .حتريف. احلسني
)٥(  ٥١٩ − ٥١٨/باب بركة الغازي يف ماله: ّ, وصحيح البخاري١١٠ − ٣/١٠٨َّالطبقات الكرب 

, وسري أعالم )٢٠٢ (١٠١ − ١٠٠/باب األمر بأداء األمانة: َّ, ورياض الصاحلني)٣١٢٩(
 .٦٧ − ١/٦٥ُّالنبالء 

 .تصحيف. أكثر: ويف األصول. ر اخلربمصاد )٦(
ّبن الزبري كام يف صحيح البخاري يعني عبد اهللا )٧( ُوأوص بالثلث وثلثيه: ويف األصول. ُّ ُُ ُّ  .حتريف. ِ

ُّالزبري يسأل ابنه [
 ]قضاء دينه



 الزبري بن العوام

 

٥٣٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

: ُّبني الزبري ُّبن الزبري قد واز بعض ُوكان بعض ولد عبد اهللا: قال هشام
ٌخبيب وعباد َّ ٌ ْ َ  .ٍبنات ُتسع )١(]َني, وبن ُتسعة[ٍوله يومئذ : قال. ُ

َي, إن عجزت عن بن يا: ُفجعل يويص بدينه, ويقول: ُّبن الزبري قال عبد اهللا ْ َّ
ُفواهللا, ما دريت ما أراد حتى قلت: ْيشء منه, فاستعن بموالي عليه, قال ْيا أبه, : َُّ َ َ

َّاهللا, عز وجل, قال:  قال?من موالك ُفواهللا, ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت: َّ َُّ َ ْ يا : ُ
 .ِبري, اقض عنه دينه, فيقضيهُّموىل الز
ُوقتل الزبري, ومل يدع دينارا وال درمها إال أرضني, منها الغابة: قال َُ َُّ ً ًَ َّ ْ ُ َ ِ)٢( وإحد ,

ًعرشة دارا باملدينة, ودارين بالبرصة, ودارا بالكوفة, ودارا بمرص ً ً َ َ ْ َ . 
َّوإنام كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه باملال, يست: قال َّ ُودعه إياه, فيقول َّ َّ ُ ُ
ُالزبري ٌال, ولكن هو سلف: ُّ َ َ َّ; إين أخاف عليه الضيعة)٣(ْ ُِّ. 

َوما ويل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا إال أن يكون يف غزوة مع  ً َُّّ ً ً ََ ِ ً َ
 .ّ, ومع أيب بكر وعمر وعثامن وعيلرسول اهللا 

ُن الدين, فوجدته ألفي ألف ُفحسبت ما كان عليه م: ُّبن الزبري قال عبد اهللا ُ َّ
ُفلقي حكيم: قال. ومئتي ألف أخي,  )٤(]َبن[يا : ُّبن الزبري, فقال ِبن حزام عبد اهللا َ

واهللا, ما أر أموالكم : ُمئة ألف, فقال: فكتمه, فقال: َّكم عىل أخي من الدين? قال
ُتتسع هلذه, قال ْأفرأيت إن كانت: فقال عبد اهللا: َّ ما :  قال?تي ألفألفي ألف ومئ )٥(َ

ْأراكم تطيقون هذا, فإن عجزتم عن يشء منه, فاستعينوا يب َ ُ. 
ُوكان الزبري اشرت الغابة بسبعني: قال ومئة ألف, فباعها عبد اهللا بألفي  )٦(ُّ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص من )١( َّصحيح البخاري, ورياض الصاحلني: َّ ّ ُ. 
ٌموضع قرب املدينة من ناحية الشام, فيه أموال أل: الغابة )٢( َّ  ).٤/١٨٢غابة : معجم البلدان. (هل املدينةٌ
 .ٌقرض: أي )٣(
ّزيادة يقتضيها النص من مصادر اخلرب )٤( َّ. 
 .حتريف. كان: يف األصول )٥(
َّكذا الصواب بالنقل عن مصادر اخلرب )٦(  .حتريف. بتسعني: ويف األصول. َّ

 ]أ/٣٩٦[



٥٣٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّألف وستمئة ألف, ثم قام, فقال ُمن كان له عىل الزبري يشء, فليوافنا بالغابة, قال: ِّ ٌ ُّ :
ْإن شئتم : ُّفر, وكان له عىل الزبري أربعمئة ألف, فقال لعبد اهللابن جع ُفأتاه عبد اهللا

ْإن شئتم جعلتها فيام تؤخرون إن أخرتم, قال : ال, قال: تركتها لكم, فقال عبد اهللا َّ ِّْ َْ ُ ُ
فباع : من هاهنا إىل هاهنا, قال: ًفاقطعوا يل قطعة, قال عبد اهللا: ال, قال: عبد اهللا

 . ُ, وبقي منها أربعة أسهم ونصف)١(ُمنها, فقىض دينه, فأوفاه
َ الزبري وابن زمعة, بن ُ عثامن واملنذربن فقدم عىل معاوية, وعنده عمرو: قال ْ َ ُّ

ُكم قومت الغابة: فقال معاوية ُِ ُأربعة :  قال?فكم بقي: ُّكل سهم بمئة ألف, قال:  قال?ِّ
ًقد أخذت سهام بمئة ألف, : ُّ الزبريبن ُأسهم ونصف, فقال املنذر  بن وقال عمروُ

ًقد أخذت سهام بمئة ألف, وقال : عثامن َ زمعة]ابن[ُ َ ْ ًقد أخذت سهام بمئة ألف, فقال : َ ُ
ٌسهم ونصف, قال: كم بقي? قال: ُمعاوية َّفلام فرغ . قد أخذته بخمسني ومئة ألف: ٌ

 بينكم ُأما واهللا ال أقسم: ْاقسم بيننا مرياثنا, قال: ُّو الزبريبن ُّالزبري من قضاء دينه, قال
َحتى أنادي باملوسم أربع سنني َ ُ ِأال من كان له عىل الزبري دين, فليأتنا, فلنقضه, قال: َّ ِ ٌ ُّ :

ُفجعل كل سنة ينادي باملوسم, فلام مضت أربع سنني, قسم بينهم ُْ َ َ َّ َّ. 
ُوكان للزبري أربع نسوة, ودفع الثلث, فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة : قال ٍُّ ٍُ َّ ُ ُ ُّ

ٍفجميع ماله مخسون ألف ألف ومئتا ألف: لقا. )٢(ألف َ ُ. 
َّ سوار, عن عبد بن )٤(َّ حممدبن  عيسى, عن جعفربن ّ, عن احلاكم, عن عيل)٣(ّرواه البيهقي َ

 : َّ سالم, عن أيب أسامة, فقالبن َّ حممدبن َّالرمحن
 .)٦(]ِّبستمئة ألف[ جعفر نصيبه من معاوية بن وباع عبد اهللا: قال. اتبن )٥(سبع

                                                 
 .فأوىف: ويف األصول. َّكذا األقو بالنقل عن مصادر اخلرب )١(
َّويف صحيح البخاري, ورياض الصاحلني. َّذا يف األصول, والطبقات الكربك )٢(  .ومئتا ألف: ّ
)٣(  ٢٨٧ − ٦/٢٨٦ُّالسنن الكرب. 
ّكذا الصواب بالنقل عن سنن البيهقي )٤( َّ ويف . ٢٠١ − ٧/٢٠٠تاريخ بغداد : وانظر ترمجته يف. َّ

 .حتريف. عبد اهللا: األصول
َّكذا الصواب بالنقل عن  )٥(  .حتريف. تسع: ُعن أيب أمامة, فقال: ويف األصول. ّسنن البيهقيَّ
ّزيادة يقتضيها النص من مصادر اخلرب )٦( َّ. 



 الزبري بن العوام

 

٥٣٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 ّ طاهر, أنا أبو بكر البيهقي, بن ربناه أبو القاسم زاهرأخ
 .فذكره... 

ّ السمرقندي, أنا أبو احلسنيبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ُّ النقور, وأبو منصوربن َّ أنا أبو : َّ العطار, قاالبن َّ
ُطاهر املخلص, نا أبو حممد عبيد اهللا َّ ِّ َ ّ عيسى السكريبن َّ حممدبن َّ عبد الرمحنبن ُ َّ  بن َّ, أبنا أبو يعىل زكرياُّ

ّحييى املنقري, نا األصمعي, عن يونس ّ َ ْ  : العالء, قالبن َ حبيب, عن أيب عمروبن ِ
ُّالذي ويل دفن الزبري َ ِّ العوام بوادي السباع عبد اهللابن َ َّ َ مسعدةبن َ َ ْ َ حكمةبن َ َ َ)١( ,

َ حيويهبن  عمروبن ي بدربن من ُّ ْ لوذانبن )٢(َ ِ عدبن  ثعلبةبن َ ّي القييسَ ّ . 
َ حيويه, أنا أمحدبن )٣( عمر]أبو[ّ عيل, أنا بن  عبد الباقي, أنا احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد ُّ  بن َ

 . الفهمبن معروف, أنا احلسني
ّوأخربنا أبو بكر اللفتواين, أنا أبو عمرو ُ ْ َ منده, أنا احلسنبن َّ ْ بن   يوسف, أنا أمحدبن َّ حممدبن َ

 ُّ أيب الدنيا, بن ا أبو بكر عمر, أنبن َّحممد
ُّ الزبري, عن أخيه عبد اهللا, بن  عروةبن ُ عمر, أنا عبيد اهللابن َّ, أنا حممد)٤( سعدبن َّنا حممد: قاال

 : عن عروة, قال
َقتل أيب يوم اجلمل, وقد زاد عىل الستني أربع سنني ِّ ِّ َ ُ. 

ُسمعت م:  عمر, قالبن َّ سعد, أنا حممدبن َّونا حممد: قاال  :ُّ الزبري يقولبن  عبد اهللابن  ثابتبن صعبُ
ُّشهد الزبري ِ العوام بدرا, وهو ابن تسع وعرشين سنة, وقتل, وهو ابن أربع بن َ ُ ً َّ َ

ًوستني سنة ِّ . 
ّ إبراهيم السلاميس, أنا أبو احلسن نعمة اهللابن َّحدثنا أبو بكر حييى َ ّ حممد املرندي, نا أبو مسعود بن َّ ْ َ ََّ

ّ عبد اهللا البجيلبن دَّ حممبن أمحد َ َّ سفيان, حدثني بن َّ حممدبن  سليامن, أنا سفيانبن  أمحدبن َّ, نا حممد)٥(َ

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلصابة  )١( ): د, د م(ويف . حكيم): س, م(ويف . ; وفيها ترمجته٤/١٩٦َّ

 .حتريف. حكيمة
 .حيوة): د(ويف ). س, م, د م( )٢(
 .حتريف. عمرو: يف األصول )٣(
)٤(  ٣/١١٣َّالطبقات الكرب. 
ّالبلخي: ويف األصول). فهرس األسانيد (٣١/٦٨٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب )٥( ْ َ .

 .تصحيف

 ]ُّدفن الزبري[

ُّقتل الزبري عن [ ُ٦٤ 
 ]سنة
 
 
 
 
 

 ]ب/٣٩٦[



٥٣٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسمعت أبا عمر الرضير يقول:  إسحاق, قالبن َّحممد )١(ّ عيل, عنبن َّ سفيان, نا حممدبن ِّعمي احلسن ُ : 
ُّقتل الزبري َ العوام يف مجاد األوىل سنة ثالث وثالثنيبن ُ ُ َّ ُ, وهو يومئذ ابن أربع َ ٍ

 . ِّوستني
ّأخربنا أبو حممد السلمي, نا أبو بكر اخلطيب ُّ ََّ . 

ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن وأخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن َّ أنا عبد   الفضل,بن َّ
ْقال ابن بكري:  سفيان, قالبن َّ جعفر, حدثنا يعقوببن اهللا َ ُ : 

ُوقتل الزبري ُّ ِّ سنة ست وثالثني, ودفن بوادي السباعُ ُ ٍّ َ. 
ّوثنا يعقوب, ثنا احلجاج, ثنا جدي, عن الزهري, قال: قال َُّّ ِّ)٢( : 

ُالتقوا يوم اجلمل, فوىل الزبري منهم, فأدركه ابن جرموز  ْ َُ ُّ َّ َ ي بن ٌ وهو رجل من−َ
ُ فقتله, ورمي طلحة −متيم  َ ُّمعتزل يف بعض الصفوف  )٣(]وهو[ −ُ ٌ ِ ٍم غرب,  بسه−ُ ْ َ ٍ

َّفقطع من رجله عرق النَّسا, فتنبج حتى نزف َ َّ ََ َْ طلحة, فامت, وملك عىل العراق  )٤(ِ
َّكله, وذلك عىل ستة أشهر من مقتل عثامن ِّ. 

ّ اآلبنويس, أنا أمحدبن أنا أبو احلسني: َّ البنا, قاالبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ُ  بن َ
ّ, نا أبو عبد اهللا الزعفراين, نا أبو بكرً الفضل إجازةبن ُعبيد َ ْ  : ّ أيب خيثمة, أنا املدائني, قالبن َّ

ُقتل الزبري ابن أربع وستني سنة, ويقال ًَ ُِّ ُ ُاثنتني وستني سنة, ويقال: ُّ ً ِّ : َابن إحد
ُوستني, وقتل يوم اجلمل يف مجاد اآلخرة َ َ ِ ُ ِّ. 

َأخربنا أبو األعز قراتكني َ ّأبو حممد اجلوهري, أنا أبو احلسن األسعد, أنا بن ّ  لؤلؤ, أنا أبو بكر بن َّ
َّ شهريار, نا أبو حفص الفالس, قالبن  احلسنيبن َّحممد َ َ َ ْ َ : 

                                                 
 ... . ٣٢٠ و١٤٣ و٣١/٧٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل غري سند مماثل )١(

 .حتريف. ابن: ويف األصول
 .١١/٣١١, وسبل اهلد ٩/٢٨ن منظور خمترص اب )٢(
 .زيادة من املخترص )٣(
َعرق النسا: وقوله. َّتورم: َّوتنبج. حتريف. نزل: ويف األصول. املخترص )٤( َّْ َّمل جيزه بعضهم; ألنه من : ِ ُ ْ ُ

َّباب إضافة اليشء إىل نفسه, وأجازه آخرون, إذا اختلف اللفظان, كحبل الوريد, أو هو من باب  َّ
ّلعام إىل اخلاصإضافة ا  ).نسا: َّالتاج. (ِّ

 ]ه٣٣مقتله سنة [
 
 
 
 
 

 ]ه٣٦َسنة : وقيل[
 

 ]َمقتله وطلحة[



 الزبري بن العوام

 

٥٣٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ًوقتل الزبري بوادي السباع سنة ست وثالثني, وهو ابن مخس وسبعني سنة,  َ ٍُّ ِّ ُ ُّ
 .ُويكنى بأيب عبد اهللا
َّزيز الكتاين, أنا أبو حممدّ األكفاين, نا عبد العبن َّأخربنا أبو حممد ّ َّ  بن  أيب نرص, أخربنا أبو امليمونبن َ
 :  حنبلبن وقال أمحد: ُراشد, نا أبو زرعة, قال

ٍّكان اجلمل سنة ست وثالثني َ ُ. 
ُأخربنا أبو عبد اهللا اخلالل, وأبو املطهر عبد املنعم َُّ ََ  بن أنا أبو طاهر أمحد:  يعقوب, قاالبن  أمحدبن َّ

ًسمعت مكحوال: ُ املقرئ, قال]بن[أبو بكر حممود, أنا  َّخرازاذ يقول بن ُسمعت عثامن: َّ البريويت قالُ ُ :
َّسمعت مصعبا الزبريي وغريه يقول ًُّ ُ ُ : 

ُّقتل الزبري بعد عثامن بشهرين  .كذا فيه. ُ
َّ املسلم, نا عبد العزيزبن ّوقد أخربنا أبو احلسن عيل َ َّ الفرابن  أمحد, أنا أبو خازمبن ُ ء, أنا أبو َ

َّ خملد, نا عباسبن َّ عمر, نا حممدبن يوسف )١(]الفتح[ َ ْ  . َّ حممدبن َ
ِّ املفرجبن  احلسنبن وأخربنا أبو يعىل محزة َ ّ, أنا أبو الفرج األسفراييني)٢(ُ َ بن  , وأبو نرص أمحد)٣(َ

 بن  احلسن, أنا جعفرنب  أمحدبن ُ عيسى, نا منريبن  أمحدبن َّأنا أبو الفضل حممد:  سعيد, قاالبن َّحممد
 . اهليثمبن  إبراهيم, نا أمحدبن أمحد

ْ السمرقندي, أنا أبو الفضل املقرئ, أنا أبو احلسنيبن وأخربنا أبو القاسم ُ ّ ْ َ ْ برشان, أنا أبو بن َّ ِ
َّ السامك, نا حنبل, بن عمرو َّ 

َثنا أبو نعيم, قال: قاال ُ)٤( : 
ٍّوقتل طلحة والزبري يف سنة ست وثالثني ُ ُّ ُ  .يف رجب: وقال بعضهم. ُ

                                                 
ّزيادة يقتضيها النص )١(  .٣/٦٢ُّاللباب : فانظر. َّ
َّاحلق أن املصادر التي ترمجت أليب يعىل )٢( َّبن املفرج مل تقفنا عىل ضبط املفرج, وإنام أفدنا ضبطه من  ُّ ِّ َِّ َُ ُ

ٌوفرج, وفراج, ومفرج أسامء«: فرج; ففيه: َّالتاج ِّ ُ َّ ََ َ ضبط يستند إىل القياس, كذا ريثام تقفنا وهو . »َ
 .َّاأليام عىل خالفه

ُبن برش, وقد مر كثريا قبل َّكذا الصواب, وهو سهل )٣( ً . ّبن األسفراييني أبو الفرج: ويف األصول. َّ
 .ُوابن مقحمة

 .١/٩٢حلية األولياء  )٤(

 ]تاريخ وقعة اجلمل[



٥٣٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّ الفراء, وأبو غالب, وأبو عبد اهللا, قالوابن أخربنا أبو احلسني َ املسلمة, أنا أبو بن  أمحدبن َّأنا حممد: َ ِْ ُ
ِّطاهر املخلص, نا أمحد َ ُّ سليامن, حدثنا الزبريبن ُ ُوحدثني عمي مصعب: َّ بكار, قالبن َّ ِّ  :)١( عبد اهللا, قالبن َّ

ُ الزبري عمروَاشرتك يف قتل ّ جرموز التميمي منبن ُّ ُ َّْ َجماشع, والنَّعر, وفضالة  )٢(ُ َُ ِ
َّابن حابس التميميان ثم السعديان ََّّ َّ ُ جرموز, ورفده بن َوكان الذي ويل قتله عمرو. َّ ْ ُ

َفضالة ُّوقال أحد الشعراء يمدح الزبري. ِ حابس والنَّعربن َ ُ  ]َّمن الطويل[ :)٣(ُّ
ــــر ْأمل َت ــــاء َ ــــزبريا َأبن ِل ــــالفوا ُّ ٌما صامت قريش ِعىل املجد  ُحت ُ ِوصـلت ْ َّ 

َالـــسنني يف ٌغيـــاث ٌقـــريش ُوأنـــتم ِّ ُغياث  ُ ِوحلـت ْسـارت ُحيـث ٍقريش ِ َّ َ 
ِّوقتل الزبري, وهو ابن سبع وستني أو ست وستني: ُّقال الزبري ٍِّّ ُ ُّ َ ِ وقالت . ًسنة )٤(ُ

ُّ نفيل ترثي الزببن  عمروبن ت زيدبن ُعاتكة ْ َ َّ العوامبن ريُ  ]من الكامل[ :)٥(َ
ــدر ــن َغ ــوز ُاب ٍجرم ُ ْ ــارس ُ ــة ِبف ٍهبم َ ْ ـــوم  ُ ـــاء َي ِاللق ـــان ِّ ـــرد َغـــري َوك ِمع ِّ َُ 
ـــا ـــرو ي ـــو عم ـــه ل ُنبهت ْ ـــه ََّ ُلوجدت ــشا ال  َ ــش ًطائ َرع ِ ــسنان َ ِال ــد وال ِّ ِالي َ 

ـــك َثكلت ْ َ ِ ـــك َ ـــت ْإن ُّأم ـــسلام َقتل ًمل ِْ ـــت  ُ ْحل َّ ـــك َ ـــة َعلي ُعقوب ـــد َ ِاملتعم ِّ َ َ ُ 
َالــــزبري َّإن ٌســـمح  ٍصــــادق ٍبــــالء لــــذو ُّ ْ ُســـجيته َ ِاملـــشهد ُكـــريم َُّ َ ْ َ 

ٍغمـــرة كـــم َ ْ ِتثنـــه مل خاضـــها قـــد َ َطــرادك عنهــا  ِ ُ ِفقــع بــن يــا ِ ْ ِالقــردد َ َ ْ َ)٦( 
                                                 

 .٣٢٧ ٠ ٩/٣٢٦هتذيب الكامل  )١(
 .حتريف. ابن: يف األصول )٢(
ّبن هند النهدي يف ان لعمروالبيت )٣( , ومحاسة ٥/١٦٥, وربيع األبرار ٤٥/ُّمعجم الشعراء: َّ

ّالقريش ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٩/٣٢٧هتذيب الكامل : ودون نسبة يف. ٣٣٢/ُ ٌَّ َ َ. 
 .حتريف. وسبعني: ويف األصول. هتذيب الكامل )٤(
 .١:  ح− ٥٥٣/انظر )٥(
َّ غمرة, وهي الشدةتصحيف. عمرة: يف األصول )٦( ِّ َ ْ َّالرمح القصري, سمي بذلك; ألن : ِّوالطراد. َ ِّ ُ ُّ

ُصاحبه يطارد به ُيابن فقع القردد مثل; أرادت به أنه ذليل ضعيف, واإلشارة هنا إىل ابن : وقوهلا. ُ ٌَّ ٌ ٌ َ َْ َ
ْجرموز ُّ قاتل الزبريُ ُّوالفقع يف أصل اللغة. ِ ُ ْ ِّالكمأة البيضاء الرخوة: َ ْوالقر. ُ . ما ارتفع من األرض: َددَ

َّويقال للذليل ُهو أذل من فقع بقرقرة; ألنه ال يمتنع عىل من اجتناه, أو ألنه يوطأ باألرجل: ُ ُ َُّ َّ َ َْ َ ْ َ ُّ. 

ذكر من اشرتك يف [
ُّقتل الزبري, وما قيل 
 ]ِّيف ذلك من الشعر

 ]أ/٣٩٧[



 الزبري بن العوام

 

٥٣٩
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــب ــام ْفاذه ــرت ف ْظف َ ِ ــداك َ ــه َي  وتغتــدي ُتــروح فــيام مــىض فــيام  بمثل
ّ الطيوري, أنا أبو احلسن]بن[ ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسني ّالعتيقي )١(ُّ َ. 

ّوأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت ْ   جعفر, بن دار, أنا احلسنيْنُب بن َ
 :  أمحد, أخربين أمحد, قالبن  أمحد, أنا صالحبن ّ بكر, أنا عيلبن أنا الوليد: قاال

ٍّطلحة والزبري مل يقتلهام أصحاب عيل ُُ ْ ُّ ُ احلكم, والزبريبن روانُطلحة قتله م: ُ ُّ 
ٌقتله ابن جرموز, وهو منْرصف ِ َ ُ ُ. 

 :, نا أيب, قال)٢(َّدار, أنا أبو العالء, أنا أبو بكر, أنا أبو أميةْنُب بن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت
ِطلحة والزبري; يعني قتال: ٍّويف سنة ست وثالثني ُ ُُ ُّ. 

َّ, ثم حدثنا أبو الفضلّ عيلبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد بن   احلسن, واملباركبن  نارص, أنا أمحدبن َّ
َّعبد اجلبار, وحممد ُ واللفظ له −ّ عيل بن َّ  :−ّوأبو احلسني األصبهاين, قالوا:  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد ْ  : )٣( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
ٍّ العوام أبو عبد اهللا القريش األسدي, قتل يف رجب سنة ست وثالثني,بن ُريُّالزب َ ُ َُ ِ ّ َّ َّ 
 .ًشهد بدرا

َّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب حممد التميمي, أنا حممد ّ َّ ّ ُّ ََّّ َ ّ مكي, أنا أبو سليامنبن ُ َّ أيب حممد بن ِّ
ّالربعي, قال ََّ: 

َوكانت وقعة اجلمل يوم اخلميس لعرش خ ٍ َ َلون من مجاد اآلخرة; يعني سنة ُ َُ ْ َ
ُّست وثالثني, وقتل أبو عبد اهللا الزبري َ ِ ُ َّ العوامبن ٍّ ِّ خويلد بوادي السباع عىل بن َ َ ُ
ُسبعة فراسخ من البرصة, قتله ابن جرموز ْ ُ ُ َ. 

ّ سليم, وحدثني أبو بكر اللفتواين عنهبن  احلسنبن َّ حممدبن َّكتب إيل أبو الفضل أمحد ُ َّْ َّ َ , أنا أبو ُ
ّبكر الباطرقاين, أنا أبو عبد اهللا ْ َ منده, قالبن ِ ْ  : )٤( يونسبن قال لنا أبو سعيد: َ

                                                 
 .حتريف. احلسني: ويف األصول. ٢/٣٢٣ُّاللباب : فانظر. َّكذا الصواب )١(
ًكذا الصواب; فأبو بكر البابسريي رو كثريا عن أيب  )٢( ّ َ َّْ َّبن املفضل َّأمية األحوصِ َ : فانظر. َّبن غسان ُ

 .حتريف. َّبن أيب أمية أنا أبو بكر: ويف األصول ... . ٨٩ و٧٦ و٣١/٣٠تاريخ ابن عساكر 
 .٣/٤٠٩َّالتاريخ الكبري  )٣(
ُومل أجد اخلرب بعد يف تارخيه. ابن يونس سقط من د م: قوله )٤( ِ. 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

 
 
 

ّوعند الربعي[ ََّ[ 

 مل يقتل أصحاب[
ُّعيل طلحة والزبري ّ[ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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َّ العوامبن ُّالزبري َ خويلدبن َ ُ عبد العز, يكنى أبا عبد اهللا, شهد بن  أسدبن ُ َُّ
َفتح مرص, واختط مرص, وكان أمري ربع املدد, وأول َّ َُ َ ِ ُ َ َمن طلع احلصن )١(َّ ْ َِ .عنه رو 

ّ وهب اخلوالين, وثابتبن من أهل مرص سفيان ْ َ ْ طريفبن َْ ِ ّاملرادي )٢(َ ُ قتل بوادي .ُ
ٍّمنْرصفه من اجلمل سنة ست وثالثني ِّالسباع َ َُ َ َ ُ. 

َّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا حممد  احلسن, بن  نارص, أنا عبد امللكبن  طاهر, أنا مسعودبن ّ
 :, قال احلسنيبن َّ حممدبن أنا أمحد

َّبن العوام ُّالزبري َبن خويلد َ َّبن عبد العز بن أسد ُ ّبن قيص أبو عبد اهللا  ُ َ ُ
ُالقريش األسدي املدين, شهد بدرا, وأمه صفية َُّ ُ ُّّ ً ّ َّبنت عبد املطلب ّ سمع . بن هاشم ُ

َّعبد اهللا, وعروة يف العلم والزكاة والبيوع: رو عنه ابناه. َّالنَّبي  َقتل يوم . ُ ُ
ٍّيوم اجلمعة لعرش خلون من مجاد اآلخرة سنة ست  )٣(ُجلمل, وكان يوم اجلملا َ َُ َ َ َ

ِّوثالثني, قتله ابن جرموز بوادي السباع ُ ْ  . )٤(َّ خياطبن قاله خليفة. ُ
ُيوم اخلميس مثله: ُّوقال الواقدي َ ُّوقال الزهري. َ َ بكري نحو بن قال حييى: ُّ ُْ َ

ُّأربع وستون  )٥(وله: ذلك, وزاد ًسنة, وشهد بدرا, وهو ابن تسع وعرشين سنةٌ ًُ ً .
ِّقتل سنة ست وثالثني, وهو ابن أربع وستني سنة: ّ عيلبن وقال عمرو ُ ٍّ َ ُ. 

ّاهلمداين, أنا أبو عبد اهللا  )٦(َّ احلطاب يف كتابه, أنا القايض أبو احلسنبن أخربنا أبو عبد اهللا ْ َ
ّالتميمي, أنا أبو الفضل احلمريي, نا احلسني ْ ِّ ِ املعارك, قالبن  نرصبن )٧(َّ :  صالح, قالبن ُسمعت أمحد: ُ

َقرأت عىل أيب نعيم ُ  :, قال)٨(ُ
                                                 

 .حتريف. َّاملرد أول: يف األصول )١(
 .تصحيف. ظريف): د(ويف . ١/٧٨تاريخ ابن يونس : وانظر ترمجته يف). س, م, د م( )٢(
 .فكان): س, م(ويف ). د م( سقط من »وكان يوم اجلمل«: قوله )٣(
 .٤٣/َّالطبقات خلليفة )٤(
 .حتريف له. وسنة: ُويف األصول بعد). د م( سقط من »نحو ذلك« :قوله )٥(
 .تصحيف وحتريف.  احلسنيأبو... َّاخلطاب : يف األصول )٦(
ّاهلمداين«: قوله )٧( ْ  ).د م( سقط من »نا احلسني ... َ
 .١/٩٢حلية األولياء  )٨(

 ]ويف طبقات خليفة[

ويف تاريخ ابن [
 ]يونس



 الزبري بن العوام

 

٥٤١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َوقتل الزبري, وهو ابن ثنْتني ومخسني ِ ُ ُ ُّ ُ. 
ّ الطربيبن  أمحد, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم إسامعيل   الفضل, بن , أنا أبو احلسني)١(َّ

ُسمعت : ُسمعت عليا, قال:  قال,َّ عبد الرحيمبن َّثني حممدَّ جعفر, نا يعقوب, حدبن أنا عبد اهللا
 :)٢(ًسفيانا يقول

ُجاء ابن جرموز إىل مصعب ُ ْ ُ ُّأقدين بالزبري, قال: ُّ الزبري, فقالبن ُ ْ ِ فكتب إىل : َ
ُّأنا أقتل ابن جرموز بالزبري: ُّ الزبري يف ذلك, فكتب إليهبن عبد اهللا ُ ْ ُ َ ِّخل عنه, وال ! ?ُ َ
ِبشسع ن ْ  .علهِ

ّ إبراهيم, أنا ابو احلسن املقرئ, أنا أبو حممد املرصي, أنا أبو بكر بن ّأخربنا أبو القاسم عيل َّ ْ ُ
ْالدينوري, نا النرض َّ َّ ْ َّ مصعب, عن قرةبن ّ عبد اهللا, نا األصمعي, عن عبد اهللابن ِّ  :  خالد, قالبن )٣(ُُ

ُكتب مصعب إىل عبد اهللا ُإين قد أخذت ق: ُّبن الزبري َ ُّاتل الزبريِّ َ العوام, فكتب بن َ َّ َ
َال ختفف عنه, دعه يلق اهللا بدم الزبري, فرتكه, فأسف, فخرج إىل : إليه عبد اهللا َ ِْ َ ُّ ُْ ِّ َ ُ

َ, فنظر إىل سيف, فأعجبه, فاشرتاه, ثم حكم يف عرض النَّاس, فقتل)٤(َّالصياقلة ِ ُِ ْ َ َّ ُ. 
َّأنا أبو جعفر املعدل: ّد اهللا ابنا أيب عيل, قالوا أيب يعىل, وأبو غالب, وأبو عببن أخربنا أبو احلسني َ ُ .

ّأخربنا أبو طاهر الذهبي, نا أمحد بن صالح, عن  ّعيلَّوحدثني : َّ بكار, قالبن ُّ سليامن, نا الزبريبن َّ
 , )٥(ُ عروةبن ُ عروة, عن أبيه عبد اهللابن  عبد اهللابن  صالح, عن ساملبن عامر

َأن عمري ْ َ ُ ُ جرموز بن َّ ْ ُ جرموز بن عمرو: )٦( وقيل−ُ ْ َّ أتى مصعبا, حتى وضع −ُ ً ُ
ِّيده يف يده, فقذفه يف السجن, وكتب إىل عبد اهللا ُ الزبري, يذكر له بن ُ , )٧(]ُأمره[ُّ

ْفكتب إليه أن بئس ما صنعت, أظننت أين قاتل أعرابيا من َ ٌَ ِّ َ َ ِّ خل ?ُّي متيم بالزبريبن ْ َ
                                                 

ُكذا الصواب, وقد مر قبل )١( َّ ّبن الطيوري أبو بكر: ويف األصول. َّ ّحتريف; فابن الطيوري هو أبو احلسني. ُّ ُّ. 
 .١/٦٤ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٢٨خمترص ابن منظور  )٢(
ِوانظر . حتريف. فروة: ويف األصول. ٣٩١/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(

 .٩/٢٨خمترص ابن منظور : ُاخلرب بعد يف
 .تصحيف. َّالصناقلة: ويف األصول. املخترص )٤(
 .١/٦٤ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٢٩ − ٩/٣٢٨, وهتذيب الكامل ٢٩ − ٩/٢٨خمترص ابن منظور  )٥(
 .حتريف ظاهر. مرثد: ويف األصول. َّكذا الراجح )٦(
َّويف العبارة سقط, أفىض إىل ركة ظاهرة. فذكر له: ويف األصول. زيادة من املخترص )٧( ِ ٌ. 

بن  يأبى عبد اهللا[
َالزبري قتل ابن  ُّ
ُجرموز بأبيه ْ ُ[ 

 ]ب/٣٩٧[
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َّسبيله, فخاله, حتى إذا كان ب ُ ٌّبعض السواد, حلق بقرص من قصوره, عليه رخَّ ُ َّ ثم ,)١(ََّ
ُأمر إنسانا أن يطرحه عليه, فطرحه عليه, فقتله َ ُوكان قد كره احلياة; ملا كان هيول . ً َ َ َ ِ َ
 .وهو يف حديث سامل. ُعليه, وير يف منامه, وذلك دعاه إىل ما فعل

بن  َّ حممدبن ّ احلسن, أنا عيلبن ّ عيلبن َّحممدُ طاوس, أنا بن )٢( أمحدبن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا
َّ عبيد, حدثني حممدبن َّ حممدبن , نا عبد اهللا)٣( صفوانبن عبد اهللا, أنا احلسني َّ ّ سهل األسدي, بن ُ

ٌ سليامن اهلاشمي, حدثني شيخ من موالينا بن )٤(َّحدثني يعقوب َّ َّثم رأيت الشيخ, فسألته, : َّ قال حممد−ّ ُ َّ
 : قال−به َّفحدثني 

َّكنت يوما مع قوم, فتذاكرنا أمر عيل وطلحة والزبري, فكأين نلت من الزبري, فلام  ْ ًُّ ِّ ُُّ ٍُّ
ٌكان يف الليل, أريت يف منامي كأين انتهيت إىل صحراء واسعة, فيها خلق كثري عراة,  ُ ٌِّ ٌ ُ ُ ُ َّ

َّرؤوسهم رؤوس الكالب, وأجسادهم أجساد النَّاس, مقطعو األيدي واأل َ ُ ُُ ُ ُرجل من ُ
ُخالف, فيهم رجل مقطوع اليدين والرجلني, فلم أر منظرا أوحش منه, فامتألت  َ ً َ ِّ ُ ٌ ِ

ُرعبا وفزعا, قلت ً ًْ ُهؤالء الذين يشتمون أصحاب حممد, قلت:  قيل?من هؤالء: ُ َّ ما : ُ
ِّمن بينهم مقطوع اليدين والرجلني)٥(ُبال هذا . ٍّهذا أغالهم يف شتم عيل : قيل! ?َ

ُأنا كذلك, إذ رفع يل باب, فدخلته, فإذا درجة, فصعدهتا إىل موضع واسع, فبينا : قال ْ ُِ َ ُ ٌٌ ُ
ٌوإذا رجل جالس, حواليه مجاعة, فقيل يل ٌ ُ, فدنوت منه, فأخذت بيده, ّهذا النَّبي : ٌ ُ

ًفجذب يده من يدي, وغمز يدي غمزة شديدة, وقال ً ُ فذكرت ما كنت قلت ?تعود: َ ُ ُ
ُيف الزبري, فقلت ُ يا رسول اهللا, ال أعود إىل يشء من ذلك−واهللا  −ال : ُّ َفالتفت : قال. َ

ُيا زبري, قد ذكر أنه ال يعود, فأقله, قال:  إىل رجل خلفه, فقال َُّ ِ َ َّ ُ ُقد أقلته يا رسول : ُ ُ
                                                 

ُّالرخ )١(  .َّالطائر الكبري: ُّ
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٢( َّ  .حتريف. َّحممد: ويف األصول. ٢/١٢٠٦َّ
ُوقد مر قبل. بَّكذا الصوا )٣(  .حتريف. بن صفوان َّبن حممد ابن عبد اهللا: ... ويف األصول. َّ
, ٢/٣٥ّويف املوضوعات البن اجلوزي . ; وفيه اخلرب٩/٢٩كذا يف األصول, وخمترص ابن منظور  )٤(

 .أبو يعقوب: ٣/٢٢٧وذيل تاريخ بغداد 
 .حتريف. هؤالء: ويف األصول. املخترص )٥(

رؤيا شيخ من موايل [
ِّبني هاشم يف حق 

 ]ُّالزبري



ْثري بن الصلتُالزبري بن ك َّ ِّ َ 
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ُفأخذت يده, فجعلت أقبلها, وأبكي, وأضعها عىل صدري: اهللا, قال ِّ َ ُ ُ ُفانتبهت, : قال. ُ
ُوإنه ليخيل إ ََّ َُ َيل أين أجد بردها يف ظهريَّ ُ ِّ َّ . 

ِّكثري[ بن ُّالزبري َ ْالصلت )١(]بن ُ َّ 
ّالكندي املدين ّ(*) 

 . أيب سفيانبن َّوجهه أبوه بكتابه إىل معاوية
أنبأنا :  املبارك, وغريمها, قالوابن َّعبد الوهاب )٢( فارس, وأبو الربكاتبن أنبأنا أبو غالب شجاع

َّ احلسن امللحمي, نا أبو الفرج املعاىف ابن زكريا بن ّ عيلبن َّلب عبد الوهابدار, أنا أبو تغْنُب بن ثابت َُ ُّ ْ
َّالنهرواين, نا حممد ّ ْ َ دريد, أنا السكنبن  احلسنبن َّ َّ ّ عباد, عن ابن الكلبي, عن بن َّ سعيد, عن حممدبن ُ َّ

 : , قال)٣(ابن املسكني
ًكان أهل املدينة إذا نسبوا رجال إىل اإلقبال, قا ِّلقي ليلة كثري: لواُ َ . َّبن الصلت ًُ

 : ُفسألت شيخاهنم عن ذلك, فقالوا: قال
ًأمر معاوية رجال من آل أيب بكر أن يبني له منزال َ ً باملدينة ينزله, إذا اجتاز إىل  ُ

ِّمكة, ففعل, وأقبل معاوية, والبكري يسايره, إذ نظر من الثنية إىل منزل كثري َُ َّ ُْ َّ ُ ُ ُّ  بن َّ
ِندي أحدَّالصلت الك َي وليعةبن ّ َ ْ َّ العباس, فقال بن  عبد اهللابن ّ, وهم أخوال عيل)٤(َِ

ّمعاوية للبكري ٌليس به يا أمري املؤمنني, ومنزلك قريب, ولو :  فقال?أمنزيل هذا: ُ
َّرصت إىل قرار املصىل, لقد رأيته, وهذا ُ ِّمنزل كثري )٥(َ َ ُ ُ الصلت, فقال معاويةبن ُ ْ َّإن : َّ

                                                 
 .٩/٢٩ّص من خمترص ابن منظور َّزيادة يقتضيها الن )١(

 .١٤/١٨٦, والوايف بالوفيات ٣٢ − ٩/٢٩خمترص ابن منظور  (*)
ّوهو الصواب, وهو أبو الربكات األنامطي). د, د م( )٢(  .حتريف. َّأبو الزكاة): س, م(ويف . َّ
ُّوهو احلر. كذا )٣( بن منظور ويف املخترص ال. ٩٥/َّتقريب التهذيب: فانظر. بن مسكني أبو مسكني ُ

 .١٤/١٨٦الوايف بالوفيات : ُّوكذا اخلرب بترصف يسري يف. أبو مسكني: ; وفيه اخلرب٩/٢٩
َبنو وليعة )٤( ْ  ).ولع: القاموس. (ٌّحي من كندة: َِ
 .حتريف. وهكذا: ويف األصول. املخترص )٥(

خرب أبيه مع [
 ]معاوية
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ِّمنزل كثري َ اه بائعهُ ُ هلني, أفرتُ َ ُ َ ٌّ َ ِّ ونظر إىل كثري يف موكبه عىل بعري له, فبعث إليه, ?َ َ ُ
َلست أقدر عىل بيعه يا أمري : ُوسايره, وسأله عن رأيه يف املنزل, فقال ُفدعاه, ُ ُ

ُبىل, ولكن قدمنا هذا احلرم, ونحن ننْسب إىل :  قال?أوليس لك: املؤمنني, قال ُ َْ َ َ ُْ ِ َ
ُآبائنا, ونعرف  ُبأحسابنا, فاستوىل عىل ذلك هذا املنزل, فرصنا نعرف به, وفيهُ ُ ُبعد  )١(ُ

َسبعون خمتمرة, ليس حيول بني النَّاس وبني معرفة حاهلن إال حائطه, ولو خرجن  ْ ُ َُّ َّ ُ ً ََ ِ ْ ُ
َّمنه, كشف منهن َ ِ ُما ال يقدر عىل احتامله, فقال )٢(ُ َ َإين أثمنُك: ُ ِ ْ ُ ُ, وأنيخ بعريك, )٣(ِّ ُ

ُ هامته وسنامه حتى أوارهيام, فقالُّفأصب عىل ُيا أمري املؤمنني, إين ال أجد إىل ذلك : َّ ِّ َ
ٌسبيال ملا أعلمتك, وكانت له نفس شديدة ٌُ َ ْ َِ ٌفقىض معاوية حجه, وفيه عنه إعراض, . ً ُ َّ ُ

ُوقد كان أسلفه مئتي ألف درهم يف غرم لزمه, فلام نفذ معاوية, أوىص مروان ََّ ْ ُ بن  ُ
ًإن استأجلك, فأجله أجال: ال منه, وقالاحلكم بقبض امل ُْ ْ قصريا, فإن وافاك باملال, ِّْ ً
ُوإال فبع ربعه َ ْ َْ ِ ًوملكه حتى تستويف ذلك منه, وكان الذي بني مروان وكثري قبيحا )٤(َّ ُِّ َ َُ ُ َّ َ ْ .

ًفلام نفذ معاوية, أرسل مروان إىل كثري, فأعلمه ما أمر به, فاستأجله شهرا, فقبل,  َ ِّ َِّ ُ َ ُ ُُ
ُيف شهر ما كفى, ورجع كثري إىل منزله, وقد ضاقت به األرض, فدعا ابنه : وقال ْ ٌ ِّ َ ُ

ْبني, إنا لسنا نجد لنا خريا من أمري املؤمنني, وإن  يا:  وقال−ُ وكان به يكنى −ُّالزبري  ً ُ َّ َّ
َّكان قد أمر فينا بام أمر, فكتب له, ووجهه, وعظم احلق َّ َّ َّفلام كان يف آخر يوم من . َ

ُجل, ومل يأته عن ابنه خرب, علم أن مروان سيهجم عليه بام يكره, فأتىاأل ُُ ٌَّ)٥( 
ّالرش, قال:  قال?ما جاء بك:  العاص, فقال لهبن سعيد َال رش عليك, فأخربه : َّ َّ

َإن أحببت أن أتوىل املال ودفعه واكتتاب الرباءة لك بذلك, : ٌبخربه, فقال له سعيد َّ َ ْ
َفعلت, وإن شئت, محل ِ ُ َ َ إليك, فجزاه خريا, وانرصفُْ ً ُ َّحتى إذا كان ببعض . َ

                                                 
 .حتريف. وهو: ويف األصول. املخترص )١(
 .منه: ويف األصول. املخترص )٢(
ُأثمن )٣( ِ ْ َأعطيك ثمن دارك: كُ ُ. 
 .داره: أي )٤(
َّومل يأته عن أبيه خرب, فعلم أن مروان شيخهم : ويف األصول. املخترص )٥(  .حتريف. أتى... ٌ

]أ/٣٩٨[



ْثري بن الصلتُالزبري بن ك َّ ِّ َ 

 

٥٤٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َقيس سيد هذا احلرم: ُ عبادة, فقالبن  سعدبن َّالطريق, ذكر قيس َ ُ ِّ ٍمن ذي يمن,  ٌ َ َ
ُوقد ابتليت بام علم, فلو أتيته, وأسندت ُْ ُ ُُ ٍأمري إليه, لكان يل عون صدق, فجاء  )١(ُ َ ْ َ

ّالرش: ما جاء بك, قال: إىل قيس, فقال له ُال رش عليك, فأخربه خربه, فقال : , قالَّ َ َّ
ْأمسيت عن حاجتك, وهي مصبحتك غدا إىل منزلك, وإن أحببت, ولينا : ٌله قيس َ َ ِْ َ َْ ً َُ ِ ُ

َفانرصف كثري, حتى إذا أخذ بحلقة باب داره. محلها عنك إىل مروان َْ َ َّ ٌ ِّ , ذكر عبد )٢(ُ
ْد إكراما يل منه, فإن بلغه ما ٌما فيهم أحد أش: , فقال)٣(بن جعفر ذي اجلناحني اهللا ً ُّ

َّصنعت وما صنع الرجالن, مل أستقلها منه أبدا, فدخل إليه, وهو يتعشى, وبني يديه  ً َّ ِ َّ ُ
ًشمعة عظيمة, فسمع وطء كثري, وكان جسيام ِّ ََ ْ ٌ ٌُ َ ُّيا أبا الزبري, : َّ, فلام دخل عليه, قال)٤(َ

َالعشاء, قال َ ّالرش, قال:  قال?كما جاء ب: ُأصبت منه ما كفى, قال: َ َّال رش عليك, : َّ
ِفأخربه اخلرب, فالتفت إىل هانئ وكيله, قال ِ ما جاء : ُمئة ألف, قال:  قال?َما عندك: َ

ٌمن يشء نصفه إال تم بإذن اهللا, ثم نظر يف وجوه جلسائه, ومعه رجل من ُ َُّ َّ َّ ُ بني  ٍ
من : قال٥( ?من أين لك: هي عندي, قال: ٍّاألرقط من ولد عيل, فضحك, وقال

ُفضول صالتك, أمجعها َ ِ ِ ُ ٌفانرصف كثري إىل منزله, فبات . َّ مما أنت فيه)٥هباَّ; ألفتكك ُ ِّ َ ُ َ
ُآمنًا, وأمن نساؤه وحرمه َ ُُ ُفلام كان يف السحر, رضب عليه الباب, فإذا ابنُه الزبري قد . َ ُّ ُُ ُ َ َ َّ َّ

ًقدم بكتاب معاوية إىل مروان أال يعرض له, وكتب براءة َ َ َّ َ ِ ً له, وأصبح غاديا إىل َ َ
َمروان, فدفع كتبه إليه, وانرصف إىل سعيد َ َُ َّ العاص, فإذا البدر عىل ظهر الطريق, بن ُ ُ َ ِ

ِّأحوجنا أبا الزبري إىل الغدو, قال: َّفلام نظر إليه, قال ُْ ُ ُجئت, ولكنَّني  )٦(ما لذلك: ُّ
ُّأتيتك أبرشك, وأشكرك, وأقرك مالك; هذا كتاب أمري ُِ ُ ُُ ِّ َ َ : ُ املؤمنني, فقرأه, وقالُ

                                                 
 .تصحيف. ُفأنشدت: ويف األصول. املخترص )١(
 .حتريف. حلقة: ويف األصول. أمسكها: أي )٢(
 .تصحيف. احلاجبني): س, م, د(ويف ). د م(املخترص, و )٣(
 .تصحيف. ًحشيام): س, م(ويف . , واملخترص)د, د م( )٤(
 .بقال وهبا) د(َّأخلت ) ٥−٥(
 .حتريف. مالك: وقال... ُّأخرجنا أبا الزبري : ويف األصول. املخترص )٦(



٥٤٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُأتراين راجعا يف يشء, أمرت لك ً ْال يكون هذا أبدا, ارجع, ومحل معه املال! ?به ُ ً ُ .
ُّأفأرده يا أبا الزبري يف : ٌ سعد, فإذا املال جمموع, فأخربه خربه, فقالبن فأتى قيس ُ ُّ

 أتى عبد َّثم. ُامحلها يا غالم معه! ُواهللا ما يكون هذا! ?ُمايل, وقد أمرت لك به
ُما كنت أرجع يف يشء, أمرت لك به, فقال :  جعفر, فأخربه خربه, فقالبن اهللا ُُ
ٌكثري ِّ َ ُأما ما كان من عندك فقبضته, وأما ما استقرضته فال أريده, فقال عبد اهللا: ُ ُ ُُ َ ُُ َّ أنا : َّ

ْعىل قضاء الديون أقو منك عىل اكتساب املال, ولك خروق, فارقعها به ٌ ُ ِّ .
 .ً هبا, فصار مثال يف املدينةَوانرصف

  عمربن ُ املنذربن −ُّ أو أبو الزبري −ُّالزبري 
 (*) يزيدبن كاتب الوليد

 . يزيدبن حكى عن الوليد
َ أيوب, وجويريةبن  عبد امللك, وإسحاقبن ِحكى عنه املنْهال ْ َ ُ  . أسامءبن )١(ُِّ

ّأيب الفرج عيل٢(ُقرأت يف كتاب  َ  بن ّ عيل, نا أمحدبن )٣(ربين احلسنأخ: )٢ احلسني الكاتببن َ
َّاحلارث اخلراز, قال ُ شبة, عن املدائني, عن جويريةبن  عبد العزيز, نا عمربن وأخربين أمحد: َ َّّ  أسامء, بن َ

ْاملنهال )٤(وعن ُّ أيوب كلهم, عن الزبريبن  عبد امللك, وإسحاقبن ِ ِّ وكان  : قال− عمربن ُ املنذربن ُّ
 : قال−  يزيدبن ًكاتبا للوليد

ُأرسل إيل الوليد صبيحة اليوم الذي أتته فيه اخلالفة, فأتيته, فقال ُ َُ ُّيا أبا الزبري, : َّ
                                                 

, ٣٣ − ٩/٣٢, وخمترص ابن منظور ٣٧٨٢ − ٨/٣٧٨١َّ, وبغية الطلب ١٦ − ٧/١٥األغاين  (*)
 .٣٧٢ − ٥/٣٧١وهتذيب بدران 

 .حتريف. جويرة: يف األصول )١(
ُ, وكذا مصادر ترمجته قبل, ١٦ − ٧/١٥األغاين : ُوانظر اخلرب بعد يف. بأيب والكاتب) د(َّأخلت ) ٢−٢(

ّتاريخ الطربي : ْوزد عليها َّ٥٢٦ − ٥/٥٢٥. 
ِّكذا الصواب بالنقل عن األغاين; فأبو الفرج كثري الرواية عنه يف كتابه )٣( َّ : ُبغيةويف األصول, وال. َّ

 .حتريف. احلسني
َّكذا الراجح بالنقل عن البغية )٤(  .حتريف. عن: ويف األصول. َّ

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,

بن  ه مع الوليدخرب[
 ]يزيد



 الزبري بن املنذر بن عمر

 

٥٤٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُما أتت عيل ليلة أطول من هذه, عرضت يل أمور, حدثت نفيس فيها بأمور, وهذا  ْ َّْ ٌ ََ َ ُ ٌ َّ
ْالرجل قد ولع يب, فاركب َ َِ ُ ُا نتنفس, فركب, ورست معه, فسار ميلني, ووقفبن َّ َّ 

َعىل تل, فجعل يشكو هشاما, إذ نظر إىل رهج َ ًْ  .قد أقبل )١(ٍّ
 :يف حديثه )٢(َّ شبةبن قال عمر

ِّوسمع قعقعة الربيد, فتعوذ باهللا من رش هشام, وقال َ َ َ ََّ َ ْ ُهذا الربيد قد أقبل : َ
ٍّبموت وحي ِ ُأو بملك عاجل, فقلت )٣(َ ُّال يسوؤك اهللا أهيا األمري, بل يرسك, : ُ ُ ُّ ُ

ًإذ بدا رجالن عىل الربيد مقبالن, أحدمها موىل أليب سفيان. كُويبقي ُ ْبن حرب ْ َ)٤( ,
َّفلام قربا, أتيا الوليد, فنزال يعدوان حتى دنوا, فسلام عليه باخلالفة,  َ َّ َُ ُ َفوجم, فجعال ََّ َ َ َ

َّيكرران عليه التسليم باخلالفة, فقال ِّ َ نعم, :  قاال?ٌ أمات هشام?ُوحيكم, ما اخلرب: ُ
َّ عبد الرمحن, فقرأ الكتاب, بن كتاب موالك سامل:  قاال?ً مرحبا بكام, ما معكام:قال

َفسأل عن عياض. وانرصفنا ٌ مسلم كاتبه الذي كان هشام رضبه, وحبسه, بن ِ ْ ُِ ِ ِ
ُيا أمري املؤمنني, مل يزل حمبوسا حتى نزل هبشام أمر اهللا : )٥(فقاال ًَّ َّ عز وجل −ْ َّ فلام −َّ

َّترجى احلياة ملثله معها, أرسل عياض إىل اخلزانصار إىل حال, ال  ٌُ َ ِ َ ُ احتفظوا بام يف : ُ
ٌأيديكم, فال يصلن أحد إىل يشء َّ ُوأفاق هشام إفاقة, فطلب شيئا, فمنعه, فقال. )٦(َ َ ِ ُ ًٌ ً َ :

ًأرانا كنَّا خزانا للوليد َّ ُ ُ َوقىض من ساعته, فخرج عياض من السجن ساعة قىض  ,ُ ِّ ٌ َ ِ
ًب واخلزائن, فكفنه غالب موىل هشام, ومل جيدوا قمقامٌهشام, فختم األبوا ُْ ُ َّحتى  )٧(ٌَّ

                                                 
َالرهج )١(  .الغبار: َّ
 .حتريف. بن شيبة عمرو: يف األصول )٢(
ويف . َّحتريف, صوابه ما أثبتنا بالنقل عن األغاين, والبغية. ّرحي: ويف األصول. رسيع: أي )٣(

ٍفجيء: املخترص ْ ِ َ. 
ّويف تاريخ الطربي. بن حرب آلل أيب سفيان: ويف األغاين. يف األصول, والبغية, واملخترصكذا  )٤( َّ :

ّأليب حممد السفياين ُّ َّ. 
 .حتريف. فقال: يف األصول )٥(
ًفال يصلن إذا ليشء: ويف األصول. ُاألغاين, والبغية, واملخترص )٦(  .حتريف. َّ
ُالقمقم )٧( ُاإلناء من النحاس, يسخن: ُْ َُّ  . فيه املاءِّ

 ]ب/٣٩٨[



٥٤٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 بن ُ إسامعيل, فأخذا بعد أن عاذ إبراهيمبن وأمر الوليد بأخذ ابني هشام. استعاروه
َّما أراه إال قد نجا, فقال حييى:  عبد امللك, فقال الوليدبن هشام بقرب يزيد ُ  بن ُ

ِّإن اهللا مل جيعل قرب أبيك معاذا للظاملني, فخذه برد : ُّ الزبري, وأخوه عبد اهللابن ُعروة ُ َّ ً ََّ َ ْ
َصدقت, فأخذمها, وبعث هبام إىل يوسف: ما يف يده من مال اهللا, فقال , )١( عمربن ْ

ًوكتب إليه بأن يبسط عليهام العذاب حتى يتلفا, ففعل ذلك هبام, وماتا مجيعا يف  َّ َ
ُّنَّاس, حتى اقتصوا منه املظامل هشام للبن ُالعذاب, بعد أن أقيم إبراهيم َّ. 

َّ شبة يف خربهبن وقال عمر َ: 
َ نعيَّلـامَّإنه  ِ َواهللا, ألتل: ٌ له هشام, قالُ َ َّقني هذه النِّعمة بسكرة قبل الظهر, ثم َ ُّ ََّّ
 ]من اخلفيف[ :أنشأ يقول
ــومي َطــاب ُرشب َّولــذ ي ْ ْالــسالفه)٢(ُ َ ُّنعــــي أتــــاين ْإذ  ُّ ِ َبالرصــــافه مــــن َ ُّ 

ــــــا  ًهـــشاما ينعـــى ُالربيـــد )٣(أتانـــاف ــــــاتم وأتان ٍبخ ــــــه َ ْللخالف َ 
ــطبحنا ــن ْفاص ــر م ــة ِمخ ــا َعان ًرصف ْ َوهلونــــــا  ِ ٍبقينَــــــة َ ْ ْعزافـــــــه َ َ َّ َ)٤( 

ُثم حلف ال يربح من موضعه حتى يغنَّى يف هذا الشعر, ورشب عليه, فغنِّي له  ِّ ُ َُّ َّ
َفيه, ورشب حتى سكر, ثم دخل, فبويع له ُ َّ َّ)٥(. 

                                                 
 .حتريف. عمرو... فأخذهم : ويف األصول. ُاألغاين, والبغية )١(
َّطاب نومي, ولذ للرشف): س, م(ويف . ُ, واألغاين, والبغية)د, د م( )٢(  .تصحيف. َّ
 .َّحتريف أخل بوزن البيت. فأتى: يف األصول )٣(
ُّبلد مشهور بني الرقة وهيت, يعد من أعامل ا: ُعانة )٤( ٌُ ْ ِ َّ َّ ُجلزيرة, ونسبت العرب إليه اخلمرٌ معجم . (ِ

 .تصحيف. َّعرافة: ُبعد) س, م(ويف . تصحيف. غاية): د, د م(ويف ). ٤/٧٢عانة : البلدان
ُووقع يف األصول بعد ما نصه. كذا )٥( ُّ ُّمرضوب عليه يف األصل, وأسقطه القاسم يف النسخة : ُ

َّاملستجدة التي هي الفرع, والغالب عىل ظنه أن َِّّ َّه أصل, وأن القاسم لُ ًام رأ يف الكالم ركاكة, ـٌ َّ
ُرضب عليه, ومل يلحقه بالفرع, وكذلك فعل يف غري موضع من الكتاب, فاستدللت بغري هذه  ُ ُْ ِ ْ

َالقصة عىل هذه, وسمعت ذلك أيضا ممن سبقنا, وشاهد القاسم َ َّ ً ُ ْفإن كان سيق يف مواضع من . َّ
ْالكتاب عىل شيوخ, مل يلحقهم, و ْ ُمل يكن له منهم إجازة عىل مواضع يستقبحهاُ ٌ. 

موت هشام نعمة [
الوليد,  عند

َّتستدعي الرشاب 
 ]والغناء



ّزحر بن قيس اجلعفي الكويف ّ ُْ ْ َ 

 

٥٤٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 زحر]ر من امسهذك[
ْ َ

 

ْزحر ّ قيس اجلعفي الكويفبن َ ّ ْ ُ(*) 
ٌأدرك عليا, وشهد معه صفني, وكان رشيفا فارسا, وله ولد أرشاف ٌ ً ً ِّ ِ.  

 .ّ عيلبن  أيب طالب, واحلسنبن ّحكى عن عيل
ُّرو عنه الشعبي َّ . 

ًوكان خطيبا بليغا, ووفد عىل يزيد  . معاويةبن ً
 بن َّ, أنا حممد)٢( عبد اهللا, أنا أبو بكر اخلطيببن َّ نا وأبو النجم بدر,)١( سعيدبن أخربنا أبو احلسن

ِّ املغلسبن َّ حممدبن  إبراهيم, نا أمحدبن َّعبد الواحد الصغري, نا أمحد َ ّ حييى األموي, بن , نا سعيد)٣(ُ
ّ وهو البكائي−ِّ عمي, عن زياد − يعني ابن سعيد −َّحدثني عبد اهللا  َّ ّ سعيد, نا الشعبي, بن ُ نا جمالد− )٤(َ َّ

ْأخربين زحر ّ قيس اجلعفي, قالبن َ ُ : 
: ًرابطة, قال )٥(ٌّبعثني عيل عىل أربعمئة من أهل العراق, وأمرنا أن ننزل املدائن

َّفواهللا, إنا جللوس عند غروب الشمس عىل الطريق, إذ جاءنا رجل قد أعرق دابته, ٌٌ ْ َّ َّ َّ 
َاليوم, :  قال?َمتى خرجت: الكوفة, قلنامن :  قال?َمن أين أقبلت: فقلنا: قال
ُخرج أمري املؤمنني إىل الصالة صالة الفجر, فابتدره ابن :  قال?ُفام اخلرب: )٦(قلنا َِّ ِ ُ

َبجرة وابن ملجم, فرضبه أحدمها  َ َْ ُ ُّ إن الرجل ليعيش مما هو أشد منها, ,)٧(]ًرضبة[ََ َّ ُ َّ َّ

                                                 
 − ٩/٣٣, وخمترص ابن منظور ٣٧٨٦ − ٨/٣٧٨٣َّ, وبغية الطلب ٤٩٠ − ٨/٤٨٩تاريخ بغداد  (*)

 .٣٧٣ − ٥/٣٧٢, وهتذيب بدران ١٤/١٨٩, والوايف بالوفيات ٣٤
ُكذا الصواب, وسيمر كذلك بعد )١( ُّ  .حتريف. سعد: ويف األصول. َّ
 .٣٧٨٤ − ٨/٣٧٨٣َّبغية الطلب : ْوزد عليه. ٨/٤٩٠ تاريخ بغداد )٢(
ّالتكملة للزبيدي: وانظر ترمجته يف). د( )٣( َّ  .تصحيف. املعلس): س, م, د م(ويف . غلس: َّ
ّالبكايل): س, م(ويف . ١/١٦٩ُّاللباب : وانظر). د, د م( )٤(  .حتريف. َّ
 .حتريف. امليدان: ويف األصول. مصادر اخلرب )٥(
 .وقال زيادة, ال معنى هلا. قلنا: قال: وليف األص )٦(
ّزيادة يقتضيها النص من البغية, واملخترص )٧( َّ. 

 ]ومن أخباره[
] ذكر من رو

 ]ورووا عنه عنهم,
 
 
 
 
 
 

 حديثه عن مقتل[
 ]ّعيل 



٥٥٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّويموت مما هو أهون منها, قال ّبن وهب السبائي ل عبد اهللاقا. َّثم ذهب: ُ َّ ْ , ورفع )١(َ
لو أخربنا هذا :  قال?ُما شأنك: ُقلت له:  قال,)٢(]أكرب[اهللا أكرب, اهللا : َّيده إىل السامء

َأنه نظر إىل دماغه قد خرج, عرفت أن أمري املؤمنني ال يموت حتى يسوق العرب  ََّّ َُّ ُ
َّثم واهللا ما مكث تلك الليلة حتى : ُبعصاه, قال  )٣(من: ّ عيلبن ُجاءنا كتاب احلسنَّ

ْعبد اهللا حسن أمري املؤمنني إىل زحر ُ قيس, أما بعدبن َ َفخذ البيعة ممن قبلك: َّ َ َ ِ َِّ : قال. َ
ُما كنت أراه يموت:  قال?َأين ما قلت: فقلنا ُُ. 

َقرأت عىل أيب الوفاء حفاظ ِ ّ احلسن الغساين, عن عبد العزيزبن ُ ّاب املدائني, َّ أمحد, أنا عبد الوهبن َّ
ْ زبر, أنا عبد اهللابن أنا أبو سليامن ّ جرير الطربي, قالبن َّ جعفر, أنا حممدبن  أمحدبن َ  بن قال هشام: )٤(َّ

َحممد, قال أبو خمنف ْ ِ َّ : 
ُثم إن عبيد اهللا َّ َّ زياد نصب رأس احلسني يف الكوفة, فجعل يدار به, ثم دعا بن َّ ُ ُ

ْزحر  معاوية, بن سني ورؤوس أصحابه إىل يزيد قيس, فرسح معه برأس احلبن َ
َوكان مع زحر أبو بردة ُ ْْ ّ أيب ظبيان األزدي, فخرجوا بن ّ عوف األزدي وطارقبن َ َ ْ َ

َّحتى قدموا هبا الشام عىل يزيد َّ. 
ْ روحبن  يزيدبن َّفحدثني عبد اهللا: قال هشام ّ زنباع اجلذامي, عن أبيه, عن الغازبن َ ُ ْ ربيعة  بن ِ

ّاجلريش َ َمن محري, قال )٥(ُ ْ ِ : 
ْبن معاوية بدمشق, إذ أقبل زحر َّواهللا, إنا لعند يزيد َ َّبن قيس, حتى دخل عىل  ْ

ْأبرش يا أمري :  فقال? وما عندك?َ ما وراءك!ويلك:  معاوية, فقال له يزيدبن يزيد ِ
َ أيب طالب يف ثامنية عرش مبن ّ عيلبن املؤمنني بفتح اهللا ونرصه; ورد علينا احلسني َ ن َ

                                                 
ّالشيباين): س, م, د(ويف ). د م(مصادر اخلرب, و )١(  .تصحيف. َّ
 .اهللا أكرب: سقط قوله) د(ويف . زيادة من املخترص )٢(
 .حتريف. ابن: يف األصول )٣(
ّتاريخ الطربي  )٤( َمقتل احلسني أليب خمنف: وانظر كذلك. ٣٥٢ − ٤/٣٥١َّ ْ , واإلرشاد ٢١٠/ِ

 .٣٤ − ٩/٣٣, وخمترص ابن منظور ٨/٣٧٨٤ُ, والبغية ٢/١١٨ُللمفيد 
ّبن ربيعة احلمريي عبد اهللا: ويف اإلرشاد. َّكذا بالنقل عن مصادر اخلرب ما خال اإلرشاد )٥( َ ْ ويف . ِ

 .تصحيف ظاهر. ّبن ربيعة احلريس العار: األصول

 ]أ/٣٩٩[
 

 ]مقتل احلسني [



ّزحر بن قيس اجلعفي الكويف ّ ُْ ْ َ 

 

٥٥١

 
 
 
 
٥ 
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٢٠ 
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فرسنا إليهم, فسألناهم أن يستسلموا, وينزلوا عىل : ِّأهل بيته وستني من شيعته, قال
َ زياد أو القتال, فاختاروا القتال عىل االستسالم, فغدونا بن ُحكم األمري عبيد اهللا

ُعليهم مع رشوق الشمس, فأحطنا هبم من كل ناحية, حتى إذا أخذت السيوف  ُّ ِ َّ ِّ َّ
َغري وزر, ويلوذون منَّا باآلكام  )١(]إىل[, جعلوا هيربون َمآخذها من هام القوم َ

َواحلفر  ]َّمن الطويل[ :ُ
ًلواذا ِصـقر مـن ُاحلامئـم َالذ كام ِ ْ َ)٢( 

َفواهللا يا أمري املؤمنني ما كانوا إال جزر جزور أو نومة قائل ٍ َ ََ ْ َّ َّ, حتى أتينا عىل )٣(َ
ُآخرهم, فهاتيك أجسادهم جمزرة, وثياهبم م ًَ َّ َ ُ ُ ًزملة, وخدودهم معفرة, تصهرهم ُ َ ُ ََّّ ًَ َ َ

َالشمس, وتسفي عليهم الريح, زوارهم العقبان والرخم بقفر سبسب َ َّ ُ ِّْ َّ ُ ُْ َ ُ َْ ِ ُ َّ)٤(. 
ُفدمعت عني يزيد, فقال: قال ْ ُكنت أرىض من طاعتكم بدون قتل احلسني, : َ

ُلعن اهللا ابن سمية, أما واهللا لو أين صاحبه, لعفوت عنه, و ُ ُ َِّّ َ َ رحم اهللا احلسني, ومل َُ
ُيصله بيشء ْ. 

ّأنبأنا أبو الغنائم الكويف, حدثنا أبو الفضل البغدادي, أنا أبو الفضل َّ ْ خريون, وأبو احلسنيبن ّ  بن َ
ّالطيوري, وأبو الغنائم  ُ ْ زاد ابن خريون−َّ حممد بن َّأنا عبد الوهاب:  قالوا−َّ واللفظ له −ُّ  بن َّوحممد: َ

َّ عبدان, أنا حممدبن أنا أمحد: − )٥(قاالّاحلسن األصبهاين,  ْ , قال )٦( إسامعيلبن َّ سهل, أنا حممدبن َ
                                                 

 .زيادة من البغية, واملخترص )١(
ُعجز بيت لعبيد اهللا )٢( ُ ّبن احلر اجلعفي, وصدره َ ُ ّ ُْ : 

ــــــة ــــــة وخماف ــــــي رهب ــــــوذون من ًيل ً َِّ 
كام الذ احلامم من : ويف األصول. ٢/٢٦٦: ج/١:  مج−) ُّأشعار اللصوص وأخبارهم(ديوانه : فانظر

ْصقر: رويف خمترص ابن منظو. َّتصحيف وحتريف أخال بوزن البيت. صفر َ ُّوهي رواية, ال ختل . َ ُ
ًبوزن البيت, ولكنها ليست بصحيحة; فالبيت من أبيات رائية مكسورة, قاهلا عبيد اهللا مفتخرا ُِ َ ْ ُ َّ َّ. 

 .سقط وحتريف. ًإال جزورا أو قومة قائل: ويف األصول. البغية, واملخترص )٣(
 .بعيد: أي )٤(
ْبن غيالن أمحد: بعد) م(ويف . قال: ويف األصول. َّكذا الصواب )٥(  .تصحيف وحتريف. َ
 .٣/٤٤٥َّالتاريخ الكبري  )٦(
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ْزحر  :  قيسبن َ
ُخرجت حني أصيب عيل إىل املدائن, وكان أهله هبا َُ ٌّ ُ ُ . 

ّ أيب بكر, عن أيب حمصن, عن حصني, عن الشعبيبن َّقاله حممد َّْ َ ُ َ ْ ِ. 
 :)١(قال لنا أبو بكر اخلطيب:  عبد اهللا, قاالبن بدرَّ سعيد, وأبو النجم بن أخربنا أبو احلسن

ْزحر ّ قيس اجلعفي الكويف, أحد أصحاب عيلبن َ ّ ّ  أيب طالب, أنزله عىل بن ُْ
َرو عنهم عامر الشعبي, وحصني. ًاملدائن يف مجاعة, جعلهم هناك رابطة ُ ّ  عبد بن ٌَّ

 .َّالرمحن
ّهذا وهم; إنام رو حصني, عن الشعبي, عنه ْ ٌَّ َ ُ َّ. 

ّ الطيوري, أخربنا أبو احلسن العتيقي,بن ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا أبو احلسني ْ َ ِّ ُّ 
ّوأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أبنا ثابت )٢(]ح[ ْ   جعفر, بن دار, أبنا احلسنيْنُب بن َ

 :)٣(, قالَّ أمحد, حدثني أيببن َّ زكريا, أنا صالحبن  أمحدبن ّ بكر, أنا عيلبن أنا الوليد: قاال
ْزحر َّ قيس اجلعفي كويف ثقة, من كبار التابعنيبن َ ٌ ٌّ ّ ُْ. 

*   *   * 

                                                 
 .٨/٤٨٩تاريخ بغداد  )١(
أنا ابن ): س, م(ويف . ٣١/٣٨٨تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

َاحلصني ّبن الطيوري, أخربنا أبو احلسني العتيقي ُ َ ّ  .حتريف). د, د م(وكذا أبو احلسني يف . ُّ
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٣( ْ ِ ِّ١/٣٦٩. 

خروجه إىل [
 ]املدائن

 
خربه يف تاريخ [

 ]بغداد
 
 
 
 
 
 

ّويف ثقات العجيل[ ْ ِ[ 
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ذكر من امسه زحنة أو زحمة[
َ ْ ُ َ ْ ُ

[ 

َزحنة ْ َزمحة : ُ ويقال− عبد اهللا بن ُ ْ  (*)ّ الكلبي−ُ
َأحد فرساهنم, شهد وقعة مرج راهط, وقتل الضحاك َّ َّ ْ َ َ  . ٌ قيس, له ذكربن ُ

َّ عيل, أنا أبو عمر حممدبن َّ عبد الباقي, أخربنا أبو حممد احلسنبن َّأخربنا أبو بكر حممد  بن ّ
َّ الفهم, نا حممدبن  معروف, نا احلسنيبن َّالعباس, أنا أبو احلسن أمحد  −َّ حممد بن ّ, أنا عيل)١( سعدبن َ

ّ عن الرشقي−ّيعني املدائني  ْ ّ القطامي الكلبي, قالبن َّ ّْ َ َ َ : 
َقتل الضحاك َّ َ رجل من كلب, يقال له زمحة قيسبن َّ ْ ُ ُ  . عبد اهللابن ٌ

ّ برش الكلبيبن  يزيدبن َّ حممد, عن خالدبن ّ سعد, أنا عيلبن َّوأنا حممد: قال ْ َّ, حدثني من )٢(ِ
َّمقتل الضحاك, قال )٣(شهد َّ : 

َّبنا رجل, يقال له زمحة, ما يطعن أحدا إال رصعه, وال يرضب أحدا إال  َّمر ًَّ ًُ ُ َُ ْ ُ ٌ
ًحمل عىل رجل, فطعنه, فرصعه, وتركه, ومىض, حتى رضب رجال, قتله, ف َّ
َّ, فأتيته, فإذا هو الضحاك)٤(فجدله ُبن قيس, فاحتززت رأسه, فأتيت به مروان,  َّ ُ
 فأعجبه صدقي, وكره ?ال, وأخربته من قتله, وكيف صنع: ُ قلت?َأنت قتلته: فقال

َّقتل الضحاك, وقال ْاآلن حني كربت سنِّي: َّ َ ِ ُقرتب أجيل, أقبلت بالكتائب,  وا,َ
 .بعضها ببعض, وأمر يل بجائزة ُأرضب

َّ البنا, عن أيب الفتح ]بن[ُقرأت عىل أيب غالب  ّ املحاميل, أنا أبو احلسن الدارقطني, قال]بن[َ َْ ُ َّ ّ َ َ: 
                                                 

ّتاريخ الطربي  (*) َزحنة (٣/٣١٦, واإلكامل البن ماكوال ٤/٤١٦َّ ْ َزمحة (٤/٣٦و) ُ ْ , ورشح هنج )ُ
): د, د م(ويف . ١٧١ − ٢/١٧٠زحم وزحن, وتكملة املخترص : َّ, والتاج٦/١٦٣البالغة 

ْزمحة َزمحة: ُبن عبد اهللا, ويقال ُ ْ  ).س, م(َّ صوابه ما أثبتنا بالنقل عن تصحيف,. ُ
ِكذا الصواب, وقد مر قبل كثريا, ومل نجد اخلرب يف طبقاته )١( ً ُ َّ  .حتريف. إسامعيل: ويف األصول. َّ
ّالكليبي: ويف األصول. ٨/٢٩وانظر ترمجته يف خمترص ابن منظور . َّكذا الصواب )٢(  .حتريف. ُ
ّتاريخ الطربي : وانظر اخلرب بعد يف. فحتري. ابن سهل): س, م(ويف ). د, د م( )٣( , ورشح ٤/٤١٦َّ

 .٦/١٦٣هنج البالغة 
 .تصحيف. فخذله): د(ويف ). س, م, د م( )٤(

 ]ترمجته[
 
 
 

َزمحة قاتل [ ْ ُ
َّالضحاك َّ[ 

 
 

ُيؤتى برأس [
َّالضحاك إىل  َّ

 ]بن احلكم مروان
 
 
 



٥٥٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َوأما زمحة فهو زمحة ْ ُ َ ْ ُ ْبن عبد اهللا الذي قتل الضحاك يف يوم املرج َّ َ َّ َّ. 
َّقرأت عىل أيب حمم ّد السلمي, عن أيب نرصُ  :)١(بن ماكوال, قال َُّ

ْوأما زحنَة  ُ ٌ أوله زاي مضمومة, وبعد احلاء نون –َّ ٌ ُ ْ فهو زحنَة–َُّ بن عبد اهللا  ُ
َّالذي قتل الضحاك َبن قيس الفهري يوم املرج َّ َّ ْ ّقاله الدارقطني. ِ َْ ُ وقال ابن سعد يف . َّ

ْهو زمحة بامل: ّ املدائني)٢(عنَّالطبقات,  ُيم, والنَّفس يف قوله إىل هذا أسكنُ واهللا . )٣(ُ
َّأعلم بالصواب ُ. 

*   *   * 

                                                 
 .٣/٣١٦اإلكامل  )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل )٢(  .حتريف. عمر: ويف األصول. َّ
ُولعل هذا ما حدا بابن ماكوال إىل ذكره بامليم يف إكامله بعد )٣( : , وكذا زيادة عليه٤/٣٦:  فانظر.َّ

 .زحم: َّالتاج

خربه عند [
ْالدارقط ُ َ  ]ّنيَّ

 ويف اإلكامل البن[
 ]ماكوال

 ]ب/٣٩٩[



٥٥٥ زرارة بن جزء بن عمرو

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 زرارةذكر من امسه[
ُ

[ 

ْ جزءبن ُزرارة  (*) عمروبن َ
َ صعصعةبن  عامربن  ربيعةبن  كالببن  أيب بكربن  كعببن ابن عوف َ ْ  بن َ

ِ عكرمةبن  منصوربن  هوازنبن  بكربن معاوية ْ َ خصفةبن ِ َ ْعيالن قيس بن َ  بن َ
َمرض  .ُ زرارةبن ّ نزار الكاليب والد عبد العزيزبن ُ

 .ً, وكان شاعراِّمعاوية, وكان سيد أهل الباديةوفد هو وابنه عىل 
ُّ معاوية غازيا إىل بالد الروم, بن ُ زرارة خرج مع يزيدبن َّبلغني أن عبد العزيز ً

ُفكتب يزيد ينعاهفامت,  ُإىل معاوية, فورد الكتاب عىل معاوية, وزرارة عنده )١(ُ ُ ,
َيا زرارة, إن يف هذا الكتاب موت فتى العرب, ق: فقال َّ ُ َهو ذا ابنُك يا أمري : الُ

َ, فأعظم اهللا عليك أجرك, وجزعَبل هو ابنُك عبد العزيز: املؤمنني أو ابني, قال َِ َ َ َ)٢( 
ُعليه معاوية, فخرج زرارة, وهو يقول ُ  ]ُمن املتقارب[ :)٣(ُ

ٌقتـــــل َزان َأال ْ ــ  ـالعزيـــــ )٤(ِلعبـــــد َ ــصىل ِزـ َي ْ ــورا َّوســد َاحلــروب َ ُالثغ ُّ 
ـــــساط َوزان  ِالعزيــــــز ُدعبــــــ َاملنــــــابر َوزان َالب ـــــرسيرا َوزان )٥(ِ  َّال

                                                 
ْ جزء,بن ُزرارة: ام; وفيه١/٢٦٧َّ, وخمترص مجهرة النسب ٢٨٤ – ٢٨٣/مجهرة أنساب العرب (*) َ 

ْ حزن بن ُزرارة: ويف األصول. ُّوهو ما أثبت تصحيف . )س( أو حرب )م, د م( أو حرن )د(َ
َتصحيف, صوابه خصفة كام يف اجلمهرة. حفصة: ُ وكذا فيها بعد.وحتريف يف  والوا.٢٧٢/َ

 .٢/١٧٣, وتكملة املخترص ٥/٣٧٣, وهتذيب بدران ١٩٤ – ١٤/١٩٣بالوفيات 
 .حتريف. ينعيه: ويف األصول. )نعى: َّالتاج(. سعى يسعى: َّكذا الصواب; فهو من باب )١(
 .تصحيف. وخرج: يف األصول )٢(
 ).١٣ – ١٢ و٨ و٦ (١٤/١٩٤والوايف بالوفيات , ١٧٢ – ٢/١٧١تكملة املخترص  )٣(
 .َّحتريف, أخل بوزن البيت. عبد: ويف األصول. َّتكملةال )٤(
 .تصحيف. َّالنشاط: )س, م(ويف . )د, د م( )٥(

 ]نسبه[
 

 

 
 ه مع ابنه عىلوفادت[

 ]معاوية
مقتل عبد العزيز [
ًزرارة غازيا إىل  بنا ُ

 ]ُّالروم بالد



٥٥٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ـــــاد وأور َزن ـــــ )١(ِ ـــــامر يبن َّوقـــىض ًغالمـــا  ٍع  األمـــورا عليـــه َ
ْالكــسريا وأعطــى َالفقــري وأغنــى  َالعظــيم َّوكــف َاحلــريم )٢(َفحــاط ِ َ 

َيــــر ومل ِفعلــــه مــــن َكــــان مــــا َ  صــــــغريا ُرآه ْولكــــــن ًكثــــــريا  ِ
ْمـــذ َزال ومـــا  أمــــريا َّوإمــــا ًوزيــــرا َّإمــــا ِزـــــ  ـالعزيـــ عبـــد َكـــان ُ

ـــــه ُرمت ْ َ ـــــون َ ُاملنُ ـــــة عـــــىل َ ٍغرب َ ْ ـــسهم  ُ ـــبح ٍب ـــدي َفأص ِّج ـــورا َ ُعث َ 
ُنعــــاه َ ــــن َ ٍحــــرب ُاب ْ َالغــــداة َّإيل َ ــبحت  َ ــيخا ُفأص ــصابا ًش ًم ــرا ُ ْرضي َ 
ٍحفـــرة يف ِالنَّـــاس فتـــى :وقـــال َ ْ ُّجتـــر  ُ  )٣(ُمـــورا ُاألعاصـــري عليـــه ُ
ـــت ـــه ُفقل ـــك :ل ـــورا َزار َابنُ ُالقب ِأم  ُ ـــي َ َ معـــاوي − ابن ـــورا َزار −ِ ُالقب ُ 
ـــال ـــل :فق ـــك ِب ـــد َابنُ ـــز عب ــــاد  ِالعزي ــــؤاد َفك ــــه ُالف ــــريا أن ل  يط
ــــإن ــــن ْف ــــوت ِيك ــــه أود ُامل ـــبح  ب ـــخ َوأص ُّم ـــاليب ُ ـــرا ِّالك ْري ِ)٤( 
ــــل ــــى ُّفك ــــارب ًفت ــــه ٌش ُكأس  كبـــــريا َّوإمـــــا ًصـــــغريا َّفإمـــــا  َ

ُّوذهب أكثر قومه بأرض الرو  وهو عىل حاله – احلكم بن َّم, فمر عليه مروانُ
, وحصدنا, فأحسن )٥(بخري, أنبتنا اهللا, فأحسن نباتنا:  فقال?كيف أنت:  فسأله–

 .حصادنا
ْ سعد القطبن وحكى عبد اهللا ّبيلُرُ ِّ  ّ, عن الواقدي,ُ

ُ معاوية مصاب بلغ َّامـَّأنه ل ُ َّ زرارة بالقسطنْطينيةبن عبد العزيزَ َ ُْ زاها  وكان غ– ُ
ْ جزءبن ُ قال ألبيه زرارة– معاوية ]بن[مع ابنه يزيد  ُأصيب فتى العرب, فقال : )٦(َ

                                                 
 .تصحيف. زياد: يف األصول )١(
 .تصحيف. فخاط: يف األصول )٢(
ُّاملور من الرتاب )٣( ُ  .ما ثار, وهاج: ُ
 .َّكنى بذلك عن اهلالك. ًذائبا: أي )٤(
وذهب أكرب قومه : ويف األصول. ١/٢٦٧َّترص مجهرة النسب , وخم٢٨٤/مجهرة أنساب العرب )٥(

 .تصحيف. أثبتنا اهللا, فأحسن ثباتنا... 
 .حتريف. حرب: يف األصول )٦(

 خربه مع مروان بن[
 ]احلكم

 
 

ُومن رثاء زرارة [
 ]البنه



٥٥٧ زرارة بن جزء بن عمرو

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُل ابنُك, فأجزل اهللا عليه, ثم قال زرارة ب: قال ?ابني أم ابنك, يا أمري املؤمنني: له َّ
 ]َّمن الطويل[ :يرثي ابنه

َأيطمع صحبي الدرب ُْ ْ معهـمَّ َلرمس بأعىل الصحص ْ ومل أقـلُ ْ َّ ٍ ْ َ ِحان أال اسـلمِ َ ِ)١(

َالــدهر ُختــال ال ًفتــى ْ َرضبــة َّ ِاملتوســــم عــــىل خيفــــى وال عليــــه ٍالزب َ ِّ َ َ ُ
 

*   *   * 

                                                 
ْأيطمع صحبي الدرب ومل أقل: يف األصول )١( َّ . القرب: َّوالرمس. وما زدناه لرضورة الوزن. ُ

ْوالصحصحان  .)٣/٣٩٤حان صحص: معجم البلدان(. موضع بني حلب وتدمر: َّ



٥٥٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 زرافة]ذكر من امسه[
ُ

 

ِّزرافة حاجب املتوكل َ ُ ُ(*) 

ِّحكى عن ذي النُّون املرصي, وعن املتوكل ُ ّ. 
 .ّحكى عنه عيسى البغدادي

ِّوقدم دمشق يف صحبة املتوكل كام  َّ حممد اخلطايب الشاعر يف بن ذكر عبد اهللاُ ّ َّ َّ
ِتسمية من قدم دمشق مع املتوكل فيام قرأته بخطه ِِّ َِّ ُ َ. 

ْأنبأنا أبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم احلافظ َ ُ َّ  بن َّ حممدبن )٢( نا أمحد–ّ هو العثامين –َّ حممد بن , نا عثامن)١(ّ
َّعيسى, حدثني حممد َّ أمحد اجلالءبن َّ َّحدثني أيب, : ّ عيسى البغدادي يقولبن ُسمعت هارون:  قال,)٣(َ

ِّعن زرافة حاجب املتوكل, قال ُ ُ: 
ُام انرصف ذو النُّون من عند أمري املؤمنني, دخل عيل ليودعني, فقلتـل ِّ َ ُ َّ ْاكتب : َّ

َدعوة, ففعل, فقربت إليه جام لوزينَج )٤(يل ْ ِْ َ َ َُّ ُكل من هذا; فإنه ي: ُ, فقلت له)٥(ً ُ َّ ْ ُرزن ُ ِّ َ
ُالدماغ, وينفع العقل, فقال ُالعقل ينفعه غري هذا, قلت: ِّ ُ ُ ُ ُاتباع أمر :  قال?وما ينفعه: ُ ِّ

                                                 
ّتاريخ الطربي  (*) , ٣/٢٨٠, وتاريخ ابن خلدون ٣٧٨٩ – ٨/٣٧٨٧َّ, وبغية الطلب ٧/٣٩٣َّ

َّحتريف, صوابه ما أثبت بالنقل عن . زرارة: ُ بعد)د م(ويف . ١٧٤ – ٢/١٧٣وتكملة املخترص  ُ
 .َّ, ومصادر الرتمجة)س, م, د(

, وتكملة ٣٧٨٩ – ٨/٣٧٨٨البغية : ه عنَّوانظر كذلك بالنقل. ٣٨٨ – ٩/٣٨٧حلية األولياء  )١(
 .١٧٤ – ٢/١٧٣املخترص 

َّالعتايب, أنا حممد: ويف األصول. احللية )٢( ّ  .حتريف. َّ
بن   أمحدبن َّحممد: ; وفيها١٩٣ – ٦٠/١٩٢تاريخ ابن عساكر : وانظر ترمجته يف. )د, د م(كذا يف  )٣(

ُ حممد أبو احلسن البغدادي الواعظ, يعرف بصاحبن ّعيل ّ َّاخلالل: )س, م(ويف . َّب اجلالءَّ ويف . َ
 .حتريف. َّاحلذاء: احللية

 .حتريف. أحيسب): س, م(ويف ). د, د م( )٤(
َاللوزينج )٥( ْ ِْ َرضب من احللواء كالقطائف, يؤدم بدهن اللوز, تعريب لوزينه: َّ ْ ْ َ ُ ٌِ ُ َّ ْ ُ ُ َّاملعرب. (ْ ُ/٢٩٩ ,

َّومعجم األلفاظ الفارسية املعربة َ َُّ/١٤٢.( 

ذكر من حكى [
 ]عنهم, وحكوا عنه

 

 ]قدومه دمشق[
 
 
 

 
ُذو النون يعظ [ ُّ

 ]ُزرافة



٥٥٩ زرافة حاجب املتوكل

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُأريد ألذ من هذا, قلت: أكرمني بأكله, فقال: ُ, فقلت له)١(اهللا, واالنتهاء عن هنيه َّ :
ُوأي يشء تريد? قال ُ ُهذا ملن ال يعرف احللو, وال يعرف أكلها: َّ هل َّ, وإن أ)٢(ُ

ُمعرفة اهللا يتخذون خالف هذا اللوزينَج, فقلت ْ ِْ َّ َ ُ أحدا يف الدنيا حيسن )٣(]ُّأظن[ال : َّ ُ ُّ ً
ِّأن يتخذ أجود من هذا, وإن هذا من مطبخ أمري املؤمنني املتوكل عىل اهللا, فقال ُ َّ َ أنا : َّ

ُأصف لك لوزينَج املتوكل, فقلت ِّ ُ ْ ِْ َ ْخذ:  قال] أ٤٠٠[ − هللا أبوك –ِهات : ُ ُ لباب ُ
ْمكنُون حمض طعام املعرفة, فاعجنْه بامء االجتهاد, وانصب أثفية االنكامد, وطابق  َّ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ

ِّصفو الوداد, ثم اخبز خبز لوزينَج العباد بحر نريان  ََّّ ُ ْ ِْ َ َ ْ َنفس[ِ َّ الزهاد)٤(]َ ُ, وأوقده ُّ ْ
َبحطب األسى, حتى ترمي نريان وقودها برشر الضنا, ثم احش ذلك بقنْد ُ َِ َّ ََّ ََ َ ِّالرضا  )٥(َّ

َّولوز الشجا, مرضوضني بمهراس الوفا, مطيبني  ْ ََ ُ ْ َِ َّرقة عشق اهلو, ثم اطوه  )٦(بطينةَّ َّ
ُّطي األكياس لأليام بالعرا, وقطعه بسكاكني السهر جوف الد َ ْ َ َ ْ ُ ََّّ ِجى, ورفض لذيذ َِّّ

َّالكر, ونضده عىل جامات القلق والشهيق ُ ْ ِ, وانثر عليه سكر العمل من زفرات )٧(ِّ َ َُ َ ُ َّْ
ُاحلرق, ثم كله بأنامل التفويض يف والئم املناجاة بوجدان خواطر القلوب, فعند  َّ ُ ْ ُ َّ َ ُ

ِّذلك تفريج كرب القلوب وحمل رسور املحب بامللك ُُ ُّ َ َ َ َّدعني, َّثم و. املحبوب )٨(ُ
 .وخرج

                                                 
َّأما علمت أن النبي «: زاد يف احللية )١( َّ َّ ََّإنام العاقل من عقل عن اهللا أمره وهنيه:  قال«. 
 .حتريف. أكله... ُهذا من ال يعرف : يف األصول )٢(
 .زيادة من احللية )٣(
 .زيادة من احللية, والبغية )٤(
ْالقند )٥( ْعسل قصب السكر, إذا مجد, معرب كند: َ َ َّ ُ َُّ َِّ ُ َّ َّم األلفاظ الفارسية املعربةمعج. (َ ُ َّ/١٢٩.( 
 .بطيبة: ويف البغية. بطينة: بـ) د(َّأخلت  )٦(
َّكذا الصواب, وهو تردد البكاء يف الصدر )٧( ُّ ْالشهق: ويف األصول. َّ َحتريف; إذ ال وجود هلذا احلرف . َّ ْ

َّيف األمهات, وإنام فيها َشهق : َّ َ ْشهيقا وشهوقا وشهاقا وتش... َ ُ ُ ََ ً ً ًُ ْ  ).شهق: َّالتاج. (ًهاقاِ
 .حتريف. بام كربة): س, م, د م(ويف . عىل كربة): د(ويف . احللية, والبغية )٨(



٥٦٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه زرعة
َ ْ ُ

 
َزرع ْ  (*) إبراهيمبن ةُ

َ اللجالج, وجنَاح موىل الوليدبن رو عن عطاء, وخالد ْ  عبد امللك, بن َّ
 . عبد العزيزبن ونافع موىل ابن عمر, وعمر

ْ شعيببن َّ, وحممد إسحاقبن َّ أيب هالل, وحممدبن رو عنه سعيد َ  بن ُ
ْ حصنبن عثامنو, )١(شابور َّ عالبن ِ ِّ واقد, وعبد ربهبن , وعمرو)٢(قَ  ميمون بن َ

َّ غزية, وداودبن ُ, وعامرةّاألشعري ِ ّ قيس املدينبن َ َ َ. 
أنا أبو سعد :  أيب سعيد, قاالبن  عمر الفقيه, وأبو القاسم متيمبن  سهلبن َّأخربنا أبو حممد هبة اهللا

َّ عبد الرمحن, أنا احلاكم أبو أمحد, أنا حممدبن َّحممد ْ وهو ابن خريم– مروان بن َّ َ َّبن عامر,  نا هشام  – )٣(ُ
َ, نا زرعة واقدبن ثنا عمرو َ أيب رباح, عن جابربن , عن عطاء إبراهيمبن ُْ قال :  عبد اهللا, قالبن َ
َّ عبد املطلببن َّعباس ُ)٤( : 

َّيا رسول اهللا, أسقيك نبيذ خاصة أو نبيذ عامة?  َ ٍ َّ َ  . َّال, بل نبيذ عامة: قالَ
ّ أيب بكر الكشميهني, أنا أبو الفضلبن َّ عبد الرمحنبن َّ حممدفتحأخربنا أبو ال ََ ْ ْ  أيب بن  أمحدبن َّ حممدُ

 .احلسن العارف
ّ عبد اهللا السنجيبن َّ حممدبن َّوأخربنا أبو طاهر حممد ّ عثامن اخلشناميبن  أمحدبن ّ, أنا أبو عيل نرص اهللاِّْ ْ ُ)٥( , 

                                                 
ّ, وتاريخ ابن معني برواية الدوري ٣/٤٤١َّالتاريخ الكبري  (*) ُّ ّجري أليب ُ, وسؤاالت اآل٢/٣٣١َ ُِّ

َّ, والثقات البن حبان ٦٠٧ – ٣/٦٠٦َّ, واجلرح والتعديل ٢/٢٢١داود  ِ ِّ٣٤٤ – ٦/٣٤٣ ,
, ٢/١٤٥َّ, وشذرات الذهب ٢/٦٦, وميزان االعتدال ٣٧ – ٩/٣٤وخمترص ابن منظور 

 .٣٧٥ – ٥/٣٧٤وهتذيب بدران 
 .تصحيف. سابور: ويف األصول. ٤١٨/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب. َّكذا الصواب )١(
 .تصحيف. َّعالن): س, م, د(ويف . ٣٢٣/َّوانظر ترمجته يف تقريب التهذيب). د م( )٢(
 .تصحيف. حريم): س, م(ويف . ١٤/٤٢٨ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف). د, د م( )٣(
 .٩/٣٤, وخمترص ابن منظور ٨/٥٦املعجم األوسط  )٤(
: ويف األصول. ١٩/١٦٧ُّ, وسري أعالم النبالء ١/٤٤٧ُّاللباب : يفوانظر ترمجته . َّكذا الصواب )٥(

 .تصحيف. ّاحلسامي

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

 
 
 
 
 
 
 

يا رسول اهللا, : خرب[
 ]أسقيك



٥٦١ زرعة بن إبراهيم

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّأنا أبو بكر احلريي, ثنا أبو : قاال ْ َّالعباس األصم, أنا حممدِ ّ َ عبد احلكمبن  عبد اهللابن َّ ْ, أنا ابن وهبَ َ. 
ْقرأ عيل ابن وهب:  نرص, قالبن ونا بحر: قال َ  أيب بن  احلارث, عن سعيدبن )١(, أخربنا عمروَّ

َهالل, عن زرعة ْ اللجالجبن , عن خالد إبراهيمبن ُْ َّ)٢(,  
ً اخلطاب صىل يوما بالنَّابن َّأن عمر َّ َّ, فلام جلس يف الرسَّ كعتني األوليني, أطال َّ
ًلام استقل قائام, نكص خلفهاجللوس, ف َّ, وأخذ بيد رجل من القوم, فقدمه مكانه, فلام ََّّ َّ

َّخرج إىل العرص, حكى النَّاس, فلام انرصف َ, أخذ بجناح املنْرب, فحمد اهللا, وأثنى ُ ِ َِ َ
ُأما بعد: َّعليه, ثم قال ُأهيا النَّاس: َّ ُ, فإين توضأت للصالة, ثم مررت بامرأة من أهيلُّ َُّ َّ َّ ِّ ,

ًفكان منِّي ومنها ما شاء اهللا أن يكون, فلام كنت يف صاليت, وجدت بلال َُ ُ ُ, فخريت )٣(َّ ْ َّ
َإما أن أستحي منكم: نفيس بني أمرين َوإما أن أستحي من اهللا, ٤(, وأجرتئ عىل اهللا, َّ َّ
َّ أحب إيل)٤ اهللا, وأجرتئ عليكمَن أستحي منان أ, فكوأجرتئ عليكم ُ, فخرجت, َّ

ُفتوضأت, وجددت صاليت َُّ ُفمن صنع كام صنعت, فليصنع كام صنعت. َّ ُْ. 
ّ اآلبنويس, أنا عبد اهللابن , أنا أبو احلسنيَّ البنابن أخربنا أبو غالب ُ َّ عتاببن َ بن  ا أمحد, أخربنَ

َعمري   يوسف إجازة,بن ُ
ّلسويس, أنا عبد اهللا ابن  وأخربنا أبو القاسم]ح[ ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا أبو بن ُّ ََّ

ً عمري قراءة, قالبن , أنا أمحدّاحلسني الكاليب ْ َ َ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن: لقا: ُ ُ : 
َيف الطبقة اخلامسة زرعة ُْ ُ, دمشقي أيام يزيد, كان منه بعض ما كان;  إبراهيمبن َّ َ َ ٌَّّ

 . الوليدنب يعني يزيد
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضلبن َّأنبأنا أبو الغنائم حممد َّ ْ خريونبن ّ  –, وأبو احلسن, وأبو الغنائم َ

ْ زاد ابن خريون–َّ حممد بن َّ أنا عبد الوهاب–َّواللفظ له  ْ عبدان, بن  أنا أمحد:− احلسن, قاال بن َّوحممد: َ َ
 : )٥(قال إسامعيل, بن َّ سهل, أنا حممدبن َّأنا حممد

                                                 
ّبن أيب هالل الليثي ترمجة سعيد (٢/٤٨َّهتذيب التهذيب : وانظر. َّكذا الصواب )١( ْ : ويف األصول). َّ

 .حتريف. عمر
 .٩/٣٥خمترص ابن منظور  )٢(
 .حتريف. ًبالال): س, م, د م(ويف ). د( )٣(
 ).د( ما بينهام سقط من )٤−٤(
 .٣/٤٤١َّالتاريخ الكبري  )٥(

َّبن اخلطاب  عمر[
يستحي من اهللا, 
 ]َّوجيرتئ عىل الناس

 ]طبقته[



٥٦٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون
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١٠ 
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٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْزر ّ إبراهيم الدمشقيبن عةُ ْ اللجالج, وجناحبن عن عطاء, وخالد. ِّ َّ . رو
ْ شعيببن َّ, وحممد أيب هاللبن عنه سعيد َ َّوسمع منه ابن عال. ُ  .)١(قَ

َّ السقا, نا أبو بن , أنا أبو احلسن عبد امللكبن  طاهر, أنا أبو صالح أمحدبن َأخربنا أبو بكر وجيه َّ
َّسمعت عباس: , قال يعقوببن َّمدَّالعباس حم  : َ معني يقولبن ُسمعت حييى: َّ حممد يقولبن ُ

, أنا  أمحدبن َّ يعقوب, أنا حممدبن ّ عيلبن َّدار, أنا حممدْنُب بن  أبو الربكات, أنا ثابتوأخربنا
َّ املفضل, نا أيب, قالبن األحوص َ  : )٢(َ معنيبن قال حييى: ُ

ْزرعة  .احلديث: َّاد عباسز.  إبراهيم صالحبن ُ
َ مندهبن , أنا أبو القاسم شافهني به أبو عبد اهللا األديبيف نسخة ما ْ ً, أنا أبو عيل إجازة,َ ّ  

 وأنا أبو طاهر, أنا أبو احلسن, :  قال]ح[
 : )٣(حاتم, قال أيب بن َّأنا أبو حممد: قاال

ْزرعة ّ إبراهيم الدمشقيبن ُ ْ اللجالبن رو عن عطاء, وخالد. ِّ َ, وجنَاح جَّ
 إسحاق, بن َّ أيب هالل, وحممدبن رو عنه سعيد. موىل الوليد, عن واثلة

ُسمعت أيب يقول ذلك, وسألت أيب عنه.  شابوربن  سعيدبن َّوحممد ليس : , فقالُ
ُ, يكتبِّبالقوي ُحديثه ُ ُ. 

ّ إبراهيم الكتاين األصبهاينبن َّحممد )٤(وقال أبو عبد اهللا ّ َّ ا م: ُقلت أليب حاتم: َ
ْ زرعةتقول يف ّالشامي:  فقال? إبراهيمبن ُ , ليس )٥(كان خرج, فقاتل يف الفتنة ?َّ

ُبقوي, يكتب حديثه ُ ُ ٍُّ. 
ّ السمرقنديبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ مسعدة, أنا أبو القاسم السهمي, أنا أبو بن , أنا أبو القاسمَّ َّ ْ ََ َ

ّ عديبن أمحد ِ َ عمري, نا أبو هبريبن , نا أمحد)٦(َ ْ ْ ََ ُ َ الوليد, نا أبو مسهر, أخربين سلمةبن َّ حممدةُ َ ْ َُ  بن )٧(ِ
                                                 

 .حتريف. َّمن عالق): د(ويف ). س, م, د م( )١(
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٢( ُّ٢/٣٣١. 
 .٦٠٧ – ٣/٦٠٦َّاجلرح والتعديل  )٣(
 .حتريف. بن إبراهيم َّبن حممد عبد اهللا: ويف األصول. َّكذا الصواب )٤(
ّاالت اآلجري أليب داود ويف سؤ. كذا )٥( ُأن زرعة كان يركض يف الفتنة: ٢/٢٢١ُِّ ُْ َّ. 
 .٢/١٠٢ِّالكامل يف ضعفاء الرجال  )٦(
 .حتريف. سامل: ويف األصول. ١٨٨/َّتقريب التهذيب: َّكذا الصواب كام يف الكامل, وانظر ترمجته يف )٧(

ُقاتل زرعة يف [ ْ ُ َ
 ]الفتنة

]ب/٤٠٠[

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري

ْوعند ابن معني[ َِ[ 

ويف اجلرح [
 ]والتعديل



٥٦٣ زرعة بن إبراهيم
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٢٥ 

َّالعيار, قال َ : 
ُكان األوزاعي ييسء القول يف ثالثة ْ إسحاق, وزرعة بن َّ يزيد, وحممدبن ثور: ُُّ ُ

 .ابن إبراهيم
ّ برش اهلروي, نبن  يوسفبن َّ جعفر, أخربين حممدبن  عبد اهللابن َّ حممدوبلغني عن أيب احلسني َ ا َ

َ عبد الصمدبن َّ حممدبن يزيد َّ اهلاشمي, نا أبو مسهر, حدثني حممدَّ ْ ُ َّّ ِ مهاجر, قالبن ِ ُ : 
ْرأيت عمري َ ُ َ, وهو عند ابن حلبس هانئبن ُ ِ, حني أذن املؤذن للمغرب)١(َْ ْ َ ُ ِّ َ ََّ ُ ,

ْفقام, فركع ركعتني, فصاح زرعة ِ قال أبو مسهر– إبراهيم بن ُ ْ ًوكان خمالفا البن : ُ ُ
ْحل ُما هذه البدع: −َبس َ َ ِّ اخلطاب يرضب عليها بالدبن مركان ع: قال! ?ِ ُ َرر, فقال َّ

َابن حلبس ُقد قامت الشاممسة: َْ َ ِ َّ َ, ورضبت النَّواقيس, إن املساجد مل تبن هلذا, )٢(ْ ْ ُ َُ َّ ْ ِ ُ
ْيت لذكر اهللابن َّوإنام َ. 

ّوأخربين اهلروي: قال َ ْ نا جنيد,َ َّ حكيم الدقاق, نا ابن َُ  بن َّحممد  نا– يعني أمحد –َبن أيب احلواري َّ
 :)٣(َّاحلجاج, قال

ْخرجت أريد الساحل, فقال يل زرعة َُّ ُ َّإذا أتيت األوزاعي, فأقر:  إبراهيمبن ُ ئه َ
ْالسالم, وقل له ُ َيقول لك زرعة: َّ ُمن علمك علمك الذي حتسنُه: ُْ ُ  )٤( فأخربته?َّ

ْعت إليه, فأقرئه السالم, وقل لهإذا لقيته, أو رج: ُّبذلك, فقال األوزاعي ُ َّ َصدقت, : َ ْ
َتعلمنا منك, فلام أحدثت, تركنا علمك َّ ْ َيعني يضع احلديث. َّ ُ. 

ّ السمرقنديبن َّ إبراهيم, وأبو حممدبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل ْ َ َ, وأبو تراب حيدرةَّ َ ُْ  أمحد, بن )٥(َ
َّ عمر املري, نا حممدبن  عبد اهللابن َّرص عبد الوهاب أمحد, أنا أبو نبن َّأنا أبو حممد عبد العزيز: قالوا ِّّ بن  ُ

َّ الربعي البندار, نا أبو احلسن حممد يوسفبن سليامن ّ َّْ ُ ُ الفيض الغساين, نا عبيد اهللابن َ ّ َّ َ ْ , نا ُ يزيد املقرئبن َ
                                                 

 .تصحيف. حليس: ويف األصول. ٥٤٣ – ٥٤٢/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
َوالشاممسة. َّكذا الصواب )٢( َِ ًمجع شامس, وهو من رؤوس النصار الذي حيلق وسط رأسه الزما : َّ َُّ َّ

ُللبيعة, وهذا عمل عدوهلم وثقاهتم  .حتريف. َّالشامسني: ويف األصول). شمس: َّالتاج. (ُ
 .٩/٣٥خمترص ابن منظور  )٣(
 .وأخربته: ويف األصول. املخترص )٤(
 .تصحيف. حندرة): س, د(ويف . ١/٣١٦ُّمعجم الشيوخ : وانظر). م, د م( )٥(

ويف الكامل البن [
ّعدي ِ َ[ 

 
 
 

خربه مع ابن [
َحلبس, وكان  َْ

ًخمالفا له ُ[ 
 
 
 
 
 

 ]كان يضع احلديث[
 
 
 
 
 
 



٥٦٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ِ مسلم, عن سعيدبن الوليد ْ  :)١(, قالُ أيب املهاجربن ُ عبيد اهللابن  عبد العزيز, عن إسامعيلبن ُ
ُوىل الوليد َّ عبد العزيز املدينة, فأتاه أهلها, فذكروا له أن بن َ عمر عبد امللكبن َّ َُ ُ

َ, والرجال عىل النِّساء بسحره, فبعث إليه عمر ِّهبا هيوديا قد أفسد النِّساء عىل الرجال َ ِّ
َ, فنفاه عن املدينة, وكان يقال له زرعةابن عبد العزيز ُْ ُ َن أهل خيرب إبراهيم مبن ُ ْ َ ,

َّفنفاه من املدينة إىل الشام, فأتى دمشق, فنزل عىل جناح موىل الوليد  عبد امللك, بن ُ
َّثم إن الوليد. فكان يف خدمته ِّ عبد امللك خرج إىل عني اجلربن َّ َ ْ ًمتنَزها, فخرج  )٢(َ ِّ َ ُ

ٌمعه جنَاح موىل الوليد ْ, ومعه زرعةَ ً إبراهيم, فبينا جنَاح ليلة يبن ُ ٌ ُسمر عند الوليدَ ُ ,
ْيا جناح, قد أرقني كثرة نقيق هذه الضفادع يف هذه الليلة يف هذه الربكة: ْإذ قال َِّ َّ َّ ُ ُ َ ,

ٌفقال له جناح َإن عندي هيوديا, معه علم, يذكر أن معه اسم اهللا األعظم: َ ُ ٌَّ , فأرجو أن َّ
ٌفرجع جناح إىل رحله, فقال له ٌيكون عنده يف ذلك يشء, َ ُرعةُيا ز: َ َ َ, إن أمري املؤمنني ْ َّ

َّشكا إيل كثرة نقيق هذه الضفادع َ َ, فأخذ أربع نعم: ? قال)٣(ٌ, أفعندك فيها حيلةَّ
َّشقاف, فكتب فيها كالما بالعربانية, ثم ألقاها يف أربع زواياها ْ ًَّ ِ ٍ ٌ, يف كل زاوية شقفة, َِ َ ْ َ ِّ

ُفهدأ النَّقيق, فأرسل الوليد إىل جناح يسأله َُ َيا أمري املؤمنني, ذلك :  قال?ما هذا: ُ
َاليهودي الذي عرفتك فعل كيت وكيت, فقال َْ ْ َُّ َ َ َ ُ ْ َّ َّ, فلو نق منها قد أوحشني ذلك: َ َ

ًعداد, فقال جناح لزرعة ذلك, فأخذ شقفة َ ْ َ َ ُْ ٌ َ ٌ ُ, فكتب فيها كالما بالعربانية, فألقاه يف ِ َّ َْ ًِ
ٌالربكة, فنق منها عداد ِ َّ ْ  – عبد العزيز بن بد العزيز إىل عمرعبن  ُ فكتب وكيل عمر.ِ

َّخيربه بقصة الرجل الذي نفاه, وما كان من أمره وقصته يف الضفادع,  –وهو باملدينة  ُِ ِ َّ ُ َّ َُّ ُ
ُيا أمري املؤمنني, إن هذا اليهودي قد ضج منه أهل املدينة, : فكتب عمر إىل الوليد َّ َّ َّ َ

َّوقد أفسد املدينة, وال آمن أن يفسد الشام َ ِ ُ ُ ُ, فبعث إليه الوليد, فأخربه بكتاب عمر, َ
َقال له زرعةَّ, وهم بقتله, فعليه )٤(ُوقرأه ُفإين أتوب يا: ُْ َأمري املؤمنني إىل اهللا من  ِّ

                                                 
 .٣٦ – ٩/٣٥خمترص ابن منظور  )١(
ِّعني اجلر )٢( َّجبل بالشام من ناحية بعلبك: َ َ ْ ََ  .تصحيف. ّاحلر: ويف األصول). ٢/١٢٤ّاجلر : معجم البلدان. (ٌَّ
 .حكمة): س, م(ويف . , واملخترص)د, د م( )٣(
 .حتريف. فقرأنا: ويف األصول. املخترص )٤(

بن  دخربه مع الولي[
 ]عبد امللك



٥٦٥ زرعة بن إبراهيم

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ, وأسلم عىل يدكِّالسحر ُ. 
ِ مسلمبن قال الوليد ْ  : قال يل إسامعيل:  عبد العزيزبن قال يل سعيد: ُ

َّوصح عندنا إسالمه, ومل يصح عند ُ ِّنا توبته من السحرَُّ ُ ُ. 
َّوحدثنا حممد: قال ّ الفيض الغساين, نا هشامبن َّ ِ مسلم, عن ابن جابر, عن بن , نا الوليدَّ عامربن َّ ْ ُ

 :)١(ّ قيس الكاليب, قالبن َّعطية
ِ قدم من احلجاز من بيت املقدس إىل دمشق, فنزلناٌّرافقني هيودي ْ َ ببيسانَ ْ َ)٢( ,

ًأال أريك شيئا حسنً: قال َ ُ, فأخذ ضفدعا, فجعل يف عنُقها  فانحدر إىل النَّهر?اُ ًشعرة ًَ َ ْ َ
ٌمن ذنب فرس, فحانت منِّي التفاتة ُ, فإذا هي خنْزير, يف عنُقه حبل رشيط, فدخل به ٍ ُ ٌ ِ

ْبي َ ثم ارحتلنا, فرسنا غري بعيد, قال.سان, فباعه من بعض األنباط بخمسة دراهمَ َّ :
َاألنباط يتعادون يف أث فإذا َُ َ ٌفأقبل رجل منهم : ُقد أقبل القوم, قال: ُرنا, فقلت لهََ

ٌجسيم, فرفع يده, فلكمه يف أصل حليته لكمة رصعه عن الدابة, فإذا برأسه معلق  َّ َ َُّ ٌَّ ً
ُبجلده من رقبته, وأوداجه تشخب دما, فقلت ً ُ ُ َيا أعداء اهللا, قتلتم الرجل: ُُ فمىض ! َّ

َّالقوم يتعادون هاربني, فقال يل الر َُ َ َ ُّانظر مروا: ُأسََ ْانظر : َّنعم, ثم قال: ُ قلت?ْ
ٌ? فالتفت أنظر إليهم, فإذا هو جالس, ليس فيه قلبة)٣(أمعنُوا ََ ٌَ ُ ُفسئل عطية. )٤(ُّ َّ َ  بن ُ

ْهو زرعة:  فقال?من هو: َّقيس عن الرجل  . إبراهيمبن ُ
ْبلغني أن زرعة ُ ُ إبراهيم قتل يوم دخلت املسودة دمشق, وبن َّ َ ِّ َ َُ ِ َِ ذلك يف شهر ُ

 . مروانبن  معاويةبن ُوذكر ذلك يف ترمجة الوليد. َرمضان سنة اثنتني وثالثني ومئة
*   *   * 

 

                                                 
 .٣٧ – ٩/٣٦خمترص ابن منظور  )١(
َبيسان )٢( ْ َمدينة باألردن بالغور الشامي, وهي بني حوران وفلسطني: َ ْ ُّ َّْ َ ّ  ).١/٥٢٧بيسان : معجم البلدان. (ُ
 .حتريف. منعوا: ويف األصول. املخترص )٣(
َّداء, أو علة: أي )٤( ٌ. 

 ]أ/٤٠١[
 
 
 

 

 ]رهومن سح[

 ]مقتله[



٥٦٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ْزرعة ّ ثوب املقرائيبن ُ ْ ُُ َ(*) 

 . عبد امللكبن َّقايض دمشق أيام الوليد
 .رو عن ابن عمر

 جشيببن عنه عامررو ْ َِ)١(. 
 أيب إسحاق, بن َّ, أنا أبو زكريا)٢(احلسني بن  طاهر, أنا أبو بكر أمحدبن أخربنا أبو القاسم زاهر

 .وأبو بكر القايض
 .ّ عيل اخلطيببن ّوأخربنا أبو القاسم الواسطي, أنا أبو بكر أمحد

بن   حييى)٤(, وأبو طاهر)٣( أيب أمحدبن َّ عبد الرمحن, وأبو أمحد حممودبن َّوأخربنا أبو الفتح حممد
 . العارف أمحدبن َّأنا حممد:  أمحد, قالوابن َّحممد

ّ حممد السنجي, أنا نرص اهللابن َّوأخربنا أبو طاهر حممد ِّ ّ عثامن اخلشنامي, قالوابن  أمحدبن َّْ ْ أنا : ُ
َّالقايض أبو بكر احلريي, أنا أبو العباس حممد َّْ ّ ّ سابق اخلوالين, نا بن  نرصبن ّ يعقوب األصم, نا بحربن ِ َ

ْ وهب, أخربين معاويةبن عبد اهللا ْ جشيب أنه سمع زرعةبن ن عامر صالح, عبن َ ُ َّ ْ َ ثوب يقولبن َِ ُ: 
ُّكنَّا نعد أولئك فينا من : َّبن عمر عن صيام الدهر, فقال ُسألت عبد اهللا ُ

ُوسألته عن صيام يوم وإفطار يوم, فقال: قال. َّالسابقني ًمل يدع ذلك لصائم مصاما: ُ َ ْ .
ِّوسألته عن صيام ثالثة أيام من كل شهر, فقال: قال  .َّ صام ذلك الدهر, وأفطره:َّ

                                                 
, ومشاهري علامء األمصار البن ٣/٦٠٥َّ, واجلرح والتعديل ٤٤٠ – ٣/٤٣٩لكبري َّالتاريخ ا (*)

َّحبان ً, والثقات له أيضا ١٨٦/ِ , وخمترص ابن منظور ١/٥٦٨, واإلكامل البن ماكوال ٤/٢٦٨ِّ
: ُويف س, م بعد. ٥/٣٧٦, وهتذيب بدران ١٩٦ – ١٤/١٩٥, والوايف بالوفيات ٣٨ – ٩/٣٧

ْزرعة َّابه ما أثبت بالنقل عن د, د م, ومصادر ترمجتهحتريف, صو.  موتبن ُ َ ُ. 
. تصحيف. حسيب: ويف األصول. ٢٣٠/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(

 .بعنه) د(َّوأخلت 
 .٩/٣٧خمترص ابن منظور : وكذا. ٤/٣٠١ُسننه : فانظر. ّالبيهقي )٢(
 أيب بن َّ حممدبن حممود: ٢/١١١٩ُّ معجم الشيوخ َوال غلط; فهو يف. َّ حممدبن حممود: )د م(يف  )٣(

 .أمحد
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٤( َّ  .حتريف. أبو القاسم: ويف األصول. ١/٤٩٧َّ

] ذكر من رو
 ]عنهم,ورووا عنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سؤاله ابن عمر عن [
 ]َّصيام الدهر



ّثوب املقرائيزرعة بن  َ ْ ُُ َ ٥٦٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّبن النريس يف كتابه, ثم حدثنا أبو الفضل احلافظ, أنا أبو الفضل أخربنا أبو الغنائم َّ ّْ ْبن خريون, وأبو  َّ َ
ّ الصرييف, وأبو الغنائم )١(احلسني ُ واللفظ له –َّ ْ زاد ابن خريون–َّبن حممد  َّأخربنا عبد الوهاب:  قالوا–َّ َ :
َّعبدان, أنا حممد[بن  أنا أمحد: −, قاال بن احلسن َّوحممد ْ  :, قال)٢(بن إسامعيل َّبن سهل, أنا حممد َ

ْزرعة َ ثوببن ُ ْ عمر, قاله ابن وهب, عنبن سمع عبد اهللا. ُ معاوية, عن  ]َ
ْ جشيببن عامر ْ, سمع زرعةَِ َ أيب سلمة, عن سعيدبن وقال عمرو. ُ ْزرعة: ََ  بن ُ
َثوب َالقايض هو والد ضمضم )٣(ُ ْ زرعةبن َْ ُ. 

َّيف نسخة ما شافهني به أبو عبد اهللا احلسن, نا ابن عبد امللك, أنا عبد الرمحن  إسحاق, بن َّ حممدبن ُ
 ً عبد اهللا إجازة,بن أنا أمحد
ّ سلمة, أنا عيلبن )٤(وأخربنا احلسني:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ََ

 :)٥( أيب حاتم, قالبن َّأنا عبد الرمحن: قاال
ْزرعة َ ثوبن ُ ْ جشيب, وسعيدبن رو عنه عامر. رو عن ابن عمر. بُ  بن َِ
 .ُسمعت أيب يقول ذلك. عبد العزيز

َّ األكفاين, حدثنا عبد العزيز الكتاين, أنا متام]بن[َّأخرينا أبو حممد  ّ َّّ  جعفر, أنا أبو بن َّ حممدبن ََّ
ْزرعة, قال ُ: 

ْيف الطبقة الثالثة زرعة ُ َّ َ ثوب القايضبن َّ ُ. 
ّ اآلبنويس, أنا أبو القاسمبن َّ البنا, أبنا أبو احلسنيبن بو غالبأخربنا أ ُ َّ عتاب, أبنا أبو بن َ َ

ً جوصا إجازة,بن )٦(احلسن ْ َ 
ّ السويس, أنا عبد اهللابن  وأخربنا أبو القاسم]ح[ ّ أيب احلديد, أنا أبو احلسن الربعي, أنا عبد بن ُّ ََّ
ًمري قراءة, قالُ عبن ّ احلسن الكاليب, أنا أمحدبن َّالوهاب ْ ْ سميع يقولبن ُسمعت أبا احلسن: َ َ ُ: 

َيف الطبقة الرابعة زرعة ُْ َّ ّ ثوب املقرائي قايض الوليد عىل دمشقبن َّ ْ ُُ َ. 
                                                 

ُوقد مر قبل. )س, م, د م( )١(  .حتريف. احلسن: )د(ويف . َّ
 .وما بني قوسني زيادة منه. ٤٤٠ – ٣/٤٣٩َّالتاريخ الكبري  )٢(
 .حتريف. ُّأيوب: )د, د م(ويف . ّ, وتاريخ البخاري)مس, ( )٣(
 .حتريف. احلسن: يف األصول )٤(
 .٣/٦٠٥َّاجلرح والتعديل  )٥(
 .)د, د م(وكذا أبو القاسم يف . غياث, أبنا أبو القاسم: ... )س, م(ويف . َّكذا الصواب )٦(

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 

طبقته عند أيب [
 ]ُزرعة

 
 
 
 

ْوعند ابن سميع[ َ ُ[ 

َّخربه يف التاريخ [
 ]الكبري



٥٦٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّقرأت عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرص ُّ ََّ  :)١( ماكوال, قالبن ُ
َّيف باب ثوب, بضم الثاء وفتح الواو ُِّ ْزرعة: َ ّ ثوب املقرائيبن ُ ْ ُُ َ, ويل القضاء َ ِ َ

ّبدمشق بعد أيب إدريس اخلوالين ْ ْ جشيببن رو عنه عامر. رو عن ابن عمر. َ َِ. 
َّ السمرقندي, أنا أبو طاهر حممد بن أخربنا أبو القاسم ْ َ ْ أيب الصقر, أنا أبو الفتح بن ]بن أمحد[َّّ َّ

ّ عبد اهللا الطرسويس, نا احلسنبن ّ عيلبن منصور ُ َ ّ سالم البغدادي, نا بن َّ حممدنب  رشيق, نا أمحدبن َّ َّ
ْ رشيد, نا الوليدبن داود َ ِ مسلم, قالبن ُ ْ  :)٢(ُغري ابن أيب مالكقال : ُ

َفويل فضالة َ ََ ِ ْ عبيد, ثم بعد فضالة أبو إدريس اخلوالين, ثم زرعةبن َ َّ َُّ َ ُّ ْ َ َ ثوب بن َ ُ
ّاملقرائي ْ ُ. 

َّأخربنا أبو حممد األنصاري, أنا أبو حممد التميم َّ َّي, أنا أبو حممدَّّ  أيب نرص, أنا أبو امليمون, نا أبو بن ّ
ْزرعة ِ مسلم, عن سعيدبن  إبراهيم, نا الوليدبن َّ, نا عبد الرمحن)٣(ُ ْ   عبد العزيز,بن ُ

ْأن زرعة ُ َ ثوب ويل القضاء بدمشق زمن الوليدبن َّ َ ََ ِ  عبد امللك, وكان ال بن ُ
ًيأخذ عىل القضاء أجرا ُ. 

ِقال أبو مسهر:  إبراهيم, قالبن َّلرمحنوثنا عبد ا: )٤(قال ْ ُ: 
َثم ويل عبد اهللا َِّ ُ عامر اليحصبي, ثم زرعةبن َ َّ ّ ُ ْ َ ثوببن َ ُ. 

 بن , أنا عبد اهللا)٥( احلسنيبن َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
 :لوليد, نا سعيد, قال إبراهيم, نا ابن َّ, نا عبد الرمحن)٦(جعفر, نا يعقوب
ْكان زرعة ْ ثوب ال يأخذ عىل القضاء أجرا, وكان يف خاتم زرعةبن ُ ًُ َ َ َ ثوببن ُ ُ :
ٍلكل عمل ثواب ِّ. 

                                                 
 .١/٥٦٨اإلكامل  )١(
ويف . ; وفيه اخلرب عينه٣١/٥١٩تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٢(

 .حتريف.  مالكبن ُقال غري ابن أنس... َّ حممد بن أبو طاهر: األصول
َّالثقات البن حبان : وانظر كذلك. ١/٢٠١ُتاريخ أيب زرعة  )٣( ِ ِّ٤/٢٦٨. 
 .١/٢٠١ُوالقائل هنا هو أبو زرعة يف تارخيه . بقال) د(َّأخلت  )٤(
 .حتريف.  احلسن:يف األصول )٥(
 .٩/٣٧خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ٣٣٧ – ٢/٣٣٦َّاملعرفة والتاريخ  )٦(

ويف اإلكامل البن [
 ]ماكوال

 
 
 

 ]ب/٤٠١[
ْزرعة من قضاة [ ُ
 ]مشق األوائلد

 
 

كان ال يأخذ عىل [
 ]ًالقضاء أجرا

 
ٌعود عىل قضاة [

 ]دمشق
 
 

خربه يف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ



ّثوب املقرائيزرعة بن  َ ْ ُُ َ ٥٦٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ اآلبنويس, بن أنا أبو احلسني: َّ البنا, قاالبن أخربنا أبو غالب أمحد, وأبو عبد اهللا حييى ابنا احلسن ُ َ
ّعن أيب احلسن الدارقطني َْ ُ َّ. 

ّ املحاميل, أنا أبو احلسن بن َّ البنا, عن أيب الفتحبن  أيب غالبُوقرأت عىل َ ّالدارقطنيَ َْ ُ ِقرئ : , قال)١(َّ ُ
َّ رشيد حدثهم, نا الوليد بن َّ أن داود– وأنا أسمع – عبد العزيز بن َّ حممدبن عىل أيب القاسم عبد اهللا ْ َ ُ– 

ِهو ابن مسلم  ْ َعن أبيه, وذكر من ويل القضاء عىل أهل  – يعني ابن أيب مالك – يزيد بن  ثنا خالد–ُ ِ َ
 :)٢(دمشق, فقال فيهم

ُفويل فضالة ََ َ ِ ْ عبيد, ثم من بعد فضالة أبو إدريس اخلوالين, ثم زرعةبن َ َّ َُّ َ ُّ ْ َ ْ  بن ََ
َّثوب, ثم عبد الرمحن َّ َ ْ اخلشخاش, وذكرنا فيهمبن ُ َ. 

ّقال الدارقطني َْ ُ َّ: 
ْزرعة ّ ثوب املقرائي, ويل القضبن ُ ْ ُُ  .اء بدمشقَ

ّوحدث بخط بعض أهل العلم, عن الشيباين ْ َّ ِّ َّ)٣(, 
ْزرعة )٤( لهُ من أهل دمشق, يقالً عبد امللك استقىض رجالبن َّأن الوليد  بن ُ
َثوب, فقال َّيا أمري املؤمنني, ال تفعل; فإن ذلك ليس عندي: ُ ْ َوأمر, فأجلس . َ ِْ ُ َ ِ ُ

ُيهعليه, سأله أن يعف )٥(]دخل[َّللنَّاس, فكلام  َّثم بدا للوليد أن يبعث ابنًا له عىل . َ
ْ, فدخل عليه زرعة, فقال له الوليد)٦(َّالصائفة َكنت كثريا ما تسألني أن أعفيك, : ُ َ ً َ

َحاجتك: َّوقد بدا يل أن أبعث ابنًا يل عىل الصائفة, وأجعلك معه, وقال مايل :  قال?ُ
َّحاجة إال أن تعفيني مما أنا فيه َّ َّردوه عيل, فقال: الَّفلام أدبر, ق. ٌ ُ ُّ ًإين أعطيك شيئا, : ُ ُِّ

ُفاقبله منِّي, فإين أقسم لك باهللا, إنه ملن صلب مايل; قد أمرت لك بمزرعة وبقرها  ْ ُْ َُّ ُ ُ ِّ
ُتنْفذ قضائي فيها: وخدمها وآلتها, قال ِ ًفإين أشهدك أن ثلثا منها يف : نعم, قال:  قال?ُ ُ َُّ َ ُ ِ ُ ِّ

                                                 
ّبالدارقطني) د(َّأخلت  )١( َْ ُ َّ. 
 .٢/٤٥٨العلل البن حنبل  )٢(
 .١٩٦ – ١٤/١٩٥, والوايف بالوفيات ٣٨ – ٩/٣٨خمترص ابن منظور  )٣(
 .بله) د(َّأخلت  )٤(
 .زيادة من املخترص )٥(
ُّ اجليش الذي غزا يف الصيف الروم:أي )٦( َّ. 

 بن خربه مع الوليد[
 ]عبد امللك



٥٧٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّسبيل اهللا, والثلث الثا َ َّين ليتامى قومي ومساكينهم, والثلث الثالث لرجل صالح ُُّ َ ُُّ
َّيقوم عليها, ويؤدي احلق فيها ِّ ُ ْوأنا أحب أن تأخذ منِّي ما أجريت عيل من الرزق, . ُ ِّ َّ َ ُّ ُ

ُفإنه يف كوة البيت, فخذه, فرده يف بيت املال َّ ُ َُّ ُ َومل ذاك: قال. َّ َال أحب أن آخذ :  قال?ِ ُ ُّ
 .ً أجراَّعىل ما علمني اهللا

 أيب نرص, أنا أبو بن َّ أمحد, أنا أبو حممدبن  إبراهيم, نا عبد العزيزبن ّأنبأنا أبو القاسم عيل
َّ حممد, نا أبو مسهر, نا عبد الرمحنبن يزيد )١(]القاسم[ راشد, ثنا أبو بن امليمون ْ ُ   عامر,بن َِّ

ْأنه أدرك زرعة ُ َبن ثوب َّ نا . ٌعمل ثوابِّلكل : ٌ, وكان يف خامته مكتوب)٢(ُ
ْزرعة َبن ثوب ُ ُ. 

َزرعة بن رويب َ َْ ُ ْ  (*)ةُ
ًرو عن عمر مرسال َ ُ. 

ّرو عنه هشام بن سعد املدين َ َ. 
ّ الطيوري]بن[بن أسد, أنا أبو احلسني  َّبن حممد َّأنبأنا أبو غالب حممد , أنا أبو بكر عبد )٣(ُّ

ّبن عمر الشريازي بن عبد الكريم الباقي ِّ. 
ّبن الطيوري يف كتابه, أخربنا أبو القاسم عبد العزيز وأخربنا أبو سعد ًبن عيل األزجي إجازة, ُّ ّ َ َ ّ 

َّبن محة بن أمحد بن عمر َّأنا عبد الرمحن: قاال َبن شيبة,  بن يعقوب بن أمحد َّ, أنا أبو بكر حممد)٤(َ ْ َ
ِّحدثني جدي يعقوب, نا أصحابنا, عن عبد اهللا بن سعد,  هشامبن سعد, عن  َّبن صالح, عن الليث َّ

ْفحدثني زرعة: قال ُ ّبن رويبة الدمشقي, َّ ُِّ َ ْ َ 

                                                 
َّزيادة يقتضيها النص من تقريب التهذيب )١( ّ ويزيد من تالمذة أيب . )َّ حممدبن ترمجة يزيد( ٥٣٤/َّ

ِمسهر ْ ِترمجة أيب مسهر( ٢/٤٦٧َّهتذيب التهذيب : فانظر. ُ ْ ُ(. 
ْنا عبد الرمحن بن عامر, عن زرعة بن : ويف األصول. َّكذا الراجح )٢( َّثوب أنه أدركهَُّ َ ويف العبارة . ُ

ٌاضطراب ظاهر ٌ. 
 .١٧٥ – ١٧٤ / ٢تكملة املخترص  (*)

ّأبو احلسن الطيوري: يف األصول )٣(  .حتريف وسقط. ُّ
َّكذا الصواب, وقد مر )٤(  .حتريف. َّحبة: ويف األصول. َّ

] ذكر من رو
 ]عنهم, ورووا عنه

: ُكتب عىل خامته[
 ]ِّلكل عمل ثواب



٥٧١  الطرباينموسىزرعة بن 

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّبن اخلطاب كتب إىل عامله بالشام َّأن عمر َّإذا وقع الوباء بأرض, فاكتب إيل, : َّ ُْ ُ ٍ
َفلام وقع الوباء بالشام, كتب إليه, فأقبل حتى قدم َِّ َ َّ َّ. 

ُوال أعرف زرعة هذا, ومل يذكره البخاري وال ابن أيب ُّ ُ ُ ْ ْ ُ َ حاتم, وأظنُّه عروةُ ُْ بن  ُ
ُّرويم, أخطأ فيه بعض الرواة ُْ  .واهللا أعلم. َ

ْزرعة بن موسى ُ 
ّأبو العالء الطرباين النرصاين ّْ َّ َّ(*) 

َكاتب األمراء  َّ بني ملهم, له شعر حسن, ذكره أبو احلسن حممد]من[َ ٌ ٌُ َ بن  ْ
َّبن الكفرطايب الدمشقي الشاعر احلسن ّ َِّ ّ ْ َ. 

ِّقرأت بخط أ َّبن سنَان الشاعر بن سعيد دَّبن حمم َّيب حممد عبد اهللاُ ِ: 
ْكتب إيل الشيخ أبو العالء زرعة َُّ َّ  ]َّمن الطويل[ :)١(بن موسى الكاتب َ

ــت ــىل َوكن ــام ع ــة )٢(دوين َّاألي ًوردءا  ًطليع ْ ْكــــرت إذا ِ  ُجيوشــــها َّعــــيل َّ
ِكالطريــدة  َّإال أنــا فــام َّغرهــا َّ ْـفرار فأضحت  الـــ َ َ ُ ُنفـس تنوشـهاُّ كل )٣(ِ ٍ 

 ]َّمن الطويل[ :)٤(فكتب إليه
ـــت ـــت َكتب َفهجنْ ـــذين َّ ـــدموا ال َالتــــأخر َّأن ْوأعلمتنــــا  َّتق ُّ ِالــــسبق يف َّ ْ َّ 

ِوأغضيت عن نظم  َ ًالقـريض سـامحةْ ــــه   ِ ــــك ب ــــا أن ذل ــــاحلقَّفظنَّن  ِّب
َّفــإن عــدت هتــدي منــه كــل  ُ َُ ْ ــة لــك يف إل  ٍعجيبــةْ ــا فكــم مــن آي ــٍين  ِقْالنُّط

                                                 
 ٢/١٧٥, وتكملة املخترص ٣٧٧ – ٥/٣٧٦, وهتذيب بدران ٣٧٩٣ – ٨/٣٧٩٠َّبغية الطلب  (*)

– ١٧٦. 
 .٨/٣٧٩٠َّ, وبغية الطلب ١٢٦/ّديوان ابن سنان اخلفاجي )١(
ِّكذا الصواب بالنقل عن الديوان, والبغية )٢( َّ  .حتريف. وكتب عىل اإلمام ذوي: ويف األصول. َّ
ِّوهي رواية ختل بالوزن, والصواب ما أثبت بالنقل عن الديوان, والبغية. ْفأصبحت: يف األصول )٣( َّ َ ُ َّ ُّ ُ. 
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ٨/٣٧٩١َّ, وبغية الطلب ١٥٨/ديوان ابن سنان )٤( ٌَّ َ َ. 

 ]ومن أخباره[
 
 

 ومن شعره البن[
 ]ّسنان اخلفاجي

 ]أ/٤٠٢[
 
 
 

 ]ُّرد ابن سنان عليه[

ًيروي خربا عن [
 ]َّطابعمر بن اخل



٥٧٢ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــأن  ــن يل ب ْوم ْ ــىَ ــي )١(ألق ــامَّ بعين َشكوت وما يرتاب مثلك يف   َّكل ُ ُ  صـدقيُ
َواهللا لو شاطرتك ُ ْ ْ العمـر مـا وفـت)٢(َ َ َ َُ ــي  ْ ــك يف عنْق ــة ل ــأدنى منَّ ــايت ب ُحي ٍ ِ 

ْبن الكفرطايب أن زرعة كتب بيتيه هذين إىل  بن احلسن َّوذكر أبو احلسن حممد َُ َّ ّْ َ
ِ منْقذبن األمري أيب احلسن  .واهللا أعلم. ُ

ْزرعة والد السقر بن زرعة َّ ُْ ُْ َ(*) 
 .حكى عن عبد امللك بن مروان, وعبد اهللا بن احلسن, وخالد بن يزيد بن معاوية

ْحكى عنه ابنه السقر َّ. 
ِّقرأت بخط أيب احلسني َّبن جعفر, أخربين أبو الطيب حممد بن عبد اهللا َّ حممد)٣(ُ ِّ ْبن محيد َّ َ بن سليامن  ُ

َالكاليب, ثنا وريزة ْ َ ْبن مهام, ثنا السقر َّبن حممد, ثنا احلارث )٤(ِّ َّ ْبن زرعة, عن أبيه, قال َّ ُ: 
ٌإين لواقف بباب عبد امللك ُّبن حسن الغنَوي عىل  بن مروان, إذ أقبل عبد اهللا ِّ َ

بن  بن معاوية عىل بغلة له, فتوافقا, وكان عبد اهللا بن يزيد بغلة له, وأقبل خالد
ُطويل اللسان, حديدهحسن  َ ِّ َّ, فامل عىل خالد, فلم يدع شيئا إال أسمعه, وعال )٥(َ ً ْ

َّبينهام الكالم, فاتصل ذلك بعبد امللك, فوجه َّ ُّإىل خالد, يأمره بالدخول إليه, فقال  )٦(ُ ُ ُ
سبحان اهللا, : ْال تذكر له ما كان بيننا, فقال خالد: − يعني –بن حسن  له عبد اهللا

ُما كان بسط لسان عبد اهللا:  عبد امللك, قالَّفلام دخل عىل ْ : ? فقالبن حسن عليك َ
ُيا أمري املؤمنني, ذكر رمحا ال تنفع, وشكا حاله, فوجب حقه عليك أن تعينه عليها,  ُ َ ُُّ ً ِ َ

                                                 
 .حتريف. ومايل أن ألقى: ويف األصول. ِّالديوان )١(
 .شارطتك: ويف األصول. ِّالديوان )٢(

 .١٧٦ / ٢تكملة املخترص  (*)
َّكذا الصواب, وهو أبو احلسني الرازي, وقد مر )٣( َّّ  .حتريف. أبو احلسن: ألصولويف ا. َّ
َّكذا الصواب بالنقل عن اإلكامل البن ماكوال  )٤(  .تصحيف. وزيرة: ويف األصول. ٣٠١ / ٧َّ
 .عبد اهللا بن حسن بن حسن: ُقبل) د, د م(ويف . حتريف. َّمد يده): س, م, دم(ويف ). د( )٥(
 .حتريف. فوجب: يف األصول )٦(

ذكر من حكى [
 ]َعنهم, وحكوا عنه

 

 
ما كان بني عبد اهللا [

ابن حسن وخالد بن 
 ]يزيد



َوالد السقر بن زرعةزرعة  ُْ َّْ ٥٧٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُال جتزئه, : ًفقد أمرنا له بخمسني ألفا, قال: معاذ اهللا, قال :ال? قُوغري ذلك: قال ُ ُ
َفنُحرضها يا أمري املؤمنني, فأمر بإحضارها, : ألف, قالفقد أمرنا له بمئة : قال ُ ِ

َّفحملت بني يدي خالد, فخرج هبا إليه, فأخربه بالقصة, فقال له عبد اهللا ُْ َ ُجزاكم : ِ
ًآل حرب خريا, وقبضها اهللا يا َ. 

*   *   * 
 



 تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 

٥٧٤

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 زرقان]ذكر من امسه[
ْ ُ

 

ّزرقان بن حممد الصويف ُّ َّ ْ ُ(*) 
 . , كان بجبل لبنان من ساحل دمشق)١(ُصاحب سياحة

ّ يوسف بن احلسني الرازي]عنه[حكى  َّ. 
ِّأنبأنا أبو احلسني عبد الغافر بن إسامعيل, أنا أبو بكر حممد بن حييى بن إبراهيم املزكي َ ُ , أنا أبو عبد َّ

َالرمحن السلم ُّ َّسمعت أبا العباس حممد بن احلسن يقول: ّي, قالَّ َّ ّسمعت أبا عبد اهللا بن الفاريس يقول: ُ ُ :
ّالرازي بالبرصة يقول )٢(ُسمعت أبا احلسني  :)٣(ُسمعت يوسف بن احلسني يقول: َّ

ْبينا أنا يف جبل لبنان أدور, إذ برصت بزرقان أخي ذي النُّون ُ ُُ ُ ْ ً جالسا عىل عني َ
ُعرص, وعليه زرمانقةماء عند صالة ال َ ِ ْ ُشعر, فسلمت, وجلست من ورائه,  )٤(ُ ُ َّ ٍ
َّفالتفت إيل, وقال ُحاجتك ? قلت: َ ُمعتهام من أخيك ذي النُّون,  سبيتني من شعر: ُ

ُقل, فقلت: هام عليك, فقالأعرض ْ  ]من اخلفيف[ :ُذا النُّون يقول )٥(ُسمعت: ُ
ــــا ــــد بقين ــــذبني ق َمذب ْ َ ُ ــــار َالـــصدق ُنطلـــب  حي  ُســـبيل إليـــه مـــا ِّ
ُّختـــف اهلـــو فـــدواعي ِ  ُثقيـــل علينـــا اهلـــو ُوخـــالف  علينـــا َ

ُقال يل زرقان ْ  ]من اخلفيف[ :ُلكنِّي أقول: ُ
                                                 

 . ٢/١٧٧, وتكملة املخترص ٥/٣٧٧, وهتذيب بدران ١/٤٤٦ُاملستطرف  (*)
 .حتريف. ساحة: يف األصول )١(
ُسمعت : ألصولويف ا. ٣١٢ / ١٢َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل وقع إلينا يف تاريخ بغداد  )٢(

َّأبا العباس بن حممد احلسان   .حتريف. ُسمعت أبا احلسن... َّ
 .١/٤٤٦ُاملستطرف  )٣(
ْالزرمانقة )٤( َّاجلبة من الصوف, معرب: ُّ ُُّ  .تصحيف. ُّالزرنابقة: ويف األصول. َّ
ُّوانظر البيتني بعد منسوبني إىل ذي النون يف). م(ُسمعت سقط من : قوله )٥( ِّنهاية البداية وال: ُ

َّوالثاين دون . ٨٦٥/ َّلواقح األنوار القدسية : َّوكذا األول يف. ٤٤٦ / ١ُ, واملستطرف ١٠/٣٥١
ِّوثمة اختالف يف الرواية, فانظره. ١٢٢ / ٢ذيل تاريخ بغداد : نسبة يف ٌَّ َ. 

 ]خربه[
 
 
 
 

ْمن شعر زرقان [ ُ
 ]ُّوذي النون



ِّزرقان املتكلم َ ُ ٥٧٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ــــار ــــدهلني حي ــــا م ــــد بقين َق َّ َ ــــل  ُ ــــم الوكي ــــا ونع ُحــــسبنا ربن َ ْ ُّ ُِ 
ُحيــث مــا النُّــور كــان ذاك منانــا َُ ُوإليـــــه يف كـــــل أمـــــر نميـــــل  ُ ٍِّ 

رحم اهللا ذا النُّون; رجع إىل نفسه, : ّطاهر املقديس, فقالُفعرضت أقواهلام عىل 
ِّ, ورجع زرقان إىل ربه, فقال ما قال)١(فقال ما قال َْ ُ. 

ّوقال أبو عبد الرمحن السلمي ُّ ََّ : 
َّزرقان أخو ذي النُّون, وأظنُّه أخاه مؤاخاة ال أخوة نسب, من أقرانه وخلة  ُ َُ ًَّ ُُ ُ ْ ُ

 .ُرفقائه

ِّزرقان املتكلم َ ُ ْ ُ(*) 
ِّحكى عن برش املرييس ْ ِ َ ْ ِ)٢(. 

ْحكى عنه إبراهيم بن الليث الدهقان ِّ ْ َّ. 

*   *   * 
 

                                                 
 .ما كان: ويف األصول. ُاملستطرف )١(

 .١٧٨ / ٢تكملة املخترص  (*)
َّا الصواب بالنقل عنكذ )٢( : ويف األصول. ١٩٩ / ١٠ُّ, وسري أعالم النبالء ٢٠٠ / ٣ُّاللباب : َّ

 .حتريف. املراييس

ذكر من حكى [
َعنهم, وحكوا عنه َ[ 



٥٧٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ذكر من امسه زريق[
ْ َ ُ

[ 

ْزريق  َ ٌّخيص[ُ ِ   كان]َ
 (*) معاويةبن ليزيد

 .ّاحلسن البرصي )١(حكى عن
َّورو عنه عباد ّ عباد املهلبيبن َ َّ ُ َّ ّ الزبري احلنْظيلبن َّ,  وحممدَ َ ُّ. 

ك  عبد امللبن َّ, أخربين حممد أمحد, أنا أبو بكر اخلطيببن  عبد اهللابن أخربنا أبو القاسم هبة اهللا
ُالقريش, أنا أبو الفضل عبيد اهللا ّ ْ عبد الرمحن الزهبن ُ ُّ  – سابور, نا إبراهيم بن )٢( عبد اهللابن ّري, أنا أمحدَّ

ّاملهلبي )٤(َّ عبادبن َّ, عن عباد)٣( عمروبن  نا خالد–ّوهو احللبي  َّ ّ, عن زريق خيص يزيدُ ِ َ َ  :بن معاوية, قال ُ
ُوعليه قميص قوهي, خملل أزراره معاوية, بن ُرأيت احلسن دخل عىل يزيد ْ ٌُ ٌٌّ َّ َ ُ ُ ,

ٌورداء مشيق ْ ِ َ ُ, وقلنْسوة بيضاء)٥(ٌ ٌُ َ َ َ. 
 :قال اخلطيب

ْزريق  َ َّ بتقديم الزاي عىل الراء –ُ  .َّ رأ احلسن البرصي–َّ
ّ عىل أيب حممد السلمي, عن أيب نرصُقرأت ُّ  :)٦( ماكوال, قالبن ََّ

َّأما زريق, بتقديم الزاي عىل الر َ ََّّ ُّاء فهو زريق خيصُ ِ َ َ  معاوية, رأ بن  يزيدُ
َّاحلسن البرصي, رو عنه عباد ّ عباد املهلبيبن ّ َّ ُ َّ. 

                                                 
َرزيق, واإلك: ; وفيه١٤٤/تاريخ خليفة (*) ; وما ٩/٣٨, خمترص ابن منظور ٤/٥٤امل البن ماكوال ُ

 .بني قوسني زيادة منه
 .حتريف. عنه: يف األصول )١(
 .حتريف. ُعبيد اهللا: ويف األصول. ٢/٤٤٣املؤتلف واملختلف البن سعيد : فانظر. َّكذا الصواب )٢(
 .حتريف. رعم: ويف األصول. ١٢٩/َّتقريب التهذيب: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٣(
 .َّبابن عباد) د(َّأخلت  )٤(
ُّالقميص القوهي )٥( َّاملنسوب إىل قوهستان, أبيض اللون: ُ ْ ِ َّوخملل أزراره, أي. ُ ٌتتخلله أزرار: ُ ُ ُ ٌورداء . َّ

ٌمشيق ِ  .َلبيس: َ
 .٤/٥٤اإلكامل  )٦(

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,

 ]ب/٤٠٢[
 
 
 

ه احلسن رؤيت[
 ]ّالبرصي

 
 
 
 

خربه يف اإلكامل [
 ]البن ماكوال



 زريق خيص كان ليزيد بن معاوية

 

٥٧٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عيل املاورديبن  احلسنبن َّأخربنا أبو غالب حممد بن   أمحدبن ّ عيلبن َّ, أنا أبو احلسن حممدّ
ّإبراهيم السريايف, أنا أبو عبد اهللا أمحد َّ خربان النهبن  إسحاقبن ِّ ْ ّاوندي, نا أمحدَ ْ عمرانبن َْ   موسىبن ِ

ّاألشناين, نا موسى ْ ّ زكريا التسرتي, نا خليفة العصفري, قالبن ُ ْ ُ ّ َُّ َ ْ ُّ)١( : 
َ معاوية زربن ِّويف سنة ستني بعث يزيد ُيقا مواله إىل الوليدُ ْ عتبن ًْ أيب سفيان  بن )٢(ةَبُ

 .ره أن يأخذ النَّاس بالبيعة بوفاة معاوية, وأم)٣(]ليهوكتب إ[ −وهو وايل املدينة  −
ْني وهبَّ, حدث)٤(َّوحدثنا خليفة: قال َّ جرير, حدثني أيب, بن َ َّحدثني حممدَ َّ الزبري, حدثني بن َّ ُّ

ْزريق  َ  : موىل معاوية, قالُ
َ عتبة بن  إىل الوليد معاويةبن  هلك معاوية, بعثني يزيدَّامـل ْ  –ُ وهو أمري املدينة –ُ

َّ, وأن يبعث إىل هؤالء الرهطوكتب إليه بموت معاوية : قال. لبيعة, وأن يأمرهم باَ
ًفقدمت املدينة ليال , َقد دخل, وال سبيل إليه: ْاستأذن يل, فقال: ُ, فقلت للحاجبُ

ُإين جئت بأمر, : ُفقلت َ, فأخربه, فأذن له)٥(]فدخل[ِّ َّ, وهو عىل رسيره, فلام قرأ كتاب ُ
ُ, جزع من موت معاوية جزعا شديدا, فجعل يقوم عىل يزيد بوفاة معاوية, واستخالفه ً ً

ُ وعليه قميص أبيض –, فجاء َّفسه عىل فراشه, ثم بعث إىل مروانبن َّ, ثم يرمي)٦(رجليه ٌ
ٌومالءة موردة  ٌَّ ُ َ ْالرهط,َّ فنعى له معاوية, وأخربه أن يزيد كتب إليه أن يبعث إىل هؤالء –َُ َّ 

ْابعث : َّرتحم مروان عىل معاوية, ودعا له بخري, وقالف: قال. فيدعوهم إىل البيعة ليزيد
ْإىل هؤالء الرهط الساعة, فادعهم إىل البيعة, فإن بايعوا, وإال فارضب أعناقهم, قال َّ ْ َُ َّ َّ :

ُّ بن عيل وابن الزبري?)٧(سبحان اهللا, أقتل احلسني َ  .)٨(هو ما أقول لك: قال! ّ
                                                 

 .١٤٤/تاريخ خليفة )١(
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ خليفة )٢( : )د م(ويف . ُالوليد بن عيينة: )د م(خال ويف األصول ما . َّ

 .حتريف. ُبن معاوية بن عيينة الوليد
ّزيادة يقتضيها النص من تاريخ خليفة )٣( َّ. 
 .٩/٣٨خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١٤٤/تاريخ خليفة )٤(
 .َّزيادة من التاريخ, واملخترص )٥(
 .تصحيف. راحلته: يف األصول )٦(
 .حتريف. احلسن: ويف األصول. ترصَّالتاريخ, واملخ )٧(
ِّآخر اجلزء الثامن والستني بعد املئة:  بعد لك)د م(يف  )٨( ِّ َّ. 

 ]ويف تاريخ خليفة[



٥٧٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ر من امسه زرذك[
ّ
ِ[ 

ّزر ْ حبيشبن ِ َ  (*)ُ حباشةبن ُ
َ حبالبن  سعدبن − هالل: ُ ويقال− بالل بن ابن أوس ْ نرصبن ِ َ غارضةبن َ  بن ِ

َ خزيمة أبو مريم بن  أسدبن ُ دودانبن ]بن ثعلبة[مالك  ِّأبو مطرف : ُ ويقال−ُ َُ− 
 .ّاألسدي

ٌكويف خمرضم ٌَّ ْ َ ُ. 
ّ عفان, وعيلبن ثامنَّ اخلطاب, وعبن َّحدث عن عمر  أيب طالب, وعبد بن َّ

ّ مسعود, وأيببن وعبد اهللا,  عوفبن َّالرمحن َ كعب, وحذيفةبن ُ َ اليامنبن ُ  بن َّ, والعباسَ
                                                 

(*)  وتاريخ ابن معني برواية الدوري ١٠٥ − ٦/١٠٤َّالطبقات الكرب ,ّ ُّ  − ١٨١/, وتاريخ خليفة١/٢٣٦َ
َّ, واملنمق٢/٢٠٠ و٥٢١ − ٥٢٠ و١/١٦٢, والعلل البن حنبل ٢٣٧/, وطبقاته١٨٢ َ ُ/٤٤٧ ,

َّوالتاريخ الصغري  ّ, ومعرفة الثقات للعجيل ٣/٤٤٧َّ, والتاريخ الكبري ١/١٨٢َّ ْ ِ ِّ٣/٣٧٠, 
 ١٣٥ − ١٣٤ و٣/٨٨ و٧٧٧ و٦٦٨ − ٦٦٧ و٢/٥٧٥ و١/٢٣٢َّ, واملعرفة والتاريخ ٤٢٧/عارفوامل
ّ, وتاريخ املقدمي٢/٢٤٠ّ, وتاريخ اليعقويب ٤٠٠ و٣٠٨ و١٨٢و َّ َ  , وطبقات األسامء١٢٤/ُ

َاملفردة ْ ّ, والكنى واألسامء للدواليب ٨٣/ُ َّ ِّ, والثقات البن ٦٢٣ − ٣/٦٢٢َّ, واجلرح والتعديل ٢/٢٢٧ُ
ْ, وتاريخ ابن زبر٤/٢٦٩َّبان ِح ّ, والعلل للدارقطني ٢/٨٨ و١/١٤٦َّ, وذكر أسامء التابعني ٨٥ − ٨٣/َ َْ ُ َّ ِ
, واالستيعاب ١٩١ − ٤/١٨١, وحلية األولياء ١/٣٢١, واملؤتلف واملختلف البن سعيد ٢/١٥٠
ّ, والتعديل والتجريح للباجي ٥٦٤ − ٢/٥٦٣ َّ , ٤/١٨٣, واإلكامل البن ماكوال ٦٣٣ − ٢/٦٣٢َّ

ّواألنساب للسمعاين  ْ, وأسد الغابة ٢/٣٧٢ُّ, واللباب ٤/٢٧٦َّ َّ, وخمترص مجهرة النسب ٢/١٥٩ُ
ُّ, وسري أعالم النبالء ٣٣٩ − ٩/٣٣٥, وهتذيب الكامل ٤٢ − ٩/٣٩, وخمترص ابن منظور ١/١٥٣
َ, والعرب ١٧٠ − ٤/١٦٦ ّ, والكاشف للذهبي ١/٩٥ِ ايف , والو١/٥٧َّ, وتذكرة احلفاظ ١/٤٠٢َّ

َّزرر وحبش, وهتذيب التهذيب : , والقاموس٩/٣٤ِّ, والبداية والنهاية ١٩١ − ١٤/١٩٠بالوفيات 
ّ, وطبقات احلفاظ للسيوطي ٥٢٣ − ٢/٥٢٢, واإلصابة ١٥٥/َّ, وتقريب التهذيب٦٢٨ − ١/٦٢٧ ّ َّ
ّزرر وحبش, والتكملة للزبيدي: َّ, والتاج٣٣٥/ ١َّ, وشذرات الذهب ١٩/ َّ بدران حبش, وهتذيب : َّ
ّوما بني قوسني زيادة يقتضيها النص من بعض مصادر ترمجته. ٣/٤٣, واألعالم ٣٧٩ − ٥/٣٧٧ َّ. 

 ]نسبه[
 
 
 

] ذكر من رو
 ]ورووا عنه عنهم,



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٧٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّعبد املطلب, وعبد اهللا َّ عسالبن  يارس, وصفوانبن َّ العاص, وعامربن  عمروبن ُ َ)١( 
ّاملرادي, وأيب وائل ُ. 

ّنَّخعي, وعاصم يزيد البن رو عنه إبراهيم ّ أيب النَّجود, وعديبن َ ُِ  ثابت, بن َ
َوعبدة ْ َ فريوز الشيباين, وأبو بردةبن , وأبو إسحاق سليامنُ أيب لبابةبن َ ُ ْْ ّ  أيب بن َّ

ّ أيب خالد البجيلبن  عمرو, وإسامعيلبن ِموسى, واملنْهال َ َ. 
 .ُوشهد خطبة عمر باجلابية

 َّ حممدبن  أمحدبن َّ حممد, أنا احلسنبن  احلسنبن د طاهر, أنا أمحبن َأخربنا أبو بكر وجيه
َّاملخلدي, أنا أبو العباس الرساج, نا حممد ََّّ َّ ّ َ ْ َّ الصباحبن َ َ الرماح, قاالبن  عمربن , وعبد اهللاَّ َأنا جرير, عن : ُّ

ّأيب إسحاق الشيباين, قال ْ َّ: 
َّسمعت زر ِ ْ حبيشبن ُ َ ُ حيدث عن ابن مسعود يف هذه اآليةُ ِّ ُ: { f)٢( g h 

i j    z ]َّأن النَّبي  ]٩: النجم َّجربيل ئة جناحُّ, وله ستم رأ. 
ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ أمحد,  بن  جعفر, نا عبد اهللابن ُ

ّ, نا زهري, نا أبو إسحاق الشيباين, قال موسىبن , نا حسن)٣(َّحدثني أيب َّ: 
ِأتيت ز َّ حبيش, وعيلبن َّرُ ْ َ ْ دربانبن ُ ٌ, فألقيت عيل حمبة منه, وعنده شباب, َ ٌَّ َّ ْ ُ

ُسله: فقالوا يل ْ َ :{ f g h i j    z ]فسألته,]٩: النجم ُ  بن َّحدثنا عبد اهللا: , فقالُ
 .ئة جناحُّ رأ جربيل, وله ستمَّمسعود أن رسول اهللا 

َ سعدويبن  إبراهيمبن َّ حممدأخربنا أبو سهل ُْ  بن , أنا جعفر احلسنبن  أمحدبن َّ, أنا عبد الرمحنهَ
َ خالد أبو الربيع السمتي, نا أبو عوانة, بن  يوسفبن  هارون, أنا خالدبن َّ يعقوب, أنا حممدبن عبد اهللا ّ ْ َّ َّ

ّعن عاصم, عن زر ّ قال زر, عن صفوانِ ِ)٤(: 
ُأتيته, فقال يل َّ إنه ليس من امرئ :فقال: ابتغاء العلم, قال: ُ فقلت?ما جاء بك: ُ
ُمسلم يطلب العلم ِ ْ ُ تضع املالئكة أجنحتها رضا ملا يفعل, فقلتَّ إالُ ُ ً ِ ُ ٌإنك امرؤ من : ُ َّ

                                                 
 .حتريف. َّغسان: ويف األصول. ٤/١٦٧ُّسري أعالم النبالء : وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )١(
 .حتريف. كان: يف األصول )٢(
 .٩/٢٣٠ يعىل ُمسند أيب: وانظر كذلك. ١/٣٩٨ُمسند اإلمام أمحد  )٣(
 .٤٠ − ٩/٣٩, وخمترص ابن منظور ١٥٠ − ١٤٩/َّ, واألربعني البلدانية٦٠ − ٨/٥٨املعجم الكبري  )٤(

ِّحيدث عن ابن [ ُ
مسعود يف تفسري 

 ]آية
 
 
 
 
 
 
 
 

خربه مع صفوان [
 ]َّابن عسال

 ]أ/٤٠٣[
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َّ, وإنه حك يف صدريأصحاب رسول اهللا  َّ من املسح عىل اخلفنيَّ  بعد الغائط ُ
َ, إن كنت سمعته من رسول اهللا ٍبيشء )١(ْوالبول, فأخربين ْكان : فقال: , قال

ٍ يأمرنا إذا كنَّا سفرا أو مسافرين أن نمسح عىل خفنا ثالث ليالل اهللا رسو َ ِّ ُْ َ ُ ً َ ُُ 
َوأيامهن, وأن ال نخلعها َّ : قال. ْ, لكن من غائط أو نوم أو بولَ من جنابةَّإال )٢(َّ

 يف غزوة رسول اهللا مع ; كان نعم: فقال:  قال?هل سمعته يقول يف اهلو: ُفقلت
ْأو عمرة, فإذا أعرا ْ, حتى إذا كان يف أخريات القوم, جعل ٌّيب قد أقبل عىل راحلتهُ ُ َّ

ٍّينادي بصوت جهوري له ْ َ َّيا حممد, يا حممد: ُ ْويلك, اغضض من : فقيل له: , قالَّ ُ ْ ُ
َقد أمرت بذلك, قال )٣(َّصوتك; فإنك ٌ, فإذا هو أعرايب جاف جلفُاهللاَ ال أفعل: ُ ْ ِ ٍ ٌّ ,

ُّفلام سمع النَّبي : قال َُّهاؤم, قال: ل, قا ًأرأيت رجال أحب قوما, ول: ُ َّ ً  ?ْ يلحق هبمَّامـَ
َ إن قبل املغرب با:فقال:قال. َّذاك مع من أحب: قال ِ ُبا مفتوحا للتوبة, مسرية عرضَّ َّ ً  هً

ًسبعون سنة, ال يزال مفتوحا ُ َ حتى تطلع,ً ُ ُ الشمس من نحوهَّ ْ, فإذا طلعت من نحوه, َّ َ َ َ
 .]١٥٨: األنعام[ U V W X       Y Z [ \ ] ̂ _        ̀ a   bc z } فذاك حني

َّ السمرقندي, أنا أبو حممدبن أخربنا أبو القاسم ْ َ  بن َّ حممدبن  أيب عثامن, وأبو طاهر أمحدبن َّّ
ّ القصاري,إبراهيم َّ َ 
ّ أمحد القصاريبن َّ وأخربنا أبو عبد اهللا حممد]ح[ َّ  , أبنا أيب,َ

ّهشام الرصرصي بن  اهليثمبن  عبد اهللابن  احلسننب أنا أبو القاسم إسامعيل: قاال َ , نا أبو عبد )٤(َّْ
ّاهللا املحاميل َ ّ عياش, عن عاصم, عن زر, قالبن ّ حييى األموي, نا أبو بكربن , نا سعيدَ ِ َّ)٥(: 

َّخطب عمر بالشام,  استوصوا : مقامي فيكم, فقال قام فينا رسول اهللا : فقالُ

                                                 
 .حتريف. وأخربين: ويف األصول. املخترص )١(
 .تصحيف وحتريف. َّثالث ليال ولياهلن, وأن ال نجعلها أو جيعلها: ويف األصول. املخترص )٢(
 .حتريف. ِّإينف: ويف األصول. املخترص )٣(
ّ هالل الرصرصيبن  اهليثمبن ُعبيد اهللا: ويف األصول. ١/٢٣٩ُّاللباب : فانظر. َّكذا الصواب )٤( َ َّْ .

ّالرصمدي: )د م(ويف  ْ  .حتريف. َّ
ّ, وعلل الدارقطني ١٤٨/ُبن املبارك ُمسند عبد اهللا )٥( َْ ُ  .٩/٤٠, وخمترص ابن منظور »ُّبترصف« ٢/١٥٠َّ

بن  ُخطبة عمر[
 اب َّاخلط

 ]باجلابية



  بن حبيش بن حباشةّزر
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َّبأصحايب خريا, ثم الذين ي َّ يفشو الكذب بالشهادة]َّثم[َّلوهنم, ثم الذين يلوهنم, ً ُ ,
َحتى يعجل الرجل بالشهادة من قبل أن يسأهلا ُ َّ َّ َ َوباليمني قبل أن يسأهلا[, َّ ُ فمن . )١(]َ

َّأراد بحبوحة اجلنَّة, فليلزم اجلامعة, فإن الشيطان مع الواحد, وهو من االثنني يف  َّ َِ ُ ْ ُ
ْبعد ُومن رسته حسنته. ُ ُ ِّ, وساءته سيَّ ُ ٌئته, فهو مؤمنْ ُ ُ. 

َّرواه حممد  .خطبنا: ّ, عن األموي, فقال شيبةبن  عيسىبن ُ
ْأبو عيل احلداد, أنا أبو نعيم )٢(ُأنبأناه َ ُ َّ ّ)٣(. 

ّ عبيد اهللا اهلمداين,بن َّ حممدبن َّ, أنا أبو احلسن عبد الرمحنَّوأنبأنا أبو الفتح احلداد ْ َ ُ 
َّ أمحد الطرباين, نا حممدبن نأنا أبو القاسم سليام: قاال ّ ّ شيبة املرصي, نا سعيدبن  عيسىبن َّ َ ْ بن  َ

ّ, عن عاصم, عن زر, قالَّ عياشبن ّحييى األموي, نا أبو بكر ِ: 
َّ اخلطاب بالشامبن خطبنا عمر  .فذكر مثله.. .َّ

 .)٤(َّوقد ذكرنا يف غري موضع أن هذه اخلطبة كانت باجلابية
ّنامطي, وأبو العز الكييلكات األأخربنا أبو الرب ْ ِ ِّ ّ احلسن الكرخي بن محدأنا أ: , قاالّ ْ : ّ زاد األنامطي−َ

ْ خريون, قاال بن  احلسنبن وأمحد َّ احلسن األصبهاين, أنا حممدبن َّحممدأنا  :−َ ّ أمحد األهوازي, أنا بن ّ
 :)٥(َّ خياط, قالبن ّ أمحد األهوازي, نا خليفةبن عمر

ّ زر تابعي أهل الكوفةَّيف الطبقة األوىل من  بن  أوسبن ُ حباشةبن ُ حبيشبن ِ
 بن )٦(ُ دودانبن  ثعلبةبن  مالكبن  غارضةبن  نرصبن ِ حبالبن  سعدبن هالل
َ خزيمة, عمر, بن أسد ِّ ُ َْ ُ, وهو ابن عرشين )٧(َ سنة اثنتني وثامنني مات يف اجلامجم]و[ُ

                                                 
ّ املوضعني زيادة يقتضيها النص من املخترصما بني قوسني يف )١( سقط  »َّثم الذين يلوهنم«: وقوله. َّ

 .)س, م(من 
 .أنبأه: )س, م, د(ويف . )د م( )٢(
 .٦/٣٠٦, واملعجم األوسط ٤/١٨٤احللية  )٣(
 .اجلابية: )س, د(ويف . يف اجلابية: )م(ويف . )د م( )٤(
 .٢٣٧/طبقات خليفة )٥(
.  دودبن ... عرصةبن  نرصبن  حللبن سعيد.. .:ويف األصول. َّمر نسبهَّكذا الصواب, وقد  )٦(

 .تصحيف. حيال: َّويف الطبقات. حتريف
 .حتريف. ومئتني: ويف األصول. َّالطبقات )٧(

خربه يف طبقات [
 ]خليفة
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 .ُئة سنة, يكنى أبا مريموم
َّ السقابن  عبد امللك, أنا أبو احلسنبن  طاهر, أنا أبو صالح أمحد بن َأخربنا أبو الربكات وجيه َّ ,

َّنا أبو العباس حممد: , قاالهَ بالويبن َّوأبو حممد ّ حممد الدوريبن َّ يعقوب, نا عباسبن َّ ُّ َّ. 
ّ السمرقندي]بن[ وأخربنا أبو القاسم ْ َ ّ البقال, أنا أبو احلسني عيلبن , أنا أبو الفضلَّ ْبرشان, أنا  بن َّ ِ

َّ السامك, نا حنبلبن  أمحدبن عثامن  , إسحاقبن َّ
 .سمعنا: قاال

بن  األحوص )١(]َّأمية[ , نا أبو وأخربنا أبو الربكات, أنا أبو الفضل, نا أبو العالء, نا أبو بكر
َّاملفضل, نا أيب, قال َ  :−)٢(َ معنيبن  يعني حييى−قال أبو الربكات : ُ

ُّزر ُ حبيش, كنيته بن ِ  .أبو مريمُ
َّ املفضل]بنا[وليس يف رواية  َ ُكنيته: ُ ُ ُ. 

َ رباح, أنا أمحدبن  احلسن, أنا يوسفبن , أنا أبو طاهر أمحدّأخربنا أبو الربكات األنامطي بن  َ
 يف معني يقول بن ُسمعت حييى:  صالح, قالبن َّ محاد, نا معاويةبن َّ حممدبن , نا أمحد إسامعيلبن َّحممد

ِّل الكوفة وحمدثيهمتسمية تابعي أه ُ: 
ُّزر ُ حبيش األسدي, يكنى أبا مريم, رو عن عمربن ِ ّ ُ. 

ْ خريونبن ّأخربنا أبو غالب املاوردي, أنا أبو الفضل َ, 
 ,دارْنُب بن ّ أخربنا أبو الربكات األنامطي, أنا ثابت]ح[

 يعقوب, أنا أبو بن د أمحبن ُ عثامن, أنا عبيد اهللابن  أمحدبن ُعبيد اهللا )٣(]القاسم[أنا أبو : قاال
 .َّ أمحد, حدثني أيببن  عبد اهللا, أنا صالحبن َّ حممدبن َّ العباسبن َّاحلسني العباس

ّوأخربنا أبو املظفر القشريي ْ َ ُ َّ َ َّ املؤمل, أنا بن ّ, أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا أبو بكرُ َ ُ
 :)٤( حنبل, قال]بن[َّ حممد بن , أنا أمحدَّ حممدبن الفضل

ّزر  .ُ حبيش  أبو مريمبن ِ
ّ حممد املرنديبن , نا نعمة اهللا إبراهيم الواعظبن َّحدثنا أبو بكر حييى ْ َ  عبد بن َّ حممدبن , نا أمحدََّ

                                                 
ُزيادة يقتضيها النص, وقد مر االسم قبل )١( َّ ّ َّ. 
ّتاريخ ابن معني برواية الدوري  )٢( ُّ١/٢٣٦. 
ّزيادة يقتضيها النص )٣(  .٣١/٣٧٨َّ بالنقل عن تاريخ ابن عساكر َّ
 .١/١٦٢العلل البن حنبل  )٤(

 
 
 

ويف تاريخ ابن [
 ]معني

 
 
 
 
 

 ]ب/٤٠٣[
 
 
 
 

ويف العلل البن [
 ]حنبل
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 بن َّ, نا حممد سفيانبن َّ, حدثني احلسن سفيانبن َّ حممدبن  سليامن, أنا سفيانبن  أمحدبن َّاهللا, نا حممد
َّسمعت أبا عمر الرضير يقول:  إسحاق, قالبن دَّ, عن حممّعيل ُ: 

ّزر ّ حبيش  أبو مريم األسديبن ِ ُ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضل]بن[أخربنا أبو القاسم  ْ َ ّ احلاممي]بن[ أنا أبو احلسن َّ البقال,بن َّ َّ , أنا )١(َ

 : حبيب يقولبن ُسمعت نوح: , قالَّ أيب أميةبن  احلسن, أنا إبراهيمبن  أمحدبن إبراهيم
ّكنية زر ِ  .ُ حبيش أبو مريمبن ُ

َ مندهبن  شجاع, أنا أبو عمروبن َّأخربنا أبو بكر حممد ْ , أنا  يوسفبن َّ حممدبن , أنا احلسنَ
 :)٢( سعد, قالبن َّأنا حممد: ُّ أيب الدنيا, قالبن  عمر, أنا أبو بكربن َّ حممدبن أمحد

ّيف الطبقة األوىل بعد أصحاب النَّبي  َّن أهل الكوفة مّوعيل عمر  عن )٣(َّ ممن رو
ُّ مسعود زربن وعبد اهللا ُ حبيش األسدي, ويكنى أبا مريمبن ِ ّ ُ, ثم أحدُ  .ي غارضةبن َّ

ّأنا أبو حممد اجلوهري, عن أيب عمر: َّ البنا, قاالبن  يوسف, وأبو نرصبن أنبأنا أبو طالب بن  )٤(َّ
َحيويه ُّ  :)٥( سعد, قالبن َّ الفهم, نا حممدنب  معروف, أنا احلسنيبن , أنا أمحدَ

ُّيف الطبقة األوىل من تابعي أهل الكوفة زر ِ ّ حبيش األسدي, أحدبن َّ ي بن ُ
ُ خزيمة, ويكنى أبا مريمبن  أسدبن ُ دودانبن  ثعلبةبن  مالكبن غارضة ُ . رو

ّ عوف, وأيببن َّ, وعبد الرمحن)٦(ّعن عمر, وعيل, وعبد اهللا ُ كعب, وحذيفة, بن ُ
َوكان ثقة كثري احلديث.  وائلوأيب ً. 

ّأخربنا أبو الربكات األنامطي, وأبو عبد اهللا البلخي, قاال ّْ ّ الطيوري, بن أنا أبو احلسني: َ ُّ
 بن  أمحدبن ّ بكر, أنا عيلبن أخربنا الوليد:  أبو نرص, قاال]و[أنا أبو عبد اهللا, : دار, قاالْنُب بن وثابت
 :)٧(ثني أيب, قالَّ أمحد, حدبن , أنا صالحَّزكريا

                                                 
ّاحلامين: )س, م(ويف . ٣١/١٠تاريخ ابن عساكر : وانظر. )د, د م( )١( َّ  .تصحيف. ِ
)٢(  ١٠٥ − ٦/١٠٤َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. يروي: )د(ويف . من رو: )د(ويف األصول ما خال . َّالطبقات )٣(
 .حتريف. عمرو: يف األصول )٤(
)٥(  ١٠٥ − ٦/١٠٤َّالطبقات الكرب. 
 .حتريف. عثامن: ويف األصول.  مسعودبن عبد اهللا: ُواملراد. َّالطبقات )٦(
ّمعرفة الثقات للعجيل  )٧( ْ ِ ِّ٢/٨. 

 ]ُكنيته[
 
 

َّويف الطبقات [
الكرب[ 



٥٨٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّكان زر َّشيخا قديام, إالُ حبيش بن ِ ً ّ أنه كان فيه بعض احلمل عىل عيلً  أيب بن َّ
 .طالب

ّالصرييف, أنا أبو احلسن العتيقي )١( احلسني]أبو[ًأخربنا أبو الربكات أيضا, أنا  َّ َّ. 
ّوأخربنا أبو عبد اهللا البلخي, أنا ثابت ْ   جعفر,بن دار, أنا احلسنيبن بن َ

 :)٣(َّ أمحد, حدثني أيب, قالبن , أنا صالح أمحدبن ّ, أنا عيل)٢( بكربن أنا الوليد: قاال
ّوزر من أصحاب رسول اهللا ِ . 

ّ السمرقنديبن أبو القاسم )٤(أخربنا ْ َ ُّ النقور, وأبو القاسمبن , أنا أبو احلسنيَّ ّ البرسي, قاالبن َّ أنا : ُْ
ِّأبو طاهر املخلص, قال َ ْ بجريبن  نرصبن ُسمعت أمحد: ُ َ  : سليامن يقول]بن[ُسمعت حاجب : يقول )٥(ُ

ّزر ٌّ حبيش أسديبن ِ ُ)٦(. 
ّ السمرقندي, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربيبن َّ َ  الفضل, أنا عبد بن , أنا أبو احلسني)٧(َّ

َّ, نا أبو نعيم, حدثنا سفيان, عن عاصم)٨( جعفر, نا يعقوببن اهللا َ وأبو النجود هبدلة −جود َّ أيب النبن َُ َ ْ َ َّ− 
ّعن زر  ُ حبيش أيب مريم,بن ِ

 .ٌّكويف
َّ عيل, ثم حدثنا أبو الفضل حممدبن َّ حممدأنبأنا أبو الغنائم ََّّ ,  احلسنبن  نارص, أنا أمحدبن ّ

َّ عبد اجلبار, وحممدبن ُواملبارك  )٩(و احلسنيوأب:  زاد أمحد−أنا أبو أمحد :  قالوا−َّ واللفظ له −ّ عيل بن َّ
َّ عبدان, أنا حممدبن  أنا أمحد:−ّاألصبهاين, قاال  ْ  :)١٠( إسامعيل, قالبن َّ سهل, أنا حممدبن َ

                                                 
َّكذا الصواب, وقد مر )١(  .حتريف وسقط. احلسن: ويف األصول. َّ
 .حتريف. بكري: يف األصول )٢(
 .ُمن املهاجرين: ; وزيد فيه٣/١٨٢ّي َّتاريخ الطرب )٣(
 ).د( سقط من »أخربنا.. . بكربن أنا الوليد«: قوله )٤(
 .حتريف. كثري: )س, م(ويف . ٣١/١٠تاريخ ابن عساكر : وانظر. )د, د م( )٥(
 .آخر اجلزء احلادي والعرشين بعد املئتني: ُ بعد)د م(يف  )٦(
ّالطيوري: يف األصول )٧(  .حتريف. ُّ
 .٣/٨٨َّعرفة والتاريخ امل )٨(
 .حتريف. احلسن: يف األصول )٩(
 .٣/٤٤٧َّالتاريخ الكبري  )١٠(

 ]َّهو من الصحابة[
 
 

 ]ي أسدبن ومن[
 
 
 

ويف املعرفة [
 ]َّوالتاريخ

ِّويف الثقات [
ّللعجيل ْ ِ[ 



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٨٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّزر  عنه رو. َّ اخلطاببن سمع عمر. ّ الكويفّ أبو مريم األسدي,ُ حبيشبن ِ
َ هبدلةبن إبراهيم, وعاصم َ ْ َ. 

ِنرص الوائيل, أنا اخلصيب, أنا أبو  حييىبن , عن جعفر نارصبن ُقرأت عىل أيب الفضل َ  عبد اهللا, بن ّ
 :, أخربين أيب, قالَّ أيب عبد الرمحنبن أخربين عبد الكريم

ّأبو مريم زر ْ حبيشبن ِ َ ُ. 
َّوقرأت عىل أيب الفضل أيضا, عن حممد ً ّ حممد األنباري, أنا هبة اهللابن  أمحدبن ُ  بن  إبراهيمبن َّ

ّ محاد الدواليب, قالبن  أمحدبن َّمد, نا حم إسامعيلبن َّ حممدبن عمر, نا أمحد َّ َّ)١(: 
ّأبو مريم زر ْ حبيشبن ِ َ ُ. 
ّبن األكفاين, نا عبد العزيز الكتاين, أنا عيل[ َّأنبأنا أبو حممد ّ َّّ َ عيل, وربن  احلسنبن َ َ نظيف, بن َشأّ

ّ حممد الطرسويسبن  إبراهيمبن )٢(]َّأنا حممد: قاال ُ َ  بن َّاود, أنا عبد الرمحن دبن َّ حممدبن َّ, أنا حممدََّّ
 :ِ خراش, قالبن  سعيدبن يوسف

ّزر ُ حبيش, يكنى أبا مريمبن ِ ُ. 
َّ عبدان, عن أيب عبد اهللا حممدبن ُقرأت عىل أيب القاسم ْ َ املبارك, أنا رشأبن  أمحدبن ّ عيلبن )٣(َ َ  بن ُ

َّنظيف, أنا حممد َّ حممد, نا عبد الرمحنبن َّ, أنا حممد إبراهيمبن َ  :يوسف, قال بن َّ
ّزر ّ حبيش أبو مريم, سمع من أيببن ِ َ ُُ. 

ْ خريون, أنا أبو القاسمبن  احلسنبن ُ املبارك, أنا أمحدبن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب بن  َ
ْبرشان َّ الصوافبن ّ, أنا أبو عيلِ , قال يف تسمية من كان بالكوفة من  عثامنبن َّ, أنا أبو جعفر حممدَّ

ِّاملحدثني من  : مسعودبن  وعبد اهللا,ّ أصحاب عيلُ
ّزر ّ حبيش األسدي أبو مريمبن ِ ُ. 

ُّ أيوب, بن ليم, أنا أبو الفتح س إبراهيمبن َّ حممد, أنا أبو الفتح نرصبن  الفتح نرص اهللاأخربنا أبو
ّ سليامن, حدثنا عيلبن َّ حممدبن أنا طاهر ّاجلوزي, نا يزيد أمحد بن  إبراهيمبن َّ ُسمعت : لَّ حممد, قابن َ

                                                 
ّالكنى واألسامء للدواليب  )١( َّ ّ محاد الدواليببن َّ حممدبن نا أمحد: )د(ويف . ٢/٢٢٧ُ َّ حتريف, صوابه . َّ

َّما أثبت بالنقل عن   .)س, م, د م(ُ
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن غري )٢(  ....٥٨ و٣١/٢٢تاريخ ابن عساكر : فانظر.  سند مماثلَّّ
أيب عبد : ويف األصول. ٣٣/٢٩٧تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٣(

 .ُوابن مقحمة. َّ حممدبن اهللا

 ]أ/٤٠٤[

َّويف التاريخ الكبري  [
ّللبخاري ُ[ 

 
 

ّوعند النسائي[ َ َّ[ 
 

 ويف الكنى[
 ]ّاليبْوَّواألسامء للد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َكان من حم[ ثي ِّدُ
 ]الكوفة



٥٨٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّاملقدمي يقول أمحد بن َّحممد َّ َ ُ)١(: 
ّزر  .ُ, يكنى أبا مريمّ األسديُ حبيشبن ِ

ُ عبيد اهللا, واملباركبن ّ عيلبن أمحد )٢( أنا نارص,بن أخربنا أبو الفضل  :االقَّد اجلبار,  عببن ُ
َّ عبيد اهللا, نا حممدبن ّ عيلبن )٣( احلسنيأنا ّ الرسي, نا عببن  إبراهيمبن ُ  اهليثم, بن  بدربن د امللكَّ
 :)٤( هارون احلافظ, قالبن نا أمحد

َيف الطبقة الثانية من األسامء املنْفردة ِ َ َّ ّ زر−َّ  وهم التابعون − َُّ ٌّ حبيش, جاهيلبن ِ ُ)٥(. 
ّ اخلطاب, وعيل, وعبد اهللابن يروي عن عمر  .ٌّكويف. َّ

َّصفارّ أيب عيل, أنا أبو بكر ال]بن[َّأنبأنا أبو جعفر حممد  َ منجويهبن ّ عيلبن , أنا أمحدَّ ُ ْ  بن َّ, أنا حممدَ
 :احلاكم, قال )٦(أمحد

ِّأبو مطرف: ُ ويقال−أبو مريم  ّ زر− َُ  هالل بن  أوسبن ُ حباشةبن ُ حبيشبن ِ
َ حببن ابن سعد َ أسدبن ُ دودانبن  ثعلبةبن  مالكبن  غارضةبن  نرصبن الِ  بن َ

ّخزيمة األسدي الكويف, أحد ّ ْ َ  َّ اخلطاب,بن وسمع عمر. َّ, أدرك اجلاهليةَ غارضةيبن ُ
َّ, وأبا املنذر أيب أيب طالببن ّوعيل ُ ِرو عنه الشعبي, وأبو عمران .  كعببن ُ ّ َّ

ّ يزيد النَّخعي, وعديبن إبراهيم ِ َ ّ  . ثابتبن َ
َ مندهبن ل, أنا أبو القاسمَّشافهني به أبو عبد اهللا اخلالُيف نسخة ما  ْ  ًإجازة,ّ, أنا أبو عيل َ

ّ سلمة, أنا عيلبن وأنا أبو طاهر:  قال]ح[ َ  َّ حممد,بن ََ
 :)٧( أيب حاتم, قالبن َّأنا أبو حممد: قاال

                                                 
ّتاريخ املقدمي )١( َّ َ ُ/١٢٤. 
 .بأنا) د(َّأخلت  )٢(
 .حتريف. احلسن: يف األصول )٣(
 .٢/٥٢٣اإلصابة : وانظر كذلك. ٨٣/ُاألسامء املفردةطبقات  )٤(
َّاإلصابة بالنقل عن صاحب الطبقات : حتريف, صوابه ما يف األصول, وكذا. ّكاهيل: َّيف الطبقات )٥( َّ

 .نفسه
َّكذا عىل إرادة جده, وهو حممد )٦( َّ بالنقل ٢/٥٢٣اإلصابة : ُوانظر اخلرب بعد يف.  أمحدبن َّ حممدبن ِّ

 .عن احلاكم
 .٦٢٣ − ٣/٦٢٢َّاجلرح والتعديل  )٧(

ّويف تاريخ املقدمي[ َّ َ ُ[ 
 
 
 
 

 ويف طبقات األسامء[
 ]ُاملفردة

 
 

 ]وعند احلاكم[



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٨٧

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّزر ّ حبيش, أبو مريم األسديبن ِ ّرو عن عمر, وعيل, وعبد اهللا, وأيب. ُ ُ ّ)١( .
َرو عنه الشعبي, وإبراهيم, وعاصم, وأبو بردة ُْ ُّ َ, واملنْهالَّ ْ وعب عمرو,بن ِ  بن )٢(َدةَ

َلب أيب ُسمعت أيب يقول ذلك. ابةُ  بن  منصور, عن حييىبن إسحاق )٣(ذكر أيب عن. ُ
ّزر: َمعني, قال ٌ حبيش ثقةبن ِ ُ. 

َّأنا أبو الربكات األنامطي, أنا حممد  احلسن, أنا بن  نارص, أنا عبد امللكبن , أنا مسعود طاهربن ّ
ّ حممد الكالباذي, قالبن أمحد َ َّ: 

ّزر ِّأبو مطرف : ّ عيلبن )٤( قال عمرو− يش أبو مريمُ حببن ِ ّ األسدي الكويف−َُ ّ .
ّ مسعود, وأيببن سمع عبد اهللا َ رو عنه عبدة. كعببن ُ ْ ُ أيب لبابة, وأبو إسحاق بن َ

ّالشيباين يف بدء اخللق ْ ِّري سورة النَّجم وتفسري املعو وتفسَّ َ ّزر: ّ عيلبن قال عمرو. ذتنيُ ِ 
ِّبا مطرف, ومات سنة اثنتني وثامننيُش, يكنى أُابن حبي َّ عياش, عن بن وقال أبو بكر. َُ
ّكان زر أكرب من أيب وائل: عاصم َّوذكر ابن أيب شيبة, عن حممد. ِ َ ْ , عن ُ عبيدبن َ

َّرأيت زر:  أيب خالد, قالبن إسامعيل ِ  .ُئة سنةُ حبيش, وقد أتى عليه عرشون ومبن ُ
ّ السمرقنديبن أخربنا أبو القاسم ْ َ ّ الطربيبن , أنا أبو بكرَّ  الفضل, أنا عبد بن نا أبو احلسني, أ)٥(َّ

ّ هبدلة, عن زربن , نا عاصمَّ عاصم, نا مهامبن  جعفر, نا يعقوب, نا عمروبن اهللا ْ َِ  :)٦(ُ حبيش, قالبن َ
َ يف خالفة عثامن, وأنا محلني عىل ذلك حرص عىل لقى ُوفدت إىل املدينة ُ ٌ ْ ِ َّ

َّ عسالبن  صفوانُ, فلقيتَّأصحاب حممد  ُاملرادي, فقلت له )٧(َ ّ َهل رأيت رسول : ُ
ً ثنْتي عرشة غزوةُنعم, وغزوت معه:  قال?اهللا  َ ََ ْ َ ِ. 

                                                 
ّوأيب ذر: ويف األصول. َّاجلرح والتعديل )١(  .حتريف. َ
َبعبدة) د(َّأخلت  )٢( ْ َ. 
َّكذا الصواب بالنقل عن اجلرح والتعديل )٣( َّ  .حتريف. ذكر عن أيب: ويف األصول. َّ
ُكذا الصواب, وسيأيت كذلك بعد )٤(  .حتريف. عمر: ويف األصول. َّ
ّالطيوري:  األصوليف )٥(  .حتريف. ُّ
 .٤/١٦٧ُّ, وسري أعالم النبالء ٤/١٨٢احللية  )٦(
 .حتريف. َّغسان: يف األصول )٧(

ويف اجلرح [
 ]َّوالتعديل

 
 
 
 
 

ّوعند الكالباذي[ َ[ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وفادته إىل املدينة [

أصحاب  للقاء
 ]رسول اهللا 



٥٨٨ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ احلصني, أنا أبو عيلبن أخربنا أبو القاسم ْ ِ املذهب, أنا أمحدبن َُ ْ َّ حدثني , نا عبد اهللا,  جعفربن ُ
َّ, نا عبد الصمد, نا مهام, نا عاصم)١(أيب ْ هببن َّ ّ, حدثني زرَدلةَ ِ  :ُ حبيش, قالبن َّ

ّ, وأنا محلني عىل الوفادة لقى أيبَّ عفانبن ُوفدت يف خالفة عثامن ُ َ ُ ِ  كعب بن َّ
ُ عسال املرادي, فقلت لهبن ُ, فلقيت صفوانوأصحاب رسول اهللا  ّ ُ َهل رأيت : َّ

ً, وغزوت معه اثنتي عرشة غزوةنعم:  قال?رسول اهللا  َ َ ْ َ ُ. 
ّ اآلبنويسبن  احلسن, عن أيب احلسنيبن  عبد اهللا حييىُقرأت عىل أيب ُ  ُ عبيد,بن نا أمحد, أَ

َّ وعن أيب نعيم حممد]ح[ َ َ خزفةبن َّ حممدبن ّ عبد العزيز, أنا عيلبن  عبد الواحدبن ُ َ َ)٢(, 
عن  عمر, بن ُ جعفر, ثنا عبيد اهللابن  احلسني, ثنا ابن أيب خيثمة, نا عبد اهللابن َّنا حممد: قاال

ّ أيب أنيسة, عن عاصم, عن زر, قالبن زيد َِ ْ َ ُ: 
َّوفدت, وليس يب إال َّ لقاء أصحاب حممدُ ُ ][فلزمت عبد الرمحن ,َّ  . عوفبن ُ

ّ احلصني, أنا أبو عيل احلسنبن أخربنا أبو القاسم ْ ّ عيل التميمي, أنا أمحدبن )٣(َُ َّ  جعفر, نا عبد بن ّ
َّ أمحد, حدثني العباسبن اهللا ّالنريس[ د الوليبن َّ ْ ْ شعيببن َّ, نا محاد]َّ َ ّ, عن عاصم, عن زرُ  ُ حبيش,بن ِ

ْيقم احلول يصبهامن : َّأنه قال يف ليلة القدر )٤(عن عبد اهللا ُ ْ َِ َ َ ِ ُ فانطلقت حتى قدمت .ُ ُْ ِ َ َّ
ُ عفان, وأردت لقى أصحاب رسول اهللابن عىل عثامن ُ َّ من املهاجرين واألنصار ُ. 

 :قال عاصم
َّوحدثني أن َّه لزم أيبَّ  َّ عوف, فزعم أهنام كانا يقومانبن َّ كعب وعبد الرمحنبن ُ

ُحني تغرب الشمس ْ, فريكعان ركعتني قبل املغربَُّ ّفقلت أليب : قال. َ ُ  وكان فيه −ُ
َّ فإين إنام − رمحك اهللا −ْاخفض لنا جناحك : −ٌرشاسة  ُأمتتع ِّ ًمتتعا, )٥(منكَّ : فقال ُّ

                                                 
ّجممع الزوائد للهيثمي : وانظر كذلك. ٤/٢٣٩ُمسند اإلمام أمحد  )١( َّ٩/٣٦٣. 
ُّصوابه ما أثبت, تصحيف, . )س, م, د(وكذا حرفة يف .  حرفةبن َّ حممدبن َّ حممدبن ّعيل: )د م(يف  )٢(

ُوقد مر ابن خزفة قبل َ َ َ َّ. 
ِ املذهببن ّوهو أبو عيل. )س, م, د( )٣( ْ  .حتريف. احلسني: )د م(ويف . ُ
َّاملصنف لعبد الرزاق : وانظر اخلرب يف. ابن مسعود )٤( َّ َّ ُ, ومسند اإلمام أمحد ٢٥٣ − ٤/٢٥٢ُ

ُ, واملنتخب من مسند عبد٥/١٣١  .٣/٣٣٢َزيمة ُ, وصحيح ابن خ٨٥/ُ محيدبن ُ
 .بمنك) د(َّأخلت  )٥(

 قول ابن مسعود يف[
 ]ليلة القدر

 
 
 
 

 ]ب/٤٠٤[



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٨٩

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

َّتريد أال ُ ُ وكان يل صاحب صدق, فقلت: قال? سألتني عنهاَّ إال القرآنً آية يفَ تدعُ ٍ يا : َ
َّأبا املنذر, أخربين عن ليلة القدر; فإن ابن مسعود يقول ْمن يقم احلول يصبها: ُ ُ َِ َ ِ ُ ,

َواهللا, لقد علم عبد اهللا: فقال ِ َّ أهنا يف رمضان, ولكنَّه عمى عىلَ النَّاس; لكي ال  )١(َّ
ِيتك ُ إهنا لفي رمضان, وإهنا ليلة سبع ,َّنزل الكتاب عىل حممد, واهللا الذي أواُلَّ َّ َّ

َ, أنى علمت ذلكُيا أبا املنذر: ُفقلت. وعرشين َّأنبأنا هبا حممد  )٢(باآلية التي:  قال?َّ
 لا ق?ُوما اآلية: ُفقلت: , قالُ هلي, ما تستثنى− واهللا −َّ, فعددنا, وحفظنا, فإهنا :

ٌإهنا تطلع, ليس هلا شعاع ُُ ُ َ حتى ترتفعَّ َّوكان عاصم ليلتئذ من السحر ال. َّ ُيطعم  ٌٍ َ َْ
ُ, حتى إذا صىل الفجر, صعد عىل الصومعة, فنظر إىل الشمس حني تطلع, ال ًطعاما َّ َُ َّ َ َِّ َّ

َشعاع هلا َ, حتى تبيض وترتفعُ َّ َّ. 
َّالفنديني الزاهد, وأبو ط عمرو بن  احلسنبن  سليامنبن َّأخربنا أبو الفضل حممد ّ ْ بن أيب  َّاهر حممدُ

ْ عبد اهللا السنجي املؤذن بمرو, قاالبن َّ حممدبكر َ ّ ِِّّ ُ ّ حامد الشايش الفقيه بن ّ عيلبن َّأنا أبو بكر حممد: ْ  قرأ −َّ
ْعلينا بمرو ّ مت السمرقندي الكاغدي, أنا أبو بن َّ عبد الرحيمبن  نرصبن أنا أبو الفضل منصور − )٣(َ َّ َ ْ َ َّ َّ
َ رشيحبن َليبُ كبن سعيد اهليثم َّ معقل الشايش, نا العباسبن ُ ّْ َّ ِ ُ حممد الدوري, نا عبيد اهللابن َ ّ ُّ ,  موسىبن َّ
ّالنحوي, عن عاصم, عن زر, قال )٤(َّ عبد الرمحن أيب معاويةبن عن شيبان ِ ّ َّ)٥(: 

ُ ويم اهللا −ُخرجت يف وفد من أهل الكوفة  ْ ِحرص عىل الوفادة أو ذلك, ْ إن −َ ٌ ْ ِ
ُ املهاجرين واألنصار, فلام قدمت املدينة, أتيت أصحاب رسول اهللا  للقاء َّإال ُ ِ َ َّ ُ
َّأيب ٌّ عوف, فكانا جلييس وصاحبي, فقال أيببن َّ وعبد الرمحن كعببن ُ ُ َّ ُّيا زر, ما : َّ ِ

َتريد أن تدع من القرآن َّ آية إالُ : ُه? فقلتِّيف أي يشء آتي: ُفقلت: قال ? سألتني عنهاً
ُ يل جناحك; فإنام أمتتع منك متتعا, فقلتْاخفض −رمحك اهللا  −ُاملنذر أبا  يا ً ُُّ َّ أخربين : َّ

                                                 
 ).عمى: ّاملعجم املدريس. ( ال بعنَّحتريف; فعمى يتعد بعىل. عن: ويف األصول. املخترص )١(
 .العالمة: واآلية هنا. حتريف. الذي: يف األصول )٢(
ُّكذا الصواب بالنقل عن معجم الشيوخ  )٣( َّ . ..أخربنا أبو الفضل: ويف األصول. ١٠٣٥ و ٢/٩٣٥َّ

َّعمرو العبدي الزاهد, وأبو طاهر حممد َّ  .حتريف. قدم علينا مرو.. .َّ حممدبن  أيب بكربن ّ
 .)س, م( سقط من »أيب معاوية.. .َّ حممدبن َّنا العباس«: قوله )٤(
 .١٦٨ − ٤/١٦٧ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٣٣٧هتذيب الكامل  )٥(



٥٩٠ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .ُوذكر معناه.. .عن ليلة القدر
َّ املسلمبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َ ّ السلمي, وأبو القاسم ُ ّ السمرقندي]بن[َُّ ْ َ  أمحد ]بن[ , نا عبد العزيزَّ

َّالكتاين, أنا أبو حممد عبد الرمحن َّ ّ َّ ّ القاسم التميميبن ثامن عبن َ َّ زبان بن  سليامنبن , أنا أبو بكر أمحدَّ َ
َ عامر, نا صدقةبن ّالكندي, نا هشام َ  :)٢(ّ طلحة األسدي, قالبن َّ, حدثني عيسى)١(, نا ابن جابر خالدبن َّ

َّسمعت زر ِ َ حبيش من السحر يدعوبن ُ ًاللهم, ارزقني طيبا: َُّ ِّ ْ َّ ْ, واستعملني َّ
ُثت هونا, ثم خرجت إىل حاجتيفلب. ًصاحلا َُّ ُ, ورجعت, وهو يرددها)٣(ً ِّ َُ ُ. 

ْ حييى, أنا أبو نرص الوائيل, أنا اخلصيببن , عن جعفر نارصبن ُقرأت عىل أيب الفضل َِ  عبد اهللا, بن ّ
بن آدم,   حييى, نا إسحاق, أنا حييىبن َّ, أنا زكرياَّ أيب عبد الرمحن, أخربين أيببن أخربين عبد الكريم

 :َّ عياش, عن عاصم, قالبن َّحدثنا أبو بكر
ٌّكان زر  .النَّاس )٤( من أعربِ

ّأخربنا أبو القاسم الشحامي, أنا أبو بكر البيهقي ّ َّ َّ. 
ّ السمرقندي, أنا أبو الفضلبن وأخربنا أبو القاسم ْ َ  ,َّ البقالبن َّ

ْ برشان, أنا عثامنبن أنا أبو احلسني: قاال  .د اهللاَّ, حدثني أبو عباق إسحبن  أمحد, نا حنبلبن ِ
ّ, أنا أبو بكر البابسريي, ّنا أبو العالء الواسطيدار, أْنُب بن ّألنامطي, أنا ثابتوأخربنا أبو الربكات ا َْ ِ

َّ املفضل]بن[أنا األحوص  َ  زاد −, نا أبو بكر  آدمبن  حنبل, نا حييىبن  أمحد]نا[َّ غسان, نا أيب, بن ُ
َّاملفضل َ  :)٥(صم, قال عن عا−َّابن عياش : ُ

ّزر َّ حبيش من أعرب النَّاس, وكان عبد اهللا يسأله عن العربيةبن ِ ُ. 
ّ أيب الرجاء الصرييف, أنا منصوربن أخربنا أبو الفرج سعيد ْ أنا :  حممود, قاالبن  احلسني, وأمحدبن ََّّ

ْ املقرئ, أنا أبو احلسن أمحدبن أبو بكر َّثنىُ املبن  احلسنبن ُ ّالعنربي بالبرصة, نا  )٦(ُ معاذبن ُ معاذبن َ ََ ْ

                                                 
أبو : ويف األصول. ٣١/٥٠٩اريخ ابن عساكر ت: فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )١(

 .حتريف. جابر
ّ, والدر املنثور ٩/٤١خمترص ابن منظور  )٢(  .٢/٢٢٤َّ, وكنز العامل ٥/١٠ُّ
 .حتريف. صاحبي: ويف األصول. املخترص )٣(
َّكذا الصواب بالنقل عن خمترص ابن منظور  )٤(  .تصحيف. أعرف: ويف األصول. ٩/٤١َّ
 .٤/١٦٧ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٣٣٧, وهتذيب الكامل ٦/١٠٥ َّالطبقات الكرب )٥(
 .ُبابن معاذ) د(َّأخلت  )٦(

َدعاؤه من السحر[ َّ[ 
 
 
 

 
 ]فصاحته[

 
 
 
 

 
ابن مسعود يسأله [

 ]َّربيةعن الع



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٩١

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّ عيل السريايفبن هشام ْ ِّ َ, نا سلمةّ ْ حصني البن ََ َ َّعسيل أبو قتيبة, نا سالُ َ َُ ْ ََ ّ ٌ أيب مطيع, حدثني رجل من بن مَ َّ ُ
َ هبدلة بن  يعني عاصم− إخواين َ ْ  : قال−َ

ً جيعلون هذا الليل مجال− ُ متوافرونم وه−ُأدركت أصحاب ابن مسعود  َّ)١( ,
ًسون املعصفر, ويرشبون نبيذ اجلر, ال يرون به بأساَيلب ِّ َ َُ ْ َ ٌّزر, وأبو وائل: , منهمُ ِ. 

ّ الطربي, أنا أبو احلسنيبن  أمحد, أنا أبو بكربن أخربنا أبو القاسم إسامعيل  الفضل, أنا عبد بن َّ
 : زيد, عن عاصم, قالبن َّ حرب, نا محادبن , نا سليامن)٢( جعفر, نا يعقوببن اهللا

ًأدركت أقواما,  ًكانوا يتخذون هذا الليل مجالُ َّ َ, يلبسون املعصفر, ويرشبون َّ ْ َ َُ ُ
ِّنبيذ اجلر ٌّزر, وأبو وائل: ً, ال يرون به بأسا, منهمَ ِ. 

ًأخربناه عاليا أبو الفوارس  ُ أيب الغبار, أنا أبو القاسم عبدبن  عبد الباقيبن َّ حممدبن  عبد الباقيُ
ّ إبراهيم املقرئ الكتاين, نا عبد اهللابن , أنا أبو حفصلَّد اخلالَّ حممبن  احلسنبن اهللا َّ َ  عبد بن َّ حممدبن ُ

َ, نا خلفالعزيز ُ النجود, قال]أيب[ بن , عن عاصم زيدبن َّ هشام, نا محادبن َ َّ: 
ًيتخذون هذا الليل مجال, ًأقواما, ُأدركت  َّ َيلبسون املعصفر, ويرشبون وكانوا َّ ْ َ َُ ُ

ِّنبيذ اجلر, ٌّزر, وأبو وائل:  منهمَ ِ. 
ّ الطربي, أنا أبو احلسني]بن[, أنا أبو بكر )٣(ًأخربنا أبو القاسم أيضا بن  , أنا عبد اهللا الفضلبن َّ

ِّ مطرفبن َّ, نا حممد سليامنبن , نا سعيد)٤(ونا يعقوب: جعفر, قال  :, نا األعمش, قال)٥(َُ
ًأدركت أشياخا ْبا وائل; فمنهم من عأِزرا, و: ُ ٍّثامن أحب إليه من عيل, ومنهم َ ُّ ُ

ُّمن عيل أحب إليه من عثامن َ, وكانوا أشد يشء حتاباٌّ َ ً, وأشد يشء تودداَّ ُّ َّ. 
ّ اآلبنويس, أنا أمحد]بن[ , عن أيب احلسنيَّ البنابن ُقرأت عىل أيب عبد اهللا ُ ْ برييبن ُ عبيدبن َ ِ, 

َ وعن أيب نعيم]ح[ َ خزفةبن َّ حممدبن ّيل عبد الواحد, عن أيب احلسن عبن ُ َ َ)٦(, 

                                                 
ٌأصله مثل, وهو )١( َ ًاختذ الليل مجال: َ ََّ َّيرضب يف الرجل جيد يف طلب احلاجة, ويرتك التفريط فيها. َّ ُُّ َّ ُ ُ .

 .١/٣٥٢, وجممع األمثال ٢٤٤/, وفصل املقال١/٨٨مجهرة األمثال : فانظر
 .٩/٣٣٧هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٢/٧٧٧َّاملعرفة والتاريخ  )٢(
َّكذا الصواب قياسا عىل السند الذي قبله )٣( ً  .حتريف. َّالدالل: ويف األصول. َّ
 .٩/٤١خمترص ابن منظور : وانظر كذلك. ١٣٥ − ٣/١٣٤َّاملعرفة والتاريخ  )٤(
 .تصحيف. مرصف: ويف األصول. ٤٤١/ذيبَّتقريب الته: وانظر ترمجته يف. َّكذا الصواب )٥(
َّكذا الصواب, وقد مر قبل )٦(  .حتريف. زرقة: )س, م(ويف . رقة: )د م(ويف . رمة: )د(ويف . َّ

كان من أصحاب [
 ]ابن مسعود

 
 
 
 
 
 
 

 ]أ/٤٠٥[
 
 
 
 
 

قول األعمش يف [
أشياخ أدركهم, 

ٌّمنهم زر ِ[ 
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١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 
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ّ احلسني الزعفراين, نا أبو بكربن َّأنا حممد: قاال ْ بن  َّ سليامن, نا حممدبن  أيب خيثمة, نا سعيدبن َّ
 :, عن األعمش, قالطلحة

ًأدركت أشياخا ُّن عيل أحب إليه من عثامنَمنهم مكان با وائل; فِزرا, وأ: ُ ٌّْ ,
ُّمن عثامن أحب إليه مومنهم  ً, وكانوا أشد يشء حتابا, وأشد يشء تودداٍّن عيلُ ُّ َّ ََّ َ. 

ْ خريون, أنا عبد امللكبن ُ املبارك, أنا أبو الفضلبن أخربنا أبو الربكات , أنا  عبد اهللابن َّ حممدبن َ
َّ الصواف, أنا حممدبن ّأبو عيل َّ َ أيب شيبة, نا إسامعيلبن  عثامنبن َّ ْ ْ هبرام, نا أبو بكربن َ َّياش, عن  عبن َ
ُأيب النجود, قال بن عاصم َّ)١(: 

ّكان أبو وائل عثامنيا, وكان زر َّ حبيش علويا, وكان مصالبن ِ ُ مها يف مسجد ُ
َّ, ما رأيت واحدا منهام قط يكلم صاحبه يف يشء مما هو عليه حتى ماتا, وكان واحد ًَّ ُ ِّ ُ ُّ ُ

ٍّأبو وائل معظام لزر ً ُِّ َ. 
ّمرقنديَّ السبن أخربنا أبو القاسم ْ  بن  عبد اهللابن َّ حممدبن ّ عمر, أنا عيلبن ُ عبيد اهللابن , أنا عمرَ

ْبرشان, أخربنا عثامن  .َّ إسحاق, حدثني أبو عبد اهللابن  أمحد, نا حنبلبن )٢(ِ
ّنا أبو بكر البابسريي, أنا األحوص, أنا أبو العالء, أوأخربنا أبو الربكات, أخربنا ثابت َْ َّ املفضل, نا بن ِ َ ُ

 :)٤( عن عاصم, قال−َّابن عياش : )٣( زاد حنبل− آدم, نا أبو بكر بن , نا حييى حنبلبن يب, نا أمحدأ
ّكان زر أكرب من أيب وائل, فكانا إذا جلسا مجيعا, مل حيدث أبو وائل مع زر ٌِّ ِْ ِّ ُ ً. 

عبد حلسني, أنا  ابن َّاهللا, أنا حممد هبة بن َّنا أبو بكر حممد أ, أمحدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل
ّ صبيح الرميلبن , نا جامع)٥( جعفر, نا يعقوببن اهللا ْ َّ  :, نا أبو بكر, عن عاصم, قالَ

ّكان زر أكرب من أيب وائل, فكانا إذا جلسا مجيعا, مل حيدث أبو وائل مع زر ٌِّ ِْ ِّ ُ ً. 
َّقرئ عىل أيب حممد اجلوهر: َّ البنا, قاالبن , وأبو نرص يوسفبن أنبأنا أبو طالب ّي, عن أيب ُ

َ حيويهبن )٦(عمر ْ دكني, نا بن , نا الفضل)٧( سعدبن َّ الفهم, نا حممدبن  معروف, نا احلسنيبن , أنا أمحدُّ َ ُ
                                                 

)١(  ٩/٤١, وخمترص ابن منظور ٦/١٠٥َّالطبقات الكرب. 
َّ أمحد املعروف بابن السامك, وقد مربن وهو عثامن. حتريف. أبو عثامن: )س, م(يف  )٢( َّ  .ُ قبلَّ
 .أمحد: )د م(ويف . )د س, م,( )٣(
 .٢/٥٦٤االستيعاب :  وزد عليها....َّالطبقات: َّمصادر اخلرب السابق )٤(
 .٢/٥٧٥َّاملعرفة والتاريخ  )٥(
ّبن حممد اجلوهري, عن أيب عمرو ...َّبن البنا )د(وأبو نارص : ويف األصول. َّكذا الصواب )٦(  .حتريف. َّ
)٧(  ٩/٣٣٨هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٦/١٠٥َّالطبقات الكرب. 

ُعلويته[ َُّ[ 
 
 
 
 
 
 

أدب أيب وائل مع [
ّزر ِ[ 



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٩٣

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ُ أيب النجود, قالبن َّ الربيع, عن عاصمبن قيس َّ: 
ّمر رجل من األنصار عىل زر َِّ ُ وهو يؤذن −ُ حبيش بن ٌ ِّ َ يا أبا مريم, قد : فقال −ُ

ُكنت أكرمك  ُ َّإذا ال أكلمك كلمة حتى تلحق:  فقال−عن األذان :  أو قال−عن ذا ُ ً ًُ ِّ ُ 
َّباهللا, عز وجل َّ. 

َّ هبة اهللا, أنا حممدبن َّ أمحد, أنا حممدبن أخربنا أبو القاسم إسامعيل َ بن   احلسني, أنا عبد اهللابن ِ
َّ اخلليل, حدثني زكريابن , نا إسامعيل)١(جعفر, نا يعقوب ّ عدي, بن َّ ِ  :ُقال ابن املبارك: قالَ

ّسمعت من زر:  أيب خالدبن ُقلت إلسامعيل ِ َ حبيش غري هذابن َ  احلديث ُ
 .ال:  قال?ِحديث ليلة القدر

ّ عيل, أنا بن َ رباحبن  أمحد, أخربنا يوسفبن  احلسنبن , أنا أمحدّأبو الربكات األنامطي )٢(أخربنا
َّ بشار بن  صالح, نا إبراهيمبن َّ محاد, نا معاويةبن د أمحبن َّ إسامعيل, نا حممدبن َّ حممدبن )٣(أمحد

ّالرمادي َ عيينة, عن إسامعيل, قالبن , نا سفيانَّ ْ َ ُ: 
ٍّقلت لزر ِ  .ئةعرشين وم  )٤(]ابن[أنا :  قال?كم أتى عليك: ُ

ّ حممد النهاونديبن  احلسنبن َّ أمحد, أنا حممدبن َّ حممدبن ّأخربنا أبو احلسن عيل َْ َّ بن  د, أنا أمحَّ
ِّ أيب الطيب, بن َّ, حدثني أمحد)٦( إسامعيلبن َّأنا حممد َّ عبد الرمحن,بن َّ حممدبن , أنا عبد اهللا)٥(احلسني َّ

ًسمعت هشيام يقول: قال َ ُ ُ: 
ُّزر  . واثنتني وعرشينًئةمُسنُّه ُ حبيش بلغ بن ِ

ّ السمرقنديبن أخربنا أبو القاسم َ ْ برشان, بن و احلسنيَّ البقال, أنا أببن , أنا أبو الفضلَّ أنا ِ
                                                 

 .٩/٣٣٨هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ٣/١٨٢َّاملعرفة والتاريخ  )١(
ّسمعت ابن زر: ويف األصول. َّكذا الصواب باالستناد إىل مصادر اخلرب )٢( ِ : قاال.. .ًاحلديث حديثا.. .َ

 .حتريف ظاهر. أنا
 .حتريف. َّحممد: )د( ويف. ُوهو أبو بكر املهندس. )س, م, د م( )٣(
ّزيادة يقتضيها النص من )٤( . ; وفيهام اخلرب٤/١٦٨ُّ, وسري أعالم النبالء ٩/٣٣٨هتذيب الكامل : َّ

 .)س, م, د م(َّوما أثبتنا بالنقل عن . وكم: ُقلت له: ُ قبل)د(ويف 
أنا : ولويف األص. ٣١/١٥١تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٥(

ّ حممد النهاوندي, أنا أمحدبن  احلسنبن َّ حممدبن  احلسنبن َّحممد َْ َّ  .ٌتكرار وحتريف.  احلسنبن َّ
َّالتاريخ الصغري  )٦(  .٩/٣٣٨هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ١/١٨٢َّ

ّبني زر ورجل من [ ِ
 ]األنصار

 
 
 

 مل يسمع إسامعيل[
ّمن زر غري حديث ِ 

 ]ليلة القدر
 
 
 

َّزر من املعمرين[ َّ ُ ِ[ 



٥٩٤ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

 .َّ, حدثني أبو عبد اهللا أمحد)١( إسحاقبن  أمحد, نا حنبلبن عثامن
ّوأخربنا أبو املظفر القشريي, أنا أبو بكر البيهقي ّْ َ ُ َّ َ َّ املؤمل, أنا بن , أنا أبو عبد اهللا احلافظ, أنا أبو بكرُ َ ُ

ْقيل هلشي: , قال)٢( حنبلبن َّ حممد, نا أمحدبن الفضل َ  :مُ
ُّفزر ْسويد: قيل له. ً سنةًئة واثنتني وعرشينم:  قال?ُ حبيشبن ِ َ َفلةَ غبن ُ :  قال?َ

 . أيب خالدبن إسامعيل: قال ?من ذكره: قيل له. ئةًثامنيا وعرشين وم
َّحدثني أبو عبد اهللا, نا حممد: حنبلقال   :)٣(قال إسامعيل: , قالُ عبيدبن َّ

َّرأيت زر ِ ْ حبيش, وإن حلبن ُ َ َّ َن الكرب, قد أتى عليه عرشون ليضطربان م )٤(ييهُ ِ
ّوكان أبو عمرو الشيباين قد أتى عليه: قال. ئة سنةوم ْ َ تسع عرشة ومَّ َ ْ َ  .ئةَ

ْ خريونبن  احلسنبن , أنا أمحدُ املباركبن َّأخربنا أبو الربكات عبد الوهاب  بن امللك أنا عبد ,َ
َّحممد, أنا حممد ُ عبيد, نا بن َّ, نا حممد)٥(ِّ, نا عمي أبو بكر أيب شيبةبن َّ احلسن, أنا حممدبن  أمحدبن َّ

 : أيب خالد, قالبن إسامعيل
َّرأيت زر ِ ْ, وإن حلئة سنة, وقد أتى عليه عرشون ومُ حبيشبن ُ َ ييه ليضطربان َّ

َّمن الكرب, ورأيت أبا عمرو الشيباين ْ َّ ُ َ َ وقد أتى عليه أربع عرشة وم,ِ َ ْ َ  .ئة سنةَ
ّ السمرقندي]بن[ أخربنا أبو القاسم ْ َ  بن َّحلسن حممد نرص, أنا أبو ابن  أمحدبن , أنا أبو الفتح نرصَّ

  عبد اهللا,بن أمحد
ّ الطيوريبن ُ املبارك, أنا أبو احلسنيبن  وأخربنا أبو الربكات]ح[ َ سوار, قاالبن ّ عيلبن , وأمحدُّ ِ :

ّ عيل الطناجرييبن أنا احلسني َّ ّ)٦(, 
َّ عيل, أنا حممدبن  زيدبن َّأنا حممد: قاال َعقبة, نا هارون )٧(]بن َّحممد[ بن ّ ْ بن  َّ حاتم, نا حممدبن ُ

                                                 
 .اضطراب ظاهر.  إسحاقبن  حنبلبن أنا أبو عثامن: )د م(يف  )١(
َّالتاريخ الصغري :  كذلكوانظر. ١/٢٨٦العلل البن حنبل  )٢( َّ١/١٨٢. 
ّالتعديل والتجريح للباجي  )٣( َّ ً; وفيه أن الشيباين بلغ تسعا وعرش٢/٦٣٢َّ َّْ َّ  َين ومئة سنة, ال تسعَّ

َعرشة ومئة كام ذكر ابن عساكر ْ َ. 
ْاللحي )٤( ْمنبت اللحية, ومها حليان: َّ ََ ِّ ُ ِ  .تصحيف. حليته: ويف األصول. ْ
َّاملصنف البن  )٥(  .٦/١٠٥َّالطبقات الكرب : وانظر كذلك. ٨/٤٥أيب شيبة ُ
ُّكذا الصواب بالنقل عن اللباب  )٦( َّ ّالطناجري: ويف األصول. ٢/٢٨٥َّ  .حتريف. َّ
َّزيادة يقتضيها النص بالنقل عن تاريخ ابن عساكر  )٧( َّّ٣٨٠ − ٣١/٣٧٩. 

ْوكذا سويد[ َ  بن ُ
َغفلة َ َ[ 

 
وأبو عمرو [

ّالشيباين ْ َّ[ 
 ]ب/٤٠٥[



  بن حبيش بن حباشةّزر

 

٥٩٥

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّعبيد الطنافيس َّ  :, قال)١(, عن ابن أيب خالدُ
ّرأيت زر ِ ّ حبيش الغارضيبن ُ ًئة وسبع وعرشون سنة, وله مُ ٌٌ)٢(. 

ًوأخربنا أبو الربكات األنامطي أيضا ْ خريبن  احلسنبن , أخربنا أمحدّ َّ حممد, بن ا عبد امللكون, أنَ
ّ عدي, قالبن َّ حممد, نا اهليثمبن )٣( عثامن, نا هاشمبن  أمحدبن َّنا حممدأ ِ َ: 

ّت زروما ّ حبيش الغارضي, وله مبن ِ ًئة وسبع وعرشون سنةُ ٌٌ. 
ًوأخربنا أبو الربكات األنامطي أيضا, أخربنا أمحد ْ خريون, أنا عبد امللكبن  احلسنبن ّ , َّ حممدبن َ

ّ عدي, قالبن َّ حممد, نا اهليثمبن  عثامن, نا هاشمبن  أمحدبن َّحممدأنا  ِ َ)٤(: 
ّومات زر َّ حبيش أبو مريم زمن احلجاج قبل اجلامجمبن ِ َ ُ. 

ّحدثنا أبو بكر السلاميس, أ َ َّ َّ حممد, نا حممدبن , أنا أمحدَّ حممدبن نا نعمة اهللاَّ , )٥( سليامنبن  أمحدبن َّ
َّ عيل, عن حممدبن َّ سفيان, نا حممدبن َّ سفيان, حدثني احلسننب َّ حممدبن أنا سفيان :  إسحاق, قالبن ّ

َّسمعت أبا عمر الرضير يقول ُ)٦(: 
ّمات زر  .ُ حبيش قبل يوم اجلامجمبن ِ

ْ السمربن أخربنا أبو القاسم َ ّقندي, أنا عيلَّ ً, أنا أبو طاهر املخلص إجازة, أنا َّ حممدبن  أمحدبن ّ ِّ َ ُ
ِ, أخربين أيب حممدُ املغريةبن َّ حممدبن ]َّ أخربين عبد الرمحن [َّ عبد الرمحن, بن ُعبيد اهللا َّ, حدثني ُ املغريةبن َّ
 :)٨(م, قالَّ سالبن القاسم )٧(ُأبو عبيد

                                                 
َّكذا الصواب بالنقل عن )١( َّ : ويف . ; وفيهام اخلرب٩/٣٣٨ الكامل , وهتذيب٦/١٠٥َّالطبقات الكرب

 .حتريف. خملد: األصول
 .بسنة) د(َّأخلت  )٢(
ُوقد مر قبل. )س, م, د م( )٣(  .حتريف. هشام: )د(ويف . َّ
 .٩/٣٣٨هتذيب الكامل  )٤(
 بن أمحد: )س, م(ويف . ٣١/٧٠تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٥(

 .حتريف وسقط.  سليامنبن َّ حممدبن أمحد: ), د مد(ويف . سليامن
 .٩/٣٣٩هتذيب الكامل  )٦(
أنا : )س, م(ويف . ٢٦ − ٣١/٢٥تاريخ ابن عساكر : فانظر. َّكذا الصواب باحلمل عىل سند مماثل )٧(

ِّطاهر املخلص َ ً خاصة سقط قوله)د(ويف . َّ عبد الرمحنبن أنا عبد اهللا: )د, د م(ويف . ُ د أخربين عب: َّ
 .حتريف. ُأبو عبيد اهللا: ُ بعد) د م,س, د(ويف . َّالرمحن

 .٩/٣٣٩هتذيب الكامل  )٨(

 ]وفاته[



٥٩٦ تاريخ مدينة دمشق املجلدة الثانية والعرشون

 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
١٠ 
 
 
 
 
١٥ 
 
 
 
 
٢٠ 

 
 
 
 
٢٥ 

ّفيها مات زر: سنة إحد وثامنني ّ حبيش األسديبن ِ ُ. 
َّقرأت عىل أيب حممد ِّ محزة, عن أيب حممد التميمي, أنا مكبن ُ ّ ْ الغمربن َّ حممدبن ّيََّّ  ,)١(, أنا أبو سليامنَ

 :ّقال املدائني: قال
ّمات زر ْقال ابن زبر .ة إحد وثامننين سُ حبيشبن ِ  .ٌوهذا خطأ :َ

ّأخربناه أبو غالب املاوردي ّ, أنا أبو احلسن السريايفُ ْ عمران, نا بن  إسحاق, نا أمحدبن , أنا أمحدِّ ِ
 :اط, قالَّ خيبن َّ زكريا, نا خليفةبن موسى

ْمات سويد − وهي سنة اثنتني وثامنني − َّويف هذه السنة َ َ غفلةبن ُ َ ّ, وزرَ  بن ِ
ّ زر قبل اجلامجم]اتم[: ُويقال. ُحبيش ِ)٢(. 

َّ عيل أبو حممدبن  األسعد, أنا احلسنبن َ قراتكنيّأخربنا أبو األعز  بن  أمحدبن َّ حممدبن ّ, أنا عيل)٣(ّ
َ شهريار, نا أبو حفص عمروبن  احلسنيبن َّلؤلؤ, نا حممد ْ  :)٤(ّ عيل, قالبن َ

ّومات زر ِّ حبيش سنة اثنتني وثامنني, ويكنى أبا مطرفبن ِ َُ َُ ُ. 
َّقرأت عىل أيب حممد, عن أيب حممد َّ ّ, أنا مكي, أنا أبو سليامن, قال)٥(ُ ِّ)٦(: 

ِّ تويففيها: َسنة ثالث وثامنني ُزر, ويكنى أبا مريم )٧(ُ ّ ِ. 
 

*   *   * 

                                                 
ْابن زبر )١(  .٨٣/تارخيه: فانظر. َ
َّكذا الصواب بالنقل عن تاريخ خليفة )٢( ّزر قبل يف اجلامجم: ويف األصول. ١٨٢ − ١٨١/َّ  )م(ويف . ِ

ًخاصة  .ٌاضطراب وحتريف. احلامم: َّ
ّ, وهو أبو حممد اجلوهريَّكذا الصواب )٣( ابن : )د م(ويف . َّابن حممد: )د م(ويف األصول ما خال . َّ

 .حتريف. ّعيل
ْتاريخ ابن زبر )٤(  .٩/٣٣٩هتذيب الكامل : وانظر كذلك. ّ عيلبن َّ بالنقل عن عمرو٨٤/َ
 .حتريف. عن أيب إسحاق: )د م(ويف . )س, م( سقط من »َّعن أيب حممد«: قوله )٥(
ْابن زبرتاريخ  )٦( َ/٨٥. 
 .ِّبتويف) د(َّأخلت  )٧(
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 35 .............................................................................. ربًٔة بن َؾَوافة

 38 ....................................................................... ربًٔة بن ـًب افَهر

ْٔط بن حارثة بن 
َِ ْردمّي ادكّي ربًٔة بن َف ٍَ ْرة افتُّجٔبّي اف ِّ  39 .................................. َظ

امن  –ربًٔة  ِِب –وُيَال: افًُّْ ٌْ َْٕجوان بن مًاوية ادًروف بٖظنى بْي َت  23 ..................... بن 

ْٔب اإليادّي افَهر ًَ  22 ..................................................... ربًٔة بن يزيد أبو ُص

َوذّي  ًْ  23 .............................................................................. ربًٔة افنَّ

 ذكر مه امسه ربيع
بٔع بن ثًِب أبو افٍول  22 ...................................................................افرَّ

م ْٓ بٔع بن اجلَ  75 .............................................................................. افرَّ

بٔع بن َحْئان، وُيَال: ِجْئان  77 ............................................................ افرَّ

بٔع بن حىّي   72 .............................................................................. افرَّ

بٔع بن ربًٔة بن مسًود بن مازن بن ذئب ْٔح افُاهن.افرَّ
 72 ...................... .. ادًروف بَسىِ

بٔع بن زياد بن شابور  55 .......................................................... .. احلََرّر .افرَّ

َبد ًْ ة بن َم بٔع بن َشْزَ ّْي .افرَّ َٓ  57 ........................................................... .. اجلُ

د بن َش  َّّ بٔع بن شِٔامن بن حم ّّْٔي افرَّ َِ ًُ ْهر اف دون أبو افزَّ ًْ ...................................... 57 
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م إزدّي  ْٓ الم أبو اجلَ بٔع بن ظبد افسَّ  57 ...................................................... افرَّ

بٔع بن ُظروة   57 ............................................... احلََرّر  –وُيَال: ابن َظْرَظَرة  –افرَّ

منَّي  بٔع أبو افَاشم افُِبّي احلّيّص ثمَّ افدِّ بٔع بن ظّرو بن افرَّ  55 ............................ افرَّ

بٔع بن ظون بن خارجة بن ُحذاؾة بن ؽإم َدوّي ادََُضّي .افرَّ ًَ  59 .............................. .. اف

ذؿّي  د بن ظٔسى أبو افٍول افُِْْدّي افالَّ َّّ بٔع بن حم  85 ......................................... افرَّ

ْبدّي  ًَ اس اف بٔع بن مسًود بن َجوَّ  87 .......................................................... افرَّ

بٔع بن مىر بن ثِج افتَّّّّٔي   83 ............................................................... افرَّ

بٔع بن ٕاؾع أبو توبة احلِبّي   82 ................................................................ افرَّ

بٔع بن حئى  89 ............................................................................... افرَّ

بٔع بن يزيد بن مًاوية  95 ..........................................................موّي .. إ.افرَّ

ْٔسان أبو افٍول صاحب ادْهور ـَ د بن  َّّ بٔع بن يوٕس بن حم  95 ............................... افرَّ

 ذكر مه امسه رجاء
َرّي ادكّي  ّْ ْٔش أبو إصٔم احِل

ِّ ـَ َٔم بن   99 ........................................ رجاء بن َأْص

 753 .................................................................... رجاء بن أيُّوب احلََوارّي 

َْٔوة بن َجَْْزل دام افُِْْدّي .رجاء بن َح َْ  752 ................................................ .. أبو ادِ

اج افُ ٍِ  735 ....................................................................... ِبّي رجاء بن 

دام افٍِسىّْٔي  َْ ة أبو ادِ َّ َِ  735 ......................................................رجاء بن أيب َش

اؽاينّ   723 ............................................................. رجاء بن شٓل أبو ٕك افهَّ

اك اجلَْرَجرائّي  حَّ  722 ............................................................. رجاء بن أيب افوَّ

محن افَبْروتّ   725 .................................................................رجاء بن ظبد افرَّ

رّر اهلََروّي  َُ حٔم أبو ادََواء اف  728 ............................................... رجاء بن ظبد افرَّ

ازّي رجاء بن ظبد افواحد بن يوشف   725 .................................. أبو افٍتح إصبٓايّن افرَّ

ْرَؿْْدّي احلاؾظ َّ د ادَْرَوزّي افسَّ َّّ ى بن راؾع أبو حم  727 ................................ رجاء بن ُمَرجَّ

 727 ..................................................................... رجاء بن هنام أبو ادُْذر

اينّ  سَّ ٌَ ْر أبو زهر اف َّ  725 ..................................................... رجاء بن حئى بن ُظ

ل
ْ
ي
َ
ح

ُ
 ذكر مه امسه ر

د افبَ  َّّ محن أبو حم ْٔل بن شًٔد بن ظبد افرَّ َِبُّي ُرَح ًْ ............................................ 728 

م
ْ
ي
َ
ح

ُ
 ذكر مه امسه ر

زِّ  ًَ ير ادُ ْٔم بن شًٔد بن مافك أبو شًٔد افَضَّ  775 .............................................. ُرَح
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اح
َ
 ذكر مه امسه رِز

دّي  ْٓ  773 ................................................................................ ِرزاح افَّْ

 ذكر مه امسه رِزام
ّي .ِرزام أبو ؿٔس ٌْ ََ  777 ................................................. .. افُاتب موػ خافد اف

ق
ْ
ي
َ
ز
ُ
 ذكر مه امسه ر

رّر ادديّن موػ ظّع بن أيب َُ  778 ...................................................  ضافبُرَزْيق اف

زارّي  –وُيَال: ُزَرْيق  –ُرَزْيق  ٍَ دام اف َْ َّٔان أبو ادِ  775 .......................................... بن ح

ه
ْ
زِي

َ
 ذكر مه امسه ر

 775 .............................................................................. َرِزْين بن ماجد

م
ُ
ت
ْ
س

ُ
 ذكر مه امسه ر

 779 ............................................................................... ُرْشُتم أبو يزيد

 779 .......................................................................... ُرْشُتم إثرم افًابد

الن
ْ
س

َ
 ذكر مه امسه ر

ْردّي  ُُ  755 ............................................... َرْشالن بن إبراهٔم بن بالل أبو احلسغ اف

أ
َ
ش

َ
 ذكر مه امسه ر

رئ َْ َٕئف بن ما صاء اهلل أبو احلسن ادُ  757 ................................................ َرَصٖ بن 

ق
ْ
شِي

َ
 ذكر مه امسه ر

ٔيّص موػ رزق اهلل بن احلسن ْٔق بن ظبد اهلل أبو احلسن ادَهِّ  752 ................................ َرِص

وان
ْ
 ذكر مه امسه رِض

امّي  رّر افسَّ َُ وان بن إشحاق أبو ُزَؾر اف َْ  757 ................................................... ِر

وان بن ُتُتش بن َأْفب  َْ  755 ............................................................. َرْشالنِر

ة
َ
د
ْ
 ذكر مه امسه رِف

اينّ  سَّ ٌَ  759 ..................................................................... ِرْؾَدة بن ُؿَواظة اف

ق
ْ
 ذكر مه امسه رِف

وفة أمر إمراء ة افدَّ دَّ ًُ ب ب ََّ َِ  787 .............................................. ِرْؾق ادُْسَتْْكّي ادُ

ع
ْ
ي
َ
ف
ُ
 ذكر مه امسه ر

ياحّي افبكّي  ران أبو افًافٔة افرِّ ْٓ ْٔع بن ِم  787 ................................................... ُرَؾ
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 ذكر مه امسه ركس
 335 .................................................. اهلاليّل، وُيَال: رـز إهلاينّ رـز بن أيب شٓم 

ه
ْ
ك
ُ
 ذكر مه امسه ر

حول ُْ ن بن ظبد اهلل بن شًد أبو ظبد اهلل َربٔب َم ـْ  338 ........................................... ُر

ماحِس
ُ
 ذكر مه امسه ر
ران بن واؿد ُْ ماِحس بن افسَّ ى بن افرُّ زَّ ًُ  327 ......................... .. افُِْاينّ .ُرماحس بن ظبد اف

اح
َّ
م

َ
 ذكر مه امسه ر

اح بن أبرد بن َثْوبان بن  اؿة بن شِٔامنَرمَّ َّٔادة.ٍُ  325 ............................ .. ادًروف بابن َم

اد
َّ
و
َ
 ذكر مه امسه ر

الينّ  ََ ْس ًَ اح أبو ظهام اف اد بن اجلَرَّ  325 ......................................................... َروَّ

بة
ْ
ؤ
ُ
 ذكر مه امسه ر

اجز ادنٓور اف افتَّّّّٔي افرَّ اج أبو اجلَحَّ جَّ ًَ  373 ......................................... ُرْؤبة بن اف

ح
ْ
و
َ
 ذكر مه امسه ر

 357 ........................ َْاح موػ افوفٔد بن ظبد ادِكَرْوح بن َجَْاح أبو شًد أخو مروان بن َج 

َِف إزدّي  َِّب أبو َخ َٓ  387 ......................................... َرْوح بن حاتم بن َؿبٔهة بن ادُ

 388 ...................................................................... َرْوح بن َحبٔب افتٌَِّبّي 

ْٕباع بن َرْوح بن شالمة  395 ............................ .. أبو ُزْرظة اجلُذامّي افٍِسىّْٔي .َرْوح بن ِز

ْٔزار ًَ  257 .......................................................................... َرْوح بن أيب اف

بِل َْ  257 ............................................................................... َرْوح بن ُم

 257 ............................................. فوفٔد بن ظبد ادِك بن مروان بن احلُمَرْوح بن ا

اينّ  سَّ ٌَ  257 ....................................................................... َرْوح بن اهلٔثم اف

َسُّي  ُْ  255 ............................................................. َرْوح بن يزيد بن بِْؼ افسَّ

د
ْ
و
ُ
 ذكر مه امسه ر

 258 ...................................................................... ُرْود بن احلارث افُاليبّ 

بة
َ
ز
ْ
و
َ
 ذكر مه امسه ر

وفّ  َسوّي افهُّ ٍَ  259 .................................... َرْوَزبة بن احلسن بن ظّع أبو بُر افٍارّد اف

مانذكر مه ا
ْ
و
ُ
 مسه ر

 277 ....................................................... ُرْومان ُمٗدِّب وفد ظبد ادِك بن مروان
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ح
ْ
ي
َ
و
ُ
 ذكر مه امسه ر

بِّد ًَ  273 ......................................................................... ُرَوْيح أبو بُر ادَُت

م
ْ
ي
َ
و
ُ
 ذكر مه امسه ر

َِّْخّّي   272 ............................................................................... ُرَوْيم اف

 ذكر مه امسه رِياح
اينّ  –وُيَال: ابن َظْبَدة  –ِرياح بن َظبٔدة  سَّ ٌَ  272 ......................................... أبو ٕاتل اف

 277 ........................................................................ ِرياح بن َظبٔدة افباهعّ 

اينّ  سَّ ٌَ ْٔك اف
 232 ...................................................................... ِرياح بن َظتِ

َّٔان ّي .ِرياح بن ظثامن بن ح  237 ............................................................. .. ادُرِّ

َّٔة  222 .............................................................. ِرياح بن أيب ِظامرة موػ بْي أم

َرج ٍَ  227 .............................................................................. ِرياح بن اف

ان
َّ
ي
َ
 ذكر مه امسه ر

 225 ....................................................................... َريَّان موػ بْي احلارث

ان بن ُمْسِِم افُاتب  225 ....................................................................... َريَّ

ان أبو شًٔد  228 ............................................................................... َريَّ

ان بن ظبد  229 ............................................................ اهلل أبو راصد إزدّي  َريَّ

ان بن ظبد اهلل آخر  225 ......................................................................... َريَّ

ًِزّ  ب بادُ ََّ َِ  227 ............................................................... َريَّان اخلادم خادم ادُ

حيان
َ
 ذكر مه امسه ر

َتّدّي  ًْ  223 .................................................. رحيان بن ظبد اهلل أبو احلاتم اخلادم ادُ

اي
َّ
 حرف الس

 ذكر مه امسه زاذان
 222 ................................................ افُْدّي  –وُيَال: أبو ظبد اهلل  –زاذان أبو ظّر 

انزاذ ٍَّ  278 ................................................................... ان موػ ظثامن بن ظ

 ذكر مه امسه زامل
ْٔك اجلُذامّي 

 279 ...................................................................... زامل بن َظتِ

ْر  ٍَ ْٔل  –زامل بن ُظ ََ  275 .................................................. افىَّائّي  -وُيَال: ابن ُظ

َرّي احلّيّص  ّْ َسُّي احلُْزايّن احِل ُْ  277 ......................................... زامل بن ظّرو افسَّ
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 ذكر مه امسه زائدة
ٍّي  ََ  272 ............................................................. زائدة بن ُؿدامة بن مسًود افثَّ

َحفزائدة ب ٍْ َنْرّي ادًروف بادَُح َُ ْٔح أبو ًّٕة اف َُٕج ْٔم بن  ًَ ُٕ  275 ....................... ن ًّٕة بن 

ان افَبْروتّ  ٍَّ  257 ............................................................ زائدة بن هارون بن ظ

ان
َّ
ب
َ
 ذكر مه امسه ز

 253 ................................ .. أبو إبراهٔم إموّي .َزبَّان بن ظبد افًزيز بن مروان بن احلُم

بيد
ُ
 ذكر مه امسه ز

 255 ................................................................ ُزبٔد بن َظْبد اخلَوٓيّن ادكّي 

بري
ُ
 ذكر مه امسه ز

بر بن إروح افتَّّّّٔي   258 .................................................................... افزُّ

د بن هارون أبو ظبد اهلل ادًُتّز باهلل َّّ بر بن جًٍر بن حم  285 ...................................... افزُّ

ّي  ِّ
ًَ بر بن َحِزْيّة اخلَْث  257 .................................................................... افزُّ

َِٔم بر بن ُش  252 .............................................................................. افزُّ

بر بن ظبد اهلل افُاليبّ   257 ..................................................................... افزُّ

بر بن ظبد افواحد بن أمحد  258 .......................................... داباذّي احلاؾظ.. إش.افزُّ

ام بن ُخَوْيِد وَّ ًَ بر بن اف  272 ............................................ .. أبو ظبد اهلل إشدّي .افزُّ

ِْت افُْدّي اددينّ  َثرِّ بن افهَّ ـُ بر بن   722 ...................................................... افزُّ

بر  بر  -افزُّ  727 ................................. بن ادُْذر بن ظّر ـاتب افوفٔد بن يزيد -أو أبو افزُّ

ر
ْ
ح

َ
 ذكر مه امسه ز

ٍّي افُوفّ  ًْ  729 ................................................................. َزْحر بن ؿٔس اجلُ

مة
ْ
ح

ُ
ة أو ز

َ
ن
ْ
ح

ُ
 ذكر مه امسه ز

 772 .................................................... افُِبّي  -وُيَال: ُزمْحَة  –ُزْحَْة بن ظبد اهلل 

رارة
ُ
 ذكر مه امسه ز

 777 ................................................. .. افُاليبّ .ُزرارة بن َجْزء بن ظّرو بن ظوف

رافة
ُ
 ذكر مه امسه ز

ِـّل  778 ........................................................................ ُزراؾة حاجب ادُتو

عة
ْ
ر
ُ
 ذكر مه امسه ز

 775 ............................................................................. ُزْرظة بن إبراهٔم
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رائّي ُزْرظة بن ُثَوب ادُ  َْ ....................................................................... 777 

 755 ...............................................................................ُزْرظة بن ُرَوْيبَة

 757 .................................................. ُزْرظة بن موشى أبو افًالء افىََّزايّن افَّْْكاينّ 

ر بن ُزْرظة َْ  753 ................................................................... ُزْرظة وافد افسَّ

قان
ْ
ر
ُ
 ذكر مه امسه ز

وفّ  د افهَّ َّّ  752 ...................................................................... ُزْرؿان بن حم

ِِّم  757 ................................................................................ ُزْرؿان ادُتُ

ق
ْ
ي
َ
ر
ُ
 ذكر مه امسه ز

 757 ............................................................. يةُزَرْيق َخيِصٌّ ـان فٔزيد بن مًاو

 
ّ
 ذكر مه امسه زِر

ف  –.. أبو مريم .ِزّر بن ُحبٔش بن ُحباصة  758 .......................... إشدّي  –وُيَال: أبو ُمَىرِّ

 

 

*     *     *     *     * 
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 ةئ جزالت  سُره فِ
 

 األصلجتزئة  -أ

 

فحة آخر اجلزء  احلاشية الصَّ

تِّغ بًد ادئة  (2) 789 آخر اجلزء افثَّافث وافسِّ

ابع واف تِّغ بًد ادئةآخر اجلزء افرَّ  (7) 352 سِّ

تِّغ بًد ادئة   (2) 278 آخر اجلزء اخلامس وافسِّ

تِّغ بًد ادئة ادس وافسِّ  (3) 225 آخر اجلزء افسَّ

تِّغ بًد ادئة ابع وافسِّ  (3) 757 آخر اجلزء افسَّ

تِّغ بًد ادئة  (8) 755 آخر اجلزء افثَّامن وافسِّ

 الفرعجتزئة  -ب

فح آخر اجلزء  احلاشية ةالصَّ

ابع ظؼ بًد ادئتغ  (7) 773 آخر اجلزء افرَّ

 (7) 337 آخر اجلزء اخلامس ظؼ بًد ادئتغ

ادس ظؼ بًد ادئتغ  (7) 393 آخر اجلزء افسَّ

ابع ظؼ بًد ادئتنيغ، وهنيو آخنير اجلنيزء  آخر اجلزء افسَّ

تِّغ بًد ادئة من افتَّجزئة إوػ  اخلامس وافسِّ

278 (2) 

 (2) 232 زء افثَّامن ظؼ بًد ادئتغآخر اجل

 (3) 258 آخر اجلزء افتَّاشع ظؼ بًد ادئتغ

وهو آخر اجلنيزء ]آخر اجلزء احلادي ظؼ من إصل، 

 [افًؼين بًد ادئتغ

738 (7) 

 (7) 782 آخر اجلزء احلادي وافًؼين بًد ادئتغ



 757 ؾٓرس ادهادر وادراجع

 لمراجع وا  ردلمصا ا سُره فِ
 

 .افَرآن افُريم -

اك )ت: دثاين، ٓأحاد وا - حَّ ق د. باشم ؾٔهل أمحد اجلوابرة، (، حتَٔه385بن أيب ظاصم افوَّ

اية 7ط ياض  –: دار افرَّ  م.7997افرِّ

اصأحُام افَرآن،  - َّٔة 7(، طه255)ت:  فِجهَّ  م.7997ه/7277بروت  –: دار افُتب افًِّ

َّٔة،  - وفة افًبَّاش ورّي من ظِامء افَرن افثَّافث اهل)دجٓول أخبار افدَّ جرّي(، حتَٔق د. ظبد افًزيز افدُّ

 م.7957بروت  –وظبد اجلبار ادىِبّي، ط: دار صادر 

مان ومن أباده احِلْدثان وظجائب افبِدان وافٌا - ت: مر باداء وافًّران، فِّسًودّي )أخبار افزَّ

بروت  –: دار إٕدفس 3تذة ف مُتبة افَّْجف إذف، ط(، حتَٔق جلْة من إشاه227

 م.7977ه/7287

يْورّي )ت:  إخبار - َّٔال، ه383افىِّوال، فِدِّ ين افنَّ (، حتَٔق ظبد ادًُْم ظامر وُمراجًة د. مجال افدِّ

َّٔة 7ط  م.7977افَاهرة  –: دار إحٔاء افُتب افًرب

َّٔة ظن أربًغ من أربًغ ٕربًغ ف أربًغ،  (ـتاب) - (، ه757ٓبن ظساـر )ت: إربًغ افُبِدإ

د ُمىٔع احلاؾظ، طحتَٔق حم  م.7993ه/7272دمنق  –بروت، ودار افٍُر  –: دار افٍُر ادًُاس 7َّّ

ٔخ ادٍُٔد )اإلرصاد ف مًرؾة ُحَجج اهلل ظذ افًباد - سة آل افبٔت، ط: ه272ت: ، فِنَّ (، حتَٔق مٗشَّ

 د ت. –دار ادٍُٔد 

ْرزوؿّي )ت:  إزمْة - َّ د ٕايف اه237وإمُْة، فِ َّّ َفّّْٔي، ط(، حتَٔق حم  –: ظامل افُتب 7فدُّ

 م.3553ه/7233بروت 

د افبجاوّي، ط (، حتَٔق ظعّ ه272صحاب، ٓبن ظبد افِزّ )ت: آشتًٔاب ف مًرؾة إ - َّّ : 7حم

 م.7993ه/7273بروت  –دار اجلٔل 

حابة، -  :7(، حتَٔق خافد ضرضوّد، طه725ٓبن إثر اجلََزرّي )ت:  ُأْشد افٌابة ف مًرؾة افهَّ

 م.3557بروت  –دار افٍُر افًريّب 

بروت  –: دار ادسرة 2(، حتَٔق هِّوت ريس، طه257ار افبالؽة، فُِجرجايّن )ت: أٍ -

 م.7982ه/7252

الم هارون، طه237آصتَاق، ٓبن ُدريد )ت:  - افَاهرة  –: مُتبة اخلإجي 7(، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7978ه/7258
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ُِّهوص وأخبارهم، مجع ظب - ُِّوحّي وحتََٔه، طأصًار اف  –: دار احلوارة اجلديدة 3د ادًُغ ادَ

 م.7992بروت 

حابة، ٓبن َحَجر اف - ْسَاليّن )ت: اإلصابة ف متٔٔز افهَّ (، حتَٔق ظادل أمحد ظبد ادوجود ه873ًَ

َّٔة 2وصحبه، ط  م.3557 بروت –: دار افُتب افًِّ

ٔت )ت: إصالح ا - ُِّ الم هارون، ط(، حتَٔق أمحه322دْىق، ٓبن افسِّ : دار 2د صاـر وظبد افسَّ

 م.7985افَاهرة  –ادًارف 

َّٔات - الم هارون، طه377، فألصًّّي )ت: إصًّ : دار ادًارف 7(، حتَٔق أمحد صاـر وظبد افسَّ

 م.7959افَاهرة  –

د أبو افٍول إبراهٔه238إَداد، فألٕبارّي )ت:  - َّّ : مىبًة حُومة افُويت 7م، ط(، حتَٔق حم

 م.7975

مٔاضّي )ت: إظإة افىَّافب -  م.7995ه/7278بروت  –: دار افٍُر 7(، طه7275غ، فبُري افدِّ

ْرـّع )ت:  -  م.7989 بروت –: دار افًِم فِّاليغ 8(، طه7297إظالم، فِزِّ

سة مجال فِىِّباظة وافَّْؼ ه277إؽاين، فألصٍٓايّن )ت:  - صورة ) د ت. –بروت  –(، ط: مٗشَّ

 (.م7972/ُتب ادكيَّةضبًة دار افظن 

ين إفبايّن، طه272ًَّل، فِخىٔب افبٌدادّي )ت: اؿتواء افًِم اف - د ٕاس افدِّ َّّ : 2(، حتَٔق حم

 م.7955ه/7295بروت  –ادُتب اإلشالمّي 

د احلَُسّْٔي )ت: اإلـامل ف ذـر من فه رواية ف ُمسْد اإلمام أمح - َّّ (، حتَٔق د. ظبد ه577د، دح

َّٔة 7ًجي، طادًىي أمغ ؿِ راشات اإلشالم  د ت. –ـراتق  –: جامًة افدِّ

ْى وإٕساب - ُُ ، ٓبن ماـوٓ )ت: اإلـامل ف رؾع آرتٔاب ظن ادٗتِف وادختِف ف إشامء واف

َّٔة 7(، طه257  م.7995ه/7277بروت  –: دار افُتب افًِّ

ًراء، ٓبن حبٔب )ت: أفَا -  ... إير: ٕوادر ادخىوضات.(ه327ب افنُّ

واظر، فألصٍٓايّن )ت:  اإلماء - ائّي، (، حتَٔق ٕوري محُّودي افَه277افنَّ امرَّ ّٔز ود. يوٕس افسَّ

َّٔة 7ط وة افًرب  م.7982ه/7252بروت  –: ظامل افُتب، ومُتبة افَّْٓ

اجّي )ت:  - جَّ المه225إمايل، فِزَّ -بروت  –: دار اجلٔل 3ارون، طه (، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7985ه/7255

َّٔة 7(، طه277ايل، فَِايل )ت: إم -  م.7997ه/7277 بروت –: دار افُتب افًِّ

يف ادُرتىض )ت: أمايل ادُرتىض: ُؽَرر افٍوائد وُدرر افَال - د أبو افٍول ه227ئد، فِؼَّ َّّ (، حتَٔق حم

 م.7998افَاهرة  –إبراهٔم، ط: دار افٍُر افًريّب 



 755 ؾٓرس ادهادر وادراجع

ْٔبة - ٔاشة، ٓبن ُؿَت يّض  (،ه357)ت:  اإلمامة وافسِّ يف افرَّ  –حتَٔق ظع صري، ط: إتنارات افؼَّ

 م.7992ه/7272ُؿم 

ين، طه272ادُٗإسة، فِتَّوحٔدّي )ت: اإلمتاع و - إتنارات  :7(، حتَٔق أمحد أمغ وأمحد افزِّ

يّض  يف افرَّ  د ت. –ُؿم  –افؼَّ

دمنق  –ين دار شًد افدِّ  :7(، حتَٔق د. ظّع إبراهٔم ـردي، طه252ت: إمثال، فِٓاصّّي ) -

 م.3552ه/7232

ة ظن افَّْبّي  - ْرُمزّي )ت: أمثال احلديث ادرويَّ ُٓ اَم : 7(، حتَٔق أمحد ظبد افٍتَّاح متَّام، طه757، فِرَّ

َّٔة  سة افُتب افثََّاؾ  م.7989بروت  –مٗشَّ

واة ظذ إٔبا - ىّي )ت: إٕباه افرُّ ٍْ َِ د أبو افٍول إبراهٔمه732ه افُّْحاة، فِ َّّ : ادُتبة 7، ط(، حتَٔق حم

ة   م.3552ه/7232بروت  –افًكيَّ

ًّاينِّ )ت:  - بروت  –: دار اجلْان 7(، حتَٔق ظبد اهلل ظّر افبارودّي، طه773إٕساب، فِسَّ

 م.7988ه/7258

حارّي افًبدّي  -  ه7235: شِىْة ُظامن 2افَّّْص، ط ، حتَٔق د. إحسانه(277ت: )إٕساب، فِهُّ

 م.3557/

د باؿر ادحّودّي، طه359الُذرّي )ت: ب إذاف، فِبَ إٔسا - َّّ سة إظِّّي 7(، حتَٔق حم : مٗشَّ

 م.7952ه/7292بروت  –

ّي ) - ِّّ َُ َّٔة، فًبَّاس اف َّٔة ف تواريخ احلُجج اإلهل سة افَّْؼ 7(، طه7279ت: إٕوار افبٓ : مٗشَّ

 م.7995ه/7275ُؿم  –اإلشالمّي 

د ٕاس افًجّّي، ط: دار اخلٍِاء فُِتاب (، حتَٔق حمه385، ٓبن أيب ظاصم )ت: إوائل - َّّ

 د ت. –افُويت  –اإلشالمّي 

د باؿر ادجِّز )ت: بحار إٕوار،  - َّّ سة افوؾاء 3(، طه7777دح  ه7252بروت  –: مٗشَّ

 م.7982/

اية، ٓبن ـثر )ت:  افبداية - اث افًريبّ 7(، حتَٔق ظع صري، طه552وافِّْٓ - : دار إحٔاء افسُّ

 م.7988/ه7258بروت 

ّٔان واحلُ  - ًُ رجان واف ًُ د ُمرد اخلويل، ه377ت: وٓن، فِجاحظ )افُزصان واف َّّ (، حتَٔق د. حم

شافة 7ط سة افرِّ  م.7993ه/7273بروت  –: مٗشَّ

خائر، فِتَّوحٔدّي )ت: افبهائر وا - بروت  –: دار صادر 2(، حتَٔق دة. وداد افَايض، طه272فذَّ

 م.7999ه/7279
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ار، طه775اريخ حِب، ٓبن افًديم )ت: تبٌٔة افىَِّب ف  - َـّ  –دار افٍُر  :7(، حتَٔق د. شٓٔل ز

 م.7998ه/7258بروت 

ٌُِّويِّغ وافُّْحاة - ٔوضّي )ت: بٌٔة افوظاة ف ضبَات اف د أبو افٍول ه977، فِسُّ َّّ (، حتَٔق حم

ة   د ت. –بروت  –إبراهٔم، ط: ادُتبة افًكيَّ

اهن واهلاجس، ٓبهبجة ادَجافس وُإٔس ادُجافس وص - رضبّي )ت: حذ افذَّ َُ (، ه272ن ظبد افِزّ اف

َّٔة  د ُمرد اخلويل، ط: دار افُتب افًِّ َّّ ن ضبًة افَاهرة صورة ظد ت. ) –بروت  –حتَٔق د. حم

 (.م7998/افثَّإٔة

ازّي )ت:  بٔان خىٖ افُبخارّي  - (، تهحٔح ظبد ه387ت: وأيب ُزْرظة ) (ه235ف تارخيه، فِرَّ

مح َٔاميّن، طافرَّ َِّّي اف ًْ َّٔة 7ن ادَ  م.7975ه/7285اهلْد  –: دائرة ادًارف افًثامٕ

الم هارون، طه377ٔان وافتَّبٔغ، فِجاحظ )ت: افب -  –: مُتبة اخلإجي 7(، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7987ه/7257افَاهرة 

بٔدّي )ت: تاج افًروس من جواهر افَاموس - رتىض افزَّ ُّ : 7ط (، حتَٔق ظع صري،ه7357، فِ

 م.7992ه/7272بروت  –دار افٍُر 

 م.7982ه/7252بروت  –: دار افٍُر 3تاريخ إدب افًريّب، فبالصر، ترمجة د. إبراهٔم ـٔاليّن، ط -

َّٔة وراجًه د. ظبد احلِٔم ه7275ًريّب، فُارل بروـِامن )ت: تاريخ إدب اف - (، َِٕه إػ افًرب

ار وصحبه، ط  م.7955رة افَاه –: دار ادًارف 2افَّْجَّ

َُٕل  - ائّي، ه287ظْٓم افًِم، ٓبن صاهغ )ت: تاريخ أشامء افثَِّات ممَّن  امرَّ (، حتَٔق صبحي افسَّ

َّٔة 7ط ٍِ ار افسَّ  م.7982 افَاهرة –: افدَّ

سة إظِّّي ه275زّي )ت: تاريخ إمم وادِوك، فِىَّ  -  د ت. –بروت  –(، ط: مٗشَّ

الم، فِخى - (، حتَٔق مهىٍى ظبد افَادر ظىا، ه272ت: ٔب افبٌدادّي )تاريخ بٌداد أو مديْة افسَّ

َّٔة 7ط  م.7995بروت  –: دار افُتب افًِّ

َّٔة د. حمّود ؾّٓي حجازّي، وراجًه د. ظرؾة  - اث افًريّب، د. ؾٗاد شزـغ، َِٕه إػ افًرب تاريخ افسُّ

حٔم، ط َّٔ 7مهىٍى ود. شًٔد ظبد افرَّ د بن شًود اإلشالم َّّ ياض اف –ة : جامًة اإلمام حم رِّ

 م.7997ه/7277

ّّي )ت: تار - ْٓ  .م7985/ه7255بروت  –: ظامل افُتب 2(، طه235يخ ُجْرجان، فِسَّ

اث افًريّب 2(، طه858)ت:  تاريخ ابن خِدون -  م.7957/ه7297بروت  –: دار إحٔاء افسُّ

َّٔاط )ت:  - از ، حتَٔق د. مهىٍى(ه325تاريخ خٍِٔة بن خ از، ط ؾوَّ ار افُتب د :ودة. حُّت ؾوَّ

َّٔة  ار، ط: دار افٍُر 7997/ه7277بروت  –افًِّ َـّ  م.7992بروت  –م. وحتَٔق د. شٓٔل ز
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منَّي )ت:  تاريخ - ٌُِّة 7(، حتَٔق صُر اهلل ًّٕة اهلل افَوجايّن، طه387أيب ُزْرظة افدِّ : جمّع اف

َّٔة   د ت. –دمنق  –افًرب

ٌر، فُِبخارّي )ت: افتَّار - بروت  –: دار ادًرؾة 7ّود إبراهٔم زايد، ط(، حتَٔق حمه377يخ افهَّ

 .م7987/ه7257

َّٔة ه377اريخ افُبر، فُِبخارّي )ت: افتَّ  -  د ت. –ديار بُر  –(، ط: ادُتبة اإلشالم

ٌُِّة ه757مديْة دمنق، ٓبن ظساـر )ت: تاريخ  - َه ؽُر واحد، ومل يُتّل بًُد، ط: جمّع اف ََّ (، ح

َّٔة   م.7997/ه7277بروت  –: دار افٍُر 7وحتَٔق ظع صري، ط م.3577 –م 7977دمنق  –افًرب

تَّايّن )ت: (، وئِه: َثَبت ه259ء ووؾٔاهتم، ٓبن َزْبر )ت: تاريخ موفد افًِام - َُ ظبد افًزيز اف

د ادكّي، طه732هبة اهلل بن إـٍايّن )ت:  وزيادات ،(ه277 َّّ : مْنورات مرـز 7(، حتَٔق حم

اث   م.7995ويت افُ –ادخىوضات وافسُّ

ثغ - مّي )ت:  افتَّاريخ وأشامء ادُحدِّ دَّ ََ ُّ ْاهم، فِ ـُ : دار 7(، حتَٔق إبراهٔم صافح، طه257و

 م.7993/ه7272بروت  –افُويت، ودار ابن افًامد  –افًروبة 

ارمّي )ت: تاريخ حئى بن مَ  - د أمحد ٕور شٔف، ط: دار ادٖمون ه385ًغ برواية افدَّ َّّ (، حتَٔق حم

اث   د ت. –دمنق  –فِسُّ

ورّي )ت: تاريخ حئى بن  - (، وئِه: ُمِحق بُالم حئى بن َمًغ برواية ابن ه357َمًغ برواية افدُّ

امن، حتَٔق ظبد اهلل أمحد حسن، ط: دار افَِم  ْٓ  د ت. –بروت  –َض

 د ت. –بروت  –(، ط: دار صادر ه393تاريخ افًَٔويّب )ت:  -

د ظب وئِه: تاريخ افٌرباء فه، حتَٔق د. ظبد افٍتَّاح ؾّٓي(، ه225تاريخ ابن يوٕس ادكّي )ت:  -

َّٔة 7افٍتَّاح، ط  م.3555/ه7237بروت  –: دار افُتب افًِّ

ين )ت: افتَّحرير افىَّاووّد ادُستخرج من ـتاب حّل اإلصُال - (، ه7577، حلسن بن زين افدِّ

ٓداء 7حتَٔق ؾاَل اجلواهرّي، ط ِّٔد افنُّ  م.7997/ه7277ُؿم  –: مىبًة ش

ِدن جوهر إدب ف ظِم جمازات افًرب، - ًْ هب من َم رّي )ت:  حتهٔل ظغ افذَّ َّ َْْت فألظِم افنَّ

شافة 3( حتَٔق د. زهر ظبد ادُحسن شِىان، طه257 سة افرِّ  م.7997بروت  –: مٗشَّ

مذّي، فِ - ْ بارـٍوري )حُتٍة إحوذّي ف ذح افسِّ َّٔة 7(، طه7272ت: ُّ  –: دار افُتب افًِّ

 م.7995/ه7275بروت 

ٍدّي  - اب، فِهَّ (، ه572)ت:  حُتٍة ذوي إفباب ؾّٔن حُم دمنق من اخلٍِاء وادِوك وافُّْوَّ

ُِويص وزهر محٔدان  هام، طحتَٔق إحسان شًٔد ُخ ّْ اؾة : وزارة 7افهَّ  م.7997دمنق  –افثََّ

هبّي )تذـر - اظ، فِذَّ ٍَّ َّٔة ه528ت: ة احلُ  م.7975ه/7255هلْد ا –(، ط: دار ادًارف افًثامٕ
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َّٔة، ٓبن محدون )ت: افتَّذـرة ا - : دار 7(، حتَٔق د. إحسان ظبَّاس وبُر ظبَّاس، طه773حلّدوٕ

 م.7997بروت  –صادر 

بٔدّي  - ًُ َّٔة، فِ ة ف إصًار افًرب ًديَّ (، حتَٔق د. ظبد اهلل )من ظِامء افَرن افثَّامن اهلجرّي  افتَّذـرة افسَّ

َّٔة  : دار افُتب7اجلبورّي، ط  م.3557بروت  –افًِّ

: دار 7(، حتَٔق حمّود إبراهٔم زايد، طه252ه ؽر واحد، فَِّْسائّي )ت: تسّٔة من مل يرو ظْ -

 م.7987بروت  - ادًرؾة

ثغ، فًِسُرّي )ت: - (، حتَٔق حمّود أمحد مرة، ط: ادىبًة افًربٔة ه283 تهحٍٔات ادُحدِّ

 م.7983ه/7253افَاهرة  –احلديثة 

 م.7955افَاهرة  –: دار ادًارف 7ر وافتَّجديد، د. صوؿي َٔف، طافتَّىوُّ  -

ازي، فِّدائّْي )ت:  -  م.3552ه/7232دمنق  –: دار افبنائر 7(، حتَٔق إبراهٔم صافح، طه332افتًَّ

د )ت: افتًَّاز - َزِّ ُّ يباجّي، ط (، حتَٔقه387ي وادراثي، فِ د افدِّ َّّ بروت  –: دار صادر 3حم

 م.7993/ه7273

ؤيا، ٓبن ُؿتٔبة )ت:  تًبر -  دمنق –: دار افبنائر 7(، حتَٔق إبراهٔم صافح، طه357افرُّ

 م.3557/ه7233

ة إربً - َّّ (، ط: دار افُتاب ه873ة، ٓبن حجر افًسَاليّن )ت: تًجٔل ادًٍْة بزوائد رجال إئ

 د ت. –بروت  –افًريّب 

حٔح، فِباجّي ادافُّي )ت: امعن خرج ظْه افُبخارّي ف اجلافتًَّديل وافتَّجريح د - (، ه252 افهَّ

 د ت.  –ادٌرب  –حتَٔق أمحد فبزار، ٓ مط 

ع افبٔان ف تٍسر افَرآن، ط: دار مُتبة احلٔاة ه775سر افىََّزّْد )ت: تٍ - َّ  –بروت  –(: جَمْ

 ت.د

ار (: جامع افبٔان ظن تٖويل آي افَرآن، حتَٔق صدؿي مجٔل افًىَّ ه275تٍسر افىََّزّي )ت:  -

 م.7997بروت  –وتَديم خِٔل ادٔس، ط: دار افٍُر 

(: افتِّبٔان ف تٍسر افَرآن، حتَٔق أمحد حبٔب ؿهر افًامّع وتَديم ه275 ت:تٍسر افىُّوّد ) -

اث افًريّب   د ت. –بروت  –آؽا ُبُزْرك افىَّٓرايّن، ط: دار إحٔاء افسُّ

ًْْايّن )تٍسر افَرآن، فًبد ا - اق افهَّ زَّ د، طه377ت: فرَّ َّّ : دار 7(، حتَٔق د. مهىٍى ُمسِم حم

صد   م.7995/ه7275ياض افرِّ  –افرُّ

رضبّي  - َُ رؿان، ه753)ت:  تٍسر اف ٍُ َّْة وآي اف ن من افسُّ َّّ (: اجلامع ٕحُام افَرآن وادُبغِّ دا تو

دُّويّن وصحبه، ط: دار افٍُر  ضبًة صورة ظن د ت. ) –بروت  –تهحٔح أمحد ظبد افًِٔم افَزَ

 (.م7973/دار افُتب ادكيَّة
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-  ََ ْس ًَ شافة 3(، حتَٔق ظادل ُمرصد، طه873اليّن )ت: تَريب افتَّٓذيب، ٓبن حجر اف سة افرِّ : مٗشَّ

 م.3558/ه7239 بروت –

َُٕىة - ُّٔ ه739)ت:  تُِّة اإلـامل، ٓبن  ََ : جامًة أّم 7وم ظبد ربِّ افَّْبّي، ط(، حتَٔق د. ظبد اف

ة ادُ  –افَرى  َُّ مة م  م.7997/ه7277ُرَّ

ابويّن )ت: تُِّة إـامل اإل - ابع من اإلـامل ٓبن ه785ـامل، ٓبن افهَّ (، ُضبع ف هناية اجلزء افسَّ

 ماـوٓ.

َه حمّود ه577، ٓبن مْيور )ت: تُِّة خمتك تاريخ مديْة دمنق - ََّ (، اشتخرجه واختكه وح

 .م3552ه/7237دمنق  –: دار افٍُر 7إرٕاؤوط وصحبه، ط

ٌايّن )ت : ا - َّٔة، فِهَّ ٌُِّة وِصَحاح افًرب ِة فُتاب تاج اف يل وافهِّ َه وراجًه ه775فتَُِّّة وافذَّ ََّ (، ح

ة  م.7959 –م 7955افَاهرة  - ظبد افًِٔم افىَّحاوّي وصحبه، ط: مىبًة دار افُتب ادكيَّ

رتىض  - ُّ ٌُِّة، فِ ِة دَِا ؾات صاحب افَاموس من اف يل وافهِّ بٔدّي )ت: افتَُِّّة وافذَّ (، ه7357افزَّ

َه وراجًه مهىٍى حجازي وصحبه، ط ََّ َّٔة 7ح ٌُِّة افًرب  م.3557 –م 7987افَاهرة  –: جمّع اف

 د ت. –(، ٓ مط ه227ٔه وإذاف، فِّسًودّي )ت: افتَّْب -

ّي )ت: افتَّْبٔه واإليواح ظامَّ وؿع ف  - حاح، ٓبن َبرِّ زّي (، حتَٔق مهىٍى حجاه783افهِّ

َّٔة 7ظّع افَّْجدّي ٕاصف، طوُمراجًة  ٌُِّة افًرب  م.7985افَاهرة  –: جمّع اف

ٌُِّات، فَِّْووّي هتذيب إشام - : دار افٍٔحاء، 7، حتَٔق ظّع ظبده ـوصك، ط ه(757ت: )ء واف

 م.3557ه/7235 دمنق –ودار ادْٓل 

ين ؿبه(753ت: )ىق، فِخىٔب افتِّزيزّي هتذيب إصالح ادْ - : دار 7اوة، ط ، حتَٔق د. ؾخر افدِّ

 م.7982ه/7252بروت  –أؾاق اجلديدة 

 د ت. –دمنق  –، ط: دار افٍُر ه(7227ت: )ر، فًبد افَادر بدران هتذيب تاريخ دمنق افُب -

اليّن هتذيب افتَّٓذيب،  - ََ ْس ًَ يبق وظادل ُمرصده(873ت: )ٓبن حجر اف : 7، ط، حتَٔق إبراهٔم افزَّ

شافة  سة افرِّ  م.3558بروت  –مٗشَّ

ّي هتذيب اف - اد مًروف، ط ه(523ت: )ُامل، فِحاؾظ ادِزِّ ار ظوَّ شافة 3، حتَٔق د. بنَّ سة افرِّ : مٗشَّ

 م.7989ه/7259بروت  –

ٌُِّة، فألزهرّي هت - الم هارون وصحبه، ط: ضٓران ه(255ت: )ذيب اف د ت.  –، حتَٔق ظبد افسَّ

 (.م7972/ن افىَّبًة ادكيَّةصورة ظ)

ين )ت: تؤَح ادُنتبه، ٓبن  - د ًٕٔم افًرؿسوّد، طه823ٕاس افدِّ َّّ سة 3(، حتَٔق حم : مٗشَّ

شافة   م.7992بروت  –افرِّ
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ين افًامّع  - در ه(7525ت: )تؤَح ادَاصد، فبٓاء افدِّ  م.7987ه/7257ُؿم  –، ط: مىبًة افهَّ

تَّاينّ  - َُ  .. إير: تاريخ ابن َزْبر..َثَبت اف

َّٔة 7 ، طه(272ت: )افثَِّات، ٓبن ِحبَّان  - سة افُتب افثََّاؾ  م.7952ه/7292بروت  –: مٗشَّ

د أبو افٍول إبراهٔم، ط: ه(239ت: )وادْسوب، فِثًَّافبّي  ثامر افَِوب ف ادُواف - َّّ ، حتَٔق حم

 م.7987افَاهرة  –دار ادًارف 

مِ  - ْ الم  –: دار افٍٔحاء 7، طه(359ت: )ذّي جامع افسِّ ياض  –دمنق، ودار افسَّ  ه/7235افرِّ

 م.7999

-  َّٔ روس افًرب  بروت –: ادُتبة افًكيَّة 72، طه(7272ت: )ة، دهىٍى افٌالئّْي جامع افدُّ

 م.7985ه/7255

ٔوضّي اجلام - ٌر، فِسُّ  م.7987ه/7257بروت  –: دار افٍُر 7، ط ه(977ت: )ع افهَّ

ازّي  اجلرح - اث افًريّب 7، طه(235ت: )وافتًَّديل، فِرَّ صورة د ت. ) –وت بر –: دار إحٔاء افسُّ

َّٔة   (.م7973ه/7257 اهلْد –ظن ضبًة جمِس دائرة ادًارف افًثامٕ

ا  - ًاىف بن زـريَّ ُّ اف، فِ افح افُاف وإٕٔس افَّْاصح افنَّ ، حتَٔق د.إحسان ه(295ت: )اجلِٔس افهَّ

 م.7992بروت  –: ظامل افُتب 7ظبَّاس، ط 

َّٔة واإلشالم، فِ - رّر مجٓرة أصًار افًرب ف اجلاهِ ابع اهلجرّي )َُ د (من ظِامء افَرن افرَّ َّّ ، حتَٔق حم

 م.7999دمنق  –: دار افَِم 2ظّع اهلاصّّي، ط 

د أبو افٍول إبراهٔم وظبد ه(297ت: بًد )ٕيب هالل افًسُرّي مجٓرة إمثال،  - َّّ ، حتَٔق حم

 م.7988بروت  –: دار اجلٔل 3ادجٔد ؿىامش، ط 

الم هارون، ط ه(277ت: )اب افًرب، ٓبن حزم مجٓرة إٔس -  –: دار ادًارف 7، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7983افَاهرة 

ٌُِّة، ٓبن ُدريد مجٓ - ّي، طه(237ت: )رة اف ُِّ َب َِ ًْ  –: دار افًِم فِّاليغ 7، حتَٔق د. رمزي مْر افَب

 م.7985بروت 

ار  - َُّ بر بن ب َاهرة اف –، حتَٔق حمّود صاـر، ٓ مط ه(377ت: )مجٓرة ٕسب ؿريش، فِزُّ

 م.7977ه/7287

ًُٕٔم إصٍايّن  -  د ت. –بروت  –، ط: دار افٍُر ه(225ت: )حِٔة إوفٔاء وضبَات إصٍٔاء، ٕيب 

، حتَٔق د. ظبد ادًُْم أمحد صافح، ه(725ت: )برواية اجلوافَّٔي  ه(327ت: )احلامشة، ٕيب متَّام  -

 م.3553ه/7233بروت  –: دار اجلٔل 7ط 

د ٕبٔل ضريٍّي، ط ه(382ت: ) احلامشة، فِبُحسّي  - َّّ  م.3553بروت  –: دار صادر 7، حتَٔق د. حم
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رّر  - َُ ين حمّود ؿبالوّي، ط ه(7399ت: )احلامشة، فِ دمنق  –: وزارة افثََّاؾة 7، حتَٔق خر افدِّ

 م.7997

ة، - ين افبكّي  احلامشة افبكيَّ  : مُتبة7، حتَٔق د. ظادل شِٔامن مجال، ط ه(777ت: )فهدر افدِّ

 م.7999ه/7235افَاهرة  –اخلإجي 

-  ًَ دماء، فِ َُ وَزيّن محاشة افيُّرؾاء من أصًار ادُحدثغ واف ، حتَٔق خِٔل ه(227ت: )ْبدفُايّن افزُّ

َّٔة 7مْهور، ط   م.3553بروت  –: دار افُتب افًِّ

ُٕخبة ديوان افًرب، ٕيب افًبَّاس افتَّاديلّ  - َّٔة: خمتك صٍوة إدب و  ،ه(759ت: ) احلامشة ادٌرب

اية، ط  د رَوان افدَّ َّّ دمنق  –بروت، ودار افٍُر  –: دار افٍُر ادًاس 7حتَٔق د. حم

 م.7997/ه7277

ده(377ت: )احلٔوان، فِجاحظ  - َّّ الم حم  - : دار افٍُر، ودار اجلٔل7ارون، طه ، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7988ه/7258بروت 

-  َُ ْٕداخلرائج واجلرائح، ف اَو ين افرَّ سة اإلمام ادٓدّي ه(752ت: )ّي ْىب افدِّ  ت.د –ُؿم  -، ط: مٗشَّ

د ٕبٔل ضريٍّي  ، حتَٔقه(7592ت : )ان افًرب، فِبٌدادّي خزإة إدب وفّب ُفباب فس - َّّ د. حم

َّٔة 7وإذاف د. إمٔل يًَوب، ط   م.7998ه/7278بروت  –: دار افُتب افًِّ

َيَرة - ارات وافدِّ ور وافدَّ أل بغ افدُّ َّ اخلََزل وافدَّ ا ه(737ت: )وّي ، فٔاؿوت احلَ ، حتَٔق حئى زـريَّ

د أديب مُجْران، ط  َّّ  م.7998 دمنق –: وزارة افثََّاؾة 7ظبَّارة وحم

: دار افَرآن 7، حتَٔق مافك ادحّودّي، طه(755ت: )غ، ٓبن افبِْىريق خهائص افوحّي ادُب -

 م.7995ه/7275ُؿْم  –افُريم 

ّي  اخلهال، - ِّّ َُ َّٔة ه(287ت: )ٓبن بابويه اف إيران  –، حتَٔق ظّع أـز افٌٍارّي، ط: احلوزة افًِّ

 د ت. –

ْٔاليّن  خالصة َظَبَات - َّ ٓداء 7، طه(7257ت: )إٕوار، فِ ِّٔد افنُّ  ه/7252ُؿم  –: مىبًة ش

 م.7982

ِّٔد ظّع اخلُراشايّن وصحبه، ط ه(275ت: )ف، ٕيب جًٍر افىُّوّد اخلال - سة 7، حتَٔق ش : مٗشَّ

 م.7995ه/7275ُؿم  –ؼ اإلشالمّي افَّْ 

ِْق اإلٕسان، فألصًّّي  - َْر، ط: مُتبة ادُتْبي ه(377ت: )َخ ٍْ  د ت. –افَاهرة  –، حتَٔق د. أوؽست ِه

ٔوضّي افدُّ  -  م.7927بروت  –، ط: دار ادًرؾة ه(977ت: )ّر ادْثور، فِسُّ

ظاء، فِىَّزايّن  - َّٔة 7، ط ، حتَٔق مهىٍى ظبد افَادر ظىاه(275ت: )افدُّ  –: دار افُتب افًِّ

 م.7992ه/7272بروت 



 772 تاريخ مديْة دمنق ادجِدة افثإٔة وافًؼون

ة، فِتَّّّٔي إصبٓايّن  - اد، ط ه(727ت: )دٓئل افُّْبوَّ د احلدَّ َّّ ياض  –: دار ضٔبة 7، حتَٔق حم افرِّ

 م.7989ه/7259

د أمحد ؿاشم، ط  - َّّ  –: ادُتب اإلشالمّي 7ديوان إظنى افُبر: مّٔون بن ؿٔس، حتَٔق د. حم

 م. 7997/ه7277بروت 

د أمغ ضهه(327ت: )وان جرير بؼح ابن حبٔب دي - َّّ  –: دار ادًارف 2ط ، ، حتَٔق د. ًٕامن حم

 م.7987افَاهرة 

ِّٔد حٍْي حسغ، ط: دار ادًارف  - ان بن ثابت، حتَٔق د. ش  م.7982افَاهرة  –ديوان حسَّ

 م.3557بروت  –ديوان أيب ُدٓمة، حتَٔق د. إمٔل يًَوب، ط: دار اجلٔل  -

ة بؼح افب - مَّ وس ه(397ت: )ورواية ثًِب  ه(327ت: )اهّع ديوان ذي افرُّ دُّ َُ ، حتَٔق د. ظبد اف

شافة 2أبو صافح، ط  سة افرِّ  م.7992ه/7272بروت  –: مٗشَّ

اج، حتَٔق وفٔم بن افورد افزوّد، ط: دار ابن ُؿتٔبة  -  د ت. –افُويت  –ديوان رؤبة بن افًجَّ

اق حسغ، ط ديوان ابن ِشْان اخلٍاجّي  - زَّ بروت  –: ادُتب اإلشالمّي 7، حتَٔق د. ظبد افرَّ

 م.7988

اؾًّي، حتَٔق ظبد ادجٔد - و، ط هديوان افنَّ  م.7997دمنق  –: دار افبنائر 7مُّ

ورواية ابن  (من ظِامء افَرن افثَّافث اهلجرّي )ديوان صًر حاتم افىَّائّي، صًْة حئى بن ُمدِرك  -

 م.7999ه/7279افَاهرة  –: مُتبة اخلإجي 3د. ظادل شِٔامن مجال، ط  ، حتَٔقه(352ت: )افُِبّي 

س اف - ِّّ َِ َبًّي، رواية إثرم ديوان صًر ادَُت ظن إصًّّي  ه(359ت: )وأيب ُظبٔدة  ه(323ت: )وُّ

ْرّف، ط ه(377ت: ) َّٔة 3، حتَٔق حسن ـامل افهَّ  م. 7995افَاهرة  –: مًٓد ادخىوضات افًرب

ارمّي، حتَٔق ـارين صادر، ط ديوان صًر مسُ -  م.3555بروت  –: دار صادر 7غ افدَّ

 م. 7972ه/7282دمنق  –ح َٔق د. صُري ؾٔهل، ط: دار ادالَّ ديوان أيب افًتاهٔة، حت -

ىعّ  ه(377ت: )اج برواية إصًّّي ديوان افًجَّ  - : 7، طوذحه، حتَٔق د. ظبد احلٍٔظ افسَّ

َّٔة   .م7957دمنق  –ادىبًة افتًَّاوٕ

 م.3552ه/7237بروت  –ديوان افٍرزدق، حتَٔق جمٔد ضراد، ط: دار افُتاب افًريّب  -

: دار افٌرب اإلشالمّي 7، حتَٔق أمحد شِٔم ؽإم، ط ه(297ت: بًد )ادًاين، فًِسُرّي  ديوان -

 م.3552ه/7232بروت  –

د أبو افٍول إبراهٔم، ط: دار ادً - َّّ بٔايّن، حتَٔق حم  م.7955افَاهرة  –ارف ديوان افَّْابٌة افذُّ

بر  - صٔد بن افزُّ خائر وافتُّحف، فِرَّ د محٔد اهلل (من ظِامء افَرن اخلامس اهلجرّي )افذَّ َّّ ، حتَٔق د. حم

د وُمراجًته،  ين ادُْجِّ  م.7982: مىبًة حُومة افُويت 3ط وتَديم د. صالح افدِّ
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ًُٕٔم إصبٓايّن  -  م.7922فٔدن  –ة بريل : مىب7ً، ط ه(225ت: )ذـر أخبار أصبٓان، ٕيب 

ت روايته ظن افثَِّات ظْد افبُ  - اَرُؿْىّْي ذـر أشامء افتَّابًغ ومن بًدهم ممَّن صحَّ خارّي وُمسِم، فِدَّ

ْاوّي وـامل يوش(، حته287)ت:  َّٔة : 7ف احلوت، طَٔق بوران افوَّ سة افُتب افثََّاؾ  –مٗشَّ

 م.7987 بروت

ار  - : دار افُتب 7، حتَٔق مهىٍى ظبد افَادر ظىا، ط ه(722ت: )ذيل تاريخ بٌداد، ٓبن افَّْجَّ

َّٔة   م. 7995ه/7275بروت  –افًِّ

خَمَْؼّي ربٔع إبرار وٕهوص ا - ّّٔي، ط ه(728ت: )ٕخبار، فِزَّ : دار 7، حتَٔق د. شِٔم افًُّْ

خائر فِّىبوظات   م.7995ه/7275ؿم  –افذَّ

-  ّ  م.7953ه/7293افَّْجف  –، ط: ادىبًة احلٔدريَّة ه(555ت: )رجال ابن داود، ٓبن داود احِلعِّ

سة ه(275ت: )، ٕيب جًٍر افىُّوّد رجال افىُّوّد  - ُّٔومّي إصٍٓايّن، ط: مٗشَّ ََ ، حتَٔق جواد اف

 م.7995ه/7275ُؿم  –افَّْؼ اإلشالمّي 

الم هارون، ط ه(377ت: )رشائل اجلاحظ  -  م.7997ه/7277بروت  –: دار اجلٔل 7، حتَٔق ظبد افسَّ

يف ادُرتىض  - َّٔام 7، حتَٔق أمحد احلَُسّْٔي، ط ه(227ت: )رشائل افؼَّ ة اخل  م.7995ه/7275ؿم  -: مىًب

ّي  رشافة - رِّ ًَ َّ د شِٔم اجلْدّي، ط ه(229ت: )ادالئُة، فِ َّّ بروت  –: دار صادر 3، حتَٔق حم

 م.7993ه/7273

َا ظن اهلل بَو - ٕٔا افرِّ ٍِّي، ط  ،ه(387ت: )ائه، ٓبن أيب افدُّ ار 7حتَٔق َٔاء احلسن افسَّ : افدَّ

َّٔة  ٍِ  م.7995ه/7275اهلْد  –بومباي  –افسَّ

احلغ - ؿَّاق وُمراجًة ه(757ت: )، فَِّْووّي رياض افهَّ ، حتَٔق ظبد افًزيز رباح، وأمحد يوشف افدَّ

الم 72ُصًٔب إرٕاؤوط، ط  ياض، ودار افٍٔحاء، ودار افثََّاؾة افً –: دار افسَّ َّٔة افرِّ دمنق  –رب

 م.7997ه/7273

سة افَّْؼ اإلشالمّي 7، طه(7327ت: )، فًّع افىَّباضبائّي رياض ادسائل -  ه/7273ؿم  - : مٗشَّ

 م.7993

ُٔوّد زهر إـم ف إمثال واحلُ - د ه(77من ظِامء افَرن )م، فِ َّّ ّي وحم د احلجِّ َّّ ، حتَٔق حم

 م.7987توٕس  –: وزارة افثََّاؾة 7إخَض، ط 

ّي ش - ِجْستايّن  ه(275ت: )ٗآت أُجرِّ : 7، ط، حتَٔق ظبد افًِٔم ظبد افًئمه(277ت: )فِسِّ

ان  –دار آشتَامة  يَّ سة افرَّ ياض، ومٗشَّ  م.7995ه/7278 بروت –افرِّ

ؿايّن  - اَرُؿْىّْي  ه(237 ت:)شٗآت افَزْ ِّٔد ف اجلرح وافتًَّديل، حتَٔق جمدي ه(287ت: )فِدَّ  افسَّ

 د ت. –افَاهرة  –م، ط: مُتبة افَرآن إبراهٔ
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امّي  - احلّي افنَّ صاد ف شرة خر افًباد، فِهَّ  ، حتَٔق ظادل أمحد ظبده(923ت: )ُشُبل اهلدى وافرَّ

َّٔة 7ادوجود، ط   م.7992ه/7272بروت  –: دار افُتب افًِّ

د هادي إمّْٔي، ط ه(232ت: )ٍَٔة، فِجوهرّي افبكّي افسَّ  - َّّ ُتبّي  :3، حتَٔق حم ُُ  –ذـة اف

 م.7992ه/7272بروت 

ط افًيل ف ذح أمايل افَا - ّْ ، حتَٔق ظبد افًزيز ادّّْٔي ه(285ت: )يل، ٕيب ُظبٔد افبُرّي ِش

اجُوّت، ط   د ت. –بروت  –: دار افُتب افًَِّّٔة 7افرَّ

َّْة، ٓ - اك افسُّ حَّ ين إه(385ت: )بن أيب ظاصم افوَّ د ٕاس افدِّ َّّ : ادُتب 2فبايّن، ط ، حتَٔق حم

 م.7992ه/7272بروت  –اإلشالمّي 

اَرُؿْىّْي اف - ْن، فِدَّ ورى، ط ه(287ت: )سُّ َّٔة 7، حتَٔق جمدي افنُّ  بروت –: دار افُتب افًِّ

 م.7997ه/7275

الم  –: دار افٍٔحاء 7، ط ه(357ت: )ُشْن أيب داود  - ياض  –دمنق، ودار افسَّ  م.7999ه/7235افرِّ

- ْ الم  –: دار افٍٔحاء 7، ط ه(252ت: )ٌرى، فَِّْسائّي ن افهُّ افسُّ ياض  –دمنق، ودار افسَّ افرِّ

 م.7999ه/7235

ْن افُزى، فِبَّٔٓي اف -  د ت. –بروت  –، ط: دار افٍُر ه(278ت: )سُّ

ِّٔد ـٌوي ه(252ت: )ْن افُزى، فَِّْسائّي افسُّ  - ار شِٔامن افبٌدادّي وش ٍَّ ، حتَٔق د. ظبد افٌ

َّٔة : دا7حسن، ط   م.7997ه/7277بروت  –ر افُتب افًِّ

الم  ،دمنق –: دار افٍٔحاء 7، ط ه(352ت: )ُشْن ابن ماجه  - ياض  –ودار افسَّ  م.3555ه/7237افرِّ

هبّي شر أظال - رؿسوّد وصحبه وإذاف ُصًٔب ه(528ت: )م افُّْبالء، فِذَّ ًُ د ًٕٔم اف َّّ ، حتَٔق حم

شافة  سة افرِّ  م.7988 –م 7983ت برو –إرٕاؤوط، ط: مٗشَّ

رة  - ة، ٓبن ـثر افسِّ  بروت –: دار ادًرؾة 7، حتَٔق مهىٍى ظبد افواحد، ط ه(552ت: )افَّْبويَّ

 م. 7957ه/7297

رة  - ة، ٓبن هنام افسِّ ا وصحبه، ط: دار ادًرؾة ه(378ت: )افَّْبويَّ ََّ  بروت -، حتَٔق مهىٍى افسَّ

 د ت. –

يف ا - اف ف اإلمامة، فِؼَّ َّٔان 3، ط ه(227ت: )دُرتىض افنَّ سة إشامظِٔ  م.7995ه/7275ُؿم  –: مٗشَّ

هب ف أخبا -  ، حتَٔق حمّود إرٕاؤوط ه(7589ت: )ر من ذهب، ٓبن افًامد صذرات افذَّ

 م.7997-م 7987دمنق  –: دار ابن ـثر 7ظبد افَادر إرٕاروط، ط  وإذاف

راّف ذح أبٔات إصالح اد - اس، ط ه(287ت: )ْىق، ٓبن افسِّ وَّ د افسَّ َّّ : 7، حتَٔق ياشغ حم

ار ادُتَّحدة   م.7993دمنق  –افدَّ
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وَّ  - ٍَ ين ؿباوة، ط: دار ه(753ت: )ل، فِخىٔب افتِّزيزّي ذح اختٔارات ادُ ، حتَٔق ؾخر افدِّ

َّٔة   م.7985بروت  –افُتب افًِّ

رّي ذح أصًار اهلُ  - َُّ ِّٔغ، فِسُّ تَّ ه(357ت: )َذف اج وُمراجًة حمّود ، حتَٔق ظبد افسَّ ار أمحد ؾرَّ

 م.7977افَاهرة  –صاـر، ط: دار افًروبة 

ينه(753ت: )ن احلامشة، فِتِّزيزّي ذح ديوا - ٔخ وؾٓرشة أمحد صّس افدِّ ، ، حتَٔق ؽريد افنَّ

َّٔة 7ط  م.3555بروت  –: دار افُتب افًِّ

د ظثامن ظّع، ط ، حتَٔق د. حمه(275ت: )ذح ديوان احلامشة، ٕيب افَاشم افٍارّد  - : دار 7َّّ

 د ت. –بروت  –إوزاظّي 

ْرزوؿّي  - َّ الم هارون، ط ه(237ت: )ذح ديوان احلامشة، فِ : دار 7، حتَٔق أمحد أمغ وظبد افسَّ

 م. 7997ه/7277بروت  –اجلٔل 

ّي  ذح ديوان محاشة أيب متَّام - د َٕنة، ط ه(229ت: )ادْسوب فًِّرِّ َّّ : 7، حتَٔق د. حسغ حم

 م.7997بروت  –دار افٌرب اإلشالمّي 

َّٔات، فألٕبارّي ذح ديوان ادُ  - ِ وَّ د ٕبٔل ضريٍي، ط ه(252ت: )ٍَ َّّ  –: دار صادر 7، حتَٔق د. حم

 م.3552ه/7232بروت 

ٔوضّي ذح صو - إيران  –، حتَٔق أمحد طاؾر ـوجان، ط: أدب احلوزة ه(977ت: )اهد ادٌْي، فِسُّ

 د ت. –

 ه/7255بروت  –: دار افُتاب افًريّب 3، طه(757ت: )فَِّْووّي ِِم، ذح صحٔح ُمْس  -

 م.7985

بع افىِّوال  - َّٔات، فألٕبارّي ذح افَهائد افسَّ الم هارون، ه(238ت: )اجلاهِ ، حتَٔق ظبد افسَّ

 م. 7992افَاهرة  –: دار ادًارف 7ط

د زهرّي ه(237ت: )ذح مًاين أثار، فًبد ادِك إزدّي  - َّّ ار، ط ، حتَٔق حم : دار 2افَّْجَّ

َّٔة  افُتب  م.7997ه/7277بروت  –افًِّ

اد وُمراجًة ؿدري احلُٔم، ط  - َّٔادة، حتَٔق د. حَّْا حدَّ َّٔة 7صًر ابن م ٌُِّة افًرب  دمنق –: جمّع اف

 م.7983ه/7253

د أبو افٍول إبراهٔم، ط ه(777ت: )ذح هنج افبالؽة، ٓبن أيب احلديد  - َّّ : دار 7، حتَٔق حم

 م.7985ه/7255بروت  –ل اجلٔ

صًر إحوص إٕهارّي، حتَٔق د. ظادل شِٔامن مجال وتَديم د. صوؿي َٔف، ط: مُتبة  -

 م.7995ه/7277افَاهرة  –اخلإجي 
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ُِّهوص وأخبارهم..صًر ُظبٔد اهلل بن احلُرّ  -  .. إير: أصًار اف

ًر و - ًراء، ٓبن ُؿتٔبة افنِّ افَاهرة  –ار ادًارف : د3، حتَٔق أمحد صاـر، ط ه(357ت: )افنُّ

 م.7977

ٌُِّة وُشْن افًرب ف ـالمٓا، ٓبن ؾ - احبي ف ؾَه اف ِّٔد أمحد ه(297ت: )ارس افهَّ ، حتَٔق افسِّ

َّٔة 7صَر، ط  مة  –: ادُتبة افٍٔهِ ة ادُُرَّ َُّ  د ت. –م

ٌُِّة وِصحَ  - حاح: تاج اف ظىَّار، ط ، حتَٔق أمحد ظبد افٌٍور ه(292ت: )اح افًربَّٔة، فِجوهرّي افهِّ

 م.7982بروت  –: دار افًِم فِّاليِّغ 2

الم 3، ط ه(377ت: )صحٔح افبُخارّي  - ٔحاء  –: دار افسَّ ياض، ودار اٍف  م.7999ه/7279دمنق  –افرِّ

، حتَٔق ُصًٔب ه(529ت: )، بستٔب ابن بِبان افٍارّد ه(272ت: )صحٔح ابن ِحبَّان  -

شافة 3إرٕاؤوط، ط  سة افرِّ  م.7992 بروت –: مٗشَّ

ة  - َّ د مهىٍى إظيّّي، ط ه(277ت: )صحٔح ابن ُخَزْي َّّ  –: ادُتب اإلشالمّي 3، حتَٔق د. حم

 م.7993ه/7273بروت 

الم 3، ط ه(377ت: )صحٔح ُمْسِِم  - ياض، ودار افٍٔحاء  –: دار افسَّ  م.3555ه/7237دمنق  –افرِّ

داؿة  - ديق، فِتَّوحٔدّي افهَّ  –: دار افٍُر 3اهٔم ـٔالين، ط ، حتَٔق د. إبره(272ت: )وافهَّ

 م.7997بروت  –دمنق، ودار افٍُر ادًُاس 

ْريايّب  - ٍِ  –: دار اخلٍِاء فُِتاب اإلشالمّي 7، حتَٔق بدر افبدر، ط ه(257ت: )صٍة ادُْاؾق، فِ

 م.7987ه/7257افُويت 

-  ِِّ ّت وآداب اف ٕٔا افهَّ : دار 7يّْي، ط ، حتَٔق أيب إشحاق احلُوَ ه(387ت: )سان، ٓبن أيب افدُّ

 م.7995ه/7275بروت  –افُتاب افًريّب 

ًر، فًِسُريِّ  (ـتاب) - ْاظتغ: افُتابة وافنِّ د افبجاوّي ه(297ت: بًد )افهِّ َّّ ، حتَٔق ظّع حم

ة  د أبو افٍول إبراهٔم، ط: ادُتبة افًكيَّ َّّ  م.7987ه/7257بروت  –وحم

ًُٕٔم  - ًٍاء، ٕيب   د ت. –بروت  –ق محادة، ط: دار افثََّاؾة ، حتَٔق د. ؾاروه(225ت: )افوُّ

- ًٍ ٌر، فِبُخارّي افوُّ بروت  –: دار ادًرؾة 7، حتَٔق حمّود إبراهٔم زايد، ط ه(377ت: )اء افهَّ

 م.7987ه/7257

- ًٍ ّْٔع افوُّ ََ ًُ : دار افُتب 3، حتَٔق د. ظبد ادًُىي أمغ ؿًِجي، ط ه(233ت: )اء افُبر، فِ

َّٔة   م.7998ه/7278بروت  –افًِّ

ًٍاء  (ـتاب) - : دار 7، حتَٔق حمّود إبراهٔم زايد، ط ه(252ت: )وادسوـغ، فَِّْسائّي افوُّ

 م.7987ه/7257بروت  –ادًرؾة 
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َّٔاط افىَّ  - ار، ط: دار افٍُر ه(325ت: )بَات، خلٍِٔة بن خ َـّ بروت  –، حتَٔق د. شٓٔل ز

 م.7992ه/7272

حابة  - ، حتَٔق ه(257ت: )اب احلديث، فَِزْدجيّي وافتَّابًغ وأصحضبَات إشامء ادٍُردة من افهَّ

اث 7ظبده ظّع ـوصك، ط  ئِه: َٕد ضبَات )م. 7995ه/7275دمنق  –: دار ادٖمون فِسُّ

ْر افبٌدادّي  َُ   .([ه288ت: ]إشامء ادٍُردة، ٓبن ُب

ٔوضّي  - اظ، فِسُّ ٍَّ د ظّر، ط: مُه(977ت: )ضبَات احُل َّّ  م.7952افَاهرة  –تبة وهبة ، حتَٔق ظّع حم

اج، ط ه(397ت: )ًراء، ٓبن ادًُتّز ضبَات افنُّ  - تَّار أمحد ؾرَّ  –: دار ادًارف 2، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7987افَاهرة 

ًراء، - حّي  ضبَات ؾحول افنُّ َّ م اجلُ : مىبًة 3، حتَٔق حمّود صاـر، ط ه(327ت: )ٓبن شالَّ

 م.7952افَاهرة  –ادديّن 

ٍِّْي ، إتخه(755ت: )ات، ٕيب احلسغ افىُّٔورّي افىُّٔوريَّ  - ، حتَٔق ه(757ت: )اب أيب ضاهر افسِّ

د أديب اجلادر، ط  َّّ اؽرجّي وحم  م.3557ه/7233دمنق  –: دار افبنائر 7مٖمون افهَّ

هبّي  افًز ف - ِّٔد، ط ه(528ت: )خز من ؽز، فِذَّ د وؾٗاد ش ين ادُْجِّ : 7، حتَٔق د. صالح افدِّ

 م.7972 –م 7975يت حُومة افُومىبًة 

ىع، ط  - اج: حٔاته ورجزه، د. ظبد احلٍٔظ افسَّ َّٔة 3افًجَّ  م.7982دمنق  –: ادىبًة افتًَّاوٕ

-  ّ َّٔة، فًّع احلعِّ َدد افَويَّة فدؾع ادخاوف افٔوم ًُ جائّي، طه(537ت: )اف مُتبة : 7، حتَٔق مٓدّي افرَّ

ة   م.7988ضٓران  –آية اهلل ادَْرظّق افًامَّ

َبًّي  - ًَروض، فِرَّ د أبو افٍول بدران، ط ه(235ت: )اف َّّ ط 7، حتَٔق حم بروت  –: مىبًة ادُتوشِّ

 م.3555

ذ  - َِ  .. إير: ٕوادر ادخىوضات.ه(.782ت: )افًها، ٓبن ُمْْ

 –، حتَٔق أمحد أمغ وصحبه، ط: دار افُتاب افًريّب ه(238ت: )افٍريد، ٓبن ظبد ربِّه افًَد  -

 م.7995ه/7277بروت 

ْٔسابورّي ُظَالء اد - ائس 7، حتَٔق د. ظّر إشًد، ط ه(257ت: )جإغ، فَِّْ بروت  –: دار افٍَّْ

 م.7985ه/7255

اَرُؿْىّْي افًِل افواردة ف إحاديث افَّْبويَّة - محن زين اهلل ه(287ت: )، فِدَّ ، حتَٔق حمٍوظ افرَّ

ٍِّي، ط  ياض  -: دار ضٔبة 7افسَّ  م.7992افرِّ

جال، ٕمحد بن حْبلافًِ - : 7، حتَٔق ويّص اهلل حمّود ظبَّاس، ط ه(327ت: ) ل ومًرؾة افرِّ

 م.7988ه/7258وت بر –ادُتب اإلشالمّي 
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ين إفبايّن، ط ه(322ت: )يب خٔثّة افًِم، ٕ - د ٕاس افدِّ َّّ  –: ادُتب اإلشالمّي 3، حتَٔق حم

 م.7982ه/7252بروت 

دة، ٓبن - ّْ ًُ م، ط ه(755ت: )ّي افبِْىريق إشد اف َُ شغ ب سة افَّْؼ 7، حتَٔق جامًة اددرِّ : مٗشَّ

م َُ شغ ب  م.7985 اإلشالمّي افتَّابًة جلامًة اددرِّ

َّٔة 3، ط ه(7239ت: ) ظون ادًبود ذح ُشْن أيب داود، فًِئم آبادي -  –: دار افُتب افًِّ

 م.7997ه/7277بروت 

َِوّي  - ًَ ًر، ٓبن ضباضبا اف د زؽِول شالَّ ه(233ت: )ظٔار افنِّ َّّ : مْنٖة 2م، ط ، حتَٔق د. حم

ة  –ادًارف   م. 7955اإلشُْدريَّ

ِّٔد افَّْاس ظٔون إ - ين ه(522ت: )ثر، ٓبن ش سة ظّز افدِّ  م.7987ه/7257بروت  –، ط: مٗشَّ

د اإلشُْدرايّن، ط ه(357ت: )ٓبن ُؿتٔبة ظٔون إخبار،  - َّّ  –: دار افُتاب افًريّب 7، حتَٔق د. حم

 م.7992ه/7272بروت 

 ه/7295بروت  –: دار افُتاب افًريّب 2، طه(7293ت: )افٌدير، فًبد ادُْحِسن إمغ  -

 م.7955

ابئ ؽُ  - َّٔة 7، حتَٔق د. أشًد ُذبٔان، ط ه(228ت: )َرر افبالؽة، فِهَّ بروت  –: دار افُِّة افًرب

 م.7982

َِّدة اخلامسة، فَِحْريّب  -  : مرـز7، حتَٔق د. شِٔامن افًايد، ط (ه387ت: )ؽريب احلديث: ادج

اث اإلشالمّي  مة  –افبحث افًِّّي وإحٔاء افسُّ ة ادُُرَّ َُّ  م.7987م

َّٔة 7، حتَٔق د. ظبد اهلل اجلبورّي،ط ه(357ت: )يب احلديث، ٓبن ُؿتٔبة ؽر -  –: دار افُتب افًِّ

 م.7988ه/7258بروت 

َروّي  - َٓ الم ، حتَٔق د. حه(332ت: )ؽريب احلديث، فِ د ذف وُمراجًة ظبد افسَّ َّّ د حم َّّ سغ حم

د هارون وصحبه، ط  َّّ َّٔة 7حم ٌُِّة افًرب  م.7999ه/7279 –م 7982ه/7252افَاهرة  –: جمّع اف

د ـرد ظّع ؽوضة د - َّّ َّٔة ه(7253ت: )منق، دح ٌُِّة افًرب  م.7973دمنق  –، ط: جمّع اف

خَمَْؼّي افٍائق ف ؽريب  - د أبو افٍول ه(728ت: )احلديث، فِزَّ َّّ د افبجاوّي وحم َّّ ، حتَٔق ظّع حم

 م.7992بروت  –إبراهٔم، ط: دار افٍُر 

-  ُِّ د افٍاَل ف اف َزِّ ُّ ، حتَٔق ظبد افًزيز ادّّْٔي، ط: دار افُتب ه(387ت: )ٌة وإدب، فِ

ة   م.7977افَاهرة  –ادكيَّ

ْسَالينّ  - ًَ  –، ط: دار ادًرؾة ه(873ت: ) ؾتح افباري ذح صحٔح افبخارّي، ٓبن حجر اف

 د ت. –بروت 
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راية من ظِم افتٍَّسر - واية وافدِّ وـايّن ؾتح افَدير: اجلامع بغ ؾَّْي افرِّ ، ط: ظامل ه(7375ت: )، فِنَّ

 د ت. –بروت  –افُتب 

ْرَوزّي  - َّ ار، ط: دار افٍُر ه(339ت: )افٍتن، فِ َـّ  م.7992ه/7272بروت  –، حتَٔق د. شٓٔل ز

بِّّي إشدّي افٍتْة ووؿًة  - : دار 7، حتَٔق أمحد راتب ظرموش، ط ه(355ت: )اجلّل، فِوَّ

ائس   م.7957ه/7297بروت  –افٍَّْ

ة ه(359ت: )وح افبِدان، فِبالُذرّي ؾت - وة ادكيَّ  م.7975ه/7259افَاهرة  –، ط: مُتبة افَّْٓ

ْرق، فألصًّّي  - ٍَ بروت  –مة : دار ُأشا7، حتَٔق د. ُصبٔح افتَّّّّٔي، ط ه(377ت: )اف

 م.7985ه/7255

ْرق، فثابت بن أيب ثابت  - ٍَ امن، ط (من ظِامء افَرن افثَّافث اهلجرّي )اف  :3، حتَٔق د. حاتم افوَّ

شافة  سة افرِّ  م.7988ه/7258بروت  –مٗشَّ

ِجْستايّن  - ْرق، فِسِّ ٍَ َِّة ادجّع افًِّّي ، حتَٔق د. حاتم افوَّ ه(328ت: )اف  –افًراؿّي امن، ط: جم

 م. 7/7987ج: /25مج: 

رّي َؾْهل ادَال ف ذح ـ - ُْ : مُتبة 7، حتَٔق د. ُؿيّص احلسغ، ط ه(285ت: )تاب إمثال، فَِب

 م.3552بروت  –اهلالل 

محن جمٔد افَّٔز، ط ه(278ت: )وائل إوؿات، فِبَّٔٓي ؾ -  –: مُتبة ادْارة 7، حتَٔق ظبد افرَّ

ة َُّ مة  م  م.7995ه/7275ادُُرَّ

حا ؾوائل - َّٔة ه(252ت: )بة، فَِّْسائّي افهَّ  د ت. -بروت  –، ط: دار افُتب افًِّ

يل ظِٔٓ - َٔات وافذَّ ُتبّي ؾوات افَوَؾ ُُ ، حتَٔق د. إحسان ظبَّاس، ط: دار ه(572ت: )ا، ٓبن صاـر اف

 م.7952بروت  –صادر 

ْاوّي ؾٔض افَدير ذح اجلام - ُّ ٌر، فِ الم، ه(7527ت: )ع افهَّ : دار 7ط ، حتَٔق أمحد ظبد افسَّ

َّٔة   م.7997ه/7277بروت  –افُتب افًِّ

ْروزآبادّي افَاموس ا - ٍِ اث 3، ط ه(875ت: )دحٔط، فِ ان فِسُّ يَّ شافة، ودار افرَّ سة افرِّ  –: مٗشَّ

 م.7985ه/7255بروت 

ان ادكّي وؾٓرشته، ط ه(755ت: )افَواف، فإلْربِِعّ  - د ادكّي وظْاية حسَّ َّّ : دار 7، حتَٔق حم

ين شًد   م.3559ه/7225دمنق  –افدِّ

هبّي افُاصف ف مًرؾة من فه رواية ف افُت - تَّة، فِذَّ : دار افَبِة فِثََّاؾة 7، ط ه(528ت: )ب افسِّ

َّٔة   م.7992ه/7272اإلشالم

د  - َزِّ ُّ ايل، ط ه(387ت: )افُامل، فِ د أمحد افدَّ َّّ شافة 3، حتَٔق د. حم سة افرِّ  م.7992بروت  –: مٗشَّ
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 م.7975ه/7285بروت  –، ط: دار صادر ه(725ت: )افتَّاريخ، ٓبن إثر  افُامل ف -

جال، ٓبن َظِدّي  - ار وؿراءة حئى خمتار ه(277ت: )افُامل ف ًٍَاء افرِّ َـّ ، حتَٔق د. شٓٔل ز

اوّي وتدؿَٔه، ط   م.7988 بروت –: دار افٍُر 2َؽزَّ

الم هارونه(785ت: )افُتاب، فسٔبويه  - د ت.  –بروت  –، ط: ظامل افُتب ، حتَٔق ظبد افسَّ

 (.م7977/ن ضبًة بوٓق ادكيَّةصورة ظ)

َّٔة، د. إحسان افَّّْص، ط  - َّٔة 7ـتب إٕساب افًرب ٌُِّة افًرب  م.3557دمنق  –: جمّع اف

ين احلِبّي  - ن روى بوَع احلديث، فُزهان افدِّ َّّ  ، حتَٔق صبحيه(827ت: )افُنف احلثٔث ظ

ائّي، ط  امرَّ َّٔة، وظامل م: 7افسَّ وة افًرب  م.7985ه/7255 افُتب بروتُتبة افَّْٓ

جْ  - ًَ َّٔة 3، ط ه(7773ت: )ِويّن ـنف اخلٍاء وُمزيل اإلفباس، فِ  وترب –: دار افُتب افًِّ

 م.7988ه/7258

: دار افُتب 7، ط ( ه7575ت: )اجي خٍِٔة ـنف افيُّْون ظن أشامي افُتب وافٍْون، حل -

َّٔة   م.7993ه/7272بروت  –افًِّ

ايل، ط ه(722ت: )ح ادًُوالت، فِباؿويّل ـنف ادُنُالت وإيوا - د أمحد افدَّ َّّ : 7، حتَٔق د. حم

َّٔة  ٌُِّة افًرب  م.7997ه/7277دمنق  –جمّع اف

: دار 7، حتَٔق ظّر أمحد هاصم، ط ه(272ت: )واية، فِخىٔب افبٌدادّي افٍُاية ف ظِم افرِّ  -

 م.7987ه/7257بروت  –افُتاب افًريّب 

ٔخ ادٍُٔد  - ّة، فِنَّ ين ومتام افًِّْ ٌٍِارّي، ط ه(287: ت)ـامل افدِّ سة 7، حتَٔق ظّع أـز اف : مٗشَّ

 م.7987ُؿم  –افَّْؼ اإلشالمّي 

تََّي اهلْدّي  - ُّ ل ف إؿوال وإؾًال، فِ امَّ ًُ سة ه(957ت: )ـْز اف ا، ط: مٗشَّ ََّ ، حتَٔق صٍوة افسَّ

شافة   م.7989ه/7259بروت  –افرِّ

ْى، فُِبخارّي  - ُُ َّٔة 7، ط ه(377ت: )اف ثامٕ ًُ َّٔة دائرة ادًارف اف  م.7925ه/7275اهلْد  –: مجً

ْٔت - ـُ ًراء ومن ؽِبت  ْى افنُّ  .. إير: ٕوادر ادخىوضات.ه(.327ت: )ه ظذ اشّه، ٓبن حبٔب ـُ

ْى وإ - ُُ ْوٓيّب اف ا ظّرات وؾٓرشة أمحد صّس اه(275ت: )شامء، فِدَّ ين، ، حتَٔق زـريَّ : 7طفدِّ

َّٔة   م.7999بروت  –دار افُتب افًِّ

ْى وإفَا - ُُ اج اف رة ف دار افٍُره(377ت: )ب، دُْسِم بن احلجَّ ُٕسخة خمىوضة ُمهوَّ دمنق  -، 

 م.7982 بًْاية ُمىاع ضرابّٔق 

بروت  –: دار اجلٔل 7، حتَٔق أمحد صاـر، ط ه(782ت: )ٔداب، ٕشامة بن ُمَْذ ُفباب ا -

 م.7997ه/7277
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ُِّباب ف هتذي -  ه/7272بروت  –: دار صادر 2، ط ه(725ت: )ب إٕساب، ٓبن إثر اف

 م.7992

 د ت. –بروت  –، ط: دار صادر ه(577ت: )فسان افًرب، ٓبن مْيور  -

ْسَاليّن  فسان ادٔزان، - ًَ سة إظِّّي فِّىبوظات 3، ط ه(873ت: )ٓبن حجر اف  –: مٗشَّ

 م.7955ه/7295 بروت

- ُِّّ ٔوضّي )ت: اف  م.7997ه/7277بروت  –: دار افٍُر 7(، ط ه977ع ف أشباب ورود احلديث، فِسُّ

ديَّة - َّّ َّٔة ف بٔان افًٓود ادُح رايّن فواؿح إٕوار افَدش ًْ : مىبًة مهىٍى 3، ط ه(952ت:)، فِنَّ

 م.7952افَاهرة  –افبايب احلِبّي وذـاه 

ة من مْاؿب أه - ْ ما روته افًامَّ ون،ه(7355ت: )وايّن ل افبٔت، فِؼَّ د احلسُّ َّّ ط: مىبًة  ،، حتَٔق حم

َّٔة   م.7992إيران  –ادْنورات اإلشالم

َنْْدّي مآثر اخلالؾة ف مًامل اخل - ََ ِْ ََ اج، ط ه(873ت:)الؾة، فِ تَّار أمحد ؾرَّ : 3، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7987مىبًة حُومة افُويت 

ارّي، ط ، حتَٔق ه(255ت: )ٗتِف وادختِف، فًمدّي اد - ين اهلوَّ : ادُتبة 7د. صالح افدِّ

ة   م.3558بروت  –افًكيَّ

ا - : دار افٌرب 7، حتَٔق موؾَّق ظبد افَادر، طه(287ت: )َرُؿْىّْي ادٗتِف وادختِف، فِدَّ

 م.7987ه/7257بروت  –اإلشالمّي 

، ه(259 ت:)، ٓبن شًٔد ادٗتِف وادختِف ف أشامء َِٕة احلديث وأشامء آبائٓم وأجدادهم -

اد مًروف، ط  ار ظوَّ د محٔد افّنّرّي وؿٔس افتَّّّّٔي وُمراجًة د. بنَّ َّّ : دار 7حتَٔق ُمَثَّْى حم

 م.3555ه/7238بروت  –افٌرب اإلشالمّي 

: 7، حتَٔق د. حسن هْداوّي، ط ه(293ت: )ِجِّْي ادُبٓج ف تٍسر أشامء ُصًراء احلامشة، ٓبن  -

 م.7985بروت  –رة دمنق، ودار ادْا –دار افَِم 

الم هارون، ط ه(397ت: )جمافس ثًِب  -  م.7985افَاهرة  –: دار ادًارف 7، حتَٔق ظبد افسَّ

ًٍاء وادسوـغ، ٓبن ِحبَّان  (ـتاب) - ثغ وافوُّ ، حتَٔق حمّود ه(272: ت)ادجروحغ من ادُحدِّ

 م.7925افَاهرة  –إبراهٔم زايد، ٓ مط 

-  ْٔ َّ بروت  –: دار صادر 7، حتَٔق د. جان ظبد اهلل توما، ط ه(778: ت)دايّن جمّع إمثال، فِ

 م.3553ه/7233

وائد ومْبع افٍوائ - ْٔثَ جمّع افزَّ َٓ َّٔة ، ط: دار افُت(ه855ّّي )ت: د، فِ بروت  –ب افًِّ

 م.7988ه/7258
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 –: دار اجلٔل 7ف ؾرحات، ط ، حتَٔق د. يوشه(377ت: )حاشن وإَداد، فِجاحظ اد -

 م.7995ه/7275بروت 

َّْٔٓي  - ابع اهلجرّي )ادحاشن وادساوئ، فَِب  د ت. –بروت  –، ط: دار صادر (من ظِامء افَرن افرَّ

اؽب إ - د. ق (، حتَٔه753صٍٓايّن )ت: حمارضات إدباء وحماورات افّنًراء وافبٌِاء، فِرَّ

 م.3552ه/7237بروت  –: دار صادر 7رياض ظبد احلّٔد ُمراد، ط 

ث افٍاصل  - اوي وافوادُحدِّ ْرُمزّي بغ افرَّ ُٓ اَم د ظجاج ه(275ت:)اظي، فِرَّ َّّ ، حتَٔق د. حم

 م.7982ه/7252بروت  –: دار افٍُر 2اخلىٔب، ط 

: دار افٌرب اإلشالمّي 2، حتَٔق د. حئى اجلبورّي، ط ه(222ت: )ٕيب افًرب افتَّّّّٔي  ادَِحن، -

 م.3557ه/7235بروت  –

اؽرجّي وصحبه، ط، حته(577ت: )مْيور مديْة دمنق، ٓبن خمتك تاريخ  - : 7َٔق مٖمون افهَّ

 م.7987ه/7257دمنق  –دار افٍُر 

: 7، حتَٔق حمّود افٍردوس افًيم، ط ه(787ت: )ٓبن ادُبارك احلّيّص  خمتك مجٓرة افَّْسب، -

َّٔة   م.3552دمنق  –مُتبة افَٔية افًرب

َغ برئاشة ظبد اهلل افىَّٓرايّن ، حتَٔق ه(7755ت: )جز، هلاصم افَبْحرايّن مديْة ادًا - َِّ جلْة من ادُح

َّٔة 7ادٔإجّي، ط  سة ادًارف اإلشالم  م.7997ه/7277بروت  –: مٗشَّ

ًراء، دجد افدِّ  - ايّب افُاتب ادُذاـرة ف أفَاب افنُّ ، حتَٔق صاـر افًاصور، ط: ه(757ت: )ين افَّْنَّ

 م.3557دمنق  –دار افْٔابٔع 

 .. إير: ٕوادر ادخىوضات.ه(.332ت: )، فِّدائّْي ؾات من ؿريشادُْردِ  -

وات، ٓبن إثر  - ٓات وافبْغ وافبْات وإذواء وافذَّ ع ف أباء وإمَّ ، حتَٔق ه(757ت: )ادَُرصَّ

ائّي، ط  امرَّ ر  –: دار اجلٔل 7د. إبراهٔم افسَّ ن  –بروت، ودار ظامَّ  م.7997ظامَّ

ْٔسابورّي  ادُستدرك، -  –، حتَٔق د. يوشف ادَْرَظْنّع، ط: دار ادًرؾة ه(257ت: ) فِحاـم افَّْ

 م.7987/ ه7257بروت 

اهرودّي ُمستدرك شٍْٔة افبحار، فًّع اف - ، حتَٔق حسن ظّع افَّْامزّي، ط: ه(7257ت: )َّْامزّي افنَّ

سة افَّْؼ اإلشالمّي   م.7999ُؿم  –مٗشَّ

ّد ا ُمستدرك افوشائل وُمْسَتَْْبط ادسائل، فِّرزا - سة آل 3، ط ه(7235ت: )فُّْورّي افىََّزْ : مٗشَّ

اث   م.7988بروت  –افبٔت إلحٔاء افسُّ

: دار صادر 7، حتَٔق إبراهٔم صافح، ط ه(873ت:)نّٔٓي ادُْسَتْىَرف ف ـلِّ ؾنٍّ ُمْسَتْيَرف، فأَلبْ  -

 م.7999بروت  –
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خَمَْؼّي  - َّٔة  :2، ط ه(728ت: )ادُستَل ف أمثال افًرب، فِزَّ  ه7255 بروت –دار افُتب افًِّ

 م.7985/

 د ت. -بروت  –، ط: دار صادر ه(327ت: )د، فإلمام أمحد بن حْبل ادُسْ -

ْٔدّي ادُسْد، ٕيب بُ - َّ محن إظيّّي، ط ه(379ت: )ر احلُ : دار افُتب 7، حتَٔق حبٔب افرَّ

َّٔة  م. 7988ه/7259بروت  – افًِّ

د اجل - ًْ وّي  ه(325ت: )ّي وهرادُسْد، ٓبن اجلَ ٌَ ، حتَٔق ظامر أمحد حٔدر، ه(275ت: )برواية افَب

َّٔة   م.7997 بروت –ط: دار افُتب افًِّ

 د ت. –بروت  –، ط: دار احلديث ه(352ت: )ٕيب داود افىَّٔافّز  ادُسْد، -

اه(255ت: )، ٕيب يًذ ادَْوصّع ادُسْد - ث، ودار ، حتَٔق حسغ شِٔم أشد، ط: دار ادٖمون فِسُّ

َّٔة   د ت. –دمنق  –افثََّاؾة افًرب

ِّٔغ، فِىَّزايّن ُمسْد افنَّ  - ٍِّي،ه(275ت: )ام شافة 3ط  ، حتَٔق محدي ظبد ادجٔد افسَّ سة افرِّ : مٗشَّ

 م.7997ه/7275بروت  –

ِجْستايّن  ُمسْد ظائنة، ٓبن - : 7ٔق ظبد افٌٍور ظبد احلّق حسغ، ط، حتَه(277ت: )إصًث افسِّ

 م.7987ه/7257افُويت  –إؿل مُتبة 

سة ه(273ت: )، ٕيب بُر افباَؽْْدّي ُمسْد ظّر بن ظبد افًزيز - د ظوامة، ط: مٗشَّ َّّ ، حتَٔق حم

 م.7982ه/7252دمنق  –ظِوم افَرآن 

، حتَٔق مرزوق ظّع ه(272ت: )إؿىار، ٓبن ِحبَّان  مناهر ظِامء إمهار وأظالم ؾَٓاء -

 م.7997ه/7277مك  –ء : دار افوؾا7إبراهٔم، ط 

َِم ف ترتٔب اإلصالح ظذ حرو - ًْ َزّي ادَُنوف ادُ ُْ ًُ ، حتَٔق ياشغ ه(777ت: )ف ادًُجم، فِ

اس، ط  وَّ رى 7افسَّ َُ مة  –: جامًة أّم اف ة ادُُرَّ َُّ  م.7982م

اج افَارئ  - َّ ٌَّ اق، ٓبن اف نَّ ًُ ائس 7، ط ه(755ت: )مهارع اف  وتبر –: دار بروت، ودار افٍَّْ

 م.7995ه/7278

ام، ط ه(327ت: )هَّْف، ٓبن أيب صٔبة ادُ  - َِّحَّ د اف َّّ بروت  –: دار افٍُر 7، حتَٔق شًٔد حم

 م.7989ه/7259

اق ادُ  - زَّ محن إظيّّي، ط: ادجِس افًِّّي ه(377ت: )هَّْف، فًبد افرَّ إيران  –، حتَٔق حبٔب افرَّ

 د ت. –

الم هارو(ه283ت: )ون ف إدب، فًِسُرّي ادَُه  - : مىبًة حُومة 3ن، ط ، حتَٔق ظبد افسَّ

 م.7982افُويت 
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افَاهرة  –: دار ادًارف 2، حتَٔق د. ثروت ظُاصة، ط ه(357ت: )ٓبن ُؿتٔبة  ادًارف، -

 م.7987

اء  - ار وأمحد يوشف ٕجات،، ط ه(355ت: )مًاين افَرآن، فٍِرَّ د ظّع افَّْجَّ َّّ  : ظامل2، حتَٔق حم

 م.7982ه/7252بروت  –افُتب 

حٔم افًبَّاّد مًاهد افتَّْهٔص ظذ صواهد افتَِّخٔص، فً - ، حتَٔق د. ظبد ه(972ت: )بد افرَّ

 م.3577بروت  –: ظامل افُتب 7ادجٔد آل ظبد اهلل، ط 

تَّاب، فهال - ُُ ين َزْظبالوّي مًجم أخىاء اف ي احلََسّْي ه(7237ت: )ح افدِّ ُِّ د م َّّ ، حتَٔق حم

اب، ط  اث  :7ومروان افبوَّ  م.3557ه/7235دمنق  –دار افثََّاؾة وافسُّ

وّي مًجم إدباء: إرصاد إريب إػ مًرؾة إديب، فٔاؿ - َّ : دار 7، ط ه(737ت: )وت احلَ

َّٔة   م.7992 –م 7997بروت  –افُتب افًِّ

ا، ط  - وَّ َّٔة، د. أيّن افنَّ ٌُِّة افًرب َّٔة 7مًجم أشامء إؾًال ف اف ٌُِّة افًرب دمنق  –: جمّع اف

 م.3557ه/7235

َّٔة ادُ  - بة، ٕدِّي ِصْر مًجم إفٍاظ افٍارش رَّ  م.7985بروت  –، ط: مُتبة فبْان ه(7222ت: )ًَ

ياض  –، حتَٔق إبراهٔم احلُسّْٔي، ط: دار احلرمغ ه(275ت: )ادًجم إوشط، فِىَّزايّن  -  د ت. –افرِّ

وّي مًجم افب - َّ  د ت. –بروت  –ادر ، ط: دار صه(737ت: )ِدان، فٔاؿوت احلَ

ْرُزبايّن مًجم اف - َّ ًراء، فِ اج، ط: مُتبة افُّْوري ه(282ت: )نُّ تَّار أمحد ؾرَّ  –، حتَٔق ظبد افسَّ

 د ت. –دمنق 

ٔوخ، ٓبن ظساـر مًج - ام، ه(757ت: )م افنُّ ين وتَديم د. صاـر افٍحَّ ، حتَٔق دة. وؾاء تَيِّ افدِّ

 م.3555ه/7237دمنق  –: دار افبنائر 7ط 

ٌر، فِىَّزايّن  ًجماد - َّٔة ه(275ت: )افهَّ  د ت. –بروت  –، ط: دار افُتب افًِّ

ٍِّي، ط ه(275ت: )فِىَّزايّن  ادًجم افُبر، - اث 3، حتَٔق محدي ظبد ادجٔد افسَّ : دار إحٔاء افسُّ

 د ت. –افَاهرة  –افًريّب 

افة مًجم ادٗفِّ  - سة ا7، ط ه(7258ت: )ٍغ، فًّر رَا ـحَّ شافة : مٗشَّ بروت  –فرِّ

 م.7992ه/7272

د خر أيب حرب، تدؿٔق ٕدوة افُّْورّي، ط  - َّّ بٔة 7ادًجم اددرّد، دح دمنق  –: وزارة افسَّ

 م.7987

-  َّٔ بة، فٔوشف إفٔان ٍـٔس مًجم ادىبوظات افًرب رَّ ًَ  –، ط: دار صادر ه(7277ت: )ة وادُ

 .(م7938/ظن ضبًة مىبًة ٍـٔس بّكصورة )دت.  –بروت 
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ب من افُالم إظجّّي ظذ حروف ادًجم، فِج - رَّ ًَ صاـر،  ، حتَٔق أمحده(725ت: )وافَّٔي ادُ

ة   م.7923افَاهرة  –ط: مىبًة دار افُتب ادكيَّ

ًِْجّع مًر - ار 7، ط ه(377ت: )ؾة افثَِّات، فِ رة  –: مُتبة افدَّ  م.7987ه/7257ادديْة ادُْوَّ

حابة، ٓبن َمَْْده - ، حتَٔق د. ظامر حسن صزي وتَديم د. أمحد مًبد، ه(297ت: ) مًرؾة افهَّ

ًادة 7ط اد، ودار افسَّ وَّ  م.3557ه/7237اإلمارات ادُتَّحدة  –: دار افرُّ

ًُٕٔم  مًرؾة - حابة، ٕيب  د رايض حاج ظثامن، ط ه(225ت: )افهَّ َّّ ار 7، حتَٔق د. حم  –: مُتبة افدَّ

رة، ودار احلرمغ   م.7988ياض افرِّ  –ادديْة ادَُْوَّ

ْٔسابورّي  مًرؾة ظِوم احلديث، - بروت  –: دار أؾاق اجلديدة 2، ط ه(257ت: )فِحاـم افَّْ

 م.7985ه/7255

َسوّي ادًرؾة وافتَّ  - ٍَ ، ه(225ت: )ُدُرْشَتَويه افَّْحوّي ، رواية ابن ه(355ت: )اريخ، فًَٔوب اف

رّي، ط  َّ ًُ شافة 3حتَٔق د. أـرم َٔاء اف سة افرِّ  م.7987ه/7257بروت  –: مٗشَّ

 م.7977بروت  –: ظامل افُتب 7، حتَٔق د. مارشدن جوٕس، ط ه(355ت: )ادٌازي، فِواؿدّي  -

بّْٔي  - اث افًريّب ه(955ت: )ُمٌْي ادُحتاج، فِؼَّ  م. 7978ه/7255بروت  –، ط: دار إحٔاء افسُّ

بِّ  - ل افوَّ وَّ ٍَ ُّ َّٔات، فِ ِ وَّ ٍَ الم هارون، ط ، حتَٔق أمحد صاـه(758ت: )ّي ادُ : دار 5ر وظبد افسَّ

 م.7982افَاهرة  –ادًارف 

ِّٔغ، - سة إظِّّي 2، حتَٔق أمحد صَر، ط ه(277ت: )ٕيب افٍرج إصبٓايّن  مَاتل افىَّافب : مٗشَّ

 م.7998ه/7279بروت  –فِّىبوظات 

َّٔة ، حتَٔق مرزا حسن افٌٍارّي، ط: ادُتبة افه(775 ت:)َْف خِمْ  مَتل احلسغ، ٕيب - ُؿم  –ًِّ

 م.7958ه/7298

مة ؾتح افباري ف ذح صحٔح افُبخارّي،  - اليّن مَدِّ ََ ْس ًَ : دار 3، ط ه(873ت: )ٓبن حجر اف

ادرة ظام صورة ظن افىَّبًة إمريَّ )د ت.  –بروت  –ادًرؾة   .ه(7257ة بافَاهرة افهَّ

ٕٔا مُارم إخ - اس، ط، حتَٔق ياشغ افسَّ ه(387ت: )الق، ٓبن أيب افدُّ بروت  –: دار صادر 7وَّ

 م.7999

وؾَّق اخلُوارزمّي  ادْاؿب، - ُّ سة افَّْؼ 3ودّي، ط ، حتَٔق مافك ادحّه(778ت: )فِ : مٗشَّ

 م.7997ه/7277ُؿم  –اإلشالمّي 

 ، حتَٔق جلْة من أشاتذة افَّْجف إذف، ط:ه(788ت: )مْاؿب آل أيب ضافب، ٓبن صٓر  -

ة   م.7977ه/7257 افَّْجف –ادىبًة احلٔدريَّ

ْٔد ادُْتخ - ًٔدّي، ط ه(329ت: )ب من ُمسْد ابن مُحَ ائّي وحمّود افهَّ امرَّ : 7، حتَٔق صبحي افسَّ
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َّٔة  وة افًرب  م.7988 بروت –مُتبة افَّْٓ

: دار افٌرب اإلشالمّي 7، حتَٔق د. حئى اجلبورّي، ط ه(227ت: )، ٕيب افٍول ادُٔايّل ادَُْْتَخل -

 م.3555بروت  –

د ٕبٔل ضريٍّي، ط ه(789بًد ت: )ْتٓى افىَِّب من أصًار افًرب، ٓبن مّٔون مُ  - َّّ ، حتَٔق د. حم

 م.7999بروت  –: دار صادر 7

رّر من حديث خٔثّة بن شِٔامن ا - َُ الم تدمرّي، ط: دار ه(222ت: )ف ، حتَٔق د. ظّر ظبد افسَّ

 م.7985ه/7255 بروت –افُتاب افًريّب 

اج  ،ادٍُْردات وافُوْحدان - ار شِٔامن افبٌدادّي ه(377ت: )دُْسِِم بن احلجَّ ٍَّ ، حتَٔق ظبد افٌ

ًٔد زؽِول، ط  َّٔة 7وافسَّ  م.7988ه/7258بروت  –: دار افُتب افًِّ

ق ف - َّّ ، حتَٔق خورصٔد أمحد ؾاروق، ط: ظامل افُتب ه(327ت: )أخبار ؿريش، ٓبن حبٔب  ادَُْ

 م.7987بروت  –

ْٔثَ موارد افيَّّآن إػ زوائ - َٓ اق محزة، ط: دار ه(855ت: )ّّي د ابن ِحبَّان، فِ زَّ د ظبد افرَّ َّّ ، حتَٔق حم

َّٔة   د ت. –بروت  –افُتب افًِّ

ة إٔواع من صْاظة ا - ًراء ف ظدَّ ح ف مآخذ افًِامء ظذ افنُّ ْرُزوبايّن ادَُوصَّ َّ ًر، فِ ، ه(282ت: )فنِّ

د افبجاوّي، ط: دار افٍُر افًريبّ  َّّ  م.7977ه/7287افَاهرة  – حتَٔق ظّع حم

ى ف افيَّْرف وافيَُّرؾاء،  - اء ادَُوصَّ  د ت. –بروت  –، ط: دار صادر ه(237ت: )فِوصَّ

د ظثامن، ط ه(795ت: )دوَوظات، ٓبن اجلوزّي ا - َّّ محن حم َّٔة 7، حتَٔق ظبد افرَّ ٍِ  –: ادُتبة افسَّ

رة   م.7978 –م 7977ادديْة ادُْوَّ

هبّي مٔزان آظتدال ف  - جال، فِذَّ د رَوان ظرؿسوّد وصحبه، ه(528ت: )َٕد افرِّ َّّ ، حتَٔق حم

َّٔة 7ط  شافة افًاد  م.3559دمنق  –: دار افرِّ

َروّي  - َٓ ار، ط ه(332ت: )افَّْسب، فِ َـّ رع وتَديم د. شٓٔل ز  –: دار افٍُر 7، حتَٔق مريم افدِّ

 .م7989ه/7275دمنق 

-  ًَ برّي ٕسب ُؿريش، ٓبن ُمْه  –: دار ادًارف 2، حتَٔق فٍٔي بروؾْسال، ط ه(327ت: )ب افزُّ

 م.7999افَاهرة 

ًَِّي  - ْي اية ٕحاديث اهلداية، فِزَّ  - : دار احلديث7، حتَٔق أيّن صًبايّن، ط ه(573ت: )ٕهب افرَّ

 م.7997ه/7277افَاهرة 

تَّايّن ٕيم ادَُتْاثِر من احلديث ادُ  - َُ : دار افُتب 3ّي، ط حجاز حتَٔق ذف ،ه(7227ت: )َتواتِر، فِ

َّٔة  ٍِ  د ت. –افَاهرة  –افسَّ
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س - ّْ
رّي افتِِِّ ََّ َّ ضٔب، فِ ، حتَٔق د. إحسان ه(7527ت: )ايّن ٍٕح افىِّٔب من ُؽهن إٕدفس افرَّ

 م.3558بروت  –: دار صادر 7ظبَّاس، ط 

جال، دهىٍى ا - َرّر َٕد افرِّ ٍْ سة آل افبٔت إل7، ط ه(77من ظِامء افَرن )فتَّ اث : مٗشَّ  –حٔاء افسُّ

 م.7998ه/7278ُؿم 

دامة بن جًٍر  - َُ ًر، ف د ظبد ادًُْم خٍاجّي ه(225 ت:)َٕد افنِّ َّّ ، ط: دار افُتب ، حتَٔق د. حم

َّٔة   د ت. –بروت  –افًِّ

َرَدة - ٍْ دجيّي..َٕد ضبَات إشامء ادُ َرَدة، فَِزْ ٍْ  .. إير: ضبَات إشامء ادُ

ائض، ٕيب ُظبٔدة  - صورة د ت. ) –بروت  –، حتَٔق إٔىوين بٍٔان، ط: دار صادر ه(359ت: )افََّْ

 (.م7955 –م 7957فٔدن  –ظن ضبًة بريل 

اية ف ؽريب احلد - ، حتَٔق د. حمّود افىَّْاحي وافىَّاهر ه(757ت: )يث وإثر، ٓبن إثر افِّْٓ

اوي، ط   م.7995بروت  –: دار افٍُر 7أمحد افزَّ

د هارون، ط ٕوادر ادخىوضات، حتَٔق ظبد  - َّّ الم حم  م.7997ه/7277بروت  –: دار اجلٔل 7افسَّ

وـايّن  - ِّٔد إخٔار ذح ُمْتَى إخبار، فِنَّ ، ط: دار ه(7375ت: )ٕٔل إوضار من أحاديث ش

 م.7952ه/7292بروت  –اجلٔل 

غ، فِبٌدادّي  - ة افًارؾغ: أشامء ادٗفٍِّغ وآثار ادَُهٍِّْ ر افُتب : دا7، ط ه(7229ت: )هديَّ

َّٔة   م. 7993ه/7272بروت  –افًِّ

ٍدّي افوا - َه ؽر واحد،ه(572ت: )ف بافوؾٔات، فِهَّ ََّ أدإٔا  –: ؾرإز صتايْر بٍسبادن 7ط  ،، ح

 م.7982 -م 7973

َنٔارّي افوزراء واف - ْٓ تَّاب، فَِج : هٔئة أيب طبي فِثََّاؾة 7، حتَٔق إبراهٔم صافح، ط ه(227ت: )ُُ

اث   م.3559ارات ادُتَّحدة اإلم –وافسُّ

مان، - َٔات إظٔان وإٔباء أبْاء افزَّ ُِِّان  َوَؾ إحسان ظبَّاس، ط: دار  ، حتَٔق د.ه(787ت: )ٓبن َخ

 م.7992بروت  –صادر 

غ، فْك بن ُمزاِحم  - ٍِّ المه(373ت: )وؿًة ِص سة 3ارون، ط ه ، حتَٔق ظبد افسَّ َّٔة: ادٗشَّ  افًرب

 م.7973ه/7283 افَاهرة –احلديثة 

ار، ط: دار صادر ه(275ت: )دّي وٓة مك، فُِِْْ  -  د ت. –بروت  –، حتَٔق د. حسغ ٕهَّ

 

 

*     *     *     *     * 
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 ىلمحتوا  هرسُفِ
 

ق َِّ مة اُدح  أ ................................................................. ُمَدِّ

اجم )  7 ....................................... (ِزّر بن ُحَبْٔش –ربًٔة بن أمحد افسَّ

اجم  795 ................................................................ ؾٓرس افسَّ
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