
 

 والعشرون ةالثامن ةلداجمل

 واجمللدة التاسعة والعشرون

 صُدَيُّ بن عجالن أبو أمامة الباهلي   -مشعون أبو رحيانة األزدي   
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 أ  مقدمة التحقيق 

  ن الريمممحسم اهلل الرـب
دِ ثنيهذه اتاريخ ، قيََّض ل احلمد هلل رب العاملني  ، حيفظون مآثرها وَيِصلحون  ألمِة أعالمًا ُمح

حقنَي ابلسَّابقني ، وعلى آله  املوحى إليه ابحلقِ  الـمحِبني ، د  دان ُممَّ على سي ِ م وسلَّ  ى للاح وصلَّ  الالَّ
ين . إبحسان والتابعني ومن تَِبعهم وصحبه   إىل يوم الدِ 

 أما بعد :   
فإن قصيت مع هذا التاريخ قصة قدمية ترجع إىل أربعني عامًا ، إىل طفولة وجدْت مراتَعَها   

من أمساء  طرق مسعهابني جملدات الكتب ، يستهويها ما تفهمه من عناوين املؤلفات ، وتراتح ملا 
بقيمة  وشعرتْ أبفيائها ،  تْ بني جنباهتا ، واستظلَّ  الـمحصنِ فني ، وتحغرم بتاريخ أماكن طاملا ترددتْ 

 االنتماء والنِ سبة إليها .
 .(1)اجلامع األموي ، دار احلديث النورية : أماكن تفتحت عيناي فيها على الدنيا  
احلافظ ابن عساكر ، الشيخ ُممد أمحد دمهان ، د. صالح الدين املنجد : أمساء   

 . شخصيات طرقت مسعي كثرياً 
غري منقطعة كانت تصل والدي رمحه للا مطبوعات اجملمع العلمي وجملته : هدااي   

 ابستمرار، ويعهد إيل أحياانً بشق صفحاهتا اليت ال يقطعها مقراض التجليد .
  حيتل مكاانً الئقاً به يف قلب صغري .   «اتريخ دمشق  »فال غرو أن يكون كتاب   
لتاريخ مدينة دمشق ساقين الغرام يومًا وكنتح طفاًل إىل القسم األول من اجمللدة الثانية   

للحافظ ابن عساكر ، وهي يف خطط مدينة دمشق ، بتحقيق الدكتور صالح الدين املنجد ، 
وكانت من أوائل ما طبعه اجملمع العلمي العريب بدمشق من اتريخ ابن عساكر ، وكان لغالف تلك 

ملدينة دمشق  لسان يطوى إىل داخلها ليضم خريطتني إحدامها -وهو من الورق املقوَّى  -النسخة 
يف عصر ابن عساكر ، واألخرى لنهر بردى واألهنار املتفرعة عنه من خانق الربوة إىل قرى الغوطة 
ومرجها ؛ وال أدري كيف أمسكت الكتاب من لسان غالفه فأهوى بثقله ، وسقط إىل األرض ، 

قت الورقة ومل تستطع يداي الصغرياتن تدارك األمر املباغت ، فانفصل الكتاب عن غالفه ومتز 
 األوىل منه بينهما !!...

                                                           

لقاسم ابن عساكر رمحه للا، أيب ا يف دار احلديث النورية اليت أنشأها السلطان نور الدين زنكي طيب للا ثراه للحافظ( 1)
 ، فاحلمد هلل على فضله. ا مهًما من حتقيق هذا اجمللدأجنزتح شطرً  وكانت جمالس السماع هلذا التاريخ اجلليل على ولده القاسم؛
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دارت الدنيا يف رأسي الصغري ، وتنازعين أمران : كيف أحصلح ما أفسدت يداي ؟ وكيف   
على  أجنو من العقوبة أو التوبيخ إن دعت احلاجة والدي رمحه للا تعاىل ليطالع هذا الكتاب فاطَّلعَ 

 هذه اجلرمية ؟!
لدي يف ترميم الكتب ، ألصلح الكتاب ، فوجدت حبثت حويل عن غراء كان يستعمله وا  

وعاًء ال أدري حقيقة ما فيه ، لكين ظننته غراًء ، فأسرعت ودهنت به طريف الورق ، فإذا به غري ما 
 أعهد من الغراء ! يلتصق ابأليدي لكنه ال يلصق األوراق ! لقد كانت علبة طالء أبيض !

جهدت يف إزالتها ، وأان مشفق أن  خبأت الكتاب كي جيف من آاثر الطالء بعد أن  
 يرجع والدي رمحه للا من َغيبته فيدركين متلبساً إبساءيت ! 

ومت األمر حبمد للا وجف األثر ، ورددت الكتاب إىل مكانه ، بعد أن سحِلَخ جلده عن  
 عظامه ، وأان أدعو للا أن ال حيتاج والدي إىل مطالعته !.

، مث افتضح األمر ، وأقبل إيل والدي رمحه للا  العامطويلة ورمبا جتاوزت  مضت شهور  
مث أصلحه رمحه للا وشدَّ  «إنه كتاب أكرب من رأسك !  »حيمل الكتاب موب ِـخًا ، مستنكرًا ، 

 ورقته األوىل املمزقة بورقة ألصقها خلفها .  رمحه للا وأجزل ثوابه .
قرأت منه ما مأل  الكبري ، لكينحقًا لقد كان الكتاب أكرب من رأسي ، فهو من القطع  

  رأسي من أخبار جامع دمشق ومساجدها ودورها وأهنارها وقبور الصحابة رضي للا عنهم فيها .
مل أكن أدري أنه سيكون يل يف يوم ما شرف املشاركة يف حتقيق جملد من جملداته اليت و  

 . يطبعها جممع اللغة العربية بدمشق )اجملمع العلمي العريب(
من بعض هذه اجمللدة نبأ تكليفي بتحقيق  2009 -1430ل سرور تلقيت سنة وبك 

اتريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر ، فأسجل شكري اجلزيل لسعادة رئيس جممع اللغة العربية 
 بدمشق األستاذ الدكتور مروان احملاسين أن منحين الثقة الغالية للمشاركة يف هذا الشرف العظيم .

ذلك لسعادة أمني جممع اللغة العربية الدكتور مكي احلسين اجلزائري والشكر موصول ك 
 الذي كان منه التشجيع يل للنهوض يف هذا العمل من جديد .    

   تعاىل أن أيف تلك الثقة حقها مبا يليق إبخراج هذا التاريخ اجلليل . أسأل للا 
*       *       * 

والتاسع  والعشرون ثامنوهو ال صدي( –وال بد من التنويه أن هذا اجمللد )مشعون  
 قد مت تقسيمه إىل ثالثة أقسام : ، من جتزئة جممع اللغة العربية بدمشق والعشرون



 ج   مقدمة التحقيق  

إىل آخر ترمجة صاحل بن  ة األزدي ـــــحانــون أيب ريـــعـمـالقسم األول : من أول ترمجة ش 
 عبد الرمحن الثقفي .

الثاين : من أول ترجـمة صالــح بن عبد الــقدوس الــحداين إىل آخر ترجـمـة صدقــــة القســـم  
 ابن عبد للا املعروف ابلسمني .

القسم الثالث : من أول ترمجة صدقة بن عبد للا أيب مسكني الصويف إىل آخر ترمجة  
 .   صدي بن عجالن أيب أمامة الباهلي 

 ثالث .وقد حققت منها القسم األول وال 
فهو من حتقيق  ( السمني صدقة بن عبد للا –) صاحل بن عبد القدوس  أما القسم الثاين 

، وال تدخل يل يف شيء من  (1)احملققة سكينة الشهايب رمحها للا تعاىل السيدة الفاضلة األستاذة
احلواشي بني ، إال ما تحلزم األمانة العلمية استدراكه أو التنبيه عليه، وجعلت ذلك يف عملها

 .معقوفني
أسأل للا تعاىل أن يكون هذا العمل صاحلًا مقبواًل ، وللا تعاىل من وراء القصد ، وله  

 احلمد يف األوىل واآلخرة .
                             

 احلسين ُممد جمري اخلطيب

                                                           

م ، وذاقت مرارة  1933( هي األستاذة احملققة سكينة الشهايب ، ولدت يف مدينة الباب قرب حلب الشهباء سنة 1)
م وهي يف اخلامسة ، مث جدَّت واجتهدت يف الدراسة والتعلم رغم الظروف الصعبة اليت كانت تعيشها أسرهتا ، إىل أن انتقلت اليت

م ، وعملت يف جمال تدريس اللغة  1962مع أسرهتا إىل دمشق ، وانلت الشهادة اجلامعية من قسم اللغة العربية جبامعة دمشق 
 .  1973دبية ، مث انتقلت للعمل يف حتقيق الرتاث مبجمع اللغة العربية بدمشق سنة العربية ، وكتبت مقاالت نقدية وأ

وحازت النصيب األوىف من حتقيق أجزاء ) اتريخ دمشق ( ، فصدر بتحقيقها املتقن ما يزيد عن عشرين جملداً منه ، إضافة 
للربدجيي ، و) أخبار الوافدين من الرجال على إىل : ) تلخيص املتشابه ( للخطيب البغدادي ، و) طبقات األمساء املفردة ( 

معاوية ( و) أخبار الوافدات من النساء على معاوية ( للعباس بن بكار ، و) اتريخ أيب بشر هــــارون بن حامت ( ، و) الـمـعجم 
ى للا عليه وسلم ( املشتمل ( البن عساكر ، و) رجال عروة بن الزبري ( لإلمام مسلم ، و) املنتخب من كتاب أزواج النيب صل

 للزبري بن بكار.
 م ، ومل تتزوج . 14/7/2006 ،1427مجادى اآلخرة  18 توفيت رمحها للا تعاىل يف

  كتااًب ( للمركز الثقايف مبدينة الباب ، رمحها للا وأجزل هلا املثوبة واألجر .       1150وأوصت مبكتبتها الضخمة ) 
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 مقدمات مهمة
 

 : تهجتزئمراحل تصنيف اتريخ دمشق و  
وجتزئـــتـحــه كثريًا من الباحثني، الذين حققوا  «اتريخ مدينة دمشق  »شغلت مراحلح أتليف  

 شيئاً من هذا التاريخ، أو سامهوا يف الكتابة عنه أو عن مؤلفه احلافظ أيب القاسم رمحه للا.
وقد وفقين للا تعاىل إىل استقراء النصوص الواردة يف ذلك، واخلروج بنتيجة أحراها صواابً  

 .(1)ليه الباحثون يف هذا األمرجانَبه ما درج ع
بدأ احلافظ أبو القاسم رمحه للا بتصنيف اترخيه منذ أن حطَّ رحاله يف وطنه دمشق سنة  

 .(2)بعد رحلته إىل خراسان ونواحيها 533
فلما وصلت  »، يقول السمعاين: 535قدم رفيقه أبو سعد السمعاين إىل دمشق سنة  مث 

أنه يف سبع مئة   (3)إىل الشام، وأقمت بدمشق ترددت إليه، ورأيته قد صنف اتريخ دمشق، وذكرَ 
  .(4)«كراسة، كل كراسة عشرون ورقة، ومسعت بعضه منه، وأورد من شعري فيه 

، وهو مساع خاص؛ ملكانة أيب 535سنة  «اتريخ دمشق  »فالسمعاين قد مسع شيئًا من  
 القاسم، ومل ير السمعاين ُّ الكتاب كله، ألنه مل يكن قد جنز، وهذا ما تدل عليه سعد من رفيقه أيب

                                                           

دار السنة دار احلديث النورية  »حافظ أيب القاسم ابن عساكر ضمن كتاب ( وذلك يف الرتمجة اليت كتبتحها لل1)
  .  191 -189 «اترخيها وتراجم شيوخها 

أن احلافظ شرع بتأليف اترخيه قبل رحلته  1/32( ذكر الدكتور صالح الدين املنجد يف مقدمته لتاريخ دمشق 2)
من كالم السمعاين:  4/120الذهيب يف تذكرة احلفاظ  احلافظ ، واعتمد يف ذلك على ما اقتضبه529إىل خراسان سنة 

، وهذا «دخل نيسابور قبلي بشهر . مسعت معجمه واجملالسة للدينوري ، وكان قد شرع يف التاريخ الكبري لدمشق  »
  الكالم املقتضب ليس فيه دليل ملن أتمله وقارنه بنقل العماد الكاتب عن السمعاين الذي سأنقله بعد.

 بو القاسم ابن عساكر .أي ذكر أ (3)
قسم شعراء الشام، بتحقيق الدكتور  «خريدة القصر وجريدة العصر  »نقله عن السمعاين العمادح الكاتب يف  (4)

  .  1/276شكري فيصل 
وأحراها هي الصواب.  «ِشعري  »، وأشار إىل نسخة ورد فيها: «وأورد من شعره فيه  »وقد أثبت احملقق الفاضل 

 . 43/103 «اتريخ دمشق  »يف  وِشعر السمعاين
وقد توارد الباحثون الرئيس ُممد كرد علي والدكتور صالح الدين املنجد واألستاذ مطيع الطرابيشي ومن تبعهم 
على جعل ما نقله العماد الكاتب عن السمعاين كالمًا للعماد نفسه ! وعلقوا على هذا عند نقلهم له: قدم العماد 

 على ذلك قضية جتزئة اتريخ دمشق!. ! وبنوا 562دمشق يف شعبان 
 وإمنا الكالم كالم السمعاين من غري شك وال مرية. 
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، إذ لو كان موجوداً لرآه، فابن عساكر فيما فهمت يحقدِ ر «ذكر أنه يف سبع مئة كراسة  »العبارة: 
  أن كتابه لو كمل جلاء يف سبع مئة كراسة، كل كراسة عشرون ورقة.

وهو اتريخ أقدم مساع على املصنف ابملنارة الشرقية من جامع  -559فلما متَّ الكتاب سنة  
جاء يف مخس مئة وسبعني جزءاً، كل جزء يف عشرين ورقة، فالكتاب يف سبع ومخسني  –دمشق 

 مبئة وثالثني جزءاً. 535جملدة، أي: يقل عما قدره احلافظ سنة 
األصل، لكنها فارقته يف مث إن القاسم ابن احلافظ رمحهما للا قد استجد نسخة نقلت عن  

 أجزاء. 10ل جملد فيه اخلط واملسطرة والتجليد فجاءت يف مثانني جملداً، ك
جزءاً، ومبيضة  570فما مثَّ من التاريخ إال مسودة خبط احلافظ أيب القاسم ابن عساكر يف  

يف صــ  ،210، ووردت إشارة يف السماع الثاين، املثبت آبخر اجلزء جزء 800خبط ابنه القاسم يف 
إىل فرع منقول من األصل الذي كتبه خبطه القاسم ابن احلافظ أيب القاسم ابن من هذه اجمللدة  25

، ولعله هو الفرع الذي نسخه احملدث احلافظ زكي الدين ُممد بن يوسف عساكر رمحهما للا تعاىل
 .رمحه للا تعاىل 636الربزايل اإلشبيلي، املتوىف سنة 

 «اتريخ دمشق  »ن نقل كالمًا للحافظ ملنذري يف تعظيم شأن قال ابن خلكان بعد أ 
 .(1)« حصرها ينضبط يكاد ما مسودات بعد إال هذا له صح وما »ومؤلفه: 
 ولوال »ونقل الذهيب قول عماد الدين علي بن القاسم ابن احلافظ أيب القاسم ابن عساكر  
 وال إتقانه، على -والده يعين - الكبري الشيخ قدر ملا املسودة، من ونقله التاريخ، لكتاب تبييضه

 وحتديده، املشكل، من فيه ما وضبط وجتديده، نقله، عن عجز تسويده، من فرغ حني فإنه ده،جوَّ 
 والظهور، الصغار األوراق من وينقله يكتب، والدي يزل فلم ،قلَّ  قد وبصره ،كلَّ  قد نظره كأنَّ 

 .(2)«ا جزءً  ومخسني مائة حنو منه جنز أن إىل ويهذب
وقد بقي احلافظ يلحق يف كتابه ما يستجد له، ويظهر ذلك يف ترمجة )شريكوه بن شادي(  

 قبل وفاة احلافظ رمحه للا بسبع سنني. 564من هذه اجمللدة حيث ذكر وفاته سنة 

 فــــــوائـــد عــلمـيـة : 
درج كثري من النساخ املتأخرين بعد األلف للهجرة ، ومن احملققني األفاضل هلذا األوىل :  

التاريخ اجلليل ولغريه من كتب احلديث الشريف والتواريخ والرتاجم واألدب ؛ على خطأ يف إثبات 

                                                           

  .3/310( وفيات األعيان، البن خلكان 1)
  .21/410( سري أعالم النبالء، للذهيب 2)
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 رمز ال يوجد لدى علماء احلديث الشريف أو غريهم  ، وهو الرمز إىل اختصار كلمة ) أنــبــأان ( بــــ
 ) أنـــبأ ( أو ) أنــــبـــا (.

يكتب  -هلا  تـحختصر ، وأن ما ظنوه اختصارًاوالصواب من ذلك : أن كلمة ) أنبأان ( ال  
إمنا هو اختـــصار لـ ) أخبـــران ( ،  -يف املخطوطات القدمية هكذا غري منقوط وال مهموز ) اىىا ( 

 ( بتقدمي الباء املوحدة على النون . وأن الـــصواب يف نــــقطه ومهزه : ) أبــــنـــا
 وعلى هذا الصواب أثبت ُّ تلك الرموز فيما حققته من هذا التاريخ اجلليل . 
 وممن نصَّ على ذلك احلافظ العراقي يف ألفيته ، فقال : 

 أو ) أران ( والبيهقي ) أبنا (  واختصروا ) أخربان ( على ) أان (
 احملدثني من وطائفة البيهقي اقتصر وكذا »:  «فتح املغيث  »قال الشارح السخاوي يف  

  . فقط والراء اخلاء برتك ( اــنبـــأ ) على
 .(1)" حبسن هذا وليس"  : الصالح ابن قال  

 اختصار على يصطلحوا مل وإن،  أبنبأان اشتباهها من للخوف يظهر فيما وكأنه : قلت 
 .    (2)« كثريين من نشاهده كما أنبأان

اجلانب النقلي فيما يورده اإلمام احلافظ ابن عساكر رمحه للا تعاىل يف  يغلبة : ـــيـــانــــثــــال 
 اترخيه هذا ، لكننا ال نعدم منه وقفات نقدية لكبار األئمة ، فمن ذلك :

تصحيح ضبط اسم أحد الرواة حلديث يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل . كما يف أوائل  
  .     الصدائي جبري بن صاحل ترمجة

أن اإلمام البخاري فرَّق بني رجلني عدَّمها احلافظ ابن عساكر رجاًل واحًدا . كما يف أواخر  
 . املؤذن طالب أيب سحـــَـِعيد بن صاحلترمجة 

 ونبَّه على أوهام للحافظ ابن منده . كما يف ترمجة شيبة بن عثمان الـحـجـيب . 
 . الصدائي جبري بن صاحل ترمجة يف البغدادي . كما ه على وهم لإلمام اخلطيبونبَّ  
    .386على تصحيف فاحش يف سند حديث أليب أمامة ص  ونبَّه 

                                                           

 .203  ( علوم احلديث البن الصالح1)
  .86-3/85( فتح املغيث للسخاوي  2)
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 : هذه اجمللدة حتقيقالنسخ املعتمدة يف  
ال ميكن يف حتقيق أكثر أجزاء اتريخ دمشق حلافظها اجلليل اإلمام ابن عساكر أن تـحجعل  

إثبات النص، مث يشار إىل فروقات النسخ األخرى عنها، إال يف نسخة من نسخه املتأخرة أصاًل يف 
 األجزاء اليت توجد خبط القاسم ابن احلافظ ابن عساكر، أو خبط الربزايل رمحهم للا.

لذلك ال مناص من اعتماد الطريقة األخرى يف التحقيق، وهي إثبات نص سليم من بني  
أن  -وارد اليت روى منها احلافظ أخبار كتابه اعتمادًا على امل - فروقات النسخ، جيتهد احملقق

معرفة  تبها نسَّاخون ابألجرة، ليس لدى أكثرهميكون هو األضبط من بني اختالف النسخ اليت ك
 مبا ينسخون.

أرحيية يف السماح ألهل العلم  رمحه للا تعاىل وقد كان من احلافظ أيب القاسم ابن عساكر 
عند ظهور  واإلذن هلم يف إثبات الصواب وإصالح ما ندَّت به أقالم الن ُّساخ، بتصحيح كتبه،

 أو ،خلل أو تقصري على فيه وقف فمن »اخلطأ، فقال رمحه للا يف خطبة اتريخ مدينة دمشق : 
 إصالح إىل حيتاج ما منه وليصلح ،متطوالً  ذلك يف أخاه فليعذر ؛زلل أو تغيري على عثر فيه
 .« الربية لبارئ إال ابلعلم اإلحاطة وليست ،البشرية األوصاف من فالتقصري ،متفضالً 
 يف عثر فمن »وقال رمحه للا يف خطبة األربعني من املساواة مستخرجة عن ثقات الرواة :  

 .« متطوال أوده وليقوم ،متفضال فليصلحه إصالحه بجي بشيء ذلك
وهبذا حيفظ احلافظ ابن عساكر رمحه للا لكتابه جدَّته ويصون نضارته رغم تداوله بني  

 الن ُّساخ. 
قع و  يف موضع واحد فقط الصواَب الواضح البنيِ  إذ وامتثااًل ألمر املصنف رمحه للا أثبت ُّ  

 حيث تصحفت 3يف صـــ  ، اتبعته عليه مجيع النسخ، وهوتصحيف يف نسخة األصل خبط ابنه
، فأثبت ُّ الصواب يف صلب الكتاب وأشرت إىل ما يف النسخ «اليحصيب  »إىل  «التجييب  » نسبة

 .يف احلاشية
أما ما كان مصحَّفًا يف نسخة ساملًا يف نسخة، فقد أثبت ُّ ما هو الصواب، وأمهلت ذكر  

 التصحيف إال إن كان ُمتماًل من وجه، فأشري يف احلاشية إىل فروق النسخ.
 كثرة التصحيف يف الن ُّسخ هو أن خط انسخ األصل وهو القاسم ابن احلافظ والسبب يف 

ابن عساكر مهمل يف أكثره، ال يعتين بنقط احلروف املعجمة. وأما نسخة الفرع خبط احلافظ ُممد 
ابن يوسف الربزايل فخطها مغريب قد يعسر على بعض الن ُّساخ حسن قراءته. لذلك فأغلب 

اليت خيفى عليهم صوابح رمسها تصويرًا وال يكتبوهنا جموَّدة حتقيقاً، ومنهم الن ُّساخ يصورون الكلمة 
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 من جيتهد يف النقط، فيكثر اللبس.    
من توفيق للا أن اجتمع لدي مصورات ست من النسخ هلذه القطعة من اتريخ وكان  

الثالثة األوىل ونسخة سليمان ، منها مع اللغة العربية أربعاً صدي(، قدَّم يل جم –دمشق )مشعون 
    جبهد خاص. حصلت على الثنتني املغربية وعاطفو ابشا، 

 600املتوىف سنة  –وهي خبط اإلمام احملِ دث هباء الدين أيب ُممد القاسم :  نسخة األصل 
ابن املصنف اإلمام احلافظ علي بن احلسن املعروف اببن عساكر رمحه للا تعاىل.  -رمحه للا 
 –( تتضمن تراجم )سعيد بن زيد 236-227ا يف املكتبة األزهرية ابلقاهرة، رقم )ومستقره

 . وهو اجلزء العاشر بعد املئتني  شهاب بن خراش(
على حاشيتها: حلق خبط  –من املطبوعة  6 –من هذه النسخة األصيلة  75ويف الورقة  

 اإلمام احلافظ املصنف ابن عساكر رمحه للا خبطه املعروف.
وقد سبق وصف خط القاسم رمحه للا، وأنه ال ينقط املعجم من احلروف، وذكر احلافظ   

وكتب كثرياً إال أن خطه ال يشبه خط أهل الضبط  »ابن نقطة ذلك قدمياً فقال يف ترمجة القاسم: 
خبطه العدمي وكتب ما ال يوصف كثرة  »، وكذلك قال اإلمام الذهيب يف ترمجته: (1)«واإلتقان 

 . (2)«ولكن خطه اندر النقط والشكل  ،ابحلفظ والفهم تَ عِ ونح  ،اجلودة
لكنه مع ذلك ينقط أحيااًن بعض احلروف مزياًل بذلك اشتباهها، ويضع أيضًا عالمات  

   .تضبيب والتصحيح وعالمات الوصلاإلمهال أحياانً، ويستعمل رموز احملدثني يف ال
احلرف األول والثاين منها، مثل: ش ع  –من عناوين الرتاجم  –ويكتب يف مقابل األمساء  

 يف مقابل: مشعون، ش م مقابل: مشول، ش ه مقابل: شهاب.
وكذلك يرمز يف حاشية بعض األخبار إىل مساعه له من شيخ أبيه، أو قراءته عليه، فيكتب:  

 .(3)له ولعله يريد قراءته (ق صح)، ويكتب أحياانً (س)
                                                           

 . 2/774( التقييد يف رواة السنن واملسانيد، البن نقطة 1)
 .21/407سري النبالء، للذهيب ( 2)
) اجلزء الرابع عشر بعد املئتني ( كما ورد يف  توجد قطعة من األصل الشهايب ويف القسم الذي حققته األستاذة سكينة (3)
و ة صاحل بن ُممد بن عمر ترمج ، تبتدئ يف أثناء«اخلامس  »فوق آاثر كشط حيتمل أن يكون حتته  «الرابع  »، وكتبْت عنواهنا

االختالف بني ما  وهذا ،« املئتني بعد عشر اخلامس آخر»  أنه وفيها حرب، بن خرص ترمجة أثناء يف وتنتهي، املعروف بـــجـزرة
   .مل أهتد إىل كشفه!!  غرابة مثارصحح يف عنوان اجلزء وبني خامتته 

آخر احلادي والثمانني بعد  »قديــمة للتاريخ : التـجزئة الاحل بن ُممد جزرة إشارة يف احلاشية إىل وقد جاء يف آخر ترمجة ص
    «.  املئتني بعد والثمانني الثاين آخر» . ويف أثناء ترمجة صخر ابن حرب : «املئتني 
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 يف آخر اجمللد الرابع وأول هذه اجمللدة من طبعتنايقع ما يف و  :)أ(الثالث نسخة أمحد  
وقد كانت  ا، ويرجع اتريخ هذه النسخة إىل القرن العاشر،جملدً  12 جتزئة من منها، اخلامس اجمللد

 السلطان أمحد الثالث يف )طوب قايب( إبصطنبول.مث آلت إىل مكتبة  ،من كتب فيض للا أفندي
 .، وأسعد ابلصواب من سائر النسخ يف غالب األحيانهاوهي إمجاالً أجود من النسخ اليت تلي

 وهي من مكتبات إصطنبول اليت مجعت يف املكتبة السليمانية،  :)دا( نسخة داماد إبراهيم 
 ، وليست إحدامها أصالً ، لتطابقهما غالباً أن )أ( و)دا( منقولتان من أصل واحدوقد بدا يل 

والغالب على الظن أتخر اتريخ نسخ )دا( على  موجودة يف )دا( ، لوجود أسقاط يف )أ(خرىألل
 .  اتريخ نسخ )أ(

ك(  1493ورقمها يف اخلزانة العامة يف الرابط ) :(م) الكتانية املغربية يوسف ابن نسخة 
وكانت يف مكتبة السيد ُممد عبد احلي الكتاين رمحه للا، وهو جزء يتضمن تراجم )شداد بن أوس 

. وفيه بياضات يكتب يف هـ 1112 ظامل بن مرهوب (، اتريخ نسخ أجزاء أخرى منها سنة  –
وجاء يف  والناسخ خيتم بعض الرتاجم بقوله: انتهى، وللا تعاىل أعلم، وحنو ذلك. .2وسطها: 

 حاشية بعض الرتاجم إشارات خبط مالك النسخة إىل مضامني ما يقابلها من منت الكتاب. 

وهي من الكتب اليت نقلت من مدرسة سليمان ابشا إىل  :)س( ابشانسخة سليمان  
أفاد ُمققو وقد هـ،  1118الظاهرية بدمشق، وهي إمجااًل نسخة سقيمة، يرجع اترخيها إىل سنة 

، ويبدو أن نسخة الربزايل يف نقلت من نسخة الربزايل عن نسخة القاسمبعض أجزاء التاريخ أهنا 
بعض املواضع قد أصاهبا تلف أو رطوبة أو متزيق، فسقطت كلمات وأسطر، ترك هلا الناسخ 

، وهو مما وصلنا من نسخة األصل خبط القاسم ابن عساكر، مما 210بياضاً، كما يف أواخر اجلزء 
    يدل داللة واضحة على أن نسخة القاسم ليست هي األصل هلذه النسخة.  

، وتسعة عشر وهي يف سبعة جملداتيف إصطنبول، : ط() عاطف أفندينسخة مصطفى  
 أيب احلاج بن ُممد الناسخني من هـ 1155 سنة يف كتبت ،(1819-1812جزءاً، ابألرقام )

  .بعضاً  بعضه يشبه وخطهما العطاء، احلافظ ُممد بن وُممد بكر،
 ،يشري الناسخ إىل وجودها؛ فيكتب يف احلاشية: بياض بياضات فيها الصحف وبعض 

ووقع يف النسخة أسقاط كثرية مل ألتزم التنبيه عليها ، والناسخ يضرب أحياان على ما أخطأ فيه لكن 
 بقلم دقيق جداً رمبا ال يحنتبه إليه.
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  .والناسخ يشري إىل ما يشكل عليه بثالث نقاط ينقطها يف مقابله من احلاشية كاألاثيف  
 كتبت « أخربان » وكلمة واألمساء ،يف الصحيفةسطراً  45 اجمللدات كل يف السطور وعدد 

، أما القطعة اليت حنن بصدد حتقيقها يف هذا سقط والسابع السادس اجلزء وبني األمحر، ابللون
اجمللد فهي يف أثناء اجلزء الثامن يف ضمن اجمللد الثالث، وخطها أتقن من نسخيت سليمان ابشا 

  .، لكنها مثلهما يف األسقاط والتصحيفات والتحريفاتواملغربية
رضي للا عنهم؛ ولو مل يكن  واألئمة وانسخها حريص على الرتضي والرتحم على الصحابة 

 .عصره هو من قوهلم: قدس للا سره ، ورمبا عرب مبا شاع يفذلك يف األصل، فرمحة للا ترتى عليه
ومما يؤخذ عليه التصرف يف النص أحياانً كما يف ترمجة )صاعد بن احلسن الدمشقي( جاء  

 فكتب انسخ )ط(: وكتبه الفقري إليه تعاىل صاعد ... «وكتبه صاعد ... »فيها: 
 ويف ترمجة )صاحل بن إمساعيل( بد ل كلمة )دويرة( إىل )مدرسة( ..  
ألمساء فيقول: يف ذكر من امسه ...، كما وهو يضيف حرف اجلر )يف( قبل بداية عناوين ا 

 يكتب قبل األشعار غالباً: شعر .. 
 والناسخ خيتم بعض الرتاجم بقوله: انتهى، وللا تعاىل أعلم، وحنو ذلك. 
 فأكتفي هبذا التنويه عن اإلشارة إىل ذلك يف كل موضع. 
 الربزايل،وهذه النسخ الثالثة )م( و)س( و)ط( منقولة من أصل واحد، وهو نسخة  

( من األصل يف أثناء 210وأوضح دليل على ذلك تطابقها يف األسقاط الواقعة يف آخر اجلزء )
 ترمجة شهاب بن خراش.

 «.ابلصواب أعلم وللا اخللط، انتهى(: »ط) انسخ كتبويف آخر ترمجة مشول بن عبد للا   
فقد سلمت من تصحيف كثري وقع  )ط(من النسخة )م( أجود من )س( و مما يحلحظ: أن و  
  ليستا مأخوذتني منها، ففيها أسقاط مل تتابعها النسختان على إسقاطها. مها و  فيهما.

 وجتدر اإلشارة إىل وجود نسخة سابعة يف ظاهرية دمشق، وهي النسخة املعروفة بـــ : 

 .(1)مل أظفر هباو وهي متأخرة ، من خمطوطات الظاهرية ،  :ابشا نسخة أسعد 
*       *       * 

والنسخ )أ( و)دا(  –يف القطعة املوجودة منه  –وقد متت املقابلة الدقيقة بني األصل  

                                                           

( أما األستاذة سكينة الشهايب فقد اعتمدت يف عملها على قطعة من األصل ، وعلى نسخة السليمانية ابلظاهرية 1)
  ورمزها )س( ، وعلى نسخة رمزها )د( ولعلها نسخة أمحد الثالث ؛ بقرينة رمزها هلا بذلك فيما سبق من اجمللدات . 
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  عمدة الطبعات التجارية.  و)س(
سوء الكتابة أو سوء قراءة  :وسببها ،أمهلت كثريًا من فروق النسخ اليت يظهر خطؤهاف 

 .؛ فلم أشر إليهااألصل من الناسخ، وخاصة يف القسم الذي توجد منه نسخة األصل
أصلها نسخة الربزايل،  كذلك أمهلت اإلشارة إىل األسقاط الكثرية املوجودة يف الن ُّسخ اليت 

خروم ومتزق )س( و)ط(، وسبب وجود األسقاط املشرتكة بني تلك النسخ فيما أرى: وهي )م( و
 .، ويظهر جلياً أن تلك النسخ نسخت بعد حدوث ذلك يف نسخة الربزايليف أوراق أصل الربزايل

   وليست )م( أصالً لـ )س( أو )ط( لوجود أسقاط فيها ال توجد فيهما. 
وقد وقع من انسخي )س( و)ط( أهنما يثبتان )اىىا( منقوطة وغري منقوطة ، وهي يف  

ا اختصار ) أخربان ( كما تقدم ذكره ، كما يثبت انسخا )س( و)ط(: النسخ األخرى )أان( ومه
)ثنا( وهي يف النسخ األخرى )ان( ومها اختصار ) حدثنا (، وقد أثبت ُّ األوضح دون تنبيه   

 مكتفًيا ابلتنبيه على ذلك هنا .
 أو التحريف أو التصحيف عند إثباته يف الصلب، ابإلشارة إىل الصواب بيانواعتنيت ب 

 بد ال بل ،سواء النسخ بني الفروق وكأن ،متحرياً  القارئ يبقى لئال يف الن ُّسخ، والقلم النظر سبق
 .الصواب توضيح من

بعد الفراغ من العمل تقريباً، وحتقق  (1)وملا وصلتين النسختان )املغربية( و)مصطفى عاطف( 
قابلت عملي لدي أن هاتني النسختني متطابقتان مع )س(، والثالثة منقولة من أصل واحد، 

 مواطنرفًا ، وإمنا اكتفيت ابلرجوع إليها يف حرفًا ح ابلنسخة )ط( ، ومل أقابل ابلنسخة )م(
 . االختالف

  
  .أسأل للا قبول هذا العمل ، والسالمة فيه من اخللل ، ومغفرة ما وقع من الزلل  

                                                           

وقد وقع من بعض األفاضل اخللط بني النسختني ) داماد إبراهيم ( و) املغربية ( فجعلهما واحدة . ووقع أيًضا من  (1)
  نسبة نسخة ) مصطفى عاطف ( إىل دار الكتب املصرية !. فاضل آخر
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 م   مقدمة التحقيق  
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 ق   مقدمة التحقيق  

 
 منوذج من نسخة أمحد الثالث )أ(



  مقدمة التحقيق ر 

 
 

 
 

 منوذج من نسخة داماد إبراهيم )دا(
 



 ش   مقدمة التحقيق  

 
 
 
 

 
 

 منوذج من النسخة املغربية الكتانية )م(
 



  مقدمة التحقيق ت 

 
 
 

 
 

 منوذج آخر من النسخة املغربية الكتانية )م(
 



 ث   مقدمة التحقيق  

 
 

 
 منوذج من نسخة سليمان ابشا يف الظاهرية )س(

 



  مقدمة التحقيق خ 

 

 
 منوذج من نسخة مصطفى عاطف أفندي )ط(

 



 ذ   مقدمة التحقيق  

 

 
 منوذج آخر من نسخة مصطفى عاطف أفندي )ط(
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  ونــع  ـم  ـــش   (1)[ من امسهذكر ]  

  ديزْحانة األَرَيـْـأبو  ونـــعُمْــــشَ

 أنه أزدي  :واألصح .القرشي :ويقال ،األنصاري :ويقال

 5 * مةجَعْني املُون بالغَـغُـمْـــشَ :ويقال

 .من رسول هللا  ةله صحب
  .أحاديث روى عن النيب 

يب بن رَ ن كُ يدشْ وأبو ر  ، داينمْ يب الَ نـْ جَ ـأبو علي عمرو بن مالك ال : هنروى ع
 ،ير  جْ حَ ـني الصَ حُ ـوأبو ال ،- عامر: وقيل -ي ر  جْ حَ ـري الاف  عَ مَ ـعامر ال بووأ، أبرهة

 10 .ربجاهد بن جَ ـومُ  ،بوشَ ر بن حَ هْ وشَ  ،وأبو صاحل األشعري ،ي  سَ ـبادة بن نُ وعُ 

  .وسكن بعد ذلك بيت املقدس ،دارا  وهو ممن شهد فتح دمشق واختذ هبا 
 :القاسم غامن بن خالد بن عبد الواحد قاالو وأبح  ،لكامل دبأخربان أبو عبد هللا احلسني بن ع

لى عْ أبو يَـ  انأ ،قر امل أبو بكر حممد بن إبراهيم بن انأ ،ـمــَةَـ بن موسى بن ش اقز  ب عبد الر  ي  ـ أبو الط   انأ
  .عن ليث ،ان غسان بن الربيع ،ليص  وْ مَ ـال

احلسني  أبو أبنا :بن سهل بن بشر قاال وطاهرُ  ح ،الكرمي بن محزة مد عبدُ حم اأخربان أبو ح و  15 
ثنا عيسى بن  ،أمحد بن عبد الوارث بن جرير انأ ،ن محزةبامليمون  ان، (2)ثمانحممد بن مكي بن ع

 :أيب رحيانة قال عن ،(3)ييَ مْ صني احل  حُ ـأيب ال عن ،بيبعن يزيد بن أيب حَ  ،أان الليث ،ادمح  
 

                                                
وأتيت  .، ويف )ط(: يف ذكر من امسهليس يف األصل و)ط( )س(و)م( و ما بني معقوفني من )دا(  (1)

   هذه الرتمجة يف أثناء اجلزء العاشر بعد املائتني من األصل خبط القاسم ابن احلافظ ابن عساكر رمحهما هللا.

(، الثقات البن حبان 1690)4(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2748)4للبخاري  التاريخ الكبي  *       
(، أسد الغابة البن 2933( )1185، االستيعاب البن عبد الرب )2/28، حلية األولياء أليب نعيم 3/189

بة البن حجر ، اإلصا16/183، الوايف ابلوفيات للصفدي 12/560، هتذيب الكمال للمزي 2/639األثي 
3(3916 .) 

 .؛ ويُلحظ اشتباه رمسها يف األصل: علي بدال  من عثمانو)ط( )س()م( و ( يف2)
هو احلجري احلميي، أبو احلصني اليثم بن شفي. انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت   (3)

9(322.) 
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ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ــ

، (3)رةغواملشا ،(2)هدىىوال، م  شْ والوَ ، (1)ر  شْ هنى عن الوَ   نا أن رسول هللابلغَ  »
 .(6)« المسةمُ ـوال ،(5)الصَ والو  ، (4)ةعَ مَ كامُ ـوال

 5  . ةعمومل يذكر عيسى املكا
ن بن عمر بن موسى باق ز  عبد الر   انأ ،بن عبد الواحد (7)الدأخربان أبو القاسم غامن بن خ

ان زكراي بن حيىي   :ن وإمساعيل بن داود بن وردان قاالبـ ـاان حممد بن زَ  ،قر أبو بكر بن امل انأ ،ةشَ 
عن أيب  ،اسبن عب   اشعن عي  ، -ان  :وقال ابن داود -الة ضَ بن فَ  لُ ض  فَ ثين مُ د  حَ  ،كاتب العمري

 :أنه مسعه يقول ي  فَ صني اليثم بن شُ احلُ 
لنصلي   - رجل من املعافر -أان وصاحب يل يسمى أاب عامر  خرجتُ  10 

  .أبو رحيانة من الصحابة :رجل من األزد يقال له (8)هموكان قاص   ،إبيلياء
 ،فجلست إىل جنبه ،فأدركته ،فسبقين صاحيب إىل املسجد :صنيقال أبو احلُ 
  :مسعته يقول :فقال .ال :فقلت ؟قصص أيب رحيانة فسألين هل أدركتَ 

  :عن عشرة هنى رسول هللا  »
 15 ب[/74، ]عاربغي ش   الرجلَ  كامعة  الرجل  مُ  وعن ،ف  تْ والنـ   ،م  شْ والوَ  ،ر  شْ الوَ 

                                                
 .5/188الوشر: أن حتدد املرأة أسناهنا، وترقق أطرافها. النهاية البن األثي  (1)
هكذا رمست يف األصل مهملة، وفوقها ضبة، وكذلك هي مهملة يف )أ( و)دا( ، ويف )م( و)س(  (2)

 . «والبندة»و)ط( كتبها: 
، «والنتف»واحلديث مداره على الليث؛ فرواه حج اج بن حممد وقتيبة عنه عند أمحد والنسائي بلفظ: 

، وهو كذلك يف إحدى نسخ مسند «والنبذة»ولفظه عند الطحاوي يف املشكل من رواية شعيب بن الليث: 
 أمحد كما أشار حمققوه. والنبذة: نتف البياض عن اللحية والرأس.  

املشاغرة: رفع الر  جل للجماع. لسان العرب )قرب(، اتج العروس )قرب(. وهو أوىل من تفسيه  (3)
 (، وهللا أعلم.4822بنكاح الشغار كما يف فتح الباري للحافظ ابن حجر يف شرح احلديث )

( يف )س(: املكاعمة. واملكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه يف ثوب واحد ال حاجز بينهما. النهاية 4)
. أما املكاعمة فهي: أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل. النهاية 4/200البن األثي 

4/180  .  
  ( الوصال: وصل الشعر.5)
    (.3259)8والطحاوي يف املشكل  ،8/149، والنسائي 4/134احلديث أخرجه أمحد  (6)
 يف )م( و)س( و)ط(: خلف، وهو تصحيف. (7)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: قاضيهم، وهو تصحيف يدل عليه ما سيأيت يف القصة.8)      
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مثل  وأن جيعل الرجل يف أسفل ثيابه حريرا   ،عاربغي ش   املرأةَ  كامعة املرأة  وعن مُ 
وركوب  ،(1)ىـبَ هْ نـ  وعن ال ،مثل األعاجم وأن جيعل على منكبه حريرا   ،األعاجم

  .« اخلامت إال لذي سلطان (3)وسبُ ولَ  ،(2)رم  الن  
الة إبسناده ضَ ل بن فَ ض  فَ مُ ـعن ال ،عن حيىي بن غيالن ،رواه أمحد بن حنبل

 5  .(4)« ركوب النمور » :وقال ،حنوه

 ،احلميي عن عياش بن عباس ،عن حيىي بن أيوب ،بابحُ ـورواه زيد بن ال
  .(5)عن عامر احلجري مبعناه ،صني احلجريحُ أيب  عن

 ،يمي عن أيب احلصني احل ،عن يزيد بن أيب حبيب ،وروى الليث بن سعد
 . (6)شيئا  منه عن أيب رحيانة نفسه

ل الستقامة ض  فَ مُ ـا اقتصران على حديث اللكن   ؛ذلك عندان إبسناد وكل   10 

  .إسناده وعلوه
أمحد بن  انأ ،(7)به  ذْ مُ ـلبن ااأبو علي  انأ ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد

 :حدثين عبد الرمحن بن شريح قال ،نا زيد بن احلبابث ،حدثين أيب ،ان عبد هللا بن أمحد ،جعفر
يبـال]مسعت أاب عامر  :يين يقولعَ الر   (8)يمسعت حممد بن مسُ  يعين غي : وقال غيه :قال أيب - (9)[يت ج 

 15  :مسعت أاب رحيانة قال :يقول  - يبنْ جَ ـأبو علي ال :زيد
فأصابنا  ،ف فبتنا عليهرَ إىل شَ  فأتينا ذات ليلة ؛يف غزوة ا مع رسول هللا كن  

                                                
!، ووقع يف  «التهين  ». ووقع يف )م س ط(: 5/133الن هبـى: اسم ما يُنهب. النهاية البن األثي  (1)

 ، وفس رها حمققه مبشي املختال املعجب، مما ال تصح به الرواية هنا!.  «التـ َهب  ـي  »: 10/334خمتصر ابن منظور
  ( يف )ط( وحدها: وركوب على جلد النمر. ولعل الناسخ أدرجه من تعليق ظنه لَـَحقا .2)      
  ( يف )ط( وحدها: ولبس.3)      
  .8/143والنسائي (، 4046، وحديث املفضل عند أيب داود )4/134( مسند أمحد 4)
  (. 3655، وابن ماجه )4/134(، وأمحد 17887)9( أخرجه ابن أيب شيبة 5)
  .8/149( أخرجه النسائي 6)

( يف )م( و)س( و)ط( واألصل: بن احلصني، وكتب على حاشيته: مذهب . ويف )أ( و)دا( ما أثبته. 7)
  وابن احلصني هو هبة هللا شيخ املصنف.  

   ويقال ابلشني املعجمة، وتصح ف يف )م( و)س( إىل: سهل، ويف )ط(: سهيل !. ابلسني املهملة، ( 8)
، كما يف مسند أمحد.«اليحصيب  »تصح ف يف األصل وسائر النسخ إىل  (9)  ، وصوابه ما أثبت 
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ة ـفَ ـجَ حَ ـويلقي عليه ال ،ر يف األرض حفرة يدخل فيهاحىت رأيت من حيف   ؛برد شديد
حيرسنا يف  نْ مَ  »: من الناس اندى فلما رأى ذلك رسول هللا  - يعين الرتس -

فقال رجل من  ،«؟  (1)فضال  يكون فيه  [ كثي ] له بدعاء وـوأدع ،هذه الليلة
ى فتسم   «؟  أنت نْ مَ  » :فقال ،فدان ،« ادنه » :قالف .أان اي رسول هللا :األنصار

 5 فلما مسعتُ  :قال أبو رحيانة. فأكثر منه ،ابلدعاء ففتح رسول هللا  ،له األنصاري

 :قالـف ،وتــــفدن، «ه ـــــــادن » :قال .أان رجل آخر :فقلت ول هللا ــــــــــما دعا به رس
 ،فدعا بدعاء هو دون ما دعا لألنصاري .أان أبو رحيانة :فقلت :قال «؟أنت نْ مَ  »

ت النار على مَ ر   وحُ  ،بكت من خشية هللا ت أوعَ مَ على عني دَ  ت النارُ مَ ر   حُ » :مث قال
 (2)هام   سَ مت النار على عني أخرى اثلثة مل يُ ر   حُ  :قالو  ،«هللاعني سهرت يف سبيل 

 10   .(3)يحممد بن مسُ 

  .يبنْ أبو علي اجلَ  :- يعين غي زيد -وقال غيه  :قال أيب :قال عبد هللا
كما   ،مسعت أاب علي اجلنيب :وقال فيه ،عن زيد بن احلباب ،كريب رواه أبو

  .حكاه أمحد عن غي زيد
  .ييبج  مسعت أاب علي الت   :فقال ؛حرب عن زيد هذاورواه علي بن 

 15 ،على بن هبة هللا الفضيليأبو صاعد يَ  انأ ،أخربانه أبو الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب
 ،ان زيد بن احلباب ،ان علي بن حرب ،يل بن األزهرق  حممد بن عَ  انأ ،ريحشأبو حممد بن أيب  انأ

 :قال /أ[75] ييبج  مسعت أاب علي الت   :ي الرعيين قالحممد بن مسُ ان  ،ثين عبد الرمحن بن شريححد  
  :مسعت أاب رحيانة يقول

 ،فلقد رأيت الرجل حيفر احلفية ،فأصابنا برد شديد مع رسول هللا  غزوتُ 
فقال  ،«؟ حيرسنا الليلة نْ مَ  » : فقال النيب  ،مث يدخل فيها ويضع ترسه عليه 20 

،  فدعا له رسول هللا  ،فانتسب له «؟ من أنت » :قال .أان :رجل من األنصار
 ،أبو رحيانة :قلت «؟ من أنت » :قال .أان :قلت «؟من حيرسنا الليلة » :مث قال

                                                
 .سندامل و)س( و)ط(.ليست يف األصل والزايدة من )م( ، وما بني معقوفني «فضٌل  » ( يف املسند:1)
  األصل و)دا( و)م( و)س( و)ط(، ويف )أ( واملسند: يسمعها.( من 2)
  خمتصرا .  6/15، والنسائي 4/134( مسند اإلمام أمحد 3)
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عني  :على ثالثة أعني ت النارُ مَ ر   حُ  » :مث قال ،فدعا يل دون ما دعا لصاحيب
   .« وعني بكت أو دمعت من خشية هللا ،حرست يف سبيل هللا

  .ي الثالثةومل يذكر ابن مسُ  :احلسنيقال أبو 
 .كذلك ن عبد الرمحن بن شريح، عرواه أبو صاحل عبد هللا بن صاحلو 
ان عبد هللا  ،ان مطلب بن شعيب، ان سليمان بن أمحد ،عيمأبو نُ  أبنا ،انه أبو علي احلدادنبأأ 5 

 ،الرعيين يحممد بن مسُ اح ب  عن أيب الص ،ان عبد الرمحن بن شريح أبو شريح اإلسكندراين ،بن صاحلا
 :داين، عن أيب رحيانةمْ عن أيب علي الَ 

فأصابنا فيه  ،فرَ ذات ليلة إىل شَ فأوينا  ،يف غزوة أنه كان مع رسول هللا 
 ويلقي عليه ،فيدخل فيها ؛(1) فرةاحلحىت رأيت الرجال حيفر أحدهم  ،برد شديد

دعو له بدعاء أف ؛من حيرسنا يف هذه الليلة »: فلما رأى ذلك منهم قال ،تهفَ جَ حَ  10 

 «؟ من أنت » :فقال ،أان اي رسول هللا :فقام رجل فقال، « ه ؟يصيب به فضل
 ،ثيابهفأخذ ينفض  ،فدان منه ،« ادنه » :قال .بن فالن األنصاري أان فالن: فقال

  فلما مسعت ما يدعو به رسول هللا  :قال أبو رحيانة. مث استفتح ابلدعاء
 ،كما قال له  « ادنه » :وقال ،فسألين كما سأله ،أان رجل :لألنصاري قمت فقلت

على عني  ت النارُ مَ ر   حُ  » :مث قال ،ودعا يل بدعاء دون ما دعا به لألنصاري 15 

، وقال الثالثة «دمعت من خشية هللا  مت النار على عنير   وحُ  ،سهرت يف سبيل هللا
  .(2)«ت عن حمارم هللا غض   » فنسيتها. قال أبو شريح بعد ذلك:

أبو يعلى  انأ ،أبو عمرو بن محدان انأ ،األديبأبو سعد  انأ ،أخربان أبو املظفر بن القشيي
  .ان أبو بكر ،ان جماهد بن موسى ،املوصلي

 20 انأ ،عيسى بن علي انأ ، ورق  أان أبو احلسني بن النـ   ،ح وأخربان أبو القاسم بن السمرقندي
عن  ،دينْ يد الك  ان محُ  ،اشأبو بكر بن عي   انأ :ان جدي ومنصور بن أيب مزاحم قاال ،عبد هللا بن حممد

 :عن أيب رحيانة ،ي   سَ بادة بن نُ عُ 
  وكرما   ار يريد هبم عزا  إىل تسعة آابء كف   من انتسبَ  » :قال أن رسول هللا 

                                                
 يف )م( و)س( و)ط(: حفرة. (1)      
عن شيخه  2/28(، وأبو نعيم يف حلية األولياء 2748)4( أخرجه البخاري يف التاريخ الكبي 2)

  (.8741)8املعجم األوسط سليمان بن أمحد الطرباين يف 
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   .(1)« هم يف الناررَ كان عاش  
أبو حممد بن  انأ ،أبو بكر حممد بن عبد هللا بن عمر العمري انأ ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي

 إبرهيم ان مسلم بن ،هْ يَ وْ ـــنُْ ان محيد بن زَ  ،اينذَ أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد اجلبار الرَ  انأ ،أيب شريح
عن أيب  ،بشَ وْ ـــر بن حَ هْ ــعن شَ  ،ايند  ن جابر احلُ ب ان األشعث ،ثنا عصمة بن سامل النائي /ب[،75]

 5  :رحيانة األنصاري قال
   .(2)«يب املؤمن من النارـوهي نص من  هَ  من جَ ْي ى ك  م  احلُ  »:ول هللا سقال ر 

هم  ،فشدار بين األك :ذكر أبو احلسني الرازي عن شيوخه الدمشقيني قال
وأبو رحيانة  ،د يف الفتوحاألزْ  دي صاحبَ هم أبو رحيانة األزْ د  جَ كان   ،موايل األزد

بعده من  (4) كانو  ،يف أول ما فتح دمشق (3) نزلاأُ  ،وكانت له هذه الدار ،صحايب
وهو أول من  ،(5)اب الدمشقينيت  من كُ  كاتبا  ولده حممد بن حكيم بن أيب رحيانة   10 

 .مقلواب   وكتب فيه مدرجا   ،طوى الطومار
 انأ -: وأبو الفضل قاال :أبو الربكاتزاد  -أبو طاهر  انأ :أخربان أبو الربكات وأبو العز قاال

ان خليفة بن  ،عمر بن أمحد األهوازي انأ ،حممد بن أمحد األهوازي انأ ،األصبهاينحممد بن احلسن 
  :خياط  يف تسمية من نزل الشام من الصحابة

 15 .ن ساكين مصروأبو رحيانة م :وقال يف موضع آخر .(6)أبو رحيانة األنصاري

  .(7) - « يح جهنممن فَ  » :ويف نسخة - «من كي جهنم  ىاحلم »: روى
أبو  انأ ،وأخربين أبو الفضل بن انصر عنه ،اآلبنوسي بن ان أبو حممد عبد هللا بن علينبأأ

بن اأمحد بن عبد هللا  انأ ،نأمحد بن علي بن احلس انأ ،رأبو احلسني بن املظف   انأ ،حممد اجلوهري
  :الربقي قال

 20  .- يعين أحاديث -له مخسة  ،كان يسكن بيت املقدس  ،األزديأبو رحيانة 

                                                
  (، ومن طريقه ابن عساكر. 1439، وأبو يعلى )4/134( أخرجه أمحد 1)
  (.9386( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )2)
 يف )دا( و)ط(: نـزلا. (3)      
 يف )س( و)ط(: صار. (4)      
 يف )ط(: دمشق. (5)      
  .304( طبقات خليفة 6)
وقد جاء هذا اخلرب بسنده ومتنه حلقًا يف حاشية األصل خبط املصنف . 125طبقات خليفة  (7)

 احلافظ أيب القاسم ابن عساكر نفسه كما يتضح من مقارنته مبا ثبت عنه من اخلطوط.
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أمحد بن احلسن واملبارك بن عبد  انأ ،مث حدثنا أبو الفضل ،أبو الغنائم حممد بن علي انأبنأ
وحممد بن احلسن  :زاد أمحد -ان عبد الوهاب بن حممد أ :قالوا – واللفظ له -اجلبار وحممد بن علي 

  :قال حممد بن إمساعيل انأ ،حممد بن سهل انأ ،أمحد بن عبدان انأ :- قاال
مساه ابن أيب أويس   .قرشي له صحبة :ويقال ،شعون أبو رحيانة األنصاري

 5 .(1)نزل الشام .عن أبيه
أبو  انأأبو القاسم بن منده  انأ ،أبو عبد هللا احلسني بن عبد امللك به (2)يف نسخة ما شافهين

  :قال عبد الرمحن بن حممد بن إدريس انأ :علي بن حممد قاال انأ ،أبو طاهر انأو  :ح قال .علي إجازة
 :روى عنه ،نزل الشام ،له صحبة .قرشي :ويقال ،شعون أبو رحيانة األنصاري

وحيىي بن  ،يب بن أبرهةرَ وكُ  ،وشهر بن حوشب ،داين مثامة بن شفيأبو علي المْ 
 10  .(3)مسعت أيب يقول ذلك .حسان الفلسطيين

 انأ ،أبو سعيد بن محدون انأ ،أمحد بن منصور بن خلف انأ ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس
 :مسعت مسلم بن احلجاج يقول :مكي بن عبدان قال

  . (4)األنصاري صاحب رسول هللا  :ويقال ،أبو رحيانة شعون األزدي
اخلصيب بن  انأ ،لييأبو نصر الوا انأ ،عن جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل بن انصر

 15  :قال (5)أخربين أيب ،عبد الرمحن أيب أخربين عبد الكرمي بن ،عبد هللا
  .أبو رحيانة شعون نزل الشام

أمحد بن  انأاب عبد هللا بن عت   انرب خأ ، بن اآلبنوسينيأبو احلس انأ ،أخربان أبو غالب بن البنا
أان  ،علي بن احلسن انأ ،احلسن بن أمحد انأ ،أبو القاسم نصر بن أمحد (6)ح وأخربان .عمي إجازة

يع يقول يف الطبقة َـ مسعت أاب احلسن بن مسُ  :قراءة قال يمأمحد بن ع انأ ،اب بن احلسنعبد الوه  
 20  :األوىل يف تسمية الصحابة الذين نزلوا الشام

                                                
 (.2748)4التاريخ الكبي للبخاري  (1)
  ( كتب فوقها يف األصل: أجازين.2)
  (.1690)4/388( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 3)
 .38الكىن واألمساء ملسلم  (4)
 أبو عبد الرمحن النسائي، وكتابه يف الكىن مل يصل إلينا. (5)
كتب يف األصل فوقها: سا، وكتب يف احلاشية اليمىن الداخلية خبط القاسم انسخ التاريخ وابن  (6)

القاسم الذين نصرا  يف شيوخ  21/406. وقد ذكر الذهيب يف سي أعالم النبالء «مسعته من نصر  »مصنفه: 
 مسع منهم.
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  .ديأبو رحيانة األسْ 
هبة هللا  انأ ،طاهر حممد بن أمحد بن حممد /أ[76] أبو انأ ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي

  :قالالدواليب  ان حممد بن أمحد بن محاد ،أمحد بن حممد بن إمساعيل أان ،بن إبراهيم بن عمرا
  .أبو رحيانة يقال له شعون :جاين يقولزَ وْ مسعت أاب إسحاق اجلُ 

أبو رحيانة الكناين امسه  :ومسعت موسى بن سهل يقول :قال الدواليب 5 

  .أبو رحيانة شعون :قال الدواليب .(1)شعون
وحدثين  ،محزة بن العباس وأبو الفضل أمحد بن حممد بن احلسن بن سليم أبو حممد كتب إيل  

أبو سعيد بن يونس  انأ ،أبو عبد هللا بن منده انأ ،أبو بكر الباطرقاين انأ :االقأبو بكر اللفتواين عنهما 
  :قال

كر فيمن قدم مصر من أصحاب وقد ذُ  .شعون األزدي يكىن أاب رحيانة 10 

  .وما عرفنا وقت قدومه ،ول هللا ـــرس
وعمرو بن مالك  ،بن أبرهة األصبحياكريب   :روى عنه من أهل مصر

  .ري مسع منه ابلشامجْ وأبو عامر احلَ  ،يبنْ اجلَ 
 .وهو أصح عندي ،نيغَ لون اب  غش :ويقال يف امسه

أان أمحد بن علي بن عبيد هللا بن سوار واملبارك بن عبد  ،أبو الفضل حممد بن انصر (2)أخربان 15 
ان أمحد بن  ،ان عبد امللك بن بدر بن اليثم ،ان أبو بكر الدارمي ،أان أبو الفرج الطناجيي :اجلبار قاال

  : وهم أصحاب رسول هللا  «األمساء املنفردة  »هارون احلافظ قال يف الطبقة األوىل من 
   .(3)وهو أبو رحيانة ابلشام ،شعون
أبو  انأ ،عيسى بن علي انأ ،ورق  أبو احلسني بن النـ   انأ ،أبو القاسم بن السمرقندي (4)أخربان

 20  :القاسم البغوي قال
  .(6)امسه شعون (5)]أن [ أبو رحيانة بلغين

                                                
  .1/30الكىن واألمساء للدواليب  (1)
  ( جاء هذا اخلرب يف األصل بعد خرب أيب جعفر اآليت، وكتب فوق أخربان: مقد م.  2)
  (.98( طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث، أليب بكر الربدجيي )3)
  األصل، وكتب فوق أخربان: مقد م. ( جاء هذا اخلرب حلقا  يف حاشية4)
 ليست يف األصل، وهي زايدة من )أ( و)دا( و)ط( ومعجم الصحابة. (5)
 .3/321معجم الصحابة للبغوي  (6)
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 انأ ،هويَ جُ نْ أمحد بن علي بن مَ  انأ ،ارف  أبو بكر الص   انأ ،أبو جعفر حممد بن أيب علي (1)انبأنأ
  :أبو أمحد احلاكم قال

له صحبة من  .القرشي :ويقال ،األزدي :ويقال ،أبو رحيانة شعون األنصاري
  .(2)نزل الشام ، النيب 

 5  :أبو احلسن الدارقطين قال انأ ،أيب الفتح بن احملاملي عن ،اقرأت على أيب غالب بن البن  
 .له صحبة .األنصاري :ويقال ،األزدي شعون ،وأما شعون فهو أبو رحيانة

  .(3)وغيه ،- ي  فَ ابن شُ  ويقال: - يْ ف  شَ أبو احلصني اليثم بن  :روى عنه
  :أبو عبد هللا بن منده قال انأ ،شجاع بن عليانأ ،أخربان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 ،ريب بن أبرهةكُ   :روى عنه ،الشامو  مبصرون أبو رحيانة األنصاري كان شع
ي  سَ وعبادة بن نُ  ،وشهر بن حوشب ،واليثم بن شفي ،وعمرو بن مالك

(4).  10 
  :قالعن أيب نصر بن ماكوال  ،مد السلميعلى أيب حم قرأتُ 

أبو  .األنصاري :ويقال ،فهو شعون األزدي ؛وأما شعون ابلشني املعجمة
 ،داينوأبو علي المْ  ،أبو احلصني اليثم بن شفي :روى عنه .له صحبة ورواية ،رحيانة

  .ريجْ وأبو عامر احلَ  ،األصبحي وكريب
 15  .(5)وهو عندي أصح   ،املعجمةيعين ويقال شغون ابلغني  :قال ابن يونس

  . (6)فيمن قدم مصر من أصحاب رسول هللا  ذكره أمحد بن حيىي بن وزير
ن بن عمر أبو علي احلس انأ ،(7)هبن أمحد بن عبد املنعم بن ماشاذ حممودأخربان أبو منصور 

ان حيىي بن  ،سالمة ان أبو هاشم عبد الغافر بن ،أبو عمر الاشي انأ ،يونس /ب[76] بن احلسن بنا
أيب  عن ،عن حيىي بن حسان البكري ،مية بن عبد الرمحن اخلثعميعن عَ  ،َي مْ ـان حممد بن ح   ،عثمان

 20  :أنه قال رحيانة صاحب النيب 

                                                
 جاء هذا اخلرب يف األصل قبل خرب أيب الفضل السابق، وكتب فوق أنبأان: مؤخ ر. (1) 
 كىن أليب أمحد احلاكم.ليس هذا اخلرب يف القسم املطبوع من األسامي وال (2) 
  .3/1322( املؤتلف واملختلف للدارقطين 3) 
  ( ليس هذا اخلرب يف القسم املطبوع من معرفة الصحابة البن منده.4) 
  ( يف )ط(: وهو األصح عندي.5) 
  .4/362( اإلكمال البن ماكوال 6) 
  ( ورد يف بعض املصادر: ماشاده. ومل أقف على تقييده ابحلروف. 7) 
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ــــــشف ول هللا ســـــيت ر ـــــــأت فقـــــال  ،ه علـــــيـتــــــق  شرآن ومقـــــلت ال ـــــفه تيـــــلإكوت ـ
 . (1)« عليك ابلسجود .ال حتمل عليك ما ال تطيق » : ول هللا ـرس

  .وكان يكثر السجود ،قدم أبو رحيانة عسقالن :ميةوقال عَ 
ان حيىي بن  ،ان إبراهيم بن يوسف ،ان إسحاق بن محزة، عيمأان أبو نُ  ،ان أبو علي احلدادبأنأ

عن أيب  ،ي  سَ بادة بن نُ عن عُ  ،- يعين الكندي - عن محيد ،اشان أبو بكر بن عي   ،طلحة اليبوعي 5 
  :رحيانة قال

ب جُ ودونه احلُ  ،إبليس ليضع عرشه على البحر إن   » : قال رسول هللا 
 ،فيقوم اثنان ؟ن لفالن اآلدميمَ  :فيقوله جنودَ  مث يبث   ،يتشبه ابهلل عز وجل

 .«كما تُ بْـ لَ ب وإال صَ عَ عنكم التـ   فإن أغويتماه وضعتُ  ؛كما سنة  لتُ قد أج   :فيقول
 10   .(2)فيك كثيا   بَ لَ فكان يقال أليب رحيانة لقد صَ  :قال

حممد بن ان حيىي بن  ،هأان أبو عمر بن حيوي ،أبو حممد اجلوهري انأ ،اأخربان أبو غالب بن البن  
ة رَ مْ ضَ حدثين  ،اينس  أبو بكر بن أيب مرمي الغَ  انأ ،عبد هللا بن املبارك انأ ،ان احلسني بن احلسن ،صاعد

 : أيب رحيانة وكان من أصحاب النيب  عن ،عن موىل أليب رحيانة ،هيببن حبيب بن صُ ا
ــأنــه قَـ  مث  ،فتعشــى مــن عشــائه فلمــا انصــرف أتــى أهلــه ،ل مــن بعــث غــزا فيــهَف

فلـم يـزل ذلـك  ،فقـرأ سـورة مث أخـرى ،مث قـام إىل مسـجده ،منـهفتوضـأ ضوء بوَ  (3)دعا 15 

عليــه  ر شــد  حَ ن املــؤذن مــن الس ـحـىت إذا أذ  ، فـر  مــن ســورة افتـتح أخــرى كلمــامكانـه  
 مث قـدمتَ  ،يف غزوتـك (4)عبـتفت ،اي أاب رحيانـة قـد غـزوت :فأتته امرأتـه فقالـت ،ثيابه

ولـــو  ،يل علـــى ابل وهللا مـــا خطـــرت   ،بلـــى :فقـــال ؟أمل يكـــن يل منـــك حـــظ ونصـــيب
مل يــزل  :قـال ؟فمـا الـذي شـغلك اي أاب رحيانـة :فقالــت .لكـان لـك علـي حـق ذكرتـك  

 20 حــىت مسعــتُ  ؛اهتا يف جنتــه مــن لباســها وأزواجهــا ولــذ  هللا فَ َصــفيمــا وَ  (5)يهــوى قلــيب

                                                
، وأبو نعيم 1/30(، والدواليب يف الكىن واألمساء 2327أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ) (1)

 .2/29يف احللية 
  (.6789، ومعرفة الصحابة له )2/28( أخرجه أبو نعيم يف احللية 2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: توضأ. ويف )ط( وحدها جاءت العبارة: توضأ بَوضوء يتوضأ منه.3)
، وكذلك يف الزهد البن املبارك وهتذيب 10/336( من )أ( و)دا( و)ط( وخمتصر ابن منظور 4)

  الكمال، ويف )م( و)س(: فتغيب، ويف اآلحاد واملثاين: فبقيت. والرسم يف األصل حمتمل لذلك كله. 
  ( يف )ط(: قليب يهوي.5)
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  .(1)املؤذنَ 
احلسني بن  أان أبو ،نيأخربان أبو املعايل عبد اخلالق بن عبد الصمد بن علي بن احلس

أبو علي  انأ ،أيب انأ ،الواعظ فالعبن علي بن حممد بن يوسف بن ال حممد أبو طاهر انأ ،الطيوري
ان علي بن  ،ان أمحد بن أيب احلواري بن أيب حسان، أان إسحاق بن إبراهيم ،حممد بن أمحد بن احلسن

 5  :أيب احلر قال
ه إىل املســــــجد إىل أصــــــحاب فلمــــــا أاتهــــــم خــــــرج، جــــــاء أبــــــو رحيانــــــة إىل أهلــــــه

 ،مســــجد بيتــــه يــــوتر قــــام يف (3)تمــــةفلمــــا صــــلى الع ،ت امرأتــــه لــــهأوهتي ــــ ،(2)ثهمحــــد  ف
 هلل اجدا  ـــــــــوس وراكعــا   فمــا زال قائمــا   :قــال ،تهاـب ــــــوجلســت امرأتــه علــى الفــراش يف ق

ـــس :فقالــت لــه :قــال ،طلــع عليــه الفجــر حــىت  ؟نصــيب بحان هللا أمــا كــان لنــا فيــكــــــــ
 10 هللاُ  يهـــوى فيمــــا أعــــد   (4)قلــــيب ومـــا زال ،علــــى قلــــيب وهللا مــــا خطـــرت  /أ[ 77] :قـــال

  .وركب دابته ورجع .ألوليائه يف اجلنة حىت أصبحتُ 
حيىي بن حممد  انأ ،هويأان أبو عمر بن حي   ،أبو حممد اجلوهري انأ ،اأبو غالب بن البن   (5)أخربان

ة رَ مْ عن ضَ  ،اينبكر بن أيب مرمي الغس   أبو انأعبد هللا بن املبارك  انأ ،ان احلسني بن احلسن ،بن صاعدا
  :يعين ابن حبيب

 15 ،ذن لهأف، الساحل إىل أهله من (6)تهحَ لَ سْ أاب رحيانة استأذن صاحب مَ  أن  

وكان منزله يف  ،فأقبل أبو رحيانة ،ليلة :قال ؟كم تريد أن أؤجلك  :فقال له الوايل
فلم  ،فافتتح بسورة فقرأها مث أخرى، فبدأ ابملسجد قبل أن أييت أهله ،بيت املقدس

فلما أصبح  ، يرمه ومل أيت أهلهمل يزل على ذلك حىت أدركه الصبح وهو يف املسجد
لتأيت  اي أاب رحيانة إمنا استأذنتَ  :فقيل له ،إىل مسلحته دعا بدابته فركبها متوجها  

                                                
، 2/29(، احللية أليب نعيم 2321، اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم )304( الزهد البن املبارك 1)

  .12/563هتذيب الكمال للمزي 
  ( يف )م( و)ط( و)س(: حيدثهم. وكتبت يف األصل: فحدثهم . وحتت الفاء نقطتان !.2)
  ( يف )م( و)ط( و)س(: العشاء.3)
 سقطت هذه اللفظة من )م( و)ط( و)س(. (4)
  أخربان: مقد م.( كتب هذا اخلرب يف األصل بعد اخلرب الذي يليه، وفوق 5)
الـَمْسَلَحة: القوم الذين حيفظون الثغور من العدو، ومُس وا مسلحة ألهنم يكونون ذوي سالح أو ألهنم  (6)

 . 2/388يسكنون الـَمسلحة وهي كالثغر. النهاية البن األثي 
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ين أميي لَ إمنا أج   :قال ؟(1)فلو مضيت حىت أتتيهم مث تنصرف إىل صاحبك ،أهلك
ومل أيت ، فانصرف إىل مسلحته ،(2)فل  خْ وال أُ  بوقد مضت ليلة ال أكذ ،ليلة
  .(3)أهله

  :حدثين حبيب بن عبيد ،يعين أاب بكر بن أيب مرمي ان أيضا  وأ :قال
طي من بَ من نَـ  فاشرتى رسنا   (4)نيافارق  ي ـ مَ ـابجلزيرة ب أن أاب رحيانة كان مرابطا   5 

حىت انتهى   ،فقفل أبو رحيانة ومل يذكر الفلوس أن يدفعها إىل صاحبها ،أهلها أبفلس
 – على اثين عشر ميال   (6)صوهي من مح ْ  :قال أبو بكر -، (5)َت سْ إىل عقبة  الر  

 ،ال :قال ؟سهو ن فلسَ هل دفعت إىل صاحب الر   :فقال لغالمه /ب[77] فذكرها
 :وقال ألصحابه ،فدفعها إىل غالمه ،فنزل عن دابته فاستخرج نفقة من نفقته :قال

نصرف إىل أ :قال ؟الذي تريد فما :قالوا .أحسنوا معاونته على دوايب حىت يبلغ أهلي 10 

فدفع  ،افارقنيحىت أتى مي   فانصرفَ  .فأؤدي أمانيت ،فلوسه (8)هيلإحىت أدفع  (7)عيي   بَـ 
  .(9)مث انصرف إىل أهله ،نسَ الفلوس إىل صاحب الر  

  :ثين حبيب بن عبيدحد   - يعين أاب بكر بن أيب مرمي - أيضا   انأو  :قال
ما  :فقال ألصحابه ،ضوضاء شديدة ألهلها فسمع ،أاب رحيانة مر حبمص أن  

فلم يزل  ،عيهبْ فرفع ضَ  يقسمون بينهم مساكنهم، أهل محص :قالوا ؟هذه الضوضاء 15 

فلم يزل على ذلك حىت  .قديريء اللهم ال جتعلها لم فتنة إنك على كل  ش :يدعو

                                                
 يف )أ( و)دا(: أصحابك. (1)
  ( حترفت يف )س( إىل: أحلف. 2)
(، اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم 2489، سنن سعيد بن منصور )305الزهد البن املبارك  (3)

 .12/563(، هتذيب الكمال للمزي 2322)
  .5/235( َمي افارقني: أشهر مدينة بداير بكر، قرب آمد. معجم البلدان لياقوت 4)
 الرست: بلد شال محص. ويف )ط( و)س( تصحيف شنيع: انتهت إىل عنقه الرست !. 5))
 سقطت الكلمة من صلب )ط( فتربع أحدهم بلحق يف حاشيتها، فكتب: ميافارقني!. (6)
 يف )ط(: ابئعي. (7)
 يف )م( و)ط( و)س(: له. (8)
  .  12/563(، هتذيب الكمال 2323، اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم )306( الزهد البن املبارك 9)
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  .(2()1)ال يدرون مىت كف   ،انقطع عنهم صوته
ان أبو علي بن أ ،أبو احلسني بن بشران انأ ،طراد بن حممد انأ ،أبو حممد بن طاوس (3)أخربان

 ،حدثين موسى بن عيسى العابد وغيه ،حدثين حممد بن احلسني ،ان أبو بكر بن أيب الدنيا ،صفوان
  :قال قر األعمى موىل سعد بن أيب أمية امل عن فروة ،ضمرة بن ربيعة حدثنا :قالوا

 5 ،فسقطت إبرته يف البحر ،وكان خييط فيه إببرة معه ،ركب أبو رحيانة البحر

   .أخذهافظهرت حىت  ،إبريت عزمت عليك اي رب إال رددت علي   :فقال
فإمنا  ،أيها البحر اسكنْ  :فقال ،عليهم البحر ذات يوم وهاج د  واشتَ  :قال

  .(4)فسكن حىت صار كالزيت :قال .أنت عبد حبشي
أبو حممد بن أيب نصر  انأ ،ان عبد العزيز بن أمحد ،م الفقيهل  سَ مُ ـأبو احلسن علي بن ال (5)أخربان

أبو  انأ :قالوا – واللفظ البين أيب نصر -وابنه أبو علي وأبو احلسني امليداين وأبو نصر بن اجلبان  10 
ان  ،ان الوليد بن شجاع ،ان حممد بن إسحاق الصاغاين ،ان عبد هللا بن حشيش ،ربْ سليمان بن زَ 

  :قال قر عن فروة األعمى موىل سعد بن أمية امل ،ضمرة
عزمت  :فقال ،سقطت إبرتهف :قال .فكان خييط فيه البحر، أبو رحيانة ركب

عليهم  واشتد   :قال .فظهرت حىت أخذها :قال ،إبريت عليك اي رب إال رددت علي  
 15  .(6)فسكن حىت صار كأنه الزيت ،نت عبد حبشيأفإمنا  ،اسكن :فقال ،البحر

 

                                                
  .12/564هتذيب الكمال  (،2324، اآلحاد واملثاين )306( الزهد البن املبارك 1)
  ( جاء يف األصل: يتلوه أان أبو حممد. إشارة إىل ما تقدم وحقه أن يؤخر.  2)
  ( تقدم هذا اخلرب يف األصل على اخلرب الذي قبله، وكتب فوق أخربان: مؤخر. 3)
ء هللا ، كرامات أوليا893(، سي السلف الصاحلني لألصبهاين 116جمابو الدعوة البن أيب الدنيا ) (4)

لكائي   . ابلسند نفسه لكن فيه أن أاب رحيانة هو عبد هللا بن مطر، وهو اتبعي بصري!264عز  وجل لال 
ذكر بعض العلماء أن عبد هللا بن مطر أاب رحيانة الذي قيل  »: 3/389 الغابةقال ابن األثي يف أسد 

 ،وهو الذي كان يقص ابلبيت املقدس ،صحايب وهو شعون أبو رحيانة :مها رجالن أحدمها :قال .فيه شعون
كذلك   .روى عن ابن عمر وسفينة ،وهو اتبعي بصري ،عبد هللا بن مطر ةأبو رحيان :والثاين .وله الكرامات

. وهذه الكرامة أليب رحيانة رواها ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين « مسلم وابن أيب حامت :ذكرمها األئمة منهم
من طريق ضمرة لكن عن ابن عطاء عن أبيه. ورواها أبو نعيم يف معرفة الصحابة ( يف ترمجة شعون، 2320)
 ( ابلسند نفسه لكن يف ترمجة عبد هللا بن مطر!. 4525)

  ( تقدم هذا اخلرب يف األصل كذلك، وكتب فوق أخربان: مؤخر.5)
  ورضي عنه. البن زبر. وكتب انسخ )ط( هنا: رمحه هللا تعاىل «حمن العلماء  »لعله من كتاب  (6)
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 ولم  ــش   (1)[ ذكر من امسه]  

  *ديير اإلخشوأبو احلسن الكافوري موىل كافول بن عبد اهلل مُشَ
لحسن بن عبيد هللا بن طغج بن جف أمي دمشق لويل إمرة دمشق خالفة 

فأقام هبا إىل أن بلغه توجه جعفر بن فالح  ،ـمئةيف شعبان سنة مثان ومخسني وثالث
 5  .املصريني ألخذ دمشق صاحبمن قبل جوهر 

 ،وذلك يف سنة مثان ومخسني أيضا   ،واستخلف على دمشق غالمه إقباال  
 ؛بن عبيد هللا صار شول من أصحاب جعفر احلسنَ  وتوجه لقتاله فلما كسر جعفرُ 

 (2)ليومني خلوا هبا إىل أن هرب منها يوم اخلميس غالمه فواله دمشق فلم يزل إقبال
أبو القاسم بن أيب يعلى  حني غلب على دمشق ،من ذي احلجة سنة تسع ومخسني

 10  .للمصريني بدمشق بعد أن ُخطب دعوة بين العباس ورد   ،الاشي

كانت بينه وبني  ملكاتبة د هللايوكان شول هذا تقاعد عن نصرة احلسن بن عب
 .(3)دمشقعلى إمرة جعفر  هفألجل ذلك أقر   ،جعفر بن فالح

 

                                                
  ( مابني معقوفني من )دا( و)س( ليس يف األصل، ويف ط: يف ذكر من امسه. 1)
، حتفة ذوي األلباب 16/186، الوايف ابلوفيات 359وفيات سنة  8/135اتريخ اإلسالم للذهيب   *

  ثالثتها للصفدي. 61، أمراء دمشق يف اإلسالم 1/369فيمن حكم بدمشق من اخللفاء وامللوك والنواب 
  ( يف )ط(: خلون.2)
  .«انتهى اخللط ، وهللا أعلم ابلصواب  »( كتب انسخ )ط( هنا: 3)



 15 شهاب بن خراش بن حوشب  

 

 ابه  من امسه ش   (1)ذكر
يم بن عبد اهلل وَرُبن ب بن يزيد بن احلارث بن يزيد ـشَوْاش بن حَرَهاب بن خِـش

بن علي ابن  صعب ة بنكابعلبة بن عُل بن شيبان بن ثَهْة بن ذُرَّبن مُبن سعد ا

 *باني الكويف ثم الواسطييْالشَّ لتأبو الصَّ بن وائل، بكر
 5  .واجتاز بدمشق ،وسكن فلسطني، انتقل إىل الشام

اج بن دينار وحج   ،ودجُ وعاصم بن أيب الن   ،بشَ وْ ام بن حَ العو   :ث عنوحد  
 ،وسفيان الثوري ،يحب  والربيع بن صَ  ،الطائفي (2)يقز ر عيب بن وشُ  ،الواسطي

 ،ليمَ ة اجلَ ر  وعمرو بن مُ  ،قاشيويزيد بن أابن الر   ،ني الثقفيصَ غُ واحلارث بن 
وحممد بن زايد  ،وعبد امللك بن عمي ،اشوأابن بن أيب عي   ،ر بن املعتمرومنصو 

 10  .حي صاحب أيب هريرةمَ اجلُ 

 ،وسعيد بن منصور ،يكدَ حممد بن إمساعيل بن أيب فُ  :عنه /أ[78] روى
وزهي  ،اروهشام بن عم   ،ويزيد بن خالد بن عبد هللا بن موهب ،واليثم بن خارجة

وأبو النضر  ،وعبد هللا بن عثمان بن عطاء بن أيب مسلم اخلراساين الرملي ،ادبن عب  ا
 ،ديومسلم بن إبراهيم األزْ  ،احلارث بن عبد الرمحن بن النعمان موىل بين هاشم

 15 ،احد  وعبد هللا بن ميمون القَ  ،وسويد بن سعيد احلداثين ،اصو  بن ميمون اخلَ م لْ سَ و 

 ،يز   اح الغَ وحممد بن عمرو بن اجلر   ،اينالغس   بن حيىي وإبراهيم بن هشام بن حيىي
  .وعبد اجلبار بن عاصم النسائي ،واحلكم بن موسى ،سعيدوقتيبة بن 

 انأ ،أبو سعد حممد بن عبد الرمحن انأ ،بن أيب العباسالقاسم متيم بن أيب سعيد  أخربان أبو
  .رمي بن حممد بن مروانحممد بن مروان وهو ابن خُ  انأ ،احلاكم أبو أمحد حممد بن حممد

                                                
  ( يف )ط(: يف ذكر..1)
(، كتاب اجملروحني 1586)4(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2642)4التاريخ الكبي للبخاري   *

 . 8/284، سي أعالم النبالء للذهيب 12/568، هتذيب الكمال للمزي 1/362البن حبان 
بتقدمي الزاي على الراء يف األصل، ويف سائر النسخ: ُرزيق،  بتقدمي الراء على الزاي، وهو   جاءت( 2)

  ( عن معجم الصحابة البن قانع بتقدمي الزاي.   4009)3كذلك يف املصادر إال ما نقله ابن حجر يف اإلصابة 
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 انأ :وأبو القاسم بن السمرقندي قاال ،بن حممد العلويح وأخربان أبو الربكات عمر بن إبراهيم 
ان هشام  :سليمان قاال ان حممد بن حممد بن ،علي بن عمر بن حممد احلريب انأ ،ورق  أبو احلسني بن النـ  

 ،بن أيب صاحلا :زاد حممد بن حممد -عن سهيل  ،ان سفيان الثوري ،ان شهاب بن خراش ،بن عمارا
  ،عن أيب هريرة ،- عن أبيه :وقاال

 5 ،قتتلون عليهيف ،من ذهب عن جبل ر الفراتُ س  حيَْ  » :قال عن النيب 

   .(1)« وال تقوم الساعة إال هنارا   ،وتسعون تسعةٌ  مئةل من كل تَ قْ فيُـ 
أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر  انأ ،احلسن بن علي انأ ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي

ان شهاب بن  ،ريابنثنا سويد بن سعيد األ ،ن بن عبد اجلبارأمحد بن احلس (2) ان ،بن حممد اخلرقيا
  :عن أنس بن مالك قال ،قاشيعن يزيد الر  أبو الص لت،  خراش

 10 تكذيبا   :خصلتني اف على أميت بعديأخ » :يقول مسعت رسول هللا 

سألته ف ،فلقيت أابن بن أيب عياش :لصلتقال أبو ا .«ابلنجوم  وتصديقا   ،ابلقدر
أنس  عن ،ه أذاني ووعاه قليبمسعتْ  :أابنقال  ؟عن هذا احلديث هل مسعته من أنس

   .(3)« زق واألجلوالر    ق  لُ واخلُ  ق  لْ فر  هللا من أربع من اخلَ  » :قال ثره عن النيب أي
 .أبو عمرو بن محدان انأ ،حممد بن عبد الرمحنأبو سعد  انأ ،ر بن القشيياملظف   أبو هأخربان

 15 قر أان أبو بكر بن امل ،ر  على إبراهيم بن منصورقُ  :فاطمة بنت انصر قالت وأخربتناه أم اجملتىبح 
ان أنس بن  ،قاشيعن يزيد الر   ،ان شهاب بن خراش ،ان احلكم بن موسى ،أبو يعلى املوصلي انأ :قاال

  :قال رسول هللا  :مالك قال
تكذيب  :مخسا   - :وقاال .بعدي :زاد ابن محدان -أخاف على أميت  »

  .(4)« ابلقدر وتصديق ابلنجوم

                                                
 :لثوري قولهوهذا عن ا :، وقال4/34( أخرجه من طريق هشام بن عمار: ابن عدي يف الكامل 1)

هذه  « ال هنارا  إوال تقوم الساعة  » :وقوله يف احلديث ،وهو مشهور رواه عن الثوري مجاعة «حيسر الفرات»
. وأخرجه أيضا : أبو نعيم يف حلية رواه عن الثوري هبذا اإلسناد غي شهاب بن خراش اللفظة ما أعلم أحدا  

    .7/143األولياء 
 يف )م( و)س( و)ط(: أبنا.. (2)
مل يعزه يف زوائد اجلامع الصغي إال البن عساكر. )الفتح الكبي يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغي  (3)

2/266.) 
من طريق  4/34(، وابُن عدي يف الكامل 4135( رواه املصنُف من طريق أيب يعلى يف مسنده )4)

  احلكم. ومل ُتذكر ابقي اخلمس. 
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  .وي هذا عن شهاب مسلسال  وقد رُ 
 ،أبو احلسن علي بن احلسن بن احلسني انأ ،خايل القاضي أبو املعايل حممد بن حيىي (1)أخربانه

بن  ان سليمان بن شعيب ،أبو بكر حممد بن أمحد العامري انأ ،زاأبو حممد عبد الرمحن بن عمر البز   نابأ
ان شهاب بن خراش  ،مدَ ألان سعيد ا ،حممد /ب[78] أبو يم بن سليمان بن كيسان الكيساينلسُ 

 5  :عن أنس بن مالك قال ،ان يزيد الرقاشي ،(2)رك  ولقيته يف أصحاب الس  
وتكذيب  ،تصديق ابلنجوم :أخوف ما أخاف على أميت »: قال رسول هللا 

وأخذ  .« هر   ـــلوه ومُ ـــره حُ ـــــدر خيه وشــابلقال يؤمن عبد ابهلل حىت يؤمن و  ،ابلقدر
 .« هر   لوه ومُ آمنت ابلقدر كله خيه وشره حُ  » : بلحيته وقال هللا  ولُ ـــــرس

  .هكله خيه وشره حلوه ومر    آمنت ابلقدر :وأخذ أنس بلحيته وقال
 10  .هآمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومر    :وأخذ يزيد الرقاشي بلحيته وقال

  ،هآمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومر    :وأخذ شهاب بلحيته وقال
  ،هآمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومر    :بلحيته وقال مدَ ألسعيد ا وأخذ
آمنت ابلقدر خيه وشره حلوه : قالو سليمان بن شعيب بلحيته  وأخذ

هر   ومُ 
(3). 

 15  .هآمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومر    :وأخذ أبو بكر بلحيته وقال

  .هآمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومر    :وأخذ أبو حممد عبد الرمحن بلحيته وقال
آمنت ابلقدر خيه وشره حلوه  :وأخذ القاضي أبو احلسن بلحيته وقال

 .(4)هومر   
                                                

  إشارة إىل مساع القاسم له.( كتب فوقها يف األصل: س ،ولعلها 1)
( يعين يف الس وق، عند ابئعي الس ك ر. قال أبو عوانة: رأيت حممد بن سيين مر  يف السوق عند 2)

أصحاب الس ك ر؛ فجعل ال مير بقوم إال سب حوا هللا وذكروا هللا . انظر: املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 
  .62/274اتريخ دمشق للمصن  ف ، وترمجة حممد بن سيين من 2/63

لفي يف انتخابه الطيورايت 31( أخرجه من طريقه مسلسال : احلاكم يف معرفة علوم احلديث 3) ، و الس  
، ويف ترمجة عثمان بن أيب 7/215(، واملصن  ف يف ترمجة أمحد بن حممد بن احلسني من اتريخ دمشق 297)

 .45/175بكر بن محود من اتريخ دمشق 
، وقال: هو كالم صحيح لكن 8/287ه من طريقه مسلسال : الذهيب يف سي أعالم النبالء أخرج (4)

 احلديث واه ملكان الرقاشي.
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 .آمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومره: وأخذ القاضي أبو املعايل بلحيته وقال
  .(1)احلافظ بلحيته وقال آمنت ابلقدر خيه وشره حلوه ومره وأخذ اإلمامُ 

    .(2)ر حليتهوكان سليمان بن شعيب يصف   
أمحد بن  انأ ،به  ذْ مُ ـأبو علي بن ال انأ ،بن احلصني هبة هللا بن حممدأخربان أبو القاسم 

نا ث ،ومسعته أان من احلكم :قال عبد هللا ،احلكم بن موسى ان، حدثين أيب بن أمحد، ان عبد هللا ،جعفر 5 
احلكم  :عند رجل يقال له كنت جالسا    :شعيب بن رزيق الطائفي قال حدثين ،(3)شهاب بن خراش

  :فأنشأ حيدثنا قالقال:  ؛ في وله صحبة من النيب لَ الكُ  نزْ بن حَ ا
فأذن لنا فدخلنا  :قال ،اتسع تسعة سابع سبعة أو قدمت إىل رسول هللا 

وأمر  ،فأنزلنا ،وأمر بنا ،فدعا لنا خبي :قال خبي. اي رسول هللا أتيناك لتدعو لنا :فقلنا
 10  :قال ،والشأن إذ ذاك دون ،من متر يءلنا بش

 متوكئا   فقام رسول هللا  ،شهدان فيها اجلمعة أايما   فلبثنا عند رسول هللا 
فات طيبات وأثىن عليه كلمات خفي ،فحمد هللا -على عصا  :أو قال -على قوس 

ما  كل   –لن تطيقوا  وأ -أيها الناس إنكم لن تفعلوا اي  » :مث قال ،مباركات
   .(4)« دوا وأبشرواولكن سد    ،به أمرتكم

أبو عمرو  انأ ،يذ  و رُ زَ نْـ أبو سعد اجلَ  انأ :ر القشيي قاالأخربانه أبو عبد هللا الفراوي وأبو املظف   15 
 قر أبو بكر بن امل انأ ،ر  على إبراهيم بن منصورقُ  :ح وأخربتناه أم اجملتىب العلوية قالت .بن محدانا

  :زيق الطائفي قالبن رُ  (5)بشعيعن  ،ان شهاب بن خراش ،ان احلكم بن موسى ،أبو يعلى انأ :قاال
 وسلم صلى هللا عليهوله صحبة من النيب  ،فيلَ رجل يقال له احلكم بن حزن الكُ إىل  كنت جالسا  

  :فأنشأ حيدثنا قال

                                                
( هذه العبارة من لفظ القاسم ابن املصنف، كتبها يف صلب األصل خبطه، وهي كذلك يف )م( 1)

  و)س( و)ط(، لكنها مل ترد يف )أ( و)دا(. 
بدء ا من شهاب وانتهاء ا  «آمنت ابلقدر  »عقب قول كل شيخ:  «كله »وانفردت )ط( بزايدة كلمة 

 ابحلافظ.
، وسقط 7/216( تقدم هذا احلديث بتمامه يف ترمجة أمحد بن حممد بن احلسني من اتريخ دمشق 2)

  مثة. «أخوف ما»من أوله لفظ 
  ض.( يف )م( و)س( و)ط( هنا بدل شهاب بن خراش: اخلصيب بن عبد ...  وبعده فيها بيا3)
 ( من طريق شهاب.1089، وهو يف سنن أيب داود )4/212مسند أمحد  (4)
  ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: مصعب !.5)
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سابع سبعة أو  -: وقاال ، على رسول هللا  :زاد ابن محدان - قدمتُ 
، فدعا لنا اي رسول هللا أتيناك لتدعو لنا خبي :فدخلنا فقلنا ،فأذن لنا ،اتسع تسعة

 (1)نالبثف :والشأن إذ ذاك دون قال ،من متر يءأمر لنا بشف ،وأمر بنا فأنزلنا خبي،
رسول هللا  اجلمعة فقام -. وقاال: فيه :زاد ابن محدان -فشهدان  عند رسول هللا 

   فحمد هللا وأثىن عليه كلمات طيبات ، -عصا  :أو قال -على قوس  متوكئا 5 

ولكن  ،به (2)مرمتما أُ  أيها الناس إنكم لن تطيقوا كل   » :مث قال ،خفيفات مباركات
   ./أ[79] « اي أيها الناس »:  ويف حديث ابن املقر  .(3)« دوا وقاربواسد   

 انأ ،اميأان أبو احلسن بن احلم   ،أبو الفضل بن البقال انأ ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :بن حبيب يقول (4)نوحمسعت  :إبراهيم بن أيب أمية قال انأ ،إبراهيم بن أمحد بن احلسن بن مهران

هو ابن خراش بن حوشب،  وشهاب ،تلْ أبو الص   :راشكنية شهاب بن خ   10 

   ابن أخي العو ام بن حوشب.
بن اأمحد  القاسم أيضا ، أان أبو القاسم بن مسعدة، أان محزة بن يوسف، أان أبو أخربان أبو

  :عدي
راش ان شهاب بن خ   ،ان هشام بن عمار ،الصيداوي ان حممد بن معاىف

 15  .شبوْ ام بن حَ ألنه ابن أخي العو   ؛وقيل له احلوشيب ،البصري احلوشيب

 ،بن حوشب امابن أخي العو   ،شهاب بن خراش بن حوشب :قال ابن عدي
ويف بعض رواايته ما ، ولشهاب أحاديث ليست بكثية ،لتأاب الص   يكىن ،بصري

من أهل  ال أعرف إال أنه .فأذكره وال أعرف للمتقدمني فيه كالما  ، عليه (5)نكري
  .(6)الكوفة

أان أمحد بن  احلسن واملبارك  ،مث حدثنا أبو الفضل بن انصر بن علي ان أبو الغنائم حممدنبأأ 20 
: حممد بن احلسن قاالو  :زاد أمحد -أان أبو أمحد  :قالوا – واللفظ له -بن عبد اجلبار وحممد بن علي ا

                                                
 يف )س(: فإننا. ويف )ط(: فأتينا. (1)
  ( يف )أ( و)دا(: أمرتكم. 2)
   (.6826أيب يعلى ) ( مسند3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: يزيد !.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: تنكر.5)
 . وسقطت من طبعتيه اجلملة األخية.4/34الكامل البن عدي  (6)
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  :قال حممد بن إمساعيل انأ ،حممد بن سهل انأ ،أمحد بن عبدان انأ -
، أبو الص لت الشيباين، ابن أخي العوام بن شبوْ راش بن حَ شهاب بن خ  

  .(1)ليثم بن خارجةنسبه ا .زيق وأيب معشرعن شعيب بن رُ  حوشب.
ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،خة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلاللـــــــــيف نس

 5  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :علي بن حممد قاال انأ ،أبو طاهر بن سلمة انأو  :قال
مث انتقل إىل  ،سكن واسط، كويف األصل،  راش بن حوشبشهاب بن خ  

  .(2)مسعت أيب يقول ذلك، فلسطني ومات هبا
أان  ،أبو سعيد بن محدون انأ ،أمحد بن منصور بن خلف انأ ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس

  :اج قالمسلم بن احلج   ان :مكي بن عبدان قال
اليثم بن  :روى عنه .اج بن دينارعن احلج   .راشت شهاب بن خ  لْ أبو الص   10 

  .(3)خارجة
صيب بن اخلَ  انأ ،لييأبو نصر الوا انأ ،عن جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل بن انصر

  :أخربين أيب قال ،أيب عبد الرمحن أخربين عبد الكرمي بن ،عبد هللا
  .بشَ وْ راش بن حَ ت شهاب بن خ  لْ أبو الص  

 15 انأ ،مد بن حممدـعن أيب طاهر حممد بن أح ،ر  عليهـربان أبو الفضل بن انصر فيما قُ ـــــــــأخ
  :اد قالان حممد بن أمحد بن مح   ،ان أمحد بن حممد بن إمساعيل ،بة هللا بن إبراهيم بن عمرــــــه

  .(4)راشت شهاب بن خ  لْ أبو الص  
 ،احلافظ هأمحد بن علي بن منجوي انأ ،ارأان أبو بكر الصف   ،أبو جعفر حممد بن أيب عليان نبأأ

  :أبو أمحد احلاكم قال انأ
وأاب  مسع قتادة بن دعامة ،وشب احلوشيبراش بن حَ ت شهاب بن خ  لْ أبو الص   20 

عنه: أبو عمرو عثمان بن سعيد  اجلزري، روى الكرمي بن مالك القرشي *)سعيد عبد
صي /ب[ دينار القرشي، وأبو الوليد هشام بن عمار بن نُ 79ابن كثي بن ]

                                                
  (.2642)4( التاريخ الكبي للبخاري 1)
 (.1586)4اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (2)
 .132الكىن واألمساء ملسلم  (3)
 . 2/11الكىن واألمساء للدواليب  (4)
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 .(1)الظفري
 على أيب حممد عبد الكرمي بن محزة، عن أيب بكر أمحد بن علي بن اثبت قال: (2)قرأت

راش بن حوشب، أبو الص لت احلوشيب ث عن : قتادة حد   .شهاب بن خ 
ار بن عاصم، واحلكم اب. روى عنه: عبد اجلب  ب  أيب عياش، ويونس بن خَ وأابن بن 

 5 .(3)ابن موسى، وإدريس بن سليمان بن أيب الرابب، وغيهم
 قال: على أيب حممد السلمي، عن أيب نصر علي بن هبة هللا (4)قرأت

راش  –حباء مهملة وابء معجمة بواحدة  –أما احلوشيب  فهو شهاب بن خ 
، وأابن بن أيب عي اش، ويونس قتادة ابن حوشب، أبو الص ْلت احلوشيب، روى عن:

حلكم بن موسى، وإدريس بن اب، روى عنه: عبد اجلبار بن عاصم، واب  بن خَ ا
 10   . (5)بن أيب الراببسليمان 

ان والدي القاضي  ،األصبهاينحممد بن علي التميمي  (*بن هللا عبدأخربان أبو الرجاء حيىي بن 
 انأ ،علي بن حممد بن أابن انأ ،جعفر بن حممد بن جعفر أبنا ،اإلمام أبو حممد بن أيب الرجاء إمالء

لت شهاب بن ان أبو الص   ،بن عمرو الغزي حممد ان ،أبو العباس حممد بن احلسن بن قتيبة العسقالين
 :عن سعيد بن سنان قال ،خراش احلوشيب
 15 ،سدنة املسجد(6)وغفلت ،فدخلت املسجد ،املقدس أريد الصالةبيت  أتيتُ 

فبينا أان على ذلك إذ  ،ت األبوابقَ ل   غُ و  ،جلوانقطعت الر    ،حىت أطفئت القناديل
 سبحان احلي    ،سبحان الدائم القائم :قد أقبل وهو يقول ،نله جناحا مسعت حفيفا  

 ،سبحان هللا وحبمده ،املالئكة والروح سبحان رب    ،سبحان امللك القدوس ،القيوم

                                                
  احلاكم. ( ليس يف القسم املطبوع من األسامي والكىن أليب أمحد1)
  ( أتخر هذا اخلرب عن الذي يليه يف األصل، وكتب هنا: مقد م. 2)
  ( مل أجده يف املطبوع من املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي.3)
  ( تقدم هذا اخلرب على الذي قبله يف األصل، وكتب هنا: مؤخ ر. 4)
  .3/105( اإلكمال البن ماكوال 5)
ض له الناسخ ستة أسطر، ومن )س( و)ط( وبيض له الناسخان ( مابينهما سقط من )م( وبي*-*)

  سطرا  فقط.
، واللفظة مهملة يف األصل، وقـُي  دت يف )أ( 10/338( التقييد من )س( و)ط( وخمتصر ابن منظور 6)

 و)دا( و)م(: عقلت.
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مث  ،(1)يتلوه يقول مثل ذلك مث أقبل حفيفٌ  ،سبحانه وتعاىل ،سبحان العلي األعلى
 ،فإذا بعضهم قريب مين ،هبا حىت امتأل املسجد أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون

سألتك ابلذي  :قلت .روع عليك هذه املالئكةال  :نعم قال :قلت ؟آدمي :فقال
 :قال ؟يتلوه (2)مث الذي :قلت .يلجرب  :قال ؟ن األولاكم على ما أرى مَ قو  

سألتك ابلذي  :قلت .املالئكة :قال ؟م من بعدهنلو ي نالذيمث  :قلت ،(3)لميكا 5 

كل يوم مرة مل ميت حىت  ة يفنمن قالا س :قال ؟ملا أرى ما لقائلها من الثواب قواكم
  .رى لهيُ  وأمن اجلنة  يرى مقعده

 ،فقلتها يف يوم عدد أايم السنة !وسنة كثي !قلت سنة :اهريةالز  قال أبو 
  .فرأيت خيا  

فقلتها يف يوم  ،أعيشال لعلي  ،فقلت سنة وسنة كثي :قال سعيد بن سنان 10 

  .عدد أايم السنة فرأيت خيا  
فقلتها يف يوم فرأيت  ،قلت: سنة؟ سنة كثي لعلي ال أعيش :وقال احلوشيب

  .(5)(4)[خيا  ]
مرة، فكان  مئةأان يف ثالثة أو أربعة كل يوم  *) فقلتها حممد بن عمرو: قال

 15 ال يزال الرجل يلقاين، فيقول: رأيت لك كذا وكذا.
/أ[ أبو القاسم أمحد بن 80أخربان أبو بكر عبد الغف ار بن حممد الشيوي يف كتابه، وأخربان ]

بن إسحاق عنه، أان أبو بكر أمحد بن احلسن وأبو احلسن علي بن حممد حعاين مْ منصور بن حممد الس  
 ان أبو صاحل احلراين، ان شهاب بن خراش قال: اس األصم، ان إبراهيم بن سليمان،احليي، ثنا أبو العب

 {ٌر ع نيٌ وْ وحُ } :ود، فقلت له: كيف تقرأ هذه اآليةجُ زارين عاصم بن أيب الن  

ر  وْ وحُ }ابلرفع؟ فقال: أشهد ألقرأنيها أبو عبد الرمحن السلمي:  [22] الواقعة:  20 

                                                
  ( كرر الناسخ هذه اجلملة يف )س(.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: قلت من يتلوه.2)
  و)دا( و )م( و)س(: ميكائيل.( يف )أ( 3)
  ( سقطت هذه اللفظة من األصل و)أ( و)دا(، واملثبت من )س(.4)
 ، من طريق العسقالين.315( هو يف معجم أصحاب أيب علي الصديف لألابر 5)
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 .(1)ابخلفض {ع ني  
أخربان أبو عبد هللا حممد بن الفضل، أان عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر، أان أبو أمحد 

ان أبو احلسني مسلم بن  ،إبراهيم بن حممد بن سفيان، أان (*حممد بن أمحد بن عيسى بن عمرويه
إبراهيم بن عيسى   إسحاقابأو قال: مسعت ر ممن أهل  زادهْ قُـ  حدثين حممد بن عبد هللا بن، اجاحلج  
 5  :قاين قالالطالَ 

 له: قلت :قال ؟اي أاب إسحاق عن من هذا :قال عبد هللا يعين ابن املبارك
  .(2)ثقة :قال .من حديث شهاب بن خراشهذا 

ان أبو بكر أمحد بن أ ، الفارسينيبن احلسأخربان أبو املعايل حممد بن إمساعيل بن حممد 
مسعت حممد بن  :العدل يقول ذشامحمسعت علي بن  :أبو عبد هللا احلافظ قال انأ ،احلسني البيهقي

 10  :مسعت أاب إسحاق الطالقاين يقول :مسعت أمحد بن سعيد بن صخر يقول :شاذان يقول
 :فقال ؟من صلى عن أبويه ى:احلديث الذي يرو  :سألت ابن املبارك قلت

 ،عن احلجاج بن دينار :قلت ؟منع .ثقة :فقال .شهاب بن خراش :قلت رواه؟ نمَ 
اج بن دينار وبني احلج  إن بني  :قالف ،فقلت عن النيب  ؟عن من ،ثقة :قالف

  .(3)مفازة تنقطع فيها أعناق اإلبل النيب 
 15 ازةنا أبو علي إجبأ ،هأبو القاسم بن مند انأ ،لبه أبو عبد هللا اخلال   (4)يف نسخة ما شافهين

، أبنا حرب بن حامت*)و حممد بن أيب أب انأ :قاال علي بن حممد انأ بن سلمة، وأان أبو طاهرح قال: 
 إمساعيل الكرماين فيما كتب إيل  قال: 

 : شهاب بن خراش؟ قال: ال أبس به.قلت ألمحد يعين ابن حنبل

                                                
، وقراءة عاصم املقروء 207( قرأ ابخلفض محزة والكسائي، وقرأ الباقون ابلرفع. انظر: التيسي للداين 1)

  هبا هي ابلرفع.  
( سقط ما بني النجمتني من )م( وترك له الناسخ بياضا  مقدار ستة أسطر، ومن )س( و)ط( * - *)

 لفاظ متفرقة قبل هذا وبعده. وترك له الناسخ بياضا  مبقدار سطر ونصف، وبي ض الناسخون أل
. واخلرب فيها أطول مما هنا، وأخرجه من طريق آخر عن مسلم: 1/12( مقدمة صحيح مسلم 2)

  .1/363اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد 
(. وأخرجه من طرق عن الطالقاين خمتصرا  ومطوال : 77( املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل للحاكم )3)

 8/166(، وأبو نعيم يف حلية األولياء 1586)4، واجلرح والتعديل 274/ 1دمة املعرفة ابن أيب حامت يف تق
  .   392، واخلطيب يف الكفاية - 8/400ومن طريقه الذهيب يف السي  –

  ( كتب فوقها يف األصل: أجازين. 4)
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 .(1)فقال: ال أبس به وسئل أبو زرعة عن شهاب بن خراش
أخربان أبو الربكات األمناطي وأبو عبد هللا البلخي قاال: أان املبارك بن عبد اجلبار واثبت بن 
بندار قاال: أان أبو عبد هللا احلسني بن جعفر وأبو نصر حممد بن احلسن قاال: أان الوليد بن بكر، أان 

 قال:  علي بن أمحد بن زكراي، أان صاحل بن أمحد، حدثين أيب
ة، ن  راش بن حوشب الشيباين، كويف ثقة، نزل الرملة، صاحب سُ شهاب بن خ   5 

 .(2)وهو ابن أخي العو ام، حوشيب
ا أبو بكر أمحد بن علي، أان أمحد بن أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا بن أمحد قال: ثن

مسعت عثمان بن سعيد  حممد بن إبراهيم بن محيد قال: مسعت أمحد بن حممد بن عبدوس يقول:
 الدارمي يقول:

 10 .(3)عن شهاب بن خراش، فقال: ليس به أبس – يعين حيىي بن معني –وسألته 
أبو الربكات األمناطي، أان اثبت بن بندار، أان أبو العالء الواسطي، أان أبو بكر  (4)أخربان

 البابسيي، أان أبو أمية بن الغاليب، ان أيب قال:
 .(* بن خراش ثقةقال أبو زكراي: شهاب 

 ئتني. اآخر العاشر بعد امل
 15 .(5)يتلوه: قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن، عن أيب متام

                                                
  (.1586)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)
  (.739السبكي واليثمي )( معرفة الثقات للعجلي برتتيب 2)
  .130( اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني 3)
  ( كتب فوقها: ملحق . وكتب اخلرب يف حاشية األصل.4)
( ما بني النجمتني سقط من )م( وترك له الناسخ بياضا  مقداره ثالثة أسطر فقط !، ومن )س( * - *)

وترك له الناسخ بياضا  مقداره صفحة إال ثالثة أسطر ونصفا  يف أعالها، ومن )ط( وترك الناسخ بياضا  مقداره 
 أزيد من ثلثي الصحيفة. 

دل على انتهاء جزء وابتداء آخر، وسقط آخر ( هذه اخلامتة يف األصل، وال شيء يف )أ( و)دا( ي5)
 اجلزء من )م( و)س( و)ط(.

 ويف كل من حاشييت األصل اليمىن واليسرى: عورض. 
 ويف األصل بعد خامتة اجلزء:

بلغت  مساعًا على الشيخ اإلمام العامل احلافظ الثقة أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا،  » -1
وكتب: القاسم بن علي بن احلسن يف اثلث عشري مجادى اآلخرة سنة فسمعه ابين حممد بن القاسم. 

 /ب[80. ]«ئة[ ]وستني ومخسم إحدى
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مصنفه الشيخ اإلمام احلافظ ثقة الدين صدر احلفاظ أيب القاسم مسع مجيع هذا اجلزء على  » -2

 علي بن احلسن بن هبة هللا:
ابنه أبو الفتح احلسن، وابن ابنه أبو طاهر حممد بن القاسم بن علي، وابن أخيه أبو الفضل أمحد بن 
حممد بن احلسن، ومجال الدين أبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعد هللا البغدادي، والشيخ أبو بكر حممد بن 

بن سواس، والقاضي أبو  بركة بن خلف الصلحي، والشيخ األمني أبو القاسم اخلضر بن احلسن بن علي
الفضل أمحد بن حممد بن علي بن أيب عقيل، والقاضي أبو منصور عيسى بن علي بن عيسى الـَمك اري، وأبو 
احلارث عبد الرمحن بن حممد بن مرشد بن علي بن سعد، وأبو عبد هللا احلسني بن عبد الرمحن بن عبدان 

ء، وأبو املعايل حممد بن علي بن حممد الزينيب، وأبو غالب األزدي، وأبو علي احلسني بن احملسن بن أيب املضا
عبد الرمحن بن حممد بن علي بن املسلم السلمي، وأبو الربكات حممد، وأبو حممد عبد هللا، وأبو اجملد سليمان، 

و وأبو العال أمحد بنو القاضي تقي الدين أيب اليسر شاكر بن عبد هللا بن حممد بن سليمان، والشيخ الفقيه أب
القاسم عبد الرمحن بن انصر بن عبد امللك اليمين، وأبو الفضل حيىي، وأبو احملاسن سليمان بن الفضل بن 

بقراءة الشيخ الفقيه السديد أيب منصور حممد بن املنذر بن حممد بن أيب عقيل األنصاري سليمان، 
شبل، وإمساعيل ابن مح اد،  . ومسع الشيخ أبو زكري حيىي بن علي بن مؤمل القرشي، وأبو غالب بناخلزرجي

ويوسف بن أيب احلسني السمسار، وإبراهيم بن غازي، واحملسن بن علي بن احلسن بن سراج الشواغرة، 
وإبراهيم بن مهدي بن حسان، وعمر بن متام بن عبد هللا، وإبراهيم بن عطار، ومحزة بن إبراهيم بن عبد هللا، 

لي بن حممد العسقالين، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن حسن وخليل بن حسان، وأبو حممد عبد الباقي بن ع
السلمي، وخليل بن إبراهيم الفرا، وأبو العز عبد الباقي بن عبد الرمحن بن جامع البزار، وايقوت بن عبد هللا 
اجلاموشكي، وأبو حفص عمر بن علي بن البذوخ املغريب، وفتاه ايقوت بن عبد هللا، وأبو احلسن بن علي بن 

 بن خلدون، وعلي بن عبد الكرمي بن الكويس، ويوسف بن أيب بكر املروزي، وأبو نـــــصر حممد بن هبة هللا
هــــبة هللا بن حممد الشيازي، وتركان شاه بن فرخاور الديلمي، والياروق بن الىىدكني اجلندي ، وأبو حممد بن 

عبد هللا املريين اليحياوي، وأبو منصور  احلسن بن أبيه، وأبو بكر بن عبد الوهاب بن أيب حممد ، وايقوت بن
/أ[ وأمحد بن حممد بن مكي، وقـــــــيماز بن عبد هللا األســـــــدي، ومسعـــــود ابن 81ظافر بن نا بن يوســــــــف، ]

عبد هللا احلبشي األسدي، وعبد الواحد بن بركات الصف ار، وحممد بن يونس الشيباين، وأمحد بن انصر ابن 
، وعبد الغين بن متام املغريب، ويوسف بن عمر األندلسي، وبدران بن عبد هللا، وعثمان بن أيب منصور

تكني نشبن علي بن عسكر، وأبو الزهر بن إبراهيم، و  ]كذا[]الـ...[، ويوسف بن أيب نصر الفارسي، وعكسر
ة السادس من شهر ربيع وكاتب األمساء حممد بن سيدهم بن هبة هللا األنصاري يف يوم اجلمعابن عبد هللا، 

 اإلسالم.[ و .]اب..األول سنة اثنتني وستني ومخس ماية ابملسجد اجلامع بدمشق عمره هللا 
 . «واحلمد هلل حق محده وصلواته على سيدان حممد نبيه وآله وسلم وهوحسبنا ونعم الوكيل  وثبتَ  وصح  

لدين مجال اإلسالم صدر احلفاظ هذا اجلزء على سيدان الشيخ اإلمام احلافظ ثقة ا مسع مجيع » -3
 بناالقاسم [ ابن الشيخ اإلمام احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن  ] أيب حممد انصر السنة حمدث الشام

 : احلسنبقراءة الشيخ اإلمام هباء الدين أيب املواهب هبة هللا الشافعي رضي هللا عنه. 
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 ، وبه نستعني بسم هللا الرمحن الرحيم
  :(1)أخربان والدي احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن رمحه هللا قال

                                                                                                                   
أخوه شس الدين أبو القاسم احلسني ابنا القاضي أيب الغنائم هبة هللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب، 
والشيخ أبو جعفر أمحد بن علي بن أيب بكر بن إمساعيل القرطيب، وأبو العباس أمحد بن علي بن يعال 

وارث التونسي، ومحزة بن السلمي، وأبو العباس أمحد بن انصر بن طعان الطريفي، واحلسن بن علي بن عبد ال
إبراهيم بن عبد هللا اجلوهري، وأبو عبد هللا حممد بن سيدهم بن هبة هللا، وفضائل بن طاهر بن محزة املنقي، 
وأبو احلسني علي بن أيب املعايل هبة هللا بن خلدون املصري، وأبو حممد بن أيب احلسني بن أيب الفتح احلداد، 

وإبراهيم بن يوسف بن عبد هللا النساج، وأبو علي احلسني بن حمسن ابن  وحممود بن حممد بن دارا الصويف،
أيب ]املضى[ البعلبكي، وحممد بن ميمون بن مالك األنصاري، وبيم بن رنقش املقر ، وايقوت بن عبد 
الرمحن احلارثي، ومكي بن مظفر بن قيس الشاغوري، وإبراهيم وطاهر ابنا بركات بن اخلشوعي، وفضائل بن 

وكاتب السماع احلسن بن علي بن ابن محزة املنقي، و]...[، و]عبد السالم[ بن عبد العزيز احلوراين، طاهر 
 ، ومسع آخرون أمساؤهم على الفرع املنقول من هذا األصل رحم هللا مَصن  فه. إبراهيم األنصاري

ابملسجد  ،يوم اجلمعة اثين مجادى األوىل من سنة مخس وسبعني ومخس مايةوذلك يف نوب آخرها 
 .« وصلى هللا على حممد وآله وسلم ،اجلامع بدمشق حرسها هللا تعاىل

هذا اجلزء على الشيخ اإلمام العامل احلافظ الثقة هباء الدين انصر السنة حمدث الشام أيب  مسع » -4
 علي بن احلسن بن هبة هللا الشافعي:  القاسم ابن اإلمام احلافظ أيب القاسمحممد 

ولده أبو القاسم علي، والشيخ اإلمام أبو جعفر أمحد بن علي بن أيب بكر القرطيب، وابناه أبو احلسن 
حممد وأبو احلسني إمساعيل، وأبو الوحش عبد الرمحن بن أيب منصور بن نسيم، وأبو الفتح نصر بن هبة هللا بن 

عبد املنعم، وأبو الربيع سليمان بن حممد  مساور، وأبو علي ]... ... ...[، وأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن
بن سليمان، وأبو منصور أمحد بن حممد بن حمفوظ، وأبو احلجاج يوسف بن أيب الفرج بن مهذب، وأبو حممد 
عبد اخلالق بن األنب بن املعمر، وأبو العباس أمحد بن عمر بن حيىي، وأبو حممد عبد السالم بن أيب بكر بن 

 بن حممد بن عبد الغفار، وفرج احلبشي، وعرب شاه بن إبراهيم بن األعرايب، وعبد أمحد، وأبو حممد عبد هللا
ومثبت العزيز بن علي بن سليمان، وعمر بن عيسى بن معايل، و.......، وعلي بن متيم بن عبد السالم، 

  .السماع بدل بن أيب معمر بن إمساعيل التربيزي
. واحلمد هلل وحده وصلى هللا ومخس ماية بدمشقوذلك يف شهر ربيع األول من سنة إحدى وتسعني 

  .«على حممد وعلى آله وصحبه 
  ( من أول البسملة إىل هنا من )س( و)ط(، وال شيء يف )أ( و)دا( و)م(.1)

( يف أثناء ترمجة صاحل ابن 214( مفقودة، ليبدأ اجلزء )213-212-211وأما األصل فاألجزاء )
 حممد. 

 هنا على أربع نسخ )أ( و)دا( و)س( و)ط( ومراجعة )م(.فتقتصر املقابلة بدءا  من 
 وستكون اإلحالة إىل صفحات النسخة اخلطية )أ( بذكر اجمللد ورقم الصحيفة عند بدايتها يف )أ(. 
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عن أيب عمر بن  ،علي بن حممد امعن أيب مت   ،على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن (1)قرأان
عني مسعت حيىي بن مَ  :ان أبو بكر بن أيب خيثمة قال ،أان حممد بن القاسم بن جعفر الكوكيب ه،ويَ حي  

 :يقول
  .(2)ليس به أبس ،شهاب بن خراش كويف نزل الشام 
 5 [4/439] أيب سعيد حممد بن علي بن حممد عن ،املظفر عبد املنعم بن عبد الكرميان أبو بأنأ

 :مالعب قال (3)نباان  ،لدخْ ـان ابن مَ  ،ارقطينأبو احلسن الد   انأ ،أان أبو عبد الرمحن السلمي ،اباخلش  
  :مسعت أيب يقول :مسعت حممد بن علي املديين يقول

  .(4)ثقة شهاب بن خراش
أان  ،أان أبو بكر الربقاين ،أيب بكر اخلطيب عن ،أيب حممد عبد الكرمي بن محزة قرأت على

 10  :أان حممد بن عبد هللا بن عمار قال ،ان احلسني بن إدريس ه،حممد بن عبد هللا بن مخيوي
  .ثقة ،أخو عبد هللا بن خراش ،شهاب بن خراش

أان أبو علي إجازة ح  ه،أان أبو القاسم بن مند ،لخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلال  ــيف نس(5)
  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال

  .(6)ال أبس به :ل أبو زرعة عن شهاب بن خراش فقالئ  سُ 
أان أبو  ،اينأمحد الكت   ان عبد العزيز بن ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم احلسيين قراءة عليه 15 

 مييرَ خُ ـان حممد بن سعيد ال ،أان احلسن بن مني التنوخي ،دينْ جُ ـنصر حممد بن أمحد بن هارون بن ال
  :مسعت هشام بن عمار يقول :قال

 صفوا هللا عز وجل  القدرية أرادوا أن ي إن   :مسعت شهاب بن خراش يقول
   .(7)أخرجوه من فضلهف ؛بعدله

أان أبو  ،أان أبو القاسم السهمي ،أان أبو القاسم بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي 20 
بن ا ،بن حوشب (8)ان شهاب بن خراش ،نصوران سعيد بن م ،أان هبلول بن إسحاق ،يأمحد بن عد

                                                
  ( يف )ط(: قرأت.1)
  (. 1586)4( ورواه عن ابن أيب خيثمة أيضا : ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 2)
  ( يف )دا( و)ط(: أبو.3)
  (.181( سؤاالت السلمي للدارقطين )4)
 ( سبق نظر انسخ )دا( فكتب هنا أول طبقتني من سند اخلرب التايل، مث أعاده يف موضعه.5)
  (.1586)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 6)
  .12/571( ذكره املزي يف هتذيب الكمال 7)
َخت منه )م( و)س( و)ط( (8)  فزاد هنا: بن السهمي. سبق نظر انسخ األصل الذي ُنس 
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  :ام بن حوشب قالأخي العو  
حماسن  (1)اذكروا :هذه األمة وهم يقولون من أدركت من صدر أدركتُ 

 ؛ر بينهمجَ شَ  وال تذكروا الذي ،ما أتتلف عليه القلوب أصحاب رسول هللا 
 .(2)شوا  الناس عليهمر   حَ فتُ 

م ـأخربين أبو القاس ،أان أبو بكر اخلطيب ،طيـم هبة هللا بن عبد هللا الواسـأخربان أبو القاس 5 
ان حممد بن  ،ر بن موسى احلافظان أبو احلسني حممد بن املظف   ،عبيد هللا بن أمحد بن عثمان الصييف

  :اران هشام بن عم   ،حممد بن سليمان الواسطي
 :ان شهاب بن خراش احلوشيب لقيته وأان شاب يف سنة أربع وسبعني وقال يل

 .(3)يءش من هذا يف  ما :فقلت !ثك أحد   ملوإال ثتكحد   وال مرجئا   إن مل تكن قدراي  

 10 شهاب بن حممد بن شهاب بن حييى بن عبد القاهر 

 وريالقاسم األنصاري الصُّأبو 
، وأاب العالء (5)وريالص   بيْ تَـ وأاب سعيد أمحد بن عُ  ،ببيوت (4)مسع مكحوال  

  .(6)بن صاحل التميمي بصورأمحد 
وأبو بكر أمحد بن احلسني  ،وأبو علي األهوازي ،د املاليينأبو سع :روى عنه

 15  .قر بن مهران األصبهاين املا
أان األستاذ  ،يذسعد حممد بن عبد الرمحن اجلنزرو  أان أبو ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر

الصوري األنصاريحممد بن شهاب  بن شهاب أان أبو القاسم ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران

                                                
  ( كتب فوقها خبط دقيق بني السطرين يف )ط(: من.1)
 .4/34الكامل البن عدي  (2)
 .12/572ذكره املزي يف هتذيب الكمال  (3)
( مكحول احلافظ: لقب أيب عبد الرمحن حممد بن عبد هللا بن عبد السالم البيويت، كما يف ترمجته من 4)

  اتريخ دمشق.
. انظر: معجم 323سعيد أمحد بن سعيد بن ُعتَـْيب الفارسي الصوري، كان حيا  سنة هو أبو  (5)

 (.1087(، والطيورايت )147الشيوخ البن مجيع الصيداوي )
 وتصح ف )عتيب( يف )س( و)ط( إىل: عنيت !. وتصحفت الصوري يف )ط( إىل: القبوري.  

  السطور كتابة غي واضحة.( سقط ذكر أيب العالء من )م( و)س( و)ط(، ويف )م( بني 6)



 29 شهاب بن مسرور املزين  

 

 ،ان حممد بن عيينة ،ان زافر بن سليمان ،ان حممد بن محيد الرازي ،ان أبو العالء أمحد بن صاحل ،بصور
  :عن سهل بن سعد قال ،عن أيب حازم

اي حممد عش ما شئت فإنك  :(2)]له[ فقال النيب  (1)[إىل]أتى جربيل 
واعلم أن  ،واعمل ما شئت فإنك جمزي به ،وأحبب من أحببت فإنك مفارقه ،ميت

 5 .(3)ه استغناؤه عن الناسوعز   ،ه ابلليلاملؤمن قيامُ  شرفَ 

 

 دـعــــــاور بن سَـــــسرور بن مُـــــساب بن مَـهـــــشِ

 زنيمُـع  البن سبُ ارـــغادية يســبن أبي الا
  .روى عن أبيه مسرور 

 10  .أبو احلسن مساور بن شهاب هابن :روى عنه
أان أبو امليمون  ،أان متام بن حممد ،ان عبد العزيز بن أمحد ،بن محزةأخربان أبو حممد عبد الكرمي 

 زيم بن سهل بن حيىي بن صاحل البزاعبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر بن راشد وأبو بكر حممد بن إبراه
عن أبيه مسرور بن  ،حدثين أيب شهابٌ  ،مساور بن شهاب بن مسرور (4)ناحدث :يف آخرين قالوا

  :عن أبيه قال ،عن جده سعد بن أيب الغادية ،مساور
س  ــــيف مجاعة من أصحابه جال صلى هللا عليه وسلم كان النيب

مرت به  إذ ،(5) 15 

  .زينةمن مُ  :فقالوا ،«؟ ممن اجلنازة » : قالــف ؛جنازة
من  :فقالوا ،«؟ ممن الثانية » :فقال ،ت به الثانيةحىت مر   س مليا  ـــــــــــــفما جل

  .زينةـــمُ 

                                                
 من )م( و)س( و)ط(، وسقطت من )أ( و)دا(.  (1)
 من )أ( وحدها، وسقطت من سائر النسخ. (2)
وقال:  4/324(، واحلاكم يف املستدرك 4278أخرجه من طريق زافر: الطرباين يف األوسط ) (3)

، 3/253نعيم يف احللية (، وأبو 10058)13صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، والبيهقي يف شعب اإلميان 
 ( !.982، وابن اجلوزي يف املوضوعات )4/10واخلطيب يف اتريخ بغداد 

  ( يف )دا(: أان.4)
  ( كذا رمست يف مجيع النسخ، وحقها أن ترسم: جالسا ؛ وهي كذلك يف )ط( مث ضرب على األلف.5)
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من  :قالواــف ،«؟ من اجلنازةـم » :قالــف ،ت به الثالثةحىت مر   س مليا  ـــــــفما جل
  :فقال ،زينةـــــمُ 

رعهم ـوا على هللا إال كان أسمرـ ك  (2)قط يانـــما هاجرت فت ،زينةـم (1)ييــــس »
  .(5)« أحد (4)امنه الَ درك الدج  يال  (3)سيي مزينة، فناء

 5 .(6)مل أكتبه إال من هذا الوجه جدا  غريب 

                                                
 ( يف )م(: َسـتـري. يف املوضعني، ويف )ط(: سرتى. 1)

، 4/372، واملطبوع من ترتيب فوائد متام 10/339واملثبت من سائر النسخ، وخمتصر ابن منظور 
 يف السني وبعدها ايء.   1/551/أ، وأورده السيوطي يف اجلامع الكبي 92وخمطوطة الظاهرية من فوائد متام 

 ضع الثاين.  /أ: سرتى يف املوضع األول، سيي يف املو 42ويف خمطوطة تشسرتبيت من فوائد متام 
من الطبعة املصرية املأخوذة عن طبعة كلكتا: سرتى، ويف طبعة الرتكي  7/148ويف اإلصابة البن حجر 

  : سيي، وأشار يف احلاشية إىل ثالث نسخ:سرى، ونسخة: سرتى. وهللا تعاىل أعلم ابلصواب. 12/511
  ( سقطت من )م( و)س( و)ط(.2)
َخت منه )م( و)س( و)ط( (  3)   فكرر هنا: ما هاجرت.سبق نظر انسخ األصل الذي ُنس 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ال تدرك الدجال منهم.4)
  ( (.1545( أخرجه متام يف فوائده ) الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متام )5)
 كتب انسخ )ط( هنا: انتهى وهللا أعلم.  (6)



 31 شهر بن حوشب  

 

 ره  ـــــــــش   (1)[ مهـــــــذكر من اس]  
 ،(2)[دعْأبو اجلَ :ويقال]  ،أبو عبد الرمحن :ويقال ،أبو عبد اهلل بشَوْر بن حَهْشَ

 * نكَـــموىل أمساء بنت يزيد بن السَّ .د األشعرييعأبو سَ :ويقال
  .من أهل محص :ويقال ،من أهل دمشق

 5  .قرأ القرآن على عبد هللا بن عباس

  ،وأيب أمامة ،وأيب هريرة ،مرومر وابن عباس وابن عَ عُ  العبادلة ابن :وروى عن
 ،كن موالتهالس  أمساء بنت يزيد بن  وأم سلمة،  وأم سلمة زوج النيب  ،وأيب رحيانة

  .وعائذ هللا بن عبد هللا ،م األشعرينْ وعبد الرمحن بن غَ 
 ر بن عطيةمْ ـوش   ،وداود بن أيب هند ،ومعاوية بن قرة ،قتادة :روى عنه (3)]و[

وأابن بن  ،وعنبسة بن أيب سفيان ،ميْ ثَـ وعبد هللا بن عثمان بن خُ  ،[4/440] 10 

اح أيب زايد القد   نوعبيد هللا ب ،الرمحن بن أيب حسنيوعبد هللا بن عبد  ،صاحل
 ،ماك بن حربـوس   ،األعرايب ةيلمجَ  أيب وعوف بن ،هرامـ  بن بَ  وعبد احلميد ،املكي

وعبد الرمحن بن اثبت بن  ،وسعيد بن عطية الليثي ،ويللُ بن أيب مرمي الس   (4)يدبُر و 
 اهيَ وميمون بن س   ،وثعلبة بن مسلم اخلثعمي ،بيد هللاوعبد العزيز بن عُ  ،ثوابن

 15  .البصري
أان  :اق قاالأخربان أبو القاسم بن احلصني وأبو املواهب أمحد بن حممد بن عبد امللك الور  

ان أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف العبدي ح وأخربان أبو  ،يب طاهر بن عبد هللاالقاضي أبو الط  
أان أبو علي احلسن بن علي بن حممد  ،املاورديحبيب  أان علي بن حممد بن ،د هللايبالعز أمحد بن عُ 

                                                
  يف ذكر من امسه شهر. ( ليس يف )أ(، ويف )ط(:1)
  ( سقط من )دا(.2)
(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2730)4، التاريخ الكبي للبخاري 7/449طبقات ابن سعد   *

، 6/59، حلية األولياء 4/36، الكامل البن عدي 1/357(، كتاب اجملروحني البن حبان 1668)4
 . 16/192، الوايف ابلوفيات للصفدي 4/372، سي أعالم النبالء للذهيب 12/578هتذيب الكمال للمزي 

  ( من )دا(، ليست يف سائر النسخ.3)
  ( حترف يف )دا( و)م( و)س( و)ط( إىل: يزيد. 4)
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ان عوف  ،- املؤذن :زاد اجلبلي -ان عثمان بن اليثم  ،أان أبو خليفة الفضل بن احلباب :اجلبلي قاال
  :عن أيب هريرة قال ،عن شهر بن حوشب ،يعين األعرايب

لتناوله  ؛ابلثراي لو كان العلم معلقا   »: صلى هللا عليه وسلم ول هللاــــــقال رس
   .قوم :وليس يف حديث اجلبلي ،(1)« قوم من أبناء فارس

وأبو منصور علي  هللا أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد وأبو الفضل أمحد بن احلسن بن هبة 5 
 ،ان أبو القاسم البغوي ،أان أبو القاسم بن حبابة ،يينف  يْ ر  الص   حممد أان أبو :د هللا قالوايببن علي بن عُ ا

  :مسعت أاب هريرة قال :ان شهر بن حوشب قال ،عبد احلميد بن هبرام (3)انأ ،علي بن اجلعد (2)ان
وأن ال أانم إال  ،شهر كل  بصيام ثالثة أايم من أوصاين حبييب أبو القاسم 

  .(4)وركعيت الفجر ،على وتر
 10  :عن ابن عباس قال ،(5)[ بن حوشب] وان شهر  :قال*)

   .(*« (6)وحرمي املدينة حرما   لكل نيب   إن  »:  قال رسول هللا 
أان  :اب بن املبارك وأبو عبد هللا احلسني بن ظفر بن احلسني قااله  ان أبو الربكات عبد الو بأنأ

أان حممد بن  ،أان عبد الرمحن بن عمر اخلالل ،أان عبد الباقي بن عبد الكرمي ،أبو احلسني بن الطيوري
  :ان شهر قال ، ة الداب  ز ان أبو ع ،ان أبو الوليد الطيالسي ،حدثين جدي ،أمحد بن يعقوب

فرأيت أاب أمامة  ،على درج دمشق فجاؤوا برؤوس فوضعوها ،كنت بدمشق 15 

  .(7)فذكره ،يبكي
أان أبو احلسن  ،ابأان عبد هللا بن عت   ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،اأخربان أبو غالب بن البن  

 أان ،أان علي بن احلسن ،أمحد احلسن بن أان ،أبو القاسم نصر بن أمحد بن جوصا إجازة ح وأخربانا

                                                
. 6/64، وأبو نعيم يف احللية 469، 420، 2/296( وأخرجه من طرق عن عوف: أمحد يف املسند 1)

 واحلديث يف الصحيحني من طريق آخر عن أيب هريرة. 
 واملثبت موافق للجعدايت. ( يف )م( و)ط(: أان.2)
  ( يف )أ( و)دا(: ان.3)
( من حديث أيب 1178(. واحلديث أخرجه البخاري يف التهجد )3457( اجلعدايت للبغوي )4)

  عثمان النهدي، عن أيب هريرة، وذكر ركعيت الضحى بدال  من ركعيت الفجر. 
  ( سقط من )أ(. 5)
 فيه.بزايدة  1/318(. وأخرجه أمحد يف املسند 3462اجلعدايت للبغوي ) (6)
 مابينهما سقط من )دا(. (*-*)
  ( من طريقني آخرين عن أيب الوليد الطيالسي. 7553( أخرجه بتمامه الطرباين يف املعجم الكبي )7)



 33 شهر بن حوشب  

 

  :يع يقول يف الطبقة الثالثةمسعت أاب احلسن بن مسُ  :أان أبو احلسن قراءة قال ،عبد الوهاب بن احلسن
  .(1)يدمشق. موىل وابن عباس ،شهر بن حوشب مسع من أيب هريرة

أان  ،أان أبو احلسني بن بشران ،الأان أبو الفضل بن البق   ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :مسعت أاب عبد هللا يقول :حنبل بن إسحاق قال (2)ان ،عثمان بن أمحد

 5  .شهر بن حوشب أشعري :يقول مسعت وكيعا  
أان  ،أان يوسف بن رابح بن علي ،أان أبو طاهر أمحد بن احلسن ،أخربان أبو الربكات األمناطي

مسعت حيىي بن معني  :ان معاوية بن صاحل قال ،ادان حممد بن أمحد بن مح   ،أمحد بن حممد بن إمساعيل
  :يقول

  .(3)شهر بن حوشب أشعري
أبو  انأ ،أبو احلسن بن لؤلؤ انأ ،أبو حممد اجلوهري انأ ،أخربان أبو األعز قراتكني بن األسعد 10 

ان أبو حفص عمرو بن علي قال يف تسمية من روى عن ابن  ،بكر حممد بن احلسني بن شهراير
  :عباس

  .البصرة ومسع منه البصريون قدم ،شهر بن حوشب من أهل الشام
أان أمحد بن احلسن واملبارك بن  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصربأنأ

وأبو احلسني  :زاد أمحد -أان أبو أمحد الغندجاين  :قالوا – واللفظ له -عبد اجلبار وحممد بن علي  15 
  :قال أان حممد بن إمساعيل ،أان حممد بن سهل ،أمحد بن عبدان انأ :قاال – األصبهاين

مسع أم  .أراه يكىن أبيب عبد الرمحن :قال علي .شهر بن حوشب األشعري
بن  (5)رمْ ـش  و  ،قتادة :روى عنه .منْ وعبد الرمحن بن غَ  ،(4)وعبد هللا بن عمر ،سلمة
ان  ،أمحد بن سليمان (6)نالوقال  .هو األشعري .ميثَ وابن خُ  ،وابن أيب حسني ،عطية

مات  :يقال. اي أاب سعيد :أابن بن صمعة قلت لشهر بن حوشب عن ،أبو عبيدة 20 

  .(7)مئةسنة 
                                                

  ( تصحفت يف )ط( تصحيفا  شنيعا : ويل دمشق !.1)
  ( يف )س(: أان.2)
 .1/188انظر: الكىن واألمساء للدواليب  (3)
  اتريخ البخاري: َعمرو. وهو يروي عنهما. ( كذا يف مجيع النسخ، ويف4)
 حترفت يف )م( و)س( و)ط( إىل عمر!. (5)
 اختصار أخربان. ( حترفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: أان ...6)
 (.2730)4التاريخ الكبي للبخاري  (7)
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أان  ،أان أبو سعيد بن محدون ،أان أمحد بن منصور بن خلف ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس
  :مسعت مسلم بن احلجاج يقول :مكي بن عبدان قال

وأمساء بنت يزيد  ،وأيب هريرة ،عن ابن عباس(1) .أبو سعيد شهر بن حوشب
  .(2)أبو عبد الرمحن :ويقال .بن السكنا

أان اخلصيب بن  ،لييأان أبو نصر الوا ،ن جعفر بن حيىيع ،قرأت على أيب الفضل بن انصر 5 
  :أخربين أيب قال ،أيب عبد الرمحن بن (3)أخربين عبد الكرمي ،عبد هللا

  .أبو سعيد شهر بن حوشب
بن سوار واملبارك بن [ 4/441]أان أمحد بن علي بن عبيد هللا  ،أخربان أبو الفضل بن انصر

ان عبد امللك  ،ان أبو بكر حممد بن إبراهيم الدارمي ،احلسني بن علي بن عبيد هللا انأ :عبد اجلبار قاال
 10  :ان أمحد بن هارون احلافظ قال يف الطبقة الثانية وهم التابعون ،بن بدر بن اليثما

وأمساء بنت  ،وأيب سعيد ،وابن عباس ،يروي عن أيب هريرة ،شهر بن حوشب
  .(4)شامي ،يزيد

 (5)انأ ،أان أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الصقر ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :قال ان حممد بن أمحد بن محاد ،ان أمحد بن حممد بن إمساعيل ،هبة هللا بن إبراهيم بن عمر

 15  .(6)أبو سعيد شهر بن حوشب
أان أبو  ،أان أمحد بن علي بن منجويه ،ارف  أان أبو بكر الص   ،ان أبو جعفر حممد بن أيب عليبأنأ

  :أمحد احلاكم قال
أم  :روى عن ،أبو عبد الرمحن شهر بن حوشب األشعري :ويقال ،أبو سعيد

روى  .ليس ابلقوي عندهم .وعبد هللا بن عمرو بن العاص ، سلمة زوج النيب 
 20  .حديثه يف البصريني ،وعبد هللا النوفلي ،قتادة :عنه

أان محزة بن يوسف يف اتريخ  ، أان أبو القاسم اإلمساعيلي،أخربان أبو القاسم ابن السمرقندي *)
 جرجان قال:

                                                
  ( زاد انسخ )ط( من عنده: أخذ ...1)
  . 119( الكىن واألمساء ملسلم 2)
  اإلمام الن سائي، وسبق نظر انسخي )أ( و)دا( فكتبا: عبد هللا. ( عبد الكرمي هو ابن3)
 (.122( طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث، أليب بكر الربدجيي )4)
  ( يف )س( و)ط(: ان.5)
  .1/188( الكىن واألمساء للدواليب 6)
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 .  (* (1)شهر بن حوشب، أبو سعيد، دخل جرجان، وحد ث هبا
أان أبو طالب عمر بن إبراهيم  ،أان أبو الفضل بن خيون ،أخربان أبو الفضل حممد بن انصر

أان أبو القاسم منصور بن حممد  ،اقأان أبو احلسني حممد بن عبد هللا الدق   ،(2)الفقيهالزهري بن سعيد ا
 ،قر ان أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد امل ،قر أان أبو بكر حممد بن يونس امل ،اءبن احلسن احلذ  ا

اء من أهل قال يف تسمية القر   اطخليفة بن خي   ان شباب ،اينان أبو علي احلسني بن حممد احلر   5 
  :(3)الشام

  .شهر بن حوشب
  :عن شهر بن حوشب قال ،ن حنظلةع ،ان عبد احلميد ،ان ابن عقيل ،وان خليفة :قال

   .(4)القرآن على ابن عباس سبع مرات عرضتُ 
أان أبو عبد هللا  ،أبو بكر أمحد بن الفضل بن حممد (5)أان ،ان أبو علي احلسن بن أمحدبأنأ 10 

 :قال (6)اريي  أان أبو العباس القاسم بن القاسم بن عبد هللا بن مهدي الس   ،حممد بن إسحاق بن منده
 عن ،سنيعن أيوب بن أيب حُ ، يلةمَ ـان أبو تُ  :ان عمار بن احلسن قال ،ارجدي أمحد بن سي   *)قال 
  :(*قال هيكـأيب نَ 

كان أقرأ   فما رأيت أحدا   ؛وشهر ،وعكرمة ،وابن عباس ،قرأت على ابن عمر
 15  .من شهر بن حوشب

أان أبو الفضل الباقالين وأبو احلسني بن  ،ان أبو الغنائم الكويف مث حدثنا أبو الفضل احلافظبأنأ
وحممد بن  :زاد الباقالين -أان عبد الوهاب بن حممد  :قالوا – واللفظ له -يوري وأبو الغنائم الط  

  :قال أان حممد بن إمساعيل ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان :قاال – احلسن
أيب  أخربين أيوب بن ،ان حيىي بن واضح ،قال يل حممد ثنا ربيع بن روح

                                                
 (.363اتريخ جرجان للسهمي ) (1)
 من )م( و)س( و)ط(. سقط ما بينهما (*-*)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: الفقيه الزهري، وسقطت: الفقيه من )أ(، واملثبت من )دا(. 2)
  ( يف كتابه طبقات القراء، وهو مفقود مل يصل إلينا.3)
 .4/373ذكره الذهيب يف سي أعالم النبالء  (4)
  ( يف )أ(: ان.5)
 يف )دا( الشيباين. تصحيف. (6)
  بينهما من )دا(.( سقط ما *-*)
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وشهر  ،وعكرمة ،بن عباساو ، مرقرأت على ابن عُ  :يكمسع أاب هنَ  (1)يبدَ لن  حسني ا
  .(2)أقرأ لكتاب هللا من شهر فما رأيت أحدا   ؛بن حوشبا

ان أبو بكر اخلطيب  :م قاالل  سَ مُ ـع بن اليْ بَـ وأبو الوحش سُ  ،علي بن إبراهيمان أبو القاسم بأنأ
ان  بن عمر املروزي،*) ان أمحد بن حممد ،سويثت عن أيب سعيد أمحد بن حممد بن رميح الن  د   حُ  :قال

مسعت شهر  :ان قالان إبراهيم بن حي   ،أان عيسى بن عبيد ،ان عبد هللا بن عثمان ،اربن سي   (*أمحد 5 
  :قال ثبن حوشب حيد   ا

وكانت املرأة تضع يل  :قال خذت هبا أهال  ـفات   ،أتيت املدينة وأان أقتبس العلم
 :فسألت عبد هللا بن عمر فقال ،إىل املخرج فال أعبأ به شيئا   (3)دخلتاملاء إذا 

  .(4)نالَ بْـ قَـ  نْ وقد كان يفعله مَ  ،وهو مصحة ،افعل فإنه طهور
علي بن حممد بن  (5)انأ ،أان حممد بن هبة هللا بن احلسن ،القاسم بن السمرقنديأخربان أبو  10 
اء أان أبو احلسن حممد بن أمحد بن الرب   ،اكم  أمحد بن الس   أان أبو عمرو عثمان بن ،عبد هللا بن بشران

  :قال علي بن املديين :قال
وأمساء بنت  ،وأم سلمة ،وأيب هريرة ،شهر بن حوشب مسع من أيب سعيد

 .وابن عمر و،مر وعبد هللا بن عَ  ،وجندب بن عبد هللا البجلي ،يزيد
أخربان أبو الربكات األمناطي، أان اثبت بن بندار، أان أبو العالء الواسطي، أان أبو بكر  *) 15 

البابسيي، أان أبو أمية األحوص بن املفضل، ان أيب، ان علي بن عي اش حبمص، ان عبد احلميد بن 
  هبرام قال:

أتى على شهر بن حوشب مثانون، ورأيته يعتم  بعمامة سوداء طرفها بني  
ه، وعمامة أخرى قد أوثق هبا وسطه سوداء، ورأيته خمضواب  خضابة سوداء يف كتفي

، فأجازه أبربعة آالف درهم، (6)الايوْ حَ ـمحرة، وقدم على بالل بن مرداس الفزاري ب 20 

                                                
  ( كتبها انسخ )م(: التقري، وأما انسخ )س( فكتبها: الىفري مهملة، وكتبها انسخ )ط(: البصري.1)
  (. 1313)1( التاريخ الكبي للبخاري، ترمجة أيوب بن أيب حسني 2)
 ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: خرجت.3)
  وكتب انسخ )م( يف آخر اخلرب: انتهى.( يف )أ(: قبلها. 4)
 يف )س(: أنبأان. ويف )م( و)ط(: أبنا. وهو اختصار آخر ألخربان. (5)
، والن  هروان: كورة 2/322( قال ايقوت: قرية كانت بنواحي النهروان خربت اآلن. معجم البلدان 6)

  . 5/325واسعة بني بغداد وواسط من اجلانب الشرقي. معجم البلدان 
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 .(1)فقبضها منه
ي، أان أبو عمرو بن محدان، أان أبو بن القشيي، أان أبو سعد اجلنزروذر أخربان أبو املظف  

، حدثتين زينب بنت يزيد بن واشق العتكية أهنا مسعت عائشة، شيبان، ان حرب بن سريج، ان يعلى
 :فذكرت حديثا  
رجل من نساك أهل الشام، يقال له: شهر بن حوشب:  –يعين: لا  –قال  5 

 اي أم املؤمنني ؟ قالت: القرآن ايبين.  ما كان خلق رسول هللا 
 هللا قهو  ت: من طَ قال فقال شهر: حسبكم، ومن يطيق القرآن؟ قال

        .(*  (2)[ اي ُبين4/442]
أان  ،أان أبو نصر عبد الرمحن بن علي بن حممد بن موسى ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر

حدثين إمساعيل بن أيب  ،ان أبو بكر بن أيب الدنيا ،أان أبو علي بن صفوان ،أبو احلسني بن بشران 10 
  :ان عثمان بن نويرة قال ،اشعن إمساعيل بن عي   ،ان ابن املبارك ،ان حممد بن مقاتل ،احلارث

فلما  ،فدخلنا فأصبنا من طعامهم ،عي شهر بن حوشب إىل وليمة وأان معهدُ 
  .(3)وخرج حىت مل يسمعه ،صبعيه يف أذنيهأوضع  املزمارَ  مسع شهرٌ 

ان عبد هللا بن حممد بن  ،ان عبد هللا بن حممد بن جعفر ،عيمأان أبو نُ  ،ان أبو علي احلدادبأنأ
 15 حدثين عمر بن عبد اجمليد ،ان حممد بن أيب منصور ،ان سهل بن عاصم ،ان سلمة بن شبيب ،العباس

فنظر يف  ،رآةم  ـمث أخذ ال ،أيتيه بن حوشب وهو يريد سلطاان   شهرُ  اعتم  قال: 
مث  ،عمامته ضقمث ن ،فأخذها بيده فرأى شيبة   ،فنظر إىل حليته ،(4)وجهه وعمامته

  .(5)!السلطان بعد الشيب !السلطان بعد الشيب :جعل يقول
 :اق قاالأخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي وأبو املواهب أمحد بن حممد بن عبد امللك الور  

 20 :ان معتمر قال ،ان شيبان ،أان حممد بن حممد بن سليمان ،رأان حممد بن املظف   ،أان أبو حممد اجلوهري

                                                
  .4/373، والذهيب يف سي أعالم النبالء 12/587نقله املزي يف هتذيب الكمال ( 1)

 .12/587(، وذكره املزي يف هتذيب الكمال 4369مسند أيب يعلى) (2)
( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(، وصورة )أ( رديئة جدا  قد ات شحت ابلسواد، فالعمدة *-*)

  على )دا(.

. ويستدرك على مطبوعات ذم املالهي البن أيب الدنيا، 12/587الكمال ( نقله املزي يف هتذيب 3)
  فقد اعتمدْت على نسخة خطية فيها خرم.

  ( سبق قلم انسخ )دا( فكتب: وحليته.4)
 .6/59حلية األولياء أليب نعيم  (5)
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  :ث عن شهر بن حوشب قالحيد    مسعت ليثا  
عنه  أعرض هللاُ  :من الثياب مشهورا   لبس وأ ،من الدواب    من ركب مشهورا  

  .(1)وإن كان عليه كرميا  
أان أبو علي إجازة ح  ،أان أبو القاسم بن منده ،افهين به أبو عبد هللا اخلاللـخة ما شـــــــــــــيف نس

بن احرب  انأقال:  بن أيب حامتاأبو حممد  انأ :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال 5 
  :إمساعيل فيما كتب إيل قال

 .هقَ ووثـ   ،ما أحسن حديثه :قال ؟شهر بن حوشب :ألمحد بن حنبل قلتُ 
روى عن أمساء بنت يزيد  ،دينْ هو ك   :وأظنه قال ،وهو شامي من أهل محص

  .(2)أحاديث حساان  
أان علي بن  ،أان جدي أبو عبد هللا ،ان أبو احلسني عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب احلديدبأنأ 10 

د مسعت أاب سعيد عثمان بن سعي :الروي قال (3)انأ ،ان أمحد بن عتبة ،عيبَ  بن علي الرَ نياحلس
جز ال   :يقول يس  

  .(4)بلغين أن أمحد بن حنبل كان يثين على شهر بن حوشب
أاب اجلعد  رى أن  يُ  :البة عبد امللك بن حممد يقولومسعت أاب ق   :الرويقال 

 15  .الذي روى عنه قتادة هو شهر بن حوشب
أان أبو  ،هميأان أبو القاسم الس   ،أان أبو القاسم بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي

  :ان أبو طالب أمحد بن محيد قال ،ان ابن أيب عصمة ،أمحد بن عدي
 (6)هي ،(5)مقاربة عبد احلميد بن هبرام حديثه :مسعت أمحد بن حنبل يقول

 ،وإمنا هي سبعون حديثا   ،وكان حيفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن ،حديث شهر
 20  .(7)ولكن يقطعوهنا، وفيها حروف ينبغي أن تضبط ،وهي طوال

                                                
  ، ويف )س( وحدها: أو لبس من الثياب مشهورا .12/587( ذكره املزي يف هتذيب الكمال 1)
  (.1668)4اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ان.3)
  .12/584( نقله املزي يف هتذيب الكمال 4)
  ( كذا يف النسخ مجيعا ، ويف الكامل: أحاديثه متقاربة.5)
 يف )أ(: وهي. ويف )ط(: مقاربة هي وحديث (6)
  .4/38( الكامل البن عدي 7)
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عبد الرمحن  احلسني أيب عن ،عن أيب جعفر بن املسلمة ،ان أبو حممد عبد الكرمي بن محزةبأنأ
ان حنبل بن  ،يأان أبو عمر محزة بن القاسم بن عبد العزيز الاش ،ة اخلاللم  ـحَ  أمحد بن بن عمر بنا

  :إسحاق بن حنبل قال
   .(1)ليس به أبس ،شهر بن حوشب شامي أشعري :مسعت أاب عبد هللا يقول

أان أبو عامر حممود بن القاسم بن حممد  ،أخربان أبو الفتح عبد امللك بن عبد هللا الكروخي 5 
عبد اجلبار بن حممد بن  (2)انأ :وأبو نصر عبد العزيز بن حممد وأبو بكر أمحد بن عبد الصمد قالوا

  :رة الرتمذي قالوْ أان أبو عيسى حممد بن عيسى بن سَ  ،أان أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ،عبد هللا
ال أبس حبديث عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن  :قال أمحد بن حنبل

   .حوشب
 10 ،إمنا تكلم فيه ابن عون :وقال ،ى أمرهوقو   ،شهر حسن احلديث :وقال حممد

  .(3)مث روى عن هالل بن أيب زينب عن شهر بن حوشب
احلسني ابن الطيوري واثبت  أان أبو *) :أخربان أبو الربكات األمناطي وأبو عبد هللا البلخي قاال

أبو *) وأخربان ح .عبد هللا احلسني بن جعفر وأبو نصر حممد بن احلسنأان أبو  :(* بن بندار قاالا
أان احلسني بن جعفر وحممد بن  ،(4)] أخربان ابن الطيوري واثبت بن بندار [ ،(*الربكات األمناطي

أان احلسني بن  ،أان اثبت بن بندار ،وأخربان أبو عبد هللا البلخي ح .احلسن وأمحد بن حممد العتيقي 15 
أان علي بن أمحد بن  ،أان الوليد بن بكر :قالوا (4)[ وحممد بن احلسن وأمحد بن حممد العتيقي] جعفر 

  :قال حدثين أيب ،صاحل بن أمحد بن صاحل انأ ،زكراي
  .(5)شهر بن حوشب شامي اتبعي ثقة

مد بن ــــــا حمـأن ،أبو بكر الربقاين اـنأ ،يبــعن أيب بكر اخلط ،لميـــالسقرأت على أيب حممد 
 20 أان حممد بن عبد هللا بن عمار  ،احلسني بن إدريس (6)أان ،عبد هللا بن مخيويه

قال فيه  وما أعلم أحدا   ،روى الناس عنه :فقال ،وسألته عن شهر بن حوشب

                                                
 . 12/584نقله املزي يف هتذيب الكمال  (1)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: وقالوا أنبأان.2)
  (.2697( جامع الرتمذي، كتاب االستئذان، ابب ما جاء يف التسليم على النساء )3)
  ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(، وسقط املوضع األول من )دا( أيضا .*-*)
  )أ( و)دا(.( زايدة من )م( و)س( و)ط( ليست يف 4)
  (. 739( معرفة الثقات للعجلي برتتيب السبكي واليثمي )5)
 يف )أ( و)دا(: ان. (6)
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   .(1)ال :قال ؟يكون حديثه حجة :قلت .غي شعبة
أان أبو  ،عبد العزيز األزجي قراءة انأ ،أان أبو احلسني بن الطيوري ،ان أبو الربكات األمناطيبأأن

  :حدثين جدي يعقوب قال، بن يعقوب [4/443] أان حممد بن أمحد ،ةاحلسني بن عمر بن مَح  
 :فقال ؟شهر بن حوشب*)ترضى حديث  :مسعت علي بن املديين وقيل له

 5  .ث عنهأان أحد   

 (*وأان ال أدع حديث :قال .ث عنهوكان عبد الرمحن بن مهدي حيد    :قال
   .حيىي وعبد الرمحن :الرجل إال أن جيتمعا عليه

  .(3)شهر (2)ث عنبن سعيد ال حيد   كان حيىي   :ومسعت علي بن املديين يقول
  :حدثين عبد هللا بن شعيب قال ،وحدثين جدي يعقوب :قال

 10  .(4)ثبت شهر بن حوشب :حيىي بن معني قرأ علي  
أان أبو بكر  ،أان أبو العالء الواسطي ،أان اثبت بن بندار ،أخربان أبو الربكات األمناطي

  :قال أبو زكراي :ان أيب قال ،لأان األحوص بن املفض   ،البابسيي
  .(4)شهر بن حوشب ثبت

 أان أبو احلسن بن السقا ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن طاهر
مسعت حيىي بن  :ان عباس بن حممد قال ،أان أبو العباس حممد بن يعقوب :وأبو حممد بن ابلويه قاال 15 

  :معني يقول
وكان من األشعريني من  ،وهو ثقة ،شهر بن حوشب شامي نزل البصرة

  .(5)أنفسهم
بن ]  ىـيـــحـيمسعت  :ان عباس قال ،حممد بن يعقوب (6)اثن ،قاـــن بن الســـوان أبو احلس:قال

 20  :يقول (7)[ معني

                                                
  . 12/585( نقله املزي يف هتذيب الكمال 1)
  ( سقط ما بينهما من )دا(.*-*)
 انسخ )دا( فكتب: وقال أان ال أدع حيث الرجل شهر.سبق نظر  (2)
 .12/583نقله املزي يف هتذيب الكمال  (3)
  .12/585( ذكره املزي يف هتذيب الكمال 4)
  (.4031عن حيىي بن معني )رواية الدوري( ) التاريخ (5)
 يف )أ(: أان. (6)
 من )دا( وحدها. (7)
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   .(1)شهر بن حوشب ثبت
عن أيب عمر بن  ،علي بن حممد أيب متام عن ،على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن (2)قرأان

  :أيب خيثمة قال ان أبو بكر بن ،أان أبو الطيب حممد بن القاسم بن جعفر ،هويحي  
  .(3)ثقة :حوشب فقال سئل حيىي بن معني عن شهر بن

أان اخلصيب بن  ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل بن انصر 5 
عن حيىي بن  ،أان معاوية بن صاحل :أخربين أيب قال ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا

  :معني قال
  .(4)ثقة ،شهر بن حوشب أشعري بصري

أان أبو بكر  ،أبو العالء الواسطي (5)انأ ،أان اثبت بن بندار ،الربكات األمناطيأخربان أبو 
 10  :ان أيب قال ،أان األحوص بن املفضل ،البابسيي

نزل العراق واسط  ،قال حيىي بن معني (6)ثبتا  فيماوكان شهر بن حوشب 
  .أبو الورد بن مثامة :روى عنه .من أهل الشام ا ،اجحج   (7)كانو  .والبصرة
أان أبو بكر عبد الباقي  ،أان أبو احلسني بن الطيوري ،ان أبو غالب حممد بن حممد بن أسدبأنأ

عن عبد العزيز بن علي األزجي  ،ان أبو سعد بن الطيوريبأنأو  (8)ح .بن عبد الكرمي بن عمر الشيازيا
أان أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب  ،ةم  ـبن عمر بن أمحد بن حَ  (9)نأبو احلسني عبد الرمح انأ :قاال 15 

  :ان جدي قال ،بن شيبةا
   .(11)بن حوشب ثقة على أن بعضهم قد طعن يف شهر (10)شهرو 

                                                
  (.5159عن حيىي بن معني )رواية الدوري( ) التاريخ( 1)
 قرأت. ( يف )دا( و)ط(:2)
  (.1668)4( ورواه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 3)
  . 12/584( ذكر املزي التوثيق يف هتذيب الكمال 4)
  ( يف )س(: ان.5)
( ثبتا  فيما: تصحفت تصحيفا  طريفا  يف )م( و)س( و)ط(: شاميا !، ويف )دا(: ثبتا  مبا، واملثبت من 6)

  )أ(.
  ( حترفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: وقال ...7)
 ليست يف )أ( و)دا(. (8)
  ( و)ط(: الرحيم .... تصحيف !.( يف )م( و)س9)
 يف )أ( شهر. (10)
 .12/585نقله املزي يف هتذيب الكمال  (11)
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أان  ،ني بن الفضلـــأان أبو احلس ،أبو بكر بن الطربي انأ ،مرقنديـــم بن الســـأخربان أبو القاس
  :ان يعقوب قال ،عبد هللا بن جعفر

واحلديث . فهو ثقة ؛كوهنــز قد  شهرا   ن  إ :قال ابن عونشهر بن حوشب وإن و 
  .حديث شامي

البة وشهر بن حوشب ومطر الوراق عن أهل الشام أحاديث  وقد روى أبو ق   5 

وأرسله أبو  .من طرق صاحلة رواها الثقات من الشاميني مسندة عن النيب  ،كبارا  
  .(1)وقد كان جيب على أصحابنا أن يقبلوه بشكر ،قالبة وشهر ومطر

ح  .أان أبو علي إجازة ،م بن مندهـــأان أبو القاس ،افهين به أبو عبد هللا اخلاللــــــيف نسخة ما ش
ومسعت أيب  :قال بن أيب حامتاأان أبو حممد  :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال

 10  :يقول
 ،من أيب هارون العبدي ومن بشر بن حرب إيل  شهر بن حوشب أحب 

  .حتج حبديثهـال يُ  ،بدون أيب الزبي وليس
ومل يلق عمرو  ،ال أبس به :وسئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب فقال :قال

  .(2)سةبَ بن عَ ا
أان  ،عن أيب إسحاق إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي ،ان أبو بكر حممد بن عبد الباقيبأنأ 15 

أان يعقوب بن إسحاق بن  ،يب   أان حممد بن العباس بن أمحد الض   إجازة، بن العباس بن الفرات (3)حممد
  :أان صاحل بن حممد احلافظ قال ،حممود

روى  ،فــــــــــــــاج بن يوســــقدم العراق على حج   ،اميـــــــــهر بن حوشب شــش
 ،ومل يوقف منه على كذب ،وأهل الشام (4)ةبصر وأهل ال كوفةالعنه الناس من أهل 

مل يشركه فيها (7)د هبافر  ــــيت (6)كثية  إال أنه روى أحاديث، (5)كسُ نْ ـــــيَ  وكان رجال   20 

                                                
 . وفيه: كثارا ، بدل كبارا . ورواه، بدل رواها.2/426املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان  (1)
 (.1668)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2)
  ( أخطأ انسخ )دا( فكتب: أمحد.3)
  يف )أ( و)دا( البصرة على الكوفة. ( قد م4)
  ( كتب يف )م( و)س( و)ط(: ال يتنس ك ؛ فانقلب املعىن!.5)
  ( سقطت هذه اللفظة من )م( و)س( و)ط(.6)
  ( يتفرد هبا: من )م( و)س( ويف )ط(: ينفرد، وليست يف )أ( و)دا(. 7)
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عن أم سلمة  ،عن شهر بن حوشب ،ايننَ البُـ  (2)[ اثبت]  حديث :مثل ،(1)دــــأح
 يَ باد  اي ع  } :قرأ وأن النيب  .(3) [46]هود/{صاحل غيَ  لَ م  عَ } :قرأ أن النيب 

وال  عا  يْ م  ـجَ  وبَ نُ الذ   رُ ف  غْ يَـ  هللاَ  إن   ة هللا  محَْ وا من رَ طُ نَ قْ هم ال تَـ س  وا على أنفُ فُ رَ أسْ  الذينَ 
   .(4)[53الزمر/] {ايلبَ يُـ 

كر سْ هنى عن كل مُ  النيب  عن أم سلمة أن   ،وروى عنه احلكم بن عتيبة 5 

  .من احلديث يء يف شرت  فْ ومل يذكر مُ  .(5)رت  فْ وعن كل مُ 
  .(6)عجائب احلميد بن هبرام أحاديث طواال   عبدُ  عنه وروى

  مسعت النيب :عن أمساء بنت يزيد قالت ،ليم عنهوروى ليث بن أيب سُ 
يالف إل}يف موضع  « يل أمكم قريش رحلة الشتاء والصيفو  » :يقول
 10   .(7){قريش

  .أحاديث يف القراءات ال أييت هبا غيه يروي عن النيب  فشهرٌ 
وروى شعبة عن معاوية بن قرة  ،ةمعاوية بن قر   :فيوي عنه من أهل البصرة

 :قال ؟ثكد  حَ  نْ مَ  :فقلت ملعاوية ،اسعب   [4/444] ثين من مسع ابنحد   :عنه قال
  .ثين شهر بن حوشبحد  

وعامر  ز،ير  أبو حَ و  ،واثبت ،احأبو التي   :وروى عنه، وروى عنه قتادة أحاديث 15 

                                                
 يف )م( و)س( : غيه، ويف )ط(: مل يشاركه فيها غيه. (1)
  )أ( و)م(.( من 2)
 -3978، وأبوداود )322-6/294أم سلمة هي أمساء بنت يزيد. واحلديث أخرجه أمحد  (3)
 (.2932-2931(، والرتمذي )3979

 .2/96وهبذه القراءة قرأ من العشرة: الكسائي ويعقوب. انظر: البدور الزاهرة، للنشار 
حسن غريب ال نعرفه ( وقال: 3237، والرتمذي )461 -460 -459 -6/454أخرجه أمحد  (4)

 إال من حديث اثبت عن شهر.
: ما يورث شاربَه الفتور وهو الضعف 3679، وأبو داود )6/309أخرجه أمحد  (5) (. ُمْفرت 

.  واالنكسار. وضبطت أيضا : ُمَفرت  
  ( يف )دا(: أعاجيب.6)
 (.447)24أخرجه الطرباين يف املعجم الكبي  (7)
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 وعوف ،سالمةار بن وسي   ،وخالد األحدب ،بن أيب مرمي (1)يدبـُرَ و  ،األحول
  .اقومطر الور   ،وأبو بشر ،(2)األعرايب

وعبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب  ،يمثَ عبد هللا بن عثمان بن خُ  :ومن أهل مكة
  .احوعبيد هللا بن أيب زايد القد   ،حسني

 5 ،ليموليث بن أيب سُ  ،ر بن عطيةوش   ،تيبةم بن عُ كَ احلَ  :الكوفةومن أهل 

 ،ار أبو احلكموسي   ،وسلمة بن كهيل ،وزبيد اليامي ،األعمش بواسط (3)ورآه
وحممد بن  ،وعبد احلميد بن هبرام املدائين ،ومحاد بن جعفر ،وحفص السراج بصري

 ،وعبد اجلليل بن عطية ،(4)ءاذ  احل وخالد ،وعبد احلكم السدوسي ،شبيب الزهراين
اج وحج   ،(5)بن عزرة بيلوأشعث بن جابر وشُ  ،انومقاتل بن حي   ،وداود بن أيب هند

 10  .(6)األسود
أان أبو بكر أمحد  ،أان أبو منصور حممد بن احلسني بن عبد هللا ،(7)يخلبأخربان أبو عبد هللا ال

  :ومسعت أاب احلسن الدارقطين يقول :بن حممد بن أمحد بن غالب قالا
  .(8)احلميد بن هبرام ج من حديثه ما روى عنه عبدُ شهر بن حوشب خير  

أان أمحد بن حممد بن  ،بن بكران أان أبو بكر حممد بن املظفر ،أخربان أبو الربكات األمناطي
ان حممد  ،العقيلي ادبن مح   ان حممد بن عمرو بن موسى ،أان يوسف بن أمحد بن يوسف ،أمحد العتيقي 15 

عن قتادة  ،ان أبو هالل ،ان أبو سلمة ،بن علي احلسن (9)يعين ان احللواين ،بن إمساعيل هو الصائغا
  :قال

 إن   :ذن فقالآلفخرج ا :قال ،جاء شهر بن حوشب يستأذن على األمي

                                                
.نقطت يف النسخ كلها: يزيد،  (1)  والصواب ما أثبت 
 يف )س(: عوف بن األعرايب. (2)
 حترفت يف )أ( و)دا( إىل: ورواه. (3)
 يف )س(: بن احلداد. (4)
  ( تصحفت يف )أ( و)دا( إىل: عروة.5)
  .586-12/585( نقل هذا اخلرب بطوله عن صاحل بن حممد: املزي يف هتذيب الكمال 6)
  أو نظر. ( يف )م( و)س( و)ط(: السلمي... سبق قلم7)
 (.222سؤاالت الربقاين للدارقطين ) (8)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ان.9)
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إن خادم البيت خيربك مبا يف   :فقلتقال:  .ئيبَ فإنه سَ  ،ال أتذن له :األمي يقول
  .(1)وعثمان ال غفر هللا ملن ال يستغفر لما يعين عليا   :مث قال قتادة :قال .أنفسهم

 ،ان زايد بن الربيع احلارثي ،ان مسلم بن إبراهيم ،ان احللواين ،ان الصايغ ،(2)[ييلالعق]وأان  :قال
  :وكان يؤاجر نفسه إىل مكة كل سنة قال ،ان أعني اإلسكاف

 5 ،(3)مغين وكان له غالم ديلميٌ  ،رت نفسي من شهر بن حوشب إىل مكةأج  

  .فاستذكر غناك لُ فاخْ  ح  تنَ  :قال لغالمه ذاك وكان إذا نزل منزال  
  .(4)ابملدينة قُ إن هذا ينفُ  :مث يقبل علينا فيقول :قال

أان أبو بكر  ،عن  أيب متام علي بن حممد الواسطي ،قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن
أبو بكر بن أيب  (5)انأ ،أان حممد بن احلسني بن حممد الزعفراين ،أمحد بن عبيد بن الفضل بن بيي

اه مسلم قد مس   -ثقة  (6)ينيعن شيخ له من البصر  ،ان مسلم بن إبراهيم ،ان حيىي بن معني ،خيثمة 10 
  :قال – ذهب على أيب زكراي امسه

وا سو   :قال فكنا إذا نزلنا منزال   ،كنت مع شهر بن حوشب يف طريق مكة
  .فإمنا أنكل به خبزان ؛وا طنبورانسو   ،عودان

  :أان أبو أمحد بن عدي  قال ،أان أبو القاسم ،أان أبو القاسم ،أخربان أبو القاسم
عن ابن  ،عن معاذ بن معاذ ،دارنْ بُـ  ثنا عنهوازي أو غيه حد  عبدان األ وأظن   15 

  .(7)يبيت يف طريق مكةعَ  سرق شهرٌ  :عون قال
اد بن منصور عن عب   ،ان حيىي القطان ،نداران بُ  ،(8)ان حممد بن سليمان ،وان أبو أمحد :قال

  :قال
  .(9)يبيت يف الطريقفسرق عَ  ،مع شهر بن حوشب تُ جْ جَ حَ 

                                                
 (.716الضعفاء الكبي للعقيلي ) (1)
(2) .  يف النسخ كلها: العتيقي. وهو خطأ بني  
  ( كذلك رمست يف )أ( و)م( و)س( و)ط( وكتاب الضعفاء، والقياس: مغن، ويف )دا(: يغين.3)
 (.716للعقيلي )الضعفاء الكبي  (4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ان.5)
  ( يف )س( و)ط(: البصرة.6)
 (.3/327مستودع الثياب )النهاية البن األثي  . والعيبة:4/38( الكامل البن عدي 7)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: حممد بن مسلم سليمان، حدثنا...8)
 .4/38الكامل البن عدي  (9)
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 ،ان حيىي بن أيب بكي ،ان عمرو بن علي ،بن العالء رمَ ان حممد بن عُ  ،وأان أبو أمحد :لقا
  :حدثين أيب قال

 :فقال القائل ،فأخذ منها دراهم ،كان شهر بن حوشب على بيت املال
  (1)رُ هْ  شَ ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  القُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ   ة  طَ ـــــــــــيْ ر  خَ ـب   هُ ـنَ ــــــيْ د   رٌ هْ ـــــــــــــــشَ  عَ ابَ  دْ لقَ 

أان عبد هللا  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،(2)أان أبو بكر بن الطيوري ،أخربان أبو القاسم أيضا  
 5  :عن أبيه قال ،ان حيىي بن أيب بكي ،حممد ان العباس بن ،ان يعقوب ،بن جعفرا

   :قال فقال القائل ،فيها دراهم فأخذ خريطة   ،على بيت املال (3)كان شهر
 (4)رُ هْ ـــــ شَ ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  القُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ   ة  طَ ـــــــيْ ر  خَ ـب   هُ نَ ــــــــــــيْ د   رٌ هْ ــــــــــشَ  عَ ابَ  دْ ـــلقَ 

أان أبو احلسن حممد بن عوف بن  ،أان أبو القاسم بن أيب العالء ،أخربان أبو حممد بن طاوس
ان أبو بكر أمحد بن علي  ،حممد بن جعفرر  على أيب القاسم احلسني بن علي بن قُ  : قالَزين  مُ ـأمحد ال

  :ان حيىي بن أيب بكي ال أعلمه إال عن أبيه قال ،ان أبو خيثمة ،بن سعيد املروزي
 10 (5)فقال فيه :فأخذ خريطة من دراهم قال ،دخل شهر بن حوشب بيت املال

  :الشاعر
 (6)رُ هْ ـــــ شَ ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  القُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ   ة  طَ ـــــــــــــيْ ر  خَ ـب   هُ نَ ـــــــيْ د   رٌ هْ ــــــــــــــشَ  اعَ ـــبَ  دْ لقَ 

أان القاضي  ،أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان هبا عالية أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا بن أمحد
ان  ،ان حممد بن سنان البصري ،ان أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ،احليي [4/445] أبو بكر

أان أبو بكر  ،ح وأخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر .(7)حيىي بن أيب بكي حدثين أيب أبو بكي بن بشر
ان حيىي  ،ان العباس بن حممد الدوري ،ان أبو العباس حممد بن يعقوب ،أان أبو عبد هللا احلافظ ،البيهقي 15 

  :ان أيب قال ،بن أيب بكيا
فقال  ،فأخذ خريطة فيها دراهم ،كان شهر بن حوشب على بيت املال

                                                
 والبيت من البحر الطويل.. 4/38الكامل البن عدي  (1)
  ( يف )أ( و)دا(: الطربي.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: شهر بن حوشب.3)
  .2/98( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 4)
  ( يف )أ( كلمة مل يظهرها سوء التصوير، ولعلها مضروب عليها.5)
  (.3997)3( رواه عبد هللا بن أمحد عن أيب خيثمة يف العلل 6)
. وأما رواية اخلطيب فهي يف  80رواه عن أيب بكر احليي: ابن ماكوال يف هتذيب مستمر األوهام ( 7)

  كتابه املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف، وملا يطبع بعد فيما أعلم.
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 :القائل
 (1)رُ هْ ـــــشَ  ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  القُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ   ة  طَ ـــــــــيْ ر  خَ ـب   هُ نَ ــــــــــــيْ د   رٌ هْ ــــــــــــشَ  عَ ابَ  دْ لقَ 

 أنشداناجي، الس   أنشدان ،أمحدأبو أان  ، أان أبو القاسم،أان أبو القاسم ،أخربان أبو القاسم
  :عن أبيه قال ،ان حيىي بن أيب بكي ،أمحد بن حممد

  :فقال القائل :قال ،فأخذ خريطة فيها دراهم ،كان شهر على بيت املال
 (2)رُ هْ ـــــ شَ ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  القُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ   ة  طَ ـــــــــــيْ ر  خَ ـب   هُ نَ ـــــــــــــيْ د   رٌ هْ ــــــــشَ  عَ ابَ  دْ لقَ 

أان أبو  :[قال]عبد العزيز بن أمحد أجاز لم  أن   ،(3)شفاها   بن األكفاينا أبو حممد بأاننأ 5 
قال علي  :قال ان أبو جعفر الطربي ،مد الفرغاينأان أبو حم ،عيبَ أان أبو سليمان الر   ،احلسني امليداين

  :قال أبو بكر الباهلي :بن حممدا
فرفعوا عليه أنه أخذ  ،بكان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن املهل  

وقال  ،عليه فشتمه (4)فدعا يزيد الذي رفع ،فأاته هبا ،فسأله يزيد عنها ،خريطة
بن اسنان  :ويقال ،الكليب فقال القطامي   ،ال حاجة يل فيها :قالف .هي لك :لشهر 10 

  :النميي (5)[لممك]
 ة  ـطَ ـــــيْ ر  خَ ـب   هُ نَ ــــــــيْ د   رٌ هْ ــــــــــــــشَ  عَ ــــــا بَ  دْ قَ ـل
 هُ ــــتَ ــــــــعْ ا وب  ف  يْـ ــف  طَ  يئا  ـشَ  (6)اهب تَ ذْ خَ أَ 

 رُ هْ ــــــــــــــ شَ ايَ  كَ دَ عْ بَـ  اءَ ر  ــــالقُ  نُ مَ أيَْ  نْ مَ فَ  
 رُ دْ ـــالغَ  وَ ا هُ ذَ هَ  ن  إ (7)ن ابن جريرم  

  :يع  خَ ة الن  ر  وقال مُ 
 (8)اء  ر  ـــــــقُ ـــــــاحل الـــــــــــصَ ــك  انَ ـــــكوالك َ ـــــلَ      ر  ـــإىل امْ  تَ دْ رَ ما أَ  ب  املهل   بنَ ا اي

                                                
  .1/66( السنن الكربى للبيهقي 1)
  الشعر.. وسقط من مطبوعات الكامل مقدار سطرين قبل 4/38( الكامل البن عدي 2)
يف )م( و)س(: أخربين أبو اجملد بن األكفاين ان ملكا !، ويف )ط( كذلك، إال أنه كتب: أخربان...    (3)

 ومابني معقوفني بعُد سقط من )أ( و)دا(.  
  ( يف )م( و)س(: وقع.4)
: مكبل. 12/582( يف )دا( و)م( و)س( و)ط(: مكيل، ويف )أ(: مكتل. ويف هتذيب الكمال 5)

 من اتريخ الطربي، وهو الصواب، وهللا أعلم.واملثبت 
  ( من )م( و)س( و)ط(، وهي كذلك يف هتذيب الكمال، ويف )أ( و)دا( واتريخ الطربي: به.6)
كذا يف النسخ كلها وهتذيب الكمال، ويف اتريخ الطربي: جونبوذ. قال مغلطاي يف شرح سنن ابن  (7)
 فقال: من ابن جرير.: وصح ف بعض حفاظ عصران هذا البيت 1/284ماجه 
 ، والبيت من البحر الكامل.6/538اتريخ الطربي  (8)
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أان طاهر بن  ،أان سليم بن أيوب ،نصر بن إبراهيم (1)أان ،أخربان أبو الفتح نصر هللا بن حممد
مسعت حممد بن أمحد  :ان يزيد بن حممد بن إايس قال ،ان علي بن إبراهيم بن أمحد ،انميحممد بن سل

  :اد بن مسعدة قالان مح   ،ريقَ نْـ م  ـبن حممد ال حدثين حوثرة :مي يقولحممد املقد  بن ا
يعين شهر بن : قال حوثرة - ؟ث عن فالنما لك ال حتد    :البن عون قلتُ 

 5  .(3)- يعين شعبة - (2)هرتكسطام كان يإن أاب ب   :فقال – حوشب
  :أمحد قال أان أبو ،أان أبو القاسم ،أان أبو القاسم ،أخربان أبو القاسم

 قال:  *) ان عمرو بن علي ،حممد بن احلسن كتب إيل  
 الرمحن عنه. ث عبدُ ث عن شهر بن حوشب، وكان حيد   وكان حيىي ال حيد   

 : (*بن علي وقال عمرو
بن أيب  عون عن حديث هالل ابنَ  سألتُ  :مسعت معاذ بن معاذ يقول 10 

األرض من دم  ف  ال جت   »: قال عن النيب  ،عن أيب هريرة ،عن شهر ،زينب
   .(5)إن شعبة قد ترك شهرا   ؟ما يصنع شهر :فقال (4)« الشهيد حىت تبتدره زوجتاه

أان اخلصيب بن  ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل بن انصر
مسعت معاذ  :أان عمرو بن علي قال أخربين أيب، ،(6)أيب عبد الرمحن بنأخربين عبد الكرمي  ،عبد هللا

 15  :بن معاذ يقولا
 ،عن أيب هريرة ،عن شهر ،بن أيب زينب هالل عون عن حديث ابنَ  سألتُ 

شعبة  إن   ؟ما يصنع بشهر « من دم الشهيد األرضُ  ف  ال جت   » :قال عن النيب 
  .قد ترك شهرا  

أان أبو  ،أان أبو عبد الرمحن السلمي ،أان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر

                                                
  ( يف )أ(: ان.1)
  ( يف )م( و)س(: ينزله ؟!.2)
  (.985( التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم للمقدمي )3)
  ( سقط مابينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
 (.2798، وابن ماجه )427، 2/297أخرجه أمحد  (4)
  .4/37البن عدي  ( الكامل5)
( سبق نظر انسخ أصل )م( و)س( و)ط( فكتب هنا طرفا  من السند اآليت: السلمي، أان أبو سعيد 6)

  اخلاليل قال...
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 انأ ،ح وأخربان أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن خسرو .ويغَ أبو القاسم البَـ  (2)أان ،(1)سعيد اخلالل
أمحد بن  أان أبو عمرو عثمان بن ،قر أان أبو بكر حممد بن عمر بن بكي امل ،أبو الفضل بن خيون

  :ل قاليْ مَ ـر بن شُ ضْ ان الن   ،نان حممود بن غيال :ان اليثم بن خلف قاال ،ازمسعان الرز  
 شهرُ  - ذكر عند ابن عونقال  :وقال اليثم -كر عنده وذُ  ،عون ثنا ابنُ حد  

 5   .(3)وهكُ نَــــــَز  شهرا   إن   .وهكُ نَـــــَز  شهرا   إن   :فقال بن حوشبا
  :ان شبابة قال ،وان حممود :قال

 من أهل الشام فسرقَ  ال  جهر بن حوشب رافق ر شكان  :عبة يقولشـ مسعتُ 
   .(4)تهبـَ ـيْ عَ 

 :ايقي وأبو بكر الغورجي قالواأان أبو عامر األزدي وأبو نصر الرت   ،أخربان أبو الفتح الكروخي
ن ان أبو داود يعين سليمان ب ،أان أبو عيسى الرتمذي ،أان أبو العباس احملبويب ،أان أبو حممد اجلراحي 10 

  :عن ابن عون قال ،ميلـر بن شُ ضْ ان الن   ،ملْ سَ 
  .كوهنَــــَز  شهرا   إن  

  .(5)كوه أي طعنوا فيهنَــــَز  :رضْ قال الن   :قال أبو داود
أبو حممد بن أيب  انأ ،عبد العزيز بن أمحد (6)ان ،أخربان أبو حممد هبة هللا بن أمحد بن حممد

 15  :ميل قالـر بن شُ ضْ عن الن   ه،ويأخربين أمحد بن شب   ،ان أبو زرعة ،أان أبو امليمون ،نصر
 شهرا   فإن   ،دعوا شهرا   :فقال ،عون عن حديث شهر بن حوشب وسئل ابنُ 

  .[4/446] (7)يعين طعن .كوهنَــــَز قد 
 ،اصأبو الفرج اجلص   انأ ،أان أبو احلسن علي بن احلسن بن علي ،أخربان أبو الربكات األمناطي

                                                
 يف )م( و)س( و)ط(: اخلاليل!. (1)
 يف )دا(: ان. (2)
طريق ( من 53، ومل تكرر العبارة فيها ويف )أ( و)ط(، والطيورايت )1/66السنن الكربى للبيهقي  (3)

 آخر عن البغوي.
فت هذه الكلمة )نــــزكوه( يف كثي من املصادر خمطوطها ومطبوعها إىل )تــــــركوه(،  يه:ــــــــتنب  ُصح  

 وهي يف نسخنا ُمصح فة أو حمتملة، وسيأيت توضيحها وبياهنا فيما سيأيت من األخبار.  
  .1/66( السنن الكربى للبيهقي 4)
  (.2697)( جامع الرتمذي 5)
  ( يف )م( )س( و)ط(: قال أان.6)
 (.2078)2/681اتريخ أيب زرعة الدمشقي (7)
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أخربك  :على أيب بكر حممد بن أمحد بن هارون قلت له قرأتُ  :قال (1)عبد هللا بن حممدان حممد بن 
  :ضر بن شيل قالان الن   ،األنصاري (2)حدثين أبو موسى إسحاق بن منصور ،ليت  إبراهيم بن اجلنيد اخل

يعين شهر  -كوه نــــز قد  شهرا   إن   .كوهنــز قد  شهرا   إن   :مسعت ابن عون يقول
  .– حوشببن ا

 5  .يعين طعنوا يف حديثه :كوا حديثهنـــز 

  .إىل ابن عون رأيت شعبة خيتلفُ  :ومسعت النضر بن شيل يقول :قال
أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،ربيـأان أبو بكر بن الط ،مرقنديـالس بن أخربان أبو القاسم

  :مسعت النضر بن شيل يقول :قال (3)ان أبو صاحل مروان بن هدية ،ان يعقوب ،هللا بن جعفرعبد 
 شهرا   إن   :فإنه كان يقول ؛إال شهر بن حوشب كان ابن عون ال يذكر أحدا  

 10  .كوهنــــــز  كوهنـــز  (4)قد
  :يقول مسعت عليا   :حدثين حممد بن عبد الرحيم قال ،وان يعقوب :قال
كر ذُ  :عن أيب هريرة ،عن شهر ،هالل بن أيب زينب عون حديثَ  ابنُ  ثَ حد  

  .(5)عون فلم يذكره ابنُ  ؛ه شعبةفسار   ؛ الشهداء عند النيب 
أان  ،حممد العتيقي بن أان أمحد ،أان أبو بكر حممد بن املظفر ،أخربان أبو الربكات األمناطي

ان هدية بن عبد  ،(6)عيسى ان حممد بن ،ان حممد بن عمرو بن موسى ،يوسف بن أمحد بن يوسف 15 
  :عن ابن عون قال ،ان النضر بن شيل ،الوهاب

  - (7)سوهنـَخَ يعين  -كوه نــــز  قد إن شهرا  
ان احللواين يعين احلسن بن علي  ،ان الصايغ يعين حممد بن إمساعيل، وان حممد بن عمرو :قال

                                                
 سبق قلم انسخ )دا( فكتب: جعفر حممد. (1)
  ( يف )أ( و)دا(: موسى.2)
 هكذا يف )دا( و)م( و)س( و)ط(، وهي مهملة يف )أ(. ويف املعرفة والتاريخ: هبة. ومل أظفر مبعرفته.  (3)

لكن حيتمل عندي أن يكون خطأ قدميا  صوابه: هدية بن عبد الوهاب، فإنه يكىن أاب صاحل، وهو ممن 
 روى عن النضر بن شيل قول ابن عون، وهو أيضا  من شيوخ يعقوب بن سفيان. 

  ( هذا احلرف من )دا( وحدها.4)
  .2/97( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 5)
  ويف الضعفاء للعقيلي: إمساعيل.( هكذا يف النسخ كلها، 6)
: وأصل النخس الدفع واحلركة، ويف حديث جابر أنه خنس بعيه 5/32قال ابن األثي يف النهاية  (7)

 مبحجن.       وقد اضطرب نقط هذا احلرف يف النسخ كلها، ومل يظهر صوابه حملقق الضعفاء للعقيلي.
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  :قال
 ،عون عن حديث هالل بن أيب زينب سئل ابنُ  :مسعت بعض أصحابنا يقول

  .(1)م يف شهر بن حوشبشعبة قد تكل   إن   :فقال ابن عون ؛عن شهر بن حوشب
أان أبو أمحد حممد بن  ،أان عبد الغافر بن حممد الفارسي ،أخربان أبو عبد هللا حممد بن الفضل

 5 (2)ضرمسعت الن   :د قاليان عبيد هللا بن سعو  :ان مسلم بن احلجاج قال ،بن حممدأان إبراهيم  ،أمحد
  :يقول

  :فقال ،الباب ةف  كُ سْ أُ وهو قائم على  ،عون عن حديث لشهر ئل ابنُ سُ 
  .كوهنَــــَز  شهرا   إن   .كوهنَــَز  شهرا   إن  

  .(3)موا فيهتكل   .الناس ألسنة أخذته :قولي :قال مسلم
 10 ه،أان أمحد بن حممد بن زنوي ،أان أبو صادق حممد بن أمحد ،أخربان أبو بكر حممد بن شجاع

  :ستاين قالج  حامت الس    أان أبو ،أبو بكر بن دريد انأ ،احلسن بن عبد هللا بن سعيد (4)أمحدأان أبو 
طعنوا  :يعين. كوهنَـــَز ذاك رجل  :بن حوشب عند ابن عون فقال كر شهرُ ذُ 

  .ازكيَ كأهنم ضربوه ابلنـ    ،فيه
  !.تركوه ذاك رجلٌ  :فقالوا احلديث   ف أصحابُ ح  فصَ  :قال

 15  .عون م فيه ابنُ وإمنا تكل   :قال أبو أمحد

وهو دون الرمح له  ،كزـَ يـْ ان يف الناس كأنه يطعن بنَ ك طع  زَ ــرجل نُ  :ويقال
  :قال الراجز .ج  نان وزُ س  

 كا َزـ ـــيْ ـــالن   ي  م  لَ يْـ الد   المُ الغُ  ــز  هَ     
بون ي االع :(5)والنازكون .اكنيز  ــليسوا بن :األبدال وقال أبو الدرداء وذكرَ 

 20  .(6)للناس
 ،أان أبو القاسم محزة بن يوسف ،أان أبو القاسم بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
                                                

  (.716( الضعفاء الكبي للعقيلي )1)
 و)س( و)ط(: بن شيل. يف )م( (2)
 .1/13مقدمة صحيح مسلم  (3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: حممد.4)
 يف )أ( و)دا(: ليسوا بنازكني، والنزاكون... (5)
  .41-1/39( تصحيفات احملدثني للعسكري 6)
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ان علي بن حفص  ،مير   خَ مُ ـان خلف ال ،حدثين أمحد بن حممد ،اجيالس   انأ ،أان أبو أمحد بن عدي
  :املدائين قال

ث عن شهر صدوق إال أنه حيد    :سألت شعبة عن عبد احلميد بن هبرام فقال
  .(1)بن حوشبا

أان إبراهيم بن  ،أبو أمحد اجللودي انأ ،أبو احلسني الفارسي انأ ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي 5 
  :ان شبابة قال ،وحدثين حجاج بن الشاعر :ان مسلم بن احلجاج قال ،حممد

   .(2)به فلم أعتد   ولقد لقيت شهرا   :شعبةقال 
أان أبو عبد هللا احلافظ  ،عن أيب بكر أمحد بن احلسني ،أيب القاسم زاهر بن طاهرقرأت على 

 :مسعت حممد بن حممد بن رجاء يقول :ومسعت أاب عبد هللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول :قال
 10  :العنربي يقول (3)مسعت عباس

  .شهر بن حوشب بن الفضل وهو ال يكتب حديثَ  قدم علينا صدقةُ 
  :أمحد قال أان أبو ،أان أبو القاسم ،أان أبو القاسم ،القاسمأخربان أبو 

  ،شهر بن حوشب أحاديثه ال تشبه أحاديث الناس :اد يقولمسعت ابن مح  
  .(5)عديقاله الس   . انقة رسول هللا  (4)كأنه مولع بزمام

ان أ ،اب امليداينعبد الوه   انأ ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو حممد بن األكفاين قراءة عليه 15 
 مسعت إبراهيم بن يعقوب :ار قالص  ان القاسم بن عيسى العَ  ،عبد اجلبار بن عبد الصمد السلمي

  :يقول اجلوزجاين
  .الناس (6)ديثشهر بن حوشب أحاديثه ال تشبه ح

ئل عن حديث لشهر بن يل أن ابن عون سُ بن شُ اعن النضر  (7)ثتد   وحُ 
 20  .كوهنَــز  شهرا   كوه إن  نَــــز  شهرا   إن   :حوشب فقال

                                                
 .4/38الكامل البن عدي  (1)
  .1/13( مقدمة صحيح مسلم 2)
  ( كذا يف النسخ كلها، والقياس: عباسا . 3)
وكتبت كذلك يف )ط( مث كشطت المزة، ويف )ط(: ال تشابه أحاديث  ( يف )م( و)س(: بزمائم.4)

 الناس .... .
 والسعدي هو اجلوزجاين. .4/38( الكامل البن عدي 5)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أحاديث.6)
  ( تصحفت يف )أ( و)دا( إىل: وحديثه.7)
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  . بزمام انقة رسول هللا  كنت آخذا    :عمرو بن خارجة
  . بزمام انقة رسول هللا  ا  كنت آخذ  :أمساء بنت يزيد

به  ر  ــتَ ـــغْ فال ينبغي أن يُـ  ،عليه وحديثه دال   ،  النيبكأنه مولع بزمام انقة 
     .(1)وبروايته

أبو الفرج  انأ :از قاالم الفقيه وأبو يعلى محزة بن علي البز  بن املسل  أخربان أبو احلسن علي  5 
 سائيان أبو عبد الرمحن الن   ،بن رشيق حممد احلسنأبو  انأ ،أبو احلسن بن مني انأ ،سهل بن بشر

  :قال [4/447]
  (*)    .(2)شهر بن حوشب ليس ابلقوي

                                                
  .96( أحوال الرجال للجوزجاين 1)
  (.294الضعفاء واملرتوكني للنسائي )( كتاب 2)
 يف )أ(: (*)

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ابلصواب »
 نز اجلزء الرابع حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه
 واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيدان

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 واحلمد هلل وحده

 مت
 .«يتلوه يف الذي يليه، وهو اخلامس من جتزئة اثين عشر: أخربان أبو بكر حممد بن شجاع 

 وجاء يف أول اجمللد الذي يليه:
 اجلزء اخلامس من اتريخ مدينة دمشق »

 محاها هللا، وذكر فضلها، وتسمية من حلها
 من األماثل، أو اجتاز بنواحيها من وارديها

 وأهلها. تصنيف احلافظ اإلمام
  القاسم علي بن احلسنأيب

 ابن هبة هللا الشهي
 اببن عساكر

 رمحه هللا
 «آمني .

 [ بسم هللا الرمحن الرحيم وبه ثقيت وهو حسيب.5/2]
 وقد كرر الناسخ األخبار السبعة األخية يف اجمللد الرابع يف أول اجمللد اخلامس مل ينقص منها حرفا . 



  والعشرون الثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد  54

 

أان أبو عبد هللا احلافظ  ،عن أيب بكر البيهقي ،على أيب القاسم زاهر بن طاهر قرأتُ [ 5/3]
  :خزمية يقول مسعت أاب بكر حممد بن إسحاق يعين ابنَ  :ر يقولب املذك   ي   مسعت أاب الط   :قال

  .اح وشهر بن حوشببن أيب زايد القد  هللا  (1)[ ديعب] أبرأ إىل هللا من عهدة 
  :أخربين أبو بكر حممد بن جعفر فيما قرأته عليه قال ،وأان أبو عبد هللا احلافظ :قال

لست حتتج بشهر بن  :قر  على أيب بكر حممد بن إسحاق وأان أمسع قيل له 5 

  .؟حوشب
ان  ،أان أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه ،أان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر

  :ان دعلج بن أمحد قال ،علي بن عمر احلافظ
األذانن من  :يعين حديث -سألت موسى بن هارون عن هذا احلديث 

 10  .وشهر ضعيف ،بن حوشب فيه شهر يء،ليس بش :فقال – (2)الرأس

  .(3)عه شكفواحلديث يف ر 
أبو عمرو  انأ ،عدةـــــــماعيل بن مســــم إســـــأان أبو القاس ،مرقنديــــــأخربان أبو القاسم بن الس  

  :قال أان أبو أمحد بن عدي ،عبد الرمحن بن حممد الفارسي
احلميد بن  ويروي عنه عبدُ  ،ولشهر بن حوشب غي ما ذكرت من احلديث

وعامة ما يرويه هو وغيه من احلديث فيه من اإلنكار ما  ،(4)هبرام أحاديث غيها 15 

ن حبديثه وال يتدي  حتج ـوهو ممن ال يُ  ،هذا ليس ابلقوي يف احلديث وشهرٌ  ،فيه
  .(5)به

أان أبو علي  ،عبد امللك بن حممد انأ ،أان أبو الفضل بن خيون ،أخربان أبو الربكات األمناطي
  :ان هاشم بن حممد قال ،ان حممد بن عثمان بن أيب شيبة ،بن الصوافا

 20  .يف والية عبد امللك  (6)األشعري مات شهر بن حوشب :قال اليثم بن عدي
أان أمحد بن  ه،ويأان أبو عمر بن حي   ،عن أيب حممد اجلوهري ،اأيب غالب بن البن  قرأت على 

                                                
(1 .   ( يف النسخ كلها: عبد هللا، وصوابه ما أثبت 
  ( تصحفت يف )أ( و)دا( إىل: الناس.2)
  .1/66( السنن الكربى للبيهقي 3)
  ( سقطت هذه الكلمة من )أ( و)دا(.4)
  .4/40( الكامل البن عدي 5)
 سقطت هذه الكلمة من )م( و)س( و)ط(. (6)
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  :أان أبو عبد هللا الشامي قال ،ان حممد بن سعد ،ان احلسني بن الفهم ،معروف
سنة مثان  :قال ؟مىت مات شهر بن حوشب :قلت لعبد احلميد بن هبرام

  .(1)وتسعني
حممد بن  (3)ان ،أان أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت ،(2)أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

أان أبو احلسني  ،د هللا بن عمريأان عمر بن عب ،ح وأخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد .أمحد بن رزق 5 
أبو  (5)د هللاان حممد بن عب ،ان حنبل بن إسحاق ،اقق  أان عثمان بن أمحد الد   :(4)بن بشران قاالا

  :اء قالاحلذ  ري ابنجعفر األ
لقيت شهر بن حوشب يف أول خالفة عمر بن  :قال عبد احلميد بن هبرام

  .(8()7)وتويف بعد ذلك بشهر أو شهرين ،(6)ايالوْ يف سنة مثان وتسعني حبَ  ،عبد العزيز
أان  ،ني بن الفضلـأبو احلس انأ ،أان أبو بكر بن الطربي ،مرقنديـم بن السـأخربان أبو القاس 10 

  :ان عبد احلميد بن هبرام قال ،ضران أبو الن   ،حدثين أمحد بن اخلليل ،ان يعقوب ،عبد هللا بن جعفر
  .(10)مئةيف سنة  (9)والنمسعت من شهر بن حوشب حب

ان أبو أ :(*واثبت بن بندار قاال  *) أان أبو الفضل بن خيون ،أخربان أبو الربكات األمناطي
  :أان أيب ،ل بن غسانأان األحوص بن املفض   ،أان أبو بكر البابسيي ،العالء الواسطي

 15    .(11)ايوالئة حبشهر بن حوشب مات سنة م حدثين رجل من أهل العلم أن  
عن أيب عمر بن  ،ام علي بن حممد الواسطيعن أيب مت   ،قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن

                                                
 .7/449الطبقات الكربى البن سعد  (1)
 تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: هبرام.  (2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.3)
  ( سقطت هذه الكلمة من )أ( و)دا(.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: عبيد هللا... وهو خطأ.5)
  ( يف )م(: خبوالن، ويف )س( و)ط(: حبوالن. والصواب املثبت من )أ( و)دا(.6)
 يف )دا(: بشهرين. (7)
 .11/59للخطيب البغدادي اتريخ بغداد  (8)
( هكذا مهملة يف )أ( و)دا( و)ط(، ويف )م( و)س( واملعرفة والتاريخ: خبوالن. وأُرى أنه تصحيف 9)

  قدمي صوابه حبوالاي، وتقدم التعريف هبا، وهللا أعلم.   
  .2/98( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 10)
  ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
  يف )م( و)س(: خبوالن إيل ... ويف )ط(: حبوال اىل !.( 11)
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  :ان أبو بكر بن أيب خيثمة قال ،حممد بن القاسم الكوكيب انأ ،هويحي  
  .ئةشهر بن حوشب مات سنة م :مسعت حيىي بن معني يقول

  .ئةمات شهر بن حوشب سنة م :وأان املدائين قال :قال
أبو سليمان بن  انأ ،أان مكي بن حممد ،عن أيب حممد التميمي ،قرأت على أيب حممد بن محزة

 5  :ر قالبْ زَ 
مات شهر بن  - ئةيعين سنة م -وفيها  :قال املدائين واليثم بن عدي

  .(2)أن أابه أخربه عن أمحد بن عبيد بن انصح عنهما بذلك (1)وذكر ،حوشب
أان أمحد بن إسحاق  ،أان حممد بن علي السيايف ،أخربان أبو غالب حممد بن احلسن

  :قال ان خليفة العصفري ،يرتَ سْ ان موسى التُ  ،ان أمحد بن عمران األشناين ،النهاوندي
 10  .(3)مات شهر بن حوشب ابلشام -ئة يعين سنة م -وفيها 

 ،إجازة صأان أبو طاهر املخل   ،علي بن أمحد بن حممد انأ ،بن السمرقندي أخربان أبو القاسم
 :(5)أخربين أيب قال ،أخربين عبد الرمحن بن حممد بن املغية ،أبو حممد عبيد هللا بن عبد الرمحن (4)ان

  :قال )م القاسم بن سال  ثين أبو عبيد حد
  .ئة فيها مات شهر بن حوشب األشعريسنة م (6ويف

ان أمحد بن  ،أان حممد بن احلسن النهاوندي ،(7)يبطاحلسن علي بن حممد اخلأخربان أبو  15 
  :قال ان حممد بن إمساعيل ،ان عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن ،احلسني

  .(8)ئةمات شهر بن حوشب األشعري سنة م
أبو  (9)انأ ،أبو حممد بن أيب نصر انأ ،اينان أبو حممد الكت   ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

  :قال ان أبو زرعة ،امليمون

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وذكره.1)
 .239 -1/238( اتريخ مولد العلماء ووفياهتم البن زبر 2)
  .321( اتريخ خليفة بن خياط 3)
 يف )أ(: أان. (4)
 مل تكتب يف )أ( و)دا(. (5)
 بدلا يف )م( و)س(: قاال !.  (6)
 تصحفت يف )س( و)ط( إىل: اخلصيب.  (7)
 .1/290(، واألوسط املطبوع ابسم التاريخ الصغي 2730)4انظر: التاريخ الكبي للبخاري  (8)
  ( يف )س( و)ط(: ان.9)
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من أهل  ،ئة أو قبلها بسنةمات سنة م .وشهر بن حوشب يكىن أاب اجلعد
     .(1)دمشق

أان األحوص بن  ،أان أبو بكر ،أان أبو العالء ،أان اثبت بن بندار ،أخربان أبو الربكات األمناطي
  :ان أيب قال ،املفضل

 5  .ئة مات شهر بن حوشبويف سنة م
ح  .وأبو الفضل بن خيون (2)أان أبو طاهر أمحد بن احلسن ،أخربان أبو الربكات األمناطي

أان  ،حممد بن احلسن األصبهاين انأ :أان أبو طاهر الباقالين قاال ،وأخربان أبو العز اثبت بن منصور
 [5/4] قال يف الطبقة ان خليفة بن خياط ،ان عمر بن أمحد بن إسحاق ،حممد بن أمحد بن إسحاق

  :الثانية من أهل الشامات
وقالوا  ،ئةمات سنة مئة أو إحدى وم ،دمشقي ،شهر بن حوشب األشعري 10 

  .(3)محصي ،ئةاثنيت  عشرة وم
أخربين  ،ان أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب ،القاسم علي بن إبراهيم النسيب أبو أخربان

 ،قرأت يف كتاب جدي عن عبيد هللا بن سعيد بن كثي بن عفي :أمحد قال ان عمر بن ،الطناجيي
  :عن أبيه قال

 15  .تويف يعين شهر بن حوشب سنة إحدى عشرة
أان أمحد بن  ،هويأان أبو عمر بن حي   ،عن أيب حممد اجلوهري ،قرأت على أيب غالب بن البنا

  :قال يف الطبقة الثانية ان حممد بن سعد ،أان احلسني بن الفهم ،معروف
  .شهر بن حوشب األشعري

وكان  ،ئةشهر بن حوشب سنة اثنيت  عشرة وم مات :أان حممد بن عمر قال
 20  .(4)يف احلديث ضعيفا  

أان  ،أان احلسن بن حممد بن يوسف ،أان أبو عمرو بن منده ،أخربان أبو بكر حممد بن شجاع
ان حممد بن سعد قال يف الطبقة الثانية من اتبعي  ،أيب الدنيا ان أبو بكر بن ،أمحد بن حممد بن عمر

  :أهل الشام

                                                
  (.2077)2/680( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 1)
 زيد يف )م( و)س( و)ط(: الباقالين.  (2)
  .310( طبقات خليفة بن خياط 3)
 .7/449الطبقات الكربى البن سعد  (4)
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  .(1)ئةمات سنة اثنيت عشرة وم ،شهر بن حوشب األشعري
ان  ،إجازة صأان أبو طاهر املخل   ،ريسْ أان أبو القاسم بن البُ  ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي

بن اأخربين أيب حممد  ،أان عبد الرمحن بن حممد بن املغية ،أبو حممد عبيد هللا بن عبد الرمحن بن حممد
  :قال (2)حدثين أبو عبيد ،املغية

 5 .تويف شهر بن حوشب األشعريفيها  :ئةومسنة اثنيت عشرة 

                                                
 .2/73الطبقات الصغي البن سعد  (1)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: عبيد هللا.2)
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 ذكر من امسه شيبان
 سفيان بن احلارث النوفلي :ويقال ،شيبان بن احلارث الغطفاني

على عبد امللك بن  :ويقال ،وفد على يزيد بن عبد امللك ،شاعر حجازي
  .مروان

أان  ،املقر  عنهنيه أبو القاسم العلوي وأبو الوحش بأنأو  ،أ بن نظيفشَ قرأت خبط أيب احلسن رَ  5 
ان أبو بكر حممد بن حيىي  ت،خْ بُ يْـ أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن احلسني بن حممد بن س  

  :ثنا اليثم بن عدي ومجاعة قالوا ،ان علي بن عمرو ،البصري (1)ملان أبو حم ،ويلالص  
ليس فيهم إال شاعر  ،يف خالفته (2)وفد أربعة نفر إىل يزيد بن عبد امللك

عب بن سفيان والص   ،وزيد بن سعد التميمي ،احلنفي ةر  عمرو بن مُ  :أديب منهم
وهو جالس  ،ووصلوا إليه، قدموا عليه فلما ،فاينطَ وشيبان بن احلارث الغَ  ،القيسي 10 

وشكا إليه الذي جيده يف ، هتَ واحد منهم قص   فكتب كل   ،ينظر يف قصص الناس
ويلزم   ،يسأله أن حيكم بينهم فيما شرحوه من أحوالم وأهوائهمو  ،أبيات من الشعر

حىت ، رهاإليها أخ   *)فلما نظر ،وجعلوه يف قصص الناس ،كل واحد منهم ما يلزمه
وأجاب كل  ،شافيا   فيها نظرا   (*مث نظر - يعين من مظامل الناس وقصصهم -فر  

 15  .(3)ذنبه وألزمه ،واحد منهم جوابه

 :(4)عمرو يف قصتهفكان الذي ذكره 
 جرُ ـالـ مَ ل ـ َسـ ران الجـال (6)الفينحَ و   ردْ ـلبا بَ ي   غُ  إذْ  ل  صْ الوَ  هُ جو (5)بتغي  

                                                
( كذا يف )أ( و)دا(، ويف )م( و)س( و)ط(: حمكم. ومل أهتد إليه، وأما أبو ُمـَحـل  ـم اللغوي حممد بن 1)

 فالصويل يروي عنه بواسطة، وال اتصال بينهما كما هنا.   7/564هشام  املرتجم يف لسان امليزان، البن حجر 
  ( زاد يف )ط(: بن مروان.2)
  *( سقط ما بينهما من )م(. -*)
  تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: دينه.( 3)
  ( األبيات يف هذا اخلرب كلها من البحر الطويل.4)
(5) .  يف )أ( و)دا(: تغي 
( يف النسخ كلها عدا )م(: وخالفين خباء معجمة، وهي مهملة يف )م( وترمجة عمرو بن مرة من هذا 6)
  .55/431التاريخ 
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ـــيْ ـــــنَ جَ  ين   ــــكــان م  ب  نْــعلــى غــي ذَ   هـتُـــ
ـــــقل نيَ ـــــــــــدى رايحــــــــــأه مــــرأ  ا وإن    ه  ب  ـــــ
 وىـــــوال فو له الود  ــــــــيص أبنْ  قٌ يْ ق  حَ 

 ربُ ــــــــب الص  ل ـ هت إذ غُ نو   وى أنينس 
  رُ ـــكذ   ــوال وقُ ــــــــه الشـف  ــــه إذ شإىل إلف  

 رُ ذْ العُ  وجبَ  إذْ  رُ جال هنع رفَ صوي
  :بن عبد امللك يف ظهر قصته فأجابه يزيدُ 

  اي عمرو ضيةُ قفيك ال حتْ وضَ  لقد
 ما  ـكات  تَ ــالذي كن هرتَ ـــــــــأظ ألنكَ 

 بوةـــــــــــص ت  وى مُ ـــال  بكتمان  فهال   
 والوى ابحلب    أرى إذ حبتَ  فلستُ 

  جرُ ــال بكَ  ل  ــــــــــأن حيُ  يقٌ ــــوأنت حق 
 رُ دْ الص   هُ م  الذي ضَ  ب   ابحلُ  تَ هْ و  ونَـ 

 عذرُ ــال كَ ف   ـــويف ك حمودا  ـم كَ ـل ـ فته
 رُ دْ ـــــــــــــــبَ ـــال كَ ـــبَ ـــــعاق  ــــيُ  إال أنْ  كَ ءزاــجَ 

  :يف قصته وقال زيدٌ 
 عتل  ـــــــــــتط ــينم للروح   كة  ـــــــــــــــــــــــــومال

 هاب   ــــوير حُ ـــــتص يف العني   ا رأتْ م  ــفل
 ة  ــــبابنها صَ ــــــــوى مين وم  ـــــــال باحَ ـــــــف

 تْ كَ وأمسَ  جاء  منها ابلر   كتُ ـفأمس
 ماــــني فإن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملؤمن رَ ــاي أمي لْ فقُ 

  م  س  ـــــــــــــــــبَ ــــا ابلت  ـوهــؤادي حنـــــــــفُ  اتُ بــــن 
 م  ـــل  ـــــكَ ــــــــتَ ـــــومل تَ  اس  ـفَ ـــــــــأبن ارتْ ـــــــــــأش

 م  ت  ــــــكَ ـمُ ـر الـْيـم  الض   رار  ــــــأس ون  كنُ ـمَ ـب
 م  ي  ـــــــــــــــــاملتَ  ام  ـتهـــــــــسْ مُ ـال لب  ـَــــق أبردان  

 م  كُ فاحْ  م  كْ للحُ  (1)يسَ ك الع  ينا إلصْ صَ نَ 
  :(2)صتهفأجابه يف ظهر ق  [ 5/5]
 يكماـــــعد علــــاي زيد بن س سأحكمُ 
 هاف   ـــــــكَ ـــب   كَ ــــنْ ــــم   القلبَ  أبن   ذكرتَ 

 رىها وما أَ ـنْ ـــم   ب  حُ ـال تكَ امسَ قَ  دْ فقَ 
 كتْ ــــــــــــوأمس جاء  منها ابلر   تَ قْ ــــــتعل  

 م  ــــــهَ بْـ مُ  ر  ـيــــغ ح  ـــــــواض   ي   ل  ـــجَ  م  كْ حُ ـب 
 م  ـــت  ــكَ ــمُ ـال ر  ـيـْ م  ـنها يف الض  ْـ م   كَ ـب  ـــوح
   (3)مُ كُ ـفأح ورا  ـج م  كْ حُ ـال يف به ليهاعَ 
 م  ي ـ تَ مُ ـال (5)ثلم   ب  لروح الق (4)ان  در أب

                                                
قصصنا إليك العشق... ومعىن نصصنا إليك العيس: ( تصحفت اجلملة يف )ط( تصحيفا  طريفا : 1)

  استخرجنا من النوق أقصى ما عندها من السي.
  ( يف )أ(: فقال.2)
  ( يف البيت إقواء، وهو اختالف حركة الروي ابلكسر والضم. 3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أبركان.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: منك .5)
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 مرـَ ـــصْ فتُ  (1)عد يف األانم  سـاي ابن  به   حـــبُ ــــــــك ال تَ يْ م  هواها يف ضَ  ف  فأخْ 

  :يف قصته عبُ وقال الص  
 تب  ـــيد والععـواــمـطل ابلـــم ل   كعلى    وىــــــــــــوال ى منك  ضَ الر    مَ أاي   تذكرتُ 

 فوةـــعد صب (2)يلالجران  وإحداثك  
 ودكمدُ ضا من صُ ر الغَ  على مجَْ كأين   
 (3)اــــــمفإنـ ـني ـــاملؤمن يَ ــــــــــــــــاي أم فقلْ 

  ب  نذ وال ا  قح ئتـج م  ر جى غي لع 
 نب  ـــــعلى ج نبا  ـــج ك  ـيْ ب   ـــين حُ بُ ـــــــيقل   

(4)كي أتيناك
 على قلب   لب  لقَ  ضيقت 

 :(5)ظهر قصته فأجابه يف
 الـوى (6)وقـد شـف ه ين صعبٌ مُ حيك   
 وىالـ يف عبُ ص اي احلوراءُ  ارتج لقد

ــــيمَ  عــــالمَ   نهــــا ومــــا أرىم   الصــــد   وف
ـــــإنْ   هـــــابود    عليـــــكَ  لْ ب ـــــقْ مل تُـ  هـــــيَ  ف
 هال  ـــــعْ جازى بف  ـي عليها أن تُ م  كْ فحُ 

 ب  عْ علـى َصـ ورا  جَ  أرى يف احلكم   ولستُ  
 ب   سـوى احلُـ ذنبـا   ثتَ وما أحـدَ  عليكَ 

 إىل العتــب   (7)يــدنيك منــه لــا ســببا  
 ب  ْحــــــــوالر   منهــــــــا ابملــــــــودة   وتلقــــــــاكَ 

 ب  ــــلْ على قَـ  ضي لقلب  ـــــأق لكمُ كذا

  :وقال ابن احلارث يف قصته
 والوى املودة   أبسباب   (8)َصد تتَ 
 ين  تَ قْ لَ خَ  حنيَ  ذا العرش  اي و شئتَ لف

 منها برمحة   القلبَ  عطفت علي  
 ة  رَ ــــــــــــْعــــــبشَ  الصفاء   ن رأس  م تُ قتعل

ـــــ   دود  لـــــيب ثنـــــت بُصـــــقَ  ا حـــــوتْ فلم 
 ســـــــــعيد   غــــــــيَ  مبــــــــن أهـــــــــواهُ  ا  ي  ق  َشــــــــ

 ديــد  فا وحَ مــن َصــ ىأقســ ولــو كــانَ 
 د  يْ ــــ  جـاحلبيب ب س  أيَ من  وأمسكتُ 

                                                
  األانم اي ابن سعد.( يف )م( و)س( و)ط(: به يف 1)
 يف )م( و)س(: يب. (2)
  ( كتب انسخ )س(: قائما .3)
  ( يف )دا(: أتيتك. وسقطت كي من )س(.4)
  ( يف )أ(: فقال.5)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ويف شقه.6)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: منها.7)
 ويف )ط(: فضرت. ( كتب انسخ )س(: نضرت.8)
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 (1)ويعتلي الرجاءَ  يغلب اليأسُ  فإنْ 
 ماــــــــــــــــــــــفإن   نيَ ـــــــــــــــــــــاملؤمن اي أميَ  لْ فقُ 

ــــــــ عليــــــــه    دى ببعيــــــــد  ين  الــــــــر  فمــــــــا م 
 ود  دُ ـــــــــــــــحُ  ذاتُ  كامُ ــــــــــــــواألح مُ ك  حتَُ 

  :(2)فأجابه يف ظهر قصته
 زائدا   منها اي ابن حارثَ  أرى اجلورَ 

 تْ وَ واحتَــ كَ فؤادَ  تْ ادَ صَ  ما د  عْ بَـ  نْ أم  
 رة  عْ بَشــ الرجــاء   مــن رأس   فأمســكتَ 

 (3)اهـــــــب  لْ قَـ  فَ لـــــــأت إال أرى فلســـــــتُ 
 هال  تْ ــــــــــبقَ   ادَ قَ ــــــــسأقضي عليها أن تُ 

 د  يْ ع  بَســــــــ هــــــــا فيمــــــــا أتــــــــتْ ومــــــــا رأيُ  
ـــــه    ود  دُ الـــــوى بُصـــــ ثنـــــت وجـــــهَ  علي

ــــ ــــه  تمــــن  س  أيَ  نْ وم   د  يْ ج  ـبـ ـــ صــــبو إلي
 هود  ُســـــــــها و عنـــــــــدَ  بكـــــــــاء   وطـــــــــولَ 
 وددُ يه وَ ـــــــــــــــعل تْ ر جا ة  وَ ـــــــــــــــبْ أخا صَ 

لجميع لوأمر  ،فقضى لصعب وشيبان اللذين كتما حبهما ومل يبوحا هبوامها
  .املال عنهم (5)وساق ،(4)ومجع بينهم وبني من يهوونه ،بكسوة ومحالن وجوائز سنية

  :اهمفسم   ،وقد رويت هذه القصة من وجه آخر عن اليثم بن عدي
 5 ،وزيد بن سعد التميمي ،وصعب بن سفيان احلارثي ،(6)ة احلنفيبن مر  اعمرو 

  :وقال ،وسفيان بن احلارث النوفلي
  .خرجوا حىت قدموا على عبد امللك بن مروان

 .(7)اهلل أعلمف

 

                                                
  ( كتب انسخا )أ( و)دا(: تقبلي.1)
  ( يف )أ(: فقال.2)
  ( يف )ط(: فلست ترى منها أتلف قلبها.3)
  ( يف )ط(: يهووهنم.4)
  ( يف )أ(: وسال.5)
( روى احلافظ أبو القاسم خربهم من الوجه اآلخر يف ترمجة عمرو بن مرة احلنفي من اتريخ دمشق 6)

/أ( يف ترمجة عمرو )غي 145)، وساقه أيضا  خمتصرا  من طريق اخلرائطي يف اعتالل القلوب 55/431
  .56/123منسوب( من اتريخ دمشق 

  ( يف )م( و)س( و)ط(: وهللا أعلم.7)
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 ندجاني  الفقريوبَرج النَّيبان بن حممد بن أمحد أبو الفَشَ
  .قر امل (1)سنأمحد بن عبد هللا بن اي :ث عنحد  

  .أبو احلسن نا بن أمحد العطار :كتب عنه
 شفاها   نيه أبو حممد بن األكفاينبأنأو  ،قرأت خبط أيب احلسن نا بن أمحد بن عمرو بن حرب

أمحد بن عبد هللا بن أان  ،الشيخ أبو الفرج شيبان بن حممد بن أمحد النوبندجاين الفقي انأ ،عنه 5 
أان  ،ان اليثم بن مروان بن اليثم بن عمران ،اب بن احلسنأان أبو احلسني عبد الوه   ،قر امل (2)سناي

 ،ان عبد هللا بن أيب قتادة ،ان حيىي بن أيب كثي ،ان األوزاعي ،حممد بن عيسى بن القاسم بن مسيع
  :أيب قال [5/6] حدثين

من الظهر والعصر أبم القرآن  (3)نْي تَـ لَ يقرأ يف الركعتني األو   هللا  كان رسولُ 
 10  .(4)ويسمعنا اآلية أحياان   ،ل يف الركعة األوىلكان يطو     ،وسورتني

  .وأظنه ابن جوصا ،ابعبد الوه   أسقط منه شيخَ  دوق ،كذا وجدته خبط نا
 

 ونـنُـجمَـيبان الـــــــــشَ
  .كان جببل لبنان من جبال أطرابلس من ساحل دمشق  ،أحد الزهاد

حكى عنه ذو النون املصري حكاية تقدمت يف ترمجة سامل خادم ذي النون  15 

  .(5)املصري
  

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ايسني.1)
 يف )م( و)س( و)ط(: ايسني. (2)
  ( يف )م(: األوليتني، ويف )س( و)ط(: األوليني.3)
( من طرق أحدها عن 759البخاري )( اتفق عليه الشيخان من حديث حيىي بن أيب كثي، صحيح 4)

 .2/37 األوزاعي، وصحيح مسلم
 ( ومن كالمه رمحه هللا يف تلك القصة: 5)

وغىن من غي  ،من غي طلب وعلما   ،من غي عشية عزا   :آنسه هللا بقربه أعطاه أربع خصالاي بين من 
  .من غي مجاعة نسا  وأُ  ،مال
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 ةب  يـ  ــــــــــــــمه ش  ـــــــــــــذكر من اس
 *ر األوزاعيضْــنَّــاليبة بن األحنف أبو ـــــشَ

  .اجوشعبة بن احلج   ،م األسودسال   أيب :روى عن
وحممد بن  ،وأبو عبد هللا هشام صاحب الصدقة ،الوليد بن مسلم :روى عنه

 5  .شعيب بن شابور
 :أان منصور بن احلسني وأمحد بن حممود قاال ،جاء الصييفأخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الر  

 ،افة العسقالينصَ رْ اب بن أيب ق  ثنا أبو عمر عبد الرمحن بن حممد بن عبد الوه   ،قر أبو بكر بن امل انأ
أهنما  ،ان حيىي بن احلارث وشيبة بن األحنف وغيمها ،ان الوليد بن مسلم ،ان حممد بن الوزير الدمشقي

  : قال ث عن ثوابن موىل رسول هللا م  األسود حيد   ال  مسعا أاب سَ 
ة ثَ ــع  ـــــــــالش   » :قال ؟حوضك (1)عليك ل الناس ورودا  قيل اي رسول هللا من أو   10 

ون حُ ـك  وال ينْ  ،(2)َددـــــــــس  فتح لم الال يُ  الذين ،ة ثياهبمــــسن  الد   ،همـــــرؤوس
  .(4)« (3)اتمَ ع  ـــــــنَ مُ ـال

   .ثناه خمتصرا  هكذا حد  
  .أان أبو صاعد يعلى بن هبة هللا ،ل بن عيسى بن شعيباه أبو الوقت عبد األو  ــــــــــــــــــــوأخربن

أان  :أان أبو عاصم الفضيل بن أيب منصور قاال ،ح وأخربانه أبو حممد احلسن بن أيب بكر بن أيب الرضا 15 
ان  ،جينْ الس    َمْعَبدان أبو داود يعين سليمان بن  ،أان حممد بن عقيل بن األزهر ،أبو حممد بن أيب شريح

  :م قالعن أيب سال   ،ثنا شيبة أبو الفضل ،ان أبو عبد هللا صاحب الصدقة ،موسى بن إمساعيل
 :ثوابن يقول مسعتُ  :فقلت ،بن عبد العزيز عن حديث احلوض سألين عمرُ 

 : هللا  قال رسولُ 

                                                
(، هتذيب الكمال 1479)4(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت 2667)4التاريخ الكبي للبخاري  *
  . 12/602للمزي 
  ( يف )ط(: على.1)
 ( صح فها انسخ )س( و)ط( إىل: البالد !. 2)

  (.2/353وال تفتح لم الس َدد معناه: ال تفتح لم األبواب )النهاية البن األثي 
  املمتنعات، ويف )س(: الـممنعات.( يف )م(: 3)
  (.1054( املعجم البن املقر  )4)
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 ،سلــــشرابه أحلى من الع ،انم  ـــــن إىل عَ دَ حوضي ما بني عَ  عةَ ــــــــإن س »
أول الناس يرده  .يظمأ آخر ما عليه (1)مل ربةــــــــــــمن شرب منه ش ،جـلــوأبيض من الث  

 ،ددَ لم الس   فتحيين ال الذ ،ثة رؤوسهمع  الش   ،نسة ثياهبمالد   ،املهاجرين فقراءُ  (2)علي  
 (4)احلق ونطَ عْ وال يُـ  ،ون احلق الذي عليهمطُ عْ الذين يُـ  ،(3)اتمَ ع  نَـ مُ ـوال ينكحون ال

 5   .(5)« الذي لم
أان  ،أان أبو سعد حممد بن عبد الرمحن :ر القشيي قاالأخربان أبو عبد هللا الفراوي وأبو املظف  

 انأ ،إبراهيم بن منصور انأ ،ني بن عبد امللكــــــح وأخربان أبو عبد هللا احلس .أبو عمرو بن محدان الفقيه
 - ،نفحــابن األ (6)عن ،لمــبن مس ان الوليد ،يدشَ ان داود بن رُ  ،أان أبو يعلى :قاال قر أبو بكر بن امل

 ،أخربين أبو صاحل األشعري :م األسود يقولسال   مسع أاب - (7)وقال ابن محدان: عن شيبة بن األحنف
 10  :أن أاب عبد هللا األشعري حدثه

لو  » :ال يتم ركوعه وال سجوده فقال ،بصر برجل يصلي أن رسول هللا 
 ،فأمتوا الركوع والسجود ، ملات على غي ملة حممد  ؛مات هذا على ما هو عليه

وال  - الذي يصلي وال يتم ركوعه :قر وقال ابن امل -فإن مثل الذي ال يتم ركوعه 
  .« ال يغنيان عنه شيئا   ،التمرتني (9)ومثل اجلائع ال أيكل إال التمرة  (8)سجوده

ثك هذا احلديث أنه مسعه د  حَ  نْ مَ  :فقلت ،فلقيت أاب عبد هللا :قال أبو صاحل 15 

 ،يدــــالول بن الدـــخ(10) :نادــــثين أمراء األجحد   :قال ؟ ول هللا ــــــــــــمن رس
 امسعو  :قر وقال ابن امل -معوه ــــعاص أهنم ســوعمرو بن ال ،نةـبن حسايل ـــــحبرَ ـــوشُ 

                                                
  ( يف )ط(: ال1)
 ويف )ط(: يرد عليه. ( يف )م( و)س(: عليه.2)
  ( يف )أ( و)س(: الـممنعات، ويف)م(: املمتنعات.3)
  ( سقطت هذه الكلمة من )أ( و)دا(.4)
(، والطرباين يف املعجم الكبي 4303)(، وابن ماجه 2444، والرتمذي )5/275( أخرجه أمحد 5)

م. 4/184(، واحلاكم 1437)2   وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وغيهم من طرق عن أيب سال 
  ( يف )دا(: ان.6)
  ( سقطت هذه اجلملة من )م( و)س( و)ط(.7)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وال يتم سجوده.8)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أو.9)
  و)ط(: وخالد. ( يف )م( و)س(10)
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 . (2)النيب  - (1)من
أان أمحد بن احلسن  ،د بن انصرثنا أبو الفضل حمم  مث حد   ،ان أبو الغنائم حممد بن عليبأنأ
أبو احلسني و  :زاد أمحد -أان أبو أمحد  :بن عبد اجلبار وحممد بن علي واللفظ له قالوا واملبارك

   :قال أان حممد بن إمساعيل ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان -: األصبهاين قاال
روى  .م األسودمسع أاب سال   .امينييف الش   د  عَ يُـ  ،بن األحنف األوزاعيشيبة  5 

  .(3)الوليد بن مسلم :عنه
ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،لافهين به أبو عبد هللا اخلال  ـــــــــيف نسخة ما ش

  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :د قاالأان علي بن حمم ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال
 .م األسودأيب سال   :روى عن .شامي ،ر األوزاعيضْ أبو الن   ،بن األحنفشيبة 

مسعت أيب يقول  .والوليد بن مسلم ،دقةهشام أبو عبد هللا صاحب الص   :روى عنه 10 

  .(4)ذلك
أبو عبد هللا  انأ ،متام بن حممد انأ ،نا عبد العزيز الكتاينث، أخربان أبو حممد بن األكفاين

  :قال يف ذكر نفر ذوي أسنان وعلم [5/7] ان أبو زرعة ،الكندي
  .(5)األحنف األوزاعيشيبة بن 

أان أمحد بن  ،ابعبد هللا بن عت   انأ ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،أخربان أبو غالب بن البنا 15 
أان أبو احلسن  ،أان أبو عبد هللا بن أيب احلديد ،وسيح وأخربان أبو القاسم بن الس   .عمي إجازة

يع يقول يف الطبقة مسعت أاب احلسن بن مسُ  :أان أمحد بن عمي قال ،اب الكاليبأان عبد الوه   ،عيبَ الر  
  :اخلامسة

   .(6)شيبة بن األحنف
ح  .أبو علي إجازة انأ ،أبو القاسم بن منده انأ ،لافهين به أبو عبد هللا اخلال  ــــــــخة ما شــيف نس 20 

:حدثين أيب قال قال: أان عبد الرمحن بن أيب حامت :علي بن حممد قاال انأ ،وأان احلسني بن سلمة :قال

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: مسعوه من ..1)
 (.7184مسند أيب يعلى ) (2)
  (.2667)4( التاريخ الكبي للبخاري 3)
  (.1479)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 4)
  ( كتاب أليب زرعة الدمشقي، غي اترخيه.5)
  .12/602( نقله املزي يف هتذيب الكمال 6)
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مل أمسع من الوليد بن مسلم من حديث شيبة بن  :يقول حيما  مسعت دُ  
   .(1)األحنف شيئا  

 

 *صرينربي البَالعَ ييَثرِبمامة بن ربي موىل ثُنْن العَأميَ يبة بنشَ

 5  .وعمر بن عبد العزيز قوله ،أنس بن مالك :عن ثحد  

  .احلارثي البصراينل فَ غْ وإايس بن دَ  ،اد بن سلمةمح   :روى عنه
  .(2)م دمشقدقو  وكان كاتبا  

فقال يف تسمية   ،اب أمراء دمشقازي يف تسمية كت  وذكره أبو احلسني الر  
 ،وكان أصله من العراق ،شيبة بن أمين موىل بين العنرب :بن مرواناب عبد امللك كت  

 10  .واستقدمه عمر بن عبد العزيز
أان أبو الفضل وأبو احلسني وأبو  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل احلافظبأنأ

 انأ -: وحممد بن احلسن قاال :زاد أبو الفضل - أان عبد الوهاب بن حممد :الغنائم واللفظ له قالوا
  :قال أان حممد بن إمساعيل ،هلسأان حممد بن  ،أمحد بن عبدان

  .(3)سعيد بن أمين :ويقال ،أمين شيبة بن
مسع منه إايس بن  ه.الكاتب عن عمر بن عبد العزيز قولشيبة : مث قال 15 

  .(4)لفَ غْ دَ 
محد أان  ،أان عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق ،ليف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلال  

 حممد بن أيب حامتأان أبو  :أان علي بن حممد قاال ،اينذطاهر الموأان أبو  :ح قال .بن عبد هللا إجازةا
  :قال

 20 .اد بن سلمةروى عنه مح   .روى عن أنس بن مالك ،شيبة بن أمين بصري

                                                
 (.1479)4البن أيب حامت اجلرح والتعديل  (1)
  (.1476)4(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2668)4التاريخ الكبي للبخاري  *
  ( يف )س(: وفد الشام، ويف )ط(: وفد دمشق.2)      
  (.2668)4( التاريخ الكبي للبخاري 3)
  (.2670)4( التاريخ الكبي للبخاري 4)
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 .(1)مسعت أيب يقول ذلك
 

 ديلاني ثم اجلذيل أبو شبيب الغسَّهُـمعروف بن الشيبة بن شبيب بن يزيد بن 
  .ث عن أبيه شبيبحد    

 5  .البصراوي (2)بةيأبو الليث شبيب بن ش :روى عنه 
 

عثمان بن  ى بنزَّاهلل بن عبد العُ حة عبدِـلْــــبن عثمان بن أبي طَ ةُـبَــيْــــــشَ

ري دَــبْـــشي العَرَقُــثمان الـــة أبو عرَّــالب بن مُــــــبن ك يِّصَبن قُار عبد الدَّ

 * حاجب الكعبة
 10 ،بعد الفتح (3)، أسلم له صحبة من رسول هللا  .نيــــي  ـ ب  ــيـْ الش   وهو جد  

  .وروى أحاديث ،مشركا   مع النيب  ينا  نَ وشهد حُ 
 ،قيق بن سلمةوأبو وائل شَ  ،سافع ابنا شيبةابناه مصعب ومُ  :روى عنه

 .ومسافع بن عبد هللا العبدري ،اجج  وعبد الرمحن بن الز   ،وعكرمة موىل ابن عباس
  .ووفد على معاوية

أان عبد هللا  ،عيسى بن علي انأ ،ورق  أبو احلسني بن النـ   انأ ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي 15 
عن  ،عن مصعب بن شيبة ،رارةعن عبد هللا بن زُ  ،ان ابن عيينة ،وينان حممد بن سليمان لُ  ،بن حممدا

 :أبيه قال
 

                                                
  (.1476)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)
  ( يف )س( و)ط(: شبة.2)
(، اجلرح والتعديل البن أيب 2661)4، التاريخ الكبي للبخاري 5/448الطبقات الكربى البن سعد  *
، هتذيب الكمال 2/645(، أسد الغابة البن األثي 1182(، االستيعاب البن عبد الرب )1470)4حامت 

، اإلصابة البن 16/201الوايف ابلوفيات للصفدي ، 3/12، سي أعالم النبالء للذهيب 12/604للمزي 
  (.3940)3حجر 
  ( سقطت هذه اللفظة من )م( و)س( و)ط(.3)
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 ،ع له فليجلسس   فإن وُ  ؛كم إىل اجمللسإذا انتهى أحدُ  » : قال رسول هللا 
   .(1)« مكان يراه فليجلس فيه وإال فلينظر أوسعَ 

عن  ،ان أبو بشر ،انر مْ ـان حممد بن حُ  ،ان عبيد هللا بن عمر ،وان عبد هللا بن حممد :قال
  :عن أبيه قال ،مسافع بن شيبة

اي  » :فإذا فيها تصاوير فقال ،فيها ركعتني (2)فصل ى الكعبةَ   دخل النيب   5 

  « هذشيبة اكفين ه
 ،بزعفراننها مث ألطخها أطي    :فقال له رجل ،(3)عليه ذلك فاشتد :قال

   .(4)ففعل
أبو بكر بن  انأ ،على إبراهيم بن منصور  قر  :أخربتنا أم اجملتىب فاطمة بنت انصر قالت

ان عبد هللا أ ،ان عبد الرمحن بن صاحل األزدي وعبد الرحيم بن سليمان ،أبو يعلى املوصلي انأ ،قر امل 10 
  :اج قالج  عن عبد الرمحن الز   ،بن مسلم بن هرمزا

دخل  اي أاب عثمان زعموا أن رسول هللا  لت:شيبة بن عثمان فق أتيتُ 
مث ألصق  ،ى بني العمودين ركعتنيلقد صل   ،كذبوا وأيب  :فقال !فلم يصل ،الكعبة

 .(5)هبما بطنه وظهره
أان أبو بكر أمحد  ،اآلبنوسي بن نيأبو احلس انأ :ا قاالأخربان أبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن   15 

ان  ،أان أمحد بن أيب خيثمة ،أان أبو عبد هللا حممد بن احلسني الزعفراين ،بن بيي إجازةبن عبيد ا
  :ان مصعب قاالأو  :ح قال .عن ابن إسحاق ،عن إبراهيم بن سعد ،أيوب (6)نبا

إىل  خرج مع النيب  :زاد مصعب ،أيب طلحة شيبة بن عثمان بن طلحة بن
فأسلم وقاتل  ،(7)فقذف هللا اإلسالم يف قلبه ،وهو يريد أن يغتاله ،حنني وهو مشرك

                                                
 (.1233(، وعنه: عبد هللا بن حممد البغوي يف معجم الصحابة )24( جزء لوين )1)

معرفة (، وأبو نعيم يف 7197)7واحلديث أخرجه أيضا  من طريق لوين: الطرباين يف املعجم الكبي 
  (.3703الصحابة )

  ( يف )م( و)س( و)ط(: يصلي.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: عليه ذلك.3)
  (. 7193)7(. واحلديث أخرجه أيضا  الطرباين يف الكبي 1230( معجم الصحابة للبغوي )4)
  (.3763(، والبيهقي يف شعب اإلميان )7190)7( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبي 5)
  و)س(: أبو. وسقطت من )ط(. والصواب: ابن أيوب  .. وهو أمحد بن حممد بن أيوب.( يف )م( 6)
  ( يف )ط(: يف قلبه اإلسالم.7)
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  . (1)[5/8]معه 
أان  ،صأان أبو طاهر املخل    ،أان أبو جعفر بن املسلمة :أخربان أبو غالب وأبو عبد هللا قاال

  :ار قالبي بن بك  الز   (2)ان، وسيأمحد بن سليمان الط  
 الداربن عثمان بن عبد  (3)ىبن أيب طلحة يعين ابن عبد العز  فولد عثمانُ 

وكان يريد أن  ،ركـــإىل حنني وهو مش يبة خرج مع النيب ـشكان  .بن عثمانا شيبةَ  5 

فرآه  ،فأقبل يريده ؛نينَ ة يوم حُ ر  غ   فرأى من رسول هللا  ، تال رسول هللا ـغــي
ودان من  ،فقذف هللا يف قلبه الرعب ،« (4)اي شيبة هلم لك » :فقال رسول هللا 

عنك  س  ْـ خأ » :المث ق ،يده على صدره فوضع رسول هللا  رسول هللا 
مع  (6)قاتلف ،يف قلبه اإلميان [تعاىل]وقذف هللا  ،وفزع (5)لٌ كَ فْ وأخذه أَ  ،« الشيطان

وأوصى إىل عبد هللا  ،وكان من خيار املسلمني .وكان ممن صرب معه،  رسول هللا  10 

    .(7)امبن الزبي بن العو  ا
أان أمحد بن  ه،يو أبو عمر بن حي   انأ ،احلسن بن علي انأ ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي

  :قال يف الطبقة الرابعة ان حممد بن سعد ،أان احلسني بن الفهم ،معروف
 -وامسه عبد هللا-بن أيب طلحة  -وهو األوقص- شيبة احلاجب بن عثمان

أم مجيل بنت عمي بن  وأمه *)، الدار بن قصيى بن عثمان بن عبد ز  بن عبد العُ ا 15 

وخرج شيبة مع قريش إىل هوازن  .(*هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي
                                                

( عن مصعب أبخصر مما هنا، وانظر كذلك: نسب 442/ )1( التاريخ الكبي البن أيب خيثمة 1)
  ملصعب الزبيي. 253-252قريش 

 وسلم.ويف )ط(: معه، أي النيب صلى هللا عليه 
  ( يف )س( و)ط(: أان.2)
 يف )م( و)س( و)ط(: عبد العزيز !!  (3)
، واتريخ دمشق هو 12/605( هكذا يف النسخ كلها، وهكذا نقلها املزي يف هتذيب الكمال 4)

  بني معقوفني: هلم ] ال أم [ لك.  253(، وز ْيَد منه يف نسب قريش 1182عمدته. و يف االستيعاب )
  (.1/56أو خوف )النهاية البن األثي ( الرعدة من برد 5)
 يف )م( و)س( و)ط(: وقاتل. (6)
( ليس يف القسم املطبوع من مجهرة نسب قريش للزبي بن بكار، واخلرب بتمامه إال آخر مجلتني يف 7)

  . 253-252نسب قريش لعمه مصعب الزبيي 
  ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
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وبقي شيبة حىت أدرك يزيد بن  ،شيبة تنبوهو أبو صفية  ،فأسلم هناك ،حبنني
  .(1)معاوية

أان أمحد  ،بن حممد بن يوسف (2)نأان احلس ،أان أبو عمرو بن منده ،أخربان أبو بكر اللفتواين
 (3)نممان حممد بن سعد قال يف الطبقة اخلامسة  ،ان أبو بكر بن أيب الدنيا ،ن أابنبن حممد بن عمر با

 5  :أسلم بعد فتح مكة
وبقي حىت أدرك  ،أسلم بعد الفتح ،ريدَ بْ أيب طلحة العَ  شيبة بن عثمان بن

  .(4)وهو أبو صفية ،يزيد بن معاوية
أان أبو  ،مث أخربين أبو الفضل بن انصر عنه ،أبو حممد عبد هللا بن علي بن اآلبنوسي انأبنأ

أان أمحد بن عبد هللا  ،أان أبو علي أمحد بن علي بن احلسن ،رأان أبو احلسني بن املظف   ،حممد اجلوهري
 10   بن قصي: قال يف تسمية بين عبد الدار (5)بن عبد الرحيما

له  ،طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبدالدارشيبة بن عثمان بن أيب 
  .وتويف سنة تسع ومخسني ،ثالثة أحاديث

أان أبو الفضل الباقالين وأبو احلسني  ،مث حدثنا أبو الفضل البغدادي ،ان أبو الغنائم الكويفبأنأ
وحممد بن احلسن  :زاد الباقالين -حممد  اب بنأان عبد الوه   :للفظ له قالواالصييف وأبو الغنائم وا

 15  :قال أان أبو عبد هللا البخاري ،قر أان أبو احلسن امل ،أبو بكر الشيازي انأ -:قاال
وقال عبد  .له صحبة ،يب القرشي املكيجَ شيبة بن عثمان بن عبدالدار احلَ 

خالفة  ي شيبة بن عثمان آخرَ د   مات جَ  :عن أبيه ،حدثين أيب :ارةرَ العزيز بن زُ 
  .(6)أبو عثمان كنيته  :وقال بشر بن احلكم .معاوية سنة تسع ومخسني

 . أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،ليف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلال  
 20 :قال أيب حامت أبو حممد بن انأ :أان أبو احلسن قاال ،وأان أبو طاهر :قال [ح]

 ،(7)أسلم بعد الفتح ،يب املكيجَ ي احلَ صَ ار بن قُ شيبة بن عثمان بن عبدالد  
                                                

  .5/448سعد  ( الطبقات الكربى البن1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: احلسني.2)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: من3)
 .1/271. وينظر منه 1/141الطبقات الصغي البن سعد  (4)
  ( وهو احلافظ أبو بكر بن الربقي. 5)
  (.2661)4( التاريخ الكبي للبخاري 6)
  ( يف )ط(: فتح مكة.7)
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عبد هللا بن  روى .وهو والد صفية بنت شيبة ،وبقي حىت أدرك زمن يزيد بن معاوية
قال أبو  .مسعت أيب يقول ذلك .اج عنهعن عبد الرمحن بن الزج   ،بن هرمزامسلم 
  .(1)روى عنه مسافع بن عبد هللا :حممد

بن أيوب  ليمـــأان سُ  ،نصر بن إبراهيم الزاهد انأ ،هللا بن حممد الفقيهأخربان أبو الفتح نصر 
ان أبو زكراي يزيد بن حممد بن  *)، ان علي بن إبراهيم بن أمحد ،أان طاهر بن حممد بن سليمان ،الرازي 5 

 إايس قال: مسعت حممد بن أمحد املقدمي يقول: 
  .(2)يبجَ يكىن أاب عثمان احلَ  ،العبدري (*شيبة بن عثمان احلجيب

أان أبو صادق حممد بن أمحد بن  ،أان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر
ان أبو  ،ان إمساعيل بن إبراهيم القطيعي ،ان احلسن بن سفيان النسوي ،أان أبو عمرو بن مطر ،شاذان

 10  :ن الزجاج قالعن عبد الرمحن ب ،عن عبد هللا بن مسلم ،إمساعيل املؤدب
  .(3)فذكر حديثا   ...اي أاب عثمان :أتيت شيبة بن عثمان فقلت

أان  ،أان أبو سعيد بن محدون ،أان أمحد بن منصور بن خلف ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس
  :اج يقولمسعت مسلم بن احلج   :مكي بن عبدان قال

  .(4)له صحبة ،أبو عثمان شيبة بن عثمان بن طلحة احلجيب
أان اخلصيب بن  ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،صرقرأت على أيب الفضل بن ان 15 

  :أخربين أيب قال ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا
  .ار احلجيبالد   [5/9] أبو عثمان شيبة بن عثمان بن عبد

أان هبة هللا بن  ،أان أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :اد قالان حممد بن أمحد بن مح   ،ان أمحد بن حممد بن إمساعيل ،إبراهيم بن عمر

 20  .(5)شيبة بن عثمان أبو عثمان
أبو  انأ ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،ارف  أبو بكر الص   انأ ،أبو جعفر حممد بن أيب علي انأبنأ

                                                
  (.1470)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)
  ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
  (.67( التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم للمقدمي )2)
يف الكعبة، ورواه احلافظ آنفا  بسند آخر  ( واحلديث يف صالته 3763( شعب اإلميان للبيهقي )3)

  من طريق أيب يعلى.
  .147( الكىن واألمساء ملسلم 4)
  .83-1/82للدواليب  ( الكىن واألمساء5)
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  :احلاكم قالأمحد 
واسم  ،بن أيب طلحة ة شيبة بن عثمان بن طلحةي  ف  أبو صَ  :ويقال ،أبو عثمان

ي العبدري صَ ار بن قُ ى بن عثمان بن عبد الد  ز  عبد هللا بن عبد العُ  :أيب طلحة
هند بنت عمي بن هاشم  :وامسها ،وأمه أم مجيل ، له صحبة من النيب  ،يبجَ احلَ 

وهي أخت مصعب بن عمي حديثه  ،بن عبد الدار بن قصي (*بن عبد منافا*) 5 

  .مات مبكة ،يف أهل احلجاز
  :أان أبو عبد هللا بن منده قال ،أان شجاع بن علي ،أخربان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

بن عبد العزى  (1)حة بن أيب طلحة وهو ابن عبد هللاشيبة بن عثمان بن طل
يكىن أاب  ،وأمه هند بنت عمي ،ي  صَ الدار بن قُ بن عثمان بن عبد هللا بن عبد ا

قاله ابن أيب خيثمة  .وهو ابن مثان ومخسني سنة ،تويف سنة تسع ومخسني ،عثمان 10 

  .ي بن حممد املدائينعن عل
وعبد الرمحن  ،وأبو وائل شقيق بن سلمة ،وعكرمة ،مصعب ابنه :روى عنه

  .(2)الزجاج
  !كذا قال ابن منده

وعثمان بن  .أنه ابن عثمان بن أيب طلحة :والصحيح ،وقد اختلف يف نسبه 15 

  .طلحة بن أيب طلحة ابن عمه ال أبوه
 وليس ،عبد هللا  طلحة هو ابنوهم أن أابت*) وهو ابن عبد هللا(3) :وقوله

  .فإن أاب طلحة هو عبد هللا ؛كذلك
فإن عثمان هو ابن عبد  ؛مهْ بن عبد الدار وَ  (*ابن عثمان بن عبد هللا :وقوله

 20  .الدار

                                                
  *( سقط من )م(، ويف )س( و)ط(: بن عبد مناف بن قصي.-*)
  ( سبق نظر انسخ أصل )س( و)ط( فزاد: بن عثمان.1)
  ( ليس يف القسم املطبوع من فتح الباب يف الكىن واأللقاب البن منده.2)
عبد الدار. وستأيت ابن عثمان بن عبد هللا بن ( سبق نظر انسخ أصل )م( و)س( و)ط( فزاد هنا: 3)

  بعد.
  ( سقط مابينهما من )دا(.*-*)
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سنة مثان وهو  نا  يْ نَـ فإن شيبة شهد حُ  ؛فاحش مٌ هَ ابن مثان ومخسني وَ  :وقوله
   ؟. فكيف يكون ابن مثان ومخسني يوم تويف ،رجل

أان  ،رـعود بن انصــــأان مس ،ضل حممد بن طاهرـــــــأبو الف انأ ،ماطيـأخربان أبو الربكات األن
  :أان أبو نصر الكالابذي قال ،احلسنبد امللك بن ـع

 5 (1)ى بن عثمانز  بن عبد العُ  -وامسه عبد هللا-شيبة بن عثمان بن أيب طلحة 

مسع عمر  .(2)املكي العبدري أبو عثمان احلجيب ،ي بن كالبصَ بن عبد الدار بن قُ ا
  .(3)أبو وائل شقيق بن سلمة يف احلج يف ابب كسوة الكعبة :روى عنه .بن اخلطابا

شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدري  :(4)قال حممد بن سعد كاتب الواقدي
  ، وهو أبو صفية.أدرك يزيد بن معاوية وبقي حىت ،أسلم بعد الفتح يعين فتح مكة
 10  .أدرك يزيد بن معاوية ،شيبة بن عثمان :وقال خليفة بن خياط

جلست على كرسي  :أيب وائل عن ،عن واصل ،وريثوقال قبيصة عن ال
  .(6)فذكر احلديث .. يف الكعبة (5)شيبة

أخربان أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد وأبو نصر أمحد بن عبد هللا بن رضوان وأبو 
أان أبو بكر بن  ،أان أبو حممد اجلوهري :ر وأبو غالب أمحد بن احلسن قالواعلي احلسن بن املظف  

 15 ،ان أيوب بن جابر احلنفي ،ان أبو عمران حممد بن جعفر الوركاين ،ان أمحد بن منصور احلاسب ،مالك
  :عن أبيه قال ،عن مصعب بن شيبة ،عن صدقة بن سعيد

 ولكين خرجت آنفا   ،وهللا ما خرجت إسالما   ،يوم حنني مع النيب  خرجتُ 
اي نيب هللا  :إذ قلت فوهللا إين لواقف مع رسول هللا  ،أن تظهر هوازن على قريش

فضرب بيده  :قال « اي شيبة إنه ال يراها إال كافر » :قال قا  لْ بُـ  خيال   إين ألرى

                                                
  ( زاد يف )م( و)س( و)ط(: بن أيب طلحة. 1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: املكي العبدري.2)
  (.1594( صحيح البخاري )3)
  ( يف كتاب الكالابذي: عن الواقدي.4)
زاد يف )م( و)س( و)ط(: بن ربيعة. وهي كذلك يف كتاب الكالابذي! وليست اللفظة يف  (5)

 البخاري! ومل يظهر يل أمرها.... 
 وقد اتفقت النسخ الثالث هذه على ختليط حصل يف النقل هنا، مل أر حاجة إلثباته.

  .352( حديث البخاري املشار إليه آنفا . واخلرب يف الداية واإلرشاد للكالابذي 6)
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يده   ع النيب  ففما ر  :قال .ففعل ذلك ثالاث   ،« اللهم اهد شيبة » :فقال ،صدري
  .من خلق هللا أحب إيل منه (1)دجعن صدري الثالثة حىت ما أ

  .من قتل تلفالتقى املسلمون فقُ  :قال
  .(2)رفَ ــوالعباس آخذ ابلث   ،وعمر آخذ ابللجام مث أقبل النيب  :قال
 5 بصوت عال ؟أين أصحاب سورة البقرة ؟أين املهاجرون :فنادى العباس :قال

 ها  ..  ما  دُ قُ  » :يقول فأقبل الناس والنيب  هذا رسول هللا 
  « أان ابن عبد املطلب     كذب  (3)غيأان النيب 

اآلن محي  »:  فقال النيب  ،فاصطكوا ابلسيوف ،فأقبل املسلمون :قال
   .(4)« الوطيس

 10  .ن جابر حنوهبوإسحاق بن إدريس عن أيوب  (5)ن بكيرواه حممد ب
أمحد بن  انأ ه،ويأبو عمر بن حي   انأ ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي

عن  ،ان عمر بن عثمان املخزومي ،ان حممد بن عمر ،ان حممد بن سعد ،ان احلسني بن الفهم ،معروف
عن  ،ن عبد الرمحن احلجيببعن منصور  ،ان خالد بن إلياسو : مرقال حممد بن عُ  .عبد امللك بن عبيد

  :حلديث عن عمر بن عثمان قالواوعماد ا .أمه وغيها
وما  ،إسالمهث عن وكان حيد    ،له فضل صاحلا   شيبة بن عثمان رجال   كان 15 

  :ويقول [،5/10] أراد هللا به من اخلي
 ،(6)من الضالالتآابؤان ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه 

أسي مع  :مكة عنوة قلت ودخل رسول هللا  ،ملا كان عام الفتح :مث يقول
 ،منه وأأثر ،ةر  فعسى إن اختلطوا أن أصيب من حممد غ   ،ننيإىل هوازن حبُ  (7)ريشق

                                                
  ( مهملة يف )س(: أحد.1)
  ( ثفر الدابة: حبل يشد حتت الذ َنب. 2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ال كذب.3)
 ( من طريق أيب بكر بن مالك. 3700أخرجه أبونعيم يف معرفة الصحابة ) (4)
، وإمساعيل 5/145(، والبيهقي يف دالئل النبوة 7191( ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبي )5)

  ( وفيه تفسي غريب احلديث. 28األصبهاين يف دالئل النبوة )
  ( يف )م( و)س( و)ط(: من الضالالت آابؤان.6)
 قيس. )م( و)س( و)ط(:( يف 7)
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 يبق من العرب والعجم أحد مل لو :وأقول ،فأكون أان الذي قمت بثأر قريش كلها
ال يزداد األمر يف  ،ملا خرجت له فكنت مرصدا   ،أبدا   (2)تبعتهما  (1)إال اتبع حممدا  
وأصلت  ،عن بغلته رسول هللا  (3)اقتحم :فلما اختلط الناس ،نفسي إال قوة

فرفع يل   ،(4)رهورفعت سيفي حىت كدت أسو    ،هودنوت أريد ما أريد من ،السيف
 5 ،عليه فوضعت يدي على بصري خوفا   ،(5)ينــشميحَ  دكاكالربق    من انر شواظ

فمسح  ،فدنوت ،« ادن مين (6)اي شيب » :فناداين هللا  رسولُ  والتفت إيل  
 أحب   فوهللا لو كان ساعة إذ :قال .« من الشيطان اللهم أعذه » :مث قال ،صدري

 ،« ادن فقاتل » :مث قال ،ما كان يب وأذهب هللاُ  ،من مسعي وبصري ونفسي إيل  
ولو  يء،ش أن أقيه بنفسي كل   أين أحب   (7)علميهللا  ،ه أضرب بسيفيمت أمامَ فتقد  

 10  .ألوقعت به السيف ؛لقيت تلك الساعة أيب لو كان حيا  

 ،ة رجل واحدفكروا كر   ؛حىت تراجع املسلمون ،فجعلت ألزمه فيمن لزمه
 ،فخرج يف إثرهم حىت تفرقوا يف كل وجه ،فاستوى عليها وقربت بغلة رسول هللا 

لرؤية  ا  حب   (8)ت عليه ما دخل عليه غييفدخل ،ورجع إىل معسكره فدخل خباءه
مما أردت  (11)الذي أراد هللا بك خي :(10)اي شيب » :فقال ،به وسرورا   (9)وجهه

                                                
  ( من )ط(، ويف سائر النسخ: حممد.1)
 )م( و)س( و)ط(: اتبعته.يف  (2)
  ( زاد يف )س( و)ط(: الناس.3)
  (.2/420( أي أرتفع إليه وآخذه. )النهاية البن األثي 4)
  (.4/302( احملش: احرتاق اجللد وظهور العظم. )النهاية البن األثي 5)

 ويف )م( و)س( و)ط(: شواظ كالربق من انر..
  ( ابلرتخيم، ويف )م( و)س( و)ط(: اي شيبة.6)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أعلم.7)
  ( يف )ط( وحدها: أحد غيي.8)
( يف )م( و)س( و)ط(: حبا  له ولرؤية وجهه. وزاد انسخ )ط(: عليه أفضل الصالة وأزكاها وأمناها ال 9)

  تنقطع أبدا  وال تنحصر عددا ....  
  ( يف )م( و)س( و)ط(: شيبة.10)
  ( يف )أ( والطبقات الكربى: خيا .11)
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 :قال .مما مل أذكره ألحد قط ،ما أضمرت يف نفسيثين بكل مث حد   ،« بنفسك
تغفر يل ــــــــاس :مث قلت ،ول هللاـــــــــــــه إال هللا وأنك رســــإل هد أن الــــــــــــــفإين أش :فقلت

   .(1)« غفر هللا لك »: قال .اي رسول هللا
أان  ،أان أبو عبد هللا بن منده ،أان شجاع بن علي ،أخربان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

عن  ،ان عبد هللا بن املبارك ،ان سلمة بن سليمان ،أان أمحد بن منصور زاج ،انحممد بن احلسني القط   5 
  :عن عكرمة قال ،أيب بكر الذيل

مث  ،(2)يوم حنني قد غدا رسول هللا  ا رأيتُ م  ـل :قال يل شيبة بن عثمان
  .(3)ذكر احلديث بطوله مل يزد عليه

أان عبد هللا  ،أان عيسى بن علي ،ورق  أان أبو احلسني بن النـ   ،أبو القاسم بن السمرقندي هأخربان
وحدثين إبراهيم  :ح قال .أان ابن املبارك ،ان حممد بن سهم األنطاكي ،ويغَ بن حممد بن عبد العزيز البَـ ا 10 
 ،عن أيب بكر الذيل ،ان عبد هللا بن املبارك ،ان حممد بن سعيد األصبهاين :وعمي قاال (4)نئبن هاا

  :عن عكرمة قال
ملا غزى  :بن عثمان - (6)شيب :وقال ابن هانئ يف حديثه -شيبة  (5)قال

 ،أيب وعمي قتلهما علي ومحزة عليهما السالم (7)رتيعين يوم حنني تذك   النيب 
 15  .[ ملسو هيلع هللا ىلص]  مداليوم أدرك أثري من حم :فقلت

عليه درع بيضاء كأهنا  ،فجئته فإذا أان ابلعباس بن عبد املطلب عن ميينه :قال
 .عمه لن خيذله :فقلت :قال !ف عنها العجاجكش  الفضة تَ 

ابن عمه  :فقلت :قال ،فجئته عن يساره فإذا أان أبيب سفيان بن احلارث :قال
أن  حىت إذا مل يبق إال ،فجئت من خلفه فدنوت ودنوت ودنوت :قال .لن خيذله

 20 ،فخفته فنكصت القهقرى ،فع يل شهاب من انر كالربقرُ  سورة السيف هر أسو  

                                                
 .910-3/909وانظر: مغازي الواقدي  ،6/64( الطبقات الكربى البن سعد 1)
  ( زاد يف )م( و)س( و)ط(: يدعو، وأسقط: قد غدا.2)
 معجم الصحابة البن منده. ( ليس يف القسم املطبوع من3)
  ( كتب انسخ )م( و)س( و)ط( بدلا: هارون.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: قال يل.5)
  و)ط(: شيبة.( يف )م( و)س( 6)
  ( يف )أ( و)دا( و)ط(: فذكرت.7)
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يده  رسول هللا فوضع  :قال «(2)بيْ تعال اي شَ  » :(1)قال فالتفت إيل النيب 
 فرفعت إليه بصري وهو أحب إيل   ،الشيطان من قليب فاستخرج هللاُ  ،على صدري

  .« قاتل الكفار (2)شيب اي » :فقال يل :قال .من مسعي وبصري ومن كذا
 ،اي عباس اصرخ ابملهاجرين الذين ابيعوا حتت الشجرة » :مث قال :قال

  5األنصار على رسول هللا  هت عطفةَ فما شب   :قال « ووا ونصرواآ نوابألنصار الذي
 (* رسول هللا (3)تركحىت  :قال .على أوالدها - كما قال أو -*إال عطفة اإلبل )

 فلرماح األنصار كانت أخوف عندي على رسول هللا  :قال .(5)ةجَ رَ يف حَ  (4)كأنه
  .من رماح الكفار

 ،كالمه  ةَ ـالبغل هللاُ  هَ ـــقَ ــفْ أو  :قال « اي عباس انولين من احلصباء » :مث قال :قال
من  ول هللا ـفتناول رس :قال ،مس األرضـبه حىت كاد بطنها ي (6)فضتخنفا 10 

 .«{ينصرون ال }(7){حم} هت الوجوهشا» :وقال يف وجوههم افحث ،البطحاء
 . (8)قال البغوي: وهذا لفظ حديث األصبهاين، واملعىن واحد

  .(9)رواه الوليد بن مسلم عن ابن املبارك
ا ــــــــأن ه،ـــويـــيـــا أبو عمر بن حــــــأن ،ن بن عليـــــا احلســــــأن ،ا أبو بكر حممد بن عبد الباقيـــــــأخربن

 15  :قال مر الواقديعان حممد بن  ،(10)يجلْ ثـ  أان حممد بن شجاع ال ،ةالوهاب بن أيب حي  عبد 

                                                
  ( يف )س( و)ط(: وقال.1)
 واملوضع األول من مجلة أسقاط )م(، والثاين: شيبة. ( يف )س( و)ط(: ايشيبة.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(، ومطبوعة معجم الصحابة للبغوي: نزل. وحيتمل أن تكون: بَـــَرك. وهللا أعلم.3)
  من )أ(.( سقط ما بينهما *-*)
  ( سقطت هذه الكلمة من )م( و)س( و)ط(.4)
  (.1/362( جمتمع شجر ملتف كالغيضة. )النهاية 5)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: فاختفضت.6)
  ( ليست يف )دا(.7)
(. وسقط قول البغوي وما يليه من )س(. ويف )م( و)ط(:  ابن 1229( معجم الصحابة للبغوي )8)

  األصبهاين.
  .5/145دالئل النبوة للبيهقي ( حديثه يف 9)
  ( يف )م( و)س( و)ط( مصحفا : البلخي.10)
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وكان شيبة بن عثمان بن أيب طلحة قد تعاهد هو وصفوان بن أمية : (1)قالوا
 ،تل يوم بدرأمية بن خلف قُ  [5/11] وكان ،ننيإىل حُ  ه رسول هللا حني وج  

 فكاان تعاهدا إن رأاي على رسول هللا  ،تل يوم أحدأيب طلحة قُ  وكان عثمان بن
  .ومها خلفه ،أن يكوان عليه (2)رَةــْـبَ دَ 

 5  .فأدخل هللا اإلميان قلوبنا :قال شيبة

 ،ى فؤادي فلم أطق ذلكش  غَ حىت تَـ  يءلقد مهمت بقتله فأقبل ش :قال شيبة
  .نع مينوعلمت أنه قد مُ 

 ،مين (3)نعتــمم فعرفت أنه ،ين ظلمة حىت ال أبصرتقال قد غشي :ويقال
  .وأيقنت ابإلسالم

 10  :وقد مسعت يف قصة شيبة بوجه آخر :قال

غزا مكة وظفر هبا وخرج إىل  ملا رأيت النيب  :كان شيبة بن عثمان يقول
 يوعم    ،قتله محزة أُحد أيب يوم قتلَ  وذكرت ،ي أدرك أثريأخرج لعل    :هوازن قلت

درع بيضاء   عليه ،اس قائمفإذا أان ابلعب   ،فلما اهنزم أصحابه جئته عن ميينه ،قتله علي  
  .عمه لن خيذله :فقلت ،جاجينكشف عنها العَ  ،كالفضة

ابن عمه لن  :فقلت ،يساره فإذا أبيب سفيان بن احلارث نمث جئته ع :قال 15 

بيين وبينه ره ابلسيف إذ رفع يل فيما فلم يبق إال أن أسو   ،فجئته من خلفه ،خيذله
 ،ووضعت يدي على بصري ،شينوخفت أن ميحَ  ،كأنه برق  ،واظ من انرشُ 

فوضع يده على  ،« ين   م   اي شيبة ادنُ  » :فقال والتفت إيل   ،ومشيت القهقرى
 فرفعت إليه رأسي وهو أحب   :قال « اللهم أذهب عنه الشيطان » :قالو صدري 

فتقدمت  :قال « قاتل الكفار (4)اي شيب » :مث قال ،من مسعي وبصري وقليب إيل   20 

  يء.بكل ش ،أقيه بنفسي وهللا   حب  أُ  ،بني يديه

                                                
  ( ليست يف )م( و)س( و)ط(.1)
   (. ويف مطبوعة املغازي للواقدي: دائرة.  2/98( بفتح الباء وسكوهنا: الزمية. )النهاية 2)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: قد منع مين.3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: شيبة.4)
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احلمد هلل الذي  » :(1)ودخلت عليه فقال ،فلما اهنزمت هوازن رجع إىل منزله
   .(2)ثين مبا مهمت بهمث حد   ،« مما أردت أراد بك خيا  

أان  ،صأان أبو طاهر املخل    ،ورق  أان أبو احلسني بن النـ   ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
 : عن ابن إسحاق قال ،يونس بن بكي ان ،أان أمحد بن عبد اجلبار ،رضوان بن أمحد بن جالينوس

اليوم أدرك أثري من  :أيب طلحة أخو بين عبد الدار وقال شيبة بن عثمان بن 5 

  برسول هللا (3)تدر فأ .أقتل حممدا   *)اليوم  - حدل يوم أُ ت  قُ  وهوكان أب - ،حممد
  .(4)فعرفت أنه ممنوع ،فلم أطق ذلك ،(*ى فؤاديش  حىت تغَ  يءفأقبل ش ،ألقتله

أان  ه،ويبن حي   أان أبو عمر ،أان أبو حممد احلسن بن علي ،بن عبد الباقي حممد أخربان أبو بكر
ان  ،خليفةأان هوذة بن  ،ان حممد بن سعد ،ان احلسني بن الفهم ،أبو احلسن أمحد بن معروف بن بشر

 10  :عن رجل من أهل املدينة قال ،عوف
ك دون » :أعطاه املفتاح وقال لهف ،عام الفتح شيبة بن عثمان دعا النيب 

  .« أمني هللا على بيته (5)أنت، فهذا
إمنا  لٌ هَ هذا وَ  :فذكرت هذا احلديث حملمد بن عمر فقال :قال حممد بن سعد

مل  وشيبة بن عثمان يومئذ ،املفتاح عثمان بن طلحة يوم الفتح أعطى رسول هللا 
فدفع  ،ومل يزل عثمان يلي فتح البيت إىل أن تويف ،وإمنا أسلم بعد ذلك حبنني ،يسلم 15 

فبقيت احلجابة يف ولد  ،وهو ابن عمه ،أيب طلحة ذلك إىل شيبة بن عثمان بن
  .(6)شيبة

أان عبد هللا  ،أان عيسى بن علي ،ورق  أبو احلسني بن النـ   انأ ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :قال أان مصعب ،حدثين أمحد بن زهي ،بن حممد البغويا

                                                
  و)دا(: وقال. ( يف )أ(1)
  .3/910( املغازي للواقدي 2)
  ( كذا يف )أ( و)دا(، ويف )م(: فأخذت. ويف السية: فأدرت، يعين درت حوله. 3)
  ( سقط ما بينهما من )س( و)ط(، ويف )دا(: عيين فؤادي.*-*)
من رواية  ( ليس يف القطع املطبوعة من رواية يونس بن بكي عن ابن إسحاق، وهو يف السية النبوية4)

  .2/444ابن هشام 
  ( يف )ط( وحدها: وأنت.5)
  (. 6/65( الطبقات الكربى البن سعد ) الطبعة الكاملة، مكتبة اخلاني 6)
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  :أيب طلحة شيبة بن عثمان بن
خذوها اي بين أيب  » :طلحة فقالعثمان بن  (1)املفتاح إليه وإىل  دفع النيب  

أيب طلحة هم الذين يلون  فبنو«  ة اتلدة ال أيخذها منكم إال ظاملخالد طلحة
  .(2)سدانة الكعبة دون بين عبد الدار

أان أبو حممد  ،انصر عنه عبد هللا مث أخربين أبو الفضل بنأبو حممد عبد هللا بن علي بن  اننبأأ 5 
  :أان أمحد بن عبد هللا بن الربقي قال ،أان أبو علي املدائين ،رأبو احلسني بن املظف   انأ ،اجلوهري

  :طلحة (3)عثمان بن ذكرُ 
اس وشيبة بن عثمان كان العب    :عن عروة قال ،عن أيب األسود ،عةيْ ه  ـعن ابن لَ 
   .(4)وشيبة على احلجابة ،فأقام عباس على سقايته ،آمنا ومل يهاجرا

أان عبد هللا  ،أان عيسى بن علي ،ورق  أان أبو احلسني بن النـ   ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي 10 
عن  ،عن واصل ،عن أيب إسحاق الشيباين ،ان عبد الرمحن احملاريب ،د بن أسلمان خال   ،حممدبن ا

  :شقيق قال
فدخلت فإذا شيبة جالس  :قال ،بعث معي رجل بدراهم هدية إىل الكعبة

 ،مل آتك هبا ال لو كانت يل :فقلت ؟هذه (5)ألك :ها فقالفأعطيته إاي   ،على كرسي
لقد قعد عمر بن اخلطاب يف مقعدك الذي أنت فيه  ،(6)أما لئن قلت ذاك :قال 15 

بلى  :قال .ما أنت بفاعل :قلت .ما أان خبارج حىت أقسم مال الكعبة :فقال
 ،فلم حيركاه ،وأاب بكر قد رأاي مكانه ألن رسول هللا  :قلت :قال ؟ومل ،ألفعلن

  .(7)فقام مكانه فخرج :قال .ومها أحوج إىل املال منك
ان عن واصل بن حي   ،سفيان الثوري [5/12] حديث منأخرجه البخاري 

                                                
  ( كتبها انسخا )أ( و)دا(: قال!، وهذا املوضع من )س( و)ط( مما سقط. واملثبت من )م(.1)
  .252 -251الزبيي (، نسب قريش ملصعب 1228( معجم الصحابة للبغوي )2)
  ( سبق قلم انسخ أصل )م( و)س( و)ط( فكتب: بن أيب.3)
  .12/606( نقله املزي يف هتذيب الكمال 4)

 ويف )ط( وحدها: على حجابته.
  ( يف )دا( ومعجم الصحابة: لك.5)
  ( يف )دا(: ذلك.6)
 ويف )ط( وحدها: فقام من مكانه.  (.1231( معجم الصحابة للبغوي )7)
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   .(1)األسدي
  :أان أبو عبد هللا احلافظ قال ،عن أيب بكر البيهقي ،ان أبو عبد هللا الفراوي وغيهنبأأ

   ؟عمر (2)نعفشيبة  :قلت أليب احلسن الدارقطين
  .(4)عنه (3)سألشيبة بن عثمان احلجيب ال يُ  :قال

أان حممد بن أمحد  ،أان أبو الفتح نصر بن أمحد بن نصر ،السمرقنديأخربان أبو القاسم بن  5 
أان أبو احلسني بن عبد اجلبار وأبو طاهر أمحد بن علي  ،ح وأخربان أبو الربكات األمناطي .اجلواليقي

أان أبو جعفر حممد  ،أان حممد بن زيد األنصاري :أان احلسني بن علي الطناجيي قاال :بن سوار قاالا
  :قال ان أبو بكر بن عياش ،ان هارون بن حامت ،د بن عقبةبن حمما

ابلناس  فحج   ،وثالثني (5)عستح الناس على شيبة بن عثمان سنة مث اصطل
 10  .(6)تلك السنة

أان عبد هللا  ،أان حممد بن احلسني ،أان أبو بكر بن الطربي ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :قال ان يعقوب ،بن جعفرا

  .(7)شيبة بن عثمان بن طلحة احلجيب :احلج للناس سنة تسع وثالثنيوأقام 
ان أمحد  ،أمحد بن إسحاق انأ ،حممد بن علي بن أمحد انأ ،أخربان أبو غالب حممد بن احلسن

 15  :قال ان خليفة بن خياط ،ان موسى بن زكراي ،بن عمرانا
بن  بن أيب سفيان يزيدَ  بعث معاويةُ  :- يعين سنة تسع وثالثني -وفيها 

بينهما أبو سعيد  فسعى ،م بن العباسثـَ فنازعه قُ  ،(8)احلج  هاوي ليقيم شجرة الر  
  .(9)ويصلي ابلناس ،فاصطلحا على أن يقيم احلج شيبة بن عثمان ،اخلدري وغيه

                                                
  (.1594صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب كسوة الكعبة )( 1)
  ( يف )م( و)س( و)ط( مصحفا : بن !.2)
  ( يف )أ( و)دا(: ال َتسأل.3)
  (.359( سؤاالت احلاكم للدارقطين )4)
  ( يف )م( و)س( و)ط( مصحفا : سبع. 5)
، اجلزء األول 53( اتريخ أيب بشر هارون بن حامت التميمي )نشر يف جملة جممع اللغة العربية، اجمللد 6)
  (. 1398، احملرم 117

  مما استدركه حمقق الكتاب من اتريخ دمشق. 3/407( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 7)
 احلجاج. ( يف )م( و)س( و)ط( مصحفا :8)
  .198اط ( اتريخ خليفة بن خي9)
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أان أبو  ،أان أبو جعفر بن املسلمة :علي احلنبلي قاال (1)أيب ان أبو غالب وأبو عبد هللا ابناأخرب 
 ،حدثين يعقوب بن حممد بن عيسى الزهري ،ان الزبي بن بكار ،ان أمحد بن سليمان ،صطاهر املخل   

  :حدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز احلجيب قال
يف أمر  راةجْ ـأيب سفيان معه حليفه أبو ت   خرج شيبة بن عثمان إىل معاوية بن

 5  :فقال شيبة بن عثمان ،(2)د مبكةل  وكان قد جُ  ،لدعنه اجلَ  خليفس ،سعد بن طلحة

 لهــأه كُ يمن  راةَ جْ ـ  أاب ت (3)حْ و  رَ ــــتَ 
 رىــــــــــــر والس  الواج   ر   على حَ  ويصربْ 

 فُ ل آل  وهو للظ    نْ مبكة يظعَ  
(4)ينويد

 فُ ــصائ   أشعثُ  وهو ناعَ الق   
  :وان الزبي قال :قال

وحممد بن الضحاك وغيمها من رواة  (5)ومسعت عمي مصعب بن عبد هللا
  :ويقولون ،مارة بن الوليدقريش يرووهنا لعُ 

 (7)فُ س  كا  (6)سُ وَ وهو أشْ  اعَ نَ الق   (4)يندْ ويُ 
 10  :ويزيدون فيها

 ارفُ ــــــــــــــــــعَ ام مَ ــهَ ــــــــــــــــــت   ال ر  وْ الغَ  د  لَ من البَـ   داد بَ ــــــقو  ولَ قـــــــأن ت ا  مــــــــــــــــــــــــــــيو  كَ ـلعل  

                                                
 ( يف )م( و)س( و)ط(: انبا البنا انبا علي.        1)

  وأبو غالب وأبو عبد هللا مها ابنا البنا.
 ( يف غالب النسخ: ليفسح عنه اجللد، ابحلاء املهملة، وجاءت معجمة يف أخبار مكة للفاكهي.  2)

  حد مبكة. ويف )ط( كتب كذلك: .. اجللد، مث كشط الالم، فصارت: ليفسخ احلد وكان قد
 ( يف )م( و)س( و)ط(: تزوج، واملثبت معناه أقرب. ويف هذه النسخ: من تك أهله.3)
  ( يف )س( و)ط(: يديف.4)
، ذكر البيت األول ونسبه لُعمارة، وخفي تقييد جتراة على 322( انظر: نسب قريش ملصعب الزبيي 5)

 انشره، فأثبته: حنراة!، وقال: ليس بواضح. 
مجة أيب جتراة يف الكىن من خمتصر اتريخ دمشق )وهو مما فقد من التاريخ وخمتصره البن وانظر أيضا : تر 

 منظور، واستدرك من خمتصر أيب شامة(، ذكر البيت ونسبه لعمارة بن الوليد.
 واألبيات من البحر الطويل.

)لسان ( يقال : رجل أشوس، وذلك إذا ُعرف يف نظره الغضب أو احلقد، ويكون ذلك من الك رْب. 6)
  العرب، شوس(.

احلال، ورجل كاسف الوجه: عابس من سوء احلال، ورجل كاسف:  ( رجل كاسف البال: َسي  ـــــئ7)
 مهموم قد تغي  لونه، وهزل من احلزن. )لسان العرب، كسف(. 
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 (2)فُ سخوا ي  واملط  (1)ث  لو  ذات   على لــ ـ ــــجــــــعَ ـــــــــــــــمتين ـــ ـــــإن دق  ــــــــــص   يان  ـــــــلفت
حدثين عبد الرمحن  ،وحدثين يعقوب بن حممد بن عيسى :وان الزبي قال :قال

 :(3)]يف ذلك[ بن عثمانقال شيبة  :بن عبد العزيز احلجيب قالا
  ع  اج  املضَ  انَ وَ هَ  د  عْ ـَــــــــعلى س أخافُ   (4)هار   ــــــــــــي حبَ ــــــــــــرأس عتُ ــ  قن وهاجرة  

أان أبو عبد هللا أمحد بن  ،أان أبو طاهر ،أبو جعفر انأ :أخربانها أبو غالب وأبو عبد هللا قاال
حدثين عبد الرمحن بن  ،حدثين يعقوب بن حممد بن عيسى(5)[و] :قال اران الزبي بن بك   ،سليمان

 5  :عبد العزيز احلجيب قال
ومعه حليفه  ،أيب سفيان إىل معاوية بن (6)أيب طلحة خرج شيبة بن عثمان بن

فقال شيبة  ،مبكة د  وكان قد حُ  ،عنه احلد خليفس ،أبو جتراة يف أمر سعد بن طلحة
   :بن عثمانا

 أهلـــــهك يـــــأاب جتـــــراة مـــــن  (7)حو  ر تـــــ
 علـــى حـــر الـــواجر والســـرى ويصـــربْ 

ــــــدا أن تقــــــولَ  لعلــــــك يومــــــا    وقــــــد ب
 لعج   ــــــــــــين متندق إــــــــــــــــيان صـــــــــــــلفت

 آلـــــــفُ  وهـــــــو للظـــــــل    مبكـــــــة يظعـــــــنْ  
(8)ينويد

 وهو أشعث صـائفُ  ناعالق   
ـــ  (9)ارفُ معـــهـــام ور الت   مـــن البلـــد الَغ

 واصفُ ــــمطي عـعلى ذات لوث وال
                                                

  ( انقة ذات لوث: أي قوة، وهي الضخمة، وال مينعها ذلك من السرعة. )لسان العرب، لوث(.1)
 مهملة يف نسخ، وأعجمت يف )م( و)ط(. ( جاءت 2)

انقة خسيف: غزيرة سريعة القطع يف الشتاء، )لسان العرب، خسف(. وحيتمل أن تكون: خواشف، 
 والـُخش ف من اإلبل اليت تسي يف الليل، واخلشف هو الـَمر  السريع )لسان العرب، خشف(.

، ونقله عن الزبي ابن حجر يف اإلصابة  3/177واخلرب رواه عن الزبي بن بكار: الفاكهي يف أخبار مكة 
  ، ويف املطبوعات اليت أوردت األبيات تصحيفات عدة.  7/24

  ( زايدة من )م( و)س( و)ط(.3)
  ( يف اإلصابة: حنوها.4)
  ( من )أ(.5)
( يف )أ( و)دا( و)م( و)س(: عثمان بن طلحة بن أيب طلحة، مث أضاف انسخ )س(: أيب قبل طلحة 6)

  والصواب املثبت من )ط(.األوىل. 
     ( يف الصحيفة السابقة.3( انظر التعليق )7)
  ( يف )س( و)ط(: يديف.8)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: عوارف.9)
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 :ذلك شيبة بن عثمانيف  وقال أيضا  
 املضاجع   هوانَ  عد  ـــــــــعلى س أخافُ   هار   ـــــــــي حبَ ــــــــــــــــــــــعت رأسن  ــــق رة  ــــوهاج

 :(1)غيهم أن قائلو والذي كنت أمسع من مشيخة قريش 
ــــــــــأاب جتــــــــــراة مــــــــــن  حو  ر تــــــــــ  ك أهلــــــــــهي
 رىــــــــــــالواجر والسر ـــــــصرب على حيو 

 مبكـــــــــة يظعـــــــــن وهـــــــــو للظـــــــــل آلـــــــــفُ  
 (2)فُ سكا  القناع وهو أشوسينويد

  .(3)مارة بن الوليد بن املغيةعُ 
 :زاد األمناطي -أان أبو طاهر الباقالين  :أخربان أبو الربكات األمناطي وأبو العز الكيلي قاال

 5 أان ،أان حممد بن أمحد بن إسحاق ،أمحد أان حممد بن احلسن بن :-وأبو الفضل بن خيون قاال
  :خليفة بن خياط  قال (4)ان ،عمر بن أمحد بن إسحاق [5/13]

ى ز  بن عبد العُ  - واسم أيب طلحة عبد هللا -عثمان بن طلحة بن أيب طلحة 
 :وابنه شيبة بن عثمان ،أمه امرأة من األنصار .صيبن عثمان بن عبد الدار بن قُ ا

هند بنت عمي بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن  وامسها ،أمه أم مجيل
 10  .(5)مات مبكة سنة سبع ومخسني ،هي أخت مصعب بن عمي ،قصي

أان أمحد بن عبيد بن  ،أيب متام علي بن حممد عن ،قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن
  :أان املدائين قال ،ان أبو بكر بن أيب خيثمة ،أان حممد بن احلسني بن حممد الزعفراين ،الفضل بن بيي

  .(6)تويف شيبة بن عثمان سنة مثان ومخسني
أان أبو  ،أان مكي بن حممد بن الغمر ،عن أيب حممد التميمي ،قرأت على أيب حممد السلمي

 15  :قال اليثم :سليمان بن زبر قال
 .وجبي بن مطعم ،مات شيبة بن عثمان :يعين سنة تسع ومخسني (7)فيهاو 

                                                
  ( زاد يف )ط(: ... هذين البيتني:1)
 ( يف )س(: يديف. ويف النسخ: كاشف، ويف )م(: أشعث كاشف. ويف )ط(: أشعث صائف.2)

 والتصويب مما سبق.
  اخلرب تكرار ملا قبله سندا  ومتنا .( 3)
  ( يف )س( و)ط(: أان.4)
، وأخشى أن تكون سبع حمرفة قدميا  عن تسع. وذكره أيضا  يف 14( طبقات خليفة بن خياط 5)

 . 277الطبقات 
  : إشارة إىل قول املدائين: إنه مات سنة تسع ومخسني. 12/606( يف هتذيب الكمال 6)
 ففيها.يف )م( و)س( و)ط(:  (7)
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  .(1)عن اليثم بذلك ،وذكر ابن زبر أن أابه أخربه عن أمحد بن عبيد بن انصح
 ،ان أمحد بن عمران ،أان أمحد بن إسحاق ،أان أبو احلسن السيايف ،أخربان أبو غالب املاوردي

  :خليفة العصفري قال (2)ان ،يرتَ سْ ان موسى الت  
  .(3)مات شيبة بن عثمان :وفيها يعين سنة تسع ومخسني

 5  .(4)شيبة بن عثمان أدرك يزيد بن معاوية :وقال يف موضع آخر

 

 مانـــــيبة بن عثــــــش
  .له ذكر ،مسع األوزاعي  

وذكر أنه نقله من خط أيب احلسني حممد  ،أمحد السلمي خبط أيب القاسم عبد هللا بن قرأتُ 
ان عمرو  ،ان حممد بن مهدي بن جعفر ،أخربين حممد بن يوسف بن بشر الروي ،بن عبد هللا الرازيا 10 

  :القاسم قال (5)ان – يعين ابن أيب سلمة -
فأهدى شيبة لألوزاعي قارورة من  ،أان وشيبة بن عثمان إىل الساحل قدمتُ 

  .فقبلها منه األوزاعي :قال ،ابن
  .فعه عمرو إىل األوزاعيدي الذ أن يعرض عليه الدفرتَ  مث سأل األوزاعي   :قال
 15 .القارورة البان عليه الديةَ  إىل ذلك رد   فلما أجابه األوزاعي   :قال
 

 روتيـيــيبة بن أبي مالك البــــش
والوليد  ،بن شابور شعيبوحممد بن  ،عقبة بن علقمة البيويت :ث عنحد  

  .نيوأيب مسهر الدمشقي ،بن مسلما
 20 .أمحد بن أنس بن مالك الدمشقي (6)نأبو احلس :روى عنه

                                                
  .1/165( اتريخ مولد العلماء ووفياهتم البن زبر 1)
  ( يف )س( و)ط(: أان.2)
  . 226( اتريخ خليفة بن خياط 3)
  .251( اتريخ خليفة بن خياط 4)
  ( يف )س( و)ط(: أان.5)
  ( من )دا(، ويف سائر النسخ مصحفا : احلسني. وأمحد بن أنس من قراء دمشق وشيخ للطرباين.6)
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 *املكي :ويقال ،شيبة بن مساور الواسطي
  .وعمر بن عبد العزيز ،وعبد هللا بن عبيد ،ابن عباس :روى عن
أيب  اد بنوعب   ،وعبد الكرمي أبو أمية ،عبيد هللا بن عمر بن حفص :روى عنه

  .وسفيان بن حسني ،علي
 5  .ومسع خطبته ،ووفد على عمر بن عبد العزيز

ح وأخربان أبو  .أان أبو بكر أمحد بن احلسني ،أخربان أبو املعايل حممد بن إمساعيل بن حممد
ا ـــأن ،انني بن الفضل القط  ـــأان أبو احلس :بة هللا قاالـــبن هأان أبو بكر حممد  ،مرقنديـــم بن الســـالقاس

عن عبد  ،حدثين الليث ،حدثين ابن بكي ،ان يعقوب بن سفيان ،عبد هللا بن جعفر بن درستويه
عن رجل من أهل واسط  ،عن عبيد هللا بن عمر بن حفص ،- بن أيب سلمةا :زاد البيهقي -العزيز 

 10  :شيبة بن مساور قال :يقال له
 – ث حنيحيد    :وقال أبو املعايل -ن زماث مر بن عبد العزيز حيد   مسعت عُ 

  :فحمد هللا وأثىن عليه مث قال ،وجلس على املنرب ،استخلف :وقاال
ومل ينزل بعد  ،بعد رسولكم فإن هللا مل يرسل رسوال   ،أيها الناس :أما بعدُ 

هللا على لسان رسوله فهو حالل إىل يوم  فما أحل   ،الكتاب الذي أنزل عليه كتااب  
 15  .م على لسان رسوله فهو حرام إىل يوم القيامةوما حر   ،القيامة

ولست  ،(2)لست بقاض ولكين منفذو  ،لست مببتدع ولكين متبع (1)ين   أال وإ
طاع يف معاصي أال وأنه ليس ألحد أن يُ  ،خبي من واحد منكم ولكين أثقلكم محال  

   .(3)؟أال هل أمسعت ؟أال هل أمسعت ،هللا
   ، فقص ر به.رواه الثقفي عن عبيد هللا

بو أان أ ،أان منصور بن احلسني ،(4)جاء األصبهاين شفاها  أخربانه أبو الفرج سعيد بن أيب الر   20 

                                                
(، الثقات البن حبان 1478)4(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت 2665)4التاريخ الكبي للبخاري  *

 (.461عد ه من أتباع التابعني، تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة البن حجر ) 6/445
 ( يف )م( و)س( و)ط(: إنين.1)
  ( يف )ط(: مقتد.2)
  (.33، املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي )1/574سفيان ( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن 3)
  ( زاد انسخ )م( و)س( و)ط(: قاال.4)
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  :هللا بن عمر (1)ان عبيد ،ابان عبد الوه   ،ان حممد بن بشار ،أان أبو عروبة ،قر بكر بن امل
  :فحمد هللا وأثىن عليه وقال ،أنه خطب الناس :عمر بن عبد العزيزعن 

  .مث ذكر حنوه ،مل يبعث نيب بعد نبيكم هأيها الناس إن   :أما بعد
 ،أان أبو احلسن بن السقا ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن طاهر

 5  :ان عباس بن حممد قال ،حممد بن يعقوب األصم (2)ان
  :مسعت حيىي بن معني يقول

وعبيد هللا  ،نيـــفيان بن حســـــــــــــس :روى عنه .طيـــــــــــــاور واســــــــــشيبة بن مس
  .(3)بن عمرا

أان أمحد بن احلسن واملبارك  ،أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصر (4)نبأانأ
 10 :- وحممد بن احلسن قاال :زاد أمحد -أان أبو أمحد  :واللفظ له قالوابن عبد اجلبار وحممد بن علي ا

  :قال أان حممد بن إمساعيل ،سهل أان حممد بن ،أان أمحد بن عبدان
مث  ،وحلما   أكل خبزا   النيب أن  (5)بن مساور عن عبد هللا بن عبيدشيبة 

  .صلى ومل يتوضأ
 ،د هللا الرازيبعبن  [5/14] مسع علي ،قاله يل زكراي عن احلكم بن املبارك

 15  .عن شيبة ،عن عبد الكرمي

  . ...(6)أن عبيد الليثي رأى النيب  :قال أبو الغنائم يف نسخة غي مساع له
ح  .أبو علي إجازة انأ ،أان أبو القاسم بن منده ،لافهين به أبو عبد هللا اخلال  ــــخة ما شــــــيف نس

  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،أبو طاهر (7)انأو  :قال
الليثي رأى أن عبيد (8)روى عن عبد هللا بن عبيد .شيبة بن مساور املكي

                                                
 ( كتب انسخا )أ( و)دا(: عبد. 1)
  ( يف )دا(: أان.2)
  (.4959( التاريخ عن حيىي بن معني رواية الدوري )3)
  ( يف )دا(: أخربان.4)
  ( زاد يف )س( و)ط(: أيب عبيد الليثي. 5)
  (، واملطبوع موافق لنسخة أيب الغنائم.2665)4التاريخ الكبي للبخاري ( 6)
  ( يف )س(: وان.7)
( يف )أ( و)دا(: عبيد هللا بن عبيد، ويف )م( و)س( و)ط(: عبيد هللا بن عمي، واملثبت من اجلرح 8)

  والتعديل.  
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عن شيبة  ،اد بن أيب عليوائي عن عب  ستَ وروى هشام الد   :قال  .أكل خبزا    النيب  
  .(1)عن ابن عباس ،بن مساورا

  .مت يقل املكي إال ابن أيب حاومل
  

 5 شيرَثماني القُشيبة بن الوليد بن سعيد أبو حممد العُ

ه خالد وعم    ،علي بن العجالن عبد الرمحن بن وجده ألمه ،حكى عن أبيه
  .بن سعيدا

 وأبو داود سليمان بن األشعث ،ي  وَ إمساعيل بن أابن بن حُ  :روى عنه
ى بن يزيد وأمحد بن املعل   ،وأبو طالب عبد هللا بن أمحد بن سوادة ،جستاينالس   

 10  .القاضي

  .(3)يف هدم الوليد الكنيسة وبنائها مسجدا   له حكاية   (2)قتُ وقد س
ان  ،ان أمحد بن املعلى (،4)وانغز أخربين حممد بن أمحد بن  ،قرأت خبط أيب احلسني الرازي

  :حدثين شيبة بن الوليد أبو حممد القرشي قال ،إمساعيل بن أابن بن حوي
دعا بعبد هللا بن معاوية بن هشام بن  ،ةق  إىل الر   ملا صار أبو جعفر اخلليفةُ 

وكانت امرأة عبد هللا بن معاوية صفية ابنة إسحاق  ،فضرب عنقه وصلبه ،عبد امللك 15 

وكانت  ،ابها إسحاق بن مسلمأأتت  :فلما فعل ذلك بزوجها ،العقيليبن مسلم ا
 ،بة قد فعل بصهرك ما ترىأاي  :فقالت ،وكان من خاصته ،له من أيب جعفر انحية

 ؟تريدين ماذا :فقال لا !املار فيى سوءته على اخلشبة ابدية ه يسمج بك أن مير  ن  إو 
  .سبيل (6)كاما يل إىل ذ :قال ،(5)فتدفنه ،زلهـنيـف ،م أاب جعفر يهبه لكل   كَ تُ  :قالت

                                                
  (.1478)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 1)
يقت. ( يف )س( و)ط(: سبقْت.2)  ويف )م(: س 
  .2/22( اتريخ دمشق 3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: مروان.4)
  ( يف )أ(: فينزله فيدفنه، ويف )م( و)س( و)ط(: فتنزله فتدفنه، واملثبت من )دا(.5)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: ذلك.6)
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مث أتت  ،وكساء خز    *)أخذت جواريها  ،ها الليلفلما أىب عليها وجن   :قال
حىت  ،(*لته جواريهامث مح   ،مث أخذته فأدرجته يف الكساء ،فوضعتها ابألرض ،اخلشبة

  .ت الفراش مكانهورد   ،مث دفنته ،فحفرت له حتت فراشها ،أتت به منزلا
فجمع أبو  ،خرب بذهابهوأُ  ،قيل له فيه ،وفقد عبد هللا ،فلما أصبح أبو جعفر

مل جتيئوين خبرب عبد هللا بن  لئن مث أعطى هللا عهدا   ،أهل الرقة وأشرافهم جعفر وجوهَ  5 

  .نظره وكالمه إىل إسحاق بن مسلم ل  وجعل جُ  :قال ،كمرقابَ  معاوية ألضربن  
فأتى إسحاق بن مسلم  :قال .ت عقولموقد طار  ،فخرجوا من عنده :قال

من  وقد محل علي   ، جعفر كيت وكيتيبأمر أة إنه قد كان من ني  أي بُ  :فقال ،ابنته
  ؟فهل عندك له خرب ،يواهتمين لصهره إاي   ،بينهم

ولو أن روحه يف جسده لسمع   ،ألجابك ا  ه لو كان حي  ن  إأما  :فقالت 10 

  .والذي صنعتْ  (1)هخرب وأخربته  ،هو حتت الفراش..  !كالمك
فلما دخلوا  ،ون يف القتلوال يشك   ،غدا أشراف أهل الرقة :فلما كان من الغد

 ،فأخربه خربه ومبا صنعت ابنته ،عليه جثا إسحاق بن مسلم بني يدي أيب جعفر
ومل  ،وتركه وأصحابه ،وصرف حديثه إىل غيه ،قلب وجهه عنه :فلما فهم قوله

 15 .مرأتهاليعرض لعبد هللا وال 

 

                                                
  ( سقط ما بينهما من )دا(.*-*)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: اخلرب.1)
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 ثي  ــــــش   (1)ذكر من امسه
 * وامسه هبة اهلل عليهما السالم، بن آدم (2)ثش :ويقال ،ثيْشِ
  .قاعإن قربه ابلب   :يقال

أان أمحد بن  ه،ويأان أبو عمر بن حي   ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي
أان هشام بن  ،أبو عبد هللا حممد بن سعد (3)انأ ،امةان أبو حممد حارث بن أيب أس ،معروف بن بشر 5 

  :عن أبيه وغيه قال ،حممد
  .(4)هو هبة هللا بن آدم، و يقال: شثو  ،شيث

  :قال عن ابن عباس ،عن أيب صاحل ،أخربين أيب ،وأان هشام بن حممد :قال
نزل إىل فأُ  ،صالة الظهر وصالة العصر :من اجلنة بني الصالتني خرج آدمُ 

ئة سنة من يوم  مــمخس ووه ،يف اجلنة نصف يوم من أايم اآلخرة هوكان مكث ،األرض 10 

  .عد أهل الدنياتواليوم ألف سنة مما  ،ساعة ة عشر يتكان مقداره اثن
  .وأهبطت حواء جبدة ،(5)ذوْ نَـ  :يقال له ،ابلندفأهبط آدم على جبل 

 ،فامتأل ما هنالك طيبا   ،بشجرها وأوديتها (6)علقف ،فنزل آدم معه ريح اجلنة
وأنزل  ،اجلنة أيضا   (7)نزل معه من طيبأُ  :وقالوا ،ؤتى ابلطيب من ريح آدمي م  ـفمن ثَ 

وكانت من آس  ،وعصا موسى ،من الثلج وكان أشد بياضا   ،معه احلجر األسود 15 

                                                
  من امسه.( ليس يف )أ(: ذكر 1)
َشَبث. قال  11/13( يف )أ(: شيت، ويف )دا(: شت، ويف )س(: شبيت، ويف خمتصر ابن منظور 2)

: هو بكسر أوله، وسكون املثناة حتت، تليها مثلثة، 5/383ابن انصر الدين الدمشقي يف توضيح املشتبه 
  ومعناه ابلعربية: هبة هللا، وقيل فيه: شاث، إبمالة الشني إىل الكسر.

، املعارف البن قتيبة 165، 162، 1/152، اتريخ الطربي 39-1/34لطبقات الكربى البن سعد ا *
، البداية والنهاية البن كثي  1/248، هتذيب األمساء واللغات للنووي1/229، املنتظم البن اجلوزي 10

1/230.  
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ان.3)
  .1/59( الطبقات الكربى البن سعد 4)
  كتب انسخها: سرنديب، مث أشار يف احلاشية إىل نسخة: نوذ.( يف )ط(  5)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: تعلق.6)
  ( يف الطبقات الكربى: آس.7)
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، (1)الةالعَ  :نزل عليه بعدُ مث أُ  ،بانولُ  ر  ومُ  ،طولا عشرة أذرع على طول موسى ،اجلنة
  .(2)نيوالكلبت ،واملطرقة

انبت على اجلبل  ،اجلبل إىل قضيب من حديد ىفنظر آدم حني أهبط عل
 (3)مث أوقد ،ويبست ابملطرقة*)قد عتقت  فجعل يكسر أشجارا   ،هذا من هذا :فقال

فكان يعمل  ،مدية (4)ضرب منه يءفكان أول ش ،على ذلك الغصن حىت ذاب 5 

وهو الذي فار ابلند  ،وحوهو الذي ورثه نُ  [،5/15] التنور (5)مث ضرب ،(*هبا
  .ابلعذاب

ألهل مكة  يءفكان يض ،سيْ بَـ وضع احلجر األسود على أيب قُـ  آدمُ  فلما حج  
وقد كان  ،فلما كان قبل اإلسالم أبربع سنني ،القمر يءم كما يضلَ يف ليايل الظ  

 10 .بيسفأنزلته قريش من أيب قُ  ،فاسود   ،إليه فيمسحونه (6)دونض واجلنب يصمُ ي  ــــــاحلُ 

  .ة على رجليهج  آدم من الند إىل مكة أربعني حَ  وحج  
 ،علَ ه الص  وأورث ولدَ  ،صلع مَث   نْ فم   ه السماءَ هبط ميسح رأسُ وكان آدم حني أُ 

فكان آدم وهو على ذلك  .من يومئذ ونفرت من طوله دواب الرب فصارت وحشا  
من طوله ذلك إىل  ط  فحُ  ،اجلنة (7)ريح وجيد ،ت املالئكةاصو أيسمع  قائما  اجلبل 

 15  .فكان ذلك طوله حىت مات ،ستني ذراعا  

  .ن آدم ألحد من ولده إال ليوسفسْ ع حُ مَ جْ ـومل يُ 

                                                
ــْندان )النهاية البن األثي 1)   (.3/295( الَعالة: هي الس  
: والكلبتان، 1/35. لكن يف الطبقات الكربى 11/13( كذا يف النسخ كلها ويف خمتصر ابن منظور 2)

وهو القياس. والكلبتان: اسم جنس لآللة اليت تكون مع احلداد أيخذ هبا احلديد احملمى. لسان العرب، مادة: 
  )كلب(.   

  ( زاد يف )ط(: انرا .3)
  ( يف )أ(: به.4)
 من )دا(. سقط ما بينهما (*-*)
  ( يف )ط(: أضرم.5)
  ( يف )ط( والطبقات الكربى: يصعدون.6)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: من ريح.7)
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وال رقيب  ،ليس يل رب غيك ،رب كنت جارك يف دارك :وأنشأ آدم يقول
 ،فأهبطتين إىل هذا اجلبل املقدس ،وأسكن حيث أحببت ،آكل فيها رغدا   ،دونك

وأجد ريح اجلنة  ،وأراهم كيف حيفون بعرشك ،فكنت أمسع أصوات املالئكة
 فقد انقطع عين الصوت ،وحططتين إىل ستني ذراعا   ،مث أهبطتين إىل األرض ،وطيبها
 5  .وذهب عين ريح اجلنة ،والنظر

  .ملعصيتك اي آدم فعلت ذلك بك :فأجابه هللا
ن من كبشا  من الضأأمره أن يذبح   وحواء: عري آدم [وجل   عز  ]فلما رأى هللا 

مث أخذ  ،فذحبه فأخذ آدم كبشا   ،الثمانية األزواج اليت أنزل هللا عز وجل من اجلنة
 وجعل حلواء درعا   لنفسه، ةب  جُ  فنسج آدمُ  ،ونسجه هو وحواء ،صوفه فغزلته حواء

 10  .(1)فلبساه ارا  ومخ  

وبكيا  ،وتعارفا بعرفة فسميت عرفة ،(2)عا  ع فسميت مجَْ مْ وقد كاان اجتمعا جبَ 
ومها  ،مث أكال وشراب ،مل أيكال ومل يشراب أربعني يوما  و  ،على ما فاهتما مائيت سنة

  .اجلبل الذي أهبط عليه آدم ذو يومئذ على نَ 
قابيل فولدت  ؛أول بطن فحملت ، فتلقتمث قرهبا ،ئة سنةومل يقرب حواء م

 15  .ليما توأمتهـــــمث محلت فولدت هابيل وأخته إق ،توأمته (3)وديــــوأخته ل

والبطن الثاين  ،البطن الثاين (4)ج البطن األولأن يزو    ر هللا آدمَ ــأم :واـغـفلما بل
وأخت  ،وكانت أخت قابيل حسنة .النكاح الف بني البطنني يفخي ،البطن األول
وسخط  ،فرضي هابيل ،بنيهاالفذكرته  ،مر بهفقال آدم حلواء الذي أُ  ،هابيل قبيحة

  .!ولكن هذا عن أمرك اي آدم ،ال وهللا ما أمر هللا هبذا قط :وقال ،قابيل

                                                
 أي ما نسجاه. ويف )أ( و)دا(: فلبستاه. واملراد: فلبستهما. (1)
  ( وهي املزدلفة.2)
 ( يف الطبقات الكربى: لبود. 3)

كتب التفسي والشروح احلديثية، فمن ذلك: وقد اضطرب تقييد هذه الكلمة يف املصادر املتعددة من  
  لوداء، ليوذ، لبود،...

 ( يف )أ( و)دا(: األوىل.4)
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من  انرا   وجل   أنزل هللا عز   :كان أحق هبا  (1)كما فأياب قرابان  فقر    :فقال آدم
  .فرضيا بذلك ،السماء فأكلت قرابنه

وكان قابيل  ،وزبد ولنب (2)ةغنم خبي غداء   ،وكان صاحب ماشية ،فغدا هابيل
 ،وآدم معهما -ذ وْ يعين نَـ  -اجلبل  (4)امث صعد ،زرعه من شر    (3)ا  ن  فأخذ طُ  اعا  زر  

 5 ،مين أم ال (6)لبَ قْ ما أابيل أيُـ  :وقال قابيل يف نفسه ،ودعا آدم ربه ،(5)فوضعا القرابن

 ،ت قرابن قابيلجتنـ بَ فأكلت قرابن هابيل و  (7)فنزلت النار ،ال ينكح هابيل أخيت أبدا  
 :فأاته قابيل وهو يف غنمه فقال ،فانطلق هابيل ،زاكي القلبمل يكن  ألنه

 ونكحتَ  ،علي قرابين ورد   ،ل منكألن هللا تقب  : قال ؟مل تقتلين :قال !.ألقتلنك
ك كنت بعد اليوم أن   الناسُ  (8)ثحد  ــــــتيو  ،ك القبيحةونكحت أختَ  ،أخيت احلسنة

 10 إيل   لئن بسطتَ  (9)] إمنا يتقبل هللا من املتقني . [ ﴿ :يلـــــفقال له هاب ،يــن   ــم   خيا  

 إين أريدُ  . العاملني هللا رب   إليك ألقتلك إين أخافُ  يديَ  ين ما أان بباسط  لَ لتقتُـ  يدكَ 
]سورة  ﴾النار وذلك جزاء الظاملني  من أصحاب   إبمثي وإمثك فتكونَ  تبوءَ  أنْ 

 [.29-28املائدة: 
إمثك الذي كان عليك قبل  إذا قتلتين إىل (10)تقتلين :قولي ،إبمثي :أما قوله

يبحث  فبعث هللا غرااب   ﴿ جسده فرتكه مل يوار   ،فقتله فأصبح من النادمني ،أن تقتلين 15 

 ،كان قتله عشية[، و 31]سورة املائدة: ﴾ وأة أخيهيواري سَ ه كيف يَ يف األرض لُي  
                                                

  ( يف )م( و)س(: فقر  اب قرابنكما كان، ويف )ط(: فقراب قرابنكما فمن كان.1)
 يف النسخ، ويف الطبقات الكربى: غنمه... وأُرى أهنا: َغَنمة. (2)
  ( هكذا يف النسخ، ويف الطبقات الكربى. ويف )ط(: طحينا . 3)

: ابلضم، احلزمة من احلطب والقصب... »يف لسان العرب )طنن(:   .«الط ن 
   من )ط( والطبقات الكربى، ويف سائر النسخ: صعد. (4)
  ( يف )ط(: القرابنني.5)
  ( يف )أ(: أن يقبل.6)
  ( يف )ط(: فنزلت انر من السماء.7)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: تـــتحدث.8)
  ( من )ط(.9)
  ( يف الطبقات الكربى: أتمث بقتلي.10)



 95 شيث بن آدم عليهما السالم  

 

 ،يبحث على غراب ميت بغراب حي   (1)فإذا هو ،لينظر ما فعل ،وغدا إليه غدوة
سورة ] ﴾ أخي فأواري سوأةَ  هذا الغراب   لَ ثْ م   أن أكونَ  اي ويلتا أعجزتُ  ﴿  :فقال

مث  ،وأصبح من النادمني ،فدعا ابلويل ؟،كما يواري هذا سوأة أخيه [31املائدة:
 فقال آدم ،إىل احلضيض -ذا  و يعين نَ  -مث هبط هبا من اجلبل  ،أخذ قابيل بيد أخته

من  به أحدٌ  فكان ال مير   !تراه نْ ال أتمن مَ  أبدا   اذهب فال تزال مرعواب   :(2)قابيلل 5 

  .ولده إال رماه
 .هذا أبوك قابيل :هابنُ  فقال لألعمى ،يل أعمى ومعه ابن لهلقاب فأقبل ابنٌ 

 فرفع ؟اي أبتاه قتلت أابك :فقال ابن األعمى ،فرمى األعمى أابه قابيل فقتله :قال
 ،يل قتلت أيب برمييت ويلٌ  :فقال األعمى ،يده فلطم ابنه فمات ابنه (3)األعمى

 10  !.وقتلت ابين بلطميت

اشتق له من اسم  ،فسمي هبة هللا ،مث محلت حواء فولدت شيث وأخته عزورا
  .هذا هبة هللا لك بدل هابيل :فقال لا جربيل حني ولدته ،هابيل

. وإليه أوصى آدم ،شيثوابلعربانية:  : شاث،وابلسراينية ،شث :وهو ابلعربية
  سنة. ئةولد شيث ابن ثالثني وم كان آدم يومو 

مث  ،قامت وقعدت :يقول .ت بهفمر   خفيفا   اها آدم فحملت محال  ش  مث تغَ  15 

 !ال أدري :قالت ؟اي حواء ما هذا يف بطنك :أاتها الشيطان يف غي صورته فقال
مث أعرض عنها  !ما أدري :قالت !البهائم [5/16] هبيمة من هذه (4)لعلهف :قال

إين ألخاف أن  :قالت ؟اي حواء كنديجتكيف   :حىت إذا هي أثقلت أاتها فقال
هللا  إن دعوتُ  أفرأيت   :قال .متما أستطيع القيام إذا ق ،يكون كالذي خوفتين

وقالت  ،فانصرف عنها ،نعم :قالت ؟مثلك ومثل آدم تسميه يب فجعله إنساان   20 

وإين ألجد  ،لقد أاتين آت فأخربين أن الذي يف بطين هبيمة من هذه البهائم :آلدم

                                                
  ( ليست يف )أ( و)دا(.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: إيل  قابيل.2)
  ( من )أ( وسقطت من سائر النسخ.3)
 لعله. ( يف )م( و)س( و)ط(:4)
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 .عتهضو غيه حىت  فلم يكن آلدم وال حلواء هم   !ى أن يكون كما قالــخشوأ له ثقال  
من  ن  لنكونَ  صاحلا   انــيتتآهما لئن ـدعوا هللا رب  }وجل  قول هللا عز   فذلك

فلما ولدت  ،فكان هذا دعاءمها قبل أن تلد، [189]سورة األعراف:  {اكرين الش  
وكان امسه  ؟وما امسك ت:قال ؟كما وعدتين  (1)أال مسيته :أاتها فقال لا سواي    غالما  
 5 .فمات ،ته عبد احلارثفسم   ،احلارث (2)امسي :فقال ،لعرفته به ىولو تسم   ،عزازيل

 {ا يشركونفيما آاتمها فتعاىل هللا عم   جعال له شركاءَ  ا آاتمها صاحلا  فلم  } :يقول هللا
  .[190األعراف:  ]سورة

مث  ،فيه فانطلق فابن يل بيتا   ،حبيال عرشي ما  رَ يل حَ  إن   :وأوحى هللا إىل آدم
ب لك ولولدك من كان يستجفهنالك أ ،ون بعرشيبه كما رأيت مالئكيت حيف   حف  

وال  ،لست أقوى عليه ؟أي رب وكيف يل بذلك :فقال آدم ،منهم يف طاعيت 10 

بروضة ومكان  فكان آدم إذا مر   ،فانطلق به حنو مكة كا  لَ ض هللا له مَ فقي   ،أهتدي له
فكان   ،حىت قدم مكة ،مكانك :كامللَ  له فيقول ،هناانزل بنا ها :كلَ يعجبه قال للمَ 

فبىن البيت من مخسة  ،اه مفاوز وقفارا  مكان تعد   وكل   ،مكان نزل به عمراان   كل  
 ،وبىن قواعده من حراء ،(3)اجلوديو  ،ولبنان ،وطور زيتون ،سيناء من طور ،أجبل

فأراه املناسك كلها اليت يفعلها الناس  ،ك إىل عرفاتفلما فر  من بنائه خرج به امللَ  15 

فمات  ،مث رجع إىل أرض الند ،ابلبيت أسبوعا   (4)فطاف ،مث قدم به مكة ،اليوم
  ذ.على نو 

 وكرب    ،على أبيك م أنت فصلتقد   :فقال ،على آدم صل    :فقال شيث جلربيل
مل و  .آلدم يال  ضمخس وعشرون تف(5)و ،ا مخس فهي الصالةفأم   ،عليه ثالثني تكبية

 20 فيهم الزان وشربَ  ورأى آدمُ  ذ،بنو  ميت آدم حىت بلغ ولده وولد ولده أربعني ألفا  

                                                
  ( يف )أ( و)دا(: تسمينه.1)
  ( يف )أ( و)دا(: اسم.2)
  يف )م( و)س( و)ط(: وجبل اجلودي. (3)
  ( يف )أ( و)دا(: وطاف.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وأما.5)
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 (1)فجعل بنو شيث ،بين قابيل (1)ثيفأوصى أن ال يناكح بنو ش ،اخلمر والفساد
وكان الذين أيتونه  ،ال يقربه أحد من بين قابيل وجعلوا عليه حافظا  ، آدم يف مغارة

  .وثالثني سنة سنة وستا   (2)ئةمسعتوكان عمر آدم  ،ويستغفرون له بنو شيث
يعنون بين  -لو نظران ما فعل بنو عمنا  :باحص   (1)ئة من بين شيثـفقال م

مث  ،الرجال فاحتبس النساءُ  ،باح من بين قابيلئة إىل نساء ق  فهبطت امل ،- قابيل 5 

فهبطوا من اجلبل  ،لو نظران ما فعل إخوتنا :ئة آخرونمث قال م ،مكثوا ما شاء هللا
 وتناكحوا ،فجاءت املعصية ،كلهم (3)مث هبطت بنو شيث ،فاحتبسهم النساء إليهم

  .(4)وهم الذين غرقوا أايم نوح ،وا األرضؤ وكثر بنو قابيل حىت مل ،واختلطوا
 :النسخ (6)ويف ،(5)نود :وكذا قال ،د اسم اجلبلوْ نُـ  :قال أبو عبد هللا الصوري

 10  .ذ ابلذال معجمةوْ نَـ 
أان أبو احلسن الدارقطين  ،أيب الفتح بن احملاملي عن ،قرأت على أيب غالب أمحد بن احلسن

  :قال
  .(7)أما شيث فهو شيث بن آدم أيب البشر عليه السالم

  :هبة هللا قال عن أيب نصر علي بن ،قرأت على أيب حممد السلمي
من حتتها فهو  نيت وبعدها ايء ساكنة معجمة ابثنالشني ث بكسريْ أما ش   15 

  .(8)عليهما ]وسلم[ شيث بن آدم صلى هللا

                                                
  ( يف )أ( و)دا(: شت.1)
  ئة.م( يف )دا( و)م( و)س( و)ط(: سبع2)
  ( يف )أ(: شيت، ويف )دا(: شت. 3)
  .35-1/34( الطبقات الكربى البن سعد 4)
الذي يف الطبقات الكربى، والضطراب نقطها وإمهالا أحياان  يف ( أثبت  يف كل املواضع: نوذ، وهو 5)

 نسخنا الثالث، ففي )أ( كتبت: بود، يود، ويف )دا(: نود، ىود، يود، ويف )م( و)س( و)ط(: نود.
: بضم النون وسكون الواو آخره دال مهملة، ويف معجم البلدان 1/36وقي ده ابن األثي يف الكامل 

  مث السكون وذال معجمة.   : قي ده ابلفتح5/310
 بعض. ( يف )ط( زايدة:6) 

  .3/1412( املؤتلف واملختلف للدارقطين 7)
  .5/91( اإلكمال البن ماكوال 8)
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ان أبو بكر أمحد بن علي بن  ،أخربان أبو احلسن علي بن بركات بن إبراهيم اخلشوعي يف كتابه
دي بن نبن أمحد بن عبد هللا وأمحد بن س عثمان انأ ،أان أبو احلسن حممد بن أمحد بن حممد ،اثبت

 :إسحاق بن بشر قال انأ ،ان إمساعيل بن عيسى العطار ،ان احلسن بن علي القطان :احلسن قاال
  :عن ابن عباس أنه قال ،اكح  عن الض   ،وأخربين جويرب ومقاتل

فكان ممن عاش  ،وعشرون جارية ،عشرون غالما   :دم أربعون ولدا  آلولد  5 

 د  ووَ  ،الذي كان مساه عبد احلارثو  ،وعبد الرمحن ،وصاحل ،وقابيل ،هابيل :منهم
 :وولد له - دوهوكان إخوته قد سو   -هبة هللا  :ويقال ،شيث :وكان ود يقال له

  .(1)ونسرٌ  ،ويعوق ،ويغوث ،سواع
أخت هذا من ويزو  ج  ،ق بينهم يف النكاحإن هللا أمره أن يفر    :قالوا إبسنادهم

 10  .(2)هذا من هذا هذا وأخت
عن أيب احلسن علي بن طاهر  ،قرأت على أيب املكارم عبد الواحد بن حممد بن هالل

أبو القاسم عبيد هللا بن عمر بن أمحد بن  انأ ،أان أبو موسى عيسى بن أيب عيسى لفظا   ،السلمي
ة يعين ابن اعن أرط ،ان بقية ،ان عمرو بن عثمان ،ان عبد هللا بن سليمان بن األشعث ،ان أيب ،شاهني

  :املنذر قال
وكانت تنظر إىل  ،بلغين أن حواء محلت بشيث الوصي حىت نبتت أسنانه 15 

ق فأخذها لْ وأنه ملا حضرها الطَ  ،وهو الثالث من ولد آدم ،ه يف بطنهاوجهه من صفا
 (3)افمكث معه ،فلما وضعته أخذته املالئكة ،فانتبذت به ،عليه شدة شديدة

  .(4)إليها د  مث رُ  هن،فعلموه امل ،أربعني يوما  
أان أبو القاسم عبيد هللا  ،ان أبو احلسني بن املهتدي ،أخربان أبو بكر حممد بن احلسني املقر 

ان قدامة بن  ،أبو احلسن أمحد بن حممد الرازي (5)خربانأ ،بن حممد بن إسحاق بن سليمان بن حبابةا 20 
عن أيب ذر  ،عن أيب إدريس اخلوالين ،عن جدي ،ان أيب ،اينس  ان إبراهيم بن هشام بن حيىي الغَ  ،أمحد
  :قال

                                                
  ( يف النسخ مجيعا : ونسرا. وهو اسم منصرف 1)
 )املائدة( إلسحاق بن بشر يف املبتدأ، وابن عساكر.  2/484عزاه السيوطي يف الدر املنثور  (2)
  أي املالئكة. ويف )س( و)ط(: معهم. (3)
  )أول تفسي سورة النساء( البن عساكر.  2/206( عزاه السيوطي يف الدر املنثور 4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أنبأان.5)
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فذكر  ....،فجلست إليه ،جالس وحده املسجد فإذا رسول هللا  دخلتُ 
  .احلديث

ئة ــم » :قال ؟لجو  ز  ــزل هللا عــأن (1)تابــــم كـك  :ول هللاــقلت اي رس :وقال فيه
وعلى أخنوخ ثالثني  ،أنزل هللا على شيث مخسني صحيفة ،كتاب وأربعة كتب

 5 ،وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف ،وعلى إبراهيم عشر صحائف ،صحيفة

  .(2)ي احلديثابق وذكر ،« نزلت التوراة واإلنيل والزبور والفرقانوأُ 
أبو عمرو بن أان  ،يذأبو سعد اجلنزرو  انأ ،القاسم زاهر بن طاهر أبو :بطوله أخربانه عاليا  

ان  ،ان إبراهيم بن هشام بن حيىي بن حيىي الغساين الدمشقي ،بن عامر (3)أان احلسن بن سفيان ،محدان
  :الغفاري قال أيب ذر    عن ،عن أيب إدريس اخلوالين ،عن جدي ،أيب

اي  » :فقال ،فجلست إليه ،جالس وحده دخلت املسجد فإذا رسول هللا  10 

 ،فقمت فركعتهما ،« (4)قم فاركعهما ،وإن حتيته ركعتان ،إن للمسجد حتية ،أاب ذر
 :قال ؟فما الصالة ،ك أمرتين ابلصالةاي رسول هللا إن   :مث عدت فجلست إليه فقلت

  .«استكثر أو استقل  موضوع   خيُ  »
إميان ابهلل وجهاد يف  » :قال ؟قلت اي رسول هللا فأي األعمال أفضل :قال

 15  .«سبيله

  .«أحسنهم خلقا   »:قال؟إمياان   (5)هللا فأي املؤمنني أكملقلت اي رسول : قال
من  من سلم الناسُ  » :قال ؟قلت اي رسول هللا فأي املسلمني أسلم :قال
  .« لسانه ويده
  .« ئاتمن هجر السي    »:قال*) ؟الجرة أفضل قلت اي رسول هللا فأي   :قال
 20  .« وتنُ القُ طول  » :قال ؟قلت اي رسول هللا فأي الصالة أفضل :قال

                                                
( هكذا يف مجيع النسخ. واألصل أن متييز )كم االستفهامية( يكون منصواب ، لكن أجاز جره الفراء 1)

  .  1/209نظر: مغين اللبيب، البن هشام والزجاج وابن السراج. ا
  . 1/166(، وأبو نعيم يف احللية 361، وابن حبان )1/150( أخرج احلديث الطربي يف اترخيه 2)
  ( زاد يف )م( و)س( و)ط(: بن حامد، وال وجه لا. 3)
  ( يف )أ(: فاركعها.4)
  ( يف )دا(: أفضل.5)
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وعند هللا   ،فرض جمز  » :قال (*؟قلت اي رسول هللا فما الصيام :قال
  .« أضعاف كثية

  .«وأهريق دمه من عقر جواده» :قال ؟اي رسول هللا فأي اجلهاد أفضل :قلت
وأنفسها  ،أغالها مثنا   » :قال ؟اي رسول هللا فأي الرقاب أفضل :قلت :قال
 5  .« عند أهلها

ر  »فأي الصدقة أفضل؟ قال: *)اي رسول هللا  :قلت :قال جهد من مقل ُمس 
  .«إىل فقي 

آية  » :قال ؟أنزل هللا عليك أعظم (1)] آية [ اأميف (*قلت: ايرسول هللا
اي أاب ذر ما السموات السبع مع الكرسي إال كحلقة ملقاة  » :مث قال .« الكرسي

 10  .« وفضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على احللقة ،أبرض فالة

   .«(2)ئة ألف وعشرون ألفا  م » :قال ؟اي رسول هللا كم األنبياء :قلت
 ئة وثالثة عشر مجا  مـــثالث » :قال ؟من ذلك رسول هللا كم الرسل اي :قلت

  .كثي طيب  :قلت :قال. « غفيا  
 [الصالة]آدم عليه  » :قال ؟قلت اي رسول هللا من كان أولم [:قال]
 15  .« والسالم

ونفخ فيه  ،خلقه هللا بيده ،نعم » :قال ؟قلت اي رسول هللا أنيب مرسل :قال
 ،وشيث ،آدم :أربعة سراينيون :اي أاب ذر » :مث قال ،« اه قبال  سو  مث حه و ر من 

 ،هود :وأربعة من العرب ،ونوح ،- وهو أول من خط ابلقلم ،وهو إدريس -وخنوخ 
 .«ونبيك اي أاب ذر  ،وصاحل ،وشعيب

ئة كتاب م » :قال ؟قلت اي رسول هللا كم كتاب أنزله هللا عز وجل :قال 20 

 ،وأنزل على خنوخ ثالثني صحيفة ،أنزل على شيث مخسني صحيفة ،وأربعة كتب

                                                
  ( سقط ما بينهما من )دا(.*-*)
  ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.( سقط *-*)
  ( من )ط( فقط.1)
  ئة ألف وأربعة وعشرون ألفا .( يف مصادر التخريج: م2)
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 ،وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ،وأنزل على إبراهيم عشر صحائف
  .« والفرقان ،والزبور ،واإلنيل ،وأنزل التوراة
 :كلها  كانت أمثاال   » :قال ؟قلت اي رسول هللا ما كان صحف إبراهيم :قال

 ،مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض إين :املغرور ىاملبتل ،طل  سَ مُ ـأيها امللك ال
وكانت  .ها ولو كانت من كافرفإين ال أرد   ،عين دعوة املظلوم ولكين بعثتك لرتد   5 

على عقله أن يكون له ساعات يناجي  على العاقل ما مل يكن مغلواب   :مثالفيها أ
 ر فيها يف صنع هللا عز  يفك    (1)اتوساع ،وساعات حياسب فيها نفسه ،فيها ربه

وعلى العاقل أن ال يكون  ،وساعات خيلو فيها حلاجته من املطعم واملشرب ،وجل
وعلى العاقل أن  ،أو لذة يف غي حمرم ،ة ملعاشومرم   ،د ملعادتزو   :إال لثالث ظاعنا  

ومن حسب كالمه من عمله  ،للسانه حافظا   ،على شأنه مقبال   ،بزمانه يكون بصيا   10 

   .« كالمه إال فيما يعنيه  قل  
  ا  ربَ كانت ع  » :فقال ؟صحف موسى (2)تقلت اي رسول هللا فما كان :قال

 ،عجبت ملن أيقن ابلنار وهو يضحك ،عجبت ملن أيقن ابملوت مث هو يفرح :كلها
 بها أبهلها مث اطمأن  عجبت ملن رأى الدنيا وتقل   ،عجبت ملن أيقن ابلقدر مث ينصب

 15  .« مث ال يعمل عجبت ملن أيقن ابحلساب غدا   ،إليها

فإنه  ،وجل أوصيك بتقوى هللا عز   »: قال ،قلت اي رسول هللا أوصين :قال
  .« رأس األمر كله

فإنه نور  ،عليك بتالوة القرآن وذكر هللا » :قال*) ،اي رسول هللا زدين :قلت
  .« وذكر لك يف السماء ،لك يف األرض

فإنه مييت القلب  ،إايك وكثرة الضحك » :قال ،(*اي رسول هللا زدين :قلت 20 

  .« ويذهب بنور الوجه
 فإنه ،عليك ابلصمت إال من خي » :قال ،اي رسول هللا زدين :قلت

                                                
  ( يف )أ( و)دا(: وساعة.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: كان.2)
  ( سقط مابينهما من )دا(.*-*)
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  .« وعون لك على أمر دينك ،مطردة للشيطان عنك [5/18]
  .« عليك ابجلهاد فإنه رهبانية أميت » :قال ،اي رسول هللا زدين :قلت
  .« أحب املساكني وجالسهم » :قال ،اي رسول هللا زدين :قلت
وال تنظر إىل من  ،من حتتكإىل انظر  » :قال ،اي رسول هللا زدين :قلت

 5  .« (2)كليأن ال تزدري نعمة هللا ع (1)رجدفإنه أ ،فوقك

 .«صل قرابتك وإن قطعوك *) » :قال ،قلت اي رسول هللا زدين :قال
 . «ال ختف يف هللا لومة الئم  »قلت: اي رسول هللا زدين، قال: 
 .«قل احلق وإن كان ُمر ا   »قلت: اي رسول هللا زدين، قال: 

 ،عن الناس ما تعرف من نفسك (3)يردك »: (*قلت: اي رسول هللا زدين، قال
 10 ،أن تعرف من الناس ما جتهل من نفسك وكفى بك عيبا   ،يتأتوال جتد عليهم فيما 

  .« يتأتفيما  عليهم جتدو 
وال ورع   ،اي أاب ذر ال عقل كالتدبي » :مث ضرب يده على صدري فقال

    .(4)« قلُ وال حسب كحسن اخلُ  ،كالكف   
عن  ،ن هشامبعن أيب حارثة أمحد بن إبراهيم  ،رواه أبو احلسن بن جوصا

وموىل ليزيد بن  ،القاسم بن حممد الثقفي :وكذلك رواه عن أيب إدريس اخلوالين .أبيه 15 

  .معاوية
  .ورواه عبد الرمحن بن عائذ عن أيب ذر

عن عبد  ،م بن احلسنــــعن عبد الدائ ،زةــــمـحمد عبد الكرمي بن حـه على أيب مـــــــــــــرأتـق
علي بن احلسن  انأ ،عن عبد العزيز بن أمحد ،على أيب حممد أيضا   (5)هــــــــوقرأتح  .اب الكاليبـــالوه  

ا ـــن ،ا علي بن عبد الرمحن بن املغيةــن ،أبو احلسن بن جوصا اـــــــنأ ،ا عبد الوهاب الكاليبـــأن ،الربعي 20 

                                                
  ( يف )أ( و)دا( و)س(: أحذر، وهي مهملة يف )م(. ويف املصادر و)ط(: أجدر.1)
  يف )أ( و)دا(: عندك. (2)
  ( سقط ما بينهما من )س( و)ط( وسقطت الفقراتن األوليان من)م( أيضا .*-*)
  ( يف )ط(: ال... عن الناس ؟3)
  ( سبق خترجيه يف التعليق على الطريق السابقة.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وقرأت.5)
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عن أيب عبد امللك حممد بن أيوب وغيه من  ،ان معاوية بن صاحل ،أبو صاحل عبد هللا بن صاحل
  .عن ابن عائذ فذكره ،املشيخة

  .عن أيب ذر ،وروي عن عبيد بن عمي
أبو علي حممد  انأ ،هإسنادَ  ومناولة وقرأ علي   أخربانه أبو العز أمحد بن عبيد هللا بن كادش إذان  

ان الفضل بن جعفر بن  ،ان علي بن حممد بن أمحد املصري ،املعاىف بن زكراي القاضي انأ ،بن احلسنيا 5 
حدثين ابن  ،(1)ديد السعيان حيىي بن سع ،ان عبد هللا بن سعيد القيسي ،مهام أبو العباس البصري

  :عن أيب ذر قال ،بيد بن عمي الليثيعن عُ  ،حاببن أيب ر عن عطاء  ،جريج
 ،فاغتنمت خلوته ،املسجد وهو جالس وحده على رسول هللا  دخلتُ 

  ؟ول هللاـوما حتيته اي رس :قلت .« جد حتيةــللمس اي أاب ذر إن   » :فقال
 10  .فركعتهما « ركعتان » :قال

 :قال ؟فما الصالة ،اي رسول هللا أنت أمرتين ابلصالة :إليه فقلت مث التفت  
  .« ومن شاء أكثر ،ن شاء أقل  مَ  ،موضوع خيُ »

مث  ،اإلميان ابهلل تعاىل » :قال ؟إىل هللا األعمال أحب   اي رسول هللا أي   :قلت
  .« (2)هللا اجلهاد يف سبيل

 15  .« أحسنهم خلقا   » :قال ؟املؤمنني أكمل إمياان   اي رسول هللا أي   :قلت

من سلم املسلمون من  » :قال ؟أفضل (3)املؤمنني اي رسول هللا فأي   :قلت
  .« لسانه ويده
  .« ر السوءجَ من هَ  » :قال ؟فأي الجرة أفضل :قلت
   .« جوف الليل الغابر» :قال ؟فأي الليل أفضل :قلت
 20  .« طول القنوت » :قال ؟فأي الصالة أفضل :قلت

 .« ر   من مقل إىل فقي يف س   جهد » :قال ؟ي الصدقة أفضلأف :قلت
  .« كثية  (4)وعند هللا أضعاف  ،فرض جمز  » :قال ؟فما الصوم :قلت

                                                
 . 7/244من اجلليس الصاحل، والكامل البن عدي  ( يف النسخ كلها: السعيدي. والتصويب1)
  : يف سبيله.و)ط( )س()م( و( يف 2)
  ( يف اجلليس الصاحل: املسلمني.3)
 أضعافا . :و)ط( )س()م( ويف ( 4)
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  .« وأنفسها عند أهلها ،أغالها مثنا   » :قال ؟الرقاب أفضل (1)أيف :قلت
  .« دمه (2)قيْ ر  هُ من عقر جواده و  » :قال ؟فأي اجلهاد أفضل :قلت
اي  » :مث قال ،« آية الكرسي »ل: قا ؟أي آية أنزلا هللا عليك أعظم :قلت

وفضل العرش  ،ما السموات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة :أاب ذر
 5  .« على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة

 (3)ئة ألف وأربعة وعشرون ألفم » :قال ؟ول هللا كم النبيونـــــاي رس :قلت
جم  ،ئة وثالثة عشرمــثالث » :قال منهم؟ اي رسول هللا كم املرسلون :قلت .«نيب

  .«الغفي
 ؟وكان من األنبياء مرسال   :قلت ،« آدم » :قال ؟من كان أول األنبياء :قلت

 10 :اي أاب ذر » :مث قال ،« من روحه ونفخ فيه ،خلقه هللا بيده ،ما  نعم مكل   » :قال

 .ونوح ،ابلقلم وإدريس وهو أول من خط   ،وشيث ،آدم :أربعة من األنبياء سراينيون
 ،آدم :وأول األنبياء .ونبيك حممد  ،وشعيب ،وصاحل ،هود :وأربعة من العرب

 ،عيسى  :(*وآخرهم ،موسى :بين إسرائيل وأول نيب من أنبياء .حممد *) :وآخرهم
  .« وبينهما ألف نيب

ئة كتاب وأربعة  م » :قال ؟اي رسول هللا كم أنزل هللا تعاىل من كتاب :قلت 15 

وعلى  ،وعلى إدريس ثالثني صحيفة ،مخسني صحيفة :على شيثأنزل  ،كتب
  .« وأنزل التوراة واإلنيل والزبور والفرقان ،إبراهيم عشرين صحيفة

أيها  :أمثال كلها » :قال ؟صحف إبراهيم تاي رسول هللا فما كان :قلت
ولكن بعثتك لرتد  ،بعض (4)مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إىل امللك املبتلى املغرور

 20 كن مغلواب  وعلى العاقل ما مل ي ،فإين ال أردها ولو كانت من كافر ،عين دعوة املظلوم

                                                
  : أي.و)ط( )س()م( و( يف 1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أهريق. وهي لغة.2)
  ( يف )أ( و)دا(: ألفا .3)
  )م( و)س( و)ط(.( سقط ما بينهما من *-*)
  ( يف )أ(: على.4)
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حياسب فيها نفسه ساعة و  ،ربه فيها ساعة يناجي :أن يكون له ثالث ساعات
 يف هذه الساعة عوان   فإنوساعة خيلو فيها حلاجته من احلالل  ،ويتفكر فيما صنع

العاقل أن يكون  [5/19] وعلى ،لا للقلوب وتفريغا   (1)لتلك الساعات واستجماما  
 فإن من حسب كالمه من عمله أقل   ،للسانه حافظا   ،على شأنه مقبال   ،بزمانه بصيا  

أو تزود  ،ة ملعاشمرم   :لثالث وعلى العاقل أن يكون طالبا   ،الكالم إال فيما يعنيه 5 

  .« أو تلذذ يف غي حمرم ،ملعاد
 :كلها  ا  ربَ كانت ع   » :قال ؟اي رسول هللا فما كانت صحف موسى :قلت

وملن يرى الدنيا  ،أيقن ابلنار مث يضحك نومل ،ملن أيقن ابملوت مث يفرح عجبتُ 
وملن أيقن ابحلساب مث  ب،صَ وملن أيقن ابلقدر مث ينْ  ،وتقلبها أبهلها مث يطمئن إليها

 10  .« ال يعمل

مما كان يف صحف  يء الدنيا مما أنزل هللا عليك شاي رسول هللا هل يف :قلت
ى ى وذكر اسم ربه فصل  من تزك   قد أفلحَ  }اي أاب ذر تقرأ  »: قال1) ؟إبراهيم وموسى

 األوىل صحف   هذا لفي الصحف   إن   (*وأبقى خيٌ  الدنيا واآلخرةُ  بل تؤثرون احلياةَ *)
   .[19-14: ]سورة األعلى (2«{إبراهيم وموسى 

 15  .«أوصيك بتقوى هللا فإنه زين ألمرك كله » :قال ،اي رسول هللا أوصين :قلت

فإنه  ،بتالوة القرآن وذكر هللا تعاىلعليك  » :قال ،اي رسول هللا زدين :قلت
  .« ذكر لك يف السماء ونور لك يف األرض

وعون لك  ،فإنه مطردة للشيطان ،عليك بطول الصمت » :قال ،زدين :قلت
  .« على أمر دينك

فإنه مييت القلب ويذهب بنور  ،حكك وكثرة الض  إاي   » :قال ،زدين :قلت 20 

  .«الوجه
  .« املساكني وجمالستهمحب  » :قال ،زدين :قلت

                                                
  ( يف )ط(: استجماعا .1)
  ( سقط من )دا(.*-*)
  ( سقط من )أ(. 1-2)
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  .« قل احلق وإن كان مرا   » :قال ،زدين :قلت
  .« ال ختف يف هللا لومة الئم » :قال ،زدين :قلت
وال جتد عليهم  ،ليحجزك  عن الناس ما تعلم من نفسك » :قال ،زدين :قلت

  .«يتأتفيما 
أن يعرف من الناس  :أن يكون فيه ثالث خصال كفى ابملرء عيبا   » :مث قال 5 

 . «ال يعنيه (1)مافيويؤذي جليسه  ،ويستحي لم مما هو فيه ،ما جيهل من نفسه
وال حسب كحسن  ،وال ورع كالكف    ،اي أاب ذر ال عقل كالتدبي » :مث قال

   .(2)«اخللق
ء ابنإلوا ،وفوائد العلم ،يف خرب أيب ذر هذا أنواع من احلكم :(3)قال القاضي

 10 ،وفيه اعتبار ألويل البصائر والعقول ،املاضية واإلخبار عن األايم، اليةعن األمور اخل

ينا يف كثي من فصوله رواايت موافقة أللفاظه و   وقد رُ  .وتنبيه لذوي التمييز والتحصيل
ينا يف بعض فصوله و   ورُ  ،وأخر مضارعة ملا اشتمل عليه من األغراض فيه ،ومعانيه

اقتضت  إذ ،رجعت إىل التقارب لتَ م  إال أهنا إذا أت ،نهرواايت خمالفة لظاهر ما تضم  
فهو احلق الذي  ،قاله وأخرب به ا ما ثبت أن رسول هللا فأم   ،من بعض الرواة غلطا  

 15   .(4)هبعين تهوالقطع على حقيق ،ال مرية فيه وال ريب يف صحته

على أن من األنبياء من أويت النبوة  ما دل   خرب أيب ذر    يفو  :قال القاضي
 :وقد قال هللا تعاىل ذكره ،غي مرسل إىل أحد ومنهم من كان نبيا   ،فأرسل إىل طائفة

]سورة  {هت  ــي ـ ن ـ ميف أُ  يطانُ ــــى ألقى الش  ـإال إذا متن   وال نيب    ك من رسول  وما أرسلنا قبلَ }

 ،(5)« ثنيإن منكم حمد   » :أنه قال صلى هللا عليه وسلم وروي عن النيب [،52احلج:
                                                

  ( يف )م( و)س( و)ط(: مبا.1)
  .378-3/375( اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف للمعاىف النهرواين 2)
احلافظ احلديث من طريقه، وقوله يف كتابه اجلليس ( أي القاضي املعاىف بن زكراي النهرواين الذي روى 3)
  تعليقا  على احلديث. 380-3/378الصاحل 
  ( يف اجلليس الصاحل: حقيقة مغي به.4)
ثُونَ  مضى قبلكم من األمم اه قد كان فيمإن   »(: 3469( لفظ البخاري )5)  أُم يت وإن ه إن كان يف ،حُمَد 

 .« إنه عمر بن اخلطابف هذه منهم
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ومن الدعاء املنتشر املستعمل الظاهر على ألسنة خاصة  ،وذكر عمر رضوان هللا عليه
 ،وعلى أنبيائك واملرسلني ،على مالئكتك املقربني اللهم صل    :املسلمني وعامتهم

وقد أحال هذا بعض املنتسبني إىل علم  ،وظاهر هذا يقتضي الفصل بني الفريقني
أن ال خيتص  وأحال أيضا   ،به مغرور مبخاريقه (1)عي له فريق مفتونومن يد   ،الكالم

خمالف يف الصورة ملا أتى به من  ،على يده من الشريعة جمدد يءأحد من األنبياء بش 5 

من األنبياء  رب نيب   خبلة على صدقه وصحة نبوته به يف الدال (3)صروأن يقت ،(2)قبله
 ،رهوكل ما أحاله من ذلك على غي ما قد   ،ال يشكل عليه تعيينا   (4)وتعيينه ،بذلك

إذا مل يكن  ،وقع العذر لهتوال شبهة  ،مما أتى به من ذلك يءوال حجة له يف ش
وقد ثبت  ،ويشهدان بصحته ،بل يدالن على جوازه ،وال العقل حييالنه (5)عسمال

صلى هللا وصحة شهادته ابلصدق للنيب  ، إعجاز القرآنوله يف ،اخلرب الصادق به 10 

وسلمت من التعصب  ،ن صحت فكرتهمَ  كالم يبعد من إطالق مثلهعليه وسلم  
إذ مل  ،استبعدت هذا حني حكي يل عنه وكنت ،والتحامل والغفلة والتجاهل طريقته

 إىل أن رأيته مثبتا   ،يكن عندي ممن بلغ يف الذهاب عن النظر الصحيح هذا احلد
من ذلك كتابنا  ،وقد حكيته على جهته يف معناه ولفظه يف غي موضع ،خبطه

وليس كتابنا هذا من  (، معجزـــلم القرآن الــز عن عــــموجــل الـــــــالتأوي ) :مسمىـال 15 

وقد  ،وتبيني فساده ،وإيضاح القول فيه ،واالشتغال حبكايته ،مواضع البيان عن ذلك
لو كان له  :ولـــوأان أق ،« لو سكت من ال يعلم السرتحنا » :عض أهل العلمقال ب

 ،را  ـــــــســــــصمته قويُ  ،را  ـــهـــه قــتـــيسكف ،يقدعهـــفبضه ـــويق ،هــعــمنــفه ويــــويك ،يردعه من
ابلتأديب  ،الضالالت (7)ديعباجلهاالت و  (6)نيعـــأو كان من يصرفه عن ش

                                                
  ( يف )أ( و)دا(: قرين مقرتن.  1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: تقدمه.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: يقتضي.3)
  ( يف )دا(: أو تعينت.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: الشرع.5)
  ( يف )أ( و)دا(: تشنيع، ويف )س( و)ط(: تشيع. واملثبت من اجلليس الصاحل.6)
  ( يف )م( و)ط(: تذيع.7)
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لرجوان أن يعفي الناس بذلك عما ينالم  ،والتبكيت والتأنيب ،والتثريب (1)بضوالق
حادثة  كى وهو املستعان على كلوإىل هللا املشت ،الضرر أو كثي منه من جهته

  .وبلوى
أان أبو أمحد عبيد هللا  ،بن املهتدي ان أبو احلسني ،بن احلسني [5/20] كر حممدأخربان أبو ب

ان إسحاق بن إبراهيم بن  ،اكم  أان أبو عمرو عثمان بن أمحد بن الس   ،الفرضيبن حممد بن أيب مسلم ا 5 
ان حممد بن  ،مشقيان حممد بن خالد الاشي الد    ،ان حممد بن زفر األصبهاين ،ان زكراي بن حيىي ،نينَ سُ 

إمنا  :فقلت ،كذا قال :قال -عن شريح بن عمي  ،ان صفوان بن عمرو السكسكي ،محي احلمصي
  :عن كعب األحبار ،- (2)كذا هو عندي عن أيب السمي الرتمذي  :قال !شريح بن عبيدهو 

مث أقبل على  ،بعدد األنبياء املرسلني ا  ن هللا أنزل على آدم عليه السالم عصي  إ
فخذها بعمارة التقوى والعروة  ،أنت خليفيت من بعدي أي بين   :ابنه شيث فقال 10 

على  فإين رأيت امسه مكتواب   ،حمدـإىل جنبه اسم مما ذكرت هللا فاذكر وكل   ،الوثقى
 طفت السموات فلم أر يف السموات ين   مث إ ،نيوح والط   ساق العرش وأان بني الر  

فلم أر يف اجلنة  ،وإن ريب أسكنين اجلنة ،عليه إال رأيت اسم حممد مكتواب   موضعا  
على حنور  مكتواب    ولقد رأيت اسم حممد ،وال غرفة إال اسم حممد مكتواب   قصرا  

وعلى ورق  ،وعلى ورق شجرة طوىب ،وعلى ورق قصب آجام اجلنة ،نياحلور الع   15 

 فإن   ،هر ذكرَ فأكث   ،وبني أعني املالئكة ،بجُ وعلى أطراف احلُ  ،سدرة املنتهى
   .(3)ساعاهتا املالئكة تذكره يف كل   

لنهار لتسعة ابلغين أن شيث بن آدم تويف يوم الثالاثء يف تسع ساعات من و 
  خ.شهر آب يف عشرين سنة من حياة خنو من  وعشرين يوما  

ابملر  وشـطه ابنه أنوحن   ،ئة واثنيت عشرة سنةمـــــــوكانت حياة شيث تسع 20 

وانحوا  ،والسالم [الصالة]مع آدم عليهما  زيف مغارة الكنو  هودفن .ليخةواللبان والس  
  .عليه أربعني يوما  

 .ومخس سننيئتان ومات آدم ولشيث م
                                                

  ( من )أ( و)دا(، ويف )م( و)س( و)ط(: القْصب، ومعنامها واحد: القطع. 1)
  ( يف )أ(: الشمي التدمري.2)
  إال البن عساكر. 1/17( مل يعزه السيوطي يف اخلصائص الكربى 3)
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 ذكر من امسه شريان
 دمَّــــــــريان بن حمـــــش

ي ق   وأاب الطيب حممد بن علي الر   ،مسع أاب احلسن خيثمة بن سليمان أبطرابلس
  .بصور

اد األهوازي علي بن مح  غنائم احلسن بن علي بن احلسن بن روى عنه أبو ال 5 

  .الزاهد
 ،أبو بكر حممد بن عمر بن أيب عقيل الكرخي (1)انأ ،علي بن املسلم الفرضيان أبو احلسن بأنأ

وثالثني ني تسنة اثن ان احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن محاد أبو الغنائم إمالء يف مجادى األوىل
ان  ،ان أيب ،ان حممد بن سعيد العويف ،ان خيثمة بن سليمان أبطرابلس ،ان شيان بن حممد ،ئةمـوأربع

 10  :عن ابن عمر ،عن عطية ،عن ليث ،حفص بن سليمان
 .(2)ويهودية رجم يهوداي   أن النيب 

  
 (3)ابميانري ـــذكر من امسه ش

 باميانريــــــشال
بن حممد  هللا قدم معه دمشق فيما وجدته خبط عبد ،اد املتوكلأحد قو   15 

  .وكان قدومه سنة ثالث وأربعني ،اخلطايب
مات *) ابمياناق أن الشي اس الور  ذكر أبو احلسن حممد بن أمحد بن القو  

ئتني، وذكر أبو بكر أمحد بن كامل وفاة ومخسني وم للنصف من شوال سنة أربع
 ،من رأى ر  قال ومات بسُ  :وزاد ،ومل يذكر الشهر ،يف هذه السنة (*الشيابميان

 20  .الةالص   وصلى عليه عبد الصمد صاحبُ 

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: قاال:أبنا !. 1)
  ومطوال .( احلديث مشهور يف الصحاح والسنن عن انفع عن ابن عمر خمتصرا  2)
  ( جاءت هذه الرتمجة يف )دا( مؤخرة عن اليت تليها. 3)
 ( سقط مابينهما من )س( و)ط(.*- *)
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 ذكر من امسه شريكوه
 *د الدينـــــادي املعروف بأســــريكوه بن شــــش

وكان  ،(1)حصنحصوهنم غي من وقام حبرب الفرنج وفتح  ،توىل دمشق مدة
  .مهيبا   ما  صار  مقداما   شجاعا  

داير مصر ثالث  (2)قصدو  ،ئةـمــابلناس سنة مخس ومخسني ومخس وحج   5 

وطمعوا يف ملكها  ،بعد أن حصرها الفرنج خذلم هللا ،يف الثالثة (3)هاكلمدفعات 
 ا  وقتل شاور  ،الفرنج عنهم (5)در  شف ،لم فأاتهم معينا   ،أهلها أبسد الدين (4)ثاغواست

على كل مسلم ابستنقاذ داير مصر من  ةن  وله م   ،واستوىل على داير مصر ،اجلذامي
ة هبا على يدي ن ـ والس   (6)ر هللا دعوة احلقنشو  ،للخي هبا وكان مفتاحا   .أيدي الفرنج

 10 ،الناصر هبا وكان قد استخلف امللكَ  ،امللك الناصر صالح الدين أدام هللا أايمه

   .من ستني يوما   وكانت أايم أسد الدين مبصر حنوا  
]مجادى  (*الثاين والعشرون من*) هللا مبصر يف يوم السبتوتويف رمحه 

  .ئةسنة أربع وستني ومخسم [(7)اآلخرة

                                                
، سي 2/479، وفيات األعيان البن خلكان 2/68/مواطن متعددة، 1كتاب الروضتني أليب شامة  *

، 62سالم له ، أمراء دمشق يف اإل16/214، الوايف ابلوفيات للصفدي 20/587أعالم النبالء للذهيب 
 ، و كتب احلوليات املؤرخة لتلك املرحلة.38ترويح القلوب للزبيدي 

 قال ابن خلكان: شيكوه لفظ عجمي تفسيه ابلعريب أسد اجلبل، فشي: أسد، وكوه: جبل.
 وقد وقع يف الن َسخ يف أثناء هذه الرتمجة تقدمي وأتخي، والسياق املثبت من )أ(.

  حصوهنم غي مرة. يف )م( و)س( و)ط(: فتح (1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: مث قصد.2)
 ( يف )م( و)س(: على ثالث دفعات خلعها!، ويف )ط(: ... خلصها. 3)
 ويف )م(: استغاثوا. ( يف )س( و)ط(: استعانوا.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: فرد.5)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ويسر هللا دعوة احلق والقبول. 6)
  ( سقط من )م( و)س( و)ط(. وورد يف )أ( و)دا(: والعشرون!، والقياس: والعشرين. *-*)
  ( ليس يف النسخ مجيعا ، واستدرك من مصادر الرتمجة.7)
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 ( ادــــــــــص  ـــــرف الـــــح) 
 ذكر من امسه صادر

 يسِبْـالعَ (1)زرــر بن كامل بن بَادِصَ
فيما أفاده بعض  ،قرأت من شعره خبط أيب احلسني الرازي .ديْ ج  ـشاعر مُ 

بن   (1)زر ني يف ذكر أخيه بـــــير   مُ ـعن جده وأهل بيته من ال ،أبيه عن ،الدمشقيني 5 

  :(2)وقتل مع أيب اليذام ،كامل
ـــــ قحطـــــانُ  لـــــئن قتلـــــتْ   (3)امبـــــر ل ا  ز ر ب

 كامــــل    الد ابــــنُ اجل ــــ لــــا ســــوقَ  أقــــامَ 
 قــــد مضــــى لســــبيله زٌ ر فــــإن يــــك بــــ

 هلــو غليســت ت أن احلــربَ  فمــن ظــن  
 تدب منه وقدْ  الرأي   عجزَ  ظن   فقد
 إن كنــت هالكــا   زر بــبعــدن اي تفــال 

 قنـاوابل ف  فااخل ابلبيض   يكَ أبك  سَ 5)
 ة  ربْ بَعـــــ ي أخـــــاهُ يبك ـــــ كمـــــنْ   ولســـــتُ 
 نــــــــــادموعُ  ال تفــــــــــيضُ  أانسٌ  وحنــــــــــنُ 

 اــــــــــابنــــــــــــه من مصـــب منـىنـملا  د  ع  نُــــــــ

 [5/21] هـراظُ  كارهة الليل نوم أراها 
 قـــــــــراوأوجعهـــــــــا عَ  فأنفـــــــــذها قـــــــــتال  

 شفا صدرا ولكنْ  ا  ر و سحم فما ماتَ 
 اجلمـرا بلَهـي الـوغىيف  ممنان كإذا  

 ســرابــذلك منــه الــنفس مــن رأيهــا خُ 
 (4)عمـرا جدا  ما ناثلا حممود تَ بْ ثُـ  فقد

ــــــ هبــــــا مــــــا أدركَ  فــــــإن   ــــــ دُ املاج   راتْ و  ال
ــــعَ يُـ   راْصـــــعَ  ه  ت ــــقلَ مُ  رها مــــن جفــــن  ص  

 (5اطـع الظهـر ا وإن قَ ن ـم علـى هالـك  

 رباـــــــــــــص دا  ــــــــىن به أبمنما  ل  ــــــوإن جَ 
                                                

  ( تصحفت هنا ويف كل مواضعها من الرتمجة يف )م( و)س( و)ط( إىل: بدر.  1)
  .31/394ترمجته من اتريخ دمشق  ( أبو اليذام: عامر بن عمارة الـُمر  ي، ترمجته وأخباره يف2)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: نزرا  كرميا . تصحيف.3)
  ( يف )دا(: غمرا.4)
( األبيات من البحر الطويل. وهذه األبيات الثالثة ذكرها احلافظ ابن عساكر يف ترمجة أيب اليذام 5)

اليذام، لصادر بن كامل بن برز، وقال مثة: وقد ذكرُت األبيات الرائية لغي أيب  31/394عامر بن عمارة 
يرثي هبا أخاه برز بن كامل بن برز العبسي، وقتل يف فتنة أيب اليذام، والصحيح أهنا أليب اليذام. وتبعه ابن 

. ووردت األبيات منسوبة أليب اليذام أيضا  مع بعض االختالفات يف: كتاب الورقة 5/293األثي يف الكامل 
، ومعاهد التنصيص على 1/593، ومسط الآللئ للبكري 1/267 أليب علي القايل ، واألمايل23البن اجلراح 

 .1/251شواهد التلخيص للعباسي 
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 اعدذكر من امسه ص  
 *قيـــــالدمش نـــــاحلسَ اعد بنــصَ

  .مدح أاب القاسم عبد العزيز بن يوسف الوزير ببغداد ،(1)شاعر له ديوان
ووصف فيها ليلة وفود  ،مدح هبا أاب القاسم من شعره خبطه من قصيدة   قرأتُ 

 5  :(2)الصدق

ـــــق مت  مـــــريض األْفـــــ وليـــــل    احلشـــــا د  ق 
ــــمــــن األُ  إذا مــــا بــــدا نــــمٌ   طــــالعٌ  ق  ْف

 (3)ب يف جنباتــهنظمنــا عقــود الشــهْ 
 دليلــــه الصــــبح ضــــل   (4)فتيــــقكــــأن 

ُـــــــ ـــــــيان يف كـــــــل تلعـــــــةمَ ـت  د مـــــــن الن
 اهنـــــاخَ كـــــأن الشـــــرار الزهـــــر بـــــني دُ 

 ها الريح مادت فروعهـاتإذا اسرتجع
 ومن تهىـشا ما أنوارها نم ظحالل جىن

 أراح عليــــه مــــن ســــنا الصــــبح عائــــدُ  
 ار واقـــــــدُ مـــــــن الن ـــــــ ه نـــــــمٌ بـــــــدا حتَتـــــــ

  ألعنــــــــاق الــــــــدايجي قالئــــــــد نفهــــــــ
 (5)دجـوا ووْهـ الـدجى صدر على سارف

 وســــــاعد جبهــــــة اجلــــــوزاء كــــــفٌ  إىل
 حواشـــد ر   ـَجـــمَ ـعلـــى ســـطر ال نـــومٌ 

 العطفني نشـوان مائـد (6)حكما رج
 (7)تهيه احملامدــــــــــــما تش ف  ـسبين يو 

قد وقفت هذه  :مكتوب على وجهها ،قلت هذه األبيات من كراسة خبطهن
 .ىرت ال تباع وال تش ،الكراسة من شعري يف جامع دمشق مع سائر الكتب املوقوفة

  .وكتبه صاعد بن احلسن خبطه

                                                
 . وأورد األبيات وهي من البحر الطويل.16/230الوايف ابلوفيات للصفدي  *
  ( زاد انسخ )ط(: يف املدح. 1)
 كذلك يف )م( لكن التصوير رديء.وكأهنا   ( يف الوايف: وفود الصبح، ولعل الصواب: وقود الصبح.2)
 ويف )ط(: جنباهتا فهن. ( يف )م( و)س(: جنباهتا فهي.3)
 ( يف )م(: نصع، ويف)س(: قصع، ويف )ط(: قصيع. 4)

 والصبح الفتيق: املشرق. كما يف القاموس.
  ( يف )دا(: فصار، بدل فسار. ويف )م(: واقد، ويف )س( و)ط(: وافد.5)
  ويف الوايف ابلوفيات: رن ح، وهي الصواب. ( كذا يف النسخ مجيعا ،6)
  ( يف )ط(: جىن اللحظ من نُـــو ارها ما اشتهى..7)
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 *املعروف بزعيم الدولة ،أبو العالء ،بن صاعد صاعد بن احلسن
  .وذكره لنا أبو عبد هللا بن امللحي فيمن اجتمع به بدمشق ،قدم دمشق

  :وكتبه يل خبطه قال ،حدثنا أبو عبد هللا حممد بن احملسن بن أمحد بن امللحي من لفظه
 (1)رزيغشاعر  ،أبو العالء صاعد بن احلسن بن صاعد ،زعيم الدولة ،األمي

مجيع ما  يف ،وألفاظ حسنة ،له معان حلوة ،مقتدر على النظم والنثر ،الشعر 5 

وصل إىل دمشق  ،ومل يكن علمه ابلعروض والنحو واللغة يضاهي شعره ،(2)ذكرهن
غشاه ومييل يفكان  ،واستقر قراره مدة مقامه ،والبس الديوان ،من السلطان بوقر 

  .وتتأكد مودته لعصبة مميزة ،(3)ةمجاع إىل زايرته
  :ب يف أشياء خيرتعها منهار  غْ ـكان يُ و 
خيدم  ه مدادا  ؤ ميل (5)وقلم حديد للحف ،عمله يشيل احلجارة الثقال (4)انيخم 10 

بن قريش  وعمل لشرف الدولة مسلم، وأشياء من هذا الفن ،من شهر ال جيف قريبا  
  .شبهها قمرو  مو فيه ن (6)ابلقابوسية فلكا  

 :ومن شعره يف شرف الدولة
 حمظـرات املراتــب (7)علـى مثلهـا مــن

 الط َلى يف يغمدنومهدهتا ابلبيض *)
ــــــــــة ــــــــــوام فيهــــــــــا رغيب ــــــــــدل األق  إذا ب

 ل املطالب  بْ س بالطال   على أخذت 
ـــــب   ـــــني الرتائ ـــــا يعســـــلن ب  ومســـــر القن

 (*الرغائـب   أتتك هتادى قبـل َهـذ ي

                                                
، وينظر: أعالم احلضارة العربية اإلسالمية يف العلوم األساسية 3/187ترمجه الزركلي يف األعالم  *

 ؟ فيه حبث. 340البن أيب أصيبعة طبقات األطباءالطبيب املرتجم يف هل هو و . 480والتطبيقية لزهي محيدان 
  ( مهملة يف )دا(، ويف )أ(: عزيز. والتصحيف يف أحدمها يقلب املعىن.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: عن مجيع ما يذكره.2)
  ( يف )أ(: مجاعته.3)
  ( كأهنا آلة رافعة.4)
 وهو القلم الناشف، صنعه صاعد قبل األوربيني بثمانية قرون. ( يف )أ(: للجف.5)
 منه ثالث نسخ مبكتبات إصطنبول.  «التشويق التعليمي »وله كتاب يف الفلك، يسمى  (6)
  ( يف )دا(: يف.7)
  ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(، واألبيات من البحر الطويل. *-*)
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 واضب  قشفار ال ميضي حيث ال مضى هضــــــــــيتإذا ما انت ا  ــــــــمعز ها ـتَ أمـــــــــــهر ف
 :أولا (1)يف أرتق طويلة وله من قصيدة

 الكـــــــــــــــــــــصو   ع  ــــــــــــرجـــنا بـــيــــــمن   ـم تُ ـــأل  كال  ــــمن خي رى أم طارقٌ ـــــــس درٌ ــأب
  :(2)حني هجرته وكتب إيل   :قال

 د  بعـــــــد تشـــــــد   (3)مُ األاي   يلَ  تْ مسَحــــــ
ـــــــــ ـــــــــه ف رضـــــــــيتُ  لٌ خ   هودادُ  ل  َحـــــــــب

 أن مطالـــــــــــــا ا وعلمـــــــــــــتُ فعـــــــــــــذرهتُ 
 هـــــــالقَ ـــــــــــأخ را  كا ــــــــــــــــــــــــــــش تأأف آليتُ 

 [5/22] د  حمم   الكرام   خي   من رب  ابلقُ  
ــ  يد  مــن الص ــ الــورودُ  ل   كمــا َحــين   م 

 د  دَ و الســـ (4)ت ابـــن بيـــتحـــىت ختـــي  
 يدي لما  ققويل وامتطت  راــــــــــما س

  :ومنها
 ا  قبـــــحكـــــم القصـــــاص معا رأىوإذا 

 جتلدي ــــــــــــبليكن عقابك يل حبس
ـــــــ (5)اي   تـــــــدييف ة الصـــــــوري أال  أو َس

 ديــنها يـــيفة عـــــــــــــــــوى فضعــــال ابلن
   :ومنها

  (*) (6)عدـــبتين به ولــكتحل عيــــفلت  كا  ــــــــــــــــــــــــني ممل  ــــــــــــلتــواد املقــــــسوله 
                                                

  . 3/187( ينظر يف التعريف أبرتق تعليق الزركلي يف األعالم 1)
  ( األبيات من البحر الكامل.2)
  يف )م( و)س( و)ط(: مسحت يف األايدي.. (3)
  ( يف )أ( و)دا(: بنت.4)
  ( يف النسخ مجيعا : فيا. 5)
 ( كذا يف النسخ، ولعل صواهبا: ولتسعد. وهللا أعلم. 6)
قرأت خبط أيب القاسم بن صابر، أنشدان أبو املنجا طاهر بن أمحد بن  »جاء يف )أ( و)دا( بعد هذا:  *

حممد بن عبد األعلى التنوخي، أنشدان أبو املعايل سامل بن املهذب التنوخي، أنشدان أبو احلسن الكناين لنفسه 
 يعين األمَي علي بن منقذ: 

 ــــــــــ ا لَيَضىـــــــــــد  ي َله أرضــــخَ         طا اي َمْن َجعْلُت إذا خَـ 
 اــــضَ مْ غَ  نَ ــــمْ عَ طْ يَ  ملْ  كَ إليْـ  نَ          رْ ـــــــــظَ إذا نَ  ونَ يُ عُ ــــــــــــــال إن  
 َجَعلْت قـُُلوَب الن اس  َمْرَضـــى        يت ــ ــــى الضَ املرْ  كَ ونُ فُ وجُ 

 « اضَ رْ فَـ  ض  رْ الفَ  ونَ دُ  اكَ وَ هَ  نَ ـــــ          ـيْ ضَ ارتَ  ن  قد  ــــــــــهذا وهُ 
 وخلت )م( و)س( و)ط( من هذه الزايدة، ومل يظهر يل وجه إحلاقها هبذه الرتمجة.
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 *ح بن أبي الفرج اإلسفراييينوْأبو رَ دعد بن سهل بن بشر بن أمحد بن سعيصا
 ،ائيــــن  ــ  حـم الـــــوأاب القاس ،وأاب احلسني بن مكي ،مع أاب بكر اخلطيبــــــس

وأاب  ،وأاب احلسن بن أيب احلديد ة،ـبــيـبـــك  وعبيد بن إبراهيم بن ،وعبد العزيز الكتاين
  .وغيهم ،وأاب احلسن عبد الدائم بن احلسن الاليل القطان ،نصر بن طالب

ابنا صابر سنة ست أبو القاسم وأبو حممد  :مسع منه .يسي يءث بشوحد   5 

  .هو ثقة :وقال أبو القاسم .ئةومثانني وأربعم
أبو القاسم  انأ ،ينيأان أبو روح صاعد بن سهل بن بشر اإلسفراي ،ان أبو حممد بن صابرأــــــبنأ

أان أبو عبد هللا احلسني بن عبد هللا بن  ،الطرابلسي هبا يشلرمحن بن علي بن حممد بن أيب الععبد ا
سفيان الطائي  بن فان أبو جعفر حممد بن عو  ،ان خيثمة بن سليمان بن حيدرة ،حممد بن أيب كامل

 10  :عن عائشة ،عن أبيه ،م بن عروةعن هشا ،ان سليمان بن بالل ،ان مروان بن حممد الطاطري ،حبمص
   .(1)« نعم اإلدام اخلل » :قال عن النيب 

أان عبد الرمحن بن حممد بن  :أبو الفضل الفضيلي ومجاعة قالوا :أعلى من هذا هأخربان [ح]
أان عبد هللا بن عبد الرمحن  ،أان عيسى بن عمر السمرقندي ،أان عبد هللا بن أمحد احلموي ،راملظف  

  .(2)ان مروان بن حممد فذكره ،ان حيىي بن حسان ،الدارمي
ألخي أيب  ولد ابنٌ يثيثي: قرأت خبط أيب نصر أمحد بن حممد بن سعد الطر  15 

شهر صفر سنة من يوم األربعاء من  ةيف أول ساعة السادس (3)روح اه أابالفرج ومس  
  .ئةمثان وأربعني وأربعم

والثاين عشر  ،يف الثالث عشر من طريق النجوم :وقرأت خبط أبيه أيب الفرج
  .من صفر ،من طريق الرؤاي والعدد

وسألت أاب حممد طاهر بن سهل عن وفاة أخيه أيب روح صاعد بن سهل  20 

                                                
   .10/720اتريخ اإلسالم للذهيب  *
من طريق خيثمة، ويف ترمجة ابن بطة  59/457يف ترمجة كليب بن علي البزاز  ( أخرجه املصنف1)

 من طريق حممد بن عوف.  44/406عبيد هللا بن حممد العكربي 
 ( من طريق سليمان بن بالل. 3316(، وابن ماجه )1841، والرتمذي )6/125وأخرجه مسلم 

  .2/101( سنن الدارمي 2)
  أبو روح. على احلكاية.( من )دا(، ويف سائر النسخ: 3)
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فسألت نصر  ،تويف يف شهر رمضان يف السنة اليت أخذ اإلفرنج فيها القدس :فقال
  .وتسعني نيتيف سنة اثن :بن قاسم عن ذلك فقالا

أبو حممد بن األكفاين أن صاعد بن سهل تويف يوم السبت الثامن من  وذكر
  .ئة بدمشقوتسعني وأربعم نيتشهر رمضان سنة اثن

 5 

 صاعد بن عبد الرمحن
  .حكى عنه ابنه عبد الرمحن بن صاعد

ان  ،ىان أمحد بن املعل   ،وانغز مد بن ـحمد بن أحـحدثين م ،رأت خبط أيب احلسني الرازيـــق
  :مسعت أيب يقول :عبد الرمحن بن صاعد بن عبد الرمحن قال

فخرجت إىل  ،نفي أهل العراق عن مدينة دمشقأمر بملا خرج أبو العميطر  10 

فوقع يف يده فأمر بضرب  ،واختفى أخ يل يقال له عبيد هللا بدمشق ،مدينة محص
  .عنقه فقتل
 

ميد بن  عبد احلد الرمحن بن صاعد بن عبد السالم بن صاعد صاعد بن عب

املعروف  ،اسحَّالنَّ ،ريصْنَّال :ويقال ،أبو القاسم التميمي ،بن باكر بن عبد اهللا 15 

 *ادبابن الربَّ
ويزيد بن  ،يد بن عبد الصمديز و  ،إسحاق شعيب بن شعيب بن :روى عن

وأيب  ،وشعيب بن عمرو ،والعباس بن الوليد بن مزيد ،ةيي محاذعبد احلميد بن 
وإبراهيم بن  ،العبسي مضروعمر بن  ،ادوعبد احلميد بن مح   ،أمية الطرسوسي

وحممد بن سليمان بن بنت  ،والربيع بن سليمان املرادي ،ار بن قتيبةوبك   ،مرزوق 20 

وإمساعيل بن أابن  ،وإمساعيل بن محدويه البيكندي ،وأيب عتبة أمحد بن الفرج ،مطر
وأيب ،وحممد بن يعقوب بن حبيب الغساين ،وإبراهيم بن أيب محيد اللهيب ،يوَ بن حُ ا

                                                
 .7/490اتريخ اإلسالم للذهيب  *
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  .يليبَ ووزير بن القاسم اجلُ  ،وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم ،زرعة الدمشقي
 ،وأبو بكر بن املقر  ،- بهسَ وهو نَ  -أبو احلسني الرازي  :[5/23] روى عنه

 ،هل احلريري البغداديـــاحلسن علي بن عمرو بن س وأبو ،وعبد الوهاب الكاليب
وأبو حممد عبد هللا بن حممد بن  ،بجبار بن عبد الصمد املؤد   ـم عبد الــوأبو هاش

وأبو جعفر  ،وأبو العباس بن السمسار ،وأبو سليمان بن زبر ،عبد الغفار بن ذكوان 5 

وأبو عمران موسى بن  ،املصري (1)درةشحممد بن عبيد بن عبد املؤمن بن  بناأمحد 
  .عمران بن موسى بن هالل السلماسي

ان  ،بن القزويينار عمان أبو احلسن علي بن  ،سن علي بن عبد الواحد الدينوريأخربان أبو احل
صاعد بن عبد الرمحن  (2)حدثين ،بن سهل بن حبيب السلمي احلريري وأبو احلسن علي بن عمر 

عن  ،عن قتادة ،ان سعيد بن بشي ،ان أسد يعين ابن موسى ،ان الربيع بن سليمان ،اس بدمشقح  الن   10 
  :عن مسرة قال ،احلسن

  .(3)ف زأن نعتدل يف اجللوس وال نستو  أمران رسول هللا 
ن أان منصور بن احلسني بن علي ب ،جاء بن أيب منصورأخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الر  

ان أبو القاسم صاعد  ،أان أبو بكر بن املقر  :د وأمحد بن حممود بن أمحد بن حممود قاالاو  ر القاسم بن 
ان  ،يلدَ ان سالمة بن بشر بن بُ  ،بن عبد الصمد ان يزيد ،بن عبد الرمحن بن صاعد الدمشقي بدمشقا 15 

  :عن ابن عمر ،عن عبد هللا بن دينار ،أخربين مالك ،عن األوزاعي ،مطيزيد بن الس   
 ،له لواء يوم القيامة عند استه صبُ نيُ  الغادرَ  (4)إن   » :قال عن النيب 

   .(5)« هذه غدرة فالن :يقال
أان عمي  ،وحدثين أبو بكر اللفتواين عنه ،أبو زكراي حيىي بن عبد الوهاب بن منده كتب إيل  

                                                
  ( ابلشني يف )أ( و)م(، وهي مهملة يف )دا( و)س( و)ط(.1)
  ( يف )دا(: حدثنا.2)
(، وأبو 6884-6883، والطرباين يف الكبي )5/10( أخرجه من حديث سعيد بن بشي: أمحد 3)

  . 7/261نعيم يف احللية 
  و)ط(، وليست يف املعجم البن املقر .( ليست يف )م( و)س( 4)
 (.  926( املعجم البن املقر  )5)

وأخرجه من طريق يزيد بن عبد الصمد: النسائي يف حديث مالك كما ذكره املصنف يف األربعني 
 (.178(، وابن املظفر يف غرائب حديث مالك )6511، وأبو عوانة يف مسنده )178املساواة 

  من طريق مالك. (6178واحلديث يف البخاري )
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  :نا أبو سعيد بن يونسلقال  :عن أبيه أيب عبد هللا قال ،أبو القاسم
بن ابكر  (*بن صاعد بن عبد احلميد*)صاعد بن عبد الرمحن بن عبد السالم 

قدم مصر سنة ثالث وعشرين  دمشقي ،يكىن أاب القاسم ،ريصْ ن  بن عبد هللا الا
مبصر بعد قدومه وتويف  ه،حنو  ةس بن الوليد بن مزيد وطبقث عن العباحد   .ئةوثالمث
 5 بيسي وكان ثقة  (1)مصر

خط أيب احلسني الرازي يف تسمية من كتب  (2)نقله منفيما  ،قرأت خبط نا بن أمحد العطار
  :عنه بدمشق يف الدفعة الثانية

ويعرف  ،أبو القاسم صاعد بن عبد الرمحن بن صاعد بن عبد السالم التميمي
  .ئةمات يف سنة أربع وعشرين وثالمث ،اببن الرباد

أان أبو  ،مكي بن حممد بن الغمر (3)ان ،عن أيب حممد التميمي ،قرأت على أيب حممد السلمي 10 
  :سليمان بن زبر قال

مئة تويف صاعد بن ــيف شهر ربيع األول يعين من سنة أربع وعشرين وثالثو 
  .(4)الرباد

 

 15 بن علي األنصاريصاعد بن حممد بن احلسني 

 ه أيب املعــايل وغيمهــا بدمشــقولولــد ،منــه أبــو حممــد بــن صــابر لنفســه زاســتجا
  .ئةومخسم عشرةإحدى  سنة

                                                
  ( سقط ما بينهما من )أ( و)دا(.*-*)
  ( يف )أ(: ملصر.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: فيما قرأته خبط.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.3)
  . 2/654( اتريخ مولد العلماء ووفياهتم البن زبر 4)
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 ذكر من امسه صايف
ي ـوسِـسُرَالطَّ ،ويكنى أبا احلسن ،صايف بن إبراهيم بن احلسن أبو الربكات

 ريراملقرئ الضَّ
  . األحالممعرب   
 5 ،وسهل بن بشر ،أاب احلسن علي بن احلسن بن طاوس العاقويل :مسع

  .وإبراهيم بن حممد بن يونس املقدسي اخلطيب
  .وكان مستورا   ،مسعت منه

سنة تسع  بشر بن أمحد ان أبو الفرج سهل بنأ ،أخربان أبو احلسن صايف بن إبراهيم بن احلسن
طاهر حممد بن أمحد الأان أبو  ،أان أبو القاسم علي بن حممد بن علي الفارسي مبصر ،ئةومثانني وأربعم

ان يزيد بن عبد هللا  ،ان أبو عمران موسى بن هارون بن عبد هللا ،الذهلي بد هللا بن نصر بن جبيبن عا 10 
  :أيب هريرة قال عن ،السحيمي يثان أبو ك ،عماران عكرمة بن  ،بن يزيد بن ميمون بن مهران مبكةا

   .(1)«ة اخلمر من هاتني الشجرتني النخلة والعنب » : قال رسول هللا 
  .(*أان سهل فذكره ،وأخربانه أبو حممد الداراين*)

ودفن يوم اخلميس الثالث عشر من  ،تويف صايف بن إبراهيم ليلة اخلميس
 15  .بباب الصغي ، ودفنئةومخسمدى األوىل سنة سبع وعشرين مجا

 

 *صايف بن عبد اهلل النحوي
  ،الفرغاين ف  بن جُ  ج   غُ ملواله احلسن بن عبيد هللا بن طُ  ةويل إمرة دمشق خالف

                                                
 ( يف )م( و)س( و)ط(: والعنب. 1)

واحلديث مشهور رواه مجاعة عن أيب كثي، وأخرجه من طريق عكرمة بن عمار: مسلم يف صحيحه 
6/89  .  

وأخرجه املصنف أيضا  يف تـرمجة احلسني بن علي بن احلسني املصري، ويف ترمجة كلثوم بن زايد 
59/443. 

 ( ما بينهما ليس يف )أ( و)دا(.*-* )
 .1/366حتفة ذوي األلباب له ، 63أمراء دمشق يف اإلسالم للصفدي  *
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يد إلخشوأيب احلسن علي ابين ا ،ل ابين أخيه أيب القاسم أونوجوربَ وكان وليها من ق  
 وبعث صافيا   ،فلم يقدمها يف واليته ،ملةوكان مقام احلسن ابلر   ،جغْ حممد بن طُ 
مث عزل  ،ئةـمـوذلك سنة مخس وأربعني وثالث ،وأقام هبا أكثر من شهرين ،فتسلمها له

 .عنها
  5 

 *صايف بن عبد اهلل أبو احلسن األرمين
  .عتيق قاضي القضاة أيب عبد هللا الشهرستاين

  .مسع الفقيه نصر بن إبراهيم الزاهد
  .لف  كثي التن  ،يف اجلماعات (1)لواتعلى الص   مواظبا   ،ا  وكان خي    ،عنه كتبتُ 

 10 ،ان أبو الفتح نصر بن إبراهيم املقدسي من لفظه بصور ،أخربان أبو احلسن صايف بن عبد هللا
أان أبو بكر حممد بن عبد هللا  ،اب بن احلسني بن عمر بن برهان الغزايل بصورأان أبو الفرج عبد الوه  

يف سنة  رو بن عبد الرمحن البزاز العكربيأبو حممد خلف بن عم (2)ان ،اقق  الد  بن خلف بن خبيت ا
سالخ ذي القعدة سنة انبن الزبي احلميدي يف  [5/24] ان عبد هللا ،أربع وتسعني ومائتني قراءة عليه

عن جابر بن  ،عن حممد بن كليب ،ان موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك ،مثان عشرة ومائتني
 15  : قالعبد هللا

   .(3)« فاصنعوا فما صنعَ  ،اإلمام ضامن » : قال رسول هللا 
بيع األول سنة مثان تويف صايف بن عبد هللا يوم األحد رابع عشر شهر ر 

  .غيوحضرت دفنه بباب الص   ،ئةوثالثني ومخسم

                                                
 ، ويف )أ( و)دا(: اآلدمي. 11/23من )م( و)س( و)ط( وخمتصر ابن منظور  *

 . 1/339(، والتحبي يف املعجم الكبي للسمعاين 519له ذكر يف معجم الشيوخ البن عساكر )
 ونسبته فيهما: النجمي.

  ( يف )دا(: الصالة.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.2)
(، ومن طريق آخر عن احلميدي: الدارقطين 3545( أخرجه من طريق خلف: الطرباين يف األوسط )3)

  (. 1227يف سننه )
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 ذكر من امسه صاحل
صاحل بن أمحد بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار أبو مسعود املياجني  

 *القاضي
  .سكن صيدا .القاسم بن ابن أخي يوسف

وأيب  ،وأيب بكر حممد بن موسى بن احلسني املراغي ،هوعم    ،أبيه :وحدث عن 5 

وأيب العباس عبد هللا بن عبد امللك بن  ،ا الرمحن بن الصب  مران موسى بن عبد ع  
وأيب حازم عبد املؤمن بن  ،وأيب طاهر حممد بن سليمان بن أمحد بن ذكوان ،األصبغ

وأيب بكر أمحد بن حممد  ،والفضل بن جعفر التميمي ،املتوكل بن مشكان البيويت
إدريس  يبأوالقاضي  ،وحممد بن جعفر بن أيب كرمية ،صييْ ص    امل  يفالكو  (1)بن أمحدا

 10  .امليمون بن املبارك

وولده أبو  ،القاضي أبو حممد عبد هللا بن علي بن أيب عقيل :روى عنه
وأبو  ،وذير  املروَ ه يوأبو جعفر أمحد بن حممد بن متو  ،احلسن حممد بن عبد هللا

ن حممد بن احلسن وسعيد ب ،احلسن علي بن بكار بن أمحد بن بكار الصوري
وأبو علي األهوازي  ،وأبو نصر بن طالب ،يم  ااخلر كْ شُ وإبراهيم بن  ،اإلدريسي

 15 وعبد العزيز بن ،(3)زينبن الفتح بن عبد هللا امل (2)ضرأبو القاسم اخل *)و ،املقر 

  .أمحد الكتاين إجازة
 أان أبو جعفر أمحد بن :أبو القاسم زاهر وأبو بكر وجيه ابنا طاهر بن حممد قاال (* أخربان

أان أبو مسعود صاحل بن أمحد بن  ،قراءة عليه بنيسابور متويه املروروذي املعروف بكاكو بناحممد 
ان إبراهيم  ،زاذر  ان عثمان بن خُ  ،أان أبو عمران موسى بن عبد الرمحن البيويت ،بصيدا القاضي القاسم

                                                
 .9/449، اتريخ اإلسالم للذهيب 5/239، معجم البلدان لياقوت 11/555األنساب للسمعاين  *
  ( زاد انسخا )أ( و)دا(: بن.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: احلسن.2)
و)س(: املرىدى، هكذا مهملة، ويف )م(: املرتدي، ويف )ط(: املريدي. واملثبت من ترمجة ( يف )أ( 3)

  اخلضر بن الفتح من اتريخ دمشق.
 ( سقط ما بينهما من )دا(.*-*)
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  :عن أنس ،عن عاصم األحول ،(1)ريثو عن ال ،ان أبو أمحد الزبيي ،بن حممد بن عرعرةا
   .(2)« اي ذا األذنني » :قال أن النيب 

تويف صاحل ابن أخي القاضي يوسف بن  :أبو حممد بن األكفاين (3)نالقال 
  .ئةيف شهور سنة مثان وعشرين وأربعم صيدا (4)بثغرالقاسم املياني رمحه هللا 

 5  :قرأت خبط أيب طاهر حممد بن علي الصوري الكاتب ،قرأت خبط أيب الفرج غيث بن علي
تويف أبو مسعود املياني قاضي صيدا يف التاسع عشر من شهر ربيع األول 

وسار القاضي أبو حممد عبد هللا بن علي بن عياض والصوريون  ،سنة تسع وعشرين
  .إىل صيدا للصالة عليه

 ما أظن أن   :لفقا ،ذكرت هذا للقاضي ابن وضاح قاضي صيدا :قال غيثٌ 
 10  .(5)لكأو حنو ذ ،القاضي جاء للصالة عليه

 

صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو الفضل بن أبي عبد اهلل 

 *باني البغدادييْالشَّ
 قاضي أصبهان  

أيب  وإبراهيم بن ،وأيب الوليد الطيالسي ،وعلي بن املديين ،أبيه :ث عنحد   15 

 ،وعمرو بن عون ،وإبراهيم بن الفضل الذارع ،وعبد هللا بن أيب بكر العتكي ،سويد
  .ان بن مسلموعف  

ويوسف بن ،وأبو بكر اخلرائطي ،واحلسن بن حبيب ،ابنه زهي :روى عنه

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: عن السري!.1)
  ( من حديث شريك عن عاصم.3828، 1992(، والرتمذي )4963( أخرجه أبو داود )2)
  و)م( و)س( و)ط(: أان. ( يف )أ(3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: سكن.!4)
  ( يف )دا(: هذا.5)
، طبقات احلنابلة 9/317، اتريخ بغداد 1/348(، أخبار أصبهان 1724)4اجلرح والتعديل  *

 . 2/149، شذرات الذهب 12/529، سي أعالم النبالء للذهيب 12/199، املنتظم 1/462
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ار وحممد بن بك   ،لة الطرسوسيبَ وأبو بكر حممد بن عبد هللا بن جَ  ،فورك املستملي
وحممد بن أمحد  ،اروأبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حيىي القص   ،بن يزيد السكسكيا
وأبو بكر  ،ومسع منه ابلرملة وحممد بن الفيض ،وحممد بن عمر بن عبد هللا ،بن يزيدا

بن اوحممد بن عمرو بن أيب عاصم، وحيىي *)، بن سالم بن حممد حممد بن إمساعيل
 5 حممد بن صاعد، وأبو القاسم البغوي، وحممد بن خملد.

  .(*وقد م دمشق، وحد ث هبا
أان أبو  ،ام بن حممدمت   (1)ان ،أمحد حدثنا عبد العزيز بن ،أخربان أبو حممد عبد الكرمي بن محزة

حدثين  ،أمحد بن حنبل البغدادي بدمشقان أبو الفضل صاحل بن  ،ن حبيب قراءة عليهبعلي احلسن 
  :عن أنس قال ،عن الزهري ،ان زايد بن سعد ،ان مالك بن أنس ،اد بن خالد اخلياطان مح   ،أيب

 10  .(2)مث فرق بعد ذلك ،انصيته ما شاء هللا أن يسدل هللا  سدل رسولُ 
عيم أان أبو نُ  ،وحدثين أبو مسعود عبد الرحيم بن علي عنه ،ان أبو علي احلسن بن أمحدبأنأ

 :مسعت صاحل بن أمحد بن حنبل قال :ار قالان أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حيىي القص   ،احلافظ
  :هري يقولمسعت الز   :مسعت سفيان يقول :مسعت أيب يقول

  .(3)وقوله سدادا   ،ه كفافا  طوىب ملن كان عيشُ  :ب يقولمسعت ابن املسي  
أن صاحل بن  :إبراهيم بن عبد الرمحن الرويوذكر أبو يعقوب إسحاق بن  15 

  .سنة ثالث ومائتني [5/25] أمحد بن حنبل ولد
 .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل

  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال(4)ح
  .قاضي أصبهان ،أبو الفضل ،أمحد بن حممد بن حنبل صاحل بن

 20  .وهو صدوق ثقة ،كتبت عنه أبصبهان

 ،أيب بكر العتكي بناوعبد هللا  ،وإبراهيم بن أيب سويد ،أيب الوليد :روى عن
                                                

  س( و)ط(. ( سقط ما بينهما من )م( و)*-*)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.1)
. وهو يف موطأ حيىي 3/215(. واحلديث يف مسند أمحد 1051( فوائد متام الرازي )الروض البسام 2)

  ( مرسال .2727)
  .1/348( أخبار أصبهان أليب نعيم احلافظ األصبهاين 3)
  ( من )دا( فقط.4)
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  .(1)أبيهوروى عن 
أان أبو  ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،ارف  أان أبو بكر الص   ،ان أبو جعفر حممد بن أيب عليبأنأ

  :أمحد احلاكم قال
  .سكن بغداد ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو الفضل صاحل بن

وأاب احلسن علي بن عبد هللا  ،أاب عبد هللا حممد بن كثي العبدي :مسع 5 

وعبد هللا  ،(*بن كثي العبدي*)أبو القاسم عبد هللا بن حممد  :روى عنه .السعدي
  .بن حممد بن مسلم اإلسفرايينا

قال لنا أبو بكر  :أخربان أبو احلسن بن سعيد وأبو النجم بدر بن عبد هللا قاال
   :اخلطيب

 10 ،أبو الفضل الشيباين ،صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد

روى  .وعلي بن املديين ،الذارع وإبراهيم بن الفضل ،وأاب الوليد الطيالسي ،أابه :مسع
 ،وحيىي بن صاعد ،وحممد بن جعفر اخلرائطي ،وأبو القاسم البغوي ،زهيابنه  :عنه

  .وهو صدوق ثقة ،كتبت عنه أبصبهان  :وقال ابن أيب حامت .وحممد بن خملد
  .وخرج إليها فمات هبا ،وكان قد ويل قضاء أصبهان :قال اخلطيب
 15 :قال (3)الفراء مدبن حم احلسني (2)وحدثين أبو يعلى حممد بن :قال اخلطيب

 :قال أبو بكر بن أيب صاحل العكربي :اجج  وجدت يف كتاب عبد العزيز صاحب الز  
فكان جيلس ببغداد  ،وقد كان ويل القضاء هبا ،ن طرسوسمقدم صاحل بن أمحد 

صاحل   :وقالت ،فدخلت فوقفت به ؟من منكم صاحل :فجاءت عجوز فقالت ،للفقه
 ،إين أعرف أابك :فقالت له ؟هذا (4)إيش   :وقال ،فرفع رأسه إليها ؟كيف أصبحت
 20  .رفعه من فوق إمنا ،ما رفعه هبذه يعين الطويلة ،على رأسه يءوهو خيرج وال ش

                                                
 (. 1724)4( اجلرح والتعديل 1)

  و)س( و)ط(: وروى عن إبراهيم. بدال  من: وروى عن أبيه.و وقع يف )م( 
  *( سقط من )أ( و)دا(.-*)
  ( ز ْيد هنا يف )م( و)س(و)ط(: أيب !.2)
  ( يف )دا( و)م( و)س( و)ط(: بن الفرا.3)
  ( تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: ليس.4)
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ل يف كتاب أدب وذكر أبو بكر اخلال   :قال يل أبو يعلى :قال اخلطيب
  :حدثين حممد بن علي قال ،أخربين حممد بن العباس :القضاء من اجلامع

فبدأ  ،ودخل أصبهان ،وكنت معه أخرجين هو ،صاحل إىل أصبهانملا صار 
وجلس وقر  عهده  ،واجتمع الناس والشيوخ ،فدخله فصلى ركعتني ،اجلامع مبسجد

فبكى الشيوخ الذين  ،حىت غلبه ،شديدا   جعل يبكي بكاء   ،الذي كتب له اخلليفة 5 

ما ببلدان   :قولون لهوي ،فلما فر  من قراءة العهد جعل املشايخ يدعون له ،هنقربوا م
  .ومييل إليك ،أحد إال وهو حيب أاب عبد هللا

 -ذكرت أيب أن يراين يف مثل هذه احلال  ؟تدرون ما الذي أبكاين :فقال لم
خلفي إذا جاءه رجل زاهد ورجل  أيبكان يبعث   :قال – وكان عليه السواد

هللا يعلم ما  ولكن   ؟أفرتاين مثله ،أن أكون مثله حيب  ؛ إليه (1)ألنظر ،متقشف 10 

  .هللا أمحدُ  ،وكثرة عيال ،ن قد غلبينيْ دخلت يف هذا األمر إال لدَ 
راين تُ  :ويقول ،وكان صاحل غي مرة إذا انصرف من جملس احلكم يرتك سواده

  ؟أموت وأان على هذا
 دـــشــــأنقال  ،ازز  ــــــدان حممد بن العباس اخلـــأنش ،ا علي بن أيب عليـــــوأن :قال
ح بن أمحد ــيف صال اطـــي  ـــــاس اخلـــب  ــــللع – وأان أمسع -أيب  (2)زيو  ــــــت  ـــم الــــــأبو القاس 15 

 :(3)بن حنبلا
 يل صــاحل بــدينارين   ادَ َجــ 

 حتملـــــــــــــــه ذرة فواحـــــــــــــــدٌ 
 همـايْ ل  ظ  بل لـو وزان لـك 

 ال كاان وال أفلحا لكان

 أصـــــــــلحه هللا وأخزامهـــــــــا  
 مهــــاأبوفا الــــريحُ  تلعــــبُ و 

 مهـــــــــــــــادان فوزان  مـــــــــــــــمث ع
 ماـهال  ـــــعليهما يرجح ظ

 

ألنه كان  ،صاحلا   هذا القائل يف قوله وما ذكر به ىقد اعتد :قال اخلطيب
  .احة على خالف ما ذكرهمَ من الس  

                                                
  ( مكان هذه اللفظة بياض يف )م( و)س( و)ط(.1)
  و)ط(: أنشدين أبو القاسم الثوري !.( يف )م( و)س( 2)
  ( األبيات من البحر السريع.3)
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ل بكر اخلال   (2)وأب ان ،عبد العزيز بن جعفر (1)ت عنثد   وحُ  :قال اخلطيب
  .(3)دا  ج ا  يخسكان صاحل بن أمحد بن حنبل *) :قال

 ،كان صاحل قد افتصد: (*ة قالصَ يْ ص   م  ـخربين احلسن بن علي الفقيه ابلأ
 .يف طيب وغيه ،من عشرين دينارا   (5)ذلك اليوم حنوا   (4)وأنفق يف ،إخوانه فدعا
فإذا أبو عبد هللا  :قال ،وذكر عدة ،مرمي وأحسب كان يف الدعوة ابن أيب :(6)قال 5 

وال يشم  ،ال تفتضح ،رتأسبل علينا الس   :مرمي فقال له ابن أيب :قال ،الباب قد دق  
وسأله عن  ،فقعد يف الدار ،فدخل أبو عبد هللا :قال .أبو عبد هللا رائحة الطيب

  .وقام وخرج ،ا اليومفأنفقه ،خذ هذه الدرمهني :وقال له ،أحواله
مل أردت أن أتخذ الدرمهني  ،فعل هللا بك وفعل :فقال ابن أيب مرمي لصاحل

 10  .(7)؟منه
أان أبو سليمان  ،أان أبو احلسن املؤدب ،عن أيب حممد التميمي ،قرأت على أيب حممد السلمي

  :بن زبر قالا
مات صاحل بن  - يعين سنة أربع وستني ومائتني -فيها  :قال احلسن بن علي

  .(8)أمحد بن حنبل
 15  :عيم احلافظ  قالأان أبو نُ  عنه، وحدثين أبو مسعود املعدل ،اداحلد  ان أبو علي بأنأ

 ،وتويف هبا [،5/26] عليها قدم أصبهان قاضيا   ،صاحل بن أمحد بن حنبل
  .ابملدينة (9)هه بباب تي وقرب 

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: حدثين.(1

  عن أيب. )م( و)س( و)ط(:( يف 2)
  ( تصحفت يف )س( و)ط( إىل: شيخا  جيدا .3)
  *( سقط من )م(.-*)
  ( يف )أ( و)دا(: على.4)
  ( يف النسخ: حنو . وهو على اجلادة يف )ط( واتريخ بغداد. 5)
  ( يف )م( و)س(: قال كان.6)
  .319-9/318( اتريخ بغداد للخطيب البغدادي 7)
  .2/580( اتريخ مولد العلماء ووفياهتم البن زبر 8)
  ( يف أخبار أصبهان: طيه، وهو تفخيم للتاء.9)
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 ،وعن أيب الوليد الطيالسي ،أبيه :وروى عن .ابن أيب عاصم :ث عنهحد  
 .(1)تويف سنة مخس وستني ومائتني .والبصريني

أان حممد بن  ،أان أبو بكر اخلطيب ،بن عبد هللا وأبو النجم بدر(2)،أخربان أبو احلسن بن سعيد
  :قر  على ابن املنادي وأان أمسع قال :أان حممد بن العباس قال ،عبد الواحد

 5 ،هنافخرج من ها ،أمحد بن حنبل قد ويل القضاء أبصبهان وكان صاحل بن

 ،وله حينئذ ثالث وستون سنة ،وذلك يف شهر رمضان سنة ست وستني ،فمات هبا
 .(3)وكان مولده سنة ثالث ومائتني

  

 ايخوارزمي الصويف مد بن إمساعيل أبو ايخري الكاثيصاحل بن إمساعيل بن حم
 10 ،وأقام هبا مدة ،السميساطي (4)ة[ر ويد]فنزل يف  ،للعلم علينا طالبا  شاب قدم 

ومسند  ،وزهد ابن املبارك ،عوانة اإلسفرايين ومسند أيب ،صحيح مسلم (5)وأقام على
ومسع من مجاعة  ،(6)ةز  وقرأ صحيح البخاري على أيب الفضل بن القُ  .الشافعي وغي ذلك

  ،ييز أاب سعد حممد بن حيىي اجل :وكان قد مسع خبراسان ،مبا مسع وحصل شيخا   ،بدمشق
وأاب  ،وأاب احلسن علي بن جندب بقزوين ،عبد الوارثفراس أسامة بن اب : أ(7)هرــبأبو

 15  .ار املراغي املوصليوأاب بكر حممد بن عم   ،عبد هللا بن مخيس
 ،وكان كثي الصوم ،إىل ابنياس وخرج غازاي   ،سوزار البيت املقد   ،من دمشق وحج  

  .يسيا   قت عنه شيئا  وكنت قد عل   ،وأدركه أجله بدمشق
                                                

  .1/348( أخبار أصبهان أليب نعيم احلافظ 1)
  ( يف النسخ زايدة: ان، وال وجه لا.  2)
  .9/319( اتريخ بغداد للخطيب 3)
 ( جاءت هذه اللفظة مصحفة يف النسخ إىل: دفرته. وغيها انسخ )ط( إىل: مدرسة !!.4)

ودويرة السميساطي هي: اخلانقاه السميساطية، املشهورة عند الباب الشمايل للجامع األموي بدمشق، 
  وكانت يف موضعها دار أمي املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه هللا تعاىل.  

  ( زاد انسخ )ط(: قراءة ..5)
  .43/325( هو عبد الواحد بن إبراهيم بن أمحد، له ترمجة يف اتريخ دمشق 6)
 ( هكذا أمكنت قراءهتا يف )أ(، واخلرب األيت يؤيد هذا. ويف سائر النسخ: واى ااى فراس. 7)

  .1/82وأهبر: مدينة بني قزوين وَزنان ومهذان. وأيضا : بليدة من نواحي أصبهان. انظر: معجم البلدان 



  والعشرون الثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد  128

 

أان أبو فراس أسامة بن عبد الوارث بن حممد بن عبد املنعم بن عيسى بن  ،حدثين أبو اخلي
بن حممد يف شعبان سنة أربع  والدي أبو املكارم عبد الوارث أبنا ،حممد بن عيسى األسدي األهبري هبا

ان أبو  ،ةئة بغز  مــي بن الرتمجان سنة أربعني وأربعثنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن عل ،ئةومخسم
ان يوسف بن  ،ري املعروف اببن النحوي من لفظه ابلرملةابنلفتح حممد بن أمحد بن حممد بن علي األا

عن  ،عن أبيه ،عن هشام بن عروة ،عن أيب شيبة القاضي ،حدثين أيب ،ان جدي ،ريابنيعقوب األ 5 
  :عائشة قالت

  :وأصدق بيت قالته العرب ،من الشعر حكمة إن   »:  قال رسول هللا 
   .(1)«  ابطلُ هللاما خال  يءأال كل ش                    

فقال يل  ،(3)،« ن الشعر حكمةإن م   » :  قال النيب   :(2)قلت أليب
 10 :منشدا  

 (4)أشياءُ  عنكَ  تْ وغابَ  شيئا   تَ ظْ ف  حَ   ة  فَ ـــــــــــــــــسَ لْ فَـ  م  لْ ي يف الع  ع  للذي يد   لْ قُ 
 :وجل   قال هللا عز  * ) ،يضـى من التبعم  ــستُ  نْ اي بين هذه م   :يبمث قال يل أ

وننزل القرآن الذي هو  :فمعناه،[82]سورة اإلسراء: {فاءما هو ش   ل من القرآن  وننز   }
 [30سورة النور:]{مه  ار  أبصَ  نْ وا م  ض  ـغُ يَـ  للمؤمننيَ  لْ قُ }: وجل   قال هللا عز   (*و، شفاء

 .(5)همأبصارَ  واقل للمؤمنني يغض   :معناه ؟!بعض البصر أفرتاه أمران أن نغض  

                                                
خي األنبـاري: ( احلديث أخرجـه مـن طريـق آخـر عـن يوسـف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن البهلـول التنـو 1)

واملصـــنف ابـــن عســـاكر يف ترمجـــة هشـــام بـــن حممـــد بـــن أمحـــد ) خمتصـــر ابـــن  14/49اخلطيـــب يف اتريـــخ بغـــداد 
(، وأخرجه من طريق آخر عن جده إسحاق بن البهلول: املعـاىف النهـرواين يف اجللـيس الصـاحل 27/110منظور 

وأخرجـه ابـن مجيـع الصــيداوي  مـن طريـق آخــر عـن أيب شـيبة. 1/241.وأخرجـه ابـن عـدي يف الكامـل 1/217
 من طريق عصمة بن عبد هللا عن هشام بن عروة. 294يف املعجم 

، كما يف الصحيحني من  وصدر البيت وهو من البحر الطويل للبيد بن ربيعة، نسبه إليه النيب  
 . 7/49( ، ومسلم 6147()3841حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. البخاري )

( لعل القائل هو أبو فراس ألبيه أيب املكارم، إذ مل ترد هذه احملاورة يف الطرق األخرى للحديث. واملراد 2)
  أن االبن فس ر )م ن( الواردة يف احلديث أهنا تبعيضية، وأن األب فس رها بيانية. 

  .  ] ومل يقل: إن الشعر حكمة! [زايدة:  11/25( يف خمتصر ابن منظور 3)
  : فقل ملن يدعي يف العلم....، وهو من البحر البسيط.235أليب نواس، ويف ديوانه  ( البيت4)
  *( سقط من )م(.-*)
  ( املثبت من )ط(، ويف سائر النسخ: م ن أبصارهم. وال يتم به االستدالل.5)
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الكاثي الصويف يوم اخلميس بعد صالة العصر الرابع من شهر  يتويف أبو اخل
ودفن قبلي طاحونة الصخرة يف مقابر  ،ئةل سنة أربع ومخسني ومخسمربيع األو  

   .ه والصالة عليهدفنَ  وشهدتُ  ،فيةالصو 
 

 5 *صاحل بن أبي األخضر اليمامي موىل هشام بن عبد امللك

  .مث سكن البصرة ،دمهخيكان يصحب الزهري و 
وأيب  ،والوليد بن هشام املعيطي ،وحممد بن املنكدر ،الزهري :ث عنوحد  

  .وخالد بن حممد بن زهي املخزومي ،مللكعبيد حاجب سليمان بن عبد ا
 ،وخالد بن احلارث ،ومعتمر بن سليمان ،ة بن عمارــكرمـــع :نهـــروى ع

د بن وحمم ،ميلــضر بن شُ والن   ،يـسيالـوأبو داود الط   ،وحممد بن إبراهيم بن أيب عدي 10 

 ،الرازيوهارون بن املغية  ،الفراهيدي إبراهيم (1)مسلم بنو  ،عبد هللا األنصاري
 ،وعبد هللا بن املبارك ،وعبد العزيز بن املختار ،واملعاىف بن عمران ،وعيسى بن يونس

  .ن بن انفع الباهليكَ وأبو احلسن الس   ،وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج
عليه يف  أان أبو بكر الشافعي قراءة ،أان أبو طالب بن غيالن ،أخربان أبو القاسم بن احلصني

ان إبراهيم بن محيد  ،ان حممد بن سليمان الواسطي ،ئةسنة أربع ومخسني وثالمثمن شهر ربيع اآلخر  15 
  :أن أاب هريرة قال ،بعن سعيد بن املسي   ،عن الزهري ،ان صاحل بن أيب األخضر ،الطويل

يدخل اجلنة أول زمرة  » :- وهو يف جملس من املسلمني - قال رسول هللا 
  .« من القمر ليلة البدر وجوههم أشد بياضا   ،سبعون ألفا  من أميت 
 :قالــــف – ةرَ ـــــم  ـــيه نَ ــــيه علــــــظر إلـــــكأين أن -ن ــصـحــة بن مــاشقام إليه عك  ـــف

 20  .«اللهم اجعله منهم  »قال: *) .ول هللا ادع هللا أن جيعلين منهمـاي رس

، فقال: اي رسول هللا: ادع هللا أن -يعين رجال   –فقام إليه من األنصار 

                                                
(، اجلرح والتعديل البن أيب 2778)4، التاريخ الكبي للبخاري 7/272الطبقات الكربى البن سعد  *
، 13/8، الكامل البن عدي، هتذيب الكمال للمزي 1/368(، كتاب اجملروحني البن حبان 1727)4حامت 

  . 7/303سي أعالم النبالء للذهيب 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: بدال  منه: روى عن !.1)
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   .[5/27] (1)« اشةك  سبقك هبا عُ  » :فقال ،(*جيعلين منهم
أان أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الربمكي قراءة عليه وأان  ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي

 ،أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا ان ،زن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاأان أبو حممد عبد هللا ب ،حاضر
  :عن عائشة قالت ،عن عروة ،عن الزهري ،ان ابن أيب األخضر ،ان حممد بن عبد هللا األنصاري

 5 ،مل يستطع فليذكره فإن ،فليكاف به ويل معروفا  من أُ  » : قال رسول هللا 

   .(2)« ع مبا مل ينل فهو كالبس ثويب زورومن تشب   ،فإذا ذكره فقد شكره
عن أيب عامر صاحل بن  ،عن األنصاري ،رواه يوسف بن عيسى بن الطباع

  .عن الزهري ،ازرستم اخلز  
ان أبو بكر  :(5)قاال بن سعيد العطار (4)نأان أبو احلس (3)]و[ ،أخربانه أبو منصور بن رزيق

ان أمحد بن عبد هللا بن  ،األصبهاين دز ان عبد هللا بن أمحد بن ماهب ،أان أبو القاسم التنوخي ،اخلطيب 10 
عن أيب عامر صاحل  ،ان حممد بن عبد هللا األنصاري ،ان يوسف بن عيسى بن الطباع ببغداد ،سابور

  :عن عائشة ،عن عروة ،عن الزهري ،بن رستما
 ،ليشكرهففإن مل يستطع  ،يكاف بهفل من أويل معروفا   » :قال أن النيب 

ع مبا مل ينل فهو كالبس ومن تشب   ،فمن ذكره فقد شكره ،مل يستطع فليذكره فإن
 15   .(7)« زور (6)ثويب

أان  ،حممد بن عبد هللا بن محدون انأ ،حامد األزهري أان أبو ،ان أبو بكر وجيه بن طاهرخرب أ
،عن عروة ،عن الزهري ،ان صاحل ،ان إبراهيم بن محيد ،ان حممد بن حيىي الذهلي ،أبو حامد بن الشرقي

                                                
   ( سقط ما بينهما من )م( و)س( و)ط(.*-*)
 (.888( الغيالنيات )فوائد أيب بكر الشافعي( )1)

  .1/136(، ومسلم 6542()5811واحلديث من طريق الزهري أخرجه البخاري )
 (.  97( حديث حممد بن عبد هللا األنصاري، رواية ابن ماسي عنه )2)

(، وأبـو 8692(، والبيهقي يف شعب اإلميـان )2463)وأخرجه من طريق أيب مسلم: الطرباين يف األوسط 
   .6/90. وأخرجه من رواية صاحل: أمحد 3/380نعيم يف احللية 

   ( جاءت الواو بعد أخربان يف )أ( و)دا(، والشيء يف )م( و)س( و)ط(. وصواب السياق ما أثبت.3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: احلسني.4)
  شيء يف )أ( و)دا(.( من )م( ويف )س( و)ط(: قال. وال 5)
  ( يف )أ(: ثوب.6)
  . 14/305( اتريخ بغداد للخطيب 7)
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  :عن عائشة قالت
 ،- وكانت بنت أبيها -فأفطرتين  ،وحنن صائمتان ،أهديت حلفصة شاة

   .« مكانه أبدال يوما   » :فذكرت ذلك له فقال ، فدخل عليها رسول هللا 
عن  ،وصاحل ،وجعفر ،وحديث سفيان يعين ابن أيب حسني :قال الذهلي

 5  .(1)ال شك فيه مٌ هَ عروة وَ 
وأبو حممد  أبو احلسن بن السقا انأ ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر أيضا  

 ،ان عبد الرزاق ،ان حيىي بن معني ،ان عباس بن حممد ،ان أبو العباس حممد بن يعقوب :بن ابلويه قاالا
  :ابن جريج قال (2)ان

من أفطر يف  » :قال النيب  أن   عن عائشة عروةُ  ثكَ حد   :قلت البن شهاب
ولكن حدثين يف خالفة  ،مل أمسع من عروة يف ذلك شيئا   :فقال ؟« التطوع فليقضه 10 

أان وحفصة  أصبحتُ  :أهنا قالت ،عن بعض من كان يسأل عائشة ،سليمان إنسانٌ 
 ،رتين حفصةبدف،  فدخل النيب  ،اهنأكلو ه انفابتدر  ،طعامب إلينا فقر    ،نيتصائم

   .(3)« صوما يوما   » : فقال النيب  ،فذكرت ذلك له ،وكانت ابنة أبيها
ان  ،أان أبو امليمون ،أان أبو حممد التميمي ،ان أبو حممد الكتاين ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

 15  :سفيان قالعن ، عمرأيب قال حممد بن  :قال أبو زرعة
 ،أان وحفصة صائمتني أصبحتُ  :ث عن عائشة قالتومسعت الزهري حيد   

أيب األخضر حدثناه  كان صاحل بن  (4)ولكن ،ال :قال ؟هو عن عروة :فقيل للزهري
  .عن عروة ،عن الزهري

ل بَ يت من ق  أُ  ظننت أن صاحلا   ؛ليس هو عن عروة :فلما قال الزهري
 20  .(5)ضرْ العَ 

رو ــأان أبو عم ،عدةـسم أمحد، أان أبو القاسم إمساعيل بن ماعيل بنـأبو القاسم إس اـــــــــأخربن
                                                

( وقال: وصاحل بن أيب األخضر ضعيف يف 3280( وأخرجه من طريق صاحل: النسائي يف الكربى )1)
  الزهري ويف غي الزهري.

  ( يف )دا(: أان.2)
  (. 7821الرزاق )(، مصنف عبد 1221( التاريخ عن حيىي بن معني، رواية الدوري )3)
  ( سقط حرف االستدراك من )أ( و)دا(. 4)
  (.1508( اتريخ أيب زرعة الدمشقي )5)
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أان أبو غسان يعين  ،أيوب (1)نبا كتب إيل    :قال أان أبو أمحد بن عدي ،عبد الرمحن بن حممد الفارسي
  :املغيةان هارون بن  ،الرازي زنيجا   وحممد بن عمر 

  .(2)للزهري وزعم ابن املبارك أنه كان خادما   ،ان صاحل بن أيب األخضر
ان  ،ان عيسى بن يونس ،ان أبو مسهر ،لان عباس اخلال   ،ان ابن سلم ،وأان أبو أمحد :قال

 5  :صاحل بن أيب األخضر قال
  .(3)؟فتحدثين به يءمعك من حديث األعمش ش :قال يل الزهري

أان أمحد بن  ه،أان أبو عمر بن حيوي ،عن أيب حممد اجلوهري ،قرأت على أيب غالب بن البنا
  :قال يف الطبقة الرابعة من أهل البصرة  حممد بن سعدان ،ان احلسني بن الفهم ،معروف

  .(4)صاحل بن أيب األخضر
أمحد بن احلسن واملبارك بن  انأ ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصربأنأ 10 

أان  -:وحممد بن احلسن قاال :زاد أمحد -أان أبو أمحد  :عبد اجلبار وحممد بن علي واللفظ له قالوا
  :قال أان حممد بن إمساعيل ،أان حممد بن سهل ،أمحد بن عبدان

موىل هشام بن عبد امللك  (5)هو، لني    ،صاحل بن أيب األخضر عن الزهري
  .(6)يءليس بش :قال حيىي .كان مياميا    :يقال .نزل البصرة ،القرشي

أان محد  ،عبد الرمحن بن حممدأبو القاسم أان  ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا األديب 15 
أان أبو حممد بن أيب  :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قالح  .بن عبد هللا إجازةا

  :قال حامت
  .روى عن الزهري ،األخضرصاحل بن أيب 

 ،وابن أيب عدي ،وخالد بن احلارث ،ومعتمر ،عكرمة بن عمار :روى عنه
مسعت أيب يقول  ،ومسلم بن إبراهيم ،واألنصاري ،والنضر بن شيل ،وأبو داود 20 

  .[5/28] (7)ذلك
                                                

  ( يف )م( و)س( و)ط(: أبو.1)
  .4/65( الكامل البن عدي 2)
  .4/65( الكامل البن عدي 3)
  .7/272( الطبقات الكربى البن سعد 4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ليس هو.  تصحيف شنيع.5)
  (.2778)4التاريخ الكبي للبخاري  (6)
 (.1727)4اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (7)
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أان أبو احلسن أمحد بن حممد بن  ،رأان أبو بكر حممد بن املظف   ،أخربان أبو الربكات األمناطي
 ان صاحل بن أمحد ،حممد بن عيسى ان ،ان أبو جعفر العقيلي ،أان يوسف بن أمحد بن يوسف ،أمحد

  :قال (1)[حدثنا علي :قال]
هذا الكتاب مسعته  :قال يل :وذكر صاحل بن أيب األخضر فقال مسعت معاذا  

 5  .وقرأته عليه ،وقرأه علي   ،من الزهري

   .(2)يبك  :قال ؟ذكر كم كان الكتاب :ملعاذقلت 
 أصح   فهو إذا   :فقلت ملعاذ ،حدثنا ابن شهاب :وكان يقول :قال معاذ

  .(3)فهو كذاك :قال ؟أصحاب الزهري مساعا  
فقال  ،إمنا اجتمعوا عليه :فقال معاذ ،قول حيىي فيهب فأخربت أان معاذا   :قال

 10 (4)؟قال قلت كيف :قال معاذ ،وأان خليق أن أطردهم ،علي رواث ـ أراهم قد ك :يل

والثالثة الذين  ،وذكر معاذ حديث اإلفك ،يف مساعه بشيء فتكلم ،ترى غدا   :قال
قال يل  :فقال معاذ ،حديث اإلفك على الزهري قرأ را  مَ عْ مَ  فإن   :فقلت ملعاذ ،خلفوا

 ؟هما من الزهريمسعتَ  :عن هذين احلديثني قلت سألت صاحلا   :بشر بن املفضل
فأخربته بقول معاذ هذا  ،فلما كان من العشي رحت إىل حيىي بن سعيد ،نعم :قال

د هللا بن  قال يل عب :مث قال حيىي ،ليتين عنده :فقال حيىي ،يف صاحل بن أيب األخضر 15 

لو رأيت  :وهو مما مسع أن أاب بكر قال ،ح هذا احلديثيصح    إن صاحلا   :عثمان
أيب األخضر وعبد هللا بن  ا عند شعبة أان وصاحل بنفكن   :حيىي قال .على حد   رجال  

 ،مسعته من الزهري ،ال أدري :فسألته عنه فقال يل من غي أن يغضبه إنسان ،عثمان
ومنه  ،منه ما قرأت على الزهري (5)يثيحد :مث قال لنا بعد ذلك :قال حيىي ،قرأته وأ

وكان قدم علينا قبل  ،فلست أفصل ذا من ذا ،ما وجدت يف كتابومنه  ،ما مسعت 20 

                                                
( سقطت من النسخ مجيعا ، وال يستقيم السياق بدوهنا، وهي اثبتة يف الضعفاء للعقيلي. وعلي هو 1)

  ابن املديين. 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: كثي.2)
  ( يف )أ(: كذلك.3)
  ( سقطت قال من )أ( و)دا(.4)
(5.   ( قي  دت يف النسخ مجيعا ، ويف مطبوعة الضعفاء للعقيلي: حدثين. وهو خطأ بني  
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  .(1)الزهري حدثنا ،حدثنا الزهري :فكان يقول ،ذلك
  :ان حممد بن املثىن قال ،ان زكراي بن حيىي ،قال وان أبو جعفر

ث ومسعت عبد الرمحن حيد    ،ث عن صاحل بن أيب األخضرما مسعت حيىي حيد   
  .(2)عنه

أان أبو  ،أان عبد الرمحن بن عثمان ،أمحد ان عبد العزيز بن ،أخربان أبو حممد بن األكفاين 5 
  :قال ان أبو زرعة ،امليمون

يعين حديث أيب هريرة يف  - ثبتَ  يءأي ش نْ م   :قلت ألمحد يعين ابن حنبل
 :قلت له - يعين مثل رواية معمر -رواه صاحل بن أيب األخضر  :قال ؟- الشفعة

  .(3)ويعترب به ،يستدل به :قال ؟وصاحل حيتج به
 10 ،عبد الرمحن بن حممد الفارسي انأ ،أان إمساعيل بن مسعدة ،دينالقاسم بن السمرقأخربان أبو 

  :ان علي قال ،ان صاحل ،ان ابن محاد ،محد بن عديأأبو  انأ
إن صاحل بن أيب األخضر  :قال يل عبد هللا بن عثمان :قال حيىي بن سعيد

 ...على حد لو رأيت رجال   :أن أاب بكر قال :وهو مما مسع ،ح هذا احلديثيصح   
 ،أيب األخضر وعبد هللا بن عثمان فكنا عند شعبة أان وصاحل بن :قال حيىي

ال أدري مسعته من الزهري أو  :فقال يل من غي أن يغضبه إنسان ،فسألته عنه :قال 15 

ومنه ما  ،منه قرأته على الزهري (4)حديثي :مث قال لنا بعد ذلك :قال حيىي .قرأته
  .ذا من ذا ولست أفصل ،ومنه ما وجدت يف كتاب ،مسعته

وحدثنا  ،حدثنا الزهري :وكان يقول ،كان قد قدم علينا قبل ذلك  :قال حيىي
  .(5)الزهري

 20 :ان أمحد بن سعيد بن أيب مرمي قال ،ان احلسن بن حممد بن الضحاك ،وأان أبو أمحد :قال
  :أيب عدي أو معاذ بن معاذ يقولابن مسعت  :مسعت علي بن املديين يقول

                                                
  .2/580( الضعفاء الكبي للعقيلي 1)
  .2/580( الضعفاء للعقيلي 2)
  (.1188( اتريخ أيب زرعة الدمشقي )3)
  ( يف النسخ مجيعا : حدثين، وهي على الصحة يف الكامل البن عدي.4)
  . 4/64( الكامل البن عدي 5)
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 ،منه ما مسعت :فقال ،أحلحنا على صاحل بن أيب األخضر يف حديث الزهري
  .(1)فاختلط علي ،ومنه ما مل أمسع ،ومنه ما عرضت

أان أبو بكر بن  :أيب طالب قاال د إمساعيل بن أيب صاحل وأبو احلسن مكي بنأخربان أبو سع
ان أبو جعفر  ،أخربين قاضي القضاة حممد بن صاحل الاشي :احلاكم أبو عبد هللا قال (1)انأ ،خلف
 5  :مسعت حيىي بن سعيد يقول :ان أيب قال ،ان عبد هللا بن علي بن عبد هللا املديين ،ييناملستع

ومنه  ،منه ما قرأت على الزهري ثييحد :حدثنا صاحل بن أيب األخضر قال
  .ذا من ذا ولست أفصل ،ومنه ما وجدت يف كتاب ،ما مسعت

  .(2)حدثنا الزهري ،حدثنا الزهري :فكان يقول ،وكان قدم علينا :قال حيىي
أان أمحد بن  ه،ويأان أبو عمر بن حي   ،عن أيب حممد اجلوهري ،قرأت على أيب غالب بن البنا

 10  :أان حممد بن عبد هللا األنصاري قال ،ان حممد بن سعد ،ان احلسني بن الفهم ،معروف
هل مسعت هذا الذي ترويه عن  :سألت صاحل بن أيب األخضر فقلت له

فال أدري ما هذا من  ،ومنه ما قرأت عليه، (3)منه ما حدثين به :فقال ؟الزهري
  .(4)هذا

أان يوسف بن أمحد  ،أان أبو احلسن العتيقي ،أبو بكر الشامي انأ ،أخربان أبو الربكات األمناطي
أان أبو  ،ح وأخربان أبو القاسم بن السمرقندي .ان حممد بن عيسى ،أان أبو جعفر العقيلي ،بن يوسفا 15 

كتب إيل حممد بن   :قال ان أبو أمحد بن عدي ،أبو عمرو الفارسي (5)ان ،القاسم إمساعيل بن مسعدة
  :ان عمرو بن علي قال :احلسن قاال

مسعت  :مسعته يقول :احل بن أيب األخضر فقالمسعت معاذ بن معاذ وذكر ص
 زاد ابن عدي بن - :فقال حيىي .وال أدري هذا من هذا ،وقرأت عليه ،من الزهري

لو كان  :قال حممد بن عيسىو  -لو كان هكذا  :وهو إىل جنبه - سعيد [5/29] 20 

  .ضرَ وعَ  عَ م  ـسَ  ،جيدا  كان  – هذا هكذا
ال أدري هذا  :فقال ،مكتواب   شيئا   ووجدَ  وعرضَ  ولكنه مسعَ  :وقال ابن عدي

                                                
  ( يف )س( و)ط(: ان.1)
  .108( معرفة علوم احلديث للحاكم 2)
  ( يف )م( و)س( و)ط( زايدة: ومنه ما وجدت.3)
  .7/272( الطبقات الكربى البن سعد 4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.5)
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  .(1)من هذا
 ،(2)بن خلف تح عبد امللك بن عمرــــــعن أيب الف ،نا فيما قرأت عليهـربان أبو غالب بن البــــــــــأخ

أان أبو  ،أان أبو احلسني بن الطيوري ،ح وأخربان أبو عبد هللا البلخي .أان عمر بن أمحد بن شاهني
ح وأخربان أبو  .ارف  ان إمساعيل بن حممد الص   ،أان أبو عمرو عثمان بن حممد املخرمي ،ن العتيقياحلس

أان  ،أان أبو حفص بن شاهني ،أان أبو الفتح عبد امللك بن عمر ،(3)أان أبو احلسني ،عبد هللا أيضا   5 
أيب  بن ان عبد هللا بن حممد بن محيد ،أان العباس بن حممد بن حامت :حممد بن خملد بن حفص قاال

  :األسود قال
ما مسعت من الزهري فمنه ما  :أيب األخضر كان حيىي يقول لنا يف صاحل بن

  .فال أفصل ذا من ذا ،ومنه ما مسعت ،قرأت عليه
أان أبو احلسني عبد الرمحن بن  ،عن أيب جعفر بن املسلمة ،ان أبو حممد عبد الكرمي بن محزةبأنأ 10 
بن  ان أبو علي حنبل ،العزيز الاشي أان أبو عمر محزة بن القاسم بن عبد ،أمحد إجازة عمر بن

  :إسحاق قال
وقال  :قال ،أيب األخضر من أهل اليمامة صاحل بن :مسعت أاب عبد هللا يقول

منها ما  :فقال ،فأخرج إلينا حديث الزهري ،ومعاذ وخالد أتيته أان :حيىي بن سعيد
 15  .ومنها عرض ،ومنها ما مل أمسع ،مسعت

  .(5)وصدق الشيخ :أبو عبد هللا (4)قال
بن بكي  أان أبو بكر حممد بن عمر ،ان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو حممد طاهر بن سهل

أان  ،وأان أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن خسرو (6)ح الرزاز. مسعان عثمان بن أمحد بن أان ،املقر 
قر  على أيب عمرو عثمان  :كي قالأان حممد بن عمر بن بُ  ،بن احلسن بن خيون أمحد أبو الفضل

 20  :د بن غيالن قالو ان حمم ،أان اليثم بن خلف ،بن أمحد بن مسعانا
 -فقلت :زاد ابن خيون -سألت وهب بن جرير عن صاحل بن أيب األخضر 

  .ز القراءة من السماعكان ال ميي   ،  وقرأ  ،مسع :فقال ؟ما شأنه :وقاال
                                                

  .2/580، والضعفاء للعقيلي 4/64( الكامل البن عدي 1)
  و)ط( زايدة مقحمة هنا: أان أبو احلسن العتيقي. ( يف )م( و)س(2)
  ( أضاف انسخ )دا(: العتيقي، ومل يصب، وإمنا هو أبو احلسني بن الطيوري.3)
  ( يف )دا(: فقال.4)
  .13/12( نقله املزي يف هتذيب الكمال 5)
  ( ح من )م( و)س( و)ط(، ليست يف )أ( و)دا(. لكن سقطت: الرزاز من النسخ الثالث.6)
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الطيوري واثبت بن  أان أبو احلسني بن :أبو الربكات األمناطي وأبو عبد هللا البلخي قاالأخربان 
أان صاحل  ،أمحد بن زكراي (1علي بن)أان  ،ان الوليد بن بكر :أان أبو عبد هللا وأبو نصر قاال :بندار قاال

  :حدثين أيب قال ،(2بن صاحل)بن أمحد ا
   .(4)وليس ابلقوييكتب حديثه  (3)صاحل بن أيب األخضر

 5 هأان أبو عمر بن حيوي ،عن أيب متام علي بن حممد ،قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن
 :ان أبو بكر بن أيب خيثمة قال ،أان حممد بن القاسم الكوكيب ،إجازة

  :رأيت يف كتاب علي بن املديين
نعم مسعت  :قال ؟محلت عن حممد بن أيب حفصة :قلت ليحىي يعين القطان

  .(6)بن أيب األخضر (5صاحل هو حنو): قال حيىي. مث رميت به بعد ذلك ،حديثه كله
أان أبو بكر  ،أان أبو العالء املقر  ،أان أبو الفضل املعدل ،أخربان أبو الربكات احلافظ 10 

    :معنيأبو زكراي حيىي بن  (7)قال: قال ان أيبأ ،الغاليبأان األحوص بن املفضل بن غسان  ،البابسيي
  .(8)وليس منهم ،قدم البصرة ،ليس ابلقوي ،صاحل بن أيب األخضر

  :قال ، أان أبو بكر، أان األحوص، أان أيبأان أبو العالء ،وأان اثبت بن بندار
 .(9)ضعيف بن أيب األخضر حلاص :قال حيىي بن معني

أان أبو احلسن بن السقا وأبو حممد  ،أان أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن طاهر 15 
 :ان عباس بن حممد قال ،ان حممد بن يعقوب :بن ابلويه قاالا

  .(10)يءصاحل بن أيب األخضر ليس بش :مسعت حيىي بن معني يقول
                                                

  ( سقط من )دا(.1)
  ( سقط من )أ( و)دا(.2)
 يقلب املعىن: ال. وهو يف )ط( دخيل بني الكلمتني. ( زاد انسخ )س( حرفا  3)
 (.745معرفة الثقات للعجلي ) (4)
 ( سقط من )م( و)س( و)ط(: هو حنو صاحل.5)
معــني، ورواه  لكنــه عــني  حيــىي اببــن 4/1295( رواه مــن طريــق صــاحل عــن علــي: العقيلــي يف الضــعفاء 6)

 وعنده حيىي بن سعيد، وهللا أعلم. 7/59دون تعيني، وأورده الذهيب يف السي  6/260ابن عدي يف الكامل 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: بن الغال قال ان أيب قال قال: ان أبو زكراي.7)
 ويف )م( و)س( و)ط(: وقدم البصرة. .13/13( نقله املزي يف هتذيب الكمال 8)
. ووقــــع يف )م( و)س( و)ط( ختلــــيط واضــــح يف ســــند هــــذا 13/13املــــزي يف هتــــذيب الكمــــال ( نقلـــه 9)

  اخلرب، وسقط يف متنه.
  (. 242( التاريخ عن حيىي بن معني، رواية الدوري )10)
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 وهو أصلح من ،ة ابلقويــمل يكن زمعيقول:  (1)مسعت حيىي :زاد ابن السقا
  .(2)أيب األخضر صاحل بنحديث 

  .(3)يا  موكان ميا ،صاحل بن أيب األخضر قدم عليهم البصرة :قال حيىي
عن صاحل بن  ،قد روى عكرمة بن عمار :عني يقولمومسعت حيىي بن  :قال

أيب  من صاحل بن إيل   وحممد بن أيب حفصة أحب   :قال حيىي ،أيب األخضر 5 

   .(4)األخضر
د بن إبراهيم بن مأان أمحد بن حم ،ان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا

  :مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول :مسعت أمحد بن حممد بن عبدوس يقول :محيد قال
يف  يءلــــيس بشــــ (5)القــــ ؟احل بــــن أيب األخضــــرصــــف :قلــــت ليحــــىي بــــن معــــني

 10 .(6)الزهري
ان أبو  ،أان أبو عمرو الفارسي ،أان إمساعيل بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد

  :ان الليث بن عبدة قال ،ان أمحد بن علي املدائين ،أمحد بن عدي
  .(7)صاحل بن أيب األخضر ضعيف :مسعت حيىي بن معني يقول

  :ان ابن أيب مرمي قال ،ان عالن ،وان أبو أمحد :قال
 15  األخضر ليس حديثه عن الزهريصاحل بن أيب :مسعت حيىي بن معني يقول

  .(8)يءبش
  :عن حيىي قال ،ان معاوية ،ان ابن محاد ،وان أبو أمحد :قال

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: بن معني.1)
الــــدوري ( تصــــويب العبــــارة: وهــــو أصــــلح حــــديثا  مــــن صــــاحل ... التــــاريخ عــــن حيــــىي بــــن معــــني، روايــــة 2)

(4415.) 
  (.  4451( التاريخ عن حيىي بن معني، رواية الدوري )3)
 (.4453-4452( التاريخ عن حيىي بن معني، رواية الدوري )4)
  ( سقطت من )م( و)س( و)ط(.5)

 وسقطت منها الفاء كذلك من أول السؤال.
  (. 11( اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حيىي بن معني )6)
 .  4/64( الكامل البن عدي 7)

   وسبق نظر انسخ أصل )م( و)س( و)ط( فأضاف هنا من اخلرب التايل: ليس حديثه بشيء ]وهو[.
   .4/65( الكامل البن عدي 8)
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بن صاحل أصلح من صاحل بن  زمعة ،حل بن أيب األخضر بصري ضعيفصا
  .(1)أيب األخضر

 ،أان أبو حممد اجلوهري ،أيب احلسني بن الطيوري عن ،قرأت على أيب الفتح نصر هللا بن حممد
  :ان إبراهيم بن اجلنيد قال ،أان حممد بن القاسم بن جعفر ه،أان أبو عمر بن حيوي

 5  .(2)صاحل بن أيب األخضر ضعيف احلديث :مسعت حيىي يقول
أان  ،ح وحدثين أبو عبد هللا البلخي .أان أبو بكر أمحد بن علي ،أخربان أبو القاسم الواسطي

 ،أان محزة بن حممد بن علي ،أان أبو بكر أمحد بن غالب :أبو منصور حممد بن احلسني بن هريسة قاال
  :ان حممد بن إمساعيل البخاري قال ،شعيب بنحممد بن إبراهيم  (3)انأ

   .(4)أيب األخضر عن الزهري لني    صاحل بن
أبو عمرو  (5)انأ ،أان إمساعيل بن مسعدة ،بن السمرقندي [5/30] أخربان أبو القاسم 10 

  :ان البخاري قال ،ان اجلنيدي ،أبو أمحد بن عديان أ [قال] ،الفارسي
هو موىل هشام بن عبد امللك  ،عن الزهري يءصاحل بن أيب األخضر ليس بش

  .ا  ي  مكان ميا  :يقال ،نزل البصرة ،القرشي
  :قال البخاري :مسعت ابن محاد يقول :قال وأان أبو أمحد :قال

 15  .(6)صاحل بن أيب األخضر ضعيف
 ،أان عبد الوهاب امليداين ،حدثنا عبد العزيز بن أمحد لفظا   ،بن األكفاين قراءةأخربان أبو حممد 

بن اان إبراهيم  ،(7)ارص  عيسى العان القاسم بن  ،أان أبو هاشم عبد اجلبار بن عبد الصمد السلمي
  :يعقوب اجلوزجاين قال

   .(8)صاحل بن أيب األخضر اهتم يف أحاديثه

                                                
   .4/64( الكامل البن عدي 1)
 (.460( سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني )2)
 ( يف )م( و)س( و)ط(: ان.3)
 (.  164(، والضعفاء الصغي )2778)4 ( التاريخ الكبي للبخاري4)

 ووقع يف )دا( و)م( و)س(: ليس، وزاد انسخ )ط(: بشيء !!، والصواب لي  ـن، كما يف )أ(.
   ( يف )س( و)ط(: ان.5)
   (.2778)4، والتاريخ الكبي للبخاري 4/65( الكامل البن عدي 6)
  ( تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: العطار. 7)
  (.182للجوزجاين )( أحوال الرجال 8)
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أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،ورييأان أبو بكر بن الط ،السمرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :ان يعقوب قال ،عبد هللا بن جعفر

 ،فذكرهم ،وكنت أمسع أصحابنا يضعفوهنم ،ابب من يرغب يف الرواية عنهم
يروي عن  ،وحممد بن أيب حفصة بصري ،صاحل بن أيب األخضر بصري :وذكر فيهم

 5   .(1)أيب األخضر فوق صاحل بن إال أنه وهو لني    ،الزهري
أان أمحد بن  ،ان أبو نصر بن اجلبان إجازة ،ان عبد العزيز الكتاين ، أبو حممد بن األكفاينبأاننأ

سعيد بن عمرو الربدعي فيما نسخه من كتاب  انأ ،حدثين أمحد بن طاهر بن النجم ،القاسم إجازة
 :م فيه من احملدثنيل   كُ يف أسامي الضعفاء ومن تُ  يده أيب زرعة الرازي خبط

  .(2)صاحل بن أيب األخضر
 10 ؟وصاحل بن أيب األخضر واهيان ،زمعة بن صاحل :قلت أليب زرعة :قال سعيد

أما صاحل فعنده عن و  ،مناكي :كأنه كان يقول  ،عن الزهري أما زمعة فأحاديثه :قال
وكان ال يعرف هذا  ،فاختلطا مجيعا   ،أحدمها عرض واآلخر مناولة :الزهري كتاابن

  .(3)من هذا
ح  .أان أبو علي إجازة ،م بن مندهـأان أبو القاس ،خة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلاللــــــــيف نس

 15  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال
  . احلديثأيب األخضر لني    صاحل بن: مسعت أيب يقول

وكان عنده  ،ديثضعيف احل :سئل أبو زرعة عن صاحل بن أيب األخضر فقال
فال يعرف هذا  ،فاختلطا مجيعا   ،أحدمها عرض واآلخر مناولة :عن الزهري كتاابن

  .(4)من هذا
أان سهل  :قاال أخربان أبو احلسن علي بن املسلم الفرضي وأبو يعلى محزة بن علي بن احلبويب 20 

  :ان أبو عبد الرمحن النسائي قال ،أان احلسن بن رشيق ،أان أبو احلسن بن مني ،بن بشرا
  .(5)صاحل بن أيب األخضر ضعيف

                                                
  .51، 40، 3/34( املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 1)
  (.149( أسامي الضعفاء أليب زرعة )2)
  .759( أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي 3)
  (.1727)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 4)
 (.302كتاب الضعفاء واملرتوكني للنسائي ) (5)



 141 صاحل بن جبي الصدائي  

 

أان أبو بكر الربقاين  ،أان أبو منصور حممد بن احلسني بن عبد هللا ،أخربان أبو عبد هللا البلخي
  :قال

هو  :األخضر فقالأيب  عن صاحل بن - يعين أاب احلسن الدارقطين -سألته 
ز مي   يـ :فقيل له ،ألن حديثه عن ابن شهاب عرض وكتاب ومساع ،بصري ال يعترب به

 5  .(1) ال :فقال ؟ بينها
د مأان عبد الرمحن بن حم ،أان أبو القاسم بن مسعدة ،أمحد أخربان أبو القاسم إمساعيل بن

  :قال أان أبو أمحد بن عدي ،الفارسي
ويف  ،ما ذكرت من احلديث عن الزهري وغيهولصاحل بن أيب األخضر غي 

 .(2)كتب حديثهموهو من الضعفاء الذين يُ  ،نكر عليهبعض أحاديثه ما يُ 
  10 

 * صاحل بن إدريس بن صاحل أبو سهل البغدادي املقرئ
وأيب احلسن علي بن  ،على أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهد آنقرأ القر 

سم علي بن احلسني بن وأيب القا ،بن احلسن املقر  املعروف اببن ذؤابة (3)سعيد
  .واحلسن بن حبيب بن عبد امللك احلصائري ،زالسفر البزا

وأيب  ،ريابنوأيب بكر بن األ ،ث بدمشق عن حيىي بن حممد بن صاعدوحد   15 

وأيب عيسى حممد بن أمحد بن قطن  ،وأيب مزاحم اخلاقاين ،العباس بن جماهد
  راشد. بن*)وأيب امليمون  ،(*ينبن أمحد الوراث*) وعلي بن داود ،السمسار

قرأ عليه: أبو الفتح بن املظفر بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن برهان، وأبو 
  .عبد هللا الداراينبن  (*احلسن علي بن داود

وعبيد هللا بن أمحد  ،وعبد الرمحن بن عمر بن نصر ،متام بن حممد :روى عنهو  20 

                                                
 (. 231( قيدت يـميز يف النسخ مجيعا : تـميـز. واملثبت من سؤاالت الربقاين للدارقطين )1)
  . وشذ انسخ )ط( فكتب: ال يكتب حديثهم !.4/66( الكامل البن عدي 2)
 .1/332، غاية النهاية البن اجلزري 2/589، معرفة القراء الكبار للذهيب 9/331اتريخ بغداد  *
  شعيب، تصحيف.( يف )م( و)س( و)ط(: 3)
  سقط من )م( و)س( و)ط(. *(-*)
  )س( و)ط(.)م( و*( سقط من -*)
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  .وأمحد بن إبراهيم بن متام البعلبكي، بن حممد بن فطيسا
أان أبو  ،التغليب ىأبو احلسن علي بن احلسني بن صصر  أان ،ان أبو حممد بن األكفايننبأأ

ري ابنأبو بكر األان  ،حدثين أبو سهل صاحل بن إدريس املقر  ،القاسم عبد الرمحن بن عمر بن نصر
  :د قالمسعت املرب    :قال

 5  .فوت احلاجة أيسر من الذل فيها :مسعت ابن األعرايب يقول
نيه أبو القاسم علي بن إبراهيم وأبو الوحش نبأأو  ،قرأت خبط أيب احلسن رشأ بن نظيف املقر 

  :أبو بكر السلمي املقر  قال ، حدثينسبيع بن املسلم عنه
 ،ومل يدفع إىل احلمامي شيئا   ،رعة مرتنيرمحه هللا محام زُ دخل أبو سهل املقر  

إن فتح هللا  :فلما انصرف أبو سهل قال ،مهوكل   (1)هب مترب  فلما كان يف املرة الثالثة 
 10 :فقال له احلمامي ،فجاء به إىل احلمامي ،فجاءه دينار ،دفعته إىل احلمامي يءبش

ولو جاء أكثر  ،ك جاء هذات  ي  بن   :فقال ،- ذكره شيئا   -اي غالم إمنا استحق عليك 
  .منه كنت قد جئتك به

  :قال لنا أبو بكر اخلطيب :أخربان أبو احلسن بن سعيد وأبو النجم بدر بن عبد هللا قاال
 [5/31] ث بدمشقحد   ،أبو سهل البغدادي ،صاحل بن إدريس بن صاحل

 15   .(3) (2)هللا الرازي متام بن حممد بن عبد :روى عنه ،عن حيىي بن حممد بن صاعد

  

 صاحل بن األصهب الكليب
    عنه. ىحك ،ر يزيد بن الوليد والبيعة لهالذين قاموا أبم ،من قدرية دمشق

 

 20 ضلأبو الفَ ريتَخْصاحل بن البَ

  .مروان بن حممد الطاطري على ابنته خت
ووهب بن ،والنضر بن حيىي بن معرور الكليب ،مروان بن حممد :روى عن

                                                
  ( يف )أ(: منه.1)
  .9/331( اتريخ بغداد للخطيب البغدادي 2)
  وله نيف وأربعون سنة أو حنوها، كما يف مصادر ترمجته رمحه هللا.  345( تويف سنة 3)
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  .وأيب مسهر الغساين ،جرير بن حازم
وإبراهيم بن  ،وأمحد بن املعلى بن يزيد الدمشقي ،أبو حامت الرازي :روى عنه

وأبو احلسن  ،وسليمان بن عبد احلميد البهراين ،عبد الرمحن بن عبد امللك بن مروان
  .بن جوصاا

 5 وحدثنا أبو الربكات بن أيب طاهر احلارثي ،ان أبو طاهر حممد بن احلسني بن احلنائيبأـــــــــنأ
 ،ان أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرمحن ،عبد الوهاب الكاليب (2)اـنأ ،أان أيب أبو القاسم قراءة ،(1)عنه

 ،دـــعمان بن راشــــان الن ،ان أيب ،ان وهب بن جرير بن حازم ،ري أبو الفضل حفظا  ـختــان صاحل بن ب
بن عبد هللا  (3)جابر خربينأ :قال - رهـمع منه غيـومل أس -منكدر ـحمد بن الـحدثين م ،زهريــعن ال

  :قال
 10 ،كثيا    وكانت قريش تشرح شرحا   ،كانت األنصار أتيت نساءها مضاجعة

 ،ال إال كما نفعل :فقالت ،فأراد أن أيتيها ،فتزوج رجل من قريش امرأة من األنصار
وا تُ أْ فَ  مْ لكُ  ثٌ رْ ساؤكم حَ ن  } :فأنزل هللا عز وجل ؛لنيب ا (4)ذلكبفأخرب  :قال
كون يف يبعد أن  ومضطجعا   وقاعدا   قائما   » [223]سورة البقرة:  {تمئْ  ش  كم أّن  ثَ رْ حَ 

  .(5)« صمام واحد
ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل 15 

  :قال بن أيب حامتأان أبو حممد  :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال
روى عن  .خت مروان بن حممد على ابنته ،الدمشقي (6)صاحل بن البخرتي

  .(7)صدوقا   كان  شيخ :سئل أيب عنه فقال .روى عنه أيب ،مروان بن حممد

                                                
  ( سقطت عنه من )م( و)س( و)ط(.1)
  و)س( و)ط(: قال أنبأان.( يف )م( 2)
( يف )م( و)س( و)ط(: تصحفت أخربين إىل: أجرى !. وتصحف يف النسخ مجيعا  وخمتصر ابن 3)
  جابر إىل خالد !!. 11/26منظور 
  ( يف )دا(: ذلك النيب، ويف )م( و)س( و)ط(: ذلك للنيب. 4)
إال إليـه،  1/468يف الـدر املنثـور ( انفرد املصـنف بلفـظ قائمـا  وقاعـدا  ومضـطجعا ، فلـم يعـزه السـيوطي 5)

  من طريق وهب بن جرير سببا  آخر للحديث. 3/41وقد روى الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 
  ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: احلسني.6)
  (.1731)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 7)
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 *الطرباني (1)يندرأبو الفضل القرشي األ ،ر بن سلمةصاحل بن بش
 ،أاب اليمان احلكم بن انفع :وحبمص ،زيد بن حيىي بن عبيد :مسع بدمشق

وأاب النضر هاشم بن  ،روح بن عبادة :وابلعراق ،بن منصور املشجعي لخومن
أاب  :ومبكة ،وكثي بن هشام اجلزري ،وأاب السكن مكي بن إبراهيم البلخي ،القاسم

وأاب حفص عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي  ،عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد املقر  5 

وأاب  ،والوليد بن سلمة الطرباين ،أابن القرشي وعبد العزيز بن ،املعروف ابلكردي
  .زعفراين اليب   معاوية عبد الرمحن بن قيس الض  

 ،وأبو الطيب أمحد بن إبراهيم بن عبادل ،أمحد بن عمي بن جوصا :روى عنه
 ،وأبو علي احلسن بن علي بن حيىي الشعراين ،وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت

وأبو الطيب حممد بن  ون،الطربانيو ، مروحممد بن عُ  ،(2)ءادَ ر  وعلي بن إسحاق بن  10 

  .وأبو بكر الصوري ،مل املقدسياوعبد هللا بن حممد بن س ،بن أيب زرعةاأمحد 
أبو نصر  انأ :ن علي بن أمحد بن منصور وعلي بن املسلم الفقيهان قاالأخربان أبو احلس

أان أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن الوليد  ،احلسني بن حممد بن أمحد بن طالب اخلطيب
ئة قراءة عليه مـعلينا يف سنة مخس وعشرين وثالث أان احلسن بن علي بن حيىي الشعراين قدم ،السلمي

ان صفوان  ،ان أبو اليمان احلكم بن انفع ،ان أبو الفضل صاحل بن بشر بن سلمة الطرباين ،وأان حاضر 15 
  :عن أيب الدرداء قال نفي،عن جبي بن  ،عن أيب إدريس السكوين ،بن عمروا

أوصاين بصيام ثالثة أايم من   يء:ال أدعهن لش (3)بثالث لي أوصاين خلي
  .(5)الضحى يف احلضر والسفر (4)حةيسبتو  ،وأن ال أانم إال على وتر ،كل شهر

وأبو طاهر أمحد بن  ،أبو الفتح منصور بن احلسني انأ ،أخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء

                                                
  ( تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل األزدي.1)
  ، وفيهما: ابن بشي.8/201(، األنساب للسمعاين 1732)4أيب حامت  اجلرح والتعديل البن *
  ( سقطت األلف من )م(، وكتبت يف )س( و)ط(: برد.2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: بثالث خصال. 3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: سبحة. 4)
مـــن  2/159(. وأخرجـــه مســـلم 1428، وأبـــو داود )6/451( أخرجـــه مـــن طريـــق أيب اليمـــان: أمحـــد 5)

   وجه آخر عن أيب الدرداء دون قوله: يف احلضر والسفر. 
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ان أبو علي حسن بن علي بن حيىي الطرباين ابلطربية املعروف  ،أبو بكر بن املقر  انأ :قاالحممود 
عن  ،عن عبد العزيز بن أابن ،لمة الطرباينــــر بن ســــالفضل صاحل بن بش ان أبو ،عراين املؤدبــابلش

  :ابن عمر قال عن ،عن انفع ،عبد الرمحن بن أيب بكر
   .(1)« املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرةأهل  » : قال رسول هللا 

أان عبد الرمحن بن حممد بن  ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا احلسني بن عبد امللك 5 
أبو حممد  (3)أان :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :ح قال .محد إجازة (2)ان ،إسحاق

  :قالبن أيب حامت ا
 ،روى عن روح بن عبادة ،أبو الفضل ،بن سلمة الطرباين (4)صاحل بن بشر

  .واملقر  ،ومكي بن إبراهيم ،وأيب النضر هاشم بن القاسم ،وكثي بن هشام
 10  .(5)كتبت عنه بطربية وهو صدوق

أان أبو  ،أان أبو احلسني عبد الوهاب بن أمحد بن هارون القاضي ،ان أبو طاهر بن احلنائينبأأو 
  :احلسن بن علي بن حيىي (6)انأ ،بكر بن أيب احلديد

 .ان أبو الفضل صاحل بن بشر بن سلمة الطرباين سنة تسع ومخسني ومائتني
  

 15 *يينطِسْلَالفِ :ويقال ،ربانيالطَّ (7)يئادَصاحل بن جبري الصُّ

وكتب ليزيد بن عبد امللك  ،راج واجلندكاتب عمر بن عبد العزيز على اخلَ 
  .أيضا  

                                                
 ( من طريق عطاء بن السائب عن انفع.5979(، وأخرجه البزار )800املعجم البن املقر  ) (1)
   ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.2)
  سخ )أ( فزاد: عبد هللا.( سبق قلم ان3)
   ( يف اجلرح والتعديل: بشي.4)
   (.1732)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 5)
  ( يف )س( و)ط(: ان.6)
   ( يف )دا( و)م( و)س(: الصيداين.7)
(، الثقــات البــن حبــان 1733)4(، اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت 2784)4التــاريخ الكبــي للبخــاري  *

(، الــوايف ابلوفيـــات للصـــفدي 3777)2، ميــزان االعتـــدال للـــذهيب 13/23الكمـــال للمـــزي ، هتــذيب 4/376
16/253. 
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  .السلمي (1)وأيب العجفاء ،أيب  مجعة حبيب بن سباع :روى عن
ومعاوية بن  ،احلاجب [5/32] وأبو عبيد ،أسيد بن عبد الرمحن :روى عنه

وحممد بن سعيد  ،ومروان بن انفع ،وهشام بن سعد ،ورجاء بن أيب سلمة ،صاحل
  .املصلوب

ان  ،فرـــأان أمحد بن جع ،ن بن عليســـأان أبو علي احل ،بة هللا بن حممدــم هــــــأخربان أبو القاس 5 
وأخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن منصور وعلي بن ح  .ان أبو املغية ،حدثين أيب ،أمحدعبد هللا بن 

 ،أيب احلديد أبو بكر بن انأ ،أان أبو نصر احلسني بن حممد بن أمحد بن طالب :املسلم الفقيهان قاال
  .ان األوزاعي ،دوسقان عبد ال ،بن حممد هزانان  ،احلسن بن علي بن حيىي الشعراين انأ

أبو  انأ ،يبـــكر أمحد بن علي اخلطــــأبو ب انأ ،ة هللا بن عبد هللاـــم هبـــــــــــح وأخربان أبو القاس
أبو القاسم علي بن  ا  يعال هح وأخربان .عبد هللا حممد بن علي بن حيىي بن سلوان ببيت املقدس 10 

الرمحن بن  أان عبد ،أان الفضل بن جعفر ،لوانســبن  (*بن علياحممد *)أبو عبد هللا  انأ ،إبراهيم
 ،ان إمساعيل بن عبد هللا بن مساعة ،اينر عبد األعلى بن مسهر الغس  ه  ــــــسْ ان أبو مُ  ،ميــم الاشـــالقاس

  :حدثين أبو مجعة قال ،حدثين صاحل بن حممد ،يد بن عبد الرمحنــــحدثين أس ،أان األوزاعي
ويف حديث ابن  - فقال ،ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح ينا مع رسول هللا تغد  
 15  ؟وجاهدان معك ،أسلمنا معك ؟ان  م   خيٌ  اي رسول هللا أحدٌ  :- مساعة فقلنا

   .(2)«يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين ، قومنعم »:قال
  .وصوابه ابلفتح ،مد ابلض  يْ سَ أُ  :ويف حديث أمحد

أان أبو  ،أان أبو بكر بن املقر  ،قر  على إبراهيم بن منصور :أخربتنا أم اجملتىب العلوية قالت
يد بن ــــحدثين أس ،عن األوزاعي ،ان عبد هللا بن عطارد البصري ،بد هللاـــان عبد الغفار بن ع ،علىــــي

 20  :أيب مجعة قال عن ،عن صاحل بن حممد ،عبد الرمحن
  :فقال له أبو عبيدة ،ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح يت مع النيب تغد  

  ؟ وجاهدان معك ،أسلمنا معك ؟ امن   خيٌ  اي رسول هللا أحدٌ 
                                                

  ( يف )أ( و)م( و)س(: اجلعفا. ويف )ط(: اجلعفى.1)
  مابينهما ليس يف )أ( و)دا(. *(-*)
 .  اللهم اجعلنا منهم (2)

 (.  3، ونسخة أيب مسهر )4/106واحلديث يف مسند أمحد 
ترمجــة إمساعيــل بــن عبــد هللا بــن مساعــة، ويف ترمجــة حممــد بــن علــي بــن عبــد هللا بــن ســهل ورواه املصــنف يف 

 النصييب.
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   .(1)« يؤمنون يب ومل يروين ،قوم يكونون من بعدي ،نعم » :قال
  .وهكذا رواه عبد هللا بن كثي الطويل الدمشقي عن األوزاعي

م ــــأبو القاس انأ ،يبـــطــخـأبو بكر ال انأ ،مدـم هبة هللا بن عبد هللا بن أحـــــالقاسأخربانه أبو 
أمحد بن  انأ ،عبد الرمحن بن املظفر بن عبد الرمحن املصري ببدر بعد احلج وحنن عامدون إىل املدينة

حممود بن خالد الدمشقي قراءة  (2)ان ،أان حممد بن حممد الباهلي ،حممد بن إمساعيل املهندس مبصر 5 
 ،حدثين صاحل بن حممد ،حدثين أسيد بن عبد الرمحن ،عن األوزاعي ،عن عبد هللا بن كثي ،عليه

  :حدثين أبو مجعة قال
   .(3)مساعةفذكر حنو حديث ابن  ،ومعنا أبو عبيدة ينا مع رسول هللا تغد  

وإمنا هو  ،صاحل بن حممد :ومل يتابع على قوله ،هكذا رواه هؤالء عن األوزاعي
 10  .صاحل بن جبي

عن صاحل بن  ،عن مرزوق بن انفع ،وقد روى هذا احلديث ضمرة بن ربيعة
  .أيب مجعة عن ،جبي

أبو نصر بن  انأ ،العالء أبو القاسم بن أيب انأ ،خايل أبو املعايل حممد بن حيىي القاضي هأخربان
مسعت  :ان ضمرة قال ،ان أيب ،ان إبراهيم بن دحيم ،أان أبو عمر حممد بن موسى بن فضالة ،اناجلب  

 15  :عن أيب مجعة قال ،مرزوق بن انفع يذكر عن صاحل بن جبي
  ؟اخي من   قلنا اي رسول هللا أحدٌ 

   .(4)« فيؤمنون به ويصدقون ،بني لوحني نعم قوم جيدون كتااب   » :قال
  :من هذا بن جبي أمت   (5صاحل عن ) ،ورواه معاوية بن صاحل

                                                
 (.  1559مسند أيب يعلى ) (1)

وتصـرف انشـره يف إصـالح صـاحل بـن حممـد إىل صـاحل بـن جبـي، ومثـل هـذا اليصـلح تغيـيه، بـل ينبـه عليــه  
 كما فعل احلافظ ابن عساكر رمحه هللا. 

  ( يف )أ( : أان.2)
من طريق أمحد بن حممد بن إمساعيل. وتصحفت  77( ورواه ابن ماكوال يف هتذيب مستمر األوهام 3)

 مساعة يف )س( و)ط( إىل: أسامة.
(، وابـــن قـــانع يف معجـــم 3541أخرجـــه مـــن طـــرق أخـــرى عـــن ضـــمرة: الطـــرباين يف املعجـــم الكبـــي ) (4)

( يف 2585)2وعلقـه البخـاري يف التـاريخ الكبـي (، 2172، وأبـو نعـيم يف معرفـة الصـحابة )1/187الصحابة 
 ترمجة حبيب بن وهب أيب مجعة.

  ( سقط من )دا( و)م( و)س( و)ط(.5)
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أان  ،أان أبو حممد بن أيب شريح ،أان حممد بن عبد هللا العمري ،أخربانه أبو عبد هللا الفراوي
وأخربان خايل  (2)ح .عبد هللا بن صاحل (1)ان ،محيد بن زنويه انأ ،حممد بن أمحد بن عبد اجلبار

ان أبو العباس أمحد بن  ،عبد هللا بن نظيف أبو انأ ،علي بن احلسن بن احلسني انأ ،القاضي أبو املعايل
 ،ان أبو صاحل ،بن سهل بن إمساعيل الدمياطي (3)ان بكر ،احلسن بن إسحاق بن عتبة الرازي إمالء

وحدثين أبو مسعود األصبهاين ح  .ح وأخربانه أبو علي احلداد يف كتابه .حدثين معاوية بن صاحل 5 
حدثين معاوية  ،ان عبد هللا بن صاحل ،ان بكر بن سهل ،أمحدان سليمان بن  ،عيم احلافظأان أبو نُ  ،عنه

  :عن صاحل بن جبي قال ،بن صاحلا
املقدس ليصلي  (4)بيت قدم علينا أبو مجعة األنصاري صاحب رسول هللا 

فلما أردان  ،عهفلما انصرف خرجنا معه لنشي    ،يوة يومئذومعنا رجاء بن حَ  ،فيه
 ، 10أحدثكم حبديث مسعته من رسول هللا  ،إن لكم جائزة وحقا   :االنصراف قال

  :قال ،هات يرمحك هللا :فقلنا
فقلنا اي رسول هللا هل  ،معنا معاذ بن جبل عاشر عشرة كنا مع رسول هللا 

  :قال ؟ بعناكا بك وات  آمن   ؟ ا أجرا  من قوم أعظم من  
كم ابلوحي من بني أظهركم أيتي ما مينعكم من ذلك ورسول هللا  »
ويعملون  ،فيؤمنون به ،بني لوحني أيتيهم كتابٌ  ،أيتون من بعدكم قومٌ  ى،بل ؟السماء 15 

  .« (5)أعظم منكم أجرا   [5/33] ، أولئكأجرا   منكم أولئك أعظم ،مبا فيه
   .(6)واللفظ حلديثه ،« أولئك أعظم منكم أجرا   » :زاد سليمان

  :عن أيب مجعة فأفسده ،عن األوزاعي ،وروي عن حممد بن مصعب القرقساين
أبو  انأ ،أبو حممد بن أيب نصر انأ ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أخربانه أبو احلسن علي بن املسلم

ان  ،يط  وْ بن عبد الرحيم بن بكر احلَ  ان أمحد ،الكندي (7)عبد هللا جعفر بن حممد بن جعفر بن هشام 20 
                                                

  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.1)
  ( مل تكتب يف )أ( و)دا(.2)
  ( كتب يف )دا(: أبو بكر.3)
  ( يف )دا(: ببيت املقدس.4)
  وسقط منها لفظ )منكم( يف اجلملة األوىل.( سقطت اجلملة املكررة من )م( و)س( و)ط(. 5)
والتــــاريخ الكبــــي  75(، وأخرجــــه البخــــاري يف خلــــق أفعــــال العبــــاد 3540( املعجــــم الكبــــي للطــــرباين )6)

   (، من طريق عبد هللا بن صاحل.1545(، والروايين يف مسنده )2585)2
  الدستوائي !!. ( سقط ) بن حممد بن جعفر ( من )أ(، وأقحمت يف )م( و)س( و)ط( هنا:7)
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  :عن أيب مجعة رجل من الصحابة قال ،ان األوزاعي ،حممد بن مصعب
  :قال جيدا   (1) ثنا حديثا  حد    :قلنا أليب عبيدة بن اجلراح

 ،أسلمنا معك، اي رسول هللا حنن أصحابك :فقلنا يوما   كنا مع رسول هللا 
  ؟ اخي من   أحدٌ  ،وجاهدان معك

 5   .(2)« وإن مل يروين ،يؤمنون يب ،نعم قوم جييئون من بعدي » :قال

  :وروي عن حممد بن مصعب من وجه آخر إبسناد غي هذا
ح وأخربان به أبو القاسم  .أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان به أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا

اب أبو حممد رزق هللا بن عبد الوه   (3)انأ :إمساعيل بن حممد بن الفضل وأبو بكر حممد بن شجاع قاال
وقال  ،(4)زاز  ر  ي الخرت بن الب وأبو جعفر حممد بن عمر  انأ ، بن بشراننيأان أبو احلسقاال:  التميمي
وأخربان أبو الفتح هالل  :ح قال اخلطيب.ان سعدان بن نصر*)،ارف  أان إمساعيل بن حممد الص   :التميمي 10 

ان حممد  :ان حممد بن عبيدهللا املنادي قاال ،(*أان إمساعيل بن حممد الصفار ،بن حممد بن جعفر احلفارا
  :عن عبد هللا بن حمييز قال ،عن خالد بن دريك ،عن أسيد ،ان األوزاعي :بن مصعب القرقساينا

حسبت أان أنه يكىن أاب  :قال األوزاعي - قلت لرجل من أصحاب النيب 
 :جيدا   ك حديثا  ن  ثَـ ألحد    :قال ، مسعته من رسول هللا  ثنا حديثا  حد    - مجعة
هل  :اي رسول هللا :فقلنا ،ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح ، مع رسول هللا  ينا يوما  تغد   15 

  ؟وجاهدان معك ،أسلمنا معك ؟منا أحد خيٌ 
   .(5)« فيؤمنون يب ،بلى قوم من أميت أيتون من بعدكم » :قال

  .لفظ حديث ابن بشران :قال اخلطيب
  .يت   لُ وحيىي بن عبد هللا البابْـ  ،ديَ زْ الوليد بن مَ  :رواه عن األوزاعي (6)ذاكوه

                                                
  ( كتب يف )س(: مجيال  ، مث ضرب على حروفها. وأثبتها يف )ط(.1)
  ( مل أجده.2)
  ( يف )س( و)ط(: ان.3)
  ( حترف يف )م( و)س( و)ط( إىل: بن عمر بن البحيي البزار.4)
  سقط ما بينهما من )أ(. *(-*)
 7/508ابن سعد يف الطبقات الكربى (، ورواه 165( جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي )5)

  عن حممد بن مصعب.
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وهذا.6)
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  :فأما حديث الوليد
 ،أان أبو عبد هللا بن منده ،أان شجاع بن علي ،(1)فأخربانه أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

 :أخربين أيب قال :العباس بن الوليد بن مزيد قال ان :خيثمة بن سليمان وحممد بن يعقوب قاال انأ
  :عن ابن حمييز قال ،عن خالد بن دريك ،حدثين أسيد بن عبد الرمحن :مسعت األوزاعي يقول

  5حدثنا حبديث مسعته من رسول هللا  : قلت أليب مجعة صاحب النيب 

  :ال أحدثكم إال حبديث جيد :قال
 اي رسول هللا أحدٌ  :فقال أبو عبيدة ،ومعنا أبو عبيدة ينا مع رسول هللا تغد  

  :قال ؟اأسلمنا وجاهدان معك وآمن   ؟منا خيٌ 
   .(3)« يروين (2)وم يكونون من بعدكم يؤمنون يب وملنعم ق »

 10  :وأما حديث حيىي
أبو حممد  انأ ،(4)مريعحممد بن عبد هللا بن عمر ال انأ ،فأخربانه أبو عبد هللا حممد بن الفضل

ان حيىي بن  ،همحيد بن زنوي انأ ،(5)ر ذاينأان أبو جعفر حممد بن أمحد بن عبد اجلبار ال ،بن أيب شريحا
  :عن ابن حمييز قال ،خالد بن دريك عن ،حدثين أسيد بن عبد الرمحن ،ان األوزاعي ،عبد هللا

نعم أحدثكم  :قال مسعته من رسول هللا  ثنا حديثا  حد    :قلت أليب مجعة
اي  :فقال ،يدة بن اجلراحــــومعنا أبو عب ول هللا ــــــمع رس (6)ناــــــيد  تغ :جيدا   حديثا   15 

  ؟وجاهدان معك ،ا بكآمن   ؟اخي من   (7)رسول هللا أأحد

                                                
( زاد يف )م( و)س( و)ط(: بن مرثد. والرجل هو ابن حممد، وال شيء يف )أ( و)دا(. ولعلها سبق 1)

  نظر من بن مزيد يف السطر حتتها. 
  ( يف )س( و)ط(: وال يروين.2)
(، 210معرفــة الصــحابة البــن منــده، وأشــار إليــه ابــن منــده يف اإلميــان ) ( لــيس يف القســم املوجــود مــن3)

مـــن طريـــق آخـــر عـــن العبـــاس بـــن الوليـــد، ورواه املصـــنف أيضـــا  يف  1/188ورواه ابـــن قـــانع يف معجـــم الصـــحابة 
   ترمجة أسيد بن عبد الرمحن.

 ( وقع يف )م( و)س(: الغمري.4)
ـــيه: ، بتحقيــق د. صــالح الــدين املنجــد يف ســياق مثــل 2/11لتــاريخ وقــع يف اجمللــدة الثانيــة مــن هــذا ا تنبـــــ

 هذا السند: عبد هللا بن عبد العزى، وهذا اليكون يف اإلسالم !، فصوابه: بن عمر العمري، فليصحح.
  ( حترف يف )م( مهمال  و)س( و)ط( إىل: الزاداين.5)
  ( يف )دا( و)م( و)س(: تغذينا، ابلذال املعجمة.6)
  و)ط(: أحد.( يف )دا( 7)
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   .(1)« يؤمنون ومل يروين ،نعم قوم جييئون من بعدكم » :قال
  :أبو بكر اخلطيب قال انأ ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا

 ،عن األوزاعي ،القار  الدمشقيانروى إمساعيل بن مساعة وعبد هللا بن كثي 
  .(2)عن أيب مجعة ،- وهو أبو واقد الليثي -عن صاحل بن حممد  ،عن أسيد

 5 ،وإمنا هو صاحل بن جبي كما قدمنا ،واقد (3)وليس صاحل هذا أبو ،كذا قال

  .وهللا أعلم
بارك بن املأان أمحد بن احلسن و  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصربأنأ

أان  -:وحممد بن احلسن قاال :زاد أمحد - ،أان أبو أمحد :علي واللفظ له قالوا عبد اجلبار وحممد بن
  :قال أان حممد بن إمساعيل ،حممد بن سهل (4)أان ،أمحد بن عبدان

 10  .صاحل بن جبي يعد يف الشاميني

 ،ومعاوية بن صاحل ،واألوزاعي ،هشام بن سعد :روى عنه ،مسع أاب مجعة
عن  ،رجاء بن أيب سلمة عن :وقال ضمرة ،عن صاحل بن حممد :وقال األوزاعي

  .(5)اب عمر بن عبد العزيزصاحل بن جبي الصدائي من كت  
  .مناهواألوزاعي إمنا يروي عن أسيد بن عبد الرمحن عنه كما قد   ،كذا قال

ح  .أبو علي إجازة انأ ،م بن مندهــأبو القاس انأ ،هللا اخلالل افهين به أبو عبدـــخة ما شـــــيف نس 15 
  :قال أان أبو حممد بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال

  .صاحل بن جبي شامي
  .مسع من أيب مجعة حبيب بن سباع

 وأبو، وهشام بن سعد ،ومرزوق بن انفع ،أسيد بن عبد الرمحن :روى عنه
 20  .مسعت أيب يقول ذلك .ورجاء بن أيب سلمة ،عبيد احلاجب

                                                
(، وابــــن قــــانع يف معجــــم الصــــحابة 3538( وأخرجــــه مــــن طريــــق حيــــىي: الطــــرباين يف املعجــــم الكبــــي )1)

   (.2170، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )1/188
( يف املؤتنف يف تكملة املؤتلف واملختلف، وال أعلم أن ما وصلنا منه قـد طبـع، وقـد تعقبـه ابـن مـاكوال 2)

  .  77األوهام  أيضا  يف هتذيب مستمر
  ( كذا يف النسخ على احلكاية.3)
  ( يف )أ(: ان.4)
 (.2784)4للبخاري  التاريخ الكبي (5)
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  .(1)شيخ جمهول :وسئل أيب عن صاحل بن جبي فقال
بن  أان أمحد ،عتاب أان عبد هللا بن ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،أخربان أبو غالب بن البنا

أان علي بن  ،(3)أان أبو عبد هللا احلسن بن أمحد ،بن أمحد (2)أخربان أبو القاسم نصرو  . حعمي إجازة
  :أان أبو احلسن قراءة قال ،أان عبد الوهاب بن احلسن ،احلسن

صاحل بن جبي  :احلسن بن مسيع يقول يف الطبقة الثالثة[ 5/34]مسعت أاب  5 

  .بعثه عمر يف الفداء، فلسطيين (4)أردين، مسع من أيب مجعة، الصدائي
 (5)تفداره وولده هبا ووق ،صاحل بن جبي من أهل األردن :قال ابن عمي

  .عليها
 ،أان أمحد بن عمران ،أان أمحد بن إسحاق ،أان أبو احلسن السيايف ،أخربان أبو غالب املاوردي

 10  :قال ان خليفة بن خياط ،ان موسى بن زكراي
حل بن جبي صا :اخلراج واجلند (6) :تسمية عمال عمر بن عبد العزيز يف

  .ينداعال
 :قال ،وذكره يف تسمية عمال يزيد بن عبد امللك على اخلراج واجلند والرسائل

  .(7)ووىل أسامة بن زيد ،مث عزله
 15 ه،عن أيب عمر بن حيوي ،عن أيب متام علي بن حممد ،قرأان على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن

عن رجاء  ،ان ضمرة ،ان هارون بن معروف ،ان أبو بكر بن أيب خيثمة ،أبو الطيب حممد بن القاسم انأ
  :بن أيب سلمة قالا

  .(8)فوجدانه كامسه ،صاحل بن جبي الصدائي يناول   :قال عمر بن عبد العزيز
ان أبو بكر بن أ ،أان منصور بن احلسني بن علي الكاتب ،يد بن أيب الرجاءأبو الفرج سع نبأانأ

                                                
 (.1733)4البن أيب حامت  اجلرح والتعديل (1)
 كتب انسخ )دا(: نصر هللا. (2)
 ويف )م(: أان أبو عبيد هللا. : أان أبو عبد هللا.و)ط( )س( ( كرر يف3)
 يف )دا(: أزدي. (4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ووقعت.5)
 زاد هنا يف )م( و)س(: عن. وزاد يف )ط(: على. (6)
 ، 335، 324اتريخ خليفة بن خياط  (7)

 ووقع هنا: العداين، ويف مطبوعة اتريخ خليفة: الغداين، فلعل الكلمة حمرفة قدميا  عن الصدائي.
   . 25 -13/24 نقله املزي يف هتذيب الكمال (8)
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عن صاحل بن ، عن رجاء بن أيب سلمة، ان ضمرة ،ان أيوب بن حممد الوازن ،أبو عروبة انأ ،املقر 
  :جبي قال

فأذكر أن يف الكتاب  ،فيغضب يءمت عمر بن عبد العزيز يف الشورمبا كل  
فيقول يل بعد  ،حىت يذهب غضبه ،فأرفق به ،اتق غضبة امللك الشاب :مكتوب

 5   .(1)يف األمر إذا رأيتها أن تراجعنا ال مينعك اي صاحل ما ترى من   :ذلك
أان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن محيد  ،أبو بكر اخلطيب (2)انأ ،أخربان أبو القاسم الواسطي

  :مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول :مسعت أمحد بن حممد بن عبدوس يقول :قال
  .(3)ثقة :فقال ؟وسألت حيىي بن معني عن صاحل بن جبي كيف هو

 

ى بن قصي زَّبن أسد بن عبد العُام بن خويلد بن الزبري بن العوَّصاحل بن جعفر  10 

  بن كالب القرشي األسديا
  .أعمالا غازاي   (4)قدم دمشق أو

 ،أبو جعفر بن املسلمة انأ :ا قالواأخربان أبو احلسني بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن  
 ،ثين مصعب بن عثمانحد   ،اران الزبي بن بك   ،وسيان أمحد بن سليمان الط   ،صأان أبو طاهر املخل   

 15  :أخربتين أم عروة بنت جعفر بن الزبي
  :فقال فيه أبوه جعفر بن الزبي ،ن أخاها صاحل بن جعفر غزا أرض الرومإ
ــــ قــــد راحَ  ــــوم الس   ت حــــني راحــــوابْ ي

ـــــــــــ ـــــــــــ نفـــــــــــرٌ  ي   َحـــــــــــ كـــــــــــل     نْ م   احُ مس 
 (5)احيَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــالش    رــــم إذا ما ذكـوه

 صـــــــــــالحُ  ىقـــــــــــت  ال والَمـــــــــــمـــــــــــع اجلَ  
ـــــــــ بٌ رَ الوجـــــــــوه َعـــــــــ بـــــــــيضُ   حاحُ ص 

 الحُ ــــــــــــــــــــــــــالس    ذَ ـــــــــــــخ  وا وأُ ــــــــــزعــــــــــــوف
 (6)كرهها اجلراحُ ت مصاعبٌ 

                                                
 وزاد انسخ )ط( آخر اخلرب من عنده: صوااب .  .25 -13/24املزي يف هتذيب الكمال نقله ( 1)
 : ان.و)ط( )س()م( ويف  (2)
 (.1733)4(، واجلرح والتعديل البن أيب حامت 430اتريخ الدارمي عن حيىي بن معني ) (3)
  ( يف )أ( و)ط(: و.4)
  ( الشياح: احلذار واجلد يف كل شيء. القاموس احمليط.5)
  ، وهي من الرجز.  13/106( نقل األبيات من طريق الزبي: أبو الفرج األصفهاين يف األغاين 6)
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بن حممد بن علي  بن أمحدبن عبد الوهاب بن أمحد بن جعفر  صاحل بن جعفر

أبو طاهر اهلامشي  ،بن عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلببن صاحل بن علي ا

 * الصاحلي احلليب القاضي
وأاب هاشم  ،(1)صرين  محد بن عبد هللا بن أيب دجانة الأاب بكر أ :مسع بدمشق

وأاب علي حممد  ،وأاب سليمان بن زبر العبدي ،عبد اجلبار بن عبد الصمد السلمي 5 

وأاب احلسني أمحد بن حممد بن يعقوب ، وحممد بن أمحد الطائي ،بن حممد بن آدما
  .وأاب عبد هللا بن خالويه النحوي ،البغدادي نزيل دمشق

 ،روى فيه عن شيوخه هؤالء وغيهم ،يف احلنني إىل األوطان ف كتااب  وصن  
 .أبو الفتح أمحد بن علي املدائين :روى عنه

 10 

 * صاحل بن جناح اللخمي الشاعر
  .حكى عنه أبو عثمان اجلاحظ ،أحد احلكماء

أبو عبد هللا احلافظ  انأ ،أبو بكر البيهقي انأ ،كتب إيل أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي
  :قال

وقد  ،وكالمه مستفاد يف احلكمة ،ممن أدرك األتباع بال شك ،صاحل بن جناح 15 

  .(2)أخذ عنه بنيسابور
وسهل بن عبد هللا بن *)أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد  انأ ،أخربان أبو بكر اللفتواين

وحممد بن احلسن بن حممد بن سليم وأبو (*وأمحد بن عبد الرمحن بن حممدعلي وحممد بن أمحد اإلمام 

                                                
  .1/196، زبدة احللب البن العدمي 16/253الوايف ابلوفيات للصفدي  *
  يف )س( و)ط(: البصري، وسقط من )أ(. 1))
  .16/255الوايف ابلوفيات للصفدي  *
الكتـــب املفقـــودة الـــيت مل مـــن و ه، وهــالنيســـابوري هــو يف اتريـــخ نيســـابور لـــكــالم احلـــاكم أيب عبـــد هللا ( 2)
   .   «بال شك  »، إىل قوله: 24واخلرب يف تلخيصه ألمحد بن حممد املعروف ابخلليفة النيسابوري . تصلنا

  *( سقط من )أ(.-*)
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بن اسهل  انأ ،وأخربان أبو بكر حممد بن جعفر بن حممدح  .نصر أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن مسي
بن اح وأخربان أبو الفتح نصر هللا  .بن إبراهيم (1)انان سليم ،ح وأخربان أبو حممد بن طاوس .عبد هللا

حدثين حممد بن  ،حدثنا حممد بن إبراهيم بن جعفر :أبو منصور بن شكرويه قالوا انأ ،الفقيه حممد
  :ان حممد بن يزيد املربد قال ،ان حممد بن حيىي الصويل ،اجلرجاين (2)ود هللا بن عمر يحممد بن عب

اي  :قال صاحل بن جناح الدمشقي البنه :مسعت عمرو بن حبر اجلاحظ يقول 5 

فأكثر  ؛دينك وجسمك ومالك وعيالك (3)بك يوم وليلة قد سلم فيها بين إذا مر  
ومقصوم  ،ومهتوك سرته ،ومنزوع ملكه ،فكم من مسلوب دينه ،الشكر هلل تعاىل

  ؟وأنت يف عافية ،ظهره يف ذلك اليوم
  :وفيه أقول

 ؤيل ملــــــــــاُســـــــــ يـــــــــتُ عط  لـــــــــو أنـــــــــين أُ 
 ةــمـــــــــات يف نعـــــــــد بـق ىتــــــــــكم فـــــــــف

ــــــــــــــــ   هْ ســــــــــــــــألت إال العفــــــــــــــــو والعافَي
 (4) هْ ـيَ ــــــــــــــــالثان يلةَ ــــــنها اللـــم ل  ــــــــــــــفسُ 

أبو عمر بن  (5)ان ،أان أبو حممد اجلوهري ،أخربان أبو نصر أمحد بن عبد هللا بن رضوان  10 
  :أان حممد بن خلف بن املرزابن قال ه،ويحي  

إذا طلب  (6)و ،ومثرها الظفر ،أصل املروءة احلزم :جناحوقال صاحل بن 
  .[5/35] (7)ظفر به أعظمهما مروءة رجالن أمرا  

أان أبو زكراي  ،أان أبو عبد هللا احلافظ ،أبو بكر البيهقي انأ ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر
حدثين أبو بكر حممد بن  ،ان احلسني بن حممد بن زايد القباين ،حيىي بن حممد بن عبد هللا العنربي 15 

  :أنه مسع صاحل بن جناح يقول ،احلسني
وحيسن  ،م إذا جهلت عليهلوحي ،عنه متللم أن من الناس من جيهل إذا حعا

                                                
لَــــْنجي، املرتجم يف سي أعالم  ( يف )دا( و)م( و)س( و)ط(: سليم.1) وهو سليمان بن إبراهيم الـم 

 . 19/21النبالء للذهيب 
  ( يف )دا( و)م( و)س( و)ط(: عبد هللا بن عمر. 2)
 : فيهما.و)ط( يف )دا( (3)
قـال: أنشـدين  284( األبيات من البحر السريع. وذكرها ابن حبـان يف روضـة العقـالء ونزهـة الفضـالء 4)

  البغدادي.ابن زني 
  ( يف )دا(: أان.5)
  ( ليست الواو يف )دا( و)م( و)س( و)ط(.6)
   .71املروءة البن املرزابن ( 7)
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 ؛ويظلمك إذا أنصفته ،وينصفك إذا ظلمته ،إذا أحسنت إليه يءسيو  ،إذا أسأت به
  :كان هذا خلقه  (1)فمن

وجهالة تقدع  ،مث قحة تنصف من قحته ،فال بد من خلق ينصفك من خلقه
ه يفمن ليس له س وقد ذل   ،ألن بعض احللم إذعان ،كوإال أذل   ،من جهالته

 5 :أقولاألحيان  (2)و]نفعها[ ويف اجلهالة ،من ليس له حكيم يرشده وضل   ،يعضده

 ينإن ــ (3)إىل العلــم لــئن كنــت حمتاجــا  
ـــــــ  مٌ َجـــــــلْ مُ  م  ْلـــــــابحل   م  ْلـــــــللح   سٌ رَ ويل فـَ
 مٌ شـــــــاء تقـــــــوميي فـــــــإين مقـــــــو  فمـــــــن 

 أخا   وال ان  دْ خ   اجلهلَ  أرضى كنتُ  وما
 ماجةٌ ــفيه سَ  :اسالن   بعضُ  فإن قالَ 

 يف بعض األحايني أحـوجُ  اجلهل   إىل 
 جُ رَ ْســــمُ  ابجلهــــل   للجهــــل   ويل فــــرسٌ 

ــــــومــــــن شــــــاء تَـ   جُ وجيي فــــــإين معــــــو  ْع
 (4)جُ وَ ْحــــولكنـــين أرضـــى بــــه حـــني أُ 

 (5)جُ مَ ـــــأس ر   حلُ اب ل  ذ  لدقوا وافقد صَ 
أان أمحد بن  ،أان احلسن بن إمساعيل ،أان رشأ بن نظيف ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

  :أنشدين املازين لبعضهم ،أمحد بن علي املروزي (6)أان ،مروان
 ينإن ــ (7)لــمإىل احل   حمتاجــا   لــئن كنــتُ 
ـــــــللح   ويل فـــــــرسٌ  ـــــــابحل   م  ْل  مٌ لَجـــــــم مُ ْل

 مٌ مقـــــــو  فمـــــــن شـــــــاء تقـــــــوميي فـــــــإين 
 خا  أ وال دان  خ   اجلهل أرضى كنتُ  وما

 األحايني أحـوجُ  يف بعض اجلهل   إىل 
 جُ رَ ْســــمُ  ابجلهــــل   للجهــــل   ويل فــــرسٌ 

 جُ ومــــــن شــــــاء تعــــــوجيي فــــــإين معــــــو  
 (8)جُ وَ ْحــــين أرضـــى بــــه حـــني أُ ولكن ـــ

                                                
  ( يف )دا(: فإذا.1)
  .11/397( حترفت يف النسخ مجيعا  إىل: بعضها، والتصويب من شعب اإلميان للبيهقي 2)
  ( كذا يف النسخ مجيعا ، ويف شعب اإلميان: احللم.3)
 أقحم انسخ )أ( بعده:( 4)

 أال رمبا ضاَق الفضاُء أبهله                وأمكَن من بني األسن ة  خمرجُ 
قــال : ويف روايـة أخــرى زايدة علــى هـذا الشــعر ومل يسـم قائلــه: ... فــذكر  11/58ويف خمتصـر ابــن منظـور 

 هذا البيت.
  ، واألبيات من البحر الطويل.11/397( شعب اإلميان للبيهقي 5)
  ( يف )أ(: ان.6)
  ( يف )أ( و)ط(: العلم.7)
  (.4( انظر احلاشية السابقة رقم )8)
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 (1)مجُ ــأس ر   ل ابحلُ دقوا والذ  ـــفقد صَ  ماجةٌ ــفيه سَ  :الناس   بعضُ  فإن قالَ 
صور ــــــأبو من انأ ،ته من خطهـــــني الذهلي ونقلــــــــــــــــــجاع بن فارس بن احلســان أبو غالب شنبأأ

أان أبو  ،(2)يميكاق احلأان أبو يعلى سعيد بن أمحد بن حممد الور   ،عبد احملسن بن حممد بن علي
 أنشدين جحظةُ  ،اجلود أنشدين أبوقال  ،يعقوب يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن خرزاد النجيمي

 :لصاحل بن جناح اللخمي رمحه هللا تعاىل
 اي أيهـــــــــــا امللـــــــــــك الـــــــــــذي بيمينـــــــــــه  

 ناـــــــــــــــوابلقَ  يوف  ــــــــابلس   أنعم صباحا  
 احلــــــــــــداثن   ولةُ الزمــــــــــــان وَصــــــــــــ اببُ  

 (3)ان  ـــــــــــــــــالفرس ةُ ي ـ ــــحت الحَ ـــــــــــالس إن  
أان سليمان بن إبراهيم وسهل بن عبد هللا الغازي وأمحد بن  ،حممد بن شجاعأخربان أبو بكر  5 

عبد الرمحن بن حممد الذكواين وحممد بن أمحد بن هارون اإلمام وأبو الفتح عبد الرزاق بن عبد الكرمي 
 (4)انأ :ان أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن حممد قالوا ،ح وأخربان أبو حممد بن طاوس .احلسناابذي

ان حممد بن زكراي  ،ان أبو علي احلسني بن علي ،أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم بن جعفر اجلرجاين إمالء
  :ان مهدي بن سابق البهديل قال

وما مل  ،اعترب ما مل تره من الدنيا مبا قد رأيته :يعظ وهو يقول مسعت رجال   10 

 ،عمرك مبا قد فينبقي من  وما ،مبا قد أصابك ما مل يصبكو  ،تسمعه مبا قد مسعته
 ، واعلم:وما مل يبل منك مبا قد بلي

 إمنـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا هنـــــــــــــــــــــــــــــــارٌ 
 ض  بينمــــــــــــــــــــــــا عيشــــــــــــــــــــــــك َغــــــــــــــــــــــــ

 (5)نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهمز إذ رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
 أيتـــــــــــــــــــــي يلُ ــــــــــــــــــــــــــــك اللاذــــــــــــــــــــــــــوك

 معـــــــــــــــــــــــــــارُ  ضـــــــــــــــــــــــــــوؤه ضـــــــــــــــــــــــــــوءٌ  
 انعــــــــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــــــه اخضــــــــــــــــــــــــــرارُ 

 ارُ ر فـــــــــــــــــــــــــــــإذا فيـــــــــــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــــــــــف
 (6)هارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه النـــــــــــــــحـــمـــــــــمث ي

                                                
( ونسبت هذه األبيات أيضا  لعلي رضي هللا عنـه كمـا يف غـرر اخلصـائص الواضـحة للوطـواط، ونسـبت 1)

لصـاحل بــن عبـد القــدوس كمــا يف البصـائر والــذخائر للتوحيــدي، ونسـبت إىل أيب جعفــر حممــد بـن حــازم البــاهلي  
  كما يف معجم الشعراء للمرزابين. وهللا تعاىل أعلم. 

  ليمي.( يف )م( و)س( و)ط(: احل2)
 ( من الكامل، وذكره لصاحل بن جناح الشمشاطي يف األنوار وحماسن األشعار.3)

  ونسبه أبو هالل العسكري يف ديوان املعاين حملمد بن جعفر بن حممد بن زيد بن علي رضي هللا عنهم. 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: حدثنا.4)
 راميىاه.رميناه، ويف )ط(:  ( يف )دا( و)م(: زميناه، ويف )س(:5)
  . واألبيات من جمزوء الرمل.279( ذكره ابن حبان يف روضة العقالء ونزهة الفضالء 6)
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ان القاضي أبو عبد هللا  ،أان أبو احلسني بن النقور ،ان أبو الغنائم حممد بن علي بن ميموننبأأ
أن عبد هللا بن سعيد  ،أان القاضي أبو عبد هللا احلسني بن إمساعيل احملاملي ،احلسني بن هارون الضيب

  :بن زرارة قال (1)ديعبد هللا بن الربيع بن سع ناحدث ،حدثهم
وما مل تسمعه مبا  ،اعترب ما مل تره من األشياء مبا قد رأيته :قال صاحل بن جناح

وما مل  ،وما بقي من عمرك مبا قد مضى ،مبا قد أصابك (2)مل يصبكوما ،قد مسعته 5 

 ، واعلم:يبل منك مبا قد بلي
 هنـــــــــــــــار أنـــــــــــــــت إمنـــــــــــــــا

 نك غـضـــــــــــــــبينما غص
 (3)اه زمنـــــــــــــــــاهمـــــــــــــــــإذ ر 
 أيتــــــــل يــيــــــــالل كذاـــــوك

 ضـــــــوؤه ضـــــــوء معـــــــار  
 فيـه اخضـرار (4)ضران

 فـــــــــإذا فيـــــــــه اصـــــــــفرار
 هارـــــــوه النـــــحــــــــــــمث مي

 

فما أصنع أبمر إذا أقبل  ،مل أصف أدهى وأمروما ،فهذه صفتها[ 5/36]
 :وأنشد ،؟ وإذا أدبر ضر   ،غر  
 نســـــــــى غـــــــــي أن ذنوبنـــــــــانُ وت و منـــــــــ

 هـــــفعانــــــــني ال تنــــــــــــــأال رب ذي عين
 نســــىتُ وت وال متــــإذا حنــــن متنــــا ال  

 (5)مىـبه أعـقلمن  نانـيالع وهل تنفع
 انأ ،العلوي وأبو الوحش الضرير عنه (7)مقاسنيه أبو النبأأو  ،(6)ياملقر  احلسن أيب قرأت خبط

عن ابن  ،أنشدان ثعلب ،ان أبو بكر حممد بن حيىي الصويل ،(8)تـخْ ــبُ ــيْ ــأبو الفتح إبراهيم بن علي بن س   10 
 :(9)لصاحل بن جناح رمحه هللا تعاىلاألعرايب 

                                                
  ( يف )س(: سعد، وسعد وسعيد أخوان.1)
  ( يف )أ(: وما يصيبك.2)
  ( يف )م(: زميناه.3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: انعم4)
 ( يف )أ( و)دا(: ينفع العينان.5)

  والبيتان أليب نواس احلسن بن هانئ، أنشدمها املصنف يف ترمجته من التاريخ، ومها من البحر الطويل. 
  ( يف )م( و)س( و)ط(: احلسن بن املقري.6)
 وهي ملتبسة يف )م(.  ( يف )س( و)ط(: اليثم.7)
  ( زاد يف )ط( وحدها: إمالء.8)
  ( كرر يف )دا( هنا البيتني السابقني.9)
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 وأفضــــــــل قســــــــم هللا للمــــــــرء عقلــــــــه
 لهــــــــــــــن للمرء عقــــــــــمل الرمحـــــإذا أك

 (1)قاربــهي شــيءفلــيس مــن اخلــيات  
 (3)بهــــــــــه ومناسـأعراق (2)تـــمر فقد ك

أجاز  :أان أبو جعفر بن املسلمة إجازة قال ،أسامة بن حممد بن زيد العلوي أخربان أبو الفتوح
  :لنا أبو عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى املرزابين قال

القول يف املواعظ  (4)يكثر ،رشيد ،شاعر كويف ،صاحل بن جناح اللخمي
 :واآلداب وهو القائل
 لقلبــــــــــه مـــــــــدٌ غ   أال إمنـــــــــا اإلنســــــــــانُ 

 شــــرها مــــع اآلفــــات فالبخــــلُ وإن جت
 ا  ــــــــــــان كاذبكإذا   د  ـعيف و  يَ ـــــــال خو 

 صـلُ نمل يكـن  إذا دمـغ  وال خي يف  
 واملطــــلُ  مــــن البخــــل املواعيــــدُ  وشــــرٌ 
 (5)لُ عْ إذامل يكن ف   ول  قيف  يَ ـخوال 

 5  :وله

ـــــــيس بعـــــــاملتعل ـــــــ ـــــــت ل  م إذا مـــــــا كن
ــــــــن ابلتعل ــــــــ  فــــــــىتم فــــــــإن العلــــــــم أزي

 س بعاملـــــــــــــــمن راح ليـــــــــــوال خي في

 فمــــــا العلــــــم إال عنــــــد أهــــــل الــــــتعلم   
 مـــــن احللـــــة احلســـــناء عنـــــد الــــــتكلم  

 علم  ـــــــــــــمتأيت وال ــــــــــا يــــــي مبـــــــــــــــــــــــصب
ان حممد بن  ،ريابنأان حممد بن أمحد األ ،أان عبد هللا بن عبد الرزاق ،ان أبو حممد بن صابرنبأأ

  :بن جناح صاحل   شعرَ  أنشدان اجلاحظُ  :قال لنا ميوت :أان احلسن بن رشيق قال ،املغلس
 م إذا ما كنت لست بعاملتعل  

 لهـــــــــــــــــأله نٌ ـــــزي إن العلمــــــــــــــعلم فـــــــت
 فما العلم إال عند أهل التعلم   

 علم  ــــــــتطيع العلم إن مل تـــــــــــــــولن تس
 .(6)رينخآلمث ذكر البيتني ا

                                                
  تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: يفىن تقاربه.( 1)
  ( يف )أ( و)دا(: كملت.2)
ضـــمن أبيــات غـــي منســـوبني،  17( البيتــان مـــن البحــر الطويـــل، أوردمهــا ابـــن حبــان يف روضـــة العقــالء 3)

ونســبهما إلبــراهيم بــن حســان، ويف العقــد الفريــد نســبها  8-7وأوردمهــا كــذلك املــاوردي يف أدب الــدنيا والــدين 
  بد ربه حملمد بن يزيد، وهو مما أنشده اخلليل يف الفوائد واألخبار )أوله( البن دريد. وهللا تعاىل أعلم. ابن ع

  ( يف )دا(: رشيدي نظر، ويف )م( و)س( و)ط(: رشيدي نظي !.4)
   ( ذكر األبيات لصاحل بن جناح يف احلماسة البصرية، والزخمشري يف ربيع األبرار ، وهي من الطويل.5)
 يف )س(: األخيين. (6)

   من طريق ابن رشيق، وهي من البحر الطويل. 30-29وأورد األبيات ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم 
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 *صاحل بن رستم أبو عبد السالم موىل بين هاشم
 من أهل دمشق 

ومكحول  ،وعبد هللا بن حوالة األزدي ، روى عن ثوابن موىل رسول هللا 
  .الفقيه

، وابنه عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر :روى عنه 5 

  .وسعيد بن أيب أيوب ،يزيد بن جابر
ان أبو حممد  :أخربان أبو احلسن علي بن املسلم الفرضي وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد قاال

ان هشام بن  ،(1)[ ناب  زَ ] أمحد بن سليمان بن  انأ ،أبو حممد بن أيب نصر انأ ،عبد العزيز بن أمحد
عن ثوابن موىل رسول  ،حدثين شيخ يكىن أاب عبد السالم ،جابر ابنان  ،(2)الدان صدقة بن خ ،عمار
 10  :(* *عن رسول هللا )،  هللا 

 ،« قصعتها (3)عى األكلة إىلاأن تداعى عليكم كما تد وشك األممي » :قال
   لتنزعنو  ،كغثاء السيل  ولكن غثاء ،بل أنتم كثي » :قال ؟أمن قلة حنن يومئذ :قيل

حب الدنيا  » :قال ؟وما الوهن :قالوا ،« وليقذفن الوهن يف قلوبكم ،املهابة منكم
   .(4)« وكراهية املوت

أان أبو  :قاال ليانيل الفضينا إمساعيل بن الفضاب أخربانه أبو الفضل حممد وأبو عاصم الفضيل 15 
ان  ،ن اخلزاعيعلي بن أمحد بن حممد بن احلس انأ ،القاسم أمحد بن حممد بن حممد بن أيب منصور

حدثين شيخ  ،حدثين ابن جابر ،ان بشر يعين ابن بكر ،ان عيسى بن أمحد ،اليثم بن كليب الشاشي
 :قال عن ثوابن موىل رسول هللا  ،أاب عبد السالم يكىن

                                                
(، الثقــات البــن حبــان 1765)4(، اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت 2805)4التــاريخ الكبــي للبخــاري  *

   .13/45، هتذيب الكمال للمزي 6/457
: زايد، ويف )دا( و)م( و)س(: زاين، والتصــويب مــن )ط( وترمجتــه 13/47ال ( يف )أ( وهتــذيب الكمــ1)

   .15/378يف سي أعالم النبالء 
  ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: خلف.2)
  ما بينهما ليس يف )دا( و)م( و)س( و)ط(. *(-*)
  ( يف )دا(: على.3)
شــيخ املصــنف، واحلــديث يف ســنن مــن طريــق أيب القاســم  13/47( أخرجــه املــزي يف هتــذيب الكمــال 4)

   ( من طريق آخر عن ابن جابر.4297أيب داود )
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تداعى عليكم كما تداعى األكلة  (1)أن األمم يوشك » : قال رسول هللا 
بل أنتم كثي  » :قال ؟ومن قلة حنن يومئذ :اي رسول هللا :قال قائل « إىل قصعتها

وليقذفن  ،كم املهابة منكمعدو  (2)صدور ولينزعن هللا من ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل
حب الدنيا وكراهية  » :قال ؟وما الوهن :قال قائل اي رسول هللا « يف قلوبكم الوهن

 5   .(3)« املوت
أان أبو الفضل الباقالين وأبو  ،أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصر نبأانأ
وحممد بن  :زاد الباقالين -أان أبو أمحد الغندجاين  :الصييف وأبو الغنائم واللفظ له قالوا (4)احلسني

أان أبو عبد هللا  ،أان أبو احلسن حممد بن سهل ،أبو بكر أمحد بن عبدان انأ -:احلسن األصبهاين قاال
  :قال البخاري

أيب أيوب  روى عنه سعيد بن .عن مكحول ،صاحل بن رستم الدمشقي 10 

  . (5)منقطع
أان أبو  ،أان أبو القاسم بن منده ،هللا احلسني بن عبد امللكيف نسخة ما شافهين به أبو عبد 

أان عبد الرمحن  :علي بن حممد الفأفاء قاال[ 5/37]أان  :وأان أبو طاهر بن سلمة :ح قال .علي إجازة
  :قال بن حممد بن إدريسا

 15 .دمشقي ،موىل بين هاشم ،صاحل بن رستم أبو عبد السالم

سعيد بن أيب  :روى عنه .ومكحول ،عبد هللا بن حوالة األزدي :روى عن
 ،مسعت أيب يقول بعض ذلك .وعبد هللا بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ،أيوب

  .(6)هو جمهول ال نعرفه :وسألت أيب عنه فقال .ليبَ وبعضه من ق  
 (7)أان ،التميمي لفظا  ان عبد العزيز بن أمحد  ،أخربان أبو حممد هبة هللا بن أمحد بن األكفاين

ان أبو زرعة عبد الرمحن  ،ان أبو عبد هللا جعفر بن حممد بن جعفر ،أبو القاسم متام بن حممد البجلي 20 

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: يوشك أن األمم تداعى.1)
  ( يف )دا(: صدر.2)
  ( لعله فيما مل يصلنا من مسند الشاشي.3)
  ( يف )دا(: احلسن.4)
  (.2805)4( التاريخ الكبي للبخاري 5)
  (.1765)4أيب حامت ( اجلرح والتعديل البن 6)
  ( يف )دا(: ان.7)
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  :بن عمرو قال يف الطبقة الثانية من اتبعي أهل الشاما
سألت عن ذلك  ،امسه صاحل بن رستم ،روى عنه ابن جابر ،أبو عبد السالم

   .ابمسهأخربين ف ،من ولده شيخا  
 ،لييأان أبو نصر الوا ،عن أيب الفضل جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل حممد بن انصر

 5  :أخربين أيب قال ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،بن عبد هللا أان اخلصيب
  .أبو عبد السالم صاحل بن رستم

 (1)ص ْقرالأيب عن أيب طاهر حممد بن أمحد بن حممد بن  ،قرأت على أيب الفضل أيضا  و 
ان أبو بشر  ،ان أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل ،أان هبة هللا بن إبراهيم بن عمر الصواف ،ريباناأل

  :قال اد الدواليبحممد بن أمحد بن مح  
 10  .(2)أبو عبد السالم صاحل بن رستم موىل بين هاشم

أان أبو  ،ارف  أان أبو بكر الص   ،يف كتابه بن أيب علي بن حممد المذاينمد أخربان أبو جعفر حم
أبو أمحد حممد بن حممد احلاكم قال فيمن ال  انأ ،بكر أمحد بن علي بن منجويه األصبهاين احلافظ

  :يقف على امسه
عن أيب عبد  ،عن ابن جابر :قال ابن املبارك .أبو عبد السالم عن ثوابن

 15  .قاله البخاري ،السالم

  

 *أبو طالب املؤذن يدعِـــَـصاحل بن سُ
  .وحكى عنه ،د على عمر بن عبد العزيزوف

وعبيد هللا  ،يونس البلخي بن يوعل ،سعيد بن السائب الطائفي :عنه حكى
 20  .موهب بنا

 ان أبو ،ان حممد بن شبل ،ان عبد هللا بن حممد ،أبو نعيم احلافظ انأ ،ان أبو علي احلدادنبأأ
 :املؤذن قال عن صاحل بن سعد ،عن عبيد هللا بن موهب ،ان وكيع ،بكر بن أيب شيبة

 
                                                

  ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: الفضل.1)
  .2/72( الكىن واألمساء للدواليب 2)
(، الثقـــات 1769)4(، اجلـــرح والتعـــديل البـــن أيب حـــامت 2815 -2814)4التـــاريخ الكبـــي للبخـــاري  *

 .13/52، هتذيب الكمال للمزي 6/459البن حبان 
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مث  ،فصلى ،اآلخرة لعشاءلفأذنت  ،بينا أان وعمر بن عبد العزيز ابلسويداء
 ،مث جلس فاحتىب ،ما لبث أن خرج فصلى ركعتني خفيفتني ل  فقَ  ،دخل القصر

وكلما مر آبية  ،عبتخويف تضر   كلما مر    ،ويقرأ ،دهافما زال يرد    ،فافتتح األنفال
  .(1)لفجرلحىت أذنت  ،رمحة دعا

 5  .(2)ابن سعيد بزايدة ايء :واحملفوظ ،كذا قال
 :أان أبو احلسن الدارقطين قال :قال عن أيب الفتح بن احملاملي ،قرأت على أيب غالب بن البنا

عن حيىي  عن كتاب أبيه ،(3)انبان علي بن احلسني بن ح ،خبطه درأت يف أصل أيب عبد هللا بن خملق
  :بن معني قالا

  عيدسعن صاحل بن  ،ائبسعيد بن السـحدثون عن ـي :قال أبو زكراي
قال  :قال ( - كذا قال عبد الرمحن - عيدابن سُ  :والصواب : ابن َسعيد،ويقولون) 10 

  .(4)ع حيث كاناإلمام جيم    :عمر بن عبد العزيز
  .(5)صاحل بن سعيد يروي عن عمر بن عبد العزيز :قال الدارقطين

أبو الفضل وأبو احلسني وأبو  انأ ،ان أبو الغنائم الكويف مث حدثنا أبو الفضل البغدادينبأأ
أان  ،أان أمحد بن عبدان -:وأبو احلسني قاال :زاد أبو الفضل -أان أبو أمحد  :الغنائم واللفظ له قالوا

 15  :قال حممد بن إمساعيل (6)انأ ،حممد بن سهل
روى عنه سعيد بن  .قوله  بن سعيد مسع عمر بن عبد العزيزصاحل

  .(7)السائب
عن رجل  ،عن انفع بن جبي ،صاحل بن سعيد :البخاري يف موضع آخر وقال

                                                
 و)س( و)ط(: ابلفجر.( يف )أ( و)م( 1)

  .5/324(، وحلية األولياء أليب نعيم 36243)19واخلرب يف مصنف ابن أيب شيبة 
( يف نســخ املصــنف اخلطيــة: ســعد كمــا ذكــر ابــن عســاكر، وأمــا إثبــات ســعيد يف مطبوعاتــه فهــو مــن 2)

   تصحيحات حمققيه، ويف املطبوع من احللية: سعيد. وغلط انسخ )ط( فكتب: سعيد !.
  )أ( و)دا(: حيان.( يف 3)
  ( رواه عن سعيد بن السائب، وفيه: صاحل بن سعد املكي.5147( مصنف عبد الرزاق )4)
  .3/1190( املؤتلف واملختلف للدارقطين 5)
  ( يف )س( و)ط(: ان.6)
  (.2814)4( التاريخ الكبي للبخاري 7)
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  .عن ابن جريج ،عن أيب عاصم ،قاله علي بن نصر . من أصحاب النيب 
عن انفع بن  ،عن صاحل بن سعيد ،ان ابن جريج ،ان أيب :وقال سعيد بن حيىي

  .(1)ال قصي وال طويل كان النيب   :عن علي ،جبي بن مطعم
  .وهللا أعلم. (2)وعندي أهنما واحد ،ق البخاري بينهماهكذا فر  

 5 (4)انو  :قالح  .إجازة (3)محد انأ ،أان أبو القاسم ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل
  :قال أان عبد الرمحن بن أيب حامت :أان علي بن حممد قاال ،أبو طاهر

روى عنه سعيد بن السائب  .بن عبد العزيز ن عمرعروى  ،صاحل بن سعيد
  .مسعت أيب يقول ذلك ،الطائفي

   .(5)البطوكناه أبيب  ،وروى عنه علي بن يونس البلخي :قال عبد الرمحن
 10 

 ليمانــــصاحل بن س
ل بَ من أعمال دمشق إذ ويل الشام من ق   (6)اءقَ لْ واله جعفر بن حيىي البَـ 

  .ركْ له ذ   ،الرشيد
 

 15 *الم القدريأبو عبد السَّ ،ابن عبد الرمحن :يقالوصاحل بن سويد 

  .من حرس عمر بن عبد العزيز
أان  ،أان عبد العزيز األزجي ،أان أبو احلسني بن الطيوري ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي

ان اليثم بن عمران ،ان هشام بن عمار ،أان جعفر الفراييب ،عبيد هللا بن حممد بن سليمان املخرمي
                                                

 (.2815)4التاريخ الكبي للبخاري  (1)
 .117 -1/116ه واحلديث أخرجه أمحد يف مسند

  ( وعدمها واحدا  أيضا : املزي يف هتذيب الكمال، ومن تبعه.2)
  ( كتب نساخ )أ( و)س( و)ط(: أمحد.3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أان.4)
  (. ووقع يف املطبوع منه: وكناه أبيب غالب.1769)4( اجلرح والتعديل البن أيب حامت 5)
  .8/263اترخيه من  180( ذكر الطربي ذلك يف حوادث سنة 6)
 (. وتصحفت نسبته يف )م( و)س( و)ط( إىل: القدوري. 3866لسان امليزان البن حجر ) *
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   :مسعت عمرو بن مهاجر قال :قال
بن سويد إىل عمر  وصاحلُ  - وهو موىل آلل عثمان بن عفان -أقبل غيالن 

علم هللا انفذ يف  هل :فدعامها فقال ،يف القدر قانطفبلغه أهنما ين ،عبد العزيز بنا
 ؟ففيم الكالم :قال ،[5/38] ال بل انفذ اي أمي املؤمنني :قاال ؟ضعباده أم منتق

فأرسل إليهما وهو مغضب  ،فلما كان عند مرضه بلغه أهنما قد أسرفا ،فخرجا 5 

فقال  ؟أمل يكن يف سابق علمه حني أمر إبليس ابلسجود أنه ال يسجد :فقال
وابلكتاب إىل  ،فأمر إبخراجهما ،فقاال نعم ،نعم :فأومأت إليهما برأسي قوال :عمرو

  .تلك الكتب (1)نفذيفمات عمر قبل أن  ،األجناد خبالف ما قاال
ان  ،أان أبو امليمون ،أبو حممد الشاهد انأ ،أان أبو حممد الصويف ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

 10  .حدثين هشام ،أبو زرعة
 (2)أان أبو الفتح نصر :أبو احلسن علي بن املسلم الفقيه وعلي بن زيد املؤدب قاالح وأخربان 

احلسن أبو أان  -:قاال ضيلعبد هللا بن عبد الرزاق بن الفوأبو حممد  :زاد الفقيه -بن إبراهيم الزاهد ا
 :ان اليثم بن عمران قال ،ان هشام بن عمار ،أان أبو بكر بن خرمي ،علي بن منيأبو أان  ،بن عوفا

  :قال مسعت عمرو بن مهاجر موىل األنصار
بن سويد إىل عمر  وصاحلُ  - وهو موىل آلل عثمان بن عفان -أقبل غيالن  15 

فذكرمها  ،مرفسأاله أن جيعلهما يف حرس ع ،موىل عمر فلقيا مزاحم ،بن عبد العزيزا
 ،عمروأجلسهما اي  :فقال ،فسره رغبتهما يف ذلك ،فكلماه ،فأدخلهما عليه ،لعمر

  .وامنعهما من محل السيف
م هللا لْ أع   :فقال ،فدعامها ،فبلغه أهنما ينطقان يف القدر ،ففعلت :قال عمرو

 20 ؟ففيم الكالم :قال .بل انفذ اي أمي املؤمنني :قاال ؟ضانفذ يف عباده أو منتق

 :قاال ؟فيه (3)انطقما هذا األمر الذي تن :فقال ،مث بلغه أهنما قد أسرفا. فخرجا
 يئا  كن شَ مل يَ  ر  هْ من الد   نيٌ ح   لى اإلنسان  أتى عَ  لْ هَ  } :نقول ما قال هللا يف كتابه

 :فقال عمر  ،اـــتــكسمث  [3-1 :سورة الدهر]{ ا كفورا  ــم  إو  } إىل { ذكورا  ـــمَ 
                                                

  ( يف )م( و)س( و)ط(: تنفذ.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: نصر هللا.2)
  ( يف )دا(: ينطقان.3)



  والعشرون الثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد  166

 

يف  اءُ ــــــــمن يش دخلُ يُ  }لغ ـــــــفقرأ حىت ب -ره ــ: اقال ابن خرميــــــوق - ،(1)رأــــــاق
رى اي ابن كيف ت - فقال :وقال ابن خرمي - :قال .[30سورة الدهر: ]{هـــــتـمـرح

  .مث أخرجهما ،وتدع األصول ،أتخذ الفروع ؟اتنةألا
 ،بلغه أهنما قد أسرفا - عند موته :وقال ابن خرمي -فلما كان عند مرضه 

يف سابق  -(2)أمل يك :ابن خرميوقال  -أمل يكن  :فأرسل إليهما وهو مغضب فقال 5 

حني أمر إبليس ابلسجود أنه ال  - سابق علمهيف  :وقال ابن خرمي -علم هللا 
 ،فأمر إبخراجهما ،فقاال نعم ،قوال نعم :فأومأت إليهما برأسي :قال عمرو ؟يسجد

  .والكتاب إىل األجناد خبالف ما قاال
  .(3)فمات عمر قبل أن تنفذ تلك الكتب

ان أبو احلسني حممد بن علي بن حممد بن  ،يفرَ زْ مَ ـبن ال بكر حممد بن احلسنيأخربان أبو  10 
ان اليثم بن  ،ان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ،بن عمر احلريب علي أبو احلسن ان ،املهتدي
  :ث أيب قالمسعت عمرو بن مهاجر حيد    :ان اليثم بن عمران العبسي قال ،خارجة

 ،وقد بلغه أهنما يتكلمان يف القدر ،بن عبد العزيز عمرَ أتى صاحل وغيالن 
 :قال ،بل انفذ اي أمي املؤمنني :قاال ؟علم هللا انفذ يف عباده أو منتقض :فقال لما

 15  .فخرجا :قال ،؟ فيم عسى أن يكون الكالم إذا كان علم هللا انفذا  

الذي تنطقان ما هذا الكالم  :فقال ،فأرسل إليهما ،فبلغه بعد أهنما يتكلمان
ل أتى على هَ  } :قال ؟ماذا قال هللا :قال ،نقول ما قال هللا :غيالن (4)قال ؟فيه

 أمشاج   ة  فَ طْ من نُ  ا اإلنسانَ نَ قْ لَ  خَ إان   .مذكورا   شيئا   مل يكنْ  ر  هْ الد   نَ م   نْيٌ ح   اإلنسان  
 .مث سكت ،{ ا كفورا  وإم   شاكرا  ا إم   لَ يْ ب  الس   ديناهُ  هَ إان   .صيا  بَ  مسيعا   فجعلناهُ  نبتليه  

إال أن  نَ ؤو وما تشا }فقرأ حىت بلغ آخر السورة  ،اقرأ :فقال له عمر بن عبد العزيز 20 

 لمْ  د  ــأعَ  نْيَ م  ـال  والظ   ه  ت  يف رمحَْ  اءُ شَ يَ  نْ مَ  لُ خ  دْ يُ  .ما  يْ ك  حَ  ما  يْ ل  كان عَ   هللاَ  إن   هللاُ  شاءَ يَ 
                                                

 يف )م(: اقرأ اقرأ. (1)
  أمل.( من )م( و)ط(، وسقطت يك من سائر النسخ، وأثبت يف )س(: 2)
  .372-1/371( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 3)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: فقال.4)
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كيف ترى يف   :فقال له عمر بن عبد العزيز ،[31-30]سورة الدهر  {ما  أليْ  ذااب  عَ 
  .فخرجا :قال ؟!أتخذ الفروع وتدع األصول ؟رمحته اي ابن األاتنة

ب شديد ضَ غْ اشتكى وهو مُ  (1)نيح ،فأرسل إليهما ،مث بلغه أهنما يتكلمان
أمل يكن  :فقال لما وهو مغضب ،قائم مستقبلهما ،وأان خلفه ،فدعا هبما ،الغضب

فأومأت إليهما  ؟أنه ال يسجد آلدم لم هللا حني أمر إبليس ابلسجودسابق يف ع 5 

 :قال .نعم اي أمي املؤمنني :فقاال ،ملا عرفت من شدة غضبه ،نعم :برأسي أن قوال
السالم أن ال أيكل من الشجرة أنه  سابق علم هللا حني أمر آدم عليه يكن يف (2)مل

  .نعم :فقاال ،نعم :فأومأت إليهما أن قوال ؟سيأكل
 ،لوال أين أومأت إليهما أن قوال نعم لصنع هبما شرا   :قال عمرو بن مهاجر

 10  .فأمر هبما فأخرجا

 ،عنه هللا رضيفمات عمر  ،األجناد خبالفهما أو إىل وأمر ابلكتاب إىل الناس
  .ومل ينفذ الكتاب

أبو حممد بن أيب  انأ ،عبد العزيز بن أمحد ان أبو حممد ،محدأخربان أبو حممد هبة هللا بن أ
  :ةو يْ رجاء بن حَ  عن ،السائب عن الوليد بن أيب ،ره  سْ ان أبو مُ  ،زرعةان أبو  ،ان أبو امليمون ،نصر

من  يءغين اي أمي املؤمنني أنه دخلك شبل :بن عبد امللك أنه كتب إىل هشام 15 

  .من الروم من قتل ألفني إيل   غيالن وصاحل أحب   ولقتل ،غيالن (3)قتل
ثين ولكن حد   ،ر من الوليد بن أيب السائبسه  ومل يسمعه أبو مُ  :أبو زرعةقال 

عن الوليد بن  ،حدثين عون بن حكيم ،هرسْ ان أبو مُ  ،احلسن بن عبد العزيز اجلروي
  .[5/39] (4)سليمان بن أيب السائب

 20 

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: حىت.1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: مل يكن. 2)
 ق ـــــَبل. ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل:3)
  .371-1/370( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 4)
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 *ونيـــُكــح السَّـيـْـــرَصاحل بن شُ
  .من اتبعي أهل محص

 ،ومعاوية بن أيب سفيان ،وأيب هريرة ،أيب عبيدة بن اجلراح :ث عنحد  
 .يفَ بي بن نُـ وجُ  ،مايلف بن احلارث الث  يْ ضَ وغُ  ،يبهْ الل    ة األزديي  از  عمان بن الر  والن  

وحممد  ،مايلراشد الث   (1)نيْ ز  وعيسى بن أيب رَ  ،ابنه حممد بن صاحل :روى عنه 5 

  .الشامي ريث بن عمرووحُ  ،بن زايد األلاينا
وزعم أنه كان   ،« دمشق أمراء ابكت    تسمية »وذكره أبو احلسني الرازي يف 

  .أليب عبيدة بن اجلراح كاتبا  
أان عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن  ،أخربتنا أم البهاء فاطمة بنت حممد بن أمحد بن احلسن

 10 ،وايينأبو بكر حممد بن هارون الر   ناث ،فن اكيأان أبو القاسم جعفر بن عبد هللا بن يعقوب بن  ،الرازي
  :حدثين صاحل بن شريح قال ،ينز  عن عيسى بن أيب رَ  ،ان ابن املبارك ،ريبان أبو كُ 

  .(2)جتنييعلى فراه ميسح رأيت أاب عبيدة بن اجلراح
بن علي بن  دُ د  سَ ـمُ ـال (3)انأ ،ز بن أمحدـان عبد العزي : مل ـ سَ مُ ـعلي بن ال سنـربان أبو احلـــــــأخ

ان أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد  ،أان أيب أبو طالب ،مصياحل   وكيلُ مْ العباس األُ بد هللا بن ـع
عن  ،أيب رزين الثمايل (4)شداعن عيسى بن ر  ،نادة بن مروانعن جُ  ،ان عمران بن بكار ،القاضي 15 

  :صاحل بن شريح السكوين قال

                                                
(، الثقــات البــن حبــان 1775)4والتعــديل البــن أيب حــامت (، اجلــرح 2820)4التــاريخ الكبــي للبخــاري  *

 .6/88، اتريخ اإلسالم للذهيب 4/376
 ( يف )أ( و)دا( زايدة: بن. وهي خطـأ، ألن أاب رزين هو راشد.1)
 ، يرويه ابن عساكر هبذا السند.الروايين برواية «املنتخب من حديث أيب كريب  »لعله من  (2)

 . وسقطت منها: ميسح.ويف )م( و)س( و)ط(: فراهجتني
ومعىن )الفراهيج(: شيء يُلبس يف الر  جلني مُيسح عليه بدال  من غسلهما يف الوضوء، ومل أقف على 
مصدر يذكر املعىن الدقيق لذه الكلمة، ويبدو أهنا أعجمية، وقد استعملها إبراهيم النخعي رمحه هللا؛ فذكر 

(، 12138هيجان( .. يُنظر: مصنف ابن أيب شيبة )فيما يُنزع عن القتيل أشياء، ومنها: ... )األفر 
(33474.) 

 هكذا يف )أ(، ومثلها يف )م( و)س( و)ط(: أخربان. ويف )دا(: ان. (3)
 . وتصحفت راشد يف )س( و)ط( إىل: رشيد. وهو خطأ .: بنزيد يف النسخ كلها (4)
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إذ أقبل أبو عبيدة بن اجلراح من  ،حبمص (1)ايلمَ ط الث  رْ عند ابن قُـ كنت 
 ،(2)لو نزعت فراهيجك :طرْ ى قال له ابن قُـ د  فلما تغَ  ،ينر  سْ ن  ـــــ دمشق يريد ق  

وال أنزعهما حىت أرجع  ،ما نزعتهما منذ خرجت من دمشق :قال ؟وتوضأت
  .(3)إليها

 5 ،أان أبو امليمون ،حممد بن أيب نصر ان أبوأ ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أيضا   أخربان أبو احلسن(4)
عن صاحل بن شريح  ،يث بن عمرورَ عن حُ  ،اشان إمساعيل بن عي   ،اشان علي بن عي   ،ةعَ رْ ان أبو زُ 

  :كوين قالالس  
على  ر  مَ أَ  وأ ،يف وجهه رجال   منكم مدحَ  ما يبايل الرجلُ  :يقول معاويةَ  مسعتُ 

   .(5)حلقه موسى رميضة
أان أمحد بن احلسن واملبارك بن  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل احلافظبأأن 10 

أان  -:وحممد بن احلسن قاال :زاد أمحد -أان أبو أمحد  :قالوا ،عبد اجلبار وحممد بن علي واللفظ له
أبو حممد  انأ :قال عبد هللا بن حممد :أان حممد بن إمساعيل قال ،حممد بن سهل انأ ،أمحد بن عبدان

أن أابه  ،عن حممد بن صاحل بن شريح ،ان حممد بن الوليد ،ان حممد بن حرب احلمصي ،السعدي
  :أخربه أن النعمان بن الرازية ،أخربه

 15 ،وقد جاء هللا ابإلسالم ،(6) ا نعتاف يف اجلاهليةاي رسول هللا إان كن   :أنه قال

  ؟فماذا أتمران اي رسول هللا
ولكن ال ميتنعن أحدكم من  ،هاقدَ صأ نفى اإلسالمُ  » :قال رسول هللا 

                                                
 هو عبد هللا بن قـُْرط. (1)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: فراهجتك.2)
ه، 324لعبد الصمد بن سعيد القاضي، املتوىف  «اتريخ من نزل محص من الصحابة  »اخلرب من  (3)

تفرد به جنادة، عن عيسى، عن صاحل، وال  »وقال:  89/ 6ه الذهيب يف اتريخ اإلسالم نقلوهو مفقود، و 
 .« تقوم هبؤالء احلجة

 .بعد شيخ املصنف «أيضا   »و)ط(، وسقطت منه كلمة:  )س(و )م(على الذي يليه يف مقدم (4)
 .«رَمَض الن ْصل يرم ُضه ويرُمُضه: جعله بني حجرين أملسني مث دق ه ل َي ق   »( قال يف القاموس : 5)

ومن أعجب التصحيف ما وقع يف )م( و)س(: وأمر على خلقه موسى بن رميضة ! ، مث ضرب يف )س( 
  على: بن. 

 يزجرها، وذلك أن يعترب أبمسائها ومساقطها وأصواهتا وجماريها.( العائف: الذي يعيف الطي، أي 6)
 .2/515غريب احلديث، البن قتيبة 
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   .(1)« سفر
 أمحد بن انأ ،أان عبد هللا بن عتاب ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،اأخربان أبو غالب بن البن  

بن  علي انأ ،أبو بكر اخلطيب أان ،ح وأخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا بن أمحد .عمي إجازة
 انأ ،أان أبو عبد هللا بن أيب احلديد ،ح وأخربان أبو القاسم بن السوسي .الفضل بن طاهر بن الفرات

 5 :قال (2)أمحد بن عمي بن يوسف انأ ،عبد الوهاب بن احلسن الكاليب انأ :عي قاالـبَ أبو احلسن الر  
  :يع يقولبن إبراهيم بن مسُ  مسعت حممود

  .روى عن أيب عبيدة ،طرْ صاحل بن شريح كاتب عبد هللا بن قُـ 
أان أبو الفضل وأبو احلسني وأبو الغنائم واللفظ  ،ان أبو الغنائم الكويف مث حدثنا أبو الفضلنبأأ

أان حممد  ،أان أمحد بن عبدان -:وأبو احلسني األصبهاين قاال :زاد أبو الفضل -أان أبو أمحد  :له قالوا
 10  :قال حممد بن إمساعيل انأ ،بن سهلا

أليب عبيدة بن  وكان عبد هللا أميا   ،طرْ كاتب عبد هللا بن قُـ   ،صاحل بن شريح
عيسى بن أيب  :مسع منه .ةوالنعمان بن الرازي   ،أاب عبيدة :مسع .صاح على مح  اجلر  

  .(3)وابنه حممد ،رزين
ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل

 15  :قال بن أيب حامتاأان أبو حممد  :أان علي قاال ،وأان أبو طاهر :قال
أليب  ط أميا  رْ وكان عبد هللا بن قُـ  ،طرْ صاحل بن شريح كاتب عبد هللا بن قُـ 

 :روى عنه .والنعمان بن الرازية ،أيب عبيدة بن اجلراح :روى عن .عبيدة على محص
                                                

( مــــــدار احلديث على حممد بن حرب احلمصي، أخرجه ابن عســـــاكر من طريق البــــــخاري يف كــــتاب 1)
 )مسند النعمان ابن الرازية(، ، وهو مفقود، وعزاه البن عساكر: السيوطي يف اجلامع الكبي«الوحدان  »

 (. 28626واملتقي الندي يف كنز العمال )
(، وأبو نُعيم يف معرفة 1121وأخرجه من طرق أخرى عن مداره: ابن قانع يف معجم الصحابة )

 .6/242(، وابن السكن كما يف اإلصابة، البن حجر 6372الصحابة )
وهو الذي أورده ابن األثي يف أسد الغابة يف ترمجة  !، «فهي يف اإلسالم أصدق  »ووقع عند أيب نُعيم: 

)النعمان بن ابز ية(، وسبق قلم احلافظ ابن حجر، فنسب هذا اللفظ إىل ابن قانع، والذي يف معجم ابن قانع 
. وقال ابن حجر: إنه أقرب «نفى اإلسالم صدقها  »موافق ملا عند ابن عساكر وابن السكن، ولفظه 

ففي اإلسالم  »: 2/592البن انصر الدين  «توضيح املشتبه  »أيضا  يف مطبوعة للصواب. وتصحف اللفظ 
 ، وصوابه: نفى. وكذلك وقع يف )م( و)س( و)ط(: ففي اإلسالم أحدها !.«أصدقها 

 هو ابن جوصا. (2)
 .(2820)4التاريخ الكبي للبخاري  ( 3)
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  .مسعت أيب يقول ذلك .وابنه حممد بن صاحل ،عيسى بن إدريس بن أيب رزين
حممد بن زايد  :روى عنه .بن احلارث يفضَ روى عن غُ  :قال أبو حممد

  .(1)جمهول :فقال ؛وسألت أاب زرعة عنه .األلاين
بن حممد  ان أبو طالب احلسنيبأنأ (3)، ]و[(2)[ قراءة زينيبأان ال ،هللاأخربان عمي رمحه ] 

 5 ،أان بكر بن أمحد بن حفص ،أان حممد بن املظفر ،التنوخي (4)أبو القاسم علي بن احملسن انأ ،الزينيب
  .ان أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي

بن  (5)حممدأان  ،أبو القاسم التنوخي انأ ،ان أبو بكر اخلطيب ،ح وأخربان أبو القاسم الواسطي
  .(6)املظفر

 :قاال (7)يمينأان حممد بن احلسني ال ،أان العتيقي ،أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسمو ح 
 10  :بن حممد بن عيسى قال ، ان أمحدثنا بكر بن أمحد

 ،طرْ ـــــبن قُ كاتب عبد هللا ،  وينكُ يح الس  رَ ـــــــصاحل بن شُ  :حاب معاذــــــومن أص
ند ــــــوأس ،ةـــــند عن النعمان بن الرازيــوأس ،رةــث عن أيب هريوحد   ،يدةـــأدرك أاب عب

  .(8) عنه أيضا  
زل ــق حىت نـــــشـــــيدة من دمـبل أبو عبــفأق ،طرْ ــــكنت مع عبد هللا بن قُ   :وقال

دعهما فما خلعتهما  :فقال ،فقمت ألنزعهما ،(9)نيترانفوعليه  ،رطـبعبد هللا بن قُ  15 

  .حىت أرجع اوال أريد خلعهم ،منذ خرجت

                                                
   (.1775)4 ( اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي1)
وسقط من )أ( و)دا( ، واحلافظ يرويه عن عمه قراءة  ،بني معقوفني من )م( و)س( و)ط(ما  (2)

 على الزينيب، ويرويه هو إجازة عن الزينيب، وقد صحف انسخ )س( و)ط( الزينيب إىل الرشي!.
 وهذا اخلرب من اتريخ احلمصيني، أليب بكر أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي، وهو مفقود.

 من عندي، وال بد منها ليستقيم اإلسناد. ( الواو زدهتا3)
  ( سبق نظر انسخ )دا( فزاد هنا: الواسطي.4)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: أمحد.5)
  ( سقط هذا السند من )أ(.6)
  ( تصحف يف )م( و)س( و)ط( إىل: التميمي.7)
  ، وهو مفقود. «اتريخ احلمصيني  »( يعين أسند عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه. واخلرب من 8)
. وقد سبق ذكرها يف أول جتنييفراهكذا يف النسخ إال )ط( ففيها: فرهجتني، ولعل صواهبا:  (9)
 ترمجته.
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  :قال عن أيب نصر بن ماكوال ،[5/40] على أيب حممد السلمي (1)قرأت
أدرك أاب  ،وينكُ يح الس  رَ صاحل بن شُ  :اء مهملةوحيح بشني معجمة رَ وأما شُ 
  .(2)وكان كاتب عبد هللا بن قرط ،وروى عن أيب هريرة ،احعبيدة بن اجلر  

  :عة  قالرْ ان أبو زُ  ،أان أبو امليمون ،أان أبو حممد ،ثنا أبو حممد ،أخربان أبو حممد
 5 حضرالسكوين يح رَ ان صفوان بن عمرو أن صاحل بن شُ  ،فحدثين أبو اليمان

  .ف بن احلارثيْ ـــضَ موت غُ 
يروي عن  -وين كُ ــيح الس  رَ ــنا ذلك على بقاء صاحل بن شُ فدل   :ةـقال أبو زرع
  .(3)إىل توسط إمرة عبد امللك -اح أيب عبيدة بن اجلر  

 

 10 يرِّمُـبن سفيان البن معاوية  (4)ح بن ايخشخاشيْبَ بن صُصاحل

  .من أهل دمشق
  .وبالل بن أيب الدرداء قوله ،معاوية بن أيب سفيان :روى عن

وقد روى كثي عن  .من قبل املغية بن شعبة وحضر كثي بن شهاب أميا  
  .عمر بن اخلطاب
 15  .ابن ابنه خالد بن يزيد بن صاحل :روى عنه

أان أمحد بن احلسن واملبارك بن  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل السالمينبأأ
وحممد بن احلسن  :أمحد زاد -أان عبد الوهاب بن حممد  :عبد اجلبار وحممد بن علي واللفظ له قالوا

 :قال حممد بن إمساعيل أان ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان -:قاال
ثين خالد بن يزيد بن صاحل حد   ،ان الوليد بن مسلم :قال إبراهيم بن املنذر 

،حضرت كثي بن شهاب :يح قالبَ عن جده وهو صاحل بن صُ  ،ير   مُ ـيح البَ بن صُ ا 20 

                                                
  ( يف )م( و)س( و)ط(: وقرأت.1)
  .282و  277/ 4( اإلكمال البن ماكوال 2)
  . (1709 -1708) 2/603( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 3)
 ( يف النسخ: اجلسجاس ابجليم، ويف )م(: احلسحاس .. مهملة. 4)

ومل أجد له ذكرا  يف ما رجعت إليه من كتب الرسم والضبط، ويف ترمجة حفيده خالد بن يزيد بن صاحل 
  : اخلشخاش لكنها غي مقيدة ابحلروف.   194/ 8 «هتذيب الكمال  »و «اتريخ دمشق  »من 
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   .(1)جنْ رَ زَ على قصور  وبعثه املغيةُ 
ان  ،أان أبو عبد هللا الكندي ،متام بن حممد انأ ،ان عبد العزيز ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

  :عة قالرْ أبو زُ 
  .روى عن معاوية :ير   مُ ـيح البَ صاحل بن صُ 

أان أبو  ،أان أبو القاسم بن عتاب ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،أخربان أبو غالب بن البنا 5 
أان عبد  ،أان علي بن احلسن ،أان احلسن بن أمحد ،أمحد ح وأخربان أبو القاسم نصر بن .احلسن إجازة

  :مسعت أاب احلسن بن مسيع يقول يف الطبقة الثانية :أمحد بن عمي قال انأ ،الوهاب بن احلسن
  .دمشقيٌ  ،ير   مُ ـيح البَ صاحل بن صُ 

  :مث ذكره يف الطبقة الثالثة فقال
 10  .دمشقيٌ  ،خالد بن يزيد جد   ،ير   مُ ـيح البَ صاحل بن صُ (2)[و]

 

 تانيسْرَصاحل بن طرفة بن أمحد بن حممد بن طرفة بن الكميت أبو أمحد احلَ
  .أبيه أيب صاحل :ث عنحد  

وعبد هللا بن أمحد  ،ستاينه  وعمر الد    ،وعيشُ خُ ـطاهر ال :كتب عنه
 15  .نديقَ رْ مَ الس  

صاحل بن طرفة بن أمحد  قرأان على أيب أمحد :ان أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن عمر قالأبـــنأ
أان  ،عن أبيه أيب صاحل طرفة بن أمحد ،ق بباب الشرقيـــرستاين بدمشـحــال (3)[ةـــــــــــرفــبن ط]بن حممد ا

 ،يمـــحَ أان دُ  ،إمالء (5)مير حمد بن خــا أبو بكر مـــــــن ،بن الوليد (4)ني عبد الوهاب بن احلسنــــــأبو احلس
ة ــبَ ــــلَ ــعْ ـــعن أيب ثَ  ،يــوالنـــخــعن أيب إدريس ال ،عن الزهري ،يــــا األوزاعــــــــــن ،لمــــوليد بن مســا الـــــــن

                                                
( يف ترمجة حفيده خالد بن يزيد، وقد سبق ذكر هذا اخلرب 615)3/182( التاريخ الكبي للبخاري 1)

  يف ترمجته أيضا  من اتريخ دمشق. وسقطت كلمة زرنج من اتريخ البخاري.
(، وهي مدينة معروفة اليوم يف أفغانستان، على 138/ 3وَزَرْنج: قصبة إقليم سجستان ) معجم البلدان 

 حدودها الغربية اجلنوبية مع إيران.
 الزايدة من )م( و)س( و)ط(. (2)
  ( الزايدة من )م( و)س( و)ط(.3)
  ( تصحفت يف )أ( و)دا( إىل: احلسني.4)
  ( تصحفت يف )أ( و)دا( إىل: خزمي.5)
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  :ينـــشَ ـــــخُ ـال
  .(3)باعمن الس    ذي انب   (2) كل  هنى عن  (1)رسول هللا أن

ثنا أبو صاحل طرفة بن أمحد بن حممد بن طرفة  ،أبو القاسم علي بن إبراهيم :أخربانه عاليا  
  :فذكر إبسناده مثله إال أنه قال ،احلرستاين

 5  ... قال رسول هللا  إن  

 

 بن عبد اهلل العبسيصاحل 
  :عن أيب مسهر قال ،عن اليثم بن مروان ،ذكر حممد بن أمحد بن معدان

  .صاحل بن عبد هللا العبسي :ويل قضاء دمشق يف خالفة يزيد بن عبد امللك
 10  .من غي هذا الوجه (4)ذكرا  ومل أجد لصاحل هذا 

 

علي بن عبد اهلل مد بن بن عبد الصَّن عبد اهلل بن احلسن بن إمساعيل صاحل ب

 ل اهلامشيضْب أبو الفَلِطَّمُـاس بن عبد الابن عبَّ
  .حممود بن خالد بن يزيد :روى عن
 15  .أبو أمحد بن عدي :روى عنه

أان محزة بن  ،عدةــــــماعيل بن مســإس (5)[ أان ،مدــماعيل بن أحــإسم ] ـــــأبو القاسأخربان 
ان أبو الفضل صاحل بن عبد هللا  ،ديــــمد بن عــــــنا أبو أحـــــث ،ماعا  ـــــن ســكـــم يــل ازة إنـــــف إجــــــيوس

 لبـمطـــبد الــاس بن عـــبد هللا بن عبــصمد بن علي بن عــماعيل بن عبد الــاحلسن بن إسبن ا
                                                

  ( يف )م( و)س( و)ط(: النيب صلى هللا عليه وسلم.1)
كذا يف كل النسخ، والنهي عن أكل كل ذي انب، كما يف رواايت احلديث األخرى، ومنها ما  (2)

 . «هنى عن أكل كل ذي انب .. »أخرجه احلافظ يف ترمجة عبد الرحيم بن عمر: 
اتبع عبُد الرحيم بن عمر صاحَل بن طرفة يف رواية هذا احلديث عن ُدحيم بسنده، أخرجه احلافظ  (3)

 يف ترمجة عبد الرحيم بن عمر.قي هذا التاريخ 
 ( وغيه. 5780()5530واحلديث مداره على الزهري، أخرجه البخاري )

 تصحفت يف )م( و)س( و)ط( إىل: آخرا .  (4)
 سقط ما بينهما من )أ( و)دا(. (5)
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 ،عن انفع ،معانــرين ابن ســبــوأخ :الــــــلم قـــا الوليد بن مســن ،ا حممود بن خالد بن يزيدـــن ،قـــشـــدمـــب
  :مرــعن ابن ع

العصر فكأمنا  (3)[صالة] (2)الذي تفوته » : قال (1)]أنه[ ول هللا سعن ر 
   .(4)« هـه ومالَ ر أهلَ ـــت  وُ 

 5 

 صاحل بن عبد اهلل أبو شعيب األنصاري القاضي املستملي
  .اباحلسن بن الوليد الكاليب والد عبد الوه   :ث عنحد  

  .متام بن حممد :روى عنه
أخربين أبو شعيب  ،أان متام بن حممد ،ان عبد العزيز بن أمحد ،ان أبو حممد بن األكفايننبأأ

حدثين احلسن بن الوليد  ،ملَ ذْ مستملي ابن حَ  (5) األنصاري القاضي عند قصر حجاجصاحل بن عبد هللا 10 
ان الياج  ،ان إمساعيل بن عيسى العطار ،(6)جيباحلان يوسف بن حممد  ،بن موسى بن راشد الكاليبا
  :عن أيب رافع ،عن حممد بن املنكدر ،عن روح بن القاسم ،بن بسطاما

ومل  ،ىمث صل   [5/41] شاة كتفَ   أنه أكلَ  صلى هللا عليه وسلمعن النيب 
  .(7)أيتوض  

 15 

                                                
 زايدة من )دا(. (1)
 يف )أ( و)دا(: يفوته. (2)
 سقطت من )أ( و)دا(. (3)
 . عديالبن مل أجده يف الكامل  (4)

 ( من حديث مالك، عن انفع، به. 552واحلديث أخرجه البخاري )
قصر حجاج: موضع مشهور بدمشق، خارج ابب اجلابية، جنوب غرب جامع السنانية، ومن املعامل  (5)

 التارخيية فيه مسجد حسان.
 إىل: اجلمحي.تصحف يف )م( و)س( و)ط(  (6)
أخرجه احلافظ يف ترمجة احلسن بن الوليد بن موسى الكاليب من هذا التاريخ، ابلسند عينه لكن  (7)

 فيه: حممد بن املنكدر عن أم هانئ !. 
 يف ترك الوضوء من هذا مشهور وهو يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهما.  واحلديث
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 *صاحل بن عبد الرمحن أبي صاحل أبو الوليد الكاتب
  .من أهل البصرة

سنة ثالثني يف خالفة  يب معه من سجستانوسُ  ،يبأبو صاحل سُ كان أبوه 
ال أحد بين من بين النز   امرأةٌ  (1)اواشرتهتم ،بن زايد احلارثيعثمان على يدي الربيع 

 5 ،مجيال   وكان فصيحا   ،فتعلم صاحل كتاب العربية والفارسية ،افأعتقتهم ،ة بن عبيدر  مُ 

حيفظ ما  وكان حافظا   ،والوجوه وجيالس األحنفَ  ،خيتلف إىل ديوان زايد وابن زايد
  .م منهفتعل   ،اجكاتب احلج    خو وصحب زاذان فر   ،مسع

له  س  رْ الفُ  ابُ ت  وبذلت كُ  ،يوان من الفارسية إىل العربيةوهو أول من نقل الد   
البصرة  اب أهل  ج من كت  وعامة من ختر   ،ئة ألف درهم على أن ال يفعل فأىبمــثالث

ه ورد   ،اج العراقرَ فواله خَ  ،ووفد على سليمان بن عبد امللك .جختر   والكوفة فبصاحل   10 

مث استعفاه  ،ه عمر بن عبد العزيز سنةوأقر   ،فوليها صاحل أايم سليمان كلها ،إليها
وملا ويل يزيد بن عبد  .عند عمر بن عبد العزيز فعزله (2)عبإنه ش :ويقال ،فأعفاه

 ؛اذ صاحل إليهفية إىل يزيد يف إنبَ فكتب عمر بن هُ  ،امللك كان صاحل عنده ابلشام
  .(3)ه وقتلهتعن ــتَ فبعث به إليه وأوصاه به ف ،يسأله عن اخلراجل

أان  :قاال ر بن النقور وأبو منصور بن العطاأان أبو احلسني ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي 15 
ان سهل بن  ،ان األصمعي ،ان زكراي بن حيىي املنقري ،ان عبيد هللا بن عبد الرمحن ،أبو طاهر املخلص

  :قال ،أيب الصلت
وجعل ،حىت قلب الديوان صاحل بن عبد الرمحن أجال   اجُ احلج   لَ أج  

                                                
 -421 ذريفتوح البلدان للبال ،5/168، وشرحه رغبة اآلمل للمرصفي 2/729الكامل للمربد  *
، أدب 65-64، 58، 49، 39 -38، الوزراء والكتاب للجهشياري 618، 554، 487_ 485، 422

 . 1/354، األوائل للعسكري 192الكت اب للصويل 
 وكذلك يف )دا( و)م( و)س(: فأعتقتهم.  ( يف )س( و)ط(: واشرتهتم.1)
اثبتة، فيحتمل أن تكون: سبع، أو شبع، ويف مطبوع  ( الكلمة غي واضحة يف النسخ، لكن التحتية2)

 .: شنع 11/32منظور خمتصر اتريخ دمشق البن 
مات حتت التعذيب، وأدرك قبل موته العربة من ذلك، قصاصا  على فعله ذلك ابلناس، نسأل هللا  (3)

  .58العافية، خرب موته عند اجلهشياري يف الكتاب والوزراء 
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  .(1)ابلعريب
علي  انأ ،أمحد بن علي بن اثبت انأ ،ليجْ مُ ـأخربان أبو السعود أمحد بن علي بن حممد بن ال

وأخربان أبو  (2)[ ح]  .ان أمحد بن إبراهيم بن شاذان وحممد بن عبد الرمحن بن العباس ،بن أيب عليا
ان  :أان حممد بن عبد الرمحن قاال :وأبو منصور قاال بن الن ــــق ور أان أبو احلسني ،القاسم بن السمرقندي

ان أبو  ،ان األصمعي ،قال أبو يعلى زكراي بن حيىي املنقري :بن عبد الرمحن السكري قال (3)هللا ديعب 5 
  :قال -(4): خمراقوقال ابن السمرقندي -ران نَـجْ عن عبيد هللا بن عبد هللا بن  ،عاصم النبيل

يزيدها يف طعامه فأىب  بن عبد الرمحن دجاجة   بن املهلب صاحلَ  سأل يزيدُ 
فأىب  ،له رزق شهر للوليمة لعج   الءة أن يتزوج عاتكة بنت امل ه لـم اوسأل ،عليه
  .(5)على اخلراج مه على العراق عامال  تقد   وكان صاحلٌ  ،عليه

أان  ،ني بن الفضلـأان أبو احلس ،أان أبو بكر بن الطربي ،مرقنديـأخربان أبو القاسم بن الس 10 
  :ب قالذَ وْ عن ابن شَ  ،ان ضمرة ،حدثين سعيد بن أسد ،قوبان يع ،عبد هللا بن جعفر

ضان له بن عبد الرمحن وصاحبه إىل عمر بن عبد العزيز يعر    كتب صاحلُ 
إن الناس ال يصلحهم  :افكتب ،العراق من يءوكاان عامليه على ش ،بدماء املسلمني

ضان عر   ت ،(6)ذبَ تني من الر   ذَ بَ ر   ،خبيثني من اخلبث :فكتب إليهما عمر .!إال السيف
 15  .(7)من دمه املسلمني إال ودمكما أهون علي  ما أحد من  ؟بدماء املسلمنييل 

 

 صاحل بن عبد الرمحن ابن أم احلكم وهو عبد الرمحن بن عبد اهلل الثقفي
 ةوكان على شرط ،كانت داره بدمشق بنواحي ابب الربيد وقصر الثقفيني  

 .فقتل معه حني دخلت بنو العباس دمشق ،الوليد بن معاوية
                                                

 .422 للبالذريفتوح البلدان  (1)
  .و)ط( ( من )م( و)س(2)
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: عبد هللا. 3)
 .و)ط( تصحيفا  من: نران. وسقطت هذه اللفظة من )م( و)س( (4)
 مصدر اخلرب: أخبار األصمعي وهو مفقود. (5)
 ،والعهنة تعلق يف أذن البعي وغيه ،وصمامة القارورة ،جل ال خي فيهقال يف القاموس: الربذة: ر  (6)

 .وكل قذر ،وخرقة احلائض
 أهون عليه من دمه. و)ط(: إال ودمائكما . ويف )م( و)س(606/ 1للفسوي  املعرفة والتاريخ (7)
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*
 *البصري ،اني موالهمدَّحُـأبو الفضل األزدي ال ،القُدُّوس عبد بن صاحل 

  .بن مشس بن عمرو من األزددان ح  ـوال 

عن أيب جعفر بن  ،أيب الفتوح أسامة بن حممد بن زيد بن حممد العلوي (1)قرأت على 
  :قال ابينز  ر  م  ـال عن أيب عبد هللا حممد بن عمران بن موسى ،مة البغداديل  س  م  ـال

وكان حكيم  ،يكىن أاب الفضل ،هلم صاحل بن عبد القدوس األزدي مولى   5 

ي على د  ه  م  ـفقتله ال ؛همب  ه  ذ  ه يف اجلدال عن م  مه أصحاب  يقد    ،امى ا متكل   الشعر زنديقى 
 ]من السريع[ :(2)وهو القائل .اا كبيى دقة شيخى ن  الز  

    ه  ـــــنفس من ل  ــاجلاه يبلغ   ما  جاهل   ن  م   األعداء   يبلغ   ما 
  (3)ه  س  م  ر   ثرى يف وارىي   حّت    هــــــــــأخالق   يرتك   ال يخ  ـــــوالش 

 : ]من السريع[ (4)اوله أيضى  
  يل  ـالقل إال   م  الذ   إليك يدعو  اـــــــوم هـيـــف مد  ـــت   ما بني اـم 

 ]من اخلفيف[ :(5)اوله أيضى  
                                                           

 سكينة الشهايب رمحها هللا [.] هنا يبدأ القسم الذي حققته األستاذة  *
، واالشتقاق 2/203(، والضعفاء الكبي 299، والضعفاء للنسائي )2/264اتريخ حيىي بن معني  *
، والكامل 9/303، واتريخ بغداد 2/16، )وقال ابن دريد: حدان: فعالن من احلد(، والكامل للمربد 510

، واتريخ اإلسالم 2/297وميزان االعتدال (، 600) 4/1445، ومعجم األدابء 4/1389يف الضعفاء 
، والوايف 4/107(، ورغبة اآلمل 303) 2/492، ووفيات األعيان 2/291، ولسان امليزان 10/269

 .2/197، وفوات الوفيات 16/260ابلوفيات 
  ( سقطت من د.1)
 ببقات ومها من أربعة أبيات يف .10/270، واتريخ اإلسالم 2/492( البيتان يف وفيات األعيان 2)
. والبيت األول يف فوات 2/291، ولسان امليزان 2/297، ومن مخسة أبيات يف ميزان االعتدال 89املعتزلة 

 . وانظر ما يلي.2/116الوفيات 
  .«نفسه »( د: 3)
 سقطت من د. (4)
  ( سقطت من د.5)
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  ل  ض  ف   ن  ز  ــح  ـوال مُّ ـه  ـوال ىـمعن   لــــــ ـ ـ ـ  ـه  اجل   وذو آت   شك   ال آت   كلُّ  

 : ]من اخلفيف[(1)اوله أيضى 

ب  ـيص  ـــي   البالء من ل   ـــــلكـر  ـ ـ ـ   ــه  الد   نكد على الالئمي هاأيُّ  
(2)  

  وب  ــــــــــالذن املسيء من ىط  غ  وتـ    بـــــن  ذ   غي   يف البـريء   الم  ـي   قد 
  ب  ــيــقلـــت هــــــــــــــــصروف   يف هــل ر  هـــ  والـــــــــــــد   مرء  ـابل األحوال   وتول   

:(3)قال لنا أبو بكر اخلطيب :وأبو النجم بدر بن عبد هللا قاال ،أخربان أبو احلسن بن سعيد 
 ،أحد الشعراء ،مول األزد ،أبو الفضل البصري ،صاحل بن عبد القدوس 

ا خاببه فلم   ،وأحضره بني يديه ،فأمر حبمله إليه ،دقةن  اهتمه املهدي أمي املؤمنني ابلز  
فأمر بتخلية  ؛وكثرة حكمته ،بيانه ن  س  وح   ،وبراعته ،وعلمه ،أعجب بغزارة أدبه 5 

  : ]من السريع[ألست القائل :وقال ،هرد   ا ول  فلم   ه،يلب  س  
  هس  ر م   (4)ثرى يف وارىي   ىـ  تح  هـــــــــأخالق   ك  ر  ـــت  يـ   ال يخوالش   
  هس  ك  ن   إل عاد ىنالض   كذي  هــــــــل  ه  ج   إل عاد ارعوى إذا 

 فيك حنكم وحنن ،ك  أخالق   رك  ـتت ال فأنت :قال ،املؤمنني أمي اي ،بلى :قال 
  .اجلسر على وصلب ،فقتل به أمر مث .نفسك يف حبكمك
 عليه هللا صلى ابلنيب فيها ضيعر    (5)أبيااتى  عنه غ  ل  ب  أ   املهدي إن :ويقال 

 10 أمي اي ،وهللا   ال :قال ؟األبيات هذه القائل أنت :(6)وقال ،املهدي فأحضره ،وسلم

 على دمي تسفك وال ،(7)تعال هللا قفات   ،عني   برفة   ابهلل أشركت   ما وهللا ،املؤمنني

                                                           

  ( سقطت من د.1)
  .«نصيب »( د: 2)
  .9/303( اتريخ بغداد 3)
  ( سقطت من س.4)
  ، جاء اإلعراب على الصواب يف اتريخ بغداد. «أبيات »( يف األصل: 5)
 مثبتة يف ط[. ] وهي «له »( زادت رواية اتريخ بغداد: 6)
  ( اللفظة يف س فقط.7)
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 وجعل ،«ابلشبهات   احلدود   واادرؤ  » :وسلم عليه هللا صلى النيبُّ  قال وقد ،ةه  بـ  الشُّ 
[ افلم   ،هبتخليت   وأمر ،له رق   حّت القرآن عليه يتلو  أنشدين :قال (1)ول  ]رد ه و 

 :أوله الذي البيت بلغ حّت فأنشده ،ةيني  الس    قصيدتك
 ..     هأخالق   رك  ـيت ال والشيخ   

 5 فالعال   لي  ذ  ه  ـال أيب مع وله ،ندقةابلز   امشهورى  كان هن  إ :ويقال ،فقتل ،حينئذ به فأمر

  .وآداب ،وحكم ،أمثال (2)كله وشعره ،مناظرات  
 :البغدادي باهر (3)أيب بن أمحد الفضل أبو وقال :قال الرازي احلسني أيب خبط    قرأت 

  [102/]اخلتلي قريش حدثين
 ،دمشق إل الربيد على ابملسي فأمره ،ايومى  دعاه املؤمنني أمي   املهدي   أن   

 10 دمشق دخل إذا وأمره ،منه خيرج حّت (4)هيدخل بلد   كل أمي هأن   اعهدى  (3)له وكتب

 رجالى  احلانوت ذلك يف يلقى هوأن   ،قطاانى  اوإم   اعطارى  اإم   ،احلوانيت من حانواتى  أييت
 هوأن   .وسدُّ الق   عبد بن صاحل :يقال ،اباخلض صلان ،أشيب ،فيه اجللوس كثي

 الرجل فإذا احلانوت ابب على ورد مث ،دمشق دخل حّت الربيد من مركبه على مضى
 ،الناس على فقرأه ،عهده وأخرج ،هبتالبيب فأخذ ،إليه فنزل ،اأقيادى  له أعد   وكان ؛فيه

 15 حّت ساعته من الربيد على معه محله مث ،رجليه يف احلديد   رم  ـوس ،وبينه بينه فخلوا

 إل وأرسل ،إليها فمضى ،(6)ابذى بعيس املهدي وكان .السالم مدينة به (5)قدم
 عبد بن صاحل أنت :له قالف ،عليه فأدخله ه،فأمر  ،ابلرجل وقدومه ،خيربه املهدي

 ولكين ،ال :قال ؟ديقـــفزن :قال ،صاحل أان ،املؤمنني أمي اي ،نعم :قال ؟القدوس
 ،الزندقة كتاب قرأ مث ،ةى ــساع فالتوى ،رهـــاق :له فقال ،شعري يف قـأفس ،اعرـــش رجل

                                                           

  ( ] زايدة من ط[.1)
  ( سقطت من س.2)
 .«يل »س:  (3)
 .«يدخل »س:  (4)
 .«ورد »د:  (5)
 «ابذ »عيساابذ: حملة كانت شرقي بغداد منسوبة إل عيسى بن املهدي. ومعىن  »قال ايقوت:  (6)

 . 4/172. معجم البلدان «العمارة، فكأن معناه عمارة عيسى



 
 

 181 البصري موالهم، الـح د اين األزدي الفضل أبو الق دُّوس، عبد بن صاحل 

 حّت فأنشده ،أنشدين :له فقال .فاستبقين ،أتوب إين ،املؤمنني أمي اي :(1)قال مث
 :قوله إل صار
  ه  ـــــــــــنفس   من اهل  ــــــــــاجل لغ  ـبـي ما  جاهل   من األعداء   يبلغ ما 
  ه  ــــــــــــــس  ـــــم  ر   ىر ـ ث   يف وارىــي   حّت  هــــــــــــأخالق   رك  ـيت ال والشيخ 
  نكسه إل عاد (2)الضىن كذي  هـــــجهل إل عاد ارعوى إذا 

 :قال .املطبق إل به امض ،قريش اي :قال القصيدة على أتى افلم   :قال 
 فقال ،إليه فرددته ينمر أ الصحن (3)من اخلروج من تقرب فلما ،امتوجهى  به فمضيت

 5 :يقول الذي ألست ،صاحل اي ،املهدي له

 ؟رمسه ثرى يف يوارى حّت  أخالقه يرتك ال والشيخ
 أخالقك تدع ال كذاك :قال ،ذلك قلت أان ،املؤمنني أمي اي ،بلى :قال 

 امسرورى  :اخلدم وأظن :قال ،أربعة خدمه حبضرته وكان :قال .خذوه ،متوت   حّت
 ،ربعه منهم واحد كل فأخذ ،أعرفه ال آخر أو ،(4)ألندغوشا ومحاد اوسليمى  اوفرجى 

 10 واحدة ضربةى  بيده ضربه مث ،جفنه من سيفه وانتضى ،بنفسه املهدي إليه قام مث

 الغريب ومن ،نصفه الشرقي اجلانب من فصلبته ،فحملته ،أمرين مث ،قطعتني جعله
  .نصفه

 بن ناحلس أبو انأ ،امللك عبد بن أمحد صاحل أبو أبنا ،باهر بن وجيه بكر أبو أخربان 
  :(5)يقول معني بن حيىي مسعت :قال حممد بن اسعب   ان ،األصم العباس أبو ثنا ،السقاء

 15  بشيء . هو وليس ،بصري وسدُّ الق   عبد بن صاحل 

 الفرج أبو أان :قاال علي بن محزة يعلى وأبو ،الفقيه مل  س  م  ـال بن علي احلسن أبو أخربان 
  :(6)قال سائيالن   الرمحن عبد أبو ثنا ،رشيق بن احلسن بناأ ،أمحد مني بن بن علي أان يينيسفرااأل

                                                           

  ( س: قرأ.1)
  .«الظبا »، س: «الظنا »( د: 2)
  .«قدمت من اخلروج إل »( س: 3)
  ( كذا أعجمت اللفظة يف د، وهي من غي إعجام يف س.4)
  .2/264ريخ حيىي بن معني ( ات5)
  (.299)57( الضعفاء للنسائي 6)
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  .بثقة   ليس ،بصري ،القدوس عبد بن صاحل 
 بن الرمحن عبد عمرو أبو أبنا ،مسعدة بن إمساعيل بناأ ،الس مرقندي بن القاسم أبو أخربان 

 :قال (1)«الضعفاء كتاب» يف عدي بن أمحد أبو أان ،الفارسي حممد
 ويقص ،البصرة يف الناس يعظ كان ممن ،بصري ،القدوس عبد بن صاحل 

 5 ابن قال كما بشيء، فليس احلديث يف افأم   ،احلكمة يف حسن كالم وله ،عليهم

  .اليسي   الشيء   إال   احلديث من له أعرف وال .معني
 بن علي بن حممد احلسني أبو ثنا ،ليج  م  ـال حممد بن (2علي بن2) أمحد عودالسُّ  أبو أخربان 

 حممد بكر أبو ان ،املأمون بن الفضل بن حممد بن احلسن بن حممد الفضل أبو الشريف أان ،املهتدي
 الطويل[: ]من القدوس عبد بن لصاحل العباس على قرأان /ب[102] قال :قال بشار بن القاسم بنا

 ياينـوب هــــــــــــل ويلـــق من حص  ـالنُّ  إل  يــــــهــتــوين وصايت رعىــي منـل ول  ــــأق
 اينـــزم رفـــص دــعــــب زماانى  وقاسى  جارب  ـــــــــــت هــتـــأحكم قد من ة  ـــقالــم

 وان  ــــــهـــــــل هاـــت  ــض  ر  ــــع إذ بعد اــــــهــل  ارمى ــــــك  م   تلق مل النفس   أهنت   ما إذا
 النــف دون اللوم (3)ويلت كفنفس    هغ ــــي ـــــــــــــــ رتـبـصـ رـاألم بتــــرك ما إذا
 انــولس د  ـــــي (4)يف ل  ــــــذب نــقــــأيـــف  ناــــــــــواخل ابجلهل الناس لقيت ما إذا
 نانـــــــــس   د  ـــح كان اـــــــم إذا ار  وج  اــــهــت  ــــــــــــكره ما إذا دار   يف رـــخي وال
 أوان ل  ــــــــك نتـمـــتـــ هبـــــــــــــــ ودــــــوج  هــب (5)د  ــــج  تـ  مل إذا مال   يف رـخي وال

 انــــــدثــــحـال يف هيـ ـنــــعـــش مل هو إذا  صاحب   حق  (6ماأدى امرؤ 6)لعمرك
 آنـــئنـــــــــــــــــــــــــــوالش ودــــال يف هــــــاربـــــأق  اهر  ض   (7لمرئ اناكفُّ 7)ظفرت وال
 وانـــــت مثل حــــجــــالن عنه عاق وال  ابرـمث لـــــــثـــــــم اتــــاجــــحـال أدرك وال

                                                           

  .4/1389( الكامل يف الضعفاء 1)
  ( سقط ما بينهما من د.2-2)
  .«يول»، س: «ول »( د: 3)
 ] م، ط: من[. (4)
 س، ]م، ط[: جيد. (5)
  .«إذا مر »( ما بينهما يف س: 6-6)
 ما بينهما ترف يف س. (7-7)
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   :آخرين وجهني على يروى البيت هذا :هللا رمحه أيب يل قال :القاسم بن حممد قال
  انــــثد  ــاحل   يف يرعاه ال كان إذا  صاحب حق امرؤ ىأد   ما لعمرك 

 ومل ،ألقاك مل :يقول من لغة على ،« يرعاه مل هو إذا »: ويروى :قال 
  .أقضيك ومل ،أدعوك

 الرجل تشنع يقال :قال العباس أبو أان ،األنباري ابن عن أخرى رواية ويف 
 5 .شأنه وتفقدت تعهدته إذا (1)هأنعش

  :(2)قال اخلطيب بكر أبو ـــــ أان :يحيالش    النجم وأبو ـــــ ان ،سعيد بن احلسن أبو أخربان 
 أيب بن هللا عبيد (4)هاانأنشد القافية القصيدة صاحل قصائد (3)سناتحم ومن 

 هارون بن جعفر بن حممد أنشدان :قاال الوكيل الواحد عبد بن وأمحد ،الفتح
: القدوس عبد بن لصاحل (5عن عمه5)، الدارمي بكر أبو أنشدان ،الكويف التميمي

 10 ]من الكامل[

  ق  ز   ــــــــــــــــم  ـت   خطوب  ـوال ع  ــــــق  ر  ــــي   ظلُّ ــــوي  ق  ر   ــــــــــــفـــــي ان  ـــــــــــزمـــــوال عــمـجــي مرء  ـال 
  ق  ــــــــــمـــأح ق  ـــــــصدي له يكون أن من  هـــــــــــــل (6)يـــــــخ الى ــــعاق عاديي   وألن 
  ق  د  ص  م   ديقالص   على ق  ـــــــديالص   إن    امقى ـأح تصادق   ال بنفسك فارغب 
  نطق  ــمـــال العقول ذوي عيوب   يبدي  اـــمـإن  ـــــف ت  ـــقــــطــن إذا الم  ــــــــالك نوز   
  ق  طر  ـي  ـــــف رــــتشيــــــاس إذا شار  ــت  س  ي   من  همـــــأحالم   استوت   إذا الرجال ومن 
  ق  ــــطــنـــــــــفي يقول   اــــم ف  عر  ـــوي رىـــــــفي    ه  ــــــــــــــب  ـــــلـــــق واد ل   ـــكـــب (7)لـيـجـي حّت 

                                                           

، تريف. نعش اإلنسان ينعش ه نعشىا: تداركه من هلكة، ونعشه هللا «لغت الرجل ألغته  »( د، س: 1)
  وأنعشه : سد فقره.

، ومثانية 2/492)عواد(، وعشرة أبيات من القصيدة يف وفيات األعيان 10/414اتريخ بغداد  (2)
 . 2/297أبيات يف ميزان االعتدال 

 ]م: مستحسنات[. (3)
 «. أنشدها»  ( س:4)
 سقط ما بينهما من س. (5)
  ، خطأ.«خيىا  »( يف اتريخ بغداد: 6)
  ( أجاله إجالةى: أداره.7)
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  (1)ق  ـــــوث  يـ ــــ أمر   لُّ ـــك ق  ـــل  ـــــط  ي   ذاكـــــوب  ق  ـــــل  ــــط  ــــــــــم   أمر   لُّ ــــــــك ي وثـ ـــــق   بذاكـــف 
  ق  ر  ــــــــــــغ ــــــي   بل  ـــــــــح رُّ ــــج  ــي   حـــني ه  كت  تر   رةى ـــــم عىــــــأف هـــتــــعــــــــــــــلس رؤـــــام وإن 
  ق  ـــــــــش  ر  ــي   م  ه  ـــــــــــس   بكل ب  ـــــغريـــال إن    ة  ــــــــــــــــربــــــغ يف اـــــى اويــــــث كـــن  ــــيــــف ـل  أ   ال 
  ق  ر  غ  يـ   ر  ــــوآخ ش  ـــــــط  ع   من مات قد  ل  ــــــــــــفعام :النــــامــــع إال   ناس  ـــال ما 
  ق  ز  ر  ــ ــــــــــــي من نهمــــــم ق  ز  ر  ـــــــي   د   ـــج  ــابل  ماــوإن   عاشـــــــامل بــــــــــبل يف ناسـوال 
  ق  صد  ــت  يـ   ىر  ـــــت   نـــم رــــثــــــــأك ألفيت    همــعقول سبــــــح الناس   يرزقون لو 
  ق  ضي  ـوم ع  ـــــــــــــس  و  ــــم   هـــــــــــــيـعل ذاـــــــــــــه  هم  ـيــــــــعل يك  ـــملــال ل  ــــضـــــــــف نهـــــــــلك 
  طلقيــــ س  ــــــالعرائ بعــــــــــــــت من ألفيت    ياـــــــــتالق عروســـــــوال نازةـــــــجـــــال وإذا 

 :الرواية غي يف ورأيت ،الرواية (2)هذه يف كذا 
  رقــــــرقـــتــي حــــــــوائـــن عـــــــــــــــدم تـــــــورأي  ياــــــــــــــــــــــــتالق روســعـــوال جنازةــال وإذا 
  قـطـــنـــــي ازةــــــجنــال بع  ــــت من ت  ـــــــورأي  اتى ـــــــه  ـب ـ م   العروس تبع الذي كتــــس 

 :(3الرواية هذه ويف3) 

    ايى ــــــــــــابك نازةـــــــــــــجــال بعـت من ورأيت 
  قر  ــــــــرق  ــــت  يـ ـ حــــــوائـــــن عـــــــــــــدم تــــورأي   
    ة  ـــحاج يف ج  ـــــدج  ـــم   فــأل ارــــس لو 
  قـــــرف  ـــتــــــــي ذيــــــــــــال إال   هاض  ـــــــــقــــي مل   
    ق  ـــــــوافــــــــم يمـــــمقـــــلل ق  ــــــــــــــرفُّ ــــتـــــال إن   
  ق  ـــــــأوف ق  ــــــرفـــــــفالت افرـــــــــســــــــــــــي إذاف   
    واـــــكذبـــــــي واــــــــيقول إن ذينــــــــال بقي 
  (5)يصدقوا (4)يقولوا إن الذين ومضى   

                                                           

  ، والصواب من اتريخ بغداد.«موثق  »( د، س: 1)
 ليست يف اتريخ بغداد. (2)
، ورواية البيتني «كذا ...  »( ليس ما بينهما يف اتريخ بغداد، وترتيب البيت التايل فيه قبل: 3-3)

  التاليني هي رواية وفيات األعيان. 
  ، واملثبت يصح به اإلعراب والوزن.«إذا  »( يف د، س، واتريخ بغداد وامليزان: 4)
  .«يصدق  »( د: 5)
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 رجاء أبو اــــــأن ،الزاهد إبراهيم بن (1)نصر اـــن ،الفقيه حممد بن هللا نصر الفتح أبو ربانـــــــأخ 
 بن احلسن أنشدان ،يميج  الن   علي بن هللا عبد أان ،كتابه يف يازيالش    علي بن حممد بن هللا بةـــه

 زكراي أنشدان ،وديل  ج  ـال عيسى بن أمحد بن حيىي بن العزيز عبد أمحد أبو أنشدان ،عبدويه بن احلسني
 : ]من البسيط[(2)القدوس عبد بن لصاحل صاحل بن الرمحن عبد بن حممد أنشدين ،حيىي بنا

 (3)وينتـأســـ منك وأخرى تشـــــــيح دـــي  اـى بــــعج ينــتــــم  ـــــــس   ماــم بـــألعج إين
 ينـــــــــــــيــــأتـــــي نكــــــع ل  ـــــوك ،آخرين يف  ينـــــــــــــدحــــمـــوت وامـــــــــــــــأق عند ابينتـ غ ـت

 ينييوتز  (4)شيين عن لسانك فاكفف  ماـــــــنهــــيــــــب بـــــون شـــــّت   رانــــأم هذان
 ونــــــــــــــــــــــــمأمــب حال على عدوــــــال وال  لهــغوائ خشىـــت الذي الصديق ليس

 ينـــي  ـــب   :هاــــل كفي ت  ـــــكره إذ لقلت    منادميت فيـــــــــك كرهت لو صاح اي
 ينــــــــــيــــــــــــبالـــــي ال اــــــــى بـيـبــــــح ايلــــــأب وال  ليتص   يبتغي ال من ل  ـــــص  و   أبتغي ال

 5 أبو أنشدان ،احلسني بن أمحد بكر أبو أنشدان :(5)قال باهر بن زاهر القاسم أبو أنشدان 

 : ]من السريع[القدوس عبد بن لصاحل انعم بن علي احلسن أبو أنشدان ،املفسر القاسم
  عوثــــبـــــــوم وروثـــم مرء  ـوال  الــــــغايــــــة مـحثوث  إل لــــك 
  ثـاديــــــأح الدنياــــف ،دكــعـب  اسائرى  انى س  ح   اــــى ثــــحدي كنفــ 

 حبيب بن القاسم أبو أخربان ،الصابوين عثمان أيب عن ،وغيه الفراوي هللا عبد أبو أنبأان 
  :قال رس   ف  م  ـال

 ]من الكامل[ :(6)يقول حيث القدوس عبد بن صاحل أخطأ وما 
  بذول  ـــــم هـــوعرض   بارـــــالغ   حذر    هــــثياب يصون   ن  ــم   كاليعجبن   
  مغسول   هــــوعرض   الثياب   س  ن  د    هــــــــــــت  ــــفرأي ّتـــالف قرــافت ماـولرب   

                                                           

 .«نصر هللا  »س:  (1)
 .2/117الوفيات ، وفوات 16/261لوايف ابلوفيات البيتان اخلامس والسادس يف ا (2)
  ، تريف.«أتملين  »( س: 3)
 .«شتمي  »س:  (4)
 سقطت من د. (5)
 .2/117البيتان يف الفوات  (6)



 
 

  والعشرون ثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد ال 186

 بن هللا عبد بن وسهل ،حممد بن إبراهيم بن سليمان انأ ،شجاع بن حممد بكر أبو أخربان 
 بن حممد بن علي بن وحممد ،واينك  الذ   حممد بن الرمحن عبد بن وأمحد ،اإلمام أمحد بن وحممد ،علي

 ،الذكواين حممد بن الرمحن عبد بن علي بن وأمحد1) ،السكري أمحد بن علي بن وحممد ،األهبري ولةج
 .مسي بن أمحد بن هللا عبد بن وأمحد ،(1حممد بن علي بن وحممد

 5  .هللا عبد بن سهل أان ،رانه  م   بن حممد بن جعفر بن حممد بكر أبو وأخربان ح 

  .إبراهيم بن سليمان ان ،باوس بن (1أمحد بن هللا هبة1) حممد أبو وأخربانح  
 بن حممد ان ،علي بن احلسني علي أبو ان ،(2)ياليزد جعفر بن إبراهيم بن حممد ان: قالوا 

 : ]من الطويل[القدوس عبد بن لصاحل أنشد :قال دينار بن زكراي

ــــم أن ناءى ـــع وإن    م  ــــــهـأف منك أن ه ج ه الى  فيحسب  الى ــــــــــــــــجاه تـــفه  
 يهد م   ر كــــــــــــــوغي ـيهـتبن تــكن إذا  هـمـــــــامــــــــــت يومىا يانـالبن لغـيب مّت
 سيـ ع د م   القليل ابلشىيء جاد إذا  هـــــــــــأن   ن  ظ إذا املثـري يفضل مّت
 أبو أان ،اجلوهري حممد أبو أان ،كادش بن (3)هللا عبيد بن أمحد العز أبو أخربان/ب[ 103] 

 10 هللا عبد أبو علينا قرأ :قال النحوي املرزابن بن علي بن احلسن علي أبو حدثين ،املرزابين (4)هللا ديعب

 هأن   وذكر ،حممد بن (1داود بن الفضل1) عمي على األبيات هذه قرأت   :قال يديز  الي   العباس بن حممد
  :القدوس عبد بن لصاحل وأنشد ل:قا ــــــ أتليفه وهي ـــــ املنهال بن عتيبة املنهال أيب على قرأها

  سه  ف  نـ   من لـــاجلاه غ  ـــلـــــبــــي ما  ل  ــــــجاه من األعداء   يبلغ ما 
  سهـــــــــرم رىــــــث يف يوارى حّت  هــــــالقـــــــأخ ركــــــــيت ال والشيخ 
  هس  ر  غ   يف املاء يسقى كالعود  ب اــــــــــــالص    يف هــــتـــأدب من فإن 
  سهب  ــي   من أبصرت الذي بعد  ارى ـــــــــانض اــــــى ــــــــــمورق تراه ّتـــــح 

 :له وأنشد 
  فضل زنـواحل موالغ (5)معىنـهل  ..... ــــــــاجل وذو آت بد   ال آت   كل 

                                                           

  ( سقط ما بينهما من د.1-1)
  .«الربذعي  »( س: 2)
  .«عبد هللا  »( د: 3)
  .«عبد هللا  »( س: 4)
  .س من سقطت( 5)
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 :له وأنشد 
  ذاهبات   فىـخت حني هوــونل  ناـــتـــقابل نائزـــــــجــال إذا راعـــــن 
  عات  ــــرات عادت   غاب فلم ا  ب ع  ـس   غارـمـل (1)ة  ـل ـ ث   كروعة 

 بن حممد بن هللا عبد إمساعيل أبو أنشدان ،الفضيلي إمساعيل بن حممد الفضل أبو أخربين 
 أبو أنشدان ،روبيالش   إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن أمحد منصور أبو أنشدان ،األنصاري علي

 عجيف بن صاحل بن احلسن أنشدين :(2)قال ــ بنيسابورــ  ظلين  ح  ـال دأس بن أمحد بن علي احلسني
 5  :(3)القدوس عبد بن لصاحل أنشدوان :قال

ـــا يل عـــ زُّ ـال فــتـم    يتــــبي ز م ت  ـفل   بوحديت ـت  أنس    ر ور  ـــــــــــــالسُّ  ونـ م 
،ــــــــــــه    أين    فل ـــيــت   ان ،ـــــــــــالزم وأدبـــين  ـــر ت    أزور   وال أزار   فال ج 
  (4)األمي قد م أم اجلـند، ـارأس  اومـــــى ي دمت ما بقائل   ولست 
ر   الـبرج الى جاه يك ومن    ـي  ـــــــخــــبـــ ـهـــــم  ـــــــــــــبــ امل  ــع فـــــإين     د ه 
  محيــــر   أو كالب، أو اب،ذئـ  مــهـــــيــــــــف رت  ـكـــف إذا كأنـ ـــهم 

يحي أان ــــ6) النجم وأبو ــــ ثنا ،سعيد بن احلسن أبو أخربان   أخربين، (5)اخلطيب بكر أبو الش  
  :قال أبيه عن ،(6املنجم هارون بن علي ثينحد   ،موسى بن عمران بن حممد ان ،القمي أيوب بن علي

 : ] من البسيط [قوله القدوس عبد بن صاحل شعر خمتار من 
  باـــئــمكت اتــــــــــف ما على لُّ ــــظـــــي نــــالم  تهيشـــعـــــــب يرضى ذيـــــال الغين   إن   
  اكتسبا ابلذي جيزى سوف امرئ   كلُّ   اقرى ت ـ ح  ـم   ام  ـــــــاألي نــــم رن  ــــقـــحــت ال 
  اـبـــ  بـــــــــــــــــــــس   هـــــــطــــــــتوري إل كونــــــي حّت  (7)هفيـــــــركب يهوى ما املرء حيقر قد 

                                                           

  . الث لة: مجاعة الغنم. «ثلث  »( د: 1)
 سقطت من د (2)
 .2/117، وفوات الوفيات 16/261الثالثة األول يف الوايف ابلوفيات األبيات  (3)
     «.. ما دمت حيىا      أقام اجلند أم نزل .. »( رواية الفوات: 4)
  .9/305( اتريخ بغداد 5)
  ( سقط ما بينهما من اتريخ بغداد.6-6)
  .«يهون فرتكته  »س:  (7)
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 ،الفظى  علي بن حممد بن احملسن عبد ان، اجمللي بن علي بن حممد بن أمحد السعود أبو أخربان 
 هللا عبد أبو ان ،تخ  يب  س   بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم ان ،قسيم بن احلسني بن علي احلسني أبو أان

  أبيه عن ،عون أنشدين ،احلكيمي قريش بن إبراهيم بن بن أمحد حممد
 : ]من الكامل[القدوس عبد بن لصاحل 
 تمل   شـــــــــــــــــيء   أي   فأبصر   لمح     هـــأن   فاعلم م  ل  الع   بلبت   وإذا         
 أفضل   هو ابلذي ك  فؤاد   فاشغل    تفاضل  ــــــــم هأبن   علمت   فإذا         
 5 أسعد بن هللا سعد بن مسعود حممد وأبو ،اجلنيد بن أمحد بن حممد بكر أبو أخربان 

 أبو أان ،نةه  يـ  م  ـب الفارسي حممد بن احلسن بن الرمحن عبد القاسم أبو أان :قاال هبا [104/ ] اني  ن  ه  يـ  م  ـال
 هللا عبد بن علي احلسن أبو أان ،ــــ  األقصى جدــــــــــمســــابلـــ  الفراء بن حممد بن حممد بن حممد الغنائم

  :قال ـــــ تعال هللا حرسها مبكةـــــ  جهضم بن احلسن بنا
 أبيات اناألخد شيم ووصف ،خواناإل (1)ختي يف مسعت ما أحسن ومن 

]من  أشياخه بعض عن ،الذهيب علي بن حممد أنشدان :القدوس عبد بن صاحل 10 

 الطويل[

 ه  الؤ  ــــــــــــــــــــــــــــــب ات  ـــبــــــالنائ عند ك  رُّ ــــــــــيس  ة  ر  ــــــــح   ابن   كل   وان  ـــــخاإل من ر  ـي ـ خـت
 ه  اؤ  ــــــــــــرنـــــــــق فّتــــــــــــــابل زريـــــــوي نـــــــزيـــــي  اـــــــــــمـــــــإن  ــــــــف ار  ــــح تـــــــــقارن إذا وقارن

 اؤه  ــــــــــــقــــــــل ون  ــيك ىنـــس  ح  ـوال بشرـــوابل  ة  ــبـــــيــــغـــــب اظ  ــــفــــح ذا اـــى يـــــوف اـــى بــيـبــــح
 اؤه  ــــــقـــــب دينــاحلاس (2)وءــــــــــيس أديب  ل  ـمشك كل    يف اورت  ـــــــش إذا أريب
 (3)اؤهـــصحن هـــــــــيرض مل ما رـــــاألم من  أتى إذا إال انـــــــــــــــــــاإلنس يهلك فلن

 ه  اؤ  ـــــــــــــــــــــــــــوفو   هودُّ  هــــــــــنـــم كــيــنـــهــيـــف  بوده فرتــــــظ إن ذاــــهــــــــــب كـــــمســـت
 اؤهـرج ابــــــخ كان ال  ـــــــح أي    على  ايى ــوافــــم اقى ــــصدي يصحب مل املرء إذا

 بن إبراهيم بن (4حممد ان :قال حممد4) بن إبراهيم بن سليمان ان ،باوس بن حممد أبو أخربان 

                                                           

 . وليست اتمة اإلعجام يف د.«حبي  »س: ( 1)
  .«يسر  »( د: 2)
 .«فصحاؤه  »س:  (3)
  ( سقط ما بينهما من د.4-4)
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 بن حممد بن إبراهيم أنشدين :قال (1)احلراين حممد بن حممد احلسني أبو ثينحد   ،إمالءى  دياليز  جعفر
  : ] من البسيط [القدوس عبد بن لصاحل عرفة

 عنبا به حيصد ال الشوك يزرع من  ه  ت  عداو   فاحذر امرأى  وترت إذا
 باـوث ةـــــــــــــفرص اـــى يوم منك رأى إذا  مكاشرةى  أبدى وإن العدو   إن  

 الوحش وأبو إبراهيم بن علي القاسم أبو وأنبأنيهـــ  نظيف بن أش  ر   احلسن أيب خبط    قرأت   
 حيىي بن حممد بكر أبو ان ،خت  يب  س   بن علي بن (2)إبراهيم الفتح أبو بناأ ـــــ عنه مل  س  م  ـال بن عي  بـ  س  

 5  :القدوس عبد بن لصاحل أبيه عن ،فهم بن حسني أنشدان ،ويلالصُّ 

   سهــــــــــــــن  أ   يف ةــــــــالفرص لتدرك  يناسهإب ن  غ  الض    خاأ والق   

   فرسه يف اإلمكان رىي حّت  هـــأقران فرسي ال كالليث 

 :وله 
  ابخلليل يل الوجهني ذو وليس  وجهه (3)واحد خليلي إن 
  

اخلطيب  بكر أبو ــــــ أان هللا عبد بن بدر النجم وأبو ـــــ ثنا سعيد بن ناحلس أبو ربانــــــأخ 
  :(4)قال

 10 :قال رب   ع  م  ـال الرمحن عبد بن أمحد ثينحد   ،(5)املعتز بن هللا عبد عن بلغين 

 ،ك  ربُّ  بك فعل ما :فقلت   ،امستبشرى  اضاحكى  املنام يف القدوس عبد بن صاحل رأيت
 ،خافية عليه ختفى ال رب    على وردت إين    :قال ؟به ترمى كنت مما جنوت وكيف

 .به ف  ذ  ق  تـ   كنت مما كبراءت   علمت   قد :وقال ،برمحته فاستقبلين

                                                           

  .«اجلرجاين  »( د: 1)
 سقطت من س. 2))
ا  »( د:3)   .«واحدى
  .9/305( اتريخ بغداد 4)
 .«قال  »( زادت رواية اتريخ بغداد: 5)
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 هانئ بن ديْبَعُ بن صاحل
 احلراك. بقرية اإمامى  كان .(1)ىو  نـ   قرية أهل من 
  .الطرباين محدأ أبو :عنه وحكى .الصاحلني بعض عن حكى 
  :قال بكر بن هللا عبد أمحد أبو ذكر 
 5 :قال ىو  نـ   أهل من وهو ،ابحلراك اإلمام (2بن هانئ2) عبيد بن صاحل حدثين 

 يف معنا يل   ص  ي   وكان ،من  الغ   خلف السنبل يلتقط وكان ،فاضالى  أدركته رجل عندان كان
 إل معه أمضي أن أهلي بعض فسألين ،الناس مع جيلس ال ،بيته إل وينصرف ،املسجد

 موضوعة دروق   رةي  ر  ج   غي البيت يف رن فلم ،لنا (3)أذنف ،املغرب بعد حاجة   يف الرجل هذا
 الليلة (6)تكن قد :لنا فقال .(5)مانز  من وقيد   أثر   تتها وليس ،(4)ينحجر  على

 10 ،باق   من ارغيفى  وأخرج ،قام مث .معكم آكل ولكن ،الساعة األكل ةي  ن   بغي ب[104]

 فصب ،تتها النار كأن ،تفور هي فإذا ،احلجرين على اليت ابلقدر وأتى ،ة  ع  ص  ق   يف فثرده
 بعدما الطعام من وبقي ،اعدسى  وكان ،نفوسنا سد   ما منها فطعمنا ،الثردة على فيها ما

 ال ما (7)هذا :وقال ،هافرد   ،خبيص فيها قصعةى  املوضع أهل من رجل   إليه هووج   .شبعنا
 .إليه حنتاج

 15 انيــثدَــحَــال ريُّمُــامر الــثمان بن عـــاحل بن عــــص

  .وأيب النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي ،ادزهي بن عب   :حدث عن 
اه يف ترمجة إلياس عليه قنس اثى يعمر بن صاحل حد جعفرابنه أبو  :روى عنه 
 .(8)والسالم الصالة

                                                           

  .5/306( نـ و ى: بليدة من أعمال حوران. معجم البلدان 1)
 .«ابحلراك  »ما بينهما موضعه يف س:  (2)
 .»وأذن  »س:  (3)
 .«حجر  »س:  (4)
 .«رمان  »، س: «زان  »د:  (5)
 .«جئت  »( س: 6)
 سقطت من د. (7)

 .«عليه السالم  »( د: (8
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عبد املطلب بن هاشم بن عبد  (1اس بنعب1َّ)صاحل بن علي بن عبد اهلل بن 

 مناف اهلامشي
يه ـــوكان مع أخ ،راة من أرض البلقاء من أعمال دمشقكان مولده ابلش   

وإمرة  ،وويل املوسم ،وهو الذي ويل فتح مصر ،عبد هللا بن علي يف فتح دمشق
 5 ،وإمساعيل بن صاحل ،ابناه عبد امللك بن صاحل :روى عنه .روى عن أبيه .دمشق

  .مطوعبد هللا بن الس   
ليمان بن ـــأان س ،يذةأان أبو بكر بن ر   :ومجاعة يف كتبهم قالوا ،ادأخربان أبو علي احلد   

ان صاحل  ،مطان عبد هللا بن الس    ،ان أبو املغية ،بيو  ح  ـان أمحد بن عبد الوهاب بن جندة ال ،(2)أمحد
 ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب   ، عن جده ،عن أبيه ،اهلامشي بن علي   ا

مام بن حممد ــأان ت ،ان عبد العزيز بن أمحد ،مزةـــا أبو حممد عبد الكرمي بن حــــــــــــــــــــربنــــح وأخ 10 

ان  ،مغيةــان أبو ال ،صيم  ان حممد بن عوف احل   ،ليمانـــــــثمة بن ســـــي  ــــــأخربان خ   ،بن عبد هللا الرازيا
 ،اسعن جده عبد هللا بن عب   ،عن أبيه ،ان صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس ،مطعبد هللا بن الس   

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
خي له من  ب  ل  و ك  ر  سنة ج   ئة  ــومخسني وم أربع   كم بعد  أحد   (3)يريب ن  أل   »

 15  .«ه  ب  ل  ا لص  دى ل  ي و  ــب   ر  ــي   ن  أ  

ان أمحد  ،ان أمحد بن إسحاق ،يايفأان حممد بن علي الس    ،أخربان أبو غالب حممد بن احلسن 
  :(4)قال ان خليفة العصفري ،رتيس  ان موسى التُّ  ،بن عمرانا

وأقبل  .فنزل دابق   ،فيها غزا صاحل بن علي ــــ ئةوثالثني وم سنة مثان   
وخرج  ،وسىب ،فقتل ،فلقيه صاحل ،ئة ألف  باغية الروم يف م (5)قسطنطني بن أليون

 20  .امى ـسال

                                                           

 ( سقط ما بينهما من س.1-1)
   وسي أعالم النبالء 9/436، واتريخ اإلسالم  1/124،139، واملعرفة والتاريخ 403اتربخ خليفة ،

 .  16/264، والوايف ابلوفيات 7/18
 .288/  10املعجم الكبي ( 2)

 ، ويف النسختني تريف وتصحيف. صوابه املثبت من املعجم الكبي.«ال ينــزين»س: ،«ال يزين»( د: (3
 .« ع م ري » 417 ( اتريخ خليفة4)
  ( س، د: النون.5)
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بن علي  بن علي    صاحل   ويف سنة إحدى وأربعني أقام احلج  : (1)قال خليفة
  .اسبن عبد هللا بن عب  ا

أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،ريـب  أان أبو بكر بن الط   ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن  
  :قال (2)ان يعقوب بن سفيان ،عبد هللا بن جعفر

صاحل بن علي بن عبد هللا بن  ابلناس   ئة حج  ويف سنة إحدى وأربعني وم  5 

  .عباس
أان أبو القاسم  ،أبو حممد بن أيب نصر (3)أان ،ان عبد العزيز ،أخربان أبو حممد بن األكفاين 

قال الوليد بن  :قالان حممد بن عائذ  ،يش  ر  بن إبراهيم الق   أمحد أان أبو عبد امللك ،بق  بن أيب الع  ا
  :مسلم

 10 (4)ىغز أإل أيب جعفر عبد هللا بن حممد  ،إل أمي املؤمنني ضى األمر  ف  ا أ  م  ـل

زاد ابن األكفاين يف  ــــ امن سبعني ألفى  ئة يف حنو  بن علي سنة مثان وثالثني وماصاحل 
 :قال ابن عائذ : ـــــقال ،وشافهين إبجازته ،ومل أمسعه منه ،موضع آخر هبذا اإلسناد

أاب   أن  إال   ،فلم يكن للناس صائفة ،ئةوثالثني وم واجتمع األمر أليب جعفر يف سنة سبع  
وأيمره  ،وما كان يليه من مصر ،جعفر كتب إل صاحل بن علي يف واليته على الشام

ا فكان ذلك أمنى  ،وما يليها ،وحلب ،فنزل دير مسعان ،فقدم ،الشام (5)مد  ق  م  ابملسي إل  15 

 ،من أهل الشام ئة مجاعةى أبو جعفر سنة مثان وثالثني وم ىمث أغز  .للبالد يف تلك السنة
 .بن علي من جيوش أهل خراسان [105/] ومن كان مع صاحل ،واملوصل ،واجلزيرة

على مجاعتهم صاحل بن  واستعمل .بن حممد يف مجاعة من أهل الشرقاالعباس  ىوأغز 
امليمنة العباس بن  (6)وعلى ،جاينر  ج  ـماعيل الـمته عامر بن إسمقد    فول صاحل   ؛علي
مث  ،وما يليها ،تني فأدرهبم صاحل حّت أتى دار ،بد هللا بن صاحلـــسرة عي  م  ـوعلى ال ،حممد 20 

فانصرف  ،ومل يغنم غنائم مذكورة ،ومل يفتح مدينةى  ،اومل يلق جيشى  ،وثالثني تسع   ل سنة  قف
بن علي ابملعسكر بدابق مبن معه من أهل خراسان يف سنة  مث أمر صاحل   ،يف عافية   الناس  

                                                           

 .«ع م ري  » 419( اتريخ خليفة (1
 .1/124( املعرفة والتاريخ 2)
 .«ان  »( د: 3)
 . «غزا  »( س: 4)
 حمرفة، والتصويب من اخلرب نفسه يف ترمجة: عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عباس[.   «مقدس»]يف النسخ: ( 5)
 «.علي بن » د: ( 6)
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ئة مبن معه من ـــ بن علي يف سنة ثالث وأربعني ومصاحل ىمث أغز  ،ئةــني وأربعني ومتاثن
 ،وأمره أن يعسكر هبم بدابق ،ا ضربه على أهل الشام ليس ابلكثيفوبعثى  ،أهل خراسان

فبنوا  ،من أهل دمشق دمشق يف مجاعة  من أهل  ،الميم الس  غ  يـ  ووجه هالل بن ض   .ففعل
  .(1)حان حصن أذنةي  على جسر س  

 5 ،وتسعني صاحل بن علي ولد سنة ست    أن   :ذكر إبراهيم بن عيسى بن املنصور

  .دىع  وأم صاحل س   .املنصور أكرب منه بشهرين .ئةومات سنة إحدى ومخسني وم
بنا ، أأان أبو احلسني بن الفضل ،أان أبو بكر بن الطربي ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن  

  :(2)ان يعقوب قال ،عبد هللا بن جعفر
وهو وايل محص  تويف صاحل بن علي ـــ ئةني ومخسني ومتيعين سنة اثنـــ  :وفيها 

 10  .صاحل مكانه (3)]بن[ وويل ابنه الفضل ،رينس  ن  ــــوق  

 .ا ومخسني سنةى وكان قد بلغ مثانيى  ،الشام ةمن انحي (4)ابغه مات بعني أ  وبلغين أن  

 لي ـــاحل بن عــــص
  .وسيحممد بن عمرو السُّ  :حدث عن

 ة ل  م  نزيل الر   ،أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن علي األنباري :روى عنه
 15 ،أان أبو باهر حممد بن أمحد بن حممد بن أيب الصقر ،م إمساعيل بن أمحدـــــأخربان أبو القاس 

املعروف  ،ان أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد األنباري ،انمج  ر ـ بن احلسني بن الت  اأان أبو احلسني حممد 
ان عبد هللا بن  ،ان حممد بن عمرو السوسي ــــ، بدمشقــــ قي ـــان صاحل بن علي الدمش ،اببن النحوي

  :قال جابر   عن ،عن أيب سفيان ،ان األعمش ،عمي
  :(5) ملسو هيلع هللا ىلص ل رسول هللاقا 

                                                           

. 1/132( أ ذ نة: بفتح أوله واثنيه، وقيل بكسر اثنيه. بلد من الثغور قرب املصيصة. معجم البلدان 1)
، وهو هنر أ ذ نة بني أنطاكية والروم. املصيصةوس ي حان: بفتح أوله وسكون اثنيه: هنر كبي ابلثغر من نواحي 

 .   3/293 معجم البلدان
 .1/139( املعرفة والتاريخ 2)
 د، س. ( سقطت من3)
وعني أابغ ليست بعني  ( عني أابغ: أابغ: بضم اهلمزة وبعدها ابء موحدة، و آخره غني معجمة.4)

 .4/175 معجم البلدانماء، وإمنا هو واد  وراء األنبار، على بريق الفرات إل الشام. 
 ( يف األبعمة.1820( يف األشربة، والرتمذي برقم )2059( أخرجه مسلم برقم )5)
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 األربعة   وبعام   ، يكفي األربعة  ني  ل  ج  وبعام الر   ،لنيج  ل يكفي الر  ج  الر   بعام   »
 .«يكفي الثمانية  

 

 صاحل بن عمري العقيلي
 5 ة سنة  ج  يف ذي احل   ،جغ  لحسن بن عبيد هللا بن ب  ل إمرة دمشق خالفة يل  و  

 عث إليه شيوخ  بف ،االكافوري منهزمى ك ن  ا انصرف عنها فـ  م  ـل ،ئةـمــسبع ومخسني وثالث
فسلموا إليه  ،فجاءهم بعد ثالثة أايم ،(1)ورد  ي  ج  ـوال ،مني  ن  وهو يومئذ يتول الص   ،البلد
مث غلب على الشام احلسن بن أمحد  ،اوأقام صاحل هبا أايمى 2) ،فضبطه ،البلد  

دمشق  فمنع أهل   ،العقيلي ليأخذ البلد منه (4)هوبر وجاءه ظامل بن م ،(3)(2طيم  ر  الق  
عنها صاحل سائرىا إل الر م لة، وكان 5)السُّل مي، وخرج  اشاحى فول دمشق و   .اـى ظامل 10 

الق ر م طي إذ ذاك هبا، فلم ا رجع الق ر م طي إل األجناد، وفارق الشام يف صفر سنة 
عنهم  (5مثان ومخسني رجع صاحل إل دمشق، وتعصب له أحداثها، وأخرجوا وشاحىا

فجمع  .موها إل صاحل ألايم خلت من ربيع األول من سنة مثان ومخسنيوسل   ،اقهرى 
  .حني بلغه ذلك وحصر دمشق مدةى  ،ونزل داراي ،اا عظيمى ظامل العقيلي مجعى 

 15  .ئةمــ تويف سنة تسع ومخسني وثالثي  م  وبلغين أن صاحل بن ع  

                                                           
   وأمراء دمشق 1/364، وتفة ذوي األلباب 16/268، والوايف ابلوفيات 4/56الزاهرة النجوم ،

43. 
 .3/431( الص نمان: قرية من أعمال دمشق يف أوائل حوران. معجم البلدان 1)

والـج ي د ور: ابلفتح مث السكون وضم الدال: كورة من أعمال دمشق، وهي يف مشال حوران. معجم 
  .«الصيمني واجليدور  »، ويف د: «الضمني واجلذور  ». وقد وقع يف س: 2/197البلدان 
  ( ما بينهما مكرر يف د، س.2 -2)
ن أمحد بن أيب سعيد الق ر م طي، ، ستأيت النسبة على الصواب. هو احلسن ب«القرامطي  »د، س:  (3)

هـ. كان يظهر الطاعة  357امللقب ابألعصم. من أمراء القرامطة، فارسي األصل، استول على الشام سنة 
 ه. 366للطائع هلل العباسي. مات ابلرملة سنة 

، وأشار 1/378، وكذلك يف ترمجته من تفة ذوي األلباب «موهوب  »( يف تفة ذوي األلباب: 4)
  رواية ابن عساكر.إل 

 سقط ما بينهما من س. (5 -5)
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 حممد الشاشي وبأ ،احلارثبن صاحل بن الفتح 
  .يئعن الفضل بن أمحد بن عامر اللؤل ث هباوحد   ،قدم دمشق

 .مكي بن حممد بن الغمر :روى عنه
أان أبو احلسن مكي بن حممد بن  ،عبد العزيز بن أمحد (1)عن ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت   

ان الفضل بن أمحد  ،ثين أبو حممد صاحل بن الفتح بن احلارث الشاشي قدم عليناحد   ،الغمر املؤدب 5 

عن أنس بن مالك  ،عن محيد الطويل ب[،105]/األنصاري ان أبو حامت الرازي ،يئبن عامر اللؤلا
  :قال

 ،اخلمر   شارب   :يوم   مناد كل  ينادي  » :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  .« وجليسك ملعون ،وجارك ملعون ،ملعون   أنت  

فيه على صاحل أو  (2)لمواحل ،صحيح ركب على إسناد   ،يث اببلهذا حد  10 

 .فكالمها جمهول ،الفضل

 عكيـــروز الـــيــاحل بن فـــــص
  .فارس شاعر .نيف   ممن سار مع معاوية من دمشق إل ص   
أبو علي بن  بناأ ،أان أبو حممد بن احلسن بن أمحد الباقالين ،عبد هللا البلخيأخربان أبو  

ان إبراهيم بن احلسني بن علي الكسائي  ،ييبأان أبو احلسن أمحد بن إسحاق بن نيخاب الط    ،شاذان 15 

ثنا عمرو فحد   :قال ــــــ (3)يعين ابن مزاحم ــــــ ان نصر ،فيع  ان أبو سعيد حيىي بن سليمان اجل  ، ذاينم  اهل  
  :قال جابر اجلعفي :بن مشر قالا

 :(4)فخرج إليه األشرت وهو يقول ،زافنادى إل الرب  ،خرج صاحل بن فيوز
 مد  ـــــــــــــنا أقـــيـــلــــت عـــئــــــإذا ش دم  ــــــــأق  م  ه  د  األ   صان  احل   ف  ر  ــالط    اي صاحب  

 م  ــــك فاعلـــــع ل   ــــــك  ،ك   ـــد ع  ي   ــــــــــــــــس  رمـــــــكـــوذي الت ز   ـــــــــــــا ابن ذي العـــــأن
 .فقتله ،فضربه ،فبدره األشرت ،فالتقيا :قال

                                                           

  .«بن  »( د، س: 1)
  .«اجلهل  »( ش، د: 2)
  195وقعة صفني .  
 .195وقعة صفني  (3)
( ظاهر العبارة أن القائل هو األشرت، ولكنه صاحل كما يتضح من األبيات، وكذلك فقد تاله يف وقعة صفني 4)

  رجز لألشرت. 
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 انـــنَـــبن أبي قَ صاحل
يف ترمجة أيب  ،أتيت روايته يف الكىن .صحف بعض الرواة امسه ،هو بلحة

 .(2إن شاء هللا2) ،(1)انن  قـ  
 

 5 :ويقال ،موىل امرأة من دوس ـــ أبو احلارث :ويقال ـــ أبو حممد ،بن كيسانصاحل 

 ارفَموىل بين غِ
 ،ارس  وسليمان بن ي   ،امل بن عبد هللاــــــس :ث عنوحد   ،رأى ابن عمر

 ،وعبد الرمحن بن هرمز األعرج ،ي  بـ  وعروة بن الزُّ  ،هللا بن عبد هللا بن عتبة (3)وعبيد
  .ريه  م الزُّ ل  س  وحممد بن م   ،وأيب حممد انفع مول أيب قتادة

وعبد العزيز بن عبد هللا بن أيب  ،ومالك بن أنس ،عمرو بن دينار :روى عنه 10 

وإبراهيم بن  ،وعبد الرمحن بن إسحاق ،رم  ع  وم   ،وسليمان بن بالل ،شونسلمة املاج  
  .نةـــي  يـ  وسفيان بن ع   ،ريه  سعد الزُّ 

  .العزيز بن الوليد ه عبد  الوليد بن عبد امللك يعلم ابن  واستقدمه 
ان  ،أان أبو بكر بن مالك ،اان أبو علي احلسن بن علي لفظى  ،ني  ص  أخربان أبو القاسم بن احل  

 15 :يهعن أب ،عن سامل ،ساني  ثين صاحل بن ك  حد   ،نةي ـ ي ـ ان سفيان بن ع   ،ثين أيبحد   ،(4)عبد هللا بن أمحد

                                                           

 التالية يف ]حرف الطاء، ويف الكىن من هذا التاريخ[، وانظر ترمجة بلحة بن أيب قـ ن ان  انظر ترمجته
 .  13/431القرشي يف هتذيب الكمال 

  ]يف املوضعني[، تصحيف. «قبان  »د، س:  1))
  ( ليس ما بينهما يف د.2)

  وببقات (، 8)43، واتريخ الدارمي2/264، واتريخ حيىي بن معني 428ببقات أهل املدينة
، واتريخ أيب 642-1/641، واملعرفة والتاريخ 226، واتريخ الثقات 4/288، والتاريخ الكبي 263خليفة 
، 13/79(، وهتذيب الكمال 144، واألسامي والكىن للحاكم )ل 4/410، واجلرح والتعديل 1/526زرعة 

، 1/148، وتذكرة احلفاظ 9/178، واتريخ اإلسالم 2/299، وميزان االعتدال 5/454وسي أعالم النبالء 
 .1/362، والتقريب 4/399وهتذيب التهذيب 

  ، تريف.«عبد  »( د، س: 3)
  ([، وينظر خترجيه يف هامش التحقيق فيه. 4569)8/176] 2/10( مسند أمحد 4)
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من  (1)د  ف  د  على ف  فأوىف  ،و  ز  أو غ   ،رةم  أو ع   ل من حج   ف  إذا قـ   ملسو هيلع هللا ىلص كان النيبُّ 
وهو على   ،احلمد   وله   ،له امللك   ،له ه ال شريك  د  ح   هللا و  إال   ال إله   »: األرض قال

 إن  ـــ ه آيبون د  ح  و   األحزاب   م  وهز   ،هد  ب  ع   ر  ص  ون   ،ه  وعد   ق هللا  د  ص   .قدير يء  ش كل   
  .« نا حامدونلرب    ،عابدون ،اتئبون ــــ هللا شاء  

أان أبو عثمان  :ي قاالي  ش  وأبو املظفر بن الق   ،أخربان أبو حممد هبة هللا بن سهل الفقيه 5 

ان صاحل بن   ،(2)ان مالك ،ان أبو مصعب ،أان إبراهيم بن عبد الصمد ،أان زاهر بن أمحد ،البحيي
  :ا قالت  عن عائشة أهن   ،ي  بـ  عن عروة بن الزُّ  ،انس  ي  ك  

ع تنير   الصالة   فرضت   وزيد  ،ر  ف  الس   صالة   ت  ر  ق  فأ   ،فرر والس  ض  تني يف احل  ع  ك  ر   ك 
  .ضر  احل   يف صالة  
أان أبو بكر بن  ،قرئ على إبراهيم بن منصور :تىب فابمة بنت انصر قالتج  م  ـال أخربتنا أم  10 

اذهبوا إل  :قال لنا عمرو بن دينار :ان سفيان قال ،اد املكيان حممد بن عب   ،لىع  أان أبو يـ   ،املقرئ
  :عن أيب رافع قال ،ارس  ثنا سليمان بن ي  حد   :فقال ،فأتيناه ،حسن   ث حبديث  ه حيد   فإن   ،صاحل

يعين  ــــ فنزل ،فجاء ،ينومل أيمر   ،ابألبطح   ملسو هيلع هللا ىلصرسول النيب  ة  قب   ت  ب  ر  ض  
  .(4)(3)بص  ح  م  ـابل

عن صاحل بن   ،نةي  يـ  ان سفيان بن ع   :وزهي قاال [106] ثنا أبو بكر ،وأان أبو يعلى :قال 15 

  :مسعت سليمان بن يسار يقول :سان قالي  ك  
 ،أان جئت :قال ،هللا صلى هللا عليه وسلم رسول   ل  ق  كان على ثـ    أاب رافع   إن  

  .فنزل ،فجاء ،ه ابألبطحت ـ قب   فضربت  
  .رواه مسلم عن أيب بكر وزهي

أان  ،دل  عن أيب احلسن حممد بن حممد بن خم    ،قرأان على أيب غالب وأيب عبد هللا ابين أيب علي  20 

 ،ثمةي  ان أمحد بن أيب خ   ،فراينع  أان حممد بن احلسني بن حممد الز   ،فةز  أبو احلسن علي بن حممد بن خ  
  :(5)أخربين مصعب قال

                                                           

ف د: املوضع الذي فيه غ ل ظ وارتفاع، وقيل: الفالة اليت ال شيء هبا. (1)  الف د 
 ( صالة املسافرين.685( صالة، ومسلم برقم )343وأخرجه البخاري برقم )(. 8)1/146املوبأ  (2)
 ( مناسك.2009( حج، وأبو داود برقم )1313أخرجه مسلم برقم ) (3)
بة، واألبطح، والبطحاء، وخيف بين كنانة: اسم لشيء واحد، وهو اسم مفعول من 4) ( احملص ب، واحل ص 

 . 5/62 احلصباء، وهو الرمي ابحلصى. معجم البلدان
 .13/81هتذيب الكمال  (5)
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  .اـى وكان عامل ،سو  من د   امرأة  كان مول   ،ساني  صاحل بن ك  
مث بعث  ،فكان أيخذ عنه ،وهو أمي ،بن عبد العزيز إل نفسه ضمه عمر

 .أيخذ عنه (1)وكان ،العزيز بن الوليده إل ابنه عبد فضم   ،إليه الوليد بن عبد امللك
  .واملروءة ،والفقه ،ا من احلديثوكان صاحل بن كيسان جامعى 

أان  ،أان عبد امللك بن حممد ،أان أمحد بن احلسن بن خيون ،أخربان أبو الربكات األمنابي  5 

ان اهليثم بن عدي قال يف  ،ان هاشم بن حممد ،أيب شيبة ان حممد بن عثمان بن ،افو  أبو علي بن الص  
  :الطبقة الثالثة من أهل املدينة

  .مول بين غفار ،صاحل بن كيسان 
أان أمحد بن  ،ح القاضيراب أان يوسف بن ،أان أبو باهر الباقالين ،اأخربان أبو الربكات أيضى  

 10  :ان معاوية بن صاحل قال ،اليبو  ان حممد بن أمحد الد   ،حممد املهندس

  :يف تسمية اتبعي أهل املدينة وحمدثيهم يقول معني مسعت حيىي بن
  .(2)مديين ،صاحل بن كيسان 

زاد أبو  ــــــ أان أبو باهر أمحد بن احلسن :وأبو العز اثبت بن منصور قاالأخربان أبو الربكات   
بن أمحد بن  (3)حممدأان  ،أبو احلسني حممد بن احلسن نابأ :قاال ،ونر  يـ  وأبو الفضل بن خ   :الربكات
 15  :(4)ان خليفة بن خياط قال ،محد بن إسحاقأان عمر بن أ ،إسحاق

  .مول بين عامر ،صاحل بن كيسان 
  .أاب احلارث ، يكىنحب  ص  من أ   ،قيب بن أيب فابمةي  ع  مول آلل م   :ويقال

 ه، أبناويأبو عمر بن حيُّ  انبأ ،هريو  أبو حممد اجل   انبأ ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي 
 ان حممد بن سعد  ،ان احلارث بن أيب أسامة ،بال  ليل اجل  سليمان بن إسحاق بن اخل

أان احلسن بن حممد بن  ،أبو عمرو بن منده انبأ ،ح وأخربان أبو بكر حممد بن شجاع 20 

قال يف  (5)ان حممد بن سعد :ثنا أبو بكر بن أيب الدنيا قاال ،أان أمحد بن حممد بن عمر ،يوسف
  :الطبقة الرابعة من أهل املدينة

                                                           

  .«فكان  »( د: 1)
 .«مدين  »د:  (2)
 .«عمر  »( س: 3)
  .263( ببقات خليفة 4)
  ، وهو رواية احلارث بن أيب أسامة.328( ببقات أهل املدينة 5)
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  .ويكىن أاب حممد ،صاحل بن كيسان 
أخربين عبد هللا بن  ،بن عمراأان حممد  :ويف رواية احلارث :قال الواقدي

  :جعفر قال
اشهد : فقال يل ،وهو يوصيــــ  بن كيسان :زاد احلارث ــــ دخلت على صاحل

من  ،ب بن أيب فابمةــيــقــيـمع ــــ آلل :قال احلارثو ــــ والة آل ـــم أن والئي المرأة   5 

ينبغي أن  :زم  ر  فقال له سعيد بن عبد هللا بن ه   ـــــ سيو  الد   :وقال احلارث ــــــ دوس
 : وقاال ،سعيد :زاد احلارث ـــ وكان ك.أنت شكا ،إين ال أشهدك :فقال تكتبه،

خمرج حممد بن عبد  :وقيل .ئةومات بعد األربعني وامل ،صاحب وضوء وشك فيه
  .انتهت رواية ابن أيب الدنيا .هللا

ل خمرج بوق ،ئةسنة أربعني وم (1)ومات صاحل بن كيسان بعد :وقال احلارث 10 

  .ئةبن عبد هللا سنة مخس وأربعني وم وخرج حممد ،حممد بن عبد هللا بن حسن
وعن أيب  ،وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة ،وروى صاحل بن كيسان عن عروة

  .كثي احلديث  وكان ثقةى  .(2)وغيهم ،ريه  وعن الزُّ  ،يب قتادةألحممد انفع مول 
 ،أان أمحد بن احلسن ،مث حدثنا أبو الفضل بن انصر3)،أنبأان أبو الغنائم حممد بن علي

وأبو احلسني  :أمحدزاد ــــ أان أبو أمحد  :قالوا ـــ واللفظ لهـــ  (3وحممد بن علي ،بن عبد اجلباراواملبارك  15 

  :(4)أان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان : ــــقاال ،األصبهاين
عبد  ب[106]/  مؤدب ولد عمر بن ،غفار (5)بين مول ،صاحل بن كيسان

 ،عمرو بن دينار :مسع منه .ريه  والزُّ  ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة :مسع .العزيز
أان بشر بن  ،ثين إبراهيم بن موسىحد   .وإبراهيم بن سعد ،وابن عيينة ،ومالك

عن  ،مسع ابن عمر ،عن صاحل بن كيسان ،عن عبد الرمحن بن إسحاق ،لض  ف  م  ـال 20 

  .رفعمر يف الص  
                                                           

  ( سقطت من الطبقات.1)
  .«وغيمها  »( د: 2)
  ( سقط ما بينهما من د. 3-3)
  .4/288( التاريخ الكبي 4)
  ، ويوافق التاريخ الكبي )د(.«آلل  »( س: 5)
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 .أان أبو علي إجازةى  ،ان أبو القاسم بن مندهأ ،ليف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلال  
  :(1)قال د بن أيب حامتأان أبو حمم :ان علي بن حممد قاال ،مةل  وأان أبو باهر بن س   :قال

 :روى عن .ؤيةى ى ابن عمر ر  رأ ،ارف  مول بين غ   ،ساني  صاحل بن ك  
عمرو بن  :روى عنه .ريه  والزُّ  ،واألعرج ،وعروة ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة

 5 ،ونش  ــــماج  ـال [ بن عبد هللا ]وعبد العزيز ،نةي  ــــــي  ــــــوابن ع   ،عمرــــوم ،الكـــوم ،دينار

أيب  مسعت   .وسليمان بن بالل ،وعبد الرمحن بن إسحاق ،وعبد العزيز بن حممد
  .ذلك يقول  

 ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،(2)ارف  أان أبو بكر الص   ،أنبأان أبو جعفر حممد بن أيب علي
  :(3)أبو أمحد احلاكم قال انبأ

مول بين  ،(4)اريف  الغ  بن كيسان صاحل  ــــ أبو حممد :ويقال ــــ أبو احلارث 10 

يب بن أيب فابمة ق  ــي  ع  مول آلل م   :ويقال ،مول بين عامر ،العامري :ويقال ،ارف  غ  
رأى ابن  .مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز .املديين ،من دوس :ويقال ،حب  ص  من أ  
وأاب عمر سامل بن عبد هللا  ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود :ومسع ،عمر

عمرو بن  :مسع منه .وابن شهاب ،وأاب داود عبد الرمحن بن هرمز األعرج ،بن عمر
عة بن أيب ــــــوربي ،ســـالك بن أنــوم ،ةــبــقــوموسى بن ع ،جالنـــوحممد بن ع ،دينار 15 

  .ان خليفة ،ثنا موسى ،حممد (5)كناه لنا  .ميي  ــد الرمحن الت  ـبــع
أان عبد امللك  ،أان مسعود بن انصر ،سيد  ق  م  ـأان أبو الفضل ال ،أخربان أبو الربكات األمنابي

  :أان أمحد بن حممد بن احلسني قال ،بن احلسنا
عمر بن  د  ل  مؤدب و   .املديين ،فاري موالهمأبو حممد الغ   ،صاحل بن كيسان

 20 .والزهري ،انفعو  ،واألعرج ،وعروة ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة :مسع .عبد العزيز

وإبراهيم بن سعد يف  ،وابن جريج ،وسليمان بن بالل ،وابن عيينة ،مالك :روى عنه

                                                           

  ، وما بني حاصرتني منه.4/410( اجلرح والتعديل 1)
  .«ابن الصفار  »( س: 2)
 ( خبالف يف الرواية.144الكىن واألمساء للحاكم )ل (3)
 .«صاحل أبو حممد بن كيسان الغفار »س:  (4)
 .«كناه لنا حممد بن عيسى   »، ويف كىن احلاكم: «كناه أاب   »د، س:  (5)
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على  دخلت   :أخربين عبد هللا بن جعفر قال :(1)قال الواقدي .وغي موضع ،اإلميان
أيب  قيب بني  ع  والئي المرأة موالة آلل م   اشهد يل أن   :فقال يل ،صاحل وهو يوصي

وقبل خروج حممد بن  ،ئةومات بعد األربعني وامل :قال الواقدي .سو  من د   ،فابمة
  .عبد هللا

أان أبو  ،نصر أان أبو حممد بن أيب ،زيز الكتاينان عبد الع ،أخربان أبو حممد بن األكفاين 5 

ةع  ر  ان أبو ز   ،امليمون
  :صاحل بن كيسان قال (3)عن ،أيب سلمة ان عبد العزيز بن ،ان أبو نعيم ،(2)

  .ا مير بني يديهوال يدع أحدى  ،ي يف الكعبةل   ص  عمر ي   ابن   رأيت  
ان  ،ابةب  أان أبو القاسم بن ح   ،يفيينر  أان أبو حممد الص   ،الس مرقنديم بن ــــــا أبو القاســـــــأخربن

أان  ـــــ ثنا بشر بن الوليد الكندي بدل علي :(4)ةخـــــــــــــــــويف نس ــــــ ان علي بن اجلعد ،عبد هللا بن حممد
 10  :عبد العزيز بن عبد هللا عن صاحل قال

 ،بني يديه ا ميرُّ فكان ال يدع أحدى  ،الكعبة ف  و  ي يف ج  رأيت ابن عمر يصل   
  .هجذبه حّت يرد   رجل   فإذا مر  

ان عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب  ،ثين صاحل بن مالكحد   ،وان عبد هللا بن حممد :قال
  :سان قالي  عن صاحل بن ك   ،مةل  س  

 15 فذكر مثله  ـــ عمر يصلي ابن   رأيت  

أان عبد الواحد بن حممد بن  ،هللا (5)أان عمر بن عبيد ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
 علي   مسعت   :قالان إمساعيل بن إسحاق القاضي  ،عثمان بن احلسن بن حممد بن موسى األنصاري

  :بن املديين يقولا
 .وابن الزبي ،رأى ابن عمر .كان صاحل بن كيسان أسن من ابن شهاب

أان  ،عن أيب احلسني املبارك بن عبد اجلبار ،قرأت على أيب الفتح نصر هللا بن حممد [107] 20 

 :قال (6)ان إبراهيم بن اجلنيد ،أان حممد بن القاسم الكوكيب ه،ويأان أبو عمر بن حيُّ  ،أبو حممد اجلوهري
  :بن معني يقولامسعت حيىي 

                                                           

 .199تقدم قول الواقدي من بريق ابن سعد، انظر ص  (1)
  .1/562( اتريخ أيب زرعة 2)
  .«بن  »( س: 3)
  .«نسخ  »( س: 4)
  . «عبد  »( د: 5)
  .13/81( رواه املزي يف هتذيب الكمال 6)
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  .وابن عمر ،رـي ـ ب  مسع من ابن الزُّ  .هريا من الزُّ سان أكرب سن  ي  صاحل بن ك  
وأبو  ءبن السقا (1)نأان أبو احلس ،أان أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن باهر

  :(2)ني يقولع  حيىي بن م   مسعت   :اس بن حممد قالان عب   ،ثنا حممد بن يعقوب :قاال هحممد بن ابلوي
 ،وقد مسع صاحل بن كيسان من ابن عمر .ريه  صاحل بن كيسان أكرب من الزُّ 

ليس به  :قال ؟الزهري يعين يف ــــ فصاحل بن كيسان :قلت ليحىي .ي  بـ  ورأى ابن الزُّ  5 

  .هريأبس يف الزُّ 
 ،قاينر  أان أبو بكر البـ   ،دار بن إبراهيمن  أان أبو املعايل اثبت بن بـ   ،أخربان أبو عبد هللا البلخي

  :أان أبو بكر اإلمساعيلي قال
 ،بلن  عبد هللا بن أمحد بن ح   يب كتاب  ر  على إسحاق بن إبراهيم احل   عرضت  

 10 ــــ: (3)يعين ألمحد ــــ قلت له :قال .هو مساعي منه :فقال ،عن أبيه من غي قراءة

قد  ،ريه  صاحل أكرب من الزُّ  :فقال ــــ ريه  يعين كيف روايته عن الزُّ  ــــ صاحل بن كيسان
  .رأى صاحل ابن عمر

 :وحممد بن أمحد بن عبد هللا قاال ،أان حممد بن علي بن حممد ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي
أان حممد بن عمر  ،أان سعيد بن أمحد بن حممد بن نعيم ،اوأخربان أبو عبد هللا أيضى  .أان حممد بن املكي

 15  :ان حممد بن إمساعيل البخاري قالأ ،أان حممد بن يوسف :بن يوسف قاالا

  .وأدرك ابن عمر ،ريه  صاحل بن كيسان أكرب من الزُّ 
بن هبة هللا أان حممد بن احلسني أان عبد هللا بن  أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد أان حممد

  :مر أخربين صاحل بن كيسان قالع  ان أبو بكر بن عبد امللك ان عبد الرزاق عن م   (4)ثنا يعقوب جعفر
 ،(5)ننالسُّ  حّت نكتب   :فقال يل تعال ،ريه  كنت أبلب العلم أان والزُّ 

تعال حّت نكتب كل ما جاء عن  :مث قال .ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن النيب  فكتبنا كل 20 

  .عت  فأجنح وضي   :قال .أكتب ومل ،فكتب :قال .الصحابة
أان أبو بكر بن  ،أان أبو عبد هللا احلافظ ،هقيي  أان أبو بكر البـ   ،يي  ش  ح أخربان أبو املظفر الق  

                                                           

 .«احلسني  »س:  (1)
 .2/264اتريخ حيىي بن معني  (2)
 .13/81، واملزي 2/349ومعرفة الرجال العلل  (3)
 (.397ص 64، وقارن مبا تقدم يف ترمجة الزهري )مج 1/641املعرفة والتاريخ  (4)
 ، والصواب من املعرفة.«السي  »د، س:  (5)
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  .(1)ان أمحد بن عبد هللا ،ان الفضل بن حممد البيهقي ،لم  ؤ  م  ـال
حدثين  ،ان حنبل بن إسحاق ،اكم  أان أبو عمرو بن الس   ،بن بشران (2)احلسنيوأان أبو  :قال

  :أخربين صاحل بن كيسان قال ،ان معمر ،ان عبد الرزاق ،أبو عبد هللا أمحد بن حنبل
فكتبنا ما  ،نكتب السنن :فقال ،ري وحنن نطلب العلم  ه  أان والزُّ  اجتمعت  
 5 :وقلت أان .ةن  ه س  فإن   ،نكتب ما جاء عن أصحابه :مث قال .ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن النيب 

 .فضيعت ،حجن  فأ   ،مل أكتبو  ،فكتب :قال .بهفال نكت ،ليست بسنة  
أان أبو احلسني بن  ،هقيي  أبو بكر البـ   بناأ ،أخربان هبا عالية أبو املعايل حممد بن إمساعيل

 ،ان عبد الرزاق ،اديم  ان أمحد بن منصور الر   ،ارأان إمساعيل بن حممد الصف   ،ــــ ببغداد ــــ بشران العدل
  :سان قالي  عن صاحل بن ك   ،أان معمر

فاجتمعنا على أن  ،وحنن نطلب العلم ،بن شهاب (3)اجتمعت أان وحممد 10 

نكتب ما جاء عن  :مث قال ،ملسو هيلع هللا ىلصمسعنا عن النيب  يءش فكتبنا كل   ،نكتب السنن
 ،ومل أكتب ،فكتب :قال .ةهو سن   (4)بل :فقال .ة  ليس بسن   ،ال :فقلت   .أصحابه

  .وضيعت ،فأجنح
أان أبو  :وأبو سهل احلفصي قاال ،ازيب  ـــأان أبو عبد هللا اخل   ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي

 15 (6)يُّ ش بُّو  أان أبو علي ال ،ارأان أبو عثمان العي   ،اربان أبو عبد هللا أيضى ـــــــــــــــــــــح وأخ .يهينم  ش  الك   (5)ميثاهل

 :ان سفيان قال ،ان علي بن عبد هللا بن حممد ،أان أبو عبد هللا البخاري ،أان أبو عبد هللا الفربري :قاال
وقدم علينا  ،صاحل فسلوه عن هذا وغيه ب[107/ ] اذهبوا إل :قال لنا عمرو

 ـــــ ملسو هيلع هللا ىلصا مع النيب كن    :أيب قتادة قال (7)نع ،يعين حديثه عن أيب حممدـــ هنا ها
  .احلديث (8)احةقابل

                                                           
    (. اخلطيب[.1156املدخل إل السنن ) ( ]كذا يف النسخ، وأراه حمرفىا صوابه: أبو عبد هللا أمحد. يعين ابن حنبل. روى البيهقي هبذا اإلسناد واتليه يف1)

  . ] والقائل يف أول اجلملة هو اإلمام أبو بكر البيهقي. اخلطيب [.«أبو أمحد  »( د، س: 2)
  ( سقطت من: د.3)
 .«بلى  »س:  (4)
 .«القاسم  »س:  (5)
ــ بفتح الشني املعجمة، وضم الباء  الش بُّو يُّ ، ولكنها من غي إعجام. «البسري»ميكن أن تقرأ يف س: ( 6)

 .  7/285املشددة ـــ هذه النسبة إل شبُّوية اسم لبعض أجداد أيب علي أمحد بن عمر بن شبوية املروزي. األنساب 
  .  « بن» ( س: 7)
القاحة: ابحلاء املهملة.. قاحة: مدينة على ثالث مراحل من املدينة قبل ». قال ايقوت : «الفاحة»( س: 8)

  . 4/290معجم البلدان  .«السقيا بنحو ميل. قال نصر: موضع بني اجلحفة وقديد .. وقد روي فيه: الفاجة، ابلفاء واجليم
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 ،(1)ان يعقوب ،أان عبد هللا ،أان أبو احلسني ،أان أبو بكر ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :ان سفيان قال ،ديي  م  ان أبو بكر احل  

 ،(2)األبطح ملسو هيلع هللا ىلصوكان عمرو حيدث حديث صاحل بن كيسان يف نزول النيب 
  .فذهبنا إليه فسألناه ،فسلوه عن هذا احلديثوا ب  ه  اذ   :فقال لنا عمرو ،مث قدم صاحل

ان أبو بكر عبد  ،أان أبو احلسني بن الطيوري ،حممد بن حممد بن أسد (3)لبأنبأان أبو غا 5 

  .يازيبن عبد الكرمي بن عمر الش   االباقي 
  .أان عبد العزيز بن علي بن أمحد األزجي إجازةى ، أنبأان أبو سعد بن الطيوريو ح 
أان أبو بكر حممد بن  ،لال  ة اخل  أمحد بن مح    أبو احلسني عبد الرمحن بن عمر بنان أ :(4)قاال

  :قال حيىي بن معني :ثين أمحد بن العباس قالحد   ،(5)ي يعقوبان جد    ،أمحد بن يعقوب بن شيبة
 10 ،مرع  مث م   ،ساني  مث صاحل بن ك   ،من مالك ري أثبت  ه  ليس من أصحاب الزُّ 

  .مث يونس
وشعيب بن  ،ـــ شكالأ ـــ وإبراهيم بن سعد ،والليث بن سعد ،نةي  يـ  ـع   وابن  

هؤالء أصحاب   ،ل بن خالدي  ق  وع   ،وعبد الرمحن بن خالد بن مسافر ،أيب محزة
 .كتب

د ي  ــــأان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن مح    ،ان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم الواسطي 15 

  :(6)عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد يقول مسعت   :مسعت أمحد بن حممد بن عبدوس يقول :قال
صاحل  (7)أم ـــ ريه  يعين يف الزُّ  ـــ إليك فمعمر أحبُّ  :بن معنياقلت ليحىي 

  .وصاحل ثقة ،إيل   ر أحبُّ م  ع  م   :قال ؟انس  ي  بن ك  ا
أان أبو  ،أبو بكر اخلطيب ــــ أان ،خيونوأبو منصور بن ـــ  (8)ان ،أخربان أبو احلسن بن قبيس

                                                           

  .2/700( املعرفة والتاريخ 1)
  .197( تقدم احلديث يف ص 2)
  .«غامن  »( س: 3)
  [.«قال: سألنا  »، ] ويف ط: « قال لنا» ( س: 4)
  .13/12يف هتذيب الكمال  « يونس» ( قول يعقوب إل 5)
  (.8)43( اتريخ عثمان بن سعيد الدارمي 6)
  . «أو » ( يف اتريخ الدارمي: 7)
  .« أان» ( س: 8)
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 مسعت   :أاب العباس حممد بن يعقوب األصم يقول مسعت   :يف قالي  موسى الص   (1)سعيد حممد بن
  :وري يقولبن حممد الدُّ ااس العب  

  .ريه  ليس به أبس يف الزُّ  :قال ؟ساني  وصاحل بن ك   :قلت ليحىي

  .أان أبو علي إجازةى  ،أان أبو القاسم بن منده ،لاخلال  يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا 
 5 ن حممد أان علي ب ،مةل  وأان أبو باهر بن س   :ح قال

  :(2)حامت قال أان أبو حممد بن أيب :قاال
  .ثقة صاحل بن كيسان :قال (3)عن حيىي ،إسحاق بن منصور عن ،ذكره أيب

 :قال ؟لي  ق  إليك أو ع   سأل عن صاحل بن كيسان أحبُّ أيب ي   ومسعت   :قال
يف  يعدُّ  ،وهو ثقة ،(4)رأى ابن عمر ،وهو أسن ،ه حجازي  ألن   ،إيل   صاحل أحبُّ 

 10  .التابعني

  :قال ـــ فيما كتب إيل  ـــ ماين ر  ــــــان حرب بن إمساعيل الك   ،وان أبو حممد :قال
  .! بخ   بخ   :فقال ،ساني  ن صاحل بن ك  عسئل أمحد بن حنبل 

أ بن ش  أان ر   ،عن أيب عبد هللا حممد بن علي بن أمحد ،دانب  على أيب القاسم بن ع   قرأت  
ان عبد الرمحن بن  ،(5)يجر  أان حممد بن حممد بن داود الك   ،وسيرس  أان حممد بن إبراهيم الط   ،نظيف

 15  :قال (6)سعيدبن ايوسف 

  .صاحل بن كيسان مديين ثقة

أان عبد هللا  ،أان حممد بن احلسني ،أان حممد بن هبة هللا ،أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد
  :عن أبيه قال ،مسعت عمي يذكر :عبيد هللا بن سعد قالان  ،(7يعقوب ان7) ،بن جعفرا

 فيدُّ  ،يء  الش ر صاحل  ا ذكفرمب   ،ابن شهاب ب  كان صاحل بن كيسان مؤد   
                                                           

  .« سعيد بن حممد» ( بعده يف س: 1)
  .4/411( اجلرح والتعديل 2)
  .« عن حيىي بن معني» من س، ويف اجلرح والتعديل:  « عن حيىي» ( سقطت 3)
  ، تريف.« وابن أيب عمر» ( س: 4)
، وانظر هامش 388، واملثبت هو الصواب، قارن ابلتاريخ )عاصم ـــ عايذ( «الكرخي » ( د، س: 5)

  ( فيه.7التحقيق )
 وعبد الرمحن هو ابن خراش. .« صاحل» ( س: 6)
  . 13/83، ومن هذا الطريق املزي 1/642( سقط ما بينهما من س. انظر املعرفة والتاريخ 7-7)
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فيقول  :قال .خيالف ما قال ،ثنا فالنوحد   ،ثنا فالنحد   :فيقول ،شهاب عليه ابن  
  .؟ ك  لسان   د  و  أ   مين وأان أقمت  تكل    :له صاحل

أان أبو  ،أان أبو عبد هللا احلافظ ،أان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن باهر
  :(1)ان إبراهيم بن سعد قال ،سيي  و  ان األ   ،ان إبراهيم بن سليمان ،العباس األصم

 5 تُّ مث يف   ،ة له يطعمهار  ه يكسر هل  فوجدت   ،صاحل بن كيسان يف منزله جئت  

  .هيطعم   ـــ له مام  ح  ـأو ل   ـــ حلمامات له

عن أيب عثمان إمساعيل  ،القاسم الشحامي وغيمها [108/ ] أنبأان أبو عبد هللا الفراوي وأبو
 :(2)يقول ـــ بد هللا احلافظع هللا حممد بنيعين أاب عبد ـــ مسعت احلاكم  :بن عبد الرمحن الصابوين قالا

وصاحل بن كيسان وهو ابن  ،سة وهو ابن ثالثني سنة  ي  نـ  أيب أ   بن   مات زيد  
صلى هللا من أصحاب رسول هللا  مجاعةى  (3)د لقيوكان ق ،وستني سنةى  ف  وني    ئة  ــم 10 

ابتدأ  .تسعني سنةى ن عنه العلم وهو ابن وتلق   ،لزهريلذ م  ل  مث بعد ذلك تـ   ،عليه وسلم
  .م وهو ابن سبعني سنةى ابلتعلُّ 

أان أبو  ،أان أبو القاسم بن بشران ،أان أبو الفضل بن خيون ،أخربان أبو الربكات األمنابي
  :ان اهليثم بن عدي قال ،حممد (4)نب ان هاشم ،ان حممد بن عثمان بن أيب شيبة ،افو  علي بن الص  

 15  .ار يف زمن مروان بن حممدف  غ   سان مول بيني  ومات صاحل بن ك  

.(6)وهللا تعال أعلم .األربعني (5)ه بقي بعدوقد تقدم يف قول ابن سعد أن  

                                                           

  .13/83( رواه املزي يف هتذيب الكمال 1)
  .13/83( رواه املزي يف هتذيب الكمال 2)
  .« قيب» ( يف هتذيب الكمال: 3)
  .« عن» ( س: 4)
  .199، انظر ما تقدم يف ص «ل إ» ( د: 5)
  .« فاهلل أعلم» ( د: 6)
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 أبو واقد الليثي املديين ، زائدة (1)بنصاحل بن حممد 
 ،بي  س  م  ـوسعيد بن ال ،سي الصحايبو  وأيب أروى الد   ،أنس :ث عنحد  

  الد و سي. (2)مة بن عبد الرمحنل  وأيب س   ،وسامل بن عبد هللا
وعبد هللا بن  ،ب بن خالدي  ه  وو   ،وحامت بن إمساعيل ،راورديالد   :روى عنه
 5 .العامري ةرب  وأبو بكر بن س   ،ييند  م  ـوعبد هللا بن جعفر ال ،احلارث املخزومي

  .وقدم دمشق غازايى 
 ،رئق  م  ـأان أبو بكر بن ال ،إبراهيم بن منصور نابأ :فابمة بنت انصر قالت أخربتنا أم اجملتىب

عن صاحل  ،ان عبد هللا بن احلارث املخزومي ،ـم س ي  يبأان حممد بن إسحاق ال ،صليو  م  ـلى الع  أان أبو يـ  
  :مسع أنس بن مالك يقول ،بن حممد بن زائدة

 10  .« نيا وما فيهامن الدُّ  يف اجلنة خي   سوط   موضع   » :(3)ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

ثين حد   ،(4)ان أبو بكر الشافعي ،الني  أبو بالب بن غ   بناأ ،ني  ص  ح  ـأخربان أبو القاسم بن ال
عن ابن عمر  ،انفع (5)عن ،عن أيب واقد ،ان وهيب ،ان أبو بشر سهل بن بكار ،إسحاق بن احلسن

  :قال
  .« يسكت  لا أو ا فليقل خيى ر إمامى ض  من ح   » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   مسعت  

 15  .ان أبو عمرو بن محدانأ ،يذرو ز  نـ  ج  ـأان أبو سعد ال ،يي  ش  ر بن الق  ف  ظ  م  ـأخربان أبو ال(6)

                                                           

  يف س. «بن  »، وكررت «بن أيب  »( د: 1)
  والتاريخ الصغي 4/291، والتاريخ الكبي 2/265، واتريخ حيىي 346ببقات أهل املدينة ،

(، والكىن 179)47(، واتريخ املقدمي 114(، والكىن واألمساء ملسلم )168، وضعفاء البخاري )2/103
فة والتاريخ ، واملعر 226(، والثقات للعجلي 267، والضعفاء واملرتوكون للنسائي )2/145واألمساء للدواليب 

، واملؤتلف 4/1376، والكامل البن عدي 1/367، واجملروحون 4/411، واجلرح والتعديل 1/426
، وهتذيب الكمال 2/202(، والضعفاء للعقيلي 290، والضعفاء للدارقطين )4/2283واملختلف للدارقطين 

 . 1/362، والتقريب 4/401، وهتذيب التهذيب 2/299، وميزان االعتدال 13/84
  .«هللا  »( س: 2)
( من غي هذا 7514( بدء اخللق، وأبو يعلى برقم )3078( هبذا اللفظ أخرجه البخاري برقم )3)

  الطريق، وهو بعض حديث ورد يف كتب الصحيح عن أنس وغيه برواايت كثية.
  (.609)1/494( الغيالنيات 4)
  .«بن  »( س: 5)
  ، وهو إقحام ال موضع له يف هذا الطريق.«أخربان أبو القاسم بن احلصني  »( قبله يف س: 6)
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أان حممد بن إبراهيم  ،ميل  أان إبراهيم بن منصور السُّ  ،وأخربان أبو سهل حممد بن إبراهيمح 
 بن علي ا

عن صاحل بن حممد بن  ،ان عبد العزيز بن حممد ،(2)ان أمحد بن حامت ،(1)لىع  أان أبو يـ   :قاال
 :وقاال ـــــ عمر بن اخلطاب :زاد ابن محدانــــ  ،هعن جد    ،عن أبيه ،عن سامل ،زائدة

 5  .« هحرقوا متاع  أو  ،فاضربوه ل  وه غ  وجدمت   ن  م   » :قالملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   ن  أ

ا ـى فدعا سامل ،قد غل   فأخذ رجالى  ،مة بن عبد امللكل  س  على م   ت  ل  خ  فد   :قال
 ،م املصحف  فقو   ،اووجد يف متاعه مصحفى  ـــــ هفأحرق متاع   :قال ..ثه احلديثفحد  

  .(3)هبقيمتوتصدق 
أان حممد  ،أان حممد بن علي الواسطي ،دارن  أان اثبت بن بـ   ،ح أخربان أبو الربكات األمنابي

 10  :ان أيب قال ،انس  أان األحوص بن املفضل بن غ   ،البابسييبن أمحد ا

  .وهذا احلديث منها ،صاحل هذا منكر احلديث
مسع من  .(4)هذا أبو واقد الليثي ليس بذاكو  :وقال حيىي بن معني :قال أيب

 .(5صاحل بن حممد بن زائدة ضعيف5) :وقال يف موضع آخر. سعيد بن املسيب
أان أبو عامر حممود بن القاسم بن  ،وخير  ـــــــالفتح عبد امللك بن عبد هللا الك  ا أبو ــــــــــــأخربن

أان أبو  :وأبو بكر أمحد بن عبد الصمد التاجر قالوا ،رايقيــــت   ــــحممد وأبو نصر عبد العزيز بن حممد ال 15 

أان أبو  ،وبب  د بن حم   اس حممد بن أمحأان أبو العب   ،احير  ج  ـحممد عبد اجلبار بن حممد بن عبد هللا ال
  :مذي قالبن عيسى بن سورة الرت   اعيسى حممد 

ما روى هذا صاحل بن حممد بن أ :فقال ،ا عن هذا احلديثحممدى  سألت  
وقد روي يف غي  :قال حممد .منكر احلديث (6)وهو ،وهو أبو واقد الليثي ة؟زائد

 20  ب[108].فيه حبرق متاعه (7)ومل أيمر ،يف الغال    ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  حديث  

                                                           

 (، وينظر هامش التحقيق فيه.204)1/180مسند أيب يعلى  (1)
 .«الطويل  »زادت رواية املسند:  (2)
  .«بثمنه  »( س: 3)
 .13/86. تريف. روى قول حيىي املزي يف هتذيب الكمال «ليس بالل  »يف األصل:  (4)
 سقط ما بينهما من س. (5-5)
 .«وهذا  »د:  (6)
 .«يؤمر  »( د: 7)
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أان أبو  ،أان أبو عمر بن مهدي ،أان أبو الغنائم بن أيب عثمان ،أخربان أبو حممد بن باوس
أخربين  ،عن أيب إسحاق ،ان معاوية بن عمرو ،يان جد    ،بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة

  :بن حممد قالاصاحل 
 ،وعمر بن عبد العزيز ،ومعنا سامل بن عبد هللا ،غزوان مع الوليد بن هشام

 5  .ومل يعط سهمه ،بر  وض   ،قفأمر الوليد مبتاعه فحر    ،ارجل متاعى  فغل   ،ومكحول

وأبو  ،أان حممد بن عبد العزيز بن حممد الفارسي ،أخربان أبو الفتح حممد بن علي بن عبد هللا
 بن حممد بن علي البوشنجي  (1)منصور عبد الرمحن

ليان ي  ض  وأبو عاصم الفضيل ابنا إمساعيل بن الفضيل الف   ] حممد [ وأخربان أبو الفضلح 
 اهلروي اخلباز (2)وأبو الفضل الضحاك بن أيب سعيد ،ابذقاينر  وأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد اجل  

حيىي بن حممد  ان ،أان أبو حممد بن أيب شريح :أان عبد الرمحن بن حممد البوشنجي قاال :قالوا يف مجاعة   10 

 بن صاعد ا
 ،ريس  الب   بنوأبو القاسم  ،ورقُّ أان أبو احلسني بن النـ   ،الس مرقنديح وأخربان أبو القاسم بن  

 يب ن  يـ  أبو نصر الز  و 
  .ريس  أان أبو القاسم بن الب   ،ح وأخربان أبو الفضل بن انصر

 15  :مسعت حيىي بن حممد بن صاعد يقول :ص قالل   خ  م  ـأان أبو باهر ال :قالوا

  :بن مهدي يقولاعبد الرمحن  مسعت   :مي يقولر   خ  م  ـمسعت حممد بن عبد هللا ال
  .ثي هو صاحل بن حممد بن زائدةي  أبو واقد الل  

أان ، اميأان أبو احلسن احلم   ،أان أبو الفضل بن البقال ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :نوح بن حبيب يقول قال مسعت   ،ةأان إبراهيم بن أيب أمي   ،أمحد بن احلسنإبراهيم بن 

 20 ،صاحل بن حممد بن زائدة الليثي3) :واسم أيب واقد الذي روى عنه وهيب

 .وهو الذي يروي عنه الدراوردي
أخربان أبو بكر الش قاين، أان أمحد بن منصور بن خلف، أان أبو سعيد بن محدون، أان مكي 

 :(4)عبدان قال: مسعت مسلم بن احلجاج يقولبن ا
عن سامل بن عبد هللا وانفع روى زائدة الليثي. صاحل بن حممد بن  (3أبو واقد

                                                           

  .«بن عبد الرمحن  » ( س:1)
 .«الضحاك بن أيب سعد  »(: 528)1/439كذا يف د، س. ويف مشيخة ابن عساكر  (2)
  . «صاحل بن وهيب  »( سقط ما بينهما من س، وأقحم قبله فيها: 3-3)
 (.114الكىن واألمساء ملسلم )ل  (4)
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  .عنه وهيب
  أان أبو علي إجازةى  ،أان أبو القاسم بن منده ،لال  يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخل  

 أان أبو احلسن  ،وأان أبو باهر :ح قال
  :(1)أان أبو حممد بن أيب حامت قال :قاال

روى عن أيب  .من أنفسهم ،ثيي  أبو واقد الل   ،(2)صاحل بن حممد بن زائدة 5 

وعمر بن عبد  ،مةل  وأيب س   ،وسامل ،بسي  م  ـوسعيد بن ال ،وعامر بن سعد ،(3)أروى
 ،وعبد العزيز بن حممد ،روى عنه وهيب .ابنو  وحممد بن عبد الرمحن بن ثـ   ،العزيز

 .مسعت أيب يقول ذلك .بن إمساعيلاوحامت 
و الفتح أان أب ،ان أبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه ،أخربان أبو الفتح نصر هللا بن حممد الفقيه

ان يزيد بن  ،أان علي بن إبراهيم بن أمحد ،(5)أان باهر بن حممد بن سليمان ،بن أيوب الفقيه (4)سليم 10 

  :(6)مي يقولحممد بن أمحد املقد   مسعت   :حممد بن إايس قال
  .أبو واقد املديين صاحل بن حممد بن زائدة

أان أبو القاسم  ،أان أبو باهر حممد بن أمحد بن حممد ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :(7)اليب قالو  ان أبو بشر الد   ،دسن  ه  م  ـان أبو بكر ال ،افو  الص  

 15  .زائدةأبو واقد صاحل بن حممد بن 

أان  ،أان أمحد بن علي بن منجويه ،ارف  أان أبو بكر الص   ،أنبأان أبو جعفر حممد بن أيب علي
  :أبو أمحد احلاكم قال

 ،عن أنس .املديين ،من أنفسهم ،أبو واقد صاحل بن حممد بن زائدة الليثي
ه ليس حديث   .مة بن عبد الرمحنل  وأيب س   ،وسامل بن عبد هللا ،بسي  م  ـوسعيد بن ال

 20  .وأبو إمساعيل حامت بن إمساعيل ،روى عنه الدراوردي .ابلثابت

                                                           

  .4/411( اجلرح والتعديل 1)
  .«بن أيب زائدة  »( س: 2)
  ( سقطت من س.3)
  .«سليمان  »( س: 4)
  .«سليم  »( د: 5)
  (.179)47( اتريخ املقدمي 6)
  .2/145( الكىن واألمساء للدواليب 7)
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 :(1)أان أبو احلسن الدارقطين قال ،عن أيب الفتح بن احملاملي ء،اقرأت على أيب غالب بن البن  
 ،يروي عن أنس بن مالك .أبو واقد الليثي امسه صاحل بن حممد بن زائدة

  .وسامل بن عبد هللا بن عمر ،مة بن عبد الرمحنل  وأيب س  
أان عبد هللا  ،أان حممد بن احلسني ،حممد بن هبة هللا انبأ ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 

 5 :(2)ان يعقوب قال ،بن جعفر

 [109/]،راورديالد   :روى عنه .ثيي  أبو واقد الل   ،صاحل بن حممد بن زائدة
 (3)اهله أحاديث وكن   .وكان سليمان بن حرب مسع من وهيب ــــ هيب بن خالدوو  

 ،ا استقضي على مكةم  ـول .وكان ال حيدث عنه ابلبصرة ،وجهله سليمان ،وهيب
ومن  ،كان هذا من خياران  :وقالوا ،وعرفوا حاله ،ا عليهو  التقى مع املدنيني أثنـ  و 

 10  .ث عنه مبكةفحد   ،صاحب غزو وجهاد ،زهادان

ان  ،العتيقي أان أبو احلسن ،أان أبو بكر حممد بن املظفر ،كات األمنابيأخربان أبو الرب 
 ،ان صاحل ،ان حممد بن عيسى اهلامشي ،(5)ليي  ق  بن عمرو الع   (4ان حممد ،يوسف4)بن أمحد بن ايوسف 

  :أخربين وهيب قال :مسعت عبد الرمحن بن مهدي قال :ان علي قال
 :قال ـــ يعين صاحل بن حممد بن زائدة ـــ قدم علينا أبو واقد الليثي البصرة

 15  .فرتكته :قال .(6)أن أكتب عنه كم شئت فلو شئت   ،ثه حيد   فسمعت  

أان أبو  ،أان أبو عمر بن مهدي ،أان أبو الغنائم بن أيب عثمان ،أخربان أبو حممد بن باوس
قرأ  :حدثين عبد هللا بن شعيب قال ،جدي يعقوب (7)، ]ان[بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة

  :حيىي بن معني علي  
  .صاحل بن حممد بن زائد املديين ضعيف

 20 .يضعفه ــــ فيما بلغنا ــــ كان علي بن املديين  :قال يعقوب

                                                           

  .4/2283( املؤتلف واملختلف للدارقطين 1)
  .1/426( املعرفة والتاريخ 2)
  .«أحاديث له وكفاه  »( يف املعرفة: 3)
 سقط ما بينهما من د. (4-4)
  .13/86، ومن بريقه املزي 2/202( الضعفاء الكبي 5)
 ، ورواية املزي توافق نسخيت التاريخ.«ما شئت  »يف الضعفاء:  (6)
  ( سقطت من د، س.7)
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ون، أان حممد بن علي بن  أان أمحد ،أخربان أبو الربكات األمنابي  بن احلسن بن خ ي 
  :(1)عن حيىي قال ،أان أيب ،لض  ف  م  ـبن ال يـ ع ق وب، أان حممد بن أمحد الباب سيي، أان األحوص

مسع من  .ليس بذاك ،وامسه صاحل بن حممد بن زائدة ،أبو واقد الليثي مديين
  .(2)سعيد بن املسيب

 5  :قال حيىي :ان أيب قال ،ان األحوص ،أان حممد ،أان أبو العالء ،وأان اثبت :قال

  .ضعيف (3)صاحل بن حممد بن زائدة مديين
قاء أان أبو احلسن بن الس   ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن باهر

مسعت حيىي بن معني  :ان عباس بن حممد قال ،ثنا حممد بن يعقوب :وأبو حممد بن ابلويه قاال
  :(4)يقول

وقد  .وليس حديثه بذاك ،وامسه صاحل بن حممد بن زائدة ،(5)أبو واقد مديين 10 

  .بمسع من سعيد بن املسي  
  .وصاحل بن حممد بن زائدة ضعيف :(4)مث قال

أان  ،أان يوسف بن رابح بن علي ،أان أمحد بن احلسن بن أمحد ،أخربان أبو الربكات األمنابي
  مسعت حيىي بن معني :اد ان معاوية بن صاحل قالان حممد بن أمحد بن مح   ،أمحد بن حممد بن إمساعيل

،] أان عبد الرمحن بن حممد أان إمساعيل بن مسعدة ،الس مرقنديح وأخربان أبو القاسم بن  15 

  :(8)عن حيىي بن معني يقول ،ان معاوية ،ادان ابن مح   ،(7)أان أبو أمحد بن عدي ،(6)الفارسي [
 ضعيف احلديث  ،صاحل بن حممد بن زائدة مديين

أان أمحد بن  ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي :قاال ءاأخربان أبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن  
ثمة ي  ان أبو بكر بن أيب خ   ،فراينع  بن حممد الز   (9)نيأان حممد بن احلس ،عبيد بن الفضل بن بيي إجازةى 

 20  :قال

                                                           

 .13/86روى قول حيىي املزي يف هتذيب الكمال  (1)
 «.أان عبد الرمحن بن حممد الفارسي » بعده يف د، س:  (2)
  .«مدين  »( د: 3)
 .2/265اتريخ حيىي بن معني  (4)
 .«الليثي مدين  »يف اتريخ حيىي:  (5)
 ما بني حاصرتني سقط من د، س، وأقحم يف هناية اخلرب الذي تقدم من بريق الغاليب. (6)
 .4/1376الكامل يف الضعفاء  (7)
  .«عن حيىي قال  »( يف الكامل: 8)
 .«احلسن  »س:  (9)
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مسعت  .امسه صاحل بن حممد بن زائدة ،ث عنه وهيبأبو واقد الذي حد  
 (1)ىو ر عن أيب أ ،سئل حيىي بن معني عن حديث أيب واقد .يهبن معني يسم   احيىي 

  .ضعيف :ه على أيب واقدفكتب خبط   
أان أبو عبد هللا  ،فةز  أان علي بن حممد بن خ   ،د إجازةى ل  خ  ـوأان حممد بن حممد بن م   :قاال

 5  :ثمة قالي  ان أبو بكر بن أيب خ   ،عفراينالز  

 .صاحل بن حممد بن زائدة :سئل حيىي عن أيب واقد الذي روى عنه وهيب
 ،أان أبو احلسني بن الطيوري :أخربان أبو الربكات األمنابي وأبو عبد هللا البلخي قاال(2)

أان الوليد  :وأبو نصر حممد بن احلسن قاال ،أان أبو عبد هللا احلسني بن جعفر :دار قاالن  بن بـ   واثبت  
  :(3)حدثين أيب قال ،أان صاحل بن أمحد بن صاحل ،أان علي بن أمحد بن زكراي ،بن بكر

 10 .وليس ابلقوي ،يكتب حديثه ،أبو واقد الليثي صاحل بن حممد بن زائدة

ان أبو  ،أان أبو عبد هللا احلافظ ،بكر البيهقي أان أبو ،أخربان أبو القاسم زاهر بن باهر
  :مسعت حيىي بن معني يقول :اس بن حممد قالان العب   ،العباس حممد بن يعقوب

  .ليس حديثه بذاك ،احل بن حممد بن زائدةص
أان أبو عمرو عبد  ،ماعيل بن مسعدةــــأان أبو القاسم إس ،الس مرقنديا أبو القاسم بن ـــــــأخربن

بن ااحلسن علي  ب[109/ ]وهو أبوـــــ ان عالن  ،(4)أان أبو أمحد بن عدي ،الرمحن بن حممد الفارسي 15 

  :مسعت حيىي بن معني يقول :د بن أيب مرمي قالع  أان أمحد بن س   ــــ البزار (5)أمحد بن سليمان
  .صاحل بن حممد بن زائدة ضعيف احلديث

 :قال حيىي ،رقيو  ان عبد هللا الد   ،(6)ان أمحد بن علي املطيي ،(4)وأان أبو أمحد :قال

مسع من  .ليس بذاك .وامسه صاحل بن حممد بن زائدة ،أبو واقد الليثي مديين
 20  .(7)بي  س  م  ـسعيد بن ال

                                                           

  .«أوي  »( س: 1)
 موضع هذا اخلرب إسناداى ومتنىا سيأيت يف س قبل روايته عن البخاري يف الكبي.  (2)
 .13/87، وعنه املزي يف هتذيب الكمال 226اتريخ الثقات  (3)
 .4/1376الكامل يف الضعفاء  (4)
 .14/496ترمجة عالن علي بن أمحد بن سليمان هذا يف سي أعالم النبالء . انظر «سليم  »د:  (5)
 .«الطيوري  »د:  (6)
 .28يليه يف س اخلرب املتقدم من بريق العجلي يف ص  (7)
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أان أمحد بن احلسن واملبارك  ،ثنا أبو الفضل بن انصرمث حد   ،أنبأان أبو الغنائم حممد بن علي
وحممد بن  :زاد أمحدــــ أان عبد الوهاب بن حممد  :قالوا ــــ واللفظ له ـــ وحممد بن علي ،اربن عبد اجلب  

  :(1)ان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان : ــــــقاال ،احلسن
 أان أبو بكر اخلطيب  ،ح وأخربان أبو القاسم الواسطي

 5 أان حممد بن احلسني بن هريسة  ،ثين أبو عبد هللا البلخيح وحد  

ان حممد بن إبراهيم  ،أان محزة بن حممد بن علي ،أان أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب :قاال
 بن شعيب 

  :(2)ان حممد بن إمساعيل قال :قاال

 : ــــوقاال ،املدين :زاد ابن سهل ــــ يثيأبو واقد الل   ،صاحل بن حممد بن زائدة
عن ابن  ،يروي عن سامل :زاد ابن سهل ــــ منكر احلديث رب،تركه سليمان بن ح 10 

 ،عن عمر :وقال ابن عباس .« هفأحرقوا متاع   ل  غ   ن  م   » ــــ رفعه ــــ عن عمر ،عمر
  .(3)قر  يف الغلول ومل حي    ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

أان أبو  ،أان أبو عمرو الفارسي ،أان إمساعيل بن مسعدة ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :ان البخاري قال ،ديي  نـ  ان اجل   ،(4)أمحد بن عدي

منكر  رب،سليمان بن ح (5)تركه .واقد الليثيأبو  ،صاحل بن حممد بن زائدة 15 

من وجدمتوه قد غل  »: قال ــــ رفعهـــــ عن عمر  ،عن أبيه ،روى عن سامل .احلديث
  .ال يتابع عليه .« متاعه حرقوافأ

  .متاعه (6)رقحيومل  ،« صلوا على صاحبكم » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب 

أان أبو الفرج  :لى محزة بن علي قاالع  أبو يـ   (7)و ،أخربان أبو احلسن علي بن املسلم الفقيه

                                                           

 .4/291التاريخ الكبي  (1)
 (.168)59الضعفاء الصغي  (2)
 «.حيرقه » د:  (3)
 .4/1376الكامل يف الضعفاء  (4)
 .«عزله  »س:  (5)
 .«حيرقوا  »س:  (6)
 «.ان  »د، س:  (7)



 
 

 215 بن حممد بن أيب زائدة، أبو واقد الليثي املديين   صاحل 

  :(1)سائي قالأان أبو عبد الرمحن الن   ،أان احلسن بن رشيق ،أان علي بن مني بن أمحد ،ينئيسفرااأل
  .ليس ابلقوي (2)مدين .أبو واقد ،صاحل بن حممد بن زائدة
ان أمحد  ،ان إجازةى أان أبو نصر بن اجلب   ،اينت  ان عبد العزيز الك   ،أنبأان أبو حممد بن األكفاين

  :ان أبو عثمان سعيد بن عمرو قال ،ان أمحد بن باهر بن النجم ،بن القاسم املياجني
 5 :فقاال ،قد صاحل بن حممد بن زائدةحامت عن أيب واعة وأاب ر  سألت أاب ز  

  .ضعيف
ومن  ،أسامي الضعفاء » ة يفع  ر  عن أيب ز   ،أخربان سعيد بن عمرو ،وأان أمحد بن باهر :قال

  :« تكلم فيهم من احملدثني
 صاحل بن حممد بن زائدة 

 10 أان أبو علي إجازة  ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل

 أان علي  :وأان أبو باهر بن سلمة قال :ح قال
  :حممد بن أيب حامت قال (3قاال: أان أبو3)

تركه  ،ليس بقوي احلديث :فقال ،أيب عن صاحل بن حممد بن زائدة سألت
  .منكر احلديث ،وكان صاحب غزو   ،سليمان بن حرب

 15 أان القاضيان أبو الغنائم حممد بن علي بن ى،أبو القاسم حيىي بن بطريق بن بشر أخربان 

أيب احلسن  عن ،وأبو متام علي بن حممد بن احلسن العبدي يف كتابيهما ،الدجاجي (4علي بن4)
  :(5)الدارقطين قال

 .مدين ضعيف ،الليثي (6)أبو واقد ،صاحل بن حممد بن زائدة
أان أبو عمرو  ،أان أبو القاسم إمساعيل بن مسعدة ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 

 20  :(7)أان أبو أمحد بن عدي قال ،الفارسي

                                                           

 (.297)57الضعفاء واملرتوكون  (1)
 «.بن واقد جدي  »د، س:  (2)
 .412: 4انظر اجلرح والتعديل  «.علي بن  »يف د، س ما بينهما:  (3-3)
  ( سقط ما بينهما من س.4-4)
 (.290)106الضعفاء واملرتوكون للدارقطين  (5)
 «.قدامة  »يف الضعفاء:  (6)
 .4/1378الكامل يف الضعفاء  (7)
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وبعض حديثه  ،ولصاحل بن حممد بن زائدة غي ما ذكرت من احلديث
وهو من الضعفاء  ، القليلاحلديث إال   وليس له من .فيه إنكار (1)وبعضه ،تقيممس

  .الذين يكتب حديثهم
أان  ه،ويأان أبو عمر بن حيُّ  ،أان احلسن بن علي ،حممد بن عبد الباقيأخربان أبو بكر 

 5 ان حممد بن سعد  ،ان احلارث بن أيب أسامة ،بال  ج  ـبن إسحاق بن إبراهيم الاسليمان 

 :(2)قال يف الطبقة اخلامسة
قد رأيته  :قال حممد بن عمر .من أنفسهم .صاحل بن حممد بن زائدة الليثي

ومات بعد خروج حممد  ،وكان صاحب غزو ،وكان يكىن أاب واقد ،اومل أمسع منه شيئى 
مة بن عبد ل  وأيب س   ،بي  س  م  ـسعيد بن ال :وروى عن .بن عبد هللا بن حسن ابملدينة

 10  .وهو ضعيف ،وله أحاديث ،وعمر بن عبد العزيز ،الرمحن

أان  ،أان احلسن بن حممد بن يوسف ،دهن  أان أبو عمرو بن م   ،أخربان أبو بكر حممد بن شجاع
 حممد بن بن سعد  (3)أان ،ان أبو بكر بن أيب الدنيا ،أمحد بن حممد بن عمر بن أابن

  :قال يف الطبقة اخلامسة من أهل املدينة
قال  .ويكىن أاب واقد ،من أنفسهم ،يثيصاحل بن حممد بن زائدة الل  

مات بعد خروج حممد  .وكان صاحب غزو   .امنه شيئى  ه ومل أمسع  قد رأيت   :الواقدي 15 

  .وعمر بن عبد العزيز ،وأيب سلمة ،سعيد :وروى عن .ابملدينة
 .ئةوأربعني وم وكان خروج حممد يف سنة مخس  

 
 
 20 

                      

                                                           

 «.أحاديثه مستقيمة وبعضها  »يف الكامل:  (1)
 .346ببقات أهل املدينة  (2)
 «.ان  »د:  (3)



 
 

 217 بن حممد بن شاذان، أبو الفضل الكرجي   صاحل 

  ثم األصبهاني ،(1)يجرَأبو الفضل الكَ ،صاحل بن حممد بن شاذان
 .ورحل ،سكن أصبهان
 .منصور بن إمساعيل الفقيه :ومبصر .أاب جعفر الدمشقي :مسع بدمشق

وأمحد بن مهران  ،لحممد بن علي اخلال   :وبغيها .علي بن عبد العزيز البغوي :ومبكة
 5  .وأاب مسلم حممد بن أابن املديين األصبهاين ،(2)يد  يـ ز  ال

  .وأبو بكر بن املقرئ ،أبو الشيخ عبد هللا بن حممد بن جعفر :روى عنه
أان أبو الفتح منصور بن احلسني بن  ،أخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء بن أيب منصور

ان أبو الفضل صاحل  ،أان أبو بكر بن املقرئ :وأبو باهر أمحد بن حممود قاال ،علي بن احلسني بن رواد
ان سفيان  ،(4)ان إمساعيل بن عمرو الكويف ،رانه  ان أمحد بن م   ـــــ مبكة ومبصرـــــ  (3)بن حممد بن شاذانا

 10 عن أبيه  ،دةي  ر  عن ابن بـ   ،عن األجلح ،الثوري

  .يكتب إليه ابألخبار وبعث معها رجالى  ،ةى ي  ر  بعث س   ملسو هيلع هللا ىلص النيب   أن  
ا ـــن ،(5)م احلافظي  ع  أان أبو نـ   ،ثين أبو مسعود األصبهايند  ــــمث ح ،ادأبو علي احلد   كتب إيل  

ان  ،لال  ان حممد بن علي اخل   ،(6)يجر  ان أبو الفضل صاحل بن حممد الك   ،عبد هللا بن حممد بن جعفر
ةر  عن الضحاك بن مح    ،ةي  ق  ان ب   ،ب بن سعيدع  ص  أبو خيثمة م  

 عن أنس ،عن احلسن ،عن منصور ،(7)
 15  .كالعام ال ي  والط   ،حوروالس   ،ريدعلى الث   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ابرك رسول   :قال

مي  ع  وقال أبو نـ   :قال
(8):  

                                                           

  ، واملثبت ما سيأيت، وهو يف أخبار أصبهان.«الكرخي  »( د، س: 1)
 1/349 أخبار أصبهان. 
الياء وسكون الزاي وبعدها دال مهملة ــــــ هذه ، والصواب أنه اليـ ز د ي ـــــ بفتح «الربدوي  »( س: 2)

  .5/435، ومعجم البلدان 3/411، وهي من أعمال اصطخر فارس بني أصفهان وكرمان. انظر: اللباب النسبة إل مدينة يـ ز د

 .1/349رواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان  (3)
 .«البجلي  »: أخبار أصبهانيف  (4)
 .1/349 أخبار أصبهان( 5)
 .«الكرخي  »س:  (6)
هو الصواب. قال املزي يف هتذيب الكمال  أخبار أصبهان، واملثبت من «محزة  »د، س:  (7)

. وذكر روايته عن «الضحاك بن مح  رة ـــــ بضم احلاء املهملة وابلراء املهملة ـــــ األملوكي الواسطي  »: 13/259
 منصور بن زاذان. ورواية بقية عنه. 

 .1/349أخبار أصبهان ( 8)
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ث سكن أصبهان وحد   .أبو الفضل ،(1)يجر  صاحل بن حممد بن شاذان الك  
  .تويف مبكة .ئةمـعشرة وثالث قدم أصبهان سنة مثاين .كثي احلديث  .مبصر

أان عمي  ،ثين أبو بكر اللفتواين عنهوحد   ،أبو زكراي حيىي بن عبد الوهاب بن منده كتب إيل
  :قال لنا أبو سعيد بن يونس :أبيه حممد قال عن ،عبد الرمحن

األول   ،ني  تـ  م  د  قدم إل مصر ق   .يكىن أاب الفضل .صاحل بن حممد األصبهاين 5 

واألخرى يف أول سنة أربع  .ئةمـالثكتب هبا عن مجاعة من حمدثي مصر قبل حنو الث  
 .ئةمـوتويف هبا يف رجب سنة أربع وعشرين وثالث ،وخرج إل مكة .ئةمـوثالث وعشرين

 ،من أهل خراسان ث عن مجاعة  وحد   .ث بتاريخ حممد بن إمساعيل البخاريحد  
 .وكان ثقة .بلده وبغداد وغيهم ب[110/ ]وأهل

 10 

بن بن زفر  (2)يل بن عمرو بن هبريةمَزُهس بن يْاحل بن حممد بن صاحل بن بَص

 عامر بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كالب
  .حكى أمر أبيه عن قيامه بقتال أيب العميطر

 .حكى عنه ابنه حممد بن صاحل
 15 

ب البغدادي يعرف بابن روزبة الَّأبو علي اجلَ ،(3بن صاحل3)صاحل بن حممد 

  زيوَّالتَّ
ب ي  ل  والقاسم بن يزيد بن ك   ،عمرو بن علي :ث هبا عنوحد   ،قدم دمشق

وأيب 3) ،ماميوأمحد بن حممد بن حممد بن يونس بن القاسم أيب سهل الي   ،األشجعي
 20 ،رقيو  د  ـــعقوب الــوي ،وريدُّ ـــوأيب عمر حفص بن عمر ال ،ىن  ـــــــــث  ـــــــحممد بن م   (3موسى

                                                           

 «.الكرخي » س: ( 1)
 (.318ص 62انظر ترمجة حممد بن صاحل يف التاريخ )مج  «عمرو بن زميل بن عمرو بن هبية»س: ( 2)
 سقط ما بينهما من د. (3-3)
  9/328اتريخ بغداد. 



 
 

 219 بن حممد بن صاحل، أبو علي اجلالب ـــــ ابن روزبة التوزي   صاحل 

ومحيد بن  ،اينس  وحممد بن إمساعيل احل   ،لوله  وإسحاق بن البـ   ،ورزق هللا بن موسى
 بيدة عبد الوارث بن عبد الصمد بنوأيب ع   ،يب   وأمحد بن عبدة الض   ،ازز الربيع اخل

 .اد بن مؤمل الضريرومح   ،عبد الوارث
وأبو علي بن  ،بد   ؤ  م  ـوأبو هاشم ال ،امز م  ز  أبو علي بن أيب ال روى عنه

وحممد بن سليمان  ،جانةوأبو بكر بن أيب د   ،واحلسن بن حبيب احلصائري ،شعيب 5 

  .دارن  عي البـ  ب  الر  
ان ، بايبر  ف  الك   احلسن بن علي يأبو علأان ، اسأبنا أيب أبو العب   ،سبي  أخربان أبو احلسن بن ق  

، ان أبو علي صاحل بن حممد بن صاحل، بدمشق أبو علي احلسني بن إبراهيم بن جابر الفرائضي إمالءى 
 :عن أيب هريرة قال، عن أيب صاحل، يمس   ان ، ان سفيان بن عيينة ،ان أبو حفص عمر بن علي

 10 املربور   واحلجُّ ، ا بينهمام  ـ  ل ارة  كف    رة  م  إل الع   رة  م  الع   »: (1)ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 .« ةن  اجل   إال   ليس له جزاء  
ي أبو عبد هللا احلسن بن أان جد   ، أخربان أبو احلسني عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب احلديد

بن ان صاحل ، صرين  ان أبو بكر أمحد بن عبد هللا بن أيب دجانة ال، سارم  أان أبو احلسن بن الس   ، أمحد
 ،رمةك  ن ع  ، عان هشام، ان معتمر بن سليمان ،ان عمرو بن علي، البحممد اجل  

أمل ، عيُّ الد   :قال، (2)﴾م ي  ن  بعد ذلك ز   ل   ت  ع   ﴿ :اس يف قولهعن ابن عب   15 

 ]من الطويل[ :(3)تسمع الشاعر يقول
 (4)ه  كما زيد يف عرض األدمي أكارع   زايدةى  ال  ــــــــته الرجــــــــتداع يم  ن  ز  

أان أبو نصر ، أبو نصر بن بالبان : أأنبأان أبو الفرج غيث بن علي وأبو حممد الشاهد قاال
ـ قدم علينا ـ ب ال  اجل   ان أبو علي صاحل بن حممد، احلسني بن إبراهيم الفرائضي أان أبو علي، انب  بن اجل  ا
 20  ب األشجعييان القاسم بن يزيد بن كلأ

                                                           

( يف 1349( يف احلج، ومسلم برقم )1683. وأخرجه البخاري برقم )1/346احلديث يف املوبأ  (1)
 .5/112( يف العمرة، والنسائي 933والرتمذي برقم )احلج، 
، وانظر هذه اآلية واألقوال يف تفسيها يف اجلامع ألحكام القرآن 13آية  68سورة القلم  (2)

  ، وفيه تفسي ابن عباس وما متثل به.234ــــــ 18/233
عزو يف أساس البيت يف شواهد اللسان والتاج )زمن(، ونسب حلسان بن اثبت، وهو من غي  (3)

 البالغة )زمن(، واجلامع ألحكام القرآن.
 رواية التاج واللسان واألساس، واجلامع: (4)
 .«... تداعاه الرجال  .... األكارع  »
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  .ذكره (1)حبديث
، أان الصوري، (3)أبو بكر اخلطيبـ وأبو النجم التاجر أان ـ  (2)احلسن بن سعيد ان أخربان أبو

أبو سعيد بن يونس وكتب  (4)ان، ان عبد الواحد بن حممد بن مسرور، ان حممد بن عبد الرمحن األزدي
نا أبو سعيد بن قال ل :عن أبيه قال، أان عمي ــــ واين عنهت  ف  الل   وحدثين أبو بكر ــــ دهن  إيل أبو زكراي بن م  

 5 :يونس

 .وحدث هبا، ئةمـقدم مصر بعد الثالث. بغدادي. البصاحل بن حممد اجل   
 

 يملعي املستوّطَأبو شعيب احلجازي املُ، صاحل بن حممد بن صاحل
وأاب احلسن أمحد بن  ،مسع بدمشق أاب عبد هللا حممد بن إبراهيم بن مروان

 10  .ملذ  سليمان بن ح  

وأبو باهر حممد بن علي بن  ،أمحد بن حممد بن ماما احلافظ :روى عنه
  .حممد بن علي الزراد البخاري

احلسن بن أمحد  أان ــــ مبرو ــــ غويلر  أخربان أبو حفص عمر بن حممد بن احلسن بن إبراهيم الف  
 أبو شعيب صاحل بن حممد بن صاحل ،(5أمحد بن حممد بن ماما احلافظ أان ،بنيسابور ــــ 5)ــــ  احلافظ
ان أبو سعيد عمرو بن  ــــ هباـــ ان أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم بن عبد هللا الدمشقي  ،الزاهد الزاهد، 15 

ان حيىي  ،[111/ ]ان حممد بن املصفى ،ان جعفر بن أمحد بن عاصم ــــ هباـــ بن سعيد الطرباين اأمحد 
  :عن أنس بن مالك قال ،سرةي  ان سعيد بن م   ،اربن سعيد العط  

  .(6)«ه ال يدخل النارمن رآين يف املنام فإن   » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول  
الزاهد مسعه من ابن مروان وأيب سعيد  أن   ــــ وهللا أعلمــــ كذا يف كتابه والصواب 

 20 .يف حديث حديث   دخل   إن مل يكن   ،عن جعفر بن أمحد بن عاصم ،مجيعاى 

.ئةشعيب هذا يف صفر سنة إحدى وأربعممن أيب  اد البخاريُّ مسع أبو باهر الزر  

                                                           

 .«كليب   »بدل:  «كاليب   »سقطت من س ووقع فيها:  (1)
 سقطت من س. (2)
 .9/328اتريخ بغداد  (3)
 .«أان  »د:  4))
 س، واستدرك يف هامش د.سقط ما بينهما من  (5-5)
  .وسعيد بن ميسرة مظلم األمر. اخلطيب[ 4/439أخرجه من حديث جعفر: ابن عدي يف الكامل  ] (6)
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احلافظ، ي دالبغدا (2)سدياأل أبو علي ،(1)صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب

 ةرَزَاملعروف جبَ
 ،ودحيماى  ،هشام بن عمار :كان قد مسع بدمشقو  ،خراسان (3)سكن

أاب خيثمة  :وبغيها .وهشام بن خالد األزرق ،لال  والعباس بن الوليد بن صبح اخل  
 5 ،وأمحد بن صاحل املصري ،بةغ  ز   وعيسى بن محاد ،املصيصي (4)مصعب بن عمرو

 ،اشد  وخالد بن خ   ،عداجل وعلي بن ،ينم اوحيىي احل  ، هوسعيد بن سليمان سعدوي
وداود بن  ،وبشر بن الوليد ،مارتوأاب نصر ال ،والقواريري ،ييشوعبد هللا الع

 ،وأاب بكر ،وروح بن حامت ،وحيىي بن معني ،وإسحاق بن أيب إسرائيل ،(5)رشيد
وإبراهيم بن احلجاج  ،بة بن خالدد  وه   ،أيب شيبة (7)بين (6)والقاسم ،وعثمان

وداود بن عمرو  ،راينه  وأاب الربيع الز   ،(9)من  يوحممد بن عبد هللا بن  ،(8)اميالس   10 

 ،واحلكم بن موسى ،اد املكيوحممد بن عب   ،اميز  وإبراهيم بن املنذر احل   ،يب   الض  
س ر يجو 

  .وغيهم ،بن يونس (10)

                                                           

 .«جندب  »د:  (1)
 سقطت من س. (2)
  والوايف 6/62، واملنتظم 1/145، والكامل يف الضعفاء 2/461، واإلكمال 9/322اتريخ بغداد ،

، 2/642، وتذكرة احلفاظ «جزرة ـــ ابجليم والزاي والراء املفتوحات  »، وقال الصفدي: 16/269ابلوفيات 
واملختلف للدارقطين ، واملؤتلف 2/222، ومرآة اجلنان 2/641، وتذكرة احلفاظ 14/23وسي أعالم النبالء 

 .39، ولعبد الغين 2/750
 .«وسكن  »س:  (3)
 .«سعيد  »د:  (4)
 .«رشد  »( س: 5)
 .«أاب بكر عثمان والقاسم  »( د: 6)
 .«بن  »( د، س: 7)
 .«الشامي  »( س، د: 8)
  .«عمي  »( س: 9)
 .«شريح  »( د، س: 10)
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وأمحد بن علي بن اجلارود  ،يي  ش  اج الق  م بن احلج  ل  س  م   :روى عنه
وأبو النضر حممد بن حممد بن  ،(1)بيد هللا بن واصل األصبهاينوع   ،األصبهاين

وأبو أمحد علي بن  ،وأبو صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل ،يوسف الطوسي الفقيه
وأبو سعيد  ،وأبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب املديين ،حممد احلبييب املروزي

وأبو نعيم أمحد بن سهل  ،يف املروزيي  أبو أمحد بكر بن حممد الص  و  ،احلسن بن حممد 5 

وأبو إسحاق إبراهيم بن  ،وأبو حممد عمرو بن إسحاق بن إبراهيم البخاري ،البخاري
  .وير  ــــوحممد بن يوسف بن بشر اهل   ،واهليثم بن كليب ،حممد الفقيه البخاري

أان أمحد بن  :إمساعيل بن الفضيل قاال (2)أخربان أبو الفضل حممد وأبو عاصم الفضيل ابنا
ان  ،ثين صاحل بن حممدحد   ،ان اهليثم بن كليب ،أان علي بن أمحد بن حممد بن احلسن ـــــ ببلخــــ حممد 

عن  ،ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر :قة بن خالد والوليد بن مسلم قاالد  ثنا ص  حد   ،ارهشام بن عم   10 

  ،عن معاوية ،أيب عبد رب  
 .«  بالء وفتنةمن الدنيا إال   ه مل يبق   إن  ال  أ   » :(3)قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب   

أان أبو  ،قيز  و  أبو بكر اجل   انبأ ،أان أبو بكر املغريب ،أخربان أبو عبد هللا حممد بن الفضل
بن  (4)دي  ر  ــــــــــــ  بعن  ،إمساعيل بن زكراي ان ،ان حممد بن الصباح ،ان حممد بن املهلب ،ويلغ  اس الد  العب  

 15 عبد هللا 

أبنا أبو حممد عمرو بن إسحاق بن إبراهيم األسدي  ،قيز  و  وأان أبو بكر اجل   :ح قال
بن  (6)يدر  ان بـ   ،ان إمساعيل بن زكراي ،(5بن الصباح5)ان حممد  ،ان أبو علي بن حممد البغدادي ،البخاري

  :(7)قالأيب موسى  عن ،عن أيب بردة ،عبد هللا بن أيب بردة
لقد  » :فقال ،ريه يف املدحةط  وي   ين على رجل  ث  يـ   رجالى  ملسو هيلع هللا ىلص مسع النيبُّ 

 20  .« عتم ظهر الرجلأو قط   ــــ أهلكتم الرجل

                                                           

 . «البخاري  »د:  (1)
 .«أان  »د:  (2)
 ( عن ابن عساكر وغيه.30999أورده [ صاحب الكنز برقم )أخرجه ]  (3)
، وكذلك سيأيت من الطريق التايل. هو بريد ـــ ابملوحدة ــــ بن عبد هللا بن أيب بردة ابن «يزيد»( د، س: 4)

   .4/50انظر ترمجته يف هتذيب الكمال أيب موسى األشعري، أبو بردة الكويف. روى عن أبيه عبد هللا بن أيب بردة. 
  ( ما بينهما مكرر يف س.5-5)
 د، س: يزيد. (6)
 انظر احلديث من الطريق التايل. (7)
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ان  ،أان أمحد بن جعفر ،به  ذ  ـ  أبو علي بن املأان  ،ني  ص  أبو القاسم بن احل   اه عالياى ــــــــــــــــأخربن
معته أان من حممد بن ـــوس :ح قال عبد هللاــــ باح أان حممد بن الص   ،(1)ثين أيبد  ح   ،عبد هللا بن أمحد

  :قال (2)عن أيب موسى ،عن أيب بردة ،دي  ر  عن بـ   ،ان إمساعيل بن زكراي ــــ الصباح
لقد  » :فقال ،ويطريه يف املدحة  على رجل  ين  ث  يـ   رجالى  ملسو هيلع هللا ىلص مسع النيبُّ 

 5 .« ر الرجله  ظ  ـــ قطعتم  :أوـــ أهلكتم 

أبو بكر  ـــــ يحي أانش   ال ب[111/] وأبو النجمــــ ان  ،أخربان أبو احلسن بن سعيد
ان خلف بن  ،أان حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظ ،دين  بـ  ر  أخربين أبو الوليد الد   ،(3)اخلطيب

  :حممد قال
ولد أيب ابلكوفة يف سنة  :مسعت أاب احلسن علي بن صاحل بن حممد يقول

 10 .يف ربيع اآلخر سنة ست وستني ومائتني ىوقدم خبار  ،ومائتنيعشر 

أان أبو  ،(4)ين س ف  د بن إبراهيم بن حممد الاأان هن   ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن
ين أبو الفضل حممد بن عبد هللا بن ث  حد   ،أان خلف بن حممد ،جار البخارين  عبد هللا حممد بن أمحد الغ  

  :مسعت أاب علي صاحل بن حممد يقول :الكتاين قالإبراهيم 
 منذر بنـــان بن الــــــب بن حســـيـــرو بن حباحل بن حممد بن عمــــــأان ص

وكان أبو علي صاحل بن  ،ةمي  ز  مول أسد بن خ   ،ـــــ وعمار هو أبو األشرســــ مار ــــع 15 

مسع سعيد بن سليمان  .حممد نسيج وحده يف زمانه يف احلفظ واملعرفة واإلتقان
وعلي بن  ،بايني  وأمحد بن حنبل الش   ،وعلي بن اجلعد اجلوهري ،الواسطي هسعدوي
وأاب  ،وأاب خيثمة زهي بن حرب ،وأاب بكر بن أيب شيبة ،وحيىي بن معني ،املديين

ومنجاب بن  ،اينم  وحيىي احل   ،بة بن خالدد  وه   ،وأمية بن بسطام ،راينه  الربيع الز  
 20 ،بن يونس (5)يجر  وس   ،وحيىي بن أيوب املقابري ،وعلي بن حكيم األزدي ،احلارث

 ،ريد  ح  وكامل بن بلحة اجل   ،مجاينر  وأاب إبراهيم التـ   ،وعبيد هللا بن عمر القواريري

                                                           

( (، واحلديث يف الصحيح، انظرها هامش التحقيق 19692)32/466. )4/412( مسند أمحد 1)
  يف مسند أمحد.

  .«األشعري  »( زادت رواية املسند: 2)
  .9/328( اتريخ بغداد 3)
  ، تريف، واملثبت هو الصواب.«الدمشقي  »( د، س: 4)
  .«شريح  »( د، س: 5)
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وعمرو  ،وخلف بن سامل ،يي ش  وعبيد هللا بن حممد الع   ،رةع  ر  وإبراهيم بن حممد بن ع  
 يب،ي ـس  م  ـوإبراهيم بن إسحاق ال ،(1)النب  وإبراهيم بن زايد س   ،بن حممد الناقدا

ومصعب بن عبد هللا  ،زاميوإبراهيم بن املنذر احل   ،بن بقية الواسطي (2)ووهب
 ،وهشام بن خالد األزرق ،ودحيم عبد الرمحن بن إبراهيم ،اروهشام بن عم   ،يي  بـ  الزُّ 

 5  .يمنوحممد بن عبد هللا بن  ،ومنصور بن أيب مزاحم ،وأمحد بن صاحل

وسهل بن  ،وعبيد هللا بن واصل البخاري ،اجج  روى عنه مسلم بن احل  
  .خيل  وحممد بن عقيل البـ   ،علي بن اجلارود األصبهاين (3)وأمحد بن ،هويذسا

أان  ،هأان أمحد بن علي بن منجوي ،ارأان أبو بكر الصف   ،أنبأان أبو جعفر حممد بن أيب علي
  :أبو أمحد احلاكم قال

مسع  .ةر  ز  يعرف ب   ،ي احلافظدان البغداأبو علي صاحل بن حممد بن حس   10 

روى عنه أبو احلسن  .وأاب عبيدة بن الفضل بن عياض ،سعيد بن سليمان الواسطي
سكن  .البخاري (4)اه يل أبو بكر بن أيب عميكن    .حممد بن أمحد بن زهي القرشي

  .مهفعل   ،ارتبطه هبا إمساعيل بن أمحد وايل خراسان ى،خبار 
 عن أيب الفتح بن احملاملي  ء،اعلى أيب غالب بن البن   قرأت  

أان  ،(5)أبو بكر اخلطيب ـــــ يحي أانوأبو النجم الش   ــــ ح وأخربان أبو احلسن بن سعيد ان  15 

 األزهري 
  :(6)أان أبو احلسن علي بن عمر احلافظ الدارقطين قال :قاال

 (7)وهو من ولد حبيب بن أيب ،ةر  ز  لقبه ج   ،صاحل بن حممد البغدادي احلافظ
 ،وكان ثقة .وحديثه عند البخاريني .وأقام هبا حّت مات ،ع إل خبارىقو  .األشرس
 20  .عارفاى ، حافظاى ، صدوقاى 

                                                           

 .«سيالن  »د، س:  (1)
 .«وهيب  »س:  (2)
 سقطت من د. (3)
 .«عمرو  »( د: 4)
 .9/324اتريخ بغداد  (5)
 .2/750املؤتلف واملختلف للدارقطين  (6)
  ( ليست اللفظة يف املؤتلف و س.7)
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أخو  ،حدثين احلسني بن حممد ،(1)أبو بكر اخلطيبــــ  أبناوأبو النجم ــــ أخربان أبو احلسن ان 
  :عبد الرمحن بن حممد اإلدريسي قال (2)عن أيب سعيد ،لاخلال  

يف عصره  (3)ما أعلم .ةر  ز  ج  ـ  ب بق  ل  ـ  امل ،أبو علي احلافظ ،صاحل بن حممد
 ث هبا مدةى فحد   ،وما وراء النهر ،دخل خراسان .ابلعراق وخراسان يف احلفظ مثله

ث ا حد  عليه مم   (4)ذخ  وما أعلم أ   ،بويلة من حفظه من غي كتاب أو أصل يصحبه 5 

 ،م أمرهرأيت أاب أمحد بن عدي احلافظ برجان يفخ    .ينقم عليه يءأو ش ،خطأ
  .له ابحلفظ على غيهويفض    ،ويعظمه

 البخاري [ 112/ ]عن أيب زكراي  ،ميل  قرأت على أيب حممد السُّ 
أان أبو زكراي  ،(5)أان أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن بكر ،ثنا خايل أبو املعايل القاضيح وحد  

 10 البخاري 

  :(6)أان عبد الغين بن سعيد احلافظ قال
بن حبيب بن  (7)وهو صاحل بن حممد بن عمرو ،واحد ــــ ابجليمـــ ة ر  ز  وج  

  .ةر  ز  يلقب ب   ،ان بن أيب األشرس احلافظحس  
  :(8)أبو بكر اخلطيب قال ـــــ يحي أانوأبو النجم الش   ــــ أخربان أبو احلسن بن سعيد ان 

ان بن املنذر بن عمار أيب صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب بن حس   15 

 كان حافظاى   .ةر  ز  ويلقب ج   ،يكىن أاب علي .ةمي  ز  مول أسد بن خ   ،األشرس األسدي
 .ومعرفة نقلة األخبار ،وممن يرجع إليه يف علم اآلاثر ،من أئمة أهل احلديث ،عارفاى 

 ى.وانتقل عن بغداد إل خبار  .وخراسان ،ومصر ،ولقي املشايخ ابلشام ،رحل الكثي
ومل يكن معه   ،من حفظه بويالى  ث دهراى وحد   .فحصل حديثه عند أهلها ،فسكنها

وخالد بن  ،وعلي بن اجلعد ،كان قد مسع من سعيد بن سليمانو  .كتاب استصحبه 20 

                                                           

 .9/324اتريخ بغداد  (1)
 .«سعد  »د:  (2)
 .«كان يف   »اتريخ بغداد:  (3)
 .«أحداى  »س:  (4)
 يف د. «بن بكر  »ليست:  (5)
 .39املؤتلف واملختلف لعبد الغين  (6)
 .«عمر  » املؤتلف واملختلفيف  (7)
 .9/322 اتريخ بغداد (8)
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وإبراهيم بن احلجاج  ،بة بن خالدد  وه   ،ماروأيب نصر الت   ي شي،وعبيد هللا الع   ،داشخ  
وأيب بكر  ،وعلي بن املديين ،ومنجاب بن احلارث ،وحيىي بن معني ،(1)السامي

وأيب  ،اينم  وحيىي بن احل   ،وحممد بن عبد هللا بن مني ،وعثمان والقاسم بين أيب شيبة
واحلكم بن  ،قيش  م  ار الد   وهشام بن عم   ،وأمحد بن صاحل املصري ،الربيع الزهراين

] وإبراهيم بن زايد سبالن، وإبراهيم  ،وهارون بن معروف ،واهليثم بن خارجة ،موسى 5 

ووهب  ،(2)ابن املنذر احلزامي، وداود بن عمر الضيب، ونوح بن حبيب القومسي [
 .وخلق كثي غيهم ،وسريج بن يونس ،وحممد بن عباد املكي ،بن بقية الواسطيا

  .بذلك مشهوراى  ،ودعابة حوكان ذا مزا  .أميناى  ثبتاى  وكان صدوقاى 
  :(3)عن أيب نصر بن ماكوال قال ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت  
أبو علي صاحل بن حممد بن  :فهو ــــ (4)بفتح اجليم والزاي والراءــــ ة ر  ز  ج  ا وأم   10 

مول أسد بن  ،ار أيب األشرس األسديعمرو بن حبيب بن حسان بن املنذر بن عم  
وكان  :قال الدارقطين .وأقام هبا حّت مات ،وقع إل خبارى .يدة احلافظ البغدامي  ز  خ  

بن  وعلي   ،مسع أاب عثمان سعيد بن سليمان الواسطي ،عارفاى  ،حافظاى  ،وقاى ، صدثقةى 
 ،وأاب بكر بن أيب شيبة ،وحيىي بن معني ،وعلي بن املديين ،وأمحد بن حنبل ،اجلعد

من  كثياى   وخلقاى  ،اميز  وإبراهيم بن املنذر احل   ،اينم  حل  وحيىي ا ، بن حربي  ه  وز   15 

ه كانت له أن   (5)رسألنه صحف يف حديث عبد هللا بن ب .ةر  ز  قب ج  ول .ببقتهم
وحممد  ،روى عنه خلف بن حممد بن إمساعيل .ةر  ز  ج   :فقال ،املرضىة يداوي هبا خ ر ز 

وقدم خبارى يف ربيع األول  .ومائتني ولد يف سنة مخس   .وغيهم ،بن أمحد بن خنبا
من ذي احلجة  (6)بقني عشريوم الثالاثء لا ومات هب ،[ومائتني] سنة ست وستني

 20 .              وتسعني ومائتني سنة ثالث  

                                                           

  .«الشامي  »( د، س: 1)
  ( ما بني حاصرتني سقط من د، س، وأمت من اتريخ بغداد.2)
  .461/ 2( اإلكمال 3)
  من د.« والزاي  »من س، و« والراء  »( سقطت: 4)
 .«بشر  »د، س:  (5)
   .«لثمان بقني  »( يف اإلكمال: 6)
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أخربين حممد  ،(1)أبو بكر اخلطيب ــــ أان يحيوأبو النجم الش   ــــ ان أبو احلسن بن سعيد  أخربان
ي رب  نـ  مسعت أاب زكراي حيىي بن حممد الع   :أان حممد بن عبد هللا النيسابوري قال ،بن أمحد بن يعقوبا

  :قي يقولر  أاب حامد بن الش   مسعت   :يقول
رايتيقرأ على حممد بن حيىي كان صاحل جزرة  ا بلغ حديث فلم   ،الزُّه 

 5  .فلقب بزرة ،من اجلزرة :قال (2)رزةعائشة أهنا كانت تسرتقي من اخل

وكان  ،ا يف حداثتهلقب جزرة قدميى  (3)اى ألن صاحل ،هذا غلط :قال اخلطيب
  :سبب ذلك ما

ان عبد هللا بن عدي احلافظ ح وأخربان أبو القاسم بن  ،املاليين قراءةى  (4)أخربان أبو سعد
 :(5)قال أان أبو أمحد بن عدي ،أان محزة بن يوسف ،أان أبو القاسم إمساعيل بن مسعدة ،الس مرقندي

 10  :يقول ــــ رةز  يعين ج  ـــ  مسعت صاحلاى  :مسعت حممد بن أمحد بن سعدان يقول

 ،وكان عنده عن حريز بن عثمان ،قدم علينا بعض الشيوخ من الشام
يرقي هبا  ،زةر  كان أليب أمامة خ    :يز بن عثمان قالر  ثكم ح  حد   :فقرأت أان عليه

إمنا و  ،ةج زر  كان أليب أمامة  :فقلت ،ةر ز  فصحفت أان اخل   ،ب[112/](6)املريض
 . ةر ز  ج   (8)فلقب محزة: زاد ــــ خرزة (7)هو

 15 :وأبو احلسن مكي بن أيب بالب قاال ،بن أمحد بن عبد امللكا أبو سعد إمساعيل ــــــــــأخربن

قيه ـــــــهل الفــــــــــــمعت أاب نصر أمحد بن ســــس :أان أبو عبد هللا احلافظ قال ،لفــــأان أمحد بن علي بن خ
  :فقال ؟ةز ر  ج  ـ  ب بق   مل ل   :لئ  وس  ــــ مسعت أاب علي صاحل بن حممد البغدادي  :يقول  ــــ ىببخار ـــــ 

كان   مافل   ،فاجتمع عليه خلق عظيم ،بغداذ (9)ثيد  رارة احل  بن ز   قدم عمر  
. فبقيت   ،ةر  ز  من حديث اجل   :فقلت ؟من أين مسعت   :تعند الفراغ من اجمللس سئل     عل ي 

                                                           

  .9/322( اتريخ بغداد 1)
 [. «تبشر يل من اجلزر  »] ويف ط:  .«اخلرز  »( س: 2)
   .«صاحل  »( د، س: 3)
   .«سعيد  »( س: 4)
  .1/145( الكامل يف الضعفاء 5)
   .«املرضى  »( يف الكامل: 6)
   .«هي  »( سقطت من د، ويف الكامل: 7)
   .«فقلت  »( يف الكامل: 8)
. واخلرب يف سي أعالم النبالء «عمرو بن زرارة احلدقي  »، ويف د: «عمرو بن زرارة اخلرمي  »( س: 9)

    ، وجاء االسم فيه على الصواب.14/26
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حممد بن أمحد  أان ،فيس  الن  بن ابراهيم  أان هناد ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد الشافعي
مسعت أاب اهليثم خالد بن  :قال هويذسهل بن شاارون ان أبو ه ،ان خلف بن حممد ،بن حممد البخاريا

  :أمحد يسأل أاب علي صاحل بن حممد
ثي من د  ارة احل  ر  قدم علينا عمر بن ز   :فقال ؟ةر  ز  ب    ت  ب  ق   ل   ين لـ م  أخرب 

رفحدثهم حبديث عن عبد هللا بن ب   ،برسوس  5 .هبا املرضى يداو يزة ر  ه كان له خ  أن   س 

 فصحت   :قال ،يف كتاب بعضهم فرأيت   ،وقد تقدم هذا احلديث ،فجئت :قال
ة يداوي هبا ر  ز  ه كانت له ج  ن  أ ر،ساي أاب حفص كيف حديث عبد هللا بن ب   :ابلشيخ
 .(1)فبقي علي حّت الساعة ،فصاح اجملان ؟املرضى

 عن أيب زكراي البخاري  ،مي قراءةل  أخربان أبو حممد السُّ 
أان أبو  ،ان أبو الفتح نصر بن إبراهيم ،حممد بن حيىي القاضي ،ثنا خايل أبو املعايلح وحد   10 

أمحد بن حممد  (3)عدــــثين أبو سحد  [ (2)عيد احلافظ قال:ــــان عبد الغين بن س] أ زكراي البخاري
  :أاب أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ يقول مسعت   :قال ــــــ يعين املاليينـــ اين ــــــــاخلراس

ةر  ز  صاحل ب   ب  ق   ا ل  إمن  
ه كان لبعض ه كان يقرأ على بعض الشيوخ أن  ألن   (4)

  .ت عليهفمر   ،رةز  ج   :وقال ،فصحف ،زة يرقي هبار  أصحابه خ  
أان الربقاين ، (5)أبو بكر اخلطيبــــ يحي أان وأبو النجم الش   ــــ  أخربان أبو احلسن بن سعيد ان 15 

  ـــ هباـــ وي ر  مسعت أاب حامت بن أيب الفضل اهل   :قال
ه كان يقرأ على ثين أيب أن  حد   :قال ؟ةر  ز  ي ج  مل قيل لصاحل البغداد :وسألته

فلقب  ،ةر  ز  فجرى على لسانه ب   ،ةز  ر  ر كان يرقي ولده خب  سعبد هللا بن ب   أن   ،شيخ
ولكن   ايف احلديث جد   كان متثبتاى   :قالف ؟هل غمز بشئ   :قلت أليب حامت .بذلك

 20 ،رجل حافظ يلقب بمل ىكان ببخار   ني،اديالبغد يف كما يكون  (6)زن  ط  كان رمبا ي  

فأراد  ،رز  ج   قر  فاستقبلهما مجل عليه و   ،وهذا احلافظ ميشيان ببخارى، كان صاحلو 

                                                           

  .14/26أعالم النبالء ( رواه ] أورده[ الذهيب يف سي 1)
 .39انظر املؤتلف واملختلف لعبد الغين سقط ما بني حاصرتني من د، س، وموضعه معروف يف هذا اإلسناد،  (2)
 .«سعيد  »يف املؤتلف واملختلف:  (3)
 واملثبت من املؤتلف. «إمنا لقب جزر صاحل بزر  »، ويف س: «إمنا لقب صاحل جزرة  »يف د:  (4)
 .323/ 9بغداد اتريخ  (5)
 الطنز: السخرية. بنز يطنز: سخر واستهزأ، أراد أنه كانت فيه دعابة.  (6)
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فقال  ؟ما هذا الذي على البعي ،اي أاب علي :فقال ،صاحلاى  ل  ج  ذلك احلافظ أن خي   
  .لعلى مج    ر  ز  ج   :داأر  ــــ هذا أان عليك :قال ،ال :قال ؟ا تعرفهم  أ   :له صاحل

أان حممد بن أمحد  ،اد بن إبراهيمأان هن   ،أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن
  :(1)مسعت صاحل بن حممد يقول :ان خلف بن حممد قال ،جارن  الغ  

 5  ثالثة أحاديث كل  وكان ال يقرأ إال   ،إل علي بن اجلعد أربع سننياختلفت 

  .أو كما قال ــــ يوم  
مسعت أاب علي صاحل  :مسعت أاب صاحل خلف بن حممد يقول :وأان حممد بن أمحد قال :قال

  :بن حممد يقولا
 :قال .إنسان عن شعبة أحاديث لكل    (2)بثالثةث كان علي بن اجلعد حيد   

 10 .كان عند علي بن اجلعد ثالثة أحاديث عن مالك بن أنس  :يقول ومسعت صاحلاى 

 ،ثين بهفحد   ،عن احلديث اآلخر   ه  مث سألت   ،ثين بهفحد   ،فسألته عن حديث   :قال
مسعته من  ،هذه الثالثة األحاديث ،ال كرامة لك :فقال يل ،مث سألته عن الثالث

كان   :قيل أليب علي صاحل !تريد أن تسمعه يف ساعة ،مالك بن أنس يف ثالثة أعوام
ثه مالك بن كان حد    ،أخربان مالك :كان يقول  :[113/ ]قال ؟ربيذكر فيه اخل

 15  .أنس

أان أبو  ،أان محزة بن يوسف ،دةع  س  م  أان إمساعيل بن  ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 
  :قال لنا السعداين :(3)أمحد بن عدي قال

عن  ،(5)عن احلميدي ،ثنا فالنحد   :فقال ،وعنده نصرك (4)اى حضرت صاحل
وإمنا هو  ،(6)يرب نقول الز تكذا   :فقال له صاحل .عن مالك ،يرب نعن الز  ،سفيان

 20 .عن سفيان ،ادحدثناه ابن عب   نة حرفاى ي  يـ  ث عنه ابن ع  حد   ،ي مصعب صاحبناي  بـ  الزُّ 

                                                           

  . 14/27( رواه ] أورده [ الذهيب يف سي أعالم النبالء 1)
 . ] ومنشأ التصحيف رسم: ىىلىه [.«عليه  »س:  (2)
، ومن بريقه ابن 13/12، واخلرب من هذا الطريق يف اتريخ بغداد 1/145( الكامل يف الضعفاء 3)

  (.382ص  67عساكر يف ترمجة مصعب، انظر التاريخ )مج 
  .«صاحل  »( د، س: 4)
  .«اجلعدي  »( يف الكامل: 5)
  ، واملثبت من الكامل وترمجة مصعب.«الزبيي  »( د، س: 6)
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ري فقال له صاحل ،ير   م  ـصاحل ال :وقال نصر ا هو إمن   !كذا تقول  :عن الزُّه 
ري ،(1)الناجي صاحل   .عن الزُّه 

رة عندي ها هنا عشر ز  ابت صاحل ج   :لى املوصلي يقولع  ومسعت أاب يـ   :قال
  .وكان بطاالى  ،ب على شيوخ املوصلخينت ليال  

أبو بكر  أان (2)أبو بكر اخلطيب ــــــ يحي أانشوأبو النجم الــــ ن سعيد ان بأخربان أبو احلسن  5 

أاب إسحاق 3)مسعت  :أان أمحد بن عبد الرمحن الشيازي قال ـــ هباـــ اين ذ  اهلم   هويعبد هللا بن علي بن مح ُّ 
أاب حفص حممد بن حامد بن إدريس البخاري  مسعت   :يقول ــــ ببلخــــ لي م  ت  س  ـ  مـإبراهيم بن أمحد ال

  :رة يقولز  ج   صاحلاى  (3مسعت :يقول
  .حونكم وما معي كتابي  عربت ج  

أبو بكر  ـــــ انوأبو النجم بدر بن عبد هللا أ جـــــ نا ث ،أخربان أبو احلسن بن سعيد(4) 10 

ن ع ،على أيب الفتح نصر هللا بن حممد (6)س وقرأت .حدثين حممد بن علي الصوري لفظاى  ،(5)اخلطيب
  ــــ مبصرـــ أبنا أبو احلسن علي بن بقاء الوراق  ،سهل بن بشر
مسعت أاب بكر  :يقول ينا  ن  مسعت محزة بن حممد الك   :ثنا عبد الغين بن سعيد قال :قاال

  :الباغندي يقول (7)مدحمحممد بن 
فقال رجل من  ،ةر  ز  ومعنا صاحل ج   ،ا يف جملس عثمان بن أيب شيبةكن   15 

على  ح  س  م  ـمن روى عن املغية بن شعبة حديث ال :أصحاب احلديث لصاحل
وعروة بن املغية بن  ،مة بن عبد الرمحنل  س   (8)رواه أبو :فقال له صاحل :قال ؟ني  ف  اخل  
هذا عن املغية بن  (9)قد روى :ي عليكق  ب   :فقال له :قال ــــ وذكر مجاعةى ـــ ة ب  ع  ش  

لك مجهور  قد ذكرت   ،اي هذا :فقال له صاحل :قال .شعبة خلق كثي حنو األربعني
                                                           

 ، وهي من غي إعجام يف س، ] واملثبت من ط [ والكامل.«الباجي  »( يف د: 1)
  .9/324بغداد ( اتريخ 2)
  ( سقط ما بينهما من د.3-3)
 ( يبدأ يف هذا املوضع جزء من أصل التاريخ بقلم القاسم ابن احلافظ الكبي، وفيه : 4)
  . «بسم هللا الرمحن الرحيم ، أخربان والدي احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن ـــــ رمحه هللا ــــ قال  »
 .324/ 9اتريخ بغداد  (5)
 .«مسعته من الفقيه أيب الفتح  »يف هامش صل :  (6)
 .«أمحد  »س:  (7)
 .«ابن  »س:  (8)
 .«وروى  »س:  (9)
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من روى عن املغية بن  ،ولكن قال: ــــ أو كما قال ـــــ ويف ذلك كفاية ،الرواة عنه
ومل  ،الرجل (1)حفبل   :قال ؟حدامها األخرى بعمود  إفرمت  ،امرأتني اقتتلتا أن   ،شعبة

أليس الساعة قرئ على أيب احلسن عثمان  ،اي أعمى القلب :فقال له ،يءأيت بش
عبيد بن  (3)قال ،عن إبراهيم ،عن منصور ،عن شعبة ،رد  ن  عن غ   ،(2)بن أيب شيبةا
 5  ؟عن املغية بن شعبة ،(4)لةي  ض  ن  

 حن يففن ،ان وصاحل مبصرأوأجتمع  ،ويضرب الدهر ضربة :قال الباغندي
ما  له: فقال ،ةر  ز  إل صاحل ج   مث التفت   ،فقعد معنا ،اجلامع إذ أقبل ذلك الرجل

أو  ،حبديثه م  ـــت  ـــه  ومن أابن حّت يـ   :فقال له صاحل :قال ؟غلبـــند أابن بن تـــأس
أيش أسند سعيد بن  :أنفع من هذا ـــــ بهه  ذ  ناء يف م  وأساء عليه الث   :قالـــــ  ؟عم  جي   

ري عنه ،املسيب عن أيب هريرة ما عند  ،؟ما عند حيىي بن سعيد عنه ،؟ما عند الزُّه  10 

 .الرجل   بـ ل حف :قال ــــ وذكر عدة :زاد ابن بقاء ؟ ــــعنه اندعبن ج (5)علي بن زيد
فما زلت  ،ب يف ذلك الوقت يف قليب حالوة  فوقع لسعيد بن املسي   :قال الباغندي

  .أو كما قال محزةــــ أمجعه 
أبو ذر  كتب إيل    :عن عبد العزيز بن أمحد قال ،قرأت على أيب حممد عبد الكرمي بن محزة

مسعت أاب إسحاق  :ثين عبد الغفار بن عبد الواحد احلافظ قالوحد  ـــــ وي من مكة ر  ـــبن أمحد اهل  اعبد  15 

  :الرمحن القارئ يقول ب[113/ ]إسحاق بن عبد مسعت   :لي يقولم  ت  س  م  ـال
يف يدي  ء  ز  فرأى اجل   ،فكنت أكتبه ،ة جزأى ر  ز  أعطاين صاحل احلافظ امللقب ج  

أخذ  ا ذهبت  فلم   (6عطاين مثن هوأ6)، اشرت يل قليل فستق   :فقال يل ،أبو ذر القاضي
                                                           

 . بلح: أي مل يوجد عنده ما يقوله. بـ ل ح علي  وبل ح: أي مل أجد عنده شيئىا.«بلج  »د، س:  (1)
 .«عثمان بن سعيد بن أيب شيبة  »س:  (2)
 .«عن  »يف اتريخ بغداد:  (3)
اللفظة حمرفة يف س، واملثبت من اتريخ بغداد يوافق ما رواه ]ذكره[ ابن حجر يف التبصي  (4)

لة  »، فقد قيده ابلتصغي، وهو الذي يف كتب احلديث. ويف د: 4/1422 وذلك يوافق ما أورده ابن  «ن ض 
 .«نضلة: بفتح النون وسكون املعجمة  »حجر يف تقريب التهذيب، فقد قي ده 

هو علي بن زيد بن  «ابن أيب زيد عنه  »ويف د:  «علي بن زيد بن جدعان  »بغداد:  يف اتريخ (5)
 .20/434جدعان من رجال الصحيح. انظر ترمجته يف هتذيب الكمال 

  .«قليالى فسبق  »( سقط ما بينهما من س، ووقع قبلها يف د: 6-6)
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ا وقرأت عليه اجلزء رأى موضعى  ،ا جئت إل صاحلم  ـول ،أشياء (1)فيهر ـغي  [ و]اجلزء 
ا م  أ   ،ا مسعت يبم  أ   :وقال ،ا كان الثالث تغي  فلم   .فأصلح ،آخر وموضعاى  ،فأصلح
 ؟إل من دفعت اجلزء :فقال ،ا من ذلكأان ال أعلم شيئى  ،دياي سي    :فقلت !؟عرفتين
أراد أن  ،ارهذا من فعل ذاك العي   :فقال ،القاضي أبو ذر    أخذ مين اجلزء   :(2)فقلت

 5  ر  ب ين!جي

ان حممد بن  ،حممداد بن إبراهيم بن أان هن   ،أبو احلسن علي بن أمحد بن احلسن ج أخربان
  :مسعت أاب صاحل خلف بن حممد يقول :أمحد احلافظ قال

 (3)كل   لوكان يقرأ  ،اختلفت إل أيب علي صاحل بن حممد ثالث سنني
 أبصابعه وكان يعد   ،أو أكثر ،أقل   ،إنسان عشرين حديثاى 

 10 بن  أمحد حممد (4)غنجارأان أبو عبد هللا  ،اد بن إبراهيمأان هن   ،دح   و  م  ـأبو احلسن ال ج أخربان

أبو بكر ــــ أبنا  ،وأبو النجم بدر بن عبد هللا جـــــ  ،ثنا وأخربان أبو احلسن علي بن احلسن
ثنا أبو  ـــــ، ببخارىــــ ان حممد بن أمحد بن سليمان احلافظ أ ،يد  ن  بـ  ر  أخربين أبو الوليد الد  ، (5)اخلطيب

يـــمسعت أاب سعيد جعفر بن حممد بن حممد الط   :نصر أمحد بن حممد بن احلسني قال ب س 
  :يقول (6)

 وكان معنا ،(8)يـك جــ ــ  عند أيب مسلم ال (7)كنا ببغداد سنة إحدى وتسعني
                                                           

 .«قد ذهب فيه  »س:  (1)
 ، وفوقها ضبة.«فقال  »يف صل:  (2)
  .«إل كل  »( س: 3)
يف س.  «غنجار  »، أقحمت بن يف النسختني. وترفت «غنجار بن  »، د: «حيىي بن  »س:  (4)

هو: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد، ولقبه غنجار، صاحب كتاب اتريخ خبارى، وموضعه معروف يف 
ر ترمجته يف سي أعالم النبالء . انظ«اتريخ خبارى  »هذا اإلسناد. يروي عنه هناد بن إبراهيم النسفي 

 . وقارن مبا تقدم، وما يلي.  17/304
 .9/325اتريخ بغداد  (5)
، وأراه تصحيفىا يف النسختني لــ: «الطيسي  »، ويف د، س: «الطسيت  »يف اتريخ بغداد:  (6)

عن  «كتاب اجملروحني   ». ذكر السمعاين يف األنساب أاب جعفر حممد بن حممد الط ب سي، يروي «الطبسي»
 . 8/209أيب حامت حممد بن حبان البسيت. فلعله والد املذكور أعاله يف اإلسناد. انظر األنساب للسمعاين 

  ( ]يعين:[ ومائتني.7)
، تريف. جاءت النسبة على الصواب يف اتريخ بغداد. هو إبراهيم بن عبد هللا «البلخي  »د، س:  (8)

عواد(، وذكر وفاته سنة اثنتني  7/36ابن مسلم، أبو مسلم البصري الكجي. ترمجه اخلطيب يف التاريخ )
 وتسعني ومائتني.  
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ـــ إن هذا الشيخ  :فقال مستملي أيب مسلم أليب مسلم ،(1)أسدعامر بن  عبد هللا بن
 .ريز  صاحل اجل   :فقال ؟ومن صاحل :فقال أبو مسلم .مستملي صاحل ــــ يعين عبد هللا

وال سيد  ،سيد الدنيا (2)ونال تقول !ه عندكمما أهون   !وحيكم :فقال أبو مسلم
منا بعد فقد   ،وكنا يف أخرايت الناس :قال !؟ريز  صاحل اجل   :(3)تقولون ،املسلمني

 5 ؟ما تريدون :وقال لنا ؟كيف أخي وكبيي:فقال لنا  ،ذلك حّت أجلسنا بني يديه

ومات  .بهل  ن ظهر قـ  ععلينا  ىفأمل :وحكاايت األصمعي ،ةر  ع  ر  ع   أحاديث ابن   :فقلنا
  .خمضوب اللحية (4)اوكان ضريرى  :ويف حديث املوحدـــــ ببغداد بعد خروجنا 

أان القاضي أبو العالء  ،(5)أبو بكر اخلطيب ــــ وأبو النجم أان جـــــ أخربان أبو احلسن ان 
  :قال المي إجازةى حدثنا عبد هللا بن موسى الس   ،الواسطي

 10  :قال يل أبو علي صاحل بن حممد البغدادي :قال يل أبو نوح سنان بن األغر األديب قال

جتاز فا6) ،واآلخر معتزيل ،مها صاحب حديثكان ببغداد شاعران أحد  
 ،ك  وحيدودب ظهر   ،يذهب بصرك   ؟!تكتب مل    ،اي بين :فقال يل ،يوماى  (6املعتزيل [يب]

 ] جمزوء الكامل[ :وكتب عليه ،مث أخذ كتايب .(7)ويزداد فقرك
  (8)لعلومابه والتشاغل ــــــ ــــــــقــــفـــة والتالقراء   إن  

 15 هموم ـمهانة والــة والــــــــق ة واإلضال  ذ  م  ـال أصل  

 ،نفسه كذب عدوُّ   :فقال ،فقرأ هذين البيتني ،وجاء اآلخر ،مث ذهب :قال
إل يوم  ملسو هيلع هللا ىلصبقي امسك مع اسم رسول هللا يو  ،ر علمكنتشوي ،ك  بل يرتفع ذكر  

 ] جمزوء الكامل[ :مث كتب هذين البيتني .القيامة
   هتر والكتابة والدراس اــفالتشاغل ابلد إن  

                                                           

  ، قلب وتريف.«عامر بن عبد هللا بن راشد  »( س: 1)
 .«تقولوا  »، صل، د: «تقول  »س:  (2)
  .«تقول » ( س: 3)
  .«ضرير  »( صل، د، س: 4)
  .9/323( اتريخ بغداد 5)
  ]يف ط: فاجتاز علي[. ، واملثبت من اتريخ بغداد. «فاختار  »( سقط ما بينهما من د، ووقع يف س: 6-6)

 .«كم ... ويزدار قربك   »يف اتريخ بغداد:  (7)
 .«والعلوم  »س:  (8)
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  هد والرايسة والسياسـ ـــوالتزهُّ  ة  ي  أصل التق  
أان أمحد بن  :وأبو احلسن مكي بن أيب بالب قاال ،أمحدا أبو سعد إمساعيل بن ـــــــــــــأخربن

 :عت أاب العباس أمحد بن حممد الوراق يقولـــمــس :أان أبو عبد هللا احلافظ قال ،لفــــبن خاعلي 
  :(1)عت عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي يقولــمــس

ال حفظ هللا أخاان صاحل بن حممد البغدادي  :مسعت أيب يقول أليب زرعة 5 

مات حممد بن حيىي  [114/] ام  ـه ليذكر أن   كتب إيل    ؛وغائباى  نا شاهداى ك  ح  ض  يزال ي  
اي  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب   ث أن  فحد   ش،لي أجلس للتحديث شيخ هلم يعرف مبحمه  الذُّ 

فيها  ةى ق  فـ  ر   املالئكة   ال تصحب  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب   وأن   .«(2)يع  ما فعل الب   ،يم  أاب ع  
  .«(3)رسخ  

سابوري ي  مي النـ  ل  أبو عبد هللا حممد بن يزيد بن عبد هللا السُّ  :هذا هو ش  م  حم    10 

  .(4)أيمن أصحاب الر 
 مسعت أاب أان أبو بكر البيهقي أان أبو عبد هللا احلافظ قال ،يي  ش  أبو نصر بن الق   كتب إيل  

  :يين يقولئسفراحممد بن مسلم األبكر عبد هللا بن مسعت أاب  :لى احلسني بن حممد القرشي يقولع  يـ  
هذا كتاب  :فقال ،ويف يده كتاب الرازي إذ خرج   حامت كنا على ابب أيب

 15 :يقول فيه ،وغائباى  ان شاهداى ور  وال يزال يز   ،أخينا أيب علي صاحل بن حممد البغدادي

 ،زيديه حممد بن وقعد مكان   ،فقد مات ،ليه  أعظم هللا أجرك يف حممد بن حيىي الذُّ 
 ،عن أبيه ،ل بن أيب صاحليعن سه ،بن عاصم ث عن علي   حد   ش؛م  ح  ويعرف مب  

 .«رسفيها خ   ةى ق  فـ  ب املالئكة ر  ح  ص  ال ت   » :قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   عن أيب هريرة أن  
ما فعل  ،ي  م  اي أاب ع   » :قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب   أن   ،عن أنس ،احي  ث حبديث أيب التـ  وحد  

 20 . !ث اجلديدنا هبذا احملد   عينأ وأقر   ،فأعظم هللا أجركم يف ذلك اإلمام ،« يع  الب  

                                                           

  .14/27الذهيب يف سي أعالم النبالء ( رواه ] أورده [ 1)
، تصغي النـُّغ ر وهو بائر صغي يشبه العصفور. «النـُّغ ي   »كذا صحفها احملدث والصواب:  (2)

( يف األدب، وأبو داود برقم 2150( يف األدب، ومسلم برقم )5778واحلديث أخرجه البخاري برقم )
 ( يف األدب. 4969)

(، وأبو داود برقم 2113. واحلديث أخرجه مسلم برقم )«جرس  »( صحف الكلمة وصواهبا: 3)
 ( يف اجلهاد.1703( يف اجلهاد، والرتمذي برقم )2555)

 .«الرازي  »س:  (4)
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 :قاين قالر  أان البـ   ،(1)أبو بكر اخلطيب ــــ وأبو النجم أان جـــــ أخربان أبو احلسن بن سعيد ان 
  :وير  ـــــــقال يل أبو حامت بن أيب الفضل اهل  

السني  إن   :بعض الشيوخ يقول جزرة مسعــــ  (2)ـــ يعين صاحلاى  بلغين أن  
أبو صاحل  :فقال له ،فسأل بعض تالمذته عن كنية الشيخ :قال ،والصاد يتعاقبان

عليك  سُّ حنن نق   » :قرأتل جيوز أن ه ،اي أاب ساحل أسلحك هللا :فقلت للشيخ :قال 5 

 :فقلت ؟أتواجه الشيخ هبذا :بعض تالمذتهيل فقال  :قال ؟« سس  أحسن الق  
وهذا يذكره على  ،املواضع (4)ا تتعاقب السني والصاد يف بعضإمن   ،يكذب (3)ألنه

  .اإلبالق
بن حممد اعبد الرمحن  (6)عن ،على احلسني بن احلسن املؤدب وقرأت   :(5)قال اخلطيب

 10 عصمة بن بماك البخاري مسعت   :أاب أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ يقول مسعت   :اابذي قالر  ستـ  األ  

  :(7)رة يقولز  ج   مسعت صاحلاى  :يقول ـــــ مبصر ـــــ
  .شيئني يءيرى الش ،األحول يف املنزل مبارك

أخربين حممد بن أمحد بن  ،(5)أبو بكر اخلطيب ــــ وأبو النجم أان جــــ أخربان أبو احلسن ان 
 م ي  ع  أان حممد بن نـ   ،يعقوب

أان حممد بن عبد هللا  ،هقيي  أيب بكر البـ   (6)عن ،على أيب القاسم زاهر بن باهر وقرأت   جح  15 

  :رة يقولز  ج   (8)اى مسعت صاحل :يقول ـــ مبروـــ يف ر  يـ  أاب أمحد بكر بن حممد الص   مسعت   :م قالي  ع  بن نـ  ا
من أصحاب  (9)ئهيكان عبد هللا بن عمر بن أابن ميتحن كل من جي

 :قلت   ؟مز  م  ز  من حفر بئر  :فقال ،يهلفدخلت ع ،عيف التشيُّ  ه كان غالياى فإن   ،احلديث
فصاح  ،عمرو بن العاص :قلت ؟من نقل تراهباف :قال ،معاوية بن أيب سفيان

                                                           

 .14/28، ورواه ]أورده[ الذهيب يف سي أعالم النبالء 9/326اتريخ بغداد  (1)
 سقطت من س. (2)
 .«إنه  »يف اتريخ بغداد:  (3)
 .«موضع  »س:  (4)
 .9/326اتريخ بغداد  (5)
 .«بن  »صل، س:  (6)
 .«مسعت  »أقحم بعدها يف س:  (7)
 .«صاحل  »د، س:  (8)
 .«حيبه  »د:  (9)
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  .ودخل منزله ،رينب  وز  
  :مسعت النضر الفقيه يقول :قال ابن نعيم

فأشار إليه  ،عورته فبدت   ،كفتحر   ،رة وهو عليلز  ا نقرأ على صاحل ج  كن  
  .!ك أبداى ال ترمد عين   ؟ه  رأيت   :فقال ،بعض أهل اجمللس أبن جيمع عليه ثيابه

أخربين حممد بن أمحد بن  ،(1)أبو بكر اخلطيب ــــ أان :وأبو النجم جــــ أخربان أبو احلسن ان  5 

  :يقول ـــــ ىر ببخاـــ ل الفقيه مسعت أمحد بن سه :م قالي  ع  أان حممد بن نـ   ،يعقوب
وعن ميينه رجل  ،على ابب داره إذ أقبل ابنه ة جالساى ر  ز  كنت مع صاحل ج  

  .تاي أاب نصر تب   :فقال صاحل ،وعن يساره صيب ،أقصر منه
أان أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا  ،وأخربين حممد بن علي املقرئ :(2)قال اخلطيب

مسعت أاب الفضل بن  :مسعت أاب عبد هللا حممد بن العباس يقول :قال ب[114/]سابوري احلافظي  النـ   10 

  :إسحاق يقول
فأخذ يسأله  ،تاقس  الرُّ من أهل  فدخل عليه رجل   ،ةر  ز  كنت عند صاحل ج  

 ؟ما تقول يف سفيان الثوري ،اي أاب علي :فقال له ،ويكتب جوابه فيهم ،ثنيعن احملد   
اي أاب  له: فقلت ،من ذلك عجبت  تف ،فكتب ذلك الرجل ،ابكذ    :فقال صاحل

 15 .فيحكيه عنك ،ه على احلقيقةت  ل  ك قـ  يتوهم أن   جل  الر   فإن   !(3)لُّ هذا ال حي   ،علي

 فكر فيه أن حيكييمثل سفيان الثوري  (4)مثلي عن يسأل   ن  م   !ما أعجبك :فقال
  !؟أو ال حيكي

أان أبو عبد هللا احلافظ  ،عن أيب بكر أمحد بن احلسني ،اميح  على أيب القاسم الش   جقرأت  
  :(5)مسعت أاب نصر أمحد بن سهل يقول :قال

فغدا إليه  ،ا فرغ قام ابلعجلة حلاجة اإلنسانفلم   ،ةر  ز  ا يف جملس صاحل ج  كن   20 

واثلة بن  :فقال ؟ك  ما امس   ،اي شيخ :وقال ،وأخذ بريقه ،رجل من أهل اجمللس
  .ومل يلتفت إليه ،ومضى صاحل ،حدثنا واثلة بن األسقع :فكتب الرجل ،األسقع

                                                           

؟ أي: رجعت؟[. «ثبت »كما هنا!، ويف ط:   «تـ ب ت  »]وض ب طت . 9/327اتريخ بغداد  (1)  لعلها: ثـ ب ت 
 .9/327اتريخ بغداد  (2)
  . «لك  »( زادت رواية اتريخ بغداد: 3)
 .«على  »د:  (4)
  .14/30( رواه ]أورده[ الذهيب يف سي أعالم النبالء 5)



 
 

ـــز ر ة صاحل   237 بن حممد بن عمرو البغدادي ـــــ صاحل ج 

أخربين حممد بن علي  ،(2)أبو بكر اخلطيب ـــ أان (1)وأبو النجم جــــ أخربان أبو احلسن بن سعيد ان 
  :يقولان بن حممد الفقيه أاب الوليد حس   مسعت   :أبو عبد هللا احلافظ قال ،أان حممد بن عبد هللا ،املقرئ

ه مسع  إن   :ةمي  ز  يقول حملمد بن إسحاق بن خ   (3)ميعل  الوزير أاب الفضل البـ   مسعت  
صاحل مل يسمع هذا ـــ  :إسحاق قال وصاح حممد بنــــ  :قال ،ةر  ز  ين من صاحل ج  ز  ـ  امل كتاب  

هم ت  ال يـ   ،من أركان احلديث وهو ركن ،فكيف قرأ عليكم ،ين قطُّ ز ملالكتاب من ا 5 

 ،ارى يف ذلكوكتب إل خب   ،من مقالته تلك (3)ميع  ل  فخجل أبو الفضل البـ   ؟ابلكذب
فاستأذنوه  ،نعم :قال ؟« ينز  م  ـخمتصر ال »عندك : هنم سألوا صاحلاى إ :إليه (4)وافكتب :قال

 ،نعم :قال ؟كما قرأان عليك  :ا فرغوا من قراءته قالوافلم   ،وا عليهؤ فقر  ،فأذن هلم ،يف قراءته
إل مساع  غ  كنت أان مبصر أتفر   ،وال حرفاى  ،ال :قال ؟ينز  م  ـال (5)ثكحد   :فسأله بعضهم

وكان  ،نعم :قلت ؟ك الكتابعند   :وسألتموين ،هوجنالس   ،ناين جيالس  ز  م  ـا كان الإمن   ،؟هذا 10 

ومل تطالبوين بسماعي  ،فأذنت لكم ،فاستأذنتموين يف قراءة الكتاب ،عندي منه نسخة
  .منه إل اآلن

  :مسعت أاب علي خلف بن حممد البخاري يقول :أبو عبد هللا فقال
وجوابه إايهم عند  ،صاحل (7)]علي[ على أيب ،(6)ينز  م  ـحضرت قراءة كتاب ال

ين ممن ز  م  ـوال ،وابن هليعة ،حيدثون عن الليث (8)وهبا مجاعة ،كنت مبصر  :فقال هلم ،الفراغ 15 

  .؟ ثين ابإلرسال عن الشافعي من كالمهأتفرغ له حّت حيد    (9)كنت  ،خيتلف معنا إليهم
أان أمحد  :وأبو احلسن مكي بن أيب بالب قاال ،أخربان أبو سعد إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك

  :مسعت خلف بن حممد البخاري يقول :أان أبو عبد هللا احلافظ قال ،بن علي بن خلفا
 سنة ثالث  ة ج  يف ذي احل   ىمات صاحل بن حممد البغدادي احلافظ ببخار 

 20  .وتسعني ومائتني

                                                           

  .«أبو النجم بدر  »( س: 1)
 .9/326اتريخ بغداد  (2)
 .«البلغمي  »د، س:  (3)
 .«فكتب  »س:  (4)
 .«حدثكم  »: اتريخ بغداديف  (5)
 .«قلت: نعم  »أقحم بعده يف د، س:  (6)
 فأضفتها من اتريخ بغداد.سقطت من د، س،  (7)
 [. «من احملدثني  »] يف ط زايدة  (8)
 سقطت من س. (9)
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أان حممد  ،أخربين ابن يعقوب ،(1)أبو بكر اخلطيبــــ وأبو النجم أان  جـــ أخربان أبو احلسن ان 
على أيب القاسم زاهر بن باهر، عن أيب بكر البيهقي، أان حممد بن عبدهللا  جح وقرأت2) قال بن نعيم

  :مسعت أاب صاحل خلف بن حممد بن إمساعيل البخاري يقول :قال (2بن نعيما
 يف ذي احلجة سنة ثالث   ىمات صاحل بن حممد البغدادي امللقب بزرة ببخار 

 5  نوكنده. ودفن يف مقربة :زاد البيهقيــــ وتسعني ومائتني 

 جهللا مث  وأبو القاسم غامن بن حممد بن عبيد2)، اداملطرز وأبو علي احلد   (3)أنبأان أبو سعد
 جــــ وأخربان أبو احلسن بن سعيد ان  (2ح أخربان أبو املعايل عبدهللا بن حممد املروزي، أان أبو علي احلداد

أاب حممد عبد هللا  مسعت   :م احلافظ قالي  ع  أان أبو نـ   :قالوا (1)أبو بكر اخلطيبـــــ وأبو النجم الشيحي أان 
  :مسعت أمحد بن حممود بن صبيح يقول :طيبزاد اخلــــ ان ي  بن حممد بن جعفر بن ح  

فيها مات صاحل بن حممد احلافظ ــــ  [115] وتسعني سنة ثالث :وقالوا 10 

  ببخارى. رةز  امللقب ب   ،البغدادي
 .ا حكى عنه أبو حممدوإمن   ،ووهم اخلطيب يف ذكر ابن صبيح يف هذه الرواية

  هذه عنده فظن أن   ،وقالت مجاعة
 ،دين  بـ  ر  أخربين أبو الوليد الد   ،(1)أبو بكر اخلطيبـــــ وأبو النجم أان  جــــــ أخربان أبو احلسن ان 

مسعت أاب احلسن علي بن  :ان خلف بن حممد قال ،نا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظبأ 15 

  :بن حممد يقولاصاحل 
  .وتسعني ومائتني ثالث   سنة   ةج  ومات أيب يوم الثالاثء لثمان بقني من ذي احل  

نا أبو بأ ،رم  أان مكي بن حممد بن الغ   ،يميم  عن أيب حممد الت   ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت  
  :يعين األبيورديــــ قال يل حممد بن سعد  :(4)ر قالب  سليمان بن ز  

وحممد بن نصر  ،رةز  وصاحل ج   ،ومات حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس 20 

  .يعين ومائتنيــــ وتسعني  وزي سنة أربع  ر  م  ـال
أبو بكر  ــــ وأبو النجم بدر بن عبد هللا أان جـــــ أخربان أبو احلسن علي بن احلسن ان 

  :قرئ على ابن املنادي وأان أمسع قال :ان حممد بن العباس قال ،أان حممد بن عبد الواحد ،(5)اخلطيب
  .رة سنة أربع وتسعنيز  صاحل بن حممد املعروف ب   نا من مسرقند وفاة  توجاء

                                                           

 .9/328اتريخ بغداد  (1)
 سقط ما بينهما من س. (2 -2)
 . «سعيد  »د:  (3)
 .258اتريخ مولد العلماء ووفياهتم  (4)
 . 9/328اتريخ بغداد ( 5)



 
 

 239 بن حممد ـــــ صاحل بن وصيف صاحل 

صاحل بن حممد  عن أيب سعد اإلدريسي أن   ،لال  وأخربين أخو اخل   :قال اخلطيب
  .(1)يف سنة أربع وتسعني ومائتني ىببخار  مات  

 

 صاحل بن حممد
 5 .له ذكر ل يوم دخل بنو العباس دمشق مع الوليد بن معاوية أمي دمشقت  ق  

 

 أبو املقاتل ،صاحل بن حممد
فأقام عليها ست  ،ئةمـحلسبة مبصر سنة أربع عشرة وثالثويل ا .من أهل دمشق

حدى إوتويف يف احملرم سنة  .وذلك يف خالفة املقتدر ،مث عزل ،أشهر سنني ومثانية
أبو عبد هللا حممد بن احلسني بن عمر بن حفص بن  :ذكر ذلك .ئةمــوعشرين وثالث 10 

 .يميناملعروف ابل ،موسى بن عبد الرمحن املصري
 

 صاحل بن مسلم
  .مسع األوزاعي ببيوت

 15 .روى عنه ابنه حممد بن صاحل بن مسلم

 

 صاحل بن وصيف
 .قواد املتوكل الذين قدموا معه دمشق (2)أحد

 .ايب الشاعر سنة ثالث وأربعني ومئتنيط  فيما قرأت خبط أيب حممد عبد هللا بن حممد اخل  
 20 :ذكر أبو بكر أمحد بن كامل القاضي قال

 ] جمزوء اخلفيف [ :املهتدي قال يف قتل صاحل بن وصيف وحكي أن   
م  هللا صاحل      حاى ــكان انصفلقد    ـاـــــــى ر ح 
   انفذ  الرأي راجحاى   هـــــــــمل يزل يف فـ ع ال  

                                                           

 .«آخر احلادي والثمانني بعد املئتني  »يف هامش صل:  (1)
  16/275الوايف ابلوفيات. 
 .«أخو  »د، س:  (2)
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   به الدهر بائحاى مى   راـــــمث أضحى وقد ت  
   (1)حاى ـجاءت روائك   فادــمنااي إن مل تــوال  

 ] من الطويل [ :(1)زاوقال أمحد بن احلارث اخلر   :قال
  ع  ـــــــــــيد الـم الب  ــــــــــــيما عند العبــــــوال س  ع  ــــــــــضوائاس غي  ــــب  ــــاء بين العــــــدم 
  (2)على م ل ك  ضخم العلى والد سائع  بغى صاحل، ال قد س هللا صاحلاى  
  (4)ارعـــــــــــــــمشـــه الــــــريــــــــــــــفأورد مواله ك  (3)ر ةــــوع وكاى ـبغى وبغى جهالى ون   
  عـــــــــــــــنائـــــوموسى شاكر للص ،ملوسى  رهـــــت  فكان له ذو العرش بالب و   
  (5)عــــباع الناهشات اخلوامـــــللض    لقىى   وجسمه برأس العبد ظهراى  طيفت 

 .وقام أبمر املهتدي ،(6)ول قتل املعتزتوكان صاحل  .غايعين موسى بن ب  
 :قال ب[115/] ذكر أبو احلسن بن القواس

 من احملرم سنة   خلت   ليلةى  عشرة   ويف هذه الليلة يعين ليلة األربعاء لثالث  
 5 : من جاءونودي عليه ،فوكل مبنزله ،بن وصيف ومخسني ومائتني هرب صاحل ست   

فقتل يوم  ،بن وصيف (8)صاحلبوظفر  :قال .بن وصيف فله عشرة آالف (7)صاحلب
 .ومخسني ومائتني األحد لثمان بقني من صفر سنة ست   

 

 ي الواعظدأبو حممد البغدا ،صاحل بن هبة اهلل بن حممد بن عفان
 10  جدـــــوعقد هبا جملس الوعظ يف املس ،ئةــق بعد العشرين ومخسمـــــقدم دمش

                                                           

 .16/276األبيات يف الوايف ابلوفيات  (1)
  ( الدسائع: مفردها دسيعة وهي العطية. والدسيعة: مائدة الرجل إذا كانت كرمية، ويقال: هي اجلفنة. 2)
أصابه به واالسم: العرة، وعره:  . النُّوك: احلمق. عره مبكروه يعره عرىا:«تركاى وعزة»، د:«تركان وعرة»س:  (3)

 ساءه بشر، أي ظلمه.
 مشرعة املاء: هي مورد الشاربة اليت يشرعها الناس يشربون منها ويسقون. (4)
باع، اسم هلا ألهنا ختمع  (5) . ومخعت اللقى: الشيء امللقى. واللقى: كل شيء مطروح مرتوك. اخلوامع: الض  

 الضبع: عرجت.
 ، واملثبت هو الصواب، قارن ابلوايف.«مول قبل املغية  »، س:« مول قبل املعرت »د:  (6)
 .«حامى صاحل  »س:  (7)
 .«صاحل  »س:  (8)
  (.523)1/434مشيخة ابن عساكر 



 
 

 241 بن يزيد ـــــ صاحل مول بين أم حكيم صاحل 

وكان قد مسع  ،ث بدمشقومل حيد   ،وإيرادها ،وكان ال أبس به يف حفظ املواعظ ،اجلامع
ف وأاب احلسن علي بن حممد بن علي العال   ،ببغداد حممد بن عبد السالم األنصاري

  .يسياى  اكتبت عنه ببغداد بعد رجوعي إليها من خراسان يف رحليت الثانية شيئى  .املقرئ
أان أبو علي احلسن بن  ،أان حممد بن عبد السالم األنصاري ،عفانأبو حممد بن  ج أخربين

ان كثي بن  ،ان احلارث بن حممد ،ديل  أان جعفر بن حممد بن نصي اخل   ،بن إبراهيم بن شاذاناأمحد  5 

  :عن ابن عمر قال ،ان يزيد األصم ،ان جعفر بن برقان ،هشام
 .(1)قيوالن   ،ابءوالدُّ  ،تف  ز  م  ـوال ،عن نبيذ اجلر    ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا 

ليس بيين  ، ملسو هيلع هللا ىلصسمعت هذا من ابن عمر يذكره عن النيب لفأان أشهد  :قال يزيد
 . ابن عمرإال   ملسو هيلع هللا ىلصوبني النيب 

 10 

 صاحل بن يزيد البريوتي
  .حكى عن الوليد بن مسلم

 .عنه يف ترمجة الوليد بن مزيد ةحكى عنه العباس بن الوليد بن مزيد حكاي
 

 15 حكيمصاحل موىل بين أم 

 .العزيزوعمر بن عبد  ،ريه  ي الف  ش  ر  حكى عن حممد بن سويد الق  
 سيب  حكى عنه اهليثم بن عمران بن عبد هللا الع  

 :سعد اخلي بن حممد قاال مساواة وأبو احلسن ،أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك مساواة أنبأان  
 ،ويغ  ان أبو القاسم البـ   ،ابةب  أان أبو القاسم بن ح   ،نوخيأان أبو القاسم الت   ،أان أبو احلسني بن الطيوري

 20 :ان صاحل مول بين أم حكيم قال ،ان اهليثم بن عمران  ،(2)د اخلوارزميي  ش  ان أبو الفضل داود بن ر  

وهو عامل سليمان  ،حممد بن سويد فأرسل إيل   ،انمن صليبة غس   امرأةى  ت  ج  تزو    
 ،من صليبة العرب ج امرأةى ه ليس لك أن تزو  إن   :فقال ،بن عبد امللك على دمشقا

د م  من ع   فألزمين إل عمود   :قال ،وال أفعل ،حراماى  ما أتيت   :قلت :قال ،هاق  فطل   
فلم يزل يصنع يب ذلك حّت   ،فأبيت ،بلقها :مث قال ،فضربين عشرة أسواط   ،اخلضراء

                                                           

ءة. والنقي: 1) : واحد جرار اخلزف، واملزفت: اإلانء يطلى ابلز  فت. والدُّابء: القرع، واحده د اب  ( اجلرُّ
  .155-5/143فينتبذ فيه. وللحديث رواايت كثية يف الصحيح، انظر: جامع األصول أصل النخلة، ينقر 

 .«اخلوادمي  »س:  (2)
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بن عبد  ا استخلف عمر  فلم   ،ةها البتت  ق  فطل   ،فأذلقين الضرب :قال اى.سوب مثاننيضربين 
 :قال ،امرأيت علي   أريد أن ترد   لت:ق ؟ما الذي تريد :قال ، عليهه مستعدايى العزيز أتيت  

نفذ  ،فإذا فاته صاحبه ،ا الطالق والعتاق كالمإمن   ؟فما أصنع بك ،ظامل ابتليت ببار  
ه هر يردُّ م  ـفال ،اي أمي املؤمنني :فقلت ،غي هذا ما عندي، :فقال ،(1)فزاد به :قال .عليه
 5 .فألزمين الطالق :قال ؟فرجها استحللت   فبم   :قال ،إيل  

 

  صاحل العباسي
 .يف أايم املتوكل واملستعني  دمشق  يل  و  

 :مسعت أاب عبيدة أمحد بن عبد هللا بن ذكوان يقول :خبط أيب احلسني الرازي قال قرأت    
ا واىف فلم   ،أربعني ومائتني ل سنة  توك   م  ـال ل  ب  دمشق من ق   يالعباس  صاحل  يل  و   10 

 .ها الفتح بن خاقانووال   ،وأربعني ومائتني عزله املتوكل دمشق سنة أربع  
 :ثين إمساعيل بن إبراهيم قالوحد   :قال  

ومات بدمشق يف اخلضراء ودفن يف  ،يف أايم املستعني ويل صاحل العباسيمث 
  .بدمشق يف أايم املستعني [116/] ىل  ص  م  ـة الل  بـ  ق  

 15 :وقال أبو جعفر حممد بن األزهر البغدادي

املستعني عقد لصاحل العباسي على دمشق واألردن يف شهر ربيع األول  إن  
  .أربعني ومائتني سنة تسع  

 اقالقواس الور  أمحد وذكر أبو احلسن حممد بن 
  .سنة مخسني ومائتني (2)العباسي مات يف مجادى األول صاحلاى  أن  

 20 صاحل

بن االداراين. له ذكر. إن مل يكن صاحل  (3بن أيب سليمان3) رجل سأل سليمان
 .البخرتي فهو غيه. تقدم ذكره يف ترمجة سليمان بن أيب سليمان

                                                           

  ، وهو األشبه.«فراددته  »( يف خمتصر ابن منظور: 1)
 64، وأمراء دمشق 1/290فة ذوي األلباب ت. 
 .«األول  »س:  (2)
  سقط ما بينهما من س. (3-3)
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 ذكر من امسه صبح 

  من بين نصر بن معاوية .ريصْصبح بن سعيد بن بشر النَّ
لعثمان بن مرة اخلوالين الداراين حني ذكر  جميبىا كان  .من شعراء أهل دمشق

قرأت خبط أيب احلسني  :يف حرب أيب اهليذام فيما (1)ةنيقيو  رايإغارة املصرية على دا
الرازي، وذكر أن ه أفاده إايه بعض  أهل  دمشق عن أبيه، عن جد  ه، وأهل بيته من  5 

 من الوافر [ ] الـم ر  يني
  وا الربودا ـــــــــــــحاك لو من القوم األ  عاى ـــــــــــــــــــمجي (2)اــىــىحاىل األقوام س 
  ودار  ـــــق  ـــــمن ذا ساس يف الناس الو   يوفاى ــــــــــــفوف هلم سومن جعل اجل 
  داـــــــــــديــن ــــىوكنا الــــأخفلست له   ه لكسرىــــــــــــــــفاترك ا التاج  ــــــــــــــفأم   
  ودانث اجلـــان إذ بعــــــــــاســـــــــسأبو   دى إليكمـــــــــــــوال تنسى الذي أس 
  يداــــــعب ـــــــــاى نـــــها زمـــتم لـــــد كنـــــــوق  راى ـــــــــــــــس  عنكم السودان ق  رج ــــفأخ 

 أبو صاحل اخلراساني ،صبح
 .وروى عن إسحاق بن جنيح ،جالس أاب سليمان الداراين .هادالزُّ  أحد   
 .واريحكى عنه أمحد بن أيب احل   

 10 أان عبد الوهاب الكاليب  ،أان أبو علي األهوازي ،أنبأان أبو باهر حممد بن احلسني

أخربان برفة بن  ،أان أبو الفرج سهل بن بشر ،أخربان أبو القاسم نصر بن أمحد ج أوح مث 
 أان عبد الوهاب بن احلسن  ،أمحد

  :ان أمحد بن أيب احلواري قال ،بأان أبو اجلهم بن بال  
قال له أبو  !بوىب للزاهدين ،اي أاب سليمان :قال صبح أليب سليمان

 15  .بوىب للعارفني :سليمان

عن إمساعيل الكندي  ،ان إسحاق بن جنيح ،أبو صاحل اخلراساين ،ان صبح ،وان أمحد :قال
  :قال

                                                           

 .«دار أيب قتيبة  »س:  (1)
 كذا من غي إعجام. (2)
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 ،امريضى  (1)فاهافو  :قال ،يسمع منهلجاء رجل من أهل البصرة إل باوس 
 وهللا ما أبكي على قرابة   :قال ؟اي شاب ،فقال ما يبكيك ،رأسه يبكي دفجلس عن
ولكن على العلم الذي جئت أبلب  ،وال على دنيا جئت أبلبها منك ،بيين وبينك

 ن  ه  إن حفظتـ    موصيك بثالث كلمات  إين    :فقال له باوس :قال .منك يفوتين
خف هللا حّت ال  :وعلم ما يكون ،وعلم ما كان ،علم األولني واآلخرين علمت   5 

أرجى منه،  حّت ال يكون عندك شيءيكون عندك شيء أخوف منه، وارج هللا 
فإذا فعلت ذلك علمت علم  ،أحب إليك منه يءحب هللا حّت ال يكون شوأ

ال جرم  :فقال له الشاب :قال .وعلم ما يكون ،وعلم ما كان ،األولني واآلخرين
 .ما بقيت يءعن ش ك  ا بعد  أحدى  ال سألت   ،وهللا  

 10 

  يغـــبِــذكر من امسه صَ

ل يْسَمن بين عُ ـــ يغ بن شريكبِصَ :ويقال ،ليْسَابن عُ :ويقالـــ ل سْيغ بن عِــبِصَ

 ريصْميمي الريبوعي البَبن يربوع بن حنظلة التَّ [116/ ]ابن عمرو
وكتب إل أهل البصرة  ،فجلده ،الذي سأل عمر بن اخلطاب عما سأل

وذكر  غ،و باملص يءامسه مشتق من الش أن   (3)دي  ر  ذكر أبو بكر بن د   .جتالسوه (2)ال  أ 15 

 ــــعمر (5)يعين بعد جلدـــ ومل يزل بشر  ، قال:وفد على معاوية (4)وأنهق م  ه كان حي  أن  
 .حّت قتل يف بعض الفنت

                                                           

 .«فوفاه  »س:  (1)
  ــــ ذكره يف مادة صبيغ بضم  5/221، واإلكمال 3/1160، وتصحيفات احملدثني 228االشتقاق

صبيغ بوزن عظيم،  »، وقال ابن حجر: 2/198، واإلصابة 3/855، والتبصي 6/206الصاد وفتح الباء ــــ و
 .«وآخره معجمة. ابن عسل، مبهملتني األول مكسورة والثانية ساكنة، ويقال ابلتصغي 

  .«ال  »( س: 2)
 .228االشتقاق  (3)
 .2/198، واملثبت هو الصواب، قارن ابإلصابة «رأنه  »، د: «رأيه  »س:  (4)
 .«خالد  »د، س:  (5)
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  .من املتشابه يء  داء عن شر  وسأل أاب الد   ،روى عن عمر بن اخلطاب
 وحكت عنه أمُّ  .روى عنه ابن أخيه عسل بن عبد هللا بن عسل التميمي

  .داءر  الد  
أان القاضي أبو حممد يوسف  ،أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا ج

ان  ،ويينز  ـعبد هللا بن حممد الق   انــــ مبصر  ـــ أان أمحد بن حممد بن إمساعيل املهندس ،بن رابح البصريا 5 

عبد هللا بن  ل بن  س  مسعت ع   :أان عمرو بن قيس قال ،ان خالد بن نزار ،بن مرزوق أبو الفتحانصر 
  :يغ بن عسل قالب  عن عمه ص   ،ث عطاء بن أيب رابحعسل التميمي حيد   

 :فقال عمر ،سيةن  ل  جئت عمر بن اخلطاب زمان اهلدنة وعلي غديراتن وقـ  
ون ؤ يقر  ،من املشرق حلقان  الرؤوس خيرج   » :(1)يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول    مسعت  إين   

أن ال  عمر أمر مث ،« وبوىب ملن قتلهم ،بوىب ملن قتلوه .اجرهمن  ح   القرآن ال جياوز   10 

  .وال أجالس ،(2)ؤوىأ
ان جعفر بن  ،أان أبو بكر الشافعي ،أخربين عبد هللا بن حيىي السكري ،وأان اخلطيب :قال
 يب ال  ان ابن الغ   ،حممد األزهر

أان حممد  ،ان أبو العالء الواسطي ،دارن  ان اثبت بن بـ  أ ،وأخربان أبو الربكات األمنابي«ملحق»ح 
 15  :عن حيىي بن معني قال ،ان أيب ،يبال  ان الغ  ل بن غس  أان األحوص بن املفض   ،بن أمحد البابسييا

 ،يغ بن شريكب  هو ص   ، جيالسال  وأمر أ ،الذي ضربه عمر بن اخلطاب يغب  ص  
  .من بين عمرو بن يربوع

أان  ،أان أبو صادق حممد بن أمحد بن جعفر بن حممد ،أبو بكر حممد بن شجاع جأخربان
  :(3)أان أبو أمحد احلسن بن عبد هللا قال ،جنويهز أمحد بن حممد بن 

 20 :وارج فهوــه من اخلمه أن  فاهت   ،لــــاملسائ (4)عن أل عمر  ـــــــــا الذي سوأم  

  .الصاد مفتوحة والباء مكسورة ــــ يغــــب  ـــص  
  :(5)عن أيب نصر بن ماكوال قال ،ميل  قرأت على أيب حممد السُّ 

                                                           

  ( عن ابن عساكر وغيه.31242)( أخرجه ]أورده[ صاحب الكنز برقم 1)
 «. أداوى»( س: 2)
 .3/1160تصحيفات احملدثني  3))
 يف تصحيفات احملدثني.« عن » ( ليست 4)
 .6/206( اإلكمال 5)
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ل س  ل بن عبد هللا بن ع  س  ع   :فهو ــــ بكسر العني وسكون السنيـــ ل س  أما ع  
وهو  ...عمر بن اخلطاب (1)كتب:قال ،لس  ه صبيغ بن ع  ث عن عم   حد   .التميمي
  .ال جيالسأ بع مشكل  القرآن فأمر عمرتالذي يت

روى  .يغ بن شريك من بين عمرو بن يربوعب  وهو ص   :وقال حيىي بن معني
 5  .لس  عن ع   ،عن عمر بن قيس ،بن نزار (2)خالد

  :(3)مث قال بعد أسطر
ل الذي كان يسأل عن ي  س  بيغ بن ع  ص   ـــ بضم العني وفتح السنيـــ ل ي  س  ا ع  أم  

  .وهنى الناس عن جمالسته ،فنفاه عمر من املدينة إل العراق ،القرآن
ان أبو  ،أان أبو احلسن الدارقطين ،أبنا أبو الغنائم بن املأمون ء،ان  أخربان أبو غالب بن البـ  

ان إبراهيم بن  ،ئةـمـدار القطن يف سنة ست عشرة وثالثاحلسن علي بن سلم بن مهران الوزان يف  10 

عن سعيد بن  ،عن حيىي بن سعيد ،ان أبو بكر بن أيب سربة ،العطار ةان سعيد بن سالم ء،هاىن
  :(4)املسيب قال

 أخربين عن، نيـــــــــي املؤمنــــاي أم :فقال ،الصبيغ التميمي إل عمرجاء 
 .يقوله ما قلته ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول    مسعت  ولوال أين    ،هي الريح :قال ،﴾اوى ر  ارايت ذ  الذ  ﴿

هللا  رسول    مسعت  ولوال أين    ،السحاب :قال ،﴾ارى ـــق  و   احلامالت  ﴿قال فأخربين عن  15 

مات  أمرىا﴾6)قال:  .ما قلته هيقول ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: هي املالئكة، (5)فأخربين عن ﴿الـم ق س  
 اجلارايت  ﴿فأخربين عن  :قال .(6يقوله ما قلته ملسو هيلع هللا ىلصولوال أين   مسعت  رسول  هللا 

فأمر  :قال .يقوله ما قلته ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول    مسعت  ولوال أين    ،هي السفن :قال ﴾ارى س  ي  
مث  .ئة أخرىــم (7)هفإذا برئ دعا به فضرب ،وجعل يف بيت ،ئةى ــفضرب م ،به عمر

                                                           

  . ] وتصحفت إل: كتب [.«جئت  »( يف اإلكمال: 1)
  .«بن يربوع  »( زادت س: 2)
  .6/207( اإلكمال 3)
  .2/199( انظر اإلصابة 4)
 (.4-1اآلايت ) 51سورة الذارايت  (5)
]خبالف التالوة،  «اجلارايت يسرىا  »سقط مابينهما من س، وجاء ترتيبه يف ]صل، و[ د قبل  (6-6)

 وذكر اجلارايت جاء يف األصل حلقىا، ولعل هذا عو السبب يف خلل الرتتيب[.
 .«فضرب  »س: ( 7)
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فلم يزل   .م على الناس جمالستهحر    :وكتب إل أيب موسى ،بت  ــمحله على ق  
ميان املغلظة ما جيد يف نفسه مما  فحلف له ابأل ،حّت أتى أاب موسى [117/]كذلك

فخل  ، قد صدقخاله إال  إما  :فكتب إليه ،فكتب يف ذلك إل عمر ،اكان شيئى 
  .بينه وبني جمالسة الناس
عن  ،بي  س  م  ـعن ابن ال ،غريب من حديث حيىي األنصاري :قال الدارقطين 5 

  .ة املديين عنهرب  د به أبو بكر بن أيب س  تفر   ،عمر
وأبو بكر أمحد بن  ،وأبو احملاسن أسعد بن عليج  ،أخربان أبو الفضل حممد بن إمساعيلج 

حممد بن  بن1)أان عبد الرمحن  :عبد األول بن عيسى بن شعيب قالوا وأبو الوقت ج ،بن احلسناحيىي 
عبد الرمحن  أان عبد هللا بن ،أان عيسى بن عمر بن العباس ،أمحد السرخسي (1املظفر، أبنا عبد هللا بن

امر  ه  ـبن ب  ا
 10 عن سليمان بن يسار  ،ان يزيد بن حازم ،اد بن زيدان مح   ،أان أبو النعمان ،(2)

 ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،يغ قدم املدينةب  يقال له ص   رجالى  أن  
ا ـــأن :فقال ؟من أنت :فقال ،(3)ني النخلـــــــراجله ع   د  ـــــــــعوقد أ   ،ل إليه عمرــــفأرس

قال أان عبد هللا و  ،فضربه ، من تلك العراجنيفأخذ عمر عرجوانى  .عبد هللا صبيغ
قد ذهب  ،ك  ب  س  ح   ،اي أمي املؤمنني :قال ،هأس  ر  يم   حّت د  فجعل له ضرابى  !عمر

 15  .الذي كنت أجد يف رأسي

أخربين ابن  ،حدثين الليث ،أان عبد هللا بن صاحل ،(4)وأان عبد هللا بن عبد الرمحن :قال
 عن انفع مول عبد هللا  ،عجالن

العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن يف أجناد املسلمني  (5)أن صبيغ
ا أاته فلم   ،فبعث به عمرو بن العاص إل عمر بن اخلطاب ،مصر (6)حّت قدم

أبصر ال  :قال عمر ،يف الرحل :قال ؟أين الرجل :قال ،فقرأه ،الرسول ابلكتاب 20 

                                                           

قارن بنظي هذا  «عبد الرمحن بن أمحد السرخسي  »( سقط ما بينهما من س. ووقع يف د: 1-1)
  اإلسناد.
  (.146)1/252( سنن الدارمي 2)
 عراجني، واحدها عرجون، وهو العود األصفر الذي فيه مشاريخ العذق. (3)
 .، وفيه خالف يف الرواية(150)1/254سنن الدارمي ( 4)
  اسم إن مصروفة.، والنصب الزم ألهنا «صبيغ  »( يف األصل، وأصل السنن: 5)
 .«قدم به  »د:  (6)
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 (3)سبيل :فقال عمر ،به (2)ىفأت ، العقوبة املوجعةصيبك مين   تذهب ف (1)يكون
مث تركه  ،ةر  ــب  ظهره د   (4)فضربه هبا حّت نزل ،فأرسل عمر إل ربائب من جريد .ثةد  حم   

 تريد   إن كنت   :يغب  فقال ص   ،فدعا به ليعود ،أر  مث تركه حّت بـ   ،مث عاد له ،أر  حّت بـ  
فأذن له إل  .أت  ر  ين فقد وهللا بـ  تريد أن تداوي   وإن كنت   ،الى يمج الى لين قتقتلي فاقت  

فاشتد  .من املسلمني ه أحد  جيالس  موسى األشعري أن ال أيب فكتب إل  ،أرضه 5 

فكتب  ،(5)هيئتأن قد حسنت ه :فكتب أبو موسى إل عمر ،ذلك على الرجل
  .أن ائذن للناس مبجالسته :عمر

أان أبو القاسم عبد العزيز بن  ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقيج 
مي ر  ض  أان أبو حامد حممد بن هارون احل   ،زيان أبو بكر القاسم بن زكراي املطر    ،قير  جعفر بن حممد اخل  

 10  عن أنس ،عن الزُّه ري ،عن األوزاعي ،ان الوليد بن مسلم ،اورسان عيسى بن م ،عليه قراءةى 

عن حرف من  (7)الكويف يف مسألة (6)يغب  ص   عمر بن اخلطاب جلد   أن  
  .ظهرهماء يف القرآن حّت اضطردت الد   

 عن أيب إسحاق الربمكي  ،أبو بكر حممد بن عبد الباقي وغيه مساواة أنبأان
بكر  ثنا أبو ،أان أبو القاسم بن أيب العالء :ح وأنبأان أبو حممد بن صابر وغيه قاال

ثنا أبو بكر حممد بن القاسم بن  ،أان حممد بن العباس اخلزاز ،أان عمر بن إبراهيم الفقيه ،اخلطيب 15 

 ،د بن عبد الرمحني  ع  ان اجل   ،ان مكي بن إبراهيم ،ان يعقوب بن إبراهيم ،بن انجيةاان عبد هللا  ،بشار
 عن السائب بن يزيد  ،يفةص  عن يزيد بن خ  
 ،القرآن (8)يسأل عن تفسي مشكل برجل    مررت  إين    :قال لعمر رجالى  أن  
 البس ثياابى ا وهو فدخل الرجل على عمر يومى  ،اللهم أمكين منه :فقال عمر

ما  ،اي أمي املؤمنني :ا فرغ قام إليه الرجل فقالفلم   ،القرآن ئ*وعمر يقر  ،وعمامة 20 

                                                           

 .«أن يكون  »يف السنن:  (1)
 «. فأاته» يف السنن: ( 2)
 «. تسأل» يف السنن: ( 3)
ب رة: قرحة الدابة والبعي «ترك » يف السنن: ( 4)  .الد 
 «. توبته» يف السنن: ( 5)
 ، والوجه هو النصب.«صبيغ  »( صل، د، س: 6)
 .«مكة  »د:  (7)
 ] يف ط: يقرأ [. *                                    من د.سقطت  (8)
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ألبسوه  :مث قال .وجعل جيلده ،فحسر عن ذراعيه ،فقام عمر ؟﴾اوى ر  ذ   ايت  ار  الذ  ﴿
، وامحلوه على قـ  ثياابى  ا بلب يغى ب  ص   إن   :مث ليقم خطيب فيقل ،وأبلغوا به حيه ت ب 

  .ا فيهمدى ا يف قومه بعد أن كان سي   وضيعى  ب[117] فلم يزل .وأخطأهالعلم 
ان أبو بالب عقيل  ،اأمحد لفظى  ان عبد العزيز بن ،أخربان أبو حممد بن األكفاين بقراءيت عليه

 5 سار م  بيد هللا بن عبدان الس   بن ع  ا

أان أبو حممد عبد الرمحن بن  ،ان عبد العزيز بن أمحد ،مل  س  م  ـعلي بن الأبو احلسن ح وأخربان 
 عثمان التميمي 

عة عبد الرمحن بن ر  ان أبو ز   ،ملذ  ان القاضي أبو احلسن علي بن سليمان بن أيوب بن ح   :قاال
  :دي قاله  عن أيب عثمان النـ   ،عن سليمان التيمي ،ان هوذة بن خليفة ،احلافظ عمرو النصري
 10 ،﴾واملرسالت﴿ ،﴾والنازعات  ﴿ :عمر بن اخلطاب عن ل رجل  أس

وقال 2) ـــــ(1)فإذا ابلوفرة ،ضع عن رأسك :فقال له عمر ،أو بعضهن   ،﴾والذارايت﴿
الذي فيه  ا لضربت  وقى ل  ا وهللا لو رأيتك حم   م  أ   :فقال عمر ــــ(2فإذا له وفرة :ماملسلابن 

وحنن  (3)جاءفلو  :قال .ال جتالسوه ـــــ: أو إلينا ــــ مث كتب إل أهل البصرة .عيناك
  .ئة لتفرقناــــم

أان أبو احلسن علي بن أمحد  ،أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا ج 15 

 ،ان يعقوب بن سفيان ،سويأبو علي احلسن بن حممد بن عثمان الن   (4)أان ،ويف  بن حممد بن بكران الا
 :دي قاله  عن أيب عثمان النـ   ،أبنا سليمان التيمي ،ان عبد هللا ،ان علي بن احلسن بن شقيق

ورمبا  ،ئة لتفرقنا عنهــــفلو جاءان وحنن م .ايغى ب  ال جتالسوا ص   :كتب إلينا عمر
  .ملا جالسناه :قال

 20 عن إبراهيم بن عمر الفقيه  ،أنبأان أبو بكر احلاسب  ومجاعة   مساواة

أان أبو بكر  ،أبنا أبو القاسم بن أيب العالء :ح وأنباان أبو حممد بن صابر وغيه قاال
ان  ،(5)أان أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار ،أان حممد بن العباس ،أان عمر بن إبراهيم ،اخلطيب

 عن حممد بن سيين  ،ن هشامع ،اد بن زيدان مح   ،ان حممد بن عبيد ،إمساعيل بن إسحاق القاضي
                                                           

 الوفرة: الشعر اجملتمع على الرأس، أو ما سال على األذنني منه، أو ما جاوز شحمة األذن.  (1)
 ليس ما بينهما يف د. (2-2)
 .«جئنا  »س:  (3)
 .«ان  »د:  (4)
 .«يسار  »د، س:  (5)
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 ،يغب  س ص  ال  جي   طاب إل أيب موسى األشعري أن ال عمر بن اخل كتب  :قال
  .م عطاءه ورزقهر  وأن حي   

ان حممد بن  ،أان احلسن بن أيب بكر ،أان أبو بكر اخلطيب ،طيـــــأخربين أبو القاسم الواسج 
بن زيد اد ان مح   ،ان عبيد هللا بن عمر ،بلن  ان عبد هللا بن أمحد بن ح   ،عبد هللا الشافعي إمالء من لفظه

 5  :قال ـــــ عةر  أو فالن بن ز  ــــ عة ر  ل يقال له ز  ج  من بين ع   مسعت رجالى  :ثين قطن بن كعب قالوحد   :قال

 ،وجيلس ،إل احللقة ءـيجـه بعي أجرب يل ابلبصرة كأن  س  رأيت صبيغ بن ع  
فيقومون  ،عزمة أمي املؤمنني عمر :فيناديهم احللقة األخرى ،وهم ال يعرفونه

 .ويدعونه
 

 10 ذكر من امسه صخر 

بن 1)مة بن ثعلبة بن مالك لَحاش بن سَأحد بين جِ ،ريضْد اخلُعْصخر بن اجلَ

ر ولد مالك ضْواخلُ .يالن بن مضرعفة بن قيس بن صَحمارب بن خَ (1بن طريف

  مسوا بذلك لسوادهم ،بن طريفا
ا انقضى م  ـادة لمي  ض البن ر  ع  وكان يـ   .أدرك الدولتني ،شاعر فصيح خمضرم

وكان  .ادة عن مهاجاتهع ابن مي  ف  ر  وتـ   ،ري من املهاجاةض  ما بينه وبني احلكم اخل   15 

نة ي   فأقام قومها عليه البـ   ، بن اجلوني  اببنة عم له امسها كأس بنت ب    بشبيصخر 
  .حلد  ا ب  ر  فض   ،بقذف كأس  

خربين عبد هللا بن مالك النحوي  ،(3)يف كتاب أيب الفرج علي بن احلسني األموي (2)قرأتو 
 :ان حممد بن حبيب قال

                                                           

 ، والصواب من األغاين.«برخون  »ما بينهما موضعه يف د، س:  (1)
  والوايف 22/25، واألغاين 6/110، واألنساب للسمعاين 2/833املؤتلف واملختلف للدارقطين ،

 . «اخل ض ري بضم اخلاء  »، وقال: 16/286ابلوفيات 
 .«فقرأت  »د، س:  (2)
 .22/27األغاين  (3)



 
 

 251 خر بن اجلعد اخل ض ريص 

فرط  ما م علىد  وصارت لزوجها ن   ،لكأس   اجلعد احلد   بن   صخر   ب  ر  ا ض  م  ـل
هبا  فطالت   [118/]ابلشام قح  فل   ،بهر  الذي ض   واستحيا من الناس للحد    ،منه
 فمر   ،فباعوه وانتقلوا إل الشام ،ه وألهل كأسكان ألهل    بنخل   فمر   ،مث عاد ،هغيبت  

وأنشأ  ،اشديدى  فبكى عند ذلك بكاءى  ،هلا يصرموهنا (1)ورأى املبتاعني ،هبا صخر  
 5  : ]من الطويل[يقول

 هاـــــــميل  ـت   ين والرايح  ــــــــــعي ع  ــــــــــــــــمدام      بلتـــــفأس كأس    على خيمات   مررت        
 هايل  سدموع من األجفان فاض م      ت  ـــبلــــفأس م  ـــــــــوم سواه  ــــــــــويف دارهم ق      
 هاــــليلـــــقى عليها خـــــصديق وال يب       م  ــــــيها بسالـــيايل ليس فــــــــــــالل   ذاك  ـــــك      

 عن ،عن حممد بن أمحد بن حممد بن عمر ،قرأت على أيب الفتوح أسامة بن حممد بن زيد
 10  :أيب عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى املرزابين قال

فة بن قيس بن ص  من حمارب بن خ   ،ري احملاريبض  د اخل  ع  صخر بن اجل  
صخر  ونهميادة احلكم عا ا هجا ابن  فلم   ،ريض  ي احلكم اخل  جهايكان   .يالنع

ويسميها   ،ه امرأة كان يهواهاعلى ربع كانت تل  وهو وصخر هو القائل  .للقرابة
   ]من الطويل[ :(2)فقال ؛لةئوامسها ان ،اأسى ك

ابى ان  ج     داء وال أرىالر    ل ىبـ  يت كما يـ  ل  ب  
 15 قرة ختل  م  ع   وال أكناف   ،(3)

 (4)قر   ش  ت  م  ـتلوى احلية اليما ـــــــــــــك    ةى ـــصباب هن  ــمي بـــحيازي وي   ــــــــأل
 ]من الطويل[  : وله

 (5)مواس  الر   الت  م  ــع  اليـ   بلى وحمت     بها ـــــــــــــــــأنين ال أحزعم كأس ــــأت
 وباوعت يف هجراهنا قول الئمي  هاـــــاد بقربــــــــــــــــــلت البعوإال فبد   

                                                           

 «.املتبايعني » س:  (1)
 وأصاب البيتني كثي من التصحيف والتحريف يف نسخيت التاريخ.، 22/28البيتان يف األغاين  (2)
، وأرى أن إعجام اللفظة يف د هو الصواب. اجلناب هو الفناء وما قرب من «جناانى »رواية األغاين: ( 3)

 .2/164حملة القوم، وقيل: هو موضع يف أرض كلب يف السماوة بني العراق والشام. معجم البلدان
حيزوم: ما استدار ابلظهر والبطن. احلية املتشرق: اليت تاول الدفء عند شروق حيازمي: مفردها  (4)

 الشمس.
( اليـ ع مالت: مفردها يعملة، الناقة السريعة، وانقة رسوم: تؤثر يف األرض من شدة الوطء. رمست 5)

: سريع السي.  م رسيمىا. وبعي حت    الناقة ترس 
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   ]من الطويل[  : (1)وله
 امحلنا لكأس موثقىا ال خنوهن  2)   بعدما ل  ب  ها احل  ا لكأس صرم  هنيئى 

 هاــــــ  احلمام وجون يُّ ر  م  ق   ل  ي  ل  يـ  ـــب   (2وأن  حرامىا أن أخونك ما دعا
  .موضع :لي  ل  يـ  

 5 :(3)أان أبو احلسن الدارقطين قال ،أيب الفتح بن احملاملي عن ء،اقرأت على أيب غالب بن البن  

  .ريض  د اخل  ع  ومنهم صخر بن اجل  

ثين عمي حد   ،بيثين الزُّ حد   ،بيبثنا عبد هللا بن ش   ،ثنا يزداد بن عبد الرمحن الكاتبحد  
  :قال

وحيك اي  :ا دخل إليها فرآين ابلباب قالفلم   ،زران  ي  خ  ـيريد ال أقبل املهديُّ 
 10 ،اي أمي املؤمنني :فقلت   ،ةنس  إين خرجت أريد اخليزران فطربت إل ح   ،(4)يبي ز  

   : ]من اخلفيف[وميز أدركك يف هذا قول املخ

 اـــــــــــوي ه و يـــــــــهت (5)يس  ــــراعىا والع  ـــــــــس  قاعـــــــــالكث  ابلــــــــــن من ب  ــــما حنــــــــــبين
ياــــــــــــــنا فما استطعت م  ــــــــــراك و ه  ـــــ  ـــــــالق ل ب من ذكخ ط رت  خطرة  على   ض 

 ط ياــــالـم   (6)اــــث  ـــــــاد يني: ح  ـــــــــــــق  وللح  وــــــي ك  إذ دعاين لك الش  ـــــــــــــقلت: لب  

                                                           

 وستأيت بتمامها من الطريق التايل. ،22/29البيتان من أبيات يف األغاين  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.2-2)
، ونسبها ايقوت لكثي عزة، وقد 1/478، واألبيات يف معجم البلدان 2/833املؤتلف واملختلف  (3)

، وجاء يف هامش التحقيق فيه نقالى عن األزمنة واألمكنة 538رويت مما نسب لكثي وغيه، انظر ديوان كثي 
. قلت: والرواية يف هذا اخلرب عن الزبي «الشعر عند الزبي بن بكار حملمد بن أيب بكر بن مسور  »: 2/254

 ابن بكار.
 .«زبي  »، ويف املؤتلف: «زهري  »س:  (4)
، تصحيف وتريف. قال ايقوت: بالكث ــــ ابلفتح وكسر الكاف «العيش  » «فالقاع  »س، د:  (5)

بالكث: قارة عظيمة فوق ذي املروة، بينه وبني  »عراض املدينة. ونقل عن يعقوب: والثاء املثلثة ـــــ عرض من أ
 .«ذي خشب ببطن إضم 

 .«كرا   »رواية الديوان:  (6)
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اي أمي  :قلت :قال !ارجع إليها ـ:ــــ رانز  ــي  ــ من اخل  أاتو واس : ـــــفقال :قال
  : ] من الطويل[(1)أدركك يف هذا ما قال مجيل ،ؤمننيامل

 ماــــــــــالد سواهــــــــــــــوأوباين ب ،إيل    (3)ا إل بدابى غ  ش    ت  حب ــب   (2)يتوأنت ال
 ماـــالواداين كاله بفطا ،ذاـهــــب  ةى ــــــــــــل  ــــــــمث ح   ةى ـــــــل  ـــــــــذا ح  ــــــــهب (4)ت  فحل  

 5 ،الزبي :فقال ،ذنفلم أنشب أن خرج اآل ،رانز  ــي  فدخل على اخل   :قال

فأنشدته لصخر بن  ،يُّ ي  بـ  اي ز   ــــــ وحيكـــــ قال أنشدين  ،فإذا أمي املؤمنني ،فدخلت
 : ]من الطويل[(5)خضر حمارب بن خصفة ،ريض  د اخل  ع  اجل  

 هاــــون  خ  نـ ــا ال قى ـــــث  و  ـــا لكأس م  نــــدـــقـــع  اــدمـــعـاحلبل ب (6)هاـذ  ج ا لكأس  هنيئى 
 هاــون  ـــغ  تدت علي ض  ــــــواش ،(7)يل  حوا  واـــــــــــــب  ــــــــــا أتل  م  ـداء لـــــــــــــا األعماهت  ـــــوإش

 هاـــــــت عيون  ر  ــــــفق ،يـــــأعدائ مت   ــوأش  ابلبكا ي  ـــن  ـــي  ع   ت  ل  ـــــي وك  ـبخـفإن تص
 هاــــــــون  ــــــوج   مام  احل   ريُّ ـــــم  ـــــــــــق   ل  ــــــي  ـــل  يـ  ــب  اــــــــــــــــونك ما دعـــــــــا أن أخوإن حرامى 

 هاــــــــــــــن  ـــــــــيـــرن شاك   ء  اــــــــن ورقــــنـــف ىعل  تــوما دع ،هارـــــما برد الليل النو  
 هاـغصون   ت  مث ارجحن  فرعها   (8)احد    ـــةيــــــلــــطــغـــيا لنا مـــــــــــــــــــان إذا الدنالو 

 هاـــــين  ــــــــعـــان ند  ــــفك   ،نا لدنياانـــــــجبـــــــع    (9)ــــــبطــــــــــة  ا وحنن بغــــن  ــــولك ،انو  ـــــــه  ــل  

                                                           

 .«بدا  »، والبيتان من شواهد ايقوت يف مادة 197ديوان مجيل ( 1)
 ، والصواب من ديوان مجيل«الذي  »صل، د، س، واملؤتلف:  (2)
ا: ابلفتح والقصر: واد  قرب3/352وادي القرى. معجم البلدان ( شغب: ضيعة خلف 3) أيلة  ، وب د 

 .1/356من ساحل البحر، وقيل بوادي القرى. معجم البلدان 
  .«حللت  »( رواية معجم البلدان والديوان: 4)
 .22/29األبيات يف األغاين  (5)
 اجلذ : القطع الوحيُّ املستأصل.. «قطعها  »، ورواية األغاين: «صرمها  »الرواية املتقدمة:  (6)
 ، واملثبت من املؤتلف مورد احلافظ يف اخلرب، واألغاين.»إيل  «يف األصل:  (7)
، واملثبت من األغاين يف اللفظة األول «مغطيلة  »، ورواية املؤتلف: «معطلية    دجا  »د، س:  (8)

 امتد.. دحا الظل: «لنا مطمئنة دحا ظلها  »هو الصواب، وروايته: 
 .«بغرة عيشنا  »رواية األغاين:  (9)
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أان أبو جعفر بن  :قاال ءاأخربان أبو غالب أمحد وأبو عبد هللا حيىي ابنا احلسن بن البن    
  :بكار قال بن ي  بـ  ان الزُّ  ،ان أمحد بن سليمان ،صل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،مةل  س  م  ـال

]من  :(1)اند  مطيع ومنزهلم بو   ري يف بين عبد هللا بنض  وقال صخر بن اجلعد اخل  
   الكامل[

 يع  ــــــــــة ابن مطــــــــــــــكن الفداء لقريــــــــــت  ة  ــــــــــــــــــوعـــنـــمــم ة  ـــــقــــاي ليت كل حدي
 ع  ــــــــيرب ض كلُّ ـــــحني يفي (2)وانل  ــــــــح    هاــــــــكرام كأن  ــــــــكنها الــــــــــاء يســــــفيح
 يع  ــــــــــــــــرف ط البالد  ــــــــــــوس (3)افعيــــيف   اــــــــيد قصرهــــــتها وشـــــــــت منابـــــــكرم

 روع  ــــــــــــــــــــناكب وفــــــــــــوالنخل ذات م  وسط رايضه (4)ونج  ر  ز  ــــــيف وسطه ال
 روع  ص  ــــــــــــم  ـعربة ال ع  ــــــــــــعطي  ويرفـــــــي  اجد  ـــــش مــــــــــــــألزهر من قري  ت  ر  د  ق  

 5  :(5)عن أيب نصر بن ماكوال قال ،ميل  حممد السُّ  أيب رأتق

  .شاعر .ريض  د اخل  ع  صخر بن اجل   :فهو ــــ بضم اخلاء ــــ ريض  أما اخل  
أان  ـــــ وي وأبو الوحش املقرئ عنهل  وأنبأنيه أبو القاسم الع   ـــــ قرأت خبط أيب احلسن املقرئ

 ،ان عبد هللا بن شبيب ،ان ثعلب ،ويلان حممد بن حيىي الصُّ  ،تخ  يب  ـــإبراهيم بن علي بن إبراهيم بن س  
  :أخربين شيخ من أهل الشعر قال ،ثين هارون بن عبد هللا الزُّه ريحد   ،بيان الزُّ 

 10 منه اا إل العسكر أو جائيى هللا بن مصعب إذا قدم متوجهى كان عبد 

   .(6)ريض  اجلعد اخل   فيستنشدين لصخر بن ،يدعوين
]من  :قال صخر بن اجلعد اخلضري :وأنشدين هذا الشعر قال :قال هارون

  الطويل[
 ق  د  ــــــــــص  ت   رؤايك   لو أن   لنا عجب    هارأيت   ا رؤاي زعمت  ــــم ائل  ــــــأن

                                                           

بني  »، وذكر ثالثة مواضع أحدها: »و د ان: ابلفتح، كأنه فعالن من الود وهو احملبة  »قال ايقوت:  (1)
 ، فلعله املقصود هنا.«مكة واملدينة قرية جامعة من نواحي الف ر ع 

 . 2/290أراد حب ل وان حلوان العراق، فهي املعروفة خبصبها وبيب مثارها. انظر معجم البلدان  (2)
  ( اليافع: العايل املرتفع.3)
 الز ر ج ون: شجر العنب، كل شجرة  ز ر ج ونة. (4)
 .«قال أبو حممد السُّل مي  »، ووقع يف س: 3/252اإلكمال  (5)
 .22/24، ومها من أربعة أبيات يف األغاين 22/29البيتان ومناسبتهما يف األغاين ( 6)
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 ق  فيخل   اب  ضمثل ما ينضو اخل(1)اض  ن    ابـيـــــنـنللود الذي كان  ائل  ـــــــأن
 .ه خيمرهارأت كأن   :قال  ؟(2)اما رؤايه :فقلت

 

 ـــ أبو العالء :ويقالـــ   (3)لىأبو املع ـــ ابن جندلة :ويقالـــ دل  جَنْصخر بن 

  5البريوتي القاضي

  .سب  ل  سرة بن ح  ي  روى عن يونس بن م   .من ساحل دمشق
 ،هرس  وأبو م   ،ومروان بن حممد ،والوليد بن مسلم ،روى عنه ابن املبارك

  .يدز  والوليد بن م   ،يصيص   م  ـبن كثي الاوحممد 
أان أبو  ـــــ هبا ـــــــجي ن  وش  الب   (4)ير ج  نصور بن علي بن عبد الرمحن احل  أبو سعد م جأخربان

ثنا  ،أان اخلطيب أبو احلسني أمحد بن حممد بن منصور العايل ،منصور أسعد بن عبد اجمليد البوشنجي 10 

أان أبو سليمان  :وأبو الفتح منصور بن العباس الفقيه قاال ،(5)أبو عبد هللا حممد بن احلسن البيدخاين
 ،البيويت (3)لىأيب املع عن ،ثيان حممد بن ك ،ان أبو جعفر حممد بن عوف احلمصي ،داود بن الوسيم

 هللا ما مسعته مي  اوهللا و ـــ  داء يقولر  أاب الد   مسعت   :أيب إدريس قال عن ،سب  ل  سرة بن ح  ي  م   عن يونس بن
  ـــ: حلف قبلها وال بعدها

 15 ،واملشي إل املساجد ،البني إل هللا من إصالح ذات   ما من عمل أحب  

   .وخلق جائز
ان حيىي بن  ه،ويأان أبو عمر بن حيُّ  ،هريو  أان أبو حممد اجل   ء،اأبو غالب بن البن   اأخربانه عاليى 

                                                           

ويف م، ط:  ،«سابقا»: د، س تصحفت الكلمتان يف النسخ مع إدماجهما، ففي «بيننا...نضا »] (1)
]وقد  .«أانئل لوال الودُّ ما كان بيننا  ». ورواية الشطر األول يف األغاين: ، والتصويب من األغاين[«ساقطا»

  [. 7/58، وذكره له اخلليل يف العني 237 عزة، وهو يف ديوانه ص ذكر حنو هذا البيت لكثي
 .«رؤايه  »( س: 2)
، وسيلي كذلك فيهما مرة واحدة، وهو تريف صوابه: املثبت، ألنه سيأيت «املعايل  »يف د، س:  (3)

 من برق موثقة، وهو الذي يف املختصر.
  (، والكىن واألمساء 106والكىن واألمساء ملسلم )، 4/427، واجلرح والتعديل 4/311التاريخ الكبي

 .2/124للدواليب 
 (.1513)2/1160، واملثبت هو الصواب. انظر مشيخة ابن عساكر «احلحرري  »د، س:  (4)
  ( كذا5)
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ثين حد   ،(2)لىأبنا صخر أبو املع ،(1)أان عبد هللا بن املبارك ،ان احلسني بن احلسن ،حممد بن صاعد
ه  هللا ما مسعت  مي  او  ـــ داء حيلفر  مسعت أاب الد   :قال [119] عن أيب إدريس اخلوالين ،سرةي  يونس بن م  
  ـــــ: حيلف قبلها

 ،جائز ق  ل  خ   (5ومن ،(4)مشي إل الصالة5)من  (3)اى خي  ما عمل آدمي عمالى 
 5  .ومن صالح ذات البني

ان أبو  ،أان أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد بن سليم ،يدأبو سعد بن البغدا ج أخربان
ان  ،ي  م  ان أمحد بن ع   ،ان عبد الوهاب بن احلسن الكاليب ه،د بن حممد بن يوسف بن مردالعباس أمح

  :مسعت أاب إدريس يقول :ه مسع يونس بن ميسرة يقولأن   ،ان أبو املعلى ،ان الوليد ،أبو عامر
من  يءعلى ش أن حيمده أحد   ما بلغ عبد حقيقة اإلخالص حّت ال حيب  

 10  .وجل عمل هللا عز  

عن أيب عمر بن  ،أيب متام علي بن حممد (6)عن ،على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن جان قرأ
ان أبو  ،ان حيىي بن معني ،ان أبو بكر بن أيب خيثمة ،أان حممد بن القاسم بن جعفر الكوكيب ه،ويحيُّ 
  :بس قالل  سرة بن ح  ي  قال مسعت يونس بن م   ،وسعيد معنا ـــــــ املعلى ويكىن أابـــ لة د  ن  ان صخر بن ج   ،ره  س  م  

من خشب حّت أييت محام  حيمل سطالى   اح وهو وال  دة بن اجلر  ي  بـ  كان أبو ع  
 15  .(7)أابن

أان  ،أبنا أبو حممد بن أيب نصر ،اان عبد العزيز الكتاين لفظى  ،أنبأان أبو القاسم علي بن إبراهيم
ثنا صخر أبو العالء رجل من أهل  ،ان ابن املبارك ،ادان نعيم بن مح   ،أان الربيع بن سليمان ،بن حبيبااحلسن 
 دمشق 

  .ذكرها حبكاية  
بن  أان أمحد ،حدثنا أبو الفضل بن انصر جمث  ،أخربان أبو الغنائم حممد بن علي إجازةى  20 

وحممد بن  :زاد أمحدــــ أان أبو أمحد  :قالوا ــــ واللفظ لهــــ وحممد بن علي  ،احلسن واملبارك بن عبد اجلبار
 :(8)أان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،دانب  أان أمحد بن ع   : ـــــقاال ،احلسن

                                                           

  256( الزهد 1)
  .«املعايل  »( د، س: 2)
 ، جاء اإلعراب على الصواب يف الزهد.«خي  »صل، د، س:  (3)
 .« صالة» ( يف الزهد: 4)
  ( سقط ما بينهما من د.5-5)
 .«بن  »د:  (6)
 .«أاين  »د:  (7)
 .4/311التاريخ الكبي  (8)
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 ،عن أيب إدريس ،مسع يونس بن ميسرة .ى البيويت القاضيعل  م  ـصخر أبو ال
 .وحممد بن كثي ،مسع منه ابن املبارك ...اإلصالح بني الناس (1)عن أيب الدرداء يف

وقال الفزاري وسليمان بن عبد الرمحن  ...داءر  ااب الد   إن   :عن يونس ،(2)ركدوقال م
عن النيب  ،عن أيب هريرة ،عن أيب إدريس ،مسع يونس ،حممد بن احلجاج  (3)عن

أبو املعلى هو  ،(4)ثنا صخر بن صدقةحد   :ره  س  وقال أبو م   .صلى هللا عليه وسلم 5 

 العمل   اخلالفة   :قال معاوية ،عن صخر ،أان عبد هللا ،مردويه (5)أان :وقال ،جندلة
  .وأخذ الناس أبمر هللا ،واحلكم ابملعدلة ،ابحلق   

أان أبو علي  ،أان أبو القاسم بن منده ،لال  أبو عبد هللا اخل   أجاز يل يف نسخة ما شافهين به
  إجازةى 

 10 أان أبو احلسن  ،وأان أبو باهر :ح قال

  :(6)أان أبو حممد بن أيب حامت قال :قاال
 .لةد  ن  صخر بن ج   :ويقال ـــــ ى الشامي البيويتل  ع  م  ـأبو ال ،دلن  صخر بن ج  

 ،والوليد بن مسلم ،روى عنه ابن املبارك .سب  ل  سرة بن ح  ي  روى عن يونس بن م  
 .أيب يقول ذلك مسعت   .يصيص   م  ـوحممد بن كثي ال ،ره  س  وأبو م   ،ومروان بن حممد

 15 .هو من ثقات أهل الشام ،ليس به أبس :فقال ،سألت أيب عنه

أان جعفر بن حممد  ،أان متام بن حممد ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو حممد بن األكفاين
 ة ع  ر  ان أبو ز   ،بن جعفر

  :ثقات قال يف ذكر نفر  
 .ى صخر بن جندلل  ع  م  ـأبو ال

                                                           

 ليست يف التاريخ الكبي. (1)
هو مدرك بن سعد، ويقال: ابن أيب سعد الفزاري. روى عن يونس  «مبارك  »: يف التاريخ الكبي( 2)

 .27/350ابن ميسرة بن حلبس. له ترمجة يف هتذيب الكمال 
 .«بن  »د، س:  (3)
 .«صلة  »مل يتضح رسم اللفظة يف أصل التاريخ الكبي، فأثبتها احملقق:  (4)
 .« لنا» يف التاريخ الكبي: ( 5)
 .4/427اجلرح والتعديل  (6)
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أان أبو سعيد بن  ،أان أمحد بن منصور بن خلف ،اسأبو بكر حممد بن العب   ج أخربان
  :(1)مسعت مسلم بن احلجاج يقول :دان قالب  بن ع   أان مكيُّ  ،محدون

روى عنه ابن  .رةس  ي  مسع يونس بن م   .البيويت (2)قةد  أبو املعلى صخر بن ص  
  .ره  س  وأبو م   ،وحممد بن كثي ،املبارك

 5  .أو جندل ،ابن جندلة :واحملفوظ ،كذا فيه

أان  ،لييأان أبو نصر الوا ،حيىي (3)عن جعفر بن ،على أيب الفضل بن انصر ج قرأت  
 : أخربين أيب قال ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،يب بن عبد هللاص  اخل  

  .بيويت ب[119]/شامي .لةد  ن  ى صخر بن ج  ل  ع  م  ـأبو ال
أان هبة هللا بن إبراهيم بن  ،أيب باهر حممد بن أمحد بن حممد عن ،على أيب الفضل ج قرأت

 10  :(4)اليب قالو  ان حممد بن أمحد الد   ،ان أمحد بن حممد بن إمساعيل ،عمر

والوليد بن  ،يروي عنه عبد هللا بن املبارك .لةد  ن  ى صخر بن ج  ل  ع  م  ـأبو ال
   .يدز  م  

أان  ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،ارأان أبو بكر الصف   ،علي (5)أيب أنبأان أبو جعفر حممد بن
  :احلاكم أبو أمحد قال

س يونس بن ب  ل  مسع أاب ح   .البيويت الشامي (6)قةد  ى صخر بن ص  ل  ع  م  ـأبو ال 15 

ر عبد ه  س  وأبو م   ،بن املبارك احلنظلي روى عنه عبد هللا .الينب  س اجل  ب  ل  رة بن ح  س  ي  م  
  .يصيص   م  ـوأبو يوسف حممد بن كثي ال ،اينس  ر الغ  ه  س  األعلى بن م  

 .لةد  ن  ابن ج   :وصوابه .ابن صدقة :كذا قال
 
 20 

 

                                                           

 (.106الكىن واألمساء ملسلم ) (1)
 فوقها يف صل ضبة، وسيأيت التنبيه على الصواب.  (2)
 .«عن  »د:  (3)
 .2/124الكىن واألمساء للدواليب  (4)
 سقطت من س، د. (5)
 فوقها يف صل ضبة، وسيأيت التنبيه على الصواب.( 6)
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ي بن صَبن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف ابن قُر بن حرب خْصَ

 وأبو حنظلة األموي ،كالب أبو سفيان
 .أسلم بعد الفتح

 .وابنه معاوية بن أيب سفيان ،روى عنه ابن عباس
 5  .يومئذ   ص  وكان القا .وشهد اليموك

أان  ،أبنا أبو الفضل عبد الرمحن بن أمحد ه،أبو سهل حممد بن إبراهيم بن سعدوي ان جأخربان
ان إبراهيم  ،ثنا أبو داود ،ىن  ثـ  م  ـان ابن ال ،ثنا حممد بن هارون ،أبو القاسم جعفر بن عبد هللا بن يعقوب

ري ،ساني  عن صاحل بن ك  ، (1)بن سعدا عن ابن  ،(2)بةت  عبد هللا بن ع   [عبيد هللا بن]أخربين  ،عن الزُّه 
 عباس أخربه 
فبعث بكتابه مع  ،اإلسالم كتب إل قيصر يدعوه إل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن   10 

 فيدفعه عظيم بصرى إل :قال .رىص  أمره أن يدفعه إل عظيم ب  و  ،يبل  ة الك  ي  ح  د  
 راى كمن محص إل إيلياء ش اا كشف هللا عنه جنود فارس مشم  ـوكان قيصر ل .قيصر

 :قال حني قرأه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  كتاب    ا جاء قيصر  فلم   :قال ابن عباس .ملا أباله هللا
 ؟هل ها هنا من قوم هذا الرجل أحد أسأله عنه

من  ه كان ابلشام يف رجال  فأخربين أبو سفيان بن حرب أن   :قال ابن عباس 15 

قال أبو  .وبني كفار قريش ملسو هيلع هللا ىلصهللا  يف املدة  اليت كانت بني رسول   قريش قدموا جتاراى 
فانطلق يب وأبصحايب إل إيلياء حّت  ،قيصر يف بعض الشام فوجدان رسول   :سفيان

فقال له  ،وعليه التاج   ،وعنده عظماء الروم ،أدخلنا عليه وهو جالس يف جملس ملكه
                                                           

  والتاريخ 4/310، والتاريخ الكبي 166، واتريخ خليفة 10، وببقات خليفة 2/268اتريخ حيىي بن معني ،
(، واجلرح والتعديل 111)38، واتريخ املقدمي 3/167(، واملعرفة والتاريخ 48، والكىن ملسلم )1/44الصغي 

، وهتذيب الكمال 2/10، وأسد الغابة 2/714، واالستيعاب 6/341، واألغاين 3/42، ومعرفة الصحابة 4/426
، 1/33، والكىن واألمساء للدواليب 47، واتريخ مولد العلماء ووفياهتم 2/105، وسي أعالم النبالء 13/119

 (.255، والكىن واألمساء للحاكم )2/178واإلصابة 
. هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف. انظر ترمجته يف هتذيب «سعيد  »د، س:  (1)

 .2/88الكمال 
( جهاد، والبخاري برقم 1773، وصحيح مسلم رقم )4/377النبوة احلديث من هذا الطريق يف دالئل  (2)

 (، وما بني حاصرتني سقط من د، س. انظر الرواايت التالية للحديث.4278)
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قال أبو  .نيب هزعم أن  يإل هذا الرجل الذي  اى بس  ن   هم أقرب  أيُّ  ،(1): سلهمانهمج  ر  تـ  
بينك وبينه؟ قال: قلت: باى. فقال يل: وما قرابة ما قلت: أان أقرهبم إليه نس2): سفيان

رجل من بين عبد مناف  وليس يف الركب يومئذ   :(2هو ابن عمي قال أبو سفيان
 .عند كتفي   ،ريه  مث أمر أبصحايب فجعلوا خلف ظ   ،دنوه مين   أ :فقال قيصر ،غيي

فإن   ،ه نيب سائل هذا الرجل عن هذا الذي يزعم أن  إين    :قل هلم :مث قال لرتمجانه 5 

أن أيثر أصحايب عين  استحييت   ين   أفوهللا لوال  :قال أبو سفيان .بوهفكذ    ب  ذ  ك  
 ، الكذب  أصحايب عين    (3)وا استحييت أن أيثر ولكين    ،ه عنهت  بـ  ذ  لك   الكذب يومئذ  

فينا  هو :فقلت ؟هذا الرجل فيكم كيف نسب    :سله :فقال لرتمجانه .ه عنهت  قـ  د  فص  
 ،فسله :قال .ال :قلت :قال أحد؟ هل قال هذا القول قبله ،سله :فقال .ذو نسب

هل   ،فسله :قال .ال :قلت :قال ؟ونه ابلكذب قبل أن يقول ما قالم  ه  هل كنتم تت   10 

بعونه أم أشراف الناس يت   ،فسله :قال .ال :قلت :قال ؟كل  كان من آابئه م  
 :قال ؟يزيدون أم ينقصون ،فسله :قال .فاؤهمبل ضع ال :قلت   :قال ؟ضعفاؤهم

له بعد أن  منهم عن دينه سخطةى  أحد   هل يرتدُّ  ،فسله :قال .بل يزيدون :قلت
قال  .وحنن خناف أن يغدر ،ال :قلت :قال ؟فهل يغدر :قال .ال :قلت   ؟يدخل فيه
 15 (5)ينأنتقصه هبا ال أخاف أن تؤثر ع كلمة أدخل فيها شيئاى   (4)ينومل ميك :أبو سفيان

فكيف  :قال .نعم :قلت :قال ؟(6)هل قاتلتموه وقاتلكم :فقال :قال [120]/.غيها
 :قال .ويدال علينا أخرى ،ةى عليه مر   يدال   ،جاالى وس   دوالى  :قلت :قال ؟هحربكم وحرب  

ا كان وينهاان عم   ،به شيئاى  ك  ر  ش  ال ن   وحده أيمران أن نعبد هللا :قلت :قال ؟ومب أيمركم
 :قال .وأداء األمانة ،دابلعه   والوفاء   والعفاف   ،وأيمران ابلصالة والصدقة   ،يعبد آابؤان

 20 ،فزعمت أنه ذو نسب ؟ك كيف نسب هذا الرجل فيكم سألت  إين    :انهمج  ر  فقال لتـ  

                                                           

 ، واملثبت هو الصواب ]من صل[.«عليهم »، س: «ميلهم  »د:  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.22-)
 .«أيثروا  »صل، س، د:  (3)
 .«ميكنين  »د، س:  (4)
 . واملثبت هو الصواب، وهو رواية الدالئل.«عليها عليها»وفوقها يف صل ضبة، س:  ،«عليها»صل، د:  (5)
 .«فقاتلكم  »د:  (6)
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هذا القول فيكم  وسألتك هل كان يقول   .قومها من ترسل يف نسب   ،وكذاك الرسل
رجل  :قبله قلت د  ح  كم أ  فيلقول ولو كان يقول هذا ا ،فزعمت أن ال ؟هل  بـ  قـ   أحد  

 ؟ما قال أن يقول   ل  ب  ونه ابلكذب قـ  هم  ت  وسألتك هل كنتم تـ   .ل قبلهي مبا قد قمتأي
على  ب  ذ  ك  وي   ،على الناس الكذب   (1)ه مل يكن يدعأن   وقد عرفت   ،أن ال فزعمت  

ك ل  ولو كان من آابئه م   ،  ال فزعمت أن   ؟ك  ل  وسألتك هل كان من آابئه م   .هللا 5 

 ،عفاؤهمض   م  عونه أ  ب  يت   اس  الن   أشراف   ،وسألتك .ملك آابئه ب  ل  ط  ي   ل  ج  ر   :ت  ل  قـ  
 ؟ونص  ق  نـ  ون أم يـ  يد  ز  وسألتك هل ي   .ل  س  الرُّ  وهم أتباع   ،هم أتباعهعفاء  ض   أن   ت  م  ع  فز  

منهم  د  ح  أ   دُّ ت  ر  هل يـ   ،وسألتك .م  ت   ي  حّت   وكذلك اإلميان   ،(2)فزعمت أهنم يزيدون
الط خت اإلميان حني وكذلك حبُّ  ،أن ال فزعمت   ؟لدينه بعد أن يدخل فيه ةى ط  خ  س  

 10 ،أن ال فزعمت   ؟ر  د  غ  هل يـ   ،وسألتك .(4)أحد ال يسخطه ،(3)بشاشته القلوب

وأن  ،فزعمت أن قد فعل ؟موه وقاتلكمت  ل  هل قاتـ   ،وسألتك   .در  غ  ال تـ   ،ل  س  وكذلك الرُّ 
ت لى،تـ   وكذاك األنبياء   ،ل  و  د   وحربه حربكم  ؟كممر  أي   مب    ،وسألتك .بة  مث تكون هلا العاق   بـ 
 وينهاكم عما كان يعبد ،وال تشركوا به شيئاى  ،وا هللاد  ركم أن تعب  ه أيم  أن   فزعمت  
أن  ك  فيوش   اى حق   فإن كان ما قلت   نة،وآداء األما ،والصدق ،والوفاء ابلعهد   ،آابؤكم

ولو   اليه، ت  ش م  جلتص إليه ين أرجو أن أخل  أوهللا لو  ،هاتني مي  د  ق   ما تت   ك  ل  مي    15 

 : ملسو هيلع هللا ىلصمث دعا بكتاب رسول هللا  :قال .قدميه ت  سل  غ  ه ل  عند   كنت  
 بععلى من ات   سالم   .عظيم الروم قل  ر  من حممد عبد هللا ورسوله إل ه   »

يؤتك هللا أجرك أسلم  ،م  ل  س  ت   م  ل  س  أ   .اإلسالم أدعوك بدعاية فاين    بعد   ادى أم  اهل  
 اء  و  س   ا إل كلمة  و  تعال   الكتاب   ل  ه  أ   اي   ﴿ :(5)يسينيفإن توليت فعليك إمث األر   .مرتني

 20  . (6)﴾ أبان مسلمون ﴿ إل أن بلغ ﴾ ابه شيئى  ك  ر  ش   هللا وال ن  إال    د  ب  ع  نـ   ال  بيننا وبينكم أ

                                                           

  .«يدعى  »( س: 1)
 .«يزعمون  »س:  (2)
  « ةخيالط بشاش» ، ورواية مسلم: «خيالط بشاشته  »صل، س، د:  (3)
 يف هذه العبارة. «و  »، وال تصح «وال يسخطه  »سقطت من س، ويف د، س:  (4)
اختلفوا يف املراد هبم على أقوال، أصحها وأشهرها أهنم األكارون، أي الفالحون »يف هامش صحيح مسلم:  (5)

 .64آية  3( سورة آل عمران 6) ، مث صححت يف هامش صل.«املريسيني». وقد وقع يف صل، س: «والزراعون
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 ،وكثر لغطهم، لت أصوات من حوله من عظماء الروممقالته ع فلما قضى
لقد  :فقلت ،خلوت أبصحايب ،ا خرجتفلم   .فأخرجنا ،وأمر بنا .فلم أدر ما قالوا

على  مستيقناى  فوهللا ما زلت ذليالى  ،افهخي (1)بين األصفر ك  ل  م   ،ابن أيب كبشة أمر   ر  م  أ  
  .اإلسالم وأان كاره   ه سيظهر حّت أدخل هللا قليبأمر   أن  

يد هللا بن ــــــأان أبو الفضل عب ،ن بن عليــــــأان احلس ،ا أبو غالب أمحد بن احلسنيـــــــــــــــأخربن 5 

 ،ان عبد هللا بن عمران العابدي ،ان حيىي بن حممد بن صاعد ،عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا الزُّه ري
ري  ،نةي  يـ  فيان بن ع  ــــــــــان س يد هللا ـــــــــــــعن عب ــــ عن الزُّه ري ،حاقــــــــــــإس (2)ان ابن :ومرة يقولــــــ عن الزُّه 

  ،(3)قال عن ابن عباس ،بن عبد هللاا
 ملسو هيلع هللا ىلصة اليت بيننا وبني رسول هللا د  م  ـيف ال خرجنا :قال أبو سفيان بن حرب

لف ،ةز  حّت أتينا غ   أ ر س 
 10 دخل ،بنا إليه ىفلما أت ،فبعث بنا األسقف ،إلينا أسقف (4)

ى ر   أقرب هبذا الرجل   كمأيُّ  :فقال ،نا عليهب مين فقد   ،أان :فقلت :قال أبو سفيان ؟امح 
ين ب  فإن كذ   يء، سائله عن شإين    :فقال ،يفوأقام أصحايب خل ،أمام أصحايب

ه ما كان أصحايب ت  بـ  ولو كذ   :قال أبو سفيانـــ ان أن خيربه مج  ر  فأمر التـ   .بوهفكذ   
نسبه  ب[120/]كيف  :فقال ـــــ ولكن منعين من ذلك احلياء   ،بوينابلذي يكذ   

 15 ،ال :قلت ؟كل  من أهل بيته كان م   فهل أحد   :قال .اوة من  ر  يف الذ    :قلت ؟فيكم

 ،ال :فقلت ؟بعه إليكم أحد  ن ات  أيرجع مم   :قال ،فةع  الض   :قلت ؟عهب  ت  فمن  :(5)قال
كيف احلرب بينكم   :قال :قال .يه األمنيا نسم   كن    :قال ؟فكيف صدقه فيكم :قال

 عليه فلم ميكين    :قال أبو سفيان ؟كيف وفاؤه  :قال ،علينا ولنا ،جال  س   :قلت   ؟وبينه
  .فال ندري كيف يكون ،بيننا وبينه عهد :فقلت ، هذهإال  

ولو كان يف بيت مملكة  ة،لكممهذا الرجل ليس يف بيت  ذكرمت أن   :فقال 20 

 فهو ال يكذب   ،عى األمنيد  ه ي  إن   :وقولكم .خرج يطلب ما كان عليه آابؤه :قلنا
                                                           

: بفتح اهلمزة وكسر امليم: أي عظم. ابن أيب كبشة: قيل هو رجل من خزاعة  1) ( بنو األصفر: الروم. أ م ر 
عرى، ومل يوافقه أحد من العرب يف عبادهتا، فشبهوا النيب    به ملخالفته إايهم يف دينهم.ملسو هيلع هللا ىلصكان يعبد الش  

 .24/409ترمجته يف هتذيب الكمال . انظر . هو: حممد بن إسحاق بن يسار. روى عن الزهري«أبو  »د:  (2)

 سقطت من س. (3)
 .«فخرج  »س:  (4)
 .«قلت  »س:  (5)
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فكذلك األنبياء ال تبعث إال يف بيت  ،نسبه :ا قولكمم  وأ   !ويكذب على هللا ،عليكم
  (1)ال يرجع :وأما قولكم .فهكذا أتباع األنبياء ،عفةاتبعه الض   :ا قولكموأم   .قومها

لئن   :مث قال .القلب (2)لك حالوة اإلميان إذا خالط بشاشةمن اتبعه إليكم فكذ
 ه فأغسل  ع  ب  ولو قدرت أن أت   ،هاتني عين ما تت قدمي  يناز  لا كان ما أخربتين حق  

ُّ ل  الك   ية  ح  مث دعا ابلكتاب الذي جاء به د   .قدميه وا ر  خ  فن   ،سائهمفقرأه على رؤ  ،يب  5 

 :هم قالخافا فلم   ،فأخرجنا ،فأمر بنا ،فارتفعت األصوات ،(3)وحاصوا ،شح  ة الو  ر  خن   
  .ربكم بهتذلك أخ ا فعلت  إمن  

حّت أدخل هللا تعال  ه نيبذلك اليوم أظن أن   منذ فما زلت   :قال أبو سفيان
  .بييت ىاإلسالم عل

أان  ،أان أبو سعد حممد بن عبد الرمحن ،ا أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرميعاليى  جوأخربانه 10 

  .أبو عمرو بن محدان
أان أبو بكر بن  ،أخربان إبراهيم بن منصور :البهاء فابمة بنت حممد قالت أمُّ  جح وأخربتنا

عن  ،عن الزُّه ري ،ير  ــــــــق  و  م  ـان الوليد بن حممد ال ،ويد بن سعيدــــــــــــــس ان ،(4)لىع  يـ  أان أبو  :قاال .املقرئ
 ـــــ أن ابن عباس أخربه (5)زاد ابن املقرئــــــ بة بن مسعود ت  بن عبد هللا بن ع  اعبيد هللا 

وقال ابن ــــ فبعث  ،يدعوه إل اإلسالم إل قيصر   كتب   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   أن   15 

إل عظيم  ه  أن يدفع   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   ه  فأمر   ،ليب   ية الك  ح  بكتابه مع د   ــــ وبعث :املقرئ
ا كشف هللا م  ـوكان قيصر ل .رى إل قيصر  ص  ب   فدفعه عظيم   ،ه إل قيصرليدفع   رىص  ب  

ا فلم   ،يف ذلك أباله هللا   (6)ماـل   من محص إل إيلياء ميشي   ن  أ   ر  ذ  عنه جنود فارس ن  
 ،التمسوا هل هاهنا من قومه أحد :حني قرأه1) قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   كتاب    جاء قيصر  

 20 . ملسو هيلع هللا ىلصليسأهلم عن رسول هللا 

                                                           

  .«يرجعه  »( د، س: 1)
 «. بشاشته» د، س:  ( 2)
  .«فحاصوا حيصة محر الوحش إل األبواب  »( رواية البخاري: 3)
 (.2616) 5/6مسند أيب يعلى  (4)
 رواية ابن محدان. كل ما بني حاصرتني ليس يف املسند ألنه من (5)
 .«مبا  »يف املسند:  (6)
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 ،اراى م كانوا ابلشام جت   فأخربين أبو سفيان بن حرب أهن   :ابن عباس (1قال
 :قال أبو سفيان .وبني كفار قريش ملسو هيلع هللا ىلصاليت كانت بني رسول هللا  ة  د  م  ـوذلك يف ال

فإذا  ،فدخلنا عليه ،(2)فانطلق يب وأبصحايب حّت قدمنا إيلياء ،فأاتان رسول قيصر
 نهامج   ر  قال لتـ   .الروم   عظماء   (3)وإذا حوله، عليه التاج   ،هو جالس يف جملس ملكه

 5 .م  ه  بـ  ر  قـ  أان أ   :قال أبو سفيان ؟ه نيبالذي يزعم أن   جل  إل هذا الر   م أقرب  ه  أيُـّ  ،سلهم

رجل من بين  ب يومئذ  ك  وليس يف الر   .يعم    هو ابن   :قلت   :قال ؟فما قرابتك :قال
ا خلف ل و ع  ج  وأمر أبصحايب ف   ،وه مين   دن  أ :فقال قيصر   :قال .ناف غييعبد م  

فإن   ،ه نيب  سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أن   إين    :هان  مج   ر  تـ  مث قال ل   ،ريه  ظ  
 أصحايب ر  ثـ  أي    ن  من أ   يومئذ   ستحياء  وهللا لوال اال :قال أبو سفيان .بوهكذب فكذ   

 10 ،ب  ذ   الك  وا عين   ر  استحييت أن أيثـ   (4)ولكن ،ه حني سألت  بـ  ذ  ك  ل    الكذب  عين   

 :مث قال لرتمجانه :قال ـــ (5)فصدقته عنه :ويف حديث ابن املقرئـــ  (5)عنه فصدقت  
فهل قال  :قال .هو فينا ذو نسب :قلت :قال ؟كيف نسب هذا الرجل فيكم  :ل  ق  

 :قال ،ال :قلت   ؟أحد قبله قطــــ فيكم  :ابن محدانويف حديث ـــ منكم  هذا القول  
 :قال .ال :قلت :قال ؟همونه ابلكذب قبل أن يقول ما قالتت   [121/] فهل كنتم

 15 م  ه أ  و  ع  بـ  اتـ   الناس   فأشراف   :(6)قال .ال: قلت   :قال ؟ك  ل  فهل كان من آابئه م  

 :قلت   :قال ؟نو  ص  ق  نـ  فيزيدون أم يـ   :قال .بل ضعفاؤهم :(7)قلت   :قال ؟ضعفاؤهم
ويف ـــــ وحنن  ،ةد  وحنن اآلن منه يف م   ،ال :قلت   :قال ؟ر  فهل يغد   :قال .ونبل يزيد  

كين كلمة أدخل متفلم  :قال أبو سفيان ،خناف ذلك ـــــ فنحن :حديث ابن محدان
ويف ــــ ألين أخاف  (8)به نتقصه  أ يء  ــــبش :ويف حديث ابن محدانـــ  فيها شيئاى 

                                                           

  ( سقط ما بينهما من س.1-1)
 .«اإليلياء  »يف املسند:  (2)
 سقطت من املسند. (3)
 .«ولكين  »يف املسند:  (4)
 سقطت من د. (5)
 ، وليست يف املسند.«فقال  »س:  (6)
 ليست يف املسند.( 7)
  ، والصواب من املسند.«يف  »( صل، د، س: 8)
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 ـــــ:وقاال ،عين :زاد ابن محدانــــ ر ث  ؤ  يـ   ن  أ   ــــ انتقصه منه ال أخاف :حديث ابن املقرئ
ويف حديث ابن ــــ فكيف  :قال .نعم :قلت   :قال ؟موهت  ل  فهل قاتـ   :قال .هاغي  

 ،علينا املرة يدال   ،االى ج  س   كانت   :قلت   :قال ؟هكم وحرب  حرب   تكان  ــــ كيف  :محدان
به  ك  ر  ش  ال ن   ،هللا   نعبد   ن  ران أ  أيم   :قلت ؟ماذا أيمركمبف :قال .عليه األخرىدال ون  

 5 :زاد ابن املقرئــــ قة د  والص   ران ابلصالة  وأيم   ،آابؤان ا كان يعبد  وينهاان عم   ،اشيئى 

فقال لرتمجانه حني قلت  :قال .وأداء األمانة ،والوفاء ابلعهد :ــــوقاال ،والعفاف
ل س  وكذلك الرُّ  ،ه فيكم ذو نسبفزعمت أن   ،(1)مكفي هسألتك عن نسب :ذلك

 ؟منكم أحد قبله هل قال هذا القول   ،ك  وسألت   .قومها (2)يف أنساب ث  ع  بـ  تـ  
رجل  :قال هذا القول قبله قلت (3)لو كان أحد منكم :فقلت   ،أن ال :فزعمت  

 10 ؟ه ابلكذب قبل أن يقول ما قالن  و  م  ه  ت  هل كنتم تـ   :ك  وسألت   .هل  بـ  قيل قـ   بقول   (4)أيمت ُّ 

ويكذب على هللا.  إنه مل يكن ليذر الكذب على الناس5)، فقلت   ،ت أن المفزع
لو كان من آابئه  :(5وسألتك: هل كان من آابئه ملك؟ فزعمت أن ال. فقلت

 ؟عونه أم ضعفاؤهمب  أشراف الناس يت   ؟وسألتك .رجل يطلب ملك أبيه :قلت ؟ملك
فذكر  :قال ابن محدانـــ وسألتك  .الرسل اعتبأوهم  ،اتبعوه ضعفاءهم فزعمت أن  

فزعمت  ؟ينقصون (6)مهل يزيدون أ :وسألتك :وساقه ابن املقرئ فقال ــــ احلديث 15 

 .ال يسخطه أحد ،خيالط بشاشة القلوب نيكذلك اإلميان ح  .أهنم يزيدون
ك هل وسألت   .وكذلك الرسل ال تغدر ،ال أن :فزعمت ؟رد  غ  هل يـ   :كوسألت  

 ،ةمر  ـدال عليكم الي   ،ويف حربكم وحربه دول ،فزعمت أن قد فعل ؟قاتلتموه وقاتلكم
 (7)اذامب ،وسألتك ،وتكون هلا العاقبة ،لىت  بـ  وكذلك الرسل تـ   ،وتدالون عليه األخرى

                                                           

 .«نسبك فيهم  »س:  (1)
 .«أبنساب  »يف املسند:  (2)
 .«منهم  »يف املسند:  (3)
 .«أيمث  »د:  (4)
  سقط ما بينهما من س. (5-5)
 .«أو  »س:  (6)
 «. ماذا » ( س: 7)
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ا كان وينهاكم عم   ،اوال تشركوا به شيئى  ،هللا افزعمت أنه أيمركم أن تعبدو  ؟أيمركم
 ،وهو نيب قد كنت أعلم أنه خارج .(1)لعهدابدق والوفاء وأيمركم ابلص    ،يعبد آابؤكم

 ،هاتني ا فيوشك أن ميلك موضع قدمي  حق   وإن يكن ما قلت   .ومل أعلم أنه منكم
ولو كنت عنده لغسلت عن  ،هيلق ت  م  أن أصل إليه لتجش   (2)رجولو كنت أهللا و

 5  :فإذا فيه ،فأمر به فقرئ عليه ،ملسو هيلع هللا ىلصفدعا بكتاب رسول هللا  :قال أبو سفيان .قدميه

 .عظيم الروم ل  ق  ر  إل ه   ملسو هيلع هللا ىلصمن حممد رسول هللا  .بسم هللا الرمحن الرحيم »
وإن  ،م  ل  س  ت   م  ل  س  أ   .فإين أدعوك بدعاية اإلسالم :ا بعدأم   .على من اتبع اهلدى سالم  

اي أهل  ﴿و :األريسيني عليك إمث   فإن   فإن توليت   ،يؤتك هللا أجرك مرتني م  ل  س  ت  
 .«إل آخر اآلية ﴾ ... بيننا وبينكم سواء   لوا إل كلمة  الكتاب تعا

فلما قضى كالمه علت أصوات الذين حوله من  :قال أبو سفيان 10 

 :قال أبو سفيان .بنا فأخرجنا وأمر ...فما أدري ما قالوا ،وكثر لغطهم ،عظمائهم
ك بين ل  هذا م   ؟3أيب كبشة ابن   ر  م   أرى أ  ال  أ   :مع أصحايب قلتا خرجت فلم  

  أدخل  ه سيظهر حّت  أمر   ا أبن  فما زلت مستيقنى  :قال قال أبو سفيان .خافهاألصفر  
  .اإلسالم وأان كاره   (4)هللا علي

 15  :مل أيت هبا غيه أبلفاظ   (5)هفيورواه ابن إسحاق عن الزُّه ري فأتى 

أان أبو باهر  ،(6)ورقُّ أان أبو احلسني بن النـ   ،ب[121/]الس مرقنديأبو القاسم بن  جأخربانه
 أخربان رضوان بن أمحد  ،صل   خ  م  ـال

أان أبو عبد هللا احلافظ  ،(7)أان أبو بكر البيهقي ،أبو عبد هللا حممد بن الفضل جح وأخربانه
 ان أبو العباس حممد بن يعقوب  :وأبو بكر القاضي قاال

                                                           

 .«والعهد  »سقطت من د، ويف س:  (1)
 .«أظن  »س:  (2)
 . ] تصحيف[«أال أرى أثر أبو كبشة  »د: ( 3)
 سقطت من س.  (4)
 . «عنه  »س:  (5)
 .«احلسن بن املقرئ  »د:  (6)
، 6/345، واألغاين 2/646، واخلرب عن ابن إسحاق يف اتريخ الطربي 4/381دالئل النبوة  (7)

 . 4/262والبداية والنهاية 
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عن  ،ثين الزُّه ريحد   ،إسحاق (1)عن ابن ،ان يونس بن بكي ،ارأان أمحد بن عبد اجلب   :قاال
 ثين أبو سفيان بن حرب من فيه حد   ،اسعن عبد هللا بن عب   ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

ا  فلم   ،كت أموالناـه  حّت ن   (2)نات  ر  ص  وكانت احلرب قد ح   ،اا جتارى كنا قومى قال:  
 ،اأمنى  مل أنمن أن وجدان ملسو هيلع هللا ىلصبية بيننا وبني رسول هللا ي  د  احل   نة  د  ه   ،ة  ن  د  كانت اهل  

 5 وال رجالى  هللا ما علمت مبكة امرأةى  فو ،من قريش ا إل الشام مع رهط  فخرجت اتجرى 

 .ة من أرض فلسطنيران من الشام غز  ج  ت  م   ه  ج  وكان و   .محلين بضاعةى  (3)قد إال  
حني ظهر قيصر صاحب  :وقاال ــــ(4)وذلك :زاد أبو العباس ا ــــفخرجنا حّت قدمناه

 ،ه األعظمعليه صليب   د  ور   ،وأخرجهم منها ،الروم على من كان يف بالده من الفرس
فخرج  ،وكان منزله حبمص من أرض الشام ،ا بلغه ذلكفلم   .إايه (5)لبوهتساوقد كان 

طرح له ت  و  ،سطله الب   (6)بسطتف ،فيه إل بيت املقدس ليصلي راى منها ميشي متشك    10 

 ،مهموم (7)وهوفأصبح ذات غداة    ،فصلى هبا ،انتهى إل إيلياء ّتايحني حعليها الر  
 ،مهموماى  لقد أصبحت   ،ها امللكفقالت له بطارقته أيُّ  .ه إل السماء  ف  ر  ب   بيقل   

 انت  اخل   ك  ـ  ل  ـــ م   نهذه الليلة أ يت يفأر  :قالف ؟وما ذلك :فقالوا، أجل :فقال
ويف  ،وهم تت يدك ، يهود  إال   من األمم ختتنت   ةى هللا ما نعلم أم   فو :فقالوا ،(8)ظاهر

فال يبقى  ،هافإن كان قد وقع هذا يف نفسك منهم فابعث يف مملكتك كل    ،سلطانك 15 

رونه إذ يف ذلك من رأيهم يدب   م فإهن   ؛فتسرتيح من هذا اهلم    ،هعنق   ت  ب  ر  إال ض   يهودي  
 ،ها امللكــــأيُّ  :فقال ،إليهم (9)عــول صاحب بصرى برجل من العرب قد دفــأاتهم رس

 ك  ث  واإلبل حيد    من أهل الشاء ،رجل من العربـــــ هذا  إن   :وقال أبو العباســـــ هذا 
                                                           

  .«أيب  »( س: 1)
 ، واملثبت من األغاين والطربي هو الصواب.«حضرتنا  »يف د، س والدالئل:  (2)
 .«وقد  »س: ( 3)
 .«ودام  »د، س:  (4)
 .«سلبوه  »س:  (5)
 «. فبسط» د، س: ( 6)
 «.م هو » د، س: ( 7)
 ، واملثبت هو الصواب، وهو رواية الدالئل.«ظاهرىا»، ويف صل: «اجلبار ظاهرىا»، د: «اجلنان ظاهرىا»س:  (8)
 .«وقع  »يف الدالئل:  (9)
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ــــ ]فلما انتهى إليه  فسلهوقال أبو العباس: ــــ  عنه (1)سألهتف ،كان ببالده  ث  د  عن ح  
كان رجل   :فقال فسأله عنه [ سله ماهذا اخلرب الذي كان يف بالده،قال لرتمجانه: 

 ،فه آخرونـــــوخال، عه أقوام  ـــــــــوقد اتب ،ه نيبخرج يزعم أن   ،شــــــــــمن قري ،من العرب
فلما  .فخرجت من بالدي وهم على ذلك ،وقد كانت بينهم مالحم يف موابن

هذا  :فقال ،ا هو خمتونفإذ ،وهد  جر    :قال اخلرب ـــــ أخربه :وقال أبو العباســــ  (2)هخرب   5 

مث دعا صاحب  .انطلق لشأنك ،أعطه ثوبه ،ال ما تقولون ،أريت   وهللا الذي
حّت أتتيين برجل من قوم هذا أسأله  ناى ط  وب   ظهراى  ب يل الشام  قل    :فقال له ،شربته

 ،فأخربانه ؟ممن أنتم :فسألنا ،إذ هجم علينا (3) وأصحايب لبغزةهللا إين    فو .عن شأنه
هللا ما رأيت من رجل قط  فو :قال أبو سفيان ـــ ا انتهينا إليهفلم   ،فساقنا إليه مجيعاى 

أيكم  :ا انتهينا إليه قالفلم   ــــ يريد هرقلــــ  (4)أدهى من ذلك األغلف كان  هم أن  ع  ز  أ   10 

مث أمر أبصحايب  ،فأجلسين بني يديه ،دنوه مين   أ :فقال ،أان :فقلت ؟أمس به رمحاى 
فلقد عرفت أن لو   :قال أبو سفيان .وا عليهفردُّ  ب  كذ    إن   :وقال ،فأجلسهم خلفي

وعرفت  ،أتكرم وأستحي من الكذب ،ولكين كنت امرأ سيداى  ،وا عليكذبت ما ردُّ 
 :فقال .فلم أكذبه ،مبكة مث يتحدثوا به عين ،أن أدىن ما يكون أن يرووه عين

فوهللا  ،وصغرت له أمره ،له شأنه ت  د  فزه   ؟هذا الرجل الذي خرج فيكم أخربوين عن 15 

 (5)سلين :فقلت ،أخربين عما أسألك عنه من أمره :وقال ،إل ذلك مين    ما التفت  
 :قال .انسبى ا من أوسطنا ضى حم    :فقلت   ؟ه فيكمب  س  كيف ن    :قال ،عما بدا لك

 .ال :فقلت ؟به هفهو يتشب   ،قولهمثل يقول  فأخربين هل كان من أهل بيته أحد  
فجاء  ،استلبتموه إايهفملك  ـــــ :وقاال ،فيكم :زاد رضوانـــ فأخربين هل كان له  :قال

 20 ؟هم ن  م   ،فأخربين عن أتباعه :قال ،ال :قلت   ؟ه  هبذا احلديث لرتدوا عليه ملك  

                                                           

، وما بني حاصرتني زايدة ال بد منها من الدالئل، «فيسأله  »، ويف د، س: «فسله  »يف الدالئل:  (1)
 ألهنا إحدى موردي احلافظ يف اخلرب.

 .«أخربه  »د:  (2)
 .«لبغرة  »يف س والدالئل:  (3)
 األغلف: الذي مل خيتنت. (4)
 سقطت من س. (5)
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األسنان  قومه وذوو ا أشراف  فأم   ،واملساكني عفاء  والضُّ  [122/]األحداث   :فقلت
ما قل   :قلت ؟فارقهأم يقليه وي   (1)ه ويلزمهأحيبُّ  ،أخربين عمن يصحبهف :قال .منهم فال

يدال  سجال   :فقلت ؟فأخربين عن احلرب بينكم وبينه :قال .ففارقه ه رجل  يصحب  
 ،فيه إال هي (2)غمزأا فلم أجد شيئى  ؟ر  د  غ  فأخربين هل يـ   :قال .وندال عليه ،علينا
 5 فأعاد علي   ،هللا ما التفت إليها مين    فو .هر  د  غ   ال أنمن  و  ،ةد  وحنن منه يف م   ،ال :قلت

ال  ،إذا أخذه هللا النيب   وكذلك أيخذ   ،ابى س  ه من أحمضكم ن  زعمت أن   :فقال ،احلديث  
مثل قوله  من أهل بيته أحد يقوللتك هل كان وسأ3)، قومه  من أوسطأيخذه إال  

فجاء هبذا  ،هفاستلبتموه إاي   لك  هل كان له م   ،وسألتك .(3ال :فقلت ؟فهو يتشبه به
م األحداث فزعمت أهن   ،وسألتك عن أتباعه ،ال :فقلت ؟هوا عليه ملك  احلديث لرتدُّ 

ه أحيبُّ  ،هع  ب  ن يت  م  وسألتك ع .وكذلك أتباع األنبياء يف كل زمان ،واملساكني والضعفاء   10 

وكذلك حالوة  ،فيفارقه ،ه قل من يصحبهفزعمت أن   ؟أم يقليه ويفارقه ،هم  ويلز  
ا فزعمت أهن   ؟وسألتك كيف احلرب بينكم وبينه .ا فتخرج منهال تدخل قلبى  ،اإلميان

 (4)وهلم تكون ،كون حرب األنبياءتكذلك و  ،وتدالون عليه ،عليكم يدال   ،جال  س  
 ليغلبين على ين  ت  قـ  د  فلئن كنت ص   ،ر  د  غ  ه ال يـ  أن   فزعمت   ؟هل يغدر (5)وسألت .العاقبة

فقمت وأان  .ك  بشأن   احلق   . عنده فأغسل قدميهولوددت أين    ،هاتني ما تت قدمي   15 

اي  :وقال أبو العباســـ ايل عباد هللا  :أقول ،األخرى على إبحدى يدي   أضرب  
أصبح ملوك بين األصفر خيافونه يف  !ةش  ب  ابن أيب ك   أمر   ر  م  لقد أ   ـــ هللا (6)عباد

   .سلطاهنم
أبنا أبو  ،أان أبو جعفر بن املسلمة :ابنا أيب علي قاال ج أبو غالب وأبو عبد هللا (7)أخربان

                                                           

 .«يكرمه  »س:  (1)
 من س. «أجد  »، وسقطت «يغمز  »س:  (2)
  الرقمني من الدالئل.( سقط ما بني 3-3)
 [.«جزاء العاقبة  »: ويف س: «يكون خي العاقبة  »] يف ط:  (4)
 .«سألت  »( س: 5)
 .«أي عباد  »( يف الدالئل: 6)
 .«يقدم  »جاء ترتيب هذا اخلرب يف صل، د، بعد التايل، وفوقه:  (7)
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  :(1)بي بن بكار قالان الزُّ  ،ان أمحد بن سليمان ،صباهر املخل   
أبو أمه آمنة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  يعين وهب بن عبد مناف بن زهرة جد  ـــ ه وأمُّ 
بن  رمز بن غالب بن عاج  و   :أيب قيلة واسم ،لةي  بنت أيب قـ   ة  ل  يـ  قـ   ـــــ بنت وهب

 :يقول ز  ج  وكان و   ى،ر ع  من عبد الش    لووجز أبو كبشة أو  ، (2وهو غبشان2)احلارث 
ا وال جنمى  ،اقمرى ا وال ا مشسى وال أرى يف السماء شيئى  ،اماء عرضى الس   تقطع   ىر ع  الش    إن   5 

 .اماء عرضى ا تعرب الس  ألهن   ،ورب  رى الع  ع  ي الش   م   س  والعرب ت   .ا غيهاضى ر  ع   ماء  الس   يقطع  
 .هه من قبل أم   ه جدُّ ألن   ،إليه ملسو هيلع هللا ىلصنسب رسول هللا تقريش شة الذي ب  ز هو أبو ك  ج  وو  

ا خالف رسول هللا فلم   ،ه  ه  بـ  عه ش  ينز   ق  ر   بع  ا إال  ا ال يعمل شيئى أحدى  أن   نُّ والعرب تظ
 :وعلم به من اجلهالة قال مشركو قريش ،اللةبه من الض   وهدى هللا   ،دين قريش ملسو هيلع هللا ىلص

ينسبون  (3)وافكان ،رىع  اس بعبادة الش   ة خالف الن  ش  ب  أاب ك   ألن   ،ةش  ب  أبو ك   ه  ع  ز  نـ   10 

به من  ملسو هيلع هللا ىلصوا رسول هللا ي   ع  ا يف خزاعة مل يـ  دى شة سي   ب  وكان أبو ك   ،إليهملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول  
  خالف   :فقالوا ،نسبوه خبالف أيب كبشة ا خالف دينهمم  ـتقصي كان فيه ولكن  ل

  .(4)شةب  أبو ك   كما خالف  
 ،أان أبو احلسني بن الفضل ،أبنا أبو بكر بن الطربي ،الس مرقنديأبو القاسم بن  (5)أخربان ج

ري قال ،يان جد    ،اجان حج   ،(6)ان يعقوب ،أان عبد هللا بن جعفر  15  :عن الزُّه 

ي ص  ة بن عبد مشس بن عبد مناف بن ق  أبو سفيان صخر بن حرب بن أمي  
  .ره  بن كعب بن لؤي بن غالب بن ف   بن مرة ببن كالا

ان  ،أان أمحد بن عبيد ،عن أيب متام علي بن حممد ،على أيب عبد هللا حيىي بن احلسن جقرأان
عبد هللا بن ومصعب  ،وأمحد بن حنبل ،مسعت أيب :ان ابن أيب خيثمة قال ،(7)بن احلسنياحممد 
 20  :يقولون

                                                           

 .261رواه املصعب يف نسب قريش  (1)
  ( سقط ما بينهما من س. 2-2)
 .«فكان  »س:  (3)
 ، وهي تنبيه على هناية ما جاء مؤخرىا وحقه التقدمي.«إل  »بعده يف صل  (4)
 ، وقد جاء ترتيبه فيها مقدمىا على السابق.«يؤخر  »فوقه يف صل:  (5)
 .3/167املعرفة والتاريخ  (6)
 «.احلسن » ( د: 7)
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 .أبو سفيان صخر بن حرب
أان عيسى بن  ،ورقُّ بن النـ   ب[122/]أان أمحد بن حممد ،الس مرقنديأخربان أبو القاسم بن 

  :قال حممد بن عمر :أان عبد هللا بن حممد قال ،علي
ي ص  ة بن عبد مشس بن عبد مناف بن ق  أمي  أبو سفيان صخر بن حرب بن 

ر بن مالك بن النضر بن  ه  ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ف  بن كالب بن مر  ا 5 

أسلم  .عةص  ع  ن من بين هالل بن عامر بن ص  ز  وأم أيب سفيان صفية بنت ح   .كنانة
 ي يومئذ  م  ور   ،الطائف ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وشهد مع رسول  ، (1)مكةفتح أبو سفيان قبل يوم 

من غنائم حنني  ملسو هيلع هللا ىلصفأعطاه رسول هللا  ،ني  نـ  وشهد يوم ح   ،إحدى عينيه فذهبت  
فداك  :فقال أبو سفيان ،بنيه يزيد ومعاويةاوأعطى  ،وأربعني أوقية ،من اإلبل ئةى ــــــم

مث ساملتك فنعم  ،ولقد حاربتك فنعم احملارب كنت   ،ك لكرميوهللا إن   ،أيب وأمي 10 

وأبو سفيان عامله على  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وتويف رسول   :قال .افجزاك هللا خيى  ،املسامل أنت
يف آخر ونزل أبو سفيان املدينة 2) وكان أبو سفيان ذهب بصره يف آخر عمره .جنران
   .سنة اثنتني وثالثني وهو ابن مثان ومثانني سنة ومات هبا (2عمره

أان  ،أان أبو الفضل بن خيون ح وأخربان أبو الربكات األمنابي ،أخربان أبو غالب املاوردي
أان أبو  ،أان عبيد هللا بن أمحد بن يعقوب املقرئ ،أان أبو القاسم األزهري :دار قاالن  اثبت بن بـ   15 

  :(4)قال أيب :حنبل قال أمحد بن أان صاحل بن ،العباس بن العباس اجلوهري (3)احلسني
  .ةاسم أيب سفيان صخر بن حرب بن أمي   .أبو سفيان بن حرب

أان  ،أان عيسى بن علي ،ورقُّ أان أبو احلسني بن النـ   ،الس مرقنديا أبو القاسم بن ـــــــــــــــأخربن
 ،وان عبد هللا بن حممد :مسعت أمحد بن حنبل ح قال : قالي  ه  ثين أمحد بن ز  حد   ،عبد هللا بن حممد

أان أبو احلسن بن  ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،حدثين عباس ح وأخربان أبو بكر وجيه بن باهر 20 

اس بن حممد مسعت العب   :العباس بن يعقوب األصم قال (5)أبوأان  :قاال هحممد بن ابلويوأبو  ،قاءالس  
  :(6)مسعت حيىي بن معني يقول :قال

                                                           

 .«يوم الفتح  »س:  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.2-2)
 .«احلسن  »د:  (3)
 ، انظر: الكىن واألمساء.«قال يل  «د:  (4)
 سقطت من د، س، واستدركت بني السطرين يف صل. (5)
 .2/268( اتريخ حيىي بن معني 6)
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  .اسم أيب سفيان صخر بن حرب
أان  ،أان أبو احلسن بن لؤلؤ ،هريو  أبنا أبو حممد اجل   ،أبو األعز قراتكني بن األسعدأخربان 

  :ان أبو حفص عمرو بن علي قال ،أبو بكر حممد بن احلسني بن شهراير
  .واسم أيب سفيان بن حرب صخر بن حرب

 5 أخربان أبو الربكات األمنابي، أان أبو باهر أمحد بن احلسن وأبو الفضل أمحد بن احلسن ج

أبنا حممد بن احلسن بن  :أبو باهر قاال (1)أان :أبو العز اثبت بن منصور قال جح وأخربان
  :(2)قال اطان خليفة بن خي   ،ان عمر بن أمحد بن إسحاق ،أبنا حممد بن أمحد بن إسحاق ،أمحد

ه أمُّ  .سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد منافأبو 
 .بن عامر (4بن هالل4)بن عبد هللا  (3)زم بن رويبةه  ـبن ال ن بن بيز  صفية بنت ح  

 10  .ومات ابملدينة سنة إحدى وثالثني ،أتى الشام

احلسن ، أبنا أبو الفتح نصر بن أمحد اخلطيب، أان أبو الس مرقنديأبو القاسم بن  جأخربان
 يمي م  حممد بن أمحد الت  

أان أبو احلسني بن الطيوري، وأبو باهر أمحد بن علي  ،أبو الربكات بن املبارك جأخربانو ح 
أان  ،أان حممد بن زيد بن علي بن مروان :يي قاالناج  أان احلسني بن علي الط   :ار املقرئ قاالو  بن س  ا

 15 مسعت أاب بكر  :(5)ان هارون بن حامت قال ،بن حممد بن عقبةاحممد 

أان أبو القاسم بن 6) ،ح وأخربان أبو الربكات األمنابي، أان أبو الفضل أمحد بن احلسن
مسعت عمي  :ان حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال ،أان أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن ،(6بشران

  :أاب بكر يقول
 .بن أميةا :زاد هارونـــ اسم أيب سفيان صخر بن حرب 

 20 [123/]أان أبو احلسن بن ،، أان أبو الفضل بن البقالالس مرقنديأبو القاسم بن  جأخربان

مسعت نوح بن  :ة قالأبنا إبراهيم بن أيب أمي   ،أمحد بن احلسن بن مهران أبنا إبراهيم بن ،احلمامي
  :سي قالمحبيب القو 

   .دد  س  مسعته من م   .اسم أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس
                                                           

 .«وأان  »د، س:  (1)
 .10ببقات خليفة  (2)
 ، وفوقها ضبة يف صل. واملثبت من ببقات خليفة. قارن مبا يلي.«روبة  »يف صل، د، س: (3)
  ليس ما بينهما يف ببقات خليفة.( 4-4)
 .38اتريخ أيب بشر هارون بن حامت  (5)
 ما بينهما مكرر يف د، س. (6-6)
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أبنا أبو جعفر بن  :وأبو غالب أمحد وأبو عبد هللا حيىي قالوا ،اءر  أخربان أبو احلسني بن الف  
   :(1) بن بكار قالي  بـ  ان الزُّ  ،ص، أبنا أمحد بن سليمان الطوسيل   خ  م  ـأبنا أبو باهر ال ،مةل  س  م  ـال

 .وفاختة بين حرب ،والفارعة ،ة أاب سفيان بن حربأمي   بن   وولد حرب  
  : ]من الوافر[ قال الوليد بن عقبة .واسم أيب سفيان صخر

 5 ليم  ــــــــــــم   ك من أخي ثقة  ـــــــفإن       ر  خ  ــــــــــــــبن ص   عاوية  ـــــــــم غ  ل  ـــــب   أ  ال  أ  

 رميـــق وما ت  ــــر يف دمشد   ـــــــــه  ــــت        عىن  م  ـال (2)مد  كالس    هر  الد   ت  ع  ط  ق  
 بن ي  ن بن ب   ز  بنت ح   (3)فيةص   :وأم أيب سفيان وأم أختيه الفارعة وفاختة

الفضل  وهي عمة أم    ،بة بن عبد هللا بن هالل بن عامر بن صعصعةي  و  م بن ر  ز  ــــاهل  
بنت احلارث زوج  ميمونة   ة  ه وعم  عبد هللا بن العباس وأخوت   ن أم   ز  بنت احلارث بن ح  

 10  : ]من املتقارب[ ويل يف قولهل  ام الس  عىن عبد هللا بن مه   وإايها ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 كاـــــــــــــــــواي عات في  لنا اي ص    عطفيها :لت  بنا مث ق   (4)فحال
 ة بن هالل بن فاجل بن ذكوان أم  ر  م   بنت   ن وعاتكة  ز  ح   بنت   ريد صفية  ي  

  .هاشم وعبد مشس ابين عبد مناف
أان  أان أبو عمر بن حيويه، ،أان أبو حممد اجلوهري ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي ج

 15 :الرابعة ان حممد بن سعد قال يف الطبقة ،ان احلسني بن الفهم ،بن معروفاأمحد 

ي واسم ص  ة بن عبد مشس بن عبد مناف بن ق  أبو سفيان بن حرب بن أمي    
بة بن عبد هللا بن ي  و  زم بن ر   بن اهل  ي  ن بن ب   ز  ة بنت ح  في  ه ص  وأمُّ  .أيب سفيان صخر

  .قيس عيالن (5)نمعة ص  ع  هالل بن عامر بن ص  
 أسلم يوم رك حّت  مل يزل أبو سفيان بن حرب على الش    :قال حممد بن عمر

 20 ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول هللا  .وهو كان يف عي  قريش اليت أقبلت من الشام ،فتح مكة

                                                           

، ومها مع 140والبيتان روامها املصعب يف هذا املوضع ويف  121رواه املصعب يف نسب قريش  (1)
 أبيات أخرى يف غي موضع من التاريخ. والبيت الثاين من شواهد اللسان )سدم(.

 . الس د م: الفحل اهلائج.«السوم  »قي نسب قريش:  (2)
 .«وصفية  »د، س:  (3)
 .«فحلت  »يف نسب قريش:  (4)
  .«بن  »( س: 5)
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 ،وساحل أبو سفيان ابلعي وهو رأس املشركني يوم أحد ،ايعرتض هلا حّت ورد بدرى 
ومل يزل أبو سفيان بعد انصرافه عن اخلندق  ،يوم اخلندق (1)وهو كان رئيس األحزاب

فأسلم أبو  ،مكة ملسو هيلع هللا ىلصيف مجع إل أن فتح رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   مبكة مل يلق  
، ورمي يومئذ فذهبت ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا مع  سفيان الطائف أبو2) وشهد ،سفيان

ئة من ــــمن غنائم حنني م ملسو هيلع هللا ىلصوأعطاه رسول هللا  ،يوم حنني (2وشهد إحدى عينيه، 5 

زيد ومعاوية قال له أبو يا أعطاه وأعطى ابنيه فلم   ،ا له باللهن  وز   وأربعني أوقيةى  ،اإلبل
مث  ،كنت    فنعم احملارب   ،لقد حاربتك ،(2فداك أيب وأمي2) ك لكرميوهللا إن   :سفيان
أبو سفيان بن حرب املدينة يف  ونزل .اهللا خيى  فجزاك   ،فنعم املسامل أنت ،ساملتك

وهو  ،بن عفاناوثالثني يف آخر خالفة عثمان  (3)نيتومات هبا سنة اثن ،آخر عمره
 10  .ومثانني سنةى  مثان   يوم مات ابن  

 ،كتابه مث أخربان أبو الفضل بن انصر أان أبو حممد اجلوهريأخربان أبو حممد بن اآلبنوسي يف  
  :أمحد بن عبد هللا بن عبد الرحيم قالأان أبو احلسني بن املظفر أان أبو علي أمحد بن علي بن احلسن أان 

 ،أسلم يوم الفتح .ة بن عبد مشسأبو سفيان وامسه صخر بن حرب بن أمي  
ا أميُّ » :(5)نه يف يدهـــــوعي (4ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النيب 4) ،ملسو هيلع هللا ىلصف مع النيب ـــــوأصيبت عينه يوم الطائ

ورمى  ،ةبل عني يف اجلن   :قال «؟ها عليكو هللا أن يرد  ة أو أدع  عني يف اجلن   ،إليك أحبُّ  15 

وأم أيب  .يكىن أاب حنظلة .وأصيبت عينه األخرى يوم اليموك تت راية يزيد ابنه .هبا
بن هالل بن عامر بن ازم بن رويبة بن عبد هللا  بن اهل  ي  بنت  حزن بن ب    (6)ةعبسفيان ص
 .صعصعة

أان أمحد بن  ،حدثنا أبو الفضل بن انصر جمث  ،حممد بن علي ب[123/]أنبأان أبو الغنائم
وأبو  :أمحدزاد ــــــ أان أبو أمحد  :قالوا ـــــ واللفظ لهــــ احلسن واملبارك بن عبد اجلبار وحممد بن علي  20 

  :(7)أان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان : ـــــــقاال ،احلسني األصبهاين
                                                           

 .«األعراب  »د:  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.2-2)
 «.اثنني » س: ( 3)
  ( سقط ما بينهما من د.4-4)
 .13/120رواه وما يليه من اخلرب املزي يف هتذيب الكمال  (5)
 كذا من هذا الطريق، وفوقها يف صل ضبة. (6)
 .4/310التاريخ الكبي  (7)
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 ،األموي القرشي (1بن أيب سفيان1)والد معاوية  ،ةصخر بن حرب بن أمي  
 له صحبة 

أان أبو علي  ،أان أبو القاسم بن منده ،لال  أبو عبد هللا اخل   أجاز يل يف نسخة ما شافهين به
  إجازةى 

 5 أان علي بن حممد  ،وأان أبو باهر بن سلمة :ح قال

  :(3)حممد بن أيب حامت قال (2)أبوان أ :قاال
والد معاوية بن أيب  ،أبو سفيان ،صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس

رجع إل مث  ،فنزل هبا ،وكان قد خرج إل مكة بعد أن أسلم .له صحبة .سفيان
 .روى عنه ابن عباس .ومثانني وهو ابن مثان   ،املدينة فمات هبا سنة إحدى وثالثني

 10  .مسعت أيب يقول ذلك

 ،أبنا أبو سعيد بن محدون ،أان أبو بكر أمحد بن منصور ،اسأبو بكر حممد بن العب   جأخربان
  :(4)اج يقولبن احلج   مسلم   مسعت   :دان قالب  أان مكي بن ع  
  .له صحبة .والد معاوية ،ة بن عبد مشسسفيان صخر بن حرب بن أمي  أبو 

  (6وأبو نصر6) ،مـــــــمود بن القاســــأبنا حم ،(5)د هللالك بن عبــــــــأبو الفتح عبد امل جربانــــــــــــــأخ
أان  ،عبد هللاار بن حممد بن ثنا عبد اجلب   :وأمحد بن عبد الصمد التاجر قالوا ،عبد العزيز بن حممد 15 

  :مذي قالأان أبو عيسى الرت    ،حممد بن أمحد بن حمبوب
  .أبو سفيان امسه صخر بن حرب

 ،أان أبو احلسن ،أان أبو نصر حيىي،عن جعفر بن  ،على أيب الفضل بن  انصر جقرأت
  :أخربين أيب قال ،أيب عبد الرمحن أخربين عبد الكرمي بن

 20 .أاب حنظلة :(7)له وقيل ،عبد مشس ة بنأبو سفيان صخر بن حرب بن أمي  

                                                           

  .«أبو سفيان  »( ما بينهما موضعه يف التاريخ الكبي: 1-1)
 سقطت من س. (2)
 .4/426اجلرح والتعديل  (3)
 (.48الكىن واألمساء ملسلم ) (4)
 .«عبيد هللا  »س:  (5)
  ( سقط ما بينهما من د.6-6)
 يف هامش صل. «له  »، واستدركت «قيل أاب  »س:  (7)
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أان أبو الفتح سليم  ،أبنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم ،بن حممد هللا أبو الفتح نصر ج أ و أخربان
 ان يزيد بن حممد بن ،ان علي بن إبراهيم بن أمحد اجلوزي ،أان باهر بن حممد بن سليمان ،(1)بن أيوب

  :(2)قالمي مسعت حممد بن أمحد املقد   :ايس قالإ
  .سفيان صخر بن حرب بن أمية أبو

أان هبة هللا بن  ،، أان أبو باهر حممد بن أمحد بن حممدالس مرقنديأخربان أبو القاسم بن  5 

  :(3)قال ان حممد بن أمحد بن محاد ،ان أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل ،بن عمراإبراهيم 
  .عبد منافة بن عبد مشس بن أمي   أبو سفيان صخر بن حرب بن

أان أمحد بن علي  ،ارأان أبو بكر الصف   ،أيب علي يف كتابه أخربان أبو جعفر حممد بن
  :(4)نا أبو أمحد احلاكم قالبأ ،احلافظ

ة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي أبو سفيان صخر بن حرب بن أمي   10 

 بن ي  بن ب   ن ز  ه صفية بنت ح  وأمُّ  .ملسو هيلع هللا ىلص له صحبة من النيب    .والد معاوية .األموي
  .ومات ابملدينة ،أتى الشام .ويبة بن عبد هللا بن هالل بن عامرم بن ر  ز  ه  

ده ن  أان أبو عبد هللا بن م   ،خربان شجاع بن عليأ ،أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد جأخربان
  :قال

تويف  .وي القرشيم  أبو سفيان األ   ،ة بن عبد مشسصخر بن حرب بن أمي   15 

ومثانني  ودفن ابلبقيع وهو ابن مثان   ،وصلى عليه عثمان بن عفان ،وثالثني سنة أربع  
 .اسروى عنه ابن عب   .ولد قبل الفيل بعشر سنني .وقيل ابن ثالث وتسعني ،سنةى 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصإحدى عينيه يوم الطائف مع النيب  (5)أصيبت ،أعمى ،عظيم اهلامة ،اوكان ربعى 
  .من بين هالل بن عامر (6)بنت جري ه صفية  أمُّ  .ألخرى يوم اليموكاب وأصيب

أان مسعود  ،بن باهر (7)مدحمأان أبو الفضل  ،أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك جأخربان 20 

  :أان أمحد بن حممد البخاري قال ،أان عبد امللك بن احلسن ،بن انصرا

                                                           

 .«نصر بن حممد .. نصر هللا بن إبراهيم .. سليمان بن أيوب  »س:  (1)
 (.111)38اتريخ املقدمي  (2)
 .1/33الكىن واألمساء للدواليب  (3)
 (.255للحاكم ) (4)
 .«أصيب  »د، س:  (5)
 كذا من هذا الطريق، وفوقها ضبة يف صل. (6)
 .«أمحد  »س:  (7)
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أبو سفيان القرشي األموي املكي  ،ة بن عبد مشسصخر بن حرب بن أمي  
ة هرقل يف بدء قص   [124/]روى عنه ابن عباس .ملسو هيلع هللا ىلصث عن النيب حد   .مث املديين

قال علي  :وقال البخاري .إحدى وثالثني (1)مات سنة :قال خليفة .الوحي واألدب
مات ابملدينة  :(3)وقال الواقدي .من خالفة عثمان (2)مات يف ست :بن املديينا

 5   .وهو ابن مثان ومثانني سنةى  ،سنة إحدى وثالثني

أان أمحد بن  ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي :قاال ء،ابنا البنا جأخربان أبو غالب وأبو عبد هللا
ان أبو بكر بن أيب  ،حممد بن سعيد (4)نبأان حممد بن احلسني  ،عبيد بن الفضل بن بيي إجازةى 

  :أان مصعب قال ،ثمةي  خ  
  .له كان أبو سفيان يكىن أاب حنظلة اببن  

 10 :نا أبو القاسم بن أيب العالء قالبأ ،أبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد كتبت عنه  جأخربان

 ،أخربكم أبو بكر حممد بن عمر بن سليمان :ي قيل لهدلى أيب احلسن علي بن أمحد البغداقرئ ع
ان مالك  ،بن عبد الرمحن املخزومي (5)ان خلف ،ان حيىي بن عبدك ،ثين أمحد بن حممد بن إمساعيلحد  

  عن احلكم ،لو  غ  بن م  ا
قال: وقال 7)قال: أبو سفيان.  (6)﴾ ر  ف  الك   ة  م  ئ  وا أ  ل  فقات   ﴿ :عن جماهد

وأبو  ،أبو سفيان (7﴿ فقات ل وا أ ئ م ة  الك ف ر  ﴾ مالك بن أنس يف قوله عز وجل: 15 

 :وابنه :ويف نسخة أخرى بدلـــ وعتبة بن ربيعة  ،سهيل بن عمروو  ،وابنه ،جهل
  .يعين ابن خلفــــ وأمية 

أان أمحد  ويه،أان أبو عمر بن حيُّ  ،أان احلسن بن علي ،أبو بكر حممد بن عبد الباقي جأخربان
عن  ،ريف  أبو داود احل   ،أبنا عمر بن سعد ،ان حممد بن سعد ،أان احلسني بن الفهم ،بن معروفا

 20 عن جعفر  ،بن عبد هللاايعقوب 

                                                           

 .«يف سنة  »س:  (1)
 .«يف سنة ست  »س:  (2)
 .«الواحدي  »د:  (3)
 .«عن  »س:  (4)
 .«خليفة  »س:  (5)
 .13/آية 9سورة التوبة  (6)
  ( سقط ما بينهما من س.7-7)
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نزلت يف أيب  :قال ،(1)﴾هم ــأموال   قون  ف  ن  وا يـ  ر  ف  الذين ك   إن   ﴿ :عن سعيد
  .سفيان

أان سليمان بن  ،أبنا أبو بكر بن ريذة :ه يف كتبهم قالوااد وغي  أبو علي احلد   جأخربان
ان جماشع بن  ،حممد الزُّه ري ان يعقوب بن ،ان عبد هللا بن شبيب ،ان بكر بن أمحد بن مقبل ،(2)أمحد

عن عروة بن  ،بن عبد الرمحن بن نوفل (3)عن أيب األسود حممد ،ان ليث بن سعد ،عمرو األسدي 5 

 عن أيب سفيان بن حرب  ،عن معاوية بن أيب سفيان ،بيالزُّ 
ا قفلنا قال يل فلم  ــــ إبيلياء  :قال أوـــ ة ز  ــــبغ  أن أمية بن أيب الصلت كان معه 

 :قال ،نعم :قلت ؟(4)الرفقة فنتحدث نتقدم عنــهل لك أن  ،اي أاب سفيان :أمية
عن عتبة بن  هنأيُّ  :قال ؟عن عتبة بن ربيعة أيهن ،اي أاب سفيان :فقال له ،ففعلنا
 10 .وشريف مسن   :قال ،نعم :قلت ؟وجيتنب املظامل واحملارم ،كرمي الطرفني  :قال ؟ربيعة

 !اازداد شرفى ا إال ما ازداد سنى  ،كذبت  :فقلت له ،السن والشرف أزراي به: (5)الق
ال تعجل  ،تر  ا يقوهلا يل منذ تنص  هنا لكلمة ما مسعت أحدى إ ،اي أاب سفيان :قال
ا يبعث من حرتنا  كنت أجد يف كتيب نبيى إين    :قال ،هات :قال ،حّت أخربك علي  
أهل العراق إذا هو من  ا دارست  فلم   ، هوأين    ال أشكُّ  فكنت أظن بل كنت   ،هذه

ا يصلح هلذا األمر غي عتبة رت يف بين عبد مناف فلم أجد أحدى فنظ ،بين عبد مناف 15 

 .ه ليس به حني جاوز األربعني ومل يوح إليهأن   ه عرفت  ا أخربتين بسن   فلم   ،بن ربيعةا
 ،وأوحي إل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،هفضرب الدهر ضرب :قال أبو سفيان

 ،ة بن أيب الصلتأبمي   فمررت   ،يف جتارة أريد اليمن   من قريش   يف ركب   وخرجت  
ه أما إن   :قال ،كنت تنتظر   قد خرج النيب الذي ،ةاي أمي   :فقلت له كاملستهزئ به

 20 شباب االستحياء من ما مينعين إال   :قال ؟ما مينعك من اتباعه :قلت .حق فاتبعه

مث  .عبد مناف ا لغالم من بيناتبعى  (6)يننمث يرو  ، هوأين    إين كنت أحدثهم ؛ثقيف
                                                           

 .36آية  8سورة األنفال  (1)
 (.7262)8/5املعجم الكبي للطرباين  (2)
 .«عن  »، وكذلك كانت يف صل مث خط فوق «عن حممد  »يف د، س:  (3)
 .«على الرفقة .. تتقدم .. فتتحدث  »د، س:  (4)
 .«قلت  »س:   (5)
 .«تروين  »د:  (6)
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خالفته قد ربطت كما يربط اجلدي حّت يؤتى  بك اي أاب سفيان إن   وكأين    :قال أمية
 .فيحكم فيك ما يريد ،بك إليه

أان أبو احلسني أمحد بن حممد بن  ،ليج  م  ـأخربان أبو السعود أمحد بن علي بن حممد بن ال
 نيب ي  وأبو علي حممد بن وشاح الز   ،بن النقوراأمحد 

ور قُّ أمحد بن حممد بن النـ   ب[124/]أان ،أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر جوأخربانح  5 

  ني  ك  ان أبو السُّ  ،ان القاضي أبو عبيد علي بن احلسني بن حرب بن عيسى ،أان عيسى بن علي :قاال
وبلغ  ،(1)فرجامل وكان يكىن أاب ،نص  ر بن ح  ح  ثين عم أيب ز  حد   :ن قالص  زكراي بن حيىي بن عمر بن ح  

  :(2)ب قاله  ن  د بن م  ي  ي مح   ثين جد   حد   :قال ،تويف سنة أربع ومائتنيو  ،ئة سنة  ـعشرين وم
هللا ما يقول يف  لعمر   ،فقال بئس ،ابن الزبي يشتم أاب سفيان أن   بلغ معاوية  

 10 ،اصاحلى  إن كان المرأى  ،اإال خيى  ــــ رمحة هللا عليهــــ أقول يف أيب عبد هللا  ال لكين ،هعم   

وأان غالم على  ،هاأمام   أسي   وخرجت   ،اا هندى فى د  ر  له م   خرج أبو سفيان إل ابدية  
 ،نزل اي معاوية حّت يركب حممدا :فقال أبو سفيان ملسو هيلع هللا ىلصهللا  محارة يل إذ حلقنا رسول  

مث  ،فسار أمامها هنيهةى  ،هللا صلى هللا عليه وسلم وركبها رسول   ،فنزلت عن احلمارة
 ،ن  وت  م  وهللا لت   ،عتبة ابنة   واي هند   ،اي أاب سفيان بن حرب » :فقال ،التفت إليهما

 15 إنكم ألول  و  ،ا أقول لكم احلق  وإمن   ،النار   يءواملس ة  اجلن   احملسن   مث ليدخلن   ،ثنع  بـ  تـ  مث ل  

قالتا أتينا  ﴿ :لغـحّت ب ﴾الرمحن الرحيم  ن  م   تنزيل   .مـح ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصرأ ــمث ق .رذ  ن  من أ  
ونزل ، «نعم  » :قال ؟!اي حممد ،(4)تفـ ر غأ :فقال له أبو سفيان ،(3)﴾عني ـبائ

أهلذا  :فقالت   ،وأقبلت هند على أيب سفيان .وركبتها ،عن احلمارة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
  .وال كذاب   ،ما هو بساحر   ،ال وهللا :قال ؟اب أنزلت ابينذ  الساحر الك  

قرئ على  :أان أبو علي بن شاذان قال ،ان عبد العزيز بن أمحد ،األكفاينأنبأان أبو حممد بن  20 

 ان حيىي بن زكراي ،حدثين أيب ،حنبل أخربكم عبد هللا بن أمحد بن ،أيب حممد جعفر بن حممد الواسطي
 عن أيب ميسرة  ،عن أيب إسحاق ،ان أيب ،أيب زائدة (5)بنا

                                                           

 .«الفرج  »د، س:  (1)
 ( عن ابن عساكر.37566أخرجه ]أورده[ صاحب الكنز برقم ) «خرج أبو سفيان.. »من قوله:  (2)
 (.11-1اآلايت ) 41سورة فصلت  (3)
 «.أنزعت » د، س: ( 4)
 .«ان ابن  »د، س:  (5)
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 ،وهي جويرية ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   فابمة بنت   ا من بين املغية شج  غالمى  أن  
  .الناس ل  أو   فخرج أبو سفيان يشتدُّ  ،مناف عبد   (1)اي آل   :فنادت

ويه،  أان أان أبو عمر بن حيُّ  ،أان احلسن بن علي ،أبو بكر حممد بن عبد الباقي جأخربان
 ،اليبأان عمرو بن عاصم الك   ،ان حممد بن سعد ،مه  ثنا احلسني بن فـ  حد   ،بن معروف بن بشراأمحد 

 5  :(2)اين قالن  البـ   ان اثبت   ،بن سليماناان جعفر 

 ألن   « فيان فهو آمنــــــــأيب س ل دار  خ  د   ن  م   » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا   ول  ـــــــا قال رسإمن  
 ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  ،ن  م  كان إذا أوذي وهو مبكة فدخل دار أيب سفيان أ   ملسو هيلع هللا ىلص هللا   رسول  

   .« منأ (3)قدأيب سفيان ف دخل دار   ن  م   » :يوم فتح مكة
عن يونس  ،عن سفيان ،أان إسحاق بن يوسف األزرق ووكيع بن اجلراح ،وأان ابن سعد :قال

 10 عن عكرمة  ،بن عبيدا

رب وأانس من قريش من املشركني بعث إل أيب سفيان بن ح ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  
قال مث بعث  .أان أقبل ممن رد   :قال أبو سفيان .ورد بعضهم ،فقبل بعضهم يءبش

  .بسالح وأشياء فقبل منه ملسو هيلع هللا ىلصأبو سفيان إل رسول هللا 
اسي ووهب بن جرير ووكيع بن اجلراح ؤ د بن عبد الرمحن الر ي  أان مح    ،وأان ابن سعد :قال

 15 عكرمة مول ابن عباس  عن ،لى بن حكيمع  عن يـ   ،عن جرير بن حازم ،وسليمان بن حرب

وكتب إليه يستهديه  وة  ج  ع   رأهدى إل أيب سفيان بن حرب مت ملسو هيلع هللا ىلص النيب   أن  
 :قالمع عمرو بن أمية الضمري  :قال وهب بن جرير يف حديثه عن أبيهـــ  امى د  إ

فلما أصبحت قريش  ،امرأيت أيب سفيان (4)ىحدإفنزل على  ،ةفقدم عمرو بن أمي  
ا وهللا لو كنت م  أ   ؟ودارك ،اي فالنة أؤخذ من بيتك :فقال ،(5)يأخذوهلدوا عليه غ

لتمنعن  :وقالت أليب سفيان ،فقامت دونه ،حفظهاأف ؛نعتينمل نزلت على فالنة 20 

  .ادمى إإليه  (6)وأهدى ملسو هيلع هللا ىلص فمنعه وقبل أبو سفيان هدية رسول هللا ،ضيفي
                                                           

 .«ايل  »صل، س:  (1)
 . 13/120رواه من بريق ابن سعد: املزي يف هتذيب الكمال  (2)
 .«فهو  »س، د:  (3)
 .«أحد  »س:  (4)
 ، وال يصح.«أيخذوه  »صل، د، س:  (5)
 .«فأهدى  »د:  (6)
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ان  ،، أان أبو سعيد بن أيب عمرو(1)أان أبو بكر البيهقي ،أبو القاسم زاهر بن باهر جأخربان
  :قال الشافعي :قال ،أان الربيع بن سليمان ،اس األصمأبو العب  

 ،حنظلة بن الراهب أبيب سفيان بن حرب يوم أحد [125/]قد عقر
  ،ه ابن شعوبفرآ ،فجلس على صدره ليذحبه ،فسقط عنها به، فرسه (2)فاكتسعت

فقال أبو  :قال .أاب سفيان من تته نقذفقتله واست ،ه سبعفرجع إليه يعدو كأن   5 

   : ]من الطويل[سفيان من بعد ذلك
ـــــــيلة  ــــــــج ت ين ك مــــــلو شــــئت ن  (3)عوب  البن ش   مل النعماء  ـــــــــــأح ومل  يت ر ج 

 وب  ر  ــــــحّت دنت لغ   دوة  غ   (4)ىدــــــــــل  ر الكلب منهمج  ز  ــــــــري م  ه  ل م  از وما 
 يب  ـــــــــــل  ص   ن  ك  ر  بــــــــــــــين ـــــــــــــعهم عـــــــوأدف  الب  ــــــــغ (5)لاي ووأدع (5)الهم برى تأقا

أبنا أبو جعفر بن  :ابنا أيب علي قالوا جأخربان أبو احلسني بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد هللا
ثين عمي مصعب بن  حد   ،بكاربي بن ان الزُّ  ،ص، ان أمحد بن سليمانل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،املسلمة

  :عبد هللا قال
فصرعه  ،أحد حنظلة بن أيب عامر الغسيل ابرز أبو سفيان بن حرب يوم   10 

فقال أبو  ،حّت قتل حنظلة (6)أعانهف ،فأاته ابن شعوب وقد عاله حنظلة ،حنظلة
   :سفيان

 عوبــــــــــــعماء البن شـــــــــــــــومل أمحل الن      (7)ةر  ـــم  ـــت ب  ي  م  ــين ك  ــــتــــج  ـن   لو شئت  

                                                           

 .3/80، واألبيات من عشرة أبيات يف السية 9/87السنن الكربى  (1)
 اكتسعت فرسه: أي سقطت من انحية مؤخرها ورمت به. (2)
، وابلروايتني يتخلص البيت من اخلرم. «ولو شئت  »، ويف السية: «فلو شئت  »يف السنن:  (3)

هو أقوى اخليل وأشدها حوافر. الكميت: لون ليس أبشقر وال أدهم، والكميت للذكر واألنثى سواء، و 
يلة: القوية على املشي الصبورة. ورواية السية:  ، وستأيت هذه الرواية. ابن شعوب: هو «كميت بمرة   »الر ج 

 شداد بن األسود.  
 ، وستأيت.«لدن  »رواية السية:  (4)
ه على اختالل ، وهي رواية السية، ولعل التضبيب تنبي«وأدعى  »فوقها يف صل ضبة، ويف د:  (5)

 الستقام الوزن. «وأدعو لغالب  »الوزن. ولو قال: 
  .«وأعانه  »( س: 6)
 الطمرة: الفرس السريعة الوثب. (7)
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 (2)روبغـب تقتحّت ا (1)ن غدوة  د  ـل    زجر الكلب منهمـــــــــوما زال مهري م
 بـــــــــــيــــــــــــن صلــــــــين بركــــــــــــعهم عـــوأدف  بـــــــــالـــــــــــــل غاــــــيعي لهم وأد  ــــــــــــاتـــــــــأق
 يب  ـــح  ــــــــــون   ة  ر  ــــــــب  ــــــــــــوال تسأمي من ع      (3)إل عذل عاذل   يرع  ــــــــي وال تك  فب  

 بــــــــيـــــصــــنــب رة  ـــــــب  ـــــــهلم من ع   ق  ــــــــــــوح  (4)واــــــعيــــــــاــــتــــا له قد تـــــــــــــى وإخوان أابك  
 (5)يبــــجــــل نــــوس كاأل تلت به م  ــق  ينأن   ابألمس   س  ف  النـ   جون  ـــــش وسال

ان عبد هللا بن  ،أان أمحد بن جعفر ،به  ذ  م  ـأان أبو علي بن ال ،ني  ص  أخربان أبو القاسم بن احل  
  :الرباء بن عازب قال أن   ،ان أبو إسحاق ، (7)ان زهي ،ثنا حسن بن موسى ،(6)ثين أيبحد   ،أمحد

عبد هللا  ــــ وكانوا مخسني رجالى ـــ يوم أحد  ماة  على الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  جعل رسول  
وا حّت فنا الطي فال تربح  ط  موان خت   رأيت   إن   » :ا وقالعى م موض  ه  ع  ض  وو   :قال .يب  بن ج  ا

فال تربحوا حّت أرسل  (8)وإن رأيتموان ظ ه ران على العدو   وأوبأانهم9) ،إليكم أرسل   5 

على اجلبل وقد  ن  د  د  ت  ش  ي   ساء  الن    فأان وهللا رأيت   :قال .(10)فهزموهم :قال .«(9إليكم
 :هللا بن جبي عبد   فقال أصحاب   .ن  ه  ثيابـ   ن رافعات  ه  ل  خ  ال  وخ   (11)هن  ق  أسو  ت  د  ب  

 :بيفقال عبد هللا بن ج   ؟!فما تنتظرون ،كمظهر أصحاب   ،الغنيمة ،قوم أي   ،الغنيمة
 .يمةن   من الغ  يب  ص  ن  الناس فل   ني    وهللا لنأت  إان   :قالوا ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أنسيتم ما قال لكم رسول  

                                                           

] هكذا ضبطت غدوة ابجلر يف صل، ولكن مجيع النحاة استشهدوا هبذا البيت على نصب  (1)
 لدن. اخلطيب [مستثىن من جر ما ويل  )غدوة( بعد )لدن( وعدم جرها ابإلضافة ؛ وهو

 .«دنت لغروب  »رواية السية:  (2)
 .«مقالة عاذل  »، ورواية السية: «فأبكي  »د:  (3)
، وقد أعجمت الكلمة كما أثبتها إعجامىا اتمىا يف أصل التاريخ. تتايع «تتابعوا  »يف السية:  (4)

 الرجل: رمى بنفسه يف األمر سريعىا من غي تثبت.
 «قتلت من النجار كل جنيب  وسلى الذي قد كان يف النفس أنين  »رواية السية:  (5)
(، 2874( (، وأخرجه من هذا الطريق البخاري برقم )18593)30/554) 4/293مسند أمحد  (6)

 وينظر هامش التحقيق يف مسند أمحد.
 .«بن إسحاق  »زادت س:  (7)
 أوبأانهم: مشينا عليهم بعد أن وقعوا قتلى على األرض. (8)
  ( سقط ما بينهما من س. 9-9)
  .«فهزمهم  »( س: 10)
  .«أسواقهن  »( د، س: 11)
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فذلك الذي يدعوهم الرسول يف  ،هم فأقبلوا منهزمنيوجوه   فت  ر  ص   مه  و  تـ  ا أ  فلم  
فأصابوا منا سبعني 2) رجالى  اثين عشر   غي   ملسو هيلع هللا ىلصفلم يبق مع رسول هللا  (1)أخراهم

 :ئةـــأربعني وم من املشركني يوم بدر   ه أصاب  وأصحاب   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وكان رسول   (2رجالى 
أيف  ،أيف القوم حممد ،أيف القوم حممد :فقال أبو سفيان .وسبعني قتيالى  ،اسبعني أسيى 
أيف القوم ابن أيب  :مث قال .أن جييبوه ملسو هيلع هللا ىلص قال فنهاهم رسول هللا ثالاثى  ؟القوم حممد 5 

 ،أيف القوم ابن اخلطاب ؟أيب قحافة أيف القوم ابن ،أيف القوم ابن أيب قحافة ،حافةق  
وقد   ،لوات  ا هؤالء فقد ق  أم   :(2فقال همث أقبل على أصحاب2) ؟أيف القوم ابن اخلطاب

 اي عدو   ،وهللا كذبت    :قال ن  ه أ  نفس   ـــــ عنه رضي هللاــــ  فما ملك عمر   .موهمفيت  ك  
 ،يوم بيوم بدر :فقال .كؤ و وقد بقي لك ما يس ،همكلُّ   اء  يألح ت  د  إن الذين عد   ،هللا

مث أخذ  .ينؤ س  ت  ومل  ،مر هباآمل  ،(3)ةى ل  ثـ  كم ستجدون يف القوم م  إن   ،جال  ب س  ر واحل 10 

                           :يرجتز
 عل هبلا ،عل هبلا

 ؟ما نقول ،اي رسول هللا :(4)قالوا ؟هأال جتيبون   » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 
  :(5)قال

 15 « وأجل   ىهللا أعل »

  ب[125./]ى لكمز  وال ع   (6)إن لنا العزى :قال
اي رسول  :قالوا «(7)؟هن جتيبو ال  أ   » :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  .(8)« هللا موالان وال مول لكم :قولوا » :قال ؟وما نقول ،هللا

                                                           

 .﴾والرسول يدعوكم يف أخراكم  ﴿ 153/آية 3يعين قوله تعال يف سورة آل عمران  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.2-2)
 مثلة: هي قطع األنوف، وبقر البطون، وحنو ذلك. (3)
 .«فقالوا  »س:  (4)
 .«قال: قولوا  »يف املسند:  (5)
 «. العزى لنا» يف املسند: ( 6)
 «. جتيبوه» س: ( 7)
 .«آخر الثاين والثمانني بعد املائتني  »يف هامش صل:  (8)
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،  أان (1)ني البيهقيــــــــأان أبو بكر أمحد بن احلس ،ضلــــــأبو عبد هللا حممد بن الف جاـــــــــــــأخربن
 ،كي  ثنا يونس بن ب   ،اران أمحد بن عبد اجلب   ،العباس حممد بن يعقوب (2)أان أبو ،أبو عبد هللا احلافظ

 عن زيد بن أسلم مول عمر بن اخلطاب  ،بن سعداعن هشام 
وإنكم  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  صحبتكم رسول  3)نشكو إل هللا  أن  رجالى قال حلذيفة:

عز وجل  (3وحنن نشكو إل هللا :فةي  ذ  فقال ح   .هر  ورأيتموه ومل نـ   ،هومل ندرك   ،أدركتموه 5 

  ؟!كونت كنت  لو أدركته كيف ،بن أخيتدري اي  (4)وهللا ال .ومل تروه ،إميانكم به
وقد نزل أبو سفيان  ،طيةابردة م   يف ليلة   ،اخلندق ليلة   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لقد رأيتنا مع رسول  

لنا علم القوم  فيعلم   ،يذهب رجل   ن  م   » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،ةصوأصحابه ابلعر 
رفيق  هللا   لنا علم القوم جعله   فيعلم   ،يذهب جل  ر   ن  م   » :مث قال ،« ؟ة  هللا اجلن   ه  ل  خ  د  أ  

يذهب فيعلم لنا  رجل   ن  م   » :فقال .ا أحدما قام من   هللا فو «؟ يوم القيامة (5)إبراهيم 10 

اي  :فقال أبو بكر .فوهللا ما قام منا أحد   «؟ علم القوم جعله هللا رفيقي يوم القيامة
اي  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  .وهللا ،دونك :فقلت ،بعث حذيفة  ا ،رسول هللا

وهللا  :فقلت   «؟ هل أنت ذاهب » :فقال ،أبيب أنت وأمي ،لبيك :فقلت ،«حذيفة  
 ،ينر  م   :فقلت ،« رس  ؤ  ك لن تـ  إن   »: فقال ،رأخشى أن أؤس   ولكين6) ، أن أقتل  يبما 

 15 ت  أف ،بني ظهري القوم  تدخل  حّت   اذهب   » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ،شئت (7)امبهللا  اي رسول  

 ؟أين قريش :ا أن يقولواإذا كان غدى  ريد الناس  يا إمن   ،اي معشر قريش :فقل ،(8)قريش
 .فيكون القتل فيكم ،فتصلوا القتال ،فيقدمونكم ؟أين رؤوس الناس ؟الناس أين قادة  

 :ا أن يقولواإمنا يريد الناس إذا كان غدى  ،اي معشر بين كنانة :فقل ،كنانة مث ائت بين

                                                           

 .3/454دالئل النبوة  (1)
 سقطت من الدالئل. (2)
 سقط ما بينهما من د. (3-3)
 .«ما  »، ويف الدالئل: «لو  »س:  (4)
 .«يف اجلنة  »زادت س:  (5)
  ( سقط ما بينهما من الدالئل.6-6)
 .«ما  »س:  (7)
 .«قريش  «يف األصل: ] كذا [ ( 8)
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مث  .فيكون القتل فيكم ،فتصلوا القتال ،فيقدمونكم ؟(1)قد  ــأين رماة احل   ؟أين كنانة
 ؟ســـــا أن يقولوا أين قيا يريد الناس إذا كان غدى إمن   ،س  ـــاي معشر قي :فقل ،اائت قيسى 

فتصلوا القتال فيكون القتل  ،فيقدمونكم ؟انــــــــــأين الفرس ؟اخليل أين أحالس  
فانطلقت  .« فرتاين ،ا يف سالحك حّت أتتيينال تدث شيئى  » :وقال يل .«فيكم

وجعلت أبث  ،لي معهم على نياهنمفجعلت أصط ،حّت دخلت بني ظهري القوم 5 

أبو  السحر قام (2)هجاحّت إذا كان و   .ملسو هيلع هللا ىلصذلك احلديث الذي أمرين به رسول هللا 
ومعي رجل  .جليسه ن  م   (6رجل لينظر : قالمث .وأشرك ،سفيان فدعا الالت والعزى

 :فقلت ،فآخذ بيده خمافة أن أيخذين ،فوثبت إليه :قال ،منهم يصطلي على النار
 ؟أين قريش :الصبح اندوا ا دانفلم   .أول :فقلت ،أان فالن بن فالن :قال ؟من أنت

 10 ،كنانة (3)بنو أين  .هذا الذي أتينا به البارحة !هاتيأ :فقالوا ؟رؤوس الناس أين

أين قيس؟ أين أحالس  4). هذا الذي أتينا به البارحة !أيهات :فقالوا ؟ماةوأين الرُّ 
 ،(5)فتخاذلوا .(4أيهات! هذا الذي أتينا به البارحةفقالوا:  اخليل؟ أين  الف رسان؟

وال إانء إال أكفأته  حّت لقد  ،إال هدمته ءى وبعث هللا عليهم الريح فما تركت هلم بنا
 ،وال يستطيع أن يقوم ،هفجعل يستحثُّ  ،رأيت أاب سفيان وثب على مجل له معقول

 15  .تلكيف سالحي لرميته أدىن من  ملسو هيلع هللا ىلصفلوال ما أمرين به رسول هللا 

فجعل  ،فجعلت أخربه عن أيب سفيان ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فجئت رسول   :قال
  .إل أنيابه يضحك حّت جعلت أنظر  

 :احلسن قالوا وأبو عبد هللا حيىي ابنا ،لب أمحدوأبو  غا ،بن حممد حممد (6)أخربان أبو احلسني
ان  ،أمحد بن سليمانان أ ،باهر حممد بن عبد الرمحن أان أبو ،أان أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد

 20  قال جماهد :وحدثين سفيان بن عيينة قال : بن بكار قالي  بـ  الزُّ 

                                                           

 . احل د ق: مجع ح د ق ة، وهي السواد املستدير وسط العني.«اخلندق  » س:  (1)
هو و جاه ك  » ! يف اللسان: قال الليث: «وجه  » ، ويف املختصر:«حا  » فوقها يف صل ضبة. ويف س: (2)

.. أي حذاءك من تلقاء وجهك   .«وو جاه ك 
 سقطت من س. (3)
  ( سقط ما بينهما من س.4-4)
 .«فتجادلوا  »اللفظة غي اتمة اإلعجام يف صل، ويف د:  (5)
 «.أبو احلسني حممد بن أيوب » ، س: «أبو احلسني بن حممد » د: ( 6)



 
 

  والعشرون ثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد ال 286

 وبني   [126/]مك  بين   ل  ع  جي    ن  أ   ى هللا  س  ع   ﴿ ـــــ: تبارك وتعالــــ يف قول هللا 
  .إل أيب سفيان بن حرب ملسو هيلع هللا ىلصمصاهرة النيب  :قال ،(1)﴾ ةى منهم مود   م  ت  يـ  الذين عاد  

جه إايها زو   ،حبيبة بنت أيب سفيان أم   ملسو هيلع هللا ىلص (3)رسول هللاج وتزو   :(2)قال الزبي
ا قد حممدى  إن   :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ارب رسول  حي مشرك وهو يومئذ   ،فقيل أليب سفيان ،النجاشيُّ 
عر  ق  ذاك الفحل ال يـ   :قال !ك  نكح ابنت  

 5  .أنفه (4)

  .ثين ذلك عمي مصعب بن عبد هللاحد  
أان أمحد بن حممد  ،أان أبو صادق حممد بن أمحد الفقيه ،أبو بكر حممد بن شجاع جأخربان

ان مصعب  ،مةث  يـ  خ   (7)أيبابن أبنا  ،ان حممد بن احلسني بن سعيد ،(6)أان أبو أمحد العسكري ،(5)دلع  ال
  :قال بييبن عبد هللا الزُّ ا

فقيل أليب سفيان وهو  ،النجاشيُّ  جها إايه  زو   ،حبيبة أم   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ج رسول  تزو   10 

ذاك الفحل ال  :(8)قالف ؟ا قد نكح ابنتكحممدى  إن   :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  حيارب   يومئذ مشرك  
 :ويقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب   ميازح   ع  م  س  ف   ،فدخل أبو سفيان على ابنته بعد ذلك .(9)هع أنف  ر  ق  يـ  

أنت تقول  » :يضحك ويقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ورسول   ،ن تركتك فرتكتك العرب  أ ما هو إال  
  .«؟ ذلك اي أاب حنظلة

وكذا يرويه  ،املعجمة ع ابلراء غي  ر  ق  هكذا رواه لنا ال يـ   :قال أبو أمحد العسكري 15 

 إن   :رقة بن نوفل قيل لهو   أن   ،هم من نقلة األخبار واللغةويرويه غي   .أصحاب احلديث
وإل هذا يذهب  ،بدال تتها نقطةـــ ع أنفه د م ال يقر  ذاك الق   :قال ،ا خيطب خدجيةحممدى 

فيغب عن  ،أو يقرع عليها ،ع أن يعرتض الفحل الناقةد  واألصل يف الق   .أهل اللغة
                                                           

 .8آية  60سورة املمتحنة  (1)
 .122يف نسب قريش رواه املصعب  (2)
 .«النيب  »س:  (3)
، وقد خرج حمقق تصحيفات احملدثني هذا القول، وذكر اخلالف فيه. انظر «يقذع  »يف نسب قريش:  (4)

 .217-1/216تصحيفات احملدثني 
 .«املعدل  »س:  (5)
 .1/216تصحيفات احملدثني  (6)
 .«ابنا أبو  »س:  (7)
 .«قال  »س:  (8)
أي أنه كفء كرمي ال يرد. وكان الرجل أييت بناقة كرمية إل رجل له فحل، يسأله أن يطرقها ال يقرع أنفه:  (9)

 فحله، فإن أخرج إليه فحالى ليس بكرمي قرع أنفه، وقال: ال أريده.
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   ]من الوافر[ :(1)ويستشهد عليه بقول الشماخ ،فيضرب أنفه ابلرمح ،فحلته
 وعد  ح من أنف الق  م  مكان الرُّ    منه ن  ب  ر  إذا ما استافهن ض  

أمحد بن  (2حممد، أبنا احلسن بن2) أبنا أمحد بن احلسن بن ،أبو بكر وجيه بن باهر جأخربان
 ،ان احلكم بن عبد امللك ،ان احلسن بن بشر ،ان أمحد بن يوسف األزدي ،أان مكي بن عبدان ،حممد

 5  :عن أنس قال ،عن قتادة

وا قرت ففا ،« أاب سفيان قريب منكم إن   » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول   (3)فر  بس  ا ا كن  م  ـل
 ،هللا اي رسول   :قال ،« م  ل  س  اي أاب سفيان ت   م  ل  س  أ   » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فقال له رسول   ،له وأخذوه

 :قال ،ااجعل يل شيئى  :قال ،« من أغلق اببه فهو آمن ،قومك » :قال ،قومي ،قومي
  .«دخل دارك فهو آمن ن  م  »

أان أبو بكر  ،وذابرينا أبو علي الرُّ ب، أ(4)أان أبو بكر البيهقي ،أبو عبد هللا الفراوي جأخربان 10 

عن حممد بن  ،ان ابن إدريس ،ان حيىي بن آدم ،ان عثمان بن أيب شيبة ،ان أبو داود ،بن داسةا
 عن ابن عباس  ،بن عتبة (5بن عبد هللا5)عن عبيد هللا  ،عن الزُّه ري ،إسحاق

اس بن عبد املطلب أبيب سفيان بن عام الفتح جاءه العب   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   أن  
حيب  أاب سفيان رجل   إن   ،اي رسول هللا :فقال له العباس ،(6)رانه  الظ   ر   فأسلم مب   ،حرب

ومن  ،دار أيب سفيان فهو آمن دخل   ن  م   ،نعم » :قال .افلو جعلت له شيئى  ،هذا الفخر 15 

 .(7)« أغلق اببه فهو آمن

                                                           

 .«قدع  »البيت من شواهد اللسان والتاج:  (1)
  ( سقط ما بينهما من س.2-2)
 .3/212ل من مكة. معجم البلدان س ر ف: موضع على ستة أميا «نشرق  »س:  (3)
 ( كتاب اخلراج.3021، وأخرجه أبو داود برقم )5/31دالئل النبوة  (4)
 .  دسقط ما بينهما من ( 5-5)
ران: واد  قرب مكة، وعنده قرية يقال هلا: م ر  تضاف إل هذا الوادي، فيقال:  »قال ايقوت: ( 6) الظ ه 

 .4/63. معجم البلدان «مر  الظهران 
عورض. آخر اخلامس عشر بعد املائتني، يتلوه: ) أان أبو عبد هللا حممد بن  »بعده يف صل:  (7)

 .«الفضل، أان أبو بكر ( 
بلغت مساعاى على والدي اإلمام العامل احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا، فسمعه  »ـــ : 1

 .«ئة تني ومخسمسنة إحدى وس أول ... ابين حممد. وكتب القاسم بن علي يف
]مسع مجيع هذا[ اجلزء على مصنفه الشيخ األجل الفقيه اإلمام العامل احلافظ الثقة، ثقة الدين،  »ـــ : 2

صدر احلفاظ، حمدث الشام أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا أدام هللا مجاله، ولده أبو الفتح احلسن 
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مد بن علي بن املسلم وحفيده أبو باهر حممد بن القاسم ابن علي، وابن أخته أبو بالب احلسن بن حم
الســـــــــــــلمي، والفقيه مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعد هللا احلنفي، والشيخ أبو بكر حممد بن 
بركة بن كرما الصلحي، ومشس الدين أبو احلارث عبد الرمحن بن حممد بن مرشد بن منقذ، وزين الدين أبو 

اء، واألمي أبو القاسم اخلضر بن احلسن بن علي بن سواش، والقاضي أبو بن احملسن بن أيب املضاعلي احلسن 
الفضل أمحد بن حممد بن أيب عقيل، وأبو عبد هللا احلسن بن عبد الرمحن بن احلسني بن عبدان، وفتاه رحيان، 

بد واحلكيم أبو حفص عمر بن علي بن البذوخ، وفتاه ايقوت، والفقيه أبو حممد عبد الرمحن بن انصر بن ع
امللك اليمين، والسديد أبو منصور حممد بن املنذر بن حممد األنصاري، والقاضي أبو املعايل حممد بن علي بن 
حممد بن حيىي القرشي، وأبو املفضل حيىي، وأبو احملاسن سليمان، وأبو البيان نبأ بنو أيب الفضل بن احلسني بن 

و أيب اليسر شاكر بن عبدهللا بن سليمان، وحممد بن إبراهيم بن سليمان. وحممد وسليمان وعبدهللا وأمحد بن
هبة هللا بن حممد ابن حممد الشيازي، وعلي بن عبد الكرمي بن الكويس، وأبو زكرى حيىي بن علي بن مؤمل 
القرشي، وظافر بن علي بن جنا، وعبد الواحد بن بركات الصفار، أبو الفهم عبد الكرمي بن عبد العزيز بن أيب 

اجلوهري، ويوسف بن أيب .. وإمساعيل بن محاد  و غالب بن أيب الكرم القرشي، ومحزة بن إبراهيمالعجائز، وأب
لعلها: ور الديلمي، وايروق بن الكندل ]وأبو حممد بن عبد الباقي العسقالين، وتركانشاه بن فرخا ..

 وأبو حممد بن احلسن هللا ..وت بن عبد . ونشتكني بن عبد هللا، وايق[، وأبو احلسني بن أيب املعايل .البندكني
ابن وخليل بن سلمان الفراء، وخليل بن حسان السلمي، وعمر بن متام  ابن حممد، وايقوت بن عبد هللا ..

بن اوإبراهيم بن غازي، وإبراهيم بن مهدي، وحمسن بن سراج الشاغوراين، وعبد الغالب عبد هللا، وعبد هللا .. 
سن، وكاتب السماع أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا علي القابسي، وعبد امللك بن أيب احمل

 .«ئة ـــ ابملسجد اجلامع بدمشق ..سنة اثنتني وستني ومخسم سن، وذلك .. التاسع عشر شهر ..بن احلا
مسع مجيع هذا اجلزء على سيدان الشيخ اإلمام العامل احلافظ، ثقة الدين مجال اإلسالم، صدر  »ـــ : 3

بن احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن احلفاظ، انصر السنة، حمدث الشام أيب حممد القاسم بن الشيخ اإلمام 
ه مشس الدين أبو القاسم هبة هللا الشافعي رضي هللا عنه، بقراءة الشيخ اإلمام أيب املواهب احلسن: أخو 

احلسني ابنا القاضي أيب الغنائم هبة هللا بن حمفوظ بن صصرى، وأبو جعفر أمحد بن علي بن أيب بكر 
القربيب، وأبو العباس أمحد بن علي بن العالء السلمي، وأبو العباس أمحد بن انصر بن بعان الطريفي، 

بركات ابن اخلشوعي، وحممود بن حممد بن دارا واحلسن بن علي بن عبد الوارث التونسي، وإبراهيم بن 
الصويف، وحممد بن سيدهم بن هبة هللا األنصاري، وحممود بن أيب بكر بن دولع، وأبو حممد بن أيب احلسن بن 

.. بن حمسن بن كامل الفالح، وحممد بن  أيب الفتح احلداد، وإمساعيل بن جوهر بن احلسن الفراء، وكامل بن
ـبد هللا اإلشبيلي، وعلي بن أيب النجم عبد هللا الركاين، وأبو احلسني بن أيب حيىي بن عـ، وحممد بن عبد هللا

مزة بن إبراهيم بن ـاملعايل بن خلدون، وزين الدين أبو علي احلسني بن احملسن بن أيب املضاء البعلبكي، وح
سف بن حممد البوين املقرئ، د هللا اجلوهري، وحممد بن ميمون ابن مالك األنصاري، وأبو الفرج بن يو ــبـــع

وكاتب السماع احلسن بن علي بن إبراهيم األنصاري الصقلي. ومسع آخرون أمساؤهم مثبتة على الفرع املنقول 
األول، من سنة مخس وسبعني اجلمعة اثين وعشرين من مجادى من هذا األصل، وذلك يف مدة آخرها يوم 

        .«ئة ابملسجد اجلامع بدمشق، حرسها هللا ومخسم
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أان  ــــ ببغدادـــ ، أان أبو احلسني بن بشران (1)أخربان أبو عبد هللا الفراوي، أان أبو بكر البيهقي
عن حممد بن  ،ان زايد بن عبد هللا ،ان أبو بالل األشعري ،ان أمحد بن الوليد الفحام ،ازأبو جعفر الرز  

  قال: اس  عن ابن عب   ،عن عبيد هللا بن عبد هللا ،عن الزُّه ري ،إسحاق
اي  :فقال ،أبيب سفيان بن حربملسو هيلع هللا ىلصهللا  ب إل رسول  ل  ط  م  ـاس بن عبد الجاء العب     

 5 د  ه  ش  ي   » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  . هللاإال   ال إله   ن  أ   هذا أبو سفيان يشهد   ،هللا رسول  

 ،اي أاب الفضل» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،نعم :قال «؟هللا  رسول  وأين    ، هللاال إله إال   ن  أ  
 ب[126/]غدا به (2)أصبح افلم   .«به واغد   ،ك الليلة إل أهلكانصرف بضيف

حيب  أاب سفيان رجل   إن   ،أبيب أنت وأمي ،اي رسول هللا :فقال العباس ،(3)عليه
دار أيب  ل  خ  د   ن  م   » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فقال ،به ف  يتشر   شيئاى  ه  ط  فأع   ،والذكر ف  ر  الش  

 10 دخل الكعبة   ن  م   » :فقال ؟داري وما تسع   :فقال أبو سفيان ،« سفيان فهو آمن  

 « ن  فهو آم   من دخل املسجد   » :فقال ؟الكعبة   وما تسع   :فقال ،« فهو آمن  
  .هذه واسعة :فقال ،« اببه فهو آمن   من أغلق   » :فقال ،املسجد   وما يسع   :فقال

ص، أان ل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،ورقُّ أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو احلسني بن النـ  
ان  ،، أان أبو عبد هللا احلافظ(4)وأخربان أبو عبد هللا الفراوي، أان أبو بكر البيهقيح  .رضوان بن أمحد

 15 أبو العباس حممد بن يعقوب 

بن  (5)حدثين احلسني ،عن ابن إسحاق ،ان يونس بن بكي ،أان أمحد بن عبد اجلبار :قاال
  :عن ابن عباس قال ،عن عكرمة ،اسعب  بن  (6عبيد هللابن 6)عبد هللا 

مطلب ـقال العباس بن عبد ال ظ هرانــر   الـــم  ــب 8) ملسو هيلع هللا ىلصول هللا ـــــزل رســــــن (7)ام  ـل
ئن ـــــوهللا ل ،شـــــــــقري (9)باحــصاي  ـــــ نةـــــمن املدي (8ملسو هيلع هللا ىلصول هللا ـــوقد خرج مع رســــ 

                                                           

 .5/31دالئل النبوة  (1)
 سقطت من س. (2)
 سقطت من د. (3)
 .4/44، وقارن بسية ابن هشام 5/32دالئل النبوة ( 4)
 .«احلسن  »يف الدالئل:  (5)
  ( سقط ما بينهما من س.6-6)
 .«فلما  »س  والدالئل:  (7)
 سقط ما بينهما من س. (8-8)
 «.اح صباب» ، ويف د، س: « واصبحاح» يف الدالئل:  (9)
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 .الدهر آخر   ه هلالك قريش  إن   وةى ن  يف بالدها فدخل مكة ع   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   (1)بغتها
 اابى إل األراك لعلي أرى حط   أخرج   :وقال ،ضاءي  البـ   ملسو هيلع هللا ىلصفجلس على بغلة رسول هللا 

ليأتوه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   يدخل مكة فيخربهم مبكان   أو داخالى  ،(2)أو صاحب لب  
ابألراك ألتمس ما خرجت له إذ مسعت  (3)هللا إين ألبوف فو ،فخرجت   .فيستأمنوه

 5 بون اخلرب  يل بن ورقاء وقد خرجوا يتحس  د  وب  ، امز  وحكيم بن ح   ،صوت أيب سفيان

وقال أبو العباس: فسمعت صوت 4) فسمعت أاب سفيان :قال .ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول هللا
 ،هذه وهللا :فقال بديل بن ورقاء .ما رأيت كاليوم قط نياانى  :وهو يقول (4أيب سفيان

 ،من ذلك وأذلُّ  (6)خزاعة أقل :فقال أبو سفيان .احلرب   (5)شتهازاعة حنيان خ  
 :فقلت ؟الفضل أبو :فقال ،ــــ وهو أبو سفيانــــ اي أاب حنظلة  :فقلت ،هفعرفت صوت  

يف  ملسو هيلع هللا ىلصهذا رسول هللا  :فقلت ؟ما وراءكف ،فداك أيب وأمي ،لبيك :فقال ،نعم 10 

 :قال ،آالف من املسلمنيعشرة  يفال قبل لكم به  ف إليكم مبال  قد د   ،الناس
ستأمن لك أة فل  غ  هذه البـ   ز  ج  يف ع   تركب   :فقلت   !؟يأم   و أيب  فداك   ،فكيف احليلة  

 أركض   فخرجت   ،فردفين .ك  عنق   ظفر بك ليضربن   (7)فإنه وهللا لئن ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول  
 ،من نيان املسلمني بنار   ما مررت  فكل   .ملسو هيلع هللا ىلصحنو رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  به بغلة  

 15 بنار عمر   ت  ر  ر   م  حّت   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  على بغلة   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   عمُّ  :قالوا فنظروا إيل  

هلل الذي أمكن  احلمد   !أبو سفيان :فقال عمر ،فرآه خلفي ،فنظر ،ابط  بن اخل  ا
حّت اقتحمت  البغلة   وركضت   ،ملسو هيلع هللا ىلصمث اشتد حنو رسول هللا  ،وال عقد د  ه  منك بغي ع  

 دخلف يء،البط ل  ج  الر   البطيئة   مبا تسبق به الدابة   وسبقت عمر   ،على ابب القبة
                                                           

 «.بعثها » د، س:  (1)
 ، والصواب من الدالئل.«ابن » د، س:  (2)
 «. فو هللا ال أبوف » د:  (3)
 سقط ما بينهما من س. (4-4)
حش النار حي  شُّها حشىا، مجع إليها ما تفرق من احلطب، وحش احلرب «. محشتها » يف الدالئل والسية:  (5)

 حيشها كذلك على املثل: إذا أوقدها.
 :ورواية السية ، وشبيه هبذا الرسم يف س، واملثبت ]أألم[ من الدالئل ألنه مورد احلافظ،«املرء »( د: 6)

  . [. اخلطيبمن ط «أقل »  :]املثبت.«أقل»
 .«إن » د: ( 7)
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هللا قد أمكن  هذا أبو سفيان عدوُّ  ،هللا اي رسول   :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا  عمر  
 قد إين    ،هللا اي رسول   :فقلت ،عنقه فدعين أضرب   ،(1)وال عقد هللا منه بغي عهد  

 وهللا ال يناجيه الليلة   :وقلت ،فأخذت برأسه ،ملسو هيلع هللا ىلصمث جلست إل رسول هللا  .أمنته
ـــ ه  أن  هللا ما تصنع هذا إال   فو ،اي عمر ،الى ه  م   :ا أكثر فيه عمر قلتفلم   .دوين أحد  

ولو كان من بين عدي بن كعب  ،رجل من بين عبد مناف ـــ هألن   :وقال أبو العباس 5 

 كان أحب    أسلمت  ك يوم هللا إلسالم   فو ،اساي عب   مهالى  :فقال عمر ،ما قلت هذا
 إسالمك كان أحب    أين قد عرفت أن  وما ذاك إال   ،أسلم   ومن إسالم اخلطاب ل إيل  

اذهب  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،أسلم   ول (2)من إسالم اخلطاب ملسو هيلع هللا ىلصإل رسول هللا 
ا أصبح فلم   ،(4)زلهـفرجع إل من ،ابلغداة (3)به [127/]علي مناه حّت تغدواآبه فقد 

وحيك » :قال ــــ ملسو هيلع هللا ىلصا رآه رسول هللا فلم   :زاد أبو العباســـ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ول  سعلى ر دا به غ 10 

مل   أ   !اي أاب سفيان
 ،أبيب أنت وأمي :(6)قال «؟ ال إله إال هللا (5)هلك أن تعلم أن ن  أي    

لقد ظننت أن لو كان مع هللا غيه لقد  (7)وهللا ،وأكرمك ،وأرمحك ،ما أوصلك
 رسول لك أن تعلم أين    ن  أي    م  ــــل  و  أ   !اي أاب سفيان ،وحيك » :فقال ،د  ع  ا بـ  أغىن شيئى 

ا وهللا هذه فإن م  أ   ،وأكرمك ،مكلحوأ ،ما أوصلك ،أبيب أنت وأمي :فقال « ؟هللا
قبل وهللا  احلق    (8)تشهد بشهادة !ويلك :فقلت :اسفقال العب   .شيئاى  يف النفس منها 15 

 :سفيان هد أبواس حني تشللعب   ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  .دفتشه   ،ك  عنق   ب  ر  ض  أن ت  
مير عليه  (9)اجلبل مبضيق الوادي حّت  م  ط  اي عباس فاحبسه عند ح   ،انصرف به»

                                                           

  .«عقد وال عهد  »( يف د والدالئل: 1)
 «. ابن اخلطاب» يف د:  (2)
 .« تغدو به علي به»  س: (3)
 تريف. «أمي له  »د:  (4)
 «.أن » س:  (5)
 «.فقال » د:  (6)
 «.فقال وهللا » س:  (7)
 «.شهادة » يف الدالئل:  (8)
قال للعباس: احبس أاب  يف حديث الفتح:»يف اللسان: ، تريف. وفيه: خطم اجلبل ابخلاء. «حني»يف الدالئل:  (9)

سفيان عند ح ط م اجل ب ل. قال ابن األثي: هكذا جاءت يف كتاب أيب موسى، وقال: ح ط م اجلبل املوضع الذي ح ط م  منه، أي ثلم، 
 رواية من رواه ابخلاء. وذكر «مضيق اجلبل حيث يزحم بعضهم بعضىافبقي منقطعىا. قال: وحيتمل أن يريد عند 
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 فاجعل له شيئاى  ،الفخر   سفيان رجل حيبُّ  أاب إن   ،رسول هللااي  :فقلت .«هللا  جنود  
ومن دخل  ،من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،نعم » :فقال  ،يف قومه (1)له يكون

ه حّت حبست   (1)به فخرجت  . «ومن أغلق عليه داره فهو آمن  ،املسجد فهو آمن
 ؟اس  اي عب   ،هؤالء ن  م   :فيقول ،ت عليه القبائلفمر   ،ديمبضيق الوا ،م اجلبلط  عند ح  
 5 :فأقول ؟هؤالء ن  م   :فيقول ،به القبيلة ومترُّ  ؟يمل  ما يل ولس   :فيقول ،مي  ل  س   :فأقول  

 ،(2)[يقول: من هذه؟ فأقول: جهينةف]، ومتر جهينة ؟ما يل وألسلم :فيقول ،أسلم
 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   كتيبة    ،يف اخلضراء ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   (3)به ما يل وجلهينة حّت مر   :فيقول

 ،اي أاب الفضل :فقال ،قد   احل  يف احلديد ال ترى منهم إال   ،يف املهاجرين واألنصار
اي أاب  :فقال ،يف املهاجرين واألنصار ملسو هيلع هللا ىلصهذا رسول هللا  :(4)تلفق ؟من هؤالء

فنعم  :قال !ا النبوةإهن   ،وحيك :فقلت   ،القد أصبح ملك ابن أخيك عظيمى  ،الفضل 10 

حّت جاء مكة، فصرخ يف  اذ  رهم. فخرج سريعى : احلق  اآلن  بقومك، فح  قلت .اإذى 
 ؟فمه :قالوا .قبل لكم به (5)جاءكم مبا الهذا حممد قد اي معشر قريش،  املسجد:

 :قال ،عنا ينغ  تـ  وما  ،وما دارك !وحيك   :فقالوا ،من دخل داري فهو آمن :(6)فقال
 .أغلق عليه داره فهو آمن ن  وم   ،دخل املسجد فهو آمن ن  وم  

يويه، أان ـــــأان أبو عمر بن ح ،ن بن عليـــــــــــــأان احلس ،ربان أبو بكر حممد بن عبد الباقيــــــأخ 15 

 :(7)قال ،أان حممد بن عمر الواقدي ،يجلثجاع الـــــــــــــــأان حممد بن ش ،عبد الوهاب بن أيب حية
  :اس قالعن ابن عب   ،مةر  ك  عن ع   ،رب   خي    (8)تبةيعقوب بن ع   مسعت   :ثين عبد هللا بن جعفر قالوحد  

 واصباح   :اس بن عبد املطلبقال العب   هران  الظ   ر   م  ـب ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   لز  ـــن  ا م  ـل
 :قال !آخر الدهر قريش   ك  ال  ه هل  إن   وةى ن  ع   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وهللا لئن دخلها رسول   ،ريش  ق  

                                                           

 سقطت من س. (1)
  ( ما بني حاصرتني سقط من د، س، وأمت من الدالئل.2)
 .«من  »يف الدالئل:  (3)
 .«فقال  »س:  (4)
 .«فيما  »د:  (5)
 .«.. قال  فقالوا » يف الدالئل: (6)
 .2/816املغازي  (7)
 .«عيــــينة  »د:  (8)
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  أو إنساانى اابى ط  حلتمس أ :(1)تلفركبتها وق ،باءه  الش   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  بغلة   فأخذت  
هللا  فو :قال .وةى ن  ها عليهم ع  أن يدخل   قبل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  (2)أبعثه إل قريش فيلقون

 .يف النيان وهللا إن رأيت كالليلة :ا يقولكالمى   إذ مسعت    لفي األراك أبتغي إنساانى إين   
 :قال أبو سفيان .احلرب   تهاشجا ،هذه وهللا خزاعة :ورقاء بن   ل  ي  د  يقول ب   :قال

 5 ،وإذا أبيب سفيان :قال .(3)من أن تكون هذه نياهنم وعشيهتم وأذلُّ  خزاعة أقلُّ 

فداك أيب  ، مالك؟وعرف صويت ،اي لبيك أاب الفضل :فقال ؟! أاب حنظلة :فقلت
أبيب أنت  :فقال ،يف عشرة آالف5) ملسو هيلع هللا ىلصهللا  هذا رسول   !ويلك :فقلت (4)وأمي
بك  فأذهب   ،البغلة هذه ز  تركب عج   ،نعم :قلت ؟هل من حيلة ،ما أتمرين ،وأمي

قال أبو  .ن  ل  تـ  ق  لتـ   (5ملسو هيلع هللا ىلصر بك دون رسول هللا ف  ه وهللا إن ظ  فإن   ،ملسو هيلع هللا ىلصإل رسول هللا 
 10 ،مث ركب خلفي ب[،127/]ورجع بديل وحكيم :قال .وأان وهللا أرى ذلك :سفيان

فإذا رأوين قالوا: 6)؟ من هذا :من نيان املسلمني قالوا بنار   ت  ر  ر  ما م  مث وجهت به كل  
قام،  على بغلة، حّت مررت بنار عمر بن اخلطاب، فلم ا رآين ملسو هيلع هللا ىلصعمُّ رسول هللا 

 ،فذهب به ينظر فرأى أاب سفيان خلفي :قال :العباس :فقلت (6فقال: من هذا؟ 
مث  ،د  ق  وال ع   ،د  ه  ال ع  ب منك احلمد هلل الذي أمكن !هللا سفيان عدو   (7)أاب :فقال

ة ب  ا على ابب قـ  وركضت البغلة حّت اجتمعنا مجيعى  ،يشتدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصخرج حنو رسول هللا  15 

اي  :فقال عمر ،ريث  أ  إل  ودخل عمر   ،ملسو هيلع هللا ىلص على النيب    فدخلت   :قال .ملسو هيلع هللا ىلص النيب   
 ،دق  وال ع   ،(8)د  ه  قد أمكن هللا منه من غي ع   ،هللا هذا أبو سفيان عدوُّ  ،رسول هللا

 (9)مث لزمت :قال .هإين قد أجرت   ،هللا اي رسول   :قلت   :قال .هق  نـ  فدعين أضرب ع  
                                                           

 ، جاءت كما أثبتها يف املغازي.«قال  »د، س:  (1)
 .« فتلقوا» د، س: ( 2)
 .« وعسكرهم» يف املغازي:  (3)
 .« فداك أيب وأمي، مالك» س: ( 4)
  ( سقط ما بينهما من د.5-5)
  ( سقط ما بينهما من س.6-6)
 .، وقد تقدمت هذه الرواية«أبو» يف املغازي: ( 7)
 «. بال عهد  : » و د يف املغازي( 8)
  «. التزمت» يف املغازي: ( 9)
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 :فلما أكثر عمر فيه قلت .دوين أحد   ال يناجيه الليلة   ،وهللا :فقلت   ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ه ولكن   ،ه وهللا لو كان رجل من بين عدي بن كعب ما قلت هذافإن   ،اي عمر ،مهالى 
 كان أحب  ك  م  هللا إلسال فو ،اي أاب الفضل ،مهالى : فقال عمر .بين عبد مناف أحد  
 ،اذهب» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فقال رسول   .خلطاب لو أسلما (1)من ولد من إسالم رجل   إيل  

 5 ا أصبحت  فلم   .« عندك حّت تغدو به علينا إذا أصبحت   بت  ي  فل   ،لك (2)ت هفقد أجر 

لك أن  ن  أمل أي    ،اي أاب سفيان ،وحيك   » :قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا رآه رسول  فلم   ،به غدوت  
 ،كوأعظم عفو   ،وأكرمك ،أبيب أنت ما أحلمك :(3)قال « ؟ هللاال إله إال   تعلم أن  

اي أاب  » :قال .د  ع  بـ   لقد أغىن شيئاى  (5)لو كان مع هللا إله (4)قد كان يقع يف نفسي أن
 ،ما أحلمك   ،أبيب أنت وأمي :قال «؟رسول هللاأين   لك أن تعلم  أمل أين   ،سفيان
فقال  ،د  ع  بـ   (6)لشيئىايف النفس منها  هللا إن   فو ها هذأم   ،وأعظم عفوك ،ك  وأكرم   10 

 ،وهللا ،ل  ب   قـ  ا رسول هللاحممدى  وأن   ، هللاال إله إال   اشهد أن   !ك  حي   و   :فقلت   :اس  العب  
 وأشهد أن   ، هللاإال   ال إله   ن  أ   أشهد   :فقال ،فشهد شهادة احلق    :قال !لت  ق  أن تـ  
 ،ك قد عرفت أاب سفيانإن   ،اي رسول هللا :فقال العباس .عبده ورسوله (7)حممداى 
من دخل دار أيب سفيان فهو  ،نعم » :قال ،اجعل له شيئاى  ،ف والفخر  ر  ه الش  وحب  
 15 :رجللعباس بعدما خ   ملسو هيلع هللا ىلصمث قال رسول هللا  .(8ومن أغلق داره فهو آمن8)، آمن

 :فياها قال العباس ،هللا ل حّت مير به جنودب  اجل    م  ط  احبسه مبضيق الوادي إل ح  »
، راى د  غ   :أاب سفيان قال ت  س  ب  ا ح  فلم   ،اجلبل (9)م  ط  فعدلت به يف مضيق الوادي إل ح  

فقال  ،ولكن يل إليك حاجة ،أهل النبوة ال يغدرون إن   :اسفقال العب   ؟بين هاشماي 
                                                           

 .«آل  »يف املغازي:  (1)
 .«أجزته  »د، س:  (2)
 .«بلى، قال  »زادت س بعدها:  (3)
 «. أنه» يف املغازي: ( 4)
  .«إهلىا  »( س: 5)
 والوجه هو املثبت، وهو رواية املغازي. ،«شىيء ل» ، د: « شىيء» س: ( 6)
 «. رسول هللا» زادت س: ( 7)
  ( سقط ما بينهما من س.8-8)
 انظر ما تقدم. .، وهي رواية« خ ط م» يف املغازي: ( 9)
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قال  ،عيو  خ لر  ر  فـ  فكان أ   ،يل إليك حاجةى  إن   :فقلت   أوالى  هبا  بدأتفهال   :أبو سفيان
  .مل أكن أراك تذهب هذا املذهب :اسالعب  

والكتائب على  ،على قادهتا ت القبائل  ومر   ،أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أ رسول  وعب  
 وهم ألف   ،مي  ل  بن الوليد يف بين س   خالد   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   م  من قد   ل  فكان أوُّ  .(1)راايهتا

وراية حيملها  ،ةب  د  اف بن ن  ف  ولواء حيمله خ   ،اس بن مرداسفيهم لواء حيمله عب   5 

، خالد بن الوليد :قال العباس ؟هؤالء ن  م   :قال أبو سفيان  .(2)الطاحلجاج بن ع  
وإل جنبه أبو سفيان كربوا  (3)العباسفلما حاذى خالد  ،نعم :قال ؟الغالم :قال
ئة منهم مهاجرون ـمـيف مخسام  بن العو  ي  بـ  ره الزُّ ث  إعلى  (4)ر  مث م .مث مضوا ،ثالاثى 

 ، أصحابهوكرب   ، ثالاثى سفيان كرب   ا حاذى أابفلم   ،ومعه راية سوداء ،العرب (5)وأفناء
 10 (6)ومرت بنو .نعم :قال ؟ابن أختك :قال ،ام بن العو  ي  بـ  الزُّ  :قال ؟من هذا :فقال

ا فلم   ،(7)ةض  ح  ر   بن   إمياء   :ويقال ــــ فاريالغ   ر   حيمل رايتهم أبو ذ   ،ئةـمـفار يف ثالثغ  
ما يل  :قال ،فاربنو غ   :قال ؟من هؤالء ،اي أاب الفضل :قال ،وا ثالاثى ر  ه كبـ  و حاذ

مها بريدة بن فيها لواءان حيمل أحد   ،ئةـمـيف أربع م  ل  س  مث مضت أ   !ولبين غفار
من  :قال ،وا ثالاثى ه كرب  و  فلما حاذ   ،[128/]بن األعجم واآلخر انجية   ،احلصيب

ةر  ت  ما كان بيننا وبينها  ،!ما يل وألسلم ،اي أاب الفضل :قال ،مل  س  أ   :قال ؟هؤالء
(8) 15 

 (9)ت بنو كعب بنمث مر   .دخلوا يف اإلسالم ،هم قوم مسلمون :قال العباس .قط
رس  حيمل رايتهم ب   ئة،يف مخســـم عمرو

بنو   :قال ؟من هؤالء :قال ،بن سفيان (10)
                                                           

 مقحمة على النص وال موضع هلا.« ملسو هيلع هللا ىلصفلما قدم رسول هللا » زادت س:  (1)
 «.خالط » س:  (2)
 ، واألشبه هو املثبث، وهو رواية املغازي.«ابلعباس » د، س:  (3)
 «.مضى » س:  (4)
 إذا مل يعلم من هو .« هو من أفناء الناس » يقال:  (5)
 .«ومرت بين  »، د: «ومر بنو  »يف املغازي:  (6)
 .«رحفة  : »د (7)
 .«مرة  : »، واملغازيس (8)
 على القلب. «عمرو بن كعب  »يف املغازي:  (9)
 .2/305شرح الزرقاين انظر  صححت يف املغازي عن املواهب اللدنية وفاق املثبت. ، وقد«بشر»( د، س: 10)
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ت ر  مث م   .وا ثالاثى ر  ه كبـ  و  ا حاذ  فلم   .لفاء حممدح  هؤالء  ،نعم :قال ،كعب بن عمرو
 ،نر   ق  حيمل ألويتها النعمان بن م    ،سر  ئة فـ  ـــوفيها م،فيها ثالثة ألوية  ،ة يف ألف  ن  يـ  ز  م  

 ؟من هؤالء :(1)قالف ،واه كرب  و  ا حاذ  فلم   ،عمرو وعبد هللا بن ،وبالل بن احلارث
مث  .هاقواهشقد جاءتين تقعقع من  ،!يل وملزينةما ،اي أاب الفضل :قال .ةني  ز  م   :قال

معبد  (2)لواء مع أيب روعة :فيها أربعة ألوية ،معها قادهتا ،ئةـــــمـــــــمرت جهينة يف مثان 5 

ولواء مع  ،(3)ع بن مكيثــــــــولواء مع راف ،خرــــويد بن صــــولواء مع س ،بن خالدا
مث مرت كنانة بنو ليث وضمرة 5) .ا حاذوه كربوا ثالاثى فلم   :قال .عبد هللا بن بدر

وا ا حاذوه كرب  فلم   ،ثيي  حيمل لواءهم أبو واقد الل   ،بن بكر يف مائتني (4)وسعد
هؤالء الذين  ،وهللا ،نعم أهل شؤم   :قال ،بنو بكر :قال ؟من هؤالء :فقال ،(5ثالاثى 

ا حيث له كارهى  ولقد كنت   ،هت  م  ل  وال ع   ،فيه ت  ر  وو  ا وهللا ما ش  م  أ   ،غزاان حممد بسببهم 10 

 ،لكم ملسو هيلع هللا ىلصهللا لك يف غزو حممد  قد خار   :العباس قال   ح م . ه أمر  ولكن   ،بلغين
  .ةى ودخلتم يف اإلسالم كاف  

 اس بن مح  ا (7)عن أيب عمرو ،ثين عبد هللا بن عامروحد   :(6)قال وأان حممد بن عمر :قال
ب بن ع  بنو ليث وحدها وهم مائتان ومخسون حيمل لواءها الص   مرت :قال

 15 رت  مث م   .بنو ليث :قال ؟من هؤالء :(9)قالف ،كربوا ثالاثى   (8)ا مروافلم   ،امةث  ج  

 ،ل بن سنانق  ع  لواء حيمله م   ،معهم لواءان ،ئةـمــوهم ثالث ،وهم آخر من مر   ،أشجع
 ،العرب على حممد هؤالء كانوا أشد   :فقال أبو سفيان .مع نعيم بن مسعود ولواء  

                                                           

 .«قال  »س: ( 1)
 (.200. قارن ابلكىن واألمساء للحاكم )ل«زرعة  : »( د2)
رافع بن مكيث بوزن  » 1/499. قال ابن حجر يف اإلصابة «مكتب  »، س: «مكبت  »د:  (3)

 .«عظيم آخره مثلثة، اجلهين، كان أحد من حيمل ألوية جهينة يوم الفتح 
 .2/305واملثبت من املغازي هو الصواب. انظر شرح الزرقاين ، «سعيد  »د، س:  (4)
  ( سقط ما بينهما من د.5-5)
 .2/820املغازي  (6)
 .«عمرة  »يف املغازي:  (7)
 .«مر  »د:  (8)
 .«قال  »س:  (9)
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ما  :مث قال .فسكت   ،فهذا من فضل هللا ،أدخل هللا اإلسالم قلوهبم :اسفقال العب  
 ملسو هيلع هللا ىلصاليت فيها حممد  الكتيبة   لو رأيت   ،مث ميض بعد   :قال العباس ؟مضى بعد حممد

اي أاب  ،وهللا ، أظنُّ  :قال .وما ليس ألحد به باقة ،(1)احلديد واخليل والرجل رأيت  
 بلع سواد   اء  ر  ض  اخل   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   ا بلعت كتيبة  فلم   !؟الفضل ومن له هبؤالء باقة

فيقول  ؟حممد ما مر   :ذلك يقول كلُّ   ،ميرون وجعل الناس   ،ة من سنابك اخليلر  بـ  وغ   5 

 وهو ي  ض  بني أيب بكر وأسيد بن ح   ،حّت مر يسي على انقته القصواء ،ال :س  االعب  
فيها املهاجرون  ،يف كتيبته اخلضراء ملسو هيلع هللا ىلصهللا  هذا رسول   :فقال العباس .هماث  حيد   

ال  ،يف احلديد ،ولواء   من األنصار راية   ن  ط  مع كل ب   ،فيها الراايت واأللوية ،واألنصار
 عال   بصوت   ،وعليه احلديد ،ل  ج  ولعمر بن اخلطاب فيها ز   ،ق  د   احل  يرى منهم إال  

عمر بن  :قال ؟ممن هذا املتكل    ،اي أاب الفضل :فقال أبو سفيان ،(2)زعهاوهو ي 10 

اي أاب  :اس  فقال العب   .ةل  وذ   ة  ل  ق   ــــ وهللا  ــــ  بين عدي بعد   ر  م  أ   ر  م  أ  لقد  :قال ،اخلطاب
]كان[  :ويقال .عمر ممن رفعه اإلسالم وإن   ،يشاء مبا يشاء اهللا يرفع م إن   ،سفيان

.ر اد (3)الكتيبة ألفايف  فهو أمام  ،بادةه سعد بن ع  رايت   ملسو هيلع هللا ىلصوأعطى رسول هللا  ع 
اليوم  ل ح مة،ـم  اليوم يوم ال ،اي أاب سفيان :اندى ملسو هيلع هللا ىلص النيب    براية   سعد   ا مر  فلم   ،يبةت  الك  

 15 (4)يبأبحّت إذا حاذى  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   فأقبل   .اقريشى  هللا   اليوم أذل   ،ةم  ر  احل   حلُّ ت  س  ت  

 ،بنا مر   (5)نيزعم سعد ومن معه ح ؟بقتل قومك ت  ر  م  أ   ،اي رسول هللا :انداه ،سفيان
فيه  هللا   اليوم أذل   ،ةم  ر  احل   اليوم تستحلُّ  ،مةح  ل ـ م  ـاليوم يوم ال ،اي أاب سفيان :قال

ل ــــوأوص (6)ب[128]/الناس   رُّ ــــفأنت أب ،كـــــــــك هللا يف قومد  ـــــــــــــ أنشوإين    ،اشى ي  ر  قـ  
 (7)ما أنمن سعداى  ،اي رسول هللا :قال عبد الرمحن بن عوف وعثمان بن عفان .الناس

                                                           

 . الر  جل: اجليش الكثي. «الر  جال  »يف املغازي: ( 1)
 .«نـزعها  »س: ، «يزعجها  »يف املغازي:  (2)
 ، وما بني حاصرتني منه.«ألف  »يف املغازي:  (3)
 .«أاب  »يف املغازي:  (4)
 .«حّت  »س: ( 5)
 .«وأرحم الناس  »قبلها يف املغازي:  (6)
 ، تريف. «ما أان من  : »( د7)
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اليوم يوم  ،(1اي أاب سفيان1) »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا .أن يكون منه يف قريش صولة
وجعل  ،فعزله إل سعد   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول وأرسل :قال « اهللا فيه قريشى  اليوم أعز   رمحة،امل

صار  نيواء مل خيرج من سعد حالل    أن   ملسو هيلع هللا ىلصورأى رسول هللا  ،اللواء إل قيس بن سعد
إليه  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن النيب  (2)مارةال ابألاللواء إ هالبنه فأىب سعد أن يسلم

 5  .واء إل ابنه قيسفدفع الل    ،فعرفها سعد ،مامتهبع  

ص، أان ل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،ورقُّ احلسني بن النـ  مرقندي، أان أبو أخربان أبو القاسم بن الس  
عن أيب الوليد  ،احلنفي نسيبن س (3)اننعن س ،ان يونس ،ان أمحد بن عبد اجلبار ،رضوان بن أمحد

  :قال ينابن م  اسعيد  
أاب  إن   » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  هرانالظ   ر   م  ـعام الفتح بملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا نزل رسول  م  ـل

فجاء به  ،فأصابه عمر بن اخلطاب ،فخرجوا .«سفيان حبضرتكم فانتشروا له 10 

ابى بـ  ل  م  
لقد علمت أنه  ؟بن اخلطاب ما محلك على الذي صنعتاي :العباس فقال ،(4)

هللا  رسول   ك عمُّ لوال أن   :فقال عمر ،ولوال ذلك ما جاء ،(5)قد كان بيين وبينه لوث
 ،هفخال   ،فأسلم ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فجاء به إل رسول   .دونكه ، علمت ما أقول لك ملسو هيلع هللا ىلص

 .«ن من دخل داركم  ؤ  يـ   »:قال ،آيت به قومي اجعل يل شيئاى  :قال (6)راجعىا ل  فلما و 
رم  وانطلق يسي والناس متفرقون يف األراك والس  

 15 احلق  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،(7)

يف  (8)إذ رآهم متفرقني م  و  ة الق  يف قلبه قل   فإين ال آمن أن يكون قد أحس   ،صاحبك
فانطلق العباس  .« فيجع كافراى  ،فيخربهم بذلك ،فيجع إل قومه واألراك ،رم  الس  

 :قال ،إن يل إليك حاجة .أاب سفيان قف   :حّت إذا كان حيث ينظر إليه قال ،يسي
                                                           

  ( ليس ما بينهما يف املغازي.1-1)
 .«أبمارة  »يف املغازي:  (2)
: 4/253ترجم ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  د، س.، سيأيت وفاق املثبت يف «سفيان » س: ( 3)

  .«سنان بن أيب إمساعيل احلنفي. بصري روى عن احلسن، روى عنه يونس بن بكي، وقال: رأيته بزرنج »
ت ه: إذا جعلت يف عنقه ثوابى أو غيه وجررته به .« ملبيىا» س:  (4)  .ل بـ ب ت  الرجل ول بـ بـ 
 واجلراحات، واملطالبات ابألحقاد.لوث: اللوث: الشر،  (5)
 سقطت من س. (6)
 .« الشمس: » د (7)
 .«متفرقون  »د:  (8)
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 ،اي بين هاشم ،(1راى د  غ   :قال ،إليك1)قف حّت أنتهي  :قال ،فأخربين هبا أقضها لك
وأقبل  .الناس فساروا ملسو هيلع هللا ىلص لسنا نغدر وأمر رسول هللا ستعلم يف آخر يومك أان   :قال

 ،ال :قال ؟أخيك هذا اي عباس ابن   :فقال أبو سفيان ــــ خالد بن الوليد يف كتيبة  
 ابن أخيك   ،فقال أبو سفيان ،مث جاءت كتيبة أخرى .ولكن هذا خالد بن الوليد

فقال أبو  ،يف مجاعة الناس   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  مث جاء رسول   .ولكن فالن ،ال :قال ،هذا 5 

ما   وهللا لقد علمت  فقال إين    ،أجل :فقال ،يك  أخ   هذا ابن    ألظنُّ إين    :سفيان
 خشيت أن إين    ،أجل :قال ،أن تريين هؤالء منا أردت  أ ،محلك على الذي صنعت  

 ،فرتجع إل قومك ،ر واألراكم  ة القوم وهم متفرقون يف الس  ل  يكون يف نفسك ق  
هللا  فو ،كان ذلك يف نفسي  هللا فو ،لج  أ   :فقال   ،ترجع كافراى  (2)مث ،فتخربهم بذلك

هذا ف ،مكة ستسي معهم (3)حّت رأيت أن جبال ما زلت أرى الكتائب والقبائل   10 

وعكرمة بن أيب جهل واقف يف  ،فانطلق حّت انتهى إل األبطح .حني أيقنت
 .وال لقومك ،ما ال يدان لك وهللا به :فقال ؟ما وراءك ،أاب سفيان :فقال ،الناس
لعنك هللا من  :فقال ،ذلك قد كان بعض   :فقال ،قد صبوت   ك   ألظنُّ إين    :فقال

 هند كاشفةى  فجاءت العجوز   .فانطلق ،هللا لقد مهمت أن أبدأ بك فو ،رئيس قوم  
 15 ،أثقل اخليل ،(4)اي بنت عم :فقال ؟ما وراءك ،أاب سفيان :عن ساقيها تقول

وأكلت حلم ـــــ ا هلا فسمت ابنى  ــــ قتلت فالانى  !ثكل قني من وافد قوم 0:فقالت
ها و ا داره حّت ملؤ فدخلو  ،من دخل دار أيب سفيان فهو آمن :واندى مناديه .معاوية

وبعث خالد  ،[129/](5يف الناس5) ملسو هيلع هللا ىلصوأقبل رسول هللا  .ابحليطانذوا عليه حّت ال
 هلكت قريش   ،ال قريش :لقريش وصرخ صارخ ،واقفالت ،اليمنبن الوليد من قبل ا

ومن ألقى  ،من دخل داره فهو آمن » :فأمر مناديه ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   سارف .بعد اليوم   20 

  .« فهو آمن السالح  
                                                           

 .« على غدر » ( ما بينهما موضعه يف س:1-1)
 .«مل  »د:  (2)
 «.حّت رنت جبال » د:  (3)
  .«عمر  »( د، س: 4)
 د.سقط ما بينهما من   (5-5)
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 :عن يزيد الرقاشي قال ،بن سيسن احلنفي يونس عن سنانوان  :قال
فقال له أبو  ،اإلسالمأبيب سفيان عرض عليه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا   رسول  يت  ا أ  ـم  ـل

وأراه  ــــ اعاوية كاتبى ـــــــــوتتخذ م ،كت  وين برد  ــــــــوتكس ،وتملين على بغلتك :سفيان
 (3ككل ذل3) .(2)آمن فهوأيب سفيان  (1)ومن دخل دار ،بيبةح   ج أم  وتزو  ــــ  :قال

انتهى حّت  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ومشى رسول   .حهفسر   ،فأسلم ،« نعم » :ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول هللا 5 

فجعل  ،حّت دخل املسجد ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ذونف .فاقتتلوا ،فالتقى القوم ،ةإل مك  
البابل   إن   البابل   ق  ه  ز  و   جاء احلقُّ  ﴿ويقول  ،قوسه يف عني الصنم (4)ة  ــي  س  يطعن ب  

   .(5)﴾ا كان زهوقى 
وأبو غالب وأبو عبد هللا حيىي ابنا أيب علي  ،حممد بن حممد بن الفراء (6)نيأخربان أبو احلس

بي بن ان الزُّ  ،وسيص، ان أمحد بن سليمان الطُّ ل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،مةل  س  م  ـأان أبو جعفر بن ال :قالوا 10 

ه عن عم    ،إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة مول آل الزبي عن ،ثين إمساعيل بن أيب أويسحد   ،بكار
 عن ابن شهاب  ،آل الزبيموسى بن عقبة مول 

 ،اي أاب سفيان ،دارك ل  خ  د   من   » :ةقال يوم فتح مك   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   أن  
ودار حكيم  ،يب سفيان أبعلى مكةأ ودار   .« ده فهو آمني   وكف   ،ودارك اي حكيم

 15  .أبسفل مكة

ري قال ،عن معمر ،عاينن  ثين عبد هللا بن معاذ الص  حد   ،بيوان الزُّ  :قال    :عن الزُّه 
 ،« من دخل دار أيب سفيان فهو آمن »: يوم فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

وكان أبو  :بيقال الزُّ  .«نعم  » :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النيبُّ  ؟أداري ،أداري :فقال أبو سفيان
 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وشهد مع رسول   ،مث أسلم ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  املشركني حلرب رسول   قودسفيان ي
راية ابنه يزيد بن  وكانت يومئذ   ،واألخرى يوم اليموك ،وفقئت عينه يومئذ   ،الطائف 20 

 .أيب سفيان معه
                                                           

 سقطت من س. (1)
 .«كان آمن   »س:  (2)
  سقط ما بينهما من د.( 3-3)
ي ة القوس: ما اعوج من رأسها، وقيل: رأسها. (4)  س 
 .81آية  17سورة اإلسراء  (5)
 .«احلسن  »س:  (6)
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أان احلسني  ،(1)نأان أبو احلس ،أان أبو عمر ،أان احلسن بن علي ،أبو بكر األنصاري أخربان
  :(2)اين قالن  ثنا اثبت البـ   ،أان عمرو بن عاصم الكاليب ان جعفر بن سليمان ،ان حممد بن سعد بن فهما

 ألن   « دخل دار أيب سفيان فهو آمن ن  م   » :ملسو هيلع هللا ىلصما قال رسول هللا ـإن  
فقال النيب  ،نم  فدخل دار أيب سفيان أ   ،كان إذا أوذي وهو مبكة ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول  

 5  .« أيب سفيان فهو آمن دخل دار   ن  م   » :يوم فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص

 ،(3)يعيط  ق  أان أمحد بن جعفر ال ،به  ذ  م  ـأان أبو علي بن ال ،ني  ص  احل   بن أخربان أبو القاسم
عن اثبت  ،مةل  ان محاد بن س   ،ان يزيد هو ابن هارون ،(4)حدثين أيب ،ان عبد هللا بن أمحد بن حنبلأ

 ة ر  يـ  ر  عن أيب ه   ،حاب  عن عبد هللا بن ر   ،اينن  البـ  
دخل دار  ن  وم   ،ه فهو آمن  ق ابب  ل  غ  أ   ن  م   »: قال يوم فتح مكة ملسو هيلع هللا ىلص النيب   أن  

 10  .« أيب سفيان فهو آمن

أان حممد بن عبد هللا بن  ،أان أمحد بن احلسن بن حممد ،أخربان أبو بكر وجيه بن باهر
عن  ،ان أيب ،ان حممد بن موسى بن أعني ،ليه  ان حممد بن حيىي الذُّ  ،قير  أان أبو حامد بن الش   ،محدون

   :(5)ب قالي  س  م  ـعن سعيد بن ال ،عن الزُّه ري ،إسحاق بن راشد
وهتليل وبواف  ا كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح مل يزالوا يف تكبي  م  ـل

مث أصبح  :قال ؟هذا من هللا (6)ترينأ :فقال أبو سفيان هلند ،ابلبيت حّت أصبحوا 15 

قلت  » :ملسو هيلع هللا ىلص ب[129] فقال له رسول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فغدا أبو سفيان إل رسول  
هللا  ك عبد  أشهد أن   :فقال أبو سفيان ،« نعم هو من هللا ؟هلند أترين هذا من هللا

  . هللا وهندمن الناس إال   هذا أحد   ي حيلف به أبو سفيان ما مسع قويلوالذ ،ورسوله
 ،أنبأين أبو عبد هللا احلافظ إجازةى : (7)قال أخربان أبو عبد هللا الفراوي، أان أبو بكر البيهقي

ان حممد بن يوسف  ،ميل  أمحد بن يوسف السُّ  (8)أان ،أان أبو حامد أمحد بن علي بن احلسن املقرئ 20 

                                                           

 .«احلسني  »س:  (1)
 .13/120رواه من هذا الطريق املزي يف هتذيب الكمال  (2)
مالك القطيعي احلنبلي، راوي وقع يف د، س: الدقيقي، تريف. هو أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن  (3)

 .16/210مسند أمحد. انظر ترمجته يف سي أعالم النبالء 
 (، وينظر هامش التحقيق فيه.7922)13/299 -2/292مسند أمحد  (4)
 .5/103رواه من هذا الطريق البيهقي يف دالئل النبوة  (5)
 .«ترين  »س:  (6)
 .5/102دالئل النبوة  (7)
 .«قال: حدثنا  »يف الدالئل:  (8)
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 :عن ابن عباس قال ،فرعن أيب الس   ،أيب إسحاق (1)ان يونس بن ،اييبر  الف  
فقال  ،بهق  ون ع  والناس يطؤ   (2يف الناس2)ميشي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رأى أبو سفيان رسول  

حّت ضرب بيده يف  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسول هللا  .القتال   جل  لو عاودت هذا الر   :بينه وبني نفسه
  .ما تفوهت به ،وأستغفر هللا ،أتوب إل هللا :(4)فقال .«هللا ك  ا خيزي  إذى » :فقال ،(3)صدره

 5  .يف أبواب فتح مكة من كتاب اإلكليل هكذا وجدته يف كتايب موصوالى  :قال البيهقي

أان أمحد  ويه،أان أبو عمر بن حيُّ  ،أان احلسن بن علي ،الباقيأخربان أبو بكر حممد بن عبد 
ان ـــــ نافسي وهو الط  ـــ أان حممد بن عبيد  ،ان حممد بن سعد ،أان احلسني بن الفهم ،بن معروفا

 بيعي عن أيب إسحاق الس   ،خالد (5)أيبإمساعيل بن 
لو  :فقال يف نفسه ،اأاب سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسى  ن  أ

بني كتفيه  ملسو هيلع هللا ىلص ه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب النيبُّ إن   :قال .امجعى  حملمد   مجعت   10 

ما  :فقال ،قائم على رأسه ملسو هيلع هللا ىلصفرفع رأسه فإذا النيب  :قال .« ا أخزاك هللاإذى  » :وقال
  .ث نفسي بذلكألحد    إن كنت   ،حّت الساعة ك نيب  أن   أيقنت  

ان  :(6)وحممد بن عبد هللا األسدي قاال ، أبو نعيمني  ك  أان الفضل بن د   ،وان ابن سعد :قال
  :قال (7)فرعن أيب الس   ،يونس بن أيب إسحاق

فقال بينه  ،دهس  ح   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا يطؤون عقيب ا رأى أبو سفيان الناسم  ـل 15 

حّت ضرب بيده يف  ملسو هيلع هللا ىلصفجاء رسول هللا  ،لو عاودت هذا الرجل :وبني نفسه
وهللا ما  ،أتوب إل هللا وأستغفره :فقال! « هللا (8)ا خيزيكإذى  » :مث قال ،صدره

  .به نفسي ت  ث  حد   يء شما هو إال   ،تفوهت به
ان عبد الرمحن بن أيب  ،قي املكير ز أان أمحد بن حممد بن الوليد األ ،وأان ابن سعد :قال

 20  :عن عبد هللا بن أيب بكر بن حزم قال ،الرجال

                                                           

 .«عن  »س:  (1)
  ما بينهما يف س فقط، وأظنه من فعل انسخ ألنه ليس يف الدالئل و د. (2-2)
 .«صدري  »يف الدالئل: ( 3)
 .«قال  »د: ( 4)
 .5/102سقطت من د، س. واخلرب من هذا الطريق يف دالئل النبوة ( 5)
 .«قال  »د:  (6)
 .«النصر  »د:  (7)
  .«خيرك  »( س: 8)
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وأبو سفيان جالس  ،بثوب من بعض بيوت نسائه املتحفى  ملسو هيلع هللا ىلص خرج النيبُّ 
حّت ضرب  ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النيب  !ما أدري مبا يغلبنا حممد :فقال أبو سفيان ،يف املسجد

  .!ملسو هيلع هللا ىلصك رسول هللا أشهد أن   :فقال أبو سفيان « ابهلل نغلبك » :وقال ،ظهره يف
أان  ،يقيت  أان أبو احلسن الع   ،أخربان أبو الربكات األمنابي، أان أبو بكر حممد بن املظفر

ا ـــــــــــــن ،(2)راينـان حممد بن عمرو بن خالد احل ،(1)ليي  ق  ــان أبو جعفر الع   ،يوسف بن أمحد بن يوسف 5 

عن عبد هللا بن  ،عن وهب بن منبه ،عن أبيه ،(2)يبج  ان عبد الواحد احل   ،(3)عبد العزيز بن حيىي املزين
  :قال ه  عباس أن  

اي أاب  » :فقال ،يف الطواف ب  ر  أاب سفيان بن ح   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   ي  ق  ل  
 (2)هند   علي   ت  ش  ف  أ   :فقال أبو سفيان ،« كذا وكذا  كان بينك وبني هند  ،سفيان

 10 ،أاب سفيان ق  من بوافه حل    ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا فرغ رسول  فلم   !وألفعلن   ،ألفعلن هبا ي،ر   س  

فقال  ،« (2)اشيئى  ك  ر   من س   ش  ف  مل تـ   (4)فإهنا ،ال تكلم هنداى  ،اي أاب سفيان »: فقال
ي من ر   هذه هند ظننتها أن تكون أفشت س   ،ك رسول هللاأشهد أن   :أبو سفيان

 ؟.مبا يف نفسي (5)كأات
أان  :رجاين قاالأخربان أبو املظفر عبد املنعم بن عبد الكرمي وأبو القاسم متيم بن أيب سعيد اجل  

عبد هللا بن محدون وأمحد بن حممد بن أمحد بن  [130/]أان أبو سعيد حممد بن ،حييأبو عثمان الب   15 

  ميل  ان محدان السُّ  ،أان أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ :عمر قاال
أان عبد امللك بن احلسن بن  ،أبو القاسم (6)أان أيب ،يي  ش  ح وأخربان أبو املظفر بن الق  

 ،اران عكرمة بن عم   ،ان النضر بن حممد ،ميل  ان أمحد بن يوسف السُّ  ،يينئسفراأان أبو عوانة األ ،حممد
  :(7)قال اس  ثين ابن عب  حد   ،لي  م  ان أبو ز  

 20 ـــــ ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  ،وال يقاعدونه ،رون إل أيب سفيانظ  ن  كان املسلمون ال يـ  

 ــــ «نعم» :قال ،ن  ه  ينط  ع  ثالث أ   ،هللا   اي نيب   :ملسو هيلع هللا ىلصفقال للنيب  :يف حديث البحييو 
                                                           

 .3/57الضعفاء الكبي  (1)
 ليست يف الضعفاء. (2)
 .«املدين  »يف الضعفاء:  (3)
 «.ألهنا » يف الضعفاء: ( 4)
 «.  أنبأك» يف الضعفاء:  (5)
 سقطت من د. (6)
 ( يف الفضائل.2501أخرجه مسلم برقم ) (7)
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ــــ  :وقاال «؟وما هي» :(1)قال ،ن  يه  ن  ط  ع  تـ  ثالث أسألك أن  :ويف حديث البحيي
 :قال ،كهاج  و   ز  أ   ،أيب سفيان يبة بنت  ب  ح   أمُّ  (2)عندي أحسن العرب وأمجلهن :قال

 رين حّت  م   ؤ  وتـ   :قال .«نعم» :قال ،ك  ي  د  ا بني ي  جتعله كاتبى  ،ومعاوية :قال .«نعم»
ه ولوال أن   :لي  م  قال أبو ز   .«نعم» :قال ،أقاتل املسلمني كما كنت  الكفار   أقاتل  

 5 .«م  ع  نـ  » :إال قال ألنه مل يكن يسأل شيئاى  ،ما أعطاه ذلك ملسو هيلع هللا ىلص بلب ذلك من النيب   

  .ضرعن الن   ،(3)ريع ق  م  ـأخرجه مسلم عن أمحد بن جعفر ال
ان  ،أان أمحد بن معروف ،اسأان حممد بن العب   ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر احلاسب

مسعت  :عن أبيه قال ،ان إبراهيم بن جعفر ،ان حممد بن عمر  ،ان حممد بن سعد ،احلسني بن الفهم
  :بن عبد العزيز يف خالفته يقولاعمر 

 10  .وأبو سفيان بن حرب عامله على جنران ملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول هللا 

كان أبو سفيان بن   :ويقولون ،وأصحابنا ينكرون هذا :قال حممد بن عمر
على  ملسو هيلع هللا ىلصوكان عامل رسول هللا  .مبكة حاضراى  ملسو هيلع هللا ىلصتويف رسول هللا  (4)حنيحرب 

  .جنران عمرو بن حزم
أان أبو جعفر بن  :قالوا ءاوأبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن   ءأخربان أبو احلسني بن الفرا

 15  :ان الزبي بن بكار قال ،ص، ان أمحد بن سليمانل   خ  ـ  مـأان أبو باهر ال ،مةل  س  م  ـال

 .وهو عليها ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فقبض رسول   ،على جنران ملسو هيلع هللا ىلصواستعمله رسول هللا 
عن هشام بن حممد  ،عبد هللا وعلي بن املغية بن ي مصعب  ين ذلك عم   ث  حد   :ي  بـ  قال ز  

عن ليث بن سعد عن أيب  ،(5)صريعن عبد هللا بن وهب امل ،ان إبراهيم بن محزة ،بيوان الزُّ قال:  :قال
  :علي قال

 20  .أاب سفيان على إجالء يهود ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل رسول هللا 

ب ي  س  م  ـال ابن عن ،عن ابن شهاب ،رم  ع  عن م   ،حدثين عبد هللا بن معاذ ،ي  بـ  وان الزُّ  :قال
                                                           

 .«قال: قال »س:  (1)
 .«وأمحله  »رواية مسلم:  (2)
بفتح امليم وسكون العني وكسر  »، قال ابن األثي: « الـم ع ق ري ». وإمنا هو: «املغفري  »د، س:  (3)

القاف. ويف آخرها راء ــــ هذه النسبة إل معقر، وهي ابليمن. وقيل: بضم امليم وفتح العني وتشديد القاف، 
 . 5/157. وانظر أيضىا: معجم البلدان 3/234اللباب  «واألول أصح 

  .[6/11واملثبت موافق ملا يف ببقات ابن سعد  ،«يوم » ] يف ط:  (4)
 «.الطربي » س: ( 5)
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 .(1)[بي  املس  وإبراهيم بن محزة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن ]
فجعل عليهم  ،بني غالم وامرأة سىب يوم حنني ستة آالف   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   أن  

 .أاب سفيان بن حرب
عبد هللا بن أبو أان  ،(2)أان شجاع بن علي ،ح أخربان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد

عن  ،أان ابن أيب ذئب ،ان يزيد بن هارون ،ان عيسى بن أمحد ،بي  ل  أان أبو إمساعيل اهليثم بن ك   ،منده 5 

  :دي قاله  عبد هللا بن يزيد النـ  
 ،ب رجل يوم حنني كالم  ل  كان بني أيب سفيان وبني معقل بن خويلد يف س  

  .«مغاضبة قريش ب  ن  ت  اج   ،اي معقل» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا 
أبنا أبو جعفر بن  :قالوا ءاوأبو عبد هللا ابنا البن   ،وأبو غالب ،أخربان أبو احلسني بن الفراء

ر ايقوت بن عبد هللا وأبو القاسم بن السمرقندي، وأبو الدُّ  ح وأخربان أبو بكر بن املزريفمة ل  س  م  ـال 10 

 يفيين ر  أان أبو حممد الص   :قالوا
 حدثين عليُّ  ، بن بكاري  بـ  ان الزُّ  ،ص، أان أمحد بن سليمان بن داودل   خ  م  ـأان أبو باهر ال :قاال

 ،عن محد بن عبد هللا بن مصعب :ويف حديث الصريفيينــــ ثين عبد هللا بن مصعب حد   ،بن صاحلا
 ،(3)اهليثم أيب :قاالــــ و  ،أحسبه :وقال ،ب[130/]ابن بلحة :ريفيينزاد الص  ـــ  :عن إسحاق بن حيىي

 15 من أخربه ع

 :ريفيينويف حديث الص  ــــ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ازحميأنه مسع أاب سفيان بن حرب 
 ،نأ :ريفيينزاد الص   ــــ هو إال   وهللا إن   :ويقول ،حبيبةيف بيت ابنته أم ـــ  ملسو هيلع هللا ىلص يب  الن  

ال و   ،مجاء :وقالوا ،فيك :يفر  ز  م  ـزاد الــــ إن انتطحت  ،تركتك فرتكتك العرب : ـــــوقاال
  .«اي أاب حنظلة (4)ذلك]أنت تقول[ » :يقول ،يضحك ملسو هيلع هللا ىلصورسول هللا  .ذات قرن  

أبنا أبو احلسن  ،العالء (5)أان أبو القاسم بن أيب ،جدي أبو املفضل حيىي بن عليأخربان  20 

املعروف  ،قاقالد   ان أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد هللاـــــ ببغداد ـــــ  علي بن أمحد بن داود الرزاز
عن  ،ان أبو سهل مسلم اخلراساين ،(6)يشر خان نصر بن  ،ليت  خ  ـان إسحاق بن إبراهيم ال ،ماكاببن الس  

  :عن علي قال ،عن احلارث ،عن أيب إسحاق ،يونس بن أيب إسحاق
                                                           

 ] زايدة من س، ط [ (1)
 .«شجاع بن أيب علي بن عبد هللا  »د، س:  (2)
 .«بن بكر بن اهليثم  »س:  (3)
 من س. «أنت تقول  »، وسقطت: «ذاك  »د:  (4)
 .«القاسم زاد  »د:  (5)
 .«حرس  »يف د:  (6)
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  .« إليه ت  ج  أو تزو   ال يدخل النار من تزوج إيل   » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
ص، أان ل   خ  م  ـأبنا أبو باهر ال ،ورقُّ مرقندي، أان أبو احلسني بن النـ  أخربان أبو القاسم بن الس  

عبد هللا  ثينحد   ،(1)عن حممد بن إسحاق ،ان يونس بن بكي ،ان أمحد بن عبد اجلبار ،رضوان بن أمحد
  :بن أيب بكر بن حزم وغيه قالواا

فة قلوهبم من من املؤل   ،من أصحاب املئني ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ىعطأمن  (2)كان 5 

وأعطى  ،ئة بعي  ــــأبو سفيان بن حرب م :من بين عبد مشس ،قريش وسائر العرب
  .ئة بعيــابنه معاوية م
ا ـــــــأن نا أبو عمر بن حيويه،ــــــــــأب ،ا احلسن بن عليـــــــأن ،ا أبو بكر حممد بن عبد الباقيــنأخرب 

  :(3)قال ان حممد بن عمر الواقديجي، ل  الثـ  أان حممد بن شجاع  ،ةعبد الوهاب بن أيب حي  
 10 آالف   أربعة   ،كثيةى   فضةى  ـــــ يعين يوم حننيـــ م ن  قد غ   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  وكان رسول  

وبني يديه  ،فجاءه أبو سفيان بن حرب ،ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي النيب  عت الغنائم  م  فج   ،وقيةأ  
. ملسو هيلع هللا ىلصفتبسم رسول هللا  ،ماالى  قريش   أكثر   أصبحت   ،اي رسول هللا :فقال ،ةض  الف  

أليب سفيان  ن  ز   ،اي بالل   » :(4)فقال ،اي رسول هللا ،أعطين من هذا املال :وقال
فقال  ،ابين يزيد أعطه :قال أبو سفيان .« من اإلبل ئةى ـــوأعطوه م ،ةى أربعني أوقي  

قال أبو  .« من اإلبل ئةى ــــوأعطوه م ،أربعني أوقية وا ليزيد  ن  ز   » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   15 

ئة ـــــوأعطوه م ،أوقيةى  أربعني   زن له اي بالل   » :قال ،اي رسول هللا ،ابين معاوية :سفيان
م ع  فن   ،كوهللا لقد حاربت   ،يأم   و فداك أيب  ،إنك لكرمي :قال أبو سفيان .« من اإلبل

  .هللا خياى  جزاك   ،فنعم املسامل أنت ،كمث ساملت   ،ب كنت  احملار  
 بن5)أان أبو جعفر  :قالوا ءاوأبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن   ،اءر  أخربان أبو احلسني بن الف  

عن عبد  ،حدثين أبو احلسن املدائين ، بن بكاري  بـ  ان الزُّ  ،ان أمحد بن سليمان ،أان أبو باهر ،(5املسلمة 20 

  :عن إمساعيل بن أمية قال ،الرمحن بن معاوية
وعن يساره احلارث بن  ،عن ميينه أبو سفيان بن حرب ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   أفاض

                                                           

 .4/135هشام يف السية رواه ابن  (1)
 .«كانوا   »س:  (2)
 .3/944املغازي للواقدي  (3)
 ، ومثله يف املغازي.«قال  »د:  (4)
 سقط ما بينهما من د. (5-5)
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  .وبني يديه يزيد ومعاوية ابنا أيب سفيان على فرسني ،هشام
ان أبو احلسن علي بن عمر بن  ،اسأخربان أبو احلسن علي بن عبد الواحد بن أمحد بن العب  

ان أبو بكر حممد بن علي بن سويد  ،ئةــمــــوثالثني وأربع سنة ست    حممد بن احلسن بن القزويين إمالءى 
 ،يعةثين ابن هل   حد   ،أان عبد هللا بن صاحل ،ب بن شعيبل  ان مط   ،ان أمحد بن حممد العسكري ،املؤدب

 5  :(1)ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول   :عن ابن عمر قال ،عن  انفع ،عن ابن شهاب ،عن عقيل

 وورد علي   ،رافقينفمن حفظين يف أصحايب  ،احفظوين يف أصحايب »
  .«  من بعيد  ين إال  ر  ومل يـ   ،حوضي مل حيفظين فيهم مل يرد علي   ن  وم   ،حوضي

أبنا موسى بن عيسى بن عبد هللا  ،سير  أبنا أبو احلسني بن النـ   ء،اأخربان أبو غالب بن البن  
عن سفيان  ،ان أيوب بن سويد ،ان جعفر بن مسافر [131/]،ان حممد بن حممد الباغندي ،اجر  الس  

 10  الثوري

هم  :قال ،(2)﴾ ىف  ذين اصط  ه ال  اد  ب  على ع   م  ال  وس   ﴿ :يف قوله تعال
  .ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب حممد 

أان حيىي بن  ،عبد الرمحن بن علي بن حممد بن موسى أان ،أخربان أبو القاسم زاهر بن باهر
ان عبد هللا بن هاشم بن  ،قير  أان عبد هللا بن حممد بن احلسن بن الش   ،إمساعيل بن حيىي احلريب

 15  :سفيان قال مسعت :يع قالان وك   ،(3)اني  ح  

، ﴾كونر  ش  ا ي  أم   الذين اصطفى هللا خي  ه م على عباد  ال  وس   ﴿ :مسعنا يف قوله
  .ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب حممد  :قال

أان أبو منصور شجاع بن علي  ،أخربان أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد بن حممد بن ماهان
ان  ،أان أبو عثمان سعيد بن يزيد احلمصي ،ديب  أان أبو عبد هللا حممد بن إسحاق الع   ،(4)املصقلي

ان إمساعيل بن بريح بن إمساعيل بن سعيد  ـــــ من أهل مرو ــــــ ان عبد هللا بن حوشب ،حممد بن عوف 20 

  (6).حعن سعيد بن عبيد جدي ،سفيان أان ،عن جدي ،حدثين أيب ،قفيالث   (5)بن عبيدا
أان أبو  ،اين لفظاى ت  ان أبو حممد عبد العزيز بن أمحد الك   ،مل  س  م  ـأخربان أبو احلسن علي بن ال

ان أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن  ،يهينـ  م  ش  الك   عزيزعبد الرمحن بن إسحاق بن عبد الاحلسني 
                                                           

 ( عن ابن عساكر.32526أخرجه ]أورده[ صاحب الكنــز برقم )( 1)
 .13/220القرآن ، وذكر هذا التفسي القربيب. انظر اجلامع ألحكام 59آية  27سورة النمل  (2)
 .«حبان  »س:  (3)
 .«الصقلي  »د:  (4)
 .«عبيد هللا  »د:  (5)
 . اخلطيب[.309]جاء بعده يف م: )ملحق(، فالسند التايل ومتنه ال يتعلقان ابلسند السابق، وانظر ص ( 6)
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ان  ،س النمييام بن مال  شد بن هاس حممد بن جعفر بن حممان أبو العب   ،(1)هيبل ـ احلسني بن أمحد ال
 ،ان حممد بن عبد العزيز البغدادي ،اد الفارسيد  شد بن حممد بن أابن بن الوليد بن أبو جعفر أمح

بن اثمان ــــعن عبد هللا بن ع ،طائفيــيم الل  ـــــعن حيىي بن س   ،يف بن حممدــان س ،زريمعروف ابجل  ــــال
  :ملسو هيلع هللا ىلص قال النيبُّ  :قالعباس  ابنعن  ،(2)خثيم

وأجنح  ،وأقرهبم من هللا وسيلة ،زلةى ـــوأعظمهم عندي من ،أصهاري إيل   أحب   إن   » 5 

من لؤلؤة ألف فرسخ يف ألف  قصراى  يعطيه هللا   ،عمر :والثاين ،بكر (3)أهل اجلنة من أيب
ها من هذه وبي   ،وأكواهبا ،هار  ر  وس  وجهاهتا،  ،(4)هاانيجمو  ،ودورها ،قصورها ،فرسخ

وله يف اجلنة ما ال  ،عثمان بن عفان :والثالث .ىبعد الرض ىوله الرض ،اللؤلؤة الواحدة
علي بن  :والرابع .وآخرهم ،أوهلم ،املالئكة ةيعطيه هللا تعال ثواب عباد ،أقدر على وصفه

يف  ..يسي عند كربيتوأن ،(5)]امليزان[ وزيري عند !من مثل علي ،بخ بخ ـــ أيب بالب 10 

قبل أن  ،مل يزل الدين به مؤيداى  ،ومن مثل أيب سفيان .على دعائي (6)مينم ؤ و  ،أميت
ومن مثل أيب سفيان إذا أقبلت من عند ذي العرش أريد احلساب  ،وبعدما أسلم ،يسلم

، اي خليلي ،اشرب :يقول ،فإذا أان أبيب سفيان معه كأس من ايقوتة محراء ،(4)]فأقوم[
  «رمحه هللا ىبعد الرض ىوله الرض ،أبيب سفيان (7)]أعارب[

 15 .(8)هذا حديث  منكر

ن بن أيب ــــــأان أبو غالب حممد بن احلس ،ا أبو باهر بن أيب أمحد احلافظــــــــــبأنــــــأن ملحق(يف م: )
أان أبو  ،أان أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد هللا بن بشران املعدلــــ ببغداد ــــ  كرخيـــأمحد ال

 ،ار بن مصعبان شبابة بن سو   ،أان عبد هللا بن روح :بن الفضل بن العباس بن خزمية قالاعلي أمحد 
 :لة قالف  عن سويد بن غ   ،بن عبد الرمحناعن زايد 

ما ابل  ،اساي عب   ،وأنت ،اي علي :فقال ،دخل أبو سفيان على علي والعباس 20 

                                                           

 .«الليثي  »د:  (1)
 «.خيثم » د، س:  (2)
 : أعظمهم علي  من ا[. 2/274ذا يف النسخ، ويف ذيل الآللئ، والتنـزيه: ظنا أبو بكر. ويف أخبار أصبهان ] ك (3)
 ] املثبت من م[ وسقطت هذه اللفظة من د، وميكن أن تقرأ يف س: حمايها. ]يف ط: جمانبها[. (4)
 موضع النقط بياض يف األصل ] ويف سائر النسخ، واستدرك من ذيل الآللئ[. (5)
 .«هو مين  »س:  (6)
 ؟.«أهارب  »كذا يف س، ]م، ط[، ويف د:  (7)
 1/406(، وابن عراق يف تنـزيه الشريعة 71] ولوائح الوضع عليه ظاهرة. أورده السيوبي يف ذيل الآللئ ) (8)

 [. اخلطيب « سيف بن حممد كذاب »من اتريخ دمشق. قال السيوبي: 
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 ،ورجاالى  ا عليه خيالى وهللا لئن شئت ألمألهن   ؟!هاوأقل    ،من قريش قبيلة   هذا األمر يف أذل   
 ،ورجاالى  أن متألها عليه خيالى  د  ما أري ،ال وهللا :فقال له علي .وألثورهنا عليه من أقطارها

املؤمنني قوم نصحة  إن   ،اي أاب سفيان ،ما خليناه وإايها  رأينا أاب بكر لذلك أهالى ولوال أان  
 (1)ةوإن املنافقني قوم غش   ،موإن بعدت دايرهم وأبداهن  ، متوادون ،بعضهم لبعض

 5  .بعضهم لبعضب[ 131/]

  :عن جده ،يعين عن أبيهــــ  ان إمساعيل بن بريح(2)
 ،فأصاب عينه ،يوم الطائف بسهم (3)دي سعيد بن عقبةجأاب سفيان رماه  أن  

 (5)إن شئت دعوت»د أ صيبت يف سبيل هللا، فقال: ، هذه عيين ق(4)اي رسول هللا :فقال
  قال: عني يف اجلنة. ،« ةاجلن   بعني يف (6)شئت وإن ليكفر د ت  ع هللا

 10  .رماه جدي :(7)الصوابو  ،كذا يف األصل

أان أبو املظفر حممود بن جعفر بن حممد بن  ،البغدادي (6)بن أخربان أبو سعد أمحد بن حممد
أان  ،املعدل (8بن أمحد بن جعفر الكوسجأان عم أيب أبو عبد هللا احلسني 8) لكوسجأمحد بن جعفر ا

ثين يعقوب بن حد   ،أان أبو عبد هللا الزبي بن بكار بن عبد هللا الزبيي ،دي بن علين  الس   إبراهيم بن 
 ،قفيالث   (9)ديان إمساعيل بن بريح بن إمساعيل بن سعيد بن عب :حممد بن عيسى وحممد بن سلمة قاال

 15  :د الثقفي قالي  بـ  عن سعيد بن ع   ،هعن جد    ،عن أبيه

أكل  ف ،يف حائط ابن يعلى أاب سفيان بن حرب يوم الطائف قاعداى  رأيت  
 أصيبت يف هذه عيين ،اي رسول هللا :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النيب  ،فأصبت عينه ،فرميته ،(10)رةمت

، «وإن شئت فاجلنة  ،(11)ترد عليك دعوت ئتــــــإن ش» :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  ،سبيل هللا
                                                           

 : غششة[.ط صغيكتب تتها يف ط خب( ]كذا يف النسخ، و 1)
يف  ان حلقىا، كما نبه انسخ مخرب ، الذي جاء بعده 307وهو متعلق ابلسند ص ( ]كذا ورد السند انقصىا، 2)

 [. ما. اخلطيب، فأخطأ النساخ يف إحلاقهأول كل منهما
 ، وسيأيت. «عبيد » ( تقدم: 3)
 ملسو هيلع هللا ىلص «.رسول هللا » ( د: 4)
 «.أن دعوت » ( د، س: 5)
 ( سقطت من س.6)
 . ] ولعل اخلطأ يف قوله: عقبة[.«فالصواب  »د، س:  (7)
  ( سقط ما بينهما من س.8-8)
 .«عبد هللا  »س:  (9)
 ، والصواب ــــ إن شاء هللا ما أثبته.«قرة  »د، س:  (10)
 من س.  «دعوت  »، وسقطت: «فرد  »د، س:  (11)
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  ة.اجلن   قال:
أان أمحد بن علي بن  :وابنه أبو احلسن قاال ،علي بن أشليهاأخربان أبو علي احلسني بن 

ان حممد بن  ،(1)أان أمحد بن إبراهيم ،بق  أان أبو القاسم بن أيب الع   ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،الفرات
 عن سعيد بن عبد العزيز ،ره  س  أان الوليد بن مسلم وعبد األعلى بن م   :ذ قالئعا

فقال  ــــاحملدث  شك   ،أو الطائفـــ ني ن  ه يوم ح  عين    أاب سفيان أصيبت   أن   5 

ا يف فاختار عينى  ،« ا يف اجلنةاخرت إن شئت عينك أو عينى  » :ملسو هيلع هللا ىلصله رسول هللا 
  .فعمي ،ه األخرى يوم اليموكمث أصيبت عين   .اجلنة

أان ص، أبنا أبو باهر املخل    ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو احلسني بن النقور
عن  ،عن سيف بن عمر ،ان شعيب بن إبراهيم ،ي بن حيىير  ثنا الس  حد   ،أمحد بن عبد هللا بن سعيد

 10  :(2)عن رجل قال ،ر بن كدامع  س  م  

 :يسي فيهم ويقول ،اجلماعة يوم اليموك سفيان بن حرب قاص  أبو كان 
ك ر  ص  ن   اللهم أنزل   ،اللهم هذا يوم من أايمك .كمانصروا هللا ينصر   ،هللا عباد   ،هللا ،هللا

  .على عبادك
  :بادة قاالعن خالد وع   ،عن أيب عثمان ،وان سيف :قال

إنكم  (4)،هللا ،هللا :فيقول ،فيقف على الكراديس ،يسي (3)وكان أبو سفيان 15 

اللهم هذا يوم من  .كر  وأنصار الش    ،م ذادة الروموإهن   ،وأنصار اإلسالم ،ذادة العرب
   .نزل نصرك على عبادكأاللهم  ،أايمك

أان أمحد  أبنا أبو عمر بن حيويه، ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي
أان إبراهيم بن  ،ان سليمان أبو داود الطيالسي ،ان حممد بن سعد  ،ان احلسني بن الفهم ،بن معروفا

 20  :(5)عن أبيه قال ،بي   س  م  ـعن سعيد بن ال ،عن أبيه ،سعد

رجل   صوت  مون يقاتلون الروم إال  ل  واملس   ،األصوات يوم اليموك   ت  د  مخ   
فإذا هو أبو سفيان  رأسي أنظر   فرفعت   ،اي نصر هللا اقرتب   ،اي نصر هللا اقرتب   :يقول

                                                           

، واملثبت هو الصواب. هو أمحد بن «أمحد بن حممد بن إبراهيم  »، د: «حممد بن أمحد بن إبراهيم  »س:  (1)
 إبراهيم بن بسر بن أرباة القرشي، عرف موضعه يف هذا اإلسناد. 

 .16/285، والوايف ابلوفيات 3/397قارن بتاريخ الطربي  (2)
 .«أبو يوسف  »د، س:  (3)
 ليست يف د. (4)
 .13/121رواه من هذا الطريق املزي يف هتذيب الكمال  (5)
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  .بن حرب تت راية ابنه يزيد بن أيب سفيانا
ــــ من بين عامر بن لؤي  ــــ سي املديني  و  ان عبد العزيز بن عبد هللا األ  وزاد :قال حممد بن سعد

  :إبراهيم بن سعد هبذا اإلسناد قال (1)نع
وعمرو  ،بيدة بن اجلراح على ربعوأبو ع   ،وكان يزيد بن أيب سفيان على ربع

 5  .يومئذ   ومل يكن عليهم أمي   ،ة على ربعن  س  بيل بن ح  ح  ر  وش   ،بن العاص على ربعا

أان أمحد  ،أان عبد هللا بن عتاب ،بنوسيأان أبو احلسني بن اآل ،ءاأخربان أبو غالب بن البن  
   إجازةى ي  م  بن ع  ا

أان  :أان أبو عبد هللا احلسن بن أمحد قاال ،أبو القاسم نصر بن أمحد [132/]ح وأخربان
  :قال  قراءةى ي  م  أان أمحد بن ع   ،أان عبد الوهاب بن احلسن ،بن احلسن (2)علي بن أمحد

 10  :قال يف تسمية من شهد الفتح ،عي  ــم  ـأبنا أبو احلسن بن س  

 (3)ماعنه أهل الشام  ظ  ف  وح   ،شهد اليموك ،وأبو سفيان صخر بن حرب
 .وا مشورتهل  وقب   ،دوُّ باف هبم الع  أاألجناد حني  اءأشار به على أمر 

 .هللا اقرتب عند قتاهلم العدو   اي نصر   :وقوله يوم اليموك 
 يب، ط  ثنا أبو بكر اخل   ،أخربان أبو حممد عبد الكرمي بن محزة

أان أبو احلسني بن  :(4)مرقندي، أان أبو بكر بن الطربي قاالح وأخربان أبو القاسم بن الس   15 

عن وهب  ،إسحاقثين حممد بن حد   ،ثنا سلمة ،اران عم   ،ان يعقوب ،عبد هللا بن جعفر أان ،الفضل
  :ي قالب  عن عبد هللا بن الزُّ  ،بن كيسانا

ه مث جلس ي ألمت  ب  ا تعبأ املسلمون للقتال لبس الزُّ فلم   ،اليموك يب عاممع أ كنت  
فإنه غالم  ،بسا عبد هللا بن الزبي معكما يف الرحلتاح :(5)له مث قال ملوليني ،على فرسه

 20 وقوف إل انس   اقتتل الناس والروم نظرت   (7)فلما ،فدخل يف الناس ،همث توج   .(6)صغي

 ،هفركبت   ،ه يف الرحلف  ا للزبي كان خل  فأخذت فرسى  ،ال يقاتلون مع الناس (8)علي تل   
                                                           

 .«بن  »س:  (1)
 .«بن أمحد  »سقطت من د  (2)
 . «وما  »س:  (3)
 .«قال  »د:  (4)
 سقطت من س. (5)
 .«معه  »س:  (6)
 «.قال فــ» د: ( 7)
 «.بل » د، س:( 8)



 
 

  والعشرون ثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد ال 312

فإذا أبو  ،أنظر ما يصنع الناس :وقلت   ،فوقفت معهم ،مث ذهبت إل أولئك الناس
فلما  ،ال يقاتلون من مهاجرة الفتح وقوفاى  ،بن حرب يف مشيخة من قريش سفيان

 الروم وركبهم (1)ا وهللا إذا مال املسلمونفجعلو  :قال . مل يتقويناثى د  ح   ارأوين رأوا غالمى 
 !ل أصفرباي ويح  :وركبهم املسلمون قالوا ،وإذا مالت الروم ،إيه بل أصفر :يقولون

أخربه 2)جعلت  ورجع الزبي   ،الروم   ا هزم هللا  فلم   .فجعلت أعجب من قوهلم 5 

وماذا هلم يف أن  ،انى غ   ض  أبوا إال   ،م هللا  ه  ل  قاتـ   :فجعل يضحك ويقول :قال .(2خربهم
  ؟!ولنحن خي هلم منهم ،يظهر علينا الروم

 ،أان عيسى بن علي ،ني بن النقورـــــــان أبو احلسأمرقندي، ـــــــــــا أبو القاسم بن الســــــــــــــــــــــــأخربن
 عن أنس  ،عن هشام بن زيد ،اد بن سلمةعن مح   ،عن عفان ت  ث  د   ح   :أان عبد هللا بن حممد قال

 10  .وغالمه يقوده ،أاب سفيان دخل على عثمان بعدما عمي أن  

 دي ت  ان حممد بن علي بن امله   ،يل  ج  م  ـأخربان أبو السعود بن ال
  (3)ىلع  يـ  أان أيب أبو  ،وأخربان أبو احلسني بن الفراء ح

بن  على علي    قرأت   :د بن حفص قالل  أان حممد بن خم    ،ان عبيد هللا بن أمحد بن علي :قاال
  :من األشراف (5)نراو قال يف تسمية الع (4)اهليثم بن عدي ثكمحد   ،عمرو األنصاري

 15  .وذهبت عينه يوم الطائف ،أبو سفيان بن حرب :(6)ي اشقال ابن ع

  :يف تسمية العميان من األشراف أيضاى  (6)شايوقال ابن ع
  .فعمي ،وذهبت عينه األخرى يوم اليموك ،أبو سفيان بن حرب

 :وأبو الفضل حممد بن انصر ومجاعة قالوا ،أنبأان أبو باهر أمحد بن حممد بن أمحد بن سلمة
أان أبو حممد احلسن  ،أان أبو علي بن شاذان ،الم بن أمحد األنصاريأان أبو الفضل حممد بن عبد الس  

ان سعيد بن  ،ان حممد بن أيب بكر ،أان إمساعيل بن إسحاق القاضي ،حويبن كيسان الن  ابن حممد  20 

  :رية قالي  و  عن ج   ،عامر

                                                           

 «.املسلمني » س:  (1)
  .«أخربهم  »ما بينهما موضعه يف د:  (2-2)
 .«علي  »س:  (3)
عن اهليثم خبالف يف الرواية، وانظر  362والعرجان والعميان واحلوالن للجاحظ انظر كتاب الربصان  (4)
 .302، 261احملرب 

 .«العيون  »د، س:  (5)
 ، هو عبد هللا بن عياش املنتوف يروي عنه اهليثم.«عباس  »د، س:  (6)
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أليب  ،اي أاب بكر :حافة لهفقال أبو ق   ،أليب سفيان أغلظ أبو بكر يوماى 
فكان  ووضع بيواتى  واتى،هللا رفع ابإلسالم بي إن   ه،باي أ :قال ؟سفيان تقول هذه املقالة

  .وبيت أيب سفيان فيما وضع، فعبييت فيمن ر  
  :عن حممد بن عمر قال ،ان سعيد بن عامر ،وان أبو بكر حممد :قال

قد  ب[132/]إن أاب سفيان ،اي أمي املؤمنني :فقالوا له ،قدم عمر مكة 5 

 ،جر  خذ هذا احل   ،اي أاب سفيان :فقال ،فانطلق عمر معهم ،محل علينا السيل
فرفع عمر  ،وهذا :قال ،فاحتمله ،وهذا :قال .فاحتمله على كبده فجاءه ،فأخذه

ر  هلل الذي آم   احلمد   :فقال ،هد  ي  
  .طيعينيف ،أاب سفيان ببطن مكة (1)

 (2)ي أبو بكر أان أبونا جد   بأان أبو احلسن بن أيب احلديد أ ،يسب  أخربان أبو احلسن بن قـ  
رب  بن ز  احممد 

يرية بن و  ان األصمعي عن ج   ،ان أمحد بن معاوية ،بن أيب سعد (4)ثنا عبد هللا بن عمر (3) 10 

 أمساء 
فيقول ألهل   ،هاك  ك  يف س   فجعل جيتاز ،عمر بن اخلطاب قدم مكة أن  

 :فقال ،اءكمن  ف  قموا  ،اي أاب سفيان :فقال ،أبيب سفيان فمر   ،وا أفنيتكممُّ ق   :املنازل
ناء كما  فرأى الف   ،عمر اجتاز بعد ذلك مث إن   .(5)ناهان  م   يءجي ،نعم اي أمي املؤمنني

 15 ،مي املؤمننياي أ   ،بلى :قال ؟وا فناءكممُّ ق  أن تـ   ك  أمل آمر   ،اي أاب سفيان :فقال ،كان

 ،فسمعت هند ،فضربه ،ة بني أذنيه  ر  فعاله ابلد    :(6)قال ،هانناإذا جاء م   وحنن نفعل  
 :فقال عمر ،مكة بك بطن   عر  ه ألقش  لو ضربت   يوم   ب  لر   ،ا وهللام  أ  ؟ أتضربه :فقالت

  .وضع به آخرينو  ،أقواماى  هللا رفع ابإلسالم   ولكن   ،صدقت  
أان  ،ان أبو احلسني بن بشران ،مرقندي، أان أبو الفضل بن البقالأخربان أبو القاسم بن الس  

 20  عن اثبت ،اد بن سلمةان مح   ،ان داود بن شبيب ،بن إسحاقل ب  نـ  ثنا ح   ،عثمان بن أمحد

ه قد ضيق علينا إن   ،فقالوا له ،عمر ة  مك   فأتى أهل   ،مبكة سفيان ابتىن داراى أاب  أن  
                                                           

 أي: جعلين آمر. (1)
 سقطت من د. (2)
 .151املنتقى من أخبار األصمعي  (3)
 «.عمرو » يف املنتقى:  (4)
 الـم هان: مجع ماهن،  وهو اخلادم. (5)
 «.قال » زادت د بعده:  (6)
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وخذ  ،مثة هذا احلجر فضعه ذ  خ   :فقال له ،فأاته عمر . قال:ل علينا املاءوسي   ،الوادي
  .أاب سفيان أببطح مكة الذي أذل   احلمد هلل   :مث قال عمر ،هذا احلجر فضعه مثة

أان أمحد  أان أبو عمر بن حيويه، ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي
ان عبد  ،يقر ز حممد بن الوليد األ أان أمحد بن  ،ان حممد بن سعد ،أان احلسني بن الفهم ،بن معروف

 5 ة ل  ض  عن علقمة بن ن   ،عن أبيه سن،الرمحن بن ح

 :وقال ،لهجمث ضرب بر  ،(1)نيئاذفيان بن حرب قام على ردم احلأاب س أن  
يل  ؟هي من حق    ال أعرف حق   يزعم ابن فرقد أين    ،(2)انامى س  هلا  إن   ،رضنام األ  س  

فبلغ  .ساحة الطائف ويل ما بني مقامي هذا إل تيت     ،(3)بياض املروة وله سوادها
حق من  لقدمي الظلم، ليس ألحد  4) أاب سفيان إن   :فقال ،ذلك عمر بن اخلطاب

: وقدم عمر األرض إال ما أحابت عليه جدرانه ـــ وقال غي أمحد بن حممد األزرقي 10 

 قد سد   (4سفيان مكة: إن أاب مكة، فوقف على الردم، فقال له أهل ابن اخلطاب
ال  :فقال ،فجاء ،أبيب سفيان فقال علي   ،علينا جمرى السيل أبحجار وضعها هناك

ا رأى ذلك فلم   ،فجعل ينقلها .بنفسك حجراى  حّت تنقل هذه احلجارة حجراى  أبرح  
  .(5)الذي جعل عمر أيمر أاب سفيان ببطن مكة فيطيعه احلمد هلل   :عمر قال

وأبو  ،اروأبو منصور بن العط   ،ورقُّ أبو احلسني بن النـ  مرقندي، أان القاسم بن الس   أخربان أبو 15 

ان أبو  ،سابوريي  د  ن  ان أبو احلسن حممد بن نوح اجل   ص،ل   خ  م  ـأان أبو باهر ال :قالوا ريس  القاسم بن الب  
 :قالعن زيد بن أسلم  ،عن مالك بن أنس ،نربان سعيد بن داود بن ز  ـــــ أان سألته عنهــــ  وسييوسف القل  

 :قال ، عمر بن اخلطاب معاوية الشام خرج معه أبيب سفيان بن حربملا ول  
فدفع إل عمر  :قال .(6)ل  ب  وك   ومال   ،فوجه معاوية مع أيب سفيان إل عمر بكتاب

 20 ل يف رجل أحد  ب  الك   (7)ما أرى يصنع هذا :قال عمر .وحبس املال   ،ل  ب  الكتاب والك  

  .فدفعه إل عمر ،فجاء ابملال :قال .لكب  قـ  
                                                           

 كذا أعجمت يف د، وهي غي اتمة اإلعجام يف س. (1)
 .«أسنامىا  »س:  (2)
  .«شواهدها  »( د: 3)
  ( سقط ما بينهما من س.4-4)
 «. فيعطيه» د: ( 5)
ب ل: «خيل  »، س:« حبل» د: ( 6)  .«كيل   »ووقع يف د، س:  .القيد من أي شيء كان، الك 
 «.هذا يصنع هذا » د:  (7)
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أان أبو جعفر بن  :قالوا ءاأخربان أبو احلسني بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن  
 ،ثين إبراهيم بن محزةحد   ،ار بن بك  ي  بـ  ان الزُّ  ،ص، ان أمحد بن سليمانأان أبو باهر املخل    ،مةل  س  م  ـال

 عمر بنعن سامل بن عبد هللا  ،عن ابن شهاب ،عن عثمان بن عبد الرمحن ،عن املغية بن عبد الرمحن
عثمان بن عفان يف بيت مال  د  عمر بن اخلطاب وج   ك  هل   ام  ـل :قال

هلز  ع   :عليها مكتوابى  دينار   ألف   [133/]املسلمني
وكان  ـــــ ليزيد بن أيب سفيان (1) 5 

 وجدان لك يف بيت مال املسلمني إان   :إل أيب سفيان ل عثمان  فأرس   ،لعمر عامالى 
اخلطاب  علم ابن   لو :(2)فقال ،أبو سفيان فأرسل إليه ،فاقبضها ،لفأرس   ،ألف دينار  

  .وأىب أن أيخذها ،سها عين   ب  وما ح   ،ا ألعطانيهايل فيها حق  
 (4)أبنا أبو بكر حممد بن إمساعيل بن ،(3)يز   الـف ــــ دأبو سعيد حممد بن إبراهيم بن أمحأخربان 

ان عبد هللا  ،ان يزداد الكاتب ،أان علي بن عمر احلافظ ،ميل  أان أبو عبد الرمحن السُّ  ،يسيل  ف  ي التـ  ر  الس   10 

  :أخربين عبد العزيز بن عمران قال ،ثين إبراهيم بن املنذرحد   ،بن شبيبا
ما  :قال ؟ما ترى ف  ر  من الش   ما بلغ بك   :قيل أليب سفيان بن حرب

  .موعداى  :أو قال ــــــ (5)اإال جعلت بيين وبينه للصلح موضعى  خاصمت رجالى 
أان أبو  ،أبنا عبد الرزاق بن عمر بن موسى ،أخربان أبو القاسم غامن بن خالد بن عبد الواحد

 15  :قال ابن زابن ــــــــ ثنا زكراي بن حيىي :وإمساعيل بن داود بن وردان قاالن اب  ان حممد بن ز   ،بكر بن املقرئ

 (6) ملسو هيلع هللا ىلصشة زوج النيب عن عائ ،عن أبيه ،عن هشام ــــــ ان مفضل :وقال ابن داود ،ثين مفضلحد  
أاب سفيان رجل شحيح ال  إن   ،هللا اي رسول   :معاوية قالت   ا أم  هندى  أن  

يف  هل علي   :فقالت .منه وهو ال يدري  ما أخذت  يعطيين ما يكفيين وولدي إال  
  .« ابملعروف ك  خذي ما يكفيك وولد   » :قال ؟يء  ذلك من ش

ان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،ان عبد العزيز بن أمحد، نبأان أبو القاسم علي بن إبراهيمأ 20 

  :ثنا سعيد قالحد   ،ره  س  ان أبو م   ،ان يزيد بن عبد الصمد،علي احلسن بن حبيب 

                                                           

 .«عزل  »س:  (1)
 .«يقال  »د:  (2)
، والصحيح أنه: الف ـز  ي ــــ ابلفاء ــــ نسبةى إل ف ز حملة بنيسابور. انظر: مشيخة ابن عساكر «الغزي»د، س:  (3)

2/878 (1107 .) 
 سقطت من د. (4)
 .«للصلح بيين وبينه  »د:  (5)
 (.451ورد احلديث مبعناه من برق يف خرب إسالم هند، انظر: تراجم النساء ) (6)
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ليلة  ب  ر   ،اك أبدى ال أحبُّ  :أليب سفيان بن حرب قال عمر بن اخلطاب
  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فيها رسول   غممت  

ان هشام بن  ،ان محاد بن سلمة ،ان عفان ،أان جرير بن غطفان ،وان احلسن بن حبيب :قال
 عن أنس  ،زيد

 5 ؟هاهنا أحد :فقال ،أاب سفيان بن حرب دخل على عثمان بعدما عمي أن  

واجعل أواتد  ،غاصبية وامللك ملك   ،اجعل األمر أمر جاهلية  هم الل   :قال   ،ال :قالوا
  .ةلبين أمي   األرض  

ان  ،حممد أان حممد بن احلسن بن ،أخربان أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن عبد هللا
ان حممد بن إمساعيل  ،ان عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن األشقرأ ،بيلن  أمحد بن احلسني بن ز  

 10  :(1)قال

شي إل زمن ر  ة بن عبد مشس الق  بقي أبو سفيان صخر بن حرب بن أمي  
بن   يُّ بـوأ   ،اس بن عبد املطلبمات العب   ــــــ: ييند  م  ـيعين ابن الــــــ قال علي  .عثمان
من خالفة  بعضهم من بعض يف ست    وأبو سفيان صخر بن حرب قريب   ،(2)كعب
  .عثمان

مي  ع  أان أبو نـ   :وأبو علي احلسن بن أمحد قاال ،أنبأان أبو سعد حممد بن حممد
ان سليمان  ،(3) 15 

  :ي قالد  ان اهليثم بن ع   ،يدش  ان داود بن ر   ،ان حممد بن علي املديين فستقة ،بن أمحدا
وكان   .(4)من إمارة عثمان ت  ض  م   سنني   هلك أبو سفيان بن حرب لتسع  

  .بصره ف  ك  
أان أبو بكر بن  ،أان أبو باهر أمحد بن حممود :حممد قالت بنت   أخربتنا أم البهاء فابمة  

ري (5)ان عبيد ،ان حممد بن جعفر ،املقرئ  20  :قال ،هللا بن سعد الزُّه 

وأبو سفيان بن  ،وأبو بلحة زيد بن سهل ،ومات العباس بن عبد املطلب
  .(6بن عفان 6)حرب يف آخر خالفة عثمان 

                                                           

  .69، 70( التاريخ الصغي 1)
 «أبو املنذر األنصاري املدين  »زادت رواية التاريخ الصغي:  (2)
  (.7260)8/5، ويرويه أبو نعيم من بريق الطرباين يف الكبي 3/43( معرفة الصحابة 3)
 .«بن عفان  »زادت رواية املعرفة:  (4)
 .«عبد  « ( د:5)
  ( سقط ما بينهما من د.6-6)
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أان أبو  ،الغمربن حممد  أان مكيُّ  ،ميميعن أيب حممد الت   ،لميعلى أيب  حممد السُّ  قرأت  
 قال الواقدي: :(1)لر قاب  بن ز  اسليمان 

وهو  ،مات أبو سفيان صخر بن حربــــــ سنة إحدى وثالثني يعين  ــــــ فيها
  .ابن مثان وستني سنةى 

 5  به. ،عن الواقدي ،ان حممد بن سعد ،يدالبغدا (2)عبد هللاإبراهيم بن ان  ،أخربين أيب

أان سليمان بن أمحد  ،يذةأان أبو بكر بن ر   ،اد ومجاعةاحلد   ب[133/]أنبأان أبو علي
  :عن الواقدي قال ،حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ،ان حممد بن علي ،الطرباين

يعين سنة ـــــ ومثانني  وفيها مات أبو سفيان صخر بن حرب وهو ابن مثان  
 .إحدى وثالثني

ان أمحد بن  ،أان أمحد بن إسحاق ،ايفي  أان أبو احلسن الس    ،أخربان أبو غالب املاوردي 10 

  :قال (3)ان خليفة العصفري ،يرت  س  ان موسى التُّ  ،عمران
  .مات أبو سفيان بن حربــــــ يعين سنة إحدى وثالثني ــــــ وفيها 

أان أبو  ،بن أمحد بن حممد بن عليمرقندي، أان أبو القاسم علي أخربان أبو القاسم بن الس  
 :أخربين أيب قال ،أخربين عبد الرمحن بن حممد ،عبيد هللا بن عبد الرمحن (4)أان ،إجازةى  صل   خ  م  ـباهر ال

 15  :م قالال  يد القاسم بن س  ب  ثين أبو ع  حد  

يف  :ويقالـــــ فيها تويف أبو سفيان بن حرب ابملدينة ـــــ سنة إحدى وثالثني 
  .وصلى عليه عثمان ابملدينة ،فيها تويفــــــ وثالثني  (5)نيتسنة اثن

أان احلسن بن حممد ثنا أمحد بن  ،أان أبو عمرو بن منده ،أخربان أبو بكر حممد بن شجاع
  :قال يف الطبقة الرابعة ثنا حممد بن سعد ،ثنا أبو بكر بن أيب الدنيا ،بن عمراحممد 

كان قد خرج إل مكة بعد أن   .ة بن عبد مشسأبو سفيان بن حرب بن أمي   20 

 وهو ابن مثان   ،مث رجع إل املدينة فمات هبا سنة إحدى وثالثني ،فنزل هبا ،أسلم
  .ومثانني سنةى 

                                                           

 .47اتريخ مولد العلماء ووفياهتم  (1)
(، 9)25، واملثبت من د هو الصواب، قارن بتاريخ مولد العلماء ووفياهتم «عبد هللا بن إبراهيم » س:  (2)

 (.7261)8/5املعجم الكبي 
 .166اتريخ خليفة  (3)
 «.ان » د:  (4)
 «.اثنني » د، س:  (5)
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 ،أان أبو حممد اجلوهري ،مث أخربين أبو الفضل بن انصر عنه ،بنوسيأبو حممد بن اآلأنبأان 
أان أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن  ،أان أبو علي أمحد بن علي املدائين ،فرأنبأان أبو احلسني بن املظ  

 :قال
  .مثانني سنةى و  وهو ابن مثان   ،تويف أبو سفيان بن حرب سنة إحدى وثالثني

 5 ان أبو بكر اخلطيب ،ميل  أخربان أبو حممد السُّ 

 أان حممد بن هبة هللا  ،ح وأخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد
  :ان يعقوب قال ،أان عبد هللا بن جعفر ،ان حممد بن احلسنيأ :قاال

  .ومات أبو سفيان بن حرب سنة إحدى وثالثني
أان أبو جعفر بن  :قالوا ءاء وأبو غالب وأبو عبد هللا حيىي ابنا البناأخربان أبو احلسني بن الفر  

 10  :ان الزبي بن بكار قال ،ص، ان أمحد بن سليمانأان أبو باهر املخل    ،مةل  س  م  ـال

  .وثالثني ثالث   وتويف أبو سفيان بن حرب ابملدينة سنة  
 أان ،أان عيسى بن علي ،ورقُّ مرقندي، أان أبو احلسني بن النـ  ـــــــــــــــأخربان أبو القاسم بن الس  

  :أان املدائين قال ،ي  ه  ثين أمحد بن ز  حد   ،عبد هللا بن حممد
 .عثمانوصلى عليه  ،وثالثني سنة أربع  تويف أبو سفيان 

 15 

فة بن غامن بن عامر بن ذَيْبن حُ (1)أبي اجلهم ـــ  عامر :ويقال ـــ ديْبَصخر بن عُ

 ي بن كعب بن لؤيدِيج بن عَوِد بن عَيْبِعبد اهلل بن عَ

 ،وفد على يزيد بن معاوية .وهو من أهل املدينة .بةح  م ص  ه  ألبيه أيب اجل  
  .املدينةمه يف أهل وكل  

أان أبو باهر  ،مةل  س  م  ـأان أبو جعفر بن ال :قاال ءاأخربان أبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن   20 

  :اجلهم (1)قال يف تسمية ولد أيب بي بن بكاران الزُّ  ،ص، ان أمحد بن سليمانل   خ  م  ـال
من ،يقال هلا مرمي د  ل  و   م ألم   ه   بن أيب ج  ي  خ  وص   ،وصخر بن أيب جهم

                                                           

  من د، س. «أيب  »0، وقد سقطت 370( انظر ولد أيب اجلهم يف نسب قريش للمصعب 1)
  وانظر ترجــــــمة أبــــــيه يف: 16/288، والـــــــــــــوايف ابلوفــــــــــــــــيات 270نســــــــــب قــــريــــــــــــــــش للمصـــــــعب ،
 .157، ومجهرة أنساب العرب » 8ص  45مج  »التاريخ 
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 ،راى ع  وش   داى ل  ج   كان من رجال قريش  فبن أيب جهم  ا صخروأم   .من اليمن ،(1)حيل  س  
وأخرجوا بين  ،وهو الذي كان عند يزيد بن معاوية حني خالف أهل املدينة يزيد  

 :وقال ،عن ذلك بهده (2)وثناه ،صخر مهفكل   ،ةب  ق  بن ع   ف  ر  س  فجهز إليهم م   ،ةأمي  
 .ةر  فلم حيضر صخر بن أيب جهم احل   .ج على كالمهفلم يعر    ،قومك وعشيتك

 5 :عن ابن شهاب قال ،عن زكراي بن عيسى ،ثين عمر بن أيب بكر املؤملوحد   

  ]من الطويل[:بن أيب جهم [134/]قال صخر 
 ه  ـــب  ـــــقولون: ما صخر  أبوحد  صاح  ـــــت  ظيمة    ـــــــــــوم  عـــــا كان يــــــــم إذا مـــــأراك

 ه  ــب  ـــــــــــــباى إال  قد ازور  جان  ـــــــــلكم صاح  كم من صديقكمـــــــــــوما تركت  أخالق  
 ب ه  ـــــــــــــــــت  عجائ  ـــــه فيكم وما تقض  ـــــــــــــل  ياى    ــــــــــــن  ــــــثـــتــــه مـــــــرأي ىــــســــد أمــــــــوإال ق

عن حممد بن أمحد بن حممد  ،مري العلويعلى أيب الفتوح أسامة بن حممد بن زيد الع   قرأت  
  :ابين قالز  ر  م  ـعن حممد بن عمران بن موسى ال ،بن عمر

يفة بن غامن بن ذ  بيد بن ح  وامسه ع   ،وهو صخر بن أيب جهم ،يش  ر  صخر الق  
يقول يف حرب بين  .ويج بن عدي بن كعب القرشيبيد بن ع  عامر بن عبد هللا بن ع   10 

   :عدي بن كعب ابملدينة
 ... أراكم إذا ما كان يوم عظيمة 

  الوافر[]من يقول: (3)[ماـوم]فذكر األبيات الثالثة،  
  ألن ك مرهف منها ح د يد    أقسم لو رأيتك حني أرمي 
ن ح الكلبتني له سقيف    س د يد   (4)ي  ينوء بقدحه ع    وس 

  .حد  ما دخل يف الق   :لص  الن   خ  ن  وس   .تئانوسطه ال :حد  الق   عي

                                                           

، تريف. قارن بمهرة «سليم  »، ووقع يف نسخ التاريخ: «مرمي بنت سليخ  »( يف نسب قريش: 1)
 .450أنساب العرب 

 ، ويف كل تريف.«قتادة » ، س: «فتاه » د:  (2)
 ، واملثبت هو األشبه يف هذا املوضع.«وصال  »، س: «وما  »د:  (3)
ن ح النصل: احلديدة «وقيع  »، س: «وقنع الكليتني  »( د: 4) ، واللفظة الثانية غي اتمة اإلعجام. س 

اليت تدخل يف رأس السهم، وع ي  الن ص ل: الناتئ يف وسطه، وقيل: عي النصل وسطه، والكلبتان: اآللة اليت 
  تكون مع احلداد أيخذ هبا احلديد احملمي. 
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موسى بن  انأ :قاال (1)انيعبد هللا بن أسعد بن ح سعدوأبو  ،أنبأان أبو بكر وجيه بن باهر
ثنا حد   ،لةا  ض  أان أمحد بن عمرو بن ف   ،أخربين علي بن عبد العزيز ،أبو عبد هللا أان احلاكم ،عمران

عن  ،ثين أبو ظبيةحد   ،أخربين سليمان بن صاحل ،الرواديم ان حممد بن إبراهي ،العباس بن مصعب
  :عن عمه قال ،شريك بن الصامت الباهلي

 5 ،شهرر  بـ  حّت وردان أ   عشر ألفاى  (2)اخراسان وحنن اثنع سعيد بن عثمان قدمنا م

وهي  ،(3)شهرر  بـ  فة العدوي على أ  ي  ذ  فول صخر بن أيب جهم بن ح   ،وهي نيسابور
 .ا انتهينا إل سرخس انتخب منها رجاالى فلم   ،ونفذ سعيد بن عثمان ،نيسابور

 صخر بن قيس
 شاء هللا تعالإن  يت يف حرف الضادأي .هو الضحاك بن قيس األحنف 

 10 .امستوفيى 

يج بن عدي بن وِبن عَ يدبِصخر بن نصر بن غامن بن عامر بن عبد اهلل بن عَ

 بن لؤي بن غالب القرشي العدوي  كعب
 :ويقال .وال أعلم له رواية ،واستشهد به ،وشهد اليموك ،ملسو هيلع هللا ىلص أدرك النيب  
  .قتل يوم أجنادين :ويقال .واسم  مات يف باعون ع  
أان أبو باهر  ،مةل  س  م  ـأان أبو جعفر بن ال :غالب وأبو عبد هللا ابنا أيب علي قاالأخربان أبو  15 

  بن بكار ي  ب  ان الزُّ  ،ص، ان أمحد بن سليماناملخل   
هللا  فولد عبد   ،هللا (4)عبديد ب  ــــفولد ع   ،يداى ـــــب  ـــع   :بن كعب دي   ــــــــج بن ع  ــيو  وولد ع  

وولد نصر بن  ،نصر بن غامن :(6فولد غامن بن عامر6) ،بن عامر (5)فولد عامر غامن ،عامراى 
اثنر  هم بنت عدي بن نضلة بن ح  وأمُّ  ،وحذفة اى ي  خ  وص   غامن صخراى 

                                                           

 (.558)1/464ابن عساكر  ، تريف وتصحيف. قارن مبشيخة«أبو مسهر .. حبان  »د، س:  (1)
 .«اثين  »د، س:  (2)
ومن أمسائها  ». قال ايقوت يف مادة: )نيسابور(: «ابن شهر  »، وستأيت يف د: «أبو شهر  »( د، س: 3)

  .5/331. معجم البلدان «أ بـ ر شهر، وبعضهم يقول: إيرانشهر 
  وخلص ابن حجر الرواايت التالية يف اتريخ وفاته. 3/418اإلصابة 
 ، وانظر ما يلي.369. قارن بنسب قريش «عبيد  »د، س:  (4)
 .«غامنىا  »س:  (5)
 .«بن  »ما بينهما موضعه يف د:  6)_6)
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  .يج بن عدي بن كعبو  يد بن ع  ب  بن عوف بن ع  ا
  .واسم  يف باعون ع   (1)غامن وولده هلك نصر بن

أان أبو الفضل بن  :وابنه أبو احلسن علي قاال ،أخربان أبو علي احلسني بن علي بن أشليها
ان حممد بن  ،أان أمحد بن إبراهيم ،أان أبو القاسم بن أيب العقب ،نصر (2)أان أبو حممد بن أيب ،الفرات

 5  :عن عروة قال ،عن أيب األسود ،عن عبد هللا بن هليعة ،ثنا الوليد بن مسلم ،عائذ

صخر بن نصر  :وقتل من املسلمني يوم أجنادين من بين عدي بن كعب
  .(3بن غامن3)

وأخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو  ان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو حممد بن محزة
  (4ان يعقوب4)، أان عبد هللا بن جعفر ،ب[134/]أان أبو احلسني بن الفضل :قاال بن الطربيابكر 

أخربان  ،أان أبو احلسني بن بشران ،أان عمر بن عبد هللا بن عمر ،ح وأخربان أبو القاسم أيضاى  10 

 ان حنبل بن إسحاق ،عثمان بن أمحد
 ـــ عن ابن شهاب ـــ عن موسى بن عقبة ،ثين حممد بن فليححد  ، ان إبراهيم بن املنذر :قاال 
  :عن عروة قال ،عن أيب األسود ـــ وابن هليعة :زاد يعقوب

  .صخر بن نصر بن غامن: جنادين من بين عديوقتل يوم أ  
أان  ،أان حممد بن احلسني بن الفضل، ان أبو بكر اخلطيباألكفاين، أأخربان أبو حممد بن  15 

ان إمساعيل  ،ان إمساعيل بن أيب أويس ،أان القاسم بن عبد هللا بن املغية ،بن عبد هللا بن عتاباحممد 
  :عن عمه موسى بن عقبة قال ،بن إبراهيم بن عقبة

 :مث من بين عدي بن كعب ،وقتل يوم أجنادين من املسلمني من قريش
  .صخر بن نصر بن غامن

ص، ان أبنا أبو باهر املخل    ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو احلسني بن النقور 20 

عن أيب  ،ان سيف بن عمر ،ان شعيب بن إبراهيم ،بن حيىي يُّ ر  أان الس   ،عبد هللا بن سعيدأمحد بن 
  :عثمان وخالد قاال
صخر بن نصر  :أصيبوا يوم اليموك ن أصيب يف الثالثة آالف الذين  وكان مم  

 .بن غامن ونعيم بن عبد هللا العدواينا
                                                           

 سقطت اهلاء من د، س. (1)
 سقطت من س. (2)
  ( سقط ما بينهما من د.3-3)
 .سسقط ما بينهما من  (4-4)
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  ي  ـــخ  ــذكر من امسه ص  
فة بن غامن بن عبد اهلل بن يْذَبن حُ ــ عامر :ويقالـ ـد يْبَعُري بن أبي اجلهم خَصُ

 شيرَوي القُدَبن كعب بن لؤي بن غالب العَ بن عديِّيج وِيد بن عَبِعَ
 وفد على عمر بن عبد العزيز 

 5 ،مةل  س  م  ـأان حممد بن أمحد بن ال :قاال أخربان أبو غالب أمحد وأبو عبد هللا حيىي ابنا أيب علي   

 ار بن بك  ي  بـ  ان الزُّ  ،أان أمحد بن سليمان ،هيبأان أبو باهر الذ  
  :(1)فةي  ذ  قال يف تسمية ولد أيب جهم بن ح   

 ـــ يقال هلا مرمي ولد   م ألم   ه  وصخي بن أيب ج   ،وصخر بن أيب جهمقال: 
 .من اليمن ،(1)يحل  ن س  م

 10 ،الكوفة ل  ز  هللا: وكان صخي بن أيب جهم قد نـ   عبد   بن   قال عمي مصعب   

  .ودار وموايل ،وكان له هبا قدر ،وأبعم هبا الطعام
ويه، أان أمحد أان أبو عمر بن حيُّ  ،أان احلسن بن علي ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي

  :ان حممد بن سعد قال ،مه  ان احلسني بن الف   ،وفر  ع  بن م  
هم مرمي بنت األسود من وأمُّ  .سلمة وأم   وصخياى  صخراى  :جهم وفولد أب

 15  .العرب (2)من سيب ،سليح

ان  ،اعيز  حممد اخل   أخربين هاشم بن ،(3)يف كتاب أيب  الفرج علي بن احلسني الكاتب قرأت  
  :بة قالد  ع  ج   (4)ثين ابنحد   ،مان حممد بن سال   ،ايشيالر   

 ،(5)ه  أخت عقيل بن ع ل فةمن قريش أمُّ  عاتب عمر بن عبد العزيز رجالى 
فجاء حّت دخل ،فبلغت عقيالى  .يف اجلفاء (6)أشبهت خالك ،قبحك هللا :فقال له

                                                           

  الكتب(.)ببعة دار  12/260، واألغاين 372، 370نسب قريش للمصعب 
 .«بنت سليح  »: نسب قريشيف  (1)
 .« بين» ( 2)
 .12/260األغاين  (3)
 «. يبأ» س:  (4)
 «. علفة» ( س: 5)
 .، تريف« خالد» ( د، س: 6)
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فقبح هللا  ؟!ليتو خؤ  ه به إال  ا تعي    ك شيئى البن عم    ا وجدت  م  أ   :له فقال ،على عمر
وي د  بن أيب اجلهم الع   (1)فقال له صخي ؛فغضب عمر بن عبد العزيز .كما خاالى شر  
وأان معكما  ،كما خاالى فقبح هللا شر   ،اي أمي املؤمنني ،آمنيـــ  ة أيضاى ه قرشي  وأمُّ ـــ 

إليك  ت  م  تقد   ا لو كنت  م  أ   ،رايب جلف جاف  ع  إنك أل   :فقال له عمر .أيضاى 
 5 ،فاقرأ :قال ، ألقرأإين    ،بلى :قال ،اشيئى  أراك تقرأ من كتاب هللا   (2)وهللا ما ،كت  بـ  ألد  

 مثقال   مل  ع  يـ   ن  فم   : بلغ إل آخرها فقرأحّت (3)﴾ا هل  ا  ز  ل  ز   األرض   ت  ل  ز  ل  إذا ز   ﴿ :فقرأ
ك ال لك إن   أمل أقل   :فقال له عمر .ا يرهخ يى ة ذر   مثقال   ومن يعمل   ،هر  ا يـ  ر  ش   ة  ر  ذ  

 .الشر   ت  م  قد   وأنت   ،م اخلي  هللا قد   إن   ،ال :قال ؟ أومل أقرأ :قال ،أن تقرأ تسن  
 ]من الطويل[ :فقال عقيل
 10 ى هلن بريقـــــــــــش  ر  كال جانيب ه      (4)هن  فإقفاها  شى أور  بطن ه  خذا 

  [ 135./]فتهر  ج  فجعل القوم يضحكون من ع  
ان  ،أبنا أمحد بن سليمان ،أان أبو باهر ،أان أبو جعفر :أخربان أبو غالب وأبو عبد هللا قاال

عن سعيد بن عبد الكبي بن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن  ،ثين عمر بن أيب بكر املؤمليحد   ،بيالزُّ 
  :قال ـــ يف حديث يطولـــ زيد بن اخلطاب 

أمي املدينة يف خالفة معاوية بن أيب سفيان  خرج مروان بن احلكم وهو 15 

 منه عبد هللا بن مطيع بن أيب ان  ا يف موكبه ببعض الطريق د  فبينا هو يسي يومى  ،احاجى 
 ،فأغلظ له يف القول ،فأجابه ابن مطيع ،عليه مروان فرد   يء ،مه بشفكل   ،األسود

فضرب وجه  ،وهو يومئذ على شرط مروان ،عوف فأقبل مصعب بن عبد الرمحن بن
ل ي بن أيب جهم يتخل  خ  وأقبل ص   .اقبيحى  تنح   :وقال له ،انقة ابن مطيع بسوبه

 20 وهو على انقة له مث ول   ،طو  أنفه ابلس   (5)طمخ  ف   ،املوكب حّت دان من مصعب

                                                           

 «. صخر» ( د:1)
 .«ال  »يف األغاين:  (2)
 (.8-1اآلايت ) 99سورة الزلزلة  (3)
، وقال: «أنف هرشى»)هرشى(، وفيه:5/397، تريف، والبيت يف معجم البلدان «كأنه»د، س:  (4)

 .«هرشى: ابلفتح مث السكون وشني معجمة والقصر ثنية يف بريق مكة قريبة من اجلحفة، يرى منها البحر»
 خ ط مه خيط مه  خ ط مىا: ضرب خم  ط مه. وخ ط م  اإلنسان وخم  ط مه وخم  ط مه: أنفه. (5)
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 ،فأخربه اخلرب ،مث دان من مروان ،مصعب على وجههأمسك و  .مهرية مبكرة
 !هد  وهللا ألقطعن ي   ،به علي   :وقال ،اا شديدى فغضب غضبى  ،داه على صخيواستع

مى أن تكثر لقد أردت   :فقال له ابن مطيع ج ذ 
فلم يقدروا  ،فاتبعه قوم .قريش (1)

  : ]رجز[فقال يف ذلك صخي بن أيب جهم ،ومل يتعلقوا به ،عليه
 5 با ـــــــضــــــفه ليغـــــــــوم كسران أنـــــــــي حنن خطمنا ابلقضيب مصعبا

  (2)باــــن تعتأا بى ــــــــــــنا عاتـــــمث أتي باـــــــــ ــــــــش  ن  نا أن تـ  ــــنـــيــلعل حراب ب
 عصبا  ت حويل عدي  شإذا م باــــــــفلم جتد إال السالمة مذه
  .أن أذكره وفيها غي ذلك مما كرهت  

يعين ابن عبد الرمحن  ـــ م وجه مصعبه  ي بن أيب ج  خ  ولطم ص   :قال الزبي
ومجعت  ،وحالت دونه بنو عدي ،مث أعجزه ،ط مروانر  ومصعب على ش   ـــ بن عوفا 10 

 ،عدي   فمشت إليه رجال بين ،اوقدم معاوية حاج   .بينهم يقع   وكاد الشرُّ  ،رةه  هلم ز  
 ،من صاحبنا (3)ةي  كانت ب    :وقالوا ،ض عن ذلكر  ع  ا أن يـ  موه أن يسأل مصعبى وكل  

أي  نا شاء، ويهب لنا حق  السلطان. فكلمه  (4)مثل ما صنع به، أو من فليستقد منه
 ،ال أرضى حّت أؤتى به ،استخف بسلطاين :وقال ،وامتنع معاوية، فأىب أشد  اإلابء،

 15 ،موا مروانكل     ،لبالط   أخطأمت موضع   :فقيل لبين عدي .وأعاقبه عقوبة مثله

فأاته  .وأنت أول به ،أنت اصطنعته ،نعم :قالوا ؟أبعد أمي املؤمنني :فقال ،موهفكل  
 ،لو علمت هواك لفعلته ،(5)غناكأوما  ،إيل   فهال أرسلت   :فقال له ،مهفكل   ،مروان

ت مروان ومل أجب   :وقال ،فغضب عليه ،فبلغ معاوية ما صنع .قد تركت ذلك لك
،(6)ينتوقد أفسد ،أخذين مروان ؟وما تنكر من ذلك :فقال له مصعب ؟!ينجتب  

                                                           

مى. (1)  األجذم: املقطوع اليد، واجلمع: ج ذ 
 .«نعتبا  »د:  (2)
ورة: أي خفة وبيش.3) ة وب ي   ( يف فالن ب ي 
 «.ومن » س: ( 4)
 «. غناك» س: ( 5)
، وال يصح، كان مصعب بن عبد الرمحن بن عوف أحد الثالثة الذين قتلوا إمساعيل بن «أفسدين»د، س:  (6)

لك يف نسب قريش للمصعب انظر خرب ذ ئة سوط.فهم معاوية وجلد كل واحد  منهم مهبار األسدي، واستحل
219-220.    
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ـــ فلم ينكر عليه معاوية  .فشكرته على ذلك ،وأصلح ما أفسدت مين ،فاصطنعين
بعد  وج لده إايه ،ار األسديل إمساعيل بن هب  تا ادعى على مصعب قم  ـيعين ل

 .استخالفه
 

بن  ويج بن عديِّبن عَبيد بن غامن بن عامر بن عبد اهلل بن عَ (1)رصخري بن نص 5 

 ويدَكعب بن لؤي بن غالب القرشي العَ
فمات يف باعون  ،اوخرج إل الشام جماهدى  ،صلى هللا عليه وسلم أدرك النيب  

  .واسم  ع  
أان أبو  ،أان أبو باهر ،لد  ع  م  ـأان أبو جعفر ال :ان قاالي  ل  ب  نـ  ح  ـهللا الأخربان أبو غالب وأبو عبد 

 10  :(2) بن بكار قالي  بـ  ان الزُّ  ،عبد هللا أمحد بن سليمان

د ل  فو   ،هللا عبد   :يدـــبفولد ع   ،(3)ايدى ـــــــبع   :ي بن كعبد  يج بن ع  و  ــــــــد ع  ل  وو  
وولد نصر بن  ،نصر بن غامن (4)فولد غامن بن عامر ،افولد عامر غامنى  ،اهللا عامرى  عبد  

اثن بن عوف بن ر  بن نضلة بن ح   ي   د  ع   هم بنت  وأمُّ  ،افةذ  وح   اا وصخيى غامن صخرى 
 .واسم  يف باعون ع   ههلك نصر بن غامن وولد   .ي بن كعبد  يج بن ع  و  يد بن ع  ب  ع  

 15 

 ة ــــــــــدقــر من امسه صـــذك
  (5)أبو القاسم األهلاني  البزار ،العزيز صدقة بن أمحد بن عبد

 بن الفراء. ومسع علي  بن حممد احل نائي.  (6)حدث عن أيب خازم
  .بن أمحد العطار كتب عنه جنا

                                                           

 .«نصي  »س: (1)
  2/181اإلصابة. 
 .369، ونسب قريش 115تقدم اخلرب من هذا الطريق يف ترمجة أخيه صخر، انظر ص  (2)
 .«بن عبيد  »د، س:  (3)
 ( سقطت من د.4)
  ، وستأيت وفاق املثبت من س فيها أيضىا.«البزاز  »( د: 5)
  وسيتكرر يف النسختني هذا التصحيف.، «حازم  »( د، س: 6)
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 أبوو  ،م إذانى ل  س  م  ـيه أبو احلسن علي بن الــــــــوأخربن ـــ بن أمحد اـــــط أيب احلسن جنــــــــقرأت خب
 (2)قة بن أمحد بن عبد العزيز األهلاين البزار قراءةى د  أان أبو القاسم ص   ـــ ا عنهبن األكفاين شفاهى  (1)حممد

قدم علينا  ـــ اذيدني بن حممد بن خلف بن أمحد البغــــخازم حممد بن احلس قرئ على أيب :عليه قال
أان أبو بكر  ،زُّه ري وأان أمسعالفضل عبيد هللا بن عبد الرمحن بن حممد ال قرئ على أيب :قال ـــ دمشق

بن  ان املعاىف ،سنة مثان وتسعني ومائتني إمالءى  اييبر  فاض الف  ت  س  م  ـجعفر بن حممد بن احلسن بن ال 5 

،بيد بن عن ع   ،رض  عن أيب الن   ،(3ان فليح بن سليمان3)، سليمان   (4)ريد  عن أيب سعيد اخل   ح نـ ني 
نيا وبني ا بني الدُّ دى ب  ع   ر  خيـ   هللا   إن  » : فقال ،خطب الناس ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أن رسول  

 رب  خ   ن  أفعجبنا لبكائه  ،بكر فبكى أبو ،« ما عند هللا ه فاختار ذلك العبد  د  ن  ما ع  
وكان أبو بكر  ،ي  خ  م  ـهو ال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فكان رسول   ،ي   خ   عن عبد   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول  

يف صحبته وماله أبو  علي   الناس   ن   م  أ ن  م   إن  » : ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فقال رسول   ،أعلمنا به 10 

 ة  ل  خ   ولكن   ،خليالى  أاب بكر   الختذت   من الناس خليالى  اذى متخ   ولو كنت   ،بكر
  .« أيب بكر  ابب  إال   د   س  إال   يف املسجد ابب   ني   ق  بـ  ال يـ   .هت  د  و  اإلسالم وم  

  أان أبو حممد اجلوهري ء،اأبو غالب بن البن   أخربانه عالياى 
  أان احلسن بن غالب احلريب ،أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن عبد الوهاب هربانخوأ ح

ري :قاال  15 ان املعاىف ،اييبر  ان جعفر الف   ،أان أبو الفضل الزُّه 

 ،« الناس   أ م ن   إن  » : وقال ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   خي  رب   أن  :ه قال أن  ه إال  ل  ثـ  فذكر م             
 .« ن  م   » :مل يقل

 

 أبو القاسم املقرئ ،صدقة بن حديد بن يوسف بن عبد اهلل
والفضيل  ،وأيب القاسم عبد هللا بن جعفر املالكي الضرير ،ياجنيم  ـحدث عن ال 20 

  .ييبص  بن إبراهيم الن   فرجو  ،بن جعفر التميمي
.وأبو سعد السمان ،(5)وعلي بن اخلضر ،اينت  روى عنه عبد العزيز الك  
                                                           

 من د، س. «أبو  »سقطت  (1)
 .«قرأت » د:  (2)
 سقط ما بينهما من س. (3-3)
( 3) وينظر هامش التحقيق(، 340ص 34أخرجه ابن عساكر من الطريق التايل يف التاريخ )مج  (4)

 فيه.
 «اجلعد » د:  (5)
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قة بن حديد د  أان أبو القاسم ص   ،ثنا عبد العزيز بن أمحدحد   ،أخربان أبو حممد بن األكفاين
لى أمحد بن علي بن ع  ان أبو يـ   ،ان أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف املياجني ،بن يوسف املقرئ

 عن ابن عمر  ،عن حمارب بن داثر ،أخربين املسعودي ،ان علي بن اجلعد ،(1)املثىن املوصلي
من  ر  واخ  األ   ر  ش  يف الع   ر  د  الق   وا ليلة  س  م  الت  »  :قال (2)هأن  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

وما  :فقال ؟إن هذا احلديث ثبت :فقال رجل حملارب بن داثر :قال. «رمضان  5 

  ؟النيب صلى هللا عليه وسلم عن (3ابن عمر عن3)وهو  مينعه أن يكون ثبتاى 
أان أبو بكر حممد بن  ،ميل  أبنا إبراهيم بن منصور السُّ  ،لال  أبو عبد هللا اخل   عالياى أخربانه 

  ان املسعودي ،ثنا علي بن اجلعد ،لى املوصليع  أان أبو يـ   ،إبراهيم
 .فذكر إبسناده مثله

 10 

 اس القرشيأبو العبَّ ،صدقة بن خالد
 ،وروى عن يزيد بن أيب مرمي .قرأ على حيىي بن احلارث حبرف ابن عامر

 ،ماريوحيىي بن احلارث الذ    ،راحيلــــــــــــــوعمرو بن ش   ،يـــث  ـــي  ـــــع  ــــــوحممد بن عبد هللا الشُّ 
وسعيد  ،[136/]د بن واقدي  وز   ،قانه  وخالد بن د   ،وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر

وعثمان بن  ،وهشام بن الغاز ،(4)اينن  ان الك  س  وعبد الرمحن بن ح   ،بن عبد العزيزا 15 

وان ر  وم   ،وعثمان بن األسود املكي ،لد  ن  وعمر بن قيس س   ،واألوزاعي ،كةأيب العات  
لة موالة معاوية5) ،احن  بن ج  ا  .(5وز ج 

وحممد بن املبارك  ،ارهشام بن عم   :وروى عنه .ره  س  قرأ عليه أبو م  
 ،واهليثم بن خارجة ،يش  ر  إسحاق بن إبراهيم الق  ر ض  وأبو الن   ،ره  س  وأبو م   ،وريالصُّ 

                                                           

 بريق  آخر عن ابن عمر. وينظر هامش التحقيق فيه.( من 165)1/154أخرجه أبو يعلى يف املسند  (1)
 سقطت من د. (2)
  ( سقط ما بينهما من د.3-3)
  4/295، والتاريخ الكبي 317، وببقات خليفة 2/268، واتريخ ابن معني 7/469ببقات ابن سعد ،

، 1/279يخ أيب زرعة ، واتر 2/433، و1/171، واملعرفة والتاريخ 2/24(، وللدواليب 82والكىن واألمساء ملسلم )
، والوايف 1/293، والتقريب 4/414، وهتذيب التهذيب 13/128، وهتذيب الكمال 4/430واجلرح والتعديل 

 .227، واتريخ الثقات 1/336، وغاية النهاية 16/290ابلوفيات 
 .«الكتاين » د:  (4)
 سقط ما بينهما من س. (5)
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وعبد هللا بن يونس  ،واحلكم بن موسى ،والوليد بن مسلم ،ومروان بن حممد
  .وسعيد بن منصور ،نيسيالت   

ان  :قاال (1)وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر ،م الفقيهل  س  م  ـأخربان أبو احلسن علي بن ال
 (2)ن الكندياب  أان أبو بكر أمحد بن سليمان بن ز   ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،عبد العزيز بن أمحد

مسعت معاوية  :قال ثنا أبو عبد رب   ،ثنا ابن جابر ،ان صدقة بن خالد ،اران هشام بن عم   ،قراءة عليه 5 

 :(3)يقول ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   مسعت   :بن أيب سفيان يقول
 .« وفتنة   نيا إال بالء  من الدُّ  ه مل يبق  إن  » 

أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو بكر بن الطربي
  :مسعت عبد الرمحن بن إبراهيم قال :(4)قال ان يعقوب ،عبد هللا بن جعفر

 10  .ئةوم (5)قة سنة مثان عشرةد  مولد ص  

أان أبو ، أان أبو حممد بن أيب نصر ،اينت  ان عبد العزيز الك   ،أخربان أبو حممد بن األكفاين
ةع  ر  ان أبو ز   ،بن راشداامليمون 

  :ثين عبد الرمحن بن إبراهيم قالحد   ،(6)
هم سنة وعمر بن عبد الواحد مولد   ،وشعيب بن إسحاق ،قة بن خالدد  ص  

 .ئةمثان عشرة وم
زاد أبو  ـــ (7)يجر  أان أبو باهر الك   :لي قاالي  أخربان أبو الربكات األمنابي، وأبو العز الك   15 

أان  ،أان أبو احلسني األهوازي ،األصبهاين (8)نيأان أبو احلســـ  :قاال ،وأبو الفضل بن خيون :الربكات
  (9)اطان خليفة بن خي   ،عمر بن أمحد األهوازي

  :قال يف الطبقة السادسة من أهل الشام

                                                           

 .«ح وأبو القاسم إمساعيل بن عمي  »، ويف د: «عمي  »س:  (1)
 .120-4/113، ومل يتم إعجامها يف د، قارن ابإلكمال «زاين  »سقطت من د، ويف س:  (2)
 (.30999أخرجه ]أورده[ صاحب الكنز برقم ) (3)
 .1/171املعرفة والتاريخ  (4)
 .«عشر » د:  (5)
 .279-1/278اتريخ أيب زرعة  (6)
قد تصحف يف » ، وقد ذكر احملقق أنه 19/144ثبت من سي أعالم النبالء ، وامل« الكرخي »د، س:  (7)

. قلت: هو ابجليم كما ورد يف سي أعالم النبالء ألن النسخة احملققة «معظم املصادر إل الكرخي ابخلاء املعجمة 
رها، وقال: ـــــــــــوالراء، واجليم يف آخمادة الك ر جي ـــ بفتح الكاف  10/380معاين يف األنساب ـــــــــــــموثقة، وقد ذكره الس

 .«هذه النسبة إل الكرج وهي من بالد اجلبل » 
 .«احلسن » د، س:  (8)
 .317ببقات خليفة  (9)
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  .صدقة بن خالد
أان األحوص بن  ،ييس  أان أبو بكر الباب   ،أان أبو العالء ،أان اثبت ،أخربان أبو الربكات

  :قال حيىي بن معني :ان أيب قال ،لض  ف  م  ـال
  .ةمول بين أمي   ،صدقة بن خالد الدمشقي

ان  ،أخربين أيب ،أان متام بن حممد ،عن عبد العزيز بن أمحد ،لميعلى أيب حممد السُّ  قرأت   5 

 :ارقال هشام بن عم   :ثنا احلسن بن حممد بن بكار قالحد   ،سبن جعفر بن حممد بن مال  احممد 
 .بنت عبد العزيز بن مروان (1)بننيرشي مول أم الصدقة بن خالد الق  

أان  ،أان أبو احلسن بن احلمامي ،مرقندي، أان أبو الفضل بن البقالأخربان أبو القاسم بن الس  
  :نوح بن حبيب يقول مسعت   :ة قالأان إبراهيم بن أيب أمي   ،إبراهيم بن أمحد بن احلسن

 10  .كنية صدقة بن خالد أبو العباس

أان أمحد بن احلسن و  ،ثنا أبو الفضل بن انصرمث حد   ،أنبأان أبو الغنائم حممد بن علي
وحممد بن  :زاد أمحد ـــ أان أبو أمحد :قالواـــ واللفظ له  ـــ بن عبد اجلبار وحممد بن علي (2)املبارك
  :(3)أان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدانـــ  :قاال ،احلسن

عن زيد  .معاوية مول أم البنني أخت ،أبو العباس القرشي ،صدقة بن خالد
 15 .وحممد بن املبارك ،روى عنه هشام بن عمار .وعثمان بن أيب العاتكة ،(4)واقدبن ا

 أان أبو علي إجازةى  ،أان أبو القاسم بن منده ،لال  شافهين به أبو عبد هللا اخل  يف نسخة ما 
 بن حممد (5)أان علي ،مةل  وأان أبو باهر بن س   :ح قال  
  :(6)قال أان أبو حممد بن أيب حامت :قاال  

مول أم البنني أخت معاوية  ،اس الدمشقيأبو العب   ،خالد صدقة بن
ومروان بن  ،وعثمان بن أيب العاتكة ،وابن جابر ،زيد بن واقد روى عن .القرشي 20 

 مسعت   .اروهشام بن عم   ،ره  س  م   ب[136/]وأبو ،روى عنه الوليد بن مسلم .جناح
  .أيب يقول ذلك

                                                           

 تريف. «أم املؤمنني » د، س:  (1)
 .«احلسني املبارك » د، س:  (2)
 .4/295التاريخ الكبي  (3)
 الكبي هو الصواب، قارن مبا تقدم يف بداية الرتمجة.، واملثبت من التاريخ « أسلم »( د، س: 4)
 .«أبو علي » د، س:  (5)
 .4/430اجلرح والتعديل  (6)
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أان أبو سعيد بن  ،(1)لفأان أمحد بن منصور بن خ ،اسأخربان أبو بكر حممد بن العب  
  :(2)مسلم بن احلجاج يقول مسعت   :دان قالب  أان مكي بن ع   ،محدون

 .وعثمان بن أيب العاتكة ،عن زيد بن واقد .أبو العباس صدقة بن خالد
  .ارم  وهشام بن ع ،روى عنه حممد بن املبارك

يب بن ص  أان اخل   ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،على أيب الفضل بن انصر قرأت   5 

  :أخربين أيب قال ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا
  .ثقة   دمشقي   .(3)قة بن خالدد  اس ص  أبو العب  

أان أبو  ،أان أبو القاسم متام بن حممد ،ان عبد العزيز بن أمحد ،فاينــــــأخربان أبو حممد بن األك
 ةع  ر  ان أبو ز   ،عبد هللا جعفر بن حممد

 10  :األوزاعيقال يف ذكر أصحاب   

  .قة بن خالدد  ص  
أان  ،أان عبد هللا بن عتاب ،بنوسيسني بن اآلأان أبو احل ،أخربان أبو غالب أمحد بن احلسن

  إجازةى ي  م  أمحد بن ع  
 (4)أان أبو احلسن ،أان أبو عبد هللا بن أيب احلديد ،وسيح وأخربان أبو القاسم بن السُّ   

ع يقول يف ي  أاب احلسن بن مس    مسعت :قال أان أبو احلسن قراءةى  ،أان عبد الوهاب بن احلسن ،عيب  الر   15 

  :الطبقة السادسة
  .قة بن خالد القرشيد  ص  

حممد، 6) بن باهر حممد بن أمحد (5)ن أيبعـــ فيما قرئ عليه ـــ أخربان أبو الفضل بن انصر 
 :(7)اد قالان حممد بن أمحد بن مح   ،بن حممد بن إمساعيل (6ن عمر، ان أمحدأان هبة هللا بن إبراهيم ب

 20 .قة بن خالد دمشقيد  أبو العباس ص  

أان  ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،ارأان أبو بكر الصف   ،أنبأان أبو جعفر حممد بن أيب علي
  :أبو أمحد احلاكم قال

                                                           

 .«خلد » ، س: «خالد » ( د: 1)
 (.82الكىن واألمساء ملسلم ) (2)
 سقطت من س. (3)
 .«احلسني » د:  (4)
 .«بن » س:  (5)
  ( سقط ما بينهما من س.6-6)
 .2/24للدواليب الكىن واألمساء  (7)
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عن زيد بن  .البنني مول أم    ،أبو العباس صدقة بن خالد القرشي الدمشقي
روى عنه حممد بن املبارك  .وعثمان بن أيب العاتكة القاضي الدمشقي ،واقد الشامي

 .اروهشام بن عم   ،وريالصُّ 
أان عبد امللك بن  ،أان مسعود بن انصر ،اهربأخربان أبو الربكات األمنابي، أان حممد بن 

 5  :أان أمحد بن حممد بن احلسني قال ،احلسن

 ،بنت أيب سفيان بن حرب نين  مول أم الب   ،اسصدقة بن خالد أبو العب  
 .ث عن زيد بن واقدحد   .سفيان القرشي األموي الدمشقي (1)أيب أخت معاوية بن

 .ار يف مناقب أيب بكرروى عنه هشام بن عم  
 ،ا هي بنت عبد العزيزوإمن   ،البنني ليست بنت أيب سفيان (2)وأم .كذا قال  

 10  .أخت عمر بن عبد العزيز

أان املبارك بن  :قال وأبو القاسم إمساعيل بن حممد إذانى  ،انصرأخربان أبو الفضل حممد بن 
ان  ،أان عمر بن حممد اجلوهري ،أان حممد بن عبد هللا بن خلف ،عمر (3)نبأان إبراهيم  ،ارعبد اجلب  

  :قال أبو عبد هللا أمحد بن حنبل :أمحد بن حممد بن هانئ قال
ذاك  ،نعم :(4)قال ؟صدقة بن خالد :قلت له .صدقة ،ةبدمشق عد   إن  

 15  .ثقة

 أان أبو علي إجازةى  ،أان أبو القاسم بن منده ،لال  يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخل  
 أان علي بن حممد ،مةل  وأان أبو باهر بن س   :ح قال

  :قال أيب :ان عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال ،(5)حامت أان أبو حممد بن أيب :قاال
  .أثبت من الوليد بن مسلم ،ليس به أبس ،(6)ثقة صدقة بن خالد ثقة

 20 :وثنا علي بن احلسني قال :قال .واحلكم بن موسى ،ره  ــــــــس  روى عنه أبو م  

وهو أوثق من صدقة بن  ،صدقة بن خالد الدمشقي ثقة :معت ابن مني يقولــس

                                                           

 .«معاوية وأيب » س:  (1)
 .«يف أم » د:  (2)
 .«عن » س:  (3)
 «قال: قلت » د:  (4)
  .13/130، وفيه بعض اخلالف يف الرواية. وعنه املزي 4/430( اجلرح والتعديل 5)
 سقطت من س. (6)
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  .وصدقة بن يزيد ،عبد هللا
ثنا  ،اءأان أبو احلسن بن السق   ،أان أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن باهر

  :(1)مسعت حيىي بن معني يقول :اس بن حممد قالعب  
وكان  :قال حيىي .ثقة ،مول أم البنني ،اسصدقة بن خالد هو أبو العب  

 5 دوأهل الشام ال يكتبون عن ،صدقة بن خالد يكتب عند احملدثني يف ألواح

  .فيأخذون بسماعهم منه ،مث جييئون إل احملدث ،يسمعون ،ثد   ح  م  ـال
أان  ،عن أيب احلسني املبارك بن عبد اجلبار ،الفتح نصر هللا بن حممد [137/]قرأت على أيب

 :د قالي  نـ  ان إبراهيم بن اجل   ،ويه، أان حممد بن القاسم بن جعفرأان أبو عمر بن حيُّ  ،أبو حممد اجلوهري
  :حيىي بن معني يقول مسعت  

 10  .نين  وهو صدقة بن خالد مول أم الب   .صدقة بن خالد الدمشقي ثقة

أان أبو  ،أان أبو العالء الواسطي ،وني  األمنابي، أان أبو الفضل بن خ   (2)الربكات أخربان أبو
قال حيىي بن  :ان قالس  ل بن غ  ض  ف  م  ـال ان أيب ،ة األحوص بن املفضلان أبو أمي   ،البابسيي (3)كرب

  :معني
 .صدقة بن خالد ثقة

أان  ،أان أبو أمية ،وان أبو بكرـــ  هبذا اإلسنادـــ أان أبو العالء  ،دارن  وأان اثبت بن بـ   :قال 15 

 :(4)مسعت حيىي بن معني يقول :ل قالض  ف  م  ـال
 ،رايى د  وكان حيىي بن محزة ق   ،ر من الوليده  س  [ م   أيب ] إل كان صدقة أحب    

  .ةمن حيىي بن محز   إيل   قة أحبُّ د  وص  
أان أبو  ،أان عبيد هللا بن سعيد ،اكك  عن أيب الفضل احل   ،على أيب الفضل بن انصر قرأت  

أيب قال: أان معاوية بن  أخربين ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،اخلصيب بن عبد هللا (5)احلسن 20 

 :(6)صاحل، عن حيىي بن معني قال

                                                           

 .2/268اتريخ حيىي بن معني  (1)
 .«غالب » د، س:  (2)
، وسبب هذا التحريف يف رجال السند أنه مما يستدرك يف هامش أصل التاريخ «بشر » د، س:  (3)

 خبط احلافظ الكبي، فتغم بعض ألفاظه على النساخ. 
 وما بني حاصرتني أمت منه. 13/130رواه املزي يف هتذيب الكمال  (4)
 .«احلسني » د، س:  (5)
 .13/131روى قوله من هذا الطريق املزي يف هتذيب الكمال  (6)
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 صدقة بن خالد ثقة .
ان أبو بكر اخلطيب، أان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن محيد  ،أبو القاسم الواسطيأخربان 

  :(1)عثمان بن سعيد الدارمي يقول أمحد بن حممد بن عبدوس يقول: مسعت مسعت :قال
  .ثقة :فقال ،قة بن خالدد  وسألت حيىي ين معني عن ص  

أان أبو احلسني بن الطيوري، واثبت  :قاال ،ي وأبو الربكات األمنابيخ  ل  أخربان أبو عبد هللا البـ   5 

أان علي  ،أان الوليد بن بكر :أان أبو عبد هللا احلسني بن جعفر وحممد بن احلسن قاال :بن بندار قاالا
  :(2)قال ثين أيبحد   ،أان صاحل بن أمحد بن صاحل ،بن أمحد بن زكراي

  .ثقة ،شامي :قة بن خالدد  ص  
أان حممد بن عبد  ،عن أيب بكر اخلطيب، أان أبو بكر الربقاين ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت  

 10 ،ان إسحاق بن إبراهيم الدمشقي ،ار بن عم  ان حممد بن عبد هللا ،أان احلسني بن إدريس ،هللا اهلروي

 ان صدقة بن خالد ،أبو النضر
  .قةد  يعين ص   ـــ وكان ثقة :ارقال ابن عم    

مام بن ــــــأان أبو القاسم ت ،مدـــمرقندي، ان عبد العزيز بن أحـــــــــبن الس  ا أبو القاسم ــــــــــأخربن
وأبو القاسم بن أيب  ،انط  وأبو بكر الق   ،(3)صر بن اجلنديـــــــــوأبو ن ،وعبد الرمحن بن عثمان ،حممد

 15 بق  الع  

أان علي بن  :أبنا أبو حممد بن أيب نصر قالوا ،أان أيب ،سي  بـ  ح وأخربان أبو احلسن بن قـ    
 يعقوب

أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،ان عبد العزيز بن أمحد ،ح وأخربان أبو حممد بن األكفاين  
 امليمون

 20  :يقول5)ر ه  س  مسعت أاب م   :عة قالر  ان أبو ز   :قاال  

 :(4)يف موضع آخرعة ر  قال أبو ز   :زاد أبو امليمون ـــ صدقة صحيح اإلعطاء
صدقة بن خالد صحيح  :(6)قال لنا ؛م صدقة بن خالديقد    (5ره  س  ورأيت أاب م  

  .صحيح اإلعطاء ،األخذ
                                                           

 (.429)133اتريخ الدارمي  (1)
 .227اتريخ الثقات  (2)
 .3/322. قارن ابألنساب «احلميدي » د:  (3)
 .13/131، ورواه من هذا الطريق املزي يف هتذيب الكمال 1/397اتريخ أيب زرعة  (4)
  ( سقط ما بينهما من د.5-5)
 . «أان » ، ويف د: «وقال لنا » يف اتريخ أيب زرعة:  (6)
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ويه، أان أمحد أان أبو عمر بن حيُّ  ،هريو  عن أيب حممد اجل   ء،ان  على أيب غالب بن البـ   قرأت  
  :قال يف الطبقة اخلامسة من أهل الشام (1)ان حممد بن سعد ،مه  ان احلسني بن الف   ،بن معروفا

 .وكان ثقةى  ،(2)صدقة بن خالد
 :اين األصبهاين قالت  ذكر أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم الك    
 5  .ثقة :فقال ؟ما تقول يف صدقة بن خالد :قلت أليب حامت  

أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو بكر بن الطربي
 ار ان هشام بن عم   ،(3)ان يعقوب ،عبد هللا بن جعفر

  .ثقة ،دمشقي ،البنني صدقة بن خالد القرشي مول أم    (4)ان
أان أمحد  ،حاب  أان يوسف بن ر   ،أمحد بن احلسن بن أمحد (5)أخربان أبو الربكات األمنابي، أان

مسعت حيىي بن معني  :ان معاوية بن صاحل قال ،ادان حممد بن أمحد بن مح   ،بن حممد بن إمساعيلا 10 

  :يقول
  .أو إحدى وسبعني ،تويف سنة سبعني ،ب[137/]صدقة بن خالد ثقة

 :أخربين أيب قال ،أان متام بن حممد ،عن عبد العزيز بن أمحد ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت  
  :احلسن بن حممد بن بكار قالثنا حد   :سان أبو العباس بن مال  

 15  .ئةرشي يف سنة مثانني ومقة بن خالد الق  د  اس ص  وتويف أبو العب  

أان  ،أان أبو احلسني بن الفضل ،ربيمرقندي، أان أبو بكر بن الط  أخربان أبو القاسم بن الس  
  :(6)ان يعقوب قال ،عبد هللا بن جعفر

مات سنة مثانني  :فقال ،خالدقة بن د  ار عن موت ص  وسألت هشام بن عم  
  .ئةـــوم

أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،اينت  ان عبد العزيز الك   ،أخربان أبو حممد بن األكفاين 20 

 ثين هشام وحد   :(7)عة قالر  ان أبو ز   ،امليمون
 .ئةقة مات يف سنة مثانني ومد  ص   أن  

                                                           

 .7/469ببقات ابن سعد  (1)
 ، وإمنا املعروف ابلسمني هو صدقة بن عبد هللا. «السمني » زادت رواية الطبقات:  (2)
 .2/433املعرفة والتاريخ  (3)
 .«عن » يف املعرفة والتاريخ:  (4)
 .«ان » د:  (5)
 .1/171املعرفة والتاريخ  (6)
 .1/279اتريخ أيب زرعة  (7)



 
 

 335 صدقة بن اخلضر  

  .ان يف مولده ووفاتهب  وكذا قال ابن ح  
أان  ،بشران أبنا أبو احلسني بن ،الأخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أبنا أبو الفضل بن البق  

 :م قالي  ح  ان عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي املعروف بد   ،ان حنبل بن إسحاق ،عثمان بن أمحد
  .لشعيب وكان صدقة كاتباى  .قة سنة أربع ومثاننيد  ومات ص  

 5 

 عيِّأبو القاسم البَ ،صدقة بن اخلضر بن أمحد بن احلسني
  .حكى عنه علي بن حممد احلنائي

مسعت أاب القاسم صدقة بن اخلضر بن أمحد بن احلسني  ،ائين  قرأت خبط أيب احلسن احل  
  :ع قالي   البـ  

ا ا قائمى فرأيت فقيى  ،دمشق (1)جدابعض الليايل يف بعض مس حضرت   10 

  .هللا جزاءكمأحسن  :وقال ،فأىب ،وعرضنا عليه الفطر ،فأفطران .يصلي
فطلع إليه  .وبكى الناس ،روذك   ،قام واعظ منا فوعظ نا هجعةى ع  ج  ه   ا أن  فلم  

هم ت  قـ  حيث شو   ،حيث وعظت الناس وعظت نفسك ،اي واعظ :فقال ،الفقي
  .نفسك هم خوفت  ت  فـ  حيث خو   ،ك  نفس   ت  ق  شو  

 15  .ينا عن جمادلة هذه الطائفة هن   إان   :فقال له الواعظ

مث أخذ الواعظ يف  .اي سيدي ،ابلع :فقلنا ،عندكم ع  ل  أب   :فقال الفقي
 ،فأخذته على صدريـــ  ثالثة أصوات  ـــ  (2)اتهأواسو  :وقال ،فزعق الفقي ،وعظه

  .فإذا هو ميت ،فحركته ،وبال مداه
 ،رمحه هللا   ،ساني  ـــودفناه يف ابب ك   ،فناهـــوك ،ناهل  وغس   ،ذان يف أمرهــــفأخ

 20 .ورضي عنه

 

                                                           

 .«مسجد » س:  (1)
  ، ويف رمسها لبس يف س.«شرقاه » ( د: 2)
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 املعروف بالسمني ـــ أبو حممد :ويقال ـــ أبو معاوية ،صدقة بن عبد اهلل
ني بن ض  والو   ،واألوزاعي ،وهشام بن عروة ،رد  ك  ن  م  ـروى عن حممد بن ال

بن داود اخلوالين، ويونس 1) وسليمان ،وموسى بن يسار ،وموسى بن عقبة ،عطاء
وشعيب بن أيب  ،رميةبن أيب ك   (1بن عبيد، وعبد هللا بن علي القرشي، وسليمانا
وحيىي  ،وثور بن يزيد ،ةر  وإبراهيم بن م   ،ونصر بن علقمة ل،يمجوالوليد بن  ،روبةع   5 

بيد ع   بيد هللا بنوأيب وهب ع   ،وزهي بن حممد ،وحممد بن إسحاق ،بن احلارثا
 ،والعالء بن احلارث ،وخارجة بن مصعب ،(2)والقاسم أيب عبد الرمحن ،العيالك  

وهشام بن  ،وعياض بن عبد الرمحن األنصاري ،واحلارث بن عبيد هللا األنصاري
وحيىي بن حيىي  ،والنعمان بن املنذر ،وزيد بن واقد ،(3)بن عمرواوصفوان  ،الغاز

 10  .وغيهم ،الغساين

وعبد هللا بن يزيد  ،وعمرو بن أيب سلمة ،سعيد بن عبد العزيز :روى عنه
وأبو كليم سالمة بن بشر  ،والوليد بن مسلم ،ه بن عثمانب   نـ  وم   ،املقرئ الدمشقي

 ،ينش  واحلسن بن حيىي اخل   ،ووكيع بن اجلراح ،وأبو عامر موسى بن عامر ،ريذ  الع  
والقاسم بن يزيد  ،يت   وحيىي بن عبد هللا البابل   ،ومسلم بن شعيب بن مسلم األموي

وعلي بن  ،وحممد بن سليمان بن أيب داود ،وحممد بن يوسف الفراييب ،مير  اجل   15 

 .وغيهم(4) ،عياش احلمصي

                                                           

  2/202، والصغي 4/296(، والتاريخ الكبي 428، واتريخ الدارمي )2/268اتريخ حيىي بن معني ،
، واتريخ أيب زرعة 2/405، واملعرفة والتاريخ 2/117( وللدواليب 101، والكىن واألمساء ملسلم )61والضعفاء الصغي 

، 2/207(، والضعفاء الكبي 298(، وللدارقطين )307الضعفاء واملرتوكون للنسائي )، و 158، وأحوال الرجال 397
، والكامل البن عدي 1/374، واجملروحون 3/1256، واملؤتلف واملختلف للدارقطين 4/429واجلرح والتعديل 

وميزان ، 7/314، وسي أعالم النبالء 4/758، ومعجم البلدان 7/154، واألنساب 4/355، واإلكمال 4/1392
، والوايف ابلوفيات 1/366، والتقريب 4/415، وهتذيب التهذيب 13/133، وهتذيب الكمال 2/310االعتدال 

16/303. 
 .«يوسف بن عبيد » سقط ما بينهما من س، ووقع يف د:  (1-1)
 تريف. «عبد اجلبار » د، س:  (2)
 .«عمر » د، س:  (3)
  .«اثبت وغيهم » س: ( 4)
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 وأبنا أب ،أان أبو بكر املقرئ ،قرئ على إبراهيم بن منصور :اجملتىب العلوية قالت أخربتنا أمُّ 
ة بن ــــــقد  عن ص   ،ة بن الوليدــــــي  ــــــق  ـــــان ب   ،إسحاق األنطاكي [138/]ان إبراهيم بن احلسن بن ،لىع  يـ  

 :(1)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن أيب أمامة قال ،عن مكحول ،عن أيب وهب ،عبد هللا
 عود الناس كشجرة  ييوشك أن و  ،(3)جىن كشجرة ذات (2)اليوم إن الناس» 

منهم  ربت  وإن ه   ،وإن تركتهم مل يرتكوك ،(4)إن انقدهتم انقدوك ،ك  و  ش   ذات   5 

ضهم من عرضك ر  ق  تـ   » :قال ؟اي رسول هللا ،فكيف ابملخرج :فقلنا :قال .«بلبوك
  .«فقركليوم 

ان سليمان  ،أان أبو نعيم احلافظ ،مث أخربان أبو مسعود األصبهاين عنه ،ادأنبأان أبو علي احلد  
 أان أمحد بن مسعود ،بن أمحدا
 10 :الطيان قاال أبنا حممود بن جعفر وإبراهيم بن حممد ،البغدادي بن (5)سعد ح وأخربان أبو  

 ان أمحد بن عيسى ،سابوريي  أبنا أبو بكر النـ   ،أبنا أبو إسحاق بن خرشيذ قوله
أبنا  ،أبنا متام بن حممد ،ثنا عبد العزيز بن أمحد ،ح وأخربان أبو حممد عبد الكرمي بن محزة

 ان أمحد بن عبد هللا بن عبد الرحيم الربقي ،أبو علي بن فضالة
 عن ،(6)يهخعن أ ،ان نصر بن علقمة ،قة بن عبد هللاد  ان ص   ،سلمة ثنا عمرو بن أيب :قالوا

 15 ن معاذ بن جبلع ،عمرو بن األسود ـــ ثينحد   :ويف حديث الربقي ـــ عن ،(7)عائذابن 

 . «أبغض  اخللق إل هللا من آمن مث كفر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن  الن يب  
ان أيب  ،أان أبو أمية ،أان أبو بكر ،أان أبو العالء ،أان اثبت بن بندار ،أخربان أبو الربكات

  :قال أبو زكراي :قال
  .مني هو أبو معاويةقة الس  د  ص  

 20 ،أان احلسن بن حممد بن يوسف ،أان أبو عمرو بن منده ،أخربان أبو بكر حممد بن شجاع

                                                           

 ( عن ابن عساكر وغيه.30990، واحلديث يف كنز العمال برقم )«أنه قال » زادت س:  (1)
 سقطت من س.( 2)
 ، تريف. اجلىن: ما جيتىن من الثمر، يقال: أاته بناة بيبة. «جناه يوشك  »س:  (3)
إن نقدت » كذا يف هذه الرواية. انقدت الناس: إذا انقشتهم يف األمر. يف حديث أيب هريرة:  (4)
 .«نقد » معىن نقدهتم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك مبثله. النهاية واللسان  «نقدوك ..الناس 
 من س. «بن » ، وسقطت «سعيد » د:  (5)
. روى نصر بن علقمة احلضرمي عن أخيه حمفوظ بن علقمة. انظر: هتذيب الكمال «أبيه»س:  (6)

29/353. 
 .17/198الصحيح. انظر هتذيب الكمال هو عبد الرمحن بن عائذ األزدي الثمايل. من رجال  (7)
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من أهل ان حممد بن سعد قال يف الطبقة الرابعة  ،أان أبو بكر بن أيب الدنيا ،أان أمحد بن حممد بن عمر
  :الشام

  .منيصدقة الس  
أان أمحد بن احلسن واملبارك  ،ثنا أبو الفضل بن انصرمث حد   ،أنبأان أبو الغنائم حممد بن علي

وحممد بن  :زاد أمحد ـــ أان عبد الوهاب بن حممد :قالوا ـــ واللفظ له ـــ بن عبد اجلبار وحممد بن عليا 5 

  :(1)أان حممد بن إمساعيل قال ،أان حممد بن سهل ،ان أمحد بن عبدانأ : ـــقاال ،احلسن
 .روى عنه البابليت .عن عبيد هللا أيب وهب .قة بن عبد هللا الدمشقيد  ص  

أبو  ،صدقة بن عبد هللا :وقال أمحد .اه أمحدكن    .هو أبو معاوية .يف الشاميني يعدُّ 
ما كان من حديثه مرسل عن مكحول فهو  ،مني الذي روى عنه وكيعمعاوية الس  

 10  .أراه صاحب القاسم .اى وهو ضعيف جد   ،أسهل

 أان أبو علي إجازةى  ،أبنا أبو القاسم بن منده ،لال  يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخل  
 أبو احلسن الفأفاء انأ ،مةل  وأان أبو باهر بن س   :ح قال

  :قال (2)أيب حامت أان أبو حممد بن :قاال
روى عن العالء بن  .مني الدمشقيأبو معاوية الس   ،قة بن عبد هللاد  ص  

اح بن ر  اجل  بن  وكيع (3)روى عنه أبو .وابن أيب كرمية ،عيال  وأيب وهب الك   ،احلارث 15 

 ،اييبر  والف   ،والوليد بن مسلم ،احر  ووكيع بن اجل   ،مير  والقاسم بن يزيد اجل   ،مليح
  .أيب يقول ذلك مسعت   .شقيم  وعبد هللا بن يزيد الد   

 ،أان أبو سعيد بن محدون ،أان أمحد بن منصور بن خلف ،اسبكر حممد بن العب  أخربان أبو 
  :(4)اج يقولاحلج   بن   م  ل  س  مسعت م   :دان قالب  أان مكي بن ع  

 20  .منكر احلديث .عيال  عن أيب وهب الك   .نيم  قة بن عبد هللا الس  د  أبو معاوية ص  

يب بن ص  أان اخل   ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،على أيب الفضل بن انصر قرأت  
  قال: أخربين أيب ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا

  .نيم  قة بن عبد هللا الس  د  أبو معاوية ص  
أان هبة هللا بن إبراهيم بن  ،عن أيب باهر حممد بن أمحد األنباري ،وقرأان على أيب الفضل

                                                           

 .4/269التاريخ الكبي  (1)
 .4/429اجلرح والتعديل  (2)
 سقطت من د. (3)
 (.101الكىن واألمساء ملسلم ) (4)
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   :(1)قال ادان حممد بن أمحد بن مح   ،بن حممد بن إمساعيل ب[138/]ان أمحد ،عمر
  .نيم  قة بن عبد هللا الس  د  أبو معاوية ص  

أان  ه،أان أمحد بن علي بن منجوي ،ارأان أبو بكر الصف   ،أنبأان أبو جعفر حممد بن أيب علي
  :أبو أمحد احلاكم قال

مسع أاب وهب عبيد هللا بن  .قيش  م  ني الد   م  قة بن عبد هللا الس  د  أبو معاوية ص   5 

كيع بن روى عنه و   .عبد الرمحن القاسم بن عبد الرمحن الشامي وأاب ،عيال  يد الك  ب  ع  
مة ل  بن أيب س   وأبو حفص عمرو ،عيال  ة بن الوليد الك  بقي   (2)دم  وأبو حي    ،احاجلر  
  .ليس ابلقوي عندهم .يسين   الت   

أان أبو احلسن  ،عن أيب الفتح بن احملاملي ،فيما قرأت عليه اءن  أخربان أبو غالب بن البـ  
 10  :(3)الدارقطين قال

يروي عن  يكىن أاب معاوية .نيم  قة بن عبد هللا الس  د  ص   :ني فهوم  ا الس  وأم  
روى  .وعن حممد بن إسحاق ،وعن هشام بن عروة ،ابنو  عبد الرمحن بن اثبت بن ثـ  

والوليد  ،مشقيوعبد هللا بن يزيد الد    ،يسين   الت   مة ل  عنه أبو حفص عمرو بن أيب س  
  .ووكيع ،وحيىي البابليت ،بن مسلما

 15  :(4)عن أيب نصر بن ماكوال قال ،ميل  على أيب حممد السُّ  قرأت  

 ،نيم  صدقة بن عبد هللا الس   :فهو ـــ ني وكسر امليمبفتح الس    ـــ نيم  ا الس  أم  
وحممد بن  ،وهشام بن عروة ،يروي عن عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن .أبو معاوية

والوليد بن  ،ووكيع ،يسين   مة الت   ل  روى عنه أبو حفص عمرو بن أيب س   .إسحاق
 .منكر احلديث .وحيىي البابليت ،وعبد هللا بن يزيد الدمشقي ،مسلم

أان أبو بكر  ،بن بشر ان سهلأ ،أخربان أبو حممد عبد الرمحن بن أيب احلسن بن إبراهيم 20 

ب ال  ان أبو اجلهم أمحد بن احلسني بن ب   ،اليبأان عبد الوهاب الك   ،بن هبة هللا بن اخلليلااخلليل 
قة بن عبد هللا قالان عمر بن عبد الواحد ،حب  أان العباس بن الوليد بن ص   ،(5)ينراغ  ش  م  ـال   :(6)، ان ص د 

                                                           

 .2/117الكىن واألمساء للدواليب  (1)
 .«حممد  »س:  (2)
 .3/1256املؤتلف واملختلف  (3)
 .4/355اإلكمال  (4)
 .«املسعراين  »د، س:  (5)
 .2/311، وامليزان 7/315رواه الذهيب يف سي أعالم النبالء  (6)
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فإذا رجل غليظ  :قال .فأتيت األعمش ألمسع منه :قال .الكوفة   ت  م  قد  
 :قال ،فأنكر لغيت :قال .أهل الشام عليه تعجرف   ف  فجعلت أتعجر   :قال ،ممتنع

 :قلت :قال ؟الشام وأيُّ  :قال .ابلشام :قلت :قال ؟أين يكون أهلك :فقال يل
جئت ألمسع منك ومن مثلك  :قلت :قال ؟وما أقدمك هذه البلدة :قال .دمشق

 5  ك ال تلقى فيها إال  ا إن  م  أ   ؟وابلكوفة جئت تسمع احلديث :فقال يل :قال .(1)اخلرب

  .حّت خترج منها (2)اابى كذ  
أان أبو عمرو عبد الرمحن بن  ،أان إمساعيل بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد

 ـــان حممد بن عبد الرمحن  ،ثين علي بن إبراهيم بن اهليثمحد   ،(3)أان أبو أمحد بن عدي ،حممد الفارسي
  :عن سعيد بن عبد العزيز قال ،مةل  ان عمرو بن أيب س   ـــ قير  هو البـ  

: فقلت ؟ثك بذاك احلديثحد   ن  م   :فقال يل ،أاتين األوزاعي يف منزيل 10 

مني الس  أبو معاوية  (4)هو ،ثين به الثقة عندي وعندك صدقة بن عبد هللاحد  
  .الدمشقي

ني بن أمحد بن ــــــأان أبو سعد حممد بن احلس :قاال ءاأخربان أبو غالب وأبو عبد هللا ابنا البن  
ان أمحد بن عبد الرحيم  ،ص، ان حيىي بن حممد بن صاعدل   خ  م  ـأان أبو باهر ال ،ثةال  عبد هللا بن أيب ع  

 15 د العزيز يقول: بع مسعت سعيد بن :ان عمرو بن أيب سلمة قال ،الربقي

الثقة  :قلت :قال ؟من حدثك بذاك احلديث :فقال يل ،جاءين األوزاعي
  .يعين صدقة بن عبد هللا أاب معاوية ـــ عندي وعندك

أان  ،ني بن الفضلــــــــأان أبو احلس ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي، أان أبو بكر الطربي
  :ان مروان قال ،حب  اس بن الوليد بن ص  ان العب   ،(5)ان يعقوب ،عبد هللا بن جعفر

قة د  ص   ر  ك  وذ   :قال ،سعيد بن عبد العزيز ما جالست   ل  دخلت املسجد أو   20 

 :قال مروان .يف حياة سعيد [139/]وقد كان مات ،يف املسجد بن عبد هللا منتشر  ا

                                                           

 .«اخلي » د:  (1)
 ، وال يصح.«كذاب » د، س:  (2)
 .13/136، ورواه املزي يف هتذيب الكمال 4/1392الكامل يف الضعفاء  (3)
يعين » وليست )هو( يف هتذيب الكمال، وزادت رواية املزي يف هناية اخلرب:  «وهو » يف الكامل:  (4)

 .«حديثه عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه: صالة الليل مثىن مثىن 
 .13/136، ومن بريقه املزي يف هتذيب الكمال 2/405املعرفة والتاريخ  (5)
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 .عنهه لفتشت أدركت   ولو كنت   ،علم الشام منكان عنده علم   .ه  ومل أدرك  
 :مسعت أاب سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم يقول :(1)وان يعقوب قال :قال

هللا بن يزيد يروي عنه  (2)عبد :قلت .ال أبس به ،صدقة من شيوخنا
ا إمن   ـــ ض بغيهوعر   ـــ عن صدقة ،حنن مل حنمل عنه وعن أمثاله أف   :قال (3)مناكي

 5 .وأصحابنا عنه ،يسين   الت    (4)حفصمحلنا عن أيب 

وهو  ،قة بن عبد هللاد  ثنا ص   ،ان بعض أصحابنا ،(5)وان يعقوب :قال  
وكذلك  .ومييل إل عدالته ،ن أمرهس   مسعت عبد الرمحن بن إبراهيم حي    :مني قالالس  

  .وهو ضعيف احلديث ،ذكر يل عن مروان الطابري
سأل أمحد بن ه أن   (6)دينش  وبلغين عن أمحد بن حممد بن احلجاج بن ر  

 10 ،مةل  مني الذي روى عنه عمرو بن أيب س  صاحل املصري عن صدقة بن عبد هللا الس  

  .مقبوالى  ورأيته عند أمحد صحيحاى  :قال .أبس عندي ما به :فقال
 أان أبو علي إجازةى  ،أان أبو القاسم ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا

 أان أبو احلسن ،وأبنا أبو باهر :ح قال
  :مسعت أيب يقول :(7)أان أبو حممد بن أيب حامت  قال :قاال

 15 (8)مني عند عبد هللا بن يزيد بنقة بن عبد هللا الس  د  نظرت يف مصنفات ص  

ه  غي أن   ،دقه الص   حملُّ  :قال ؟منيقة الس  د  ص   :مي  ح  قلت لد   .راشد املقرئ الدمشقي
 وكتب   .وبةر  ج وسعيد بن أيب ع  ي  ر  عن ابن ج   ثنا بكتب  وقد حد   ،رد  كان يشوبه الق  

                                                           

 .13/136املزي يف هتذيب الكمال ، ومن بريقه 2/405املعرفة والتاريخ  (1)
 ، واملثبت من املعرفة وهتذيب الكمال هو الصواب، وقد تقدم وسيأيت.«عبيد  »د، س:  (2)
. واملثبت هو الصواب، وهو ما يف املعرفة وهتذيب الكمال. ووقع «منادر » ، س: « مبادر »د:  (3)

 .«روى مناكي » يف املعرفة: 
 .«جعفر » د، س:  (4)
 .2/438املعرفة والتاريخ  (5)
جاء  «صحيح مقبول»عن ابن عساكر، ووقع يف د، س:  13/137رواه املزي يف هتذيب الكمال  (6)

 اإلعراب على الصواب يف هتذيب الكمال.
 .13/137، وقارن بتهذيب الكمال 4/429اجلرح والتعديل  (7)
 .«عن » د، س:  (8)
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وكان صاحب حديث كتب إليه األوزاعي يف  .ئة حديثمـــومخس عن األوزاعي ألف  
ة عن صدقة الذي روى عنه عبد هللا بن يزيد ع  ر  سئل أبو ز   .ر يعظه فيهاد  الق   رسالة  

بن  دقة  ـــــص :ومسعت أيب يقول :قال .(1)انى ـــــــلي كان قدرايى   ،شامي :قال ،دــــبن راشا
  .فقط ر  د  وأنكر عليه أيب الق   .ه الصدق  عبد هللا السمني حملُّ 

يب بن ص  أان اخل   ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،على أيب الفضل بن انصر قرأت   5 

 :أان أبو بكر حممد بن إمساعيل قال :أخربين أيب قال ،أخربين أبو موسى بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا
  :(2)أمحد بن حنبل يقول مسعت  

  .ضعيف احلديث ،أبو معاوية ،عبد هللا بن   صدقة  
أان أبو  ،أان أبو عمرو الفارسي ،دةع  س  مرقندي، أان إمساعيل بن م  أخربان أبو القاسم بن الس  

 10  :ان ابن أيب حيىي قال ،مةص  ان ابن أيب ع   ،(3)أمحد بن عدي

 .ضعيف :فقال ،نيم  قة الس  د  أمحد بن حنبل عن ص   سألت  
 :عن أبيه قال ،ثين عبد هللاحد   ،ادان ابن مح   ،(3)وأان أبو أمحد :قال  
أحاديثه  ،يء  ليس بش ،أبو معاوية ،مني ضعيفعبد هللا الس   بن قة  د  ص    

 .(4)اليس يسوى حديثه شيئى  .مناكي
أان أبو احلسني بن الطيوري، أان  :وأبو الفضل البغدادي قاال ،أنبأان أبو القاسم األصبهاين 15 

ان أبو بكر الطائي  ،هريو  أان أبو حفص عمر بن حممد اجل   ،اقان أبو بكر الدق   ،مكير  أبو إسحاق البـ  
 :قال

مسعت  أاب عبد هللا أمحد بن حنبل ذكر  رواية أيب حفص الت  ن  يسي عن زهي 
ها فقلب ،فغلط هبا ،معاويةقة بن عبد هللا أيب د  أراه مسعها من ص   بن حممد، فقال:ا

ذاك  :فقال ؟املنزلة (5)هقة بن عبد هللا هذا هبذد  وص   :قلت له .عن زهي بن حممد 20 

  .منكر احلديث جداى 
أان  ،يقيت  أبنا أبو احلسن الع   ،ر بن بكرانف  ظ  م  ـأخربان أبو الربكات األمنابي، أان حممد بن ال

                                                           

 .«قدري لني » د، س:  (1)
 .13/135هتذيب الكمال عنه املزي يف  (2)
 .4/1392الكامل يف الضعفاء  (3)
 ، جاء اإلعراب على الصواب يف الكامل.«شيء » يف د، س:  (4)
 .«هبذا » س:  (5)



 
 

 343 عبد هللا ، أبو معاوية ، السمني صدقة بن   

 :ثنا عبد هللا بن أمحد قالحد   ،(1)ليي  ق  الع   وأان أبو جعفر حممد بن عمر  ،يوسف بن أمحد بن يوسف
  :أيب يقول مسعت  

 ،الذي روى عنه الوليد بن مسلم ،ني هو شاميم  بن عبد هللا الس   قة  د  ص  
 ،مناكي ب[139/]أحاديثه ،وهو ضعيف احلديث ،يء  ليس بش ،وهو أبو معاوية

 5 :فقال ،مشقيأخرى عن صدقة الد    ةى وسألت أيب مر   .(2)اليس يسوى حديثه شيئى 

 (3)وما كان من حديثه مرسالى  ،فمرفوع ما كان من حديثه منكراى  ،نيم  هذا صدقة الس  
أخرى عن صدقة بن  وسئل أيب مرةى  .وهو ضعيف جداى  .عن مكحول فهو أسهل

  يء .ليس بش :فقال ،مشقيني الد   م  عبد هللا الس  
أنبأان أبو القاسم  ،رق  عن حممد بن أمحد بن أيب الص   ،على أيب الفضل بن انصر قرأت  

 10 :عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول مسعت   :(4)اليب قالو  ر الد  ش  ان أبو ب   ،دسن  ه  م  ـان أبو بكر ال ،افو  الص  

  :مسعت أيب يقول
ه ليس يسوى حديث   يء ،ليس بش ،أبو معاوية ،نيم  قة بن عبد هللا الس  د  ص  

 .أحاديثه مناكي ،هو ضعيف ،اشيئى 
 :قال أمحد بن حنبل ،(5)يز و ر  م  ـوقال أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج ال

 15  .ضعيف احلديث ،ءصدقة الدمشقي ليس بشي

مسعت أمحد  :ناين قالش  ان أبو بكر األ   ، أان أبو بكر اخلطيب،أخربان أبو القاسم الواسطي
  :(6)مسعت عثمان بن سعيد يقول :يقول بن حممد بن عبدوسا

  .ضعيف :فقال ،منيقة بن عبد هللا الس  د  ني عن ص  ع  حيىي بن م   سألت  
أان عبد الرمحن بن  ،رقندي، أان أبو القاسم إمساعيل بن مسعدةم  أخربان أبو القاسم بن الس  

 20  :عن حيىي قال ،ان عباس ومعاوية ،ادان ابن مح   ،(7)أان أبو أمحد بن عدي ،حممد الفارسي

                                                           

 .2/207الضعفاء الكبي  (1)
 . جاء على الصواب يف الضعفاء.«شيء » يف د، س:  (2)
ما كان من حديثه من مرفوع منكر، وما كان من » ، ويف الضعفاء الكبي: «مرسل » س، د:  (3)

 .«حديثه مرسل 
 .2/118الكىن واألمساء للدواليب  (4)
 يف هتذيب الكمال. ي، واخلرب عن أيب بكر املروز «املروذي  »س:  (5)
 (.428اتريخ الدارمي ) (6)
 .4/1392الكامل يف الضعفاء  (7)
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  .مني ضعيفقة الس  د  ص  
أان  ،ح بن علياب  أان يوسف بن ر   ،أخربان أبو الربكات األمنابي، أان أمحد بن احلسن بن أمحد

مسعت حيىي بن  :ثنا معاوية بن صاحل قال ،ادان حممد بن أمحد بن مح   ،أمحد بن حممد بن إمساعيل
 :ني يقولع  م  

ان  ،ةأان أبو أمي   ،أان أبو بكر ،وني  األمنابي، أان أبو الفضل بن خ  ح وأخربان أبو الربكات  5 

  :نيع  قال حيىي بن م   :أيب قال
  .ني ضعيفم  قة الس  د  ص  

اء ق  أان علي بن حممد بن الس   ،نذ   ؤ  ـــــــــــــــــــــم  ـأان أبو صاحل ال ،ا أبو بكر وجيه بن باهرــــــــــأخربن
حيىي  مسعت   :ثنا عباس بن حممد قال ،ثنا حممد بن يعقوب :بن أمحد قاال (1)حممدوعبد الرمحن بن 

 10  :(2)يقول

 .والوليد بن مسلم ،يسين   وأبو حفص الت    ،عنه وكيع ىمني يرو صدقة الس  
 :حيىي يقول (3مسعت :قال3)اس ان عب   ،ان حممد بن يعقوب ،وأان علي بن حممد :قال

  .ني ضعيفم  وصدقة الس  
عبد  عن أيب احلسني املبارك بن ،بن حممد فيما قرأت عليه (4)هللا أخربان أبو الفتح نصر

ان إبراهيم  ،أان حممد بن القاسم الكوكيب ،ازويه اخلز  أان أبو عمر بن حيُّ  ،أان أبو حممد اجلوهري ،اراجلب   15 

  :مسعت حيىي يقول :يد قالن  بن اجل  
ليسا  ،مشقي ضعيفانوصدقة بن يزيد الد    ،مشقيقة بن عبد هللا الد   د  ص  

  .قة بن خالدد  وأرفعهم ص   ،بشئ  
أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،ويفان عبد العزيز الصُّ  ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

 20  :(5)عة قالر  ان أبو ز   ،امليمون

ة بن ـــــــقد  فما تقول يف أيب معاوية ص   ـــ: ين عبد الرمحن بن إبراهيمــــيع ـــ قيل له
  .ضعيف :قال ؟ضعيف :قلت له .مضطرب احلديث :قال ؟عبد هللا

ان أمحد بن  ،يقيت  أان أمحد بن حممد الع   ،أخربان أبو الربكات األمنابي، أان أبو بكر الشامي

                                                           

 .«وحممد » د:  (1)
  .2/262اتريخ حيىي بن معني  (2)
  سقط ما بينهما من د. (3-3)
 ليس لفظ اجلاللة يف د، س. (4)
 .1/397اتريخ أيب زرعة  (5)
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مسعت ابن  :اييب قالر  حدثنا جعفر بن حممد الف   ،(1)ليي  ق  عفر الع  جان أبو  ،يوسف بن أمحد بن يوسف
  :ي يقولر  أيب الس  

  .مني ضعيفصدقة بن عبد هللا الس  
أان  ،دايني  م  ـأان عبد الوهاب بن جعفر ال ،ان عبد العزيز لفظاى  ،بأان أبو حممد بن األكفاينـــأن

 5 :(2)ان إبراهيم بن يعقوب قال ،أان القاسم بن عيسى ،بد   ؤ  م  ـعبد اجلبار بن عبد الصمد ال

  .نا احلديثوصدقة بن يزيد لي    ،منيقة الس  د  ص  
 أان أبو بكر اخلطيب ،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن عبد هللا

أان أمحد  :أان حممد بن احلسني بن هريسة قاال [140/]،يخ  ل  ثين أبو عبد هللا البـ  ح وحد   
أان حممد بن إمساعيل  ،إبراهيمان أبو احلسني حممد بن أ ،لى املامطييع  أان أبو يـ   ،بن حممد بن غالب

 10  :(3)البخاري قال

ما كان من حديثه  .روى عنه وكيع .منيأبو معاوية الس   ،صدقة بن عبد هللا
  .وهو ضعيف ،فهو منكر ،(4)مرفوعى 

أان أبو عمرو  ،دةع  س  مرقندي، أان أبو القاسم إمساعيل بن م  أخربان أبو القاسم بن الس  
 قال أمحد :ان البخاري قال ،ديي  نـ  ان اجل   ،(5)يد  أان أبو أمحد بن ع   ،الفارسي

ما كان  .الذي روى عنه وكيع ،نيم  معاوية الس   (6)أبو ،صدقة بن عبد هللا 15 

  .وهو ضعيف جداى  ،فهو منكر (7)من حديثه مرفوعى 
أبنا سهل بن بشر أان علي  :ويب قاالب  احل  بن  ىل  ع  وأبو يـ   ،مل   س  م  ـأخربان أبو احلسن علي بن ال

  :(9)ان أبو عبد الرمحن النسائي قال ،احلسن بن رشيق (8)أان ،بن املني بن أمحدا
  .مني ضعيفأبو معاوية الس   ،قة بن عبد هللاد  ص  

حامت  أنه سأل أاباين األصبهاين ذكر أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم الكت   20 

                                                           

 ، وما بني حاصرتني منه.2/207الضعفاء الكبي  (1)
 (281-280)158أحوال الرجال  (2)
  (.174)61الضعفاء الصغي للبخاري 3) )
 . جاء اإلعراب على الصواب يف الضعفاء.«مرفوع » د، س:  (4)
 .4/1392الكامل يف الضعفاء  (5)
 .«بن » د:  (6)
 تقدم اإلعراب على الصواب وفاق املثبت من بريق البخاري. «مرفوع » د، س والكامل:  (7)
 .«بن » د، س:  (8)
 .« الدمشقي »فيه :  «السمني » (، وموضع 307)58الضعفاء واملرتوكون للنسائي  (9)
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  .به حيتجُّ  ه والليس يكتب حديث   :مني قالقة بن عبد هللا الس  د  الرازي عن ص  
  :عة قالر  ان أبو ز   ،دين  أان أبو عبد هللا الك   ،امأان مت   ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

 ،قة بن عبد هللاد  وص   ،قة بن منتصرد  وص   ،قة بن يزيدد  ص   :ونفر متقاربون
  .وذكر غيهم

أان أبو أمحد بن  ،رقندي، أان إمساعيل بن مسعدة بن يوسفم  أخربان أبو القاسم بن الس   5 

  :(1)عدي قال
  أاب معاوية دمشقي ضعيف ىنيك ،قة بن عبد هللا السمنيد  ص  
  :(1)قال أان أبو أمحد بن عدي ،أان أبو عمرو الفارسي ،وأان إمساعيل بن مسعدة :قال

مة ل  وعمرو بن أيب س   ،(2)أبحاديث ث عنه الوليد بن مسلموصدقة هذا حد  
 10 .وغيمها من الشاميني قد روى عنه ،عنه الوليد حد ثا ممث عنه أكثر حد  

 (2)وهو إل الضعف أقرب ،وأحاديث صدقة منه ما توبع عليه ومنه ما ال يتابع عليه
  .منه إل الصدق

وأبو  ،أان أبو متام علي بن حممد بن احلسن :أخربان أبو القاسم حيىي بن بطريق بن بشرى قال
  :(3)عن أيب احلسن الدارقطين قال ،الغنائم حممد بن علي بن علي يف كتابيهما

 15  .ي ضعيف احلديثمشا ،أبو معاوية ،منيقة بن عبد هللا الس  د  ص  

 لميالسُّ  أان أبو عبد الرمحن ،عن حممد بن علي بن حممد ،يي  ش  أنبأان أبو املظفر بن الق  

  قال: 
وهو  ،عبد هللا ابن   :فقال ،نيم  قة الس  د  ص   ارقطين عنيعين الد  ته وسأل

  .ضعيف
 20 ،عن عبيد هللا بن أمحد بن علي الكويف ،ءان  على أيب غالب بن البـ   قرأت  

أان  ،ح وأخربان أبو الربكات األمنابي، وأان أبو باهر أمحد بن علي بن عبيد هللا بن سوار 
ان حممد  ،ان عبد هللا بن سليمان بن األشعث ،ان أمحد بن حممد بن عبدان ،عبيد هللا بن أمحد الكويف

  :مسعت الوليد قال :بن مصفى قال
  .ئةني سنة ست وستني ومم  الس   ، أبو معاويةقة بن عبد هللاد  مات ص  

                                                           

 .1393-4/1392الكامل البن عدي  (1)
 سقطت من س. (2)
 (.298)108الضعفاء واملرتوكون للدارقطين ( 3)
  .[. 15/10/1440] هنا آخر القسم الذي حققته األستاذة سكينة الشهايب رمحها هللا 
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 ويفا الصُّوَّقة بن عبد اهلل أبو مسكني الشَّدَصَ
  .أيب احلسن حممد بن أمحد بن اللجالج :ث بدمشق عنحد  

  .انأبو نصر بن اجلب   :روى عنه
  .اهني عن املنكروذكر أنه كان من اآلمرين ابملعروف والن  

 5  :قرأت خبط عبد املنعم بن علي بن النحوي
يف يوم اخلميس خلمس وعشرين ليلة  ،ا الصويف بدمشقالشو   مات صدقة  

وأخرجت جنازته من الغد إىل  ،- (1)يعين من سنة مثان وسبعني -خلت من صفر 
 .(2)ابب كيسان

 

 10 صدقة بن عبد اهلل بن عبد القادر أبو القاسم الشافعي

  .يوسف املياجني :حدث عن
  .علي بن اخلضر :روى عنه

أان أبو  ،أان علي بن اخلضر السلمي ،أخربان أبو القاسم  عبد املنعم بن علي بن أمحد يف كتابه
 ،ان أمحد بن املثىن ،ان القاضي يوسف بن القاسم ،القاسم صدقة بن عبد هللا بن عبد القادر الشافعي

 15 عن أيب إسحاق  ،ان إبراهيم بن طهمان ،ان عبد الرمحن بن سالم
 عنده فليصل    رت  ك  من ذ   » :عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

   .(3)كذا يقول إبراهيم  .« صلى هللا عليه عشرا   ة  ر  م   ى علي  ه من صل  فإن   ،علي  
أان أبو  :امي قالواح  القاسم الش  ر القشريي وأبو أبو عبد هللا الفراوي وأبو املظف   أخربانه عاليا  

 أبو عمرو بن محدان انأ :ي قااريْ ح  ـأان أبو عثمان ال ،ديي . ح وأخربان أبو حممد السعذسعد اجلنزرو 
 20 .(4)فذكره ،ان أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىنأ

                                                
  .478( يعين عام 1)
 يف )ط( وحدها: ودفن بباب كيسان. (2)
للقاضي  «األمايل يف احلديث  »ولعله من  .يعين: أنه مل يذكر الواسطة بني أيب إسحاق وأنس ( 3)

 .منه نسخة يف الظاهريةو  ،363، أماله يف دمشق سنة جيـيان  م  ـيوسف بن القاسم الأيب بكر 
(. وقد رواه مجاعة عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن 4002( أخرجه أبو يعلى يف مسنده )4)

  وقد تصحفت )احلريي( يف النسخ إىل الىحىري. (.3681أنس، ومنه ما أخرجه أبو يعلى كذلك )
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 *يرِّمُـان الـة بن عثمــدقـص
وويل اإلمرة هبا يف أايم املأمون نيابة عن عبد هللا بن طاهر  ،من أهل دمشق

  .بن احلسنيا
ان ، املعلىثنا أمحد بن  ،زوانـحمد بن أمحد بن غـين مـحدث ،رازيـحسني الــط أيب الـخـرأت بــــق
 5 :مسعت أيب يقول :اب بن عبدون بن عبد امللك الثقفي قالعبد الوه  
 ،جددلقيناه بثياب سواد  ؛هللا بن طاهر وقت جميئه إىل دمشق ينا عبد  ملا لق   
أيها األمري  :فقال له صدقة ،قد رثت1)بن عثمان املري بثياب سواد  صدقة  ولقيه 

ومن كانت  ،(2)فهو من أصحاب أيب العميطر ؛جدد (1كان عليه ثياب سواد  نْ م  
  (3)!..صدقت :طاهرفقال عبد هللا بن  .فإنه كان يف منزله قدميا   ؛ةسواده رث  

فلما خرج عبد هللا بن طاهر من دمشق إىل مصر استخلف صدقة بن عثمان  10 

  .! املري على دمشق
وملا رجع عبد هللا بن طاهر من مصر إىل دمشق عزل صدقة  :قال أبو احلسني

  .(4)هليثمر بن محزة بن مالك بن اصن ووىل   ،بن عثمانا
  ..بخرتيعن صاحل بن ال ،املعلى (5)عن ابن ،ابن غزوان :حدثين بذلك

 15 

 *ليوصِمي املَارِميمي الدَّتَّــل أبو القاسم الد بن املؤمّصدقة بن علي بن حممَّ
 يبني .ص  قاضي ن  

                                                
 .1/273، وحتفة ذوي األلباب للصفدي 64أمراء دمشق للصفدي  *
  سقط ما بينهما من )أ(. (1-1)
ج على ( هو أبو احلسن علي بن عبد هللا بن خالد بن يزيد بن معاوية األموي، من بقااي األمويني، خر 2)

  العباسيني بدمشق. ترمجه احلافظ ابن عساكر يف اتريخ دمشق. 
  ( أورد احلافظ القصة أيضا  يف ترمجة عبدون بن عبد امللك الثقفي. 3)
  ( أورده احلافظ أيضا  يف ترمجة نصر بن محزة.4)
  ( تصحفت يف مجيع النسخ إىل: أيب.5)
 .10/455اتريخ بغداد للخطيب البغدادي  *
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أمحد بن  :وبدمشق ،أمحد بن عبد الرمحن بن واقد التنوخي :مسع ببريوت
وعبد الرمحن  ،مامة احلنفيـإبراهيم بن ث   :ومبصر ،د بن بكار بن باللاحلسن بن حمم  

وأاب عبيد هللا حممد بن الربيع بن  ،شدين املصريبن أمحد بن حممد بن احلجاج بن ر  ا
واحلسن بن علي  ،يسن   نزيل ت   وبكر بن أمحد بن حفص الشعراين ،زييـْ سليمان اجل  

وأاب  ،وأاب جعفر الطحاوي ،وعبد هللا بن زايد بن املغرية املوصلي ،بن زايد الطرباينا 5 

  .ويهوأمحد بن إبراهيم بن محم  ،باريناألبكر حممد بن القاسم 
  .أبو القاسم التنوخي :روى عنه

، (1بو القاسم علي بن احملسن التنوخيأ أبنا ،نيصأخربان أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن احل1)
ان إبراهيم بن مثامة  ،يبنيص  القضاء بن   ىلي بن حممد التميمي خليفة أيب علان أبو القاسم صدقة بن ع

عن  ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،عن ابن شهاب ،ان مالك بن أنس ،ان قتيبة بن سعيد ،احلنفي مبصر 10 
  :أيب سعيد

   .« إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب 
أبنا صدقة بن علي  » :إا أنه قال ،عن التنوخي (2)رواه اخلطيب يف التاريخ

قرأ علينا من لفظه يف منزلنا  ،وأعماهلا وكان خليفة أيب على قضاء بنصيبني ،املوصلي
 15  .« من حفظه (3)نال هبعد أن كتب ،ئةمـنة سبعني وثالثيف ذي القعدة من س ،ببغداد

  .أبنا أبو القاسم التنوخي فذكره ،، أان أبو بكر اخلطيبيح  يـْ أخربانه أبو النجم الش   
القاسم صدقة بن  أبو ثنا القاضي ،أان أبو القاسم التنوخي ،وأخربان أبو القاسم بن احلصني

ان إبراهيم بن  ،ان إبراهيم بن مثامة ،خليفة أيب رمحه هللا على القضاء بنصيبني علي بن املؤمل
  :عن أنس ،عن الزهري ،ان مالك ،ان سفيان بن عيينة ،سعيد اجلوهري

 20   .(4)« رف  غْ م  ـمكة وعلى رأسه ال دخل أن النيب صلى هللا عليه وسلم »

  .من حديث صدقة إا هذان احلديثان عاليا   مل يقع إيل  
                                                

  . و)ط( التنوخي يف السند يف )دا( و)س( أيب القاسم سقط ما بينهما من )أ(، وتكرر ذكر( 1-1)
 (.175واحلديث يف موطأ اإلمام مالك ) .10/456( اتريخ بغداد للخطيب البغدادي 2)
إىل: كتبته أان. والتصويب من اتريخ  و)ط( ( تصحف يف )أ( إىل: كتبه هلا، ويف )دا( و)م( و)س(3)
  بغداد.
(، ومن طريقه النسائي يف سننه 1246أخرجه عن سفيان بن عيينة: احلميدي يف مسنده ) (4)

  (. واحلديث عن مالك يف الصحيحني، وهو من األمثلة املشهورة يف علوم احلديث يف مباحث التفرد.2868)
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 ، قال أان أبو بكر اخلطيب : يحياحلسن بن سعيد وأبو النجم الش   أان أبو  :قال
 ئة.لنا صدقة أنه ولد سنة سبع وثالثـمقال التنوخي: ذكر 1)

أبو القاسم التميمي  ،صدقة بن علي بن حممد بن املؤمل: (1قال اخلطيب
 :ث هبا عنغداد وحد  بوقدم  ،كان يتوىل القضاء بنصيبني  .من أهل املوصل ،الدارمي

 5 ،ثه عن قتيبة بن سعيدجمهول ذكر صدقة أنه حد   شيخ   - إبراهيم بن مثامة احلنفي

 ديوإبراهيم بن سع ،إسرائيل وإسحاق بن أيب ،وعبد هللا بن معاوية اجلمحي
  .-اجلوهري

شدين اج بن ر  احلج  بن  عبد الرمحن بن أمحد بن حممد :عن وروى صدقة أيضا  
 حممد بن وأمحد بن احلسن بن ،الشعراين احلمصي [5/99] وبكر بن أمحد ،املصري

بن علي بن زايد واحلسن  ،وعبد هللا بن زايد بن املغرية املوصلي ،الدمشقي بكار 10 

وأمحد بن عبد الرمحن  ،وأيب عبيد هللا حممد بن الربيع بن سليمان اجليزي ،الطرباين
  .وغريهم ،اريبناأل (2)كر حممد بن القاسم بن بشاروأيب ب ،تنوخيبن واقد الا

 .حدثنا عنه علي بن احملسن التنوخي
 

 15 صدقة بن علي أو ابن حييى

  .أو ابن حيىي (4)القاسم بن حبر (3)]أيب[ :حكى عن
  .أبو أمحد بن بكر الطرباين :حكى عنه

ان أبو العباس أمحد بن  ،أان حممد بن احلسن بن حممد بن سليم ،أخربان أبو سعد بن البغدادي
حدثين صدقة  ،(5)كواخبن بكر بن أمحد الطرباين ابألأان أبو أمحد عبد هللا  ،حممد بن يوسف بن مردة

 20 :مسعت أاب القاسم بن حبر يقول :بن علي قالا
 

                                                
 ( ما بينهما من )أ(، وسقط من سائر النسخ.  1-1)
  ( تصحف يف مجيع النسخ إىل: يسار. 2)
  سقطت من النسخ، ويف )م(: حكى بن قاسم. (3)
  ( يف )أ(: حبري.4)
  (.1/241( انحية من أعمال ابنياس مث من أعمال دمشق )معجم البلدان لياقوت احلموي 5)
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  ؟اي معلم رأيت ليلة القدر -وأان حاضر - (1)سيد محدويه ابن   ل املعلم  ئ  س  
  ؟فما تريدون ،نعم :قال
  ؟فما دعوت فيها :قالوا
  .ل به إىل معرفتكأص   يل عقال   بْ ه   اللهم   :قلت :قال

مسعت  :حدثين صدقة بن حيىي قال :ذكر أبو أمحد عنه حكاية أخرى فقال 5 

 .(2)هللا أعلم ابلصوابو ؛أاب القاسم بن حيىي
 

امللك بن مروان أبو القاسم القرشي  بن عبد مدصدقة بن حممد بن أمحد بن حم

 *مــاملعروف بابن الدل
واحلسن بن حبيب  ،األعرايب يب سعيد أمحد بن حممد بن زايد بنأ :روى عن 10 

وأيب الطيب بن  ،ومزاحم بن عبد الوارث البصري ،وخيثمة بن سليمان ،احلصائري
وأيب مروان عبد امللك بن حممد املرواين القاضي مبدينة الرسول صلى هللا عليه  ،عبادل
  .هيبوأيب احلسني عثمان بن حممد الذ   ،وسلم

 ،وعبد العزيز الكتاين ،د البخاريأبو زكراي عبد الرحيم بن أمح :روى عنه
وعلي بن احلسني بن صدقة  ،وعلي بن حممد بن شجاع ،وعلي بن اخلضر السلمي 15 

  .وأبو علي األهوازي املقرئ ،الشرايب
ا ــن :يه قااــم علي بن إبراهيم احلسيين وأبو احلسن علي بن املسلم الفقــــا أبو القاســـــــــــــــــــأخربن

عبد امللك بن مروان  حممد بن حممد بن أمحد بنأبنا أبو القاسم صدقة بن ، عبد العزيز بن أمحد
 بن ان الزعفراين وهو احلسن بن حممد ،ان أبو سعيد أمحد بن حممد بن زايد األعرايب مبكة ،القرشي

                                                
( هو أبو بكر حممد بن أمحد بن سيد محدويه التميمي، الزاهد، ي عرف ابملعلم. ترمجه احلافظ يف هذا 1)

 التاريخ. 
  فاهلل أعلم ابلصواب.( يف )أ( 2)
، سري أعالم 3/112، العرب 3/1055، تذكرة احلفاظ 143ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم للكتاين  *
، شذرات 16/302أربعتها للذهيب، الوايف ابلوفيات للصفدي  9/218، اتريخ اإلسالم 17/266النبالء 

  . 3/198الذهب ابن العماد 
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عن جرير بن عبد هللا  ،عن قيس بن أيب حازم ،ان إمساعيل بن أيب خالد ،ان وكيع ،الصباح البغدادي
  :قال

أما  »: فنظر إىل القمر ليلة البدر فقال ، ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول هللا  كنا جلوسا  
فإن  .ا تضامون يف رؤيته ،فرتونه كما ترون هذا القمر ؛كمـــعرضون على رب   إنكم ست  

 5  .(1)«قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا  لبوا على صالة  غْ استطعتم أن ا تـ  
  :ان عبد العزيز الكتاين قال ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

املعروف  ،نا أبو القاسم صدقة بن حممد بن أمحد بن مروان القرشيشيخ   تويف
  .ئةمــادى اآلخرة سنة ثالث عشرة وأربعيوم ااثنني لسبع بقني من مج ،اببن الدمل

بن  بوأيب الطي    ،أيب سعيد أمحد بن حممد بن زايد بن األعرايب :ث عنحد  
 10  .وغريهم ،واحلسن بن حبيب ،عبادل

] تعاىل، وهللا  (2)رمحه هللا .أمر مجيلو  مضى على سداد   ،ان  وكان ثقة مأمو 
 .(3)أعلم [

 

تح ـــأبو الف (4)وفـــيُعْلد بن مَدقة بن حممد بن حممد بن حممد بن خاــص

 15 *يــِرمـــَني ثـــالعَ انيـدمْـهَـال

  .بأيب اجلهم بن طال   :ث عنحد  
  .ام بن حممدم  ـت :روى عنه

 ،أبنا متام بن حممد ،عن عبد العزيز بن أمحد ،قرأت على أيب احلسن علي بن املسلم الفقيه
 من أهل عنيينادوف اهلمْ ي  عْ د بن حممد بن خالد بن م  حدثين أبو الفتح صدقة بن حممد بن حمم

                                                
(، وعبد هللا بن يوسف األصبهاين 1بن النحاس يف جزء رؤية هللا عز وجل )ا ( اتبعه عن ابن األعرايب:1)

 (. واحلديث يف الصحيحني من وجوه كثرية عن إمساعيل بن أيب خالد. 2578وعنه البيهقي يف شعب اإلميان )
  .144 -143( ذيل اتريخ مولد العلماء ووفياهتم لعبد العزيز الكتاين 2)
 زايدة من )م( وحدها. (3)
، وجاء على الصواب يف أثناء ، إا )ط( ففيها: معتوفتصحف يف مجيع النسخ إىل: معتوق (4)

  الرتمجة. وقد ترجم احلافظ يف هذا التاريخ معيوفا ، وهو ابن حيىي اهل مداين احلجوري. 
 .8/208، توضيح املشتبه ابن انصر الدين 4/177معجم البلدان لياقوت احلموي  *
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ان أبو إسحاق  ،، ان سعيد بن املغرية(3)حبران يوسف بن  ،(2)ان أبو اجلهم بن طالب ،(1)ماءرـْ ث   
  ،عن جده ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب ،عن األوزاعي ،الفزاري

 .(4)« را  هْ ظ  كانت له   ب  خيط   واإلمام   تى اجلمعة  من أ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
 

 5 (5)يكرِبَـداس الرْـِة بن مــدقــــــص

  .بنواحي أطرابلس هابنو قرأها على قبور  حكى أبياات  
  .عبد هللا :ويقال ،ابنه عبيد هللا بن صدقة :روى عنه

ان أبو أ ،أبو حممد عبد هللا بن عطية (6)نبأانأ ،بعيقرأت خبط احلسني بن احلسن بن علي الر  
ان  ،حدثه رجل من بين قشري يكىن أاب حزن ،-ٌي وهو عل -بكر  حدثين ابن ،علي حممد بن القاسم

شيخ و ان حممد بن احلسني أب ،موسى بن هارون بن عمرو بن إسحاق الطوسي أبو عيسى 10 
  :عن أبيه قال ،حدثين عبد هللا بن صدقة بن مرداس ،(7)الينـج  رـْ الب  

وإذا  ،مما يلي بالد أطرابلس ،على شرف من األرض ،إىل ثالثة أقرب نظرت  
 :(8)على أحدهم مكتوب

                                                
  ( بلدة معروفة اليوم يف غوطة دمشق، والناس اليوم يلفظوهنا ابلتاء املثناة: عني ترما. 1)
( هو أمحد بن احلسني بن أمحد بن طالب، أبو اجلهم املشغراين، وكان ثقة، ترجم له احلافظ يف اترخيه 2)

 هذا. وهو مشهور.
النسخ، وهو يوسف بن حبر  والتبس رمسها يف سائر ويف )ط(: عمر. ( حبر رمست واضحة يف )م(،3)

  . وهو ضعــيف التميمي، ترجم له احلافظ يف اترخيه هذا.
( 8287( لعل احلافظ ابن عساكر انفرد برواية هذا احلديث، فلم يعزه السيوطي يف اجلامع الصغري )4)

 (.21113إا إليه، ورمز لضعفه، وهو يف كنز العمال )
ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب،  وي نظر: هل صواب احلديث ما روي من طرق عن

..... ومن لغا، وختطى رقاب الناس،  »عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: 
  ( ؟.     347. أخرجه أبو داود يف سننه )«كانت له ظهرا  

، وأما يف )دا( و)م( و)س( فلم حيسن النساخ رسم الكاف والراء، فتقرأ و)ط( ( جو د رمسها انسخ )أ(5)
  اما  وواوا : البلوي !.  

 يف )أ(: أبنا. (6)
   .3/5. اتريخ بغداد للخطيب جعفر، وي عرف أبيب شيخ. صاحب رقائق وحكاايت ( هو أبو7)
  يف شهادته.( تفرد انسخ )ط( فكتب: ...أطرابلس الشام، وإذا على أحدهم مكتواب  8)
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ــــــــل ه   وكيف يـ ــــل ــذم العيش  من هو عالـمٌ  ــــــتـ ـع ـاج   بــــــــــأن  املــــنااي بـ ــْغــت ـــة  س 
  .بن احلسني حممد   سقط منه شيخ  أ  

 ،ار هبابنأمحد بن عمر بن اخلالل خطيب األ أخربان أبو الفتح حممد بن أمحد بن عمر بن
 ،أان أبو احلسن حممد بن املغلس ،اري هبابنر األقْ الص   أيب طاهر حممد بن أمحد بن اخلطيب أبو (1)اننبأأ

ان حممد بن  ،ان إبراهيم بن اجلنيد اخلتلي ،ان أمحد بن جعفر ،بن رشيق [5/100] ان أبو حممد احلسن
 5  :عن أبيه قال ،ان عبد هللا بن صدقة بن مرداس البكري ،العمري (2)حدثين أبو عمر ،احلسني

وإذا  ،مما يلي بالد أطرابلس ،على شرف من األرض ،نظرت إىل ثالثة أقرب
 :على أحدهم

 هْ ل  ـــــــــــائ  ـــــس   د  ـــا ب   ش  رْ ــالع   ه  ــــإل أن  ـب  مٌ ـــمن هو عال ش  يْ ــالع   ذم ل  ــ  يف يـوك
 هْ ل  ــاع  ـذي هو فـال ر  ْيـاخلــب ه  يـز  ـــجْ ـ  وي  ه  اد  ب  ـــــــــع  ل   ه  ــم  ـــــــلْ ـــ  ظ نه  ـــم   ذ  ــــــــــــــــأخ  في  

 :وإذا على القرب الثاين إىل جنبه
 هْ ل  ـــــــاج  ــع  ـــــت  ـــــس ة  ـــت  ــــغْ ـــــــا ب  ـــاين ـ م  ـال أن  ـــب  اــ  نــوق  ـم   ن كان  م   ش  يْ ــالع   ذم ل  يـ   وكيف  

 هْ ل  ــــه  آذي هو ــــر الـ  بْ ق  ــال ه  ــن  ـــك  ـــسْ وت    وة  ــــــــْـخـون   ا  ــمـيــظـــع ا  ــكـــلْ ـــه م  ب  ـــــسل  ت  ــف
 :وإذا على القرب الثالث إىل جنبه

 هْ ــل  از  ـن  ــــم   اب  ب  ــالش   يــل ـ بْ ــت   ث  د  ــإىل ج    را  ـــائص   ن كان  م   ش  يْ ــالع   ذم ل  يـ   كيف  و 
 هْ ل  اص  ف  وم   ه  م  سْ ج   (3)لىب ـ ي  و  ا  ـــعــير  ــس    ه  ن  وْ ص   دعْ بـ   نْ م   ه  جْ الو   م  سْ ر   ب  ه  ذْ وت  

 10  .(4)د هللا بن صدقةيب  ع   :الصواب

إا أنه مسى راويها صدقة  ،هذه القصة أمت من هذا من وجه آخر وقد رويت  
 .(6)أعلم [. ] وهللا بعد (5)وسيأيت من ،بن يزيدا

                                                
  ( يف )أ(: أبنا. 1)
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: عمرو.2)
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: تبلي.3)
روى هذه القصة بطوهلا عن حممد بن احلسني، عن أيب عمر العمري، عن عبد هللا بن صدقة: ابن  (4)

 (. 58(، ومن طريقه: ابن قدامة يف التوابني )218أيب الدنيا يف القبور )
 يف )أ(: فيما. (5)
فقد قرأ  زايدة من )م(. وستأيت القصة يف ترمجة )صدقة بن يزيد(، وت نظر أيضا  ترمجة )جد بن قيس( (6)

 األبيات أيضا . وهي من البحر الطويل.



 355 صدقة بن املظفر األنصاري  

 صاريــج األنرَـر بن علي بن حممد أبو الفَـفَّـظَمُـة بن الـدقـص
، ربهباريوأيب حبر بن كوثر ال ،أيب بكر يوسف بن القاسم املياجني :ث عنحد  

 ،وأيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان ،ييب البغداديص  الن  وأمحد بن يوسف بن خالد 
وأيب علي بن أيب  ،يـم  ر  ـ خ  م  ـوأيب بكر حممد بن محيد ال ،يـق   دم وحممد بن داود ال

 5  ،، وأيب سليمان حممد بن احلسني احلراينزامـمز  ــال

، وأبو نصر بن  (1)يــائ  ن  ح  ـوعلي ال ،بن أمحد وجنا ،علي بن اخلضر :روى عنه
 ،وأبو احلسن حممد بن إبراهيم بن حممد بن حذمل ،وعلي بن حممد بن شجاع، اناجلب  

وعبد الرمحن بن حممد بن حممد بن أمحد بن سعيد  ،وأبو علي األهوازي املقرئ
  .البخاري
ي بن أان أبو احلسن عل ،اقالور   (2)رمْ ـان أبو القاسم عبد املنعم بن علي بن أمحد بن الغ  نبأأ 10 

نا الشيخ أبو الفرج صدقة بن املظفر بأ ،اخلضر بن سليمان بن سعيد السلمي الصويف قراءة عليه
ان  ،ان يزيد بن هارون ،ان احلارث بن أيب أسامة ،بن خالد ببغداد فان أمحد بن يوس ،األنصاري

  :عن بشر بن سحيم قال ،عن انفع بن جبري ،عن حبيب بن أيب اثبت ،ةااحلجاج بن أرط
 ة  اجلن   ه ا يدخل  ن  إ :فناد   انطلقْ  » :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (3)يل قال

 15 .(4)« وشرب أكل   التشريق أايم   أايم   ن  إو  ،مةمسل   إا نفسٌ 

 

 موسى صدقة بن
  .ني بن عطاءض  الو   :حدث عن

  .وكيع :روى عنه

                                                
، ترمجه أبو احلسن احلنائي ،علي بن حممد بن إبراهيم بن احلسني بن عبد هللا بن عبد الرمحن( هو 1)

  احلافظ يف التاريخ، وتصحف يف مجيع نسخنا إىل: احلياين !.
  ( زاد انسخ )م( هنا: بن.2)
  ( من )أ( وسقطت من سائر النسخ.3)
(. واحلديث 1174رواه عن أمحد بن يوسف بن خالد متابعا  صدقة : أبو نعيم يف معرفة الصحابة ) (4)

 (.1720(، وابن ماجه )2892، والنسائي يف الكربى )4/335، 3/416أخرجه أمحد يف مسنده 
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أبنا  الفقيه، أبنا أبو بكر بن احلارث ،أبنا أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو القاسم زاهر بن طاهر
ان صدقة بن  ،ان وكيع ،ان إدريس بن إبراهيم التمار ،الم  ان أمحد بن جعفر اجل ان،أبو حممد بن حي
  :عن الوضني بن عطاء قال ،موسى الدمشقي

اب يرزق  بن اخلط   وكان عمر   ،بيانمون الص   يعل    ،كانوا ابملدينة  ون،معلم ثالثةٌ 
 5  .كل شهر  درمها   عشر   منهم مخسة   واحد   كل  

  .(1)رواه أبو بكر بن أيب شيبة عن وكيع لكوكذ :قال البيهقي
فإن ابن موسى هو  ؛(3)وعندي أنه السمني ،(2)ه إىل موسى خطأتونسب

  .(5)ويكىن أاب املغرية ،بصري (4)يقيـق  الد  
، وفرقد السبخي ،وحممد بن واسع األزدي ،وينمران اجل  أيب ع   :حدث عن

 10  .ومالك بن دينار الزاهد

 ،وعبد الصمد بن عبد الوارث ،وأبو سعيد موىل بين هاشم ،هشيم :روى عنه
  .وعلي بن اجلعد ،الزهري (6)غايبوحممد بن عبد هللا ال ،وأبو نعيم الفضل بن دكني

  :ومن عايل حديثه ،وهو ضعيف
ان أبو  ،أان أبو القاسم بن حبابة ،يفيينر  أان أبو حممد الص   ،أخربان أبو القاسم بن السمرقنديما 

 15  :عن أنس بن مالك قال ،عن أيب عمران اجلوين ،ان صدقة الدقيقيأ ،ان علي بن اجلعد ،القاسم البغوي
 ،ق العانةلْ يف ح   لنا أربعني يوما   ت  وق   » :صلى هللا عليه وسلم قال ذكر النيب  

 .(8)« (7)، وقص الشارباألظفار وقص    ،ونتف اإلبط
                                                

 (. 21228) شيبةهو يف مصنف ابن أيب ، و 6/124للبيهقي ( السنن الكربى 1)
  صنف: بن موسى!.( نعم ... وليس يف امل2)
  ( هو صدقة بن عبد هللا، املعروف ابلسمني، وقد سبقت ترمجته يف هذا اجمللد.3)
( أثبـــ ت يف مطبوعة السنن الكربى: الدقيقي، وأشري يف احلاشية إىل نسخة : الدمشقي. وهو املوافق 4)

  لنسخة احلافظ وملا يف املصن ف. وواضح جدا  التقارب بني رسم الكلمتني مما ينشأ عنه التصحيف.  
  .13/149للمزي ( سيرتمجه احلافظ هنا متييزا . وهو من رجال هتذيب الكمال 5)
( من )أ(، ويف سائر النسخ: العايل. وهو ابلغ نْي، وروايته عن صدقة بن موسى يف ترمجته من الكامل 6)

  .5/119ابن عدي 
  ( قص الشارب من )أ(، وسقط من سائر النسخ.7)
من طريق أيب القاسم شيخ احلافظ. وهو يف مسند ابن 13/152 املزي يف هتذيب الكمالرواه  (8)
 ( من طريق آخر عن صدقة.4200. وأخرجه أبو داود )5/119طريقه يف الكامل ( ومن 3413اجلعد )
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أان أبو  ،أان أبو عمرو الفارسي ،أان إمساعيل بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد
  :حدثين أمحد بن زهري قال ،، ان عبد هللا بن حممد بن عبد العزيزأمحد بن عدي

  .(1)يءليس بش :ئل عن صدقة بن موسى فقالوس   ،عنيمسعت حيىي بن م  
  :أيب سلمة قال عن ،حدثين أمحد بن زهري ،نا أبو أمحدثو  :قال

 5  .(2)أبو املغرية :كنية صدقة بن موسى الدقيقي
  :عن حيىي قال ،ان معاوية ،ان ابن محاد ،وان أبو أمحد :قال

  .(3)موسى ضعيفصدقة بن 
 س ج                

، قاا أان ه وأبو يعلى محزة بن علي احلبويبأبو احلسن علي بن املسلم الفقي (4)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربنــأخ
أبنا أبو حممد احلسن بن  ،اللخلثنا أبو احلسن علي بن منري ا ،أبو الفرج سهل بن بشر اإلسفرايين 10 

 :أبنا أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي قال ،[5/101] رشيق
 .(5)صدقة الدقيقي ضعيف 

 

 (6)صدقة بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أبي العاص األموي
 15 .(7)وأمه أم ولد، كذلك ذكر الزبري بن بكار

احلسني الرازي عن شيوخه وكانت له بدمشق أمالك فيما حكاه أبو   
 الدمشقيني.

 وداره بدمشق بنواحي سوق القمح. 
 له ذكر. تقدم ذكره يف ترمجة أخيه تـم ام. 

                                                
  . 5/119( الكامل ابن عدي 1)
، وسقط هذا اخلرب من )دا(، وجاء يف سائر النسخ عن ابن أيب سلمة، 5/119الكامل ابن عدي  (2)

 والصواب: عن أيب سلمة.. وكذلك هو يف مطبوعة الكامل. وأبوسلمة: هو موسى بن إمساعيل التبوذكي. 
 .5/119الكامل ابن عدي  (3)
  .ومساع اة ، ويعين: إجاز ( هكذا كتب خبط دقيق فوق أخربان يف )دا( و)م(4)
  (.322الضعفاء واملرتوكني للنسائي  ) ( كتاب5)
 سقطت هذه الرتمجة من )س( و)ط(. (6)
  ( ليس فيما وصلنا من مجهرة نسب قريش وأخبارها.7)



  والعشرون ثامناتريخ مدينة دمشق اجمللد ال 358

 صدقة بن هشام القارئ
بن احلارث ذكر أبو علي أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين أنه قرأ على حيىي 

 وهللا أعلم  .(1)أظنه أراد صدقة بن خالدو ، قرأ عليه هشام بن عمار
 

 5 صدقة بن حييى

وأنه قرأ على حيىي  ،ذكر أبو علي أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاين أنه إمام
ابن  (2)فإن ؛وأظنه أراد صدقة بن خالد ،قرأ عليه هشام بن عمار ،بن احلارثا

 وهللا أعلم .هشام وابن حيىي ا أعرفهما من غري من جهة أيب علي هذا
 

 10 *صدقة بن يزيد اخلراساني

ونسبه حيىي بن معني إىل دمشق لسكناه  .سكن الشام بدمشق وبيت املقدس
 هبا 

ومحاد بن أيب  ،واألحوص بن حكيم ،العالء بن عبد الرمحن :روى عن
وربيعة بن أيب  ،وبنت واثلة بن األسقع ئغ،وإبراهيم بن ميمون الصا ،وأيوب ،سليمان

وحيىي بن  ،(3)بن مسيط اخلضر وأيب محزة ،وأابن بن أيب عياش ،وقتادة ،عبد الرمحن 15 

 .أيب كثري

                                                
  ( سبقت ترمجته.1)
  ( من )أ(، وتصحفت يف سائر النسخ إىل: قال.2)
(، 1893) 4/431(، اجلرح والتعديل ابن أيب حامت 2882) 4/395التاريخ الكبري للبخاري  *

(، سري أعالم النبالء 3882(، ميزان ااعتدال )738، الضعفاء الكبري للعقيلي )5/122الكامل ابن عدي 
 (.3919، لسان امليزان ابن حجر )7/57للذهيب 
.. وسقطت: بن مسيط من )دا(. ، ويف )ط(: اخلضريي ( من )أ(، ويف )دا( و)م( و)س(: اخلضري3)

ويف الفنت  : أخضر بن مشيط، وذكر رواية صدقة بن يزيد عنه.2/341حامت  ويف اجلرح والتعديل ابن أيب
 (: النضر بن مشيط.1952لنعيم بن محاد )
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وأبو عتبة  ،اد بن اجلراح العسقالينوأبو عصام رو   ،الوليد بن مسلم :روى عنه
  .وحممد بن شعيب ،وضمرة بن ربيعة ،عباد بن عباد

وأبو القاسم إمساعيل بن أمحد واملبارك بن  حيىي بن احلسن بن البنا لفظا  حدثنا أبو عبد هللا 
أان حممد بن عبد هللا  ،أان أبو احلسني بن النقور :أمحد بن علي بن القصار الوكيل بقراءيت عليهما قالوا

عن حيىي  ،صدقة بن يزيد عن ،ان الوليد ،ان داود بن رشيد ،أبو القاسم البغوي ان ،بن احلسني الدقاقا 5 
  :عن أيب هريرة قال ،عن أيب سلمة ،بن أيب كثريا

فقال ، (1)بينهأما  ـ]ـه[ن  ــــــما أحس :قالوا ،ذات ليلة الل  ــــــــــــاهل الناس   ءىترا
كيف أنتم إذا كنتم من دينكم يف مثل القمر   »: ول هللا صلى هللا عليه وسلمــــــــرس

   .(2)« ؟ البصريا يبصره منكم إا  ،ليلة البدر
أبو  (4)أان ،أان أبو بكر بن املقرئ ،أان أمحد بن حممود الثقفي ،أبو عبد هللا اخلالل (3)أخربان 10 

 ،ان الوليد بن مسلم ،ان هشام بن عمار ،إسحاق بن أيب عبد الرمحن األنطاكي (5)نب يوسف يعقوب
  :عن أبيه قال ،عن العالء بن عبد الرمحن ،ان صدقة بن يزيد

 أصححت   عبدا   ن  إ :قال هللا عز وجل »: رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال 
   .(7)«إنه حملروم  ،مخسة أعوام يف كل    إيل   د  ف  ا ي   ،يف رزقه (6)ووسعت له ،له جسمه

                                                
مضببا   11/71( يف كل النسخ: ما أحسن .. واإلضافة من مصادر التخريج وخمتصر ابن منظور 1)
 عليها. 

  وتصحفت ما أبينه يف النسخ إا يف )أ( فهي على الصواب.  
( من طريق البغوي، والبزار 175أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )( 2)

( من طريق آخر عن داود بن رشيد، وذكر أنه ا يروى إا من هذا الوجه. ومتام يف فوائده )الروض 8640)
بن رشيد بلفظ  ( ومن طريقه ابن عساكر يف ترمجة نصر بن قتيبة من هذا التاريخ، عن داود1720البسام 
 خمتصر.

: وا شيء له يف الكتب، ومن أنكر ما رأيت 7/58وقال الذهيب يف ترمجة صدقة من سري أعالم النبالء 
  له يف ترمجته يف اتريخ دمشق... فذكر هذا احلديث.  

  .إجازةأي  .ج( يف )م( فوق أخربان خبط دقيق: 3)
 يف )أ(: ان. (4)
  ( تصحفت يف )م( و)س( إىل: عن.5)
  )أ(: عليه.( يف 6)
هو من فوائد أيب بكر ابن املقرئ، ومل أجده فيما نظرت فيه مما وصل إلينا منها وهو اجلزء األول  (7)

 والثالث عشر، من جماميع املدرسة العمرية يف املكتبة الظاهرية. 
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  .هكذا وقع يف هذه الرواية مرسال  
أان أبو عمرو  ،عدةـــأان إمساعيل بن مس ،أبو القاسم إمساعيل بن أمحد ندا  ـــــــــوقد أخربانه مس

، ان حممد بن صاحل بن أيب عصمة جار أان أبو أمحد بن عدي احلافظ ،عبد الرمحن بن حممد الفارسي
الء بن ــــان الع ،دـزيـة بن يــان صدق ،لمـد بن مســـــيـــان الول ،مارــــام بن عـحدثنا هش ،مارــــام بن عـهش

 5  ،عن أيب هريرة ،عن أبيه ،عبد الرمحن
إن من أصححته  :قال هللا تعاىل » :عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

   .(1)« حملروم يزرين يف كل مخسة أعوام عاما   عت عليه ملووس  
  .وهكذا رواه ابن حذمل عن هشام مسندا  

وا  ،كما قاله البخاري  ،وهذا عن العالء منكر » :قال أبو أمحد بن عدي
 10 ،وهو مشهور ،خلف بن خليفة :وإمنا يروي هذا ،أعلم يرويه عن العالء غري صدقة

 ،عيد اخلدريـــــعن أيب س ،عن أبيه ،يبــبن املس عن العالء عن الثوري أيضا   يرو و 
 ،فظن أنه العالء بن عبد الرمحن ،فلعل صدقة هذا مسع بذكر العالء ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 ،وإمنا هو العالء بن املسيب ،وكان هذا الطريق أسهل عليه ،عن أيب هريرة ،عن أبيه
  .(3)« (2)عن أيب سعيد ،عن أبيه

ذاين اهلم   هيو ـم أبنا عبد هللا بن علي بن مح   ،عن أيب بكر اخلطيب ،السلمي قرأت على أيب حممد 15 
يعلى احلسني بن ، أان أبو ن أمحد بن حممد بن موسى الشريازيأان أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن ب ،هبا

وأبو أمحد حممد بن أمحد بن عمران الفقيه الشاشي ابلشاش  ،أسلم بن جابر بن سعد الصفدي بصفد
  :اد بن اجلراح قالان رو   ،، ان حممد بن خلفان أبو حفص عمر بن حممد بن جبري :قاا

 ،مث جئته ،أايما   فمكثت   ،فوعدته (4)بن يزيد أن آتيه بكتب سألين صدقة  

                                                
آخر حديث يف كتاب  5/262، وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى 5/123( الكامل ابن عدي 1)

وعلقه البخاري  كلهم من حديث هشام، به.   2/591ل: وإسناده ضعيف، والعقيلي يف الضعفاء احلج وقا
 ، وقال: منكر.4/395يف التاريخ الكبري 

. وحديث الثوري 5/262(، والبيهقي يف سننه 1031( حديث خلف أخرجه أبو يعلى يف مسنده )2)
  (.8826أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )

  (.851. ومبثله قال أبو حامت الرازي كما نقله ابنه يف العلل )5/123( الكامل ابن عدي 3)
من خمتصر ابن منظور  يكتب !، والتصويب –أو أبيه  –تصحفت العبارة يف مجيع النسخ إىل: ابنه  (4)

11/71.  
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 :قال ؟!صديق (1):قالف :قال .شغلين عنك صديق يل :فقلت ؟أين كنت :فقال
عت قتادة مس :قال ! مث وما أعلم يل صديقا   ،أان أكرب من أبيك :قال .نعم :قلت

هو الرجل يكون  :قال [61] سورة النور ﴾م ك  ق  يْ د  أو ص   ﴿ يقول يف قول هللا تعاىل
 ؟أين أخي فالن :يف منزله فيقول فيأتيه فيطلبه ؛بينه وبني الرجل اإلخاء واملودة

أسرجوا يل  ..أعطوين ثوبه ..وانشم ع   ..واندم غ   :فيقول .ليس ها هنا :فيقول له أهله 5 

 ،يناهد  قد جاء أخوك فالن غ   :فيأيت الرجل فيقول له أهله ،فيفعلون ذلك به ..،دابته
إا كما  [5/102] يقع يف قلبه (2)الف ،بكياأعطيناه ث ،أسرجنا له دابتك ،يناهش  ع  

  .(3)فذلك الصديق ..فعلنا به ذلك ،جاء أبوك وأخوك وعمك :لو قيل
ان أبو الفضل بن خريون وأبو أ ،مث حدثنا أبو الفضل بن انصر ان أبو الغنائم حممد بن عليبأنأ

 10 -األصبهاين :زاد أبو الفضل وأبو احلسني - أان أبو أمحد :احلسني الصرييف وأبو الغنائم واللفظ له قالوا
  :، قالأان حممد بن إمساعيل ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان :قاا

  .الوليد بن مسلم :يروي عنه .بنت واثلة :مسع ،صدقة بن يزيد
عن عتبة بن  ،عن رجل ،عن صدقة بن يزيد ،وروى عباد بن عباد أبو عتبة
حديثه  ،هو بناحية بيت املقدس :قال أمحد .أيب حكيم حديث أيب ثعلبة مرسل

 15 ،عن أيب هريرة ،عن أبيه ،ان العالء، (4)] بن يزيد [ ثنا صدقة :وقال الوليد .ضعيف

 .فلقيت إبراهيم الصايغ ،قدمت مرو :وقال صدقة .منكر.. يف احلج ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب
  .(5)هو خراساين األصل :قال ابن حيىي

ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل
  :أان أبو حممد بن أيب حامت ، قال :أان علي بن حممد قاا ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال

 20  .حتول إىل الشام وسكن الرملة ،خراساين األصل ،صدقة بن يزيد

واألحوص بن  ،ومحاد بن أيب سليمان ،العالء بن عبد الرمحن :روى عن

                                                
 من )أ(، ويف سائر النسخ: فقال قال. (1)
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: ثوبك وا..2)
  ديق.( يف )أ(: للص3)
  ( زايدة من )دا(.4)
  .4/295( التاريخ الكبري للبخاري 5)
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  .وابنة واثلة بن األسقع ،وإبراهيم الصايغ ،حكيم
  .ورواد بن اجلراح العسقالين ،الوليد بن مسلم :روى عنه

  .(1)مسعت أيب يقول ذلك
أان أبو عبد هللا  ،أان أبو القاسم البجلي ،ان أبو حممد الصويف :أخربان أبو حممد املزكي قال

 5  :الدمشقي قال ان أبو زرعة النصري ،الكندي
 ،وصدقة بن املنتصر ،وصدقة بن عبد هللا ،صدقة بن يزيد :متقاربونونفر 
  .(2)وذكر غريهم

أان أمحد  ،ابأان عبد هللا بن عت   ،أان أبو احلسني بن األبنوسي :أخربان أبو غالب بن البنا قال
سن أان أبو احل ،أان أبو عبد هللا بن أيب احلديد ،ح وأخربان أبو القاسم بن السوسي .بن عمري إجازة

 10  :مسيع يقول ن بنمسعت أاب احلس :ن قراءة قالأان أبو احلس ،أخربان عبد الوهاب الكاليب ،الربعي

  .صدقة بن يزيد اخلراساين :يف الطبقة اخلامسة
ان حممد  ،أان حممد بن علي بن حممد ،أان أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن طاهر

  :مسعت حيىي بن معني يقول :ان عباس بن حممد قال ،بن يعقوبا
  .(3)صاحل احلديث ،صدقة بن يزيد الدمشقي

أان أبو العالء حممد بن  ،أان أبو الفضل أمحد بن احلسن ،أبو الربكات األمناطي (4)ربانـــــــــــــأخ 15 
  :ان أيب املفضل بن غسان قال ،لأان األحوص بن املفض   ،أبنا حممد بن أمحد البابسريي :قال ،علي

  .دمشقي .نيم  من الس   (5)صدقة بن يزيد أنبل :عنيحيىي بن م  قال 
أان  ،الفضلأبنا أبو احلسني بن  ،أان أبو بكر بن الطربي ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي

  ،حدثنا الوليد ،حدثين حممد بن عبد العزيز الرملي ،ان يعقوب بن سفيان ،عبد هللا بن جعفر
 20  .(6)يزيد الدمشقي حسن احلديث صدقة بن عن

أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر الكتاين، ان عبد العزيز ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

                                                
  . 4/431( اجلرح والتعديل ابن أيب حامت 1)
   املطبوع، فهو مروي عن أيب زرعة من غري هذا الطريق. زرعة الدمشقياتريخ أيب ليس يف ( 2)
  (.5059( التاريخ عن حيىي بن معني برواية عباس الدوري )3)
  وزاد يف )م(: ملحق.  ج( يف )دا( و)م( خبط دقيق فوق أخربان: 4)
  ( أنبل. 3919( يف )دا(: ألني! وهو تصحيف؛ ونقله ابن حجر يف لسان امليزان )5)
  .2/438املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان  (6)
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  :قال ان أبو زرعة ،امليمون
  .(1)روى عنه الوليد بن مسلم ،فشيخ ثقة ،وصدقة بن يزيد

ح  .أان أبو علي إجازة ،أان أبو القاسم بن منده ،يف نسخة ما شافهين به أبو عبد هللا اخلالل
  :حممد بن أيب حامت  قالأبو أان  :أان علي بن حممد قاا ،وأان أبو طاهر بن سلمة :قال

 5 وصدقة بن خالد أحبم  ،صاحل :فقال ،عن حال صدقة اخلراساين سألت أيب

  .(2)منه إيل  
أان أبو إسحاق  ،أان أبو احلسني احلمامي :أبو القاسم التيمي وأبو الفضل السالمي قاا نبأانأ

 :أان أمحد بن حممد بن هاين قال ،أان عمر بن حممد اجلوهري ،أان حممد بن عبد هللا بن خلف ،الرملي
 :قال أبو عبد هللا أمحد بن حنبل

 10  .ذاك ثقة ،نعم :قال ؟له صدقة بن خالد :قلت ...ن بدمشق عدة صدقةإ

 ؟كيف ذاك  :قلت .يروي عنه أبو عصام ،وصدقة الذي يروي عن محاد :قال
 :وأما غري أيب عبد هللا فقال .فلم يعرف ذلك ؟ن من هواب :قلت .ا أدري :قال

  .(3)بن يزيداصدقة 
أان يوسف  ،أبنا أبو احلسن العتيقي ،أان أبو بكر حممد بن املظفر ،أخربان أبو الربكات األمناطي

 15  :مسعت أيب يقول :حدثنا عبد هللا بن أمحد قال ،ييلقأبو جعفر الع (4)ان ،بن أمحد بن يوسفا
وهو  ،حديثه ضعيف ،ت املقدسيكان يكون بناحية ب  ،صدقة بن يزيد

  .(5)ضعيف
ان أبو  ،أان أبو عمرو الفارسي ،أان إمساعيل بن مسعدة ،أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد

  :عن أبيه قال ،حدثين عبد هللا بن أمحد بن حنبل ،، ان ابن محادأمحد بن عدي
 20 ،ت املقدسين يكون بناحية باك  ،عيفض حديث صدقة بن يزيد إمنا حديثه

  .وهو ضعيف ،حيدث عن محاد بن أيب سليمان
 ،صدقة بن يزيد خراساين األصل :قال البخاري :ومسعت ابن محاد يقول: قال

                                                
 .1/397 الدمشقياتريخ أيب زرعة  (1)
 .4/431اجلرح والتعديل ابن أيب حامت  (2)
 تقدم أوله يف ترمجة صدقة بن خالد. (3)
  ( يف )دا(: أان.4)
 (.738)2/591الضعفاء الكبري للعقيلي  (5)
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  .(1)منكر احلديث
ان أبو احلسني بن أ قاا: األصبهايناألمناطي وأبو طاهر أمحد بن حممد الربكات  كتب أبو

أان أبو  ،عن أيب احلسني بن الطيوري ،ح وقرأت على أيب الفتح نصر هللا بن حممد الفقيه .الطيوري
ان إبراهيم  ،الكوكيب [5/103] أان أبو الطيب حممد بن القاسم ه،ويبن حيم  أان أبو عمر ،حممد اجلوهري

 5  :مسعت حيىي يقول :قال ،بن اجلنيدا
ليسا  ،وصدقة بن يزيد الدمشقي ضعيفان ،ة بن عبد هللا الدمشقيصدق

  .(2)وأرفعهم صدقة بن خالد يء،بش
 ،أان عبد الوهاب بن جعفر ،حدثنا عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو حممد بن األكفاين شفاها  

قوب السعدي ان إبراهيم بن يع ،أان أبو بكر القاسم بن عيسى القصار ،أان عبد اجلبار بن عبد الصمد
 10  :قال

  .(3)نا احلديثني وصدقة بن يزيد لي   م  صدقة الس  
 ،الفرج اإلسفرايين أبو أان :أبو احلسن علي بن املسلم وأبو يعلى محزة بن علي قاا (4)ربانــــــــــــــــأخ

  :ان أبو عبد الرمحن النسائي قال ،أان احلسن بن رشيق ،أان علي بن منري بن أمحد
  .(5)خراساين األصل ،يزيد ضعيفصدقة بن 

أبنا  ،الفارسي وأبنا أبو عمر  ،أان إمساعيل بن مسعدة ،أبو القاسم بن السمرقندي (6)ربانــــــــأخ 15 
  :قال أبو أمحد بن عدي

 ،وصدقة بن موسى ،وما أقرب أحاديثه من أحاديث صدقة بن عبد هللا
وثالثتهم إىل الضعف أقرب منهم إىل  ،يقرب بعضهم من بعض ،اللذين تقدم ذكرمها

  .الصدق
 20 ،وبعضها ا يتابعهم أحد عليها ،بعضها مما يتابعون عليها :وأحاديثهم

 .أعلم تعاىل وهللا .(7)سكن الشام ،وصدقة بن يزيد خراساين األصل
                                                

 . 5/122الكامل ابن عدي  (1)
  (. 355( سؤاات ابن اجلنيد ابن معني )2)
 .159أحوال الرجال للجوزجاين  (3)
 .كما تقدم التنبيه عليه  إجازة ومساع ا :عيني س. جيف )دا( و)م( فوق أخربان خبط دقيق:  (4)
 (.308)الضعفاء للنسائي  (5)
 س. جيف )م( فوق أخربان خبط دقيق:  (6)
 .124 -5/122الكامل ابن عدي  (7)
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 *دــــزيـة بن يــدقـــص
  .ابنه عبيد هللا بن صدقة :حكى عنه

أان أبو حممد عبد العزيز  ،ان نصر بن إبراهيم الزاهد ،أخربان أبو الفتح نصر هللا بن حممد الفقيه
أخربين أبو حفص عمر  ،أمحد بن حممد الواسطيحممد بن أبو بكر  (1)ان ،بن أمحد بن عمر النصييبا
حدثكم عبد هللا  ،قرأت على أيب احلسن أمحد بن عمري الدمشقي :العتكي قال بن علي بن احلسنا 5 
وقرأت على احلسن بن احلسني  :قال العتكي .ان حممد بن احلسني ،بن حممد بن عبيد القرشيا

 ،(2)الرمحن عبد يم العمر ان  ،حدثين حممد بن احلسني ،حدثكم إبراهيم بن عبد هللا بن اجلنيد ،املقدسي
  :عن أبيه قال ،بن صدقة بن يزيداان عبيد هللا 

كذا قال   - بناحية أطرابلس ،نظرت إىل ثالثة أقرب على شرف من األرض
 10  :أحدها مكتوب عليه -أنطابلس :قال أمحد بن عمريو  ،إبراهيم بن اجلنيد

 هْ ل  ـــــــاج  ــع  ــ  تـــــس ة  ـــت  ـــــــــــــغْ ــا ب  ـــاين ـ ـم  ـال أن  ـــب  نٌ ــــوق  ـم   هون م   ش  ـــــيْ ــالع   ذم ل  يـ   وكيف  
 هْ ل  ــه  آذي هو ــال (3)بيت  ال ه  ــن  ــك  ـسْ وت    وة  ــــــــــْـخـون   ا  ــمـيــظـــع ا  ــكـــلْ ـــه م  ب  ـــــسل  ت  و 

   :على القرب الثاين مكتوبو 
 هْ ل  ـــــــــــائ  ـــــس   د  ـــا ب   ــلقاخل   ه  ــــإل أن  ـب  مٌ ـــمن هو عال ش  يْ ــالع   ذم ل  ــ يف يـوك
 هْ ل  ــاع  ـذي هو فـال ر  ْيـاخلــب ه  يـز  ـــجْ ـ  وي  ه  اد  ب  ـــــــــع  ل   ه  ــم  ـــــــلْ ــ ـظ نه  ـــم   ذ  ــــــــــــــــأخ  في  

  :وعلى القرب الثالث مكتوب
 هْ ــل  از  ـن  ــــم   اب  ب  ــالش   ــيل ـ بْ ــت   ث  د  ــج   إىل  رـــائص   هــون م   ش  يْ ــــــــــــالع   ذم ل  يـ   كيف  و 

 هْ ل  اص  ف  وم   ه  م  ـــــسْ ج   (4)ىلبيـو  ا  عــير  ــس    ضوئه دعْ بـ   نْ م   هجْ الو   حْسن   ب  ه  ذْ وت  
 قرية فنزلت ،بعضها إىل جنب بعض ،قبور مسنمة على قدر واحد فإذا هي  

 !. لقد رأيت عجبا   :فقلت لشيخ هبا ،ابلقرب منها

                                                
 ق يف صدقة بن مرداس.سب *
 يف )أ(: أان. (1)
(: العمر بن عبد الرمحن، والتصويب مما ط)س( و))م( و)أ(: العمري عبيد الرمحن، ويف )دا( و( يف 2)

  ذكره احلافظ يف آخر القصة.
 .النسخ: القربمن )أ(، ويف سائر  (3)
  : ي ذهب ... يبلى ، ويف سائر النسخ: تبلي.و)ط( ( يف )أ(4)
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 .ثها أعجب مما رأيت عليهايحد: قال !هذه القبور :قلت ؟وما ذاك :قال 
  .ثينفحد    :قلت

ر على اجليوش ويؤم   (1)لسلطانيصحب ا واحد :إخوةكانوا ثالثة   :قال
 .وآخر زاهد قد ختلى وتفرد لعبادة ربه ،مطاع يف جتارته موسر وآخر اتجر ،واملدن

وكان عبد امللك بن  ،فأاته أخوه صاحب السلطان ،الوفاة   فحضرت العابد   5 

وهللا ما يل مال  :قال ؟(2)يء  توصي بش :له وأاته التاجر فقاا ،ه بالدانمروان قد وا  
  .وا أخلف من الدنيا عرضا   ،دين فأوصي به وا علي   ،أوصي فيه

 .فأمسك عنه ،مبا أحببت فاعهد إيل   ،هذا مايل اي أخي :فقال ذو السلطان
غصة من اخلري مل تبلغها إا ولعل يف قلبك  ،قد عرفت مكسيب :وقال التاجر

 10  .(3)فاحكم يف مايل مبا أنفذه لك ،فاقنابإل

إذا  .(4)فال ختالفاه ،ولكن أعهد إليكما عهدا   ،ا حاجة يل يف مالكما :قال
 واكتبا على قربي:  ،من األرض (5)زشْ مت فادفناين على ن  

 هْ ل  ـــائ  ــــس   د  ـــا ب   (6)ــلقاخل   ه  ــــإل أن  ـب  مٌ ـــمن هو عال ش  يْ ــالع   ذم ل  ــ يف يـوك
 هْ ل  ــاع  ـذي هو فـال ر  ْيـاخلــب ه  يـز  ـــجْ ـ  وي  ه  اد  ب  ـــــــــع  ل   ه  ــم  ـــــــلْ ــ ـظ نه  ـــم   ذ  ــــــــــــــــأخ  في  

  .لعلكما تتعظان ؛مث زورا قربي ثالثة أايم
 ،ويبكي ،فيقرأ عليه ،وكان أخوه يركب يف جنوده حىت أييت قربه ، ففعال ذلك

 15 ةد  داخل القرب ه   (7)من فلما أراد اانصراف مسع ،فلما كان اليوم الثالث أتى القرب

 :فقال ،فلما كان الليل رأى أخاه يف منامه .ال  وج   فانصرف مذعورا   ،أرعبته وأفزعته
  !؟يف قربك ما الذي مسعت   ،أي أخي

                                                
 من )أ(، ويف سائر النسخ: للسلطان. (1)
  ( يف )ط(: شيئ ا.2)
  ( يف )ط(: مبا شئت فأنفذه.3)
  ( يف )ط(: ختلفاه.4)
  ( يف )دا( و)م( و)س(: نشر، ويف )ط(: شرف. 5)
  ( من )أ( ويف سائر النسخ: العرش.6)
  ( سقطت من النسخ عدا )أ(.7)
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  !.فلم تنصره مظلوما   رأيت   :(2)، قيل يلعةم  قْ م  ـال (1)د ة  تلك ه   :قال
 (3)كتبنى أخي أراد مبا أوصاان أن ر أما  :فقال ؛تهفأصبح فدعا أخاه وخاص  

ا أقيم بني  هدكم أينأ ش وإين ،ونتوب (4)ونراجع ، لنعترب [5/104] على قربه إا
  .فرتك اإلمارة ولزم العبادة ،ظهرانيكم أبدا  

 5  .وه وما اختار لنفسهلم خ   :فقال ؛امللك وبلغ ذلك عبد  

فحضرته الوفاة وهو مع بعض  ،وكان مأواه الرباري واجلبال وبطون األودية
خي أاي  :فقال ،فأاته فحمله إىل منزله قبل موته ،علمهأفأتى الراعي أخاه ف ،الرعاء

ولكن أعهد إليك إذا أان  ،دين فأوصيك وا علي   ،ما يل مال :فقال ؟أا توصي إيل  
 واكتب عليه:  ،مت فاجعل قربي إىل جنب قرب أخي

 هْ ل  ـــــــاج  ــع  تـ  ـــــس ة  ـــت ـ ــــــــــــــغْ ــا ب  ـــاين ـ م  ـال أن  ـــب  ا  ــــنــوق  ـم   ن كان  م   ش  يْ ــالع   ذم ل  يـ   وكيف  
 هْ ل  ــــه  آذي هو ــــال ب يـت  ــال ه  ــن  ـــك  ـــسْ وت    وة  ــــــــْـخـون   ا  ــمـيــظـــع ا  ــكـــلْ ـــه م  ب  ـــــسل  ــت  و 

فلما مات فعل به أخوه  ،يل لعله أن يرمحين وجل   وادع هللا عز   ،قربي مث تعاهدْ  10 

من  بة  جْ فسمع و   ،فلما كان يف اليوم الثالث من إتيانه القرب أراد أن ينصرف ،ذلك
 ،فلما كان الليل رأى أخاه يف منامه ،فرجع مرعواب   ،(5)القرب كادت أن تذهل عقله

 ؟أم راغبا   ا  أتيتنا زائر اي أخي  :(6)فقال ،فوثبت إليه ملا تداخل قليب من السرور :قال
كيف ف :فقلت .(8)فليس لنا مزار ،ت بنا الدارواطمأن   ،املزار د  ع  بـ   !هيهات :(7)قال

                                                
وهي على الصواب يف أهوال القبور ابن  ويف )ط( إىل: هز ة. ( تصحفت يف النسخ كلها إىل: هذه.1)
 .295، ويف شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور للسيوطي 236رجب 

ْقم عة: خشبة ي ضرب هبا اإلنسان على  رأسه. انظر: القاموس احمليط والـه دم: اهلدم الشديد والكسر. والـم 
 هدة املقمعة: صوهتا. )هد، قمع(.

  ( يف )أ(: له.2)
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: ي كتب.3)
 يف )ط(: نرجع. (4)
  ( يف )دا( و)م(: عقلي.5)
  ( يف )أ(: فقلت له.6)
  : فقال.و)ط( ( يف )أ(7)
  ( يف )ط(: قرار.8)
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 :قال ؟أخي (2)فكيف :قلت ،وما أمجع التوبة لكل خري ،بكل خري :(1)قال ؟أنت
فاغتنم  ،هد  وج   م شيئا  قد   نْ م   :قال ؟فما أمران قبلكم :قلت :قال .مع األئمة األبرار

وأقبل  ،ق ماله وقسم متاعهوفر   ،للدنيا فأصبح أخوه الثالث معتزا   ،ك قبل فقركد  جْ و  
ونشأ له ابٌن كأهنأ الشباب، فأقبل على املكاسب حىت  .وجل   على طاعة هللا عز  

 5 ،ألبيك مال فأوصي فيه اي بين ما :فقال أا توصي؟أتت أابه الوفاة، فقال: اي أبة 

 وأن تكتب على قربي:  ،يكولكن أعهد إليك إذا أان مت أن تدفين مع عم  
 هْ ــل  از  ـن  ــــم   اب  ب  ــالش   ــيل ـ بْ ــت   ث  د  ــإىل ج    رـــائص   هــون م   ش  يْ ــــــــــــالع   ذم ل  يـ   كيف  و 

 هْ ـــل  ـــاص  ف  وم   ه  م  ـــــسْ ج   ىبليـو  عا  ــير  ــس    ضوئه دعْ بـ   نْ م   هجْ الو   ر ْســــــم   ب  ه  ذْ وت  
اـ  ي ثالثمث تعاهد قرب 

  .ففعل ذلك الفىت ذلك ،وادع هللا عز وجل يل ،(3)
فلما كان  ،وانصرف مهموما   ،هاله صوات  فلما كان اليوم الثالث مسع من القرب 

فاستعد  ،واألمر جد ،اي بين أنت عندان عن قليل :فقال له ،يف منامه الليل رأى أابه
وحول جهازك من املنزل الذي أنت عنه ظاعن إىل  ،سفرك وطول   كب لرحيل  وأته   10 

روا فقص   ،طول آماهلمالون من به البط   ر  ـمبا اغت ر  ـوا تغت ،قاطن (4)املنزل الذي أنت له
عند  ال الندامة  ف ،وأسفوا على تضييع العمر ،فندموا عند املوت ،يف أمر معادهم

  .فبادر مث ابدر مث ابدر ين  أي ب   ،(5)وا األسف على التقصري أنقذهم ،املوت نفعتهم
ما  :وقال ها علي  فقص   ،يحة اثلثة رؤايهبفدخلت على الفىت ص :قال الشيخ

 15 تحل  ــواس ،ويقضي دينه ،ق مالهفجعل يفر    ،قد أظلينو أرى األمر الذي قال أيب إا 

  :وكان يقول ،(7)هـعــفهو يتفج   را  ـقن أمــعهم وداع من أيوود   ،(6)هـيـاملـعـم  

                                                
  ( يف )دا(: فقال.1)
  فقلت: كيف.( يف )دا(: 2)
  ( يف )م( و)س( و)ط(: ثالثة.3)
 يف )ط(: فيه. (4)
  ( زاد يف )ط(: عند قطع السوط. 5)
  . وا يتضح هبا معىن.النسخ: معاملتهسائر  . ويف11/74من )ط( وحدها وخمتصر ابن منظور ( 6)
يتوقعه. : فهو متوقع. ولعل الصواب: فهو 11/74( هكذا يف كل النسخ! ويف خمتصر ابن منظور 7)

  (.218وكذلك جاءت اللفظة يف كتاب القبور ابن أيب الدنيا )
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 ،وثالثة أايمأوا أحسبها إا ثالثة أشهر  ،ابدر مث ابدر مث ابدر :(1)قال أيب
دعا  :فلما كان يف آخر اليوم الثالث ،ثالاث   (2)ألنه أنذرين املبادرة ،ولعلي ا أدركها

فلما وجد  ،د وجعل يدعو ويستغفروتشه   ،مث استقبل القبلة ،عهمفود   ،أهله وولده
 ،مث مات من الليل رمحه هللا ،الثوب على وجهه (3)ومد   ،ى نفسهسج   :املوت  

 5  .يزورونه فمكث الناس ثالاث  

  .وإن فيهم اي ابن أخي ملعتربا   ،القبورفهذه قصة 
  .يكىن أاب عمر :مري هذاعبد الرمحن الع  

حمد بن ـم عن ،جنيدـخرب عن إبراهيم بن الـذا الــه يم ـطـخرائـد روى الــوق
ن ـع ،ريـالبك ة بن مرادســيد هللا بن صدقــبـعن ع   ،عن أيب عمر العمري ،احلسني

 10 أبيه.

 

 انيدَـمْـــَهـــان الـمــيــن الــة بــدقــص
بن عبد امللك إىل  ة  م  ل  سْ م   عم وخرج منها غازاي   ،ذكر أنه قدم دمشق

  .(4)اند  مْ ـعلى ه   ا  ل أمري ع  ، وج  سطنطينيةالق  
 15  .داينمْ ه  ـذلك عن عبد هللا بن سعيد بن قيس ال يحك

 .بذلك يف ترمجة األصبغ بن األشعث الكندي دانسوقد تقدم ذكر اإل
 

 

 *       *      * 
 20 

                                                
  ( يف )ط(: يل أيب.1)
  : ابملبادرة.11/74( هكذا يف النسخ، ويف خمتصر ابن منظور 2)
 زاد يف )ط(: رجليه. مث كلمة ا يتضح نقطها أقرب ما ت قرأ به: وفعل أو وجعل.  (3)
  مسلمة.( أي على اهلْمدانيني يف جيش 4)
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  *ةـــــــــــــقَدَـــــــــــــصَ
  .عباس ابن :عن ييرو 

  .وأبو فضالة ،احلمصي - (1)مر أبو ه :ويقال - أبو هريرة :روى عنه
ان عبد هللا بن  ،أان أبو بكر بن مالك ،أان أبو علي بن املذهب ،أخربان أبو القاسم بن احلصني

 5  :عن صدقة الدمشقي قال ،عن أيب هرم ،ان الفرج بن فضالة ،، ان أبو النضرأمحد
  :جاء رجل إىل ابن عباس يسأله عن الصيام فقال

كان   ،يام صيام أخي داودالص    من أفضل   إن   »: يقول ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 
 .(2)« ويفطر يوما   يصوم يوما  

   .وإمنا هو أبو هريرة ،عن أيب هرم :كذا قال  
ر بن عبد الواحد بن حممد أان أبو الفضل املطه ،أخربان أبو سعد أمحد بن حممد البغدادي 10 

 [5/105] أان أبو حممد ،حممد بن أمحد بن عبد الوهاب السلمي، أان أبو عمر عبد هللا بن (3)زاينالب  
ان فرج بن  ،ان أبو قتيبة ،ان عمي عبد الرمحن بن عمر لقبه رسته ،عبد هللا بن حممد بن يزيد الزهري

  :عن صدقة الدمشقي ،ان أبو هريرة احلمصي ،فضالة
  :سأل ابن عباس عن الصيام فقال إن رجال  

 15  .خمزوان   تخْ ك حبديث كان عندي يف الت  ثن  ألحد   

ر إذا ا يف   وكان شجاعا   ،اما  قو   فإنه كان صواما   ،م داودو تك بصبأنأ إن شئت  
  .ويفطر يوما   وكان يصوم يوما   ،اقى

ورــــــــب  ز  ـــقرأ الــان يــوك ،« يام داودــيام صــصــل الـضــأف » :ملسو هيلع هللا ىلصول هللا ـــــــال رســـــوق
                                                

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند أمحد من الرجال سوى من يف هتذيب الكمال للحسيين  *
 .1/664ابن حجر  تعجيل املنفعة(، 385)

؛ «فلعل صدقة هذا هو ابن عبد هللا السمني، فإن يكنه فروايته عن ابن عباس مرسلة »وقال احلسيين: 
ليس بصواب بل هو آخر أفرده ابن  »فتعقبه ابن حجر وقال يف ظن احلسيين أن صدقة هذا هو السمني : 

  . لكن وقع من ابن حجر اجلمع بني صدقة هذا وبني أيب معاوية اآليت بعده !.«عساكر 
 ،كتبها احلسيين خبطه ومن تبعه بغري زاي »:  1/664 ة( قال احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفع1)

   .« بن عساكر خبط ولد املصنفاوهو الذي يف اتريخ 
  وهومن زايدات عبد هللا بن أمحد يف مسند أبيه.  1/314( مسند أمحد بن حنبل 2)
  . 18/549( مل يتقن النساخ رمسها ونقطها، والب زاين مرتجم يف سري أعالم النبالء 3)
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كان يبكي فيها ف ،وكانت له ركعة من آخر الليل ،فيها (1)نو   ــل ـــي   سبعني صوات  بــ[]
  .لصوته املهموم واحملموم (2)ويضطرب يء،ويبكي لبكائه كل ش ،نفسه

فإنه كان يصوم من أول الشهر ثالثة  ،تك بصوم ابنه سليمانبأنأ وإن شئت  
ووسطه  ،يستفتح الشهر بصيام ،ومن آخره ثالثة أايم ،ومن وسطه ثالثة أايم ،أايم

 5  .وخيتمه بصيام ،بصيام

فإنه كان يصوم  ،العذراء البتول عيسى بن مرمي م ابنو تك بصبأنأ وإن شئت  
ليس  ،أيكل ما وجد وا يسأل عما فقد ،ويلبس الشعر ،(3)رـيعش  وأيكل ال ،الدهر

وقام يصلي  ،(5)صفق بيديهوكان أينما أدركه الليل  ،(4)له ولد ميوت وا بيت خيرب
من بين إسرائيل  (6)الحمـوكان مير ب ،يريده ا يفوته صيدٌ  راميا   وكان ،حىت يصبح

 10  .فيقضي هلم حوائجهم

وتفطر  فإهنا كانت تصوم يوما   ،تك بصوم أمه مرمي ابنة عمرانبأنوإن شئت أ
  .يومني

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالعريب األمي حممد  صلى هللا عليه وسلمتك بصوم النيب نبأوإن شئت أ
   .(7)« إن ذلك صوم الدهر » :ويقول ،وم من كل شهر ثالثة أايمصفإنه كان ي

أان عبد الرمحن بن أمحد  ،أان حممد بن عبد هللا بن عمر ،أبو عبد هللا حممد بن الفضلأخربان  15 
سالم بن هللا، ان  أمحد بن عبدان  ،ــهويـجـان محيد بن زن ،ان حممد بن أمحد بن عبد اجلبار ،بن حممدا

  :عن ابن عباس قال ،عن صدقة ،عن أيب فضالة ،سلم

                                                
 ورخمتصر اتريخ دمشق ابن منظ ( يف مجيع النسخ: يكون. وجاءت على الصواب املثبت يف:1)

  ، وما بني معقوفني منه.  ةنقال  عن هذه الرتمج 2/317، ويف البداية والنهاية ابن كثري 11/75
  منظور والبداية والنهاية: يطرب.( يف خمتصر ابن 2)
 ر.يف )أ(: السعـتـ (3)
 يف )أ(: نبت خيرج. (4)
 : صفن بني قدميه.والبداية والنهايةكذا يف كل النسخ، ويف خمتصر ابن منظور  (5)
 : مبجالس.خمتصر ابن منظور والبداية والنهايةويف  .، ويف سائر النسخ:مبجالمن )أ( و)ط( (6)
، ورواه جعفر 1/665 كما أفاده احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفعة  ،من كتاب اإلميان لرسته (7)

( من طريق حممد بن الصباح عن فرج بن فضالة، ونقله ابن  6) « الفوائد والزهد والرقائق واملراثي »اخللدي يف 
 .2/317 «البداية والنهاية  »كثري عن املصنف يف 
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هو عندي يف التخت  ك حديثا  ن  ــث  ألحد    :فقال ،جاءه رجل فسأله عن الصيام
  :- أو قال املخزوم - املخزون

 ،كان من أعبد الناس وأشجع الناس  ،إن أردت صيام داود خليفة الرمحن
 ،(2)فيهن ا يكون ابثنني وسبعني صوات   (1)وكان يقرأ الزبور ،وكان ا يفر إذا اقى

وكان إذا أراد أن يبكي نفسه اجتمعت دواب الرب  ،فيقرأ قراءة يطرب منها احملموم 5 

وكان يسجد هلل عز وجل يف آخر الليل  ،فينصنت لقراءته ويبكني ؛والبحر حول حمرابه
وقال رسول هللا صلى هللا عليه  .ويسأله حاجته ،سجدة يتضرع فيها إىل هللا عز وجل

  .« يوما  ويفطر  كان يصوم يوما    ؛إن أفضل الصيام صيام أخي داود » :وسلم
ومن  ،كان يصوم من أول الشهر ثالثة أايمف :وإن أردت صيام ابنه سليمان

فكان يستفتح الشهر ابلصيام ووسطه  ،ومن آخره ثالثة أايم ،أوسطه ثالثة أايم 10 

  .ابلصيام وخيتمه ابلصيام
ويقوم الليل  ،فكان يصوم الدهر فال يفطر :وإن أردت صيام عيسى بن مرمي

 وا حيبس شيئا   ،ويبيت حيث أمسى ،(3)وكان يلبس الشعر وأيكل الشعري ،وا ينام
فمن كانت  ،وكان مير مبجالس بين إسرائيل ،إذا أراد الصيد مل خيطئه وكان راميا   ،لغد

فإذا رآها قد غربت قام فصف  ؛(4)شمسوكان ينظر إىل ال ،له إليه حاجة قضاها 15 

فكان هذا شأنه  ،طلعت (5)قديراها  هلل عز وجل حىت وا يزال قائما   ،بني قدميه
  .حىت رفعه هللا إليه

  .فإهنا كانت تصوم يومني وتفطر يوما   :ت صيام أمه مرميدر وإن أ
وإن أردت صيام خري البشر النيب العريب القرشي أيب القاسم صلى هللا عليه 

                                                
 زاد يف )أ(: والفرقان. (1)
واجتهد  . ولعله الصواب.بري للسيوطي: صوات  يلون فيهن ..هكذا يف نسخنا !، ويف اجلامع الك (2)

  انسخ )ط( فزاد: واحد يشبه اآلخر. !
 يف )أ(: السعرت. (3)
 ويف سائر نسخنا: الصيد. ! .( من )ط( وحدها، وهي كذلك يف اجلامع الكبري4)
 حىت. ! اجلامع الكبري. ويف سائر نسخنا: يف من )ط( وحدها، وهي كذلك (5)
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وهي  ،هي صيام الدهر » :ويقول ،فكان يصوم يف كل شهر ثالثة أايم :وسلم
  .(1)« أفضل الصيام

عن  ،ريرةــه عن أيب هــيروي ،ضالةــفرج بن فـــضالة هو الــوأبو ف ،ذا قالــــك
   .ةــــدقــص

أان أبو عمر عبد هللا بن  ،أان املطهر بن عبد الواحد بن حممد ،يدأخربان أبو سعد البغدا 5 
 ،ان أبو قتيبة ،ثنا عمي عبد الرمحن بن عمر ولقبه رستة ،أان عبد هللا بن حممد بن عمر الزهري ،حممد

  :عن ابن عباس قال ،عن صدقة الدمشقي ،عن أيب هريرة احلمصي ،ان فرج بن فضالة
أيكل ما  ،وأيكل الشعري ،ويلبس الشعر ،كان عيسى بن مرمي يصوم الدهر

حيث ما أواه الليل  ،ربخيا بيت و  ،ليس له ولد ميوت ،عما فقدوا يسأل  ،وجد
 10  .قدميه يصلي حىت يصبح صلى هللا عليه وسلم صف  

 

 *ةـــاويــــعـة أبو مــقَدَـــصَ
  .القاسم بن عبد الرمحن :ث عنحد  

  .الوليد بن مسلم :روى عنه
أان أمحد بن احلسن واملبارك بن  ،ان أبو الغنائم حممد بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصربأنأ 15 

 :قاا - األصبهاين :زاد أمحد وأبو احلسني -أان أبو أمحد  :عبد اجلبار وحممد بن علي واللفظ له قالوا
  :قال إمساعيل أان حممد بن ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان

  .عن القاسم ،يأبو معاوية الدمشق ،صدقة
  .(2)مسلم الوليد بن :روى عنه

أان  ،أبنا أبو سعيد بن محدون ،أان أبو بكر أمحد بن منصور ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس 20 
  :مسعت مسلم بن احلجاج يقول :مكي بن عبدان قال
  .عن القاسم بن عبد الرمحن ،صدقة الدمشقي ،أبو معاوية

                                                
أبو فضالة الفرج بن فضالة للمصنف وابن زجنويه وقال : وفيه  عزاه السيوطي يف اجلامع الكبري (1)
 (.24629)وهو يف كنز العمال  .ضعيف
  . 177، الكىن واألمساء ملسلم 4/296التاريخ الكبري للبخاري  *
 .4/296التاريخ الكبري للبخاري  (2)
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  .(1)روى عنه الوليد بن مسلم
 ،صدقة بن عبد هللا السمنيق البخاري ومسلم بني هذا وبني أيب معاوية فر  

 فإن مل يكوان اثنني فلعل شيخ صدقة الذي روى عنه عن القاسم بن عبد الرمحن
 .(2)وعندي أهنما واحد ،سقط [5/106]

 5 

                                                
 .177الكىن واألمساء ملسلم  (1)
(: 2885مة صـــــدقة بن عبد هللا الدمشـــــقي )ـ( نعم فـــــر ق البخاري بينهما، لكنه قال يف آخر ترج2)

 ، وهذا يفيد أن قول احلافظ ابن عساكر موافق لقول اإلمام البخاري رمحهما هللا.«أ راه صاحب القاسم »
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 ي  د  ـــــذكر من امسه ص  

 *لية الباهِــامَــمَو أبو أُمرٍالن بن عَجْبن عَ يُّدَصُ
  .وروى عنه ،صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ومعاذ بن  ،وأيب الدرداء ،وأيب عبيدة بن اجلراح ،عمر بن اخلطاب :وروى عن
 5  .جبل

  .وقدم دمشق ،وسكن محص
وسليمان  ،بن عبد هللا احلضرمي ومر وع   ،القاسم أبو عبد الرمحن :روى عنه

وأبو سالم  ،دانعْ وخالد بن م   ،وحصني بن األسود اهلاليل ،حبيب احملاريببن ا
ويوسف بن حزن  ،والوليد بن عبد الرمحن اجلرشي ،قيوالزبري بن خر  ،األسود
 10 ،وحممد بن زايد األهلاين ،حبيل بن مسلم اخلواينر  وش   ،بن أيب اجلعداوسامل  ،الباهلي

ورجاء بن  ،يث الطائير  وحامت بن ح   ،وأبو إدريس اخلواين ،أبو غالب روحزو  
ةو يْ ح  

  .وسليم بن عامر أبو حيىي الكالعي ،(1)
أان أبو  ،أان أبو القاسم علي بن الفضل بن الفرات املقرئ ،أخربان أبو القاسم علي بن إبراهيم

ان عمرو  ،أان أبو احلسن أمحد بن عمري بن يوسف ،احلسني عبد الوهاب بن احلسن بن الوليد الكاليب
مسعنا أاب أمامة  :بيل بن مسلم وحممد بن زايد قاا، عن شرح(2)ان إمساعيل بن عياش ،بن عثمانا 15 

  :الباهلي يقول
ة ـــم  وا أ   ،ه ا نيب بعديــاي أيها الناس إن   » :يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا 

وأدوا زكاة أموالكم  ،وصوموا شهركم ،كمس  مْ ـوا خ  وصلم  ،أا فاعبدوا ربكم ،بعدكم
   .(3)« كمة رب   تدخلوا جن   ،وأطيعوا واة أموركم ،بة هبا أنفسكمــي   ــط

                                                
األمساء والكىن ملسلم ( 3001)4التاريخ الكبري للبخاري  ، 9/415 – 6/211سعد طبقات ابن  *

هتذيب الكمال للمزي  ،3/195 بن حبان(، الثقات ا2004)4/454اجلرح والتعديل للرازي  ،85
 .3/240اإلصابة ابن حجر  ،3/359 للذهيب النبالء، سري أعالم 2/1020، اتريخ اإلسالم 13/158

ـيـويه اخ مصحفة:النس ( رمسها1)   .ح 
 تصحفت يف النسخ إىل عباس. (2)
ري (، والطرباين يف املعجم الكب1061( رواه من طريق عمرو بن عثمان: ابن أيب عاصم يف السنة )3)

  (. وللحديث طرق عن إمساعيل، ووجوه عن أيب أمامة.  834( ويف مسند الشاميني )7535)
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فر أبو حممد هبة هللا بن أمحد وطاهر بن سهل بن بشر وأبو املعايل ثعلب بن جع (1)هأخربان
حلسن بن الوليد بن موسى بن أان ا ،ان أبو احلسني عبد الوهاب ،احلنائيأان أبو القاسم  :السراج قالوا

ان إمساعيل  ،هشام احلليب ان أبو نعيم عبيد بن ،أخربان سعيد بن عبد العزيز احلليب ،الكاليب لفظا   راشد
عن أيب  ،حدثين شرحبيل بن مسلم اخلواين وأسد بن وداعة الكليب وحممد بن زايد األهلاين ،بن عياشا

 5  :أمامة الباهلي قال
 ،وا أمة بعدكم ،نيب بعديه ا ـن  إأا  » :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأدوا زكاة أموالكم طيبة هبا  ،وصلوا أرحامكم ،وصوموا شهركم ،أا فصلوا مخسكم
 .(2)« تدخلوا جنة ربكم ،أنفسكم

حفص عمر  ، ثنا أبو(4)ان أبو حممد الصريفييننبأأ ،أبو القاسم بن السمرقندي (3)ربانـــــــــــــــــــــأخ
ان سالم بن  ،ان شيبان بن أيب شيبة األيلي ،حممدان عبد هللا بن  ،اينتبن إبراهيم بن أمحد الكا 10 

  :عن أيب أمامة قال ،عن أيب غالب ،مسكني
فنظر إليها أبو  ،فنصبت على درج مسجد دمشق ،(5)ةــــــــي  ر  وْ ر  ح   أيت برؤوس

طوىب ، - ثالاث   - هؤاء السماء ظل    شر قتلى حتت » :فقال ،أمامة فهي منصوبة
  .« قتلهم وطوىب ملن قتلوه ملن

إين  :قال؟  ملسو هيلع هللا ىلصمسعته من رسول هللا  يءتقوله أم ش يءاي أاب أمامة أش :قلت 15 

  .(6)تام  وإا فص   ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوهلا - ثالاث   –يء جلر  إذا  
أان أبو  :أبو الفتح نصر هللا بن حممد الفقيه وأبو حممد هبة هللا بن أمحد املقرئ قاا (7)ربانـــــأخ

أان عبد هللا بن أمحد بن أيب  ،أان خيثمة ،أان أمحد بن حممد بن سالمة التنيسي ،القاسم بن أيب العالء
  :ان أبو غالب قال ،ان سفيان ،ان احلميدي ،مسرة

وذكر  .درج بدمشق ج علىاخلوار  رؤوسأيت أاب أمامة الباهلي أبصر ر  20 

                                                
  : أخربان.و)س( و)ط( ( يف )أ(1)
  ( ينظر التعليق على الرواية السابقة.2)
  س. ج( كتب فوقها خبط دقيق يف )م(: 3)
 كرر النساخ هذه الكنية والنسبة يف النسخ عدا )م(. (4)
  )ط( بدهلا: اخلوارج.( كتب انسخ 5)
( من طريق سالم بن مسكني، واحلديث مشهور عن أيب غالب رواه عنه 8038)8أخرجه الطرباين  (6)

 العشرات.
 ورمز آخر مل يتضح يف املصو رة. جكتب فوقها خبط دقيق يف )م(:  (7)
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  .(1)احلديث
أان أبو املظفر حممد بن جعفر الكوسج  ،يدأبو سعد أمحد بن حممد بن البغدا (2)ربانـــــــــــــــــأخ

وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم  هد بن أمحد بن علي بن حممود شكرويوأبو منصور حمم
أان إبراهيم بن عبد هللا  (3):الطيان وأبو بكر حممد وأبو القاسم علي ابنا أمحد بن حممد السمسار قالوا

 5 ،ان العباس أبو الوليد ،أان عبد هللا بن حممد بن زايد النيسابوري الفقيه ،(4)قولهشيذ ر  بن خ  بن حممد ا
  :عن أيب غالب قال ، بن شوذبان عبد هللا ،أخربين أيب

مما كان بعث  ،كنت يف مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس األزارقة
 ،فاجتمع الناس ينظرون إليها ،فنصبت عند درج املسجد ،بن أيب صفرة ب  ل  ه  م  ـبه ال

  :فلما رآها قال ،فصلى مث خرج ،فجاء أبو أمامة فدخل املسجد ،فدنوت منها
 10  ؟ ما يصنع الشيطان أبهل اإلسالم ! سبحان هللا

شر قتلى حتت ظل  - ثالاث   - كالب جهنم  :مث دان من الرؤوس فقال
خري  ،السماء وا حتت ظل   ل  ت  شر قتلى ق   ،لوا حتت ظل السماءت  شر قتلى ق   ،السماء

 ؛مث نظر يف القوم ،- مرات ثالث -قتلهم هؤاء  ق ت ل وا حتت ظل السماء قتلى قتلى
  :فقال يف  فإذا هو 
 15 :قال .أجل فأعوذ ابهلل من شرهم :قلت ! ا إن هؤاء أبرضك اي أاب غالبأم  

هو  ﴿أن تقرأ اآلية اليت يف أول آل عمران  أما :قال .نعم فأعاذك هللا من شرهم
 تشاهباتٌ ــم ر  خ  وأ   تاب  ـالك مم أ   ن  ه   كماتٌ حْ ـم   نه آايتٌ م   عليك الكتاب   زل  ـالذي أن

وما  أتويله   غاء  ـنة وابتــتْ ـــالف   غاء  ـــمنه ابت   ه  ــابشتعون ما ب  ــت  ـــفي   غٌ ـيْ يف قلوهبم ز  ا الذين ـفأم  
  .[ 7/آل عمران ] ﴾ ه إا هللاــأتويل   يعلم  

 20 وجوهٌ  دم وتسو   وجوهٌ  ضم ي ـ بْ تـ   يوم   ﴿أما أن تقرأ اليت يف آخر آل عمران  :قال مث

  [.106/آل عمران ] ةـاآلي ﴾مانكم ـأكفرمت بعد إيم ه  وجوه   ودتْ سا الذين افأم  

                                                
 (.932أخرجه احلميدي يف مسنده ) (1)
  س.  ج( كتب يف )م( فوقها خبط دقيق: 2)
 نأان إبراهيم بن عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الطيايد هنا يف النسخ، وكأنه سبق قلم قدمي: ]  ز  (3)

 [ وهو تكرار وسبق نظر، وهللا أعلم. :قالوا
 ، والضبط منه.17/69خرشيد قوله: مرتجم يف سري أعالم النبالء للذهيب  (4)
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أو ثنتني وسبعني  - وسبعني فرقة (1)رقت بنو إسرائيل على إحدىـتـواف » :قال
غري السواد  .كلهم يف النار إا فرقة واحدة  ،وهذه األمة ستزيد عليهم فرقة ،- فرقة

 ،وذلك يف أول خالفة عبد امللك ؟ أا ترى ما فيه السواد األعظم :قال « األعظم
  .لتمم   ـوعليكم ما ح   ،لوام   ـعليهم ما ح   :قال ..والقتل يومئذ ظاهر

 5 يءأش ؟ ما تقول يف هؤاء القوم[ 5/107] :- أو قيل له -فقلت  :قال

لقد مسعته من  يء!جلر  إين إذا   :قال ؟ ملسو هيلع هللا ىلصه من رسول هللا مسعت   يءه برأيك أم شقلت  
وا أربعة وا مخسة وا ستة وا  (2)وا ثنتني وا ثالاث   غري مرة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 . (3)سبعة
أان اخلصيب بن  ،لييأان أبو نصر الوا ،عن جعفر بن حيىي ،قرأت على أيب الفضل بن انصر

ان إمساعيل أ ،أبنا علي بن حجر :قال (4)أخربين أيب ،أخربين عبد الكرمي بن أيب عبد الرمحن ،عبد هللا 10 
  :حدثين شرحبيل بن مسلم قال ،بن عياشا

  ..بن عجالن بن عمرو ي  د  مسعت أاب أمامة ص  
 ،أبنا عيسى بن علي ،أان أمحد بن حممد بن النقور ،أبو القاسم إمساعيل بن أمحد (5)ربانــــــــــــــــــأخ

  :حدثين أبو نعيم قال ،ان أمحد بن إبراهيم العبدي ،أان عبد هللا بن حممد
 15  .(6)نبن عجال يم د  الص   :اسم أيب أمامة

أان أبو الفرج سهل بن بشر وأبو نصر أمحد بن  ،أبو يعلى محزة بن احلسن بن املفرج (7)رانـــــبـأخ
أان جعفر  ،أان منري بن أمحد بن احلسن ،ان أبو الفضل حممد بن أمحد بن عيسى :حممد بن سعيد قاا

  :بن ]...[ قال أبو نعيم الفضل :أان أمحد بن اهليثم البلدي قال ،بن أمحد بن إبراهيم احلدادا
  .(8)بن عجالن ي  د  أمامة الباهلي ص   أيب[ ]...

                                                
 يف )أ(: واحد. (1)
 ويف )ط(: ثالث. يف )أ(:ثالثة. (2)
 ( من طريق ابن شوذب.8049)8أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (3)
  ( كتاب أيب عبد الرمحن النسائي يف الكىن مل يصلنا.4)
 س. جكتب فوقها يف )م( خبط دقيق:  (5)
  .3/381( رواه عبد هللا بن حممد البغوي يف معجم الصحابة 6)
 .س جكتب فوقها يف )م( خبط دقيق: ( 7)
يف مجيع النسخ: الفضل بن أيب وهو مما مل يصلنا. وجاء أيب نعيم الفضل بن دكني، لعله من اتريخ  (8)

 .بن دكني: اسم أيب أمامةاصوابه: الفضل سقط قدمي، أمامة. وهو غري مستقيم، فلعله 



 379 رضي هللا عنه  ص د يم بن ع ْجالن أبو أ م ــام ــة الباه لي  

أان  ،أان أبو احلسني بن بشران ،أان أبو الفضل بن البقال ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
أيب عبيدة عبد الواحد بن  عن ،حدثين أبو عبد هللا ،ان حنبل بن إسحاق ،عثمان بن أمحد بن السماك

  :واصل احلداد قال
  .(1)بن عجالني د  أبو أمامة الباهلي ص  

أان  ،ح وأخربان أبو الربكات األمناطي الفضل بن خريون أان أبو ،أخربان أبو غالب املاوردي 5 
أان  ،أان عبيد هللا بن أمحد بن يعقوب ،أان عبد هللا بن أمحد بن عثمان األزهري :اثبت بن بندار قاا

  :صاحل بن أمحد قال (2)أان ،العباس بن العباس بن حممد
  .(3)ي بن عجالند  أبو أمامة الباهلي الصم 

، ان أمحد بن حممد أان نعمة هللا بن حممد املرندي ،حدثنا أبو بكر حيىي بن إبراهيم السلماسي
حدثين عمي احلسن بن  ،أان سفيان بن حممد بن سفيان ،ان حممد بن أمحد بن سليمان ،بن عبد هللاا 10 

  :مسعت أاب عمر الضرير يقول :حممد بن إسحاق قال (4)نع ،ان حممد بن علي ،سفيان
  .(5)ي بن عجالند  أبو أمامة الباهلي الصم 

أيب عمر بن  (4)عن ،مام علي بن حممدـعن أيب ت ،ىي بن احلسنــا على أيب عبد هللا حيـــقرأن
ومسعت أيب  ،مسعت أمحد بن حنبل يقول :ان أبو بكر بن أيب خيثمة قال ،أان حممد بن القاسم ،هيويــح

 15  :يقول
  .(6)بن عجالن يم د  أبو أمامة ص  

ان عبد هللا بن أمحد بن  ،أان أمحد بن جعفر ،أان أبو علي بن املذهب ،أخربان أبو القاسم بن احلصني
  :حدثين أيب قال ،حنبل

  .بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلي ي   د  ص   ،أمامة أيب (7)ث  يحد
                                                

، روى عنه اإلمام أمحد بن حنبل يف لكىناب أو معرفةكأن لعبد الواحد بن واصل احلداد مصنفا   (1)
 .( منها195( وهذا برقم )199 -178األسامي والكىن مجلة منها )

 : ان.و)ط( يف )أ( (2)
  (.31( األسامي والكىن لإلمام أمحد بن حنبل، رواية ابنه صاحل )3)
  من هذا التاريخ.   كثرية  يف مواضع أخرى وتكرر( يف النسخ: بن، والصواب: عن. 4)
( أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر الدوري القارئ، له كتاب التاريخ، مل يصلنا، وهو من رواية 5)

  حممد ابن إسحاق من أهل البصرة عنه، رواه عنه حممد بن علي بن اجلراح. 
 (.1142-1141اتريخ ابن أيب خيثمة، السفر الثاين ) (6)
: و)ط( يف )م(: حدث، ويف)س(( سقطت هذه اللفظة من )دا(، وجاءت يف )أ(: حدثنا، و 7)

  .من عنوان أحاديث أيب أمامة  5/248حدثت. وكل ذلك تصحيف ملا جاء يف مسند اإلمام أمحد 
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قاء أان أبو احلسن بن الس   ،أان أبو صاحل أمحد بن عبد امللك ،أخربان أبو بكر وجيه بن طاهر
مسعت حيىي بن  :ان عباس بن حممد قال ،ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب :وأبو حممد بن ابلويه قاا

  :معني يقول
  .(1)بن عجالن يم د  الصم  أبو أمامة الباهلي

ح وأخربان  .أان أبو الفضل بن خريون وأبو طاهر أمحد بن احلسن ،أخربان أبو الربكات األمناطي 5 
أان  ،أان حممد بن احلسن بن أمحد بن حممد :أان أبو طاهر الباقالين قاا :أبو العز اثبت بن منصور قال

  :قال ان خليفة بن خياط ،حممد بن أمحد بن إسحاق
أبو  :بن قيس بن عيالن (2)ر بن سعدين أعص  ، مث من بمن قيس عيالنو 

بن  (4)ن وهب بن رايحب (3)وهب بن عريب ي بن عجالن بند  الصم  :امسه ،أمامة
 10 ،مات سنة ست ومثانني ،من أهل الشام ،ربن مالك بن أعص   (5)راحلارث بن معم

  .(6)ابن قريبنسبه 
بنت أود بن صعب بن سعد العشرية بن مالك بن  وابهلة ،سبوا إىل ابهلةن  

ر بن قيس معن بن زيد بن أعص  هي امرأة  ،أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب
 . (7)عيالن

أان  ،أبنا أبو القاسم بن بشران ،أبنا أمحد بن احلسن بن خريون ،أبو الربكات األمناطي أخربان 15 
  :مسعت عمي أاب بكر يقول :ان حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال ،أبو علي بن الصواف

  .ي بن عجالند  الصم  :اسم أيب أمامة الباهلي
أبنا حممد بن  ،أبو الفتح نصر بن أمحد بن نصر (8)أبنا ،القاسم بن السمرقندي أخربان أبو

أان أبو احلسني بن الطيوري وأبو طاهر  ،وأخربان أبو الربكات ابن املباركح  .أمحد بن عبد هللا اجلواليقي

                                                
 (.624( )69) سؤاات الدوريالتاريخ عن ابن معني،  (1)
  ( يف )م( و)س(و)ط(: أسعد.2)
 .وهو سوء نسخ لــ عريب زيب يف نسخنا: ريب. (3)
  : رابح.و)ط( ( يف )أ(4)
 يف طبقات خليفة واملصادر األخرى: معن.الصواب كما  كذا يف مجيع النسخ، و (5)
  ( هو األصمعي.6)
 . 302، 47 -46خليفة بن خياط  طبقات (7)

 وعيالن: حترفت يف النمسخ يف أغلب املواضع اآلتية إىل غيالن، فأكتفي ابلتنبيه عليه هنا.  
 يف )دا(: ان. (8)
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ان  ،أبنا حممد بن حممد بن عقبة ،أان حممد بن زيد األنصاري :أان احلسني بن علي قاا :وار قاابن سا
  :هارون بن حامت قال

  .(1)ي بن عجالند  اسم أيب أمامة ص  
أان  ،أان أبو احلسن بن احلمامي ،بن البقالاأان أبو الفضل  ، أبو القاسم بن السمرقنديأخربان

 5  :مسعت نوح بن حبيب يقول :أان إبراهيم بن أيب أمية قال ،إبراهيم بن أمحد بن احلسن
  .ي بن عجالند  الصم  :اسم أيب أمامة الباهلي

أان  ،أان احلسن بن حممد بن يوسف ،أان أبو عمرو بن منده ،أبو بكر حممد بن شجاع أخربان
من نزل الشام من قال يف تسمية  ،ان حممد بن سعد ،ان أبو بكر بن أيب الدنيا ،أمحد بن حممد بن عمر

  :أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهو  ،تويف سنة ست ومثانني ،ي بن عجالند  الصم وامسه  ،أبو أمامة الباهلي 10 

  .(2)ابن إحدى وتسعني سنة
أان أمحد بن  ،هأان أبو عمر بن حيوي ،عن أيب حممد اجلوهري ،بن البنا قرأت على أيب غالب

 :من ابهلة [5/108] ان حممد بن سعد قال يف الطبقة الرابعة ،ثنا احلسني بن الفهم ،معروف
ر، وهو منبه بن سعد بن قيس وهم ولد معن وسعد مناة ابين مالك بن أعص  

بنت صعب بن سعد العشرية من مذحج هبا وأمهم ابهلة  بن عيالن بن مضر،ا 15 

  :يعرفون
 سهم بن عمرو بن ثعلبة من بين ،ي بن عجالند  وامسه ص   ،أبو أمامة الباهلي

 ،ومسع منه ،ملسو هيلع هللا ىلصصحب النيب  ،ربن قتيبة بن معن بن مالك بن أعص   (3)بن عثمانا
  .(4)ل إىل الشام فنزل هباوحتو   ،وروى عنه

أان أبو حممد  ،عنه أبو الفضل بن انصر ح وأخربين ،ان أبو حممد عبد هللا بن علي اآلبنوسينبأأ 20 
أمحد بن عبد هللا بن  أان ،أان أبو علي أمحد بن علي بن احلسن ،أان أبو احلسني بن املظفر ،اجلوهري

  :قال (5)عبد الرحيم
                                                

  .53/1/143التميمي، ضمن جملة جممع اللغة العربية  هارون بن حامت أيب بشر اتريخ (1)
 .2/63الطبقات الصغري ابن سعد  (2)
. 6/211هكذا عثمان يف مجيع النسخ، وهو تصحيف صوابه: غنم. انظر: الطبقات الكربى  (3)

 .  13/160وهتذيب الكمال 
 .6/211الطبقات الكربى ابن سعد  (4)
  الربقي، له كتاب يف أمساء الصحابة وكناهم، رضي هللا عنهم.( هو أبو بكر بن 5)
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 ،وابهلة امرأة -بن مضر بن سعد بن قيس بن عيالن (1)رعص  يبن  ومن ابهلة
أبو  :-وهي ابهلة بنت سعد العشرية من مذحج ،أم ولد معن بن مالك بن يعصر

بن وهب بن  (2)عمرو بن غنم بن عمريبن عجالن بن دي وامسه الصم  ،أمامة الباهلي
مات أبو  .(3)بن وهب بن رايح بن احلارث بن معن بن مالك بن يعصر عريب

من أهل احلديث وا أهل  (4)مل خيتلف أحد فيه .أمامة الباهلي سنة ست ومثانني 5 

  .وتويف النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابن ثالثني سنة ،التاريخ
أان أمحد بن احلسن واملبارك بن  ،بن علي مث حدثنا أبو الفضل بن انصران أبو الغنائم حممد نبأأ

 :زاد أمحد وأبو احلسني -أان أبو أمحد  :عبد اجلبار وحممد بن املسلم وحممد بن علي واللفظ له قالوا
  :قالأان حممد بن إمساعيل  ،أان حممد بن سهل ،أان أمحد بن عبدان :قاا -األصبهاين

 10  .من قيس عيالن ،أبو أمامة الباهلي ،وهب بن عمروي بن عجالن بن د  ص  

رأيت أاب أمامة  :ربيعة عن محيد بن ،عن حممد بن حرب ،خالد بن خلي قال يل
مات الوليد سنة ست  :ضمرة قال احلسن عن .من عند الوليد يف وايته خارجا  

  .(5)نزل الشام .ومات عبد امللك سنة ست ومثانني ،وتسعني
أان  ،ني بن الفضلـــأان أبو احلس ،أان أبو بكر بن الطربي ،مرقنديــبن الس أخربان أبو القاسم

 15  :ان يعقوب قال ،عبد هللا بن جعفر
  .(6)من سهم ابهلة ،ي بن عجالن الباهليد  الصم  :أبو أمامة

 ،أبنا أبو سعيد بن محدون ،أان أمحد بن منصور بن خلف ،أخربان أبو بكر حممد بن العباس
  :مسعت مسلم بن احلجاج يقول :ان قالأان مكي بن عبد

  .(7)سكن محص له صحبة ،ي بن عجالن الباهليد  أبو أمامة ص  
أان أبو عامر حممود بن القاسم وأبو نصر  ،خيو أخربان أبو الفتح عبد امللك بن أيب القاسم الكر  20 

                                                
  .2/750: أعصر. و يعصر لغة فيه. انظر: الص حاح للجوهري سائر النسخ( من )أ(، ويف 1) 
  ( هكذا يف النسخ، ويف هتذيب الكمال: عمرو. 2) 
 . 13/161نقله املزي يف هتذيب الكمال  (3) 
 : فيه أحد.و)ط( يف )أ( (4) 
 .4/326للبخاري  التاريخ الكبري (5) 
 .3/169ليعقوب بن سفيان املعرفة والتاريخ  (6) 
 .85الكىن واألمساء ملسلم  (7) 
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عبد اجلبار بن حممد أبو أان  :عبد العزيز بن حممد الرتايقي وأبو بكر أمحد بن عبد الصمد التاجر قالوا
  :أان أبو عيسى الرتمذي قال ،أان حممد بن أمحد بن حمبوب ،حممد بن عبد هللا

  .(1)ي بن عجالند  امسه ص   ،أبو أمامة الباهلي
 ح وأخربان أبو احلسن سعد اخلري بن حممد ،ان أبو حممد عبد الرمحن بن محد بن احلسننبأأ

قال أبو عبد الرمحن  :أان أمحد بن حممد بن إسحاق قال ،أان أمحد بن احلسني بن حممد ،(2)عنه 5 
  :النسائي

  .(3)ي بن عجالند  ص   :اسم أيب أمامة
ان أبو عبد هللا  ،أان أبو القاسم البجلي ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

  :ان أبو زرعة قال ،الكندي
 10  .(4)ي بن عجالند  وامسه ص   ،أبو أمامة الباهلي

أان أبو القاسم هبة هللا بن  ،أان أبو طاهر بن أيب الصقر ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
  :قال الدوايبثنا أبو بشر  ،ان أمحد بن حممد بن إمساعيل ،إبراهيم بن عمر

  .(5)ي بن عجالند  ص   :أبو أمامة الباهلي
أان سليم بن  ،أان نصر بن إبراهيم الزاهد ،أبو الفتح نصر هللا بن حممد الشافعي (6)ربانــــــــــــــــأخ

مسعت حممد بن  :ان يزيد بن حممد بن إايس قال ،ان علي بن إبراهيم بن أمحد اجلوزي ،أيوب الفقيه 15 
  :مي يقولأمحد املقد  

  .(7)ي بن عجالند  ص   :أبو أمامة الباهلي
أان  ،سى بن عليـــــــــأان عي ،أان أمحد بن حممد بن النقور ،مرقنديـــأخربان أبو القاسم بن الس

  :عبد هللا بن حممد قال
هم بن عمرو بن ــــــمن بين س ،النـــي بن عجد  ــــــص   :مهـــــــاس ،امةــــأبو أم 20 

س ــــــــــعد بن قيــــــر بن ســـبن أعص  عن بن مالك ــــــبة بن مــيــــــــم بن قتنْ ــــعلبة بن غ  ــــث

                                                
 (.3000جامع الرتمذي، كتاب التفسري ) (1) 
 من )أ(. (2) 
  (.4138( سنن النسائي، كتاب قسم الفيء )3) 
 اخلرب من )دا(.مل أجده يف اتريخ أيب زرعة الدمشقي ، وسقط هذا  (4) 
 .1/13الكىن واألمساء للدوايب ( 5) 
  أو قراءة كما يفيد لفظ أخربان. عين: إجازةي    وج أ( كتب فوقها يف )م( خبط دقيق: 6) 
 (.115التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم، للمقدمي )( 7) 
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  .بن مضر عيالن (1)بنا
هبا  ،من مذحج ،ابهلة بنت صعب بن سعد العشرية :وأم بين معن بن مالك

  .(2)وتويف يف سنة ست ومثانني ،سكن أبو أمامة دمشق وبيت املقدس .عرفوني  
قال  :قال – بن املغرية يعين نصر -حدثين أبو الفتح  ،حدثين أمحد بن زهري

أبو  :كان آخر من بقي من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشام  :سفيان 5 

  .(3)أمامة
أان أبو  ،هأان أمحد بن علي بن منجوي ،أان أبو بكر الصفار ،أبو جعفر حممد بن أيب علي نبأانأ

  :قال أمحد احلاكم
ابن عجالن بن  :، ويقالبن رايح ةببن عجالن بن وال يد  الصم  :أبو أمامة
ح بن احلارث بن معن ايبن ر  بن وهبريب ابن وهب بن ع   :، ويقالوهب بن عمرو 10 

 ،بن عدانن بن مضر بن نزار بن معد   ر بن سعد بن قيس عيالن لك بن أعص  بن ماا
  .(4)ومات ابلشام ،سكن مصر ،له صحبة ،أحد بين سهم

أان أبو عبد هللا بن  ،بن علي أان شجاع ،الفتح يوسف بن عبد الواحد [5/109] أخربان أبو
  :منده قال

أبو أمامة  ،بن عجالن بن احلارث بن سهم بن عمرو بن ثعلبة يم د  ص   15 

وهو ابن  ،مات سنة ست ومثانني ،آخر من بقي ابلشام من الصحابة ،الباهلي
  .(5)إحدى وتسعني سنة

أان  ،عود بن انصرـــــأان مس ،أان حممد بن طاهر ،أخربان أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك
  :أان أبو أمحد بن حممد الكالابذي قال ،عبد امللك بن احلسن

 20  ،من قيس عيالن ،أبو أمامة الباهلي ،صدي بن عجالن بن وهب بن عمرو

 ،خالد بن معدان :روى عنه ،مسع النيب صلى هللا عليه وسلم ،نزل محص من الشام

                                                
  ( كذا يف النسخ، ويف معجم البغوي إبثبات: بن !.1) 
  .   3/381( معجم الصحابة أليب القاسم عبد هللا بن حممد البغوي 2) 
  .3/385( معجم الصحابة للبغوي 3) 
  .2/8( األسامي والكىن أليب أمحد احلاكم الكبري 4) 
  ( ليس يف املطبوع من معرفة الصحابة ابن منده.5) 
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قال  .وسليمان بن حبيب يف املزارعة واألطعمة واجلهاد ،وحممد بن زايد األهلاين
وقال  .إحدى وتسعون هنم س   ،مات سنة ست ومثانني :قال حيىي بن بكري :الذهلي

ري منوقال أبو عيسى وابن  .عمرو بن علي وحممد بن سعد حنو قول ابن بكري سواء
من أنت يوم  ل  ثْ م   :قلت أليب أمامة :ليم بن عامروقال س   .مات سنة ست ومثانني

 5  .(1)أان يومئذ ابن ثالثني سنة :قال ؟حجة الوداع
أان أبو  ،أان جدي ،أان أبو احلسن بن أيب احلديد ،أبو احلسن علي بن أمحد بن منصور ربانخأ

  :ان األصمعي قالخرب   :ان نصر بن علي قال ،ان إمساعيل بن إسحاق ،حممد بن زبر
  .(2)من بين احلارث بن سهل من بين قتيبة ،أبو أمامة الباهلي

أان أبو احلسني بن النقور وأبو منصور بن العطار  ،أبو القاسم بن السمرقندي (3)ربانـــــــــــــــــــــأخ
 10 :ان زكراي بن حيىي املنقري قال ،ان عبيد هللا بن عبد الرمحن ،أان حممد بن عبد الرمحن بن العباس :قاا

  :قال األصمعي
بنو سهم بن  :من حي يقال هلم ،ي بن عجالند  الصم  ،أبو أمامة الباهلي

  .سلمان بن ربيعة :ومن بين سهم ،بطن من بين قتيبة ،عمرو
أان أبو منصور حممد بن احلسن بن  ،أخربان أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد بن عبد هللا

ان  ،حممد بن عبد الرمحن بن اخلليل ان عبد هللا بن ،ان أمحد بن احلسني بن زنبيل ،حممد بن يونس 15 
 بن عامر أبو حيىي  (4)ثنا سليمان ،حدثين معاوية بن صاحل ،ان عبد هللا بن صاحل ،حممد بن إمساعيل

  ... يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النيب  :مسع أاب أمامة الباهلي قال
أزاحم  ،أان يومئذ ابن ثالثني سنة :قال ؟مثل من أنت يومئذ :قلت أليب أمامة
  .(5)إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دما  البعري حىت أدحرجه ق

 20  .إمنا هو أزحزحه ،أدحرجه تصحيف :قوله
أان أبو طاهر أمحد  :أخربانه أبو الوفاء عبد الواحد بن محد وأم اجملتىب فاطمة بنت انصر قاا

حدثين  ،ان ابن وهب ،حرملة بن حيىيان  ،أان أبو العباس بن قتيبة ،أان أبو بكر بن املقرئ ،بن حممودا

                                                
 (.521)1/366اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد للكالابذي  (1)
 سقط هذا اخلرب من )م(. 2))
 س. ج( كتب فوقها يف )م(: 3)
  ( هكذا يف مجيع النسخ، وهو خطأ، صوابه: س ليم.4)
  .4/326( التاريخ الكبري للبخاري 5)
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  :تقال (1)عن جدته ،عن أيب  حيىي سليم بن عامر الكالعي ،معاوية بن صاحل
قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا يف حجة  :مسعت أاب أمامة يقول

يسمع ليتطاول  ،فأدخل رجليه يف غرزي الركاب ،اءعدوهو على انقته اجل ،الوداع
 :فقال رجل من طوائف الناس ،ل صوتهوطو   ،«؟ أا تسمعون » :فقال ،(2)الناس

 5  :قال ؟مباذا تعهد لنا

 ،وأدوا زكاة أموالكم ،وصوموا شهركم ،سكممْ ـ  وصلوا خ ،اعبدوا ربكم »
  .«تدخلوا جنة ربكم ،أمركم ذاوأطيعوا 

أان اي ابن أخي يومئذ  :قال ؟اي أاب أمامة مثل من أنت يومئذ :فقلت :قال
إىل رسول هللا صلى هللا عليه  حىت أزحزحه قراب   أزاحم البعري ، سنةابن ثالثني

 10  .(3)وسلم

مسعه من أيب أمامة  ليما  فإن س   ،وهذا تصحيف فاحش ،كذا وقع يف األصل
اي  :ولو كان عن جدته لقال ،اي ابن أخي :يف احلديث له هقولويدل عليه  ،نفسه

  .ويدل عليه ما قال ،بنت أخي
أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،حدثنا عبد العزيز بن أمحد ،بن األكفاينأخربان أبو حممد 

ليم بن عامر أنه مسع عن أيب حيىي س   ،ان معاوية بن صاحل ،، ان عبد هللا بن صاحلان أبو زرعة ،امليمون 15 
  :أاب أمامة يقول

اي أاب أمامة  :فقلت .. مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع
  .(4)ابن ثالثني سنة :قال ؟ابن كم أنت يومئذ

أان  ،سى بن علييأان ع ،ني بن النقورســـــح(5)[أبو]أان  ،م بن السمرقنديـــــــــأبو القاسأخربان 
 20  :حدثين سليم بن عامر قال،عن ابن جابر ،ان الوليد بن مسلم ،ان احلكم بن موسى ،عبد هللا بن حممد

                                                
 انظر تعقيب احلافظ رمحه هللا يف آخر اخلرب. ويف )أ(: حدثه. (1)
 : ليسمع الركاب والناس.و)ط( و)م( و)س( (يف )دا (2)
 رضي هللا عنه يف أول ترمجته. احلديث من فوائد ابن املقرئ، وقد سبق من وجه آخر عن أيب أمامة (3)

من طريق ابن وهب وصححه على شرط مسلم، وأخرجه من طريق  1/389وقد رواه احلاكم يف مستدركه 
 ( وقال: حسن صحيح. 616، والرتمذي )262-5/251معاوية بن صاحل: أمحد يف مسنده 

  . 1/238، 1/564( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 4)
  بد منها. ( سقطت من مجيع النسخ، وا5)
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ما سألين عنها  :قال ؟ ملسو هيلع هللا ىلصابن كم كنت يف عهد رسول هللا  :أمامةقلت أليب 
يوم  ملسو هيلع هللا ىلصولقد رأيتين حضرت خطبة رسول هللا  ،كنت ابن ثالث وثالثني سنة  !غريك

ليزيلين عن السماع من رسول هللا  ؛صدر راحلتهدفع بفجعل رجل ي ،حجة الوداع
  .(1)فأدفعها فأزيلها ؛فأضع كفي يف صدر راحلته ،صلى هللا عليه وسلم

 5 ح وأخربان أبو حممد أيضا   .حدثنا عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو حممد عبد الكرمي بن محزة
ثنا خيثمة بن  ،أان أبو حممد بن أيب نصر :نا أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا بن سوار قاابأ :قال

يوسف بن حزن  نب ب بن صدقةان وهي ،ان علي بن احلسن بن معروف السلمي حبمص ،سليمان
  :(2)مسعت جدي يوسف بن حزن الباهلي يقول :الباهلي قال
لقد  ﴿ملا أن نزلت  :بن عجالن يقول ي  د  ــــامة الباهلي ص  ــــمعت أاب أمــــس

قال  [ 18الفتح/ ] ﴾حتت الشجرة  [5/110] رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك 10 

اي أاب أمامة  » :قال .اي رسول هللا أان ممن ابيعك حتت الشجرة :قلت :أبو أمامة
    .(4)«(3)كنوأان م ،أنت مين

ان حممد بن  ،أان حممد بن املظفر ،أبنا أبو حممد اجلوهري ،أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي
 :فاطمة بنت انصر قالت وأخربتنا أم اجملتىبح  .ان مهدي وهو ابن ميمون ،ان شيبان ،حممد الباغندي

ان مهدي بن  ،ثنا شيبان بن فروخ ،أان أبو يعلى ،املقرئ بنا أان أبو بكر ،قرئ على إبراهيم بن منصور 15 
  :عن أيب أمامة قال ،(5)ةحيو عن رجاء بن  ،قوبان حممد بن عبد هللا بن أيب يع ،ميمون

دع ااي رسول هللا  :فقلت ،(6)يتهأتف هللا صلى هللا عليه وسلم غزوا   أنشأ رسول  
 «مهمن   ـــوغ   -ثبتهم :ويف حديث الباغندي -مهم اللهم سل    » :فقال ،يل ابلشهادة

  .وغنمنا (7)سلمناففغزوان  :قال

                                                
 .3/382معجم الصحابة للبغوي  (1)
  ( سقطت هذه اجلملة من النسخ، وهي مثبتة يف )أ(.2)
 يف النسخ: معك، واملثبت من )دا(. (3)
ومل يعزه  الطرابلسي، وليس يف املطبوع منه. ( فضائل الصحابة من حديث خيثمة بن سليمان4)

  إا للحافظ ابن عساكر وابن مردويه. 13/485السيوطي يف جامعه الكبري ويف الدر املنثور 
  : حيويه.تصحيف ا ( من )أ(، ورمست يف سائر النسخ5)
  ( من )أ( و)م(، وسقطت اللفظة من )دا(، ويف )س( و)ط(: فلقيته. 6)
  : وسلمنا.سائر النسخيف من )أ(، و ( 7)
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اي رسول هللا ادع هللا يل  :فأتيته فقلت ،اثنيا   غزوا   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول  مث أنشأ 
 -اللهم سلمهم: فقال :ويف حديث أيب يعلى - اللهم ثبتهم » :فقال ،ابلشهادة
  .فغزوان فسلمنا وغنمنا :قال :وزاد أبو يعلى ،« وغنمهم

فأتيته  ،اثلثا   مث أنشأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوا   :واتفقا فقاا :قال
فقال  -،اي رسول هللا إين قد أتيتك مرتني أسألك أن تدعو هللا يل ابلشهادة :فقلت 5 

اي رسول  ،« اللهم سلمهم وغنمهم » :فقلت   :وزادتدعو يل ابلشهادة  :أبو يعلى
فغزوان  «مهم ن   ـــمهم وغ  اللهم سل    »، واتفقا، فقاا: فقال -هللا فادع هللا يل ابلشهادة

  .فسلمنا وغنمنا
 ،رين بعمل آخذه عنك فينفعين هللا بهاي رسول هللا م   :مث أتيته بعد ذلك فقلت

 10  .« إنه ا مثل لهلصوم فابعليك  »: فقال

أو  فإن رأوا انرا   :قال .ون إا صياما  ق  لْ أبو أمامة وامرأته وخادمه ا يـ  فكان 
  .ابلنهار يف منزهلم عرفوا أهنم قد اعرتاهم ضيف دخاان  

مث أتيته بعد  :وقال أبو يعلى -مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال
أبمر  - أمرتين إنك :وقال أبو يعلى -اي رسول هللا أمرتين  :فقلت :وقاا – ذلك

فمرين أبمر  :الباغندي (1)زادو  ،به :زاد أبو يعلى -أرجو أن يكون هللا قد نفعين  15 

وقال أبو  -اعلم أنك ا  » :قال :مث اتفقا فقاا - آخر عسى هللا أن ينفعين به
حط عنك هبا  » :أو قال ،« تسجد هلل سجدة إا رفع هللا لك هبا درجة -مل :يعلى

   .عن مهدي :زاد عبادة بن كليب الليثي .(2)شك مهدي «خطيئة
، د العزيز بن جعفر بن حممد اخلرقيأان عب ،أان أبو حممد اجلوهري ،أخربان أبو بكر األنصاري
ان مهدي فذكره إبسناده  ،ثنا عبادة بن كليب الليثي ،حدثين أيب ،ان أمحد بن إسحاق بن البهلول 20 

  :ومعناه إا أنه قال
من  « خطيئة (3)عنك هبا وحط   » :وقال ،مثبته :بدل « اللهم سلمهم »

                                                
  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: قال.1)
قصة الصوم.  4/165، وأخرج النسائي 5/255( أخرجه بطوله من طريق مهدي بن ميمون: أمحد 2)

  ( أيضا .  3425وهو عند ابن حبان )
  ( يف )أ(: هبا عنك.3)
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  .غري شك
أان علي بن  ،ياجج  الد   (2)بنا نائمــــــأان أبو الغ ،ن بن املظفرــــــــاحلس (1)أخربان أبو علي

 ،حدثين أيب ،بن واقد نيان علي بن احلس ،ان حممد بن عقيل ،بد هللا بن سليمانـــان ع ،عروفــــــــم
  :عن أيب أمامة قال ،حدثين أبو غالب

 5 ،فأتيتهم وهم على طعام هلم ،أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ابهلة

 ،جئت ألهناكم عن هذا الطعام :فقلت .تعال فكل :وقالوا يل ،فرحبوا يب وأكرموين
 ،فكذبوين وردوين :قال .هللا صلى هللا عليه وسلم إليكم لتؤمنوا به رسول   ان رسول  وأ

يت يف ت  فنمت فأ   ،قد نزل يب جهد شديد ،فانطلقت من عندهم وأان جائع ظمآن
رجل من  :فقال القوم .فعظم بطين ،فشربت فشبعت ورويت ،منامي بشربة من لنب

 10 .اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي !خياركم وأشرافكم ورددمتوه

فإن هللا  ،يل يف طعامكم وشرابكما حاجة  :فقلت ،فأتوين بطعامهم وشراهبم :قال
به من  (3)همفآمنوا يب ومبا جئت ؛فنظروا إىل حايل اليت أان عليها ،قد أطعمين وسقاين

  .(4)عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أان أبو  ،أان أبو بكر بن املقرئ ،قرئ على إبراهيم بن منصور :أخربتنا أم اجملتىب العلوية قالت

عن أيب أمامة  ،عن أيب غالب ،(5)يلمسْ الق   زان صدقة بن هرم ،ان عبد هللا بن سلمة البصري ،يعلى 15 
  :قال

  ،(6)فانتهيت إليهم وأان طاوي ،بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قوم
 ،إمنا جئت أهناكم عن هذا :فقلت ..هلم :فقالوا ،وانتهيت إليهم وهم أيكلون الدم

 :قال ..خذ :قال .إبانء فيه شراب (7)يف منامي آت   فأاتين ،فنمت وأان مغلوب
أاتكم رجل  :فقال رجل من القوم .فشبعت ورويت ؛ين بطينفكظ   ؛فأخذته فشربته 20 

                                                
  ( يف )ط(: يـ ــْعلــى. مشكولة!1)
 من )أ( وحدها، وسقطت من سائر النسخ.  (2)
 من )أ(، ويف سائر النسخ: جئت. (3)
  خترجيه.( سيأيت 4)
 .، منها: هرم القسميليأصاهبا يف النسخ تصحيفات شىت (5)
 صوابه أن يرسم: طاو . (6)
 ، ويف سائر النسخ: يف منامي آت.و)ط( من )أ( (7)
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 :، فقلت(2)تهميق  ذ  فأتوين مب   ،!(1)ةقذييعين فلم تكرموه ومل تتحفوه مب من سراة قومكم
  .(4)فأسلموا عن آخرهم ،هم بطينفأريت   ،!(3)هدجبإان رأيناك  :قالوا .ا حاجة يل فيها

، أان أبو عبد هللا احلافظ وأبو صادق العطار أان أبو بكر البيهقي ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي
ان  ،ان يونس بن حممد املؤدب ،املنادي د هللايان حممد بن عب ،ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب :قاا

 5  :عن أيب أمامة قال ،عن أيب غالب ،صدقة بن هرمز
إليهم  [5/111] فانتهيت ،يبعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قوم

ألهناكم عن  (6)ئتكمإمنا ج :فقلت .هلم :فقالوا ،وهم أيكلون الدم ،(5)وأان طاوي
أاتكم رجل  :فسمعتهم يقول بعضهم لبعض ،وكنت جبهد ،ا يبو فاستهزؤ  :قال ،هذا

  .قةذْ من سراة قومكم فما لكم بد من أن تتحفوه ولو م  
 10 ،آت فناولين إانء فأخذته فشربته ينفأات ،(7)نمتففوضعت رأسي  :قال

 .ا حاجة يل فيه :قلت ..خذ :فناولوين إانء وقالوا ،ين بطينفاستيقظت وقد كظ  
ريتهم بطين فأ ،إن هللا تعاىل أطعمين وسقاين :قلت :قال .(8)قد رأيناك جتهد :قالوا

 .(9)فأسلموا من عند آخرهم
ان إبراهيم بن  ،مبرو يار ــــي  العباس القاسم بن القاسم الس   ان أبو ،قال : وأان أبو عبد هللا احلافظ

عن أيب  ،حدثين أبو غالب ،أان احلسني بن واقد ،ثنا علي بن احلسن بن شقيق ،ديرْ ـــــــــ  جـنْ وز  ب  ـــــهالل ال 15 
  :أمامة قال

فأتيتهم وهم  ،- ابهلة إىلأظنه قال  -أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
                                                

 : مبذق.سائر النسخمن )أ(، ويف  (1)
 املذيق: اللنب املمزوج ابملاء، كما القاموس احمليط. (2)
 ، ويف غريها: جتهد.و)ط( من )أ( (3)
(، وأخرجه من طرق 4041أخرجه أبويعلى يف مسنده الكبري، وهو يف املطالب العالية ابن حجر ) (4)

(، واحلاكم يف 1182(، والروايين يف مسنده )8073أخرى عن عبد هللا بن سلمة: الطرباين يف الكبري )
 .3/641املستدرك 

 صوابه أن يرسم: طاو . (5)
 من )أ(، ويف سائر النسخ: جئت. (6)
 من )أ(، ويف سائر النسخ: ومنت. (7)
  ( يف )م( و)ط(: بـجهد.8)
 .6/127أخرجه البيهقي يف دائل النبوة  (9)
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إين ألهناكم عن  :قلت :قال .كل  :وقالوا يل ،فرحبوا يب - يعين الدم - على طعام
  .فكذبوين وزبروين ،هللا صلى هللا عليه وسلم رسول   وأان رسول   ،هذا الطعام
تيت يف منامي فأ   ،فنمت ،ونزل يب جهد ،فانطلقت وأان جائع ظمآن :قال

  .وعظم بطين ،فشبعت ورويت ؛بشربة من لنب وأان جائع
اذهبوا إليه فأطعموه  !أاتكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددمتوه :فقال القوم 5 

ا حاجة يل يف  :(1)قلتف :قال .فأتوين بطعام ،من الطعام والشراب ما يشتهي
 ،حاليت اليت أان عليها روا إىلفانظ ،فإن هللا قد أطعمين وسقاين ،طعامكم وشرابكم

  .(2)فآمنوا يب ومبا جئتهم من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أخربان أبو بكر حممد بن احلسني املقرئ وأبو علي احلسن بن املظفر وأبو عبد هللا احلسني بن 

ان أبو  ،أان علي بن عمر بن حممد احلريب ،أان أبو الغنائم بن املأمون :اب قالواحممد بن عبد الوه 10 
عن أيب  ة،ان أبو غالب صاحب أيب أمام ،(3)ريان بش ،ان حممد بن عبد امللك ،حبيب العباس بن أمحد

  :أمامة قال
 ،بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قوم أدعوهم إىل هللا وإىل رسوله

فلما  ،واحتلبوها وشربوا فأتيتهم وقد سقوا إبلهم ،وأعرض عليهم شرائع اإلسالم
 15  .بن عجالن ي   د  بص   مرحبا   :رآوين قالوا

ولكين آمنت ابهلل  ،ا :قلت :قال !بلغنا أنك صبوت إىل هذا الرجل :قالوا
أعرض عليكم اإلسالم  ،إليكم صلى هللا عليه وسلموبعثين رسول هللا  ،ورسوله
  .وشرائعه

فوضعوها واجتمعوا عليها  ،وا بقصعة من دمؤ فبينا حنن كذلك إذ جا :قال
إمنا أتيتكم من عند من  !وحيكم :قلت :قال !يد  هلم اي ص   :قالوا :قال ،أيكلوهنا 20 

 ةــم هذه اآليـتلوت عليهــف :قال ؟وما ذاك :قالوا ،ما أنزله هللا عليهــحرم هذا عليكم بـي

                                                
 من )أ(، ويف سائر النسخ: قلت. (1)
، وهو من طرق أخرى عن علي بن احلسن: عند ابن أيب 6/126( أخرجه البيهقي يف دائل النبوة 2)

(، واجلوزجاين يف أحاديث منتخبة من اجلزء 8099والطرباين يف الكبري )(، 1234عاصم يف اآلحاد واملثاين )
  (.13السادس من أمارات النبوة )

 هو بشري بن سريج، وتصحف يف بعض النسخ إىل: بشر. (3)
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 ة  ق  ن  ـــ ــخنْ م  ـالو  به   هللا   لغري   ل  ه  وما أ   اخلنزير   وحلم   م  والد   مت عليكم امليتة  ر   ـــح   ﴿
 ب  ص  على النم  ح  ب  يتم وما ذ  إا ما ذك   ع  ب  الس   وما أكل   يحة  ط  والن   ية  د   ر ـ ت  م  ـوال وقوذة  م  ـوال

  .[3املائدة/] ﴾اليوم  قٌ سْ ذلكم ف   موا ابألزام  قس  ست  وأن ت  
اسقوين  !وحيكم :فقلت هلم ،وأيبون علي   ،فجعلت أدعوهم إىل اإلسالم :قال

ولكن ندعك  ،ا :قالوا .(1)ةوعلي عباء :قال .فإين شديد العطش ،شربة من ماء 5 

  .(3)العباءةوضربت برأسي يف ، (2)تضتمفاغ :قال .حىت متوت عطشا  
فأاتين آت يف منامي بقدح زجاج مل  :قال ،شديد ر   الرمضاء يف ح   يف (4)منت

 ،فأمكنين منها ،ألذ منه وفيه شراب مل ير الناس شرااب   ،ير الناس أحسن منه
فال وهللا ما عطشت وا غرثت بعد  ،تظفحيث فرغت من شرايب استيق ،فشربتها

 10  .(5)تلك الشربة
 ،ظــــــاحلافان أبو حممد عبد العزيز بن أمحد  ،لم الفقيهـــــــــأبو احلسن علي بن املس (6)اـــأخربن ج
ان حممد بن  ،عبد هللا بن أيب دجانة (8)[ابنا]حممد وأبو بكر أمحد  ان أبو زرعة ،حممد بن (7)]أان متام[

 :عن أيب راشد قال ،(9)عن حممد بن دينار ،ان بقية ،ان مسيب بن واضح ،متام
مث  ،أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي :أخذ أبو أمامة بيدي مث قال
                                                

  ( من )أ(، ويف سائر النسخ: عباء. لكن يف الطرباين: عماميت.1)
ويف املطبوع من معجم الطرباين ومستدرك احلاكم: من )دا( و)م( و)ط(. ويف )أ(: فاغتممت.  (2)

 فاعتممت. 
 يف املطبوع من الطرباين واحلاكم: العمامة. (3)
 يف )ط(: ومنت. (4)
 ( من طريق حممد بن عبد امللك.8074أخرجه الطرباين يف الكبري ) (5)
 ، ويف )أ( فوق أخربان: ا خبط دقيق.و)ط( (م( و)سيف )أ( و) جهكذا كتب  (6)
 أان متام: تصحفت تصحيفا  عجيبا  يف نسخنا كافة إىل: اإلمام !. ( 7)

وعبد العزيز بن أمحد احلافظ وهو الكتاين يروي عن أيب زرعة وأخيه بواسطة: متام بن حممد الرازي 
  صاحب الفوائد.  

( جاء يف نسخنا: أان .. اختصار أخربان، وهو تصحيف صوابه: ابنا .. تثنية ابن. والتصويب من 8)
  مواضع أخرى يف التاريخ جاءت هبذا السند.

هكذا يف مجيع النسخ: دينار .. فإن مل يكن من خطأ أحد الرواة دون بقية فهو من تصحيف  (9)
 النساخ، وصوابه: زايد، كما يف مصادر التخريج.
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   .(1)« اي أاب أمامة إن من املؤمنني من يلني له قليب » :قال يل
ان عبد هللا بن  ،أان أمحد بن جعفر ،أان أبو علي بن املذهب ،أخربان أبو القاسم بن احلصني

عن أيب  ،سب  د  عن أيب الع   ،(3)[ ســـب  ــــْنـــع  ــال] عن أيب  ،عرمس، ان (2)[ منري ] ان ابن ،، حدثين أيبأمحد
  :عن أيب أمامة قال ،عن أيب غالب ،مرزوق

 5 ؛فقمنا إليه ،هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوكئ على عصا علينا رسول   خرج  

  .« م بعضها بعضا  يعظ    ،ا تقوموا كما تقوم األعاجم   » :فقال
وارض  ،اللهم اغفر لنا وارمحنا » :فقال ،فكأان اشتهينا أن يدعو هللا لنا :قال

 اشتهينا فكأان   ،« هنا كل  وأصلح لنا شأن   ،نا من الناروأدخلنا اجلنة وجن    ،ل مناا وتقب  عن  
   .(4)« قد مجعت لكم األمر »: ان فقالأن يزيد  

مد بن ان حم ،أان جعفر بن عبد هللا ،أان أبو الفضل الرازي ،أخربان أبو سهل حممد بن إبراهيم 10 
عن  ،عن أيب عبد الرمحن ،عن عبد الكرمي بن أيب املخارق ،عن ليث ،ان جرير ،ان ابن محيد ،هارون

  :أيب أمامة قال
حترك  م  ـل   » :فقال ي  ـرآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أحرك شفت  

                                                
 ( مدار احلديث على بقية بن الوليد، وبه يعرف. وقفت على رواايت تسعة عنه: 1)

من حديث راشد بدل أيب راشد(،  7499()7655والطرباين يف املعجم الكبري) ،5/267عند أمحد 
(، وأيب 9، وعبد الوهاب ابن منده يف فوائده )2/268(، وابن عدي يف الكامل 850ويف مسند الشاميني )

 (، ويف هذا التاريخ يف ترمجة أيب راشد. 6(، والباطرقاين يف أماليه )167العباس األصم يف حديثه )
، ومل يشر انشروا طبعات املسند إىل  «يلني يل قلبه  »عند أمحد وحده من طريق حيوة بن شريح: ووقع 

(، ويف جممع 10423أي اختالف يف نسخه اخلطية، وكذلك نـ ـــقل عن أمحد يف جامع املسانيد ابن كثري )
ابن اجلوزي (. لكن يف جامع املسانيد 6501(، وإحتاف املهرة ابن حجر )225الزوائد للهيثمي )

، وكذلك يف بعض نسخ تفسري ابن  «يلني له قليب  »( عن مسند أمحد ابللفظ الذي رواه اجلماعة 2488)
 (. 159كثري )آل عمران/ 

يلني يل  »، واللفظ املرجوح هو من رواية حيوة: «يلني له قليب  »فاللفظ احملفوظ من رواية اجلماعة هو: 
  واية حيوة. ، خبالف ما ذهب إليه من رجح ر «قلبه 

 تصحفت يف نسخنا إىل: عمري. والتصويب من املسند. (2)
  ( تصحفت يف نسخنا إىل: العباس، والتصويب من املسند.3)
(، وعنه: أبوداود 26094. وهو عن ابن منري عند: ابن أيب شيبة )5/253مسند أمحد بن حنبل  (4)

 ( خمتصرا  بذكر القيام.5187)
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من  ثرهو أك (1)]شيء[أفال أدلك على  » :فقال .أذكر هللا :فقلت «؟شفتيك
 :قل » :قال .قلت بلى اي نيب هللا :قال « ؟الليل مع النهار والنهار معذكرك الليل 

يف السماوات  واحلمد هلل عدد ما ،ما خلق واحلمد هلل ملء ،مد هلل عدد ما خلقاحل
دد كل شيء، [، واحلمد هلل ع5/112أحصى كتابه ] واألرض، واحلمد هلل عدد ما

 5  واحلمدهلل ملء كل شيء.

بحان هللا ملء ما خلق، ـــــــــــبحان هللا عدد ما خلق، وســــــــــهلل وسواحلمد 
 ،وسبحان هللا عدد ما أحصى كتابه ،يف السموات واألرضوسبحان هللا عدد ما 

  .«يءوسبحان هللا ملء كل ش يء،وسبحان هللا عدد كل ش
  :قال هبذا احلديث إنساان   ث  فكان أبو أمامة إذا حد   :قال

 10 ،يب من بعديق  أمرين أن أعلمهن ع   صلى هللا عليه وسلمإن رسول هللا 

   .(2)عقبك ن  ه  مْ فعل   
ان أبو العباس حممد  ،احلافظ أبنا أبو بكر البيهقي، أان أبو عبد هللا ،أخربان أبو عبد هللا الفراوي

 ،حدثين صفوان بن عمرو ،حدثنا عبد القدوس بن احلجاج ،ان حممد بن عوف الطائي ،بن يعقوبا
  :حدثين سليم بن عامر قال

اي أاب أمامة إين رأيت يف منامي املالئكة تصلي  :جاء رجل إىل أيب أمامة فقال 15 

  .ما جلست  وكل   ما قمت  وكل   ،ما خرجت  وكل   ما دخلت  كل    ،عليك
عليكم  وأنتم لو شئتم صلتْ  !.دعوان عنكم .را  فْ ـاللهم غ   :قال أبو أمامة

 يال  صـــوأ كرة  ـــحوه ب  ب   ــــــــوس كثريا    ذكرا   ها الذين آمنوا اذكروا هللا  اي أيم  ﴿ :مث قرأ ،املالئكة

                                                
 ، ومصادر التخريج11/80إىل: من، والتصويب من خمتصر ابن منظور  نانسخ( تصحفت يف 1)
  .وستأيت
(. ورواه من طريق ليث: الطرباين يف الكبري 1233( أخرجه حممد بن هارون الروايين يف مسنده )2)

  (.1225(، ومن طريق آخر عن القاسم أيب عبد الرمحن: الروايين )1744(، ويف الدعاء )7930)
، والطرباين يف الكبري 5/249جوه أخرى عن أيب أمامة رضي هللا عنه: عند أمحد وروي من أربعة و 

(، 9921(. وعند النسائي )132، والبيهقي يف الدعوات الكبري )1/513(، واحلاكم يف املستدرك 7987)
(. وعند البيهقي يف الدعوات 1743(. وعند الطرباين يف الدعاء )830(، وابن حبان )754وابن خزمية )

 (.131بري )الك



 395 رضي هللا عنه  ص د يم بن ع ْجالن أبو أ م ــام ــة الباه لي  

إىل النور وكان  لمات  ــــه ليخرجكم من الظ  ت  ـــــــئكي عليكم ومالل   ـــصهو الذي ي  
 . [43-41األحزاب/] (1)﴾ نني رحيما  ـــــابملؤم

وحدثين عنها حممد بن أيب  .أخربتنا كرمية بنت أمحد إجازة :بن األكفاين قالأخربان أبو حممد 
عن  ،ان بقية ،ان أبو مهام ،ان أبو لبيد حممد بن إدريسأ ،أبنا زاهر بن أمحد :قالت .نصر احلميدي

 5  :حممد بن زايد األهلاين قال
فانصرفت  ،صلى هللا عليه وسلم (2)بيد أيب أمامة صاحب النيب كنت آخذا  

  :وا أحد إا قال (5)[وا كبري] صغري (4)ا (3)ال مير مسلمف ،معه إىل بيته
 :فإذا انتهى إىل ابب داره التفت إلينا مث قال ..سالم عليكم ..سالم عليكم

 . (7)ى هللا عليه وسلم أن نفشي السالمنا صلأخي أمران نبيم  (6)[ ] أي
وأبو بكر حممد بن  هأان أبو عمر بن حيوي ،مد اجلوهريأان أبو حم ،أخربان أبو غالب بن البنا 10 

أان  ،عبد هللا بن املبارك أان ،أخربان احلسني بن احلسن ،ثنا حيىي بن حممد بن صاعد :إمساعيل قاا
  :حدثين حممد بن زايد قال ،إمساعيل بن عياش
وهو ساجد يبكي يف سجوده  ،أمامة أتى على رجل يف املسجد ابرأيت أ

 . (8)!لو كان هذا يف بيتك ..أنت ..أنت :أمامةفقال أبو  ،ويدعو ربه
أان أبو احلسني بن  :أخربان أبو غالب أمحد وأبو عبد هللا حيىي ابنا احلسن بن البنا قاا 15 

أان ابن  ،ان احلسني بن احلسن ،ان حيىي بن حممد بن صاعد ،أان عثمان بن عمرو بن املنتاب ،اآلبنوسي
  :الباهلي قالزرارة  ان ،ان سهل بن حصني ،املبارك

فأمران أن ا نغدو يف حوائجنا حىت  ،فنزلنا عليه ،قدمنا على أيب أمامة الشام

                                                
  وصححه على شرط مسلم. 2/418، واحلاكم يف املستدرك 7/25( أخرجه البيهقي يف دائل النبوة 1)
  ( يف )أ(: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.2)
  ويف )م( و)س( و)ط(: وا مير. هتذيب الكمال: مبسلم.و  )ط( يف (3)
  ( سقطت من )دا(. 4)
 زايدة من )دا(. (5)
 .11/80الكمال للمزي زايدة: ابن، وسقطت من نسخنا ومن خمتصر ابن منظور يف هتذيب  (6)
 . 13/162نقله املزي يف هتذيب الكمال  (7)

، والبيهقي يف شعب 6/112وأخرجه من طريق آخر عن بقية: أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء 
 (.8752اإلميان )

 (.156أخرجه ابن املبارك يف الزهد ) (8)
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 ال  من ط   س   نؤتى بع   مث ،فنأكل منها ما شئنا ،ة من خبز وحلمع  صْ بق   ىفنؤت ،ىد  غ  نتـ  
فنأكل من تلك  ،مبثلها ىفنؤت ،مث نرجع إليه آخر النهار ،(1)ر يـ ــــن افنشرب منه 

س   ونشرب من ذلك الع   ،القصعة
(2).  

أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،نا عبد العزيز بن أمحدث ،أخربان أبو حممد بن األكفاين
 5  :، عن سليمان بن حبيب قالان يزيد بن زايد ،، ثنا حيىي بن صاحلان أبو زرعة ،امليمون

فدخلنا على شيخ  :دخلت أان ومكحول وابن أيب زكراي على أيب أمامة قال
  .(3)جمتمع العقل لقد دخلنا على شيخ   :فقال مكحول ،من منظره ه أجلد  ق  منط  

أان متام بن حممد وأبو حممد بن أيب  ،ان عبد العزيز بن أمحد ،أخربان أبو القاسم بن السمرقندي
أان أبو  :قالوانصر وأبو نصر بن أيب اجلندي وأبو بكر القطان وأبو القاسم عبد الرمحن بن أيب العقب 

ان سليمان بن  ،ان يزيد بن زايد القرشي ،ان حيىي بن صاحل ،ان أبو زرعة ،القاسم علي بن يعقوب 10 
  :حبيب احملاريب قال

فنظر إىل أسيافنا فرأى  ،دخلت على أيب أمامة مع مكحول وابن أيب زكراي
  :فقال ،حض  فيها شيئا من و  

إنه  :فقلنا !ما فيها الذهب وا الفضة ت بسيوفح  ت  إن املدائن واألمصار ف  
 15  .! أقل من ذلك

كانوا ا يرجون على   ،أما إن أهل اجلاهلية كانوا أمسح منكم ،هو ذاك :فقال
  !وأنتم ترجون ذلك وا تفعلونه ،أمثاهلا احلسنة عشر  

جمتمع  لقد دخلنا على شيخ   :فقال مكحول ملا خرجنا من عنده :قال
 . (4)العقل

أبنا أبو احلسن علي بن حممد بن طوق  ،ان عبد العزيز الكتاين ،حممد بن األكفاينأخربان أبو  20 
ان عبد هللا بن  ،ان بكر بن سهل ،ان عون بن احلسن ،أان عبد اجلبار بن عبد هللا اخلواين ،الطرباين
 :عن سليمان بن حبيب قال ،ان كلثوم بن زايد ،يوسف

ها أشرتي ما ا غناء فلما مررت حبمص دخلت إىل سوق ،خرجت غازاي  
                                                

 ورمست طال يف النسخ: ط لى. ر النسخ إىل: اريبا !.)أ(، وتصحف يف سائمن  (1)
 هو من رواية أخرى لكتاب الزهد ابن املبارك، لذلك ا يوجد يف الرواية املطبوعة. (2)
 (.264)1/238اتريخ أيب زرعة الدمشقي  (3)
 .13/162نقله املزي يف هتذيب الكمال  (4)
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 ،دخلت فركعت ركعتني ينألو  :فلما نظرت إىل ابب املسجد قلت ،ابملسافر عنه
وليس مكحولنا  -فلما دخلت نظرت إىل اثبت بن معبد وابن أيب زكراي ومكحول 

 ،ثنا شيئا  فتحد   ،فلما رأيتهم أتيتهم فجلست إليهم ،يف نفر من أهل دمشق -هذا 
 ق  فإذا شيخ قد ر   ،وقمت معهم حىت دخلنا عليه وامفقا ،إان نريد أاب أمامة :مث قالوا

فقال يف أول ما  ،منظره [5/113] من (1)وإذا عقله ومنطقه أفضل مما نرى ،وكرب 5 

  :ثناحد  
ول هللا ــرسـفإن  ؛ته عليكمــم وحجــالغ هللا إايكـــــــــــسكم هذا من بـــإن جمل

غوا ما ـفبل    ،غوا ما مسعوال ـ وإن أصحابه قد ب   ،بلغ ما أرسل به قد صلى هللا عليه وسلم
  .تسمعون
مبا انل من أجر  (2)هأو يرجع ،على هللا حىت يدخله اجلنة ثالثة كلهم ضامن » 10 

 وأ ،اجلنة هحىت يدخل فهو ضامن على هللا يف سبيل هللا (3)لصف لصفا :وغنيمة
جد، فهو ضامن ـــتوضأ مث عمد إىل املسورجل ، ](4)يرجعه مبا انل من أجر وغنيمة

بيته  ورجل دخل ،(5)[ نة أو يرجعه مبا انل من أجر وغنيمةـــعلى هللا حىت يدخله اجل
  .(6)« بسالم

 15 .على أوسطهن القضاء ،له سبع قناطر يف جهنم جسرا   إن   » :مث قال :قال

                                                
  ( يف )أ(: ي رى.1)
  ويف )م( و)س( و)ط(: أو يرجع.  ويرجع.( يف )دا(: 2)
: فاضل فضل كذا ابلضاد و)ط( )س()م( و، ويف )أ( و40( ابلصاد املهملة، يف اتريخ داراي 3)

: قاتل فقتل !، ولعله من أتثر حمققه مبختصر ابن بدران 11/81املعجمة!، ويف مطبوع خمتصر ابن منظور 
 أن ق تل أن يرجع مبا انل من أجر وغنيمة. لتاريخ دمشق، وا يستقيم معناه، فال ميكن بعد

  [، أي خرج.249]البقرة/ ﴾فلما فصل طالوت ابجلنود  ﴿قال جل جالله: 
: سبيل هللا فمات أم ق تل فهو شهيدومنه : احلديث: من فصل يف  »(: يف النهاية ابن األثري )ف ص ل  و 

. واحلديث الذي ذكره ابن األثري هو من حديث أيب مالك األشعري، أخرجه أبو «أي خرج من منـزله وبلده 
    (.  2499داود )
 .، وهو سبق نظر من الناسخ( ما بني كلميت )غنيمة( هذه واليت قبلهاسقط من )دا ( 4)
 .11/81، ويف خمتصر ابن منظور 40( سقط من نسخنا، لكنه اثبت يف اتريخ داراي 5)
 (، عن الطرباين، عن بكر بن سهل، به.3873ا: أبو نعيم يف معرفة الصحابة )أخرجه إىل هن (6)
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ماذا عليك من  :قيل لهطى ـــــــــرة الوسطء ابلعبد حىت إذا انتهى إىل القنجافي   :قال
 ﴾ ثا  ــــــمون هللا حديت  ــــــوا يك ﴿مث تال هذه اآلية  ،بهـــــــــــــفيحس :قال ؟ينالد  
 .اقض دينك :فيقال :قال.. كذا وكذا  ي  اي رب عل   :فيقول :قال [،42النساء/]

خذوا من  :فيقال :قال .(1)ما أدري ما أقضي به !يءما يل ش :فيقول :قال
فإذا فنيت  ،زال يؤخذ من حسناته حىت ما يبقى له حسنةيفما  :قال .حسناته 5 

 ،بهل  طْ من سيئات من ي   (2)واذــ خ :فيقال :قال .قد فنيت حسناتك :حسناته قيل له
فما  ،ون أبمثال اجلبال من احلسناتؤ جيي فلقد بلغين أن رجاا   :قال .عليه (3)كبوار ف
ب عليهم مث يرك   :قال .(5)! يؤخذ ملن يطلبهم حىت ما يبقى هلم حسنة (4)زالي

 .« حىت يرد عليهم أمثال اجلبال ،سيئات من يطلبهم
 10 ،مهقط يتقد   ما مسعت واعظا   ما  يف الكذب تقدم  مئذ يتقد  ومسعته يوم :قال

 !ما أدري ما هو ن كذب الناس شيئا  م (6)الشيخ لقد بلغ هذا :حىت إن كنت أقول
جور يهدي إىل والف   ،ورج  يهدي إىل الف   الكذب   فإن   ،ايكم والكذب  إ » :مث قال

  .« ر يهدي إىل اجلنةـوالب   ،ر   ـدق يهدي إىل الب  الص    فإن   ،دقوعليكم ابلص    ،النار
  :مث قال ،ثنا إذ عقدفبينا هو حيد    :قال

 15 إن هللا جعل ألحدكم الدينار   ،من أهل اجلاهلية (7)اي أيها الناس ألنتم أضلم 

مث إنكم  ،ئة درهممــــبسبع والدرهم   ،ئة دينارمـــينفقه يف سبيل هللا جل وعز بسبع
  .!ون ممسكونرم صا

ولكن  ،بسيوف ما حليتها الذهب والفضة حت الفتوح  ت  ــأما وهللا لقد ف  

                                                
  ( زاد يف )ط(: د يْـــين.1)
ـــــذ.2)   ( من )ط( وحدها، وهو املوافق ملا يف اتريخ داراي، واملوافق للسياق.ويف سائر النسخ: خ 
 ويف )ط(: فيكبوا. )س(: فريكبوا.)م( ويف )دا( و (3)
  زال.( يف )س( و)ط(: 4)
  (.7493( أخرجه إىل هنا: الطرباين يف الكبري )5)
  لعل ضبطها: لقد بـ ل  ــغ  هذا الشيخ  من كذب الناس شيئا . (6)

 وقد حترفت لفظة الشيخ يف مطبوعة دار الفكر من هذا التاريخ التحريف ) السمج ( الفاحش! فليحذر.
  ( تصحفت يف )ط( إىل: أمثل !. 7)
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  .(2)واحلديد (1)أو اآلنك حليتها العاليبم 
بن إمساعيل وأبو احملاسن أسعد بن علي وأبو بكر أمحد بن حيىي أخربان أبو الفضل حممد 

أان  ،املظفر حممد بن أان عبد الرمحن بن :ين وأبو الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب قالوااجنر األذ
أان  ،أان عبد هللا بن عبد الرمحن املدائين ،أان عيسى بن عمر بن العباس ه،بن أمحد بن محوياعبد هللا 
 5  :ليم بن عامر قالحدثين س   ،ان صفوان ،أبو املغرية

امسعوا  :ويقول لنا ،من احلديث أبمر عظيم كان أبو أمامة إذا قعد جييئنا
  .ا ما تسمعونغوا عن  وبل    ،واعقلوا

  .(3)مبنزلة الذي يشهد على ما علم :ليمقال س  
أان أبو الفضل أمحد بن احلسن بن  ،أخربان أبو الربكات عبد الوهاب بن اهليثم بن األمناطي

 10 (4)أان حممد ،أان أبو نصر حممد بن احلميدي ،أان القاضي أبو العالء حممد بن علي بن يعقوب ،خريون
  .أان أيب ،انـــأان األحوص بن املفضل بن غس ،رييـــــالبابس

ام بن حممد م  ـت (5)قاسمأان أبو ال ،ان عبد العزيز الكتاين ،مرقنديــــــح أخربان أبو القاسم بن الس
 .وأبو حممد عبد الرمحن بن عثمان وأبو نصر بن اجلندي وأبو بكر القطان وأبو القاسم بن أيب العقب

حممد وأبو املكارم سلطان ابنا حيىي بن  وخااي أبو املعايل ل حيىيفض  ح وأخربان جدي أبو امل 
أان أبو علي احلسن بن حممد  ،أان أبو القاسم علي بن حممد الفقيه :علي بن عبد العزيز القرشي قالوا 15 

                                                
 واآلنك: الرديء منه. كما يف القاموس. العاليب: الرصاص، (1)
( أخرجه احلافظ هنا بتمامه من طريق عبد اجلبار بن عبد هللا اخلواين يف اتريخ داراي ومن نزل هبا من 2)

 . 42-39الصحابة 
قد  ملسو هيلع هللا ىلصهي مرفوعة لقوله يف أول حديثه: إن رسول هللا  وهذه األحاديث اليت حد ثهم هبا أبو أمامة 

ـله. بلغ ما أرسل به ـلهم ما حتم   ، وإن أصحابه قد بلغوا ما مسعوا، فبلغوا ما تسمعون.. فهو حيم  
وقد رويت هذه األحاديث املرفوعة الثالثة كل منها مفردا  عن هذا السياق يف مصادر احلديث، فروى 

 ( من طريق سليمان بن حبيب. 2494األول: أبو داود يف اجلهاد )
 ( من وجه آخر عن أيب أمامة. 5976اين يف األوسط )وروى الثاين يف جسر جهنم: الطرب 

( من وجه آخر عن سليمان بن حبيب، وهو 522ابن وهب يف جامعه )وروى الثالث يف ذم الكذب: 
 .( من حديث عبد هللا بن مسعود 5658البخاري )عند 

  (.    2909وروى أن الفتوح بسيوف حليتها العاليب: البخاري يف اجلهاد )
 (.583) الدارمي عبد هللا بن عبد الرمحن( أخرجه 3)
  ( زاد يف )دا(: بن.4)
 أضاف النساخ هنا: بن، وا حمل هلا. (5)
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  .بن احلسني بن علي املعروف اببن طيب الوراقا
وأخربان أبو احلسن علي بن املسلم الفقيه، أبنا أبو القاسم علي بن حممد بن علي املعروف ] 

أان علي بن يعقوب بن  :الواأبنا أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن ايسر ق، (1)[ اببن طيب الوراق
  .أيب العقب

أان أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،ثنا عبد العزيز الكتاين ،ح وأخربان أبو حممد بن األكفاين 5 
  :أنه قال ان حبيب بن عبيد ،بن عثمان (3)ان حريز ،(2)ان أبو زرعة، ان علي بن عياش :امليمون قاا

 ،الذي :زاد ابن السمرقندي -إن أاب أمامة كان حيدث ابحلديث كالرجل 
  .(4)ي ما مسعيؤد    -:وقالوا

أان  :من أصبهان قال يف كتابه إيل   (5)يــ جرـْ ـــــب  ــــــامن بن حممد بن عبيد هللا الأخربان أبو القاسم غ
ان  ،ابقــب ــعبد هللا بن حممد بن فورك الكر أان أبو ب :أبو بكر حممد بن عبد هللا بن شاذان األديب قال 10 
 ،ان حيىي بن محزة ،ان عبد هللا بن يوسف ،ان دحيم :أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل قال

  :أن اهليثم بن يزيد حدثه عن أيب أمامة ،ان الوليد بن أيب السائب
به خالد فلما بصر  ،وهو أمري على محص ،أنه عاد خالد بن يزيد بن معاوية

 ؛مث جلس ،ى عنهافلما رآها تنح   ،ا من حريركان عليها متكئ   (6)قةمرفألقى له 
 15  ؟ا اي أاب أمامةهل مسعت فيها شيئ   :فقال

الق له يف ه ا يلبس احلرير يف الدنيا إا من ا خ  أن   » :نعم مسعت :قال
  .« اآلخرة

  .فسكت ؟ههللا صلى هللا عليه وسلم مسعت   رسول   نْ أم   :وقال له
  .فسكت ؟هرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت   نْ أم   :مث قال
 20  .فسكت ثالاث   ؟رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعته نْ أم   :مث قال

                                                
وأرى أن قول الناسخ: املعروف اببن طيب الوراق تكرار  من )دا(، و)س(. بني املعقوفني اسقط م (1)

 الذي قبله. وهللا أعلم. يقملا ورد قبال  يف الطر 
 : عباس. والتصويب من اتريخ أيب زرعة.تصحفت يف النسخ إىل (2)
 تصحفت يف النسخ إىل جرير. والتصويب من اتريخ ايب زرعة.  (3)
  وكرر هذا األثر يف )ط(. (.1471)1/543( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 4)
 . 19/320تصحفت يف النسخ إىل: املرجى. وصوابه ما أثبت، وهو مرتجم يف السري للذهيب  (5)

 يف )س( و)ط(: مرقعته.  ((6
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  .(2)وا نكذهبم ،(1)نبو ذ   ك  وا ي   ن،ثو كنا يف قوم حيد     فرا  اللهم غ   :مث قال
ان أبو زرعة، ان  ،أان أبو امليمون ،أان أبو حممد ، أان أبو حممد،[5/114] ،أخربان أبو حممد
  :، عن أيب أمامة أنه كان يقول(4)ريمشحدثين سليمان بن  ،بن عثمان (3)علي بن عياش، ان حريز

الذي كنا نسمعه على  (5)للحديث لنحن ،خال العقل إا قد رفعإوا  اعقلوا
 5  .(6)عهد النيب صلى هللا عليه وسلم أعقل عليه منا على حديثكم اليوم

عن  ،عن معاوية بن صاحل ،ان ابن وهب، ، حدثين عبد هللا بن ذكوانوان أبو زرعة :قال
  :بن جابر قالاحلسن 

 .(7)فلم ير به أبسا   ،سألت أاب أمامة عن كتاب العلم
  .والصواب سلمان ،كذا قال  

أان أبو  :منصور بن احلسني وأمحد بن حممود قااأان  ،أخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء 10 
ان أبو علقمة نصر بن خزمية  ،ليل احلمصي الطائيليل بن جابر أبو اخلان عباس بن اخل ،بكر بن املقرئ

يعين حمفوظ  عن أخيه ،عن نصر يعين ابن علقمة ،ان أيب ،بن علقمة بن حمفوظ بن علقمة احلضرميا
  :قال (8)ذئعن ابن عا ،علقمة بنا

فنعم  ،أحببتم وكرهتم مايفعليكم ابلصرب  :وعظ أبو أمامة الباهلي فقال
 15 ،ولبست ثياهبا وزينتها ،وجرت لكم أذايهلا ،الدنيا (9)مولقد أعجبت ،اخلصلة الصرب

جنلس  :إن أصحاب نبيكم صلى هللا عليه وسلم كانوا جيلسون بفناء بيوهتم يقولون
                                                

 : حيد  ثوا وا يكذبوا . واملثبت من )أ(.و)ط( يف )دا( و)س( (1)
حنوه من رواية  5/267وأخرج اإلمام أمحد يف املسند  من كتاب اللباس ابن أيب عاصم، ومل يصلنا. (2)

 حبيب بن عبيد الرحيب أن أاب أمامة ...
 تصحف يف النسخ إىل: عباس، ان جرير. (3)
تصحفت ش ـمري يف نسخنا إىل عمري، والتصويب من اتريخ أيب زرعة، وينظر التحقيق فيه يف هتذيب  (4)

 من احلافظ رمحه هللا سيأيت تصحيحه. أما سليمان فهو خطأ يف الرواية، 273مستمر األوهام ابن ماكوا 
 بعد اخلرب الذي يليه، وكان حق التصحيح أن يقدم عقب هذا اخلرب.

 خنا إىل: حبسن احلديث ! والتصويب من اتريخ أيب زرعة.تصحف يف نس (5)
وروى اجلملة األوىل من وجه آخر عن أيب أمامة:  (.1472) 1/543اتريخ أيب زرعة الدمشقي  (6)

 (.46ابن أيب الدنيا يف العقل وفضله )
 (.1726) 1/608اتريخ أيب زرعة الدمشقي  (7)
  مرتجم يف هذا التاريخ.زته، وتسه ل مهذ الثمايل، ( هو عبد الرمحن بن عائ8)
  ( يف مطبوع املعجم ابن املقرئ: أعجبتكم. 9)
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  .(1)م علينال  س  فنسلم وي  
ن حممد بن عبد الباقي بن أيب أخربان أبو القاسم بن السمرقندي وأبو الفوارس عبد الباقي ب

ان أبو  ،د العزيزعــــبهللا بن حممد بن ان عبد  ،أان عيسى بن علي ،ورقم ـــأان أبو احلسني بن الن   :ار قااغ بال
عن عبد هللا بن  ،صفوان بن عمرو (2)عن ،اعيل بن عياشان إمس ،اهليثم خالد بن مرداس السراج

 5  :مسعت أاب أمامة الباهلي يقول :اليحصيب قال (3)رـــ سب
  .(4)حببوا هللا إىل الناس حيببكم هللا

ثنا علي بن عمر بن حممد بن  ،أمحد بن العباساحلسن علي بن عبد الواحد بن  أخربان أبو
لقاضي أبو ا (5)بن احلسنيان عثمان  ،ثنا علي بن عمرو بن سهل احلريري ،احلسن بن القزويين إمالء

عن لقمان  ،ان فرج بن فضالة ،ان عمار بن عبد اجلبار ،(6)اريبان عبد هللا بن يزيد املع ،سعيد بعكربا
 10  :عن أيب أمامة قال ،بن عامرا

 ،وكافر يقاتله ،ومنافق يبغضه ،بني مؤمن حيسده :املؤمن يف الدنيا بني أربعة
  .(7)ل بهوشيطان قد يوك  

د بن ــــــأان أبو علي أمح ،أان علي بن حممد بن أيب العالء ،لمـــأخربان أبو احلسن علي بن املس
ان أمحد بن  ،أبنا أيب أبو حممد ،أبنا أبو سليمان حممد بن عبد هللا بن زبر ،عبد الرمحن بن أيب نصر

عن  ،حيىي بن أيب كثري عن ،ان عبد هللا بن حممد ،ان إمساعيل بن عياش ،ان أيب ،عبد الوهاب بن جندة 15 
  :سعيد األزدي قال

                                                
 .(1229املعجم ابن املقرئ ) (1)
 تصحفت يف نسخنا إىل: عباس بن. (2)
: عبد هللا بن بشر. واملثبت من خمطوطة حديث خالد و)ط( بن بشري، ويف )دا( يف )أ(: عبيد هللا (3)

 التخريج.بن مرداس وسائر مصادر ا
(. وله طريق آخر عن صفوان عند ابن اجلنيد يف احملبة 3اجلزء من حديث خالد بن مرداس ) (4)

( ويف مسند 7462، 7461( وطريق اثلث عن صفوان لكْن مرفوعا  عند الطرباين يف الكبري )123، 100)
ال  من طريق إمساعيل بن ( مرفوعا  مرس44) «األولياء  »وأخرجه ابن أيب الدنيا يف جزء  (.925الشاميني )

 عياش، عن أيب بكر بن عبد هللا، عن ضمرة بن حبيب.
  ( يف )دا(: احلسن.5)
  ( مل أظفر به، وأمهل النقط يف )أ(، فيحتمل أن يكون: املغاريب.. املغازيل.6)
  من جماميع العمرية، ضمن خمطوطات الظاهرية. 22( مل أجده يف أمايل القزويين يف اجملموع 7)

فاق وذم ــنـــفراييب يف صفة الـــضالة، روي عنه من طريقني غري هذا، عند الــــفرج بن فــــداره على الــــوم
 (.4(، ويف حكاايت عن أيب الشيخ األصبهاين )66املنافقني )
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فافعلوا يب   ،اي سعيد إذا أان مت :فقال يل ،شهدت أاب أمامة وهو يف النزع
  :(1) ملسو هيلع هللا ىلصقال لنا رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكما أمران رسول هللا 

فليقم رجل منكم عند رأسه  ؛إذا مات أحد من إخوانكم فنثرمت عليه الرتاب »
يسمع، ولكنه ا جييب، مث ليقل: اي فالن بن  فإنه ،اي فالن بن فالن :مث ليقل

أرشدان رمحك  :فإنه يقول .اي فالن بن فالنة :مث ليقل ،يستوي جالسا   ، فإنه(2)فالن 5 

شهادة أن ا إله إا هللا وأن  :من دار الدنيااذكر ما خرجت عليه  :مث ليقل .هللا
وابإلسالم  ،نبيا   (3) ملسو هيلع هللا ىلصومبحمد  ،راب   نك رضيت ابهلل أو  ،عبده ورسوله حممدا  

خرج ا :فإنه إذا فعل ذلك أخذ منكر ونكري أحدمها بيد صاحبه مث يقول له ،(4)دينا  
  .«(6)حجته دوهنم ولكن هللا  ؟ن حجتهق   به وقد ل   (5)ما نصنع ،بنا من عند هذا

 10   .(7)«انسبه إىل حواء »: قال ؟اي رسول هللا فإن مل أعرف أمه :فقال له رجل
حدثنا أبو  ،أان أبو حممد بن أيب نصر ،ان عبد العزيز الكتاين ،أخربان أبو حممد بن األكفاين

حدثين أبو جعفر حممد بن العباس بن أيوب األخرم  ،علي حممد بن هارون بن شعيب األنصاري
 ،عن قتادة ،ان خليد بن دعلج ،(8)ربن عمان حممد  ،حدثنا أمحد بن هشام بن هبرام املدائين ،أبصبهان

  :عن احلسن قال

                                                
 .و)ط( سقطت هذه اجلملة من )أ( (1)
 صااي العلماء يف هذا وما قبله: اي فالن بن فالنة.و يف  (2)
 (: عليه السالم.يف )أ (3)
 و)ط( ، واشيء هنا يف )أ(ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا  تكرر هنا يف )دا( و)س( و)م(:  (4)

 ووصااي العلماء، وعند الطرباين هنا: وابلقرآن إماما .
 ويف )ط(: ما صنع. يف )أ( و)م(: ما تصنع. (5)
  ( يف )ط(: دوهنما.6)
 . 47وصااي العلماء عند حضور املوت ابن زبر 7) )

( من طريق حممد بن إبراهيم بن العالء 1214(، ويف الدعاء )7979وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 : سعيد بن عبد هللا األودي.عنده الراوي عن أيب أمامةبن عياش، به، واسم احلمصي، عن إمساعيل 

( من طريق آخر عن عبد هللا بن حممد القرشي، وهو 21مبرو ) وهو يف املنتقى من مسموعات الضياء
ـلفي ) من  (،18يف فوائد اخللعي، )نسخة الظاهرية(، والسابع عشر من املشيخة البغدادية أليب طاهر الس  

 طريقني آخرين عن سعيد األودي. 
  ( هو الواقدي. وسبق قلم انسخ )دا( فكتب: علي بدل عمر؛ وذلك خطأ.8)
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 ،بن عبد هللااجابر  :ابملدينة ملسو هيلع هللا ىلصآخر من مات من أصحاب رسول هللا 
وابلشام أبو أمامة  ،وابلكوفة عبد هللا بن أيب أوىف ،وابلبصرة أنس بن مالك

 . (1)الباهلي
قال  :، قالان أبو زرعة ،ان أبو امليمون ،أان أبو حممد ،ثنا عبد العزيز ،أخربان أبو حممد أيضا  

 5 : قلت لألحوص :عيينة قال ابنعن  ، - يعين ابن أيب عمر -حممد 
بقي ابلشام عبد هللا بن  ر منآخ :قال ؟من آخر من بقي ابلشام أبو أمامة

 . بسر
 :وآخر من بقي من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ابلبصرة :قال سفيان

وآخر من بقي  ،عبد هللا بن أيب أوىف :وآخر من بقي ابلكوفة ،أنس بن مالك
 10  .(2)سهل بن سعد :ابملدينة

محيد بن ربيعة  ، حدثينان حممد بن حرب ،القاضيوان أبو زرعة، حدثين خالد بن خلي  :قال
  :القرشي قال

وأاب أمامة صدي بن عجالن خارجني من  (3)ك ر ب  يْ د  عْ املقدام بن م   رأيت  
  .(4)رنسانـعند الوليد بن عبد امللك عليهما ب  

أان أبو احلسن  ،أان عبد هللا بن عتاب ،أان أبو احلسني بن اآلبنوسي ،أخربان أبو غالب بن البنا 15 
أان أبو احلسن  ،أان أبو عبد هللا بن أيب احلديد ، أبو القاسم بن السوسيح وأخربان .بن جوصا إجازةا

  :ان أبو احلسن بن مسيع قالأ ،مريان أمحد بن ع   ،أان عبد الوهاب الكاليب ،الربعي
 مات يف إمرة :قال أبو سعيد .بن عجالن الباهلي يم د  وأبو أمامة ص  

  .الوليد حبمص [5/115]
ان  ،أان أبو امليمون ،أان أبو حممد الشاهد ،الكتاين ان عبد العزيز ،األكفاينأخربان أبو حممد بن  20 

  :عن ابن عياش قال ،حدثين يزيد بن عبد ربه ،أبو زرعة
  .(5)مات أبو أمامة سنة إحدى ومثانني

                                                
  .13/162 هتذيب الكمالنقله املزي ( 1)
  (. 2138)2/693(، 273)1/241( اتريخ أيب زرعة الدمشقي 2)
 .و)ط( سقطت كرب من النسخ، وهي اثبتة يف )أ( (3)
 (.272)1/240اتريخ أيب زرعة الدمشقي  (4)
 (.2133)2/692(. 262)1/238اتريخ أيب زرعة الدمشقي  (5)
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أان أبو  ،أان الزينيب قراءة ،وأخربان عمي رمحه هللا .ان أبو طالب احلسني بن حممد الزينيببأنأ
ان  ،أان بكر بن أمحد بن حفص ،أان أبو احلسني حممد بن املظفر ،القاسم علي بن احملسن التنوخي

   :« تسمية من نزل محص » أمحد بن حممد بن عيسى البغدادي قال يف
شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم  ،بن عجالن الباهلي يم د  أبو أمامة ص  

ةو  نْـ ومنزله د   ،ومات يف سنة إحدى ومثانني ،نةة الوداع وهو ابن ثالثني سج  ح  
(1) . 5 

علي بن  دد بنـــــــــــــأان مس ،ان عبد العزيز بن أمحد ،لم الفقيهـــــأخربان أبو احلسن علي بن املس
تسمية من نزل محص من أصحاب  »ان عبد الصمد بن سعيد القاضي قال يف  ،أان أيب ،عبد هللا

  :« وسلمرسول هللا صلى هللا عليه 
 ن الوايلفاستأذ ؛همث سلس بول   ،سكن محص ،بن عجالن يم د  أبو أمامة ص  

 10 . (3)سل   غ  م  ـال: يقال له وخلف ابنا   ،فمات هبا ،فأذن له ،ةو  نْـ يصري إىل د   (2)أن
  :أيب اليمان قال حممد بن عوف يقول عنمسعت  :وان عبد الصمد قال :قال

 ىمن محص عل ،ةو  نْـ د  يف قرية يقال هلا  ،مات أبو أمامة سنة إحدى ومثانني
 . (4)ومات يف إمارة الوليد ،عشرة أميال

ان سليمان بن  ،أان أبو نعيم :ان أبو سعد حممد بن حممد بن املطرز وأبو علي احلداد قاانبأأ
 15  :ان حيىي بن بكري قال ،ان أبو الزنباع ،أمحد

 هوسنم  ،بن عجالن سنة ست ومثانني يم د  وامسه ص   ،تويف أبو أمامة الباهلي
  .(5)إحدى وتسعون

ح وأخربان أبو  .الغاليب ان املفضل بن غسان ،ان حممد بن إسحاق ،وان أبو حامد :قال

                                                
: قرية قرب محص، ذكرها ايقوت يف معجم البلدان ، ود نـْو ة13/163نقله املزي يف هتذيب الكمال  (1)

 ، وأن هبا قرب عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه. 2/487
 يف )أ( و)س(: إىل أن. (2)
طويل  ،ل سغيقال له امل وخل ف ابنا   » ، وزاد:2/478قوت احلموي يف معجم البلدان ( ونقله اي3)
وهم  ،فأعقبت إحدامها ،صليحة ومعي ة :يقال هلما ،قال هلا كفرنغد، وخل ف بنتنيقتلته املبيضة بقرية ي ،اللحية

  .« ومل تعقب األخرى ،بنو أيب الربيع
كفرنغد من قرى محص، وذكر أنه يقال: إن هبا قرب أيب أمامة   4/471وذكر ايقوت يف معجم البلدان 

 الباهلي رضي هللا عنه. 
 .13/163الكمال نقله وما قبله: املزي يف هتذيب  (4)
 .8/106 ، للطرباينالكبري عجمامل (5)
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ان أبو  ،ان أيب ،أبو أمية بن املفضل (1)أان ،أان أبو بكر ،أان أبو العالء ،الربكات األمناطي أبو الفضل
  :احلسن املدائين قال
  .أمامة سنة ست ومثانني تويف أبو

أان أبو  ،ان أبو احلسن بن لؤلؤأ ،أان أبو حممد اجلوهري ،أخربان أبو األعز قراتكني بن األسعد
 5  :ان أبو حفص الفالس قال ،بكر حممد بن احلسني بن شهراير

 ،(2)ومثانني ست سنة – بن عجالن يم د  وامسه ص   -ومات أبو أمامة الباهلي 
  .(3)وهو يومئذ ابن إحدى وتسعني سنة
 ،ان أمحد بن إسحاق النهاونديأ ،أان أبو احلسن السريايف ،أخربان أبو غالب حممد بن احلسن

  :ان خليفة العصفري قال ،ان موسى التسرتي ،ان أمحد بن عمران بن موسى
أصحاب النيب  من ،يعين سنة ست ومثانني مات أبو أمامة الباهلي :وفيها 10 

 . (4)صلى هللا عليه وسلم
مد بن ــــــــــأان حم ،أان علي بن أمحد بن حممد بن علي ،مرقنديـــــــــــــــم بن الســـأخربان أبو القاس

 د  أخربين أيب حمم   ،أخربين أبو احلسن الصرييف ،أبو حممد السكري (5)ان ،عبد الرمحن بن العباس إجازة
  :م قالحدثين أبو عبيد القاسم بن سال   ،املغرية بن  ا

بن  يم د  وامسه الصم  ،تويف أبو أمامة الباهلي ابلشام :سنة ست ومثانني فيها 15 

  .عجالن
أان أبو  ،أان مكي بن حممد بن الغمر ،أيب حممد التميمي عن ،قرأت على أيب حممد السلمي

  :سليمان بن زبر قال
وهو ابن  ،بن عجالن يم د  مات أبو أمامة الباهلي ص   :سنة ست ومثانني فيها

 20  (7).(6)إحدى وتسعني سنة

                                                
 يف )أ(: ان. (1)
 يف )م( و)س(: مثانني وست. (2)
 .2/792نقله الباجي يف التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح  (3)
 .292اتريخ خليفة بن خياط  (4)
 يف )أ(: أان. (5)
 .1/213ابن زبر اتريخ مولد العلماء ووفياهتم  (6)
  ( يف )ط( هنا: رضي هللا تعاىل عنه وعن سائر أصحاب النيب عليه الصالة والسالم.7)



 

 الفهارس
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 اسايد فهرس األحاديث النبوية الشريفة مرتباً على امل

 أيس بن مالك رضي هللا عنه : -
 ،16أخاف على أميت بعدي خصلتني ... 

 ،16أخاف على أميت مخًسا ... 
 17أخوف ما أخاف على أميت ... 

 287منكم ...  إن أاب سفيان قريب
 349أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه املغفر ... 

 217ابرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الثريد ... 
 123سدل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصيته ... 

 16فرغ هللا من أربع ... 
 347من ذكرت عنده فليصل علي ... 

 220يدخل النار ...  من رآين يف املنام فإنه ال
 207موضع سوط أحدكم يف اجلنة ... 

 356وقت لنا أربعني يوًما يف حلق العانة ... 
 234اي أاب عمري ... )ُمصحًفا( 

 122اي ذا األذنني ... 
 195ينادي مناد كل يوم : شارب اخلمر ملعون ... )موضوع( 

 الرباء بن عازب رضي هللا عنه : -
 282 مخسني رجاًل عبدهللا بن جبري ... على الرماة يوم أحد وكانوا ملسو هيلع هللا ىلصجعل رسول هللا 

 بشر بن سحدم رضي هللا عنه : -
 355انطلق فناد : إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة ... 

 بري ة رضي هللا عنه : -
 217أن النيب صلى عليه وسلم بعث سرية وبعث معها رجالً يكتب إليه ابألخبار ... 

 عنه :ثوابن رضي هللا  -
 65إن سعة حوضي ما بني عدن إىل عمان ... 
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 64الشعثة رؤوسهم الدنسة ثياهبم ... 
 161، 160يوشك األمم أن تداعى عليكم ... 

 جابر بن عب  هللا رضي هللا عنه : -
 194طعام الرجل يكفي الرجلني ... 

 143كانت األنصار أتيت نساءها مضاجعة ... 
 جرير بن عب  هللا رضي هللا عنه : -

 352أما إنكم ستعرضون على ربكم ... 
 حذيفة بن الدمان رضي هللا عنه : -

 284لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة اخلندق ... 
 احلكم بن حزن رضي هللا عنه : -

 ،19إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به ...  أيها الناس
 ،18إنكم لن تفعلوا كل ما أمرتكم به ...  اي أيها الناس

 خال  بن الولد  رضي هللا عنه : -
 65 ... لو مات هذا على ما هو عليه ملات على غري ملة حممد صلى هللا عليه وسلم

 سعد  بن عبد  الثقفي رضي هللا عنه : -
 309إن شئت دعوت هللا فردت عليك ... 

 مسرة رضي هللا عنه : -
 117هللا عليه وسلم أن نعتدل يف اجللوس ... أمران رسول هللا صلى 

 سهل بن سع  رضي هللا عنه : -
 29أتى جربيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له : اي حممد عش ما شئت فإنك ميت ... 

 شرحبدل بن حاسنة رضي هللا عنه  -
 65 ... وسلم عليه هللا صلى حممد ملة غري على ملات عليه هو ما على هذا مات لو

 : األزدي رضي هللا عنهمشعون أبو رحياية  -
 2أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن الوشر والوشم ... 

 10إن إبليس ليضع عرشه على البحر ... 
 5حرمت النار على ثالثة أعني ... 
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  4حرمت النار على عني دمعت ... 
 5حرمت النار على عني سهرت ... 

 6احلمى كري من جهنم ... 
  4 ... شديد برد فأصابنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عم غزوت

 5، 3...  شرف إىل ليلة ذات فأتينا ، غزوة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا
 10ال حتمل عليك ما ال تطيق ... 

 5من انتسب إىل تسعة آابء كفار ... 
 5، 4من حيرسنا هذه الليلة ، وأدعو له ... 

  2هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عشرة: الوشر والوشم ... 
 شدبة بن عثمان بن أيب طلحة العب ري رضي هللا عنه : -

 70أخس عنك الشيطان ... 
 76ادن فقاتل ... 

 69إذا انتهى أحدكم إىل اجمللس ... 
 75أان النيب ال كذب ... 

 75اآلن محي الوطيس ... 
 78تعال اي شيب ... 

 80هلل الذي أراد بك خريًا ...  احلمد
 72، 69دخل النيب صلى هللا عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ... 

 81خذوها اي بين أيب طلحة خالدة ... 
 80دونك هذا فأنت أمني هللا على بيته ... 

 78شاهت الوجوه ... 
 69صلى بني العمودين ركعتني ... 

 77غفر هللا لك ... 
 75قُـــُدًما ها ... 

 79، 76هم أعذه من الشيطان ... الل
 75اللهم اهد شيبة ... 
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 79، 76اي شيب ادن مين ... 
 76اي شيب الذي أراد هللا بك خري مما أردت ... 

 79، 78اي شيب قاتل الكفار ... 
 69اي شيبة اكفين هذه ... 

 74اي شيبة إنه ال يراها إال كافر ... 
 70اي شيبة هلم لك ... 

 78ابملهاجرين ... اي عباس اصرخ 
 78اي عباس انولين من احلصباء ... 

 ص ي بن عجالن أبو أمامة الباهلي رضي هللا عنه : -
 403إذا مات أحد من إخوانكم ) حديث التلقني ( ... 

 390، 389أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ابهلة ... 
 386اعبدوا ربكم وصلوا مخسكم ... 

 378على إحدى وسبعني فرقة ... افرتقت بنو إسرائيل 
 376أال إنه ال نيب بعدي ... 

 337إن الناس اليوم كشجرة ذات جىن ... 
 400أنه ال يلبس احلرير يف الدنيا إال من ال خالق له ... 

 391، 390، 389بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل قوم ... 
 397ثالثة كلهم ضامن على هللا ... 

 402إىل الناس ... حببوا هللا 
 386، 385مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع ... 

 377، 376شر قتلى حتت ظل السماء ... 
 393ال تقوموا كما تقوم األعاجم ... 

 393مل حترك شفتيك ؟ ... 
 388،  387اللهم سلمهم وغنمهم ... 

 393اي أاب أمامة إن من املؤمنني من يلني له قليب ... 
 387أاب أمامة أنت مين وأان منك ...  اي



 413 الشريفة فهرس األحاديث 

 375اي أيها الناس إنه ال نيب بعدي ... 
 رضي هللا عنه : عبد  اللدثي -

 89، 88أن النيب صلى هللا عليه وسلم أكل خبزًا وحلمـًا ... 
 عب  هللا بن عباس رضي هللا عنه : -

  308إن أحب أصهاري إيل ... )منكر( 
 32... إن لكل نيب حرًما وحرمي املدينة 

 372، 370إن من أفضل الصيام صيام أخي داود ... 
 289جاء العباس بن عبد املطلب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب سفيان بن حرب ... 

 266، 263، 262، 259حديث كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل ... 
 301رأى أبو سفيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشي ... 

 303كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان ... 
 191ألن يريب أحدكم بعد أربع ومخسني ومئة سنة جرو كلب خري له من أن يريب ولًدا لصلبه ... 

 303لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب سفيان بن حرب يف الطواف ... 
 292، 289ملا نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبر الظهران ... 

 287نعم .. من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ... 
 عب  هللا بن عمر رضي هللا عنهما : -

 307احفظوين يف أصحايب ... 
 327التمسوا ليلة القدر العشر األواخر ... 

 117إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ... 
 109أن النيب صلى هللا عليه وسلم رجم يهوداًي ويهودية ... 

 145املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة ... أهل 
 175الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله ... 

 197كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة ... 
  197ال إله إال هللا وحده ... 

 207من حضر إماًما فليقل خريًا أو ليسكت ... 
 241ليه وسلم عن نبيذ اجلر ... هنى رسول هللا صلى هللا ع
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 عب  هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه : -
 353من أتى اجلمعة واإلمام خيطب كانت له ظهرًا ... 

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : -
 164كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال قصري وال طويل ... 

 305ال يدخل النار من تزوج إيل ... 
 هللا عنه : عمر بن اخلطاب رضي -

 246حديث تفسري الذارايت ... 
 214صلوا على صاحبكم ... 

  214من غل فأحرقوا  متاعه ... 
 214من وجدمتوه قد غل فاحرقوا متاعه ... 

 208من وجدمتوه غل فاضربوه ... 
 245خيرج من املشرق حلقان الرؤوس ... 

 عمرو بن العاص رضي هللا عنه : -
 65...  وسلم عليه هللا صلى حممد ملة غري على ملات عليه هو ما على هذا مات لو

 معاذ بن جبل رضي هللا عنه : -
 337أبغض اخللق إىل هللا من آمن مث كفر ... 

 معاوية رضي هللا عنه : -
 328،  222أال إنه مل يبق من الدنيا إال بالء ... 

 279اي أاب سفيان بن حرب ... 
 : املغرية بن شعبة رضي هللا عنه -

 231امرأتني اقتتلتا ... حديث أن 
 230حديث املسح على اخلفني ... 

 النعمان بن الرازية رضي هللا عنه : -
 169نفى اإلسالم أصدقها ... 

 رضي هللا عنه : ياسار بن سبع أبو الغادية املزين -
 30سريي مزينة ... 
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 الــــكـــــىن
 أبو ثعلبة اخلشين رضي هللا عنه : -

 174وسلم هنى عن كل ذي انب من السباع ... أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 أبو مجعة حبدب بن سباع رضي هللا عنه : -

 149بلى قوم من أميت أيتون من بعدكم ... 
 150، 149، 147، 146تغدينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ... 

 148...  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معنا معاذ بن جبل عاشر عشرة
 148ما مينعكم من ذلك ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أظهركم ... 

 147نعم قوم جيدون كتااًب ... 
 ،151 ،150، 146 من بعدكم ...] يكونون [ نعم قوم جييئون 

 147نعم قوم يكونون من بعدي ... 
 أبو ال رداء رضي هللا عنه: -

 144أدعهن لشيء ... أوصاين خليلي صلى هللا عليه وسلم بثالث ال 
 أبو ذر رضي هللا عنه : -

 99مئة كتاب وأربعة كتب ... 
 103، 99اي أاب ذر إن للمسجد حتية ... وهو حديث طويل ... 

 رضي هللا عنه : أبو رافع  -
 175أنه أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ ... 

 197ضربت قبة النيب صلى هللا عليه وسلم ابألبطح ... 
 رضي هللا عنه :أبو سعد  اخل ري  -

 349إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن ... 
 326إن هللا خري عبًدا ... 

 326إن من أمن ِّ الناس ... 
 أبو عبد ة بن اجلراح رضي هللا عنه : -

 149نعم قوم جييئون من بعدي ... 
 أبو قتادة رضي هللا عنه : -
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 63الركعتني األولتني ... كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف 
 203كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقاحة ...

 أبو موسى رضي هللا عنه : -
 223، 222مسع النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يثين على رجل .. فقال لقد أهلكتم الرجل ...

 أبو هريرة رضي هللا عنه : -
 32ثالثة أايم ... حبييب أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم بصيام أوصاين 

 119اخلمر من هاتني الشجرتني ... 
 50ذكر الشهداء عند النيب صلى هللا عليه وسلم ... 

  219العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ... 
)صوابه عن أيب سعيد(، 360)مرساًل(، 359قال هللا عز وجل إن عبًدا أصححت له جسمه ... 

 )منكر(361
 359كم يف مثل القمر ليلة البدر ... كيف أنتم إذا كنتم من دين

 48ال جتف األرض من دم الشهيد ... 
 234ال تصحب املالئكة رفقة ... )ُمصحًفا( 

 32لو كان العلم معلًقا ابلثراي ... 
 301من أغلق اببه فهو آمن ... 

 16من ذهب ...  حيسر الفرات عن جبل
 129يدخل اجلنة أول زمرة من أميت ... 

 أخربه :أبو اهلدثم عمن  -
 305مسع أاب سفيان بن حرب ميازح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ... 

 الناســــــــــــــــــــــــــــاء
 أمساء بنت يزي  رضي هللا عنها : -

 43ويل أمكم قريش ... 
 عائشة الص يقة رضي هللا عنها : -

  131أبدال يوًما مكانه ... 
 128إن من الشعر حكمة ... 



 417 الشريفة فهرس األحاديث 

 315وولدك ابملعروف ... خذي ما يكفيك 
 131صوما يوًما ... 

 197فرضت الصالة ركعتني يف احلضر والسفر ... 
 131من أفطر يف التطوع فليقضه ... 
 130من أويل معروفًا فليكاف به ... 

 115نعم اإلدام اخلل ... 
 أم سلمة رضي هللا عنها : -

 43...  ﴾عمَِّل غري صاحل  ﴿أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ  
 43أن النيب صلى هللا عليه وسلم عن كل مسكر وعن كل مفرت ... 

 املراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
 إمساعدل بن أمدة مرسالً : -

 306أفاض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ميينه أبو سفيان ... 
 : مرسالً اثبت البناين  -

  300، 280من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ... 
 سعد  بن عب  العزيز مرسالً : -

 310اخرت إن شئت عينك ... 
 سعد  بن املاسدب مرسالً : -

 304أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سىب يوم حنني ... 
 301ملا كان ليلة دخل الناس مكة ... 

 سعد  بن مدناء مرسالً : -
  298إن أاب سفيان حبضرتكم ...  ملسو هيلع هللا ىلصعام الفتح مبر؛ قال  ملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل رسول هللا

 عب  هللا بن أيب بكر بن حزم مرساًل : -
  302خرج النيب صلى هللا عليه وسلم ملتًفا بثوب ... 

 306كان من أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أصحاب املئني ... 
 عب  هللا بن يزي  النه ي مرسالً : -

 305مغاضبة قريش ... اي معقل اجتنب 
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 عكرمة مرسالً : -
 280أن النيب صلى هللا عليه وسلم أهدى إىل أيب سفيان بن حرب متر عجوة ... 

 280أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل أيب سفيان ... 
 عمر بن عب  العزيز مرسالً : -

 304تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو سفيان عامله على جنران ... 
 مصعب الزبريي مرسالً : -

 304استعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جنران ... 
 286تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة ... 

 يزي  الرقاشي مرسالً : -
 299ملا أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب سفيان عرض عليه اإلسالم ... 

 أبو إسحاق الاسبدعي مرسالً : -
 302سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالًسا ... أن أاب 
 أبو الاسفر مرسالً : -

 302ملا رأى أبو سفيان الناس يطؤون عقيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسده ... 
 أبو علي مرسالً : -

 304استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب سفيان على إجالء اليهود ... 
 الزهري مرسالً : -

 300اي أاب سفيان ... من دخل دارك 
 الواق ي : -

 306اي بالل زن أليب سفيان أربعني أوقية ... 

 ن ـــــــالــمـــعــلــقـــات بال س
 180ادرؤوا احلدود ابلشبهات 

 54األذانن من الرأس 
  274أميا أحب إليك عني يف اجلنة أو أدعو هللا أن يردها عليك 

 133حديث اإلفك 
 133حديث الثالثة الذين خلفوا 



 419 فهرس األماكن  

 نـــــاكــــــرس األمـــهــــف

 320أبرشهر 
 299 ،204، 197األبطح 

 127أهبر 
 92أبو قبيس 
 321، 320أجنادين 

 282، 281، 274، 80، 79ُأحد 
 242، 152األردن 

 153أرض الروم 
، 125، 124، 123، 122أصبهان 

126 ،127 ،217 ،218 
 217اصطخر 

 اصطنبول ط
 365، 354، 353، 109، 63أطرابلس 

 173أفغانستان 
 350األكواخ 
 354، 193األنبار 

 193أنطاكية 
 253أيلة 

 278، 267، 263، 259، 2إيلياء 
 الباب ج

 177ابب الربيد 
 126ابب تريه أبصبهان 

 175ابب اجلابية 
 173ابب الشرقي 

 120، 119الباب الصغري 
 347، 335ابب كيسان 

 350، 127ابنياس 

، 227، 226، 225، 224، 223خبارى 
228 ،237 ،238 ،239 
 253بدا 
 273 ،147، 79بدر 

 267، 263، 259بصرى 
، 45، 43، 42، 41، 40، 33البصرة 

129 ،132 ،137 ،138 ،139 ،176 ،
182 ،211، 244 ،249 ،250، 397 ،
404 

 252بطن إضم 
، 180، 124، 36 )مدينة السالم( بغداد
218 ،225 ،227 ،232 ،233 ،241 ،
289 ،349 ،350 ،355 
 91البقاع 
 276البقيع 

 252بالكث 
 230، 222بلخ 

 191، 164البلقاء 
 ،116 ،13،21، 11، 6، 1بيت املقدس 

127، 146، 267 ،358 ،361 ،363 ،
384 

 349، 255، 239، 28بريوت 
 349تنيس 
)املسجد  )جامع دمشق( األموي اجلامع

، 112، 89، 25، ، ب، د، هأ اجلامع(
127 ،240 ،288، 340 ،377 

 175جامع السنانية 
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 96جبل اجلودي 

 96، 63جبل لبنان 
 203اجلحفة 

 91جدة 
 225، 35جرجان 
 192اجلزيرة 

 193جسر سيحان 
 93مجع )املزدلفة( 

 230جيحون 
 193اجليدور 
 73احلجاز 

 92، 91احلجر األسود 
 267احلديبية 

 96حراء 
 190احلراك 
 319احلرة 

 193حصن أذنة 
 294، 292، 291حطم اجلبل 

 192، حلب ج
 254حلوان 

 142محام زرعة 
، 168، 144، 116، 38 ،12،31محص 
169 ،170، 193 ،259 ،263 ،267، 
375 ،382 ،384 ،387 ،396 ،400 ،
404 ،405 

، 75، 74، 71، 70، 69، 68حنني 
77 ،79 ،80 ،270 ،274 ،305 ،

310 

 194حوران 
 55، 36حوالاي 

، 225، 224، 221، 127، خراسان د
241، 320 

 242، 241اخلضراء 
 284، 274اخلندق 

 193 ،192، 191دابق 
 6ف دار بين األكش

 192دار تني 
 دار احلديث النورية أ، د

 246دار القطن 
 243، 194داراي 
 377، 376 ،32دمشق  مسجد درج

، 1دمشق أ، ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، 
6 ،14 ،15 ،31 ،32 ،56 ،67 ،86 ،

109 ،110 ،113 ،116 ،117 ،119 ،
123 ،127 ،141 ،142 ،144 ،153 ،
154 ،160 ،164 ،168، 169 ،171 ،
172 ،173 ،173 ،174 ،177 ،180 ،
191 ،193 ،193 ،194 ،195، 207،  
217 ،218 ،219 ،220، 221، 239 ،
240 ،241 ،242 ،243 ،256 ،273 ،
288 ،326 ،331 ،335 ،340 ،347 ،
348 ،349 ،350 ،357 ،358 ،363 ،
369 ،375 ،384 ،397 
 405دنوة 

 192دير مسعان 
 252ذو خشب 



 421 فهرس األماكن  
 252ذو املروة 
 الرابط ط

 الربوة أ
 314ردم احلذائني 

 12الرسنت 
 90، 89الرقة 

، 193، 128، 123، 120، 24الرملة 
194، 361 
 173زرنج 
 235زمزم 

 127زجنان 
 255، 86، 63ساحل دمشق 

 176، 173سجستان 
 320سرخس 
 287سرف 

 109سر من رأى 
 91سرنديب 

 203السقيا 
 251السماوة 
 238مسرقند 

 127)خانقاه( السميساطية 
 357سوق القمح 

 163السويداء 
 360الشاش 
، 27،35 ،15، 9، 8، 7، 6، الشام د

42 ،56 ،176 ،192 ،193 ،194، 
225 ،227 ،251 ،259 ،263 ،267 ،
268 ،272 ،273 ،276، 314، 325 ،

334 ،339 ،340 ،358 ،361 ،365 ،
380 ،381 ،382 ،384 ،395 ،404 ،
406 

 191الشراة 
 253شغب 
 360 صفد

 195صفني 
 194الصنمني 

 120، 109، 28صور 
 122، 121صيدا 

 129طاحونة الصخرة 
، 300، 276، 274، 270الطائف 

309 ،310 ،312 ،314 
 145طربية 

 228، 124طرسوس 
 96طور زيتون 
 96طور سيناء 

 287الظهران 
، 144، 116، 67، 42، 41العراق 

176 ،177 ،225 ،225 ،246 ،251 
 96، 93عرفة )عرفات( 

 10عسقالن 
 402عكربا 

 180عيسى ابذ 
 193عني أابغ 

 353 -352عني ثرماء )عني ترما( 
 278، 268، 267، 262، 128غزة 

 353، الغوطة أ
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 267، 20، 15فلسطني 
 16الفرات 
 254الفرع 

 315فز 
 203القاحة 

 405قرب أيب أمامة الباهلي 
 405قرب عوف بن مالك األشجعي 

 369القسطنطينية 
 253القصر 
 243قينية 

 القاهرة ح
 116القدس 
 203قديد 
 127قزوين 

 177قصر الثقفيني 
 175قصر حجاج 

 193، 169قنسرين 
 328الكرج 
 217كرمان 

، 72، 69، 68 )البيت( الكعبة املعظمة
74 ،80 ،81 ،82 ،201 ،289 

 405كفرنغد 
 89الكنيسة 
، 223، 176، 44، 42، 19الكوفة 

322 ،339 ،404 
 225وراء النهر ما 

 197احملصب 
 مدرسة سليمان ابشا ط

 359املدرسة العمرية 
، 36املدينة على منورها الصالة والسالم 

45 ،147 ،203 ،216 ،246 ،247 ،
252 ،254 ،271 ،272 ،274 ،275 ،
276 ،277 ،290 ،317 ،318 ،319 ،
323 ،351 ،356 ،404 

 298، 292، 289، 287مر الظهران 
 403، 391، 361، 220، 23مرو 

 314املروة 
 188املسجد األقصى 

 126اجلامع أبصبهان  املسجد
 302، 292، 289املسجد احلرام 

 175مسجد حسان 
 397مسجد محص 

 103، 99مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم 
، 119، 118، 110، 9، 8، 6مصر 
147 ،191 ،192 ،217 ،218 ،220 ،
225 ،230 ،231 ،237 ،239 ،245 ،
348 ،349 ،384 

 243املصلى 
 193، 126املصيصة 

 304معقر 
 129مقابر الصوفية 

 238 مقربة  نوكنده ببخارى
، 79، 74، 73، 45، 44مكة املكرمة 

83 ،84 ،85 ،92 ،96 ،119 ،144 ،
188 ،211، 217 ،231 ،254 ،267 ،
268 ،270 ،273 ،274 ،275، 280 ،



 423 فهرس األماكن  
290 ،299 ،300 ،301 ،302 ،304 ،
313 ،314 ،317 ،349 

 املنارة الشرقية ه
 250، 230، 192املوصل 

 12ميافارقني 
 304جنران 

 350، 349، 348نصيبني 
 هنر بردى أ

 193هنر سيحان 
 193هنر الفرات 

 36النهروان 
 190نوى 
  97، 96، 95، 94، 93، 91نوذ 

، 315، 220، 154 ،121، نيسابور د
320 

 323هرشى 
 127مهذان 
 96، 92، 91اهلند 

 253 وادي القرى
 87، 41، 36، 20واسط 
 254ودان 

، 311، 310، 300، 276، 259الريموك 
312 ،320 ،321 
 217يزد 

 252يليل 
 136اليمامة 
 322، 278اليمن 
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 بــعض الــفوائــد الـُمـستطرفـــة هرســف
 د، ه القاسم نسخة وجتزئة التاريخ، مسودة جتزئة

ــــنا ( هي اختصار ) أخربان (  تصر وال يرمز هلا، ) أبـ  ه، و )أنبأان( ال ُتخ
 و مناذج من النقد احلديثي عند احلافظ ابن عساكر 

 ز إذن املصنف يف إصالح كتبه
 6 بدمشقدار أيب رحيانة 

 6 حممد بن حكيم بن مشعون : أول من طوى الطومار وكتب فيه مدرًجا مقلوبً 
 6 ابن الربقي : أبو رحيانة له مخسة أحاديث

 6 موضع خبط احلافظ أيب القاسم ابن عساكر
 13 كرامة لشمعون رضي هللا عنه 
 22 ﴾وحوٍر عني  ﴿قراءة أيب عبد الرمحن السلمي 

 37 املطبوع من ذم املالهي البن أيب الدنيانص يخستدرك على 
 59 وفود أربعة شعراء إىل يزيد بن عبد امللك وشكايتهم له شعرًا وجوابه هلم شعرًا

 71 ابن الربقي : شيبة بن عثمان له ثالثة أحاديث 
 86 رد األوزاعي هدية من طلب العرض عليه بعد قبوهلا منه

 خطبة لعمر بن عبد العزيز 
 استعمال املعاىف النهرواين : رخو ِّينا 

87 
106 

 لو سكت من ال يعلم السرتحنا 
 بقي احلافظ يلحق يف اترخيه إىل أايم الناصر صالح الدين؛ لقوله: أدام هللا أايمه 

107 
110 

 112 الكتب املوقوفة جبامع دمشق
 نية قرون صاعد بن احلسن زعيم الدولة صنع قلم احلرب اجلاف قبل األوربيني بثما

 طريق النجوم وطريق الرؤاي يف تواريخ الشهور
 نفي أيب العميطر العراقيني من دمشق 

تج به  قوهلم : يخستدل به ويخعترب به دون قوهلم : حيخ

113 
115 
116 
134 

 ابن األعرايب : فوت احلاجة أيسر من الذل فيها
 تصحيح خطأ يف مطبوعة اجمللدة الثانية من اتريخ دمشق 

142 
150 

 164 عمر بن عبد العزيز : اإلمام جيمع حيث كان 
 176 صاحل بن عبد الرمحن أول من نقل الديوان من الفارسية إىل العربية 

 203 ما جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم هو من السنة
 سبب تلقيب صاحل بن حممد : جزرة 

 تصحيح كلمة يف مطبوعة التاريخ الكبري
227 
257 

 332 أهل الشام ال يكتبون عند احملدث 



 425 فهرس التجزئة والسماعات  

 والســـــماعات ةــــــزئــجــفهرس الت
 

 جتزئة األصل خبط القاسم
 24آخر العاشر بعد املئتني ... 

 24مساع القاسم ابن عساكر على والده احلافظ أيب القاسم ...  -
 25مساع على املصنف احلافظ ابن عساكر بملسجد اجلامع بدمشق ...  -
 26 -25القاسم ابن املصنف بملسجد اجلامع بدمشق ... مساع على  -
 26مساع آخر على القاسم ابن املصنف بملسجد اجلامع بدمشق ...  -

 230أول اخلامس عشر بعد املئتني ... 
 287آخر اخلامس عشر بعد املئتني ... 

 287مساع القاسم ابن عساكر على والده احلافظ أيب القاسم ...  -
 288افظ ابن عساكر بملسجد اجلامع بدمشق ... مساع على املصنف احل -
 288مساع على القاسم ابن املصنف بملسجد اجلامع بدمشق ...  -

 
 جتزئة أشري إليها يف حاشية األصل

 239آخر احلادي والثمانني بعد املئتني ... 
 283آخر الثاين والثمانني بعد املئتني ... 

 
 جتزئة نسخة أمحد الثالث

 53ن اثين عشر جملًدا ... أخر اجلزء الرابع م
 53أول اجلزء اخلامس ... 
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 فهرس موارد التصنيف ومراجع التحقيق
 -ميزت املوارد حبرف مفخم   -

 الرايض. ،البن أيب عاصم، د. ابسم فيصل اجلوابرة، دار الراية اآلحاد واملثاين  -1
ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة البن حجر، جمموعة من  حتاف املهرةإ  -2

  املدينة املنورة.  ،احملققني، مركز خدمة السنة
  املنصورة. ،، د.سعدي اهلامشي، دار الوفاءعلى أسئلة الربذعيأجوبة أيب زرعة   -3
، عبد العليم بستوي، فيصل للجوزجاين أحاديث منتخبة من أمارات النبوة  -4

  آابد.
البن بلبان، شعيب األرانؤوط، مؤسسة  صحيح ابن حباناإلحسان برتتيب   -5

  بريوت. ،الرسالة
  بريوت. ،، صبحي السامرائي، مؤسسة الرسالةللجوزجاينأحوال الرجال   -6
 ليدن.مصورة عن طبعة ، أليب نعيم أخبار أصبهان  -7
 ، دارابن دهيش ، د. عبد امللكللفاكهي يف قدمي الدهر وحديثه أخبار مكة  -8

  بريوت. ،خضر
 جدة. ،، دار املنهاجأدب الدنيا والدين للماوردي  -9

 بغداد. ،، حممد هبجة األثري، املكتبة العربيةاب للصويلأدب الكت   -11
 بو طه عساكر، الرواةالبن ثقات عن مستخرجة املساواة يف حديثا   األربعون -11

 .سريح
  للمرزوقي، دائرة املعارف النعمانية، حيدر آابد. األزمنة واألمكنة -12
 .، القاهرة، دار الكتب املصريةأساس البالغة للزخمشري -13
 ، د. سعدي اهلامشي، دار الوفاء، املنصورة.أليب زرعة أسامي الضعفاء -14
  ، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة.أليب أمحد احلاكم األسامي والكىن -15
، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد  يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، االستيعاب -16

 بريوت.
  ، بريوت.الكتب العلميةدار  يف معرفة الصحابة، البن األثري اجلزري، أسد الغابة -17
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  البن دريد، عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة.  االشتقاق -18
   املطبعة الشرفية، مصر. ،يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين صابةاإل -19
  ، دار العلم للماليني، بريوت.األعالم للزركلي -21
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 املصادر املفقودة

 
 التاريخ حلنبل بن إسحاق بن حنبل.

  .بو بكر البصريأسود عبد هللا حممد بن محيد بن األلالتاريخ 
  .محد بن حممد بن عيسى البغداديألاتريخ احلمصيني 

  .محد بن يونسأيب سعيد عبد الرمحن بن اتريخ علماء مصر، واتريخ الغرابء أل
  .سالمة احلمصي بن اتريخ عبد الغافر

 اتريخ نيسابور للحاكم.
  .يب كريبأحديث 
  .بن مسيعيب احلسن حممود بن ابراهيم أطبقات 

  .ليفة بن خياطخلطبقات القراء 
 .يب عبيد القاسم بن سالم يف الوفياتأكتاب 
 .حممد بن عبد هللا بن جعفر الرازي يب احلسنيأكتب 

 الكىن للنسائي.
  .سحاقإبشر بن ل أاملبتد

 حمن العلماء البن زبر.
  .محد بن عبد هللا بن الربقي، ألنساهبمأمعرفة الصحابة و 
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 وىـــتــحــم  ـرس الـــهــــف

 

 أ مقدمة التحقيق
 د مقدمات مهمة 

 د مراحل تصنيف اتريخ دمشق -
 ه فوائد علمية -
 ز النسخ املعتمدة يف التحقيق -

 ذ -ل مناذج النسخ اخلطية 
   1مشعون أبو رحيانة األزدي 

 14 مشول بن عبد هللا الكافوري
 15 شهاب بن خراش

 28 شهاب بن حممد بن شهاب األنصاري الصوري
 29 شهاب بن مسرور الـمزين

 31 شهر بن حوشب
 59 شيبان بن احلارث الغطفاين

 63 شيبان بن حممد النوبندجاين الفقري 
 63 شيبان اجملنون

 64 شيبة بن األحنف األوزاعي
 67 أمين العنربيشيبة بن 

 68 شيبة بن شبيب الغساين
  68شيبة بن عثمان بن أيب طلحة القرشي العبدري الـحجيب 

 86 شيبة بن عثمان 
 86 شيبة بن أيب مالك البريويت
 87 شيبة بن مساور الواسطي 



  والعشرون( امنثاتريخ مدينة دمشق ) اجمللد ال 442

 89 شيبة بن الوليد العثماين القرشي
 91 شيث بن آدم عليهما السالم 

 109 شريان بن حممد 
 109 الشريابميان

 110 شريكوه بن شادي أسد الدين
 111 صادر بن كامل بن برز العبسي

 112 صاعد بن احلسن الدمشقي 
 113 صاعد بن احلسن بن صاعد زعيم الدولة

 115 صاعد بن سهل بن بشر اإلسفراييين
 116 صاعد بن عبد الرمحن 

 116 الربادصاعد بن عبد الرمحن بن صاعد التميمي النحاس ابن 
 118 صاعد بن حممد بن احلسني األنصاري 

 119 صايف بن إبراهيم الطرسوسي
 119 صايف بن عبد هللا النحوي
 120 صايف بن عبد هللا األرمين

 121 صاحل بن أمحد املياجني
 122 صاحل بن أمحد بن حنبل 
 127 صاحل بن إمساعيل الكاثي

 129 صاحل بن أيب األخضر اليمامي
 141 صاحل بن إدريس البغدادي
 142 صاحل بن األصهب الكليب

 142 صاحل بن البخرتي
 144 صاحل بن بشر بن سلمة األردين الطرباين

 145 صاحل بن جبري الصدائي
 153 صاحل بن جعفر بن الزبري بن العوام القرشي األسدي
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 154 صاحل بن جعفر بن عبد الوهاب اهلامشي 
 154 صاحل بن جناح اللخمي الشاعر 

 160 صاحل بن رستم موىل بين هاشم
 162 صاحل بن سعيد املؤذن

 164 صاحل بن سليمان
 164 صاحل بن سويد القدري

 168 صاحل بن شريح السكوين
 173 صاحل بن طرفة بن أمحد احلرستاين

 174 صاحل بن عبد هللا العبسي
 174 اهلامشيصاحل بن عبد هللا بن احلسن 
 175 صاحل بن عبد هللا األنصاري

 176 صاحل بن عبد الرمحن الكاتب
 177 صاحل بن عبد الرمحن الثقفي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ين حتقيق األستاذة سكينة الشهايبـــــــــــ القسم الثاـــــــــــــــــــــــــــــــ
 178 صاحل بن عبد القدوس احلداين البصري

 190 صاحل بن عبسد
 190 صاحل بن عثمان املري احلداثين

 191 صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس اهلامشي
 193 صاحل بن علي

 194 صاحل بن عمري العقيلي
 195 الفتح بن احلارث الشاشيصاحل بن 

 195 صاحل بن فريوز العكي 
 196 صاحل بن أيب قنان
 196 صاحل بن كيسان

 207 صاحل بن حممد بن زائدة الليثي
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 217 صاحل بن حممد بن شاذان الكرجي 
 218 صاحل بن حممد بن صاحل بن بيهس

 218 صاحل بن حممد بن صاحل اجلالب البغدادي
 220 حممد احلجازي املستمليصاحل بن حممد بن 

 221 صاحل بن حممد بن عمرو البغدادي ) جزرة (
 239 صاحل بن حممد

 239 صاحل بن حممد أبو املقاتل
 239 صاحل بن مسلم 
 239 صاحل بن وصيف

 240 صاحل بن هبة هللا بن حممد بن عفان البغدادي
 241 صاحل بن يزيد البريويت

 241 صاحل موىل بين أم حكيم
 242 صاحل العباسي

 242 صاحل
 243 صبح بن سعيد النصري

 243 صبح اخلراساين
 244 َصبيغ بن عسل التميمي
 250 صخر بن اجلعد اخلضري
 255 صخر بن جندل البريويت
  259صخر بن حرب األموي 

 318 صخر بن عبيد أيب اجلهم بن حذيفة العدوي
 320 صخر بن قيس

  320صخر بن نصر بن غامن العدوي 
 322 صخري بن عبيد أيب اجلهم بن حذيفة العدوي

  325صخري بن نصر بن غامن العدوي 
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 325 صدقة بن أمحد بن عبدالعزيز البزار
 326 صدقة بن حديد بن يوسف املقرئ

 327  صدقة بن خالد القرشي
 335 صدقة بن اخلضر بن أمحد البي ِّع

 336 هللا السمنيصدقة بن عبد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 347  الشوا الصويفصدقة بن عبد هللا
 347 صدقة بن عبد هللا بن عبد القادر الشافعي

 348 صدقة بن عثمان املري 
 348 صدقة بن علي بن حممد التميمي

 350 صدقة بن علي 
 351 صدقة بن حممد بن أمحد القرشي ابن الدمل

 352 صدقة بن حممد بن حممد اهلمداين العني ثرمي
 353 صدقة بن مرداس البكري

 355 صدقة بن املظفر بن علي األنصاري
 355 صدقة بن موسى

 357 صدقة بن الوليد بن عبد امللك بن مروان األموي
 358 صدقة بن هشام القارئ 

 358 صدقة بن حيىي
 358 صدقة بن يزيد اخلراساين

 365 صدقة بن يزيد 
 369 صدقة بن اليمان اهلمداين

 373 صدقة أبو معاوية
 صدي بن عجالن أبو أمامة الباهلي 

 
375 



  والعشرون( امنثاتريخ مدينة دمشق ) اجمللد ال 446

 ارســــهـــالف
 409 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 419 فهرس األماكن
 424 فهرس بعض الفوائد املستطرفة 

 425 فهرس التجزئة والسماعات
 فهرس موارد التصنيف ومراجع التحقيق

 املصادر املفقودةفهرس 
 فهرس احملتوى

426 
440 
441 
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